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சீஷராக்க தைரியப் படுங் கள் : விசுவாசிகதள
குருை்துவை்தில் நடை்திட செயல் முதை படிகள்
- நிகழ் ெசி
்
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அறிவிப்பாளர்: எது முக்கியமான காாியமமன்று
நினனக்கிறீர்கள், முதலாவதாக இயயசு பின்வரும் பகுதிகளான அமமாிக்கா
யகனடா மத்திய அமமாிக்கா, மதன் அமமாிக்கா, ஐய ாப்பா, மத்திய கிழக்கு பகுதி
ஆப்ாிக்கா, ஆசியா பிலிப்னபன்ஸ் ஆஸ்திய லியா யபான்ற இடங்களில் உள்ள
கிறிஸ்தவர்கள் என்ன மசய்ய யவண்டும் என்கிறார். இயயசு கூறினார், “நீங்கள்
யபாய் சீஷர்கனள ஏற்படுத்துங்கள்.” சீஷர் என்றால் என்ன? எப்படி சீஷர்கனள
ஏற்படுத்த முடியும்? இன்னறக்கு எனது விருந்தின ான ாபி யகலட்டி அனத நமக்கு
மசால்ல இருக்கிறார், இவர் 3,200 அங்கத்தினர்கனள உனடய சனபயின்
யமய்ப்ப ாக இருக்கிறார், நான்கு கானல ஆ ாதனனகள் நடக்கும், இருந்தாலும்
தனிப்பட்ட நப ாக வருடந்யதாறும் ஏழு முதல் எட்டு யபன சீஷர்களாக
உருவாக்குகிறார். அவர்கள், மாறுத்த மாக, மற்றவர்கனள சீஷர்களாக
உருவாக்குகிறார்கள். சாி, இதுவன நீங்கள் யான யும் சீஷ ாக
உருவாக்காதிருந்தால், இனத மசயல்படுத்துவது சாத்தியம் தானா? நீங்கள்
அறிந்துமகாள்ள யவண்டிய மசயல்முனற காாியங்கள் என்ன? இன்னறக்கு இந்த
ஜான் அன்மகர்மபர்க் சிறப்பு மதாகுப்பில் அனத மதாிந்துமகாள்ள இருக்கியறாம்.
*****
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கனள வ யவற்கியறாம். இன்னறக்கு
உங்களுக்காக சிறப்பான ஒன்று காத்திருக்கிறது. உங்களுக்யக மதாியும், நாம்
கிட்டத்தட்ட ஏழு பில்லியன் மக்கள் நினறந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துமகாண்டு
இருக்கியறாம்; இவர்களில் நான்றன பில்லியன் மக்கள் கர்த்த ாகிய இயயசுனவ
தங்கள் மசாந்த இ ட்சக ாக ஏற்றுமகாள்ளாத ஜனங்களாக இருக்கின்றனர். இந்த
ஜனங்கனள எப்படி ஆதாயப்படுத்துவது என்று இயயசுயவ ஒரு திட்டத்னத
மகாடுத்திருக்கிறார். அவர் நமக்கு மபாிதான கட்டனளனய அளித்திருக்கிறார்,,
இந்த உலகத்திற்குள் மசன்று சீஷர்கனள ஏற்படுத்த யவண்டும். நாம் எனத பற்றி
யபசிக்மகாண்டு இருக்கியறாம், அனத மசயல்படுத்துவது எப்படி? நீங்க அனத
எப்படி மசய்யமுடியும்? நம்முனடய யதசத்தில் இருக்கிற பி சித்திமபற்ற
யபாதகர்களில் ஒருவன அனழத்திருக்கியறன், ாபி யகலட்டி, இவர் தம்முனடய
மசாந்த அனுபவத்தில் இருந்து எப்படி சீஷர்கனள உருவாக்க முடியும் என்பனத
நம்யமாடு பகிர்ந்துமகாள்ள இருக்கிறார். இவருக்கு சுமார் 3,200 அங்கத்தினர்கனள
உனடய சனப இருக்கிறது, ஞாயிற்று கிழனமகளில் நான்கு ஆ ாதனனகள்
நடக்கிறது, இருந்தாலும் சீஷர்கனள ஏற்படுத்துவனத முதன்னமயான காாியமாக
மகாண்டிருக்கிறார். யமலும் ஏழு ஆண்டு காலங்களுக்குள் இவர் சுமார் 3௦ யபன
சீஷர்களாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். இவர்கள் இவன பி திபளிக்கும் விதமாக
மவளியிடங்களுக்கு யபாய் சீஷர்கனள உருவாக்கி வருகிறார்கள். சாி, ாபி, இனத
ஜனங்கள் தங்களுக்கு உாியதாக பார்க்கும்படி விரும்புகியறன். ஏழு வருடங்களுக்கு
முன்பு உங்களுக்கு ஆண்டவன யய மதாியாத நினலயில் இருந்தீர்கள்.
நீங்கள் பயமுறுத்தும் யதாற்றம் உனடயவ ாக நியூ ஆர்லியன்சின் வீதிகளில்
நடத்து மகாண்டிருந்தீர்கள். உண்னமயில் நீங்க நியூ ஆர்லியன்சில் ஒரு பாாில்
பவுன்ச ாக இருந்தீர்கள், 290, 6’6’’, சாியா? உங்கயளாடு ஓட்டுனர் உாிமத்னத
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நான் பார்த்திருக்கியறன், அப்ப உங்கனள பார்த்த ஜனங்கள், உங்கனள பார்த்து
ம ாம்ப பயப்படுகிறவர்களாக இருந்தார்கள்.
ஓயக. இப்ப நீங்க ம ாம்ப வித்தியாசமா இருக்கீங்க. இயயசு உங்கள் வாழ்னவ
முற்றிலுமாக மாற்றிவிட்டார். நீங்க எப்படி இயயசு கிறிஸ்துனவ மசாந்த
இ ட்சக ாக ஏற்றுமகாண்டீங்கன்னு எங்களுக்கு மசால்லுங்க, நீங்க மூழ்கியிருந்த
பாவத்தில் இருந்து அவர் உங்கனள எப்படி தூக்கி எடுத்தார். அதுமட்டுமில்னல,
ஒரு உங்கயளாடு யசர்ந்து நடக்கவும் உங்கனள சீஷ ாக உருவாக்கவும் யவண்டிய
அவசியத்னத பற்றி மசால்லுங்க, அது ஏன் அவசியமாக இருக்கிறது. நீங்க எப்படி
மற்றவர்கனள சீஷ ாக ஏற்படுத்துகிறீர்கள் என்றும் மசால்லுங்க. உங்க
அனுபவத்னத பகிர்ந்திடுங்கள்.

ாபி யகலட்டி: சாி, நான் ஒரு பா ம்பாிய குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்யடன்,
என்னுனடய மபற்யறார் ய ாமன் கத்யதாலிக்கர்கள் வா ம் தவறாமல் சனபக்கு
யபாயவாம். ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நா பா ம்பாிய மார்க்கத்தில்,
இருந்ததால யதவயனாடு ஒரு ஐக்கியம் இல்லாம இருந்யதன்.
நா யேட்டிஸ்பர்க் ல கூனட பந்து வினளயாடுவதற்காக நான் கல்லூாிக்கு
மசன்யறன், மிச்சிசிபி. எல்லா இடங்களிலும் எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப்
கினடக்கும்படியாக, ஒரு கிறிஸ்தவ கல்லூாிக்கு மசன்யறன், மதற்கு பாப்டிஸ்ட்
கிறிஸ்தவ கல்லூாி. உங்களுக்யக மதாியும் யகம்பயசாட எல்லா சுவியசஷ
வகுப்புகளிலும் நான் தான் முக்கிய டார்கட்டாக காணப்பட்யடன். அவங்க
என்னன து த்தீட்யட இருப்பாங்க, அதாவது, “ ாபி பின்னனடந்திருக்கான்,
கிறிஸ்துனவ பற்றி ாபிக்கு மசால்லப்யபாகியறாம் என்று வருவார்கள்.” 1995ல்,
ஒருவர் என்னிடம் வந்து என்னன பார்த்து, “ ாபி, நீ எப்யபாதாவது ஒரு கட்டுக்குள்
பிடிபட்டுவிட்டால், நீ எப்யபாதாவது ஒரு பி ச்சனனயில் சிக்கிமகாண்டாள், நீ
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யதவனன யநாக்கி முனறயிட முடியும், உன் பாவங்களில் இருந்து மனந்திரும்பி, நீ
கர்த்த ாகிய இயயசு கிறிஸ்துவின்யமல் உன் விசுவாசத்னத னவக்க முடியும்
என்றார்.” அதற்கு நான் உண்னமயில், நன்றி மசால்யறன், பட் யநா யதங்க்ஸ்.”
அதாவது, அந்த யந த்தில் சயகாத ர்கள் வீடுகளுக்கு யபாவதில் ஆர்வமிருந்தது,
பார்டிகளில் ஆர்வம் இருந்தது; மபண்கள் மீது ஆர்வம் இருந்தது; இந்த பட்டியலில்
இயயசு கனடசி இடத்தில் இருந்தார். 1998ல கல்லூாியில் இருந்து
மவளியயறியனன். என்யனாட மசாந்த கணினி நிறுவனத்னத துவங்கியனன்.
உலகத்தியலயய மவற்றியுள்ளவனாக இருக்க விரும்பியனன். உலகத்தியலயய
மிகவும் பி பலமா பணக்கா னா இருக்க நினனச்யசன். 1999ல யவனல முடித்து
நான் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கும்யபாது, ஜான், ஒரு பதிமனட்டு சர்க்க
வண்டி – அது நடக்கனுன்னு நினனக்கயவ இல்னல, அது வருவனத நான்
பார்க்கவில்னல – டி ாபிக்ல இ ண்டு யலனுக்கு அந்தபக்கம் இருந்து திடீருன்னு
வந்தது என்னன மணிக்கு 65 னமல் யவகத்தில் தூக்கி வீசியது.
என்யனாட இருக்னக ஓ ம் வன க்கும் உனடந்துவிட்டது, என்யனாட சீட் மபல்ட்
சாியா மபாருந்தியிருந்தது. நா டாக்டர்களிடம் யபாயனன் அவங்க மசான்னாங்க,
“இந்த விபத்துல நீங்க உயிர் பினழத்தது ஆச்சாியமான விஷயம் என்றனர்.” அப்ப
எனக்கு இருபத்தி ண்டு வயது, என்னன வீட்டிலிருந்யத மருந்து எடுத்துக்க
மசான்னாங்க ஆக்சிகான்டின், யவலியம், யசாமா, மற்றும் மபர்யகாமசட். இப்ப,
என்ன நடந்திருக்குன்னு நீங்கயள கற்பனன மசய்திடுங்கள். வலிக்காக ஆறு
மணியந த்திற்கு ஒருமுனற நான் மாத்தின கனள சாப்பிட துவங்கியனன்,
கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்களில், அந்த மருந்து மாத்தின களுக்கு நான்
அடினமயாக மாறிவிட்யடன். இந்த அடக்க முடியாத ஆனச எனக்கு
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உச்சகட்டத்தில் இருந்தது. பணம் சம்பாதிக்கும் ஆனச இல்னல, மவற்றி யப னுன்ற
எண்ணம் இல்னல, எப்யபாதும் யபானதயில் இருக்க விரும்பியனன்.
உங்களுக்யக இது புாியுன்னு நினனக்கியறன், என்னன உச்சகட்டத்தில் நிறுத்தும்
யபானத எதுனலயுயம இல்னல, நியூ ஆர்யலன்ஸ்ல ஒருத்தர் என்னிடம் வந்து
யபசினார் அவர் மசான்னார், “நீ ஏ மே ாயின் மற்றும் மகாமகய்ன எடுத்துக்க
கூடாது? உனக்கு அது மதரு முனனயில் கினடக்கும்யபாது எதுக்காக
மருந்துகனடயின் மருந்துகனள பயன்படுத்தீட்டு இருக்யகன்?” ஒரு சில
மாதங்களுக்குள்ள, நா மே ாயினுக்கும் மகாயகயினுக்கும் அடினமயாயிட்யடன்.
அப்பறமா நா நியூ ஆர்யலன்ஸ்ல யபானத மருந்து விற்க ஆ ம்பித்யதன், அனத
தயாாித்து, எல்லா இடங்களுக்கும் விநியயாகித்யதன் GHB ல இருந்து மாாிசுஆனா
வன , எக்ஸ்டசி மாத்தின கள். இனத நா யான யும் கவரும்படியாக
மசால்லவில்னல இனத ஏன் மசால்கியறன் என்றால், எப்படியிருந்த என்னன
யதவன் இவ்வளவு தூ ம் அனழத்துவந்திருக்கிறார் என்று மசால்லுகியறன்.
அந்த மூன்னற வருட காலத்தில், அதாவது 2000 முதல் 2003 வன க்கும்,
மதுபானதினாலும் மற்ற யபானத மபாருட்களினாலும் என்னுனடய எட்டு
நண்பர்கனள சாகமகாடுத்யதன். ஆறுயபர் சினறக்கு மசன்றனர். அந்த நாட்களில்
தப்பி பினழத்தது நான் ஒருவன்தான் என்று மசால்ல முடியும். நா 2 முனற
மறுவாழ்வு னமயத்தில் இருந்திருக்கியறன், நா ஏ அங்க இ ண்டு முனற யபாக
யவண்டியிருந்தது என்றால்நா என்னுனடய சுயமாக முயற்சிக்க நினனத்யதன்,.
என்னுனடய மசாந்த மபலத்தில், என்னுனடய மசாந்த வல்லனமயில், சுயத்தில்
மீண்டு வ முயன்யறன். ஒவ்மவாரு முனறயும் என்னன நான் சார்ந்துக்மகாள்ள
முயலும்யபாது, யதாற்று யபாகியறன் என்பனத உணர்ந்யதன். இறுதியாக 2002 ல்,
நவம்பர் 12, ஏழன ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நான் என் முழங்கானல முடக்கியனன்.
சனபயில் அப்படி நடக்கவில்னல, ஒரு எழுப்புதல் கூட்டத்தில் நடக்கவில்னல.
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உண்னமயில், அந்த நாட்களில் நான் சனப பக்கயம யபாகல. நான்யதவனன
யநாக்கி கதற ஆ ம்பித்யதன், நா மசான்யனன், யதவயன, நீர் உண்னமயானவர்
என்றால், நீர் இந்த பி பஞ்சத்தின் யதவனாக இருந்தால், நான் இருக்கும் இந்த
இக்கட்டான சூழ்நினலயில் இருந்து என்னன இ ட்சியும்...” அந்த யந த்துல தான்,
ஜான், நா நூற்றி என்பது டாலர் மே ாயின் மற்றும் மகாயகயினுக்கு அடினமயாக
இருந்யதன். அதற்கு என்ன அர்த்தம்னா, நா ஒவ்மவாரு நாள் எழும்பும்யபாது, அந்த
நாளுக்கு, எனக்கு அது ம ாம்ப அவசியமா இருந்துது. நா யதவனன யநாக்கி
கதறியனன், நான் மசான்யன, “நீர் என்னன இந்த அடினமத்தனத்தில் இருந்து
விடுவித்தால், என்னுனடய வாழ்நாள் முழுவனதயும் உமக்காக அர்ப்பணித்து
நடக்கியறன் என்யறன்.”

அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, அந்த யந த்துல, நீங்க எல்லாத்னதயும் இழந்துட்டீங்க.
உங்க வீட்னட இழந்துட்டீங்க, உங்களுனடய எல்லாத்னதயும் நீங்க
இழந்துட்டீங்க, நீங்க உங்க அப்பாகிட்ட இருந்து பணத்னதயும் திருடினீங்க.

ாபி யகலட்டி: ஆமா, நா ம ாம்ப யமாசமானவனாக மாறீட்யடன், எனக்காக
இருந்த மக்கள் எல்லாரும், என்னன அதிகமா ஆதாித்த ஆதவ ாக இருந்த
எல்லாரும், என்னுனடய மபற்யறார், எங்க அப்பாகிட்ட இருந்து 15,000 டாலன
நா திருடியனன். அவருனடய பர்ஸ எடுத்து அவருக்கு மதாியாம அவய ாட
கிம டிட் கார்ட் நம்ப மனப்பாடம் மசய்து, மசாந்த மபற்யறாாிடயம நா
திருடியனன். என்னன வீட்னட விட்டு மவளிய அனுப்பீட்டாங்க. அந்த யபான் கால
என்னால மறக்கயவ முடியாது. என்யனாட அம்மா யபான் பண்ணி மசான்னாங்க,
“ ாபி, ஆ, நீ ஒரு விஷயத்னத மதாிஞ்சுக்க விரும்புகியறாம், நீ மசய்தனத நாங்க
கண்டுபிடிச்சுட்யடாம். உங்க அப்பா யகாபமா இருக்காரு, எனக்கு ஏமாற்றமா
இருக்குது. நீ மறுபடியும் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துடாயதன்னு மசான்னாங்க.”
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இருக்கட்டும், கனதய சுருக்கமா மசால்யறன், என்னுனடய வாழ்க்னகனய நா
கர்த்த ாகிய இயயசு கிறிஸ்துவுக்கு மகாடுத்யதன், இருபத்தி நான்கு
மணியந த்னதயும் இயயசுயவாடு மசலவிட்யடன். அடுத்த நாள், என்யனாட
அப்பாகிட்ட யபாய் மசான்யனன், யடட், யதவன் என்னன பி சங்கிக்கும்படி
அனழக்கிறார், நா ஊழியம் மசய்யயபாகியறன்.” என்யனாட அப்பா என்னன
யமலயும் கீனழயும் பார்த்து யகட்டார், “மகயன, நீ பாதிாியா ா இருந்தா எப்படி
ஒருநாள் உன்னால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும்? நா மசான்யனன், இல்ல,
பாதிாியார் இல்ல, பா. யதவன் என்னுனடய வாழ்வில் கிாினய மசய்ய
துவங்கினார்.
ஆனா அடுத்த ஆறு மாதங்களில் என்னுனடய வாழ்வில் நடந்த காாியங்கள்
மபரும்பாலான புதிய விசுவாசிகளின் வாழ்விலும் நடந்திருக்கும். நா
அப்படின்னுதான் நினனக்கியறன். யவதத்னத எப்படி வாசிப்பது என்று எனக்கு
மதாியவில்னல, ஒவ்மவாரு நாளும் யவதத்னத வாசிக்கனுன்னு கூட மதாியாது,
எப்படி வசனத்னத மனப்பாடம் மசய்வமதன்று மதாியாது, எப்படி மஜபிப்பது
என்றும் மதாியாது. சில பா ம்பாிய மஜபங்கனள எனக்கு ஆ ம்பத்தில் இருந்து
மதாியும், ஆனா யதவன் என்யனாடு யபசுவனத யகட்கிற அளவிற்கு ஒரு உறனவ
வளர்த்து மகாள்வது எப்படி என்று எனக்கு மதாியவில்னல. அதனால மகாஞ்ச நாள்
எனக்கு ஒன்னுயம புாியல. ஒருமுனற சனபயில் ஒருவர் என்னிடம் வந்து
மசான்னார், “ ாபி, நீ தீயமாத்யதயு மாதிாி இருக்க. உனக்கு ஒரு பவுல் யவண்டும்,
அப்யபாஸ்தலனாகிய பவுல் யபால ஒருவர்.” பவுனல பற்றி நான் யவதாகமத்தின்
மூலம் யகள்வி பட்டிருக்கியறன், அதனால அனத நான் வாசிக்க துவங்கியனன்.
அதிலிருந்து, நா மஜபிக்க துவங்கியனன். ஒரு சில மாதங்களாக
மஜபித்துமகாண்டிருன்யதன். ஒருநாள் சனபயில் ஒரு நபர் அவர் மபயர் யடவிட்
பிளாட், அவர் இப்யபாது பிர்மிங்கம்ல பாஸ்ட ாக இருக்கிறார், அவர்
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என்னிடத்தில் வந்து யகட்டார், “ ாபி, நீ வா த்தில் ஒருநாள் நடக்கிற யவதபாட
வகுப்பிற்கு வ விரும்புாியா, அங்க மஜபிக்கவும் வசனத்னத மனப்பாடமும்
பண்ணலாம்?” அதற்கு நான், யடவிட், நிச்சயமா வ விரும்புகியறன் என்யறன்.”
அதற்கு அவர், “அனத பற்றி நீ மஜபிக்கலாயம என்றார். அதற்கு நா, “ஏற்கனயவ
மஜபித்திட்டு இருக்யகன். எப்ப நாம சந்திக்கலாம் என்யறன்.” அதிலிருந்து
வா ாவா ம் சந்திக்க துவங்கியனாம்.
யமலும், ஜான், அடுத்த ஆறு மாசம் அவர் தன்னனயய எனக்குள்ள ஊற்றிவிட்டார்,
எனக்குள் வினதத்தார். அதற்கு பிறகு அடுத்த வருடத்தின் துவக்கத்தில், நா
ஒருவன சந்தித்யதன் அவய ாட மபயர் டிம் லாப்லூர். டிம் நிக்யகாலாஸ் மாநில
பல்கனலகழக வளாகத்தில் பல ஆண்டுகளாக இருக்கிறார், அவர் கடந்த இருபது
ஆண்டுகளில் வளாகத்தில் பலத ப்பட்ட நபர்கனள சீஷர்களாக்கி வளர்ச்சியனடய
மசய்திருக்கிறார். அவர் என்னன குயலாாிடாவிற்கு அனழத்துவந்தார், நியூ
மமக்சியகா, ஒரு யகம்பிற்காக. யமலும் மூன்று மாதங்களுக்கு, ஒவ்மவாரு நாளும்,
கானலயும் மானலயும், அவர் தன்னனயய எனக்குள் ஊற்றினார். அதனால, இப்ப
ஏழன ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு இப்படி இருக்யகன். சீஷத்துவத்னத குறித்து நா
அதிக ஆர்வமாக இருப்பதற்கு கா ணம் என்னமவன்றால் நானும் சீஷத்துவத்தின்
உருவாக்கமாக இருக்கியறன். நா யார் என்பனத குறிக்கிறது, நா இங்கதான்
இருக்யகன், ஏன்னா என்னுனடய வாழ்வில் நினறய யபர் தாக்கத்னத உண்டாக்கி
இருக்கிறார்கள்.

அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ன ட். ஒரு வியப்பான அனுபவத்னத மபற்றிருக்கிறீர்கள்,
இங்க இருக்கயபாகிற மீதமுள்ள யந த்தில் ஒவ்மவான்றாக நாம் பார்க்க
இருக்கியறாம். ஆனா என்னுனடய விருப்பம், வீட்டிலிருந்து யகட்க்கிற
யநயர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு நனடமுனற காாியமாக இருக்கயவண்டும் என
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விரும்புகியறன், சாியா? யநயர்களுக்கு பி தான கட்டனளனய பற்றி மதாியும்.
அதாவது, இயயசு ஒரு வியக்கத்தக்க அறிக்னகனய கூறியிருக்கிறார், “வானத்திலும்
பூமியிலும் சகல அதிகா மும் எனக்கு மகாடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது.” இதனால்
அவர் தம்னம யதவன் என்று மசால்லுகிறார் என்பது விளங்குகிறது, சாியா?
அவர்தான் வானத்திற்கு அதிகாாி, பூமிக்கும் அதிலுள்ள யாவற்றிற்கும் அதிகாாி
அவர்தான். அதன் அடிப்பனடயில், அவர் மசால்கிறார், “யபாய், சகல
ஜாதிகனளயும் சீஷ ாக்குங்கள்.” ஆல்ன ட், ஜனங்களுக்கு அது புாியும்.
ஆனா நினறய சனப அங்கத்தினர்கள் – நானும் அவர்களில் ஒருவன் தான் –
அவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் மசயல்பட எந்தவித குறிக்யகாலும் கினடயாது.
நான் ஒரு கட்டத்திற்கு முடிவிற்கு வந்யதன், யதவயன, நா முயற்சிக்கியறன்.” இது
இ ட்சிக்கபடுவனத விட மிக கடினமாக இருக்கிறது, இல்னலயா? அதாவது,
இ ட்சிக்கபடுவது என்று மசான்னால் நம்முனடய க ங்கனள உயர்த்தி யதவனிடம்,
“இயயசுயவ, உம்முனடய இலவச ஈவு எனக்கு யதனவ என்னுனடய பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட யவண்டும், உம்யமாடு எனக்கு மநருங்கிய உறவு
உண்டாகயவண்டும் என்பதாகும்.” ஆனா எனக்கு இன்மனாருவாிடம் ஒரு
விஷயத்னத மசால்வது என்றால், என்னுனடய மபயர் யகட்டு யபாகும் என்ற
எண்ணம் தான் வந்திடும். யதவனிடம் நான் மசான்யனன், “சாி, இனத நான்
மசய்கியறன், ஆனா ஒரு விஷயத்னத மசால்யறன், ஆண்டவய , நா ஏடாயகாடமா
யபசிடுயவன். எனக்கு சில பதில்கள் மதாியாது, நா பி சங்கியார் இல்ல, நா
சனபகளில் யபசுகிறவன் இல்னல, நா ஒரு ஞாயிறுபள்ளி ஆசிாியர் இல்ல, இனத
எப்படி மசய்யணுன்னு எனக்கு யத ாது. எதுவும் சாியா இருக்க யபாறது
கினடயாது, ஆனா நீங்க நா இனத மசய்யணுன்னு நினனக்கிறதால, இனத மசய்ய
முயற்சிக்கியறன்.” அப்படிதா துவங்கியனன் அதிலிருந்து வாழ்நாள் முழுவதும்,
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மதானலக்காட்சி நிகழ்சிகளில் யதான்றிய இந்த 3௦ ஆண்டுகனளயும் யசர்த்து,
யதவன் என்னன பயன்படுத்த முடியுமா என்ற எண்ணத்திலும் சாியாயிருக்காது
என்ற தீர்மானத்திலும் இருந்து நான் முற்றிலுமாக மவளியயறிவிட்யடன்.
சாியா? நா அந்த தீர்மானம் எடுத்யதன். இப்ப, தங்கள் இருக்னகனய விட்டு எழுது
மற்மறாரு நபருக்கு ஆசிாிய ாகயவா குருத்துவ ாகயவா இருந்து மசயல்படும்
படியாக மக்கனள ஊக்குவிக்கும் விதமாக என்ன மசால்ல விரும்புகிறீர்கள்,
அவர்கனள சீஷ ாக்கி ஊக்குவித்திட உற்சாகமளித்திடுவீர்களா?

ாபி யகலட்டி: ஆமா, இது மிகப்மபாிய யகள்வி. சீஷர்கனள ஏற்படுத்த யவண்டும்
என்ற அவசியத்னத மபரும்பாலாயனார் அறிந்திருக்கிறார்கள். மத்யதயுவில்,
நீங்கள் மசான்னது யபால, மத்யதயு 28:19ல், இயயசு கூறுகிறார், “புறப்பட்டு யபாய்
சகல ஜாதிகனளயும் சீஷ ாக்குங்கள்.” அது ஒரு கட்டனள, நாம் யபாகும்படியாக
கட்டனள மகாடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனா இ ண்டாவதாக, அந்த
கட்டனளயின் முடிவில், இயயசு ஒரு வாக்குத்தத்தம் அளிக்கிறார். அவர்
மசால்கிறார், “யகளுங்க, நீங்க சீஷர்கனள உருவாக்கும்யபாது, உலகத்தின்
முடிவுபாியந்தம் நான் உங்களுடயன கூட இருப்யபன்.”இதுல சுவா ஸ்யமான
விஷயம் என்னன்னா, நீங்க சீஷத்துவம் என்ற ஆ னவ ஏற்படுத்தும் ஓய்து, அதில்
நீங்களும் மற்ற இ ண்டு அல்லது மூன்று யபர் மட்டும் இல்லாமல், நீங்களும்
இ ண்டு மூன்று நபர்களும் யதவனும் இருக்கிறீர்கள். யதவனுனடய பி சன்னம்
அங்யக இருக்கிறது அவர் உங்களுனடய இந்த பானதயில் உங்கனள
சந்தித்திடுவார்.

அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, அதாவது, ஒரு விஷயத்னத நா ஜனங்களுக்கு மசால்ல
விரும்புகியறன், உண்னமயாகயவ இமதல்லாம் ஆ ம்பமான யபாது எனக்கு
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எதுவுயம மதாியல, எனக்குள்ள இவ்வளவு பி ச்சனனகள் இருந்தது, என்ன
மசால்றதுன்னு மதாியல, எனக்கு ஒன்னுயம புாியல, அதாவது, ஜனங்க எங்கிட்ட
என்ன யகட்ப்பாங்க நா அவங்களுக்கு என்ன பதில் மசால்ல யபாயறன். ஆனா
மசயல்பட துவங்கியனன். நா ஒவ்மவாரு நபன யும் சந்திக்க துவங்கியயபாது
நாங்கள் யசர்ந்து வசனம் வாசிக்க துவங்கியனாம் யசர்ந்து மஜபித்யதாம்,
அப்யபாமதல்லாம் பி தான கட்டனளக்கு பின்னால் இருக்கும் வாக்குத்தத்தம்
எனக்கு மதாியாது, அவர், “சதாகாலமும் நான் உங்கயளாடு இருக்கியறன்
என்றாய .” உங்களுனடய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் இயயசு மவளிப்பட
விரும்புகிறீர்களா, அயநகர் மசால்கிற காாியம் என்னமவன்றால் அவர்களுனடய
கிறிஸ்தவ வாழ்னக குட்னடனய யபாலவும் பின்யனாக்கி மசல்வதுமாக இருக்கிறது
என்கின்றனர், உண்னமயான உறவு அவர்களுக்கு இல்னல, உண்னமயாக
இல்னல.மமய்யான உறனவ விரும்பினால், ஒருவன சந்திக்க தீர்மானித்து
அவர்கனள உற்சாகப்படுத்திடுங்கள். நா பார்த்த காாியம், நான் மஜபிப்பது
ஒருவிதமாக இருந்தாலும், என்னுனடய நண்பன் நண்பர்கள் மஜபிப்பனத
யகட்கும்யபாது, எனக்கு ஒரு மாற்றத்னத உண்டாக்கியது.

ாபி யகலட்டி: ஆமா.
அன்மகர்மபர்க்: யதவன் என்யனாடு யபசினார். நாங்க வசனங்கனள வாசித்த
யபாது, அவங்க வசனங்கனள வாசித்த மபாழுது மசான்னாங்க, சாி, நாம இனத
நம்முனடய வாழ்வில் மசயல்படுத்த யபாகியறாம்.” அது எனக்குள்ள ஒரு அனசனவ
உண்டாக்கியது. அங்க பாிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தார், யதவன் இருந்தார்,
அவர்கள் இந்த கூட்டங்களில் மவளிப்பட்டு நான் ஒருவய ாடு பகிர்ந்துமகாள்ள
துவங்கும்யபாது எனக்கு புதிய விஷயங்கனள கற்றுத்தந்தனர். அதுல நடக்கும்
காாியங்களில் இதுவும் ஒன்று. நான் கற்றுக்மகாண்ட இன்மனாரு விஷயம்
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என்னமவன்றால் நான் எதிர்பார்த்தனத விட அதிகமாக நான்
உற்சாகப்படுத்தப்பட்யடன். யதவனால் பதில் மபறப்படும் மஜபங்களின் யதார்த்த
நினல, அனத பற்றி நான் யபச இருக்கியறாம், அதில் முக்கியமான ஒன்று மஜபம்.
நாங்கள் ஒன்றாக யசர்ந்து மஜபிக்க துவங்கியனாம், இயயசு மசால்லியிருக்கிறார்,
“எங்யக இ ண்டு மூன்று யபர் என் நாமத்தினால் கூடினாலும் அவர்கள் மத்தியில்
நான் இருக்கியறன்.” அது, சத்தியம் என்று என்னால் மசால்ல முடியும், யதவன்
மஜபங்களுக்கு பதில் மகாடுக்கிறார். ஜனங்கள் என்னிடத்தில் யகட்டிருக்கிறார்கள்
எனக்கு நினனவிருக்கிறது, “கவனிங்க, என்யனாட அம்மா யநற்று இ வு
தற்மகானல மசய்துமகாள்ள முயன்றார்கள். நாம மஜபிக்கிற யந த்தில் யதவன்
அவர்கயளாடு இனடபடுவார் என்று உங்களால உறுதியாக மசால்ல முடியுமா?
அனத பற்றி நான் யயாசித்து பார்க்கணும். இந்த மாதிாியான பி ச்சனனகனள
னகயாளும் அளவிற்கு யதவன் மபாியவ ா?
உங்களுக்கு மதாியுமா, “என்னன யநாக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு உத்த வு
அருளுயவன், நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான மபாிய காாியங்கனள
உனக்கு அறிவிப்யபன் என்றார்.” எய மியா 33. “யகளுங்கள், அப்மபாழுது
உங்களுக்கு மகாடுக்கப்படும், யதடுங்க கண்டனடவீர்கள், தட்டுங்கள் உங்களுக்கு
திறக்கப்படும்.” இந்த வசனங்கனள எல்லாம் எடுத்து பார்த்யதன், நா யயாசித்யதன்,
“ஆண்டவய , உண்னமயாக நீங்கதா மசால்லியிருக்கீங்களா? என்னால நிச்சயமா
மசால்லமுடியும், “நாம மஜபிக்க யபாயறாம், யதவனுனடய வார்த்னதயின்
அடிப்பனடயில் நான் விசுவாசிக்கியறன், ஆமா, அவர் இனடபடுவார். அவர்
உதவிடுவார்.” நா அப்படிப்பட்டவர்கனள பார்த்திருக்கியறன், நாங்க
அவர்களுக்காக மஜபித்த யபாது, அவங்க அம்மா இ ட்சிக்கப்படறாங்க. அவங்க
வீட்டுக்கு நாங்க நினறயஉயர்பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் கல்லூாி மாணவர்கனள
கூட்டீட்டு யபாகும்யபாது அவங்க சந்யதாஷமா, எங்களுக்காக சனமத்து
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மகாடுப்பார்கள். முழுனமயான மாற்றம் அங்கு உண்டானது, உங்க வாழ்விலும்
அப்படிதாயன.
ஆனா ஒரு விஷயத்னத நான் புாிந்துமகாள்ளவில்னல, அந்த வசனத்னத பார்த்து
மஜபிக்க துவங்கும்வன அனத புாிந்துமகாள்ளவில்னல. இப்ப நான் ஜனங்கனள
உற்சாகப்படுத்துகியறன். இப்யபாது ஒரு இனடயவனள எடுத்துமகாள்யவாம், நாம
திரும்ப வந்ததும் ஒருவன எப்படி சீஷத்துவத்தில் நடத்துவது என்பனத பற்றி நாம்
யமலும் சிலவிஷயங்கனள பார்க்க இருக்கியறாம், எப்படி யதவன் இதில்
இனடபடுகிறார், உங்களுனடய கிறிஸ்தவ வாழ்க்னக எப்படி சுவா ஸ்யம்
உள்ளதாக இருக்கும், உங்களால் அப்படி அனத மாற்றிக்மகாள்ள முடியுமா. நாம
திரும்ப வந்ததும், இனத பற்றி பார்க்க இருக்கியறாம், உங்களிடம் இருக்கும் நபன ,
எப்படி நீங்கள் யதர்வு மசய்கிறீர்கள், ாபி?
உங்ககிட்ட இருக்கிறவர்கனள எப்படி யதர்வு மசய்றீங்க ஒருவர் உங்ககிட்ட
மசான்னாருல்ல, “யே, ாபி, இ ண்டு யபரும் சந்தித்து யதவனுனடய
காாியங்கனள யபசுவதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா, ஒன்றாக யசர்ந்து
யவதத்னத வாசித்து மஜபிக்கலாமா? அதாவது, அந்த நபன எப்படி யதர்வு
மசய்கிறீர்கள்? அடுத்து உங்களுனடய முதல் சந்திப்பு நடக்கிறது, அதுல என்ன
யபசுவீங்க? எதிர்காலத்தில் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்கன்னு எப்படி சுருக்கமா
மசால்ல்வீங்க, ஓயக? நாம திரும்ப வந்ததும் ஒரு நபன எப்படி சீஷனாக
உருவாக்குவது என்பனத குறித்த மசயல்முனற காாியங்கனள பற்றி யபச
இருக்கியறாம். மதாடர்ந்து இனணந்திருங்கள்.
*****

அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ன ட், மீண்டும் வருக. இயயசுவின் கட்டனளகனள குறித்து
யபசிக்மகாண்டு இருக்கியறாம், “உலகமமங்கும் யபாய் சகல ஜாதிகனளயும்,
13

சீஷ ாக்குங்கள்.” நீங்க ஒரு நண்பன சந்திப்பனத பற்றி யபசிக்மகாண்டு
இருந்யதாம், சனபயில் இருக்கும் ஒருவன நீங்கள் உற்சாகப்படுத்துகிறீர்கள்,
அயல் வீட்டு கா ன சந்திப்பதாகவும் இருக்கலாம். அனத எப்படி மசய்கிறீர்கள்,
சாியா? உண்னமயா இனத மசய்தாகயவண்டும் என்று களத்தில் இறங்கினால்,
நீங்கள் மசய்யயவண்டிய சில மசயல்முனற காாியங்கள் என்மனன்ன? நம்முனடய
யதசத்தில் இருப்பவர்களில் பி திமபற்ற யவதாகம யபாதகர் நம்முடன் இருக்கிறார்,
ாபி யகலட்டி, இவர் இந்த காாியங்கனள குறித்து நம்யமாடு பகிர்ந்துமகாண்டு
இருக்கிறார். இனத எப்படி மசயல்படுத்துகியறாம் என்பனத விளக்கிடும் சில
உதா ணங்கனளயும் நாம் பார்த்து வருகியறாம். சாி, ாபி, ஒருமுனறனய களத்தில்
இறங்கி நீங்க தீர்மானித்தீர்கள், இயயசுவின் கட்டனளக்கு கீழ்படிய யபாகியறன்
என்றீர்கள், ஆனா என்ன மசய்யணுன்னு உங்களுக்கு அப்ப மதாியாது. அனத
பற்றி மசால்லுங்க: எப்படி ஆ ம்பித்தீர்கள்? யான சந்திக்க யவண்டும் என்று
உங்களுக்கு எப்படி மதாிந்தது? எப்படி ஒருவன சீஷ ாக்கவும் ஊக்குவிக்கவும்
மதாிந்துமகாண்டீர்கள்?

ாபி யகலட்டி: ஆமா. அது சுவா ஸ்யமானது. உதா ணத்திற்கு இயயசுனவ தான்
பார்க்கணும், நிச்சயமா. இயயசு மஜபத்தில் இருந்து துவங்குகிறார். இயயசு
பன்னி ண்டு மனிதர்கனள மதாிந்துமகாள்வதற்கு obviously முன்பு ஒரு மனலயின்
யமல் ஏறியபாய் மஜபிக்கிறார் யார் என்னன பின்பற்றனும், எனக்கு ஊழியம்
மசய்யணும், என்யனாடு தங்கியிருக்கணும், என்று மஜபித்தார். அப்படின்னா,
சீஷத்துவத்தில் ஆர்வமாக இருக்கிற ஒருவர், களத்தில் இறங்க தீர்மானிக்கும் நபர்,
நிச்சயமாக, மஜபிக்க யவண்டியது அவசியம், யதவயன, கற்றுமகாள்ளும் மனமும்
விருப்பமும் உள்ள நபன என்னிடத்தில் அனுப்பும்.” சீஷத்துவத்தில் அவசியமாக
காணப்படும் யகாட்பாடுகளில் இதுவும் ஒன்று. கற்றுமகாள்ளும் மனப்பான்னம
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உனடய ஒருவய ாடு தான் பணியாற்ற முடியும். இந்த காாியங்கனள சீஷன் என்ற
வார்த்னதயில் கண்டறிந்யதன்.
சுவா ஸ்யமா இருக்கு, சீஷன் என்ற வார்த்னத யவதத்தில் சுவியசஷங்களில் 238
முனற பயன்படுத்தப்படுகிறது, புதிய ஏற்பாட்டில் மட்டும் 269 முனற
பயன்படுத்தபப்டுகிறது, இனத கிறிஸ்தவர் என்ற வார்த்னதயயாடு, ஒப்பிட்டால்,
அது மூன்று முனறதான் வருகிறது. இப்ப ஜனங்களிடம் யகட்கப்படும் யகள்வி
என்னன்னா, “இயயசு எதற்கு ஆர்வம் காட்டுகிறார், கிறிஸ்தவர்களா அல்லது
சீஷர்கனள உருவாக்குவதா?” இதற்கான பதில் சீஷர்கனள உருவாக்குவது.
சீஷன் என்ற வார்த்னத சுவா ஸ்யமான ஒன்றுதான், ஏன்னா அது அப் ண்டீஸ்
என்ற வார்த்னதனய குறிக்கிறது, கற்றுமகாள்பவன் என்பனத குறிக்கும் மசால்.
வள யவண்டும் முன்யனற யவண்டும் என்ற விருப்பமுனடயவர் என்பனத குறிக்கும்
வார்த்னத. அதுதான் முதல் குறிக்யகாளாக இருக்கயவண்டும். ஒரு நபாிடம்
யகளுங்கள், “நீ கற்றுக்மகாள்ளவும் வள வும் விரும்புகிறாயா?” இப்ப, நீங்க இனத
மசய்வது கினடயாது. கடினமான நினலயில் தான் நான் கற்றுமகாண்யடன். நா,
என்னுனடய 3௦ வயதுகளில், 5௦ அல்லது அறுபது வயது நி ம்பிய ஒருவாிடம்
யபாய் யபசுவது எனக்கு ம ாம்ப கடினமான ஒரு விஷயம் தான் அவர்களிடம்
யபாய், “உங்கனள நான் சீஷத்துவத்தில் நடத்த விரும்புகிறீர்களா என்று
யகட்கலாமா? அது சாியான விதமாக இருக்க முடியாது, ஏன்னா அவங்க
ஒருயவனள, “நீ, எனக்கு என்ன கற்றுமகாடுக்க விரும்புகிறாய் என்பார்கள்.” இனத
மசய்வதற்கு ஒரு சிறந்த வழி இருக்கிறது நீங்க அவங்ககிட்ட, “இ ண்டு யபரும்
யசர்ந்து யவதத்னத கற்றுமகாள்வதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா? யவதத்னத
யசர்ந்து வாசித்து கற்றுமகாள்வதில் ஆர்வமாக இருக்கிறீர்களா என்றிடுங்கள்.
ஒருவருக்கு ஒருவர் கணக்கு ஒப்புவிக்கிறவர்களாக இருப்பதில் உங்களுக்கு ஆர்வம்
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இருக்கா, வசனங்கனள மனப்பாடம் மசய்வதும், யசர்ந்து மஜபித்ததும் உங்களுக்கு
பிடிக்குமா?” இதற்கு தங்கனள திறந்துமகாடுக்கும் நினறய நபர்கனள நான்
பார்த்திருக்கியறன். அவங்ககிட்ட யகட்டா யபாதும், அவங்க இனத மசய்வதற்கு
தயா ாக இருப்பார்கள்.

அன்மகர்மபர்க்: நினறய ஜனங்கள் இருக்காங்கள், ாபி. அதாவது, இது ம ாம்ப
கஷ்டம் இல்னலயய. ஜனங்கள் இனத கடினம் என்று நினனக்கிறார்கள், ஆனால்
எல்லா இடங்களிலும் இருக்கும் யநயர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட யவண்டும்.
ஆல்ன ட். அவங்ககிட்ட நீங்கள் ஒருயவனள யபசினா, அவங்க கருத்னத
மசால்லிடுவார்கள். சந்திக்க விரும்பாவிட்டாலும், அனதயும் உங்களிடம்
மசால்வார்கள். ஆனா சந்திக்க விருப்பமுள்ள நபர்கள் நினறய யபர் இருக்காங்க,
ஒருவாிடம் இ கசியமாக சில விஷயங்கனள பகிர்ந்துமகாள்ள யவண்டும் என்று
நினனப்பார்கள், பாஸ்ட ாக இல்லாத ஒருவாிடம் இருந்து யதவனுனடய
வார்த்னதயில் இருந்து சில ஆயலாசனனகனள யகட்க யவண்டும் என்று
விரும்புவார்கள்.
ஒரு தனலவ ாக இருக்கிறவர்களிடம் அவர்கள் எப்படியாவது யபச யவண்டும்
என்று விரும்புவார்கள், யதவனன அறிந்தவர்களாக இருக்கவர்கனள
பார்க்கிறார்கள். உங்களுக்கும் எனக்கும் ஜனங்களுக்கும் மதாியும், ஒரு குறிப்பிட்ட
சில தனலவர்களிடம் மஜபிக்கும்படி நாம அவர்களிடம் யகட்டால், அவர்கள்
உண்னமயாய் நமக்காக மஜபிப்பாங்க. அதனால நீங்க என்னபண்ணுவீங்க,
அதாவது, எப்மபல்லாம் கடினமான சூழ்நினல வருகிறயதா அப்யபாது இவர்கனள
தான் யதடுவார்கள். அப்படிப்பட்ட நபர்கனள நீங்கள் சந்தித்து அவர்கள் மீது
ஆர்வமாக இருப்பீர்களானால், அவர்கனள நீங்கள் உற்சாகப்படுத்திடுவீர்கள்,
அவர்கள் உங்கனள பார்க்க விரும்புவார்களா? அந்த நபர்கள் நிச்சயமா
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மசால்வாங்க, ஆமா.” சாி, ஒரு நபர் சாி என்று மசால்வார்களானால், உங்கனள
பார்த்தால் அவங்க ம ாம்ப பயப்படுகிறவ ாக இருக்கிறார், சாியா. எங்க
சந்திக்கலாம் என்று எப்படி தீர்மானிப்பீர்கள்? எப்யபாது நீங்கள் சந்திப்பீர்கள்,
பார்த்ததும் நீங்கள் என்ன மசால்லப்யபாகிறீர்கள்?

ாபி யகலட்டி: சாி, அருனமயான யகள்வி. சனபக்கு மவளியில் சந்திப்பனத நான்
ஊக்குவிக்கியறன். இனத நான் மசால்வதற்கு கா ணம் என்னமவன்றால் இயயசு
தம்முனடய சீஷர்களுக்கு யபாதிப்பதற்கு யதவாலயத்னத மதாிந்துமகாள்ளவில்னல.
அப்படி மசய்திருக்கலாம் என்று நினனக்கலாம், ஒரு யபாதகர் தான, ஆனா அப்படி
மசய்யல. அவர் தமது மனுஷர்கனள உலகத்திற்குள் கூட்டி மசன்றார். அதனால
என்னிடத்தில் சீஷத்துவத்தில் இருப்பவர்களிடம் நான், “நாம சனபயில்
சந்திக்கயவண்டாம். ஒரு ம ஸ்டா ன்ட்ல சந்திக்கலாம்; ஒரு ஷாப்பிங்
காம்ப்ளக்ஸ்களில் சந்திக்கலாம்; ஜிம்ல பார்க்கலாம் ஒரு யடபிள்ள, சமூகத்தினாின்
மத்தியில் சந்திக்கலாம் என்கியறன். இதினால் என்ன நடக்கும், நம்முனடய
சவுகாியமான சூழனல விட்டு மவளியில் வந்திடுயவாம். அதாவது, அவங்க
யயாசிக்க ஆ ம்பிப்பாங்க, ம ஸ்டா ன்ட்ல யவதம் வாசிப்பதில் தவறு இல்னல;
யபாது இடங்களில் மஜபிப்பது தவறு கினடயாது, அப்படி அவர்கள் தங்கள்
சவுகாியமான நினலயில் இருந்து மவளியில் வருவார்கள்.
ஜனங்க எப்யபாதும் என்னிடம் யகட்ப்பாங்க, நாம எவ்வளவு நாள்
இனடமவளிகளில் சந்திக்கணும்? வா த்தில் ஒரு நாள் சந்திக்கலாமா? வா த்தில்
இ ண்டு முனற சந்திக்கயவண்டுமா? நா என்ன மசால்யறன்னா – இது ம ாம்ப
கஷ்டமான கடினமான சட்டம் கினடயாது – ஆனா வா த்தில் ஒருமுனறயாவது
சந்திக்கலாம் என்கியறன். குனறந்த பட்சம் ஒருமுனறயாவது சந்திக்க யவண்டியது
அவசியமாக இருக்கிறது. அதற்கு யமனலயும் நீங்க சந்திக்கலாம், ஆனா வா ம்
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ஒருமுனற சாியாக இருக்குமமன்று நினனக்கியறன், ஏன்னா நீங்க யபசுகிற
காாியத்னத பற்றி நிதானிக்க அவர்களுக்கு யந மும் சந்தர்ப்பமும் கினடக்கும். சாி,
என்னன எப்யபாதும் கூப்பிடுவாங்க, உங்கனள அனழப்பனத யபால தான்,
அதனால இது வா ம் ஒரு நாள் என்ற அர்ப்பணிப்பாக இருக்காது, எல்லா யந மும்
நீங்க அர்ப்பணிப்பின் பிடியில் இருப்பீங்க, அவங்க மஜப உதவிக்காக உங்கனள
அனழப்பார்கள், வசனத்தில் உண்டாகும் யகள்விகனள பற்றி விசாாிக்க
கூப்பிடுவார்கள். அதனால வா ம் ஒருமுனற சந்திக்கும் விதமாக துவங்குவது
நல்லது.

அன்மகர்மபர்க்: சாி. நா பல்கனலகழகத்தில் இருக்கும்யபாது, நான்
சீஷத்துவத்தில் நடத்தினவர்கயளாடு யந த்னத மசலவிட ஒன்றாக கூடிட சாியான
யந ம் கானல ஆறு மணி என்பனத நான் மதாிந்துமகாண்யடன். அங்க ஒரு
ம ஸ்டா ன்ட் னவத்திருந்த நபாிடம் அங்கு பின்புறம் பயன்படுத்த படாமல் இருந்த
ஒரு அனறனய யகட்யடன், அவனிடம் நான், “நாங்க தினமும் இங்க வந்து கானல
உணவு சாப்பிட்டால் அதுல ஏதாவது மதாந்த வு இருக்குமா, உங்களுக்கு
ப வாயில்னலயா என்யறன். எங்களுக்கு மகாஞ்சம் தனினமயான இடம்
கினடக்குமா என்யறன்.” அதற்கு மசான்னார், பி ச்சனன இல்னல. யமலும் அவர்,
“பிசினஸ் நடந்தா சந்யதாசம் தான் என்றார்.” அதனால, இந்த அருனமயான
பின்புற அனற எங்களுக்கு கினடத்தது. நா கானலயில 5 மணிக்மகல்லாம் எழுந்து
அங்க ஆறு மணிக்கு யபாய் யச சிக்காயகா நக த்தின் வழிகளில் பி யாணம்
மசய்யவன். அங்க நாங்க 6 மணிமுதல் 7 மணிவன இருப்யபாம் அப்பறம்
வகுப்புகளுக்கு மசன்றிடுயவாம். அப்ப, அதாவது, எழுந்திருப்பது கடினமாக தான்
இருக்கும். ஆனா ஒன்று மட்டும் மசால்லுயவன், அவர்களுடனான அந்த யந ம்,
அதாவது – வா த்திற்கு மூன்று அல்லது அதற்கு அதிகமான முனற சிந்திப்யபாம் –
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அது எங்கள் எல்லாருனடய வாழ்விலும் முக்கியமான காலம், யதவனுக்குள்
நாங்கள் வளர்ந்த நாட்கள், ஒருவருக்மகாருவர் கணக்மகாப்புவிப்பவ ாக
இருந்யதாம். இப்ப, அனத எப்படி ஒழுங்கு மசய்திடுவீர்கள் என்பனத பற்றி
பார்க்கலாமா? யந டியா மசால்ல முடியுமா, “நா உங்களுக்கு
கணக்மகாப்புவிப்பவ ாக இருக்க விரும்புகியறன் நீங்க என்னிடம்
கணக்மகாப்புவிப்பவ ாக இருக்கயவண்டும்.” இது எப்படி மசய்யப்பட யவண்டும்
மசய்திடலாம்?

ாபி யகலட்டி: ஆமா, கணக்மகாப்புவித்தல் என்பது சீஷத்துவ பாதியில்
மிகப்மபாிய பங்காகும். கணக்மகாப்புவித்தல் என்றால் என்ன, அதாவது, நீங்கள்
மற்ற நபருக்கு உங்களிடம் சில கடினமான யகள்விகனளயும் யகட்க்கும்படியான
உாினமனய அளிப்பதாகும். யதவனுடனான உங்கள் அந்த ங்க வாழ்க்னகனய
பற்றிய யகள்விகனள ஒருவர் யகட்கும்படிக்கு உாினம அளிபதாகும். உங்களுக்கு
பாவ பழக்கம் இருக்கிறதா? உங்களுனடய திருமணத்தில் ஏதாவது பி ச்சனன
இருக்கிறதா? நீ முன்யனருகிறாயா? நீ யவதத்னத வாசிக்கிறாயா? வசனங்கனள
மனப்பாடம் மசய்கிறாயா? சீஷத்துவ பானதயில் கணக்மகாப்புவித்தல் என்பது
னமயப்பகுதி இதயப்பகுதியாக இருக்கிறது. கணக்மகாப்புவித்தல், உண்னமயில்
இது, சிறிய அனமப்பில் நல்லா யவனல மசய்யும், ஏன்னா சிலர் யகட்ப்பாங்க,
இப்ப, ஒரு குழு எவ்வளவு மபாிதாக இருக்கணும்? அது ஐந்தாக இருக்க முடியுமா,
பத்து யபர் இருக்கலாமா? என்னன மபாறுத்தவன க்கும் அது நான்கு யபருக்கு
அதிகமாக இருக்க கூடாது – நீங்களும் இன்னும் மூன்று யபர் அவ்வளவுதான்.
நீங்களும் இன்னும் இ ண்டு யபர் மட்டும் இருதா கூட யபாதும். ஒருத்தருக்கு
ஒருத்தர் என்ற நினலனய ஊக்குவிப்பது இல்னல. அதற்கு கா ணம் என்னன்னா,
ஒய ஒரு நபர் மட்டும் இருக்கும் யபாது, சீஷன உருவாக்கும் யபாது, யகள்விகள்
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மதாடர்ந்து வந்துட்யட இருப்பது யபான்ற ஒரு உணர்வு உண்டாக
வாய்ப்பிருக்கிறது, அது மடன்னிஸ் வினளயாட்டு யபால இருக்கும். மதாடர்ந்து
பந்னத வனளக்கும் அந்த நபருக்கும் அடிப்பது யபால இருக்கும், அவங் அதிருப்பி
அடிப்பாங்க, அந்த பானல மதாடர்ந்து அடித்துமகாண்யட இருக்க யவண்டும் என்ற
உணர்வு உண்டாகும், அப்பதான மதாடர்ந்து உன யாடல், நடந்துமகாண்யட
இருக்க முடியும்.

அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. இன்மனாரு விஷயம், ாபி, இதுல நானும் ஒன்று மசால்ல
நினனக்கியறன், ஒரு விஷயத்னத கண்டறிந்யதன் என்னன்னா இதுல நீங்க யபச
ஆ ம்பிக்கும்யபாது ஒவ்மவான்றாக, மவளியில வந்துட்யட இருக்கும்.
ஓயக. அதாவது, அதாவது மவளிப்படும் அந்த இ ண்டு விஷயங்கனள பற்றி யபச
துவங்கிடுயவாம் யபாயிட்யட இருக்கும், இதுல உண்னம என்னன்னா, நீங்க எனத
யநாக்கி யபாாீங்கன்றத நிர்ணயித்து மசல்வது எப்படி? ஒவ்மவாரு நாள் வாழ்வில்
மவளிப்படும் சில காாியங்கனள பற்றியும் மசால்லுங்க.

ாபி யகலட்டி: சாி. நா மபாதுவா, என்யனாட சீஷத்துவ பானதயில்
இருப்பவர்களிடம் னகமயழுத்து வாங்குகியறன், வாய்மமாழியாகயவா எழுத்து
வடிவியலா, ஒரு ஒப்பந்தம். நாம அப்படி மசய்யயவண்டும் என்று நிச்சயமாக
நம்புகியறன். இது ஒரு மபாழுது யபாக்கல்ல அர்ப்பணிப்பு என்பனத அவர்கள்
புாிந்துமகாள்ள யவண்டும், இது ஏயதா சாதா ணமான சந்திப்பு அல்ல. இது ஒரு
தீவி மான முக்கியமான ஒன்று. யதவனுடனான நம்முனடய தனிப்பட்ட வாழ்வில்
முன்யனறுகிற பயிற்சி. நம்முனடய விசுவாசத்தில் நாம் வள யபாகியறாம்.
அதனால அவங்க முகத்னத பார்த்து யபசிடுயவன், அடுத்த பன்னி ண்டு முதல்
பதிமனட்டு மாதங்களுக்கு மதாடர்ந்து உங்களால என்னன சந்திக்க முடியாது
என்று நினனத்தால், இது உங்களுக்கு சாியான யந ம் அல்ல என்றிடுயவன். நீங்க
20

என்யனாடு ஐக்கியபப்ட விரும்பினால், அது அடுத்த பன்னி ண்டு முதல்
பதிமனட்டு மாதங்களுக்கான ஒப்பந்தமாக இருக்கிறது.
அதுமட்டுமல்ல, அதற்கு பிறகு, நாங்க ஒருவய ாடு ஒருவர் மசலவிடயபாகிற
யந த்னத யதவன் ஆசீர்வதித்து தரும்படியாக இனணந்து மஜபித்திடுயவாம்.
அதற்கு பிறகு இந்த சிறுகுழுனவ பற்றி விளக்கம் மகாடுப்யபன். நா என்ன
நம்புகியறன் மதாியுமா, ஜான், யகளுங்க. நாம வாழ்ந்துமகாண்டிருக்கிற இந்த
உலகத்தில் இன்று எப்படி நடக்க யவண்டும் என்று ஜனங்களிடம் மசான்னால்,
அதன்படி அவர்கள் நடந்திடுவார்கள். ஆனா அது யவதாகமத்திற்கு ஏற்றதாக
இல்னல. யதவன் என்ன மசய்தார் என்றால், என்ன நம்பயவண்டும் என்று
கற்றுதந்தார், உங்கள் விசுவாசம் சாியானதாக இருந்தால், உங்கள் சுபாவம் அனத
பின்பற்றிடும். யவதாகமம் முழுவதும் அப்படிதான் இருக்கிறது, பவுல் இனத
குறித்து எப்யபாதும் யபசுகிறார். எயபசியர்களுக்கு எனத விசுவாசிக்க யவண்டும்
என்று முதல் மூன்று அதிகா ங்களில் கூறுகிறார். அதற்கு பிறகு அவர்
நினலமாற்றத்னத மசால்கிறார், “நான் உங்களுக்கு இனவகனள
மசால்லியிருப்பதால், இதன்படி நீங்க வாழ யவண்டும் என்கிறார்.” இயத, விஷயம்
சீஷத்துவத்திற்கும் ஏற்றதாக இருக்கிறது. இதில் உபயதச சம்பந்தமானனவகனள
பற்றி யபசுயவாம், இனறயியல் காாியங்கள் இருக்கும். இனத மட்டும் விட்டுவிட
கூடாது: இந்த உபயதசங்கள் மற்றும் இனறயியல் காாியங்கனள பற்றி
கற்றுமகாள்வது உங்கள் மூனளனய தகவல்களால் நி ப்புவதற்காக அல்ல. இது
பண்டமாற்றம் அல்ல; இது நினலமாற்றத்திற்கானது. எனயவ, முக்கியமானது
இதுதான் பாடங்களின் இறுதியில், அந்த காலத்தின் இறுதியில், மசால்லனும்,
“நாங்க கற்றுக்மகாண்ட காாியங்கள் இப்படியிருக்க, இன்னி, இப்படிதான் வாழ
யவண்டும். என்ன மசய்யயவண்டும் என்று உனக்கு மதாியும் என்பதால்,
இப்படிதான் நீ நடக்க யவண்டும்.”
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அன்மகர்மபர்க்: சாி, இனத பற்றியும் அந்த குழுவிற்குள் என்ன நடக்கிறது
என்பனத பற்றியும் அதிகமாக மதாிந்துமகாள்ள யபாகியறாம். என்னுனடய மசாந்த
அனுபவத்தில் இருந்து மசால்ல முடியும், மஜபியுங்கள் என்று மசால்லும்யபாது,
உங்க குழுவிற்குள் நீங்க மஜபிப்பயதாடு, மஜபத்னத குறித்த சில யகள்விகளும்
உங்களுக்கு முன் வந்திடும், இதற்காக நாம மஜபிக்கலாமா?
நீங்க சில உண்னமயான சூழ்நினலகனள பற்றி யபசுவீர்கள், அப்படி
மசய்யும்யபாது மசாந்த அனுபவத்தில் இருந்து யதவன் முழு குழுவின் மஜபத்திற்கும்
பதில் மகாடுக்கிறார் என்பனத நீங்கள் கற்றுக்மகாள்ள துவங்குவீர்கள். சில
குறிப்பிட்ட காாியங்கள் நடப்பனத யநயநகள் காண்பீர்கள். சாட்சி மசால்ல நீங்கள்
ஆ ம்பிக்கும்யபாது, ஜனங்கனள மபாறுத்தவன யில், நீங்க வார்த்னதயில் மசால்ல
யவண்டாம், “யபாய் சாட்சி மசால்லுங்க.” நீங்க என்ன மசால்லயவண்டும் என்றால்,
“இப்படிதான் மசய்யயவண்டும் என்றிடுங்கள். என்னுனடய குழுவினாிடம் என்ன
மசால்வாங்க மதாியுமா, “நாங்களும் உங்க கூட வருகியறாம் நீங்க மசய்வனத
முதல்ல நாங்க பார்க்கியறாம் என்பார்கள்.

ாபி யகலட்டி: அதுதான் சாி.
அன்மகர்மபர்க்: நான் அவங்கனளயும் மவளியில கூட்டீட்டு யபாய், அவங்ககூட
யபாய் எப்படி மசய்யணுன்னு காண்பிக்கும் வன கும், அவர்களாலும் அது முடியும்
என்பனத அவர்கள் நம்பவில்னல. அப்பறம் நா அவங்க கூட யபாயனன் அவங்க
மசயலில் இறங்கினார்கள், இப்ப, அவங்க மசய்வனத நான் பார்த்யதன்.
அப்ப, அதாவது, நா பல்கனலகழகத்தில் இருக்கும்யபாது என்னுனடய வீட்டில்
இன்மனாரு மதானலயபசினய பயன்படுத்துவது வழக்கம். உண்னமயில், இ ண்டு
மதானலயபசிகள் இருக்கு, என்யனாடு மதாடர்புனடயவர்களில் சில குறிப்பிட்ட
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பி ச்சனனயயாடு இருப்பவர்களுக்கு ஒன்று, அப்ப, அந்த யபான் அடிக்கும்யபாது
எனக்கு மதாியும், இங்க இருக்கிற ஜனங்கள் இந்த பி ச்சனனக்காக தான்
கூப்பிடுகிறார்கள் என்று மதாியும். நா அந்த மாதிாியான காாியங்கனள தான் டீல்
பண்ணீட்டு இருந்யதன்.
அனத பற்றி இன்னும் பல விஷயங்கனள யபச இருக்கியறாம். ஆனா இப்ப ஒரு
விஷயம் தான், அதாவது, இந்த சூழ்நினலகளில் யதவன் ஆளுனக மசய்ய நீங்க
அனுமதித்தால், அனத இப்யபாயத துவங்கினால், உங்களுக்கு யமலான
சந்யதாஷத்னத அளித்திடும். உங்களுக்கு அது உற்சாகமளிப்பதாக இருக்கும்.
யவதம் தத்ரூபமாக வருவதுயபாலிருக்கும், அனத பற்றி நாம் அடுத்த வா ம் யபச
இருக்கியறாம் – சீஷத்துவத்தில் யவதாகமத்தின் ஸ்தானம் எது? மஜபம்
உயிருள்ளதாக மாறும். அனத பற்றியும் நாம் யபசிட இருக்கியறாம். உங்கள்
விசுவாசத்னத நீங்கள் எப்படி பகிர்ந்துமகாள்வீர்கள் என்பனத பற்றியும் நாம்
பார்க்க இருக்கியறாம். நீங்க என்ன யபசுவீங்க அது எப்படி நடக்கும்?
அதுமட்டுமின்றி, இமதல்லாவற்றிலும், என்ன நடக்கும். ஒருவர் பின்தங்கி
நிற்கும்யபாது நீங்கள் என்ன மசய்யயவண்டும் என்பனத பற்றி அடுத்த வா ம்
பார்க்கலாம், ஒருவர் உங்களிடம், “அவ்வளவு தூ ம் யபாக மனமில்னல என்று
மசான்னால், நீங்கள் இப்படிபட்ட சூழ்நினலகளில் எப்படி நடந்து மகாள்வீர்கள்?
சாி, யநயர்கயள நீங்கள் இயயசுவின் வார்த்னதக்கு கீழ்படிந்து நடக்க முடிவு
மசய்யும்யபாது உங்கள் பானதயில் வ இருக்கும் காாியங்கனள
எதிர்மகாள்ளும்யபாது என்ன மசய்வீர்கள் என்பனத பார்த்துமகாண்டிருக்கியறாம்,
“நா ஒருவன ஊக்குவிக்க முயன்றிடுயவன். சிலய ாடு சந்திக்க யந ம்
ஒதுக்கிடுயவன், யவதத்தின் படி சீஷ ாக்கிடுயவன், என்று மசால்லி, அவர்கள்
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உங்கனள பி திபலிக்க மசய்திடுங்கள். என்னறக்காவது நிச்சயம் ஒருநாள், இனத
அவர்கள் மற்றவர்கயளாடு மசயல்படுத்துவனத காண முடியும்.
இது உங்களுக்கு பி யயாஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகியறன் யமலான
காாியத்னத நடப்பிக்க யதவன் இனத உங்கள் வாழ்வில் பயன்படுத்திடுவார்.
எனயவ, மறுபடியும், அடுத்த வா ம் நிகழ்ச்சிக்கு, உங்கனள வ யவற்கியறன்.
இ ண்டாவது பகுதினய குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கியறாம், சீஷத்துவத்தில்
யவதாகமத்தின் ஸ்தானம் என்ன. மதாடர்ந்து இனணந்திருங்கள்.

*****
எங்களுனடய மதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காண
இலவச ஜான் அன்மகர்மபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னப பதிவிறக்கம் மசய்திடுங்கள்.
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