
ததேவனுடடைய வவகுமதேதிடய
ஏற்றுக்வககொள்ளுங்கள்
(ACCEPT GOD'S GIFT)
வவியகொழக்கதிழடம மகொடல, பவிப்ரவர 19, 1953,

வபந்வதேதககொஸ்ததே தஹகொலதினஸ் சடப, டைல்லசதி, ஃபுதளகொரடைகொ, அவமரக்ககொ
1. சதககொதேரன பகொக்ஸ்டைர, உமக்கு நனறதி. மகொடல வணக்கம, நண்பரகதள.

நகொன இனறதிரவ இங்தக இருப்பதேதில் மதிகவம மகதிழ்ச்சதியடடைகதிதறன. நகொம
நதினறு வககொண்டிருக்கதிதறகொதம எனற இப்படிப்பட்டை நதிடலக்ககொக நகொன

வருந்துகதிதறன, ஒவ்வவகொருவரும வவளளிதய-வவளளிதய வ வீதேதியவில் நதினறு
வககொண்டிருக்கதிறகொரகள். எனடன அடழத்து வர எனனுடடைய மகன வந்தே
தபகொது, அவன, ‘ஏன, அப்பகொ, அவரகள் சுற்றதிலும எல்லகொவவிடைங்களளிலும,

வவளளிதய வ வீதேதிகளளிலும மற்றும எல்லகொவற்றதிலும நதினறு
வககொண்டிருக்கதிறகொரகள்’ எனறகொன. அவன, ‘சசீக்கதிரம, சசீக்கதிரம, சசீக்கதிரம’

எனறகொன. எனதவ நவீங்கள் சசீக்கதிரம, சசீக்கதிரமகொய, துரதேப்படை
தவண்டியவிருக்கும தபகொது, அது ஒருவவிதேத்தேதில் கடினமகொக ஆக்கதி வவிடுகதிறது

இல்டலயகொ? ஆனகொல் நவீங்கள் இவ்வவிதேமகொக நதினறு வககொண்டிருக்க
தவண்டியவிருப்பது உங்களுக்கு தமகொசமகொக இருக்டகயவில் நகொன

துரதேப்படுவது அவ்வளவ தமகொசமகொனது அல்ல, அடதேக் குறதித்து நகொன
வருந்துகதிதறன.

நகொங்கள் இங்தக டைல்லஸதியவில் இருப்பது எங்களுக்கு மதிகவம
சந்ததேகொஷமகொயவிருக்கதிறது...?... இங்தக எங்களுடடைய ஒவ்வவகொரு நதிமதிடை
தநரத்டதேயும மகதிழ்ச்சதிதயகொடு அனுபவவித்து வருகதிதறகொம. ஏததேகொவவகொரு
நகொளளில் நகொன மமீண்டும உங்கதளகொடு இருக்குமபடி எங்களகொல் தேதிருமபவி வர

முடியும எனறு நமபுகதிதறன, நகொம ஆரகொதேடனகடள நடைத்துமபடி
ஏததேகொவவகொரு நகொளளில் ததேவன நமக்கு ஒரு கூடைகொரம அல்லது
ஏததேகொவவகொனடறத் தேருவகொர எனறு நகொங்கள் உண்டமயகொகதவ

எதேதிரபகொரத்துக் வககொண்டிருக்கதிதறகொம. நகொம - நமமுடடைய ஜனங்கள் வந்து,

அவரகடள நமதமகொடு இருத்தே, நமமுடடைய இடைங்கள் ஒருக்ககொல்



தபகொதுமகொன அளவவில் வபரதேகொக இருக்கவவில்டல எனபடதே நவீங்கள் அறதியும
தபகொது, அது ஒருவவிதேத்தேதில் கடினமகொக உள்ளது.

2. நவீங்கள் வசயதேதிருக்கதிற எல்லகொவற்றதிற்ககொகவம நகொங்கள் உங்களுக்கு
நனறதி கூறுகதிதறகொம. ஊழதியக்ககொரரகள் எல்லகொருக்ககொகவம, அவரகள்
வசயதுள்ளவற்றதிற்ககொகவம நகொங்கள் உங்களுக்கு நனறதி கூறுகதிதறகொம,

தமயப்பரகளளின ஒத்துடழப்புக்ககொகவம உங்களுக்கு நனறதி. நவீங்கள்
சடபக்குச் வசனறு, கடினமகொக உடழக்கதிறவீரகள். ததேவனுடடைய இந்தே

மகத்தேகொன நதியமங்கடள வவிசுவகொசதிப்பவரகடளப் தபகொனற மனளிதேரகளகொகதிய
இவரகள் உங்களுக்குப் தபகொதேதிப்படவகள் சத்தேதியமகொயவிருக்க தவண்டும,

ததேவன வழக்கமகொக வந்து அது சத்தேதியம எனபடதே
உறுதேதிப்படுத்தேதியவிருக்கதிறகொர. எனதவ நவீங்கள் அடதேக் கட்டைகொயம

வவிசுவகொசதித்தேகொக தவண்டும. அவரகள் ததேவனுடடைய மனுஷரகளகொக
இருக்கதிறகொரகள். எனதவ இந்தேக் கூட்டைங்களுக்கு உதேவவி வசயதே

சதககொதேரரகளகொகதிய உங்களுடடைய - உங்கள் ஒவ்வவகொருவருடடைய
ஆரகொதேடனகளும எல்லகொ தநரமும அதேதிகமதேதிகமகொய வவிருத்தேதியடடையும

எனறு நகொன நமபுகதிதறன. ஜனங்களகொகதிய உங்கடள ததேவன பரபூரணமகொய
ஆசசீரவதேதிப்பகொரகொக.

நகொன இதுவடரயவிலும அடதேக் குறதித்து எதுவதம வசகொல்லதியவிரகொதே அதநகம
அதநகமகொன ககொரயங்கள் ஆரகொதேடனகளளில் வசயயப்பட்டு வருகதினறன.

நகொன அடதே அப்படிதய தபகொகுமபடி வவிட்டு வவிட்தடைன. ஆனகொல் நகொன தபகொன
பவிறகு... நவீங்கள் கண்டுவககொள்வ வீரகள். தமயப்பரகளகொகதிய நவீங்கள் இடதே

ஞகொபகம வககொள்ளுங்கள், நகொன தபகொன பவிறகு - அதேற்குப் பவிற்பகொடு, ஜனங்கள்
இதுவடரயவிலும அடதேக் குறதித்து எதுவதம அறதிந்து வககொள்ளகொதே அதநக

ககொரயங்கள் அங்தக வசயயப்பட்டு வருவடதே நவீங்கள் ககொண்பபீரகள். ஆனகொல்
ஸ்தேதிரீகளும மனளிதேரகளும உங்களளிடைம வந்து, ‘எனனுடடைய வயவிற்றுக்

தககொளகொறு தபகொய வவிட்டைது’ எனறும, ‘எனனுடடைய மூட்டு வ வீக்கம
(கசீல்வகொதேம) சுகமகொகதி வவிட்டைது’ எனறும (கூறுவடதே) நவீங்கள் கண்டு

வககொள்வ வீரகள். இப்வபகொழுது, தமயப்பதர, அது உண்டம அல்லவகொ எனறு
பகொரக்குமபடி, அடதேக் குறதித்து டவத்துக்வககொள்ளும. அவரகள் அவ்வகொறு
கூறுவடதே நவீங்கள் அறதிந்து வககொள்வ வீரகள். எனதவ நகொங்கள் உங்களுக்கு

நனறதி கூறுகதிதறகொம.



3. அவரகள் எனக்ககொக ஒரு அனபவின ககொணவிக்டகடய எடுத்தேதேகொக இப்தபகொது
தேகொன எனனுடடைய தமலகொளர எனனளிடைம கூறதினகொர. நகொன அடதேப்
பகொரகொட்டுகதிதறன. நண்பரகதள, ஒரு அனபவின ககொணவிக்டகக்கு நகொன

உண்டமயகொகதவ தேகுதேதியுடடையவன அல்ல. நகொன-நகொன தேகுதேதியுடடையவன
அல்ல... ஆனகொல் நகொன-நகொன அடதேப் பகொரகொட்டுகதிதறன, ஏவனனறகொல் நகொன
ஆப்பவிரக்ககொவக்கும மற்ற இடைங்களுக்கும தபகொவதேற்கு உண்டமயகொகதவ
இப்வபகொழுது பணத்டதேத் தேதிரட்டை முயற்சதித்துக் வககொண்டிருக்கதிதறன. நகொன
இடதேக்வககொண்டு அடதேத்தேகொன வசயதவன. புரகதிறதேகொ? படிப்பறதிவவில்லகொதே
கருத்தே இருளளில் இருக்கும ஆயவிரக்கணக்ககொன இலட்சக்கணக்ககொன

ஜனங்கள் வககொண்டை ஆப்பவிரக்ககொ ததேசத்துக்கு அது எனடன அனுப்புகதிறது.

அது சரயகொன இடைத்துக்தக தபகொகும எனபது எனக்குத் வதேரயும; நகொன அடதே
உங்களுக்கு வகொக்குக் வககொடுக்கதிதறன, அது... அதேன ஒவ்வவகொரு ககொசும

(penny) இதயசு கதிறதிஸ்துவவின நதிமதித்தேமகொகதவ வசலவழதிக்கப்படும.

எவ்வளவ வககொஞ்சமகொக (இருந்தேகொலும)... ஒருக்ககொல் வ வீட்டில்
ஆககொரத்தேதிற்ககொகதவகொ, எனக்குத் ததேடவயகொன மளளிடகச்

சகொமகொனகளுக்ககொதவகொ மற்றடவகளுக்ககொதவகொ நகொன அதேதில் வககொஞ்சம
வசலவழதிக்க தவண்டியவிருக்கும, ஆனகொல் அதேற்குப் புறமபகொக எனக்குக்

கதிடடைக்கும ஒவ்வவகொரு ககொசும (cent) தநரகொக வவளளிநகொட்டு ஊழதியங்களுக்குத்
தேகொன தபகொகதிறது. அப்படியகொனகொல் அடதே உறுதேதிப்படுத்தும வவிதேமகொக நகொதன
தபகொகதிதறன, நகொன - நகொதன சரயகொக அடதே அங்கு வககொண்டு வசனறு, அடதே
வசலவ வசயகதிதறன. கரத்தேர உங்கடள ஆசசீரவதேதிக்க தவண்டும எனபததே

எனனுடடைய வஜபமகொயுள்ளது.

4. நகொன சதககொதேரன... அவரகளளிடைம வககொடுப்தபன. இது வபந்வதேதககொஸ்ததே
தஹகொலதினஸ் சடப எனறு இந்தே சதககொதேரதயகொ அல்லது யகொதரகொ ஒருவதரகொ
இனறு எனனளிடைம கூறதினகொரகள் எனறு நமபுகதிதறன. இந்தே வபந்வதேதககொஸ்ததே

தஹகொலதினஸ் சடபயவின தமயப்பர யகொர?...?... நவீர தேகொன தமயப்பரகொ?

உங்களுக்கு சதககொதேரன...?... அவரகடளத் வதேரயும. அது சரதேகொதன?

[சதககொதேரன பவிரனஹகொமதிடைம ஒரு சதககொதேரன தபசுகதிறகொர - ஆசதிரயர.] அது
சரதேகொனகொ. நல்லது, அது மதிகவம அருடமயகொக உள்ளது. நல்லது, அவர
ஒரு... நதிச்சயமகொகதவ, சதககொதேரன பவிரீமனும, நகொனும, சதககொதேரன பவிஷர

அவரகளும, நகொங்கள் எல்லகொரும மதிக, மதிக அருடமயகொன நல்ல



நண்பரகளகொக இருக்கதிதறகொம. அப்படியகொனகொல் கரத்தேர இங்தக எங்கதளகொடு
இருந்தேகொர எனறு நகொன அவரகளளிடைம கூறும தபகொது, இங்தக இந்தே

வபந்வதேதககொஸ்ததே தஹகொலதினஸ் சடபயவில் ஒரு உண்டமயகொன கூட்டைம
எங்களுக்கு உண்டைகொயவிருந்தேது எனற வசயதேதிகடள அவரகளளிடைம வககொண்டு

வசல்வதேதில் நதிச்சயமுடடையவனகொயவிருப்தபன. கரத்தேர உங்கள்
எல்லகொடரயும, உங்கள் ஒவ்வவகொருவடரயும ஆசசீரவதேதிப்பகொரகொக.

5. இப்வபகொழுது, இனறதிரவ, நவீங்கள் இங்தக நதினறு வககொண்டிருக்கதிறவீரகள்,

நகொன ஒரு தவதேவகொக்கதியத்டதே சற்று வகொசதிக்கப் தபகொகதிதறன, அதேனபவிறகு
நகொங்கள் சற்று தநரத்தேதில் வவியகொதேதியஸ்தேருக்ககொக வஜபவிக்கத்

வதேகொடைங்குதவகொம. நவீங்கள் கடளப்தபகொடு நதினறு வககொண்டிருக்கதிறவீரகள்
எனபது எனக்குத் வதேரயும. வவளளிதயயும, கட்டிடைத்தேதின அடித்தேளத்தேதிலும,

சுற்றதிலும கடளப்தபகொடு நதினறு வககொண்டிக்கதிறகொரகள் எனபடதே நகொன
அறதிதவன. நகொன சரயகொக இப்வபகொழுததே ஏதேகொவது வசயயக் கூடுமகொ எனறு

வவிருப்பமகொயுள்தளன. நகொன எழுமபவி, ததேவடனத் துதேதித்துக் வககொண்டிருக்கும
இங்தகயுள்ள ஒவ்வவகொருவடரயும ஆசசீரவதேதிக்க முடிந்து, ததேவடன

ஸ்ததேகொத்தேரத்து, ஒவ்வவகொருவரும சுகமடடைந்து, வவளளிதய வசனறு, அங்தக
எந்தே வவியகொதேதியஸ்தேரகதளகொ, முடைமகொனவரகதளகொ, அல்லது யகொருதம
இல்லகொமற் தபகொகுமபடியகொக அங்தக ஏததேகொவவகொனறு அப்படிதய

எனனுடடைய அதேதிககொரத்தேதிற்குள் இருக்க தவண்டுவமனறு வவிருமபுகதிதறன...

அவ்வகொறு வசயய நகொன வவிருமப மகொட்தடைனகொ?

ஓ, எனனகொல் அடதேச் வசயயக் கூடுமகொனகொல், நகொன சரயகொக இப்வபகொழுததே
அடதேச் வசயதவன. ஆனகொல் அடதேச் வசயயுமபடியகொக அது-அது எனக்குள்
இல்டல. எனனகொல் அடதேச் வசயய முடியகொது. நகொன வவறுமதன ஒரு
மனளிதேன தேகொன. புரகதிறதேகொ? எனனகொல் வசயயக் கூடிய ஒதர ககொரயம

எனனவவனறகொல், உங்களுக்ககொக வஜபத்டதே ஏவறடுப்பதும, சத்தேதியத்டதே
உங்களளிடைம கூறுவதும தேகொன. இந்தேக் கூட்டைங்களளில் கலந்து வககொள்ள

எப்படிப்பட்டை ஜனங்கள் வருகதிறகொரகள்... அது ஊழதியக்ககொரரகள் பவிரசங்கம
பண்ணவியவிருக்கதிற ஏததேகொவவகொனறகொக உள்ளது. அதேற்கும சற்று முனபு

ததேவன இப்படிப்பட்டை ககொரயங்கடளச் வசயவகொர எனறு, ஒருக்ககொல் உங்கள்
தமயப்பரகள் பல வருடைங்களுக்கு முனதப பவிரசங்கம பண்ணவியவிருக்கலகொம.

ளஒலதிநகொடைகொவவில் ககொலதியவிடைம - ஆசதிரயர.ன எனன சமபவவிக்கும எனறு



உங்களுடடைய தமயப்பரகள் பவிரசங்கம பண்ணவினடதே இது
உறுதேதிப்படுத்துவதேகொக மகொத்தேதிரதம இருக்கதிறது. அடதேச் வசயது

வககொண்டிருக்டகயவில், இனறதிரவ நகொன தேகொழ்டமதயகொடு எனனகொல் (வசயய
முடிந்தே) மதிகவம சதிறந்தேடதேச் வசயய முயற்சதித்துக் வககொண்டிருக்கதிதறன,

நகொன அடதே எவ்வகொறு பவிரங்கம பண்ண தவண்டுவமனறு ததேவன
நதியமதித்தேதிருக்கதிறதேகொக நகொன வவிசுவகொசதிக்கதிற வவிதேமகொக சுவவிதசஷத்டதே
உங்களளிடைம வககொண்டு வரதவ நகொன முயற்சதித்துக் வககொண்டிருக்கதிதறன.

அடதே ஏற்றுக்வககொள்ளுங்கள், அவ்வகொறு வசயவ வீரகளகொ? அப்படியகொனகொல்,

இது சரயகொக சத்தேதியம எனறு வவிசுவகொசதியுங்கள்.

6. இப்வபகொழுது, வவளளியவிலும, கட்டிடைத்தேதின அடித்தேளத்தேதிலும இருக்கதிற
நவீங்களும, இந்தநரத்தேதில் இடதேக் ககொண இயலகொதேதிருக்கதிற நவீங்களும...

கரத்தேரகொகதிய இதயசு கதிறதிஸ்து கல்வகொரயவில் மற்றவரகளுக்ககொக பட்டை
பகொடுகளளினகொலும மரணத்தேதினகொலும, உலகத்தேதில் இருக்கதிற எக்ககொலத்தேதிலும

உலகத்தேதில் இருக்கும ஒவ்வவகொரு மனளிதேனுடடைய சுகத்டதேயும
கதிரயத்துக்கு வகொங்கதிக் வககொண்டு வவிட்டைகொர. இதயசு ஏற்கனதவ கதிரயத்டதேச்

வசலுத்தேதி வவிட்டைகொர, ததேவனுடடைய பகொரடவயவில், நவீங்கள் ஏற்கனதவ
சுகமடடைந்து வவிட்டீரகள். அங்தக ததேவனுடடைய பகொரடவயவில் எந்தே

வவியகொதேதியுதம இல்டல. நவீங்கள் ஏற்கனதவ சுகமடடைந்து வவிட்டீரகள். இங்தக
உள்தளயும, வவளளிதயயும இருக்கும ஒவ்வவகொரு பகொவவியும, நவீங்கள் எங்தக
இருந்தேகொலும, ததேவனுடடைய பகொரடவயவில், உங்கள் பகொவங்கள் இப்வபகொழுததே

உங்களுக்கு மனனளிக்கப்பட்டு வவிட்டைன. ஆனகொல் நவீங்கள் அடதே
ஏற்றுக்வககொள்ளகொவவிட்டைகொல், நவீங்கள் உங்கள் தமல் இதயசுவவின இரத்தேம
இல்லகொமல், ஒரு குமகொரனகொகதவகொ, குமகொரத்தேதியகொகதவகொ, அவருடடைய

சந்நதிதேதியவில் வரும தபகொது, நவீங்கள் ஆக்கதிடனத்தேவீரப்புக்குட்பட்டைகொயவிற்று, ஒரு
- நவீங்கள் அங்தக வருமதபகொது, ‘அடதே நவீ புசதிக்கும நகொளளில் சகொவகொய.’

இப்வபகொழுது, நவீங்கள் அந்தே நதிடலயவில் மரக்க தவண்டியதேதில்டல. நவீங்கள்
ஒரு பகொவவியகொக இருப்படதேத் தேவவிரக்க முடியகொது, ஏவனனறகொல் நவீங்கள் ஒரு

பகொவவியகொகதவ பவிறக்கதிறவீரகள், ஆனகொல் ஒரு பகொவவியகொக வதேகொடைரந்து
இருப்படதே உங்களகொல் தேவவிரக்க முடியும; ததேவனுடடைய பகொரடவயவில்,

பகொவம ஏற்கனதவ மூடைப்பட்டு வவிட்டைது. அவரகொல் பகொவத்டதேப் பகொரக்க
முடியகொது. அவர-அவர நவீதேதிபரரகொயும இரகொஜகொதேதிபத்தேதியம உள்ளவரகொயும



இருக்கதிறகொர. அவர நவீதேதியுள்ளவரகொக இருக்க தவண்டும... ளஒலதிநகொடைகொவவில்
ககொலதியவிடைம - ஆசதிரயர.ன சரயகொக அப்வபகொழுததே. ததேவனகொல் பகொவத்டதேப்

பகொரக்க முடியகொது; அவர பரசுத்தேர. ஆனகொல் ஒரு ககொரலுள்ள
முட்டுத்தேகொங்கதிடயப் (bumper) தபகொனறு, இதயசுவவின இரத்தேமகொனது அடதே
வநருங்க வவிடைகொமல் தேடுத்துக் வககொண்டிருக்கதிறது. நவீங்கள் ஒவ்வவகொரு முடற
பகொவம வசயயும தபகொதும, அந்தே முட்டுத்தேகொங்கதியகொகதிய இதயசு கதிறதிஸ்து,

உங்கள் பகொவம ததேவடன அடடையும முனனதேகொகதவ உங்கள் பகொவங்களளில்
உங்கடள பற்றதிப்பவிடித்துக் வககொள்கதிறகொர. நவீங்கள் அவடர நடைத்துகதிற

வவிதேத்துக்ககொக உங்களுக்கு வவட்கமகொயவில்டலயகொ?

7. நகொன ஒருநகொள் அங்தக தமதல தநகொக்கதிப் பகொரத்து, அவர எனக்ககொகச்
வசயதுள்ளடதேக் கண்டை தபகொது, நகொன தேகொழ்டமதயகொடு அவரடைம வசனறடதே
நகொன நதிடனவகூருகதிதறன. அங்தக ஒரு புத்தேகத்தேதின தமல் எனனுடடைய
வபயர எழுதேப்பட்டிருந்தேது, ஓ, அதேற்குக் கசீதழ எனன எழுதேப்பட்டிருந்தேது.

நகொன, ‘கரத்தேகொதவ, எனடன மனனளிப்பபீரகொ?’ எனறு தகட்தடைன.

அவர வவளளிப்படடையகொக தேமது கரங்கடள எடுத்து, தேமமுடடைய
பக்கவகொட்டில் இட்டு, ‘சர’ எனறகொர. அவர அந்தேப் புத்தேகத்தேதின குறுக்தக

‘மனனளிக்கப்பட்டைது’ எனறு எழுதேதி, அடதே மூடி, அடதேத் தேதிருமப மறதேதியவின
கடைலதில் தபகொட்டு வவிட்டைகொர. அது முதேற்வககொண்டு நகொன சந்ததேகொஷமகொக
இருந்து வருகதிதறன. ‘இதயசு கதிறதிஸ்து உங்கடள தநசதிக்கதிறகொர,

ததேவனுடடைய தககொபகொக்கதிடன உங்கடள வநருங்க வவிடைகொமல் தேடுக்கதிற ஒதர
ககொரயம அவதர. அவடர உங்கள் வசகொந்தே இரட்சகரகொக

ஏற்றுக்வககொள்ளுங்கள்’ எனறு உலகத்தேதிலுள்ள ஒவ்வவகொரு மனளிதேனுக்கும
எனது தேகொழ்டமயகொன வழதியவில் எனனகொல் சதிறந்தே முடறயவில் வசகொல்லுமபடி

முயற்சதித்துக் வககொண்டிருக்கதிதறன.

இப்வபகொழுது, நவீ அவ்வகொறு வசயதே தபகொது, அவர - தமலும அவர தேமமுடடைய
முதுகதில் தேழுமபுகடளப் வபற்றுக்வககொண்டைகொர (striped), ‘அவருடடைய
தேழுமபுகளகொல் குணமகொகதிதறகொம,’ அல்லது ‘நகொம குணமகொதனகொம,’ நகொம
குணமகொதவகொம எனறல்ல, நகொம ஏற்கனதவ குணமடடைந்து வவிட்தடைகொம.

ஒவ்வவகொரு நபரும சுகமடடைந்து வவிட்டைகொன. இப்வபகொழுது, நவீங்கள் வசயய
தவண்டிய ஒதர ககொரயம எனனவவனறகொல், நவீங்கள் அடதேக் கூறக்கூடும



முனதப, முதேலதில் உங்கள் இருதேயத்தேதில் அடதே வவிசுவகொசதிக்க தவண்டும.

நவீங்கள் வவறுமதன உங்கள் உதேடுகளளிலதிருந்து அடதேக் கூறுவ வீரகள்
எனறகொல், உங்களுக்கு அது எந்தே நனடமயும வசயயகொது. ஆனகொல்... லதிருந்து.

பகொருங்கள், நகொம...

8. இது ஒரு ஆழமற்ற ககொரயமல்ல. இது... தபகொனற ஏததேகொவவகொனறல்ல.

கடைந்தே மகொடலயவில், ஒலதிபரப்பு ஒனறதில், யகொதரகொ ஒருவர, ‘வவிசுவகொசதிக்கதிற
ஒவ்வவகொரு நபரும பரசுத்தே ஆவவியவினகொல் நதிடறயப்பட்டிருக்கதிறகொன’ எனறு

கூறுவடதேக் தகட்தடைன.

இப்வபகொழுது, அந்தே ஊழதியக்ககொரதரகொடு எனக்கு கருத்து தவற்றுடம
கதிடடையகொது, ஆனகொல் அவர--அவர அதநகமகொக அந்தே தவதேவகொக்கதியத்டதேப்
புரந்து வககொள்ளவவில்டல. அப்தபகொஸ்தேலர 19ம அதேதிககொரத்தேதில், பவல்

அங்தகயவிருந்தே அந்தே பகொப்டிஸ்டு ஜனங்கடளப் பகொரத்து, அவரகள் தேகொங்கள்
வவிசுவகொசதித்தேது முதேற்வககொண்டு பரசுத்தே ஆவவிடயப் வபற்றகொரகளகொ எனறு
தகட்டைகொன. நவீங்கள் வவிசுவகொசதித்தே தபகொததே பரசுத்தே ஆவவிடயப் வபற்றுக்
வககொள்வதேல்ல. பரசுத்தே ஆவவி எனபது நவீங்கள் வவிசுவகொசதித்தே பவிறகு

(வபற்றுக்வககொள்ளும) ததேவனுடடைய ஒரு வரமகொக இருக்கதிறது. அது
உங்களுடடைய வவிசுவகொசத்தேதிற்ககொக உங்களுக்குக் வககொடுக்கப்படும
ததேவனுடடைய வரமகொக இருக்கதிறது. ஆனகொல் நவீங்கள் இதயசுடவ

ததேவனுடடைய குமகொரன எனறு வவிசுவகொசதித்து, அவடர உங்கள் வசகொந்தே
இரட்சகரகொக ஏற்றுக்வககொள்ள உங்களகொல் முடிந்தும, அப்வபகொழுதும பரசுத்தே
ஆவவிடயக் வககொண்டிரகொமல் இருக்கலகொம. பரசுத்தே ஆவவியவின வரம எனபது
வவிசுவகொசதிக்குரய ததேவனுடடைய தேனளிப்பட்டை வவகுமதேதியகொக இருக்கதிறது.

நவீங்கள் வவிசுவகொசதிக்கதிற ககொரணத்தேதினகொல், இரட்சதிக்கப்பட்டீரகள், ஆனகொல்
பரசுத்தே ஆவவியகொகதிய ததேவனுடடைய தேனளிப்பட்டை வரமகொனது உங்கள் தமல்

வருமதபகொது, நவீங்கள் பரசுத்தே ஆவவியகொல் நதிடறயப்படுகதிறவீரகள்.

இப்வபகொழுது, பகொருங்கள், அது ஒரு ஆழமற்ற ககொரயம அல்ல. அது ஆழமகொன
ஏததேகொவவகொனறு. நகொம இனனும குழந்டதேகள் அல்ல; நகொம மனளிதேரகளும

ஸ்தேதிரீகளுமகொயவிருக்கதிதறகொம. இனறதிரவ சடபயகொனது அந்தே நதிடலயவிதலதய
இருக்க தவண்டும, ஆழமற்றதேகொக அல்ல, ஆனகொல் ததேவனுக்குள் ஆழமகொக.



9. இப்வபகொழுது, சுகமகொகுதேல் எனபது நவீங்கள் வவறுமதன, ‘நல்லது, நகொன...

ஆமகொம, நகொன அடதே வவிசுவகொசதிக்கதிதறன. நகொன அடதே வவிசுவகொசதிக்கதிதறன’

எனறு கூறும ஏததேகொவவகொனறல்ல. இப்வபகொழுது, அவதேல்லகொம சரதேகொன.

அதுதேகொன நவீங்கள் வசயயக் கூடிய சதிறந்தே ககொரயமகொக இருந்து, வவறுமதன
மனதேதில் சதிந்தேதித்ததேகொ அல்லது வவறுமதன, ‘நல்லது, நகொன... ஆமகொம, நகொன -

நகொன அடதேக் ககொண்கதிதறன. நகொன அடதே வவிசுவகொசதிக்கதிதறன; நகொன அடதே
ஏற்றுக் வககொள்கதிதறன’ எனறு கூறுவ வீரகளகொனகொல். அதேனபவிறகு நவீங்கள் அடதே

அந்தே அடிப்படடையவில் ஏற்றுக் வககொள்வ வீரகளகொனகொல், வதேகொடைரந்து
இடடைவவிடைகொமல் மமீண்டும மமீண்டும அடதேதய கூறதிக் வககொண்டிருங்கள்.

அடதே உரத்தே சத்தேமகொகக் கூறுங்கள். மமீண்டும மமீண்டும அடதேதய கூறதிக்
வககொண்டிருங்கள்; அப்படிதய வதேகொடைரந்து, ‘நகொன சுகமகொதனன. நகொன

சுகமகொதனன’ எனறு கூறதிக் வககொண்டிருங்கள். நவீங்கள் உண்டமயகொகதவ
அடதே வவிசுவகொசதிக்கும மட்டுமகொக அடதேதய கூறதிக் வககொண்டிருங்கள். நவீங்கள்
அடதே வவிசுவகொசதிக்கும தபகொது, அப்வபகொழுது தேகொன அது சமபவவிக்கப் தபகொகதிறது.

நவீங்கள் ஒரு எதேதிரமடறயகொன சகொட்சதிடயக் வககொண்டிருக்க தவண்டைகொம.

நவீங்கள், ‘நல்லது, நகொன இனனும இனடறக்கும தமகொசமகொகதவ
உணருகதிதறன. நகொன நதிடனக்கதிதறன நகொன...’ எனறு அறதிக்டக வசயயும
ஒவ்வவகொரு தேடைடவயும. நவீங்கள் சரயகொக வதேகொடைக்கத்தேதில் இருந்தே அததே
குழதியவில் மமீண்டும தநரகொகப் தபகொய வவிடுவ வீரகள். நவீங்கள் அறதிக்டகயவிடைத்

துவங்கதினகொவலகொழதிய பரசுத்தே ஆவவியகொல் ஞகொனஸ்நகொனம
பண்ணப்பட்டிருக்கதிற ஒரு மனளிதேதனகொ அல்லது வபண்தணகொ இங்தக

இல்டல. ‘நகொன பரசுத்தே ஆவவிடய இழந்து வவிட்தடைன எனறு நமபுகதிதறன.

அது எனடன வவிட்டுப் தபகொய வவிட்டைது எனறு நமபுகதிதறன. நகொன... எனறு
நமபுகதிதறன’ எனறு அறதிக்டகயவிடுவ வீரகளகொனகொல். நவீங்கள் சரயகொக கசீழகொன

நதிடலக்குப் தபகொய வவிடுவ வீரகள்; நவீங்கள் ஒருதபகொதும... மகொட்டீரகள்.

உங்களகொல்... கூடுமகொ.

10. கூரந்து கவனளியுங்கள். உங்கள் அறதிக்டகடயக் ககொட்டிலும தமலகொக,

நவீங்கள் ஜவீவவிக்கதவ மகொட்டீரகள். இதயசு நமமுடடைய அறதிக்டகயவின தபரல்
பவிரதேகொன ஆசகொரயரகொய இருக்கதிறகொர (அது சரயகொ? இப்வபகொழுது, எபவிவரயர 3:1,

‘வவளளிப்படடையகொக அறதிவவித்தேல்’ எனற அததே வகொரத்டதே தேகொன
‘அறதிக்டகயவிடுதேல்’ எனற வகொரத்டதேயகொகவம உள்ளது எனபடதே கற்றறதிந்தே



பண்டிதேர எவரும அறதிவர, அததே வமகொழதிவபயரப்பு தேகொன.), இப்வபகொழுது அவர
எதேனதபரல் பரந்து தபசுவதேற்ககொக, பவிதேகொவவினுடடைய வலது பகொரசத்தேதில்

வ வீற்றதிருக்கதிறகொர? நமமுடடைய அறதிக்டகயவின தபரல் பரந்து தபசுவதேற்ககொக.

அவர அடதேச் வசயது வவிட்டைகொர எனறு நவீங்கள் முதேலதில் அறதிக்டகயவிடும
மட்டுமகொக உங்களுக்ககொக அவரகொல் எதுவதம வசயய முடியகொது.

நவீங்கள் அடதே ஏற்றுக்வககொள்ளும தபகொது... இப்வபகொழுது, நகொன
சந்ததேகொஷமடடைந்து, சத்தேமதிட்டை ககொரணத்தேதினகொல், இனறதிரவ நகொன

இரட்சதிக்கப்பட்டிருக்கவவில்டல... இரட்சதிக்கப்படைவவில்டல. அதுவல்ல அது.

ததேவனுடடைய வரம என வழதியகொக கதிரடய வசயகதிற ககொரணத்தேதினகொல் நகொன
இரட்சதிக்கப்படைவவில்டல. எனனளிடைமதிருந்து இதயசு கதிறதிஸ்து எதேதிரபகொரக்கும
நதிபந்தேடனகடள நகொன நதிடறதவற்றதின ககொரணத்தேதினகொதல தேகொன நகொன

இரட்சதிக்கப்பட்டிருக்கதிதறன. நகொன தவதேகொகமத்தேதினபடி
இரட்சதிக்கப்பட்டிருக்கதிதறன. பகொருங்கள்? அது சரயகொ? புரகதிறதேகொ? தபரல்...

நகொன இரட்சதிக்கப்பட்டிருப்பது தபகொனறு உணருகதிற ககொரணத்தேதினகொல் அல்ல.

உங்களுடடைய உணரச்சதிகளளின தபரல் நவீங்கள் அந்தே அடிக்கட்டடைக்கு
துரதேமகொக மறுபக்கம தேதிருமபவிப் தபகொகுமபடி வசயய சகொத்தேகொனகொல் முடியும.

ஆனகொல் அது கரத்தேர உடரக்கதிறதேகொவது எனறு இருக்கும தபகொது, அவனகொல்
அடதேச் வசயய முடியகொது. பகொருங்கள்? அவனகொல் அடதேச் வசயய முடியகொது
- அதேற்குப் தபகொக முடியகொது. அவனகொல் அடதேக் கடைந்து சதிரமத்துடைன நடைந்து

வசல்ல முடியகொது; அது அவடனத் ததேகொற்கடித்து வவிடும.

11. இப்வபகொழுது, நவீங்கள் இரட்சதிக்கப்பட்டிருப்பதேகொக வவிசுவகொசதித்தே தபகொது,

உங்கள் இருக்டகயவில் உட்ககொரந்தேபடி, வவளளியவிதலகொ - நவீங்கள் எங்தக
இருந்தேதிருந்தேகொலும, நவீங்கள் அடதே ஏற்றுக்வககொண்டு அறதிக்டக பண்ணத்
வதேகொடைங்கதி, நவீங்கள் இரட்சதிக்கப்பட்டு வவிட்டீரகள் எனறு ஜனங்களளிடைம

கூறதின வீரகள். நல்லது, நவீங்கள் வதேகொடைரந்து, ‘நகொன இரட்சதிக்கப்பட்தடைன’ எனறு
வசகொல்லதிக்வககொண்தடை இருந்தேவீரகள்.

ஜனங்கள், ‘உனக்குள் எந்தே வவித்தேதியகொசமும ககொணப்படைவவில்டலதய’ எனறு
கூறதினகொரகள், ஆனகொல் அங்தக வவித்தேதியகொசம இருந்தேது எனபடதே நவீ

நமபவினகொய. அது சரயகொ? நவீ வதேகொடைரந்து அறதிக்டக வசயது வககொண்டிருந்தேகொய,

சற்று கழதிந்து அது நவீதேதிக்தகதுவகொய கதிரடய வசயதேது. இப்வபகொழுது நவீங்கள்
இரட்சதிக்கப்பட்டிருக்கதிறவீரகள் எனபடதே உங்கள் அண்டடைவ வீட்டைகொர



எல்லகொரும மற்றும அடனவரும அறதிந்து வககொள்கதினறனர, ஏவனனறகொல்
நவீங்கள் அடதே வவிசுவகொசதித்து, அடதே அறதிக்டக வசயதேவீரகள். ஏன, எனன
சமபவவித்தேது? எது உங்கடள மகொற்றதினது? அவர உங்கள் அறதிக்டகயவின

தபரல் பவிரதேகொன ஆசகொரயரகொய இருந்து, பவிதேகொவவினுடடைய வலது பகொரசத்தேதில்
வ வீற்றதிருந்து, நவீங்கள் எடதே அறதிக்டக வசயகதிறவீரகதளகொ அதேற்ககொன

நனடமகடளச் வசயது வககொண்டிருக்கதிறகொர.

இப்வபகொழுது, சுகமளளித்தேலுக்கும அததே ககொரயம தேகொன. நவீங்கள் அவடர
உங்கள் சுகமளளிப்பவரகொக ஏற்றுக் வககொண்டு, உங்கள் உணரச்சதிகடள வவிட்டு
வவிடுகதிறவீரகள். அது உணரச்சதிகளளின மூலமகொக அல்ல; அது வவிசுவகொசத்தேதின
மூலமகொகதவ. நவீங்கள் சுகமகொகதி வவிட்டீரகள் எனறு கூறுங்கள்; நவீங்கள்
சுகமகொகதி வவிட்டீரகள் எனறு வவிசுவகொசதியுங்கள்; நவீங்கள் சுகமகொகதி வவிட்டைது

தபகொனறு நடைந்து வககொள்ளுங்கள்; சுகமளளித்தேடல வவிசுவகொசதிக்கதிறவரகதளகொடு
கூடை தசரந்து வககொள்ளுங்கள்; அப்தபகொது ததேவன சரயகொக உங்கடள
பரபூரணமகொன முழு ஆதரகொக்கதியத்துக்குக் வககொண்டு வருவகொர: அது

தேவறதிப்தபகொகதவ வசயயகொது.

சற்தற ஒரு எடுத்துக்ககொட்டுடைன இடதேத் வதேளளிவகொக்குதவகொம.

வவிசுவகொசத்டதேச் வசயல்புரய டவக்கதவ நகொன முயற்சதித்துக்
வககொண்டிருக்கதிதறன (உங்களுக்குப் புரகதிறதேகொ?), அப்படியகொனகொல் பரசுத்தே
ஆவவியகொனவர ஒரு சதில நதிமதிடைங்களளில் இங்தக நமக்கு எனன வசயவகொர

எனபடதே நகொன ககொணலகொம. அறதிகுறதிகடள ஒருதபகொதும பகொரக்க தவண்டைகொம.

சசீமகொட்டிதய, நவீங்கள் ஒரு சக்கர நகொற்ககொலதியவில் உட்ககொரந்தேதிருக்கதிற
ககொரணத்தேதினகொல் (அடதேதய) தநகொக்கதிப் பகொரக்க தவண்டைகொம, அல்லது
இங்தகயவிருக்கும இந்தே வகொலதிபதன, ததேவன ஒரு பல்வலதிடயச்

சுகப்படுத்துவடதேக் ககொட்டிலும, அவருக்கு இது வபரய ககொரயமல்ல
(புரகதிறதேகொ?), அது ஒரு துளளி வவித்தேதியகொசத்டதேயும உண்டைகொக்குவதேதில்டல.

12. ஆனகொல் இப்வபகொழுது, கவனளியுங்கள். அவர உங்கள் அறதிக்டகயவின
தபரல் பவிரதேகொன ஆசகொரயரகொய இருக்கதிறகொர. இப்வபகொழுது, அங்தக தமகொசமகொன

நதிடலயவிலுள்ள அறதிகுறதிகடள யகொரகொவது வககொண்டிருந்தேதிருப்பகொரகள்
எனறகொல், அது தயகொனகொவகொகத்தேகொன இருக்கும, அவன நதினளிதவக்குப் தபகொயக்

வககொண்டிருக்கும தபகொது தேகொன அந்தே தமகொசமகொன அறதிகுறதிகடளக்



வககொண்டிருந்தேகொன. அவன பவினவகொங்கதி, நதினளிதவக்குப் தபகொயக்
வககொண்டிருந்தேகொன, அல்லது, அவன நதினளிதவக்குப் பதேதிலகொக தேரசசீசுக்குப்
தபகொயக் வககொண்டிருந்தேகொன, அவன தேவறகொனக் கப்பலதில், தேவறகொனப்

பகொடதேயவில் தபகொயக் வககொண்டிருந்தேகொன, அவன ஒரு புயல்வ வீசும கடைலதில்
பவினவகொங்கதிப் தபகொனவனகொக ஓடிக் வககொண்டிருந்தேகொன. அவரகள்

அவனுடடைய டககடளயும ககொல்கடளயும கட்டி, கப்படல வவிட்டு
வவளளிதய வ வீசதி வவிட்டைகொரகள். அவன கசீதழ சமுத்தேதிரத்துக்குள் வசனறகொன. ஒரு

தேதிமதிங்கலம அவடன வவிழுங்கதி வவிட்டு, எல்லகொ மமீனகளும வசயவது
தபகொனறு, அதேனுடடைய துடுப்புகடள (swimmer) இடளப்பகொறப்பண்ணுமபடி,

அது சமுத்தேதிரத்தேதின அடிப்பகொகத்தேதிற்கு வசனறு வவிட்டைது. அங்தக தேகொன
அவன இருந்தேகொன, அவனுடடைய டககளும ககொல்களும கட்டைப்பட்டைவனகொக,

பவினவகொங்கதிப் தபகொனவனகொக, ஒரு புயல்வ வீசும கடைலதில், அதநக அடி ஆழ
சமுத்தேதிரத்தேதில் ஒரு தேதிமதிங்கலத்தேதின வயவிற்றதில் இருந்தேகொன.

யகொருக்ககொவது அறதிகுறதிகள் இருந்தேதிருக்க தவண்டுமகொனகொல், அது
தயகொனகொவகொகத் தேகொன இருந்தேதிருக்கும. அவன இந்தே பக்கமகொக பகொரத்தேகொல்,

அது தேதிமதிங்கலத்தேதின வயவிறகொக இருந்தேது; அவன எங்கு தநகொக்கதினகொலும,

அது தேதிமதிங்கலத்தேதின வயவிறகொகதவ இருந்தேது. ஆனகொல் அவன அடதே
தநகொக்கதிப் பகொரக்க மறுத்து வவிட்டைகொன.

நவீங்கள் தநகொக்கதிப் பகொரத்து, ‘நகொன இங்தகதய உட்ககொரந்து
வககொண்டிருக்கதிதறதன’ எனறு கூறலகொம.

தவறு யகொதரகொ ஒருவர தநகொக்கதிப் பகொரத்து, ‘நல்லது, எனக்கு இருதேயக்
தககொளகொறு இருந்தேதேகொக மருத்துவர எனனளிடைம கூறதினகொர. எனக்கு கசீல்வகொதேம

இருந்தேது’ எனறு கூறலகொம. அடதேக் ககொண மறுத்து வவிடுங்கள்; அடதே
நமபவம மறுத்து வவிடுங்கள். அது உண்டம.

13. தயகொனகொ, ‘அடவகள் வபகொயயகொன மகொடயகள்’ எனறகொன. அவன, ‘நகொன
இனனும ஒருவவிடச உமது பரசுத்தே ஆலயத்டதே தநகொக்குதவன’ எனறு

ததேவனளிடைம கூறதினகொன.

அதேற்குக் ககொரணம எனனவவனறகொல், சகொலதமகொன அந்தே ஆலயத்டதேப்
பவிரதேதிஷ்டடை பண்ணவின தபகொது, அவன, ‘உமது ஜனங்கள் எங்ககொவது



வதேகொல்டலயவில் அகப்பட்டு, இந்தே பரசுத்தே ஸ்லத்டதே தநகொக்கதி வஜபம
பண்ணுவகொரகளகொனகொல், நவீர பரதலகொகத்தேதிலதிருந்து அடதேக் தகட்டைருளும’

எனறு (வஜபம) பண்ணவியவிருந்தேகொன.

அவன அடதே வவிசுவகொசதித்தேகொன, ததேவன சகொலதமகொனுடடைய வஜபத்டதேக்
தகட்டைருளளினகொர எனறு தயகொனகொ வவிசுவகொசதித்து, இவ்வகொறு கூறத்

வதேகொடைங்கதினகொன, ‘நகொன இந்தே தேதிமதிங்கலத்தேதின வயவிற்டற தநகொக்கதிப் பகொரக்க
மகொட்தடைன. எனனுடடைய பவினவகொங்கதிப் தபகொன நதிடலடமடயக் குறதித்தும
நகொன தயகொசதித்துக் வககொண்டிருக்க மகொட்தடைன. நகொன உமமுடடைய பரசுத்தே
ஆலயத்டதே தநகொக்கதிதய பகொரத்து, அறதிக்டக வசயது வககொண்டிருப்தபன’

எனறு கூறதினகொன. ததேவதனகொ அங்தக கசீதழ ஆக்ஸதிஜடன அனுப்பவி, மூனறு
பகலும மூனறு இரவம அவடன உயவிதரகொடு டவத்தேதிருந்து, அவடனச்
சரயகொக நதினளிதவயவில் வககொண்டு தபகொயச் தசரத்தேகொர, அவன அடதேச்

தசரந்தேவனகொகத்தேகொன இருந்தேகொன.

நல்லது, சகொலதமகொன அந்தே வஜபத்டதே ஏவறடுத்தேதிருப்பகொன எனறகொல்...

தயகொனகொவக்கு இருந்தே நதிடலடமடயப் தபகொனறு அல்லது அதேதில்
பகொதேதியகொகதிலும இங்தகயவிருக்கதிற (உங்களளில்) யகொருக்கும இல்டல.

அவனுக்கதிருந்தே அறதிகுறதிகடளப் தபகொனற அறதிகுறதிகள் உங்களுக்கு
எதுவமதில்டல. நல்லது, அவன அந்தே நதிடலயவில் இருந்து, ஒரு

மனளிதேனுடடைய கரங்களகொல், பூமதிக்குரய ஒரு மனளிதேனகொகதிய சகொலதமகொனகொல்
கட்டைப்பட்டை ஒரு ஆலயத்டதே தநகொக்கதிப் பகொரத்து, உட்ககொரந்து வஜபவித்து,

சகொலதமகொனுடடைய வஜபத்தேதில் வவிசுவகொசம வககொள்ள அவனகொல்
முடியுமகொனகொல், இனறதிரவ, நவீங்களும நகொனும இங்தக உட்ககொரந்து, உங்கள்

அறதிக்டகயவின தபரல் பரந்து தபசுமபடியகொக அங்தக தேமமுடடைய
இரத்தேத்ததேகொடு ததேவனுடடைய வலது பகொரசத்தேதில் நதினறு வககொண்டிருக்கதிற
இதயசு இருக்கும ததேவனுடடைய சதிங்ககொசனத்டதே எவ்வளவ அதேதிகமகொக
தநகொக்கதிப் பகொரக்க தவண்டும. அப்படிதய அறதிகுறதிகடளக் வககொண்டிருக்க

மறுத்து வவிடுங்கள்.

14. அறதிகுறதிகள் எனபது இடதேப் தபகொனற ஏததேகொவவகொனறகொக உள்ளது,

உதேகொரணமகொக, இப்வபகொழுது நவீங்கள் வ வீட்டுக்கு, உங்கள் ஸ்லத்தேதிற்கு தபகொகும



தபகொது, நகொடள துரதே பகொரசல் முகவர (express agent) வந்து, ‘நவீங்கள் தேகொன
தேதிருமதேதி. தஜகொவகொ?’ எனறு தகட்கதிறகொன.

‘ஆமகொம.’

‘நகொன உங்களுக்ககொக ஒரு பரடச டவத்தேதிருக்கதிதறன.’

‘சர. எனன அது?’ அவன ஒரு-ஒரு கூடடைடய அல்லது வபட்டிடயக்
வககொடுக்கதிறகொன, அப்தபகொது அந்தேப் வபட்டியவில் ஏததேகொவவகொனறு தமகொதேதி தேட்டிக்

வககொண்டிருப்படதேக் தகட்கதிறவீரகள். உடைதன நவீங்கள் அதேனுள்தள
பகொரக்கதிறவீரகள். அதேதில் ஒரு வபரய வபட்டி (நதிடறய) பகொமபுகள், வககொடிய

நச்சுப் பகொமபுகள் இருக்கதினறன. நல்லது, அந்தேக் ககொரயங்கள் உங்களுக்குப்
பவிடிக்ககொது.

நல்லது, நவீங்கள், ‘எனக்கு இடவகள் தவண்டைகொம’ எனறு கூறுகதிறவீரகள்.

‘ஓ, ஆனகொல் இடவகள் உங்களுடடையது தேகொன. யகொதரகொ இடவகடள
உங்களுக்கு அனுப்பவியவிருக்கதிறகொரகள். இததேகொ உங்கள் வபயர இருக்கதிறது.

இததேகொ வபயர உள்ளது. யகொதரகொ இந்தேப் பகொமபுகடள உங்களுக்கு
அனுப்பவியவிருக்கதிறகொரகள்; இடவகள் உங்களுடடையது தேகொன. நவீங்கள்

இடவகடளப் வபற்தற ஆக தவண்டும.’

இப்வபகொழுது, ஒரு வடகயவில், அடவகள் உங்களுடடையது தேகொன, தவவறகொரு
வடகயவில், அடவகள் உங்களுடடையது அல்ல. யகொதரகொ ஒருவர

அடவகடள உங்களுக்கு அனுப்பவியவிருக்கதிறகொரகள், ஆனகொல் நவீங்கள்
அடவகடளப் வபற்றுக்வககொண்டைதேகொக டகவயகொப்பமதிடும மட்டுமகொக
அடவகள் உங்களுடடையது அல்ல. நவீங்கள் அடவகடளப் வபற்றுக்

வககொண்டைதேகொகக் டகவயகொப்பமதிடும தபகொது, அடவகள் உங்களுடடையதேகொகதி
வவிடுகதிறது. ஆனகொல் நவீங்கள் அடவகளுக்ககொக டகவயகொப்பமதிடை மறுத்து

வவிடுவ வீரகளகொனகொல், அவன அடவகடள அந்தே வவிடரவ பகொரசல்
நதிறுவனத்தேதிற்தக தேதிருப்பவி எடுத்துச் வசனறகொக தவண்டும. அடவகடள
உங்களுக்கு அனுப்பவிய நபரடைதம அடவகடள அந்தே வவிடரவ பகொரசல்

நதிறுவனம (தேதிருப்பவி) அனுப்பவியகொக தவண்டும. அது சரதேகொனகொ?



நல்லது, பவிசகொசு வககொண்டு வருகதிற எதேற்கும நவீங்கள் டகவயகொப்பமதிடை
தவண்டைகொம. இல்டல, ஐயகொ. அப்படிதய அடதேப் வபற்றுக்வககொள்ள மறுத்து
வவிடுங்கள். இல்டல, ஐயகொ. ‘நகொன அடதே வகொங்க மகொட்தடைன. பவிசகொதச, நவீ

அடவ எல்லகொவற்டறயும தேதிருப்பவி எடுத்துச் வசனறு வவிடு. அவ்வளவ தேகொன.

நகொன அடதே வகொங்க மகொட்தடைன’ எனறு கூறதி வவிடுங்கள். உங்களுடடைய
வவியகொதேதிகடளதயகொ, உங்களுடடைய கசீல்வகொதேத்டதேதயகொ, அது எனனவகொக
இருந்தேகொலும, அடதேப் வபற்றுக்வககொள்ள மறுத்து வவிடுங்கள், ‘நகொன அடதேப்

வபற்றுக்வககொள்ள மகொட்தடைன. அவருடடைய தேழுமபுகளகொல் நகொன
குணமகொகதிதறன’ எனறு (கூறுங்கள்). உங்கள் தேவீரமகொனத்தேதில் உறுதேதியகொக

நதில்லுங்கள். அடதே அறதிக்டக வசயயுங்கள். அடதே வவிசுவகொசதித்து, அங்தகதய
தேரத்தேதிருங்கள். ததேவன அடதே நதிடறதவற்றுவகொர. அது எனனவகொக
இருந்தேகொலும ககொரயமதில்டல, அப்படிதய அவடர வவிசுவகொசதியுங்கள்.

15. சர, நவீங்கள் ஒரு அருடமயகொன ஜனக்கூட்டைமகொக இருக்கதிறவீரகள். நகொன-

நகொன ஒரு வபரய பவிரசங்கதி அல்ல, ஆனகொல் இனறதிரவ சதிறதிது தபச
தவண்டுவமனறு நதிச்சயமகொகதவ வவிருமபவிதனன, ஆனகொல் எனனகொல்

முடியவவில்டல. நகொன இடதே வவிட்டு... அப்பகொல் வசனறு வவிடுதவதனகொ எனறு
நகொன-நகொன பயப்படுகதிதறன. இப்வபகொழுது சுகமளளித்தேலதின

அபவிதஷகத்தேதிற்ககொக முழுவதும மணவிக்கணக்ககொக வஜபவித்து வவிட்டு, வந்து,

பவிரசங்கம பண்ணத் வதேகொடைங்கதிதனன, வசயய தவண்டிய சரயகொன ககொரயம
அதுவல்ல.

நகொன வககொஞ்சம தவதேவகொக்கதியத்டதே வகொசதிக்க வவிருமபுகதிதறன, அதேனபவிறகு
நகொம வஜப வரடசடய அடழப்தபகொம. பரசுத்தே தயகொவகொன 5-ம அதேதிககொரம, 33,

33ம வசனத்தேதில் துவங்குதவகொம. இப்வபகொழுது, கூரந்து கவனளியுங்கள்.

நவீங்கள் தயகொவகொனளிடைத்தேதில் அளனுப்பவி வவிசகொரத்தேவீரகள், அவன
சத்தேதியத்தேதிற்குச் சகொட்சதிவககொடுத்தேகொன.

நகொன ஏற்றுக்வககொள்ளுகதிற சகொட்சதி மனுஷருடடைய சகொட்சதியல்ல, நவீங்கள்
இரட்சதிக்கப்படுவதேற்ககொகதவ இடவகடளச் வசகொல்லுகதிதறன.

அவன எரந்து பவிரககொசதிக்கதிற வவிளக்ககொயவிருந்தேகொன; நவீங்களும சதிலககொலம
அவன வவளளிச்சத்தேதிதல களளிகூர மனதேகொயவிருந்தேவீரகள்.



தயகொவகொனுடடைய சகொட்சதிடயப் பகொரக்கதிலும தமனடமயகொன சகொட்சதி எனக்கு
உண்டு; அவதேனனவவனளில், நகொன நதிடறதவற்றுமபடிக்குப் பவிதேகொவகொனவர
எனக்குக் கற்பவித்தேதும நகொன வசயதுவருகதிறதுமகொன கதிரடயகதள பவிதேகொ
எனடன அனுப்பவினகொர எனறு எனடனக்குறதித்துச் சகொட்சதி வககொடுக்கதிறது.

16. உங்களுக்கு வவிருப்பமகொனகொல், நகொம சற்று தநரம எல்லகொவவிடைங்களளிலும
நமமுடடைய தேடலகடளத் தேகொழ்த்துதவகொமகொக. இப்வபகொழுது உள்தளயும
வவளளியவிலும எல்லகொவவிடைங்களளிலும இருக்கதிற நண்பரகதள, ஆழமகொன
உத்தேமத்ததேகொடு இருங்கள்... இப்வபகொழுது, நமமுடடைய வவிசுவகொசத்டதே
துவக்குகதிறவரும முடிக்கதிறவருமகொகதிய அவடர தநகொக்கதிப் பகொரப்தபகொம,

அவருடடைய நகொமத்தேதினகொதல, இரண்டு மூனறு தபர (எங்தக)

கூடியவிருந்தேகொலும, அங்தக அவர இருப்பகொர எனறு வகொக்குத்தேத்தேம
பண்ணவியுள்ளகொர.

இப்வபகொழுது, கரத்தேகொதவ, நவீர சரயகொக இங்தகயவிருக்கதிறவீர எனறு நகொங்கள்
வவிசுவகொசதிக்கதிதறகொம. ததேவதன, நகொங்கள் கரத்தேரகொகதிய இதயசுவவின நகொமத்தேதில்
வருகதிதறகொம, ஏவனனறகொல் நகொங்கள் வருவதேற்கு எங்களுடடைய வசகொந்தே

நகொமதமகொ அல்லது தேகுதேதிகதளகொ எதுவம எங்களுக்குக் கதிடடையகொது. நகொங்கள்
எங்களுடடைய வசகொந்தே நகொமத்தேதில் உள்தள வருதவகொவமனறகொல், நவீர எங்கடள

ஏற்றுக்வககொள்ள மகொட்டீர. ஆனகொல் இனறதிரவ வவியகொதேதிப்பட்டுள்ள
ஜனங்கடளக் குறதித்தும, உமது பவிள்டளகளகொகதிய இவரகளுடடைய

நதிடலடமகடளக் குறதித்தும மதிக ஆழ்ந்தே அக்கடற வககொண்டுள்தளகொம,

நகொங்கள் வருகதிதறகொம, நகொங்கள் அவருடடைய நகொமத்தேதில் வருதவகொமகொனகொல்,

எங்கள் கரத்தேரகொகதிய இதயசு கதிறதிஸ்துடவ நவீர தகட்டைருளுவ வீர எனறு
வகொக்குத்தேத்தேம பண்ணவியவிருக்கதிற அவருடடைய நகொமத்டதேத்

தேரத்துக்வககொள்ளும வடர அவ்வகொறு வசயகதிதறகொம. ‘என நகொமத்தேதினகொதல
நவீங்கள் பவிதேகொவவினளிடைத்தேதில் எடதேக் தகட்டைகொலும, நகொன அடதேச் வசயதவன.’

எனதவ நகொங்கள் அவருடடைய நகொமத்தேதில் வந்து, பரதலகொகத்தேதின ததேவடன,

மகத்தேகொன Amoyah-ஐ அறதிந்து வககொள்கதிதறகொம... இனறதிரவ இந்தே சடபடயக்
கசீழ்தநகொக்கதிப் பகொரும, வவளளிதய முற்றத்தேதில் நதினறு

வககொண்டிருப்பவரகடளயும, கசீதழ அடித்தேளத்தேதில் இருக்கதிறவரகடளயும
தநகொக்கதிப் பகொரத்தேருளும... உமமுடடைய அந்தே மகத்தேகொன எக்ஸ்-தர

கண்கடளக் வககொண்டு, மனளிதேனுடடைய ஆத்துமகொவக்கு உண்டமடயப்



தபகொனறு ககொணப்படுகதிற எதுவதம உமக்கு மடறவகொயவிருக்கவவில்டல, நவீர
எல்லகொவற்டறயும அறதிந்தேதிருக்கதிறவீர. ஒவ்வவகொரு நபடரயும உமக்குத்

வதேரயும. நவீர அறதியகொமல், ஒரு அடடைக்கலகொன குருவவி (சதிட்டுக்குருவவி) கூடை
வதேருக்களளில் வவிழ முடியகொது. நகொங்கள் இப்வபகொழுது வஜபவித்துக்

வககொண்டிருக்கதிதறகொம எனறு நவீர எவ்வளவ அதேதிகமகொக அறதிந்தேதிருக்கதிறவீர?

பவிதேகொதவ, நவீர-நவீர இனறதிரவ எங்களுக்ககொக இடதேச் வசயவ வீரகொ?

17. உமது பகொரடவயவில் எனக்கு தேயவ கதிடடைக்குமகொனகொல், கரத்தேகொதவ...

உமடமச் தசவவிக்க எனனகொல் சதிறந்தேடதே முயற்சதித்தேதிருக்கதிதறன, எப்படிச்
வசயவது எனறு எனக்குத் வதேரந்தே எல்லகொவற்டறயும

முயற்சதித்தேதிருக்கதிதறன, நகொன அதநக தேவறுகடளச் வசயதேதிருக்கதிதறன
எனறும, இனறதிரவ அறுப்புண்டு தபகொகதவ நகொன பகொத்தேதிரனகொயவிருக்கதிதறன
எனபடதேயும அறதிந்தேதிருக்கதிதறன, ஆனகொல் கரத்தேகொதவ, அது - உமமுடடைய

கதிருடபயவின வழதியகொகதவ நகொங்கள் இங்தகயவிருக்கதிதறகொம.

கரத்தேகொதவ, நவீர எனனளிடைம கூறதி, வவியகொதேதியஸ்தேருக்ககொக வஜபவிக்குமபடியகொக,

எனடன வவளளிதய அனுப்பவினது முதேற்வககொண்டு, நகொன தேகொழ்டமதயகொடு
இருக்கதவ முயற்சதித்தேதிருக்கதிதறன. நகொன தபகொக எனக்கு மகத்தேகொன வபரய
இடைங்கள் இருக்க தவண்டியதேதில்டல. சதிறதிய சடபதய எனக்கு நனறகொக
உள்ளது... நகொன தபகொக தவண்டுவமனறு நவீர வவிருமபுகதிறடதேப் தபகொல்
ககொணப்படுகதிற எந்தே இடைமகொயவிருந்தேகொலும, நகொன அங்கு தபகொகதவ

முயற்சதிக்கதிதறன. நகொன எப்தபகொதுதம எங்கள் இரட்சகரகொகதிய இதயசு
கதிறதிஸ்துவக்கு கனத்டதேயும மகதிடமடயயும வசலுத்தேதவ

முயற்சதித்தேதிருக்கதிதறன, அவர அங்தக தேதிருமபவம துவங்கதி, உலகத்தேதின
முடிவபரயந்தேம இந்தே ஜனங்கதளகொடு இருப்பதேகொக அவர

வகொக்குப்பண்ணவினதேகொக நகொன உணருகதிற கதிரடயகடள வசயது முடிக்கதவ
முயற்சதித்து, எல்லகொ துதேதிடயயும மகதிடமடயயும அவருக்தக வசலுத்தேதிக்

வககொண்டிருக்கதிதறன.

18. இப்வபகொழுது, கரத்தேகொதவ, ககொத்துக் வககொண்டிருக்கும இந்தே
ஜனக்கூட்டைத்தேதின தமல் தநகொக்கதிப் பகொரும. மகத்தேகொன ததேவ ஆவவிடய

அவரகள் தமல் அனுப்பும. சுகமளளித்தேலதின தூதேனகொனவர தேகொதம, இனறதிரவ
இந்தேக் கட்டிடைத்தேதின தமல் தேமமுடடைய மகத்தேகொன வசட்டடைகடள வவிரத்து



எல்லகொ அவவிசுவகொசத்டதேயும ஒரு முடிவக்குக் வககொண்டு வந்து, சற்று
கழதிந்து இந்தேப் பகொளயத்தேதில் அவ்வளவ மகத்தேகொன ஒரு சந்ததேகொஷம

இருப்பதேகொக, கரத்தேகொதவ, இவரகள் அவருடடைய ஆசசீரவகொதேங்களளின கசீழகொக
ஓடி வந்து, ககொத்துக் வககொண்டிருக்கதிறகொரகள். அந்தே மகத்தேகொன வபரய இரக்கம
மற்றும வவிசுவகொசத்தேதின பனளித்துளளிகள் அவருடடைய வசட்டடைகளளிலதிருந்து
ஒவ்வவகொரு நபரன தமலும இனனுமகொக வவிழுவதேகொக, அவரகள் ஒவ்வவகொரு
பகொவத்தேதிலதிருந்தும வவிடுதேடல ஆவகொரகளகொக, ஒவ்வவகொரு கட்டிலதிருந்தும

வவிடுவவிக்கப்படுவகொரகளகொக, அவரகள் வந்து, அவடரச் தசவவித்து,

தேங்களுடடைய வவியகொதேதிகளளிலதிருந்து சுகமடடைவகொரகளகொக. நகொங்கள் இனறதிரவ
எங்கள் தேனளிப்பட்டை வ வீடுகளுக்குப் தபகொகும தபகொது, ததேவதன,

ஒவ்வவகொருவடரயும ஆசசீரவதேதியும. அவருடடைய பவிரசனனத்தேதின
நதிமதித்தேமகொக, எமமகொவூரலதிருந்து வந்தேவரகடளப் தபகொனறு, ‘நமமுடடைய
இருதேயங்கள் நமக்குள்தள வககொழுந்து வவிட்டு எரயவவில்டலயகொ’ எனறு

நகொங்கள் கூறுதவகொமகொக. ததேவதன, இந்தேச் சதிறதிய சடபடய
ஆசசீரவதேதித்தேருளும. ஒத்துடழப்பு வககொடுத்து வருகதிற ஒவ்வவகொரு

சடபடயயும ஆசசீரவதேதியும. கரத்தேகொதவ, ஏததேகொவவகொரு நகொளளில், உமக்குச்
சதித்தேமகொனகொல், இந்தே அழககொன பட்டைணத்தேதிற்கு நகொங்கள் தேதிருமபவி வந்து,

அங்தக அதநக, அதநக வகொரங்களகொக ஒரு படழடம நகொகரீகமகொன
எழுப்புதேடல நகொங்கள் வககொண்டிருக்குமபடி அருளும, அதநக ககொரயங்கள்
வசயயப்படுவதேகொக. நகொங்கள் இடதே இதயசுவவின நகொமத்தேதில் தகட்கதிதறகொம.

ஆவமன.

19. உங்களுக்கு நனறதி. இப்வபகொழுது, இனறதிரவ துவங்குதவகொம. அவரகள்
இனறு புதேதிய பவிரவ வஜப அட்டடைகள் எல்லகொவற்டறயும

வவிநதிதயகொகதித்தேதிருக்கதிறகொரகள், முழுவதும புது பவிரவகளகொக உள்ள அதநக,

அதநகமகொன வஜப அட்டடைகள், அடவகள் ‘M’ எனற எழுத்ததேகொடு
துவங்குகதிறது. இப்வபகொழுது, நகொம... வககொண்டிருப்தபகொம. ஒதர சமயத்தேதில் மதிக
அதநகர நதினறு வககொண்டிருக்க முடியகொது. நகொம இங்தக எத்தேடன தபர நதிற்க
முடியும? சர. அது யகொர, அவரகள்... எனறு கூறதினகொரகதள. ஆமகொம. சர. சர.

தமயப்பரகளும, சதககொதேரன பகொக்ஸ்டைர அவரகளும, இவரகளும, நகொம ஒதர
தநரத்தேதில் ஏறக்குடறய மூனறு தபரகடள அடழக்கலகொம எனறு தயகொசடன

கூறுகதிறகொரகள், ஏவனனறகொல் அப்வபகொழுது அவரகள் நதினறு



வககொண்டிருப்படதேத் தேவவிரக்கலகொம. சர, அது அப்படிதய அருடமயகொக
இருக்கும.

நல்லது, அப்படியகொனகொல் நகொம சரயகொக முதேலகொவது எண்ணவிலதிருந்து
துவங்கலகொம, சரயகொக அதேதிலதிருந்து துவங்கலகொம. M-1 யகொரடைம இருக்கதிறது?

அது எங்தகயவிருக்கதிறது? M-1, வஜப அட்டடை M-1. உங்கள் வஜப அட்டடையவில்
பகொருங்கள், அவரகள்... அது இவ்வவிதேமகொன ஒரு சதிறு அட்டடையகொக இருக்கும,

அதேன முனபுறத்தேதில் உங்கள் வபயரும, முகவரயும இருக்கும;

இங்தகயுள்ள இந்தேப் பக்கத்தேதில்... இங்தக கசீதழயுள்ள இந்தேப் பக்கத்தேதில்,

ஒரு-ஒரு எழுத்து ‘M’ இருக்கதிறது, அது 1ஆக இருக்கும. M-1, M-2, M-3.

நமமகொல் அவரகடள வவளளிதய வககொண்டு வர முடியுமகொ எனறு பகொரப்தபகொம.

அவரகளளில் சதிலர வவளளியவிலதிருக்கதிறகொரகள் எனறு நதிடனக்கதிதறன;

அவரகளளில் சதிலர பவிற்பகல் கூட்டைத்தேதில் இருந்தேகொரகள்; அவரகளளில் சதிலர
ஒருக்ககொல் அடித்தேளத்தேதில் நதினறு வககொண்டு இருக்கலகொம. எழுத்து ங எனறு

வதேகொடைங்கும வஜப அட்டடைகடள டவத்தேதிருக்கதிற நவீங்கள்
எங்தகயவிருந்தேகொலும, இப்வபகொழுது அடழக்கப்படை ஆயத்தேமகொயவிருங்கள்.

நமமதிடைம M-1, M-2, M-3 ஆகதியடவ உள்ளன. அது தபகொதுமகொனது...
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