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உங் ள் முழு இத த்யதோடு ஆண்டேரிடம் திரும்பி ேோருங் ள், 
அேய ோடு எப்யபோதும் இணைந்திருங் ள்! 

 

நகர்புறமிருந்த ஒரு பங்கில் பணியாற்றிய வந்த குருவானவர், ஒருநாள் 
இல்லங்களை சந்திக்க புறப்பட்டுச் சசன்றார். ஒரு வடீ்டிற்கு அவர் 
சசன்றபபாது, அங்கிருந்த வடீ்டுத்தளலவர் ஆலயத்திற்பக 
வருவதில்ளல என்பதும் அவர் அவ்வூரில் இருந்த பிரபல ரவுடி 
என்பதும் சதரியவந்தது. உடபன குருவானவர் அம்மனிதரிடம், “நீங்கள் 
ஆலயத்திற்சகல்லாம் வருவதுண்டா, ஏசனன்றால், உங்களை நான் 
ஆலயத்தில் ளவத்துப் பார்த்தபத கிளடயாது” என்றார். அதற்கு 
அம்மனிதர், “எனக்கு ஆலயத்திற்கு வந்து செபிப்பதில் எல்லாம் 
நம்பிக்ளக இல்ளல, நான் என்னுளடய இல்லத்திபலபய இருந்து 
செபம் சசய்துசகாள்பவன் என்று மழுப்பலான பதிளலச் சசான்னார்.  
உடன் குருவானவருக்கு, அந்த மனிதரிடம் ஆலயத்திற்கு வந்து 
ஆண்டவபராடு இளணந்து செபிப்பதன் முக்கியத்துவத்ளத 
எடுத்துளரக்கபவண்டும் என்ற எண்ணம் பிறந்தது. 

 



அந்பநரத்தில் குருவானருக்கு, அம்மனிதருளடய வடீ்டில் 
சளமயலுக்காக எரிந்துசகாண்டிருந்த விறகு அடுப்பு கண்ணில் பட்டது. 
உடபன குருவானவர் அவளர அளைத்துக்சகாண்டு பபாய் அந்த விறகு 
அடுப்பின் முன்பாக நிறுத்தினார். பின்னர் குருவானவர் அந்த 
அடுப்பிலிருந்து, ஒரு குறட்டினால் சகாஞ்சம் கங்குகளை சவைிபய 
எடுத்துப்பபாட்டார். அளவ சிறிது பநரத்திபல சவப்பம் தணிந்து 
சாம்பலாக மாறியது.  இளவசயல்லாவற்ளறயும் அந்த மனிதர் 
கவனித்துக் சகாண்பட இருந்தார். சிறிது பநர இளடசவைிக்குப் பிறகு 
குருவானவர் அவரிடத்தில் பபசத் சதாடங்கினார், “இபதா பார், இந்த 
கங்குகள், எரிகின்ற சநருப்பபாடு இருந்தபபாது பிரகாசமாக இருந்தன. 
எப்பபாது இளவ சநருப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு, தனியாக 
ளவக்கப்பட்டனபவா, அப்பபாபத இளவ சவப்பம் தணிந்து சாம்பலாகிப் 
பபாயின” இவ்வாறு குருவானவர் அவரிடம் சசால்லிவிட்டு, சதாடர்ந்து 
பபசினார். “இப்பபாது நான் உனக்குச் சசால்லக்கூடியளவ புரியும் என்று 
நிளனக்கிபறன். கங்குகள் சநருப்பபாடு இருந்தபபாது பிரகாசமாக 
இருந்தது பபான்று, நீயும் ஆலயத்திற்கு வந்து, ஆண்டவபராடு 
செபத்திலும் தவத்திலும் இளணந்திருந்தால் உன்னுளடய வாழ்க்ளக 
பிரகாசமாக இருக்கும். அளதவிடுத்து, ஆண்டவளர விட்டுப்பிரிந்து 
தனித்திருந்தால், சநருப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த கங்குகள் எப்படி, 
சவப்பம் தணிந்து சாம்பலாகியபதா, அது பபான்று உன்னுளடய 
வாழ்க்ளகயும் சாம்பலாகிவிடும்”. 

 

குருவானவர் இவ்வாறு சசான்னது, அம்மனிதருக்குப் புரிந்தது. 
அன்ளறக்பக அவர் தன்னுளடய வாழ்ளவ சுய ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி, 
ஆலயத்திற்கு சசன்று, ஆண்டவபராடு இளணந்திருக்கத் தீர்மானித்தார். 
என்ளறக்கு அவர் ஆலயத்திற்கு சசன்று, ஆண்டவரிடம் செபிக்கத் 
சதாடங்கினாபரா, அன்ளறக்பக அவருளடய வாழ்க்ளகயில் மாற்றம் 



பிறந்தது. அப்பபாதிலிருந்பத அவர் புதிய மனிதராக வாைத் 
சதாடங்கினார். 

 

ஆண்டவபராடு செபத்திலும் தவத்திலும் இளணந்திருப்பதால், 
ஒருவருளடய வாழ்வில் எத்தளகய மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன 
என்பளத இந்த நிகழ்வானது நமக்கு அருளமயாக எடுத்துக் 
கூறுகின்றது. இன்று தவக்காலத்ளதத் சதாடங்குகின்பறாம். சாம்பல் 
புதனான இன்று நாம் படிக்கக்பகட்ட வாசகங்கள் நாம் ஆண்டவபராடு 
ஒப்புரவாகபவண்டும், அவபராடு இளணந்திருக்கபவண்டும் என்னும் 
சசய்திளயத் தருகின்றன. நாம் எப்படி ஆண்டவபராடு ஒப்புரவாகி, 
அவபராடு இளணந்திருப்பது என்பளத வாசிக்கக்பகட்ட வாசகங்கைின் 
வைியாக சிந்தித்துப் பார்ப்பபாம். 

  

இளறவாக்கினர் பயாபவல் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்ளறய 
முதல் வாசகத்தில், ஆண்டவராகிய கடவுள் “உங்கள் முழு 
இதயத்பதாடு என்னிடம் வாருங்கள்” என்று சசால்வதாக நாம் 
வாசிக்கின்பறாம். ஆம், நாம் ஒவ்சவாருவரும் நம்முளடய குற்றம் 
குளறகளை உணர்ந்து திருந்தி, ஆண்டவரிடம் திரும்பபவண்டும். 
திரும்பி வருவபதாடு மட்டுமட்டுமல்லாமல், இரண்டாம் வாசகத்தில் 
பவுலடியார் சசால்வது பபான்று ஆண்டவபராடு ஒப்புரவாக பவண்டும், 
அவபராடு என்றும் இளணந்திருக்கபவண்டும். இதுதான் இந்தத் 
தவக்காலம் நமக்குச் சசால்கின்ற பமலான சசய்தியாக இருக்கின்றது. 
இளறவனிடம் திரும்பி வரபவண்டும், அவபராடு ஒப்புரவாக பவண்டும் 
என்று சிந்திப்பபாம். இந்த ஒப்புரவுக்கு ஆண்டவர் இபயசு சசால்கின்ற 
மிகச் சிறந்த வைிமுளறதான் செபமாகும். 

 



நற்சசய்தி வாசகத்தில் ஆண்டவர் இபயசு மூன்று முதன்ளமயான 
காரியங்களைக் குறித்துப் பபசுகின்றார். இம்மூன்று காரியங்களும் யூத 
மளறயின் மூன்று முக்கியமான தூண்கள் ஆகும். இதில் இரண்டாவது 
வரக்கூடியது இளறபவண்டுதல் ஆகும். இளறபவண்டல், நம்ளம 
இளறவபனாடு ஒப்புரவாக்கி, அவபராடு நாம் என்றும் 
இளணந்திருப்பதற்கு இபயசு கிறிஸ்து சசால்கின்ற மிகச் சிறந்த 
வைிமுளறயாகும் (அறச் சசயல்கள் அயலாபராடும் பநான்பு நம்பமாடு 
இளணந்திருப்பதற்கும் உதவி புரிகின்றன). இந்த தவக்காலத்தில் 
இளறபவண்டலுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் சகாடுத்து, 
ஆண்டவபராடு இளணந்திருக்கின்றபபாது, நாம் அவரிடமிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைக்கூடிய ஆசிர் மிகுதியாகும். 

 

ஆகபவ, இந்த தவக்காலத்தில் இளறபவண்டல் வைியாக 
இளறவபனாடு எப்பபாதும் இளணந்திருப்பபாம். அதன்வைியாக 
இளறயருள் நிளறவாய் சபறுபவாம். 

 

  - மணைத்திரு. மரி  அந்யதோைி ோஜ், போணை ங்ய ோட்ணட 
மணைமோேட்டம். 


