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நன் , சேகாதரன்   ன்ட்ேச.  ட்டத் ன க்  மாைல வணக்கம் . ேப வதற்  க னமாய் 
உள்ளதற்காக வ ந்  ேறன் . என்ைனக் ேகட்க    றதா? சரி. அ  அ ைமயான . சரியான  
எ ேவா அைதேய நாம் ெசய்ய  யற் க் ேறாம், ேதவன் நிச்சயமாக இைத நமக்காக 
ெபா ப்ெப த் க் ெகாள்வார். நாைள  ற்பகல் இரண்  மணிக் ள்  ஆராதைன ல் இ க்க 
ேவண் ெமன்  சேகாதரன்   ன்ட்ேச என்னிடம் ெசான்னார். நாைள  ற்பகல் இரண்  மணி. 
அப்ெபா   அ  யா ைடய ஆராதைன  ம்   க் டா . ஒவ்ெவா வ ம்... உங்க ைடய 
சைப ஆராதைன  ம்... ெவளிேய வந் , ஒ  ஆராதைனைய உைடயவர்களா ம் இ க்கலாம். 
எனேவ அைத நிைன ல் ைவ ங்கள் . ேம ம் அப்ேபா   ல... நாைள இர   ண் ம் வழக்கம் 
ேபால  ரசங்க ஆராதைனேயா அல்ல  வழக்கமான  கமளிக் ம் ஆராதைனேயா ஏேதாெவான்  
இ க்கலாம். நாைள  ற்பக ல்  ரசங்கம் ஆராதைன இ க் ற . உங்களால்  வர    மானால், 
வ ம்ப   யற்  ெசய் ங்கள் . உங்கைளக் ெகாண்  ப்ப ல் நிச்சயமாக நாங்கள்  
ம ழ்ச் யைட ேறாம்.
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இங்  ப்பவர்களில் எத்தைன ேபர ்   ஸ்தவர்களாக இ க்  ர்கள் , உங்கள்  கரங்கைளப் 
பார்ப்ேபாம். ஓ, அ  அற் தமாக இல்ைலயா? ஏறக் ைறய 9 9  சத தம் ஜனங்கள்  
  ஸ்தவர்களாக இ க் றார்கள் .     ப்பவர்களில்  ெப ம்பாலான ப   னர ் ஏற்கனேவ 
இரட் க்கப்பட்டவர்களாக ம், தங்களின்  இ தயத் க்  ேநசராக இேய ைவ 
கண்டைடந்தவர்களாக ம் இ ப்பைத அ ந் , அைத   த்  ம ழ்ச் யைட ேறன் .
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இப்ெபா  ,  த ல் அப்ப ேய வார்த்ைத ல்     வா க்க நான்   ம்  ேறன் . என் 
வார்த்ைத தவ ம், ஆனால் ேதவ ைடய வார்த்ைத ஒ ேபா ம் தவறா . மத்ேத   த்தகம் 9 -ம் 
அ காரத் ல்,  27 -ம் வசனம் ெதாடங் , அைவகைள   ப்ெப க் ம் நீங்கள் ... கர்த்த க்  
 த்தமானால்  நாைளப்  ற்பகல்,  “எல்லா காரியங்கைள ம் என்னிடம் ெசான்ன ஒ  மனிதைன 
வந்  பா ங்கள் ” என்ற ெபா ளில்  நான் ேபச   ம்  ேறன் . எனக் த் ெதரியா , ஆனால் 
அவ க் ச்  த்தமானால், அப்ப  ெசய்ேவன் . சரி. மத்ேத    ேசஷம் 9 -ம் அ காரம் 2 7 -ம் 
வசனத் ல் நாம் இைத வா ப்ேபாம்:
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இேய  அவ் டம்  ட் ப் ேபாைக ல் , இரண்    டர ் அவர ்  ன்ேன ெசன் : 
தா  ன்  மாரேன, எங்க க்  இரங் ம் என்   ப் ட்டார்கள்.

அவர ்  ட் ற்  வந்த ன் , அந்தக்   டர ் அவரிடத் ல் வந்தார்கள் . இேய  
அவர்கைள ேநாக் : இைதச் ெசய்ய எனக்  வல்லைம உண்ெடன்  
  வா க்  ர்களா என்  ேகட்டார.் அதற்  அவர்கள்: ஆம்   வா க் ேறாம், 
ஆண்டவேர! என்றார்கள் .

அப்ெபா  , அவர்க ைடய கண்கைள அவர் ெதாட் : உங்கள்    வாசத் ன்ப  
உங்க க்  ஆகக்கடவ  என்றார்.

உடேன அவர்க ைடய கண்கள்  றக்கப்பட்ட . இைத ஒ வ ம் அ யாதப க்  
எச்சரிக்ைகயா  ங்கள்  என்  இேய  அவர்க க் க் கண் ப்பாய்க் 
கட்டைள ட்டார.்

அவர்கேளா  றப்பட் , அத்ேதசெமங் ம் அவ ைடய  ர்த் ையப்  ர த்தம் 
பண்ணினார்கள்.

அவர்கள்  றப்பட் ப் ேபாைக ல் ,  சா    த்த ஊைமயான ஒ  ம ஷைன 
அவரிடத் ல் ெகாண்  வந்தார்கள்.

 சா   ரத்தப்பட்ட  ன்  ஊைமயன்  ேப னான்.  (ஊைமயான மனிதைனக் கட்  
ைவத்  ந்த  என்னெவன்  நீங்கள்  கவனித் ர்களா? ஒ   சா . அைதக்   த்  
நான் நிச்சய ைடயவனாய் இ க் ேறன் . ந ன  ஞ்ஞானம்  அத டன்  உடன்படா , 
ஆனால் நாம்   ஸ்தவர்களாக ேவதாகமம் என்ன    றேதா அைத 
  வா க் ேறாம்.) ேம ம் ஊைமயான…  (    ேநரம் பார்ப்ேபாம்) ேம ம்... 
(என்ைன மன்னி ங்கள்,  ண் ம் 3 3 -வ  வசனம்)  சா   ரத்தப்பட்ட  ன்  
ஊைமயன் ேப னான். ஐனங்கள்  ஆச்சரியப்பட் : இஸ்ரேவ ல் இப்ப  ஒ க்கா ம் 
காணப்பட ல்ைல என்றார்கள் .

பரிேசயேரா: இவன்  சா களின்  தைலவனாேல  சா கைளத்  ரத்  றான்  
என்றார்கள் .

 ன் , இேய  சகல பட்டணங்கைள ம்  ராமங்கைள ம்  ற்  நடந் , ெஜப 
ஆலயங்களில் உபேத த் , ராஜ் யத் ன்   ேசஷத்ைத  ரசங் த் , ஜனங்க க்  
உண்டா  ந்த சகல  யா கைள ம்... சகல ேநாய்கைள ம் நீக் , அவர்கைள 
ெசாஸ்தமாக் னார்.

அவர்  ேநற் ம்  இன் ம்  என் ம்  மாறாதவராய்  இ க் றார்  என்  எ ேரயர்  ெசால்  ற .
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அவர ்ஒ க்கா ம் மா வ ல்ைல, அவர ்ேதவன்.

ேம ம் இப்ெபா   ேதவ க் ம்   ஸ்தவ க் ம் உள்ள காரியங்களில்  க ம் அற் தமான 
காரியம் என்னெவன்றால் ேதவ க் ம்   ஸ்தவர்க க் ம் இைடேய ள்ள ஐக் யத் ன்  
இைணப் ன்ப  ேதவ ைடய ஆ  னாேல வ நடத்தப்ப  றவர்கள்  எவர்கேளா அவர்கள் 
ேதவ ைடய  மாரர்கள் எனப்ப வேத.
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இப்ெபா    ன்னால் இ க் ற உங்க க்  என்ைன ேகட்க    றதா? இ  சரியாக 
உள்ளதா? உங்களால்    ந்தால், அங்ேக  ன்னால்  உள்ள நீங்கள்  சரியாக ேகட்க   ந்தால், 
உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . அ  அ ைமயான . இந்த ஒ ெப க் க்  அப்ப ேய 
எவ்வள  அ  ல் நிற்க    ேமா அவ்வள  அ  ல் நான்  நிற்க  யற் த் க் 
ெகாண்  க் ேறன் . அ  இைரச்சல்  எ ப்பலாம், எனக் த் ெதரியா .

ஆனால் உங்கைள பரி த்த ஆ யானவரின் வ நடத் த க் ம், வ காட் த க் ம்  ட் க் 
ெகா ப்பேத   ஸ்தவ   யத் ல் நான் கண்ட  கச்  றந்த காரியம். அவ ைடய  ரிைய 
ஆச்சரியமானைவ, இங்  க் ம் எத்தைன ேபர ் ஆ யானவரால் எப்ேபாதாவ  
வ நடத்தப்பட் ர்கள் , உங்கள்  கரங்கைளப ் பார்ப்ேபாம். ஓ, என்ேன, அ  அற் தமான . 
ேதவ ைடய ஆ யால் வ நடத்தப்ப தல் ...

ேதவ ைடய ஆ ேயயன்  ேவ  எவ ம் உங்கைள  டத்தண்ைட வ நடத்த   யா . 
ேதவ ைடய ஆ ேயயன்  ேவ  எவ ம் உங்கைள இன் ர  இங்  ெகாண்  வந்  க்க 
  யா . அ  சரியா? அவ ைடய ஆச்சரியமானைவகைள நிகழ்த் வதற்காகேவ, அவர ்  ரிந்  
ெகாள்ள   யாத வ களில் அைச றார.்

பல ேநரங்களில் வ நடத்தப்ப த ல் ... (ஒ  நாடா ல் கா  டம்  -  ஆ ரியர.்) நான்    
ைபயனாய் இ ந்த   ந் ...
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ஒ  வாரம் ஞா ற் க் ழைம, நாம் அவ்வள  ேநரம் தங்   க்க   ந்தால், நான் என்  ய 
சரிைதையச ் ெசால்ல   ம்  ேறன் , ஒ  வாரம் ஞா  ,  ற்பகல் ஆராதைன ல்,  (என் 
வாழ்க்ைக பாைத ல்) பாைத  டாக என்ெனன்ன கண்ணீர்க ம் இரத்த ம் 
உண்டா  ந்தனெவன்  நீங்கள்  அ யலாம். யாராவ  ஒ வர ்அ  ேராஜாக்களால் நிைறந்த  
என்  எண்ணலாம், ஆனால் அ  அப்ப யாக இல்ைல, நண்பர்கேள!

இப்ெபா  , அேநக சமயங்களில் நான்  ஜனங்க க்  அவர்க ைடய  யா கைள ம் 
மற்றைவகைள ம் பற்  ஏதா  ம் எப்ேபாதாவ  ெசால்ல   ந்தால் அ  நிச்சயமாக 
ஆ யானவரால் வ நடத்தப்ப ம்ேபா  மாத் ரேம -  அைதச் ெசய்ய நான்  அவைர அ ம க்க 
ேவண் ம். எனக்  நானாகேவ ஏேதா ஒன்ைற ெசால்ேவனா ல் அ  நிச்சயமாக ஒ  தவறானதாய் 
இ ந்   ம். அேநக ேநரங்களில், அங்ேக அேநகர ்இ க் ம் ேபா , அ  என்ைன  ழப்பமைடயச் 
ெசய் ற . நான் சாவகாசமாய்  இ க் ம் ேபா  அவர்கள் ஒவ்ெவா வ ட ம் ேப , தனிப்பட்ட 
 தத் ல் அவர்கைள ெதாடர்  ெகாள்வேத  கச்  றந்த வ . ஆனால் அப்ேபா  அ   ல 
ேநரங்களில் இ  ேபான்ற கலப்   ட்டத் னராய் இ க் ம்ேபா  அ  என்னெவன்  அ வ ம், 
அப்ப ேய அ  என்னெவன்  உணர்வ ம் ஒ  வைகயாக க னமாகேவ இ க் ற . ஆனால் 
ஆ க க்  நீங்கள்   க ம் உணர் ள்ளவர்களாய் இ க்கேவண் ம்.

இப்ெபா  , நாம் ெதளிவாக உணர்ந்  ெகாள்  ேறாம், ேம ம் ஆ கள்  உண்ெடன்பைத 
ஒவ்ெவா வ ம் அ ேவாம். அப்ேபா  அங்ேக ஆ கள்  இ க் ெமன்றால், அந்த ஆ  ன் 
எஜமானர் ஒ வர ் இ க்கத்தான்  ேவண் ம். ஏெனனில் அ  பா களின்   பாவத்   ந்  ஒ  
  ஸ்தவனாக மாற்  ற . ேம ம் அங்  எங்ேகா உள்ள ஒ  எஜமானர் அல்ல  தைலவர ்
இ க்கத்தான்  ேவண் ம். அ  ேதவேன. நாம்  ட்கப்பட்  ேதவ ைடய  மாரர்க ம் 
 மாரத் க மாக ம ப  ம் அவ டன்  நடக் ம்ப க் ம் ேதவனிடத் ல்    ம்ப 
ெகாண் வரப்ப ம் ப க் ம் அவர ்தம் ைடய  மாரைன பாவ மாம்சத் ன்  சாயலாக உ வாக்  
அவைர மரிக் ம்ப  இந்த   க்  அ ப் னார.் ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  ஆதாம் எைத இழந்தாேனா, 
அந்த தவ ன் இைணப்ைப   ஸ்    ம்ப அளித்தார்.
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அேநக சமயங்களில்     ேநரம் ேப வதற்காக நாம் ஒன்  ேசர்ந்  க் ம் சமயத்ைத நான்  
  ம் ேனன் . ஆனால் அதற்  எட்  அல்ல  பத்  நி டங்கள்  மாத் ரேம ெகாண்  க் ேறாம். 
நான் அப்ப ேய என் இ தயத்ைத  றந்  ஒ   ல அ பவங்கைள உங்களிடம்  ற 
  ம்  ேறன் .

7

அேநக சமயங்களில்,   ஸ்தவ நண்பர்கேள... ஒ   ல   தலான  கமளிக் ம் 
ஆராதைனகைளக் ெகாள்ள நமக்  அ க காலம் இல்ைலெயன்  நான்    க் ேறன் . இப்ேபா , 
அந்த ஆராதைனகள்  நி த்தப்படப் ேபா ற  என்  நான் பயப்ப  ேறன் , இவ் தமான 
ஆராதைனகள் நமக்   ன்பாக ெதால்ைல இ க் ற  என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள் . எனேவ 
நம்மால்   ந்த எல்லாவற்ைற ம் அ ல் ைவக்க நாம்   ம்  ேறாம்.

ேம ம் ஒ  ேவைள நாங்கள்  இவ் டத்ைத  ட்  ெசல் ம்ேபா  உங்களில் அேனகைர என் 
  யத் ன்  எஞ்  ள்ள நாட்களில்   ண் ம் காண  யாமல் ேபாகலாம். இனிேமல் ஒ ேபா ம் 
நாம்  சந் க்க    யாம ம்  இ க்கலாம்.  எனேவ  நாம்  ஒ வ க்ெகா வர்  உத்தமமாக ம்
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ேதவ டன்  உத்தமமாக ம் இ ப்ேபாமாக! இப்ெபா   நாம் ெகாண்  க் ம் இந்த ெபான்னான 
த ணத் ல் அவர ்நம் டன்  இைடப வாராக.

ஒ  நாெளல்லாம் நான் உங்கள்  ஒவ்ெவா வ ட ம் உட்கார்ந்  ேபச   ம்  ேறன் . ஆனால் 
என்னால் அைதச ் ெசய்யஇயலா . அவ்வா  ெசய்ேவனானால்  ெஜபத் ல் ேதவைனத் ேத ம்ப  
என் ேநரத்ைத ெசலவ க்க இயலா , ஆனால் நான்  ஒ    த்த ேநரத் ல் எங்ேகா ஓரிடத் ல்  
உங்கைள சந் ப்ேபெனன்  நிச்சயப்ப த்  ேறன் . நாம் ஆற்ைறக் கடந்த  ற , நீங்கள்  
  ம் ம் எல்லா ேநரத்ைத ம் நான் -  நான் உங்க டன்  ெசலவ ப்ேபன் .  வக்கட னால் 
என்ெறன் ம் ப ைம மாறா   ட்சத் ன்   ழ் அப்ப ேய உட்கார்ந்  அங்ேக ஆ ரம் 
வ டங்களாக நாம் ஒவ்ெவா வ ம் ேப க் ெகாண்ேட இ க்கலாம். அ  
அற் தமா  க் மல்லவா? அந்த ேநரத் ல்  உங்கள்  கரங்கைளக்   க்  “நாம்  ேழ 
 ன்னியாேபா  ல்  (தற்ேபா   ரசங் த் க் ெகாண்  க் ற இடம்)(Minneapolis) 
ஆ யானவரால் வ நடத்தப்ப தல்  ஒ வ க்ெகா வர ் நாம் ஒன்றாய் இ க்க  யற் த்த அந்த 
ேநரத்ைத நிைன  க் றதா? இப்ேபா  அ  எவ்வா  உள்ள  என்  பா ங்கள்” என்ேபன் .

நான்  ட்ைட அைட ம்ேபா , நீங்கள்  அைத அ ந் க் ெகாள்ள   ம்  ேறன் , ஏன், நான்  
ஆற்ைறக் கடந்த ம் “ஆச்சரியமான   ைப” என்  பா வதற்   யற் த் க் ெகாண்  ப்ேபன் . 
என்னால் பாட  யா , ஆனால் அந்த பாடைல பாட எப்ேபா ம் நான்   ம் ன ண் . நான் 
அங்  அைட ம் ேபா  அைதச் ெசய்ய ேதவன் என்ைன அ ம ப்பார ் என்  நான் 
  வா க் ேறன் . நான்  அங்  ேபாவதற்   ன்பாக நீங்கள்  ேபாக ேநர்ந்தால் ஏேதா ஒ  
காைல ல் யாேரா ஒ  நபர ் ெவளிேய  ைழ  வா  ல் வந்  “ஆச்சரியமான   ைப” என்  
பா வைதக் ேகட்  நீங்கள்  “சேகா.  ரான்ஹாம்  ட்ைட அைடந்  ட்டார'்' என்  ெசால் ர்கள். 
அ  நான்தான் . நான் பைழைமயான பாடைல ேந க் ேறன் . அந்த ஆச்சரியமான   ைப தான் 
என்ைன இரட் த்  இம்மட் ம் ெகாண்  வந்த .

அேநக சமயங்களில் ஆ யானவரின்  வ நடத் த ன்  ஊடாக நடக் ம் காரியங்கைள நான்  
  ப்  வ   ட இல்ைல, அைதப் பற்  எ  ம் ெசால்வ  ல்ைல. தரிசனங்கள்  வழக்கமாக 
எப்ேபா ம் பார்க்கப்ப  ற . அ  எவ்வா  சம்ப க் ற  என்பைத நான்  உங்க க்   ளக்க 
 யற் த்ேதன் . அ  இந்த தனிப்பட்ட நபர்க ைடய . அ  அவர்கள் அைச ற  தம், அவர்கள்  
தங்க ைடய   யத் ல் என்ன ெசய்தார்கள் என்பைவகள் . ேம ம் நான் உங்கைள பார்ப்ப  
எவ்வள  நிஜேமா அவ்வள  நிஜமாக அ  அப்ப ேய வ  ற .
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 ட்டத் ல்  அ   ரிைய ெசய்வைத பார்த்த  ற ம் யாராவ  நீங்கள்  அைத சந்ேத ப் ர்கள்  
என்  நான் நம்ப ல்ைல, ஒ   டாரத் ல் நைடெப ம்  ட்டத் ல் ேப வ  அேநக 
ெதால்ைலகைளக் ெகாண்டதா ள்ளதால்  அ  அத ைடய ஸ்தானத்ைத இன் ம்  ெபற ல்ைல, 
நாம் ஒ வ க்ெகா வர ்  யவர்களா ள்ேளாம். இங்ேக அ    யதா ள்ள .

ஆனால் நீங்கள்  அைத அற் த தமாக ஏற் க் ெகாண்டதற்காக நான்  க ம் 
நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் . நான் ஒவ்ெவா  இர ம் எப்ேபா ம் உணர    ற . எல்லா 
ேநரத்  ம்   வாசமான  அ க உந்   ைச டன்  (Momentum) எ ம் வைத காண    ற . 
ேதவன் அ ம த்தால்,  ட்டம்    ம்  ன்னால், நீங்கள்  இதற்   ன் கண் ராத ஒ  மகத்தான 
 ப் ரவாக் தல் இ க்கப் ேபா ற  என நம்  ேறன் . அ  சரியாக எவ்வள  அ காைம ல் 
உள்ள  என்பைதப் பா ங்கள்.

கவனி ங்கள் ,  ல ேநரங்களில் அவர ் காரியங்கைள எனக் க் காட்  றார,் நான் அைத 
ஒ ேபா ம் ேப வ  இல்ைல. இப்ெபா   சரியாக இப்ெபா ேத, நான் இங்ேக நின்  
ெகாண்  ந்த  தல், இங்ேக இந்த ஒ ப்ெப க்  ல் ேபச  வங் ன   தல் ஏற்கனேவ கடந்  
ேபான நான்  அல்ல  ஐந்  காரியங்கைள நான்  பார்த்  ட்ேடன் . ஆனால் ஏதாவெதான்  
சம்ப ப்பைத நான் கா மட்டாக நான் அைத ேப வ ல்ைல.

9

என் ைடய ேமலாளர் மற் ம் அவர்க ம் அேநக சமயங்களில்... இப்ெபா   
ஊ யக்காரர்க ம் மற்றவர்க ம்  க ம் ஆ க் ரிய  ந்ைத உைடயவர்களாய்  
இல்ைலெயன்றால் சரியாக இப்ெபா ேத அைத அப்ப ேய  ர ப்ப , சற்   ேனாதமாக ம் 
ேம ம் ஒ ேவைள ஒ  வைகயான க னமானதாக ம் ேதான் ம் என்பைத நான் அ ேவன். 
ஆனால் என்னால்   ந்தெதல்லாம் உத்தமமா  ப்பேத.

இங்ேக  ல நாட்க க்   ன்பாக, நாங்கள்  இங் லாந் ல் சந் த்த ேபா  (ெவ மேன 
இரண்  அ பவங்கள் ), ஒ  நாள் நான்  என் அைற ல்  இ ந்ேதன் , நான் உள்ேள ெசன்  என் 
ேமலாளரிடம்   ேனன், நான் ெசான்ேனன் . நான்  அைற ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  சாத்தான்  
எங்களிடம் வ வதாக ஒ  தரிசனம் கண்ேடன் ... (ஒ  நாடா ல் கா  டம் - ஆ ரியர.்)...
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அ  சம்ப க்க எவ்வள  காலம் ஆ ம் என் ம், எங்ேகா ஓரிடத் ல்   மார ் இ பத் நான்  
மணிேநரத் க் ள்  ஆ யானவரால் வ நடத்தப்ப தல்  சம்ப க் ம் என் ம் அவர்களிடம் 
ெசான்ேனன் , அ  அங்ேக சம்ப த்த .

ஒ  நாள் காைல,  மார ் ஐந்  மணியள ல்  எ ந்  பட்டணத் க் ள்  ெசன்  
ெகாண்  ந்தைத நிைன     ேறன் . அவர ் என்ைன எ ப் னார்; அவர,்  “உன் ஆைடகைள 
அணிந் ெகாள்”  என்றார்.  நான்  பட்டணத் க்  ெசன்ேறன் ,  நான்   மார்  3  ைமல்கள்  நடந்ேதன் .

11
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அவ்வா  தான் என்  நான் நம்  ேறன் ... (ஒ நாடா ல் கா  டம்  - ஆ ரியர)்

நான் ஒ  ஆற் ன்  அ  ல் ஒ  மரத் ன்  ழ் ேபாய் ஒன்ப  மணி வைர ெஜ த்ேதன் , ஐந்  
மணி   ந்  ஒன்ப  மணி வைர  மார ்ஒன்ப  மணிக் ம் என்ைன அவர ்ேபாக  ட ல்ைல. 
நான் தங்   ந்த என் ைடய அைற ல்  அங்ேக நான்  இல்லாததற்காக அவர்கள் 
ஆச்சரியப்பட் க் ெகாண்  ந்தார்கள் என்பைத நான் அ ந்ேதன் . எனேவ நான் ெஜ த் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . நான்,  “இப்ெபா   எ ம் ” என்ற அவ ைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன் . நான் 
எ ந்ேதன்.

இப்ெபா  , நண்பர்கேள இ  ெவ ம் கற்பைன அல்ல.  (ேதவ ைடய) அவ ைடய சத்தம் 
என் ைடய சத்தம் உங்க க்  ேகட்ப  ேபால் ேகட்க   யதாய்  இ க் ற . அவர ் அங்ேக 
நிற் ன்றேபா , அ  ெவ மேன உங்கள்  கற்பைன அல்ல, அவர ்ேப  ன்ற ேபா  நான் அவைரக் 
ேகட் ேறன் , அவைர பார்க் ேறன் . நீங்கள்  என்ேனா  ேப வ  அல்ல  நான் உங்கேளா  
ேப வ  ேபால அவரிடம் ேப  ேறன் . அ  ஒ    க் ற ஒன் , “அ  ெவ ம் கற்பைன அல்ல”. 
ேம ம் அவர ்தன் ைடய பாதத்ைத  ேழ ப த்  நடக் ம் ேபா  அச்சத்தத்ைத நான்  ேகட் ேறன் . 
அவர ்ேப ம் ேபா  நான்  ேப வ ேபால் அப்ப ேய அவர ்ேப  றார். ஓ, அவர ்ேப ம் ஒ  -  ஒ  
வார்த்ைத ஒ  வைக ல்  க ம் தாழ்ைமயானதாக ம் ேவெறா  வைக ல்  க ம் 
கண் ப்பானதாக ம் உள்ள . அவ ைடய உ வம் அ , எந்த மனிதனா ம் வைரயப்பட   யா . 
அவர ்சாதாரணமாக ேப வாரா ல் அ  உலகத்ைத தைல ழாக்   ம். அவைரப் பார்க் ம்ேபா  
 க ம் சாந்த ள்ளவராக இ ப்  ம் நீங்கள்  ெப ம்பா ம் அ ேத    ர்கள்.
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ேம ம் அவர ்“எ ந்  ” என்றார்.13

நான் எ ம்  நடக்கத் ெதாடங் ேனன் . நான்   மார ்ஒ  ைமல்  ரம் நடந்ேதன் , ேம ம்... நான் 
அதற்   ந் ன நாள் கண்ட ஒ  கைடக் ச் ெசன்  ெகாண்  ந்ேதன் . என்ன ெசய்வெதன்  
நான் அ ய ல்ைல, நடக்க மாத் ரம் ெசய்ேதன்; அவர ் “நட” என்  ெசான்னார். நான் அப்ப ேய 
இந்த  ைலையச்  ற்  ெசல்ேவன்  என்  நிைனத்ேதன். ேம ம் நான்   ைலைய 
ெசன்றைடந்ேதன் ; அவர ் “உன்  வல  றம்   ம் ” என்றார். நான்  வலப்பக்கத் ல் இரண்  
ச க்கத்ைத (கட் டங்கள் ) கடந்  ெசன்ேறன் , ேம ம் அப்ேபா ,  “உன் இட  றம்   ம் ” 
என்றார்.

ஒ  ெநா ப்ெபா  ல்  ந் ன இர  இ ந்த என் ெமா  ெபயர்ப்பாளைர நான் கண்ேடன் . 
ேம ம் ஏேதாெவான்  சம்ப க்கப் ேபா ற  என்பைத அ ந்ேதன் , ஏெனனில் அவர ் (ேதவன்) 
அப்ப ேய என்னிடம் ெந ங்  ெந ங்  வந்  ெகாண்  ந்தார.் என்ன சம்ப க்கப் ேபா ற  
என்பைத நான் அ ந்ேதன்; அ  அப்ேபாேத நடக்கப்ேபா ற . அவர ் (ெமா ெபயர்ப்பாளர்) 
என்னிடம் வந்  என் கரத்ைதக்   க் னார.் ேம ம் அங்ேக அவர், “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், இ  
ஏேதா ஒ    த் ரமானதாய் உள்ள ” என்றார்.
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நான், “ஒ  நி டம்” என்ேறன் , நான் அவரிடம் ெசால்லத ்ெதாடங் ேனன் .

அவர ் என்ைன ேநாக் னார். அவர ் அைதச் ெசய்தேபா ,  ந் ன இர  அவர ் ெமா  
ெபயர்த் க் ெகாண்  ந்த ேபா  நாங்கள்  அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்தைத ஒ  தரிசனத் ல் 
நான் பார்த்ேதன் . நான்,  “நீங்கள்  அப்ப ேய ம த் வமைன   ந்  வ   ர்கள், இல்ைலயா?” 
என்ேறன்.

அவர ்“ஆம் ஐயா” என்றார்.

நான் “உங்களின்    நீரகத் ல் ஒன்  நீக்கப்பட் ள்ள ” என்ேறன் .

அவர ்“அ  சரிேய” என்றார்.

அதற்   ந் ன  னம் தான் அவைர நான் சந் த்ேதன் . அந்த இர  ேமைட   ந்த  
மாத் ரேம.  “ மார ்  ன்  அல்ல  நான்  வ டங்க க்   ன் நீங்கள்  ஏேதா ஒன்ைறச ்
ெசய்  க்க ேவண் ம், ஆனால் நீங்கள்  அைதச் ெசய்ய ல்ைல அ  உண்ைம தாேன?” என்ேறன்.

அவர ்“அ  சரிேய” என்றார்.

நான் “அப்ேபா  உங்க க்  ஒ  அ ைவ   ச்ைச நடந்த , உங்கள்  அ ைவ   ச்ைச ன்  
ேபா  அ  மற்ற   நீரகத் ற் ப் பர ய . அ  சரியா?” என்ேறன்.

அவர ்“அ  சரிேய” என்றார்.

நான்,  “ெசன்ற இர  சைபயா க்கான ஒ  ெஜபத் ல் நான் ெஜ த் க் ெகாண்  க் ம் 
ேபா , நீங்கள்  உங்கள்  கரங்கைள எ த்   க  லபமாக ,  என் ைடய ேமற்சட்ைடைய 
இவ் தமாக பற்   த் ர்களல்லவா?” என்ேறன்.

அவர ்அப்ப ேய அழத்ெதாடங் னார். அவ ைடய கரங்கைள ேமேல உயர்த்  “அ  சரிதான் , 
சேகாதரன்  ரான்ஹாம். ேம ம் அ  அவ்வா  இ ப் ன்  அவர ்அைத உ  ப த்த ேவண் ம் 
என்  ெசன்ற இர  நான் ேதவனிடம் ேகட்ேடன் .  மார ்அைர மணி ேநரத் க்   ன்னால் அவர ்
என்னிடம், எ ந்  ெத  ன்  ஊடாக ெசல் ம்ப    னார”் என்றார்.
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ஒ   னா  ேநரம் தாண்   ந்தால்  ட அவைர பார்க்க இயலா  ேபா  க் ம். அங்ேக 
அவ ைடய  கமாக் தல் உ  ப த்தப்பட்ட . ேதவன் எப்ப ப்பட்ட  ரிந் ெகாள்ள   யாத 
வ களில்  ரிைய ெசய் றார.்

நான் ேமேல ெசன்  சேகாதரன்  ர ்சேகாதரன்  ன்ட்ேச மற் ம் அவர்கைள ம் சந் த்ேதன் . 
நாங்கள்  பட்டணத் ன்   க் ய  யாபாரஸ்தலம் உள்ள இடம் ேநாக் ச் ெசன்ேறாம். இன் மாக 
ஆ யானவர் என்ைன அ ேஷ த்  ெகாண்  க்க அவர ் என்ைன அப்ப ேய      ற்  
நடக் ம்ப  ெசய்தார.் நான் அேநக தடைவகள் அவ் தமாக நடந்  ெகாண்ேட இ ந்  க் ேறன் , 
ஏெனனில் அப்ேபா  என்னால் அைம யாக இ க்க   யா . பட்டணத் ன்   க் ய 
 யாபாரஸ்தலத் ற் ச் ெசன்ேறாம். நாங்கள்  நின்  ஜன்ன ல்  ேநாக் க் ெகாண்  ந்ேதாம், 
ேம ம் நான் “சேகாதரன்   ர”் என்ேறன்.
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“ஆம்” என்றார்.

நான்,  “இப்ேபா   ன்னால்  உள்ள சாைல ல் தன் ைடய மைன க்காக ெஜ க்க 
ெசால் ம்ப  ேகட் ற ஒ  மனிதன், ஒ  க ப்   ட்ைட ம் மங் ன நிற ெதாப்  ம் அணிந்தப  
ஒ  கட் டத் ன்  ெவளிேய ப  ல்  நின்  ெகாண்  ப்பான் . நான்  மட் ம் அைத ெசய்ய 
  யா ” என்ேறன் .

அவர ்“அ  எப்ேபா  சம்ப க் ம்?” என்  ேகட்டார.்

நான் “இந்த காைல ல் ஏெதாெவா  ேநரத் ல்” என்ேறன். நான் “ஏெனனில் அந்த தரிசனம் 
வந்த ேபா  அ ல் அேத காைல ேநரமாய் இ ந்த ” என்ேறன்.

ேம ம் நாங்கள்  ேபாய்  மார ்அைர மணி ேநரம் க ந்த  ற  நாங்கள்  ஒ   ைலையச்  ற்  
  ம் ேனாம், ஒ  கைடக்  ெவளிேய ப  ல்  ஒ  க ப்   ட்ைட ம் ஒ  -  ஒ  மங் ன 
ெதாப்  ம் அணிந் ள்ள ஒ  மனிதன் வந்தான். தன் ைடய ெதாப் ைய கழற் ,  “சேகாதரன்  
 ரான்ஹாம், உங்கைள சந் ப்ப ல் நான்  க ம் ம ழ்ச் யைட ேறன்” என்றார்.  “என் ைடய 
மைன ைய இங்ேக ேமல்மா  ல்  நான் ெகாண்  வந் ள்ேளன்” என்றார்.

ேஜக்... சேகாதரன்  ர ்“அைதப்பற்  என்ன?” என்றார்.

நாங்கள்  உள்ேள ெசன்ேறாம்.

சேகாதரன் பாக்ஸ்டர், அ த்த ேமலாளர். அந்த  ற்பகல் நாங்கள்  நடந்  பட்டணத் ன்   க் ய 
 யாபாரஸ்தலம் ேநாக் ச் ெசன் , அங்ேக    ல் நின்  ெகாண்  ந்ேதாம். நான், “சேகாதரன் 
பாக்ஸ்டர், க ப்  நிற ஆைடயணிந்  க் ம் இரண்  ஸ் ரீகள், ஒ  கைடக்  ஆ யானவரால் 
வ நடத்தப்ப தல்  ெவளிேய வந் , நம்ைம இன் ம்      ேநரத் ல் நி த் வார்கள்  என்பைதக் 
காண் ேறன்” என்ேறன் .
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நாங்கள்   மார ் இரண்  ச க்கங்கள்  (கட் டங்கள் ) தாண்  ெசன்  ப்ேபாம், ஒ  ஆடவர ்
கைட ல்  நான்  ல க த் ல் அணி ம் ைடகைளப் (Ties) பார்த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . ேம ம் 
அப்ெபா   அேத கைட   ந்  க ப்  நிற ஆைடயணிந்  ந்த இரண்  ஸ் ரீகள் ெவளிேய 
எங்களிடம் ஓ  வந்  தங்க ைடய கரங்கைள கட் க் ெகாண்  நின்றார்கள் . அவர்களால்  
ஆங் லம் ேபச   ய ல்ைல, ஆனா ம் தங்கள்  கரங்களின்  ேமல் அவர்களிடம் உள்ள ேகாளா  
என்ன என்பைத ஆ யால் ப த்த ய   ம் னார்கள்.

சேகாதரன் பாக்ஸ்டர் ெசான்னார்.

நான் -  நல்ல  இப்ெபா  , அந்தக் காரியங்கள்  எல்லா ேநரங்களி ம் சம்ப க் ன்றன. 
ஆனால் அைவகள்   ரேயாஜனமானதாகேவா அல்ல  நன்ைமயான ஏேதாெவான்றாக 
இல்லா ட்டால்  நான்  -  நான்  அைவகைள   ப் ட மாட்ேடன் , நண்பர்கேள -  அவ் தமான 
ஏேதாெவான் .

இப்ெபா  , அேநக ேநரங்களில்   ஸ்தவர்கள் ெஜ க் றார்கள் . ெசன்ற இர  இங்ேக 
உட்கார்ந்  ந்த ஒ  ஸ் ரீ ஒ      ழந்ைதைய ைவத்  ந்தாள். இப்ெபா  , இங்  க் ம் 
அேநகர ் ேநற்  இர  இங்  ந் ர்கள் . கடந்த இர  நான் ஒ      ழந்ைத டன்  இ ந்த அந்த 
ஸ் ரீைய ேத க் ெகாண்  ந்தைத உங்க க்  நிைன  இ க் றதா? இப்ெபா   அவள் 
அைதக்   த்  ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தாள் . ேம ம் அைற ல்  நான் அவைளக் கண்ேடன் , அ  
என்ன மா ரியான ஒ  வஸ் ரம் என்பைத என்னால் அ ய   ய ல்ைல, ஆனால் அவள் 
தன் ைடய தைலம ைர  ன்னி  ப்பைத ம் , ெபான்னிற தைலம  டன்  ஒ     
 ழந்ைதைய ைவத்  ப்பைத ம் நான் கண்ேடன் , ேம ம்  ழந்ைத  கமாக்கப்ப வைத கர்த்தர் 
எனக் க் காட் னார.் ெசன்ற மாைல கட் டத்ைத  ட்  ெசல் ம்  ன்பதாகேவ  ழந்ைத 
 கமா  ட்ட . இப்ெபா  , அ  அற் தமான . உைரக்கப்பட்ட வார்த்ைத
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ச பத் ல் ஃேபார்ட் ேவய்னில் நாங்கள்  ஒ   ட்டத்ைதக் ெகாண்  ந்ேதாம். எத்தைன ேபர ்
எப்ெபா தாவ ... ஏன், ேபார்ட் ேவய்ன்  ட்டங்களில் இ ந்த யாராவ  இங்  க்  ர்களா? ஒ  
ேவைள யாேரா ஒ வர.்.. ஆம், ஃேபார்ட் ேவய்ன்  ட்டங்களில் இ ந்த இரண்  அல்ல   ன்  
கரங்கள்  இங்ேக  உள்ளன.   யக்கத்தக்க   தத் ல்  ெப ங் ட்டம்      ந்த .   .  இ.  ெர கர,்
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(B.E. Rediger)  ல வ டங்க க்   ன்பாக இ ந்த  . இ. ெர கர ்என்பவைர   த்  எத்தைன 
ேபர ் எப்ேபாதாவ  ேகள் ப்பட்  க்  ர்கள் . பால் ேரடர ் (Paul Rader), அங்ேக அவ ைடய 
 ட்டத் ல்  “நம்  வாய் (Only Believe)” என்ற இந்த பாடைல எ  னார். நல்ல ,   . ெர கர ் ல 
 மாரத் கைளக் ெகாண்  ந்தார.்     காலத் க்   ன்னால், அவர ் ம ைமக் ச் 
ெசன்  ட்டார,் ெதய் க  கமளித்த ல் ேதசத் ன்   க ம் தனிச் றப்  வாய்ந்த மனிதர்களில் 
அவர ்ஒ வர.்

இப்ெபா   தான் நான்  ேளாரிடா  ள்ள ெபன்சேகாலா (Pensacola)    ந்  
  ம் ேனன் . அங்ேக நான் இ வைர ெகாண்  ந்த ேலேய  கப் ெபரிய  ட அைழப்ைப நான் 
ெகாண்  ந்ேதன்: ஒேர  ட அைழப் ல் இரண்டா ரம் ேபர்கள்  ஒேர சமயத் ல் தங்க ைடய 
இ தயத்ைதக்   ஸ்  க்  ெகா த்தார்கள் .
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நான்  ட் ற்  வந் , ேம ம் நான்  அந்த காைல ல்   ய சைபக் ள்   ரேவ த்ேதன் . அ  
  வ ம் நிரம்  பல  ற் க் கணக்காேனார ் சைபைய  ற்  ம் இ ந்தனர.் அங்ேக என்ைன 
ெவளிேய ெகாண் வ ம்ப   யற்ச் த் க் ெகாண்  ந்தனர.் யாேரா ஒ வர ் என்னிடம்,  “ஒ  
இளம்ெபண்  -  ஒ  மனேநாயாளி சைப ன்   ன்னால்  உள்ள நிலக்கரி ெகாட்டைக ல் 
ப த்  க் றாள்” என்  ெசான்னார்… “  ம . ெர கர”் என்  ெசான்னார்.

நான் “  ம . ெர கரா”? அவர்கள் “ . இ.ெர க க்  என்ன உற ?” என்ேறன்.

“அ  அவ ைடய மகள்” என்றார்.

 . இ. ெர கர ் ம ைம ல் இைளப்பா க் ெகாண்  க் ம் ேதவ ைடய ஒ  ேபார ்  ரர,் 
அவ ைடய மகள் ஒ  மனேநாயாளி. அவ ைடய மற்ெறா  மக ம் அேத நிைலைம ல் 
மரித்தாள். மனேநாயாளியாக மனேநாய் ம த் வமைன ல்   மார ் இரண்  வ டங்களாக 
இ ந்  க் றாள். அவ ைடய தாய் அவைள   த்  ைவக் ம்ப   யற் த் க் 
ெகாண்  ந்தாள், ஒ  அழகான வா ப ஸ் ரீ, அவ ைடய தைலம ர ் ெதாங் க் 
ெகாண்  ந்த , அங்ேக  ன்னால்  உட்கார்ந்  ெகாண்  அவைள அப்ப ேய   த்தாள் , 
அவ ைடய கண்கள்  ைறத் க் ெகாண்  ந்தவளாய் அவள் அங்ேக இ ந்தாள்.
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அவள் எங்ேக இ ந்தாேளா அவ் டத் ற்  நான்  நடந்ேதன் , அவள்  ன்னால்  
நகரத் வங் னாள், அவ் தமாக அவள் தன் வா னால்     த் க் ெகாண்  “ெபன்னி” 
(Penny) அல்ல  மற்ற ஏேதாெவான்ைற ெசால் வ  ேபால் ெசால் க் ெகாண்  அவ் தமாக 
 ன்னாக நகர்ந்தாள் .

எனேவ   ம . ெர கர ் ேமேல ேநாக் னாள் , ேம ம் நான்  “ஓ, என்ேன, அ  சேகாதரர் 
ெர கரின்  மகளா?” என்ேறன்.

“ஆம்” என்றாள்.

நான் “அன் ள்ள கர்த்தரா ய இேய ேவ, வா ப ெபண்     இரக்கமா  ம்” என்ேறன். ேம ம் 
சத்   ன்  வல்லைம இந்த ெபண்ைண  ட்   ல ம்ப  ேகட்ேடன் . ஒ  கணப்ெபா  ல்  அவள் 
தன்  யநிைன க்  வந்தாள் .

ேம ம் ஆகஸ்ட ்மாதத் ல் அவள்   மணம் ெசய்  ெகாள்ள ேபா றாள் , என் ற ஒ  க தம் 
இன்   ைடக்கப் ெபற்ேறன் . எவ்வள  ம ைமயான . மனநல காப்பகத்   ந்  ெவளிேய 
வந்தவ க் , ேம ம் அவ ைடய வ நடத் தைல கண்  ெகாள்வ  எவ்வள  ம ைமயான .

ஃேபார்ட் ேவய்னில் நான் எந்த ஓட்ட ல் தங்   ந்ேதன்  என்பைத அவர்கள் 
கண்   த்தார்கள் . அ  இந் யானா ஓட்டல் . அவர்க ைடய  கப்  அைற ல் இ ந்  ெவளிேய 
ெசல்வதற்கான வ ைய உண்டாக்க அங் ள்ள உத க்கார ைபயன்களில் ஒ வைன   க்  
அமர்த்தத்தக்கதான அள க்  அங்ேக ஜனக் ட்டம்     ந்த .    ய சந் ன்  வ ேய 
சாம்பல்   ய ன்  ேமல் ஏதாவ  சாப் ட  ைடக் மாெவன்  அேநக ஜனங்கள்  வ  ெந க 
 ரளாய்     ந்தனர.்
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  ெரன ஒ நாள்  நாங்கள்  ெத  ல் ெசன்  ெகாண்  ந்ேதாம், என் மைன   ழந்ைத டன்  
என் டன் இ ந்தாள். நான் என் ைடய ேகாட் ன்  க த் ப்பட்ைடைய உயர்த் க் ெகாண்ேடன் . 
அ ... என்    மகைள  க் க் ெகாண்  ெத  ல் ெசன்ேறாம். நான் நம்  ேறன் , ேடாடல் 
    (Toddle House) அல்ல  ேஹா ல்     (Hobble House) அல்ல  ஏேதாெவான்  என்  
அைழக்கப்ப ம் இடத் ற்  நாங்கள்  ெசன்ேறாம். அங்ேக நாங்கள்  சாப் ட் க் 
ெகாண்  ந்ேதாம்.

கனடாைவ ேசர்ந்த   . ஏடன்  (Eaton) அவர்கைள அங்  தான் காைல ல் அங்ேக ஒ  
அைற ல் சந் த்ேதன் . வ ற் க் ேகாளாரி  ந்   கமைடயதத்கதாக  ட்டங்களில் கலந்  
ெகாண்டேபா , ேதவன் அவைர  டாரத் ல்  ல நாட்க க்   ற   கமாக் னார். நான் அந்த 
காைல ல் எங்ேக சாப் ட் க் ெகாண்  ந்ேதேனா அங்ேக அவர ்வர ல்ைல. ெவ மேன அவர ்
என் ைடய காைல உண ற்காக பணம் ெச த் னார.்

அ த்த நாள் காைல  ெத  ல்  நடந்  ேபாய் ெகாண்  ந்ேதாம், ஏேதாெவான் , “உன் ைடய22
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இட பக்கம்   ம் ” என்ற .

  ம . மார்கன், (Morgan) இ பத்ேதா  வ ட பட்டதாரி நர்ஸ் , அ ர் களினால் உணரப்பட்ட 
என் ைடய  தல்  ற் ேநாய்  ணியாளி,  ப்பத்ேத  ப ண்  எைட டன் அப்ப ேய எ ம் ம் 
ேதா மாய்  ட்டத் க்  ெகாண்  வரப்பட்டாள். இப்ெபா   அவள் பரி ரண  கத் டன்   ற்  
ஐம்பத்ைதந்  ப ண்  எைட ள்ளவளாய் இ க் றாள் . ேம ம் ேதசத் ேலேய  றந்த 
ம த் வர்கள்  அவள்     நாட்கள்  தான் உ ர ்வாழ்வாள் என்  அவளிடம் ெசான்னார்கள் . அ  
அவ ைடய எல்லாவற்  டாக ம் ெசன்ற . அவர்கள் அவ ைடய சரீரத்ைத அப்ப ேய  றந்  
  ம்ப ைதய ட்டனர.்  ற்  ேநாயான  அதன் உச்சக்கட்ட நிைல ல்   ரமான உ ர ்
ெகால் யாக அவளி டாக பர  இ ந்த . எ  ேம ெசய்ய   ய ல்ைல. யார ் ஒ வ ம் 
அ ைவ   ச்ைச ெசய்வதற்  கத் ைய  ட அவள்    ைவக்க   ய ல்ைல . இப்ேபா  அவள் 
பரி ரண  க ைடயவளாய்   ற்  ஐம்பத்ேத  ப ண் கள்  எைட ள்ளவளாய் இ க் றாள்.

 ல ேநரங்களில்  ணியாளிகளின்  காரியத் ல் எனக்  உத  ெசய் ம்  தமாக எங்க டன்  
வந்  ெகாண்  ந்தாள் . ஏெனனில் அவள் ஒ   க ம்  த்  ர்ைமயான ஸ் ரீ. நாங்கள்  ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்ேதாம், ேம ம் அ  -  ஏேதாெவான்  “உன் இட   றம்   ம் ” என்ற . நீங்கள்  என் 
சத்தத்ைத ேகட்ப  ேபால அப்ப ேய நான் அைதக் ேகட்ேடன் . நான் இட  றம்   ம் ேனன் .

23

மார்  என் ைடய மைன  டம், “என்ன  ஷயம்?” என்றாள்.

“இப்ெபா  , அவர் அப்ப ேய ேபாகட் ம்” என்றாள் .

நான் ெசன்ேறன் . நாங்கள்  நடந்  ெசன்ேறாம்.  ேழ இட  றத் ல்  ல்லர்ஸ்   ற் ண்      
(Millers Cafeteria) என்றைழக்கப்ப ம் ஒ  இடத் ற்   ன்பாக நான் நின்ேறன் . ஏெனன்  நான்  
 யந்ேதன் . ஏேதா ஒன் , “இங்ேக உள்ேள ேபா” என்ற .

நான்  ற் ண்     க் ள்  ெசன்      காைல  ற் ண் ைய ம், உலர ்பழங்கள்  மற் ம் 
அவ் தமானைவகைள ெபற்  உட்கார்ந்ேதன் . என் மைன  “நீங்கள்  நிச்சயமாக கண்ணி ல் 
 க் ம்ப  இப்ப ப்பட்ட ஒ  ெபரிய இடத்  ள் இ க்  ர்கள் ” என்றாள். ஜனங்கள்   ற்  ம் 
    ந்தனர.்

நான் சாப் டத ் ெதாடங் ேனன் . நான்  ஆ ர்வாதத்ைதக் ேகட்டவாேற,  “கர்த்த க்  
ஸ்ேதாத் ரம்” என்  யாேரா ஒ வர ்ெசால் வைத நான் ேகட்ேடன் .

நான்  ற் ப் பார்த்ேதன் . ஒ  உைரக்கப்பட்ட வார்த்ைத வயதான தாய் தன் ைடய கண்களின்  
கண்ணீைரத்  ைடத்தவாேற எ ம் க் ெகாண்  ந்தாள்.

மார் ,  “நீங்கள்      ட்டத் க் மாக இல்ைலெயன்றால் நீங்கள்  ேபாய்  வ  நல்ல ...'', 
என்றாள்.

நான் “ஒ  கணம் ெபா  , இ  பரி த்த ஆ யானவரின்  வ நடத் தல்” என்ேறன்.

அவள் அங்ேக வந் ,  “சேகாதரன்  ரான்ஹாம்” என்றாள்.  “நான்  ட்டத் க் ப்  ன் 
 ட்டமாகப்  ன்ெதாடர்ந்  என் ைடய சேகாதரைன வரிைச ல் ெகாண்  வர  யற் த் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . நான் அைத ெசய்ய   ய ல்ைல” என்றாள்.  “அவ ைடய இ தயமான  
 க ம் ேமாசமாக உள்ள . இப்ெபா   அ  ெவளி   ந்  அ த் ம் க   ன்  
 லம்(diaphragm) இயக்கப்ப  ற ” என்றாள். “வ வதற்   ல நாட்க க்   ன்பதாக நாங்கள்  
பரிேசா த்ேதாம், அவன்     காலம் தான்  வேனா  ப்பான்  என்  ம த் வர ் ெசான்னார். 
ெடக்ஸா   ந்  இங்  வர ஆ ம் ெசல ற்காக நாங்கள்  எங்க ைடய ப ைவ  ற்ேறாம்” 
என்றாள்.  “நான் அேநக  ட்டங்களில் இ ந்  க் ேறன் . எங்க க்  உண்டா  ந்த 
எல்லாவற்ைற ம் நாங்கள்   ற்ேறாம்” என்றாள். “அைதப் ெபற் க் ெகாள்ள   யாதைதேய நான் 
கண்ேடன் , அங்ேக அேநகர ் இ க் ன்றனர.் அேநக சமயங்களில் நான் ஒ  ெஜப அட்ைடைய 
ெகாண்  ந்ேதன் , ஆனால் அந்த எண்கள் ஒ ேபா ம் அைழக்கப்படேவ இல்ைல” என்றாள் . அவள், 
“ஆனால் நான்  ெசன்ற இர ,    இர ம் உபவா த்  ெஜ த் க் ெகாண்  ந்ேதன்” என்றாள் . 
ேம ம் அவள்  “இந்த காைல ல்  ஏறக் ைறய பகல் ெவளிச்சத் ல் நான்    த்ெத ந்ேதன்  , 
ேம ம் நான் ஒ  ெசாப்பனம் கண்ேடன் . நான்  இங்ேக இந்த  ற் ண்     க்  வந்  ஒன்ப  
மணிக்  காத்  க்க ேவண் ம் என்  நான் ெசாப்பனம் கண்ேடன் ” என்றாள்.

நான் என் ைடய ைகக்க காரத்ைதப் பார்த்ேதன் . அ  அப்ப ேய சரியாக ஒன்ப . “அவைன 
இங்ேக ெகாண்  வா ங்கள்” என்ேறன்.

என்ன சம்ப த்தெதன்  நீங்கள்  அ  ர்களா?, உங்க க்  ெதரி மா? கர்த்தர் அற் த 
ஆச்சரியமாக அவைன  கமாக் னார். ஆ யானவரின் வ  நடத் தல் . அவர ்இ   ைனகளி ம்  
 ரிைய ெசய் றார.்

 ற  வாச க்  ெவளிேய ெசன் , அப்ப ேய கடந்  ேபாேனாம்.  மார ் இரண்  
நி டங்க க் ப்  ற  வாச க்  ெவளிேய ெசன்ேறாம். சாப் ட ல்ைல. நான் அப்ப ேய 
கத க்  ெவளிேய ேபான ேபா , அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்த ஒ  வா ப ஸ் ரீ ெத  ல் 
  ந்   ச்ச டத்  ெதாடங் னாள்  -  க ப்  நிறத் ல்  உ த்   ந்தாள் .  அவள்   காேகா

24
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ெஹ ட்ஸ்  (Chicago Heights) - ல் வ த்தாள்: உச்சக்கட்ட நிைல ல்   ரமாக ெதாற்  பர  ற 
 ற்  (Malignant cancer) ேநாய், “சேகாதரன்  ரான்ஹாம், நான்   வ மாக ெஜ த்ேதன்  -  நான்  
இங்ேக வ வதற்காக வாரக்கணக்காக ெஜ த் க் ெகாண்  ந்ேதன்” என்றாள்.  “நான்     
ேநரத் க்   ன் தான்  ப ைலப் ெபற்ேறன்” என்றாள். அவள் இங்ேக  றப்  ம த் வ    உள்ள 
ஆஸ்பத் ரி ல் இ ந்  ெகாண்  ந்தாள், ேம ம் அவ க்காக ெசய்யக்   ய  எ   ல்ைல, 
அவ ைடய கணவன் அங்ேக இ க் ற ெபரிய  யாபாரிகளில் ஒ  மகத்தான  யாபாரி. ேம ம் 
அவள்,  “இந்த அ காைல ல்” என்றாள் .  “ஏேதாெவான்  9.10 மணிக்   ல்லர்ஸ்   ற் ண்  
   க்  வந்  இங்ேக நிற் ம்ப  என்னிடம் ெசான்ன ” என்றாள்.

அங்ேக அ தான் காரியம். நான் ஒ   ல வாரங்க க்   ன்னால் இங்ேக  ட் ல்  ராக் ல் 
(Little Rock) அவைள சந் த்ேதன் , அவள் பரி ரண  கத் ட ம் ஆேராக் யத் ட ம் இ ந்  
அப்ப ேய ேதவைன சத்த ட்   கழ்ந்  ெகாண்  ந்தாள் .

ெத  ல் நடந்  ெசன்  ெகாண்  ந்ேதாம், பரி த்த ஆ யானவர், “இங்ேக நில்” என்றார்.25

நான் மைன  டம்    ேனன்,  “நீங்கள்  எல்லா ம் ெசல் ங்கள் , அவர்கள்  உங்கைள 
ஓட்ட க்  ெகாண்  ெசல்வார்கள்” என்ேறன்.

எல்லா ேநரங்களி ம்  ழந்ைதைய அைறக் ள்ளாகேவ ைவத் க் ெகாண்  ந்தப யால்  
அவள், “நல்ல , நான்   ல  த்தகங்கள்  -  வண்ணம்  ட் ம்  த்தகங்கைள வாங் வதற்காக நான் 
ம ந் க்கைடைய கடந்  அங்ேக ெசல்ேவன்” என்றாள்.

நான் நின்ேறன் , நான்   ம்  ேமேல ெசன்   ல  ன்   க் ம் சாதனங்கைளப் பார்த் க் 
ெகாண்ேட, நான் அப்ப ேய     ேநரம் காத்  ந்ேதன் .  “ தாேவ, நீர ் என்னில் என்ன ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  இ க்  ர?்” என்ேறன்.

ேம ம் நான்     ேநரம் காத்  ந்ேதன் .  “ ைலக்  ேபா” என்  அந்த சத்தம் ெசால்லக் 
ேகட்ேடன் .

நான்  ைலக்  ெசன் , அந்த  ைல ல் நின்  ெகாண்  ந்ேதன் , “ெத ைவ கடந்  ெசல்” 
என்ற . நான் ெத  ன்    க்காக ெசன் , அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்ேதன் .

ஃேபார்ட் ேவய்னி  ந்  வ  ற ஜனங்களா ய நீங்கள்  ேபாக் வரத்ைத அவர்கள் எவ்வா  
ஒ ங் ப த் வார்கள்  என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள். ேம ம் அ ... ஒ  சனிக் ழைம காைல. 
நான்     ேநரம் அங்ேக நின்ேறன் .

    ேநரத் ற்   ற  ஒ  ஸ் ரீ ெத ைவக் கடப்பைத நான்  கண்ேடன் , அேநக தடைவகள்  
  ல் ஊதப்பட்ட . ஒ  ஸ் ரீ தன் ைடய ைக ல் ஒ  பாக்ெகட்  த்தகத்ைதப்   த்தவளாய், 
ெத ைவக் கடந்தாள். அவள் ஒ  கட்டம் ேபாட்ட  ட்ைட ம் (a checked Suit) ஒ  கட்டம் ேபாட்ட 
வட்டவ வ ெதாப் ைய ம் (checked tam) அணிந்  ந்தாள். அவள் நடந்  ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்தாள்.

பரி த்த ஆ யானவர், “அவள  ல்  ேபா” என்றார்.

நான் ெசன்  அங்ேக நின்ேறன் . (அேநகமாக நான் அ ந் ள்ளப  அந்த ஸ் ரீ இன் ர  இந்த 
 ட்டத் ல்  இ க்கக்  ம்) நான் சரியாக அங்ேக  ைல ல் நின்ேறன் . ேம ம் அவள் 
வல  றத் ல் எனத  ல், கடந்  ேபானாள்.

நான்,  “அ    த் ரமா ள்ள ; அவர ் ஒ ேபா ம் எைத ம் தவறாக என்னிடத் ல் 
ெசான்னேத ல்ைல” என்  நிைனத்ேதன்.

அவள் ஏறக் ைறய அந்த கம்பம் வைர ள்ள  ரம் நடந்தாள். அவள்  ேழ பார்த்தாள் , 
பக்கவ யாக ேநாக் னாள் .

ேம ம் அவள்  ற்  ம்   ம்   ன்னால் பார்த்தாள்; அவள், “ஓ, சேகாதரன்  ரான்ஹாேம” 
என்றாள். அவள்   ன்னால் வந்  அழத்ெதாடங் னாள் . ேம ம் அவள்,  “நான் கனடாைவ 
ேசர்ந்தவள்” என்றாள். அவள், “நான் கனடா   ந்ேத  ன்ெதாடர்ந்  வ  ேறன்” என்றாள். “நான் 
இங்ேக கடந்  வ வதற்  ஓரள  பணத்ைத மட் ேம அ ம த்தார்கள்” என்றாள் ,  “நான்  கடந்த 
இர  ஒ  ஓட்ட ன்  வராண்டா ல்  உட்கார்ந்தவாேற  ங் ேனன். ேம ம் இந்த காைல ல் ஒ  
கப் காப் க்காக ஒ  ஐந்  ெசன்ட்கைள நான்  ெகாண்  ந்ேதன்” என்றாள்.  ' 'இங்  க் ற 
இலவசமாய் தங் ம் சத் ரம் ேநாக்  ேபாய்க் ெகாண்  ந்ேதன்“ என்றாள்.  ”நான் -  சரியாக 
இரண்  ச க்கங்கைள (கட் டங்கைள) தாண் வதற் ள் , பரி த்த ஆ யானவர் என்னிடம், 
'உன் ைடய வல  பக்கத் க் த்   ம் ' என்றார். நல்ல , நான் வல  றம் ெசன்ேறன் ,  - 
என்றாள். ேம ம் அவர,்  “உன் ைடய இட  பக்கத் க் த்   ம் ” என்றார். ஆனால் நான் 
அவரால் வ  நடத்தப்பட்  ெகாண்  ந்ேதன் ,  “  ம்   ற்  ம் பார”் என்றார்.  “சேகாதரன் 
 ரான்ஹாம், என் ைடய கரம்  டமாய் இ க் ற ” என்றாள்.

நான் “கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் ல், அந்த கரத்ைத என்னிடம் ெகா ” என்ேறன் . ேம ம் 
இங்ேக அந்த கரம் ேநரான .
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ஒ  ெபரிய ஐரிஷ்  காவலர்   ைல ஊ ,  “நீங்கள்  யாெரன்  எனக்  ெதரி ம், சேகாதரன் 
 ரான்ஹாம்” என்றார்.

என்ேன,     ேநரத் க்  ெத  ல் ஒ  ெஜப வரிைசைய நாங்கள்  நடத் ேனாம். எல்லா 
இடத்  ம் அ  அப்ப ேய இ ந்த . அ  என்ன? ேதவ ஆ யால் வ நடத்தப்ப தல் . அ  தான், 
காரியம் நண்பர்கேள.

ச பத் ல் டல்லா க்  ேபா ம் வ  ல் (Dal las) (நான்  க ம்  ரிதப்ப  ேறன்), 
டல்லா க் ப் ேபாய்க் ெகாண்  ந்தேபா   மானம் தைர றங் ய . நான் நிைனத்ேதன், ஓ 
என்ேன    இர ம் நான்  தங் ேனன், அ த்த நாள் காைல ல்  நான் அஞ்சல் ெபட்  ல் 
என் ைடய க தங்கைளப் ேபா வதற்காக ேபாய்க் ெகாண்  ந்ேதன் . அவர்கள்  வந்  எங்கைள 
அைழத்  ெசல்வதாக ெசால்  இ ந்தனர.்

26

நான் ெத  ல் ெசன்  ெகாண்  ந்ேதன் , ெபந்ேதெகாஸ்ேத  ட்டத் னர ்பா ம் “அவர்களில் 
நா ம் ஒ வன்  என்  ெசால்ல   வதால்  சந்ேதாஷேம” என் ம் அந்த   ய பைழய   ஸ்தவ 
பாடைல பாட  யற் த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . நீங்கள்  அைத எப்ேபாதாவ  ேகட்  
இ க்  ர்களா? அ  ஒ ...

மக்கள்  ெப ம்பா ம் எங் ம் இ க் ன்றனர,்

இதயங்கள்  எல்லாம் ெகா ந்   ட்  எரி ன்றன,

அக் னி ேமேல  ழ…

பரி த்த ஆ 

நம்ைமெயல்லாம் ஒேர  தமாய் உ வாக்  ற , (அல்ல  அவ் தமாக ஏேதாெவான் )

நான் ெத  ல் ெசன்றவாேற அைத பாட  யற் த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . என் கரத் ல் 
என் ைடய க தங்கைள ெகாண்டவனாய்  ெத  ல் நடந்  ேபாய்க் ெகாண்  ந்ேதன் .

நான் ெத ைவ கடக்க ஆரம் த்ேதன் . பரி த்த ஆ யானவர் ''நில்! நீ சரியாக ஒ  வங்  ன்  
 ன்பாக இ க் றாய்“ என்றார். - ெமம் ஸ் , ெடன்ன  (Memphis, Tennessee).

“ஓ என்ேன! இ  என்ன?'' என்  நிைனத்ேதன்.

நான் ஒ   ைலக்  நடந்  ெசன் , நான் “ தாேவ நீர ்என்னில் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  
இ க்  ர?்” என்ேறன்.

    ேநரம் அைம யாக நான்  நின்ேறன் . ஏெனன்றால் அைத   த்  நான்  ந் க்காமல் 
இ ந்ேதன் . நான் உண்ைமயான   த் ரமான உணர்ச்  என் ேமல் அைசவைத நான் 
உணர்ந்ேதன் . '' ன்னால்   ம் ேபா'' என்றார்.

ஆ யானவரால் வ நடத்தப்ப தல்

ேம ம் நான் சரியாக   ம் ச ் ெசன்  ம ப  ம் ஓட்டைல கடந்  ேபாேனன். அப்ப ேய, 
ெத  ல் ேபாய்க் ெகாண்  ந்ேதன் . “ஓ, நா ம் அவர்களில் ஒ வன்  என்  ெசால்ல   வதற்காய்  
நான்  க ம் ம ழ்ச் யைட ேறன்” என்ற பாடைல எனக் ள்ேள ரீங்காரம் ெசய்  ெகாண்  
ேபாய்க் ெகாண்  ந்ேதன் ...

நான் ெமம்  ன்  மற்ெறா  பக்கத் ல் இ க் ற க ப் னத்தார் உள்ள மாவட்டம் ேபா ம் 
வ யாக கடந்  ேபாேனன்.  “நான் இங்ேக என்ன ெசய்  ெகாண்  க் ேறன் ” என்  நான் 
நிைனத்ேதன். அப்ப ேய ஆ யானவரால் வ  நடத்தப்பட் க் ெகாண்  ந்ேதன் .

ேம ம் நான்  ேநாக் ேனன். “இந்தப் பாைதைய கடந்  ெசல்” என்றார். நான் ெத ைவ கடந்  
ம பக்கத் க் ச் ெசன்ேறன் . நான்  அங்ேக ேபாய்க் ெகாண்ேட இ ந்ேதன் . என் ைடய வல  
 றம்   ம்  இந்த வ யாக அந்த ெத  ல் ேபாேனன். அங்ேக எல்லாம்     ெவள்ைள 
அ க்கப்பட்ட இடங்களாய் இ ந்த . க ப் ன மக்கள்  வ க் ம்   ய க ப் ன்  ப  யாய் 
இ ந்த .

ேம ம் நான் கடந்  ெசன்ேறன் . நான் ஒ  வயதான தன் இனத்ைத  ர ப க் ம்  தத் ல் 
இ ந்த ஆன்ட்  ெஜ மாைவ ஒ  சட்ைட டன் , தன் ைடய தைலைய  ற்  ம் ஆடவர ்
சட்ைடைய கட் னவளாய் வாச ன்     சாய்ந்  நின்  ெகாண்  ந்தைதக் கண்ேடன் .  ரியன்  
ேமேல எ ம்  வந்  ெகாண்  ந்தான் , வாசைலச்  ற்  ம் ேராஜாக்கள் . ேராஜாக்களினின்  
ெவளிவ ம் ந மணத்ைத  ரியன்   த்த ட்  எ க்க ேம ம் அ  காற் ல்   வ ம் நிரம்  
இ க்க பறைவகள்  பா  ெகாண்  ந்த . எவ்வள  ம ைம! ேம ம் நான்  ஆ யானவரால் வ  
நடத்தப்பட்டவனாக பா க் ெகாண்ேட என் கரத்ைத இவ் தமாக ைவத் க் ெகாண்  ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்ேதன் .
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நான் கடந்  ேபா ற ேபா  அவைள நான் ேநாக்  பார்த்ேதன் . அவள் ெவளி வாசல் கத ன்  
   சாய்ந்  நின்  ெகாண்  ந்தாள்.  அவள்,  “காைல  வணக்கம்,  பார்சன்”  என்றாள்.   ேழ
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ெதற் ல் , அ  பார்சன் , நீங்கள்  அ  ர்கள்... (பாஸ்டர்) என்பதற்  ப லாக...

நான்,  “காைல வணக்கம், ஆன்ட் ” என்ேறன். அவள் தன் ைடய கண்களி  ந்  வந்த 
கண்ணீர்கைள  ைடத் க்ெகாண்   ரிக்கத் ெதாடங் னாள்.

“நான் ஒ  பார்சன்  என்  நீங்கள்  எப்ப  அ  ர்கள்? உங்க க்  என்ைனத் ெதரி மா?” 
என்ேறன்.

அவள், “இல்ைல , ஐயா” என்றாள்.

“நான் பார்சன்  என்  நீங்கள்  எப்ப  அ  ர்கள்?” என்ேறன்.

“பார்சன் , ேவதாகமத்  ள்ள ஒ  ஸ் ரீயா ய  ேன ய ஸ் ரீையப் பற்  எப்ெபா தாவ  
நீங்கள்  ேகட்  க்  ர்களா?” என்றாள்.

நான் “ஆம்” என்ேறன் .

“கர்த்தர் அவ க்  ஒ   ள்ைளையக் ெகா த்தாரா?” என்றாள்.

நான் “ஆம்” என்ேறன் .

“நா ம்  ட மல யா  ந்த ஸ் ரீதான். கர்த்தர் எனக்  ஒ  மகைனக் ெகா த்தார்” என்றாள் . 
ேம ம், “கர்த்த க்காக அவைன நான் வளர்ப்ேபன்  என்  நான் வாக்களித்ேதன் '', ”என்னால்   ந்த 
அள   றந்தைத ெசய்  இ க் ேறன் “ என்றாள். ஆனால், ”பார்சன் , தவறான பாைதைய அவன் 
எ த் க்ெகாண்டான் “ என்றாள். ”அவன் ஒ  அ ைமயான வா பன், ேம ம், அவன்  ன்வாங் ப் 
ேபானான் “ என்றாள். ேம ம் ”அவன் தவறான நண்பர்கள்  ட்டத் ன டன்  ேபானான் “ என்றாள். 
”இப்ெபா  , இங்ேக அவன் உள்ேள ப த் க்  டக் றான்“ என்றாள் . ”ம த் வர்கள்  தங்களால்  
  மான எல்லா ம ந் கைள ம் அவ க்  ெச த்  ட்டனர.் இரண்  நாட்களாக அவன் 
 யநிைனவற்ற நிைல ல் இ ந்  ெகாண்  க் றான் . அவன் மரிக்கப் ேபா றான்  என்  
ம த் வர ் ெசால்  றார;்  “அ  பால் ைன ேநாயாக உள்ள ” என்றாள்.  “ெகா க்க   ந்த 
எல்லாவற்ைற ம் அவ க் க் ெகா த்   ட்ேடாம். ஆனால் அவர்கள் அைதக் கண்   ப்பதற்  
 ன்பதாகேவ, அ   க ம் தாமதமா  ட்ட , அவன் மரிக்கப் ேபா றான்” என்றாள். ேம ம், 
“பார்சன் , ஒ   ன்வாங் ப் ேபானவனாக அவன் அங்ேக மரித் க் ெகாண்   டப்பைத நான் 
அ ேவன்” என்றாள்,  “நான்  அைத தாங்  ெகாள்ள   ய ல்ைல” என்றாள்.  “நான் ெஜ த் , 
ெஜ த் , ேம ம் நான், ”கர்த்தாேவ, நீர ்எனக் ப் இந்த ைபயைனக் ெகா த் ர், ஆனால் எ யா 
எங்ேக இ க் றார“் என்  ேகட்ேடன்? என்றாள், எனேவ,  ”நான் ெஜ த்ேதன் , ேம ம் நான் 
ெஜ த்ேதன்“ என்றாள்.  ”இந்த காைல, ெபா     வதற்  சற்   ன்னால“, ”இங்ேக ெவளிேய 
வந் , இந்த ெவளி வாசலண்ைட கத ல் நிற் ம்ப  கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னார்“ என்றாள். 
பனி னால் அவ ைடய     நைனந்  ந்த . ”நான்  அப்ப ேய இங்ேக நின்ேறன்“, ஏெனனில், 
''ஆ யானவரின் வ  நடத் த ல்  நான்    வாசம் ெகாண்  க் ேறன் ” என்றாள்.

ஓ, என்ேன, ேதவ ம்   வா  ம்   வாசத்  ைடய ெபா வான ஸ்தலமா ய அங்ேக தான் 
ஒ வைர ஒ வர ்சந் க் றார்கள் .
28

“இங்ேக நிற் ம்ப  என்னிடம் அவர ் ெசான்னர்'' என்றாள்.  ' ' ரியன்  ேமேல வந்த ' ', ”நான் 
அப்ப ேய காத் க்ெகாண்ேட இ ந்ேதன் . நீங்கள்  ெத   டாக வந்தேபா “, ”நீர ்ஒ  பார்சன்  
என்  நான்  அ ந்ேதன்“ என்றாள்.

நான்,  “என் ைடய ெபயர ் ரான்ஹாம்” என்ேறன். அவ ைடய ெபயர ் என்னெவன்  அவள் 
என்னிடம் ெசான்னாள். நான்,  “என்  ட்டங்கைள   த்  நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  
ேகட்  க்  ர்களா?” என்ேறன்.

“இல்ைல, ஐயா, பார்சன்” என்றாள்.

நான் அைதப்பற்  அவ க்  ெசான்ேனன் , அவ ைடய கன்னங்களில் கண்ணீர ் வ ய 
ெதாடங் ய . “கர்த்தர் என்ைன ைக டமாட்டார ்என்பைத நான் அ ேவன்” என்றாள் .

நாங்கள்  அைறக் ள்  ெசன்ேறாம். அங்ேக ஒ  அ ைமயான ெபரிய ைபயன் ப த்  ந்தான் , 
 மார ்  ற்  அ ப  அல்ல  எ ப  ப ண் கள்  எைட ள்ள ஒ  ஆேராக் யமான 
ேதாற்றத் டன் , அவ ைடய கரங்களில் ேபார்ைவகைள ஒன்   ரட் க்ெகாண் ,  “ம்ம்ம், ம்ம்ம்” 
என்  இைதப ்ேபால்  ணங் க் ெகாண்  ந்தான் .
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ேம ம் அவள் அங்ேக நடந்  ெசன்  கன்னத் ல்  அவைனத் தட் க் ெகா த் ,  “அம்மா ன் 
ெசல்லேம” என்றாள்.

ஒ ேவைள அவன் அவ்வள  ெபரியவனாக இ ந்த ேபா  ம்... ஆனா ம் பா ங்கள் ஒ  
தா  ைடய அன்ைப; நீங்கள்  எப்ெபா  ேம அம்மா ன் ெசல்லமாக இ க்  ர்கள் . நீங்கள்  
அ  ர்கள், அ  தா ன் அன் . நீங்கள்  என்ன ெசய்  ர்கள்  என்ப  காரியமல்ல, தா ன் அன்  
அ  ஒ க்கா ம் மறக்கப்படா .

எனேவ அவள்  அவ ைடய  கன்னத் ன்     தட் க்  ெகா த்தவளாய் ,  “அம்மா ன்  ெசல்லேம”
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என்றாள்.

ேம ம் நான் அவ ைடய பாதத்ைத   த்  பார்த்ேதன் , அவ ைடய பாதம்  ல்ெலன்  (cold) 
இ ந்த , “ஓ, என்ேன, அவன் மரித் க் ெகாண்  க் றான் ” என்  நிைனத்ேதன். நான், “ஆன்ட் , 
அவன்  க ம் பயங்கர ேமாசமான நிைல ல் இ க் றான்” என்ேறன்.

“ஆம், ஐயா, பார்சன் . இனி ஒ ேபா ம் அவன் தன்  யநிைன க்  வரமாட்டான்  என்  
ம த் வர ்ெசால்  ட்டார'்' என்றாள்.

நான் அவ ைடய பாதத்ைதப் பற் ேனன். நான் , ''நாம் ெஜ க்கலாமா?“ என்ேறன்.

அவள், “சரி, பார்சன்” என்றாள்.

அவள்  ேழ தைர ல்  ழங்கால் ப  ட்  அவள் ெஜ க்கத்  வங் னாள். நான் உங்க க் ச் 
ெசால்  ேறன்; அந்த வயதான பரி த்தவாட் , ெஜ த்த ெஜபமான  அவள் அ கமாக 
ேதவேனா  ேப னவள்  என்பைத நீங்கள்  அ  ம்ப யாக இ ந்த . ெஜபத்  டாக அவள் ேபான 
ேபா , அவள், “அன் ள்ள கர்த்தாேவ, உமக்  நன் ” என்றாள்.

அவன் இ ந்த இடத் ற்  நான் நடந்  ெசன்ேறன் .     ேநரம் அவைனேய ேநாக்  பார்த் , 
நான் என் ைடய கரங்கைள அவன்    ைவத்ேதன் . நான், “அன் ள்ள ேதவேன, நீர ்என்ைன ஏன் 
இங்ேக வ நடத் னர் என்பைத நான் அ ேயன். இப்ெபா   என் ைடய  மானம்  றப்பட 
தயாராக உள்ள ” என்ேறன் . ஆனால் நான் , “நீர ்என்ைன ஏன் இங்ேக வ நடத் னீர் என்பைத நான்  
அ ேயன், ஆனால் நான் அப்ப ேய வ நடத் த ன்   லமாக வ  ேறன் . ேம ம் இப்ெபா  , 
உம் ைடய  மாரனா ய இேய  ன்  நாமத் ல், இந்த மரித் க் ெகாண்  க் ம் ைபயனின்     
அவ ைடய  வ க்காக ம், அவ ைடய ஆத் மா இரட் க்கப்ப வதற்காக ம் நான் என் 
கரங்கைள ைவக் ேறன்” என்ேறன்.
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''அம்மா, ஓ, அம்மா“ என்றான்.

அவள், “அவன் ேப  றான், பார்சன்” என்றாள் . இரண்  நாட்களாக ேபசேவ இல்ைல.

''அம்மா, அ  ெவளிச்சமா க் ெகாண்  க் ற “ என்றான். ”இங்ேக உள்ேள ெவளிச்சம் வந்  
ெகாண்  க் ற , அம்மா, என் ைடய பட  இப்ெபா   எங்ேக ேபாய்க் ெகாண்  க் ற  
என்பைத நான்  காண    ற “ என்றான்.  ல நி டங்களில் அவன் தைர ன்  ேமலாக 
  கலத்ேதா ம், ம ழ்ச் ேயா ம் இ ந்தான் .

 மார ் ஒ  வாரம் க த் , ம த் வர்கள்  அவ க்  அந்த  யா  இல்ைலெயன்  
அ  த்ததாக அவனிட  ந்  ஒ  க தம்  ைடக்கப் ெபற்ேறன் . அவன் ெமம் ஸ் , ெடன்ன  ல் 
இன் ர  ஆேராக் யத்ேதா ம் பலத்ேதா ம்   த் க் ெகாண்  க் றான் , ஏெனனில் 
அவ ைடய அந்த வயதான ேநசத் தாய் பரி த்த ஆ யானவரின்  வ நடத் தைலப் 
 ன்பற் னாள். எவர்கள்  ேதவ ைடய  மார ம்  மாரத் க மாய் இ க் றார்கேளா அவர்கள் 
ேதவ ைடய ஆ யால் வ  நடத்தப்ப  றார்கள் . அ  சரிதாேன?

நம் ைடய தைலகைள நாம் வணங் ேவாமாக. எங்க ைடய பரேலாக  தாேவ, ஓ, நீர ்
எங்க க்   க ம் நல்லவராகேவ இ ந்  ெகாண்  க்  ர.் நாங்கள்  இேய ைவப் பற் ப் 
ேப க் ெகாண்  க் ம் ேபா ம் அவ ைடய ஆச்சரியமான  ரிையகைளக்   த்  
ேப ம்ேபா ம், ேகட் ம்ேபா ம், ேநரம்  க எளிதாக ெசன்    ற . ேம ம் இன்  அவர,் 
“ெகாஞ்ச காலம், இந்த உலகம் என்ைனக் காணா ” என்றார். உலகம்  ரிந்  ெகாள்ளா ; 
அவர்கள் தங்க ைடய ெசாந்த வ  ல், அவர்க ைடய ெசாந்த பாவமான 
இச்ைச ைடயவர்களாய் இ ளில் நடக் ன்றனர.் இப் ரபஞ்சத் ன்  ேதவனால்  அவர்கள் 
  டாக்கப்பட் ள்ளார்கள். ஆனால்,  “உலகத் ன்      பரியந்தம் சகல நாட்களி ம் நான்  
உங்க டேன  ட இ க் ேறன் '' என்  நீர ் ெசால்   ப்பதற்காக நாங்கள்  உமக்  நன்  
ெச த்  ேறாம். இன் ர  எங்ெகல்லாம் ஒ  உத்தமமான இ தயத்ைத நீர ் காண்  ேரா, 
அவர்கைள உம் ைடய ஆ  னால் நீர ்வ  நடத்  ராக!
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ஓ, ேதவேன, இந்த சனிக் ழைம இர , அேநக ஜனங்கள்  கைடக க் ச் ெசன்  ெபா ட்கைள 
வாங் க் ெகாண்  க்க, அேனகர் ெவளி ல் இ க் றார்கள் , பட்டணத் ற்  ெவளிேய  க் ய 
சாைல ல் அைமந் ள்ள சாைலேயார உண     , நடத்ைத ெகட்ட இடங்கள் , ம  அ ந் ம் 
அைறகளில் வா ப ைபயன்கள் தைர ல்   ந்   டக்க, வா ப ெபண்கள் தவறான பாைத ல், 
  ஸ்  அற்ற கல்லைறைய ேநாக்  நடனமா  ெசன் க் ெகாண்  க்க, வயதான 
தாய்மார்களின்  ெஜபங்கள்  -  சரியாக அவர்க க்  ேமல் கடந்  ேபாக... ஓ, எஜமானேர, 
எப்ப யாவ  அந்த ஜனங்கைள வ நடத் ம். இன் ர  அவர்களிடம் ேப ம், நாைள அவர்கள் ஒ  
நல்ல பைழய பாணி லான  டத் ல்  ஓர ் இடத்ைதக் கண்    ப்பார்களாக, உம் ைடய 
ஊ யக்காரர்களாவார்களாக. கர்த்தாேவ நீர ்இேய ைவ  க் ரமாய் அ ப்  ர ் என்  நாங்கள்  
  வா க் றப யால்  இந்த  ட்டத் ன்  பலனாக ஒ  பைழய மா ரியான எ ப் தல் ெவ த்  
அதன்    ஆ யானவரால் வ நடத்தப்ப தல்  ேவகத்ேதாட இந்த பட்டணங்கள்  ேதசங்கள்  
வ யாக அ த்  கடந்  ேபாகட் ம். எங்கைள ஒன்றாக  ட் ய  ம்.

 தாேவ, இன் ர  இங்   யா ேயா ம், ேதைவேயா ம் உள்ள அேநகர் உம் ைடய ஆ ைய
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இப்ெபா   உண  ன்றனர.் நீர ் இங்ேக இ க்  ர ் என்பைத நாங்கள்  யாவ ம்  
அ ந்  க் ேறாம். நீர,்  “எங்ேக இரண்  அல்ல   ன்  ேபர ்    க் றார்கேளா, அவர்கள் 
மத்  ல் நான்  இ ப்ேபன்” என்  ெசால்   க்  ர.் நாங்கள்  ஆ க் ரிய உணர் னால் 
தத் பமாக உம்ைம உண  ேறாம். நீர ் இங்  க்  ர ் என்  நாங்கள்  அ ேவாம். ேம ம் 
இப்ெபா  ,  தாேவ, ஒ  ெதய் க வரத்ைத   த்  இந்த ஜனங்க க்  நான்  சாட்  ெகா த்  
ெகாண்  க் ேறன் . கர்த்தாேவ, நீர ் ேபசா ட்டால் அவர்கள்  என் ைடய வார்த்ைதகைள 
மாத் ரம் ெகாண்  ப்பார்கள். ஆனால் நீர ் ேப  ர் என் ம், அைத நி  ப் ர் என் ம், அைத 
  த்  நீர ் சாட்    ர ் என் ம் நான் அ ேவன். ேம ம் ஆச்சரியமான ேதவ மாரேன எல்லா 
   ம் ம ைம ம் உமக்ேக. மரணத் ற் ம்,  ரி ைனக் ம் , பாதாளத் ற் ம், பாத் ரமான 
பரிதாபமாய் இழக்கப்பட்ட பா களான எங்கைள,  ட் க் ெகாள்வ ல்  நீர ்  க ம் 
ஆச்சரியமானவர். ஆனால் எங்கைள  ட் க்ெகாண் ர.் ஓ, நான்   ட்கப்பட்டவன்  என்பைத நான் 
நிைனக் ம் ேபா  எப்ப யாக என் இ தயம்  ள்  ற . ேம ம் நீர ் கல்லைற னின்  
எ ம் ன  எவ்வள  நிச்சயேமா அவ்வள  நிச்சயமாய் ஏேதாெவா  நாளில்  ஒ ேபா ம் 
 யா ேயா அல்ல  வ த்தேமா இல்லாத ஒ    ய சரீரத் ல் நாங்கள்  வ ேவாம்.

இப்ெபா   அன் ள்ள ேதவேன, இன் ர  இங்  இ க் றவர்கைள ஆ ர்வ  ம். பரி த்த 
ஆ யானவர் தாேம அப்ப ேய சரியாக இந்த  ட்டத் னரின்  ேமல் இப்ெபா   அைசவா வாராக! 
அவர்கள் ஒவ்ெவா வ ட ம் ேப ,  ' 'இவர ் என் ைடய ேநச  மாரன், இவரில் நான் 
 ரியமா  க் ேறன் '' என்  ெசால் ம் . ேதவ ைடய  மாரன், நசேரயனா ய இேய  இன் ர  
அவ ைடய ஆ  எங்கள்  மத்  ல் அைசவாட அவர்கள் இனிைம டன்  பரி த்த ஆ  ன் 
 பத் ல் அைத ஏற் க் ெகாண்  ேம ம் இன் ர  இரட் க்கப்பட்   கமைடவார்களாக. 
நாங்கள்  அைத உம் ைடய  மாரனா ய இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

ஆம், நான் ஏற் க் ெகாள் ேறன் . அ  அப்ப ேய... நான்  ஒ   க ம் உணர்ச்  வசப்ப ம் 
வைகயான நபரல்ல, ஆனால் நான் இந்த இர ன்  ெபா  ல் இங்ேக உள்ேள வந்த   தல் ஏேதா 
காரணத் ற்காக என் இ தயமான    த் ரமாக அன ள்ளதாய்  உள்ள . ஏெனன்  நான் 
அ ேயன். இன் ர      ட்டத் னரின்    ம் ேதவன் தம் ைடய ஆ ைய ஊற் வாெரன்  
நான் நம் க்ைகயா  க் ேறன் . நாைள, ஒ   ரகாசமான ேதவ ைடய ெவளிச்சம் இந்த    
இடத்ைத  ற்  ம் இ க்க ேவண் ம் என்  நான் ெஜ க் ேறன் .
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ஓ, ஜனங்கேள, உபவா த்  ெஜ  ங்கள் , ஆயத்தமா ங்கள் , இேய   க் ரமாக வ  றார.் 
நான் அைத   வா க் ேறன் . ஆயத்தமா ங்கள். நாம் உலகம்   வைத ம்  ஆதாயப்ப த் க் 
ெகாண்டா ம் நம் ைடய ஆத் மாைவ நஷ்டப்ப த் னால் உங்க க் க்  ைடக் ம் 
இலாபெமன்ன? அ  நமக்  என்ன நன்ைமைய ெசய் ம்? எந்த நன்ைம ம் ெசய்யா . நம் ைடய 
   இ தயத்ேதா ம் நாம் அவைர ேச ப்ேபாமாக.

 ட்டத் னைர அவர்கள் வரிைசப த் க் ெகாண்  க் ம் ேநரத் ல், நாம்  ண் ம் அப்ப ேய 
    ேநரம் ெஜ ப்ேபாமாக.  தாேவ, இப்ெபா   அ  ல் வா ம். இேய ேவ எங்க டன்  
தங்   ம், இன் ர  எங்கைள ஆ ர்வ  ம் . இங்ேக உம்ைம  க ம் ஆவ டன்  ேநாக்  
பார்க் றவர்கள் இ க் றார்கள் . ேம ம் அ  இன் ர  எப்ப  ம் எங்கள்     எங்கள்  அ  ல் 
 ற்  ம் சற்    தலான ஆ ர்வாதம் இ ப்ப  ேபால் ேதான்  ற , ஒ  ேவைள நீர ் எங்கள்  
ேமல் ஆ ைய ஊற் ம்ப யாய் ஆ யானவரால் வ நடத்தப்ப தல்   ர்மானித்  க்கக்   ம். 
அப்ப ேய அ  ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம்,  தாேவ.
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இப்ெபா ேத யாவைர ம்  கப்ப த் ம். என் ைடய  றப் ன்  ேபா  நீர ் என்னிடம் 
அ ப் னவ ம் உம் ைடய கரத் னால்  வாழ்க்ைக  டாக என்ைன வ  நடத் னவ ம் 
சந் த்  ேப  றவ மான அவர ் நான் ேப  ற தரிசனங்கைள காண் த்தவ மான அந்த 
ேதவ ைடய  தைன, ஓ! இேய ேவ, உம் ைடய நாமத் ல் அவைர இப்ெபா   அ ப் ம். 
இ தயத்ைத அ ந்  ப த்த  ம் வரத் னால்  அவரால் தான் ப த்த ய    ம்.

“நான் ெசய் ற  ரிையகைள நீங்க ம் ெசய் ர்கள், அதற்  அ கமாக ம்” என் ர். எல்லா 
ஜனங்களின்  இ தயத்ைத ம் நீர ்அ  ர.் எல்லா  யா கைள ம் நீர ்அ  ர.் ெஜபவரிைசக்  
வ வதற்   ன்னேம   ப்  எங்  ந்தான்  என்  நீர ்ெசான்னீர். கட்டப்பட்ட   ைரகைள எங்ேக 
கண்    க்கலாம் என்  ெசான்னீர். கைட  பந் ைய ஆயத்தப்ப த் ம்ப யாக கா யான 
அைற எங்ேக இ க் ற  என்  அவர்களிடம்  ெசான்னீர். ஓ! அந்த ஸ் ரி டம் அவ ைடய 
பாவங்கைள ெசான்னீர்.

ேம ம் அப்ேபா  ஒ நாள்  அவர்கள் உம் ைடய கண்கைள ஒ  கந்ைதத்  ணியால் கட் , 
உம் ைடய  கத்   ந்த தா ைய இ த்  உம்    ப் ,  “இப்ெபா  , உன்ைன அ த்த  
யார ்என்   ர்க்கதரிசனமாக ெசால்” என்றார்கள் . கர்த்தாேவ, நீர ்ஒ  ேபா ம் உம் ைடய வாைய 
 றக்கேவ ல்ைல.

உம் ைடய  க அ ைமயான   யத் ற்காக ம், நாங்கள்    ப்பதற்  நீர ் எங்க க்  
ெகா த்  க் ம் ஆ க்காக ம்  நாங்கள்  நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம். இப்ெபா   
எங்க க்  உத ெசய் ம்.

ஒவ்ெவா   யா  ம் இந்த வ யாக கடந்  ேபாவதாக, மகத்தான தரிசனங்க ம் 
அற் தங்க ம்  இன் ர  ெசய்யப்ப வதாக.  இைத  அ  ம்  கர்த்தாேவ.  இந்தக்  காரியங்கள்
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ெசய்யப்ப வைத ஜனங்கள்  கா ம் ெபா  , உம் ைடய  மாரனா ய இேய  ன்  நாமத் ல் 
சரியாக அப்ேபாேத அவர்கள்  உம்ைம ஏற் க்ெகாள்வார்களாக. ஆெமன் .

எப்ப யா  ம், மகத்தான காரியங்கள்  நடக்க ேபா ற  என்  நம்  ேறன் , நீங்கள்  
நம்   ர்களா? கவனி ங்கள் , ேமாேச அவ ைடய அைடயாளங்கைள இஸ்ரேவல்  ள்ைளக க்  
 ன்  ஒ   ைற ெசய் கான் த்தான் , அப்ேபா  எல்ேலா ம் அவைன   வா த்தார்கள் . அ  
சரிதாேன? அவ ைடய அைடயாளத்ைத காட்ட அவன் இரண்டாவ   ைற தன் ைடய கரத்ைத 
உள்ேள ேபாட ேவண் ய அவ ய ல்ைல. ம ப  ம் அவ ைடய ேகாைள சர்பமாக 
மாற்றேவண் ய அவ யம் இல்ைல. அவர்கள்  அப்ப ேய   வா த்தார்கள்.
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ஆைகயால் அவர ் எனக்  அைடயாளமாய் ெகா த்த அைடயாளம் (அைவகளில்  ஒன் ) 
நி  க்கபட்ட  என்  நான்  ெசால் ம்ேபா , நீங்கள்  அைத ஏற் க்ெகாண்ேட ஆகேவண் ம். 
அவர ் இங்  ேமைட ேல  கத்ைத ெகா க் ம் அேத ேநரத் ேல அங்ேக ம்  கத்ைத 
ெகா க் றவராய் இ க் றார.் நீங்கள்  அவைர   வா த்தால்  ேபா ம், இங்ேக வ வைத   த்  
வ த்தபட ேவண் ய ல்ைல. நீங்கள்  எங்ேக இ க்  ர்கேளா அங்ேகேய அவைர 
ஏற் க்ெகாள் ங்கள் , அப்ெபா   நீ உட்கார்ந்  க் ற இட்த் ேலேய ேதவன் உனக்   கத்ைத 
ெகா ப்பார். அைத   வா க்  ர்களா? நல்ல . நல்ல .

இப்ெபா   எல்ேலா ம் பயபக் ேயா  ெஜ த் க்ெகாண்  ங்கள். இப்ெபா  ... ஓ, நீங்கள்  
எல்லா ம் நான் இப்ெபா   உன  ற  ேபால உனர்ந்தால்  நலமாய் இ க் ம். இ  அப்ேபர்பட்ட 
உனர் .  க ம் இல வாக இ க் றைத ேபால உங்கைள உனரச்ெசய் ம், அவ்வள  சமதானம் . 
பரி த்த ஆ யானவர் இந்த கட் ட்த் ல்  இ க் றார.் அவ ைடய  ரசன்னம் நமக் ம் உத ... 
(ேடப் ல் ெவற் டம்)...?...

இப்ெபா   இங்  க் றவர்களில் ஒ வைர ம் நான்  அ ேயன். எனக்  ெதரிந்த மட் ல்  ஒ  
நபர ் ட எனக்  ெதரியா . அேதேபால்  உஙக ைடய ெதால்ைலகைள ம் நான்  அ ேயன். அ  
ேதவ க்  ெதரி ம். உங்க ைடய ஒ   ரச்சைனைய ம் நான் அ ேயன். ஆகேவ, நான் 
அவர்ேமல் சார்ந்  க்க ேவண் யதாய்  இ க் ற . ஆகேவ,   ஸ்தவர்கேள என் டேன ேசர்ந்  
ெஜ  ங்கள் .

மாைல வனக்கம், சற் ... இப்ெபா   நான் உங்களிடத் ல்    வதற்  சரியாக 
அைம மட் ம் சற்  ேநரம் ேபசட் ம். நீங்கள்  எனக்  அந்நியராய் இ க்  ர்கள் . நா ம் 
உங்க க்  அந்நியன் . இ வைரக் ம் என் வாழ்நாளில் உங்கைள சந் த்தேத ல்ைல. நீங்க ம் 
என்ைன இ வைரக் ம் பர்த்தேத ல்ைல என நிைனக் ேறன் . நீங்கள்  பார் றதர்க்  
ஆேராக் யமாக ம்  டமாக ம் இ க்  ர்கள் , ஆனால் உங்க க்  ஏேதா ஒ  ெதால்ைல 
உண் , அப்ப  இல்ைல என்றால் இங்ேக இ ந்  க்க மாட் ர்கள். நான் சற்  உங்கள்  கரத்ைத 
  க்கட் ம். ஐயா, என்னால் கண்   க்க   ய ல்ைல ஆகேவ உங்கேளா  சற்  ேநரம் ேபச 
  ம்  ேறன் . நீங்கள்  ேதவைன   வா க்  ர்கள்  அல்லவா? ஆம், நீங்கள்  ேதவன் ேமல் 
  வாசம் ெகாண்  க்  ர்கள் . ேதவன்   ஸ்  க் ள்  இ ந்  உலகத்ைத தமக்  
ஒப் ரவாக் னார் என்  நம்   ர்களா? இப்ெபா     ஸ்  க் ள்  இ ந்த அேத ஆ யான  
பரி த்த ஆ  ன்  பத் ல் சைபக்  ஒன்ப  ஆ க்  ய வரங்கைள ெகா ப்பதற்     ன்  
ேமல்   ம்ப ம் வந்  க் ற  என்    வா க்  ர்களா? இப்ெபா  , நீங்கள்  எனக்  
   கமா ம், உங்கைள   த்  ஒன் ம்  அ யாம   க்க, உங்களிடத் ல்  என்ன ெதால்ைல 
இ க் ற  என்  நான்  அ ேவன் என்றால், அப்ேபா , ஆ க்  ய நபரினால் மாத் ரேம 
ெவளிப த்தபட    ம் என்  அ ேவாம்.
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நீங்கள்  கவைலயாய் இ க்  ர்கள் . இல்ைலயா? சேகாதரிேய, நீங்கள்  அ கமாக 
மயக்கமைட  ர்கள் . இப்ெபா   நான் உங்க ைடய  ந்தைய வா க்க ல்ைல. உங்க க்  
சற்   ன்பாகதான் ... இப்ெபா   சைபயார ் இைத  ரிந்  ெகாள்ளவார்களாக. இப்ெபா   
உங்கள்  ேமலாக ஏேதா ஒ   ேனாதமான உணர்  வ  ற . அ  உண்ைம என்றால்  உங்கள்  
கரத்ைத உயர்த் ங்கள் . பா ங்கள். அ  உங்கள்  ஆ ேயா  ெதாடர்  ெகாள் ம்ேபா  அப்ப  
நடக் ற . இப்ெபா   இ  என்ைன பல னமா  ற . அப்ப தான்  நான் உணர் ேறன் . ஒ  
தரிசனம் எனக்  உண்டாவதற்க  ன்  எனக்  அந்த காரியத்ைதப் பற்  ெதரியா . உங்க க்  
ேகன்ஸர் இ ப்பதாக    ள்ளனர். நீங்கள்  அைத பற்  கவைலப்பட் க் ெகாண்  க்  ர்கள் . 
அ  சரிதாேன? இப்ெபா   சற்  பயபக் ேயா  இ ங்கள் . பயப்படாேத ங்கள்  சேகாதரிேய, 
நம்  ங்கள் . நாம் பார்க்கலாம், இப்ெபா   பயபக் ேயா  இ ங்கள் . நீங்கேளா பயத் னாேல 
உைரந்  ேபா  க்  ர்கள் , அ ...?... நான்  தரிசனம் உண்டான  என்    ேனன் , நீங்கள்  
என்ைன பார்த்  ெகாண்  ங்கள் , சரியா. ஒ  ம த் வர ் அைத உங்க க்  ஒ ேபா ம் 
ெசால்ல ல்ைல, ஆனால் ஒ  மனிதன் உங்க க்  ேகன்ஸர் இ ப்பதாக   னான் . நீங்கள்  
ெஜபவரிைச ல் வந்  ந் ர்கள். அதன்  ற  நீங்கள்  சந் த்த ம த் வர ்உங்க க்  ேகன்ஸர் 
இல்ைல என்    னார.் அவர ்உங்க க்  இைத   னாரா... அவர ் ஏேதா ஒன்ைற   வைத 
என்னால் காண    ற . அவர ்ஒ  சாதாரணமான க ப்  நிற  ட் உைட அணிந்  க் றார.் 
இப்ெபா   உண் ைடய  ரச்சைன உன்  ெதாண்ைட ல் இ க் ற  அல்லவா? அ  சரிதான், 
அ  உன் ெதாண்ைட ல் தான் இ க் ற . சேகாதரிேய அ  நரம்  சம்பத்தம்பட்ட , அ ல் தான்  
 ரச்சைன இ க் ற . ெவ மேன உங்கள்  ெதாண்ைட ல் இ க் ம் நரம் களில் தான் 
 ரச்சைன. நீங்கள்   கமைடய ேபா  ர்கள் . இேய    ஸ் ...?... நீங்கள்  இப்ெபா   
  வா க்  ர்களா?
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 தாேவ, உம் ைடய மகள் இங்ேக நிற் றாள் . அவள்  க ம் கவைலேயா ம்  டாய்த் ம் 
இ க் றாள். அவள் தான் ஏேதா  ற்றம்  ரிந்த  ேபால உணர் றாள் ...?... இப்ெபா  , ேதவேன 
உம் ைடய  ள்ைளைய ேதற்  ராக. இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல நான்  அவள்    என் 
கரத்ைத ைவக் ேறன் . அவள் ெதாண்ைட ல் இ க் ம் அந்த எரி ற  ேபான்ற உணர் ம், நரம்  
சம்மந்தப்பட்ட காரிய ம் அவைள  ட்  ேபா மா  ேகட் ேறன் . அவள் இப்ெபா ேத தன் ைடய 
உற்றாரிட ம் ேநச ள்ேளாரிட ம்  கத்ேதா ம்  ணமைடந்த ம் கடந்  ெசல்வாளாக. 
சாத்தாேன, இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல இந்த ெபண்ைண  ட்  அகன்  ேபா. 
சேகாதரிேய, இப்ெபா   நீங்கள்  உங்கள்  தைலைய உயர்த் னால் பரவா ல்ைல. சேகா ரிேய 
அைவெயல்லாம் உண்ைம தாேன? எல்லா வார்த்ைத ம்...?... அந்த சேகாதரி சேகா. 
 ரன்ஹா டம் ேப  றார் அப்ப யா? நீங்கள்  இப்ெபா    ட் ற்  ேபாய்   வாசத்ேதா  நான் 
உங்க க்     றப  ெசய் ங்கள் . மற்ற எல்லா காரியத்ைத   த் ம் மறந்   ங்கள் . 
 ட் ற்  ெசன்    த்    த்  மன ம ழ்ச் ேயாேட ேதவைன ஆரா  ங்கள் . எல்ேலாரிட ம் 
உங்கள்   கத்ைத   த்     ேதவைன ம ைம ப த் ங்கள் . கரத்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக...?...

அந்த சேகாதரி சாட்  பகர் றார ்ஆெமன் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, சேகாதரிேய. 
சரி, எல்ேலா ம் ' 'கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்“ என்    ேவாம். இப்ெபா    க ம் 
பயப்பக் ேயா  இ ங்கள் . சரி, அ த்த  க னைர ெகாண்  வா ங்கள் . நன் , சேகாதரேன.

கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அம்மா, அழா ர்கள். என்ைன பா ங்கள் அம்மா. நீங்கள்  
வ த்தத்ேதாேட இ க்க ர்கள், இல்ைலயா? ம், சற்  எ ம்  நில் ங்கள் . க ப் க்  ேகாட் 
அணிந்  க் ம் அந்த சேகாதரி...?... அவர்கள் என்ைன பார்த்தார்கள், ஏேதா ஒ  காரியம் 
ஏற்கனேவ சம்ப த்தைத நான் பார்த்ேதன் . உங்க க் ம் ஏேதா ஒ   ரச்சைன இ க் ற  
அல்லவா? அ  ெபண்க க்  உண்டா ம்  ரச்சைன அல்லவா? நீங்கள்  உண்ண ம ப்பைத நான் 
காண் ேறன் . இப்ெபா   உங்க க்  வ ற்  ம்  ரச்சைன இ க் ற  இல்ைலயா? நல்ல , 
இேய    ஸ்  உங்கைள  ணமாக்  ட்டார், நீங்கள்   ட் ற்  ெசன்  எ  ேவண் மானா ம் 
   ங்கள் . அவர ் உங்கள்  ெஜபத் ற்  ப ல் அளித்  ட்டார். அம்மா, கர்த்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. இப்ெபா  தான்  அைத அ ந்ேதன் .
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நீங்கள்  இப்ெபா   நல்ல ைதரியத்ேதா  இ ங்கள் . நீங்கள்  ஒ  ஊ யக்காரர ் அல்லவா? 
நீங்கள்  ஒ  ேமய்ப்பர் இல்ைலயா? உங்கள்  அ  ல் ஒ   ரசங்க ேமைடைய பார்த்த  ேபான்  
இ ந்த . அ  உங்கள்  மைன  இல்ைலயா? அவர்கள் நரம்  சம்மந்தப்பட்ட  ரச்சைன 
இ க் ற . அ  சரிதாேன? ைதரியத்ேதா  ெதாடர்ந்  ெஜபம் ெசய் ங்கள் . அ  
 ரிவைட றைத நான்  கண்ேடன் , ஆனால் அ  என்னவா ற்  என்  எனக்  ெதரிய ல்ைல. 
ேமய்ப்பேர நீங்கள்  இப்ெபா   ெதாடர்ந்  ெஜபம் ெசய் ங்கள் . ைதரியமா  ங்கள் .

நீங்கள்  எப்ப  இ க்  ர்கள்? நீங்கள்  தான் ேநாயாளியா?  (ேடப் ல் ெவற் டம்) 
இ க் ற ...?... 'கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்“ அ  ஒ ...?... உணர்ச் ப்படத்தக்க, நீங்கள்  ஏன் 
சற்  உணர்ச் வசப்பட்  க் ர்கள்  என  ந் க்  ர்கள் . இப்ெபா   அந்த ெபண்ணின்  
  வாசம் அவைள  ணமாக் ய . அவ ைடய   வாசம் தான் அந்த காரியத்ைத ெசய்த . 
உங்க க்  மட் ம் நம் வதற்    வாசம் இ ந்தால் நீங்கள்  எ   ந்  ேவண் மானா ம் 
 ணமைடயலாம். ஆெமன்.

கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நீங்கள்  கவைலயாக இ க்  ர்கள்  என காண் ேறன் . 
ஆனால் என்னால்...?... நீங்கள் ...  யற்  ெசய்  ர்கள். நீங்கள்  எப்ப  இ க்  ர்கள்  
சேகாதரிேய. உங்கள்  கரத்ைத சற்  பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் பா ங்கள்  சேகாதரிேய. நீங்கள்  
உங்களிடம் பல காரியம் தவ தலாக இ ப்ப  ேபான்  உண   ர்கள். ஆனால் 
இைவெயல்லாவற் ர் ம்  க் ய காரணம் பதட்டம் தான். நீங்கள்   க ம் 
பதட்டமா  க்  ர்கள் , இல்ைலயா? நீங்கள்  இந்த  தானமாய் அேநக காலமாய் இ க்  ர்கள் . 
உங்க க்   தறல் பார்ைவ இ க் ற . உங்களால் அழ ம்   யா . அ  சரிதாேன? நீ    
 ள்ைளயாக பள்ளிக்  ெசல் ம் ப வத்   ந்ேத அந்த காரியமான  உனக்  இ க் ற . நான்  
அைத காண் ேறன் . நீ இப்ெபா     வா க் றாயா? அ  சரிேய, நரம் களில் உள்ள 
காரியங்களினால் உன் ைடய  ரப் கள் ...?... சேகா.  ரன்ஹாம் அந்த சேகாதரி டம் ெமல் ய 
 ர ல் ேப  றார் நீ இப்ெபா   உன் ைடய    இ தயத்ேதா ம்   வா க் றாயா? உன்  
கரத்ைத காட் . நீ  க ம் பதட்டமாய் இ க் றாய் என்  உண  ேறன் . ஆ  ம்   வா க்க 
 யற் க் றாய். உன்  தைலைய   ப்பாேத. இந்த பக்கமாகேவ பார்த் க் ெகாண்  ங்கள் . அந்த 
அைச  தரிசனத்ைத தைட ெசய் ற . நீ இப்ெபா     வா க் றாயா? நான்  அவைர ேகட் க் 
ெகாண்டால்  இந்த நரம்  சம்மந்தப்பட்ட  ரச்சைன உன்ைன  ட்  அகன்  ேபா ம் என்  
  வா க் றாயா? அ  சரிேய. எல்ேலா ம் தைலைய தாழ்த்    வாசத்ேதா  இ ங்கள் .
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எங்கள்  பரேலாக தந்ைதேய, நீர ்இந்த சேகாதரி டம் இரக்கம் பாராட்  அவர்கைள  கமாக்க 
ேவண் மா  ேகட் க் ெகாள் ேறாம், ேதவேன. அவர்கள் இந்த   யத் ற் ரிய பல பல 
காரியங்களினால் பதட்டமா ம்  டாய்த் ம் இ க் றார்கள் . அன்பான ேதவேன, நீர ்அவர்கைள 
இந்த இர ேல  கமாக்க ேவண் ம் என ேகட் க் ெகாள் ேறன் . அவர்கைள உம் ைடய 
நாமத் னாேல ஆ ர்வ க் ேறன் . உம் ைடய  மாரனாம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல 
அவர்கைள  ற்  மாக  ணமாக் னீர் என   வா க் ேறன் . ஆெமன் . கர்த்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக,  சேகாதரிேய.  இப்ெபா   அவைர  எந்த  ஒ  காரியத்  ம்  சந்ேச க்க
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ேவண்டாம்.    இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் ...?... சரி அ த்த  யா யஸ்தைர 
அ ப் ங்கள் .

எப்ப  இ க்  ர்கள்  ஐயா? இங்  க் ம் நம் சேகாதரன்  இப்ெபா  தான்   ணமைடந்தார்... 
நீங்கள்தான்  ஐயா.
38

நான் உங்க க்காக ெஜ க் ம் ேபா , உங்க க் ள்ளாக ஒ   ளிர்ச் யான உணர்  ஒன்  
கடந்  ெசன்ற , இல்ைலயா? நீங்கள்  ெசய்த காரியங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் பரி த்த ஆ யானவர் 
உங்க க்  இங்ேக ெவளிப்ப த் னாரா? அ  உண்ைம என்றால்  இங்  க் ம் சைபேயார ்
அ ந் க் ெகாள் ம்ப யாக உங்கள்  கரத்ைத உயர்த் ங்கள் . நீர ் ஒ  அந்நியன்  இல்ைலயா? 
இப்ெபா   எத்தைன ேபர ் ேதவ ைடய வரம் பரதத்   ந்  நம்மத்  ல் இறங்   க் ற  
என்    வா க்  ர்கள் . அ  சரிேய. அ  ஒ ேபா ம்   ந் ேபாகா ... இப்ெபா   
உங்க ைடய  கப்ப தல்   வாசத் லான . ேதவ ைடய வரம் அ  பரி ரணமான , 
பரி ரணமான , ஒ க்கா ம்   ந் டா ,   ந் ட   யா , ஏெனன்றால் அ  ேதவேன. அவர ்
உனக்  அவ்வள  அ காைம ல் இ ந்  அந்த காரியங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் அ ந்  வார் 
என்றால், அவர ்உனக்  வாக் த்தத்தம்  பண்ணினப ேய அைத உனக்  ெவளிப்ப த் வார். “நான்  
என்  தா னிடத் ற் ப் ேபா றப  னால் , என்ைன   வா க் றவன்  நான்  ெசய் ற 
 ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான் , இைவகைளப் பார்க்  ம் ெபரிய  ரிையகைள ம் 
ெசய்வான்”. அ  சரிதாேன?

இப்ெபா    லர ்இப்ப யாக  ந் க்க   ம்... இ  மனித ைடய  லன்கள்  ெதாடர் ன்  
தன் உள்ளத் ல் உள்ள எண்ணங்கைளச் ெசயல்ப த் தல் அல்ல  ெதாடர்  ெகாள் தல்  என் ம் 
   ன்றனர.்  சா  எப்ப ெயல்லாம் ெகாந்தளிக் றான்  என்  நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள். 
உஙக க்  ெதரி ம், இேய வானவர் ெபயல்ெச ைப ெகாண்   சா கைள  ரட்  றார் என்  
  னார்கள். இல்ைலயா? அ  சரிதாேன?  சா களின்   ர  என்றார்கள் . அவர்கள் ஏதாவ  ஒ  
 ைறைய கண்   க்க ேவண் ம் என்  இ ந்தார்கள். மக்கைள பார்க் ம் ேபா , 
அவர்க க் ள் என்ன நடக் ற  என்  ப க்கலாம். அ  தான் மக்கைள அவ் தமாக ேயா க்க 
ெசய்த . கண்கைள பார்த்  மன ல் உள்ளைவகைள வா ப்பார்கள். ஆனால் அ  அ வல்ல 
நண்பேன. அ  அந்த நப க் ள்ளாக இ க் ம் ஆ ைய கவர்ந்  க் றதாய் இ க் ற . 
பா ங்கள்... அவர்கள் மனிதர்கள் அல்லவா. அவர்க ைடய   வாசம் அைத   வா க்கதக்க 
அள ற்  வளர ேவண் யதாய்  இ க் ற . அல்ல  அைத தளர்வாய் இ க்க  டமாட்டான் . 
பார் ர்களா...

அந்த  ைற ைன என்னெவன்  ேக ங்கள் ;  க் யமாக ஊ யக்காரர்கள் இைத 
கவனி ங்கள் . இ  தான்  காரியம், நன்றாக கவனி ங்கள் .  “நீ மக்கைள உன்ைன   வா க்க 
ெசய்வாயானால்,” அவர,்  “நீ ெஜ க் ம் ேபா  உத்தமமா  , அப்ெபா   உன்  ெஜபத் ற்  
 ன்பாக எ  ம் நிற்கா ” என்றார்.
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அதற்  நான்,  “நான்  ப ப  ல்லாதவன் , அவர்கள் என்ைன நம்ப மாட்டார்கள். என்னால் 
சரியாக  ட ேபச   யா . என் ைடய   ம்பேமா  க ஏழ்ைமயான  ேபான்ற காரியங்கைள 
  ேனன்.”

அவேரா, “நான் உன் டேன  ட இ ப்ேபன் , மக்கள்  உன்ைன நம் வதற்காக உனக்  இரண்  
அைடயளங்கள்  ெகா க்கப்ப ம்” என்றார்.

இப்ெபா  , அந்த அைடயாளங்கள்  மக்களிடம் நம் க்ைகைய மட் ம் ஏற்ப த் ம், ஆனால் 
 கமளிக்கா . அவர்கள்    வாசம்  தான் அவர்கைள  கப்ப த் ம். எத்தைன ேபர ்இைத  ரிந் க் 
ெகாண் ர்கள், உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . ஓ,  க அ ைம.

அந்த நபரின்…?... இேதா இங்ேக ஒ  நபர ் நிற் றார.் நான்  இன் மாக அவைர 
பார்க்க ல்ைல. எனக்  அவைர ெதரியா . ஆனால் நான் அந்த மனிதன் எனக்   ன்னாக நிற்க, 
அவர ்   மனேதா    வா த்தார் என்றால், நான்   ன காரியம் எல்லாம் உண்ைம என்  
  வா ப்பார ் என்றால், ேதவன் உமக்  என்ன  ரச்சைன இ க் ற  என்  உமக்  
ெவளிப்ப த் வார். அைத   வா க்  ர்களா? அங்ேக நின் க் ெகாண்  க் றவேர, உங்கள்  
   இ தயத்ேதா ம்   வா க் ேறன்  என்      ர்களா?  யா யா  க் றவேர, நீங்கள்  
அைத உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ரா? சரி, நான் உங்கைள ஒ ேபா ம் 
ெதாட ல்ைல. நான் உங்க க்  என்ன  ரச்சைன இ க் ற  என்    ேவனானால், அ  
உண்ைமயா இல்ைலயா என்பைத நீங்கள்  அ ந்  ப் ர்கள், இல்ைலயா? அ  சரிதாேன? நீங்கள்  
அ  ேதவனிடத் ல் இ ந்  வ  ற  என்    வா க்  ர்களா? சரி, இப்ெபா   நான் 
உங்க க்     ற  ேபால ெசய் ர்களா? அப்ப யானால் நீங்கள்  இப்ெபா    ட் ற்  
ேபாகலாம். நீங்கள்  உங்க க்  இ ந்த இ தய ேநா   ந்   ணமைடய ேபா  ர்கள். 
ேதவனா ய கர்த்தேர அைத  கமாக் னார்…?... கர்த்தர் உங்கைள…?... கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  உங்கைள பரி ரணமாக் னார்.

நாம் நம் தைலைய தாழ்த்  ெஜபம் ெசய்ேவாமாக. எங்கள்  பரேலாக  தாேவ, எங்க ைடய 
நண்பராம் இேய    ஸ்  ன்  ஆ க்காய் எங்க ைடய இ தயத் ன்  ஆழத்   ந்  நன்  
ெச த்  ேறாம். அவர்தாேம இரட் க் றவரா ம்,  ணப்ப த்  றவரா ம், எல்லாவற்ைற ம் 
சரி  ெசய் றவரா ம்  இ க் றார.்  இங்  இ க் ற  எல்ேலாைர ம்;  ேதவன்  ஆ ர்வ ப்பாராக.
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கர்த்தாேவ, எல்லா இடங்களிேல ம் இ க் ற சைபேயார ் உம்ைம   வா த்  அைனவ ம்  
 கமைடவார்களாக. பரி த்த ஆ யானவர் தாேம சைபேயார ் மத்  ல் கடந்  ெசன்  
 யா யஸ்ேதாைர ம், பா க்கப்பட்ேடாைர ம்  ணப்ப த்  ராக. இரட் க்கப்படாதவர்கைள 
இரட்  ம். அவர்க க்  உம்ைம பற் ம் ஞானத் ைன அளித்  ம். அ ைம இேய ேவ, நீர ்
 க் ரமாய் வந் , ஆ  ல் நிரம் ேனாைர ம் , இரத் னால் க வப்பட்ேடாைர ம், உம்ைம 
சந் க்க ஆயத்தப்பட்ேடாைர ம்  க் ரத் ேல எ த் ச் ெசன்   ர ் என்பைத அவர்க க்  
ெதரியப்ப த் ம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல, உம் ைடய தாழ்ைம ள்ள 
ஊ யக்காரனின்  சத்தத் ற்  ெச சாய்ப் ராக. ஆெமன் .

சரி, எல்ேலா ம் பயப்பக் ேயா  இ ங்கள் . இங்  யாேரா ஒ வர ் ெஜ த் க் 
ெகாண்  க் றார.் சரி, எல்ேலா ம் சற்  பயப்பக் ேயா  இ ங்கள்…?... நண்பேன. யாேரா 
ஒ வர ்ெஜப வரிைச ல் நிற் றவர…் ெஜபவரிைச ல் நிற்க ேவண் ம் என்  அன்ெறா  இர ேல 
ெஜ த்  ந்தார.் யாேரா ஒ வைர நான் ெதாடர்  ெகாண்  க் ேறன் .

மாைல வணக்கம் சேகாதரிேய…?... நீங்கள்  அவைர உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் 
ேந க்  ர்களா…?... அவைர உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் நம்   ர்களா? இப்ெபா   நீங்கள்  
உண  ற  அவைரதான் என்  நம்   ர்களா? சரி, அப்ெபா   நீங்கள்   ட் ற்  கடந்  
ெசல் ங்கள் , அந்த ெபண்க க்கான  ரச்சைன உங்கைள  ட்  அகன்  ேபான . நீங்கள்  
 ட் ற்  ெசல்லலாம்,  ணமைடந் ர்கள்.   ஸ்  உங்கைள  ணமாக்  றார். எல்ேலா ம், 
“கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்” இந்த  ரகாரமாகதான்  நீங்கள்  அவைர   வா க்க ேவண் ம். 
ஆெமன் .

சேகாதரிேய, நீங்கள்   க க னமாக  யற்  ெசய்  ர்கள் இல்ைலயா? சரி, இங்ேக 
பா ங்கள், நீங்கள்  இந்த பக்கமாக பார்க்க ேவண் ெமன   ம்  ேறன் . நீங்கள்  இ  ைற 
அைசவைத நான் கண்ேடன் . நான் உங்களிடம் ஒ  காரியத்ைத ேகட்க   ம்  ேறன் . நீங்கள்  
அந்த கட்  ல் ப த்  ந் ர்கள். நீங்கள்  எனக்  அந்நியர். உங்க க்  ெஜப அட்ைட 
 ைடக்க ல்ைல என்   க ம் ஏமாந்த நிலைம ல் இ ந் ர்கள் . அ  சரிதாேன? உங்க க்  
ஒ  ெஜப அட்ைட  க ம் அவ யப்பட்ட . எனக்  உங்கைள ெதரியா  சேகாதரிேய, ஆனால் 
இப்ெபா   உங்க க்  என்ன  ரச்சைன என்பைத அ ந்  க் ேறன் . உங்க க்  ஏதாவ  ஒ  
காரியத்ைத ெசய்யா ட்டால் உங்கள்  ஆ    க ம்  ைறவாக இ க் ற  என்  காண் ேறன் . 
ஏெனன்றால் நீங்கள்  ேகன்ஸர் ேநா னால் கஷ்டப்ப   ர்கள் , அ  சரிதாேன. உங்க க்  ஏேதா 
ஒ  காரியத்ைத ெசய்தாெலா ய நீங்கள்    க்க   யா , அ  சரிதாேன?  ன்  நீங்கள்  ஏன் 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய   வா க்கக்  டா . ஏன்  டா ? நீங்கள்  இ தயத்ைத ப த்த  ற 
ஆ  நகர்ந் க் ெகாண்  க் ற  என்  இந்த காரியத்ைத   வா க்  ர்களா. அவர்தான்  
  ஷ்  ன்  ேதவன், அைத   வா க்  ர்களா? நான் அவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்பைத 
ஏற் க் ெகாள்  ர்களா? நான் அவ ைடய  ர்க்கதரி  என்    வா க்  ர்களா? நீங்கள்  
  வா   ர்களா? நீங்கள்  அேதப்ேபால் எனக் ம்  ழ்ப  ர்களா? அப்ெபா  , ேதவ  மாரனாம் 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல அங்  ந்  எ ந்  உன்  ட் ற்  ெசன்   ணமைடந்  
 கமா  . அவ்வள தான் . நீ எ ந்  .
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அங்ேக உட்கார்ந்  க் ம் அந்த  கப்  ேகாட் அணிந்  க் ம்  மாட் ேய, நீங்க ம் 
ேகன்ஸர் ேநா னால் கஷ்டப்ப   ர்கள்  இல்ைலயா? சரி, உங்கள்  கரத்ைத உயர்த் ங்கள் , அ  
மட் ம்…?... அேதா அங்ேக இன் ம் இரண்  ேபர ் எ ம்  நிற்க ேவண் ம். இேய    ஸ்  
உங்கைள  னமாக் னார். எல்ேலா ம்,“கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்” என்  ெசால்லலாம் . அவர ்
உங்கேளாேட இ க் றார ்என்    வா க்  ர்களா? அவர் இங்ேக இ க் றார,் நாம் எல்ேலா ம் 
எ ந்  ந்  அவ க்     ெச த் ேவாம். நாம் இப்ெபா   அவைர ஆரா ப்ேபாம். நீங்கள்  
அவைர நம்  ர்களா? அவைர ஏற் க் ெகாள் ர்களா…?... அவைர இப்ெபா ேத ஏற் க் 
ெகாள் ங்கள் . நீங்கள்  சேகாதரிேய, அவைர உங்கள்     இ தயத்ேதா    வா க்  ர்களா? 
இப்ெபா ேத அவைர ஏற் க் ெகாள் ங்கள்…?... நாம் எல்ேலா ம் கர்த்தரா ய இேய  னிடத் ல்  
நம் கரங்கைள உயர்த் ேவாம்.

 தாேவ, இப்ெபா ேத இந்த மக்களின்  இ தயத் ற் ள்ளாக கடந்  ெசல் ம். பரி த்த 
ஆ யானவர் தாேம ேதவ  மாரனாம் இேய  ன்  நாமத் னாேல, அற் தங்கேளா ம் 
அைடயாளங்கேளா ம், உம் ைடய வார்த்ைதைய இப்ெபா ேத நி  த்  ம்.

இப்ெபா   சைபேயாேர,  ர்ந்  கவனி ங்கள் . பா ங்கள்…
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