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திரும்பி ேோருங் ள்; ஒப்புரேோகுங் ள்; க ம்மோறு கபறுங் ள் 

 

எப்யபோது மனம்மோறுேது? 

 

  ஒரு மறைக்கல்வி வகுப்பில், “எப்பபோது மனம் மோறுவது?” என்று 
பகட்கப்பட்ட பகள்விக்கு மறைக்கல்வி ஆசிரியர், “உங்களுறடய 
வோழ்வின் இறுதி நோளில் மனம் மோறுங்கள்” என்று பதிலளித்தோர்.  

 

 “வோழ்வின் இறுதி நோறள அைிவது கடினமோயிற்பை” என்று 
சசோல்லப்பட்டபபோது, “அப்படியோனோல், இன்பை மனம் மோறுங்கள்” என்று 
சதளிவோய்ப் பதிலளித்தோர் ஆசிரியர்.  

 

 கறடசி பநரத்தில் மனம் மோைிக் சகோள்ளலோம் என்பது 
சோத்தியமில்லோத ஒன்று. இன்பை மனம் மோறுவதுதோன் கடவுளுக்கு 
ஏற்ைது. ஏசனனில், இதுபவ தகுந்த கோலம்! இன்பை மீட்பு நோள்! 



 

 தவக்கோலத்தின் முதல் நோளோன இன்று நோம் மனம் மோறுவதற்கு 
அறைக்கப்படுகின்பைோம். நோம் ஏன் மனம் மோைபவண்டும்? மனம் 
மோறும்பபோது கடவுள் அளிக்கும் ஆசிகள் என்ன? என்பன குைித்து நோம் 
சிந்திப்பபோம்.  

 

அ. இன்யே மீட்பு நோள்! 

    

 “எதுவும் தோமதமோகிவிடவில்றல. இந்த இடத்தில் 
ஆரம்பித்தோல்கூட இன்னும் எவ்வளபவோ உயரங்களுக்குப் பபோய்விட 
முடியும்” என்போர் தமிைில் மிகப்சபரிய எழுத்தோளரோன அைியப்படும் 
வண்ணதோசன்.  

 

‘வோழ்க்றகறயப் போவத்தில் மூழ்கடித்து வணீடித்து விட்படோபம! 
இனிபமல் மனம் மோைி என்ன ஆகப் பபோகிைது?’ என்று நிறனக்கும் 
மனிதர்கள், இப்பபோது மனம் மோைினோலும்; அல்லது இப்பபோது 
புதியசதோரு வோழ்றவத் சதோடங்கினோலும், கடவுளுக்கு 
ஏற்புறடயவர்களோகி, அவர் அளிக்கும் றகம்மோறைப் சபைலோம் 
என்பறத மறைமுகமோக எடுத்துக்கின்ைது பமபல உள்ள வோர்த்றதகள். 

 

 யூதோ நோட்டினர் கடவுளின் கட்டறளறயக் கறடப்பிடியோததோல் 
தங்கள் நோட்டில் சகோடிய வைட்சிறயயும், சவட்டுக் கிளிகளோல் வந்த 
அைிவிறனயும் சந்தித்தோர்கள். இறதசயல்லோம் கடவுள் யூதோ 
நோட்டினருக்கு அைித்த தண்டறனயோகபவ போர்த்த, நோன்கோம் 



நூற்ைோண்டில் வோழ்ந்த இறைவோக்கினர் பயோபவல், மக்கறள 
மனமோற்ைத்திற்கு அறைப்பு விடுக்கின்ைோர். அப்படி அவர்கள் (சிறு 
குைந்றதயிலிருந்து சபரியவர் வறர) மனம் மோைினோல், கடவுள் 
அவர்கள்மீது கருறண கோட்டுவோர் என்கிைோர் இறைவோக்கினர் 
பயோபவல்.  

 

 கடவுளின் கருறணறயயும், அவரது இரக்கத்றதயும் சபறுவதற்கு 
அவரிடம் திரும்பி வருவதும், இன்றைய இரண்டோம் வோசகத்தில் பவுல் 
சசோல்வது பபோல் அவபரோடு ஒப்புரவோவதும் இன்ைியறமயோத 
சசயல்கள். இவற்றை விடவும், இன்பை மீட்பு நோள் என்று இன்றைக்பக 
நோம் மனம் மோறுவது மிகவும் முக்கியமோனது.  

   

ஆ.  டவுள் இரக் ம்மிக் ேர் 

 

 ஒரு சிலரிடம் நோம் பபசுவதற்கும் பைகுவதற்கும், அவர்கறள 
அணுகிச் சசல்வதற்கும் தயங்குபவோம்; அல்லது அஞ்சுபவோம். கோரணம், 
அவர்களின் பதோற்ைமும் இயல்பும் நம்றம அச்சுறுத்துவதோக 
இருக்கலோம்; ஆனோல், ஆண்டவர் அப்படியில்றல; அவர் அருள் 
நிறைந்தவர்; இரக்கம் மிக்கவர். அதனோல் அவரிடம் நோம் எளிதோகத் 
திரும்பிச் சசல்லலோம்; அவபரோடு நோம் ஒப்புரவோகலோம்.  

 

 இன்றைய இரண்டோம் வோசகம், கடவுள் எந்த அளவுக்கு இரக்கம் 
மிக்கவர் என்பறதயும், ஒப்புரவுக்கு எந்த அளவுக்குத் தயோரோக 
இருக்கின்ைோர் என்பறதயும் எடுத்துக் கூறுகின்ைது. கடவுள் சகோடுத்த 



கட்டறளறய மீைி, மனிதன்தோன் போவம் சசய்தோன். எனில், போவம் 
சசய்த மனிதன்தோன் கடவுறளத் பதடிச் சசன்ைிருக்கபவண்டும். 
ஆனோல், கடவுபள போவம் சசய்த மனிதறனத் பதடி வந்து, அவபனோடு 
போவம் அைியோத தன் மகறனப் போவ நிறல ஏற்கச் சசய்து, அவர் 
வைியோக ஒப்புரவோகின்ைோர். இத்தறகய இரக்கமிக்க கடவுபளோடு, நோம் 
நம்முறடய போவத்றத விட்டு, மனம் மோைி, ஒப்புரவோகுவதுதோன் 
சிைந்தது.  

 

இ. மனம் மோற்ேம் கெ லில் கேளிப்படட்டும் 

 

 திருமுழுக்கு பயோவோன் தன்னிடம் திருமுழுக்குப் சபை வந்த 
வந்தவர்களிடம், “நீங்கள் மனம் மோைியவர்கள் என்பறத அதற்பகற்ை 
சசயல்களோல் கோட்டுங்கள்” (மத் 3:8) என்போர்.  

 

 தவக்கோலத்தின் முதல் நோளோன இன்று, மன மோற்ைத்திற்கோன 
அறைப்பிறனப் சபற்ைிருக்கும் நோம், அந்த மன மோற்ைத்றதறனச் 
சசயலில் கோட்டபவண்டும். நோம் மனமோற்ைத்திறனச் சசயலில் 
கோட்டுவதற்கு இறைபவண்டல், அைச் சசயல்கள், பநோன்பிருத்தல் 
ஆகிய மூன்று வைிமுறைகறள ஆண்டவர் இபயசு இன்றைய 
நற்சசய்தியில் கற்பிக்கின்ைோர். இந்த மூன்று வைிமுறைகறள மக்கள் 
போர்க்க பவண்டும் என்று சசய்யக்கூடோது என்பறதயும், அவ்வோறு 
சசய்தோல் அவர்களுக்குக் றகம்மோறு கிறடக்கோது என்பறதயும் இபயசு 
மிகத்  சதளிவோக எடுத்துக் கூறுகின்ைோர்.  

 



 பரிபசயர்கள் மக்கள் போர்க்க பவண்டுசமன்பை இறைபவண்டல் 
சசய்தோர்கள், பநோன்பிருந்தோர்கள், அைச் சசயல்கள் சசய்தோர்கள். 
இசதல்லோம் சவளிபவடம் எனவும், இத்தறகபயோருக்குக் றகம்மோறு 
அல்ல, தண்டறனதோன் கிறடக்கும் (மத் 23; 13-23) என்கிைோர் இபயசு. 
நோம் கடவுளிடமிருந்து றகம்மோறு சபை பவண்டும் என்ைோல், நோம் 
சசய்கின்ை யோவற்றையும் உள்ளோர்ந்த விதமோய்ச் சசய்ய பவண்டும். 
அப்பபோதுதோன் நமக்குக் றகம்மோறு உண்டு.  

 

இரக் ச் கெ ல் கள மகேேோய்ச் கெய்தேர்       

  

 சில ஆண்டுகளுக்கு முன்போக சபரியவர் ஒருவர் ஒரு 
சதோறலக்கோட்சி நிகழ்ச்சிக்கு அறைக்கப்பட்டு, சகளரவிக்கப்பட்டோர். 
தோன் எதற்கோகக் சகளரவிக்கப்படுகின்பைோம் என்பது சதோடக்கத்தில் 
அவருக்குப் புரியோமல் இருந்தது. பின்னர்தோன் அவருக்கு எல்லோம் 
புரிந்தது.  

 

 சதோறலக்கோட்சி நிகழ்ச்சிக்கு அறைக்கப்பட்டுக் சகளரவிக்கப்படும் 
அளவுக்கு அப்படி என்ன அந்தப் சபரியவர் சசய்தோர் என்ை பகள்வி 
நமக்கு எைலோம். அந்தப் சபரியவர் ஹிட்லரின் நோசிப்பறடயின் 
கட்டுப்போட்டில் இருந்த 669 யூதச் சிறுவர்கறள மீட்டு, அவர்கறளத் 
தன்னுறடய சசோந்த நோடோன பிரிட்டோனியோவிற்கு அறைத்து வந்து 
போதுகோத்து வந்தோர். இறதப் பற்ைிய சசய்தி யோருக்குபம சதரியோமல் 
இருந்தது ஐம்பது ஆண்டுகள் கைித்து, தற்சசயலோக இவரது 
நோள்குைிப்றபப் படித்துப் போர்த்த இவரது மறனவிதோன் இதறன 



சவளிவுலகிற்குக் சகோண்டு வந்தோர். இதனோபலபய இவருக்கு இந்தப் 
போரோட்டு கிறடத்தது.  

 

 இப்படி 669 யூதச் சிறுவர்கறளக் கோப்போற்ைி, அவர்கறள 
யோருக்கும் சதரியோமல் போதுகோத்து வந்த அந்தப் சபரியவர்தோன் சர் 
நிக்பகோலோஸ் வின்டன் என்பர் ஆவோர். 

 

 நோம் சசய்யும் நற்சசயல்கறள மக்கள் போர்க்க பவண்டும் 
என்பதற்கோகச் சசய்யோமல், யோருக்கும் சதரியோமல் சசய்யபவண்டும். 
அப்பபோதுதோன் றகம்மோறு கிறடக்கும் என்பதற்கு நிக்பகோலோஸ் 
வின்டன் மிகப்சபரிய சோன்று. அதனோல், நோம் மனம் மோறுபவோம். அந்த 
மனமோற்ைத்றத நமது சசயலில் சவளிப்படுத்தி, கடவுள் தரும் 
றகம்மோைிறனப் சபறுபவோம்.  

 

ெிந்தகனக்கு: 

 

 ‘கதிரவனோக ஒளிதருவதற்கு வோய்ப்பு இருக்கும்பபோது, ஏன் 
சமழுகுவர்த்திறயப் பபோல் குறைந்த ஒளி தரபவண்டும்’ என்போர் 
சநப்பபோலியன் ஹில் என்ை அைிஞர். நோம் உலகிற்கு ஒளிதரும் 
கதிரவனோய் இருக்கபவண்டும். சோதோரண சமழுகுதிரியோய் அல்ல! 
அதற்கு நோம் மனம் மோைி, ஆண்டவரிடம் திரும்பி வந்து, அவபரோடு 
ஒப்புரவோகி, அவருக்கு ஏற்புறடய சசயல்கறளச் சசய்பவோம். அப்பபோது 
ஆண்டவர் நமக்கு அளிக்கும் றகம்மோறு மிகுதியோகும்.  

 



  - மகேத்திரு. மரி  அந்யதோணிரோஜ், போகள ங்ய ோட்கட 
மகேமோேட்டம். 


