பிரிவு II – கடவுளை பற் றிய களைகை்

நம் ளம உற் சாகபடுை்தும் , கடவுைின் அன்ளப வெைிப் படுை்தும்
சான்றுளரகை்
இவமல் டாவின் களை (Imalda’s story )- குழந்ளைை்ைனமான பிராை்திளன
இமெல் டாவிற் கு வேலல இல் லல. அேசியொக ஒரு வேலல வேலே பட்டது.
உடணடியாக வேலலயில் வேர ்ந்து, பணெ் ேெ் பாரிே்து குடுெ் பே்லே கேனிக்க
வேண்டுெ் . ஒரு இரவு, அேள் வீட்லட விட்டு மேளிவய ேந்து நக்ஷே்திர ஒளி
உள் ள ோனே்லே

பார ்ே்து’ அப்பா எனக்கு ஒரு வேலல வேண்டுெ் , எனக்கு

உேவுெ் என்று மெபிே்ோள்.
அேள் இன்னுெ் எந்ே நிறுேனங் களுக்குெ் வேலலக்காக ெனு அனுப்பவில் லல.
ஆனாலுெ் அேளுக்கு இரண்டு வேலல ோய் ப்புகள் அளிக்கப்பட்டது
் . அேள்
நண்பர ்களின் ேட்டாரே்தின் மூலொய்
மெபே்லே

வகட்டு

பதில்

கிலடே்ேது.

அளிே்ேேற் காக

நெ் அன்புே் ேகப்பன்

வேேலன

வபாற் றி

நன்றி

மேரிவிே்ோள்.
உண்லெயில் ,

நெ்

அன்பான

பரவலாக

ேகப்பன்

நெ்

இேயங் கலளயுெ்

ெனலேயுெ் அறிந்திருக்கிறார.் நாெ் எப்வபாதுெ் சிறிய குழந்லேகள் வபால
அேலர அணுக முடியுெ் . அேர ் நெ் குழந்லேே்ேனொன மெபங் கலளயுெ்
வகட்கிறார.்
மை்தையு 18: 2-4

இதயசு ஒரு சிறு பிை் ளைளயை் ைம் மிடை்தில் அளழை்து: அளை அெர்கை்
நடுதெ நிறுை்தி:
நீ ங்கை்
மனந் திரும் பிப்
பிை் ளைகளைப் தபால்
பரதலாகராஜ் யை்தில்
பிரதெசிக்கமாட்டீர்கை்
என்று
உங் களுக்குச் வசால் லுகிதறன்.

ஆகாவிட்டால் ,
வமய் யாகதெ

ஆளகயால்
இந்ைப் பிை் ளைளயப் தபாலை் ைன்ளனை் ைாழ் ைது
் கிறென்
எெதனா, அெதன பரதலாகராஜ் யை்தில் வபரியெனாயிருப் பான்.

பிரிடியின் களை (Prity’s story ) - தகளுங் கை் அப் வபாழுது வபற் று
வகாை் வீர்கை்
நான் என் உறவினருடன்

ஒரு கூட்டொன வபருந்தில் (பஸ்ஸில் ) ஏறிவனன்.

உட்கார இடெ் இல் லல. திடீமரன, என் காலில் ஒரு ேலே பிடிப்பு ஏற் பட்டது.
நான் ேலி மிகுதியால் உட்காரவேண்டுெ் என்று விருெ் பிவனன். ஆனால் எந்ே
இருக்லகயுெ்

காலியாக

இல் லல.

நான்

இவயசுவிடெ்

எனக்கு

உேே

மெபிே்வேன். நான் என் பிரார ்ே்ேலனலய முடிக்குெ் முன்வப, ஒரு மபண் ேனது

இருக்லகலய

விட்டு எழுந்து

கீவழ

இறங் க கேலே

பார ்ே்வேன். நான் அந்ே இருக்லகயினல்

வநாக்கி

மேல் ேலே

உட்கார ்ந்து இவயசுவுக்கு நன்றி

மேரிவிே்வேன்.
இது ஒரு கலே. இலே வபால நான் பல கலேகள் பகிரந
் து
்
மகாள் ள முடியுெ் .
நான்

ஒே் மோரு

முலறயுெ்

இவயசுவிடெ்

பிரார ்ே்திக்குெ்

வபாது

,

அேர ்

பதிலளிக்கிறார.் நான் வேேனாகிய கடவுளுக்கு நன்றி மேலுே்துகிவறன்.
மை்தையு 7: 7-11

தகளுங் கை் , அப் வபாழுது உங் களுக்குக் வகாடுக்கப் படும் ; தைடுங் கை் ,
அப் வபாழுது கண
் டளடவீர்கை் ; ைட்டுங் கை் அப் வபாழுது உங் களுக்குை்
திறக்கப் படும் .
ஏவனன்றால் , தகட்கிற எெனும் வபற் றுக்வகாை் ளுகிறான்; தைடுகிறென்
கண
் டளடகிறான்; ைட்டுகிறெனுக்குை் திறக்கப் படும் .
உங் கைில் எந்ை மனுஷனானாலும் ைன்னிடை்தில் அப் பை்ளைக்தகட்கிற
ைன் மகனுக்குக் கல் ளலக் வகாடுப் பானா?
மீளனக்தகட்டால் அெனுக்குப் பாம் ளபக்வகாடுப் பானா?
ஆளகயால் , வபால் லாைெர்கைாகிய நீ ங்கை் உங் கை் பிை் ளைகளுக்கு
நல் ல ஈவுகளைக் வகாடுக்க அறிந்திருக்கும் தபாது, பரதலாகை்திலிருக்கிற
உங் கை்
பிைா
ைம் மிடை்தில்
தெண
் டிக்வகாை் ளுகிறெர்களுக்கு
நன்ளமயானளெகளைக் வகாடுப் பது அதிக நிச்சயம் அல் லொ?

பூர்ணிமாவின் களை (Purnima’s story) - கடவுைால் சாை்தியமற் றது
ஒன்றுமில் ளல
என்னில் பல சுகவீனங் கள் இருந்ேன. நான் பல வியாதிகளுக்கு ெருந்துகள்
எடுக்க

வேண்டியிருந்ேது.

நான்

என்

உடல் நிலல

குறிே்து

எப்வபாதுெ்

பேற் றெலடந்ேேளாய் இருப்வபன். நான் என் ோழ் க்லகலய இவயசுவிடெ்
ஒப்புவிே்து,
வியாதி

ெனதுருகி

ஒழுங் காக

பிரே ்ேலனகளிலிருந்து

மெபெ்

என்லன

மேய் ய

ஆரெ் பிே்வேன்.

குணொக்கியோல்

இவயசு

நான்

பல

ெருந்துகலள ோப்பிடுேலே நிறுே்தி விட்வடன். இப்வபாது இரே்ே அழுே்ேெ்
ஒன்றுக்கு ொே்திரெ் ஒரு ெருந்து எடுே்து மகாள் கிவறன் அே் ேளவுோன். என்
ோழ் க்லகயில் ஏற் ப்பட்ட அேருலடய அற் புேங் களுக்காக, நான், இவயசுலே
துதிே்து நன்றி பாராட்டுகிவறன்.
இேற் குமுன்
இருப்வபன்.

நான்
நான்

ொலல
ொலல

வேலளகளில்
வேலளகளிலுெ்

மிக

பேட்டொக

ெற்றுெ்

ேவிப்வபாடு

இரவிலுெ்

ேனியாக

இருப்பது என்பது கற் பலன கூட மேய் ய முடியாது. இருட்டு என்றால் மிகவுெ்
பயப்படுவேன்.
இப்வபாது

வேேன்

இரவு

ேன்

வநரங் களில்

பலே்ேல்
ேனியாக

என்லன
இருக்க

ஆசீர ்ேதிே்ோர.்
முடிகிறது.

மின்

எனக்கு
மேட்டு

ஏற் ப்பட்டால் அே ்ேெயங் களில் , மெழுகுேர ்ே்தி மேளிே ்ேே்தில் அலெதியாக
இருக்க முடிகிறது.
என்

ோழ் வின்

ஒே் மோரு

அெ் ேே்திலுெ் ,(விஷயே்திலுெ் )

கடவுள்

என்லன

அதிகொக ஆசீர ்ேதிே்திருக்கிறார ். அேர ் என் வேலல ஸ்ேலே்தில் , புகலழயுெ்

மேற் றிலயயுெ்

எனக்குக் மகாடுே்திருக்கிறார.் அலனே்து ெகிலெலயயுெ் ,

கனமுெ் அேருக்வக உரியது.
ஒே் மோரு

நாள்

காலலயிலுெ் ,

நான்

இவயசுவிடெ்

முற் றிலுெ்

ஒப்புக்

மகாடுே்து, மெபே்துடன் என் நாலள மோடங் குகிவறன். ஒே் மோரு இரவுெ்
நான்

படுக்லகக்கு

மேல் லுெ்

முன்

அேரது

ஆசீர ்ோேங் களுக்கு

நன்றி

மேய் கிவறன். நாள் வபாதுெ் ஓய் வு வநரெ் கிலடக்குெ் வபாமேல் லாெ் நான்
அேலர

நிலனவு

மபாழிந்ே

கூர ்ந்து

அேரது

என்

வெலுெ்

எனக்கு

ஆசீர ்ோேங் களுக்காகவுெ் ,

அன்பானேர ்கள்
அேரது

வெலுெ்

கிருலபக்காகவுெ்

நன்றி மேலுே்தி வபாற்றுவேன்.
எதரமியா 32:27

"இதைா, நான் மாம் சமான யாெருக்கும் தைெனாகிய கர்ை்ைர்; என்னாதல
வசய் யக் கூடாை அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண
் தடா?”

பிலிப் பியர் 4: 13

“என்ளனப்
வபலப் படுை்துகிற
எல் லாெற் ளறயுஞ் வசய் ய எனக்குப் வபலனுண
் டு”.

கிறிஸ்துவினாதல

அல் தபான்சாவின் களை – (Alphonsa’s story)
தைென் நம் தைளெகளை பூர்ை்தி வசய் கிறெர். நமக்கு எதுவும்
தைளெபடுெதில் ளல.
எனக்கு பிரான்சில் ஒரு ேருடெ் வேலல மேய் ய ோய் ப்பு அளிக்கபட்டது. நான்
மெபிே்து அந்ே

வேலலக்கு ஒப்பு மகாண்வடன். ஒருேருக்கு பிரஞ் சு மொழி

வபே மேரியாவிட்டால் தினமுெ் ஒரு ேோலாகவே இருக்குெ் , அங் கு உள் ள
ெக்களுக்கு ஆங் கிலெ் புரியாேோவல

அங் கு ேங் குேது மிக கடினெ் என்று

கூவட இருப்பேர ்கள் எே ்ேரிே்ோர ்கள். வேலல ஸ்ேலே்தில் ோடிக்லகயாளர ்
நட்வபாடு பழக ொட்டார ்கள் என்று என்னிடெ் கூறினார ்கள். ெற்றுெ் அங் கு
மிகவுெ் ொறுபட்ட கலாே ்ோரெ் , பிரான்சின் அந்ே நகரில் பல இந்தியர ்கள்
இல் லல,

எனவே

ோழ் க்லக

கடினொக

இருக்குெ் ,

உள் ளெ்

வோர ்ேலடந்துவிடுெ் என்று கூறினார ்கள் .
நான்

அேர ்களுலடய

ஆண்டேர ்

நான்

ெக்களுக்காகவுெ

கருே்துக்கலள

மேல் லுெ்
பிராே்ேலன

இவயசுவினிடே்தில்

இடே்திற் குெ் ,
மேய் ய

அங் வக

என்

ஏமறடுே்வேன்.
ேந்திக்கவபாகுெ்

இேயே்தில்

ஆர ்ேே்லே

மகாடுே்ோர.் என் வேலலக்கு வேலேயான பே்திரங் கள் ேயாராகுெ் அடுே்ே
சில

ொேங் களில்

என்

ேருங் கால

வேலல

ஸ்ேலே்துகாகவுெ் ,

உடன்

பணியாளருக்காகவுெ் வேண்டிவனன்.
எங் கள் ஆண்டேர ்
கேனிே்து

ோக்கு ொறாேேர.் அேர ் என் சிறிய வேலேகலள கூட

மகாண்டார.்

(பிரான்சில் )

ொர ்லஸல்

மேல் லுெ்

விொனே்தில் ,

மிகவுெ் ேரளொக ஆங் கிலே்தில் வபே மேரிந்ே ஒரு பிரஞ் சு மபண்லண நான்

ேந்திே்வேன். அேள் எனக்கு மகாடுே்ே குறிப்புகள் , ெற்றுெ் ஆவலாேலனயுெ்
மிகவுெ் பயனுள் ளோக இருந்ேது. நான் விொன நிலலயே்திற் கு மேளிவய
ேந்து

ோடலக

ேண்டியில் (டாக்சியில் )

ஏறிவனன்.

ோடலக

ேண்டி

ஓட்டுநருக்குெ் (டாக்சி டிலரேருக்குெ் ) ஆங் கிலெ் வபே முடியுெ் என்றறிந்து
ஆே ்ேரியமுெ் இன்பமுெ் அலடந்வேன். விடுதி அலடய இது மிகவுெ் எளிோக
இருந்ேது.
பல் வேறு ேழிகளில்

ெற்றுெ்

பல சூழ் நிலலகளில் , வேேன்

எனக்கு ேழி

காட்டினார.் நான் பிரான்சில் ேங் கிய நாட்களில் நல் ல நண்பர ்களால் என்லன
ஆசீர ்ேதிே்ோர.்
நான்

வேலல

மேய் யுெ்

ோடிக்லகயாளர ்களிடவொ

இடே்திவலா
எந்ே

அல் லது

ேோல் கலளயுெ்

உண்லெயில் , எனக்கு ோடிக்லகயாளர ் இடே்தில்

என்னுலடய

எதிர ்மகாள் ளவில் லல.
சில நல் ல நண்பர ்கள்

கிலடே்ேனர.் ஒே் மோரு ஞாயிற்றுக் கிழலெயுெ் ஆங் கிலே்தில் ஆராேலன
நடே்துெ் வேோலயே்லே கண்டுபிடிே்வேன். நான் ேங் க எனக்வகற் ற ஒரு சிறிய
வீடு ேரியான இடே்தில் கிலடே்ேது.
இேற் கு ொறாக பிரான்சில்

வேலல ேோலான இல் லாெல் , நான் ேங் கிய

நாட்கள் கடவுள் அருளால் ஆசீர ்ேதிக்கப்பட்டு இருந்ேலே ோர ்ே்லேகளால்
விேரிக்க முடியாது. நான் பிரான்சில் இருந்ே அற் புேொன நாட்களுக்காக
ஏங் குகிவறன். மீண்டுெ் அங் கு மேல் வேன் என்று நெ் புகிவறன். அங் கு எனக்கு
அற் புேொன

நண்பர ்கள்

என்னமேன்றால்

உண்டு.

என்

கூடுேல்

ேன்ொனெ்

(வபானஸ்)

ஆண்டேர ் பல ெக்களுக்கு அேரது அன்லப பகிர ்ந்துக்

மகாள் ள அேரது கருவியாக என்லன பயன்படுே்தினார.் நான் இவயசுலே
துதிக்கிவறன்

பிலிப் பியர் 4: 19-20

“என் தைென் ைம் முளடய ஐசுெரியை்தின்படி உங் கை் குளறளெவயல் லாம்
கிறிஸ்து இதயசுவுக்குை் மகிளமயிதல நிளறொக்குொர்.
நம் முளடய பிைாொகிய தைெனானெருக்கு என்வறன்ளறக்கும் மகிளம
உண
் டாெைாக. ஆவமன்.”

ஹீராெதியின் (Herawati) களை - கர்ை்ைராகிய இதயசு நம் ளம
குணப் படுை்துகிறெர்.
நானுெ் எனது கணேருெ் காலலவோருெ்

நலடபயிற் சி மேய் ேதுண்டு. ஒரு

ஞாயிற்றுக்கிழலெ காலலயில் அே் ோறு நாங் கள் நடக்குெ் வபாது நான் மிக
பலவீனொக இருப்பலே உணரந
் வ
் ேன்.
கணேர ்

என்லன

படுக்லகயில்

மெதுோக

படுே்துக்

என்னால் நடக்க முடியவில் லல. என்

வீட்டிற் கு

மகாண்வடன்.

உணர ்ந்ேது இல் லல. எனக்கு என்ன

திருெ் ப

நான்

ேர

இலே

உேவினார.்

வபால்

நான்

எப்வபாதுெ்

நடக்கிறது என்று மேரியவில் லல. நான்

படுக்லகயில் படுே்துக் மகாண்வட இவயசுலே நிலனே்வேன். திடீமரன்று என்
ெகள் வேோலயே்தில் இருக்க வேண்டுெ் என்று உணர ்ந்வேன். இவயசுவிடெ்
"ஹவலா" என்று மோல் லி நான் பலவீனொக இருக்கிவறன் என்று என் ோரப
் ாக

எடுே்து மோல் என்று லகமோலலவபசியின் மூலொக மேய் தி அனுப்பிவனன்.
என் ெகள் உடவன என்லன அலழே்ோள் .
நாங் கள் இருேருெ் எனக்கு குணெளிக்க இவயசுவிடெ் மெபிே்வோெ் .இவயசு
நெ் முலடய பாேங் கலளயுெ் , வநாய் கலளயுெ் சிலுலேயில் நெக்காக ெரிே்து,
அகற் றினார.்

இவயசுவின்

ேழுெ் புகளாவல

ோக்குறுதிலய நிலனவு கூரந
் து
்
நாங் கள்

குணொகிவறாெ்

இவயசுவிடெ்

என்ற

மெபிே்வோெ் . நான்

குணொகிவிட்டது வபால என் ெனதில் கற் பலன மேய் து மகாண்வடன். ஒரு சில
நிமிடங் களுக்கு பிறகு நான் மபலனலடந்து இயல் பானலே உணர ்ந்வேன்.
சங் கீைம் 103: 1-5

“என் ஆை்துமாதெ, கர்ை்ைளர ஸ்தைாை்திரி; என் முழு உை் ைதம, அெருளடய
பரிசுை்ை நாமை்ளை ஸ்தைாை்திரி.
என்
ஆை்துமாதெ,
கர்ை்ைளர
உபகாரங் களையும் மறொதை.

ஸ்தைாை்திரி;

அெர்

அெர்
உன்
அக்கிரமங் களைவயல் லாம்
தநாய் களைவயல் லாம் குணமாக்கி,

வசய் ை

மன்னிை்து,

சகல

உன்

உன் பிராணளன அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு, உன்ளனக் கிருளபயினாலும்
இரக்கங் கைினாலும் முடிசூட்டி,
நன்ளமயினால்
உன்
ொளயை்
திருப் தியாக்குகிறார்;
சமானமாய் உன் ெயது திரும் ப ொலெயது தபாலாகிறது.”

கழுகுக்குச்

ஏசாயா 53: 5

“நம் முளடய
மீறுைல் கைினிமிை்ைம்
அெர்
காயப் பட்டு ,
நம் முளடய
அக்கிரமங் கைினிமிை்ைம்
அெர்
வநாறுக்கப் பட்டார்;
நமக்குச்
சமாைானை்ளை
உண
் டுபண
் ணும்
ஆக்கிளன
அெர்தமல்
ெந்ைது;
அெருளடய ைழும் புகைால் குணமாகிதறாம் .”

அவமலியாவின் குணமளடந்ை களை (Amelia’s story)–
விடாமுயற் சியான பிரார்ை்ைளன
அமெலியா

சிறு

குழந்லேயாய்

இருந்ே

வபாது

அடிக்கடி

காது

வநாய்

ஏற் ப்பட்டது.
இேன் விலளோக, மூன்று ேரிலே (மேட்) காது குழாய் கள் காது சிகிே ்லே
சிறப்பு ெருே்துேரால் மபாருே்ேப்பட்டது. கலடசி ேரிலே (மேட்) குழாய் களில்
ஒன்று ஒரு மேவிப்பலறயில்
ெருே்துேர ் அறுலே

துலள ஏற் ப்படுே்தி விட்டது. காது சிறப்பு

சிகிே ்லேயால்

மூடலாெ்

என்று

பரிந்து

உலரே்ோர,்

ஆனாலுெ் அமெலியாவின் மபற் வறார ்கள் காது குணெலடய வேண்டுெ் என்று
விசுோேே்துடன் வேேலன வேண்டிக் மகாண்டனர ்.

காது வநாய் நின்ற சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமெலியா அந்ே காதில் ஒரு
வேடிக்லகயான

ேே்ேே்லே

வேேனிடெ் மெபிே்ேனர.்

கேனிே்ோள்.

கடவுள்

அமெலியாவின்

மபற் வறார ்கள்

காதுகலள குணெ் ஆக்குகிறார ் என்று

மேரிவிே்ோர.்
குழந்லே ெருே்ேேவராடு அடுே்ே ேந்திப்பின் வபாது அமெலியா மபற் வறார ்கள்
காது குணெலடந்ேோக
அேர ்களுக்கு

அறிவிப்பார ் என்று எதிர ்பார ்ே்ோர ்கள். ஆனால்

ஆே ்ேரியெ் !

துலளயில்

எந்ே

ொற் றமுெ்

இல் லல

என்று

ெருே்துேர ் குறிப்பிட்டார ்.
என்னோன் நடக்கிறது? ேருடாந்திர ெருே்துே வோேலனயின் வபாது, குழந்லே
ெருே்ேேர,்

மோடரந
் து
்

துலள

மூடவில் லல

என்று

கூறிய

வபாதிலுெ்

அமெலியாவின் மபற் வறார ் காலே குணபடுே்தினார ் என்று அறிக்லகயிட்டு
வேேனிடெ் விடாது மெபெ் மேய் ேனர.்
நான்கு ஆண்டுகள் கழிே்து, அேர ்கள் காது சிறப்பு ெருே்துேலர

வேறு ஒரு

காரியே்துக்காக ேந்திக்கவேண்டி இருந்ேது. அேர ் அமெலியாவின் காலே
வோதிே்ேதில் துலள குணவிட்டோக அறிவிே்ோர ்!
நாெ் மபருெ் பாலுெ் கடவுளின் ோக்குறுதிகள் உடனடியாக மேளிப்படுேலே
பார ்க்கிவறாெ் .

எனினுெ் ,

சில

ேெயங் களில்

வேேன்

நெ் மிடெ்

விடாமுயற் சியான மெபே்லே எதிரப
் ாரகி
் றார.்
நெ் வேேன் உண்லெயானேர ், ோக்குறுதிகலள
விசுோசிே்து

காப்பாற்றுகிறேர ் என்று

கடவுளுலடய ோக்குறுதிகலள பற் றி மகாள் ள வேண்டியது

நெது கடலெ.
1 வைசதலானிக்தகயர் 5: 16-18

“எப் வபாழுதும் சந்தைாஷமாயிருங் கை்.
இளடவிடாமல் வஜபம் பண
் ணுங் கை்.
எல் லாெற் றிதலயும்
ஸ்தைாை்திரஞ் வசய் யுங் கை் ;
அப் படிச்
வசய் ெதை
கிறிஸ்து
இதயசுவுக்குை்
உங் களைக்குறிை்துை்
தைெனுளடய
சிை்ைமாயிருக்கிறது.”
சங் கீைம் 30: 2

“என் தைெனாகிய கர்ை்ைாதெ, உம் ளம தநாக்கிக் கூப் பிட்தடன், என்ளன
நீ ர ் குணமாக்கினீர ்.”
லூக்கா 17: 19

“அெளன தநாக்கி: நீ எழுந்துதபா, உன் விசுொசம் உன்ளன இரட்சிை்ைது
என்றார்.”

சரஸ்ெதியின் களை
நம் முளடய தைளெகளை நமக்கு வைரியாவிட்டாலும் நம் தைென்
அறிந்திருக்கிறார்.

சங் கீைம் 42: 1

“மானானது நீ தராளடகளை ொஞ் சிை்துக் கைறுெதுதபால, தைெதன, என்
ஆை்துமா உம் ளம ொஞ் சிை்துக் கைறுகிறது.”
கர ்ே்ேராகிய இவயசு ஒரு மபருெ் வநாயிலிருந்து என்லன குணொக்கிய வபாது
எனக்கு அேவராடு ேனிப்பட்ட அனுபேெ் ஏற் ப்பட்டது. அதுமுேல் வேேனின்
அன்பு ெற்றுெ் அேரது ேழிகலள பற் றி வெலுெ் மேரிந்து மகாள் ள ஆவிக்குறிய
ோகெ் முெ்

பசியுெ்

விஷயங் கலள

மகாண்டு இருந்வேன். வேேலன பற் றியுெ் , ஆவிகுரிய

வெலுெ்

கற் பிக்க

எனக்கு

ஒரு

ேழிகாட்டி

வேலே

என்ற

ோஞ் லே ஆழொக என் இேயே்தில் இருந்ேது. வேேலன வநாக்கி மெபிே்வேன்.
சில

மூே்ேேர ்கள்

மபருெ் பாலுெ்
எல் லா

ேழிக்காட்டுோர ்கள்

அலனேருெ்

வநரங் களிலுெ்

வேேனுலடய

வநாக்கி

அேரேர ் வேலலயில்

என்வனாடு

நாெே்லே

வேண்டிக்மகாண்டு

என்று

வபே,

ெகிலெ

இருந்வேன்.

இேற் கிலடயில் ,

வபாது

முெ் முரொக இருந்ேனர.்

விோதிக்க,

படுே்ே,

பார ்ே்ே

ஒரு

ஒன்றாக

ேழிபட்டு

அவலாேகருக்காக

நான்

வேோகெே்லே

படிப்பதிவலயுெ் , பிராே்ேலனயிலுெ் ,வேேனுலடய பிரேன்னே்தில் வநரே்லே
மேலேளிக்கவுெ் ஆரெ் பிே்வேன். வேேன் என்லன பல ேழிகளில் ஆசீர ்ேதிக்க
மோடங் கினார.் கால வபாக்கில் அவலாேகருக்காக வேண்டிக் மகாள் ேலே
நிறுே்திவிட்வடன். என் கேனே்திற் கு ெற் ற காரியங் கள் , முற் பட்டோல் நான்
ெற் ற வநாக்கங் களுக்காக வேண்டிக்மகாள் ள மோடங் கிவனன்.
இரண்டு ஆண்டுகள் மேன்றன. நான் ஒரு கிறிஸ்ேே ேலலேர ்கள்

ொநாட்டி

கலந்து மகாண்வடன். அப்வபாது, ஒரு ஆசிரிய உறுப்பினலர ேந்திே்வேன்.
அேவராடு வபசுொறு பரிசுே்ே ஆவியானேரின் ேலுோன அபிவஷகே்ோல்
தூண்டப்பட்வடன்.
என்னால் புரிந்து மகாள் ள முடியாே,

அேர ் வெல் ேலிலெயான ஈடுபாடு

எனக்குள் இருப்பலே உணர ்ந்வேன்.பரிசுே்ே ஆவியானேர ் அேரிடெ் மேன்று
வபசுெ் படி தூண்டினார ். ஆனால் நான் அே் ோறு மேய் யாெல் அலெதியாக
இருந்வேன்.
அேரது ேகுப்புகள் மோடங் கியது. அேர ் கற்றுக்மகாடுே்ே எல் லாேற் லறயுெ்
நான்

கூர ்ந்து

கேனிே்வேன்.

அேர ் எப்படி

ஆண்டேருக்காக

காே்திருக்க

வேண்டுெ் , எப்படி அேருக்கு மநருக்கொக ேரமுடியுெ் , அேருலடய சிே்ேே்லே
எே் ோறு வேடவேண்டுெ் என்று கற்றுக்மகாடுே்ோர.்
ஒரு சில நாட்களில் அேரது ேகுப்புகள் முடிந்ேவுடன், அந்ே இடே்லே விட்டு
கிளெ் பினார.்

அேரிடெ்

உடனடியாக

வபே

பரிசுே்ே

ஆவியானேர ்

ஊக்கெளிே்துெ் நான் ேயங் கிவனன். ோகனெ் ேலர உடன் மேன்வறன். அேருெ்
மேன்றுவிட்டார.்
இந்ே உணர ்வு ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு வபாய் விடுெ் என்று நிலனே்வேன்.
ஆனால் வபாகவில் லல.
நான் வேேனிடெ் மெபெ் மேய் வேன். இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அேருக்கு ஒரு
மின்னஞ் ேல் (e-mail) அனுப்பிவனன். அேருெ்
ஆோனாக(ஆவலாேகர )்
வகட்பது,

பதிலளிே்ோர ். அேரால்

என்

இருக்க முடியுொ, ஆோனாக இருக்குெ் படி எப்படி

என்லன மேரிந்திருக்க ோய் பில் லலவய,

அேருக்கு எனக்மகன்று

வநரெ் இருக்குொ? அேர ் ஏன் வநரே்லே என்வெல் முேலீடு மேய் ய வேண்டுெ் ?

என்மறல் லாெ் வயாசிே்வேன். இறுதியில் நான் மெபிே்து, என் ேழிகாட்டியாக
(ஆவலாேகர )் இருக்க

வேண்டுெ்

என்று

அேலர

வகட்வடன்.

அேருெ்

ஒப்பு

மகாண்டார ்.
நான் வேேலன துதிக்கிவறன்! அேர ் உண்லெயிவலவய அன்பான கடவுள் !
அேர ் என் பிராே்ேலனக்கு
பிராே்ேலனலய
வகாரிக்லகலய

பதில் அளிே்ோர.் காலப்வபாக்கில் நான் என்

ெறந்துவபானாலுெ்
நிலனவு கூரந
் து
்

இலறேன்

என்

என் பிராே்ேலனக்கு

பிராே்ேலன
பதில் அளிே்ோர.்

அேர ் உண்லெயுள் ளேர ்!
நான் ஒரு ேழிகாட்டிலய விருெ் பிவனன், ஆனால் அேற் கு பதிலாக வேேன்
கூடுேல்

ேன்ொனெ்

(வபானஸ்)

எனக்குக்

மகாடுே்திருக்கிறார.்

ேழிகாட்டியாக, ஒரு பயிற் சியாளராக ெற்றுெ்
கேனிக்க
ெட்டுெ்

எனக்கு

எல் லா ேழிகளிலுெ் என்லன

ஒரு அன்பான மூே்ே ேவகாேரிலய (எனக்கு ஒரு மூே்ே ேவகாேரர ்
உண்டு

எந்ே

ேவகாேரியுெ்

இல் லல).

எனக்கு

மகாடுே்து

ஆசீர ்ேதிே்திருக்கிறார.்
என் ஆவலாேகர ், என் பின்னணிலயயுெ் ,
புரிந்து

மகாண்டு,

கருலண

ெற்றுெ்

என்

ோழ் வின்

அேரது

வேலலலயயுெ் அறிந்து, என்லன

அலனே்து

ஆசீர ்ோேே்தில்

அெ் ேங் களிலுெ்
என்லன

வேேனின்

ேழிநடே்ே

கூடிய

ோே்தியொன நபர ் என்று ஆண்டேர ் உறுதி மேய் து இருக்கிறார ். எனக்கு இது
வபான்ற ஒரு அற் புேொன அன்பான மூே்ே ேவகாேரிலய

ஆசீர ்ோேொக

மகாடுே்ே கடவுளுக்கு நன்றி.
கடவுள் அற் புேொன ேழிகளில் மேயல் படுகிறார.் நான் என் ஆவலாேகரிடெ்
(மூே்ே ேவகாேரி) சில விஷயங் கலள விோதிக்குெ் வபாது புதிய விஷயங் கலள
கற்று மகாள் கிவறன்.
அடுே்ே சில நாட்களில் , நான் கற்று

மகாண்டலேகள்

ெற் றேர ்களுக்கு

பயன்படுெ் படி வேேன் அேர ்கலள என்னிடெ் அனுப்புோர.் கடவுள் அேரது
கருவியாக

என்லன

உபவயாகிே்து

என்

மூலெ்

ெற் றேர ்களுக்கு

உேே

மோடங் கியிருக்கிறார.்
ஆண்டேவர, உெக்கு நன்றி. உெ் முலடய அன்புெ் உண்லெயுெ் ெகே்ோனது.
நான் எங் கள் நெ் பிக்லகயின் ஆண்டேருடனுெ் , என் மூே்ே ேவகாேரியுடனுெ்
(என் தீதி) என்னுலடய விசுோே பாலேலய அனுபவிே்து மகாண்டிருக்கிவறன்.
மை்தையு 7: 7-11

“தகளுங் கை் , அப் வபாழுது உங் களுக்குக் வகாடுக்கப் படும் ; தைடுங் கை் ,
அப் வபாழுது கண
் டளடவீர்கை் ; ைட்டுங் கை் அப் வபாழுது உங் களுக்குை்
திறக்கப் படும் .
ஏவனன்றால் , தகட்கிற எெனும் வபற் றுக்வகாை் ளுகிறான்; தைடுகிறென்
கண
் டளடகிறான்; ைட்டுகிறெனுக்குை் திறக்கப் படும் .
உங் கைில் எந்ை மனுஷனானாலும் ைன்னிடை்தில் அப் பை்ளைக்தகட்கிற
ைன் மகனுக்குக் கல் ளலக் வகாடுப் பானா?
மீளனக்தகட்டால் அெனுக்குப் பாம் ளபக்வகாடுப் பானா?

ஆளகயால் , வபால் லாைெர்கைாகிய நீ ங்கை் உங் கை் பிை் ளைகளுக்கு
நல் ல ஈவுகளைக் வகாடுக்க அறிந்திருக்கும் தபாது, பரதலாகை்திலிருக்கிற
உங் கை்
பிைா
ைம் மிடை்தில்
தெண
் டிக்வகாை் ளுகிறெர்களுக்கு
நன்ளமயானளெகளைக் வகாடுப் பது அதிக நிச்சயம் அல் லொ?”
நீ திவமாழிகை் 3: 5-6

“உன் சுயபுை்தியின்தமல் சாயாமல் , உன் முழு இருையை்தைாடும் கர்ை்ைரில்
நம் பிக்ளகயாயிருந்து
உன் ெழிகைிவலல் லாம் அெளர நிளனை்துக்வகாை் ; அப் வபாழுது அெர்
உன் பாளைகளைச் வசெ் ளெப் படுை்துொர்.”

பராமிைாவின் களை Paramita’s story
எங் கை் தைென் எங் கை் பாதுகாெலன் (சக்தி ொய் ந்ை சங் கீைம் 91)
நான்

ஒரு

அலுேலக

கூட்டே்தில்

கலந்து

மகாண்டு

இருந்ே

வபாது,

என்

ெடிக்கணினி (லாப்டாப்)அரட்லட ோளரே்தில் (ோட் வின்வடா) என் அெ் ொவுக்கு
விபே்து

ஏற் ப்பட்டு

அேேரொக

ெருே்துேெலனக்கு

மகாண்டு

மேல் லப்படுகிறார ் என்றுெ் , உடவன மோலலவபசியில் அலழக்குொறு என்
ேவகாேரி

ஒரு

அேேர

மேய் திலய

அனுப்பினார.்

நான்

கூட்டெ்

நடந்துக்

மகாண்டிருந்ே அலறயிலிருந்து மேளிவய ேந்து பால் கனிக்கு மேன்று அேலள
அலழே்வேன். ஒரு வேங் காய் என் அெ் ொவின்
அேலர

அலழதுக்

மகாண்டு

மகாண்டிருக்கிறார ்கள்

என்று,

என்

ேலலயில் விழுந்ேதினால்

ெருே்துேெலனக்கு
ொொ

என்

ேவகாேரிலய

மேன்று
அலழே்து

கூறியிருந்ோர.் எங் கள் அெ் ொ நாட்டின் ெற் மறாரு பகுதியில் , எங் கள் மோந்ே
ஊரில் இருந்ோர ்கள். நானுெ் , என் ேவகாேரி, ேவகாேரனுெ் , அங் கிருந்து

மிக

மோலலவில் இருக்குெ் மபங் களூரில் இருந்மோெ் . ஒரு சில நிமிடங் கள் , நான்
பேட்டப்பட்வடன். நான் என் ொொலே அலழக்க முயற் சிே்வேன் ஆனால்
முடியவில் லல.

நான்

என்

அே்லேலய

அலழே்து

அேரால் எனக்கு எந்ே கூடுேல் ேகேல் கலளயுெ்

அேரிடெ்

வபசிவனன்.

மகாடுக்க முடியவில் லல.

அேர ் எங் கள் வீட்டிற் கு மேல் ல ேயாராகி மகாண்டிருந்ோர ்கள். அேர ் அங் வக
வபாய் வேரந
் ே
் வுடன் என்லன அலழப்போய் கூறினார ்கள்.
நான்

அலெதியற்று

இருந்வேன்.

“யார ்

எனக்கு

ேமீபே்திய(வலடஸ்ட்)

ேகலேல் கலள மோல் ல முடியுெ் ? என் அெ் ொ எங் வக, அேள் இந்ே மநாடியில்
எப்படி இருக்கிறார?் ” இன்மனாரு முலற என்னுலடய ொொலே அலழக்க
முயற் சிே்வேன்.
அந்ே மநாடியில்

என் ெனலே கட்டுப்படுே்திவனன். நான் என்ன மேய் து

மகாண்டிருக்கிவறன்? நான் ஏன் எல் லா பதில் கலளயுெ் ோக்குறுதிகலளயுெ்
லேே்திருப்பேலர அணுகவில் லல?, நான் இவயசுவிடெ் மெபிே்வேன்.
ஒே் மோரு காலலயிலுெ் எழுந்ேவுடன் ெற்றுெ் இரவில் நான் படுக்லகக்கு
மேல் லுெ் முன் ேங் கீேெ் 91லய வகாரிக்லகயாக மெபிப்வபன். என்லனயுெ்
எனக்கு

மநருங் கியேர ்கலளயுெ்

பாதுகாக்குெ் படி,

வேேன்

ேந்ே

ோக்குறுதிகலள நிலனவுகூறுவேன். அன்று அலுேலக பால் கனியில் நின்று,
நான்

ேங் கீேெ்

91லய

பிராே்ேலன

மேய் து,

என்

அெ் ொக்கு

அேரது

ோக்குறுதிகலள வகாரிக்லக மேய் வேன். நான் ஆண்டேரிடெ் என் அெ் ொலே
ஒப்புமகாடுே்து , நான் அேரது ோக்குறுதிகலள விசுோசிக்கிவறன் என்று
மோன்வனன். எனக்குள் ஒரு அலெதியான(ோந்ேெ் ) உணர ்வு ஏற் ப்பட்டது. இது
கிறிஸ்துவின் ேொோனெ் . எனக்கு அந்ே ோந்ேெ் ஆே ்ேரியொக இருந்ேது. என்
அெ் ொ

ெருே்துேெலனக்கு

மகாண்டு

மேல் லப்பட்டிருக்கிறார ்

எப்படி

எனக்குள் இந்ே ேொோனெ் இருக்க முடியுெ் ?
இதில்

என்ன

ஆே ்ேரியெ் ? கிறிஸ்துவின் ேொோனெ்

எல் லா புே்திக்குெ்

வெலானது
நான் என் ேவகாேரிலய அலழே்து நெது அெ் ொ பாதுகாப்பாக இருப்பார ்
என்று

அேளுக்கு

நெ் பிக்லக

அளிே்வேன்.

இவயசுவின்

மபாறுப்பில்

இருக்கிறார ் என்று கூறிவனன். பின்பு நான் மீண்டுெ் கூட்டே்தில் கலந்து
மகாண்வடன்.
பிறகு கூட்டெ் முடிந்ேவுடன் , என் அெ் ொலே ெருே்துேெலனக்கு அலழே்ேது
மேன்ற என் ொொவிடெ்
அெ் ொவிடமுெ்

வபசிவனன். நான் அேரிடெ் வபசிய பிறகு என்

வபசிவனன்.

ஒரு

அேருலடய

வபே ்சில்

சிறிய

நடுங் கெ்

இருந்ோலுெ் ோன் நன்றாக இருப்போக நெ் பிலகவயாடு வபசினார.் ெருே்துேர ்
ஆவலாேலனயின்படி எடுே்ே ஸ்வகன் முடிவு ொலலயில் எதிர ்பார ்க்கப்பட்டது.
பின்னர ்

நான்

அலழே்வேன்.

ஸ்வகன்

முடிவுலே

ஆண்டேருக்கு

மேரிந்துக்

ஸ்வோே்திரெ் !

மகாள் ள

இவயசுவுக்கு

காயே்தின் ஒரு அலடயாளமுெ் இல் லல. என் அெ் ொவின்
வேங் காய் விழுந்து

ொலலயில்
ஸ்வோே்திரெ் !

ேலலலய ஒரு

ோக்கியுெ் எந்ே ஒரு காயமுமில் லல! ோக்கிய இடே்தில்

சிறு வீக்கெ் இருந்ேதினால் அந்ே இரவு ெட்டுெ் ஒவர ஒரு ேலி நிோரணி என்
அெ் ொ

எடுக்க

வேண்டியிருந்ேது.

வேமறந்ே

ெருந்துகளுெ்

இல் லல.

ெருே்துேெலனக்கு அலழே்துே ் மேல் லப்பட்டவபாது, அேலர பாதுகாக்குொறு
இவயசுவினே்தில்

வகட்டுமகாண்வட

இருந்ேோக

,

என்

அெ் ொ

பின்னர ்

பகிர ்ந்து மகாண்டார.்
வேங் காய் விழுந்ே ேெ் பேே்திற் கு பின்னர ் என் அெ் ொவிற் கு முன்பு இருந்ே
கழுே்து ேண்டுேட பிரே ்ேலன (spondylitis) ெலறந்துவிட்டது என்று கேனிே்ோர.்
ஒருவேலள வேங் காய் ோக்கியோல் இருக்கலாெ் ! ெலறமுகொக ெற் மறாரு
ஆசீர ்ோேெ் ! வேேனுக்கு ஸ்வோே்திரெ் !
ேங் கீேெ்

91

மிகவுெ்

ேக்திோய் ந்ே,

நெ் முலடய

பாதுகாப்புக்காக

கர ்ே்ேருலடய ோக்குறுதியாகுெ் . நான் ஒே் மோரு காலலயுெ் இரவுெ் ேங் கீேெ்
91 லன மெபிக்கிவறன். ேங் கீேெ் 91 மூலொய் வேேனுலடய பாதுகாப்லப
மபற் ற

பலர ்

ோக்குறுதியுெ்

ோட்சிகலள

கூறுோர ்கள் .

எல் லா நாடுகளிலுெ்

ேங் கீேெ்

91றின்

ேக்தியுெ்

உலகின் ஒே் மோரு பகுதியிலுெ் உள் ள

பல ெக்கலள மோடுெ் படி வேண்டிக் மகாள் ளுகிவறன்.
சங் கீைம் 91: 9-13

“எனக்கு அளடக்கலமாயிருக்கிற
ைாபரமாகக்வகாண
் டாய் .

உன்னைமான

கர்ை்ைளர

உனக்குை்

ஆளகயால் வபால் லாப் பு உனக்கு தநரிடாது, ொளை உன் கூடாரை்ளை
அணுகாது.

உன் ெழிகைிவலல் லாம் உன்ளனக் காக்கும் படி, உனக்காகை் ைம் முளடய
தூைர்களுக்குக் கட்டளையிடுொர்.
உன்
பாைம் கல் லில் இடறாைபடிக்கு
ளககைில் ஏந்திக்வகாண
் டுதபாொர்கை்.

அெர்கை்

உன்ளனை்

சிங் கை்தின்தமலும்
விரியன்
பாம் பின்தமலும்
நீ
பாலசிங் கை்ளையும் ெலுசர்ப்பை்ளையும் மிதிை்துப் தபாடுொய் ”.

ைங் கை்

நடந்து ,

சங் கீைம் 91: 15-16

“அென் என்ளன தநாக்கிக் கூப் பிடுொன், நான் அெனுக்கு மறுஉை்ைரவு
அருைிச்வசய் தென்;
ஆபை்தில்
நாதன
அெதனாடிருந்து,
அெளனை்
ைப் புவிை்து, அெளனக் கனப் படுை்துதென்.
நீ டிை்ை
நாட்கைால்
அெளனை்
அெனுக்குக் காண
் பிப் தபன்.”

அமிதைஷின்(Amitesh

)களை

–

திருப் தியாக்கி,

தைெனுளடய

என்

இரட்சிப் ளப

ஞானை்ளை

நம் பிக்ளக

ளெப் பது
நான் எெ் .பி.ஏ முடிே்துவிட்வடன். பின்பு மபங் களூரில் ஒரு வேலல வேட முடிவு
மேய் வேன்.

நான்

மோடங் கிவனன்.
ோரங் கள் ,

மபங் களூலர

நான்

என்னால்

பல

அலடந்ேது

நிறுேனங் களுக்கு

முடிந்ேேலர

முயற் சி

என்

வேலல

ெனு

வேட்லடலய

அனுப்பிவனன்.

மேய் துெ்

எந்ே

பல

வேலல

ோய் ப்லபயுெ் மபற முடியவில் லல.
ெனெ்

குலலந்ே

நிலலயில்

விரக்திவயாடு

இருந்வேன்.

வீட்லட

பிரிந்து

ேந்ேதினால் ஏக்கொக இருந்ேது. நான் என் அெ் ொவுடன் வபசிவனன். அேருெ்
என்லன பிரிந்ேதினால்

ஏக்கொக இருந்ோர.் அேர ் வேலல வேட்லடயில்

இருந்து விலகிக்மகாண்டு
வகட்டார.்

நான்

விொன

சில நாட்களுக்கு வீட்டிற் கு ேருொறு என்லன
டிக்மகட்டுெ்

பதிவு

மேய் துவிவடன்.

நான்

என்

மபாருட்கலள மூட்லடகட்டி வீட்டுக்குே ் மேல் ல ேயாராக இருந்வேன்.
அந்ே நாட்களில் , நான் மபங் களூரில் என் நண்பரின் வீட்டில் ேங் கியிருந்வேன்.
நான் என் நண்பரின் வீட்டிலிருந்து மேளிவய வபாக காமலடுே்து லேக்குெ்
வபாது ஒரு நிறுேனே்திலிருந்து மோலலவபசியில் அலழப்பு ேந்ேது. அேர ்கள்
என்லன ெறு நாள் ேந்திே்து வபட்டி காண விருெ் பினார ்கள் . நான் ஒரு சில
நாட்களுக்கு வீட்டிற் கு வபாகிவறன் என்று அேர ்களுக்கு விளக்கி வனன். நான்
திருெ் பி ேந்ே பிறகு அேர ்கலள ேந்திக்க முடியுொ என்று வகட்வடன். அேர ்கள்
ஏற்றுக்மகாள் ள வில் லல. அடுே்ே நாள் வநர ்முக வபட்டி லேே்திருக்கிவறாெ்
அதில்

வேர ்ேலடந்ோல்

உடனடியாக

வேலலயில்

வேர

வேண்டுெ்

என

கூறிவிட்டார ்கள். அடுே்ே நாள் அேர ்கலள ேந்திக்க முடியவில் லல என்றால் ,
நான் இந்ே ோய் ப்லப இழக்க கூடுெ் என்று என்னிடெ் கூறினார ்கள் .
அேனால் நான் வீட்டுக்கு வபாகவேண்டுொ அல் லது வீட்டு பயணே்லே ரே்து
மேய் துவிட்டு இந்ே வேலல வபட்டியில் கலந்துமகாள் ள வேண்டுொ என்று ஒரு
முடிலே எடுக்க வேண்டுெ் . இந்ே வபட்டி ஒரு அலழப்பு லெயே்தில் (call center)
வேலல மேய் ேேற் காக. ெற்றுெ் இரவு வநரமுெ் வேலல மேய் யவேண்டுெ் .

நான்

பல

ோரங் களாக

வேலலக்காக

முயற் சி

மேய் துேருகிவறன்.

நான்

வேலல மேய் து ேெ் பதிக்க வேண்டுெ் என்று மிகவுெ் ஆலேப்பட்வடன். நான்
வீட்டுப் பயணே்லே ரே்து மேய் ோல் என் மபற் வறாலர ேந்திக்க முடியாது. என்
அெ் ொ என்லன பிரிந்ேதில் ஏக்கொய் இருக்கிறார ் என்றுெ் மேரியுெ் . என்ன
மேய் ேமேன்று மேரியவில் லல. ஒரு புறெ் என் பிலழக்குெ் ேழி, ெறுபுறெ்
நீ ண்ட காலே்திற் கு பிறகு என் மபற் வறாலர ேந்திக்குெ் ோய் ப்பு. அேர ்களுெ்
என்லன ேந்திக்கவுெ் ஆேலாக இருந்ோர ்கள் அவேவபால் எனக்கு ஒரு நல் ல
வேலல

கிலடே்து

நிலலமபற

வேண்டுெ்

என்ற

ஆர ்ேமுெ்

அேர ்களுக்கு

இருந்ேது. நான் என்ன மேய் ய வேண்டுெ் என்று எனக்குே் மேரியவில் லல.
நான்

என்

மூே்ே

ேவகாேரிலய

அலழே்து

அேரிடெ்

என்

நிலலலெலய

விளக்கிவனன். நான் எங் கு இருக்கிவறன் என்று வகட்டார.்
நான் மோந்ே ஊருக்கு கிளெ் பி என் நண்பரின் வீட்டு ோேல் படியில் நின்று
மகாண்டிருப்போக கூறிவனன். நான் ஒரு காலணி காலிலுெ் ஒரு காலணி ஒரு
லகயிலுெ் , ெற் ற லகயில் மோலலவபசில் அேளிடெ் வபசி மகாண்டிருப்போக
கூறிவனன். நான் உள் வள மேல் ேோ அல் லது என் ெற் ற காலணிலய அணிந்து
மேளிவய என்று மேரியவில் லல.
என்

ேவகாேரி

எனக்கு

வேோகெே்திலிருந்து(லபபிள் )

ோக்குறுதிகலள அளிே்ேனர.் இவயசுவிடெ்

இருந்து

சில

பிரார ்ே்ேலன மேய் ய எனக்கு

கற்றுமகாடுே்ோர ்:
நீ திவமாழிகை் 3: 5-6

“உன் சுயபுை்தியின்தமல் சாயாமல் , உன் முழு இருையை்தைாடும் கர்ை்ைரில்
நம் பிக்ளகயாயிருந்து,
உன் ெழிகைிவலல் லாம் அெளர நிளனை்துக்வகாை் ; அப் வபாழுது அெர்
உன் பாளைகளைச் வசெ் ளெப் படுை்துொர்.”
அேர ் ஒரு

அலெதியான

இடே்லே

கண்டுபிடிே்து

வேே

ோர ்ே்லேகலள

(நீ திமொழிகள் 3: 5-6 ) பயன்படுே்தி கர ்ே்ேராகிய இவயசுவிடெ் பிராே்ேலன
மேய் ய மோன்னார.் இவயசுவினிடெ்

என் நிலலலெலய ஒப்பு மகாடுே்து

ேழிகாட்டுெ் படி அேலர வகட்க மோன்னார.் நான் கீவழ உட்கார ்ந்து என்
கண்கலள மூடி, அேர ் எனக்கு மகாடுே்ே வேே ேேனங் கள பயன்படுே்தி
கர ்ே்ேராகிய இவயசுவிடெ் மெபிே்வேன். கர ்ே்ேராகிய இவயசுவிடெ் எனக்கு
அேரது ஞானே்தில் நெ் பிக்லக உண்டு என்று கூறிவனன். இவயசுவினிடெ் என்
நிலலலெ ஒப்பு மகாடுே்து எனக்கு ேழிகாட்ட அேலர வேண்டிவனன். ஒரு
மென்லெயான குரல் "வீட்டிற் கு வபா.". என்றது. திடீமரன, நான் என்னில் ஒரு
ேொோனே்லே உணர ்ந்வேன்.
நான் வீட்டுக்கு வபாக முடிவு மேய் வேன். என்னுலடய முடிவு ேேறானது, ஒரு
வேலல கிலடப்பதுோன் முக்கியெ் , என்று பலர ் நிலனக்கலாெ் . வேேனுலடய
வபாேலனக்கு

கீழ் படிந்ேதினால்

எனக்கு

ேொோனெ்

ஏற் ப்பட்டது

என்று

எனக்கு மேரியுெ் .
நான் வீட்டுக்கு மேன்று என் மபற் வறார ் ெற்றுெ் நண்பர ்களுடன் நன்றாக
வநரெ் மேலவிட்வடன்.

மிக விலரவில் , எனக்கு மூன்று பல் வேறு நிறுேனங் களில் வேலல ோய் ப்பு
கிலடே்ேது. இப்வபாது பல நிறுேனங் களில் வேலல ோய் ப்பு கிலடே்ேோல்
எலே வேர ்ந்மேடுப்பது என்று மேரியவில் லல! எனக்கு மிகவுெ் ெகிழ் ே ்சியாக
இருந்ேது.
அே ்ேெயெ்

இந்ே

வேலல

ோய் ப்புகலள

விட

நல் ல

ோய் ப்பு

ேந்து

மகாண்டிருக்கிறது என்று எனக்கு மேரியாது. ஒரு நல் ல அரசு நிறுேனே்தில் ,
நல் ல ேெ் பளே்தில் , ஒரு நிர ்ோக நிலலயில்

இன்மனாரு வேலல ோய் ப்பு

கிலடே்ேது. இதுவே என் முேல் வேலலயாக

இருக்க எனக்கு ேழங் கப்படுெ்

மிகவுெ் நல் ல ேெ் பளெ் எனக்கு ஆே ்ேரியே்லே அளிே்ேது
் .
நான் மபங் களூரில்
கிலடக்குெ்

கால்

ேெ் பளே்லே

மேன்டரில்
விட

இரவு வநரமுெ்

கிட்டே்ேட்ட

வேலல மேய் ோலுெ்

நான்கு

ெடங் கு

அதிகொக

இருந்ேது.
நான் இப்வபாது இங் வக!!!

கர ்ே்ேராகிய இவயசு ஒரு நல் ல வேலல, ஒரு

அற் புேொன ேெ் பளெ் ெற்றுெ் நிறுேனே்தில் ஒரு நல் ல நிலலயால் , என்லன
ஆசீர ்ேதிே்ோர ். கண்ணுக்கினிய ஒரு அழகான இடே்தில் வேலல அலெந்ேது
் .
நான் உண்லெயில் அேருக்கு எே் ேளவு நன்றி கூறினாலுெ் வபாோது.

சங் கீைம் 66: 19-20

“வமய் யாய்
தைென்
சை்ைை்ளைக் தகட்டார்.

எனக்குச்

வசவிவகாடுை்ைார்,

என்

வஜபை்தின்

என்
வஜபை்ளைை் ைை் ைாமலும் , ைமது கிருளபளய என்ளனவிட்டு
விலக்காமலும் இருந்ை தைெனுக்கு ஸ்தைாை்திரமுண
் டாெைாக.”

சுப் ரைா களை (Subrata’s story) - இதயசு என் அளடக்கலம் , என் தகாட்ளட,

நான் கர்ை்ைளர தநாக்கி: நீ ர ் என் அளடக்கலம் , என் தகாட்ளட, என் தைென்,
நான் நம் பியிருக்கிறெர் என்று வசால் லுதென். " (சங் கீைம் 91: 2)
நான் ேமீபே்தில் என் வீட்லட கட்டி முடிே்வேன், கீழ் ேளே்லே ோடலகக்கு
மகாடுக்க

விருெ் பிவனன்.

ோடலகயிலிருந்து

ேருெ்

பணெ்

எனக்கு

வேலேப்பட்டது.
என்

ெகனின்

சிகிே ்லேக்கு

உடல்

நல

குலறோல்,

மபங் களூர ்

அலழே்து

ஒரு

ஆண்டுக்கு

மேல் ல

இரண்டு

வேண்டியிருந்ேது.

முலற
கீழ்

ேளே்திலுருந்து ேருெ் ோடலகப் பணெ் லக மேலவிற் கு உேவியாக இருக்குெ் .
ஆனால் ோடலகக்கு குே்ேலககாரர ் யாலரயுெ் கண்டுபிடிக்க முடியவில் லல.
எனக்கு கேலலயாக இருந்ேது.
என் ெலனவி ேமீபே்தில் ஒரு ஐந்து நாட்கள் ஆவிகுரிய கூட்டே்தில் கலந்து
மகாண்டு

திருெ் பி

அலனேலரயுெ்

ேந்ோர.்

அங் வக

கர ்ே்ேராகிய

அேருெ் ,

இவயசு

அனுபேங் கலள பகிர ்ந்து மகாண்டார.்

பிற

எப்படி

பங் வகற் பாளர ்கள்
மோட்டார ்

என்ற

அேர ்

ெக்கள்

எப்படி

ேழிபடுகிறார ்கள்
மகாண்டாள்.

இவயசுலே

இவயசுவிடெ்

நான்

துதிக்கிறார ்கள்,

பிராே்திக்கிறார ்கள்

ஊக்கெலடந்து,

வீட்டு

என்பே்லே

ோடலகக்கு

கிலடக்க உேே வேண்டுமென இவயசுவிடெ்

இவயசுலே
பகிரந
் து
்

குே்ேலககாரர,்

பிராே்ேலன மேய் ய முடிவு

மேய் வேன்.
வேோகெே்தில்
ேக்திலய

(லபபிளில் )

பற் றி

எனது

குறிப்பிட்டுள் ள

லெே்துனி

கடவுளின்

என்னுடன்

பகிர ்ந்து

ோக்குறுதிகளின்
மகாண்டு,

நாெ்

நெ் பிக்லகவயாவட எப்படி இவயசுவிடெ் பிராே்ேலன மேய் ய வேண்டுெ் என்று
கூறியிருந்ோர.்
நான் இவயசுவிடெ் முழுெனவோடு மெபிக்க மோடங் கிவனன். நான் தினமுெ்
ேங் கீேெ் 91லய வகாரி வேண்டிவனன். ஒரு சில நாட்களில் , என் வேலேகளுக்கு
மபாருந்துெ் ோடலகலய மகாடுக்க, ேயாராக இருந்ே ஒரு குே்ேலககாரர ்
கிலடே்ோர.் நான் குே்ேலககாரர ் நல் லேரா அல் லது நான் ெற் மறாருேருக்காக
காே்திருக்க வேண்டுொ என்று வயாசிே்து இன்னுெ் ேயங் கிவனன்.
அேன் பின்னர ் நான் முழு நிலலலெலயயுெ்

இவயசுவிடெ் ஒப்பு மகாடுக்க

முடிவு மேய் வேன். இவயசு நெக்கு எல் லாேற் லறயுெ்
நெ் லெயுெ்

நெ்

எல் லாேற் லறயுெ்

சூழ் நிலலகலளயுெ்
கேனிே்துக்

ேழங் குபேர ். அேரிடெ்

ேரணலடயுெ்

மகாள் ோர ்.

இவயசு

வபாது,

இவயசு

எல் லாேற் லரயுெ்

கேனிே்துக் மகாண்டார ்! அேர ் மிகவுெ் உண்லெ உள் ளேர.் எனக்கு ஒரு நல் ல
குே்ேலககாரர ்

கிலடே்ோர.்

ேருொனே்லே மகாண்டு

நல் ல

ோடலகயுெ்

கிலடே்ேது.

என் ெகனின் ெருே்துே மேலவுகலள

கூடுேல்
எளிோக

பார ்ே்து மகாள் ள முடியுெ் . என் நிதிப் பிரே ்ேலன தீர ்க்கப்பட்டது. என் ெகனின்
வநாய் கூட குணொகி மகாண்டுேருகிறது. நான் வேேலன துதிக்கிவறன்! அேர ்
மிகவுெ் அன்பானேர.் அேருலடய குொரனாகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் மூலெ்
நாெ் அேருலடய பிள் லளகளாய் இருக்கிவறாெ் .
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“அென்
என்னிடை்தில்
ொஞ் ளசயாயிருக்கிறபடியால்
அெளன
விடுவிப் தபன்; என் நாமை்ளை அென் அறிந்திருக்கிறபடியால் அெளன
உயர்ந்ை அளடக்கலை்திதல ளெப் தபன்.
அென் என்ளன தநாக்கிக் கூப் பிடுொன் , நான் அெனுக்கு மறுஉை்ைரவு
அருைிச்வசய் தென்;
ஆபை்தில்
நாதன
அெதனாடிருந்து,
அெளனை்
ைப் புவிை்து, அெளனக் கனப் படுை்துதென்.”

