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“திரும்பி ேோருங் ள்” 

 

ஆண்டேரிடம் திரும்பி ேந்த இளைஞர் ள்: 

 

 “தாத்தா நீங்கள் ஒருநாள்கூடத் தவறாமல் ககாயிலுக்குச் சென்று, 
திருப்பலி காண்கிறரீ்ககே! உங்களுக்குக் கடவுள்மீது அவ்வேவு 
நம்பிக்ககயா, ஒவ்சவாருநாளும் ககாயிலுக்குச் சென்று திருப்பலி 
காணும் இந்தப் பழக்கம் உங்களுக்கு எப்கபாதிருந்து இருக்கின்றது?” 
என்று கபரன் தன் தாத்தாவிடம் ஆர்வமாய்க் ககட்டான்.  

 

 “உண்கமகயச் சொல்ல கவண்டும்சவன்றால், இேம்வயதில் 
எனக்குக் கடவுள் நம்பிக்கககய கிகடயாது. தவிர, ககாயில் பக்கம் 
தகல கவத்துக்கூடப் படுத்தது கிகடயாது” என்று தாத்தா கபெத் 
சதாடங்கியதும், கபரன் அவருகடய வார்த்கதககேக் கூர்ந்து 
கவனித்தான். தாத்தா சதாடர்ந்தார்: “இேம் வயதில் என்னுடன் பிறந்த 
இரண்டு தம்பிகள், நான் என மூன்று கபரும் ொதாரண நாள்கேில் 



மட்டுமல்ல, ஞாயிற்றுக்கிழகமகேில் கூட ககாயிலுக்குச் 
செல்வதில்கல. குறிப்பாக, ஞாயிற்றுக்கிழகம வந்ததும் நாங்கள் 
மூவரும் கவட்கடக்குக் கிேம்பிவிடும். எங்கள் அம்மா எங்கேிடம், 
‘ஞாயிற்றுக்கிழகமயாவது ககாயிலுக்குப் கபாங்கள்’ என்று எங்கேிடம் 
எவ்வேகவா சொல்லிப் பார்த்தார். நாங்கள் ககட்பதாயில்கல.  

  

 ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழகமயில் நாங்கள் கவட்கடக்குக் கிேம்பிப் 
கபானகபாது, காட்டிற்குள் சென்ற ெிறிது கநரத்தில் மூன்று கபரும் 
எப்படிகயா பிரிந்துவிட்கடாம். மற்ற இருவகரயும் நான் கதடிச் 
சென்றகபாது, ஒருவகனத்தான் என்கனக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது, 
இகேயவகனக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்கல. ெிறிதுகநரம் 
கழித்துத்தான் அவன் ஏகதாசவாரு காட்டு விலங்கால் தாக்கப்பட்டு 
இறந்து கிடந்தது சதரிந்தது. பின்னர் நாங்கள் இருவரும் அவகனக் 
ககாயிலுக்குக் சகாண்டு வந்து, திருஅகவ முகறப்படி அடக்கம் 
செய்தபிறகு, பங்குப் பணியாேர் என்னிடம், ‘ககாயில் பக்ககம வராத 
இவன் விண்ணகம் செல்வானா என்று ெந்கதகமாக இருக்கின்றது!’ 
என்றார்.  

 

 அவர் சொன்ன வார்த்கதகள் என்கனச் ெிந்திக்க கவத்தன. 
‘ககாயிலுக்குப் கபாகாவிட்டால் விண்ணகம் செல்ல முடியாதா?’ என்று 
அகதப் பற்றிகய நான் ெிந்திக்கத் சதாடங்கிகனன். ஒரு கட்டத்தில் 
நான், ‘விண்ணகத்திற்குச் செல்ல கவண்டும் என்றால், ககாயிலுக்குச் 
செல்ல கவண்டும்’ என்று முடிசவடுத்கதன். அன்றிலிருந்துதான் நான் 
ககாயிலுக்குத் தவறாமல் சென்றுசகாண்டிருக்கிகறன்.” 

 



 தாத்தா சொன்னகத ஆர்வமாய்க் ககட்டுக்சகாண்டிருந்த கபரன், 
அவகரப் கபான்று ஒவ்சவாரு நாளும் ககாயிலுக்குச் செல்ல முடிவு 
செய்தான். 

 

 ஆம், ஒரு காலத்தில் ககாயில் பக்ககம கபாகாத  இந்தப் 
சபரியவர் எதிர்பாராத ஒரு ெம்பவத்தின் மூலம் மனம்மாறி, ஒவ்சவாரு 
நாளும் ககாயிலுக்குச் சென்று, ஆண்டவகராடு உள்ே உறவில் 
நிகலத்திருந்தார். தவக்காலத்தின் முதல் நாோன இன்று நாம் 
வாெிக்கக்ககட்ட இகறவார்த்கத, “ஆண்டவரிடம் திரும்பி வாருங்கள்” 
என்ற அகழப்பிகனத் தருகின்றது. அது குறித்து நாம் ெிந்திப்கபாம்.  

 

ஏன் ஆண்டேரிடம் திரும்ப யேண்டும்? 

 

 திருஅகவயால் சகாடுக்கப்பட்ட அருேின் காலமான இந்தத் 
தவக்காலத்தில் ஒவ்சவாருவரும் ஆண்டவரிடம் திரும்பி வந்து, 
அவகராடு ஒப்புரவாக கவண்டும். அகதகய இன்று நாம் 
வாெிக்கக்ககட்ட இகறவார்த்கத நமக்கு எடுத்தியம்புகின்றது. குறிப்பாக, 
இகறவாக்கினர் கயாகவல் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ே இன்கறய 
முதல் வாெகம், “ஆண்டவரிடம் திரும்பி வாருங்கள்” என்ற 
அகழப்பிகனத் தருகின்றது.  

 

 ஆண்டவரின் நாள் வருகின்றது. அதனால் தண்டகனயிலிருந்து 
தப்பிப்பதற்காக அவரிடம் திரும்பி வாருங்கள் என்ற பின்னணியில் 
இகறவாக்கினர் கயாகவல் இந்த வார்த்கதககேக் 



குறிப்பிட்டிருந்தாலும், நாம் ஏன் ஆண்டவரிடம் திரும்பி வரகவண்டும் 
என்பதற்கான காரணத்கத அதற்கு அடுத்து வருகின்ற வரிகேில் அவர் 
மிகத் சதேிவாகக் குறிப்பிடுகின்றார். ஆம், ஆண்டவர் அருளும் 
இரக்கமும் சபாறுகமயும் கபரன்பும் உகடயவர்; செய்யக் கருதிய 
தீங்ககக் குறித்து மனம் மாறுகின்றவர். இதற்காக நாம் ஆண்டவரிடம் 
திரும்பி வரகவண்டும் என்கிறார். இகறவாக்கினர் கயாகவல். 
இகதவிடவும் ஆண்டவரிடம் திரும்பி வருவதற்கு ஒரு முக்கியமான 
காரணத்கதப் பவுல் இன்கறய இரண்டாம் வாெகத்தில் கூறுகின்றார். 
அதுதான், “இதுகவ தகுந்த காலம்! இன்கற மீட்பு நாள்!” என்பதாகும். 
கண்சகட்ட பின் சூரியகனக் காணமுடியாது. கண் உள்ேகபாதுதான் 
அதகனக் காண முடியும். அதுகபான்றுதான் ஆண்டவரிடம் திரும்பி 
வருவதற்கு இத்தவக்காலத்கத விடச் ெிறந்த காலம் இல்கல. 
அதனால் இன்கற ஆண்டவரிடம் திரும்பி வருவதுதான் ெிறந்தது.  

 

 ோகெல்லோம் ஆண்டேரிடம் திரும்பி ேெயேண்டும்? 

 

 ஆண்டவரிடம் திரும்பி வருவதற்கு இதுகவ தகுந்த காலம் என்று 
ெிந்தித்துப் பார்த்த நமக்கு, யாசரல்லாம் ஆண்டவரிடம் திரும்பி 
வரகவண்டும் என்ற அடுத்த ககள்வி எழலாம். இந்தக் ககள்விக்கான 
விகடகய நாம் சதரிந்து சகாள்வதற்கு முன்னதாக, இன்கறய 
காலக்கட்டத்தில் ‘மனமாற்றம்’ என்பது யாகராடு சதாடர்புகடயதாக 
இருக்கின்றது என்பகதத் சதரிந்துசகாள்கவாம்.  

 

 சபாதுவாக, மனமாற்றம் என்ற கருத்து பாவிககோடு 
சதாடர்புகடய இருக்கின்றது அல்லது பாவிகள் மனம்மாறகவண்டும் 



என்ற கருத்துதான் சதாடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டுக் சகாண்கட 
இருக்கின்றது. ஆனால், ஆண்டவர் இகயசு, பலிசெலுத்திக் 
சகாண்டிருந்த கலிகலயர்ககேப் பிலாத்து சகான்றான் என்ற 
செய்திகயச் சொன்னவர்கேிடம், “மனம் மாறாவிட்டால் நீங்கள் 
அகனவரும் அவ்வாகற அழிவரீ்கள்” (லூக் 13:3) என்று சொல்வதன் 
மூலம், ஒவ்சவாருவரும் மனம் மாறகவண்டும் அல்லது 
ஒவ்சவாருவரும் ஆண்டவரிடம் திரும்பி கவண்டும் என்பார்.  

 

 இப்கபாது யாசரல்லாம் ஆண்டவரிடம் திரும்பி வரகவண்டும் 
என்ற ககள்விக்கு வருகவாம். முதல் வாெகத்தில் இகறவாக்கினர் 
கயாகவல் முதியவர் சதாடங்கி, பால் குடிக்கும் குழந்கத வகர, 
மணமகன், மணமகள் உட்பட யாவகரயும் ஒன்றுகூட்டுங்கள் 
என்கிறார். இதன்மூலம் ெிறியவர் முதல் சபரியவர் வகர 
ஒவ்சவாருவரும் ஆண்டவரிடம் திரும்பி வரகவண்டும் என்ற 
செய்தியானது நமக்குத் தரப்படுகின்றது.  

     

ஆண்டேரிடம் திரும்பி ேந்தோல்  ிளடக்கும் ஆசி! 

 

 இதுகவ தகுந்த காலம் என்பகத உணர்ந்து, ஒவ்சவாருவரும் 
ஆண்டவரிடம் திரும்பி வருகின்றகபாது, ஆண்டவர் நமக்கு என்ன 
ஆெிகயத் தருவார் என்ற மூன்றாவது ககள்வி நமக்கு எழலாம். 
இக்ககள்விக்கான பதிகல இன்கறய முதல் வாெகத்தின் இறுதி 
வார்த்கதகள் அேிக்கின்றன. ஆம், யாசரல்லாம் ஆண்டவரிடம் திரும்பி 
வருகின்றார்ககோ, அவர்கள்மீது ஆண்டவர் கருகண காட்டுவார். 



அதுகவ ஆண்டவர் இந்தத் தவக்காலத்தில் மட்டுமல்லாது, எல்லாக் 
காலத்திலும் அேிக்கும் மிகப்சபரிய ஆெியாக இருக்கும்.  

 

 ‘கருகண என்பது காதுககோதவர் ககட்டக்கூடியதும், 
பார்கவயற்றவர் பார்க்கக்கூடியதுமான ஒரு சமாழி’ என்கிறது ஒரு 
முதுசமாழி. ஆம், ஆண்டவர் தன்னிடம் முழு மனத்கதாடு திரும்பி 
வருகவாருக்கு இத்தககய கருகணகயக் காட்டுவார். ஆதலால், இந்த 
அருேின் காலத்தின் நாம் ஆண்டவரிடம் திரும்பி வந்து, அவரது 
ஆெிகயப் சபறுகவாம்.  

 

சிந்தளைக்கு:  

  

 ‘மனிதன் செய்யும் மிகவும் புனிதமான ஒரு செயல் மனமாற்றம்’ 
என்பார் தாமஸ் கார்கலல் என்ற எழுத்தாேர். எனகவ, நாம் நமது 
தவற்கற உணர்ந்து, ஆண்டவரிடம் திரும்பி வருகவாம். அதன்வழியாக 
இகறயருகே நிகறவாகப் சபறுகவாம்.  

 

  - மளைத்திரு. மரி  அந்யதோணிெோஜ், போளை ங்ய ோட்ளட 
மளைமோேட்டம். 


