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துறவுநிலை 

 

நம் இந்திய மண் துறவுநிலைலய ப ோற்றும் மண். துறவு நிலைலய 
அலைய முடியோதவர்கள் கூை சோமிக்கு மோலை ப ோடும் அந்த 40 
நோட்கள் சோமியோகிவிடுகிறோர்கள். ச ரிமலைபயோ,  ழனிபயோ, 
திருப் ரங்குன்றபமோ, ஐயப் பனோ, முருகபனோ, எல்ைோரும் 
மோலையணிந்து  குதிபநர துறவியோகிவிடுகிறோர்கள். ஒட்டி ஒட்டித் 
தூங்கும் மலனவியும் இந்த 40 நோட்கள் எட்டி நிற்கிறோள். கோலுக்கு 
மிதியடி இல்லை. கோலையில் உணவு இல்லை. இலறச்சி இல்லை. 
மது இல்லை. புலகயிலை இல்லை. 'பைய், ரோஜோ! அந்த ஃல லை 
எடுத்துட்டுவோ!' என்று சசோல்லும் அவனின் பமைதிகோரிகூை, இந்த 
நோற் து நோட்கள், 'ரோஜோ சோமி அந்த ஃல லை எடுத்துட்டு வோங்க!' 
என்கிறோர். 

 

துறவுநிலைலய நம் வோழ்வின் ஒரு  குதியோக நோம் அனு வித்துப் 
 ோர்க்க எல்ைோ மதங்களும் இைம் சகோடுக்கின்றன. லசவ மர ில் 



மோலை அணிவது, இசுைோம் மர ில் ரமைோன் பநோன்பு, கிறிஸ்தவ 
மர ில் தவக்கோைம். 

 

தவக்கோைத்லத சதோைங்குகிபறோம். 

 

தவக்கோைமும், சோமிக்கு மோலைப ோடுவதும் ஒன்று என்று நோன் 
சசோல்ை வரவில்லை. 

 

தேக் ோைம் நமக்கு க ோல்ேது என்ன? 

 

நம் கைவுள் இரண்ைோம் வோய்ப்புக்களின் கைவுள். முதல் ஏற் ோட்டில் 
யோக்பகோபு, இஸ்ரபயல் மக்கள், இரண்ைோம் ஏற் ோட்டில் சக்பகயு, 
ஊதோரி மகன் என நமக்கு நிலறய எடுத்துக்கோட்டுக்கள் இருக்கின்றன. 
'ஐபயோ, என் வோழ்க்லக முழுவதும் வணீோயிற்பற!' என்று இறப் ின் 
தருணத்திலும் இருந்த கள்வனுக்கும் இரண்ைோம் வோய்ப்பு தரப் டுகிறது. 
ஆக, இதுவலர வோழ்ந்த வோழ்க்லக எப் டி இருந்தோலும், எந்தவித 
குற்றவுணர்வும் இல்ைோமல் இலறவலன சநருங்கி வரைோம். அவர் நம் 
சிபைட்லைத் துலைக்கக் கோத்திருக்கிறோர். 

 

இது அன்பின்  ோைம். 'இலதச் சசய்ய மோட்பைன். அலதச் சசய்ய 
மோட்பைன்' என முடிசவடுக்கும் கோைம் மட்டுமல்ை இது. 'இலதச் 
சசய்பவன். அலதச் சசய்பவன்.' என உறுதிசசய்யும் கோைமும் இது. 
'அடுத்தவரிைம் சண்லையிை மோட்பைன், பகோ ப் ை மோட்பைன்' என்று 
நிலனப் துப ோை, 'புதிய ந ர்கலள சந்தித்து ப சுபவன், புதிய 



நண் ர்கலள பசர்த்துக்சகோள்பவன்,  லழய நட்ல  புதுப் ிப்ப ன், 
அடுத்தவலர பதடிச்சசல்பவன்' என பநர்முகமோகவும் பயோசிக்க 
பவண்டிய கோைம் இது. 

 

இல்ைோலம.  ைீத்தில் இந்த நோட்களில் பூ லவப் தில்லை.  ைீம் 
சவறுலமயோக இருக்கும். இபயசுவின் இறப்ல   ற்றிபய சிந்தலனகள் 
இருக்கும். எதற்கோக? நோம் வோழ்வபத இறப் தற்குப்  ழகத்தோன் என் து 
என் நம் ிக்லக. நல்ை இறப்பு என் து நல்ை சிற் ம் ப ோை. ஒபர 
நோளில் சிற் ம் உருவோகிவிடுவதில்லை.  ை அனு வங்களோல் நம்லம 
நோபம  க்குவப் டுத்தி இறக்கத் தயோரோகிபறோம். ஆனோல். இறப்பு 
என்னும் சுரங்கப் ோலதயின் முடிவில் உயிர்ப்பு என்னும் சவளிச்சம் 
இருக்கிறது என் து தவக்கோைத்தின் முடிவில் நோம் சகோண்ைோடும் 
உயிர்ப்பு விழோ தரும் நம் ிக்லக. 

 

 டவுயே ம ிழ்ச் ி. இந்த நோட்களில் சிை ச ண்கள் 
ச ோட்ைணவதில்லை. பூ அணிவதில்லை. சிைர் சசருப்புகள் 
அணிவதில்லை. சிைர் முகச்சவரம் சசய்வதில்லை. இலவ எல்ைோம் 
சவறும் அலையோளங்கபள. ஆனோல் அலையோளத்லதயும் தோண்டி 
உட்ச ோருலள நோம் உணரபவண்டும். எனக்கு இன் ம் தரு லவ 
இலவகளோக இருந்தோலும், மகிழ்ச்சி தரு வர் இலறவபன என 
உணர்கின்ற கோைம் இக்கோைம். நம் இலறவன் நோம் இன் ங்கலள 
அனு விக்கக் கூைோது என நிலனக்கின்ற இலறவன் அல்ைர். சகோஞ்ச 
பநர இன் த்லத விற்கும் வியோ ோரிகளிைம் நம்லம நோபம 
விற்றுவிைக்கூைோது என்கிறோர் அவர். 

 



ஒறுத்தல். இது எதற்கோக? வோழ்வின் எந்தசவோரு வளர்ச்சியும் ஒருவித 
தியோகம் மற்றும் வைியில்தோன் நைக்கிறது. தியோகமும், வைியும், 
வசதியின்லமயும்தோன் நோம் வளர்கிபறோம் என் லதக் கோட்டுகிறது. 
புதிய சமோழி கற் தோலும் சரி, புதிய திறலன வளர்ப் தோலும் சரி, 
நமக்கு வைிக்கத்தோன் சசய்யும். வைியில்ைோமல் வருவது நீண்ை 
கோைம் நிலைப் தில்லை. அதில் நம் மனம் ையிப் தில்லை. வைிபயோடு 
வருவது நம்லம விட்டு எளிதில் நீங்குவதில்லை. ஒருபவலள பநோன்பு 
இருக்கிபறோம் என்றோல், அந்த பநோன்பு நம் மனித வலுவின்லமலய 
நமக்கு நிலனவூட்டுகிறது. நம் பநோன் ோல் எல்ைோரும் 
 சியோறிப்ப ோவதில்லைதோன். ஆனோல், மனிதரின் நிர்வோணத்லத 
மனிதருக்கு பதோலுரிப் து ஒரு பவலள விரதம்தோன். 

 

இந்த தவக்கோைம் நமக்கு அருளின் கோைமோக அலமவதோக! 

 

 (இப் திவில் உள்ள சிை கருத்துக்கள்  ழ. கருப்ல யோ மற்றும் 
ப ரோயர் ஃபுல்ைன் ஷீனுக்கு சசோந்தமோனலவ) 

 

- அருள்திரு ய சு  ருணோநிதி, மதுலை உ ர்மலறமோேட்டம். 


