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GETGGOGO ட ஜீ 
[கீதை சட்டக் கரட்மிம் கிறிஸ்து அயேசு] 



Tar 

ளான பயநத? டய ரா பா ளாக யம பத்தும் ஜாரா 

இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் 

ஏறக்குறைய 7 ஆண்டுகளாக பல இடங்களிலிருந்து சேகரித்த சுமார் 200 ஆண்ருகளுக்கு 

முன்பு வரை அச்சழக்கப்பட்ட ஆரோக்கிய உபதேசங்கள் அடங்கிய கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிய 

புத்தகங்களை, பல மணி நேரம் கொடுத்து, பல இலட்சங்கள் செலவு செய்து மின் நூல்களாக 

(E-Books) இலவசமாக (மத்தேயு 10:8) உங்கள் கரங்களில் கொருப்பதற்கு, அற்பரும் நீசருமான 

எங்களை பயன்படுத்தி உன்னத தேவனுக்கே சகல கனமும் மகிமையும் துதியும் உரித்தாவதாக. 

இதைம் போன்ற இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்களை தரவிறக்கம் (1901௭11088) செய்ய 

எங்களுடைய இணையதளத்தை சொருக்கவும்,/பார்க்கவும்: உ1௦௯.14107400/08.11 

95 சதவீத புத்தகங்கள் அச்சில் ஒல்லாதவைகளும், காப்புரிமை முழந்தவைகளுமே. 

மீதமுள்ள புத்தகங்கள், நல்ல உபதேசங்களை கொண்ழருப்பதால், முழந்தவரை ஆசிரியரின் 

உரிமையோரு மின்-நூலாக, இலவசமாக வெளியிருகிறோம். ஒருவேளை உங்களுடைய புத்தகம் 

இப்பழ இலவசமாக மின்-நூல் (E-Book) வழவில் வரக்கூடாது என்று நினைத்தீர்களானால், தயவு 

செய்து எங்களை மன்னித்துக்கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய Wஎர்4றற எண்ணிற்கோ, மின் 

அஞ்சலிலா (ர!) எங்களுக்கு தெரியப்புத்துங்கள். உடனழயாக எங்களுடைய இணைய- 

தளத்திலிருந்து எருத்துவிருகிறோம். 

WhatsApp/SMS: +91 90 190 490 70 / +91 7676 50 5599 

Email: wordofgod@wordofgod.in 

Wishing you in the mighty name of Jesus Christ 

We had collected several thousands of old Tamil Spiritual Books which are 

rich in Sound Doctrines across various places of India for 7 years. Some of them 

are more than 200 years old books. We have spent millions of hours and money 

in scanning them and coverting them to E-Books. The work is still in progress. 

These E-books are published completely free of cost (Matt 10:8) forever. We give 

all the praise and glory to God for giving this wonderful opportunity to server 

Him. You can download thousands of similar Tamil Christian E-books from our 

website www.WordOfGod.in completely free of cost at any time. 

95% of these E-Books are not being printed now and their copyrights are 

already expired. The remaining books are sent as E-Books mostly with the 

permission from the Authors. If you feel that your books should not be published 

as E-Book freely, kindly execuse and forgive us. Please let us know the book 

details by WhatsApp or Email we will remove them from our website. 

WhatsApp/SMS: +91 90 190 490 70 / +91 7676 50 5599 

Email: wordofgod@wordofgod.in 
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கெர்குகட் 

சொர்தமோாகும் 
சை ஊட்டும் கற்ஸ்து வேல 

ஆசிரியர் 

விங் கமாண்டர் ஆனந்த் ஜோதி ஒய்வு 

பெங்களூர் . 

மொழிபெயர்ப்பு - பதிப்பாசிரியர் 

சுவி. டாக்டர் எஸ்.தாயப்பன் 

நன்கொடை ரூ.10/- 



னககள் சொந்துணாகும் - மே 2017 - 300 

பஜிப்பாசிரியரின் பிற நூல்கள் 
On Circulation Rs. - 

என அழுகையும் ஆனந்தப் ழ்வும் T.00,000 10, > 

We Cm 3 Soya Life (Enghsh) 75000 
சுதுதாகள் கணட மெய்ப்பொருள். - த 320,000 

அகல், கன்னடம், ஆங்கில பாவரூதின சுழுபனம் நாகம் { 

5. இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு ே 1 
5. ஏன ஊழியக்காரானே!? வ 20,000 10/- 

.. இந்தியாவுக்கு இயேசு தேவை, ஏன்? 40,000 ட்ட ் 
= ர் ம் 

3 20,000 10/- 

30 ் 25,000 10/- 
33 தீஸ்வார் இயேசு * 20,000 10/- 

12 = 3 க்ஷம் முழுமையாகப் பாவவில்லை?15,00010/- 
13 கத கொலிகுகாகளின கனிவான கவனத்திற்கு (பாகம் 1, 2) 15,000 10/- 

14 இரைவேறிய கரககதரிசனங்கள் (பககம் 1, 2,3) 20,000 af 

$5 ளி தல் 3,000 1௦. 1 

ன விளைவு (தமிழ், கன்டைம் 000 10/- 
ரூசகூன கூறும் இரட்சிப்பின் நற்செய்தி - SD 15,000 10/- 

ல் ல் - சுந்தா ஏசுவடியான் 10,000 10/- 
ஈட்டி காரியின் பங்கமில்லா அங்கங்கள் (பாகம் 1) 5,000 10/- 

அட வேதங்களில் இயேசு கிறிஸ்து (பாகம் 1, 2) 30,000 10/- 
வியஞும் வி ஞ்ஞானமும் 30,000 10/- 

ககன் கேளவியும் பதிலும் (பாகம் 1, 2) 10,000 10/- 

3 

35. ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கு ஒரு க அழைப்பு _ 

35. 3ரிஸ்கவர்களின் பொதுவான 100 சந்தேகங்களுக்குப் 

50. கலக்கலான கைப்பிரதிகள் - டாக்டர் உறையூர் 

41. பரலோகம் செல்ல 500 ஸ்தோத்திர பலிகள் 

32. என் கண்கள் கண்டவை - டாகடர் கினி ச 
43. ar வல்ல நலா 

43. மதமாறறல் பார்வை - 84. 
44. இயேசுவே - ட் 

45. சவாலை சமாளிப்பது எப்படி? - 
கக. 5 இயேசுவின் உன்னதப் படைப்புகள் - 78% 
ரர கோணக் செல் “டாக்டர் ஆனந்த் 
45. யார் இந்த மனிதச் 2 



டாக்டர் சுவி. எஸ்.தாயப்பன் 

இராம ஜென்ம பூமி - டாக்டர் உறையூர் வளவன் தமிழ், ஆங்.) ச் 000 
மதமாற்றமல்ல, மனமாற்றமே தேவை - ௩. ஸ்டான்லி 000 

. மனமாற்றத்தை பெருக்குவது எப்படி? - R. ஸ்டான்லி ப 000 

. வாழ்க்கையைவளப்படுத்தும் வார்த்தைகள் 5,000 

. நாலு வேதங்களின் நாயகா இயேசு a 000 
ஓர் அவசர அறைகூவல் 5,000 

. கல்வாரி ஜெபக் குழுவும் இராணுவ சகோதரர்களும் (தமிழ், கன்னடம்)5,000 

. திரித்துவம் - பாஸ்டர் சாலமோன் ராஜா 5,000 
ஸ்லாமியர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதில் - சாலமோன் ராஜா 5,000. 
ந்திய ஊழிய | உயர்வுக்கு ஒரு புதிய பார்வை 5,000 

, "ந்த புதுவ ர்வு கண்டேன் 35,000 
அரும் ப் பார்க் கிறேன் - டாக்டர் புஷ்பராஜ் . 3,000 

. ஒரு சரஸ்வதியின் கதை - டாக்டர் உறையூர் வளவன் 3,000 
ம தா தரிசனங்கள் - டாக்டர் உறையூ வளவன் 3,000 

. திருமறை துணுக்குகள் - டாக்டர் உறையூர் வளவன் 3,000 

. கள்ள உபதேசம் உருவாகக் காரணம் - திருப்பூர் சாலமோன் ள் 000 
ந்தியாவில் சாதனை படைத்த யூதர்கள் 3,000 
ஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனைகள் 3,000 
ஸ்ரேல் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசம் 3,000 

. பாவம் பல்வ? தம் - Rev. ராபர்ட் டேனியல் பக் 
. யெகோவா தேவன் - Re. ராபர்ட் டேனியல் 
.. இப்படி செய்தால் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் - Rev. ராபர்ட் டேனியல் 2 000 
. 666 பயோசிப் எச்சரிக்கை! - சிஸ்டர் மரியா 6,000 
. இல்லவே இல்லாத இந்து மதம் - பீட்டர் அலெக்சாண்டர் 3,000 
. கர்வாப்சி - பீட்டர் அலெ 
. மந்தை பெருக மகத்தான மாற்றங்கள் 5,000 
. உயிர் கொடுத்து உயர்த்தும் உன்னத தேவன் 
. மதமாற்ற தடைச்சட்டம் - பீட்டர் அலெக்சாண்டர் 

லக்சாண்டர் (தமிழ், ஆங்கிலம்) 3,000 

77. சிலுவையில் சிந்திய சிவப்பு முத்துக்கள் -உறையூர் வளவன் 
78. வேத இரகசியங்கள் 
79. இது 5 உங்கள் உயிர் றின முயற்சி - திதி ம 10,000 
80. றைய பெற்றே க்கு வழி னி சாந்தி 5,000 
81. இன்றைய பெற்! எவ நாளை பிரக செலின் சாமுவேல் 3,000 
82. திருமலை யம் ஜாதிகளும் - டாக்டர் உ றைய வ் 3,000 
83. எப்படி ஜெபிக்கணும் $b கிளிஃபோர்டு குமார் 3,000 
84, ஞானஸ்ந ானமும், பரிசுத்தவ ஆவியும் அபிஷேகமும் - 881. ராபாட் டேனியல் 3,000 
85 தேவனை சதிக் நீ ஆயத்தமா? - ஈ. ஸ்டான்லி 

(தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, கன்னடம்) 
86. ஸ்ரீராமஜெயம் 
87. மருத்துவத்தை வென்ற சாட்சிகள் - பால்ராஜ்துரை _ 
88. இந் ம, வதங்கி திருமறையும் உறையூர் வளவன் 
89. மனித நயம் காக்கும் 
90. ஈடு இணையில்லாத ன் உண்டு வளவன் 
91. இயேசு இணையற்றுவள! - ஆர். ஸ்டான்லி 
92. இரண்டு கேள்விகள் - மா. சாம் ஏசுதாஸ் ம் 3,000 
93. DVD ஆனந்த புதுவாழ்வு (18) 
94, DVD அமாவாசை (Telefilm) 
95. VCD கையும் ஆன! வாழ்வும் 

தமிய ந விற ப வ்) 6,50,000 
96. VCD தது காட்டுவோம் (யம் 20,000 
97. 400 முக்திக்கு வ கிறிஸ்தவமே தமிழ்) 15,000 
98.VCD கதாகாலட்சேபம் (தமிழ் 20,000 

99.VCD தேசம் ந்திக்கப்படதுளே கர்த்தாவே (தமிழ்) 10,000. 



இந்த நூல் மற்றும் விசிடி கிடைக்கும் முகவரி 

எஸ்.தாயப்பன் 

12, ஜி.டி.நாயுடு தெரு, பாலாஜி அவென்யூ -1, 

சேலையூர் பேபாஸ்ட், சென்னை - 600 073. 

தொலைபேசி: 044-22234256. மின்னஞ்சல்: sakthiprabha@yahoo.com 

நூலை அனுப்ப சில விதிகள்: 

ஒவ்வொரு நூலுக்கும், விசிடிக்கும் நன்கொடை ரூ.10/- * தபால் 

செலவு ரூ.1. 18.0., 0.0. அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம். உங்கள் 

முகவரியை 14.௦ பாரத்தின் அடியில் உள்ள தகவல் பகுதியில் வெளிவாக, 

பின்கோடு நம்பருடன் எழுதி அனுப்புங்கள். உங்கள் லைபேசி, 

செல்போன் எண்களை கண்டிப்பாக எழுதவும். செக் பெற்றுக் 

கொள்ளப்பட மாட்டாது. 140, 00 பெற்றுக் கொண்ட பிறகே நூல்கள் 

அனுப்பி வைக்கப்படும். விசிடி அனுப்ப தபால் செலவு மட்டும்: 

கொரியரில் பதிவு பார்சலில் அனுப்ப (தமிழ்நாட்டிற்குள்) 1 முதல் 15 

விசிடி வரை அனுப்ப ரூ.50/-. 16 முதல் 25 விசிடி அனுப்ப ரூ.60/- 

100 விசிடிக்கு மேல் மற்றும் அதிக புத்தகம் வேண்டுமானால், க 

அவைகள் கே.பி.என். பார்சல் சர்வீஸ் மூலம் வெளியூர்களுக்கு 

ச அனுப்பி வைக்கப்படும். 

வங்கியில் பணம் கட்டி புத்தகம் பெற. . 

கீழ்க்கண்ட வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தி விட்டு எங்களுக்கு 

தகவல் அளித்தால், நீங்கள் வேண்டும் புத்தகங்கள் / மே அனுப்பி 

வைக்கப்படும். வங்கிக் கணக்கு விபரம்: 

எஸ்.தாயப்பன் (5. THAYAPPAN) 

சிட்டி யூனியன் பேங்க், சிட்லபாக்கம், சென்னை - 600 064 

Alc எண்: 295001001980044. IFS Code: CIUB 0000295 

பிறகு கண்டிப்பாக தகவல் அளிக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண்: 

£. கார்த்திகேயன், 8680859894, 044 - 2223 4526, 044 - 4355 2899 

| I 
சீடிக்களால் பல்லாயிரக்கணக்கான 

படுகின்றனர். வியாபார, லாப நோக்கமின்றி 
& ப கொடுக்கப்பருகின்றன். 
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இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் இரவு 10 மணிக்கு 

எனக்கு பெங்களூரிலிருந்து ஒரு போன் கால். கரகரப்பான ஒரு 

குரலில் தெளிவான ஆங்கிலத்தில் “ஐயாம் விங் கமாண்டர் 

ஆனந்த் ஜோஷி - ரிடையர்டு. தாயப்பனா?” என்றார். ஆமாம் 

என்றேன். “வெரி ஹேப்பி டூ டாக் டு யூ. உங்க டெஸ்ட்டிமொனியை . 

இங்கிலீஷ்ல படிச்சேன். சூப்பர்ப்! இட் ரியலி டச் டு மி” என்று 

கொஞ்ச நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு, “நான் அனுப்பிய 

புத்தகம் கிடைச்சதா?” என்றார். இல்லையே என்றேன். கொரியரில் . 

அனுப்பினேன். இரண்டு நாள் ஆச்சே என்றார். அநேகமாக இன்று 

வரலாம் என்றேன். ஒகே படித்துவிட்டு பேசுங்கள் என்றார். 

அன்றே எனக்கு கொரியர் கிடைத்தது. “சால்வேஷன் டுடே' 

என்கிற ஒரு சிறு ஆங்கிலப் புத்தகம். அன்று இரவே படுக்கையில் 

படுத்துக் கொண்டு படிக்க ஆரம்பித்தேன். என்னால் கீழே 

வைக்ககேமுடியவில்லை. இட் வாஸ் சோ கிராஸ்ப்பிங்! அதில் 

டோட்டலி வித்தியாசமான முறையில் சுவிசேஷத்தை எழுதி 

இருந்தார். கீதையின் சுலோகங்களை சொல்லி சுவிசேஷத்தை 

அறிவித்திருந்த விதம் எனக்கு மிகவும் அப்பீலிங்காக இருந்தது. 

உடனே போன் அடித்தேன். நேரம் காலம் எதுவும் பார்க்கவில்லை. 

நைட் 12ஐ தாண்டி விட்டது. தூக்க கலக்கத்தோடு அவரின் குரல். 

வொன்டர்ஃபுல். அருமையான புத்தகம். ரொம்ப நீட்டா 

எழுதியிருக்கீங்க. கங்கிராட்ஸ்” என்றேன். தமிழில் வெளியிட்டு 

இருக்கிறீர்களா? என்றேன். இல்லை என்றார். எனக்கு பெர்மிஷன் 

கொடுத்தால் செய்கிறேன் என்றேன். ப்ளீஸ் கோ அகெட் என்றார். 
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கரட்சிப்பின் அவதாரம் 

ஆசிரமத்தை ஒட்டி உள்ள அந்த நதியில் இரு கரையையும் 
தொட்டு ஓடிக் கொண்டிருந்த தண்ணீரின் அந்த சலசலப்பு கூட 

அந்த குருகுல ஆசிரமத்தின் அமைதிக்கு பங்கம் விழைவித்து 
விடக் கூடாது என்று மிகவும் அமைதியாக அதிக சத்தமின்றி, 

மென்மையாக ஒரு தம்புராவின் நரம்புகளை லேசாக சுண்டி 

விட்டவுடன் எழும் ஒரு அழகிய ஒசையைப் போல இசைந்து 

இருந்தது. மாலைப் பொழுதில் சூரியன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் 

பின்பு ஒய்வு எடுக்க வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தது. ர 

திக்கில் ஆசிரமத்தை ஒட்டி நதிக் கரையில் இருந்த அன்த்த 
அடியில் உள்ள சுற்றுத் திண்ணையில் குருஜி ஒரு புன்னகையோடு 

பத்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவர் முகத்தில் இருந்த 
நீண்ட வெண்மையான தாடி அந்த சூரிய ஒளியில் பட்டுப்போல 

பிரகாசித்தது. ஒரு தெய்வீக ஒளியை வீசிக் கொண்டிருந்தது. 

சாந்த - சொரூபியான குரு நல்ல மகிழ்ச்சியான ஒரு மனோ 

நிலையில் இருந்தார். மாலையில் சொல்ல வேண்டிய மந்திரங்களை 

எல்லாம் குரு குலத்து மாணவர்கள் சொல்லி முடித்து விட்ட 

நிலையில் அங்கு சாந்தமும் அமைதியும் நிலவியது. பொதுவாக 

இந்த நேரத்தில்தான் மாணவர்கள் எந்தத் தலைப்பிலும் கேட்கும் 

எந்த கேள்விக்கும் குருஜி பதில் தருகின்ற நேரம். ஒரு மாணவன் 

“குருஜி, பல ஆண்டுகளாக எங்களுக்கு நீங்கள் வேதங்களையும், - 

வேதாந்தங்களையும் கற்றுக் கொடுத்து வருகின்றீர்கள். அதனால் நம் - 

மூதாதையர்களின் வேத ஞானத்தையும், வேதங்கள் எழுதப்பட்டதின் 

நோக்கத்தையும் நாங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். மற்ற சமய 

கலாச்சாரம், நம்பிக்கைகள், சடங்குகள் பற்றி எங்களுக்கு எதுவும் 

தெரியாது. மற்ற சமயங்களிலும் கடவுள் அவதாரம், இரட்சிப்பு 

அல்லது முக்தி அடைதல் பற்றிய நம்பிக்கைகள் இருக்கிறதா? 
எங்களுக்கு அதைப்பற்றி தயவு செய்து விளக்கமாக கூற முடியுமா? 

இந்த யுகத்து குரட்சிப்பு 

.... இந்தக் கேள்வியை கேட்டவுடன் குழுவின் முகத்தில் ஒரு 

ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டானது. “மற்ற சமயங்கள் 



குறித்து அறிந்து கொள்ள நீங்கள் காட்டும் ஆர்வம் குறித்து 

எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம். மற்ற சமயங்களைப் பற்றிய ஒரு 

தெளிவான ஞானம், அறிதல் இருந்தால் அது நல்லதொரு மத 

சகிப்புத் தன்மையையும், மற்ற சமயங்களின்பால் ஒரு மதிப்பையும் 

பெருக்கிக்கொள்ள உதவும். இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு பழமையான 

தேசத்தில் வாழ்ந்த இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றி.இன்று உங்களுக்கு 

நான் சொல்லப் போகிறேன். உலகம் முழுக்க அவர் ஒரு தெய்வமாக 

ஆராதிக்கப்படுகிறார். பைபிளில் சொல்லப்பட்டுள்ள நிறைய 

தீர்க்கதரிசிகள் இஸ்ரேல் தேசத்தில் உள்ள பெத்லகேமில் இறைவன் 

மனித அவதாரமாக வெளிப்படுவார் என பல நூற்றாண்டுகளுக்கு 

முன்பாகவே தீர்க்கதரிசனம் கூறியிருக்கின்றனர். ஹீப்ரு மொழியில் 

இயேசு என்கிற சொல்லுக்கு “இரட்சிப்பை அருளுகிறவர்' என்று 

பொருள். நம் பூமியைக் குறித்த இவரின் கரிசனை பற்றி நீங்கள் 

அறிந்து கொள்ள, பைபிளிலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு 

நான் சொல்லுகிறேன். ் 

இஸ்ரேல் தேசத்தில் எரிகோ என்கிற: ஒரு பட்டிணத்தில் 

அநியாயமாக வரி வசூல் செய்கிற ஒரு ஈவு இரக்கமற்ற பரிசேயன் 

இருந்தான். அவன் இப்படி அநியாயமாக சம்பாதித்து ஒரு பெரிய 

செல்வந்தனாக இருந்தான். அவன் பெரிய செல்வந்தனாக 

இருந்தாலும், அவனுடைய அநீதியான, அதர்மமான வாழ்க்கையினால் 

அவனுக்கு மனதில் ஒரு சிறிதும் நிம்மதி இல்லை. ஒரு நாள் 
இயேசு கிறிஸ்து அவனுடைய பட்டிணத்தின் வழியாக சென்றார். 

அவரை காண்பதற்காக ஏகப்பட்ட கூட்டம் கூடியிருந்தது. இந்த 

வரி வசூலிப்பவனும் அவரைப் பார்ப்பதற்காக அங்கு இருந்தான். 

இயேசு வந்தார். நிறைய கூட்டம் இடிச்சிக்கிட்டு புடிச்சிக்கிட்டு 

அவர் கூட வந்தது. இயேசு அந்த வரி வசூலிப்பவனை பார்த்தார். 

நேராக அவன் கிட்டே போனாரு. அவன் கிட்ட சொன்னாரு: 

“இன்னிக்கு நான் உன் வீட்டில் தங்க விரும்புகிறேன்னார். அந்த: 

வரி வசூலிப்பவன் அப்படியே ஆடிப் போயிட்டான். எப்பேர்ப்பட்ட 

பரிசுத்தமான ஒரு தேவ மனிதர் பாவியிலும். பெரும் பாவியான 

என் வீட்டுல என்னோட தங்க விரும்பினதை நினைச்சு அப்படியே 

தன்னைப் பற்றி சகலத்தையும், தான் எப்படிப்பட்டவன் என்பதையும் 

முழுமையாக அறிந்த இயேசுவின் திருப்பாதங்களில் விழுந்தான். 
கதறினான். “ஆண்டவரே, என்னை மன்னியும். நான் ஒரு பாவி, 

எத்தனையோ பேருக்கு நான் துன்பத்தை கொடுத்திருக்கிறேன். 
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கெடுதல் செய்திருக்கிறேன். வேதனை கொடுத்திருக்கிறேன். 
என்னை மன்னியுங்கள். யாரையெல்லாம் நான் ஏமாற்றினேனோ 
அவங்க அத்தனை பேருக்கும் இன்னிக்கு நான் அவங்க 
இழந்ததுக்கு நாலு மடங்காக திருப்பிக் கொடுத்திடுறேன். என்னோட 
சொத்துல பாதியையும் ஏழை பாளைகளுக்கு கொடுத்திடுறேன்'னு 
சொன்னான். அவனோட மனந்திரும்புதலின் வார்த்தைகள் 
இயேசு கிறிஸ்துவை தொட்டது. அவர் அவரிடம் “என் நண்பனே, 
இன்னைக்கு உன் மனந்திரும்புதலால் உன் வீட்டுக்கு இரட்சிப்பு 
வந்தது” என்றார் - (லூக்கா 19:1-10). 

இதை சொல்லிவிட்டு குருஜி அத்தனை சீடர்களின் முகத்தையும் 
பார்த்தார். “செய்த பாவத்திற்கு, தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு 
மனந்திரும்புகிறவர்களுக்கு, ஆண்டவரோட இருதயத்தில இடம் 
பிடிக்கிறதுக்கேதுவான இரட்சிப்பைப் பெற மிக எளிதான . வழி 

இது ஒன்றுதான். இந்த கலியுகத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் பாவம் 
நிறைந்து, ஜனங்கள் வேதத்துல கூறப்பட்டுள்ளபடி நீதியோட, 
நேர்மையோட நடந்து பலிகள் கொடுக்கிறதை மறந்துட்டதுனால, 
எல்லாரும் மிக எளிதா, சுலபமா மன்னிப்பையும், இரட்சிப்பையும் 

பெறுவதற்காகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். 

் 

அங்கே இருந்த சீடர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம், 

இரட்சிப்பு, முக்தி இவ்வளவு லேசா கிடைக்குமா? அவங்களால 

நம்ப முடியலை. முக்தி அடைய பல்லாயிரம் தடவை. பிறந்து, 

இறந்து கஷ்டப்பட்டாலும் லேசுல கிடைக்காத இந்த முக்தி, 

செய்த பாவங்களுக்காக அழுது மன்னிப்பு கேட்டு மனந்திருந்தின 

உடனே பெற்றுக் கொள்ள முடியுமா? அவங்களால நினைச்சும் . 
பார்க்க முடியலை. இது அவங்களுக்கு ரொம்ப புதுமையாகவும், 

அதிசயமாகவும் இருந்தது. அந்த ஆச்சரியம் குரலில் தொனிக்க 

மீண்டுமாய் குருவிடம் கேட்டார். “பாவம், தப்பு பண்ணினவங்க 

இவ்வளவு ஈஸியா இரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ள முடியுமா? இந்த 

இரட்சிப்பை கொடுக்கிறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அதிகாரம் 

இருக்கா? இந்த தேவ மனிதரை குறிச்சு இன்னும் சற்று விளக்கமாக - 

எங்களுக்கு சொல்லுங்க' என்றனர். 



ப் அதனி சொர்க்கம் சொந்தமாகும் 

குருஜி, “உங்கள் ஆர்வத்தைப் பார்த்து எனக்கு மகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிறது. நான் இப்போது உங்களுக்கு சொல்லப் போவது 
எல்லாமே உண்மை, சத்தியம். யாரெல்லாம் தாம் செய்த தவறு, 
பாவங்கள், அநீதிகளுக்கு மனங் கசந்து. அழுது, மன்னிப்புக் 
கேட்டு மனந்திரும்பி அவரிடம் சரணாகதி அடைகிறார்களோ, 
அவர்களுக்கு மன்னிப்பையும், இரட்சிப்பையும் அருள இயேசு 
கிறிஸ்துவுக்கு முழு அதிகாரமும் வல்லமையும் இருக்கிறது. இயேசு 
கிறிஸ்து செய்த எண்ணி மாளாத அற்புதங்கள், அதிசயங்களை 
எல்லாம் பார்த்த பிறகு, தாங்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக ஆவலோடு 
எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிற மேசியா இவர்தானோ 
என்று இஸ்ரேல் தேசத்து யூதர்கள் அறிந்து கொள்ள ஆத்த 

இருந்தார்கள். 
இயேசு சொன்ன பதிலை அவருடைய வார்த்தைகளிலேயே 

உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். “பூமியிலும் பரலோகத்திலும் எனக்கு 
சகல அதிகாரங்களும் இருக்கிறது” - (மத்தேயு 28:18) என்று 
இயேசு சொன்னார். “வாழ்க்கை என்னும் மரத்திற்கு நானே அடி 
வேரும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். நீங்கள் கிளைகள். என்னாலன்றி 
உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது - (யோவான் 15:5). “நானே 

இந்த உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கிறேன்” - (யோவான் 9:9. 
“வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் 
என்னிடத்திற்கு வாருங்கள். நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் 
தருவேன்” - (மத்தேயு 11:28, 29). “மனந்திருந்தி தங்கள் வழிகளை 
மாற்றி அமைத்துக் கொண்டவர்களுக்கு இரட்சிப்பை அருள நான் 

இந்த பூலோகத்திற்கு வந்துள்ளேன். இஸ்ரேலின் தீர்க்கதரிசிகள் 

இறைவன் தரும் இரட்சிப்பை குறித்து முன்னுரைத்து வந்தார்களே, 
அவர்கள் சுட்டிக் காட்டி வந்தது என்னையே” - (யோவான் 5:30). 
“நானே ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன்” - (ஏசாயா 48:12. 
“நான் உங்களுக்குள்ளும், நீங்கள் எனக்குள்ளும் வாசமாய் . 
இருக்கிறீர்கள்.” - (யோவான் 14:20) 

இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைகளையே எடுத்துக் கூறி, 

குருஜி தமது சீஷர்களை பார்த்து, “இஸ்ரவேலினுடைய இந்த 
இயேசுவே இரட்சிப்பை அருள வந்த கடவுளின் அவதாரம். 

இந்த கலியுகத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் பாவமும் அராஜகமும் 
தலை விரித்து ஆடுகிறது. இந்த மோசமான காலக்கட்டத்தில், 
இரட்சிப்பிற்கு ஒரு எளிதான பாதையோடு அவர் வந்திருக்கிறார். 
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இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக வந்த யோவான் ஸ்நானகன் "நான். 
கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஒரு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவதற்காக 
வந்திருக்கிறேன்” ' என்கிறார் - (லூக்கா 3:4). மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற 
அரசனாகிய தாவீது எழுதிய பாடல்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய 
வாழ்வைக் குறித்தும், அவர் எப்படிப்பட்டவர், சிலுவையில் அவரின் 
மரணம் குறித்து எல்லாம் விவரிக்கிறது. 

"கரட்சிப்பின் மர்மம் | 

முதலில் கேள்வி கேட்ட மாணவனுக்கு இன்னும் அநேக 
சந்தேகங்கள் இருந்தன. அவன் தயக்கத்தோடு கேட்டான். 
“குருஜி, இரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒருவனுக்கு 
உள்ளத்தில் பரிசுத்தமும், அன்பும், மனதுருக்கமும் நிறைந்திருக்க 
வேண்டும். இந்த உலகத்தோடு அவனுக்கு எந்த பற்றும் இருக்கக் 
கூடாது. அப்பேர்ப்பட்டவன் இறைவனிடம் முழுமையாக சரண் 
அடைந்தால். அவனுக்கு பல பிறவி, பல மரணத்திற்குப் பிறகு 
அவனுக்கு விடுதலையும், முக்தியும் கிடைக்கும் என்று நான் 
அறிவேன். அதுவுமில்லாமல், அந்த இரட்சிப்பை அடைவதற்கு 
முன்பாக அவன் அவனுடைய எல்லா கருமத்தையும் சுட்டெரித்து 
போக்கியாக வேண்டும். அப்படி இருக்கும் போது, ஒரு பிறவியின் 
வாழ்நாளிலேயே இயேசுவால் எப்படி இதைக் கொடுக்க முடியும்? 
தாங்கள் கூறிய இந்த புதிய தகவல் கருத்தை என்னால் ஏற்றுக் 
கொள்ளவோ, புரிந்த கொள்ளவோ முடியவில்லையாதலர்ல், இது 
குறித்து இன்னும் விளக்கமாக எந்களுககு எடுத்துக் கூற 
வேண்டுகிறேன்” என்றான். 

குருஜி நீண்ட நேரம் மெளனமாக இருந்தார். பிறகு சொன்னார்: 
“நீங்கள் சரித்திரத்தையும், பெரிய பெரிய தேவ மனிதர்களுடைய 
வாழ்க்கையை பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு விஷயம் மிகத் 
கெளிவாகத் தெரியும். அதாவது தம்முடைய சீஷர்களின் கர்ம 
வினைகளை சுட்டெரித்து உதவுவதற்காக அவர்கள் எடுக்கின்ற 
முயற்சிகளைப் பார்க்கலாம்... தன் மகன் ஹீமாயூனுடைய உயிரைக் 
காப்பதற்காக தன்னுடைய உயிரையே இறைவனிடம் தருவதாகக் 
கூறிய மிகப் பிரபலமான மொகலாய சக்கரவர்த்தி பாபரைப் பற்றி 

நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம். நிறைய தேவ மனிதர்கள் 
தங்களுடைய சீஷர்களின் கர்ம வினைகளையும், பாவங்களையும் 



தாங்களே ஏற்றுக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள். இமயமலையில் 

வாழ்ந்த சுவாமி ராமா கர்ம வினைப் பயனால் கேன்சர் 
நோயில் அவதிப்பட்ட தன் சீஷனின் கேன்சர் வியாதியிலிருந்து 
விடுதலை கொடுப்பதற்காக தானே அந்த வியாதியை ஏற்றுக் 

கொண்டிருக்கிறார். இயேசுவும் அதே போன்ற ஒரு காரியத்தையே 

செய்தார். சிலுவையிலே தன் உயிரைக் கொடுத்ததின் மூலமாக 

அவர் இந்த உலகத்தினுடைய அனைத்துப் பாவங்களையும், கர்ம 
வினைப் பயன்களையும் அவரே எடுத்துக் கொண்டார். “இந்த 
உலகத்தினுடைய பாவங்களுக்காக என் உயிரை நான் தருகிறேன்” 

என்று இயேசுவே கூறியிருக்கிறார் - (மத்தேயு 26:19). ஏசையா என்கிற 
தீர்க்கதரிசி, இயேசு பிறப்பதற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக. 

வாழ்ந்தவர். சிலுவையில் அவருடைய மரணத்தைக் குறித்து "அவர் 

(ஏசாயா 53:10) என்றும் சொல்லியுள்ளார். 

குருஜி மறுபடியும் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தார். இயேசு 
இந்த உலக மனிதர்களின் பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே 

தக்கத்தோடு, துயரம் நிறைந்த குரலோடு அவர் சொன்னார் 
"தாங்கள் செய்த பாவங்களுக்காக மனங்கசந்து அழுது மன்னிப்புக் 

கேட்டு மனந்திருந்தியவர்களுக்கு இரட்சிப்பை அருள்வதற்காக 

இறைவனே இயேசு கிறிஸ்துவாக இப் பூலோகத்தில் வந்தார். 
இந்த. கலியுகத்தில் பாவங்கள் இப்பூமியில் நிறைந்து ஜனங்கள் _- 
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சசககக சகச அளகு களக் 

அந்த மாணவனுக்கு இன்னும் பூரணமாக திருப்தி ஏற்படவில்லை, 

அவன் மீண்டும் குருவிடம், 'இந்த பூமியில் பல கோடி மக்கள் 

வாழ்கின்றனர். அவர்கள் அத்தனை பேர்களின் பாவங்களையும் 

எப்படி ஒருவரால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்? கடவுளைத் தவிர யாரால் 

இந்த உலகத்தினுடைய பாவங்களையும், கர்ம வினைகளையும் 

ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்?' என்றான். 

நான் சொல்வதைக் கவனமாகக் கேளுங்கள். இந்த இயேசுதான் 

இந்த வானத்தையும், பூமியையும் படைத்தவர். இவர்தான் பல கோடி 

நட்சத்திரங்களையும், கிரகங்களையும் படைத்தவர். அவர் தான் 

எல்லாவற்றிற்கும் ஜீவனைக் கொடுத்து இயக்குபவர். அப்பேர்ப்பட்ட 

சர்வ வல்ல தேவன் அவர் சித்தத்தின்படி எல்லாவற்றையும் செய்து 

முடிக்க முடியும். அவர் தம் வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்து வாழ 

விரும்பும் எல்லோருக்கும் ஜீவனை கொடுக்கவே விரும்புகிறார். 

நாசியில் சுவாசத்தை உடைய அனைவருக்கும் ஜீவனைக் 

கொடுக்கிறவருக்கு முடியாதது என்று ஒன்றுமே இல்லை. அவரால் 

எல்லாம் கூடும். இது இப்போது கிருபையின் காலம். அதை நமக்கு 

தரப்படுகின்ற சமயத்திலேயே அதைப் பெற்றுக் கொள்ளணும். 

வெகு சீக்கிரத்திலேயே ஒரு நாள் வரப் போகிறது. அவருடைய 

கருணை, கிருபை எல்லாம் இல்லாத ஒரு நாள், அனைத்தும் 

முடிந்து போன ஒரு நாள் வரப் போகிறது. கிருபையின் காலம் 

போய், நியாயத் தீர்ப்பின் நாளாக அது இருக்கும். அப்போது 

அனைவருமே நியாயந் தீர்க்கப்படுவார்கள். மனந்திருந்தியவர்கள் 

காப்பாற்றப்படுவார்கள். அவரை மறுதலித்தவர்கள் நித்தியத்திற்கும். 

என்றென்றைக்கும் வேதனையில் கிடந்து தவிப்பார்கள். 

மரணத்தின் மீது ஷயம் 

குருஜி இன்னும் மேற்கொண்டு பேசும் ஒரு நல்ல மனநிலையில் 

இருந்தார். “யூதத் தலைவர்களும், ரோம கவர்னரும் கூட்டாக சேர்ந்து 

கொண்டு, இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர் விடும்படி 

தண்டனை வழங்கினர். இயேசு சிலுவையில் தொங்கும்போது, 

அவர் உடலிலிருந்து இரத்தம் கொட்டும் போது, சிலுவையில் 

அறைந்தவர்களை அவர் மிகவும் மனதுருக்கத்தோடும், அன்போடும் 

பார்த்தார். இருதயத்தில் அவர்களை மன்னித்து தன் ஜீவனையும் 

விட்டார். அவர் ஒரு கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார். 



மூன்றாவது நாள் அவருடைய சீஷர்கள் அவருடைய இறந்த 
சரீரத்தை பதப்படுத்துவதற்காக அந்த கல்லறைக்கு சென்றார்கள். 

ஆனால் அவர் அங்கே இல்லை. அவர் மரணத்தை . ஜெயித்து 
உயிரோடு எழுந்து விட்டார். உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அவர் 40 
நாட்கள் தமது சீஷர்களையும், 500க்கும் மேற்பட்ட ஜனங்களையும் 
சந்தித்தார் - (அப்போஸ்தலர் 1:3, 1 கொரிந்தியர் 15: 5, 6. 
மரித்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை சீஷர்கள் பார்த்து பயந்தார்கள். 
அப்போது இயேசு “பயப்படாதீர்கள், நான்தான். பிசாசிற்கு எலும்பும் 
சதையும் கிடையாது. வந்து என்னை தொட்டுப் பாருங்கள்” என்று 
அவர்களை ஆற்றித் தேற்றினார்? - (லூக்கா 24:39). “நான் 
மரித்தேன். இப்போது உயிரோடிருக்கிறேன்” - (வெளி 1:18). “நான் 
என்றென்றைக்கும் சதா காலமும் உங்களோடு இருப்பேன்” (மத்தேயு 
28:20). அதன் பிறகு அவர் உணவு' உட்கொண்டார். பரலோக 
நித்ய வாழ்வைக் குறித்து பல விஷயங்களை அவர் அவர்களுக்கு 

போதித்தார் - (லூக்கா 24:43-44) 

குருஜி தொடர்ந்து இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்ததையும் 

அதன் பிறகு மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுந்ததையும் குறித்து 
பேசினார். “கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே மரித்தோரிலிருந்து 

உயிரோடு எழுந்தவர்களில் முதல்வர். அவரே மரணத்தை ஜெயித்து 

உயிரோடு எழுந்தவராய் இருக்கிறபடியினால் அவர் ஜனங்களுக்கு 

நித்ய ஜீவனை அடைய வழிகாட்ட வல்லவராய் இருக்கிறார்” - (1 

கொரி 15:20-22). உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்காகவும், 

உங்கள் கர்ம வினைப் பயன்களை சுட்டெரிப்பதற்காகவும் இயேசு 

கிறிஸ்து மரித்தார். 

நித்ய வாழ்விற்கு வழி 

இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இரட்சிப்பு கிடைக்கும் 

என்று இப்போது முழுமையான நம்பிக்கை சீடர்களுக்கு ஏற்பட்டது. 

அந்த இரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ளவும் . அவர்கள் வாஞ்சித்தனர். 

அந்த எண்ணத்தோடு குருவிடம் “இயேசு கிறிஸ்துவை மகிழ்வித்து. 

இந்த இரட்சிப்பை பெற்று நித்ய ஜீவனை அடைய நாங்கள் செய்ய 

வேண்டிய பூஜை புனஷ்காரங்களை, சம்பிரதாயச் சடங்குகளை 

எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். நாங்கள் செய்ய: வேண்டிய, எடுக்க 

வேண்டிய உறுதிமொழிகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா?” என்று 
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மிகவும் ஆர்வத்தோடு கேட்டனர். இறைக் கேப் வுடன் குருஜி 

அப்படியே பலமாக சிரித்து விட்டார். அந்த சிரிப்போடேயே அவர் 

சொன்னார்: “இயேசுவை மகிழ்விக்க எந்த பூறையும் செய்ய 

வேண்டியது இல்லை. எந்த சடங்காச்சாரங்களும் தேவை இல்லை. 

அவர் சொன்னது, கேட்டது ஒன்றே ஒன்றுதான். இறைவனிடம் 

மன்னிப்பு கேட்டு மனந்திருந்தி உங்கள் வழிகளை மாற்றுங்கள். 

மற்றவர்களையும் நேசியுங்கள். நீதியோடு நேர்மையோடு 

உண்மையோடு,  உத்தமத்தோடு, பரிசுத்தத்தோடு வாழும்படி 

உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுங்கள். மனதுருக்கம் கொண்ட 

இந்த இறைவன் உங்கள் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நித்ய 

ஜீவனைத் தருவார். இருந்தாலும் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய 

முக்கியமான விஷயங்கள் இரண்டு இருக்கின்றன. முதலில் 

செய்ய வேண்டியது சிலுவையிலே உங்கள் பாவங்களை எல்லாம் 

மன்னித்து விட்ட ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் மன்னிப்புக் 

கேளுங்கள். இரண்டாவது முதலில் செய்வதைப் போன்று மிக மிக 

முக்கியமானது. உங்களுக்கு விரோதமாகப் பேசி, மனம் புண்பட 

நடந்தவர்கள் அனைவரையும் நீங்கள் மனதார மன்னிக்க வேண்டும். 

உண்மையிலேயே உங்கள் உள்ளத்தின் அடி ஆழத்திலிருந்து 

மன்னிக்க வேண்டும். உங்களுக்கு விரோதமாக நடந்தவர்களை 

நீங்கள் மன்னித்தால் மட்டுமே என்னுடைய மன்னிப்பை உங்களால் 

பெற்றுக் கொள்ள முடியும். நீங்கள் மனதார மன்னிக்கவில்லை 

என்றால், என்னுடைய மன்னிப்பை உங்களால் பெற முடியாது” 

என்று இயேசு சொல்கிறார் - (மத்தேயு 6:14, 15) 

ஒரு மாணவனுக்கு இன்னுமொரு சந்தேகம் இருந்தது. அதையும் 
அவன் குருவிடம், ““குருஜி, எல்லா பாவங்களுக்கும், தவறுகளுக்கும் 

அவைகள் எத்தன்மையாக இருந்தாலும் மன்னிக்கப்படுமா? 

கொலையே செய்திருந்தாலும் மன்னிப்பாரா? கொள்ளை, திருடு, 

குடிப் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டா? 

யாருக்கு கிடைக்கும்? யார் யாருக்குக் கிடைக்காது? இதை சற்று 

விரிவாக எங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள்” எனக் கேட்டான். 

“மன்னிப்பு என்கிற இந்த ஈவு எல்லாப் பாவங்களுக்கும், 

எல்லா மனிதர்களுக்கும் உரியது. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால், 

கோபம், பொறாமை, எரிச்சல், இச்சைகளினால். மனிதர்கள் 

பாவம் செய்கின்றனர். கோப வெறியில் உணர்ச்சி வசப்பட்டோ, 

சரீர இச்சைகளினாலோ சில சமயம் தூண்டப்பட்டோ பாவம் 



19. ர அத்தி சொர்க்கம் சொந்தமாகும் 

செய்கின்றனர். “கடவுளின் பார்வையில் ஒருவரும் நீதிமான் அல்ல. 
எல்லோருமே, ஒவ்வொருத்தருமே இறைவனின் பார்வையில் குறை 

உள்ளவர்களே. தாங்கள் செய்த பாவங்களினால் மன வேதனைப் 
பட்டு மனந்திரும்புதலின் காரணமாக மன்னிப்பை வாஞ்சித்து 

கேட்டால், இயேசு மனந்திருந்தியவர்களை மன்னிக்கிறார்' - 

(1 யோவான் 1:7-9). “அவர் பூலோகத்தில் இருந்த காலத்தில் 

அவரிடம் வந்த அனைவரையும் அவர் மன்னித்தார். நடக்கை 

தவறிய ஒரு பெண்ணையும் அவர் மன்னித்தார்' - (யோ 

8:10. குற்றவாளிகள், குடிகாரர்கள், கெட்டுப் போனவர்கள், 

வாழ்க்கையில் நெறி தவறி நடந்தவர்கள், மனந்திருந்தி அவரிடம் 

வந்த போது மன்னிப்பைப் பெற்றனர். இயேசு மனித அவதாரம் 

எடுத்து வந்தார். மனிதர்களுக்குண்டான எல்லா பலவீனங் 

களையும் பாவ இச்சைகளையும், தடுமாற்றங்களையும் அவர் 

அறிவார். அதனால் அவர்களுக்குண்டான நிர்பந்தங்கள், மனித 

பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டு அவர்கள் 

மேல் இரக்கமுள்ளவராக, கருணை உள்ளவராக இருந்தார். 

அவர் உன்னை நியாயந் தீர்க்க வரவில்லை. உனக்குண்டான 

பிரச்சினைகளை நீ மேற்கொள்ள ஒரு வழி காட்டவும், - உனக்கு 

இரட்சிப்பை அருளுவுமே அவர் வந்தார். 

அந்த மாணவன் மீண்டுமாய் “எல்லா மனிதருக்கும் இந்த 

மன்னிப்பு தேவையா? இந்த பூமியில் நல்லவர்களும் இருக்கி 

றார்களே. அவர்களும் இறைவனுக்கு முன்பாக மனந் திரும்ப 

வேண்டுமா? .. எனக்குப் பதில் கூறுங்கள்” என்று மிகவும் 

பணிவோடு கேட்டான். குருஜி அவனை அன்போடு ஒரு பார்வை 

பார்த்துவிட்டு, “ஆண்டவரின் பார்வையில் பூரணமானவர்கள் 

என்று ஒருவருமே இல்லை. ஒரு தாழ்மையுள்ள, யாருக்கும் எப்பவும் 

எந்த கெடுதலையும் நினைக்காத, செய்யாத ஒரு சாத்வீதகமான 

மனிதனும் கூட என்னிடம் சரண் அடைந்தால் ஒழிய, அவனால் 

இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க முடியாது. என்னுடைய கிருபையால் 

மாத்திரமே எல்லாத் தடைகளையும் அவனால் மேற்கொள்ள 

முடியும்” என்று பகவத் கீதை (7:13,14, 18:56,58) சொல்கிறது. - 

கர்ம வினைகள் முடிவே இல்லாத பிறப்பு, இறப்புகளுக்கு நம்மை 

இழுத்துச் செல்லும் என்று நம்முடைய வேதங்கள் கூறுகின்றன. 7 

கர்மாவின் சுழற்சி சக்கரம் ஒரு போதும் நிற்பதே இல்லை. அது 
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சுழன்று கொண்டே இருக்கும். உங்கள் கர்ம வினைப் பயன்கள் 
சிலுவையிலே சுட்டெரிக்கப்படுகிறது. பிறப்பு, இறப்பு என்கிற 

சுழற்சியும் அதோடு முடிவடைகிறது. இயேசு கிறிஸ்து. சிலுவையில் 
தமது மரணத்தின் மூலமாக அவைகளை சுட்டெரித்து விட்டார். 

அந்த மாணாக்கன் “குருஜி, இந்த பூலோகத்திற்கு நிறைய 
அவதார புருஷர்கள் வந்திருக்கிறார்களே. அவர்களால் நம்முடைய 
வாழ்வில் எல்லா - மகத்துவங்களும் ஏற்பட்டு இருக்கிறதா?” 
என்று கேட்டான். “இறைவன் பல சமயங்களில் இப் பூமியில் 

மனித அவதாரம் எடுத்து வந்துள்ளார். அந்தந்த காலத்திற்கும் 
நோக்கத்திற்கும் ஏற்ப அவர் அவதரித்துள்ளார். இந்த யுகத்தில், 
காலத்தில் அவர் ஒரு இரட்சிப்பின் தேவனாக அவதாரம் 

வந்துள்ளார். ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒரு நோக்கம் உண்டு: 
சில அவதாரங்கள் இப்பூமியை காப்பதற்கும், சில ஒரு நேர்மையான 
வழியை காட்டுவதற்கும், சில தீமைகளை அழிப்பதற்கும் 
எடுக்கப்பட்டன. பாவமும், அநீதியும் பன்மடங்கு அதிகமாகி விட்ட 
இந்த நிலையில், நம்முடைய சுய முயற்சி என்பது போதுமானதாக 
இல்லை. அதனால் இன்று இரட்சிப்பு என்பதை நினைத்துப் பார்க்க 
முடியாத அளவுக்கு அது மிகவும் கடினமாகி விட்டது,” 

குருஜி தொடர்ந்து, “இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்ததின் 
நோக்கம் இரட்சிப்பை அவரிடம் கேட்பவர்களுக்கு கொடுப்பதற் . 

காகவே. அவர் அன்பும் மனதுருக்கமும் கொண்ட ஒரு தேவன். 

வேதனையிலும், துன்பத்திலும் கஷ்டத்திலும் அவதிப்படுகிற 
ஜனங்களைக் குறித்து அவர் மிகவும் பாரப்பட்டார். அவர்களுடைய - 

துன்பம், துயரங்களைப் போக்க அவர் நிறைய அற்புதங்களையும், 

அதிசயங்களையும் செய்தார். மரித்தோர் உயிரோடு எழுந்தனர். 

முடவர்கள் எழுந்து நடந்தனர். குருடர்களுக்கு பார்வை கிடைத். 
தது. ஊமைகள் பேசினார்கள். செவிடர்களின் செவிப்புலன் 

த - முத். 11:5. "நான் செய்யும் அதிசயங்களைப் 

நீங்களும் செய்வீர்கள். அதிகமாகவும் செய்வீர்கள்” என்றார் 

- (யோவான் 14:12. இது இறைவனின் இரக்கத்தைப் பெற்றுக் 
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கொள்ளும் கிருபையின் காலம் இது. “வெகு சீக்கிரமே நான் 

நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும் நாள் வரும்: அந்த நியாயத் தீர்ப்புக்காக 

காத்திருக்காதீர்கள். மனந்திருந்தி என்னுடைய மன்னிப்பை 

தேடுகிறவர்கள் என்னோடு பரலோகத்தில் இருப்பார்கள்” - (வெளி 

3:19, 2]. நானே பரலோகத்தையும் நரகத்தையும் உண்டாக்கினேன். 

பரலோகம் எவ்வளவு உண்மையோ அதே போல நரகமும் உண்மை. 

ஒருவரும் நரகத்துக்கு செல்வதை நான் விரும்பவில்லை. 

ல் நிரம்பிய சாத்தானின் கவர்ச்சிகளுக்கு விழுந்து 

விடாதீர்கள்' - (யோ. 8:44) “அவன் ஜனங்களை என்னை விட்டு 

விலகும்படி கவர்ந்து இழுக்கிறான். சாத்தான் ஒரு காலத்தில் 

பரலோகத்தில் தூதனாக இருந்தவன் தான். ஆனால் .தற்போது 

அவன் விழுந்து போன தூதனாக “ஜனங்களை . இப்பூமியில் 

பொய்யான தெய்வங்களையும், பொய்யான வாக்குறுதிகளின் 

மூலமாக ஏமாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறான்” - (2 கொரி 11:14). 

“ஓ தாகமாக 'இருக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் தண்ணீ 

ரண்டையில் வாருங்கள். பணமில்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து 

வாங்கி சாப்பிடுங்கள். நான் உங்களுக்கு எவ்வித விலையும் 

இன்றி உங்களுக்கு ஜீவனைத் தருகிறேன்'- (ஏசாயா 15:0. 

“நீங்கள் தங்குவதற்கு பரலோகத்தில் பட்டணங்களை உருவாக்கி 

இருக்கிறேன். அங்கு எப்போதும் சந்தோஷமும், பரிசுத்தமும், 

ஆரோக்கியமும் நிறைந்து இருக்கும். அங்கே கவலையோ, 

வருத்தமோ, வேதனையோ, நோய்களோ எதுவும் இல்லை - 

(வெளி 21:4). “எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு காட்டி நேசித்து 

மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் உள்ளங்கள் எல்லாம் 

கள்ளமில்லாமல் இருக்கிறது. செய்த பாவங்களுக்காக வந்து மனம் 

கசிந்து அழுங்கள். நான் அனைத்தையும் மன்னித்து விடுவேன். 

“நானே அல்பாவும் ஒமேகாவுமாக ஆதியும் அந்தமும் இருக்கிறேன்” 

- (வெளி 1:1). “உங்களுக்காக நான் ஜீவனையே கொடுத்தேன். 

நீங்கள் ஜீவனைப் பெற்றுக் கொள்ளும்படியும், அது நிறைவாக 

இருக்கும்படியும் உங்களுக்காக நான் சிலுவையிலே மரித்தேன். 

சிலுவையில் நான் சிந்திய இரத்தம் உங்கள் பாவங்களையெல்லாம் 

கழுவி சுத்திகரிக்கும். வாருங்கள். வந்து அது கிடைக்கும்போதே 

இந்த ஈவை பெற்றுக் கொண்டு, என்னோடு. யுக யுகமாக 

நித்ய ஜீவனைப் பெற்றுக் கொண்டு வாழுங்கள்” என்று இயேசு 

அனைவரையும் இருகரம் நீட்டி அழைக்கிறார். 
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RCE A gg இது அந்தி OT COTY A வேலை, ஞுருஜியும், 
அவருடை ஸி, க்ஷம் AT NAM வஷ்ஜிவுல்ல வற்த 
உலை லைலைஞில் ஆழ ஒழித்துக் கெண்டு. இருந்தார்கள், 
ASN அருகில் அமைதியாக வலயம் தொல்டுக் 
வெலிடு ஓல இந்து நிலையும். பார்த்துக். வெண்டிருந்துளர். 
இலி. மெல்லிய. தெல்மல் . இவர்கலலஞ்  ஜொட்டு 
ஐயும் na மெல்டு வஸ்ஷம் இருந்துது. 
Moonah CONN ஏல். பலலைகளின் சுத்தும் 

இர இருந்துது, சூரூ புல்லலையோடு சிடர்களைப் படை 
உங்குஷுடைய  முுங்கூலைய் பார்த்தாலே இன்றும் Aer 
JNA உங்கூல், உல்லங்கூளில் மேகம் போல நிறைந்திருப்பதை, 
VND உணு முடிகிறது... உங்கல்... சந்தேகங்களை நிங்கள் 
கேட்டு தெளிவு பெறலாம்... அப்படி என்ன கேள்விகள் உங்களை 
வாட்டி WSR? வவக்குமில்லாமல் தூரளமாகுக் கேளுங்கள்" 
RN. 

Ais ஒரு. os பலவிகுமான கேள்விகளோடு 
உல்லக்கிலே அலை மோதிக் கொண்டிருக்கிற சிடர்கள் அந்த 

ARAMA காஜ்ஷிருந்குவர்கள் போல் கேள்விகளைக் 

கேட்டனர். மிசூந்கு மரியாதையுடன், சிடர்களில் ஒருவன்: "சூருஜி, 
ம தேகத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான ஆராதனை முறையைப் 

பஜ்ஜி எங்களுக்கு சூழப்பமாக இருக்கிறது. நம்ம தேசம் முழுக்க 
கோவில்களும், சிலை நிறைந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு 
இல்லத்திலும் அவர்கள் ua னதுலையட்ட ட 

க Ss மேலாக அவரவர்களுடைய 
வயல் கவைல அஙக ிந்வ்சனைக இருக்கிற. 

ஆராதனை முறைகள் எல்லாம் மிகவும் அவசியம், தேவை வை 

உணருகிறோம். ஆனால் உ பல மதங்களில் சிலை 
க்கம் பாவம் & குருதுகிறதே. பைபிளின் அதி 

யூதர்களின் மத்தியிலும். செய்கிறது. முஸ்லீம்களின் மத்தியிலும், 
சிலை வணக்கம் தடை செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. க் 
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புனிதமாகக் கருதப்படுகின்ற ஒரு முறைமை எப்படி எதனால் 0 

அதுவே பாவம் என்று அடுத்த மதங்களால் கருதப்படுகிறது? 

குருஜி சற்று அதிக நேரமாக அமைதியாக, மெளனமாக
 இருந்தார். 

பிறகு மிகவும் பாசத்தோடும், அன்போடும் தனது சீடர்களைப் 

பார்த்து “குழந்தாய், நீ கேட்ட கேள்வி மிகவும் அருமையான 

கேள்வி. நீ கேட்டதைக் குறித்து. எனக்கு மிகவும் ' மகிழ்ச்சி. மிக 

அதிகமான ஜனங்கள் இந்த விஷயத்தில் அறியாமையிலேயே 

இருக்கின்றனர். நமது தேசத்தின் ' பெரிய பெரிய மகான்கள், தேவ 

மனிதர்கள் அனைவருமே ஆன்மீக ஆர்வம் கொண்டவர்களுக்கு 

விக்கிரஹ ஆராதனை ஒரு குழந்தையினுடைய முதல் அடி போல் 
கருதினார்கள். அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் வளர வளர, கொஞ்சம் 

கொஞ்சமாய் அதை விட்டு விலக வேண்டும். பின்பு முழுமையாக 

அதை கைவிடவும் வேண்டும். ஆனால் மிகவும் வருந்தத்தக்க 

ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அதிகமான பேர்கள் அந்த முதல் 

படியிலேயே அந்த சிலை வணக்கத்திலேயே நிலைத்து விடு
கின்றனர். 

அதை விட்டு வெளியே வராமல், அதை மேற்கொள்ள முடியாமல் 

இருக்கின்றனர். இது எப்படி என்றால் ஒரு பல்கலைக் கழகத்தில் 

உயர்ந்த படிப்பைப் படிக்க வேண்டியவன் ஆரம்ப நிலையில் 

எல்கேஜி, யுகேஜியில் நர்சரி நிலையில் படித்ததையே தொடர்ந்து 

படித்துக் கொண்டு இருக்கிறதைப் போல !' 3 

ஒரு மாணாக்கன் “குருஜி, உலகம் முழுக்க பல்வேறு தேசங்களில்
 

பல்வேறு இன மக்களால் விக்கிரஹ ஆராதனை செய்யப்பட்டு 

வருகிறதே. அது பொய்யா?” என்றான். குருஜி “ஆம் மகனே! அது 

உண்மைதான். எல்லா மதங்களிலும் அது இருக்கிறது என்பது 

உண்மைதான். அவர்களுடைய எல்லா வேதங்களும் அ 

தடை செய்த போதிலும், சில பேர் சிலை வணக்கத்தில் ஈடுபட்டே . 

வருகின்றனர். அவர்கள் ஒரு சிலையையோ அல்லது ஒரு தேவ 

மனிதனையோ அல்லது ஒரு ஸ்தலத்தையோ, நதியையோ, - 

மரத்தையோ கூட புனிதமாக எண்ணி ட 

இப்படியாக உலகம் முழுக்க அநேகம் ஜனங்களால் இந்த விக்
கிரஹ 

ஆராதனை கடைபிடிக்கப்பட்டுத்தான் வருகிறது. நம்முடைய 

தேசத்திலே உபநிஷத்துக்களிலும், வேதங்கங்களிலும் விக்கிரஹ 

ஆராதனை கூடாது என வலியுறுத்தப்பட்டு இருக் . நித்யமாக 

இருக்கின்ற அந்த பரம்பொருளை ஆவியோடும் உண்மையோடும் 

தான் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என வேத
ங்கள் மிகக் கடுமை 

னீ 
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வாகுவே கூறுகின்றன. ஆனாலும் எல்லா மதங்களிலும் அநேகரால் 
சிலை வணக்கம் கூடைபிடிக்குப்பட்டுத்தான். வருகிறது என்றே 

மாணாக்கர்களுக்கு இதைக் சூறித்து இன்னும் அதிகமாக 
தெரிந்து, கொள்ள ஆர்வம் இருந்தது. அதில் ஒருவன் “குருஜி, 
வில்வ ஆராதனை செய்வதில் அப்படி என்ன தப்பு 
இரு பல்கு? என்று மிகவும் பணிவோடு கேட்டான். குருஜி மிகவும் 
பொறுமையாகப் பதில் கூறினார்: “பொருளாதார பலகை. 
உலகம் இருப்பது போல, ஆவிக்குரிய (ஸ்ரிச்சுவல் உலகமும் 
இருக்கிறது. இறைவனே நம்மையெல்லாம் சிருஷ்டித்தவர். அவரே 
நமது இதய பிதா. அவர் நாம் எல்லோரும், தெரியாத ஒருவரை நீ 
அப்பா என்று அழைத்தால் அதை உன் தகப்பனார் விரும்புவாரா? மற்ற எவரையும் விட உன்னை. அதிகமாக நேசிக்கின்ற, உன்னை 
சிருஷ்டிக்க, உன் பிதாவையே நாம் மதிக்கவும், அன்பு செலுத்தவும் 
வேண்டும். உன் மகனை நீ நேசிப்பதை விட, வேறு யாராவது 

- ம் செலவழிக்கின்ற 

கானடைவில் நீ அவரோடேயே இருப்பாய்.” 

அந்த மாணாக்கன் இது சம்பந்தமாக ஏதாவது வேத 

அப்போது அந்த மாணாக்கன் “ஆனால் குருஜி, 
த்தல் மம் செகன்ட் சரத்தை செய்ய போது இநத 
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விக்கிரஹங்கள் நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை  தருவதில்லையா?” 
என்றான். “மோட்சத்தில் இருக்கிற நம்முடைய பிதா நம்முடைய 
எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்க வல்லமை உடையவராக 
இருக்கிறார். அவர் தூரத்தில் எங்கோ மோட்சத்தில் இருக்கிறார் 
என்றும் அவருக்கு நம்மோட பிரச்சினைகள் எல்லாம் தெரியாது 
என்றும் நினைக்காதீர்கள். நீங்கள் நினைப்பதை விட சிந்திப்பதை 
விட மிக மிக அருகாமையிலேயே அவர் இருக்கிறார். நீங்கள் 
கேட்பதற்கு முன்பாகவே உங்கள் இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை 
எல்லாம் அவர் அறிவார். “நான் ஜீவனுடைய அனைவருடைய 
உள்ளத்திலும் வீற்றிருக்கிறேன். நானே அனைத்திற்கும் . ஆதியும் 
அந்தமுமாயும் இருக்கிறேன்” என்று கீதை 10:20 கூறுகிறது. 
“எல்லா செயல்களிலேயும் என்னைச் .சார்ந்து எனது பாதுகாப்பை 
நாடு, என்னுடைய கிருபையினால் எல்லா தடைகளையும் நீ 
மேற்கொள்ளுவாம்' என்று கீதை 18:57, 58 கூறுகிறது. “என்னை 
ஆராதிப்பவர்களின் அனைத்து தேவைகளையும் நான் - பார்த்துக் 
கொள்கிறேன்” என கீதை 7:22 சொல்கிறது. 

மேலும், “அவன் ஒரு விக்கிரஹத்தை வேண்டிக் கொண்டாலும் 
அவனுடைய தேவைகளை நான் மட்டுமே தருகிறேன். அந்த 
விக்கிரஹங்கள் அல்ல” என்று 7:22 கூறுகிறது. “அவருடைய 
அனுமதியின்றி ஒரு இலை கூட கீழே விழுவதில்லை. உன் 
தேவைகளை எல்லாம் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவால் சந்திக்க 
முடிகிறபோது, விக்கிரகத்திற்கு தேவை எங்கே இருக்கிறது?” 

மாணாக்கன் “தேவதைகளை வணங்குவது நமது பரலோக 
பிதாவை ஆராதிப்பதற்கு ஒப்பாக ஆகாதா?” “நானே இந்த 
ஆவிக்குரிய உலகையும், பொருளாதாரத்துக்குரிய உலகையும் 
படைத்தவர்” என்று கீதை 10:8 கூறுகிறது. “தேவ மனிதர்களும், 
தேவதைகளும் என்னாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டன” என 10:2 
சொல்கிறது. “தேவதைகளை வணங்குகிறவர்கள் அவைகளுடைய 
கிரஹங்களுக்குச் செல்லுகின்றனர். ஆனால் என்னைத் தொழுது 
கொள்கிறவர்களோ என்னண்டையில் வருகின்றனர். என்னோடேயே 
வாழ்கின்றனர்” என்று 9:25இல் கீதை கூறுகிறது. “இந்த 

மெட்டீரியல் உலகில் நீ எவ்வளவு உயரமான கிரஹகத்திலிருந்து 
கீழே உள்ள கிரஹத்திற்கு போனாலும் அங்கே மீண்டும் மீண்டும் 

பிறப்பு, இறப்பு என்கிற சுழற்சி அவஸ்தையிலிருந்து தப்ப முடியாது. 
ச் 
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ஆனால் என்னண்டையில் வருகிற எவருக்கும் மிண்டும் பிறப்பு 

இழப்பு இல்லை' என 8) உறுதி கூறுகிறது, 

இங்கு தகேவதைகமுரும் சவ இந்து மெட்பளியல் உலகில் உள்ளா 

ம்வைகளைப் போலவே உருவாக்கப்பட்டு. ஒரே ஒரு 

வித்தியாசம், அது இது உருவாக்கப்பட்டுள்ள மெட்டீரியல் வேறு 

வேறு அவ்வளவே, நீ பிதாவாகிய வளை வணங்கும்போது 

ந இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவருக்கு முன்பாக முழங்கால் 

இடுகிறாய். கீதைக்கு விளக்க உரை எழுதிய மிகப் பிரபல்யமான 

மஹாராவ்டிராவைச் சேர்ந்து கியாகேஷ்வர் என்கிற ஞானி சீதையின் 

ஒருக்கு விளக்கு உரை கூறுகின்ற சமயத்தில் எழுதுகிறார். 'ஒரு 

மாத்தில் கிளைகள், இலைகள், கனிகள் எல்லாமும் இருந்தா 

தண்ணிர் அந்த மரத்தின் அடி மரத்திற்குத்தான் ஊற்றப்படுகிறது. 
அதுபோலவே நாம் நம் வாழ்வின் அடிமரமாக இருக்கின்ற நம் 

பரலோக பிதாவிற்கே ஆராதனையை ஏறெடுக்க வேண்டும். 

மகனே! நீ ஒரு விக்கிரஹத்தை வணங்கினால் மிண்டும மீண்டும் 

பிறத்தல், மரித்தல் என்ற தீராத துன்பத்தில் கிடந்து நீ அவதிப்பட 

வேண்டியதிருக்கும். ஆனால் நித்யமாய் இருக்கின்றவரை நீ 

ஆராதித்தால், அவரோடு நித்யத்தில் என்றென்றும் நீ நிலைத்து 
வாழ்வாய்' என்றார். 

, 

அந்த சீடனுக்கு இன்னும் முழுமையாக சந்தேகம் தீரவில்லை. 

குருவே, விக்கிரஹங்களை ஆராதிப்பது நம்முடைய ஆன்மிக, 

ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்யாதா?” என்று கேட்டான். 

அதற்கு குருஜி, “உருவாக்கப்பட்ட இந்த உலகில் வாழும் எல்லா . 

ஜீவனுள்ளவைகளுடைய புரிந்து கொள்ளுதலுக்கும் அப்பாற்பட்டு 

அவர் இருக்கிறார். தேவதைகளும், சாத்தானும் கூட அப்பரம் 

பொருளின் தெய்வீகத் தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாது” 

என கீதை 10:2,14 கூறுகிறது. ஆவிக்குரிய உலகில் மாத்திரமே 

இறைவனை அறிந்து கொள்ள முடியும்' என நமது ஞானிகள் 

கூறுகின்றனர். 

ஒருவன் இந்த உலகில் (மெட்டீரியல் வாழும்வரை அவன் 

மாயை என்கிற உலகின் கட்டுகளால் கட்டப்பட்டு இருக்கிறான். 

இந்த மாயை என்கிற கட்டுக்களே நம்முடைய பரம பிதாவாக 

இருக்கிற இறைவனை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் தடை 

செய்கிறது. ஒருவன் முழுமையாக அந்த பரம் பொருளிடம் 



ரை... ் சொர்க்கம் சொந்தமாகும் 

குன்னை அர்ப் ணிக்கும்போது, அவர் அந்த பக்தியுள்ளவனின் 

மாயையை அவன் மேற்கொள்வதற்கு கிருபைகளை தந்து, அவன் 

சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளவும், ஆவிக்குரிய தெளிவை, 

வெளிச்சத்தைக் கண்டு கொள்ளும் பாதைக்கும் வழி நடத்துவார். 

நீயாக இந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உலகை மேற்கொள்ள முடியாது. 

ஆனால் நீ என்னிடம் முழுமையாக சரண் அடையும்போது, 

என்னுடைய கிருபையால் அதை நீ எளிதாக மேற்கொள்ள 

முடியும்' என்று கீதை 7:13, 14 சொல்கின்றது. மேலும் “தெய்வம் 

என்று இந்த உலக மக்கள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பவைகளை 

ஆராதிப்பதால் கிடைக்கும் பலன் தற்காலிகமானதாயும், ஒரு 

குறிப்பிட்ட அளவோடு மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் என்னை 

வணங்குபவர்களோ என்னுடைய மேன்மையான லோகத்தை 

அடைவார்கள்” என்று கீதை 7:23 கூறுகிறது. அந்த மாணாக்கன் 

மேலும் கேட்டான். “விக்கிரஹத்தை ஆராதிப்பதினால் பரிதவிக்கும் 

ஒரு ஆத்துமாவுக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்குமானால், அதில் 

என்ன தவறு இருக்க முடியும்?” அதற்கு குரு: “யாரோ ஒரு 

வேற்று மனிதர் உனக்கு சகாயம் செய்கிறார் என்பதற்காக, நீ 

உன்னுடைய அப்பாவை ஒதுக்கி உதாசீனப்படுத்துவாயா?' என்றார். 

பெற்றோர்களை விட்டுப் பிரிந்து பிள்ளைகள் இருப்பதுதான் ஒரு 

உள்ளத்தின் வாஞ்சையாக இருக்கும். பிரிவு இருவருக்குமே 

தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள உன் பிதாவின் வேலைக்காரர்களின்' 

கால்களில் நீ விழ விரும்புகிறாயா? அல்லது இந்த உலகத்தில் 

மற்ற எவரையும் விட உன்னை அதிகமாக நேசித்து உன் மேல் 

அக்கறை கொண்ட உன் பிதாவிடம் நீ செல்வாயா?” 

“நீ யார்? உன்னுடைய விலையேறப் பெற்ற மதிப்புமிக்க 

பாரம்பரியத்தை தெரிந்து கொள். நீ சாதாரணமானவன் அல்ல. 

நீ நினைத்தும் பார்க்க முடியாத மிக மிக உயர்ந்தவருடைய 



பிள்ளை நீ. அவருக்கு மேல் எவரும் கிடையாது. அப்பேர்ப்பட்ட 
உயர்ந்த பாரம்பரியத்தில் உன்ன நீ உன் பிள்ளையை உனக்கு கீழ் 
உள்ள உன் வேலைக்காரனின் கால்களில் விழுந்து அப்பா என்று 
அவர்களை அழைப்பதை சகித்துக் கொண்டு இருப்பாயா? மகன் 
செய்யும் இப்பேர்ப்பட்ட ஒரு மதிகெட்ட செயல் ஒரு தகப்பனுக்கு 
எவ்வளவு சொல்லொண்ணா வேதனையை அளிக்கும் என்று 
சற்றே யோசித்துப் பார்” என்றார். 

“விக்கிரஹ ஆராதனை தவறு என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டு 

இருக்கிறதா?" என்று அந்த மாணவன் கேட்டான். குருஜி :ஆம், 
விக்கிரஹங்களை வணங்குவது - மடத்தனம் என்றும், 
கிடைக்கும் பலன் தற்காலிகமானதே' என்றும் கீதையின் 7:23 
கூறுகிறது. “விக்கிரஹங்களை வணங்குவது தவறு' என்று 
கீதை 9:23 தெளிவாகக் கூறுகிறது. நம் இறைவன் தடுப்பதை, 
வேண்டாம் என்று கூறுவதை, அவர் அருவருக்கின்ற ஒரு செயலை, 
நாம் ஏன் செய்ய வேண்டும்? பரம பிதாவை ஆராதிப்பதற்கும், 
விக்கிரஹத்தை ஆராதிப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை மிகவும் 
தெளிவாக உங்களுக்கு விளக்கி விட்டேன். “உன் நித்ய பிதா 
உன் தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பதற்கு அக்கறை உள்ளவராக 
இருக்கும்போது ஒரு விக்கிரஹத்திற்கு முன்பு நீ தலை வணங்குவது 
எதற்காக? எந்த நோக்கத்தோடு?” 

நீ விக்கிரஹத்தின் பாதையில் நடந்தால், நீ ஒரு விக்கிரஹத் 
தண்டையில்தான் போவாய். உன் சொந்த பிதாவிடம் அல்ல. இந்த 
உலகப் பிரகாரமான உலகியல் வாழ்வினால் நீ கட்டுப்படுத்தப்பட்டும், 
வழிநடத்தப்பட்டும் வந்தால், உன்னால் மெய்யான தெய்வத்தை 
உன்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. விக்கிரங்களை 
வழிபடுவதால் நீ மெய்யான தெய்வத்தைத் தெரிந்து கொள்ள 
முடியாது. நீ அவரை நாடி அவரிடம் முழுமையாக சரண் அடைந்தால், 
இந்த மாயையான உலகியல் வாழ்வை நீ மேற்கொண்டு, 

உன் பிதாவாகிய ஓல் கட்டளைகளுக்கு எ 
செயல்படாமல், ஒரு நல்ல மகனைப் போல் அவருக்கு 
கீழ்படி. விக்கிரஹ ஆராதனையை விட்டொழித்து விட்டு 



உன் பிதாவிடம் வா. அவர் உன்னை உன் வாழ்வின் எல்லாப் 
பாதையிலும் உயர்த்துவார். முக்தி, இரட்சிப்பை அருளுவார். 
அவரோடு நித்தியத்தில் நீ என்றென்றும் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். 

விக்கிரஹ ஆராதனை கூடாது என்று கடுமையாக சாடி பல 
வேதங்கள் கூறுகின்றன. உத்திர கீதை, ஸ்கந்த புராணத்தில் 
ஞான யோக காண்டத்தில் நாடி சாக்கியா கிரஹம் அதைக் 
கண்டிக்கிறது. சாதாதப வசனம், மஹா நிர்வாணம் போன்ற 
வேதங்களும் மற்றும் எல்லா சித்தர்களும், ஞானிகளும் இதை 
கடுமையாக சாடியிருக்கின்றனர். அதுவும் சர்வ லோகத்தையும் 
படைத்த அந்த ஞானேஸ்வரரை அவரே படைத்த மிருககங்களின் 
உருவத்தில் வழிபடுவது அவரையே நாம் 'இழிவுபடுத்துவதாகும். 

வழக்கம்போல அந்த சீடனுடைய உள்ளத்தில் ஏகப்பட்ட 
கேள்விகள். கேள்விகளை கேட்கும் நேரம் அந்த மாலையில் வந்த 

போது, அந்த சீடன் எழுந்து, “குருஜி! தயவு கூர்ந்து இயேசு என்பவர் 
யார்? என்று எங்களுக்கு கூற முடியுமா?” என்று கேட்டான். குரு 

சிரித்த முகத்துடன், “இயேசு இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்து 
அனைத்திற்கும் ஜீவனைத் தந்தருளிய இறைவன். இந்த உலகம் 
முழுக்க அவரே சிருஷ்டி கர்த்தாவாகவும், அன்பு தகப்பனாகவும் 
போற்றப்படுகிறார்.” 

அந்த மாணவன், *இது கிறிஸ்துவத்தை ப்பன் 
சொல்லக் கூடிய ஒரு விஷயமல்லவா? பெரிய ஞானிகளை 
பின்பற்றியவர்கள் அவர்களையே பின்பு இறைவனாக 
ஆக்கியிருக்கிறார்கள். புகழ்பெற்ற ஞானிகளை அவர்களின் 
சீடர்களே இறைவனாக ஆக்கி போற்றிப் புகழ்கின்ற எத்தனையோ 
சம்பவங்கள் இருக்கின்றன. அதே போல கிறிஸ்தவர்களும் 

இயேசுவை ஒரு கடவுளாக பாற்றியிருப்பதாகவே தோன்றுகிறது' 
என்றான். அதற்கு குரு “உனது சந்தேகம் மிகவும் இயற்கையானது. 
இயல்பானதுவே. பொதுவாக அநேகம் சீஷர்கள் அவர்களுடைய - 
குருவை ஒரு தெய்வமாக ஆக்கியது பற்றி சொல்லிக் கொண்டது 
இல்லை. இறைவனை அடைய வழியை மட்டுமே அவர்கள் 

காட்டியுள்ளதாக அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். ச் 
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ஆனால் இங்கே இயேசுவைப் பொறுத்தவரை அவரைப் பற்றி 
அவரே கூறியதில் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. வானத்திலும், 
பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு உண்டு” என அவர் 

கூறியுள்ளார் - (மத்தேயு 28:18). அவரே இறைவனாக இருந்தால் 
ஒழிய வேறு யாரால் இப்படிக் கூற முடியும்? அவர் மேலும் “நானே 
திராட்சை செடி. நீங்கள் கொடிகள். என்னாலேயன்றி உங்களால் 
எதையும் செய்ய முடியாது” - என்று கூறியுள்ளார். (யோவான் 19:5) 

“நான் உங்களிலும், நீங்கள் என்னிலும் இருக்கின்றீர்கள்” (யோவான் 
14:20). அவருடைய சீஷரில் ஒருவன் எங்களுக்கு இறைவனைக் 
காட்டுங்கள் என்றபோது அவர் கூறினார். “நீங்கள் என்னைக் 
கண்டால் இறைவனையும் கண்டீர்கள். நானே வழியும், சத்தியமும், 
ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன்” என்று கூறினார் - (யோவான் 14:6) 

அப்பொழுது அந்த மாணவன், “இயேசுவை இப்பிரபஞ் 
சத்தின் இறைவன் என்பதை இப்போது நான் ஒத்துக் 
கொள்கிறேன். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இறைவன் அவதாரமெடுத்து 
அவர்களுக்குள்ளே வருவார் என காத்திருந்தார்களா?'. என்றான். 
“இயேசுவின் வருகையை மிகவும் ஆவலோடு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 

எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள். மனுக் குலத்தை இரட்சிக்க 

இறைவன் வருவார் என்று இஸ்ரவேலின் தீர்க்கதரிசிகள் 

அறிவித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். அவர் எங்கே -பிறப்பார்? 

அந்த குடும்பத்தின் பெயர் என்ன? அவரின் நோக்கம், சிலுவையில் 

அவரின் மரணம் குறித்து அனைத்தையும் மிகத் தெளிவாக 

ஆதியில் தீர்க்கதரிசிகள் உரைத்திருக்கிறார்கள்.” 

இயேசு பிறப்பதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே, 

ஏசையா என்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி, “அவர் நமது பாவங்களுக்காக 

மரிப்பார். அவர் சிலுவையில் நம்முடைய எல்லா வித அநீதியான 

அக்கிரமங்களையும், தமது சரீரத்தில் சுமந்து தீர்ப்பார். நமது 

வேதனைகளையும், கவலைகளையும் அவர் தம்மேல் ஏற்றுக் 

கொண்டு நமக்கு அவர் சமாதானத்தைக் கொடுப்பார் என்று 

ஏசாயா 53:5,6இல் கூறியிருக்கிறார். இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பு 

வந்த யோவான் ஸ்நானகன் “இறைவனுடைய வருகைக்கு வழியை 

ஆயத்தப்படுத்த நான் வந்துள்ளேன். வாருங்கள். தேவனுடைய 

இராஜ்யம் சமீபமாக வந்துவிட்டது. மனந்திரும்புங்கள்' என்றார் 

- லூக்கா 3:4,8 இதுபோன்ற தீர்க்கதரிசிகள் இஸ்ரவேல் 



தேசத்தில் நூற்றுக்கணக்கில் இருந்தனர், அவர்களில் ஒருவரும் 
வணங்கப்படவில்லை. இயேசு ஒருவர் மட்டுமே வணங்கப்பட்டார். 
ஏனென்றால் “அவரே இறைவனின் அவதாரம். அவரே சகல 
துதிக்கும், கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரர்,” 

ஒரு சிஷ்யன் கேட்டான். “இயேசு என்கிற நாமத்திற்கு அர்த்தம் 
என்ன என்று சொல்ல வேண்டுகிறேன்”. குருஜி அதற்கு “ஹிப்ரு. 
மொழியில் அதற்கு முக்தியை, இரட்சிப்பைக் கொடுக்கின்ற 
என்று அர்த்தம். இயேசுவை இம்மானுவேல் என்றும் அழைத்தார்கள். 

அதற்கு “இறைவன் நம்மோடிருக்கிறார்' என்று பொருள் - முத். 
1:4-23). அந்த சிஷ்யன் மீண்டும் கேட்டான். “ 

ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. அப்படி 
என்ன நோக்கத்தை நிறைவேற்ற இயேசு வந்தார்?” குருஜி *மனுக். 

குலத்திற்கு முக்தியை (இரட்சிப்ப) அளிப்பதே அவருடைய 
வருகையின் முக்கிய நோக்கம். அவர் மிக அழுத்தம் திருத்தமாக, 

தைரியமாக “என்னிடத்தில் வருகின்ற அனைவரும் நித்ய வாழ்வைப் 

பெறுவார்கள் என்று அறிவித்தார்' - (யோவான் 6:40, 47). 

“நான் அவனுக்கு ஜீவ தண்ணீரைக் கொடுப்பேன். நானே இந்த 

உலகத்திற்கு ஒளி. உன்னை விடுவிக்க வந்த சத்தியம் எவ் 

என்னிடத்தில் வருகின்ற எவருக்கும் தாகம் எடுப்பதில்லை” 

(யோவான் 7:37). “பசியோடும் இருப்பதில்லை, சொர்க்கத்தில் 

உங்களுக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளேன். 

அங்கே நீங்கள் என்னோடு நித்தியமாய் இருப்பீர்கள்' - (யோவான் 

14:2-3). இயேசு மக்களின் மேல் உள்ள அவருடைய அன்பற்ற 

அன்பின் இறுதிச் செயலாக அவர் தமது ஜீவனையே 
கொடுத்தார். 'இந்த உலகத்தினுடைய பாவங்களை போக்குவதற்காக 

என்னுடைய இரத்தத்தையும் சிந்தினேன்" என்றார். 

சுட்டெரிக்கப்ப்ட்டன. மனந்திரும்பி இயேசுவிடம் பாவ மன்னிப்புக் 

கேளுங்கள். உங்களுக்கு முக்தியும், நித்ய ஜீவனும் னாவ. 
என்றார். 
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முக்கியமான உபதேசம் பாவ மன்னிப்பைப் பற்றியே. சிலுவையில் 

அவருடைய மரணத்தின் மூலமாக அவரே இந்த உலகத்தின் 

பாவங்களை மன்னித்தார். “நான் உங்களை மன்னித்தது போல 

நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் மன்னியுங்கள் என்றார். நீ் 

மன்னிக்கவில்லை என்றால், நீங்களும் மன்னிக்கப்பட மாட்டீர்கள். 

மன்னிக்கும் சுபாவமே இயேசுவை அடைய வழி. வேறு ஒன்றையும் 

நான் சொல்லியாக வேண்டும். அவர் அன்பிற்கும் அதே அளவு 

முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். இறைவனை உன் முழு இருதயத் 

தோடும், ஆத்துமாவோடும் நேசி என்பதே அவருடைய முதல் 

கட்டளையாக இருந்தது. உன்னை நேசிப்பதுபோல் பிறரையும் நேசி 

என்பது அவருடைய இரண்டாவது கட்டளையாக இருந்தது - 

(லூக்கா 10:27) 

“இயேசு சென்ற இடங்களில் எல்லாம் ஏராளமான கூட்டம் 

அவரைப் பின் தொடர்ந்தது. எதனால், ஏன்?” என ஒரு சீடன் 

கேட்டான். “இயேசு ஜனங்களின் மீது மிகவும் மனதுருக்கம் 

கொண்டவராக இருந்தார். ஏனென்றால் அவர்களை இறைவனை 

அடையும் பாதையில் வழி நடத்த யாருமே இல்லை. “வருத்தப்பட்டு 

பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள். 

நான் உங்கள் சரீரத்திலும் ஆத்துமாவிலும் இளைப்பாறுதல் 

தருவேன்” என்றார் - (மத்தேயு 11:28-29). முடவர்கள் எழுந்து 

நடந்தார்கள். குருடர்களுக்கு பார்வை கிடைத்தது. செவிடர்கள் 

சுகம் பெற்றார்கள். இறந்தவர்கள் உயிரோடு எழுந்தனர். இயேசு - 

செய்ததைப் போல் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் வேறு 

எவரும் செய்தது கிடையாது. பைபிள் கூறுகிறது - “அவரைத் 

தொட்ட அனைவரும் சுகம் பெற்றனர் என்று. இதுபோன்ற ' 

அற்புதங்களை இறைவன் ஒருவரால் மட்டுமே செய்ய இயலும் 

என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். (யோவான் 3:2, 7:39) சுற்றுப்புறம், 

அக்கம்பக்கம் பகுதியிலிருந்து ஏராளமான கூட்டம் அவரிடம் 

வந்தனர். அவர் சொல்வதைக் கேட்பதற்கும் சுகத்தை பெற்றுக் 

கொள்ளவும் வந்தனர். 

ஒரு மாணாக்கன் “இறைவனாக எண்ணப்பட்ட அவரிடம் 

காணப்பட்ட மிக முக்கியமான தன்மை என்ன?” என்று. கேட்டான். 

“இறைவன் எங்கோ மிகத் தொலைவில், நம்மை எல்லாம் நியாயம் 

தீர்ப்பவராக, தண்டிப்பவராக இருக்கிறார் என்கிற அவர்களின் 
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தவறான அபிப்பிராயத்தை மாற்றி, அவர் நமக்கு மிக மிக அருகில், . 
நம்மை மிகவும் நேசிப்பவராக, மனதுருக்கம் கொண்டவராக 
இருக்கிறார் என உணர வைத்தார். அவர் அவர்களோடேயே 
அவர்களுடைய இன்பம், துன்பம் அனைத்திலும் பங்கு கொண்டார். 
யார் வேண்டுமானாலும் எந்த பயமும் இல்லாமல் அவரிடம் வரலாம். 
அவர்களுடைய விருப்பங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்கிற ஒரு முழு 
நம்பிக்கையோடு அவரிடம் வந்தார்கள். அவர்கள் செல்வந்தர்களாக 
இருந்தாலும், ஏழைகளாக இருந்தாலும், வேத பாரகரோ, சாதாரண 
மனிதரோ அனைவரையும் அவர் சரி சமமமாக எந்தப் பட்சாபாதமும் 
இல்லாமல் பொறுமையோடு ஏற்றுக் கொண்டார். ஏழை எளிய 
மக்கள் அவரிடம் வந்தபோது பெரிய ஆறுதலைப் பெற்றார்கள்! 

வேத பாரகர்கள் வேதங்களிலிருந்து மிக கடுமையாக, 

2மாக, பதிலுரைக்க வேண்டிய பல கேள்விகளைக் கேட்டனர். 
த்திற்கும் எளியவர்களும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் 

், விளக்கமும் கொடுத்தார். ஒருவர் பாக்கியில்லாமல் 
அனைவருமே “இஸ்ரவேலில் இதுவரை இப்படி யாருமே இவ்வளவு 
அதிகாரத்தோடும், ஞானத்தோடும் விளக்கம் அளித்தது இல்லை' 

என போற்றிப் புகழ்ந்தனர். வியந்தனர். அவர் அனைவரையும் 

மிகவும் நேசித்தார். அவர்களின் வீடுகளுக்கும் சென்றார். 

யூதர்களின் ஆலயத்திற்கும் சென்றார். அவர் யாரையும் 
குற்றப்படுத்தி நியாயம் தீர்க்காமல் அனைவரையும் முழுமனதோடு 
எற்றுக் கொண்டார். பல பாவங்கள், அக்கிரமங்கள், அநியாயங்கள், 
கொடுமைகள் செய்தவர்களும் மனந்திருந்தி வந்தபோது ஏற்றுக் 

கொண்டார். அவர் “நான் உலகத்தை நியாயந் தீர்க்க வராமல், 
இரட்சிப்பை அருளவே வந்தேன்” - யோவான் 12:47. “மனந்திருந்தி 

என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை' - 
(யோவான் 6:37) என்றார். 

இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அவர் என்ன போதித்தார்? என்று ஒரு 
சிஷ்யன் கேட்டான். அதற்கு குரு 'ஜனங்கள் உலகப் பிரகாரமாக, 
இவ்வுலக ஆஸ்தி செல்வங்களைக் குறித்தும், எதிர்காலத்தைக் 

குறித்தும் அக்கறையுள்ளவர்களாக அவர் கண்டார். “இந்த வானில் 

பறக்கும் பறவை இனங்களைப் பாருங்கள். அவைகள் எதையும் 
விதைப்பதும் இல்லை, அறுக்கிறதுமில்லை. சேர்த்து வைப்பதும் 
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போவஷிக்கிறார்” - (மத்தேயு 6:28). “அவைகளைப் பார்க்கிலும் 
நீங்கள் எவ்வளவோ விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா? அந்த இறைவன் 

உங்களின் தேவைகளை சந்திக்க மாட்டாரா? நித்திய வாழ்வின் 

பொக்கிஷத்தை தேடுங்கள். உங்கள் ஆத்துமா அழிந்து போகாமல் 
இருக்கட்டும்.” 

பரலோகத்தில் உங்களுக்கு பொக்கிஷம் இருக்கும்படியாக 

ஆத்துமாவுக்கு தேவையான” செழுமையை நாடுங்கள். “முதலில் 

தேவனுடைய இராஜ்யத்தையும் அதன் நீதியையும் தேடுங்கள்” - 

மத்தேயு 6:32,33. “அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து, 
அவரின் சித்தத்தை செய்கின்றவர்களாக மாறி அவருடைய 

அன்பை சம்பாதியுங்கள்” - (மத்தேயு 7:20. “இறைவனுடைய , 

பிள்ளைகளாக, பரிசுத்தமாக வாழுங்கள்” - 1 பேதுரு 1:16. “அவர்” 

மகா மகா பரிசுத்தமுள்ள தேவன். நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள். 

ஆகவே நீங்கள் உங்கள் எல்லா வழிகளிலேயும் செயல்களிலேயும் 

பரிசுத்தமாய் இருங்கள். இந்த உலகப் பிரகாரமான : லாப் 

நஷ்டங்களைப் பற்றிக் கவலைப்படாதீர்கள்” - (மத்தேயு 6:31, 32). 

“உங்கள் ஆத்துமாவுக்குரிய பொக்கிஷத்தை அளவிட்டு, அதை 

முழுமையாகப் பெற்றுக் கொள்ள முயலுங்கள். உங்கள் இறைவன் 

உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவை என்று அறிந்திருக்கிறார். 

அவைகளை எல்லாம் அவர் உங்களுக்குத் தருவார்.” 

ஞராதிப்பவர்களிள் வழிகள் | 

“இந்து மதத்தின் புனித மதமாக கருதப்படும் பகவத் கீதை 

விக்கிரஹ ஆராதனையை தடை செய்கிறது என்பது நாங்கள் 

இதுவரை அறியாது இருந்தோம். கீதை நடக்க வேண்டிய 

வழிகளையும் தவறான வழியைத் தவிர்க்கவும் தெளிவாக 

காட்டியுள்ளது. விக்கிர ஆராதனை ஓர் அறிவற்ற செயல், 

ஆசீர்வதிக்க விக்கிரஹங்களுக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை. 

அவைகளால் முக்தியைத் தர முடியாது என்று உணர்கிறோம்” என 

அந்த சிஷ்யர்கள் கூறினர். “ஆம். ஒரு விக்கிரஹ ஆராதனைக்கார
ன் 

ஒரு உருவத்திற்கு முன்பு குனிகின்ற சமயத்தில். அவன் இந்த 
பிரபஞ்சத்தைப் படைத்து, சகல ஜீவராசிகளுக்கும் ஜீவனைக் 

கொடுக்கின்ற அந்த பரம்பொருளை மறுதலிக்கிறான். இது ஒரு. 

புத்திரன் தன்னுடைய சொந்த தகப்பனை நிராகரித்து அவனுடைய 



வேலைக்காரனின் பாதத்தில் விழுவதற்கொப்பாக இருக்கிறது. 
தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாக, ராஜாக்களுக்கெல்லாம் 
மகாராஜாவாக இருக்கிற நம் பரமபிதாவிற்கு இதைவிட பெரிய 
அவமானம், நிந்தை வேறு என்ன இருக்க முடியும்?' என்றார் குரு. 

“என் ஜனங்கள் பல விக்கிரஹங்களை வணங்குகிறார்கள்?” 
என அந்த சிஷ்யன் கேட்டான். “தன்” இருதயத்தின் வாஞ் 
சைகள், தேவைகள் கிடைக்காத, நிறைவேறாத நிலையில் ஒரு 
விக்கிரஹ ஆராதனைக்காரன், பலரிடம் ஆலோசனை கேட்கிறான். 
ஜோதிடர்களையும் அணுகுகிறான். சிலர் ஒரு கோவிலுக்கு செல்ல 
அறிவுறுத்துகின்றனர். சிலர் விளக்கேற்றவும், சில பரிகாரங்களைச் 
செய்யவும், சில மந்திரங்களை, சுலோகங்களைச் சொல்லவும் 
கூறுகின்றனர். ஜோதிடர்கள் கிரஹ சாந்தி செய்யச் சொல்வார்கள். 
சில அக்கம்பக்கத்திலுள்ளவர்கள், ஒரு “சாமியாரின் பெயரைச் 
சொல்லி மந்திரக் கயிறு அல்லது தாயத்து, அல்லது டாலர் 
கோர்த்துக் கட்டு என்பார்கள். 

“அவர்களின் பிரச்சினைகள் தீருவதற்காக, அவர்களை 
சிருஷ்டித்து, காலம் காலமாக அவர்களை காத்து வந்த 
சர்வேஷ்வரனை மறந்து விடுகின்றனர். நித்ய பிதாவாக இருக்கின்ற 
நம்முடைய சர்வ வல்ல தேவனுக்கு நம்முடைய பிரச்சனைகளை 
தீர்க்க முடியாதா? கடவுள் எல்லாவற்றிலும் நீக்கமற இருக்கிறார் 
என்று ஒரு சிலையை வணங்குகிறவன் சொல்லுவான். ஆனால் 
அவனுடைய  நம்பிக்கைகளிலேயே அவனுக்கு விசுவாசம் 
கிடையாது” என்று குரு மிகவும் வருத்தமாகக் கூறினார். 

தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் கொடுக்கிறவரே 

உண்மையான கடவுள் என அநேகர் நம்புகின்றனர்” என்று ஒரு 

சிஷ்யன் சொன்னான். குரு அதற்கு “நாம பொதுவாக எப்பவுமே 

இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட்டை எல்லோரிடமிருந்தும் கேட்போம். 

நான் இந்த கோயிலுக்கு போனேன். என் பிரச்சினை தீர்ந்தது. 

ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன். இந்த சாது, சுவாமிஜி கிட்டே போனேன். 

தவா, இந்த வாது நியணர்கிப்ட போனேன், என்கை வச்சுட்டா வாஸ்து நிபுணர் எ 

சங்கடங்கள் எல்லம் தந்து போர் என்று சொல்வதைக் கேட்போம். 

தீர்த்துவச்சுட்டாங்கன்னா அவர் உங்க குடும்பத்தோட பது 
ச்சு 

னி 
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குல தெய்வமாக ஆகிப் போயிடுறாரு. ஒரு நல்ல தகப்பன் தன் 
பிள்ளைகளை ஒரு நல்ல ஒழுங்கு, கட்டுப்பாட்டில் வளர்ப்பார். 
அவர் அவர்களுக்குள்” நல்ல ஒரு பலமான பண்புகளை, நல்ல 
நடக்கைகளை உருவாக்குவார். அதிகாலையிலேயே எழுப்பி, 
பாடங்களை படிக்க வைத்து, உடற்பயிற்சிகள் செய்ய வைத்து, நல்ல 
பழக்க வழக்கங்களையும் கற்றுக் கொடுப்பார். பணத்தினுடைய 
அருமையை புரிய வைப்பார். அதிகமான பணத்தை அவர்களின் 

கரங்களில் கொடுக்கமாட்டார். அவர்களுடைய கீழ்படியாமையை 

அவர் தண்டிப்பதற்கு தயங்குவதில்லை. அப்பேர்ப்பட்ட பிள்ளைகள் 

பொறுப்புள்ளவர்களாக, எதையும் வெற்றிகரமாக சாதிப்பவர்களாக, 

பெற்றோர்கள் பெருமைப்படும்படி வளர்கிறார்கள். 

நம்முடைய இறைவனும், பரலோக பிதாவும் அப்படியே. அவர் 

நம் வாழ்வையே கன்ட்ரோல் பண்ணுகிறார். அவர் நம்மை ஒரு 

நல்லதொரு கட்டுப்பாட்டில் வளர்ப்பார். அந்தக் கட்டுப்பாடு 

நமக்கு பொறுமையையும் ' நல்ல: பழக்க வழக்கங்களையும் 

உருவாக்கும். அவருடைய எல்லா வழிகளும், ஆசீர்வாதங்களும் 

நம் ஆத்துமாவின் செழுமைக்கே, அவர் உங்களுக்கு இரட்சிப்பு, 
முக்தி என்கிற ஆசீர்வாதமான பரம ஈவைத் தருவதற்கு மிகவும் 

வாஞ்சை உள்ளவராக இருக்கிறார். அவரை நாம் முழுமையாக 

நம்பி விசுவாசிக்கணும். கீழ்படியணும். நம் வாழ்வின் எல்லா 

சூழ்நிலைகளிலும் அவருக்கு நன்றி கூறிக் கொண்டே 

இருக்கணும். மரண பரியந்தம் நாம் அவருக்கு உண்மையா, 

உத்தமமா இருக்கணும். 

அதுவே நம்மை நித்ய, பரமானந்த இரட்சிப்பைப் பெற்றுக் 

கொள்ள தகுதிப்படுத்தும். சகலமும் அவரின் ஆளுகையிலேயே 

இருக்கிறது. தாயின் கருவிலிருந்தே அவர் உன்னை அறிவார். 

அவர் உன் உலகப் பிரகாரமான இம்மைக்குரிய தேவைகளையும் 

பூர்த்தி செய்வார். மறுமைக்குரியதையும், உன் ஆவிக்குரிய 

ஆரோக்கியத்திற்கும் அவர் உதவுவார். அவரை புறம்பே தள்ளி 

ஒதுக்கி விட்டு, சிலைகள், விக்கிரஹ்ங்கள் பின்னே ஒடாதிருங்கள். 

அப்படி ஓடினால் விலையேறப்பட்ட இரட்சிப்பையும், நித்ய வாழ்வின் 

பலன்களையும் இழந்து போவீர்கள். 

“வேதங்களை நன்கு கற்றுத் தேர்ந்தவர்களே இரட்சிப்பை, 

முக்தியை அடைவார்கள் என சிலர் சொல்லுகின்றார்களே. அது 
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உண்மையா?” எனா ஒருவன் கேட்பான், 'நமது தேசத்தில் மதம் 
மிகி கரங்களில் இருக்கிறது. அதனால் நாம் எப்போதுமே 
அவர்களை. கெரரவப்படுத்தினோம், படித்தவர்களை, அறிவு 
ஜிவி மதித்தோம். சாஸ்திரங்களையும் புனித புத்தகங்களையும் 

படிப்பதின். முலம், ஒருவன் இறையை அறிந்து கொள்ளலாம் என 
அநேகம் நம்பினர். படித்தவர்கள், ரூனிகள், முனிவர்கள் மட்டுமே 
யுக்தியை அடைவார்கள் என உண்மையிலேயே பலர் நினைத்தனர். 
வேதங்களையும், உபநிஷத்துக்களையும் கற்பதினால், இரட்சிப்பை 

அடைய முடியும் என நாம் நம்புகிறோம், 

நம்மில் எத்தனை பேர் இந்த வேதங்களையும், வேதா! ம் 

உபநிஷத்துக்களையும்  பிரமாணங்களையும் கற்றுத் தேர்ந்து 

இருக்கிறோம்? வேதங்களையே படிக்காதவர்கள் என்ன 

ஆவார்கள்? அவர்களுக்கு நம்பிக்கை, வழியே இல்லையா? நம் பரம 

பிதாவின் அன்பு அவருடைய எல்லா பிள்ளைகளுக்குமே உரியது. 

அவருடைய எல்லா பிள்ளைகளும், அவரை அறிந்து கொள்ளவும், 

அவரை நேசிக்கவும் வேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார். மற்ற 

எல்லோரையும் விட ஞானிகளை மாத்திரம் அவர் நேசிப்பாரோ? 

உண்மையில் அவர் எளிமையான, தாழ்மையானவர் 

நேசிக்கிறார். அவரைத் தேடுகிற யாவர்க்கும் அவர் தம்மை 

வெளிப்படுத்துகிறார். 

இயேசு தமது சீடர்களாக தேர்வு தெய்தவர்களில் சிலர் 

கலிலியேவில் வாழ்ந்த சாதாரண, எளிமையான மீனவர்களும் 

இருந்தனர். ஞானிகளும், வேதத்தைப் படித்தவர்களும் குள் 

போதனைகளை மறுதலித்தனர். அவர் ஏழை எளிய மக்களுக்கும், 

படிக்காத பாமர மக்களுக்குமே அவர் தம்மை வெளிப்படுத்தினார். 

தன்னைத் தாழ்த்தி, வெறுமையாக்கி, முழுமையாக மனந்திருந்தி 
ஒப்புக் கொடுக்கிறவர்கள் இறைவனை பற்றிப் பிடித்துக் 
கொள்வார்கள். 
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இருந்த. போதிலும் அதையும் விட இன்னும் அதிகமான ஒன்றும் 
தேவைப்படுகிறது. அது தேவனிடத்தில் நம்மை முழுமையாக 
அர்ப்பணித்து சரணடையும், கீதை 713 கூறுகிறது: இந்த 
உலகத்தின் மாயை அதன் கட்டுக்களினால் ஒரு பண்புள்ள, 
சிறந்த பக்திமான் கூட இரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது' 
“என்னுடைய கிருபையினால் மட்டுமே, இந்த உலக மாயையின் 
கட்டுக்களை ஒருவன் மேற்கொள்ள முடியும்' என கீதை 714 
கூறுகிறது. 

இந்த உலகப் பிரகாரமான கட்டுகளும் மாயைகளும் மனுக்குலம் 
அனைத்தையும் கட்டி வைத்து, அவர்களின் ஆவிக்குரிய கண்களை 
குருடாக்கி வைத்திருக்கிறது. மாயை எல்லா சிருஷ்டிகளையும் 
ஆட்கொண்டிருக்கிறது. தேவதைகளும், ஆவிகளும், பிசாசுகளும் 
கூட பரம் பொருளின் மேல் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள 
முடியாதபடி செய்கின்றன. அதனாலேயே கீதை 10: 2, 14-ம் 
“தேவதைகள் கூட இறைவனின் வல்லமைகளை மகத்துவங்களை 
அறிந்து கொள்ள முடியாது” எனக் கூறுகிறது. படைப்புகள் 
எல்லாமே அறியாமை எனும் இருளினால் மூடப்பட்டு இருக்கின்றன. 
ஒரு பக்தன் முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணிக்கும்போது மட்டுமே 
இறைவனால் மாத்திரமே இந்த குருட்டை அகற்றி, ஆவிக்குரிய 

கண்களைத் திறக்க முடியும். 

இறைவன் மகா பரிசுத்தமுள்ளவராகவும், சம்பூர்ணராகவும் 

இருக்கிறார். இறைவனுக்கு முன்பாக எந்த மனிதனுமே பூரணர் 

இல்லை. இது ஒரு மெழுகுவர்த்தியின் ஒளியை சூரியனுடைய 

ஒளியோடு சமப்படுத்திப் பார்ப்பது போல இருக்கிறது. இறைவனுக்கு 

முன்பாக எப்பேர்ப்பட்ட குணசாலியும், நல்ல நடக்கையுள்ளவரும், 

நல்ல பண்பு, ஒழுக்கங்களில் மிகச் சிறந்தவனும் கூட இறைவன் 

முன்பு பூரணமற்றவர்தான். அவர் சமூகத்தின் முன்பு வர 
தகுதியற்றவனாகவே இருக்கிறான். இறைவனுக்கு முன்பு தன்னை 
முழுமையாக ஒப்புக் கொடுத்து, அவருடைய கிருபைகளை பெற்றுக் 

கொள்ளுகிறவனே, இரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். 

நம்முடைய பரம பிதாவின் வீட்டிற்கு ஒருவன் செல்ல 

வேண்டுமானால், அவருடைய திவ்ய பிரசன்னத்திற்கு முப 
அவன் செல்ல அனுமதிக்கப்படும் முன்பாக, அவருடைய சமூகத்தை 
பிரசன்னத்தை அவன் மனதார ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டாமா? 
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Wu அர்ப், வளிப்போடு அவரிடம் வரும் குழந்தைகளை 
அந்த அன்பான இறைவன் என்றுமே ஆசிர்வதிக்க வாஞ்சை 

உள்ளவராகவே இருக்கிறார். ஒருவன் எப்பேர்ப்பட்ட நல்லவனாக, 
சிறந்த பண்பாளனாக இருந்தாலும், அவருடைய எல்லா 
பிள்ளைகளுக்காகவும் ஆவலோடு காத்திருக்கும் நம் பரலோக 
சொந்த தகப்பனை அவன் மதித்து, கனம் பண்ணனும். அவரை 
மதிக்காது, அவரை அலட்சியப்படுத்துகிறவன் மேட்டிமையான 
எண்ணங்களினாலும், கர்வம், வம்பு, வீம்புகளினாலும் நிறைந்து 
அவர் தரும் இரட்சிப்பை இழந்து விடுகிறான். 

ஒரு சிஷ்யன் “ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு தினமும் ஒழுங்காக 
வேதங்களை வாசிக்கும் பழக்கம் கிடையாது. சிலர் படிக்கின்றனர். 
அவர்களும் தினமும் ஒழுங்காகத் தொடர்ந்து படிப்பதில்லையே” 
என்றான். 

“வேதங்கள் ஆண்டவரோட வார்த்தைகளாக இருக்கின்றன” 
என்று குரு சொன்னார். “அந்த வார்த்தைகளின் மூலமாக 
இறைவன் அவரோட பிள்ளைகளோட பேசுகிறார். ஆண்டவரோட 

வார்த்தைகளில் ஜீவன் இருக்கிறது; அவைகள் அதைப் 

படிப்பவர்கள், அவருடைய . சித்தத்தை செய்கின்றவர்களாக 

அவர்களின் வாழ்க்கையை உருமாற்றி விடுகிறது. அதன் பிறகு 

அவன் ஆண்டவன் காட்டும் பாதையில் நடக்கும் ஒரு புதிய 

பிறவியாக மாறி விடுகிறான். விக்கிரஹங்களை ஆராதிக்கிறவன் 

பூஜையிலும், மந்திரங்கள், சுலோகங்கள் சொல்வதிலும் அதிக 

நேரம் செலவழிக்கிறானே ஒழிய, அவரோட வார்த்தைகளுக்கு எந்த 

நேரத்தையும் ஒதுக்குவதில்லை. வேதங்களெல்லாம் ஆண்டவரோட 

ஆவியாக இருந்து, முக்திக்குரிய வழியைக் காட்டுகின்றன. 

வேதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு கண்ணாடியாக இருக்கிறது. 

அவைகளை அனுதினமும் வாசிப்பது உங்கள் வாழ்வின் 

பள்ளங்களை, தோல்விகளை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி உங்கள் 

வழிகளை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள உதவும். 

ஆவிக்குரிய பாதை லேசானது அல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையை 

தேர்ந்தெடுக்கும்போது மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு 

சில உலகப் பிரகாரமான தேவைகள், ஆசைகள், நன்மைகளுக்காக 

உங்கள் தகப்பனாக இருக்கக் கூடிய அந்த பரம நித்திய பிதாவை 

விட்டு விலகி விடாதீர்கள். உலகப் பிரகாரமான வெற்றிக்குப் பல. 
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வழிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் உங்கள் தகப்பனாகிய தேவன் 
அங்கீகரிக்கும் ஒரு பாதையையே பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். 
இந்க பூலோக இம்மை வாழ்விலும் உங்கள் தேவைகளை சந்தித்து 

உங்களை  ஆசிர்வதிப்பார். இப் பூலோக வாழ்விற்குப் பிறகு 

உள்ள மறுமை வாழ்விலும் உங்களை ஆசிர்வதித்து சமாதானம் 

குருவார். ் 

| இயேசுவின் வழி 

“இயேசு கிறிஸ்துவின் உபதேசம் . இஸ்ரேல் தேசத்தில் 

பிரசங்கிக்கப்பட்டது. ஆனால் இப்போது அவைகள் உலகம் 

முழுக்க கடைபிடிக்கப்படுகிறது' என்று ஒரு மாணவன் கூறினான். 

“ஆம். அனைவருக்கும் இரட்சிப்பை அருள் வாக்குப் பண்ணினார் 

- மோ. 6:35) என்றார் குரு. இது எல்லா தேசத்திற்கும், 

எல்லா கோத்திரங்களுக்கும், எல்லா ஜாதிகளுக்கும், எல்லா 

பாஷைக்காரர்களுக்கும் விடுக்கப்பட்ட ஒரு திறந்த அழைப்பு. 

இயேசு இப்பூமியில் வாழ்ந்த காலத்தில் நாம் வாழ வேண்டிய 

வழியைக் காண்பித்திருக்கிறார்' - (யோ. 3:28). “அவர் காட்டிய 

பாதை மிகவும் எளிதானது, எல்லோராலும் அதைக் கடைப்பிடிக்க 

முடியும் - (மத் 11:30). அவர்கள் செல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் 

சரி; ஏழைகளாக இருந்தாலும் சரி, மிகச் சாதாரணமானவர்கள் 

கூட அவர் காட்டிய வழியில் வாழ முடியும். ஆண்டவருடைய 

வார்த்தைகளை பைபிளை குழந்தைகள் கூட வாசித்துப் புரிந்த 

கொள்ள முடியும். “அவர் குறிப்பாக எளிமையானவர்களையும், 

மனத் தாழ்மை உள்ளவர்களையும் நேசித்தார்” - (சங்கீ 37:11, மத். 

23:11-12). உலகம் முழுக்க இது பரவியதற்கு காரணம் இதுதான். 

... அந்த மாணவன் இடைப்பட்டு “ஆம் குருஜி. இயேசு 

கிறிஸ்துவினுடைய உபதேசங்கள் மிகவும் எளிமையாகவும், 

எவ்வித சடங்காச்சாரங்களும் இல்லாமலும் இருக்கிறது” என்றான். 

அதற்கு குரு “மிகச் சரியாக சொன்னாய். முந்தைய மதங்கள் பல 

சடங்காச்சாரங்களையும், சட்டம் சடங்குகளையும் முறைகளையும் 

கடைப்பிடித்தன. இயேசு இவைகளை எல்லாம் ஒதுக்கி ஒழித்து, 

பாதையை மிக எளிதாக்கினார் - (கொலே 2:14,20). “நான் உங்களை 

நேசிப்பது போல, நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் நேசியுங்கள்” (யோ 

15:13) என்றார் இயேசு. “நான் உங்களை மன்னித்தது போல, 
நீங்களும் 
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ஒருவரை ஒருவர் மன்னியுங்கள்! - (எபே 4:32), 'வாழ்க்கையின் 
எல்லாத் தடத்திலும், என்னைப் பின்பற்றி வாருங்கள்” என்றார். 
இயேசு அவரை நம்புகிறவர்களை இறைவனோடு எளிதாக, 
சுலபமாக நடக்க அதிகாரத்தை அளித்துள்ளார். 

“இயேசு மனந்திரும்புதலுக்கும், மன்னிப்பு கேட்பதற்கும் அதி 
முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். இயேசுவிடம் ஒருவன் மன்னிப்பு 
கேட்பதில் அப்படி என்ன விசேஷம் இருக்கிறது?' என ஒரு 
மாணவன் கேட்டான். அதற்கு குருஜி, “இதனால் நீ அவரை 
இப்பிரபஞ்சத்தில் கடவுள் என ஏற்றுக் கொள்கிறாய். அது 
மாத்திரமல்ல. உன்னுடைய பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுவதற்காக 
அவர் தன் ஜீவனைக் கொடுத்தார் என்றும் நீ ஒப்புக் கொள்கிறாய். 
மேலும் இயேசு மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்றும், _ 
அதனால் பாவத்திற்கு நாம் மரிக்கும்போது, நாமும் ஜீவனைப் 
பெற்றுக் கொள்வோம் என்றும் அது அர்த்தமாகிறது” - (1 கொரி 
15:3,4, 20) என்றார். 6 

ஒரு மாணவன் “இயேசுவை விசுவர்சிக்கிறவர்கள் ஒவ்வொரு 

வாரமும் மன்னிப்புக் கேட்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன். 

இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் அவரை நம்புகிறவன் 
ஒரு பாவி என்று தள்ளப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டவனாயும், எப்போதும் 

தான் ஒரு பாவி எதற்கும் லாயக்கில்லாதவன், தகுதியில்லாதவன் 

என்கிறது போன்ற ஒரு உணர்வே மேலோங்கி இருப்பது போலத் 

தோன்றுகிறதே. இதைக் குறித்து தாங்கள் சற்று விளக்கமாக 

கூறி எங்கள் சந்தேகங்களைப் போக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக் 

கொள்கிறேன்” என்றான். குருஜி அனைவரையும் அன்போடு ஒரு 

பார்வை பார்த்து, “நாம் எல்லோரும் எவ்வித குறையும் இல்லாத 

ஒரு சம்பூரணமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதற்காக 

இறைவன் இயேசுவாக இப்பூலோகத்திற்கு வந்தார். இயேசுவே 

நமக்கு ஒரு முன் மாதிரி. நாம். அனைவரும் இறைவனுடைய் 

சாயலிலேயே படைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம்” - (ஆதி 1:27). இதுவே 

நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆவதற்குரிய, சுதந்தரித்துக் 

கொள்வதற்குரிய உரிமை. | 

“நாம்: நமது வாழ்க்கையை இயேசுவின் வாழ்க்கையோடு . 

இணைத்துப் பார்த்து, அந்த இலக்கை எட்டுவதற்குரிய வழிகளைக் 

காண்கிறோம்” - (எபே 4:20-24). “உங்கள் சத்துருக்களையும் 2 
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சிநேகியுங்கள்” - (மத். 5:44). என்று இயேசு நமக்கு கற்பித்தது 

போல நம்முடைய இருகயங்களும் அதே போன்ற அன்பினால் நிரம்பி 

வழிகிறதா என்று நாம் கவனிக்க முயலுகிறோம். தம்மை சிலுவையில் 

அறைந்தவர்களையே இயேசு மன்னித்தாரே, அதுபோல நம்மால் 
மற்றவர்களை மன்னிக்க முடியுமா? “இந்த உலகப் பிரகாரமான 

இச்சைகள், ஆசாபாசங்கள், வெறுப்பு, பொறாமை, மனக் கசப்புகள் 

இவைகளிலிருந்து விடுபட நாம முயற்சி செய்யணும் - (எபே. - 
4:31,32). ் 

ஆனால் அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது போல எளிமையாக, 

தாழ்மையாக நாம் ஆகியிருக்கிறோமா? இறைவன் மேல் உள்ள 

நம்முடைய நம்பிக்கை, விசுவாசம் முழுமையாக, பூரணமாக 

இருக்கிறதா? நம் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுக்கும், 
செயல்களுக்கும் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமா? நம்மிடம் 
ஏதாவது குறைபடுகின்றபோது, தேவை ஏற்படும் போது நாம் 
இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டு உதவிக்கு ஓடுகிறோம். நம்முடைய 

பலவீனங்களிலிருந்து விடுவித்து நம்மை பலப்படுத்தும் படியாக, 

இந்த உலகப் பிரகாரமான இச்சைகளை மேற்கொள்ள உதவும்படி 

கெஞ்சுகிறோம். இதுவே வெற்றிக்குரிய நம் வழி. 

இதுவே இருளிலிருந்து ஒளியைத் தேடி, வெளிச்சத்தை நாடி 
ஒடுகின்ற ஒரு ஒட்டம். ஒவ்வொரு முறையும் நீ மனங்கசந்து 

அழுது மனந்திரும்புகின்றபோது, இறைவனை நோக்கி நீ மேலும 
ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறாய். ஏனென்றால் மனந்திரும்புதலால் நீ . 

உன் தோல்விகளையும் பலவீனங்களையும் மேற்கொள்கிறாய். இது 

உங்களை எதற்கும் லாயக்கில்லாதவன் என்று ஒதுக்கித் தள்ளும் 

ஒரு செயல் அல்ல. மாறாக தெய்வீகத் தன்மை அடைய இது. 

ஒரு படி முன்னேற்றம். இது உன்னை பலப்படுத்துகிற, உன்னை 

இறைவனை நோக்கி நீங்கள் வைக்கும் ஒரு அடி. ் 

அந்த சீடன், “ஆக, மனந்திரும்புதல் நம்மை நேசிக்கின்ற நம். 
பரம தந்தையை நோக்கி நாம் எடுத்து வைக்கும் ஒரு அடி. அது 
நம்மை நாமே இழிவாக எண்ணும் ஒரு செயல் அல்ல என்கிறீர்கள். 

இது ஒரு லேசான ஒரு காரியமல்ல. ஏனென்றால் அநேகர் இதை 

அடைவதற்கு முயற்சித்து தோல்வியையே அடைந்திருக்கின்றனர். 
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இந்த தோல்வியை மேற்கொள்வதற்கு இயேசு ஏதாவது உதவிகள் 
தந்திருக்கிறாரா? என்று கேட்டான். 

குருஜி அதற்கு, “ஆம். தெய்வீகத்தை எட்டும் பாதை 
உண்மையிலேயே அவ்வளவு எளிதானது அல்ல தான். உங்களுடைய 
ஆழ் மனது மாற்றத்தை விரும்புகிறது. ஆனால் உங்கள் மாம்ச சரீரம் 
அதைத் தடுக்கிறது. ஆண்டாண்டு காலமாய் பழகிப் போன பழக்க 
வழக்கங்களை மாற்றுவது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல என்பதை 
இயேசு அறிந்திருக்கிறார். ஏனென்றால் அதை அவர் இப் பூமியில் 
வாழும்போதே அவர் கண்டு அனுபவித்திருக்கிறார். அதனால் 
அவர் இந்த உலகப் பிரகாரமான தன்மைகளை மேற்கொள்வதற்கு 
பலவிதமான ஆவிக்குரிய உபகரணங்களையும் உபாயங்களையும் 

அவர் தந்து உதவுகிறார். இயேசு தருகின்ற அவைகளை 
ஒவ்வொன்றாய் நான் உங்களுக்கு விளக்கிச் சொல்கிறேன். 

ஆண்டவரோட வார்த்தை 

பைபிள் ஆண்டவரோட மனம். ஆண்டவர் நம்மோடு அவரின் 

வார்த்தைகளின் மூலமாக நேசிக்கிறார். “என்னுடைய வார்த்தைகள் 

ஆவியாகவும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது என இயேசு யோவான் 

6:63இல் சொல்லியுள்ளார். “என் வார்த்தைகள் சத்தியம். சத்தியத்தை 

அறிவீர்கள். சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும்' - (யோ. 

8:32) அனுதினமும் ஒருவன் அவருடைய வார்த்தைகளை கொஞ்ச 

நேரமாவது வாசிக்கணும். இயேசுவோடு சேர்ந்து நடப்பதற்கும், 

உங்களை பலப்படுத்துவதற்கும் ஆண்டவர் பல வாக்குறுதிகளை 

அவரின் வார்த்தையில் கொடுத்திருக்கிறார். உண்மையில் 

“அவருடைய வார்த்தைகள் நமது மனத்தின் ஒரு கண்ணாடியாக 

இருக்கிறது” - (யாக்கோபு 1:23,24). அது உங்களை நீங்களே 

அறிந்து மேம்பட உதவிகள் செய்யும். இயேசுவை நம்புகிறவர்கள் 

அனுதினமும் அவருடைய வார்த்தைகளை தியானிப்பார்கள். 

ஜெப வாழ்வு: விசுவாசிகளின் வாழ்வில் ஜெபம் ஒரு மிக 

முக்கியமான அம்சம். அனுதினமும் கொஞ்ச நேரமாவது 

விசுவாசிகள் ஜெபத்தில் கழிப்பார்கள், ஜெபம் என்பது நீங்கள் 

இறைவனோடு பேசுவது, நீங்கள் ஜெபத்தில் தேவ சமூகத்தை 
அணுகும்போது, பரலோகத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்படுகின்றன. 



தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மை பரிபூரணமாக புடமிடும் ஒரு 
அனுபவம். இப் பூமியில் உள்ள அவன் தன் தந்தையோடு ஒருநாள் 
பேசுவது போல ஜெபத்தில் ஒருவன் இறைவனோடு பேசுகிறான். 
நம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் ஆண்டவரிடம் 
பேசலாம். அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். அவருக்கு மறைவானது 

ஒன்றுமே இல்லை. ஜெபம் என்பது ஆண்டவரை போற்றுதல், 

துதித்தல், ஆராதித்தல் மற்றும் நன்றி கூறுவதாக இருக்கணும். 
தம்மோட பிரச்சனைகளுக்கு மாத்திரமல்ல, மற்றவர், உறவினர், 

நண்பர்கள் மற்றும் தேசத்தின் பிரச்சனைக்காகவும் உதவும்படி 

ஆண்டவரிடம் ஒருவர் விண்ணப்பிக்கலாம். ஜெபம் எப்போதுமே 

இயேசுவின் நாமத்தினாலேயே ஏறெடுக்கப்படுகிறது. ஜெபம் என்பது 

தொடர்ச்சியாகவும் முழு விசுவாசத்தோடும் இருக்க வேண்டும். 

இயேசு “என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதைக் கேட்டாலும் நான் 

செய்வேன்” என்று யோவான் 14:14 இல் வாக்குப் பண்ணியிருக்கிறார். 

ஆன்மிக, ஆவிக்குரிய மேம்பாட்டிற்காகவும் ஒருவர் ஜெபிக்கலாம். , 

இந்த உலகப் பிரகாரமான காரியங்களுக்காகவும் ஜெபிக்கலாம். 

ஜெபத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு தோல்வியையும் மேற்கொள்ள 

முடியும். ஒவ்வொரு மனந்திரும்புதலுக்கும் பதில் கிடைக்கும். இந்த 

உலகில் வாழும்'உங்கள் அன்பான தகப்பன் அவரின் பிள்ளைகளின் 

தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பது போல, “பரலோகத்தில் இருக்கும் 

நம் பரம பிதா அன்போடு நீங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் 

அதிகமாகவே உங்களை. ஆசீர்வதிப்பார்” - (எபேசியர் 3:20). 

்ரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை 

வாழ்க்கைப் பாதையில் ஒருவனுக்கு கிடைக்கக் கூடிய மிக 

முக்கியமான, வல்லமையான உதவி என்னவென்றால் அது “பரிசுத்த 

ஆவியின் ஐக்கியமே” - (கலாத்தியர் 5:16). அவர் ஒரு வழிகாட்டி. 

ஆவிக்குரிய வாழ்வில் ஒரு ஆசிரியர். விசுவாசிகளுக்கு இயேசு 

கிறிஸ்துவின் மூலமாக கிடைத்த மிகப் பெரிய ஈவு, பரிசு பரிசுத்த 

ஆவி. பரிசுத்த ஆவி என்பது தேவனுடைய ஆவி. அவர் உங்களை 

சகல சத்தியத்தையும் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்கின்றார். 

“உண்மையில் ஆண்டவரோட வார்த்தைகள் எல்லாமுமே பரிசுத்த 

ஆவியின் உதவியோடே எழுதப்பட்டது' - (2 தீமோ 3: 16,17). 



கர்த்தராகிய இயேசு பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையைக் 
கொண்டே பல வியாதியஸ்தர்களை சுகமாக்கினார். “பரிசுத்த 
ஆவியானவரிடம் கேளுங்கள். அவர் உங்களுக்கு ஜெபத்தில் உதவி 
செய்வார்” - (ரோமர் 8:26). இயேசு இந்த பூமியை விட்டு பிரிந்து 
பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற போது, சீடர்கள் 
அனைவரும் மிகவும் துக்கமாக இருந்தனர். அப்போது இயேசு 
“நான் போகிறேனே என்று துக்கப்படாதிருங்கள். உங்களோடும், 
உங்களுக்குள்ளும் இருப்பதற்காக பரிசுத்த ஆவியாகிய ஈவை 
உங்களுக்கு கொடுப்பேன்” என்றார் - (யோவான் 14: 16, 17. 
“நான் உங்களுக்கு போதித்ததையெல்லாம் அவர் உங்களுக்கு 
கற்றுக் கொடுப்பார். அவர் உங்களை சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் 
வழி நடத்துவார்". இறைவனோடு சேர்ந்து நடக்கும் வாழ்வில் அவர் 
உங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டியாக இருப்பார். 

இயேசுவின் சிலுவை மரணம் இருளின் அந்தகார சக்திகள் 
அனைத்தையும் அழித்து விட்டது. இயேசு என்கிற நாமமும் 
சிலுவையில் அவர் சிந்திய இரத்தமும் (கொலேசியர் 2:15, 1 
யோவான் 1: 6,7) சாத்தானின் சகல சேனைகளையும் முறியடித்து 
விட்டது. இந்த உலகம் சார்ந்த கவர்ச்சிகளை மேற்கொள்ளும் நமது 
முயற்சிகள் இயேசு என்கிற நாமழ் கோபம், எரிச்சல், பொறாமை 
மற்றும் மனக் கசப்புகளை மேற்கொள்ள உதவுகிறது. உங்கள் 
எதிரிகளை கூட மன்னிக்கவும், அவர்களை நேசிக்கவும் இயேசுவின் 
நாமம் உதவுகிறது. உங்களுடைய உள்ளத்தில் பரலோகத்தின் 
ஆவிக்குரிய இராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க அதனை உங்களின் 
மிகப் பெரிய சக்தியாக இருக்கிறது. “இயேசு என்கிற நாமத்தின் 
வல்லமை உங்களுக்கு சந்தோஷம், சமாதானம், அன்பையும் தந்து, 
எல்லாவற்றையும் செய்ய பெலப்படுத்தவும் செய்யும்" - (பிலிப்பியர் 
4:13) 

உங்களின் மரணத்திற்கு பிறகு நீங்கள் பரலோக பிரஜையாகும் 
் அ 

டசி 
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பாக்கியத்தையம் உங்களுக்கு உறுதியளித்திருக்கிறார். “நான் 
போய் பாக்கத். உங்களுக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை 
ஏற்பாடு செய்வேன்” (யோவான் 14:2) நாம் இரட்சிப்பையும், 
இயேசுவிடமிருந்து பரலோகத்தில் நமக்கொரு இடத்தைப் பற்றிய 
உறுதியையும் பெற்றிருக்கிறோம். இயேசுவே இறைவன். நீ அவரை 

நம்பி விசுவாசி. அதைக் குறித்து உனக்கு எவ்வித சந்தேகமும் 
வேண்டாம். 

9 
இப்போது நாம் இயேசுவை சந்திக்க தயாராவோம். பரிசுத்தத் 

திலும், அன்பிலும் நாம் அவருடைய உண்மையுள்ள பிள்ளைகளாக 
மாறுவதற்குரிய நேரமிது. நம் மணவாளனாகிய இயேசுணேடு 

நம்முடைய திருமணத்திற்கு தகுதியாகும்படி ஆவிக்குரிய ஆடை 
அணிகலன்களை அணிந்து கொள்ளுங்கள். பரிசுத்த ஆவி 

யின் உதவியும், ஆண்டவரின் வார்த்தையும் இயேசுவிடம் நாம் 
ஏறெடுக்கும் ஜெபமும், சிலுவையின் வல்லமையும் எல்லா தடைகளை, 
மேற்கொள்ளவும், அவருடைய உண்மையான சீடர்களாக ஆகவும் 
உதவிடும். ஆமென். அல்லேலுயா! 

கயேசுவின் ரரலோகம் 

மாணவர்களுக்கு இயேசுவின் உலகத்தைக் குறித்து, குறிப்பாக 

அவர் அடிக்கடி குறிப்பிடும் பரலோகம், நரகம் குறித்து அறிந்து 
கொள்ள ஆர்வமாய் இருந்தது. ஒரு மாணவன் “குருஜி, இயேசு 

பரலோகம், நரகம் குறித்து அடிக்கடி பேசுவது பற்றி நாங்கள் 

கேட்கிறோம். இவைகள் உண்மையிலேயே இருக்கின்றனவா? 

இல்லையென்றால் நரகத்திற்கு போக வேண்டுமே என்கிற 

பயத்தில் ஜனங்கள் நல்லபடியாக நடப்பதற்காக சும்மா வெறுமே 

சொல்லப்பட்டதூ? 

அதற்கு குருஜி, செடிகள், தாவரங்கள், உயிரினங்களோடு இந்த 

உலகம் எப்படி உண்மையாய் இருக்கிறதோ அதேபோல பரலோகம், 

நரகழும் உண்மையாய் இருக்கின்றன” என்றார். “பரலோகம், 

நரகத்தை விளக்கிச் சொல்லுங்களேன்” என்று ஒருவன் கேட்டான். 

குருஜி “இயேசுவின் சீஷர்களில் ஒருவனான யோவானுக்கு 

பரலோக தரிசனத்தை கொடுத்ததை விளக்கி வெளிப்படு து 



விசேஷம் 21 ஆவது அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. 

“அங்கே பரலோகத்தில் வேதனையோ, வருத்தமோ, மரணமோ 

கிடையாது என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஆண்டவரின் 

மகிமை அந்த இடம் முழுக்க மூடி இருப்பதையும், அங்கு நீ நித்ய 
காலமும் வாழ்வீர்கள்” என்றார். “உண்மையிலேயே அது போன்ற 

ஒரு இடம் இருக்க முடியுமா?” என்று ஒருவன் ஆச்சரியமாய்க் 

கேட்டான். “ஒவ்வொரு யுகத்திலும் இயேசு பலருக்கு பரலோக 

தரிசனத்தை காண்பித்திருக்கிறார். பைபிளின் பல புத்தகங்களை 

எழுதியுள்ள. அப்போஸ்தலர் பவுல் இயேசுவையும், பரலோக 

தரிசனம் பற்றியும் எழுதியிருக்கிறார். பல தேவ மனிதர்கள், ஏன் 

பல சாதாரண மனிதர்கள் கூட பரலோக “தரிசனம் கண்டு அதைக் 

குறித்து விளக்கமாக எழுதியிருக்கிறார்கள். இங்கிலாந்தில் 17 ஆம் 

நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மிகப் பிரபலமான பிரசங்கியார் ஜான் புனியன் 

பரலோகம் தான் சென்று வந்தது குறித்து எழுதியிருக்கிறார். ஏன் 

நமது தேசத்திலேயே 20ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் பஞ் 

சாப்பைச் சேர்ந்த சாது சுந்தர்சிங் அவருடைய அனுபவங்களைக் 

குறித்து “VISIONS OF SPIRITUAL WORLD’ என்கிற நூலில் 

எழுதியுள்ளார். 

உலகமெல்லாம் சென்று ஆண்டவருடைய வார்த்தையைப் 

பகிர்ந்து கொண்ட தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த தீர்க்கதரிசி டிஜிஎஸ் 

தினகரன் பரலோகத்தில் இயேசுவையும், பல தேவ மனிதர்களையும் 

சந்தித்தது குறித்து தன் அனுபவத்தை எழுதியிருக்கிறார். 
அமெரிக்க தேசத்தின் பிரபல பிரசங்கியரான மேரி கே. பேக்ஸ்டர் : 

அவர் எழுதி வெளியிட்ட “DIVINE REVELATIONS OF HEAVEN 

தரம HEL. என்ற புத்தகத்தில் ஆவிக்குரிய உலகம் குறித்த 

ஒவ்வொரு அம்சத்தையும், பகுதியையும் மிகத் தெளிவாக அழகாக 

எழுதியுள்ளார். இந்த உலகத்தின் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்தும் 

அவர்களுடைய அனுபவங்களை, ஜனங்கள் சர்ச்சுகளிலேயும், 

தகவல் மீடியாக்களிலும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். 20 ஆம் 

நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் சீனாவில் வாழ்ந்த ஒரு மிஷனரியான 

எச்.ஏ. பேக்கர் அவருடைய புத்தகமான ' “VISIONS BEYOND THE 

சட இல் ஒரு சீன அனாதைக் குழந்தைகளின் ஆசிரமத்தில் 

வாழ்ந்த குழந்தைகளின் அனுபவம் குறித்து மிகத் தெளிவாக 
எழுதியிருக்கிறார்” என்றார். 
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“இந்த ஜனங்களின்படி பரலோகம் எப்படி இருக்கிறது?” என்று ஒரு 

மாணவன் கேட்டான். அதற்கு குருஜி “பரலோகம் பூமியைப் போலவே 
காணப்படுகிறது. ஆனால் அது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. 
பரலோகத்தில் மரணமோ, வயது முதிர்வதோ கிடையாது. மிகப் 
பெரிய சந்தோஷமும், சமாதானமும் அங்கே நிறைந்திருப்பதை 

ஒருவர் காண முடியும். இந்தப் பூமியில் உங்களுக்கு ஒரு மாம்ச 
சரீரம் இருப்பது போல, பரலோகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு 

ஆவிக்குரிய சரீரம் இருக்கும். எல்லாருமே மிகவும் அழகாகவும், 

இளமையாகவும் இருப்பார்கள். 

பரலோகத்திற்கு வரும் ஆத்துமாக்கள் அங்கேயுள்ள நதியில் 

சுத்திகரிக்கப்பட்டு புனிதமாக்கப்படுவார்கள். நதிகள், நீர், 

வீழ்ச்சிகள், வண்ண வண்ண வாசமுள்ள மலர்கள், நல்ல கனி. 

கொடுக்கும் மரங்கள் நிறைந்தும் பரலோகம் காணப்படும். அந்த 

கனிகள் எல்லாம் மிகவும் ருசியாகவும், அந்த மரங்கள் எல்லாம் 

கண்ணைப் பறிக்கும் பல வண்ண நிறங்களோடும், சுகந்த மணம், 

வீசிக் கொண்டும் இருக்கும். பரலோகத்தில் இயேசு இருக்கிறார். - 

அங்கு வாழும் ஒவ்வொருவருக்கும் விஸ்தாரமான அழகிய 

தோட்டத்தின் நடுவில் உள்ள மிகப் பெரிய அரண்மனை போன்ற 

வாசஸ்தலங்கள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அனைவருமே 

ஏதாவது ஒரு பணியில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபட்ட வண்ணமாய் 

இருப்பார்கள். யாரையுமே அங்கே சோம்பலாய், வெட்டியாய் சுற்றித் 

திரிவதைக் காண முடியாது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பொறுப்பு 

கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதை அவர்கள் செய்து கொண்டு 

இருப்பார்கள். பரலோகத்தில் பலவிதமான தேவதூதர்களை நீங்கள் 

காண முடியும். 

அங்கே மனத்திலோ, உடலிலோ ஊனமுள்ளவர்களைக் காண 

முடியாது. அங்குள்ள மக்களின் முகங்கள் பிரகாசமாகவும், 

சுருக்கமின்றியும் இருக்கும். இங்கே பூலோகத்தில் ஜனங்கள் 

பிக்னிக் போறது போல, அங்கே சொர்க்கத்திலேயும் ஜனங்கள் 

போவார்கள். அங்கே பாட்டும், டான்ஸும் ஒரே குதூகலமாக 

வும் ஜனங்கள் இருப்பார்கள். இயேசுவை ஆராதிப்பதற்கு நிறைய 

பேர் கூடுவார்கள். தேவதூதர்கள் நடத்தும் அந்த ஆராதனையில் 

மகிழ்ந்து களி கூறுவார்கள். பூமியில் கேட்பதை விட இசை 

தெய்வீமாகவும், இதமாகவும், உள்ளத்தை சிலிர்க்க வைக்கும்படியும் 

இருக்கும். குழந்தைகள் சகல விதமான மிருகங்களோடும் 



KS கொண்டு இருப்பதைக் காண முடியும், மரணமோ, 
வடு இவள பரலோகத்தில் கிடையாது. 

இலை நூ) என்று ஒன்று உண்மையிலேயே இருக்கிறதூ?' | 
ஊறு. விலையிலான. சூருவி இதற்கு சொர்க்கம் எவ்வளவு 
உண்மையோ. அதேபோல நரகமும் உண்மையே. ஒருத்தரும் 
நாக்கிற்கு போகக் கூடாது, அந்து இடம் மிகவும் வேதனையும் 
சிலைகளும் உண்டான ஒரு இடம். அந்த இடம் ஒரே 
இருட்டாக இருக்சூட் ஊங்கு முடியாக அளவுக்கு உஷ்ணமும், 
ஷிஃகையும் இருக்கும். இந்த உலகில் மனந்திரும்பாமல் வாழ்ந்த 
பலச் இந்த நூ சத்தில் விழுவார்கள். நெஞ்சை அடைக்கும் 
ஒருவிதமான தர்நாற்றம் அங்கே . எங்கும் நிறைந்திருக்கும், 
அந்த இடக்கில் யாராலும் ஒரு நிமிடம் கூட இருப்பது மிகவும் 
க்ஷம். அங்கே அக்கினி ஒரு கடலாகவே இருக்கும், அது 
ஆங்குள்ளவர்களை அப்படியே சகித்துக் கொண்டிருக்கும், - 

எங்கு பார்த்தாலும் ஒரே அழுகையும், கூக்குரலும், தாங்க 
டி லேகனையில்  குடியாய். துடிக்கும் முனங்கல்களும் 

2. அந்த எஞ்தஞ்தைக் கேட்டு பலருடைய இதயமே 
ல்லொண்ணா வேதனைக்கு உள்ளாகும். நரகத்தை பார்த்த 

பின்பு மேரி கே பாக்ஸ்டர் ஒரு மாசத்திற்கு மேலாக அவரால் 
தூங்க முடியவில்லை என நூகத்தில் அவர்கள் கண்ட காட்சிகள் 
அவரை அந்த அளவுக்கு பாதித்து விட்டது. 

இவ்வளவு விரிவாக இதுபற்றி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை 
ஒருக்காலும் இதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கும் என்று எனக்கு. 
நம்புவது கடினமாக இருக்கிறது" என்று ஒருவன் சொன்னான். 

குருஜி அதற்கு, உண்மை என்பது நீ நினைக்கின்றபடியே, 

இந்த ௨ உலகத்தை படைத்த தேவனாகிய இயேசு உண்மையைத் 
தவிர வேறு எதையும் பேசுவாரா? அவர் அடிக்கடி ஆவிகளின் 

உலகத்தைப் பற்றியும், சொர்க்கம், நரகம் பற்றியும் 
'உண்மையாகவும், சத்தியத்தோடும், நீதியோடும் வாழ்வதற்காக 
கஷ்டப்பட்டவர்கள், துன்பம் அனுபவித்தவர்கள் அனைவருக்கும் 
பாலோகத்தில் மிகுதியான பலன் கிடைக்கும்! - (மத் 5:12. 

ப்ப சற் மது ட்ட காலம் க் ப து 
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அனுபவிப்பார்கள். அங்கே அவர்களுக்கு யாரும் உதவ முடியாது. 

எப்போதும் பரலோக பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி நீதியோடும் 

எல்லாமே தற்காலிகமானதே. ஆனால் பரலோகத்தின் பரமானந்தம் 

என்றும் நித்யானந்தமாய் நிலைத்து நிற்கும். இயேக சொர்க்கம் 
செல்ல வழிகாட்டுகிறார். அவர் காட்டிய பாதையை, வழியை விட்டு 

விலகி, இடப் புறமோ, வலப்பறமோ நித்தியத்திற்கும் 
அவரோடு பரலோகத்தில் என் > + சதா அ. 

இருப்பதற்கும்படி இயேசு கொடுக்கும் இரட்சிப்பு இதுவே. 
கட்க தவ 

இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூலோகத்தில் வாழ்ந்த காலத்திலே அவர் 

பார்க்க முடியாதபடி எண்ணி மாளாத அற்புதங்கள், அதிசயங்களை 

எல்லாம் செய்தார். குருடர்களுக்கு பார்வை கிடைத்தது. 

முடவர்கள் எழுந்து நடந்தார்கள். பிறவி ஊமைகள் பேசினார்கள். 

செவிடர்களின் செவிகள் திறக்கப்பட்டன. குஷ்டரோகம் போன்ற 
தீராத நோய்கள் எல்லாமே தீர்ந்தது. மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு 

பிசாசின் பிடியில் இருந்தவர்கள் விடுதலை பெற்றார்கள். மரித்தோர் 

உயிரோடு எழுந்தார்கள். பெருங் காற்றும், கொந்தளிக்கும் கடலும் 

கூட அவர் ஆணை கேட்டு அமைதலாச்சு. சாதாரண வெறும் ர 

தண்ணீர் ருசி மிகுந்த திராட்சை ரசமாச்சு. விட்டி அவர் செய்த 

வெறுமே திரும்பிச் செல்லவில்லை. நன்மைகளை பெற்றே திரும்பிச் . 

சென்றனர். அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டவர்கள் கூட சுகம் 

பெற்றார்கள். 

இன்றைய தேதியிலும் கூட அவரை விசுவாசிப்பவர்களுக்கு 

அற்புதம் நடக்குது. விடவே முடியாத கொடிய பாஷ் மூக 
வழக்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை கிடைக்குது. அதிசயங்களை 

செய்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் அவர். அவர் நம்மை காண்கின்ற 
தேவனாக, ஒரு பெற்ற தாயைப் போல அன்பு காட்டுகின்ற, ஒரு 

தந்தையைப் போல அரவணைக்கின்ற, ஒரு நண்பனைப் போல் 



ஆற்றித் தேற்றுகின்ற, எப்பேர்ப்பட்ட பாவத்தையும் மன்னிக்கின்ற 
மனதுடைய மனதுருக்கம் கொண்ட தேவனாக அவர் இருக்கிறார். 
அவரே இந்த பிரபஞ்சத்தையும் இதிலுள்ள சகல ஜீவ ராசிகளையும், 
மனிதர்களையும் சிருஷ்டித்தவர். அவர் படைத்த மனுக் குலத்தை, 
அவர் ஈன்றெடுத்த பிள்ளைகளை அவர் நேசிக்கிறார். அவர்களின் 
தேவைகளை எல்லாம் அவர் சந்திக்கிறார். 

அவர் உங்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தை மட்டுமல்ல, நம் 
அனைவரின் ஆத்துமாவின் ஆரோக்கியத்தைப் பற்றியும் அவர் 
அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். நாம் எல்லோரும் ஒரு பரிசுத்த 
ஜீவியம் வாழ்ந்து அவரோடு என்றென்றும் பரலோகத்தில் நித்ய 
ஜீவனைப் பெற்றுக் - கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று அவர் 
விரும்புகிறார். மறுமைக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை மட்டுமல்ல, 
இம்மையிலும் நம் தேவைகளை எல்லாம் அவர் தருகிறார். அப்படி 
அவர் சிலரின் வாழ்வில் செய்த அற்புதங்களை, நன்மைகளை 
இப்போது நாம் பார்ப்போம். அவர் செய்தவற்றில் ஒருசிலவற்றை 
மாத்திரம் நான் இப்போது ஒரு சாம்பிளுக்காக உங்களிடம் 
சொல்கிறேன். 

இயேசுவே மெய்யான தேவன் என்று 
கண்டு கொண்ட சுரேதா 

“கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். நீ அவரோடு இருந்து 
அவரைத் தேடினால், நீ அவரைக் கண்டு கொள்வாய்? - 2 
யோவான் 15:12. 

ஸ்வேதா அவள் வாழ்க்கையில் மிகவும் சந்தோஷமாக 

இருந்தாள். அவள் விருப்பப்பட்டது எல்லாமே அவளுக்கு இருந்தது. 
பெங்களூரில் அவள் விரும்பியபடியே ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் 

படித்துக் கொண்டிருந்தாள். அவள் ஒரு அழகான, புத்திசாலியான 

பெண். நல்ல மகிழ்ச்சியோடு இருந்த குடும்பத்தின் ஒரு அன்பு 

மகள். அவள் வேண்டியதெல்லாம் இறைவன் அவளுக்கு கொடுத்து 

விட்டார் என்றே தான் சொல்ல வேண்டும். ஒன்றே ஒன்றைத் தவிர. 

ஆம் இறைவனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு. 

ஆவலைத் தவிர, அவள் இறைவனை அறிந்து கொள்ள நிறைய 

படித்தாள், தியானித்தாள். கலந்துரையாடி, விவாதம் செய்தாள். 

இருந்தாலும் இறைவனை முழுமையாக அறியும் அந்த சத்தியம் . 
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அவளுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. அவள் குடும்பத்தின் குல 

தெய்வத்திடம் வேண்டிக் கொண்டு பிரார்த்தனை செய்தாள். பதில் 

இல்லை. 

ஆனால் ஒரு நாள் அவளின் வேண்டுதல்கள் கேட்கப்பட்டு 

இறைவன் அவளுக்கு பதில் கொடுத்தார். அவள் கிராஃப்லோ 

டாலர் (ோனி௦ 0௦1௭), என்கிற மிகப் பிரம்மாண்டமான ஒரு கிறிஸ்தவ 

போதகரின் நிகழ்ச்சிகளை டி.வியில் பார்த்தாள். அவர் பேசிய 

ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவளுக்கே, அவளுடைய வாழ்க்கைக்கே 

உரியது போன்று அவளது இருதயத்தை ஆழமாகத் தொட்டது. 

ஒரு கிறிஸ்தவ ஃபிரண்டு மூலமாக இன்னும் அதிகமாக இயேசு 

பற்றி அறிந்து கொண்டு, அவரை தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக் 

கொண்டு, சத்தியத்தை அறிய, இயேசு தான் மெய்யான கடவுள் 

என்று அறிந்து கொள்ள ஒரு அடையாளம் காட்டும்படி அவரிடமே 

தொடர்ந்து கேட்டாள். 

எட்டாவது நாள் அவள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை 

உணர்ந்தாள். அவள் இயேசுவிடம் ஜெபம் செய்யும் போது, ஒரு 

வல்லமை அவளுக்குள் பாய்ந்து அவளை அறியாமல் அப்படியே 

அவள் துள்ளி பின்புறமாக விழுந்தாள். மருத்துவம் படிக்கும் 

மாணவியான சுவேதாவுக்கு இது சாதாரணமான ஒரு நிகழ்வு 

அல்ல. இது ஒரு அசாதாரணமான நிகழ்வு என்பதை பரிபூரணமாக 

உணர்ந்து கொண்டாள். இயேசு காட்டிய இந்த அடையாளத்தின் 

மூலம் அவள் பரிபூரண நம்பிக்கை கொண்டாள். இது அவளை 

புல்லரிக்க வைத்தது. இந்த சத்தியத்தை இன்னும் அதிகமாக 
அறிந்து கொள்ள அவள் ஆவல் கொண்டாள். 

தேவனுடைய வார்த்தைகளை -பைபிளை அவள் அனுதினமும் 

படித்தாள். இன்னும் அதிக ஆழமான சத்தியங்களை அறிந்து 
கொள்ள ஜெபித்தாள். பைபிளில் இயேசு குருடர்களுக்கு 

பார்வை கொடுத்ததையும், அவரைத் தொட்டவர்கள் சுகமாகினர் 

என்பதையும் பைபிளில் படித்து விட்டு ஆச்சரியப்பட்டாள். 

அதுமட்டுமல்ல யோவான் 14:12 இல் “இந்த அற்புதங்களைக் 

கண்டு திகையாதீர்கள். என்னுடைய நாமத்தில் நீங்கள் இதையும் 

செய்வீர்கள். இதைவிட அதிகமாகவும் செய்வீர்கள் என உறுதி 

கூறுகிறேன்” என்பதையும் படித்தாள். சுவேதா ஒரு மனதுருக்கம் 

கொண்ட ஒரு நல்ல பெண். வியாதியில் இருப்பவர்கள் மீது மிகவும் 



இரக்கம் கொண்டவனாக இருந்தாள். அவள் அவர்களுக்காக 
ஜெபம்" செய்ய ஆரம்பித்தான். நடக்க முடியாமல் படுத்த 

படு ருந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்காக அவன் இயேசுவின் 

கெலும்பில் ஒரு ஆபரேஷனுக்குப் பிறகு கடுமையான 
வலியினால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டு இருந்தார்கள். அவர்கள் 

aT அவள் பைபினை மிகவும் தீவிரமாக படிக்க 

யேசு உ கிறில்கு்க் விசுவாசி. அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் 

ரட்சிக்கப்படுவீர்கள்” என்கிற வாக்குத் தத்தத்தை கண்டாள
். அந்த 

த பிடித்துக் கொண்டு அவன் கொத்த வெகு சீக
்கிரமே [ர்] டம 

9. i] 

) 
படு] 

5 த கொண்ட ப நான் எல்லா 

எப்போதும் சந்தோஷத்தோடும் சமாதானத்தோடும் இருக்கிறேன். 
என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் தேடிக் கொண்டிருந்த மெய்யான 

தேவன் இயேசுவே என்று சுவேதா பகிழ்ச்சியடஸ் கூறிக் 



டாக்டர் சுவி, எஸ்.தாயப்பன் 54 

ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைப்பதும் அவருக்கு பெரும் பாரமாக 

இருந்தது. அவருக்கு உள்ளத்தில் சொல்லி முடியாத துன்பம், 
சோகம். ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும் அவரின் மனைவி உயிர் 
பிழைப்பது மிகவும் கடினம் என்று டாக்டர்கள் கூறி விட்டனர். 
அவரோட துயரத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தும்படியாக 
ஜோசியத்தில் நிபுணரான அவரோட அப்பா சொல்லி விட்டார். 
“மகனே, உன் மனைவி மூன்று மாசத்துக்கு மேலே ஒரு நாள் கூட 
உயிர் வாழ மாட்டாள்” என்று மூன்று மாசத்துக்கு முன்னாடியே 
சொல்லிட்டாரு. அவருக்கு திருமணமான நாளிலிருந்து, சிவசாமி 

அவரோட மனைவியை உயிருக்கு உயிராய் நேசித்தார். அவரையும், 

குடும்பத்தையும், பிள்ளைகளையும் அவள் அப்படி பாசத் ம் 

நேசத்தோடும் அவ்வளவு நேர்த்தியாக கவனித்துக் கொண்டாள். 

அவளை இழப்பதை அவரால் நினைத்துக் கூட பார்க்க முடியவில்லை. 

அவர் உள்ளம் மெளனமாக அழுது கொண்டிருந்தது. சோகமாக 

ஒரு நடைப்பிணமாக அவர் நடந்து கொண்டிருந்தார். - 

அப்பொழுது ஒரு வயதானவரோடு நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு 
வாலிபன் “சார் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்ககிட்டே படிச்ச 

ஸ்டேண்ட் டேவிட்” என்றான். சிவசாமியின் வீடு அருகில் வந்து 
விட்டது. “ஓ.. ஆமா..ஆமா எப்படிப்பா இருக்கே? செளக்கியமா? 

எங்கே, என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கே? நீ ஒரு பிரைட் ஒபிடியண்ட் 

ஸ்டண்ட். உன்னை எப்படி மறக்க முடியும்?” என்று சொல்லிக் 

கொண்டு இருக்கும் போதே வீடு வந்துவிட்டது. _ வீட்டிற்குள் 

அவர்களை அழைத்தார். காபி குடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது . 
டேவிட்டின் தந்தை கேட்டார். “சார் என்ன, ரொம்ப கவலையா, 

சோர்ந்து போய் இருக்கீங்க? என்ன பிரச்சினை?” என்று மிகவும் 

பரிவோடு அன்போடு விசாரித்தார். ் 

அவர் கேட்ட விதம் சிவசாமியின் உள்ளத்தைத் தொட்டது. 

மனைவியினுடைய நிலை குறித்தும், டாக்டர்கள் நம்பிக்கை இழந்து 

கூறியதையும் அவர் அவர்களிடம் சொன்னார். அதற்கு டேவிட்டின் 

தந்ைத “நான் ஒன்று சொன்னா தப்பா எடுத்துக் மாட்டீங்களே. 

நாங்கள் இந்த வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த இயேசுவைக் 

கும்பிடுகிறவர்கள். அவரே அனைத்தையும் சிருஷ்டித்துக் காப்பவர். . 
ஜீவனையும் கொடுப்பவர். அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் 

இல்லை. 

இரட்சிப்பை அளிக்க முக்திக்கு வழிகாட்ட அவர் இப்பூலோகத்தில் 

மனிதனாக அவதரித்து வந்தார். அவர் இந்த நற்செய்தியை 



பரப்ப சீஷர்களை உருவாக்கினார். பல்லாயிரக்கணக்கான 
வியாதியஸ்தர்களை அவர் சுகமாக்கினார். நீதியோடு நேர்மையோடு 
உத்தமத்தோடு வாழ போதித்தார். “துன்பத்தில் அவதிப்பட்டுக் 
கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு அவர்கள் செய்த பாவங்களிலிருந்து 
விடுதலை தருவதற்காக நான் என்னுடைய இரத்தத்தை 

சிந்தினேன். ஜனங்களின் துன்பங்களை நான் என் சரீரத்தில் 
ஏற்றுக் கொள்கிறேன். அவர்களைச் சுகப்படுத்துவேன்' என்றார். 
மனுக் குலத்தினுடைய கஷ்டங்களைப் போக்க அவர் சிலுவையிலே 
மரித்தார். ! 

மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து மரணத்தை ஜெயித்தார். 
மிஸ்டர் சிவசாமி, அறிந்தும் அறியாலும் செய்த பாவங்களுக்காக 
அவரிடம் மனங்கசிந்து அழுது ஒப்புக் கொடுங்கள். அவர் காட்டிய 
நல்வழியில் அறவழியில் நடவுங்கள். அவர் உங்கள் கவலையைப் 

போக்கி, கண்ணீரைத் துடைத்து, உங்கள் மனவிருப்பங்களை 
எல்லாம் நிறைவேற்றுவார். இயேசு உங்களுக்காகவும், 
உங்கள் மனைவிக்காகவும் சிலுவையில் தொங்கினார். - அவர் 

உங்களுக்காகவும் உயிர் விட்டார். இதை விட பெரிய அன்பை 

வேறு யாராவது காட்ட முடியுமா? அவரை நம்புங்கள். அவர் 

உங்கள் மனைவிக்கு உயிர் கொடுப்பார். சந்தேகம் வேண்டாம். 

“என்னை சோதித்துப் பாருங்கள்' என்று சொன்ன தேவன் அவர் 

ஒருவரே என்றார். 4 

அவர் சொன்னதை சிவசாமியும், அவரோட பிள்ளைகளும் 

கேட்டுக் கொண்டு இருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் சிவசாமியிடம் 

நம் அம்மா சுகமடைய, நம்முடைய குடும்ப நன்மைக்காக நாம் 

எல்லாரும் இயேசுவிடம் வேண்டுவோம் என்று கண்ணீரோடு, 

நம்பிக்கையோடு வேண்டினர். அனைவரும் முழங்கால் படியிட்டு 

ஆண்டவராகிய இயேசுவிடம் கண்ணீர் விட்டு கதறினர். “எங்கள் 

பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியுங்கள் தேவனே. எங்கள் 

அம்மாவுக்கு உயிர் கொடுங்கள் ஆண்டவரே” என்று ஒருமைப்பட்டு 

ஜெபித்தனர். அற்புதம் நடந்தது. டாக்டர்கள் கைவிட்டாலும் கர்த்தர் 

விடவில்லை. சிவசாமியின் மனைவி படிப்படியாக சுகமானார்கள். 

ஒரு மாசத்தில் பரிபூரண சுகம் பெற்றார்கள். டாக்டர்கள், சொந்தம், 

பந்தம், இனத்தார், ஜனத்தார் அனைவருமே. ஆச்சரியப்படும்படியாக 

அதிசயிக்கும்படியாக, சுகம் பெற்று வீடு திரும்பினார்கள். 

பதித 



அவர்களின் சொந்த பந்தம் அனைவருமே “நிச்சயமாக நீங்கள் 

ஆராதிக்கும் இயேசு உண்மையிலேயே இந்த பிரபஞ்சத்தின் 
தேவனே” என்றனர். சிவசாமியும் அவருடைய முழுக் குடும்பமும் 

தண்மை பண்படுத்தும் மூமன் கரே - லட்சுமி | 

“ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால், அவன் புது சிருஷ்டி 
4 ஆகிறான்... த் மறைந்து அனைத்தும் புதிதாகிறது”” 
2 கோர்! 5:17. 

லட்சுமி அவளின் மகனைப் பற்றிய புகார்களை 

அஜதின பும் கேட்டு நொந்து போனாள். முரட்டுத்தனமாகவும், மிக 

மோசமாகவும் நடந்து கொள்ளும் அவனை எப்படித் திருத்துவது 
என்று அவளுக்குப் புரியவில்லை. அவனுடைய நடவடிக்கைகள் 
நாளுக்கு நாள் மோசமாகிக் கொண்ட போயிற்று. லட்சுமி ஒரு 

நல்ல தெய்வபக்தியள்ள, பயபக்தியுள்ள மற்றும் தாழ்மையுள்ள ஒரு 

பெண்மணி. அவன் மகனின் செயல்பாடுகள் அவளுக்கு மிகுந்த 

வேதனையைத் தந்தது. 

எல்லாம் ராகவேந்தனைத் தொட்டது. அவனுடைய கெட்ட பழக்க 

வழக்கங்கள், நட்பு, கெட்ட வார்த்தைகளிலிருந்து விடுபட்டு, 
மாறி ஊடி முற்பட்டான். ஆனால் அவன் எவ்வளவு முயன்றும் 

அவனுடைய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடுபட முடியவில்லை. 

மந்திரங்களைச் சொல்லி பூஜை செய்யுமாறு சிலர் சொன்னார்கள். 

அதையும் செய்து பார்த்தான். ஆனால் எந்த பிரயோஜனமும் 

இல்லை. அவனை அவனால் திருத்திக் கொள்ளவே முடியவில்லை. 

ஒருநாள் அவனுடைய நண்பர்களில் ஒருவன் ராகவேந்தனை 

இயேசுவை விகவாசிப்பவர்கள் நடத்தும் ஒரு பிரேயர் மீட்டிங்கிற்கு 

அண்த்துச் சென்றான். அந்த ஏரியாவிலிருக்கக் கூடிய அத்தனை 



கிறிஸ்தவர்களும் அதில் கலந்து கொண்டு இயேசுவை போற்றிப் 

பாடி துதித்தனர். அந்த கூடுகையில் ஒரு போதகர் இயேசுவின் 
போகனைகளை உபதேசித்தார். அதை அனைவருமே மிகக் 

கவனக்கோடும், அக்கறையோடும் ஆர்வத்தோடும் கேட்டனர். அந்த 
மீட்டிங்கின் இறுதியில் அந்த போதகர் உடல் நிலை சரியில்லாத 
வியாதியஸ்கர்களுக்காகச் ஜெபித்தார். ராகவேந்திராவின் நண்பன் 

அவனுக்காக ஜெபிக்கும்படி அவரிடம் வேண்டிக் கொண்டான். அந்த 
போதகர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்த உடனேயே ராகவேந்திராவுக்குள் 

ஓர் பரிபூரண அமைதி, சந்தோஷம், மாற்றம் ஏற்படுவதையும் 
உணர்ந்தான். அது அவனை பலப்படுத்தியது. 

தொடர்ந்து அவன் அந்த பிரேயர் மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டான். 

அவனிடமிருந்த கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் அவனை 

விட்டு நீங்கியது. அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக 

மாறினான். இவன் தாயின் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து 

அவளுக்கு பெரும் நிம்மதியையும், மகிழ்ச்சியையும் தந்தான். 

அவனுடைய அனைத்து முரட்டு சுபாவங்களும் மாறி அவன் 

அனைவரும் விரும்பக் கூடிய ஒரு நல்ல பையனாக மாறினான். 

அதன் பிறகு அவன் வாயிலிருந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தையும் 
வரவில்லை. மிகவும் இனிமையான அன்பான வார்த்தைகளையே 

பேசினான். 

அவனுடைய நண்பர்கள், அக்கம் பக்கத்தார், உறவினர்கள் 

அனைவருமே. அவனுடைய மாற்றத்தையும், பண்புள்ள 

நடக்கைகளையும் கண்டனர். ராகவேந்திரா இன்று ஒரு மல்ட்டி 

நேஷனல் கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்கும். ஒரு 

சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். அவன் இப்போது ஒரு எளிமையான 

எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் மிக சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை 

வாழ்கிறான். இந்த உலகத்தின் ஆடம்பரம், பகட்டு பற்றி 

எல்லாம் கவலைப்படாமல், கிறிஸ்துவுக்கு தன்னை முழுமையாக 

அர்ப்பணித்து, மகிழ்ச்சியோடு தன்னிறைவோடு வாழ்வதையே 

விரும்புகிறான். ் ் 
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பலப்படுத்தும் சயேசு உங்கள் க்கத்தில் 

கருக்கிறார் - இந்திரா 

“என்னைப்  பலப்படுத்துகின்ற இயேசு கிறிஸ்துவால் 

எல்லாவற்றையும் செய்ய என்னால் முடியும்”” - பிலிப்பி 4:13. 

இந்திரா கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இருந்து வரும் 
அவளுடைய வியாதியைக் . குறித்து சிந்தித்த வண்ணமாக 

அவள் படுக்கையில் படுத்திருந்தாள். அவளுக்கு ஹார்ட் 

அட்டாக் ஏற்பட்டதிலிருந்து அவள் எந்த வேலையும் செய்ய 

முடியாத அளவுக்கு மிகவும் பலவீனமாகி, முக்கால் வாசி நேரம் 

படுக்கையிலேயே இருப்பாள். சின்ன சின்ன வேலைகள் 'கூட 

அவளுக்கு மிகுந்த களைப்பையும், பிரயாசத்தையும் கொடுக்கும். 

அவளால் ஒரு இரண்டு படி கூட ஏற முடியாது. J 

அவள் இள வயதாக இருக்கும்போது மிகவும் சுறுசுறுப்பாக 

இருப்பாள். புதுசு புதுசா பல விஷயங்களைக் கற்றுக் கொள்வாள். 

அனைவரோடும் நெருங்கிப் பழகுவாள். இப்போ அவளுடைய 

இயலாமையை கண்டு அவளுக்கு, அவள் மேலேயே கோபமும், 

எரிச்சலும் வந்தது. அவள் தன் வாழ்க்கையையே வெறுத்தாள். 

அவளுடைய கணவருக்கும், அவளின் மூன்று குழந்தைகளுக்கும் 

செய்ய வேண்டியவைகளைச் செய்ய அவள் பெரிதும் விரும்பினாள். 

ஆனால் அவளால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. ' எல்லா 

நம்பிக்கையையும் அவள் இழந்து விட்டாள். 

ஒரு நாள் அவளுடைய கணவர் ராஜன் அவருடன் பள்ளியில் 

கூடப் படித்த அவரின் நண்பர் ஆனந்தை வீட்டிற்கு அழைத்து 

வந்தார். ஆனந்த் முக மலர்ச்சியுடன் நல்ல கலகலப்பாக பழகக் 

கூடியவர். ஆனந்த் இருக்கும் இடமே அப்படியே பரமானந்தமாகி 

விடும். ராஜாவும் ஆனந்தும் அடிக்கடி சந்தித்துக் கொள்வார்கள். 

ஆனந்த் அடிக்கடி இயேசுவைப் பற்றி கூறி "பைபிளையும் படித்துக் 

காட்டுவார். தீராத நோய்களையெல்லாம் இயேசு குணப்படுத்திய 

செய்திகளையும் சொல்லி இயேசுவை பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டு 

அவரிடம் ஜெபிக்க கூறுவார். 



இந்திராவுக்கு அதைக் கேட்டு பயங்கர கடுப்பாகி, ஆனந்திடம் 
மிகவும் கவனமாக பழகும்படியும் இயேசு பற்றி சொல்வது எதையும் . 
கேட்க வேண்டாம் எனவும் தன் கணவர் ராஜனிடம் கூறுவாள். 
நாளாவட்டத்தில் இந்திரா இயேசுவைப் பற்றி ஆனந்த் கூறுவதை 

கேட்க ஆரம்பித்தாள். அவளுக்கு இயேசுவின் மேலும் ஆனந்த் 
மேலும் இருந்த வெறுப்பு, கோபம் எல்லாம் தணிய ப 

ஆனாலும் மாதவ பிராமண குலத்தில் பிறந்த அவள் எப்படி " 
இயேசுவை கும்பிட முடியும்? அவளுடைய ' பாரம்பரிய கலாச்சாரம் 
நிச்சயமாக அதற்கு இடங் கொடுக்காது. இதற்கிடையில் ராஜன் 
இயேசுவை ஏற்றுக் கொண்டு விட்டார். 

அவனுடைய குடும்பத்தார் அவர்களை எங்கே தங்களை 

ஜாதிப் பிரதிஷ்டம் செய்து தள்ளி வைத்து விடுவார்களோ 

என்று இந்திரா அஞ்சினாள். ஆனந்த் இயேசுவின் அன்பினால் 
எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கானோர் சுகமடைகிறார்கள் என்று 

மிகவும் பொறுமையாக எடுத்துக் கூறினார். இந்திரா அவளுடைய 

வியாதியின் நிமித்தம் மிகவும் நொந்துபோய் இருந்தாள். அதிலிருந்து 
ஒரு பரிபூரண சுகம் பெற அவள் என்ன வேண்டுமானாலும் 

செய்யத் தயாராக இருந்தாள். அதனால் அவள் இயேசுவை மற்ற 

தெய்வங்களோடு சேர்த்து கும்பிட ஆரம்பித்தாள். 

ஒருநாள் காலையில் அவள் வீட்டு முற்றத்தில் இருந்த துளசி 
செடியைக் கும்பிடுவதற்காக போனாள். அவள் உள்ளத்தில் 

ஏதோ . ஒன்று அவளைத் தடுத்தது. மூணு தடவை அவள் 
அப்படியே யோசித்தாள். ஆனாலும் அவளால் அதைச். 

முடியவில்லை. அவள் தன் வீட்டிற்குள் போய் பூஜை அறையில் 

குத்துவிளக்கு ஏற்றினாள். ஆனால் அது அணைந்து அணைந்து 
போயிற்று. பலமுறை முயன்றும் குத்து விளக்கின் திரியை ஏற்ற . 

முடியவில்லை. ஏதோ ஒரு _அசாதாரணமான நிகழ்வு அவள் - 
வாழ்வில் நடப்பதாக கடைசியில் அவள் டா அதை உறுதி 

செய்ய இறைவனிடமிருந்து ஒரு அடையாளம் 

எல்லா தெய்வங்களின் பெயரையும் தனித்தனியாக பல சீட்டுகளில் 

எழுதினாள். ஒரு சீட்டில் இயேசுவின் பெயரையும் எழுதினாள். - 

பக்கத்து வீட்டு குழந்தையை த கல் 
ஒரு சீட்டை எடுக்கச் சொன்னாள். மணா ன்ட் 

இயேசு என்ற பெயர் வந்தது. அவளுக்கு ஆச்சரியமாக 
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பலமுறை கலைத்துப் போட்டு குழந்தையை எடுக்கச் சொன்னாள். 

ஒவ்வொரு முறையும் இயேசுவின் பெயரே வந்தது. அன்றைக்கு 

இந்திரா இயேசுவை கன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக் கொண்டாள். 

விட்டில் அதுவரை அவள் நடத்தி வந்த பூஜைகள் எல்லாவற்றையும் 

நிறுத்தினாள். 

படிப்படியாக அவளின் உடல் நிலை தேறியது. தினமும் அவள் 

உடலில் பெலன் அதிகரித்துக் கொண்டே வந்தது. எல்லோருமே 

ஆச்சரியப்படும்படி வீட்டு வேலைகள் எல்லாவற்றையும் அவளால் 

செய்ய முடிந்தது. முதல் தடவையாக அவள் வாழ்க்கையில் 

அவளோட கணவனின் ஸ்கூட்டரில் பின்னாடி உட்கார்ந்து போக 

முடிந்தது. முன்னாடி ரெண்டு படி கூட ஏற முடியாமல் தவித்த 

இந்திராவால் கடகடவென்று பல படிகள் மூச்சு இரைக்காமல் ஓடி 

ஏற முடிந்தது. பிறகு அவள் விரும்பியபடியே அவள் கணவனையும், 

குழந்தைகளையும் கவனித்து அவர்களின் தேவைகளையும் 

சந்திக்க முடிந்தது. அவளுடைய நண்பர்களிடம் அக்கம் பக்கத்தில் 

உள்ளவர்களிடம் அவள் இயேசுவைப் பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தாள். 

இப்போ ஒவ்வொரு ஞாயிறு அன்றும் அவள் வீட்டில் பிரேயர் 

நடக்கிறது. அவளும் அவள் கணவரும் தங்களை முழுமையாக 

இயேசுவுக்கு அர்ப்பணித்து அவரின் ஊழியத்தை செய்கின்றனர். 

அவளுடைய வீடு இப்போது ஒரு சிறிய தேவாலயமாக உருவாகி, 

அங்கிருந்து பாட்டும் துதியும் ஆராதனை சத்தமும் எப்போதும் 

கேட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. 30 பேருக்கும் அதிகமாக ஞாயிறு 

அன்று அவள் வீட்டில் நடக்கும் பிரேயருக்கு வருகின்றனர். இன்று 

இந்திரா திடமாகக் கூறுகின்றாள். “என்னை பெலப்படுத்துகிற 

இயேசுவால் என்னால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும்” என்று. 

பலவீனத்தோடு, போராட்டங்களோடு, கவலையோடு, 

கண்ணீரோடு, கடுமையான வியாதி, கடன். தொல்லைகள், _ 

பிரச்சினை கட்டுக்கள், மந்திர சூன்ய செய்வினைக் கட்டுக்களால் 

பாதிக்கப்பட்டு நிம்மதி இழந்து தவிக்கின்றீர்களா? இயேசுவிடம் - 

வாருங்கள். அவர் உங்களுக்கு விடுதலை தருவார்” என்று இன்று 

உற்சாகமாக கூறிக் கொண்டிருக்கிறாள் இந்திரா! 



(கண்ணின் மணியைப் போல காப்பார் குயேசு 
- நமச்சிவாயம் _ 

“அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பு நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை 
மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மையான மனுஷர்களிடத்தில் 
ஒப்புவி'” - 2 தீமோ 2:12 

தனது 10 வயது மகன் ஒரு ரோடு ஆக்ஸிடெண்டில் 
அடிபட்டிருக்கிறான் என்கிற செய்தி நமச்சிவாயத்தை அதிர்ச்சிக்கு “ 
உள்ளாக்கியது. அவளுடைய மனைவி இப்போது தான் 
திருச்சியிலிருந்து போன் செய்து செய்தியைச் சொன்னாள். அவர் 
எம்எம்டிசி என்கிற ஒரு மத்திய அரசின் நிறுவனத்தில் டெபுடி 
ஜெனரல் மேனேஜராக டோனிமலை என்கிற ஒரு ஊரில் இருந்தார். 
செய்தியைக் கேட்டு அவரால் உடனடியாக திருச்சி சென்று 
அடிபட்ட அவரின் மகனை காண முடியாதபடி அவர் வேலைப் பளு 
இங்கு அதிகமாக இருந்தது. அவர் மிக முக்கியமான பொறுப்பில் 

இருந்தபடியால், அவர் எப்போதும் அங்கே இருப்பது அவசியமாக 

இருந்தது. இவரின் கவலை படிந்த முகத்தைப் பார்த்து அங்குள்ள 
ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ராகவன் அவரிடம் என்ன பிரச்சினை என்று 

அன்போடு கேட்டார். 

ஆக்ஸிடெண்ட் நடந்ததைப் பற்றி நமச்சிவாயம் சொன்னவுடன் 

ராகவன் அவ்ரை ஆற்றித் தேற்றினார். “கவலைப்படாதீங்க பிரதர். 

நாங்க உங்க மகனுக்காக இயேசுவிடம் ஜெபம் செய்கிறோம். 

அவர் அவனுக்கு பரிபூரண சுகத்தைத் தருவார். நம்பிக்கை 

கொள்ளுங்கள்” என்றார். ராகவனும் அவர் குடும்பமும் இந்து 

மார்க்கத்திலிருந்து இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள்தான். ஆண்டவர் 

அவர்கள் குடும்பத்தில் செய்த மிகப் பெரிய ஒரு அற்புதத்தின் மூலம் 

அந்த குடும்பமே இரட்சிக்கப்பட்டது. விஷயத்தை ராகவனிடமிருந்து 

அறிந்த டோனிமலை கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் ஒன்றுகூடி 
நமச்சிவாயத்தின் மகனுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தனர். தலையில் 

பலத்த காயத்துடன் கோமா ஸ்டேஜில் இருந்து, டாக்டர்களே 

முழுமையான நம்பிக்கை தர முடியாமல் இருந்த பையன் தேவன் 

இயேசுவின் கிருபையால் அற்புதமாய் கோமாவிலிருந்து வெளியே 

வந்து சுகம் பெற்றான். பூச 
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முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு யறுக்காக அதுவும் திருச்சியில் 
கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஒரு பையனுக்காக கண்ணீர் விட்டு கதறி கதறி ஜெபித்ததையும் அவர்கள் காட்டிய அன்பு, பரிவு, 
அக்கறை எல்லாமுமே நமச்சிவாயத்தை தொட்டது. இயேசுவைப் பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார். 
முன்னப் பின்ன தெரியாத ஒருவருடைய பிள்ளைக்காக இப்படி 
கதறி ஜெபிக்கும் அன்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்த பைபிளை படிக்க 
ஆரம்பித்தார். அருகாமையில் இருக்கக் கூடிய ஒரு லோக்கல் 
சர்ச்சுக்கும் சென்றார். இயேசுவின் மாறாத அன்பு, இந்த உலக 
மனிதர்களின் பாவங்களைப் போக்க அவர் சிலுவையிலே மரித்த 
அந்த இயேசுவின் அன்பு அவரைத் தொட்டது. கிறிஸ்துவுக்குள் 
அவர் வந்து, ஒரு உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவராக, ஆவிக்குரிய ஒரு 
ஜீவியம் வாழ்ந்து வந்தார். ் 

ஒருநாள் அவர் நன்கு உறங்கிக் கொண்டு இருக்கும் போது 
திடீரென்று யாரோ அவரை எழுப்பினது போன்று உணர்ந்தார். ஒரு 
குரலையும் கேட்டார். “மகனே, நீ பெல்லாரிக்கு அருகில் உள்ள சஞ் 
சிவ் ராஜன் கோட்டே என்கிற கிராமத்திற்கு போய் அவர்களுக்கு 
என் அன்பையும், இந்த உலகத்தினுடைய பாவங்களுக்காக நான் 
சிலுவையில் மரித்ததையும் கூறு”. சில கிறிஸ்து விசுவாசிகளையும் 
கூட்டிக் கொண்டு நமச்சிவாயம் அந்த கிராமத்திற்குள் போனார். 
இவர்கள் என்ன நோக்கத்திற்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை 
அந்த கிராமத்தார் அறிந்து, இந்த வெளிநாட்டு கடவுளைப் பற்றி 
இங்கே நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்தால், மிகவும் கடுமையான 
விளைவுகளைச் சந்திக்க வேண்டி வரும்: என கடுமையாக 
எச்சரித்து பயமுறுத்தினர். அதற்கு நமச்சிவாயம் "நான் ஒரு 
சாதாரண மனிதன். எனக்கு உங்க கிராமம் எங்கே இருக்குன்னு 
கூட தெரியாது. உங்க கிராமத்தின் பெயரையும் கேள்விப்பட்டது 
இல்லை. ஒரு இரவு அவர் நான் உங்கள் கிராமத்துக்கு வந்து 
தேவனுடைய இராஜ்ஜியத்தைக் குறித்து அறிவிக்க - வேண்டும் 
என்கிற ஆண்டவனின் குரலைக் கேட்டேன். நான் நானாக 
வரவில்லை. கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் என்ன 
நோக்கத்திற்காக உங்கள் கிராமத்திற்கு போகச் சொன்னாரோ 
அதை: நிறைவேற்றவே நான் வந்திருக்கிறேன். 

இறைவன் அவரோட எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நல்லதையே செய்ய 
விரும்புகிறார். இயேசுவினுடைய வல்லமையான நாமத்தினாலும், 



சிலுவையினாலும், கிடைக்கும் முக்தி, இரட்சிப்பு குறித்து பேசாமல் 

இந்த கிராமத்தை விட்டு நான் நகர மாட்டேன். நீங்கள் என்னை 

அடித்தாலும் சரி, கொன்று போட்டாலும் சரி, இயேசுவைப் பற்றிய 

நற்செய்தியை அறிவிக்காமல் நான் இந்த இடத்தை விட்டு போக 

மாட்டேன். அந்தக் கிராமத்தார் நமச்சிவாயத்தின் உறுதியைப் 

பார்த்து, அப்படியே திகைத்து தயங்கினர். கண்களில் கண்ணீரோடு, 

இயேசுவின் அளவற்ற அன்பைக் குறித்தும், இரட்சிப்பைக் குறித்தும் 

சஞ்சீவ் ராமன் கோட்டே மக்களுக்கு எடுத்துரைத்தார். 

இன்று நமச்சிவாயம் அக்கிராமத்து மக்களின் வாஞ்சையையும், 

ஆத்தும தாகத்தையும் கண்டு அவருடைய சுய ற் 

ஒரு சர்ச்சைக் கட்டினார். நமச்சிவாயம் இதை .ஒரு கடமையாக 

எண்ணி அங்கு பல போதகர்களை உருவாக்கி, பயிற்சி அளித்து, 

பெல்லாரியை சுற்றிலும் பல சர்ச்சுகளை கட்டி எழுப்பி 

அவரை மூர்க்கத்தனமாக எதிர்த்த சஞ்சீவ் ராமன் கோட்டே மக்கள் 

இப்போது உங்கள் இறைவனே சர்வேஷ்வரன். அவருக்கு மேலே 

யாரும் இல்லை' என்று கூறுகின்றனர். இயேசு. கிறிஸ்துவினுடைய 

நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி பல அற்புதங்கள் அங்கே 

நடக்கின்றன.” 

ஒரு நாள் ஒரு சிறு பையனை கை கால்களெல்லாம் விறைத்துப் 

போய், அசைக்க முடியாத ஒரு மோசமான நிலையில் கிராமத்தார் 

கொண்டு வந்தனர். சபை மக்களின் ஒரு எளிமையான சின்ன 

ஜெபம் அந்த பையனுக்கு பரிபூரண சுகத்தை தந்தது. மற்றொரு 

தேவாலயத்தைக் கட்டு. அதற்காக நீ யாரிடமும் பணம் கேட்கக் 

கூடாது. பேங்கில் நீ சேர்த்து வைத்திருக்கும் பணத்தைக் 

கொண்டு கட்டு' என்கிற ஆண்டவரோட ல்லிய சத்தம் காதில் 

விழுந்தது. “ஆண்டவரே, நான் அந்த பணத்தை £ன் 
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பாவே எள்விறரியறக்கும் சதா காறத்திற்கும் நித்தியத்திற்கும் 
அவர்களுடைய நற்றயகளளயும், செழிப்பையும். ஏரிரும்புகிற 
கலப்பு, எணக்கு சிழ்படிந்து நாள் உ௱க்குச் சொன்னதை செய்: 
NDI, 

நமச்சிவாயம் ஆண்டவருடைய பார்த்தைகளுக்குக் சிழ்படிந்து, 
பேங்கில் இவர் வைத்திருந்து வைப்பு நிதிய எடுத்து போர்தி 
விராயத்தில் ஒரு சர்ச்சை கட்டிணார், நமச்சிவாயம் இயேசுவின் 
சுவிசேஷத்தை இந்தியாவின் பல பகுதிகளில், ஒரிசா, ஆந்திரா, 
மத்தியப்பிரதேசம். என பல. இடங்களுக்கு அறிவித்தார். 
சர்ச்கவளைக் கட்டி, போதகர்களுக்குரிய பயிற்சிகளையும் கொ 
வேண்டிய அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருகிறார், 

அவருடைய நிறுவனம் அவருடைய மணைவி, பிள்ளைகளின் 

உதாரத்துவமான உதவிகளால் நிர்வசிக்கப்படுகிறது. அவருடைய 

முயற்சியால் 60 வொர்விப் சென்ட்டர்ஸ் உருவாகவும், 10 சர்ச்சுகளும் 

கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய முதிர்ந்த வயது, ஆண்ட 

வரோட ஊழியத்தை ஆர்வத்துடனும், வைராக்கியத்துடனும் செய்ய 

தடையாக இருக்கவில்லை. அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் மிக 

உயர்ந்த வேலையில் சேர்ந்து மிகவும் நன்றாக இருக்கிறார்கள். 

முழவு உங்களின் கரங்களில் 

மனிதனுடைய ஆன்மீகப் பயணத்தில் இயேசு ஒரு மிகப் 

பெரிய புரட்சியையே கொண்டு வந்தார். இறைவன் இப்பூமியில் 4 

அந்த சமயத்தில் வாழ்ந்த எளிமையான, சாதாரண மக்கள் 

மத்தியில் ஒரு தாழ்மையுள்ள மனிதனாகத் ' தோன்றினார். அவர் 

ஒரு அரசனுக்கோ அல்லது ஒரு மேன்மை வாய்ந்தவருக்கோ 

பிறக்கவில்லை. யோசேப்பு என்ற பெயர் யு தச்சனுக்கு 

மகனாக அவதரித்தார். எந்த இறைவனைக் கண்டு முன்பு பயந்து 

நடுங்கி வணங்கினார்களோ அவர் யர். இரத்தத்தோடும் 

அவர்களாடேயே இருந்தார். மனிதர்கள் இ என்ன என்ன 

அனுபவித்தார்களோ அதே அனுபவத்தோடே அவர்களோடேயே 

இருந்தார். 



க... ட... சொர்க்கம் சொந்தமாகும் 

அவம் பரலோக இராஜ்யம் மிகச் சமிபமாகு இருக்கிறது என்றும், எல்லோருமே பரலோகத்தில் நித்திய வாழ்வை பெற்று வாழ முடியும் என்கிற நம்டிக்கையின் உறுதியையும் அளித்தார். அவர் ரொம்ப 
ஊன வார்த்தைகளையும், உவமான கதைகள் மூலமாகவும் படிக்காகு பாமர மக்களும் ஏழை எளிய மக்களும் கூட அவர் கொல்வதை வேட்க ஆவல் கொள்ளும்படி போதித்தார். அவர் 

அந்தக கூமயக்கில் இருந்த Ws ஆசாரியர்கள், மதத் தலைவர்கள் லைட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் தைரியத்தோடு பதிலுரைத்தார். ஜர்களூடைய வேதத்திலிருந்து இவர்களின் அனைத்து 
கஷ்ஷேங்களுக்கும் பதில் கொடுத்தார். மதம் எளிதாகியது. அதனால் 
அனைவராலும் எளிதாகவும் எளிமையாகவும் கடைப்பிடித்து நடக்க 
வேழி A றந் நு. 

எல்லா மனிதர்கள் மெலும் அவருக்கு அன்பும், அக்கறையும் 
இருக்கது. ன் இதுவரை: இவ்வுலகில் யாருமே தணல், 

ஊளாரணட 

திறங்கள் குருடர்களுக்கு பார்வை பணி 
் உயிரோடே எழுந்தனர். இஸ்ரேலின் அனைத்துப் 

லிருந்தும் ஜனங்கள் பலவித வியாதிகளோடும், 
டும் வந்தார்கள். அவரிடம் வந்த அனைவருமே சுகம் 

னர். இறைவன் அவர்களோடே இருக்கிறார் என்று ஜனங்கள் 
க்கை கொண்டனர். அவரே “வானத்திலும் பூமியிலும் எல்லா 

அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது' என்றார். 
முழு அதிகாரத்தோடும், தெய்வீக ஞானத்தோடும் அவர் : 

போதித்தார். இயேசுபரலோகத்தில் அவர்களுக்குஒரு வாசஸ்தலத்தை 
வாக்களித்தார். சொர்க்கம் என்பது ஒரு கற்பனையோ, அல்லது 
ஒரு நம்மிக்கையாகவோ இல்லாமல் அவர்களும் செல்வதற்குரிய 
ஒரு உண்மையான இடம் என்கிற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு 
ஏற்பட்டது. அவரே... 'நான் பரத்திலிருந்து வந்தேன். அந்த 
இடத்திற்கே திரும்பவும் செல்வேன். என்னுடைய உபதேசங்களைக் 
கைக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் என்றென்றும் என்னோடு பரத்தில் 
இருப்பீர்கள். பரலோகத்தில் மரணமோ, வேதனையோ, துக்கமோ 
எதுவும் கிடையாது. எல்லையில்லாத மகிழ்ச்சியும், சமாதானமும் ச இருக்கும் இடம் அது. யாரும் நினைத்தோ, கற்பனை 
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பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அது இருக்கும். 
முன்பு மனித முயற்சியினால் முக்திக்குரிய வத்மை ஸ்ட 

விட முடியும் என நினைத்தனர். பாலமில்லாமல் இருப்பதற்கும். 
எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்போடும் கர்சனத்தோடும் இருக்கவும் 
மனிதர்கள் தங்களுடைய எல்ல முயற்சிகளையும் செய்தனர். ஆனால் அவர்கள் நினைத்த முக்தி என்கிற இலக்கை இடைய 
அவர்களுடைய முயற்சிகள் போதுமானதாக இல்ளை. இயேசு “நீங்கள் 
நித்ய வாழ்வை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக நான் வந்துள்ளேன். இந்த 
உலகத்தினுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப் படுவதற்காக என்னுடைய 

கொண்டிருக்கும் மனுக் குலத்திற்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையின் 
வாசலைத் திறந்திருக்கிறார். 



வருந்தி, என்னை பின் தொடர்ந்தால், இரட்சிப்பு என்கிற பரிசை 

பெற்றுக் கொள்வீர்கள், இயேசு இந்த உலகில் உள்ள எல்லா 

மனுக் குலத்திற்கும் இரட்சிப்பின் வாசலை நிறந்திருக்கிறார். 

இறைவனுடைய முழு அக்கறையோடு, எல்லையில்லா ஆழமான 

அன்போடு நமக்கு கொடுத்திருக்கும் இந்த நித்ய வாழ்வை 
பெற்றுக் கொள்ளும் வாய்ப்பை இழந்துவிட வேண்டாம். இன்றே 

இரட்சண்யத்தின், இரட்சிப்பின் நாள். மனந்திருந்தி அதைப் 

பெற்றுக் கொண்டு அந்த தெய்வீக இன்பத்தில் மகிழ்ந்திருங்கள். 

நமக்குப் 
போதும். அந்த மெய்யான பரம் பொருள் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே. 

நமக்காக இரத்தம் சிந்தி மீட்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தவர் அவர் 

இந்திய வேதங்களில் இயேசு கிறிஸ்து, 
நாலு வேதங்களின் நாயகர், திருக்குறள் 




