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“ டவுய ோடு ஒப்புரேோகுங் ள்” 

 

 டவுள் நம்யமோடு ஒப்புரேோ  இருக் ிறோர். நோம்  டவுய ோடு 
ஒப்புரேோ  இருக் ியறோமோ? 

 

அருள்பணியாளர் ஒருவர் இருந்தார். இவர் தன்னுடைய 
மடையுடைகளிலும் பபாதடைகளிலும் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் 
வாக்கியம்: “கைவுள் நம்பமாடு ஒப்புைவாக இருக்கின்ைார்; நாம் 
கைவுபளாடு ஒப்புைவாக இருக்கின்பைாமா?” என்பதுதான். 

 

இடதத் ததாைர்ந்து கவைித்து வந்த தபரியவர் ஒருநாள் 
அருள்பணியாளரிைம் தென்று, “சுவாமி! உங்களுடைய மடையுடைகளில் 
அடிக்கடி ‘கைவுள் நம்பமாடு ஒப்புைவாக இருக்கின்ைார்; நாம் 
கைவுபளாடு ஒப்புைவாக இருக்கின்பைாமா?’ என்ை வாக்கியத்டதப் 
பயன்படுத்தி வருகின்ைரீ்கபள! அதற்காை காைணத்டத நான் 
ததரிந்துதகாள்ளலாமா?” என்ைார். உைபை அருள்பணியாளர் அவரிைம், 



“நான் இளங்குருவாய் இருந்த காலக்கட்ைத்தில் மூதாட்டி ஒருவர் 
என்ைிைம், “நீங்கள் ஏன் உங்களுடைய மடையுடைகளில், ‘கைவுள் 
நம்பமாடு ஒப்புைவாக இருக்கின்ைார். நாம் கைவுபளாடு ஒப்புைவாக 
இருக்கின்பைாமா?’ என்ை வாக்கியத்டதப் பயன்படுத்தக்கூைாது! இந்த 
வாக்கியத்டத உங்களுடைய மடையுடைகளில் பயன்படுத்திப் 
பாருங்கள். நிச்ெயம் மிகப்தபரிய மாற்ைம் ஏற்படும்” என்ைார். 

 

இதற்குப் பிைகு நான் என்னுடைய மடையுடைகளில் மூதாட்டி 
தொன்ை அந்த வாக்கியத்டத அடிக்கடி பயன்படுத்திபைன். என்டைக்கு 
நான் அந்த வாக்கியத்டதப் பயன்படுத்தத் ததாைங்கிபைபைா, 
அன்டையிலிருந்து மக்கள் நடுவில் மிகப்தபரிய மைமாற்ைம் 
ஏற்பட்டிருப்படத உணர்கின்பைன். அதைால்தான் நான் அந்த 
வாக்கியத்டத அடிக்கடி என்னுடைய மடையுடைகளில் 
பயன்படுத்துகின்பைன்” என்ைார். 

 

ஆம். கைவுள் நம்பமாடு ஒப்புைவாக இருக்கின்ைார்; நாம் 
கைவுபளாடு ஒப்புைவாக இருக்கின்பைாமா?’ என்பதுதான், 
தவக்காலத்டதத் ததாைங்கியிருக்கும் இந்நாளில் நாம் ஒவ்தவாருவரும் 
நமக்குள் பகட்கபவண்டிய பகள்வியாக இருக்கின்ைது. இன்று நாம் 
படிக்கக்பகட்ை இடைவார்த்டத கைவுபளாடு நாம் ஒப்புைவாவதற்கு 
என்ை தெய்யபவண்டும் என்படத எடுத்துச்தொல்கின்ைது. அடதக் 
குைித்துச் ெிந்தித்துப் பார்ப்பபாம். 

 

திருநீற்றுப் புதன் -  ிறிஸ்தேர் ளுக் ோன போேக்  ழுேோய் நோள்: 

 



இஸ்ைபயல் மக்கள் ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஏழாம் மாதம், பத்தாம் 
நாளில் பநான்பிருக்க பவண்டும். அன்டைய நாளில் அவர்கள் 
தூய்டமயாகும்படி, குரு பாவக்கழுவாடய நிடைபவற்றுவார். குரு 
பாவக்கழுவாடய நிடைபவற்ைியதும் அவர்கள் தூய்டமயடைவார்கள் 
(பலவி 16: 29-31). பமலும் அவர்கள் பாவமன்ைிப்புப் தபை ொக்கு உடை 
உடுத்தி, ொம்பலில் உட்காைபவண்டும் (பயாைா 3: 7). 

 

திருஅடவயின் ததாைக்கக் காலக்கட்ைத்தில், அதிலும் குைிப்பாக 
முதலாம் கிைபகாரி திருத்தந்டதயாக இருந்த காலக்கட்ைத்தில் (590-604) 
மிகப்தபரிய பாவம் தெய்தவர்கள், ொக்கு உடை அணிந்து, ொம்பலில் 
உட்காை பவண்டும் என்று அைிவுறுத்திைார். 1091 ஆம் ஆண்டு நைந்த 
தபைதவந்பதா ெங்கமாைது, தவக்காலத்தின் முதல் நாளில், ொம்பல் 
பூெிக்தகாண்டு பநான்பிருக்கபவண்டும் என்ைது. அப்படித்தான் 
தவக்காலத்தின் முதல் நாளில் தநற்ைியில் ொம்பல் பூசும் வழக்கம் 
உண்ைாைது. இஸ்ைபயல் மக்கள் எப்படிப் பாவப் பரிகாை நாளில் ொக்கு 
உடை அணிந்து, ொம்பலில் உட்கார்ந்து பநான்பிருந்தார்கபளா, அப்படி 
கிைிஸ்தவர்களாகிய நாம் தநற்ைியில் ொம்படலப் பூெிக்தகாண்டு 
பநான்பிருக்கின்பைாம். ஆகபவ, திருநீற்றுப் புதன் என்பது 
கிைிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு பாவக்கழுவாய் நாள் என்று தொல்லலாம். 

 

இன்டைய நாளில் அருள்பணியாளர் ொம்படலக் டகயில் எடுத்து 
ஒவ்தவாருவருடைய தநற்ைிலும் ெிலுடவ அடையாளம் வடைந்து, 
‘மைிதபை நீ மண்ணாய் இருக்கின்ைாய்; மண்ணுக்பக திரும்புவாய்’ 
அல்லது ‘மைம்மாைி, நற்தெய்திடய நம்புங்கள்’ என்கிைார். 
அருள்பணியாளர் தொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்டதகள், நாம் 



ஒவ்தவாருவரும் மைம்மாைி, ஆண்ைவரிைம் திரும்பி வைபவண்டும் 
என்ை அடழப்பிடைத் தருகின்ைது. 

 

 டவுய ோடு ஒப்புரேோேதற் ோன அழைப்பு: 

 

திருத்தூதர் புைித பவுல் தகாரிந்தியருக்கு எழுதிய இைண்ைாம் 
திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ை இன்டைய இைண்ைாம் வாெகத்தில், 
“கைவுபளாடு ஒப்புைவாகுங்கள்” என்ை பவண்டுபகாடள விடுக்கின்ைார். 
இத்தடகய பவண்டுபகாடள அவர் தாமாக அல்ல, கைவுபள 
விடுப்பதாகக் கூறுகின்ைார். புைித பவுல் தொல்வதுபபால், நாம் 
கைவுபளாடு ஒப்புைவாகபவண்டுதமைில், எப்படி ஒப்புைவாக பவண்டும் 
என்படத இன்டைய முதல் வாெகத்தில் இடைவாக்கிைர் பயாபவல் 
மிக அழகாக எடுத்துக்கூறுகின்ைார். 

 

கைவுடளப் பலியிைால் மகிழ்விக்க முடியாது; எரிபலி 
தெலுத்திைாலும் அதில் அவர் நாட்ைங்தகாள்வதில்டல. 
கைவுளுக்பகற்ை பலி தநாறுங்கிய தநஞ்ெபம (திபா 51: 16-17). ஆகபவ, 
கைவுபளாடு ஒப்புைவாக வரும்தபாழுது அல்லது அவரிைம் திரும்பி 
வருகின்ைதபாழுது ஒருவர் தநாறுங்கிய, குற்ைமுணர்ந்த தநஞ்ெத்பதாடு 
வைபவண்டும். அடதபய இடைவாக்கிைர் பயாபவல், உங்கள் 
உடைகடள அல்ல, உங்கள் இதயத்டதக் கிழித்துதகாண்டு உங்கள் 
கைவுளாகிய ஆண்ைவரிைம் திரும்பி வாருங்கள்” என்கிைார். 

 

 டவுய ோடு ஒப்புரேோேதற் ோன மூன்று ேைி ள்: 



 

பமலார்ந்த விதமாக அல்ல, உள்ளார்ந்த விதமாகக் கைவுளிைம் 
ஒப்புைவாக பவண்டும், அவரிைம் திரும்பி வைபவண்டும் என்று 
இன்டைய முதல் வாெகமும், இைண்ைாம் வாெகமும் 
எடுத்துக்கூறுகின்ை பவடளயில், இன்டைய நற்தெய்தி வாெகம் நாம் 
கைவுபளாடு எப்படிதயல்லாம் ஒப்புைவாகலாம் என்பதற்காை மூன்று 
வழிகடள எடுத்துச் தொல்கின்ைது. 

 

அைச்தெயல்கள், பநான்பு, இடைபவண்ைல் ஆகிய மூன்றும் யூத 
ெமயத்தின் மூன்று முக்கியமாை தூண்கள். இம்மூன்டையும் 
கைவுபளாடு ஒப்புைவாவதற்காை வழிகளாக இன்டைய நற்தெய்தி 
இபயசு தொல்கின்ைார். நாம் நம்பமாடு வாழக்கூடிய மைிதர்களுக்கு, 
அதிலும் குைிப்பாக வைியவர்களுக்கு, ஏடழகளுக்கு அைச்தெயல்கடள 
எந்தபவார் பிைதிபாலன் பாைாமல் தெய்கின்ைதபாழுது, அது கைவுளுக்பக 
தெய்வதாக இருக்கின்ைது (நீதமா 19: 17; மத் 25: 40). அப்படி நாம் 
ஏடழகளுக்கும் வைியவர்களுக்கும் நாம் அைச்தெயல்கடளச் 
தெய்கின்ைதபாழுது கைவுபளாடு ஒப்புைவாகின்பைாம். அடுத்ததாக நாம் 
பமற்தகாள்ளும் பநான்பின் வழியாக, உைலில் தங்கியிருக்கும் 
தகாழுப்பு பபான்ை தீடமகளும் பாவங்களும் காணாமல் பபாகின்ைை. 
இதன்மூலம் நம்முடைய உைடல உண்டமயிபலபய கைவுளுடைய 
பகாயிலாக (1 தகாரி 3: 16) மாற்ைிக் கைவுபளாடு ஒப்புைவாகின்பைாம். 

 

நிடைவாக நாம் தெய்யக்கூடிய இடைபவண்டுதல் கைவுளுக்கும் 
நமக்குமிடைபய நல்லுைடவ ஏற்படுத்துகின்ைது. ஆகபவ 
அதன்வழியாகவும் நாம் கைவுபளாடு ஒப்புைவாகின்பைாம். இவ்வாறு 
நாம் பமற்தகாள்ளும் அைச்தெயல், பநான்பு, இடைபவண்ைல் 



ஆகியவற்ைின் வழியாக நாம் கைவுபளாடு ஒப்புைவாகும்தபாழுது, 
இன்டைய முதல் வாெகத்தின் இறுதியில் நாம் படிப்பது பபான்று, 
கைவுள் நம்மீது கருடண காட்டி, தம் பமலாை ஆெிகடள நமக்கு 
வழங்குவார் என்பது உறுதி. ஆகபவ, நாம் கைவுபளாடு ஒப்புைவாகி, 
அவைது பமலாை ஆெிகடளப் தபறுபவாம். 

 

சிந்தழன: 

 

‘நாம் ஒருவர் மற்ைவரிைம் உண்டமயாை அன்பு 
காட்டுகின்ைதபாழுது, கைவுள் ஒப்புைவிற்காை பாடதடய 
அடமக்கின்ைார்’ என்பார் ஹாரி ொப்பமன் என்ை அைிஞர். எைபவ, நாம் 
ஒருவர் மற்ைவரிைம் காட்டும் அன்பின் வழியாகக் கைவுபளாடு 
ஒப்புைவாகி இடையருடள நிடைவாகப் தபறுபவாம். 

 

  - மழறத்திரு. மரி  அந்யதோணிரோஜ், போழ  ங்ய ோட்ழட 
மழறமோேட்டம். 


