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இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வா்தமவா்க 
இருந்தவால் எங்க்�வாடு பகிநதுச்கவாள்ளுங்கள். இ்தனை 
உங்களுக்கு ச்தரிந்த நபர்களுக்கும் அறிமு்கபபடுத்தி 
ன்யுங்கள். 

நன்றி!!! 

# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு
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திருச்சபை கூடிவருதபை தபைச்சயத ததவன்

z

1 மானானது நீர�ாடைகடை வாஞ்சித்துக் 

கதறுவதுர�ால, ரதவரன, என் ஆத்துமா உமடம 

வாஞ்சித்துக் கதறுகிறது. 

2 என் ஆத்துமா ரதவன்ரமல், ஜீவனுளை 

ரதவன்ரமரலரே தாகமாயிருக்கிறது; நான் 

எப்�ாழுது ரதவனுடைே சந்நிதியில் வந்து நிறர�ன்? 

3 உன் ரதவன் எஙரக என்று அவரகள நாளரதாறும 

என்னிைத்தில் ்சால்லுகிற�டிோல், இ�வும 

�கலும என் கண்ணீர� எனக்கு உணவாயிறறு. 

4 முன்ரன நான் �ண்டிடகடே ஆசரிக்கிற 

ஜனஙகரைாரை கூை நைந்து, கூடைத்தின் 

களிபபும துதியுமான சத்தத்ரதாரை ரதவாலேத்திறகுப 

ர�ாயவருரவரன; இடவகடை நான் நிடனக்குமர�ாது 

என் உளைம எனக்குளரை உருகுகிறது.

்சங்கீதம் 42:1–4
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 உலக நாடுகள அடனத்திலும ம�ண ஓலஙகளும 

�ேஙகளும சூழந்த இக்கடைான நிடலயில் நாம 

வாழந்து ்காண்டிருக்கிரறாம. ஒருபுறம சரவ 

வல்லடமயுளை கைவுள எல்லா மனித இனத்தினுடைே 

�ாவத்திறகு எதி�ான தனது ரகா�த்டதயும, நீதிடேயும 

இந்த ்கார�ானா ரநாயின் மூலம முழு உலகத்திறகும 

காண்பித்து வந்தாலும, மறுபுறம கைவுள இதன் மூலம 

தனது திருசசட�யும கறக ரவண்டிே சில அடிப�டை 

�டிபபிடனகடையும ்வளி�டுத்தி இருக்கிறார 

என்�டத ஒருர�ாதும நாம மறுக்க முடிோது. இந்த 

்கார�ானா நிகழவு கிறிஸதவ திருசசட�களுக்கு 

தரும எசசரிபபும, காரிேமும என்ன என்�டத ரவத 

அடிப�டையில் இந்த ஆக்கத்தில் சுருக்கமாக �ாரக்க 

உஙகடை அடைக்கிரறன்.
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 சஙகீதம 3, 42, 63 – இந்த மூன்று சஙகீதஙகளும ஒர� 
பின்னணியில் எழுதப�டைடவ. இந்த சஙகீதத்தின் 
பின்னணி, தாவீது தனது முதிரவேதில் தனது 
குமா�ானாகிே அபசரலாமிறகு தபபி வனாந்தி�திறகு 
கைந்து ர�ாகுமர�ாது �ாடிே சஙகீதம (2சாமுரவல் 15, 
16). இஙரக தாவீது மிகப்�ரிே ஆ�த்தில் இருக்கிறார. 
தனது ்சாந்த மகரன �ாஜ்ஜிே �ா�த்திறகாக தன்டன 
அழிப�தறகு துடிக்கின்ற நிடல, இவவைவு காலம தான் 
ஆடசி்சயது ��ாமரித்து வந்த சுே ஜனஙகரை தனக்கு 
எதி�ாக திருமபிே நிடல, தன்கூை இருந்த தனது 
நமபிக்டகக்குரிே நண்�ரகரை  தனக்கு துர�ாகம்சயது 
வஞ்சித்த நிடல. ஆக ்மாத்தம எல்லா�க்கத்திலும 
சுறறிலும ்நருக்க�டடு, தானும தன்கூை இருக்கின்ற 
மனிதரகளும முறறிலும சஙகரிக்க�ைவுளை 
சூழநிடலயில் தாவீது இந்த சஙகீதத்டத இேறறுகிறார.

வசனம் 1: ம�ணத்திறகு ஏதுவான அழிவில் நின்று்காண்டு 
தாவீது இப�டிோக கூறுகிறார “மானானது 
நீர�ாடைகடை வாஞ்சித்துக் கதறுவதுர�ால, ரதவரன, 
என் ஆத்துமா உமடம வாஞ்சித்துக் கதறுகிறது.”

சகே கூடிவருதகல தகை மசய்யும் தனிபேடை ோவ வாழ்ககக

்சபை கூடிவருதபை தபை ச்சயயும் தனிபைடை ைோவ வோழ்கபக

z

்சங்கீதம் 42:1–3
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வனாந்தி�த்திரல இருக்கிற தாவீது �ல்ரவறு 
வனவிலஙகுகடை �ாரக்ககூடிே சூழநிடலயில் 
இருக்கிறார. அஙரக தண்ணீர தைஙகடை ரதடி ஓடுகிற 
மாடன �ாரக்கிறார. ்�ாதுவாக மான்கள சிஙகத்தின் 
பிடியில் சிக்கும்�ாழுது கதறுவடதக் காடடிலும, 
தண்ணீர உளை இைத்டதத் ரதடி ்வகுதூ�ம கதறி 
ஓடும. அப�டிப�டை ஒரு  மானின் கதறுதடல தாவீது 
கவனிக்கிறார. அந்த மாடன �ாரக்கும்�ாழுது தனது 
நிடலயும அந்த மாடனபர�ால இருப�தாக உணருகிறார. 
இஙரக தாவீது கைவுளுக்குளைான தனது ஆவிக்குரிே 
நிடலடே ஆ�ாயந்து �ாரக்கிறார. கைவுளுடைே 
சமூகத்டத உண� முடிோமல், கைவுளுடைே 
உறவிலிருந்து முறறிலும பிரிக்கப�டைவ�ாக தாவீது 
தன்டன உணருகிறார. மான் தண்ணீருக்காக கதறுவது 
ர�ால இஙரக தாவீது ரதவனுடைே உறவுக்காக 
அவருடைே பி�சன்னதிறகாக கதறுகிறார. ரதவன் 
தன்ரனாடு இருக்கிறார என்கிற நமபிக்டகேறற நிடலயில் 
ஆவிக்குரிே நிடலயில் ் வறுடமோய இருப�டத ர�ால 
உணருகிறார.

வசனம் 2: இந்த வசனத்தில் நாம �ாரக்கும 
ர�ாது என் “ஆத்துமா ரதவன்ரமல், ஜீவனுளை 
ரதவன்ரமரலரே தாகமாயிருக்கிறது” ஆவிக்குரிே 
்வறுடமயில் உளை தாவீது இஙரக தனது ஆவிக்குரிே 
தாகத்டத ்வளிப�டுத்துகிறார. தனது ஆத்துமா 
நிமமதிேறறு �லவீனப�டடு இருக்கிறது என்கிறார. 
தனது வாழவில் கைவுளுடைே வழிநைத்துதடல உண� 
முடிேவில்டல. ரதவடன விடடு தான் ்வகுதூ�ம 
பிரிக்கப�டைதாக தாவீது உணரகிறார. 

 ஏன் கைவுரைாடு உளை உறவில் ்வறுடமடேயும, 
நிமமதிேறற நிடலடேயும இவவாறு உணரகிறார? 2 வது 
வசனத்தின் பின்�குதியில் தாவீது ்சால்கிறார “நான் 
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எப்�ாழுது ரதவனுடைே சந்நிதியில் வந்து நிறர�ன்?” 

தாவீது கைவுளுடைே பி�சன்னத்டத உண�ாததறகும, 
உளைான வாழவின் ்வறுடமக்கும, நிமமதிேறற 
நிடலக்கும கா�ணம தான் கைவுளுடைே சந்நிதியிலிருந்து 
விலக்கப�டடிருகிரறன் என்றும தான் ரதவனுடைே 
வாசஸதலத்திலிருந்து து�த்த�டடிருக்கிரறன் என்று 
உணரந்ததினால்தான். தாவீடத சுறறி �ல்ரவறு ஆ�த்து 
நிடறந்த பி�சசடனகள இருந்தாலும, தாவீது தான் ரதவ 
சந்நிதியிலிருந்து விலக்கப�டைதறகாகவும, ரதவனுடைே 
ஆ�ாதடனயிலிருந்து புறம�ாக்கப�டைதறகாகவும 
துக்கமும மன ரவதடனயும  அடைகிறடத இஙகு 
�ாரக்கிரறாம. ஏன் தாவீது இஙகு கைவுளுடைே 
சந்நிதியிலிருந்து து�த்தப�டடிருக்கிறார? ஏன் 
ஆவிக்குரிே ்வறுடமயில் உளைார? ஏன் அவருக்கு 
கைவுளுடைே உறவில் பிைவு ஏற�டடிருக்கிறது? 
வசனம மூன்றிரல அதறககான கா�ணத்டத கூறுகிறார.

வசனம் 3: உன் ரதவன் எஙரக என்று அவரகள 
நாளரதாறும என்னிைத்தில் ்சால்லுகிற�டிோல், 
இ�வும �கலும என் கண்ணீர� எனக்கு உணவாயிறறு. 

 தாவீது அபசரலாமுக்கு �ேந்து வனாந்த�த்தில் 
நைந்து வருமர�ாது அஙரக சிரமயி என்னும ஒருவன் 
தாவீடத தூஷிக்கிறடத நாம �ாரக்கிரறாம (2சாமுரவல்- 
16). இஸ�ரவலின் ரதவன் உன்டன டகவிடடு விடைார 
என்று தாவீடதப �ாரத்து சிரமயி கூறுகிறான். நீ 
சிந்தின இ�த்த �ழிகளுக்கு தக்கதாக ரதவன் உனக்கு 
நீதி ்சயதார. ரதவன் உன்டன விடடு விலகினார. உன் 
அக்கி�மத்டத உன்ரமல் ரதவன் திரும� �ண்ணினார, 
உன் வாழக்டகயில் ரதவன் இல்டல்ேன்று என்று 
கூறுகிறான். தாவீது சிரமயின் வாரத்டதகடை மறுத்து 
ர�சவில்டல, அவடன எதிரக்கவில்டல. மாறாக 

சகே கூடிவருதகல தகை மசய்யும் தனிபேடை ோவ வாழ்ககக
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அஙகு அடமதி காக்கிறார. தாவீதின் ரசவகன் 
அபிசாய சிரமயின் வாரத்டதகளினால் அவடன 
்கால்ல எத்தனித்திருந்தும தாவீது அபிசாடே தடை 
்சயகிறார. ரதவன் தன்டன சிரமயி தூஷிக்கும�டிோக 
கடைடையிடடிருக்கிறார என்று தாவீது கூறுவடதப 
�ாரக்கிரறாம.

 தாவீது இஙகு தனது �ாவ நிடலடே ஆ�ாயந்து 
�ாரக்கிறார. கைவுளுக்கு விர�ாதமாக வாழந்த 
�ாவ வாழக்டகடே குறித்து துக்கப�டுகிறார. இஙகு 
கைவுளுடைே வாசஸதலத்திலிருந்தும, அவட� 
ஆ�ாதிப�திலிருந்தும து�த்தப�டைதறகு தனது 
தனிப�டை �ாவ வாழக்டகரே கா�ணம என்று 
உணருகிறார. �த்ரச�ாளினிைத்தில் துணிக�மான 
வி�சசா�ம, உரிோடவ வஞ்சகமாக ்காடல ்சயதல், 
தனது பிளடைகடை ரதவ �ேத்தில் வழிநைத்தாடம 
என தனது வாழக்டகயின் �ல்ரவறு �ாவத்தின் நிமித்தம 
ரதவ சமுகத்திலிருந்து தான் து�த்தப�டடிருக்கிரறன் 
என்று உணருகிறார. எனது தனிப�டை �ாவரம மக்கள 
மத்தியில் கைவுளுடைே நாமம தூஷிக்கும �டிோக 
இருக்கிறது என்று அறிக்டகயிடுகிறார. தனது ரதசமும, 
தனது ்சாந்த மகனும தன்டன அழிக்க ரதடுகிற 
நிடலயில், தான் முதலாவது ரதவ சந்நிதியிலிருந்தும, 
அவருடைே வாசஸதலத்திலிருந்தும பிரிக்கப�டைடத 
தாஙக முடிோத வலிோக உணருகிறார. தனது 
தனி�டை �ாவ வாழக்டகரே தன்டன கைவுளுடைே 
உறவிலிருந்தும, அவருடைே ஆ�ாதடனயிருந்தும 
பிரித்திரிக்கிறது என்று அறிக்டகயிடுகிறார.

 இன்டறக்கு நாம வாழந்து ்காண்டிருக்கிற 
கிறிஸதவ சூழநிடலயும இவவாறு தான் உளைது. 
உலகம முழுவதும கைவுள, திருசசட� ஆ�ாதடனடே 
நிறுத்தி டவத்திருக்கிறார. விசுவாசிகைாகிே நீஙகளும 
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நானும திருசசட� கூடி வருதடல விடடு விடரைாம. 
ரதவன் நமடம அவட� ஆ�ாதிக்க வ�ாத�டி தடை 
்சயதிருக்கிறார. இதறகு கா�ணம என்ன? ் கார�ானா 
டவ�ஸ என்று நீஙகள ்சால்லலாம. ஒரு வடகயில் 
இந்தக் ்கார�ானா என்னும ்காளடை ரநாய, 
கைவுடை அறிோத, விசுவாசிக்காத ஜனஙகளுக்கு 
அவருடைே நிோேத்தீரபட� ்வளிப�டுத்துகிறதாய 
இருந்தாலும, �ாவத்டத தண்டிக்கிற கைவுள ஒருவர 
உண்டு என்று கூறினாலும, மறுபுறம திருசசட� மக்களின்  
மீதான கைவுைது ரகா�த்டத இது காடடுகிறது.

 ஆறு நாளும தனது இஷைத்திறகு வாழந்துவிடடு எல்லா 
அக்கி�மஙகடையும, அநிோேஙகடையும ்சயதுவிடடு, 
ஏைாவது நாள �க்திமான் ர�ால ஆலேத்திறகு வந்து 
ரதவன் என்டனயும என் குடும�த்டதயும ஆசீரவதிக்க 
ரவண்டு்மன எவவைவுர�ர வருகிறீரகள? �ல 
வருைஙகைாக, �ல மாதஙகைாக கைவுளுடைே 
வாரத்டதடேக் ரகடடும ்தாைரசசிோக உஙகள 
இருதேத்டத கடினப�டுத்தி அவருடைே வாரத்டதடே 
அசடடை ் சயகிற உஙகடை ஏன் அவர இன்னும தமது 
திருசசட�யில் அனுமதிக்க ரவண்டும? திருசசட�க் 
கூடிவருதல் தடை�டடு ர�ானதறகு உஙகளுடைே 
தனிப�டை �ாவ வாழக்டகதான் முதல் கா�ணம. 
கைவுளுடைே பிளடை்ேன்று ்சால்லிக்்காண்டு 
துன்மாரக்கடனபர�ால இந்த உலகத்துக்கு 
ஒத்து வாைக்கூடிே உன்டன ஏன் கைவுள தனது 
திருசசட�யில் டவத்து இருக்க ரவண்டும? ரதவன் 
மறு�டியும திருசசட�கடை திறக்க ரவண்டு்மன்றால், 
முதலாவதாக ரதவனுக்கு எதி�ான உஙகள தனிப�டை 
�ாவ வாழக்டகடே விடடு மனந்திருமபி தாவீடதபர�ால 
அவரிைம இ�க்கத்திறகாக மன்றாடுஙகள.

சகே கூடிவருதகல தகை மசய்யும் திருசசகேயின ோவ வாழ்ககக
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வசனம் 4: “முன்ரன நான் �ண்டிடகடே ஆசரிக்கிற 
ஜனஙகரைாரை கூை நைந்து, கூடைத்தின் களிபபும 
துதியுமான சத்தத்ரதாரை ரதவாலேத்திறகுப 
ர�ாயவருரவரன; இடவகடை நான் நிடனக்குமர�ாது 
என் உளைம எனக்குளரை உருகுகிறது”

  தனது �ாவத்தின் நிமித்தமாக ரதவனது 
சமுகத்திலிருந்தும, அவ�து ஆசரிபபுக்கூைா� 
ஆ�ாதடனயிலிருந்தும து�த்தப�டை தாவீது அதறகாக 
துக்கப�டடு தனது �ாவத்டத அறிக்டகயிடடு 
மனந்திருமபுகிறான்.  இஙரக 4 வது வசனத்தில், 
தாவீது தான் கைந்தகால சட�ோகக்கூடி ஆ�ாதித்த 
ஆ�ாதடனயின் ஆசீரவாதஙகடையும, ரதவ 
ஜனஙகைாக சட�கூடி அனுசரித்தப �ண்டிடககடையும 
நிடனவுகூறுகிறார.

தேவாலயத்திற்குப் த�ாயவருதவதன:– �டைே ஏற�ாடடில் 
ஆசரிபபுக்கூைா�ம என்�து ரதவனுக்காக ரதவ மக்கள 
ஆ�ாதடனடேயும �ண்டிடகடேயும  ஆசரிக்கிற இைம. 

்சபை கூடிவருதபை தபை ச்சயயும் திருச்சபையின் ைோவ வோழ்கபக

z

்சங்கீதம் 42:4
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திருச்சபை கூடிவருதபை தபைச்சயத ததவன்

அஙரக �ரிசுத்த ரதவன் வாசம்சயது தனது மகிடமடே 
்வளிப�டுத்தி வந்தார. ஆசரிபபுக்கூைா�ம ரதவனுடைே 
வாரத்டதோன அவ�து நிோேபபி�மாணத்டத 
மகிடமோய உேரத்தப�டுகிற இைம. ரமலும �லிகளும, 
சைஙகுகளும ரதவனது மன்னிபட�யும இ�க்கத்டதயும 
்�றுகிற இைம. ரதவனுக்குளைான மகிழசசிடேயும, 
ஆறுதடலயும அவருடைே ஜனஙகரைாடு கூடி 
்�றக்கூடிே இைம இந்த ஆசரிபபுக்கூைா�ம. ரதவன் 
கிருட�ோய தந்த இடவ்ேல்லாவறடறயும இபர�ாது 
தாவீது நிடனத்து �ாரத்து எவவைவு உன்னதமான 
ரதவனுடைே ஆசீரவாதஙகடை இைந்துவிடரைன் 
என்று துக்கப�டுகிறார.

 இன்று நமது கிறிஸதவ திருசசட�களின் நிடல 
இதுதான். சரவ வல்லடமயுளை ரதவரன உலகம முழுவதும 
திருசசட� கூடிவருதடலயும, ஆ�ாதடனடேயும தடை 
்சயதிருக்கிறார. சட�கூடிவருதல் இல்லாமல் நாம 
எத்தடகே நன்டமகடையும, ஆசீரவாதஙகடையும 
இைந்திருக்கிரறாம.

 புதிே ஏற�ாடடில் �ாரக்கும்�ாழுது கிறிஸதுவின் 
மகிடம நிடறந்த மறறும  கிறிஸது மகிடமப�டுகிற 
இைம திருசசட� மடடுரம (எர� 3:21). ரதவனுடைே 
வாரத்டத வல்லடமரோடும, அதிகா�த்ரதாடும 
பி�சஙகிக்க�டுகிற இைம திருசசட� மடடுரம (1தீரமா 
3:15). இரேசு கிறிஸதுவின் �ாவ மன்னிபபும, கிருட�யும 
உேரத்த�டுகின்ற இைம திருசசட� மடடுரம. 
கிறிஸதுவின் ம�ணத்டதயும, உயிரத்்தழுதடலயும 
உன்னதமாக நிடனவு கூறி திருவிருந்தில் அவர�ாடு 
இடணத்து நமடம அடைோைப�டுத்துகிற இைம 
திருசசட� மடடுரம. ்மாத்தத்தில் திரிரேக கைவுளின் 
மகிடமடேக் காண்கிற இைம திருசசட� மடடுரம. 
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இடவ்ேல்லாவறடறயும ரதவன் இப்�ாழுது தடை 
்சயதிருக்கிறார. நிறுத்தி டவத்திருக்கிறார. ஏன்? 
எதினால்?

 உலகைாவிே திருசசட�களின் பின்மாறறத்டத 
இடவ ்வளிப�டுத்தவில்டலோ? கிறிஸதுவின் 
சட�ோனது அவருக்கு �ாத்தி�மாக ் சேல்�ைவில்டல 
என்�ரத இதன் மிக அடிப�டைோன கா�ணம. 
தனது திருசசட�யின் மனந்திருமபுதலுக்கான ்�ரிே 
எசசரிபட�யும ரதவன் இதன் மூலம தந்திருக்கிறார. 
ரவதத்தில் இதறகான எசசரிபபுகடை �ல்ரவறு 
இைஙகளில் �ாரக்கிரறாம. ஏசாோ 1:14, 13- “உஙகள 
மாதபபிறபபுகடையும, உஙகள �ண்டிடககடையும 
என் ஆத்துமா ்வறுக்கிறது; அடவகள எனக்கு 
வருத்தமாயிருக்கிறது; அடவகடைச சுமந்து 
இடைத்துபர�ாரனன். இனி வீண் காணிக்டககடைக் 
்காண்டுவ�ரவண்ைாம;  தூ�ஙகாடடுதல் எனக்கு 
அருவருப�ாயிருக்கிறது; நீஙகள அக்கி�மத்ரதாரை 
ஆசரிக்கிற மாதபபிறபட�யும, ஓயவுநாடையும, 
சட�க்கூடைத்டதயும நான் இனிச சகிக்கமாடரைன்.”  

 புலம�ல் 2: 6, 7 – ல் “ரதாடைத்தின் ரவலிடேபர�ால 
இருந்த தமமுடைே ரவலிடேப �லவந்தமாயப 
பிடுஙகிபர�ாடைார;  சட�கூடுகிற தமமுடைே 
ஸதலஙகடை அழித்தார; கரத்தர சீரோனிரல 
�ண்டிடகடேயும ஓயவுநாடையும மறக்கப�ண்ணி, 
தமது உக்கி�மான ரகா�த்தில் �ாஜாடவயும 
ஆசாரிேடனயும புறக்கணித்துவிடைார. ஆண்ைவர 
தமது �லிபீைத்டத ஒழித்துவிடைார; தமது �ரிசுத்த 
ஸதலத்டத ்வறுத்துவிடைார;”

  ரதவனது மக்கள ்தாைரந்து அவட� 
அசடடை�ண்ணி அவ�து ஆலேத்டத �ரிசுத்த 

சகே கூடிவருதகல தகை மசய்யும் திருசசகேயின ோவ வாழ்ககக
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திருச்சபை கூடிவருதபை தபைச்சயத ததவன்

குடலசசலாக்குமர�ாது �ரிசுத்த ரதவன் அவரகடை 
்வறுத்து தமது சமூகத்தினின்று து�த்தி விடுகிறார.

 ஆண்ைவ�ாகிே இரேசுகிறிஸது தனது வாழவில் ஆலே 
ஆ�ாதடனடே எவவைவு கனத்ரதாடு கடைபிடித்தார 
என்�டத சுவிரசஷஙகளில் �ாரக்கிரறாம (லூக்கா 
4:16, 21:37). அவர ரதவனாக இருந்தும �ாவிோன 
மனிதன் நைத்திே ஆ�ாதடனயில் அவர �ஙகு்�றறார. 
அபர�ாஸதலரகளுடைே வாழவில் சட� கூடிவருதலும 
ஆ�ாதடனயும மிக முக்கிேமான இைத்தில் இருந்தது 
(அப 2,4,5). அவரகள திருசசட�ோக கூடி ஆ�ாதிக்கும 
ர�ாரத திருசசட�யில் அசாதா�ண ்சேல்கடை 
ரதவன் நைபபித்தார. அபர�ாஸதல�ாகிே �வுலின் 
ஊழிேஙகள முழுவதும ்ஜ� ஆலேத்டத சாரந்தும, 
சட�க்கூடுதடல சாரந்திருந்தடதப �ாரக்கிரறாம. 
நிரு�ஙகள முழுவதும திருசசட� கூடிவருதலின் 
ரமன்டமகடைப �ாரக்கிரறாம.

 எபி்�ேர 10:25 –ல் திருசசட� கூடிவருதடல 
விடடுவிைாதிருஙகள என்ற மா்�ரும எசசரிபட� 
�ாரக்கிரறாம.

 கைந்தகால திருசசட� வ�லாறடற நாம கவனித்து 
�ாரக்குமர�ாது இப�டி�டை உலகம முழுவதுமாக 
கூடிவருதலும ஆ�ாதடனயும தடை ்சயேப�டை 
ஒரு நிகழடவ நாம எஙகும �ாரக்க முடிோது. 
ஆதி திருசசட�யின் நாடகளிலிருந்து வ�லாறு 
முழுவதுமாக உறறு �ாரக்குமர�ாது ஏரதா ஒரு சில 
நாடுகளில் திருசசட�ோனது உ�த்தி�வத்திறகுளைாக 
தளைப�டும ர�ாது அஙரக ஆ�ாதிப�தறகான 
தடைகடை நாம �ாரக்கிரறாம. ஒரு சில �குதிகளில் 
திருசசட�கள மூைப�டைாலும மறுபுறம திருசசட� 
ஆ�ாதடனயும, சட� கூடிவருதலும ்தாைரந்து 
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நைந்து வந்து ்காண்டுதான் இருந்திருக்கிறது. ஆனால் 
நாம �ாரக்ககூடிே இன்டறே சூழநிடல உலகம 
முழுவதும ஆ�ாதடனகளும, சட� கூடிவருதலும 
நிறுத்தப�டிருக்கிறது. சரவ வல்லடமயுளை ரதவரன 
அடத ்சயதிருக்கிறார. ரதவரன திருசசட�டே பூடடி 
டவத்திருக்கிறார. ஏன்?

 அவட� ஆ�ாதிக்க வருகின்ற உஙகளுடைே 
என்னுடைே �ாவ வாழக்டகயின் நிமித்தமாகத்தான். 
இடத நாம இல்டல்ேன ்சால்ல முடியுமா? 
இன்டறக்கு நம கிறிஸதவ சமுதாேத்தில் ஆ�ாதடன 
என்கிற ் �ேரில் நைக்கின்ற அடடூழிேஙகடை எவவைவு 
நாள ரதவன் ்�ாறுத்துக்்காண்டு இருப�ார? ்வறும 
சத்தம, ஆடைம, �ாடைம, குமமாை்மன இன்டறே 
ஆலே ஆ�ாதடனகளில் மலிந்து காணப�டுகிறது. 
கைவுளுடைே ்�ேட�ச ்சால்லிக்்காண்டு தான் 
மனமர�ான ர�ாக்கில் வாழந்து ்காண்டிருக்கும  
மக்கடை எவவைவு காலத்துக்கு ரதவன் 
சகித்துக்்காண்டிருப�ார? ரதவனுடைே சட�ோக 
அவட� கூடி ஆ�ாதிப�தறகு தடைோக இருப�து 
அவருடைே திருசசட� மக்களின் �ாவ வாழக்டகயும 
மிக முக்கிே கா�ணம.

 உஙகைது திருசசட� கைவுளுடைே ஆ�ாதடனக்கு 
்காடுக்க ரவண்டிே கனத்டதயும, மரிோடதடேயும 
எவவைவு தூ�ம ் காடுக்கிறது? சட� கூடிவருதடலயும, 
ஆ�ாதடனடேயும எவவைவு அலடசிேமாக 
நீஙகள எண்ணினீரகள? நம ்சௌகரிேத்திறகு 
ஏறறாறர�ால் நிடனத்தால் ஆலேத்திறகு ர�ாவது, 
இல்டல்ேனில் ர�ாகாமலிருந்து ்காளவ்தன்று 
நாம நைந்து ்காளைவில்டலோ? காடல 10 மணிக்கு 
ஆ�ாதடன என்றால் நாம நிடனத்த ரந�த்திறகு 

சகே கூடிவருதகல தகை மசய்யும் திருசசகேயின ோவ வாழ்ககக
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திருச்சபை கூடிவருதபை தபைச்சயத ததவன்

ர�ாகிறதில்டலோ? ஆலே ஆ�ாதடனயில் உடகாரந்து 
்காண்டு ரதவ �ேமில்லாமல் மனமர�ான ர�ாக்கில் 
எடதோகிலும சிந்தித்துக்்காண்டு இருக்கவில்டலோ? 
ரதவனுடைே வாரத்டத பி�சஙகிக்க�டுகிற ரவடையில் 
எவவைவு கனவீனமாக தூஙகிக்்காண்டிருந்ரதாம, 
எவவைவு அஜாக்கி�டதோக இருந்ரதாம? திருசசட� 
்ஜ�க்கூடைத்டத எந்த அைவுக்கு புறம தளளிரனாம?

 இப�டிோக எல்லா வழியிலும ரதவனுடைே 
வீடடை அசுத்த�டுத்திே நமடம எதறகாக ரதவன் தமது 
திருசசட�யில் ்தாைரந்து டவத்திருக்க ரவண்டும? 
ரதவடன ஆ�ாதிக்க முடிேவில்டலரே என்கிற 
துக்கமும, வருத்தமும நமக்கு வருகிறதா? எவவைவுர�ர 
சட�கூடிவருதலும, ஆ�ாதடனயும நடை்�றாதடதக் 
குறித்து கண்ணீர�ாடு ரதவ சமூகத்தில் ் ஜபிக்கிரறாம? 
அடதக்குறித்த �ா�மும, துக்கமும உஙகளுக்கு 
இருக்கிறதா? திருசசட�ோக ரதவனுக்கு எதி�ாக 
்சயத �ாவஙகடை விடடு மனந்திருமபி ரதவ 
சமூகத்தில் இ�க்கத்திறகாக அவரிைம ்கஞ்சுரவாம. 
முதலாவது நம தனிப�டை மறறும குடும�மாக ்சயத 
�ாவஙகடை ரதவ சமூகத்தில் இருதே சுத்தத்ரதாடு 
அறிக்டகயிடடு ரதவனிைம மனந்திருமபுரவாம! 
அடுத்ததாக திருசசட�ோக எவவைவு தூ�ம கைவுடை 
உதாசீனப�டுத்தி அவருடைே கடிந்து ்காளளுதடல 
அசடடை ்சயது, அவருடைே நாமத்திறகு இழுக்டக 
உண்டு�ண்ணி வாழந்ரதாம என்�டத உணரந்து, நம 
வாழக்டகடே ரதவனுக்கு முன்�ாக சீர�டுத்துரவாம! 
கிருட�யுளை கைவுள தாரம தேவாய  நமடம 
மன்னித்து, அவருடைே திருசசட�டே திறந்து 
மறு�டியும ஆ�ாதடனயும சட�க் கூடிவருதடலயும 
நைக்கும�டி அநுக்கி�கம ்சயவா�ாக. ஆ்மன்!.
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