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உடை டை அல்ல, உள்ைத்டதக்  ிழித்துக் க ோள்ளுங் ள் 

 

திரும்பி ேர முடி ோத இைம் 

 

அமெரிக்காலிருந்து அட்லாண்டிக் கடலுக்குள் ப ாகிற வழியில், 
சரியாக இரண்டாயிரம் மெலுக்கு அப் ால் ஓர் இடம் இருக்கின்றது. 
அந்த இடத்திற்குள் மசன்று எந்தமவாரு ெனிதபரா, கப் பலா, ஏன் 
வானூர்திகூட திரும் ிவந்த வரலாறு இல்மல. அது ஏன்? என்ற 
காரணத்மத இதுவமரக்கும் யாராலும் அறிந்துமகாள்ள முடியவில்மல. 
இந்நிமலயில், டிரான்ஸ்-ஓசியன் ஏர்மலன்ஸ் விொனிகள் குறிப் ிட்ட 
அந்த இடத்மத ஒரு சிகப்புக் பகாட்டினால் வமரயறுத்து, அந்த 
இடத்திற்குப் ‘திரும் ி வர முடியாத இடம்’ என்று ம யர் 
மவத்திருக்கிறார்கள். இதில் பவடிக்மக என்னமவன்றால், திரும் ி வர 
முடியாத இடம் என்று விொனிகள் சிகப்புக் பகாட்டினால் வமரயறுத்த 
 ின்பும், இன்னும் ஒருசில கப் ல்கள், வானூர்திகள் அந்த இடத்திற்குள் 
மசன்று, திரும் ி வரமுடியாதவாறு இருக்கின்றன. 



 

ெனிதர்கள்கூட ‘திரும் ி வர முடியாதவாறு’ இருக்கின்ற சிற்றின்  
நாட்டங்கள், ப ாமத, குடி, தமலயாய  ாவங்கள் என்று திரு அமவ 
கூறுகின்ற ஆணவம், பகா ம், ப ராமச, ம ாறாமெ, கட்டுப் ாடற்ற 
 ாலுணர்வு, ம ருந்தீனி, சிமலவழி ாடு ப ான்ற  ாவங்களுக்குள் சிக்கி, 
வாழ்மவபய மதாமலத்துக் மகாண்டிருக்கின்றார்கள். இத்தமகய 
சூழ்நிமலயில்தான், நாம் திரும் ிவந்து ஆண்டவபராடு ஐக்கியொக 
பவண்டும் என் தற்காகத் திருஅமவ இந்தத் தவக்காலத்மதக் 
மகாடுத்திருக்கின்றது. இவ்பவமளயில், ஆண்டவரிடம் திரும் ி 
வருவதற்கு, இன்மறய நாளில் நாம்  டிக்கக்பகட்ட இமறவார்த்மத 
என்ன மசால்கின்றது என்று சிந்தித்துப்  ார்ப்ப ாம். 

 

முழு இத த்யதோடு ஆண்ைேரிைம் திரும்பி ேோருங் ள் 

 

இமறவாக்கினர் பயாபவல் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப் ட்ட 
இன்மறய வாசகத்திலிருந்து, ஒவ்மவாருவருக்கும் தரப் டுகின்ற 
அமழப்புதான் ‘முழு இதயத்பதாடு ஆண்டவரிம் திரும் ி வாருங்கள்’ 
என் தாகும். இந்த அமழப்பு கி.மு. 835 லிருந்து 796 வமரயிலான 
காலகட்டத்தில், இமறவாக்குப்  ணிமயச் மசய்துவந்த இமறவாக்கினர் 
பயாபவல், ஆண்டவரின் வருமகக்காக இஸ்ரபயல் ெக்கள் தங்கமளத் 
தயார் மசய்யபவண்டும் என் தற்காக மகாடுக்கப் ட்ட அமழப் ாக 
இருந்தாலும், அது நெக்குக் மகாடுக்கப் ட்ட அமழப் ாக இருகின்றது. 

 

முழு இதயத்பதாடு ஆண்டவரிடம் திரும் ி வருவது என் து, 
வழி ாட்டுக் கூட்டங்களில் கலந்துமகாள்வபதா, உமடகமளக் 



கிழித்துக்மகாண்டு, சாக்கு உமட உடுத்தி, சாம் லில் உட்கார்வபதா 
அல்லது அழுது புரள்வபதா (ெத் 15: 8-9) அல்ல. ொறாக, குற்றத்மத 
உணர்ந்து, மநருங்கிய இதயத்பதாடு (தி ா 51:17) ஆண்டவரிடம் 
வருவது. அதுதான் முழு இதயத்பதாடு ஆண்டவரிடம் திரும் ி 
வருவதாகும். இன்னும் மசால்லப்ப ானால் ஆண்டவராகிய கடவுள் 
ஒவ்மவாருவரிடெிருந்தும் எதிர் ார்ப் து மவளிப்புற ொற்றத்மத அல்ல, 
உட்புற ொற்றத்மத. அத்தமகய ொற்றம்தான் ஆண்டவருக்கு 
உவப்புமடயதாகும். 

 

நோம் ஏன் ஆண்ைேரிைம் முழு இத த்யதோடு திரும்பி ேரயேண்டும்? 

 

ஒருசிலர் பகட்கலாம், நான் ஏன் ஆண்டவரிடம் முழு 
இதயத்பதாடு திரும் ி வரபவண்டும் என்று. அதற்கு மூன்று 
முக்கியொன காரணங்கள் இருக்கின்றன. அவற்மற ஒவ்மவான்றாக 
இப்ப ாது  ார்ப ாம். 

 

1. நோம் அேருடை  மக் ள் 

நாம் ஆண்டவருமடய ெக்கள், அவர் நம்முமடய (விண்ணகத்) 
தந்மத (எபரெியா 7:23) அதனால் நாம் அவரிடம் முழு இதயத்பதாடு 
திரும் ி வரபவண்டும். இன்மறய முதல் வாசகத்தின் இறுதியில்கூட 
தன் ெக்கள் ெீது கருமணகாட்டினார் என்ற வாசிக்கின்பறாம் (பயாபவ 
2:18) ஆமகயால், நாம் ஆண்டவரின் ெக்கள் என்ற காரணத்திற்காக 
அவரிடம் திரும் ி வரபவண்டும். 

 



2.  ைவுள் அருைோைரோ வும் அன்போனேரோ வும் இருக் ிறோர் 

 

கடவுள் அருள் நிமறந்தவர், இரக்கம் ெிக்கவர், நீடிய 
ம ாறுமெயுள்ளவர், ப ரன்பு ெிக்கவர்... இதனாலும் நாம் ஆண்டவரிடம் 
முழு இதயத்பதாடு திரும் ி வரபவண்டும். இவ்வுலகத்தில் யாரும் 
அருள் நிமறந்தவராக, இரக்கெிக்கவராக, ப ரன்பு மகாண்டவராக 
இருக்கின்றார்களா? என்று மதரியவில்மல. ஆனால், கடவுள் 
இருக்கின்றார். கடவுளின் இத்தமகய  ண்புகள் விவிலியம் 
முழுமெக்கும் மசால்லப் ட்டிருக்கின்றது (வி  34: 6-7; எண்14:18; மநபக 
9:17; தி ா 86:1, 103:8. 145:8; பயானா 4:2). ஆமகயால், கடவுளின் 
ெக்களாகிய நாம் ஒவ்மவாருவரும் அவருமடய  ண்புகமள உணர்ந்து, 
அவரிடம் திரும் ி வருவது பதமவயான ஒன்று. 

 

இங்கு இன்மனாரு பகள்வி எழலாம். ‘கடவுள் 
அருள்நிமறந்தவராக, ப ரன்பு மகாண்டவராக இருக்கின்றாபர, அது 
எப் டி?’ என் துதான் அந்தக் பகள்வி. இப் டித்தான் இமளஞர் ஒருவர் 
ஒரு துறவியிடம் மசன்று, “கடவுமள அருளாளனாகவும் 
அன் ாளனாகவும் மசால்கிறார்கபள?... அது எப் டி?” என்று பகட்டார். 
“இவ்வுலகத்தில், தன்மன அன்பு மசய் வமர ெட்டுெல்லாது, 
மவறுப் வமரயும் அன்பு மசய்வதால் அவர் அருளாளனாக 
இருக்கின்றார். ெறுவுலகில் அப் டியில்மல, அவர் தன்மன அன்பு 
மசய் வமர ெட்டும் அன்பு அன்புமசய்வதால் அன் ாளனாக 
இருக்கிறார்” என்றார் துறவி. எனபவ, தன்மன அன்பு மசய் வமர 
ெட்டுெல்லாது, மவறுப் வமரயும் அன்பு மசய்யும் அருளாளனாக 
விளங்கும் ஆண்டவரிடம், அவருமடய ெக்கள் ஒவ்மவாருவரும் முழு 
இதயத்பதாடு திரும் ி வருவது ெிகவும் இன்றியமெயாதது. 



 

3. இதுயே தகுந்த  ோலம் 

 

ஆண்டவரிடம் முழு இதயத்பதாடு திரும் ி வர ெிக முக்கியொன 
காரணம், இது தகுந்த காலொகவும் இன்பற ெீட்பு நாளாகவும் 
இருக்கின்றது என் தால். இபயசு தன்னுமடய  ணிவாழ்மவத் 
மதாடங்கும்ப ாது, “காலம் நிமறபவறிவிட்டது. இமறயாட்சி மநருங்கி 
வந்து விட்டது; ெனம்ொறி நற்மசய்திமய நம்புங்கள்” (ொற் 1: 15) 
என்று மசால்லித்தான் மதாடங்கினார். இபயசு மசால்லக்கூடிய 
இவ்வார்த்மதகளும் தூய  வுலின் வார்த்மதகளும் ஒருபசர 
இமணத்துப்  ார்த்பதாமெனில், நாம் ஆண்டவரிடம் திரும் ி 
வருவதற்கும் இமறயாட்சியின் வருமகக்கும் இந்த நாமள விட்டால், 
பவறு ம ான்னான நாளில்மல என் து உறுதியாகின்றது. ஆகபவ, 
இதுபவ தகுந்த காலம், இன்பற ெீட்பு நாள் என்று உணர்ந்து, முழு 
இதயத்பதாடு ஆண்டவரிடம் திரும் ி வருவது நல்லது. 

 

ஆண்ைேரிைம் திரும்பி ேருேடத கெ லில் எப்படி 
கேைிப்படுத்துேது? 

 

ஆண்டவரிடம் திரும் ி வருதல் என்றால் என்ன? ஏன் நாம் 
திரும் ி வரபவண்டும்? என்று இதுவமரக்கும் சிந்தித்துப்  ார்த்பதாம். 
இப்ப ாது நாம் ஆண்டவரிடம் திரும் ி வருவமத எப் டி 
மசயல்வடிவில் மவளிப் டுத்த ப ாகின்பறாம் என்று சிந்தித்துப் 
 ார்ப்ப ாம். 



 

ெத்பதயு எழுதிய நற்மசய்தி நூலிலிருந்து எடுக்கப் ட்ட இன்மறய 
நற்மசய்தியில், இபயசு மூன்று முதன்மெயான காரியங்கமளக் 
குறித்துப் ப சுகின்றார். பநான் ிருத்தல், அறம் மசய்தல் அல்லது 
தர்ெம் மசய்தல், இமறபவண்டல் மசய்தல் என் துதான் அந்த மூன்று 
முதன்மெயான காரியங்கள். இவற்றின் மூலொக ஒருவர் தன்மனயும் 
 ிறமரயும் கடவுமளயும் அன்பு மசய்து, அவரிடம் முழு இதயத்பதாடு 
திரும் ி வரலாம். 

 

ஒருவர்  ிறமர அன்பு மசய்யாெல், அந்த அன் ின் மவளிப் ாடாக 
அறம் மசய்யாெல், ஆண்டவமர அன்பு மசய்வபதா அல்லது அவரிடம் 
முழு இதயத்பதாடு திரும் ி வருவபதா இயலாத காரியம். ஆமகயால், 
இந்தத் தவக்காலத்தில் அறச் மசயல்கள் மசய்வதற்கு – அது ம ரிபதா, 
சிறிபதா – தயாராக இருக்கபவண்டும். அப்ப ாதுதான் ஆண்டவமர 
அன்பு மசய்ய முடியும். அவரிடம் திரும் ி வரவும் முடியும். 

 

ஒரு பதனரீ் கமடயில், “எனக்கு ஒரு கா ி, குட்டிச்சுவருக்கு ஒரு 
கா ி” என்ற குரல் பகட்டு, அங்கு பதனரீ் அருந்திக்மகாண்டிருந்த 
இமளஞன் ஒருவன் திரும் ிப்  ார்த்தான். அவன் திரும் ிப்  ார்த்த 
இடத்தில் இருந்த ஒருவர், ஒரு கா ி  ருகிவிட்டு, கமடக்காரரிடம் 
இரண்டு காப் ிக்குப்  ணம் மகாடுத்துப் புறப் ட்டார். இப் டிப்  லரும் 
மசய்தமதக் கண்ட இமளஞன், யாமரக் “குட்டிச்சுவர்” என்கிறார்கள் 
என்று கண்கமளச் சுழலவிட்டான். அந்த பதனரீ்க் கமடயருபக இருந்த 
குட்டிச்சுவர்  க்கத்தில், உடம்புக்கு முடியாெல் ஒருசிலர் இருந்தார்கள். 
அவர்களுக்கும் பெமச. நாற்காலிகள் இருந்தன. அவர்களுக்கான 
கா ிக்குத்தான் இவர்கள்  ணம் தருகிறார்கள் என் து அவனுக்குப் 



புரிந்தது. உடபன அவனும் அவ்வாறு மசய்துவிட்டு அங்கிருந்து 
கிளம் ினான். 

 

பதமவயில் உள்ள ெனிதருக்கு உதவி மசய்ய நிமனத்தால் 
அல்லது ஆறாம் மசய்ய நிமனத்தால் எப் டியும் மசய்யலாம். 
அமதத்தான் இந்த நிகழ்வு எடுத்துக் கூறுகின்றது. ஆமகயால், 
தவக்காலத்மதத் மதாடங்கி இருக்கும் நாம், பநான் ின் வழியாகவும் 
இமறபவண்டல் வழியாகவும் நம்மெயும் கடவுமளயும் அன்பு 
மசய்யும் அபத அளவுக்கு, அறச் மசயல்கள் வழியாக அடுத்தவமர 
அன்பு மசய்பவாம். அதன்வழியாக ஆண்டவரிடம் திரும் ி வருவமத 
அர்த்தமுள்ளதாக்குபவாம். 

 

ெிந்தடன 

 

இன்மறய நாளில் நம் மநற்றியில் குருவானவரால் பூசப் டும் 
சாம் ல், நாம் ஒருநாள் ெண்ணுக்குத் திரும்புபவாம் என் மத 
உணர்த்துகின்றது. நாம் ெண்ணுக்குள் ப ாவதற்குள் நம்முமடய 
ெண்ணுலக வாழ்மவ, நாம் மசய்யும் இரக்கச் மசயல்களால் 
அழகாக்குபவாம். அதற்கு ஒரு வாய்ப் ாக இந்த தவக்காலத்மதப் 
 யன் டுத்துபவாம். இவ்வாறு நாம் இமறயருள் நிமறவாய்ப் 
ம றுபவாம். 

 

  - மடறத்திரு. மரி  அந்யதோணிரோஜ், போடை ங்ய ோட்டை 
மடறமோேட்ைம். 


