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அது ஒரு கிராமத்துப் பங்கு. அங்கிருந்த பங்குத்தந்ததயின் இல்லத்தில் இரவு 
ஒரு  மணிக்கு ததாதலப்பபசி மணி அலறியது.  தூக்கக் கலக்கத்தில் இருந்த 
பங்குத்தந்தத அலறிக்தகாண்டிருந்த ததாதலப்பபசிதய எடுத்து காதில் தைத்தார். 
எதிர் முதையில் இருந்தைர், “சுைாமி! என்னுதைய தாய், சாகும் தருைாயில் 
இருக்கிறார், அைருக்கு அைஸ்தத (ப ாயில் பூசும் அருட்சாதைத்தத) 
தகாடுத்தால்  ன்றாக இருக்கும்” என்றார். 

 

உைபை பங்குத்தந்தத தன்னுதைய இரு சக்கர ைாகைத்தத எடுத்துக்தகாண்டு, 
பமபல தசாட்ைதரயும் பபாட்டுதகாண்டு, துதணக்கு பகாைிதலக் காைல் 
காத்துைந்த காைலாளிதயயும் தன்னுைன் அதைத்துக்தகாண்டு, 
ததாதலப்பபசியில் அந்த மைிதர் தசான்ை முகைரிக்கு ைண்டிதய 
ைிரட்டிக்தகாண்டு தசன்றார். அைர் பபாை ைைி சரியாை காட்டுப்பாதத. 
தகாள்தளயர்கள் அதிகமாக  ைமாைக்கூடிய பகுதியாகும். பங்குத்தந்தத 
ைண்டிதய பைகமாக ஒட்டிக்தகாண்டு பபாகும்பபாது இதைபய ஒரு 
தகாள்தளயன்   ைண்டிதய ைைிமறித்து, “தகயில் இருக்கும் பணத்ததக் 
தகாடுத்துைிடு, இல்தலதயன்றால் உயிதர எடுத்துைிடுபைன்” என்று 
பங்குத்தந்தத மிரட்டிைான். எதற்கு ைணீ்ைம்பு என்று தசால்லி பங்குத்தந்தத, 
தான் அணிருந்திருந்த தசாட்ைதரக் கைற்றி, அங்கிப் தபயில் தைத்திருந்த 
தகாஞ்சம் பணத்தத எடுத்து, அந்தக் தகாள்தளயைிைம் தகாடுத்தார். 



 

அங்கிதயப் பார்த்ததும் அைன் திக்குமுக்கு ஆடிப்பபாைான். ஏதைன்றால் அந்தக் 
தகாள்தளயன் ஒரு கிறிஸ்தைன். இருந்தாலும் அைன் தான் ஒரு கிறிஸ்தைன் 
என்பதத தைளிபய காட்டிக்தகாள்ளாமல், “ஐயா!  ான் பாதிரியார்களிைம் எல்லாம் 
பணம் பறிப்பதில்தல” என்றான். அதற்கு பங்குத்தந்தத அைைிைம், 
“அப்படியாைால் உைக்கு என்ை பைண்டும்?” என்று தசால்லிைிட்டு, தன்பைாடு 
இருந்த காைலாளியின் சட்தைப் தபயில் இருந்த சிகரட் பாக்தகட்தை 
எடுத்துக்காட்டி, “அப்படியாைால் இந்த சிகரட் பாக்தகட் பைண்டுமா?” என்று 
பகட்ைார். “அைபைா, “ஐயா!  ான் தைக்காலத்தில் எல்லாம் சிகரட் குடிப்பது 
கிதையாது” என்றான். இததக் பகட்ை பங்குத்தந்ததக்கு மயக்கம் ைராத 
குதறயாகப் பபாய்ைிட்ைது. 

 

தபயருக்கு கிறிஸ்தைராக இருந்துதகாண்டு, கைவுளுக்கு ைிபராதமாக ைாழும் 
மைிதர்களின் ைாழ்க்தகதய இந்த  ிகழ்ைாைது பைடிக்தகயாக பதிவு தசய்கிறது. 

 

இன்று  ாம் தைக்காலத்ததத் ததாைங்குகின்பறாம். அதன் அதையாளமாக 
 ம்முதைய த ற்றிகளில் சாம்பலாைது பூசப்படுகின்றது.  ாம் ஒவ்தைாருைரும் 
மைம் திரும்பி கைவுளிைம் ைர பைண்டும் என்பதத இன்தறய 
இதறைார்த்ததயாைது  மக்குத் ததளிைாக உணர்த்துகின்றது. 

 

இதறைாக்கிைர் பயாபைல் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ை இன்தறய முதல் 
ைாசகத்தில் “இப்தபாழுதாைது உண்ணா ப ான்பிருந்து, அழுது புலம்பிக்தகாண்டு, 
உங்கள் முழு இதயத்பதாடு ஆண்ைைரிைம் திரும்பி ைாருங்கள்;  ீங்கள் உங்கள் 
உதைகதளக் கிைித்துதகாள்ள பைண்ைாம், இதயத்ததக் கிைித்துக்தகாண்டு 
உங்கள் கைவுளாகிய ஆண்ைைரிைம் திரும்பி ைாருங்கள்” என்றததாரு 
அதைப்பிதைத் தருகின்றார் இதறைாக்கிைர் பயாபைல். இரண்ைாம் 
ைாசகத்திபலா, “கைவுபளாடு ஒப்புரைாகுங்கள்” என்கிறார் தூய பவுல். ஆதகயால், 
 ாம்  ம்முதைய பாைங்கதள எல்லாம் உணர்ந்து, திருந்தி கைவுளிைம் திரும்பி 



ைரபைண்டும் என்பதுதான் இந்தத் தைக்காலம்  மக்கு உணர்த்தும் தசய்தியாக 
இருக்கின்றது. 

 

கைவுளிைம் எப்படித் திரும்பி ைரபைண்டும், அதற்கு  ாம் என்ை தசய்யபைண்டும் 
என்பதத இன்தறய  ற்தசய்தி ைாசகமாைது  மக்கு எடுத்துக்கூறுகின்றது. 
 ற்தசய்தி ைாசகத்தில் ஆண்ைைர் இபயசு தசால்லக்கூடிய தர்மம்தசய்தல், 
இதறபைண்ைல் தசய்தல், ப ான்பிருத்தல் இந்த மூன்றின் ைைியாக கைவுபளாடு, 
அைருதைய சாைலாகப் பதைக்கப்பட்ை மைிதபராடு எப்படி ஒப்புரைாகலாம் 
என்பதத சிந்தித்துப் பார்த்து  ிதறவு தசய்பைாம். 

 

தர்மம் கெய்தல் 

கைவுபளாடும், மைிதபராடும் ஒப்புரைாக இபயசு தசால்லக்கூடிய முதன்தமயாை 
ைைிமுதற தர்மம் தசய்ைதாகும். தர்மம் தசய்ைதால்  ாம் கைவுபளாடு எளிதாக 
ஒப்புரைாகிைிைலாம், அதன்ைைியாக அைர் தரும் ஆசிதரப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 
எப்படி என்றால், எளியைருக்கு ஒன்று ஈகின்ற பபாது, அது இதறைனுக்பக 
தசன்று பசருகிறது. ஆதகயால்,  ாம் எளிைருக்குச் தசய்கின்ற தர்மத்திைால் 
இதறைபைாடு ஒப்புரைாகிபறாம் என்பது உண்தம. 

 

பதாபித்து புத்தகம் 12 ஆம் அதிகாரம் 8,9 ைசைங்கள் இததை மிகத் ததளிைாக 
ைிளக்குகின்றது. “தருமம் சாைிைின்று காப்பாற்றும்; எல்லாப் பருைத்திைின்றும் 
தூய்தமயாக்கும்; தருமம் தசய்பைாரின் ைாழ்தை அது  ிதறவுள்ளதாக்கும்” 
என்பதுதான் அங்கு  ாம் படிக்கும் தசய்தியாகும். யூதர்கதளப் தபாறுத்தளைில் 
தர்மமாைது ப ர்தமபயாடு ஒப்பிைப்பட்ைது என்பதத  ாம் 
புரிந்துதகாள்ளபைண்டும். 

 

இந்த இைத்தில் இன்தைாரு தசய்திதயயும்  ாம் ததரிந்துதகாள்ளபைண்டும். அது 
என்ைதைன்றால்  ாம் தசய்யக்கூடிய தர்மம் தைளிபைைமாகச் தசய்யாமல் 



உள்ளார்ந்த ரீதியில், கைவுளுக்கு மட்டுபம ததரியக்கூடிய அளைில் 
தசய்கிறபபாதுதான் இதறைபைாடு  ாம் ஒப்புரைாக முடியும்; இதறைன் தரும் 
ஆசிதரப் தபற முடியும். அதத ைிடுத்து,  ம்தமக் குறித்து தம்பட்ைம் அடிக்கச் 
தசய்தால் அத்ததகய தர்மத்தால் ஒன்றும் ஆகாது என்பபத உண்தம. 
 ற்தசய்தியில் ஆண்ைைர் இபயசு அததத்தான்  ிதைவுபடுத்துகிறார். “ ீங்கள் 
தர்மம் தசய்யும்பபாது உங்கதளப் பற்றித் தம்பட்ைம் அடிக்காதீர்கள். 
தைளிபைைக்காரர் மக்கள் புகைபைண்டுபமன்று ததாழுதகக்கூைங்களிலும் 
சந்துகளிலும்  ின்று அவ்ைாறு தசய்ைர். அைர்கள் தங்களுக்குக்குரிய தகம்மாறு 
தபற்றுைிட்ைார்கள்” என்று தசால்லிைிட்டுத் ததாைர்ைார்,  ீங்கள் தர்மம் 
தசய்யும்பபாது உங்கள் ைலக்தக தசய்ைது இைக்தகக்குத் ததரியாதிருக்கட்டும்” 
என்று. ஆகபை,  ாம் தசய்கின்ற தர்மம் யாருக்கும் ததரியாமல் இதறைனுக்கு 
மட்டுபம ததரியக்கூடிய அளைில் தசய்யபைண்டும். அதுபை உன்ைதமாை 
தர்மமாகும். 

 

 ம்முதைய இந்தியத் திரு ாட்டின் இரண்ைாைது பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி 
அைர்கள். அைர் ஏதை எளியைர் மட்டில் உண்தமயாை அன்பும் அக்கதறயும் 
தகாண்டு ைாழ்ந்தைர். அப்படிப்பட்ைைர்  ிதறயத் தாை தர்மங்கதள யாருக்கும் 
ததரியாமல் தசய்துைந்தார். இதத எப்படிபயா அைருதைய த ருங்கிய  ண்பர் 
ததரிந்துதகாண்ைபபாது, ப ராக அைர் சாஸ்திரியிைம் ைந்து, “ ீங்கள் தசய்கிற 
தர்மத்தத ஏன் யாருக்கும் ததரியாமல் தசய்கிறரீ்கள்?. எல்லாருக்கும் ததரியும்படி 
தசய்யபைண்டியதுதாபை, அப்பபாதுதாபை உங்களுதைய தபரும் புகழும் எங்கும் 
பரவும்” என்றார். 

 

அதற்கு சாஸ்திரி, “ ான் தைகுைாக மதிக்கக்கூடிய லாலாஜி,  ான் பிரதமர் 
பதைிதய எடுக்கும்பபாது என்ைிைத்தில் தசான்ைார். ‘உலக அதிசயங்களில் 
ஒன்றாை தாஜ்மகாலில் இரண்டு ைிதமாை பளிங்குக் கற்கள் 
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றை. ஒன்று தைளிப்புறத்தில் எல்லாதரயும் 
கைரக்கூடிய பளிங்குக்கற்கள். இன்தைான்று யாருக்கும் ததரியாமல் அடித்தளம் 
கட்ைப் பயன்படுத்தப்பட்ை பளிங்குகற்கள். இதில் மக்கள் தைளிப்புறத்தில் உள்ள 
பளிங்குக்கற்கதள மட்டும் பாராட்டுகிறார்கபள ஒைிய, அடித்தளமாக இருக்கும் 



பளிங்குக் கற்கதள பாராட்டுைதில்தல. ஆைால் அடித்தளத்திற்குப் 
பயன்படுத்தப்பட்ை பளிங்குக் கற்கள் இல்தலதயன்றால், தைளிப்புறத்திற்குப் 
பயன்படுத்தப்பட்ை பளிங்குக்கற்கள் ஒன்றுமில்லாமல் பபாய்ைிடும். ஆகபை, 
உன்னுதைய  ற்தசயல்கள், தர்மங்கள் யாவும் அடித்தளத்திற்குப் 
பயன்படுத்தப்பட்ை பளிங்குக் கற்கதளப் பபான்று யாருக்கும் ததரியாமல் இந்த 
சமூகத்திற்குப் பலன் தரபைண்டும்’ என்றார். அதைால்தான்  ான் யாருக்கும் 
ததரியாமல் தாை தர்மங்கதளச் தசய்துதகாண்டிருக்கிபறன்” என்றார். 

 

ஆம், மக்கள் பாராட்ைபைண்டும் என்பதற்காக அல்ல, யாருக்கும் ததரியாமல், 
கைவுளுக்கு மகிதம தசய்யக்கூடிய அளைில் தசய்யப்படும் தர்மபம 
உண்தமயாை தர்மம். அத்ததகய தர்மத்தத  ாம் தசய்கின்றபபாது  ாம் 
கைவுபளாடு ஒப்புரைாைது உறுதி. 

 

இறையேண்டல் 

 

கைவுபளாடு ஒப்புரைாக இபயசு தசால்லக்கூடிய இரண்ைாைது காரியம் 
இதறபைண்ைலாகும். இந்தத் தைக்காலத்தில்  ாம் இதறபைண்ைல் தசய்து 
இதறைபைாடு ஒப்புரைாக பைண்டும் என்பதுதான் இதறைைின் திருவுளமாக 
இருக்கின்றது. 

 

ஆைால் இந்த இதறபைண்ைதலயும் கூை, மக்கள் பாராட்ைபைண்டும் என்று 
தசய்யாமல், இதறைனுக்கு மகிதம பசர்க்கபைண்டும் என்ற ைிதத்தில் 
தசய்யபைண்டும். யூதர்கள் தாங்கள் தசால்லிைந்த பேமா (Shema) பேதமாபை, 
(Shemoney) என்ற இரண்டு ைிதமாை தஜபங்களின் ைைியாக மக்களுதைய 
கைைத்தத ஈர்க்க  ிதைத்தார்கள். இததை அறிந்துதான் இபயசு, “ ீங்கள் 
இதறைைிைம் பைண்டும்தபாழுது தைளிபைைக்காரதரப் பபால் 
இருக்கபைண்ைாம். அைர்கள் ததாழுதகக்கூைங்களிலும் ைதீிபயாரங்களிலும் 



 ின்றுதகாண்டு மக்கள் பார்க்கபைண்டுதமன்று இதறபைண்ைல் தசய்கிறார்கள். 
அைர்கள் தங்களுக்குரிய தகம்மாறு தபற்றுைிட்ைார்கள். ஆைால்  ீங்கள்   ீங்கள் 
இதறைைிைம் பைண்டும்தபாழுது உங்கள் உள்ளதறக்குச் தசன்று 
பைண்டுங்கள்....” என்கிறார். ஆகபை,  ாம் தசய்யும் தஜபத்திலும் கூை 
தைளிபைைத்தைம் இல்லாமல் இருக்குமாறு  ாம் பார்த்துக்தகாள்ளபைண்டும். 
அப்பபாதுதான் இதறைபைாடு ஒப்புரைாக முடியும். 

 

யநோன்பு இருத்தல் 

 

இதறைபைாடு ஒப்புரைாக இபயசு தசால்லக்கூடிய மூன்றாைது காரியம் ப ான்பு 
இருத்தலாகும். ப ான்பு இருக்கும்பபாது கிதைக்கும்  ிதறய  ன்தமகதள 
இன்தறய மருத்துைம் தசால்கிறது. ப ான்பிருப்பதால் உைல் ஆபராக்கியமாகிறது, 
சுய கட்டுப்பாடு உண்ைாகின்றது,  மக்குக் கிதைக்கும் உணைிற்கு இதறைனுக்கு 
 ன்றி தசால்லத் தூண்டுகிறது என்று மருத்துைம் ப ான்பிைால் கிைக்கும் 
 ன்தமகதளச் தசால்லிக்தகாண்பை பபாகிறது. 

 

ஆைால் ஆண்ைைர் இபயசுபைா ப ான்பிருப்பதால் இதறயாசிதரப் தபறுைபதாடு 
மட்டுமல்லாமல் (மத் 17:21), இதறைபைாடு ஒப்புரைாக முடியும் என்று 
தசால்கிறார். அபத ப ரத்தில் ப ான்பிதை எப்படிச் தசய்யபைண்டும் என்பததயும் 
 மக்கு எடுத்துக்கூறுகின்றார். 

 

“ ீங்கள் ப ான்பிருக்கும்பபாது தைளிபைைக்காரதரப் பபான்று அல்லாமல், உங்கள் 
ததலயில் எண்தணய் பதய்த்து, முகத்ததக் கழுவுங்கள். அப்பபாது  ீங்கள் 
ப ான்பு இருப்பது மைிதருக்குத் ததரியாது; மாறாக, மதறைாய் இருக்கின்ற 
உங்கள் தந்ததக்கு மட்டும் ததரியும். மதறைாய் உள்ளததக் காணும் உங்கள் 
தந்ததயும் உங்களுக்கு ஏற்றைாறு தகம்மாறு அளிப்பார்” என்கிறார் இபயசு.  
இபயசு இப்படிச் தசால்ைதில் அர்த்தம் இல்லாமல் இல்தல. ஏதைன்றால் 



யூதர்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுதற பாைப் பரிகார  ாளில்தான் ப ான்பிருந்தார்கள் 
(பலைி 16:31). ஆைால் பரிபசயர்கள்கபளா ைாரம் இருமுதற (திங்கள் மற்றும் 
ைியாைக் கிைதமகளில்) ப ான்பிருந்தார்கள். அந்த இரண்டு  ாட்களில்தான் 
சந்தத கூடும். எைபை, அன்தறய திைத்தில் மக்கள் கூட்ைம் அதிகமாக 
இருக்கும். பரிபசயர்கள் இந்த ைாய்ப்பிதைப் பயன்படுத்தி, மக்களின் பாராட்தைப் 
தபற தங்களுதைய முகங்கதள ைிகாரப்படுத்தி, ப ான்பிருப்பதுபபால் 
இருந்தார்கள். அதைால்தான் இபயசு பரிபசயர்கதளப் பபான்று 
ப ான்பிருக்காதீர்கள் என்கிறார்கள். 

 

ஆகபை,  ாம் ததாைங்கியிருக்கும் இந்த தைக்காலத்தில் தசய்யும் தர்மம், 
இதறபைண்ைல், ப ான்பு ஆகியைற்தற தைளிபைைமாகச் தசய்யாமல், 
இதறைனுக்கு மகிதம பசர்க்கம் ைதகயில் உள்ளார்ந்த ைிதமாய் தசய்பைாம். 
அதன்ைைியாக இதறைபைாடு, அைர் சாயலாகப் பதைக்கப்பட்ை மைிதபராடு 
ஒப்புரைாகுபைாம், இதறயருதள  ிதறைாய் தபறுபைாம். 

 

- மறைத்திரு. மரிய அந்ததோணிரோஜ், போறையங்த ோட்றை 
மறைமோவட்ைம். 


