
16.02.2016-1:-துறவியருக்கும், குருக்களுக்கும் திருத்தந்தத வழங்கிய 

மதறயுதை. 

அன்பு சககோதை, சககோதரிககே, 

புகழ்பெற்ற கூற்று ஒன்று உண்டு. "நீ 

எவ்விதம் பசபிக்கிறோய் என்று பசோல், நீ 

எவ்விதம் வோழ்கிறோய் என்று நோன் 

பசோல்கவன்; நீ எவ்விதம் வோழ்கிறோய் 

என்று பசோல், நீ எவ்விதம் பசபிக்கிறோய் 

என்று நோன் பசோல்கவன்" என்ெகத அந்தக் கூற்று. நோம் நடப்ெதற்கு, 

கெசுவதற்கு, ககட்ெதற்கு கற்றுக் பகோள்வததப் கெோலகவ, பசபிப்ெதற்கும் 

நோம் கற்றுக்பகோள்கிகறோம். 

செபம், வாழ்க்கைகைச் சொல்லித்தரும் ைல்விக்கூடம்; வாழ்க்கை, 

செபத்கதச் சொல்லித்தரும் ைல்விக்கூடம். 

இயைசு தன் சீடர்ைளுக்கு, வாழ்வின் மகையுண்கமகை, அவரது வாழ்வின் 

மகையுண்கமகை அறிமுைப்படுத்த விகைந்தார். அவர்ைய ாடு உண்டு, 

உைங்கி, செபித்து, யபாதித்து, இகைவனின் மைனாை இருப்பதன் சபாருள் 

என்ன என்பகத, அவர்ைள் உணரச் செய்தார். "நம் தந்கத" என்ை 

சொற்ைளின் ஆைத்கத அவர்ைள் உணரச் செய்தார். 

தன் வாழ்கவப் பகிர்வதற்கு, தன் வழியை, தந்கதகைத் சதாடுவதற்கு 

அவர்ைக  அகைத்தார். 

இயத அகைப்கப இயைசு நமக்கும் விடுக்கிைார். "நம் தந்கத" என்ை 

சொற்ைக ச் சொல்வதற்கு, நாம் முதன் முதலில் அகைக்ைப்படுகியைாம். 

தன் சதய்வீை வாழ்வில் பங்யைற்ை அவர் நம்கம அகைக்கிைார். நாம் 

ைண்டு, யைட்டு, உணர்ந்த இந்த வாழ்வுக்கு நாம் ொன்று பைரவில்கை 

என்ைால், நமக்கு ஐயைா யைடு. 



நாம், "இகைகமகை யமற்பார்கவயிடும் யமைா ர்ைள்" அல்ை; 

இகைவனால் யவகைக்குச் யெர்க்ைப்பட்ட பணிைா ர்ைள் அல்ை; அவரது 

வாழ்வில் பங்யைற்று, அவகர 'நம் தந்கத' என்று சொல்வதற்ைாை 

அகைக்ைப்பட்டுள்ய ாம். 

 

நம் தந்கதைாை வி ங்கும் இவரிடம், நம்கமச் யொதகனக்கு 

இட்டுச் செல்ையவண்டாம் என்று செபிக்கியைாம். யொதகனக்கு இட்டுச் 

செல்ையவண்டாம் என்று, தன் அன்கைை சீடர்ைளுக்ைாைவும், இன்கைைச் 

சீடர்ைளுக்ைாைவும் இயைசு செபிக்கிைார். 

நமக்கு வரக்கூடிை யொதகனைள் என்ன? நாம் விைக்கூடிை 

பாவங்ைள் என்ன? வன்முகை, ஊைல், யபாகதப்சபாருள் வர்த்தைம், 

மனிதகரத் துச்ெமாை மதிக்கும் யபாக்கு, துன்பத்கதக் ைண்டும் 

அக்ைகைைற்ை மனநிகை என்று, பை திகெைளிலிருந்து நமக்கு வரும் 

யொதகனைள் ைாகவ? இப்பிரச்ெகனைள் நிரந்தரமாகிவிட்டகதப் யபால் 

சதரியும்யபாது வரும் யொதகனைள் ைாகவ? 

இத்தகைைச் சூைலில், ொத்தானுக்குப் பிடித்த ஓர் ஆயுதத்கதப் 

பைன்படுத்துகிைான். 

அதுதான், மனம் த ர்ந்துயபாய், பிரச்ெகனைள் முன் ெரணகடதல். 

இப்படி ெரணகடயும்யபாது, நாம் செைைற்று யபாகியைாம். நம் தவைான 

பாதுைாப்பு வக ைங்ைளுக்குள், நமது 'யைாவில் அகைைளுக்குள்' 

அகடபட்டுப் யபாகியைாம். 

 

இப்படி ெரணகடவதால், ைடந்த ைாைத்கத நன்றியைாடு பார்க்ைவும், 

எதிர்ைாைத்கத ஏசைடுத்துப் பார்க்ைவும் தைங்குகியைாம். "எம் தந்கதயை, 

இந்தச் யொதகனக்குள் எம்கம நடத்திச் செல்ைாயதயும்." 

நாம் தற்யபாது இருக்கும் நிகை, நாம் உருவாக்கிைது அல்ை, நம்யமாடு 

முடிவகடவதும் அல்ை. 



நாம் ைடந்த ைாைத்கத நிகனவில் சைாள்ளும்யபாது, மிச்யொக்ைன் 

(Michoacán) ஆைரான, Vasco Vázquez de Quiroga அவர்ைக  எண்ணிப் 

பார்க்ையவண்டும். அவர் இஸ்பானிை நாட்டில் பிைந்தவர் என்ைாலும், 

இந்நாட்டிற்கு வந்து, இந்நாட்கட முழுகமைாை ஏற்றுக்சைாண்டு 

வாழ்ந்தகத எண்ணிப் பார்க்ையவண்டும். 

சொந்த வீடுைள் இன்றி, ெந்கதைளில் அவமானத்திற்கு உள் ாகி, 

விற்ைப்பட்ட புர்செசபொஸ் (Purhépechas) இந்திைர்ைளுக்ைாை 

உகைத்தவர், ஆைர் Quiroga அவர்ைள். 'புர்செசபொஸ்' என்ைால், தந்கத 

அல்ைது அப்பா என்று சபாருள். 

இகைவகன 'அப்பா' என்று அகைப்பதற்கு, இயைசு தன் செபத்தின் 

வழியை சொல்லித் தந்தார். அப்பா, தீகமகைக் ைண்டு ெரணகடயும் 

யொதகனக்குள் எம்கம அகைத்துச் செல்ைாயதயும். ைடந்த ைாை 

நிகனவுைக யும், 'எம் தந்கதயை' என்று எங்ைளுக்குச் செபிக்ைக் 

ைற்றுத்தந்த எமது முன்யனாகரயும் மைந்துவிடும் யொதகனக்குள் எம்கம 

அகைத்துச் செல்ைாயதயும். 

ஆதாரம் : வத்திக்ைான் வாசனாலி 

 


