
ஏ�? ... ஏ� �டா�? 

R. �டா��, ஜூைல 1996 

 

மா�� 7 அ�� ஜப���� வழ�கமாக ெஜப�தி�காக� காைலய�� உலாவ� 

ெச�றேபா� மா�ப�� உ�டான சி� வலிைய அ�வள� ஆப�தானெத�� நா� 

நிைன�கேவய��ைல. ஏேதா கைள�ப�னா� ஏ�ப�டெதா�� எ�ெற�ண� அைத எ� 

மைனவ�ய�ட� ெசா�லவ��ைல. ஆனா� அ��த வார� ஊழிய�தி�கா� ��லி, 

ேடரா�� ஆகிய நக�க���� பயண�ப�டேபா� வழிய�� அ��க� இ�வலி 

ஏ�ப�ட�. என� சிறிய ��ேகைச� ���வேத க�னமாகிவ��ட�. லி�லியன�ட� 

அைத�  ெசா�னேபா� அவ� உடேன ��லிய�� இ�தய ேநா� நி�ண� ஒ�வ�ட� 

அைழ��� ெச�றா�. ECG எ�� ேசாதைனய�� எ��� ெத�யாவ��டா��, 

அ����ள Tread Mill Testஇ� ந�வ�ேலேய வலிவ��வ��டதா� ேசாதைனைய ���க 

��யவ��ைல. ேடரா�ன���ள இைறய�ய� க���ய�� மிஷன��பண� வலி 

���த� வார� ��ட�கள�� ெச�திக� ெகா��� ���ேதா�. அ���ள 

மாணவைர�� ஆசி�யைர�� ேதவ� ெப��� ஆசீ�வதி�தா�. 

ஜப�����ள பண��கள�தி��� தி���வத��� பதிலாக ேவ���� வ�ேதா�. CMC 

ம���வ மைனய�� இ�தயேநா� நி�ண� Dr. ேஜ�க� ேஜா� அவ�க� எ�ைன� 

ப�ேசாதி�தா�. 1970, 1971, 1972 ஆகிய ஆ��கள�� தி��சிய��� த�ைசய��� அவ� 

ப��ெப�ற ஆசீ�வாத� ��ட�கைள அவ� நிைன�ப��தினா�. இ�தைன ஆ��க���ப�� 

இ�ெதாட�� ���ப��க�ப�ட� பரவசமாய���த�. அவ� angiogram எ�� ேசாதைன 

ெச�ய�படேவ��ெம�றா�. ஆனா� பா�கள�� வார�தி� ஜப���லி��� 35 கி.ம�. 

ெதாைலவ���ள க�ன�ய�� நா� ப�ரச�கி�கேவ��ய ��ட�கைள� �றி�� அவ�ட� நா� 

ெசா�னேபா� அைரமனதா� ஒ���ெகா�� சில மா�திைரக� ெகா��� அ��ப�ைவ�தா�. 

அ�� ஒ�ெவா� மாைல�� 90 நிமிட�க� சிரமமி�றி� ப�ரச�கி�க ���த�. ஆனா� 

ேமைடய�லி��� இற�கிய�� வலி வ��வ���. �ரா�ட�ட�� ம��� க�ேதாலி�க� 

சைபய�ன� இ���ட�கள�� உய��ம��சியைட�தன�. சவா� ெப�ேறா� ஈ�ட� அ�� 

க�ன�ய�� ெத��ெத�வா� ந�ெச�தி� பவன� ெச�� இ�த வடமாநில நக�� ச��திர� 

பைட�தன�. 

லி�லிய�� நா�� ஜப��� தி��ப�யேபா�. இன���ள இ�தய ம���வ� 

ேசாதைனகைளெய�லா� ஜூ� அ�ல� ஜுைல�� ஒ�திைவ��வ��டா� ேவன��கால 

��கிய நிக��சிகைள� தைடய��றி நட�திவ�டலாெமன� த��மான��ேதா�. ஆனா� என� 

நிைல ேமாசமைடய� �வ�கிய�. ஓ�வ��ேபா��ட அ��க� வலி வர ஆர�ப��த�. 

ேவன��கால ெந��க�ய��� ஒ� சில நா�கள�� ேவ����� பயண ��பதி� ெச�� 

�ற�ப�ேடா�. அவசர நிைல ஏ�� ஏ�ப�டா� உதவ மிஷன� ேகசவ� (1965-2013) எ�கேளா� 

வ�தா�. அ��த நாேள ேசாதைன�காக ம���வமைனய�� ேச��க�ப�ேட�. அ�� ஏ�ர� 17 

எ�றதா� ச�கீத� 17ஐ� காைலய�� வாசி�ேத�. ��றா� வசன� எ� கவன�ைத� கவ��த�: 

"ந�� எ� இ�தய�ைத� ப�ேசாதி�� ... ஒ��� காணாதி��கிற��!" எனேவ என� இ�தய�தி� 

அதிகமாக ஒ� ப�ர�ைன�� இ��கா� எ�ெற�ண�� ��சி���ட�  ேசாதைன��ட�தி��� 



ெச�� ெவள�வ�ேத�. ஆனா�...! ேசாதைன ���த�� ம���வ� என� மைனவ�ைய 

அைழ��, என� இ�தய�தி��� ெச��� இர�த� �ழா�க� இர��� 90 சதவ �த�தி��ேம� 

அைட�� இ��பதாக�� அ�ைவ சிகி�ைச இ�றியைமயாத� எ��� ெசா�லிவ��டா�. 

ஒ�ெவா� நா� தாமத�� ேபராப�� எ�பதா� ம���வமைனய�லி��� சில நா�க��ட 

வ ����� அைழ��� ெச�வ� ஞானம�ற� எ�றா� அவ�. எ�ன�டேமா மக� இவா�ச 

லின�டேமா ச��� கல�தாேலாசி�காமேலேய லி�லிய� இ�ெப�ய அ�ைவ சிகி�ைச�� 

ஒ���ெகா�� வ��வ��டா�! வ�வாதி�க� ேபா�மான ேநரமி�லாத��, பல�ட�� ேக�� 

எ�கைள� �ழ�ப��ெகா�ளாத�� ந�ைமயாகேவ இ��த�! Dr. ேஜா� அவ�கள�டேம 

அ�ைவ சிகி�ைச நி�ணைர� ெத��ெத���� ெபா��ைப�� வ���வ��ேடா�. ம�நா� Dr. 

ரா� ெகா�லா அவ�க� எ�ன�ட� வ��, “நா�தா� உ�க��� அ�ைவ சிகி�ைச 

ெச�ய�ேபாகிேற�; ேதவ கி�ைபயா� யா�� ச�யா� நட���” என� ���கமாக� �றி� 

ெச�றா�. 

இர�த��ழா�கள�� இ�வள� அைட�� இ����. இ�தைன� ��ட�கள�� ப�ரச� 

கி���ெகா������, என�� எ�ப� மாரைட�� வராம�ேபான� எ�ப� ஆ�ச�யேம. ெத��த 

ப�ர�ைனக��காக�� ேதைவக��கா�� நா� ெஜப��கலா�; ஆனா� “இ�னெத�� 

அறியாமலி��கிற” கா�ய�கைள�ப�றி? ஆ�, இ�வ�த� �ழ�கள��தா� “ஆவ�யானவ�தாேம 

வா���கட�காத ெப����கேளா� நம�காக ேவ��த� ெச�கிறா�” (ேரா 8:26). ஆசீ�வாத 

இைளஞ� இய�க�தி��ள ஊழிய���� த��� ெஜப� ேதாழ� (Preventive Prayer Partners) 

�ல� கி��� ேபராசீ�வாத�கைள இ�� ெப��� உண��ேத�. 

உடலி� வலி, உப�திரவ� எ�றா� நா� எ�வளவா� ந��கி�ேபாேவ� எ�� 

ந�கறி�தி��த நம� இய�க� தைலவ�க� எ�ைன� பா���� ைத�ய�ப��த வ�ைர�� 

வ�தன�. கீ��ப�த� வா�� �கா�, ெவ�ள� வ�ழா ெகா�டா�ட�, ஊழிய� ��ைக 

ஆகியவ�றி�கா� நா� அ�வைர ஆய�த�ப��திய���த ெச�தி��றி��க� யாவ�ைற�� 

அவ�கள�ட� த��வ��கிேற� எ�ேற�. க�ண�ைர அட�கி�ெகா�� அவ�க� ெவள�ேய 

ெச�� கல�தாேலாசி�தன�. அ��ழலி� இ���ட�கைள ஒ�தி�ேபா�வேத ேம� என� பல 

இட�கள�லி��� ந�ப�க� ெதாைலேபசிய�� ெசா�ல� ெதாட�கிவ��டன�. தைலவ�க� 

��வாக ஒ�மனதாக� ��ட�கைள ஒ�தி�ேபாட� த��மான���, பதி� ெச�தி��தவ� 

க���� க�த�க� அ��ப�ன�.  

நா� சி�தி�கலாேன�! என� கர�தி� ெசய�கைள ேதவ� ெவ�வா� வா��க� 

ெச��ெகா����தா�. நா� வசன�ைத� ேபாதி�த இட�கள�ெல�லா� ம�க� ஆசீ�வாத� 

ெப��� ெசயலி� இற�கி��ளன�. என��� ெத��த அளவ��, ெஜப�தி�� தியான�தி�� 

ேதவேனா� ேநர� ெசலவழி�க ��யாத அள� நா� அ�வ�கள�� சி�கி�ெகா�ளவ��ைல. 

அ�ப�ய�����ேபா�, த�காலிகமாக எ�றா��, தி�ெர�� எ�ைன இ�ப� நி���வாேன�? 

அ�ெபா��தா� ம�றவ�க��� இ�தைன ஆ��க�� நா� ப�ரச�கி�� வ�தி��த 

கீ��க�ட வா��ைதக� எ� நிைன��� வ�தன! "ேதவன�ட� ஏ�? எ�� ேகளாேத! அவ� ஏ� 

�டா�? எ�� பதிலள���வ��வா�!"  

அ�ைவ சிகி�ைச�ெக�� ஏ�ர� 23 �றி�க�ப�ட�. அ�நா����ய என� ேவத� 

ப�தியாகிய ச�கீத� 23ஐ ��திய நாேள தியான���வ��ேட�. "நா� மரண இ�ள�� 

ப�ள�தா�கிேல நட�தா�� ெபா�லா���� பய�பேட�; ேதவ�� எ�ேனா��ட இ��கிற��; 

உம� ேகா�� உம� த��� எ�ைன� ேத���" (வச 4). அ�ைவ சிகி�ைசய�� ஊ�கமான 



ெஜப� ஏெற��கேவ�� இ�தியாவ��� உலெக�கி�� நம��� ெத��த சைபக�, 

ஐ�கிய�க�, நம� ெதாட�� நப�க��� நம� தைலைமய�திலி��� என� உட�ப�றவா 

சேகாதர� ெஜயரா� அவசர� க�த�க� அ��ப�னா�. ெச�தி ேக�� அதி��சி��ற ந�ப� 

கள�டமி��� ெதாைலேபசி� ெச�திக��, வா��� அ�ைடக��, க�த�க�� வ�� 

�வ��தன. (என� த�ப�ய�� �மார�திக� ந��டா�� �ன��டா�� வா��� அ�ைடகைள அழகாக 

ஓ� ஆ�ப�தி� ஒ��� த���ளன�. வ�� ஆ��கள�� அைத அ��க� பா����ெகா�ேவ�). 

சேகாதர�க� சா� ெஜப��ைர (1948-2018),  S. ப�ன �� ெச�வ� (1943-2013), ேமாக� C. லாசர� 

இ��� பல� ெவ�வா� வாசி�க�ப�� த�க� ப�தி�ைககள�� என�காக ெஜப 

ேவ��ேகா�க� ெவள�ய��டன�. 

நம� மிஷன�க� P. சா�ரா�, Y. பா� தினகர� ஆகிேயா� அ�ைவ சிகி�ைச�� ��திய 

இர� எ�ைன� ச�தி�� வ�ள�கி�ெகா�ள��யாத ைத�ய�ைத�� அம��ைகைய�� 

அ��த நா� ேதவ� என�க��வாெரன உ�தியள��தன�. என� ஆ�ய��� த�ப� கிறி�ேடாப� 

அ�தாப�ய�லி��� வ��ேச��தா�. அவ�� அவ� ���ப�� ��வ�� �டேவ இ��� 

ேபராதரவாய���தன�. "இ��கண�� உதவேவ சேகாதர� ப�ற�தி��கிறா�'' எ�ற வசன�தி� 

நி�பணமா� அவ� வ�ள�கினா� (ந�தி 17:17). வய�ெச�ற என� மாமனா� மாமியா� (1917-

2008, 1919-2005) த�க� பலவ �ன�தி�� எ�ப�ேயா வ�� ஆப�தி� �ைணநி�றா�க�. 1965 

�த� என� வல� ைகயான சேகாதர� லயண� ெஜப���, காைல 7 மண��� எ�ைன அ�ைவ 

சிகி�ைச�காக எ���� ெச��� வழிய�� உ�றா� உறவ�னைர� க�� உண��சிவச�ப� 

வைத� தவ�����ப� என� க�கைள ���ெகா�ேட�. சிகி�ைச அைற��� �ைழ��ேபா� 

யாேரா எ�ைன� ெதா�டா�க�. க� திற�� பா��தேபா� அ� Dr. தி�மதி ஜ��� ப�ரபாகர� 

அவ�க�. ''அ�ண�, திேய�ட� ஏ�கனேவ ெஜப�தினா� நிைற�தி��கிற�; ைத�யமா�� 

ேபா�க�" எ�� சேகாத� ெசா�லிய��ப�னா�க�. சிகி�ைச ேமைசய�� கிட�த�ப�டேபா� 

ம�ப� க�கைள� திற�ேத�. ேமேல க�ணா�� பா�ைவ��ட�ைத� க�ேட�. 1971 �த� 

1975 வைர இேத ம���வமைனய�� நா� ெபாறிய�யலராய���தேபா� இ�ேவைலைய நா� 

ேம�பா��ேத�! மய�கம��� ெகா��� �யநிைன� இழ���� ந�லேதா� கட�தகால 

நிைன�! 

அ�ைவ சிகி�ைச நட�த ேவைளய��, காைல 7 �த� மதிய� 1 வைர, ேதவ� த� 

ம�கைள அசாதாரண ெஜப ஆவ�ய�னா� பார�ப��தினாெரன� ப��ன� அறி�ேத�. இேதா சில 

சா�சிக�: "எ�னா� ெஜப��க ��யாம� ஆ�மண� ேநர� ேத�ப�� ேத�ப� அ��ெகா�ேட 

ய���ேத�.'' "ெதாட��� ஏ� மண� ேநர� இ�ப� நா� எ��ேம ெஜப��ததி�ைல.” என� 

ெந�ைசேய ெவ��� ப�ள�த�ேபா� உண��ேத�.'' “அ� உ�ைமயாகேவ ஒ� ேபாரா�ட� 

தா�; மதிய� 1 மண����தா� வ��தைல அ�பவ��ேதா�'' ''எ�க����ள ஏற�தாழ எ�லா� 

சைபக�� அ�� உபவாச ெஜப� ஒ��� ெச�தன. எ�கள�� ஒ�வ� ேவ����� 

ெதாைலேபசிய�� ெதாட��ெகா�� சிகி�ைச ெவ�றிகரமாக ���தெத�� ெத��தப��னேர 

நா�க� �ழ�காலிலி��� எ��ேதா�,” அ�ண��� ெஜப��த�ேபா� ம�க� இ�தியா 

��காக ெஜப��தி��தா� நம� நா� எ�ேறா இர�சி�க�ப������" எ�� நம� தமிழக 

ஒ�கிைண�பாள� சேகாதர� சா�த��மா� �றி�ப��டா�. 

திேய�ட���� �ைழ��ேபா� எ�வ�த� பத�ட�மி�றி நா� எ�ப��தான��� 

ேதேனாெவ�� இ��� என��� ��யவ��ைல. இ�த அ�ைவ சிகி�ைசய�� ஆப��கைள 

நா� ந�கறி�தவ�. சிகி�ைச ���த�� இ�தய� ம�ப�� ���க� �வ�காததா� 



ப�ேரத�களாக� பல� ெவள�ேய ெகா��வர�ப�டைத நாேன பா��தி��கிேற�. என� ந�ப�, 

ஒ�சா ேபா�ேடா ஆதிவாசிக��� மிஷன�யாக� ெச�ற Dr. R.A.C. பா� அவ�க� ெவ�� 

சடலமாக சில ஆ��க���� ெவள�ேய ெகா��வர�ப�டேபா� இேத சிகி�ைசயைறய�� 

வாய�லி� நா� நி��ெகா����ேத�. உ�ைமைய� �றி�, நா� ம��க ஆய�தமா 

ய���ேத�. என� வா�வ�� உசித ஆ��கைள இைறயர��காகேவ ெசலவ���, ேவத� 

ப��ய�� ஆ��மாதாயக�மான ஒ� தைல�ைறைய� ேதவன� கி�ைபயா� எ��ப� 

��ேள� எ�ற தி��தி என�கி��த�. என�� ஏதாவ� நிக���வ��டா� லி�லியைன�� 

இவா�சலிைன�� கவன����ெகா��மா� என� த�ப���� எ�திய���ேத�. ஆசீ�வாத 

இைளஞ� இய�க�ைத நா� எ�ம�� �ம��ெகா����கவ��ைல எ�ப�� என��� ெத���. 

க��த��வ� “அவ�” ேதா� ம�த�லவா இ��கிற�? (ஏசா 9:6). அ�ைவ சிகி�ைச�� ��திய 

இர�� ��� தின�கள�� ெஜப��க��ட ��யவ��ைல.  “உ� சி�த� ேதவா ஆக��ேம”  

எ�� ம��� அ�வ�ேபா� ெசா�லி�ெகா����ேத�.  

ஆ�பேரஷைன அ���� த�வ�ர� கவன��� அைறய�� ைவ�க�ப����தேபா� �த� 

இ� நா�க� நா� அ�வள� திடமாக இ�ைல, பய��ெகா��� ந��கி�ெகா��� 

இ��ேத�. என� இர�த அ��த��, நா������� ேம�� கீ�மாக மாறி�ெகா����தன. 

எ�ைன உ�சாக�ப��தி� பயமி�லாமி��க� ெச�ய லி�லியைன ம���வ� உ�ேள 

அைழ�தா�. ��றா� நா� மதிய� ஒ� ெசா�பன� க�ேட�. அதி� ஓ� உய��த �ைக� ��� 

ேபா�றதி� ேம�� கீ�� எ�ைன� ேகலி� சி���ட� பக�ப�ண��ெகா����த ப�சா�கள�� 

ந�வ�� நா� மா���ெகா����ேத�. த�ப வழிய��ைல. ெந�ேநர� ேபாரா�ட�தி���ப��, 

“இ�ெபா�� நா� எ� ேவத�ைத எ��க�ேபாகிேற�” எ�ேற�. உடேன ப�சா�க� பற�தன; 

நா� வ��தைலேயா� ெவள�வ�ேத�. அ�ெபா�� வ�ழி���ெகா�ேட�. அ�வ�னா� �த� 

ந�லெதா� வ��தைலைய உண��ேத�. 

ேவ�� கிறி�தவ ம���வமைன தன��ப�ட கவன������, �றி�பாக� தாதிமா�� 

ந�ல உதவ���, ெபய� ெப�ற�. ம���வ�பண�யான� வ�யாபாரமாகிவ��ட இ�நா�கள�� 

இ�ம���வமைனேயா அதி� நி�வன� மிஷன� டா�ட� ஐடா �கட� அ�ைமயா�� உய�ய 

த��வ�கள�� அ��பைடய�� "கிறி��வ�� சி�ைதேயா�" ச�தாய�தி��� ேசைவ��வதி� 

சிற�ப�ட� ெப���ள�. ம���வ�, தாதிய� �ைண ம���வ� பண�யாள� ஆகிேயா�� ேசைவ 

எ�ைன� ெப��� அைச�த�. நம� மிஷன� ப�ளார�� ெஜ�ச�க�� த�ைக��, ஒ� 

தாதி�மான ெஹல� ஆலிைஸ� �றி�பா�� பாரா�டேவ���. என�� உதவ�யேதா�, 

அ�நா�கள�� ெநா��கி�ேபாய���த இவா�சலி��� ேபராதரவான சிேநகிதியா� அவ� 

திக��தா�. லி�லிய�ைடய மன�ப��வேமா ச�� வ��தியாசமான�. இ�க�டான அ�நா� 

கள�� அவளா� எ�வ�த� பத�ட�மி�றி அம��ைகயாய���க ���த�. அ�ைவ சிகி�ைச 

என�� ேவைளய��� அவ� ெவள�ேய இ��ைககள�� க�கல�கி�ெகா����த கிறி�த 

வர�லாத ேநாயாள�கள�� ���ப�தின��� ஆ�த� ெசா�லி ஊழிய� ெச��ெகா���� 

தாளா�! இ�வ�த அசாதாரண� கி�ைப ெப���ள என� வா��ைக� �ைணவ��காக� 

ேதவைன� �தி�கிேற�. 

அ�ைவ சிகி�ைசைய அ��த ப�� நா�க�� ��கமாக� கட�தன. சள�, கா��ச� 

ேபா�ற ெதா��ேநா�கைள� தவ���க பா�ைவயாள�கைள அதிகமா� அ�மதி�கவ��ைல. 

(உ�க� அ�ப�� ஒ��ைழ�ப��� ந�றி). ேம 4 அ�� வ ����� அ��ப�ப�ேட�. ஆன�த� 

க�ண �ேரா�� �தி� பாட�கேளா�� தைலைமயக ஊழிய� எ�ைன வ ������ வரேவ�றன�. 



நா�க� இ�ெபா��தா� எ�க� மணவா�வ�� 25 ஆ��கைள ���தி��ததா� இய�க�தி� 

ெவ�ள� வ�ழா� ெகா�டா�ட�தி�ேபா� லி�லிய���� என��� அ�பள��கேவ��ெம�� 

இ�கிலா�திலி��� இவா�சலி� ெகா��வ�தி��த த�க நிற வ�ள���த�ைட அவ� எ� 

ைகய�� ெகா��தா�. என��� கிைட�த ���ய���� அைடயாளமா� நா� அைத� ெகா�� 

திேன�. யாவ�� க��தைர� ெதா��ெகா�ேடா�. 

அ��� ஒ� சில தின�கள�� ெகா�ரமான �ள��கா��ச� வரேவ ம�ப� ம���வ 

மைனய�� ேச��க�ப�ேட�. அ� மேல�யா என� க��ப���தா�க�. அ�ைவ சிகி�ைசய�� 

ேபா� என�� இர�த� ெச��த�ப�டதி� இ� வ�தி��கலாெமன� க�த�ப�ட�. எ�த 

ைனேயா மிஷன�� பண��கள�க���� ெச��� மேல�யா நிைற���ள ெதாைலவ�ட� 

கிராம�கள�� வசி��� வ�தி��கிேற�. ஒ�ேபா�� என�� மேல�யா வ�த� கிைடயா�. 

ஒ� ெப�ய ஆ�பேரஷைன அ���, அ��� மிக�� ப�ரபலமான ம���வமைனய��, 

இ�ெகா�ய கா��சலினா� நா� அவதி�பட ேவ��ேமா? நம� மிஷன� யாராவ� மேல�யா 

வ�னா� பாதி�க�ப����பதாக� ெச�தி வ�தா� ஒ� சி� ெஜப� ெச��வ��� �தி வ�� 

ண�ப� ��றறி�ைகய�� ேச���வ��ேவ�, அ�வள�தா�. இ�ெபா�� என��� ெத�கிற�, 

மேல�யா எ�றா� எ�னெவ��! 

இரெவ�லா� என� ப��ைகய�ேக உ�கா��� இ���வ����, காைலய�� வ ������ 

ெச�� என� �ண�கைள� �ைவ��, உண� சைம�� என�� ம���மைன�� அ��ப� 

ைவ�த மக� இவா�சலிைன� பா���� பா��� எ� க�க� கல�கின. இ��� ேபாதாெத��, 

"ந� ஓ� ஆேலாசகி அ�லவா? ப��ைன ஏ� அ�கிறா�? உ� வ��வாச� எ�ேக?” எ�ற சிலர� 

மன�தாப�மானம�ற ேக�வ�கைள�� பாவ� ப��ைள ெபா�ைமயா�� ேக�க ேவ��யதி�� 

த�. ஒ� ���பமாக எ�க� �வைர�� ேதவ� இ�த இ��க� �ல� ஒ�வ��ெகா�வ� மிக 

ெந��கமா�� ெகா�� வ���ளா�. ேதவ� என�� இ� க�க� ேபா�� ெகா��தி���� 

லி�லிய��காக�� இவா�சலி��காக�� அவைர� �தி�கிேற�. 

உட� வலிைம ��றியேதா�. இ�த ஆ�பேரஷ�� மேல�யா�� என� மன�திட� 

ைத�� ஒ��மி�லாம� வ���வ��டன. எ�னா� ேவத�ைத வாசி�கேவா, ேதவ வா��கைள 

நிைன��ரேவா, க��த�� மகிழேவா ��யாத ஒ� நிைல! ஒ� ப�ரச�கியாராகிய என� நிைல 

என�ேக ��யாத �திராய���த�. அ��ழலி� என� த�ப�ய�� மாமியா� தி�மதி ��ணா ேஜாச� 

(1929-2014) அவ�க� என��� கீ��க�டைத� ெசா�லி� �றி�பா� உதவ�னா�க�: "ேதவ� தா� 

ெத���ெகா�ட மன�த�� வா�வ�� இ�வ�த ேவைளகைள அ�மதி�க�தா� ெச�கிறா�. 

அ�ெப�� த���க� எலியாைவ� பா��க�. அவ� தள��� பலம��� ��மா ��கி�ெகா� 

���த ேவைளய�� க��த� தம� �த� �ல� அவ���� �டான ஆகார� ெகா���� 

பல�ப��தினா�. இ�வ�த� சமய�கள�� அ�கின�, இ��ழ�க� ேபா�ற ெவள��பைட� 

கா�ய�கைள எதி�பாராேத��க�. அம��த ெம�லிய ச�த�தி� ேதவ� ேப�வா�. எனேவ 

�டா�லி, ��மாய���க�. ந��க� ஒ��� ெச�யேவ��யதி�ைல. இ��� ப�ண 

ேவ��ய ெவ��ர� பயண�தி�காக உ�க���� ெத�யாமேலேய க��த� உ�கைள 

இ�ெபா�� ேபாஷி��� பல�ப��தி�ெகா����கிறா�!'' நா� எ�ப�ேயா அ�ப�ேய இ���, 

ேவ�வ�தமா�� கா���ெகா�ள �ய�சி�காம�, நா� ஒ� ப�ரச�கியா�, ேவத ேபாதக� 

எ�ெற�லா� எ�ைன� பா�கா���ெகா�ள �க��கெள�லா� ேபாட ேவ�டாெமன 

அ��க� இவா�சலி� என�� ஆேலாசைன �றி எ�ைன உ�சாக�ப��தினா�. என� 

க�ைமயான என� ��னா� உட� ஊழிய� சேகாதர�க� J. ஈ�ட�தா� (1931-2007), V. 



எேச�கியா ப�ரா�சி� ேபா�ேறா��, ேதவ ஊழியரான சேகாதர�க� C. சா�ேவ� (1927-2018), 

ேஜாச� பால�ச�திர�. Dr. ��பரா� ேபா�ேறா�� எ�ைன� ச�தி��, ெதா��தி��த எ� 

ஆவ�ைய� ேத�றினா�க�. என� உட� மிஷன�க� எ�ைன வ�� ச�தி�த�� க�த�க� 

அ��ப�ய�� என�� டான�� ேபாலி��தன. 

ம�க� எ�ைன ேநசி�கிறா�க�, மதி�கிறா�க� எ�� என��� ெத���; ஆனா� எ�த 

அள� எ�றறிேய�. என� வா�வ�� இ�ச�பவ� எ� க�கைள� திற�த�. என� உட� 

ஊழிய�, ந�ப� பல� என�� இர�ததான� ெகா��க ��வ�தன�. அவ�கள�� ஒ�வரான 

தமிழரச� தன� க�க� கல�க என� பாத�கைள� ப�றி�ெகா��, "அ�ணா. ந��க� ம��� 

ப�ைழ���ெகா�ள ���மானா� உ�க��காக எைத�� ெச�ய நா� ஆய�த�'' எ�றா�. 

அவ� இர�த� ெகா����ெகா������ேபா� ேவ���� �ள���� ேபா�வ��டா�. ஒ� மண� 

ேநர�தி��� ப��ன�தா� ச�யான நிைல�� வ�தா�. ேதைவயானா� த�க� க�கைள�� 

ப����� ப���கி�ெகா��க ஆய�தமாய���த கலா�திய வ��வாசிகைள நிைன���ெகா� 

ேட� (கலா 4:15). இ�ெனா� மிஷன� இ�ப�� ெசா�னா�: "ேவன��கால� ��ட�க� 

ஒ�திைவ�க�ப�டைத�ப�றி� கவைலய��ைல. ேதவ� தி��ப�� உ�கைள எ�க���� 

த��வ��டாேர அ�ேபா��. அவ� நம� இய�க� ம��� இ�தியா ம��� க�ைண கா����ளா�.” 

இளைம� ப�வ�திேலேய (வய� 28) ��ேநர ஊழிய�தி�� வ��வ��டதா� எ�கள� 

ெசா�த ேசமி�� மிக� ெசா�பேம. என� ம���வ� ெசல�க� அைன�ைத�� ெபா��ேப�க 

ந�ப�க� ��வ�தன�. எைத�� ெச�ய இய�க� எ�ெபா��� ஆய�தமாய���த� 

இ�ெனா� ப�க�. ேந��கமாகேவா மைற�கமாகேவா யா�ட�� ேக�காம� ���ப�க�, 

ஐ�கிய�கள�லி��� காண��ைகக� வ�� �வ��தன. 'இ�தைன ஆ��க�� ந��க� எ�க� 

���ப�தி�� எ�வள� ஆசீ�வாதமாய���த��கெள�பைத  எ�னா� மற�கேவ ��யா�. எ� 

மைனவ�ய�� நைகைய அட� ைவ�� இ��ட� �. 5000/- அ��ப���ேள�. ெப�மதி�ப�� 

��ய எ� அ�ண��� இத��� �ைறவா� எ�னா� ெச�ய ��யா�!" எ�� ஒ� ந�ப� 

எ�தினா�. இ�ேபா�ற பல க�த�க� எ�ைன உ��கிவ��டன. எ�க� மிஷன�கள�� இ�வ� 

ஆ��� �. 1000/- அ��ப�ன�. ஆய�ர� �பா�� ச�� ��த�ேம மாத� ச�பளமாக� ெப�� 

ஒ� மிஷன��� இ� எ�வள� ெப�ய தியாகெம�� நானறிேவ�. பரம ப�தா உ�க� 

ஒ�ெவா�வ���� ெவள�யர�கமா�� பலனள��பாராக. ம���வ� ெசல�கெள�லா� ச�தி� 

க�ப�டாய���; ம�தி� பண�� இ��கிற�! 

ேபா�மான ஆ��க� நா�க� பண��கள�கள�� ெசலவழி��வ��ேடா�; இன�� 

தமிழக�திேலேய த�கிவ�டேவ��ெமன ஏற�தாழ நம� தைலவ�க�, ந�ப�க�, உறவ�ன�க� 

யாவ�ேம ��கி�றன�. எ�க� வா��ைகய�� எ�சிய ப�திைய எ��வதி��, தைலவ� 

க��� ஆேலாசைன�றி அவ�கைள வழிநட��வதி�� ெசலவழி�பேத சிற�த ெதன அவ�க� 

க��கி�றன�. நா�க� திற�த மன�ட� இ��கிேறா�; ஆனா� இ�வ�த� பாச ஆேலாச 

ைனக� தவ����� பர�திலி��� வ�� நட��த��காக� கா��நி�கிேறா�. என� 50ஆவ� 

ஆ��� வா�நாைள� ����ெகா��த ஆ�டவ�ட�, ''நா� இ�ெபா�� எ�ன ெச�ய� 

சி�தமாய���கிற��?" எ�� ேக���ெகா����கிேற�. ெஜப�தா� உத�வ ��களா? 

கட�த 25 ஆ��க�� ஆசீ�வாத இைளஞ� இய�கமான� கி�ட�த�ட ெப�� 

ெகா�தள��� எ��மி�றி இய�கிவ�தி��கிற�. தி�டமி�டப� ெப�ய நிக��சி ஒ�� நட�த 

��யாம�ேபான� இ�ேவ �த� தடைவயாய���கலா�. க��த� ந�மிட� இ�ப�� ெசா�வ� 

ேபாலி��கிற�: “எ��ேம தானா� நட��வ��ெமன எ�ணேவ�டா�. கவனமாய���க�. 



ந��க� ��த�கள�தி� இற�கிய���கிற��க�. ெஜப�ைத அதிக���க�. உ�க� அ��பண��ைப 

ஆழ�ப����க�. அ�ப�� ெப���க�. வ��வாச�தி�� கீ��ப�தலி�� வள��க�. இைவ 

கள��� ெப�தானைவகைள� கா�ப��க�!" 

 

இ�க��ைர ஆச�ீவாத� (Blessing) ப�தி�ைகய��  

1996 ஜூைல மாத இதழி� ெவள�வ�த�. 
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