
திருநீற்றுப் புதன் 

 

I ய ோயேல் 2: 12-18 

II 2 க ோரிந்தி ர் 5: 20 - 6: 2 

III மத்யதயு 6: 1-6, 16-18 
 

'அறத்தான் வருவதத' இன்பம் என்று, பிறரன்புச் செயல், 
இறறதவண்டல், தநான்பு என்று அறச்செயல்கள் பக்கம் நம் 
இதயத்றதத் திருப்பும் தவக்காலத்திற்குள் திருநீறு அணிந்து இன்று 
நாம் நுறைகின்தறாம். 'உள்தே இருப்பவர்கள் சவேிதய வரட்டும்' 
என்று இன்றறய முதல் வாெகமும் (காண். தயாதவ 2:12-18), 'சவேிதய 
இருப்பவர்கள் உள்தே செல்லட்டும்' என்று இன்றறய நற்செய்தி 
வாெகமும் (காண். மத் 6:1-6, 16-18) தவத்தின் இரண்டு பரிமாணங்கறே 
நமக்கு எடுத்துறரக்கின்றன. தவக்காலம் என்றால் தொகம், அது பாவம் 
பற்றிய நிறனவூட்டல், அல்லது வைிபாட்டுக் காலத்தின் ஒரு பாகம் 
என்ற பறைய புரிதல்கறே விடுத்து, தவக்காலம் என்பது பாஸ்கா 
மகிழ்ச்ெியின் முன்சுறவ, நம் வாழ்வில் ஏற்படுத்தும் மாற்றம் மற்றும் 
மறுமலர்ச்ெி என்ற புதிய புரிதல்கதோடு தவக்காலத்திற்குள் 
நுறைதவாம். 

 

நாம் தமற்சகாள்ளும் பயணங்கறே, 'பாறத மாறும் பயணங்கள்,' 
'பாறத விலகும் பயணங்கள்' என்று இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். பாறத 
மாறும் பயணங்கள் இலக்றக அறடய, பாறத விலகும் பயணங்கள் 
இலக்றகயும் அறடயாமல், பயணத்தின் தநரத்றதயும், பயணம் 



செய்பவரின் ஆற்றறலயும் வணீடிக்கும். குருத்து ஞாயிறு அன்று நாம் 
ஆலயத்திற்குள் நுறைறகயில் றககேில் ஏந்தி, 'ஓென்னா' என்று 
சவற்றி ஆர்ப்பரிப்பு செய்த குருத்ததாறலகள் இன்று தங்கள் பாறதறய 
மாற்றி ொம்பலாக, திருநீறாக நம் சநற்றிறய அலங்கரிக்கின்றன. இனி 
ொம்பல் ஒருதபாதும் குருத்தாக மாற முடியாது. எல்லாப் 
பயணங்கேின் இறுதியும், இலக்கும் இதுதவ என்று நம் வாழ்வின் 
இறுதிறய நிறனவூட்டுகின்றது குருத்ததாறலகேின் இந்தப் பயணம். 

 

இன்றறய இறறவாக்கு வைிபாடு இரண்டு வறகப் பயணங்கள் பற்றிப் 
தபசுகின்றது. இன்றறய முதல் வாெகத்தில், 'நான், எனது, என் வடீு, 
என் வயல், என் கட்டில், என் இன்பம்' என வடீ்டிற்குள் இருக்கும் 
சபரியவர்கள், ெிறியவர்கள், முதியவர்கள், குைந்றதகள், மணமக்கள், 
இேம்சபண்கள் என அறனவறரயும் தங்கள் வடீுகறேவிட்டு சவேிதய 
வருமாறு அறைக்கின்றார் ஆண்டவராகிய கடவுள். பாலும் ததனும் 
சபாைியும் நாட்டில் குடியிருந்த இஸ்ராதயல் மக்கள் காலப்தபாக்கில் 
தங்கள் அண்றட நாடுகள் தபால தங்களுக்சகன்று அரெர்கறே 
ஏற்படுத்திக் சகாண்டததாடல்லாமல், தாங்கள் இறறவனின் 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட இனம் என்பறத மறந்து, தங்கள் கடவுறேயும் 
மறக்க ஆரம்பிக்கின்றனர். தமலும், தங்கள் கடவுோகிய ஆண்டவர், 
'அருள் நிறறந்தவர், இரக்கம் மிக்கவர், நீடிய சபாறுறமயுள்ேவர், 
தபரன்பு மிக்கவர், செய்யவிரும்பும் தீங்றக மறப்பவர்' என்பறதயும் 
மறக்கின்றனர். இந்தப் பின்புலத்தில், தயாதவல் வைியாக 'உண்ணா 
தநான்றப' அறிவிக்கின்ற கடவுள், இந்தநாண்பில் பங்கு சபறுபவர்கள் 
தங்கள் 'இதயங்கறேக் கிைித்துக் சகாள்ே' அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். 
சவறும் உறடகறேக் கிைித்துக் சகாண்டு நிர்வாணமாக தநான்பு 
இருப்பவர்கள் சவேிப்புற ெடங்காக அறத மாற்றிவிட வாய்ப்பு உண்டு. 
ஆனால், இதயத்றதக் கிைிக்கும் தநான்பு ஒரு பக்கம் தநான்பு 



இருப்பவறரக் கடவுேிடம் தன்றன விரித்துக் காட்டுவறதயும், மறு 
பக்கம் கடவுறேத் தன்னகத்தத அனுமதிப்பறதயும் குறித்துக் 
காட்டுகிறது. 

 

இன்றறய நற்செய்தி வாெகத்தில் இதயசு இந்தப் பாறதறயத் திருப்பிப் 
தபாடுகின்றார். அறச்செயல்கள் செய்வதற்காக 'சவேியில்' 
நின்றவர்கறே 'உள்தே' அனுப்புகின்றார். 'எனக்கும் பிறருக்குமான 
அன்றபக் காட்டும்' 'தர்மம் செய்தல்' என்றன மற்றவர்கள் முன் 
அறடயாேப்படுத்தினால் நான் அந்தச் செயலிலிருந்து 
அந்நியப்படுகிதறன். அதுதபாலதவ, 'எனக்கும் இறறவனுக்குமான 
அன்றபக் காட்டும்' என் 'இறறதவண்டலும்,' 'எனக்கும் எனக்குமான 
அன்றபக் காட்டும்' என் 'தநான்பும்' மற்றவர்கேின் பார்றவயால் 
என்றன என் செயல்கேிலிருந்து அந்நியப்படுத்திவிடுகின்றன. 
அச்செயல்கள் மற்றவர்கேின் பார்றவயால் றகம்மாற்றற உடதன 
சபற்றுவிடுகின்றன. உடதன றகம்மாறு கிறடக்கும் எந்த உடனடிச் 
செயல்கோலும் பயனில்றல. ஆனால், நான் என் உள்ேறறக்குள் 
செல்லும்தபாது அது எனக்கும் என் இறறவனுக்குதம மட்டும் 
சதரிகிறது. இவ்வறகத் சதரிதலில் றகம்மாறு கிறடக்கக் காலம் 
தாழ்த்தலாம். ஆனால், இக்றகம்மாறு நிறலயானது. நம்றமக் 
கட்டியிருக்கும் ெில தீய பைக்கங்கள் உடனடி றகம்மாற்றறத் 
தருவதால் நாம் அவற்றறத் சதாடர்ந்து நாடுகிதறாம். ஆனால், 
உடனடியான அறவ அறனத்தும் மிகச் ெில மணித்துேிகதே நம்மில் 
தாக்கத்றத ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால், 'மறறவாய் உள்ேது' என 
இறறவனுக்கும் எனக்கும் சதரியும் என் உள்ேம் நீண்ட றகம்மாறு 
சபற உதவுகிறது. ஆக, உடனடிக் றகம்மாறுகறேக் றகவிட நாம் 
சவேியிலிருந்து உள்தே பயணம் செய்வது அவெியம். 

 



இந்த அகதநாக்குப் பயணத்தில்தான், நம் இதயம் கிைிகிறது. அந்தக் 
கிைிந்த உள்ேம் கடவுள் நம்மில் நுறையும் வாயிலாக மாறுகிறது. 
உள்நுறையும் அவர், இன்றறய திருப்பாடல் (திபா 51) ஆெிரியர் 
தவண்டுவது தபால, நமக்கு, 'தூயததார் உள்ேம், உறுதிதரும் ஆவி, 
புதுப்பிக்கும் ஆவி, மீட்பின் மகிழ்ச்ெி, தன்னார்வ மனம், திறந்த இதழ்' 
ஆகியவற்றற வைங்குகின்றார். இந்தப் பயணத்திற்கான நாள் எது? 
'இதுதவ தகுந்த காலம்! இன்தற மீட்பு நாள்' என்கிறது இரண்டாம் 
வாெகம் (காண். 2 சகாரி 5:20-6:2). உள்ேிருக்கும் நாம் சவேிதய, 
சவேியிலிருக்கும் நாம் உள்தே என்று நம் பாறதகள் மாறட்டும் - 
இன்றும் என்றும்! 

 

- அருள்திரு ய சு  ருணோநிதி, மதுரை உ ர்மரைமோேட்டம். 


