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சேகாதரன் பல்லார்ட் (Ballard) உமக்  நன் . மாைல வணக்கம் நண்பர்கேள. இந்த ம ய 
ேவைள ல் இங்ேக  னிக் ல்,  (Phoenix) இந்த ெவப்பமான பள்ளத்தாக் ல் ,  மாரைனக்   த்  
( -மா-ர-ன் இேய    ஸ் )  ரசங் ப்ப  என்ப  எனக் க்  ைடத்த  கப் ெபரிய 
 லாக் யமாய் இ க் ற .
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நான் உங்கைள கடந்த  ைற சந் த்த   ந் , அ  தாேம நீண்ட கால 
காத்  க் தலா  க் ற . ஏெனனில் நான் கடல்  கடந் , ச த் ரத்  டாக அேநக 
இடங்க க் ச ் ெசன்  வந்  க் ேறன் . ேதவன் தாேம அங்ேக அேநக ெபரிய காரியங்கைளச் 
ெசய்தார.் ஓ, அைதக்    த் ப் ேபச இங்ேக நமக்  ஒ   ட்  நித் யம் இ ந்தால் 
நன்றா  க் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் .

அவர ்அங்ேக ெவளிேய ெசய்த அேத காரியத்ைத ம் மற் ம் இங்ேக இதற்   ன்  ெசய்த 
அேத காரியத்ைத ம்,   ம்ப ம் அைத இங்ேக ெசய் ம்ப க் ம் மற் ம் கர்த்த டன்   ட ஒ  
மகத்தான ேநரம் இங்ேக  னிக் ல் உண்டா  க் ம்ப க் ம் எ ர்பார்த்  நாங்கள்  வர 
இ ந்ேதாம்.

இந்த மாதம் நான் இந் யா ல் இ க்கேவண் ம், ஆனால் கர்த்தரிடத் ல் இ ந்  வந்த 
ெவளிப்பா  அல்ல  தரிசனத் ல், அவர ்என்ைன ெசப்டம்பர ்மாதம் அங்  ேபா ம்ப    னார.் 
ஆகஸ்  மாத பா க்  இன் ம்  ெகாஞ்ச நாட்கள்  தான் எனக்  இ க் ற  என்  அவர்கள் 
  னார்கள் மற் ம் இங்  க் ற சேகாதரர்கள்  என்ைன ெதாைலேப  ல் அைழத்தனர். 
க த ம்  ட எ  னார்கள் . எனேவ நா ம் அவர்கைளத்   ம்ப ெதாைலேப  ல் அைழத்  
நமக்  இன் ம் ேபா மான ேநரம் இ க் ற  என்ேறன். எனேவ அவர்கள்  அைத அவ் தேம 
 ட்டம் பண்ணினார்கள்.

2

இங்ேக  க் ற இந்த அ ைமயான  ட்ட மக்கைள ம் மற் ம் இந்த ேமைட ன்  ேமல் 
 ற்  க் ம் இந்த அ ைமயான  ட்ட   ஷர்கைள ம் கா ம்ப க்  இங்ேக இ ப்ப ல் 
நாங்கள்  சந்ேதாஷமைட ேறாம். என்னிடத் ல் ெகா க்கப்பட்ட கா தத் ல் அவர்க ைடய 
ெபயர்கைள கவனித்த ேபா  அவர்களில்  அேநகர ் என் டன் ஒத் ைழக்கக்   ய 
ேமய்ப்பர்களாவர். மற் ம் நம் டன் இ க் ற மற்றவர்கைள ம்  இன் ம் யாவைர ம் கர்த்தரா ய 
இேய  ன்  நாமத் ல் வாழ்த் வ ல் நாங்கள்   க,  க சந்ேதாஷப்ப  ேறாம்.

நான்  னிக் -க்  சரியான ேநரத் ல்  தான் வந்  க் ேறன்  என்  நிைனக் ேறன் . அ  
எங் ம் அழகா  க் ற . இந்த பாைலவனம் இப்ெபா    ளிர் ட ஆரம் த்  க் ற . அங்ேக 
என் ைடய மாநிலத் ல்  க ம்  ளிராக இ க் ற .

கடந்த இர  நான்  தங்   க் ம் அவ் டத் ல் அவர்கள் , “உங்க க்   ளிராக இ க் றதா?” 
என்  ேகட்டார்கள் . அவர்களிடத் ல் ெமத்ைத உைறக ம், கம்பள ேபார்ைவக ம்  இ ந்தன.
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என்ேனா   ட என்   ய ெபண்கள்  இரண்  எஸ் ேமாக்கள்  (பனிப்  ரேதசத் ல்  வாழ்பவர்) 
வந்  ந்தார்கள். நான்,  “ஆம், எங்க க்   ச்  ண வ  ேபால் இ க் ற . நாங்கள்  
ஜன்னல்கைள எல்லாம்   றந்  ட் , ப க்ைகேமல் இ ந்த எல்லா ெமத்ைத உைறகைள ம் 
எ த்  ட்ேடாம்”. “அங்ேக வடக் ல்  சற்   ளிராக இ க் ற , ஆனால் இங்ேகேயா நாங்கள்  
ேகாைடகால மத்  ல் இ ப்பைதப ்ேபால் உண  ேறாம்”, என்ேறன் .

கடந்த இர  அவர்க க்   க ம்  ளிரான இர  இ ந்த  என்றார்கள் , ஆனால் நான் , 
“என்ன ” என்  நிைனத் க் ெகாண்ேடன் .

நிச்சயமாக நீங்கள்  அங்  வடக்  ப  க்  வரேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் . ஆனால் 
நான் அஞ்  ேறன் , ஏெனனில் நீங்கள்  அப்ப  அங்  வ ம்பட்சத் ல்   ளிைர சமாளிக்கக்   ய 
ஆைடகைள நீங்கள்  அணிந்  வரேவண் ம். காரணம் அங்ேக  ளிராக இ க் ற . அங்ேக 
எங்கள்  ப   ல் இன்ைறக்  நான்  அங் லத் ற்  பனி ெபா ந்  க் ற  என்  சற்  
 ன்னர்தான்  ேகள் ப்பட்ேடன் . எனேவ காரியம் அங்  நிச்சயமாக  த் யாசமா  க் ம். நாம் 
இந்த  ற்பகல் ேவைள ல் இந்த அழகான  ரியன்   ரகா க் ற இடத் ல்  இ க் ம்ேபா  
அவர்கெளல்லா ம் இங்ேக இ க்கேவண் ம் என்    ம்  ேறன் .

இ ப்  ம்,  வனின்  மாரனா ய இேய    ஸ்  நம் ைடய ஆத் மாக்களில் 
 ரகா த் க் ெகாண்  க் றார ் என்ப ம் நாம் அவ க் ள்ளாக இந்த நித் ய நம் க்ைகையப ்
ெபற்  க் ேறாம் என்ப ேம  க் யமான காரியமா  க் ற . இப்ெபா   அ த்  ெதாடர்ந்  
வ  ற எட்  நாட்கள்   ட்டங்களில் நாம் அவ ைடய  ரசன்னத் னால்  நிரப்பப்பட்  இ க்க 
  ம்  ேறாம். அவர ் இங்ேக இ க்கேவண் ம் என்  நாம்   ம் வைதக் காட்  ம் அதற்  
அ கமாக அவர ்நமக் ச ்ெசய்ய   ம்  றார.் நாம் வ ம் நாட்களில்ஆ ர்வ க்கப்பட்டவர்களாய் 
இ ப்பைத, நாம்   ம் வைதக்  காட்  ம், அ கமாய் நாம் ஆ ர்வ க்கப்ப ட்  ப்பைதக் 
காண அவர ்வாஞ்ைசயா  க் றார்.
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இப்ெபா   நாம் ஆ ர்வ க்கப்பட்  இ ப்பைதத் த க் ன்ற ஒ  காரியம் இ க் மானால்; 
அ  நாமாகத்தான்  இ க் ம்.  அ  தாேம  தண்ணீர்  வ  ன்ற  வ ைய  அைடத் ப்
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ேபாட்  க் ற , அ  அப்ப  ல்ைலயா? எனேவ அ  தண்ணீைர ேவ  எங்ேகேயா  ைச 
  ப்    ற . நாம் மட் ம் ேதவ ைடய வ  ல் வ ேவாமானால்... எனேவ, நாம் நம் ைடய 
வ ைய ட்   ல , நம்ைம ெவ ைமயாக் ; அவரிடத் ல்,  “இப்ெபா  , கர்த்தரா ய 
இேய ேவ, நீர ்எனக் ள்ேள வந் , காரியத்ைத உம் ைடய கட் க் ள்ளாக எ த் க் ெகாள் ம்”, 
என்    ேவாமாக. அதற் ப்  ற  என்ன நடக் ம் என்பைத நம்மால்  பார்க்க   ம். அதற் ப் 
 ன் நாம் ேகட் க் ெகாண்டைதக் காட்  ம் அல்ல  நிைனப்பைதக் காட்  ம் நிைறவாக ம், 
 க அ கமாக ம் நாம் ெபற் க்ெகாள்ேவாம். ஆம் ஐயா. அவ் தமாக ேதவன் நமக்  அைத 
தந்த ள்வார்.

அயல் நா களில் ேதவன் ெசய்த அேநகக் காரியங்கைள நான் ெசால்லேவண் ம். அைதக்  
ெகாஞ்சேநரம் க த்  ஆராதைனகளில்    ேவன் . அங்ேக காரியங்கைள ேதவன் தாேம 
எப்ப யாக ஆ ர்வ த்தார் என் ம் நடக்கப்ேபா ன்ற ெபரிய  ட்டங்கைளப் பற்  தரிசனத் ல் 
காண் க்கப்பட்டைத இங்ேக இந்த ேவதாகமத் ல் அைத எ   ைவத்  க் ேறன் . எனேவ நீங்கள்  
ஒ   ண்  கா தத்ைத ெகாண்  வந் , அைத எ  க் ெகாள் ங்கள், அதற் ப்  ன் அ  அவர ்
  னப  ஒவ்ெவா  வார்த்ைதயாக நிைறேவ  றதா? இல்ைலயாெவன்  நீங்கள்  ெபா த்  ந்  
பா ங்கள். நிச்சயமாகேவ அ  அ ைமயான,  க அ ைமயான காரியமாய் இ க்கப்ேபா ற . 
ேம ம் மகத்தான நாட்கள்  நமக்   ன்னாக இ க் ற .
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இ ப்ப ேலேய மகத்தான நாள் ஒன்  இ க் ம் என்  நாம்  ந் ப்ேபாமானால் , அ  நாம் 
 ட் க் த்   ம் ச் ெசல்லக்  ய எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம் நாள் (Rapture) ஆ ம். அ  ஒ  
அ ைமயான நாளாக இ க்காதா? என்ேன‚ ஒ   யா யஸ்தர் ெஜ க்கப்பட ேவண் ம் என்ற ஒ  
காரியேமா அல்ல  பா க க்   ரசங்கம் பண்ணேவண் ம் என்ற ஒ  காரியேமா நமக்  
இ க்கா . அ  ஒ  ெகாண்டாட்டமாக இ க் ம் நான்  க ம் சந்ேதாஷமா  க் ேறன் . நான் 
அங்ேக இ ப்ேபன்  என்ற  ட நிச்சயம் எனக்  இ க் ற . உங்க க்  அப்ப  இல்ைலயா? ஆம் 
ஐயா.

நல்ல , அ  சரிதான் . அ   ட நிச்சயம் (Assurance) அல்ல  காப்   (Insurance), இரண் ல் 
ஏேதா ஒன்  என்  நான்   க் ேறன் .
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ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன் என்னிடத் ல்  ஒ  காப்    கவர ்வந் , “ ல் , உங்க க்   ல 
காப்  கைள  ற்கலாம் என்  நான்    ம்  ேறன்”, என்றார்.

நான், “ஓ, என்னிடத் ல்  நிைறய காப்  கள்  இ க் ற ”, என்ேறன்.

அவர,் “எந்தக் கம்ெபனி காப்   நீங்கள்  ைவத்  க்  ர்கள் ”, என்றார்.

நான், “நல்ல , அ  இேய   ஸ் ”, என்ேறன்.

அதற்  அவர,் “ஓ, இப்ெபா  , அெதல்லாம் சரிதான்”, என்றார்.

நான்,  “நல்ல , அ தாேம ஆ ர்வ க்கப்பட்ட உ   ம், இேய  எனக்  ெசாந்தமானவர் 
என் ம், ஓ, ெதய் க ம ைம ன், எவ் தமான ஒ   ன்    பார்த்தலா  க் ற ” என்ேறன்.

அவன்,  “அெதல்லாம் சரிதான் ,  ல் . ஆனால் அ  இங்  க் ம் கல்லைற ல் உன்ைன 
ெகாண் ேபாய்  ேசர்க்கா ”, என்றான் .

நான், “அ  எனக் த் ெதரி ம். ஆனால் அ  என்ைன அ   ந்  ெவளிேய ெகாண்  வ ம். 
அங்ேக ேபாவைதக்   த்  நான் கவைலப்பட ல்ைல”, என்ேறன். அங்ேக ேபாவைதக்   த்  
நான் கவைலப்பட ல்ைல ஆனால் அங்  ந்  ெவளிவரேவண் ம். அ  சரிதாேன? என்ேறன்.

ப ல் ஏற்கனேவ   ன தம்,  “நான் அவைர அவ ைடய உ ர்த்ெத த ன்  வல்லைம ல் 
அ ந்  க் ேறன் , என்  உங்களிடத் ல் ெசால்ல   ம்  ேறன் . என்ைன அவர ் மரித்ேதார் 
மத்    ந்  அைழக் ம் ேபா , அ   ந்  ெவளிேய வரேவ   ம்  ேறன் . நம் 
ஒவ்ெவா வ க் ம்  ன்பாக ஒ  ெபரிய வாசல் அல்ல  இ ண்ட பாைதயான  
ைவக்கப்பட்  க் ற . நம் ைடய இ தயம் ஒவ்ெவா   ைற ம்   க் ம் ேபா , நாம் அதற்  
சற்  ெந ங் ப் ேபா ேறாம்.
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ஆனால் ஒ  காரியம் உண் : நாம் அங்ேக ேபான ன், நாம் ஒ  ேகாைழையப் ேபால உள்ேள 
ேபாகப் ேபாவ ல்ைல. என் ைடய ேநரம் வ ம்ேபா , அவ ைடய நீ  ன்  வஸ் ரத் னால் 
என்ைன   க்ெகாண் ,  “அவ ைடய உ ர்த்ெத த ன்  வல்லைம ல் நான்  அவைர 
அ ந்  க் ேறன்”, என்  அ ந்தவனாய் அங்ேக உள்ேள ேபாக   ம்  ேறன் .

எனேவ ப ல் மரிக் ம் ேபா , “ஓ, மரணேம, உன்   ர ்எங்ேக? பாதாளேம உன் ெஜயம் எங்ேக?” 
என்    ன ல் ஆச்சரியெமான்  ல்ைல. அவர,்  'நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  
 லமாய் நமக்  ெஜயம் ெகா க் ற ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம்', என்றான். ஓ, அப்ப ப்பட்ட 
நம் க்ைக நம் ஒவ்ெவா வ க் ள்ளாக ம் நிைலத்  க் ற .

அந்நாளில் வயதானவர்கள் யாவ ம்   ம்ப ம் வாலவயைத அைடந்  மற் ம்  ழந்ைதக ம் 
வா ப வயைத ெபற்  ப்ப ... அ  அ ைமயா  க்காதா? இ தய வ  ம்,  க்க ம், 
எந்தெவான் ம் அங்  க்கா . ேதவ க்ேக நன்  உண்டாவதாக
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இப்ெபா  , இவ்வாரத் ல்  நீங்கள்  அ கமாய் எங்க க்  ெஜ க்க ேவண் ம் என்  நாங்கள்  
  ம்  ேறாம். நான் சைபக்  ேமய்ப்பனாய் இ க் ம் ேபா  இந்த ஒ    ய, ெகாண்டாட்டப் 
பாடைலப் பா வ  வழக்கம். அ ,
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ெஜ  ங்கள் , ெஜ  ங்கள் ...
அந்த ஒ  வ  ல் மாத் ரம் உன்னத நிைலைய அைடய   ம் ,
எனேவ ெஜ  ங்கள் , ெஜ  ங்கள் ,
  வாச ள்ள ெஜபத்ைத ஏெற ங்கள்,
அ  ேதவ ைடய ஆ ர்வாதங்கைள  ேழ ெகாண்  வ ம்.

அ  சரிதான். அ  அப்ப  ல்ைலயா? ேதவ ைடய ஆ ர்வாதங்கைள  ேழ ெகாண்  
வ வதற்    வாச ள்ள ெஜபம் அவ யமா  க் ற .

எனேவ, ஒ   ல வாரங்க க் ... அ   ன்  வாரங்க க்   ன்னர் நாங்கள்  
 க்காேகா   ந்   வங் ேனாம்.  க்காேகா   ந்  ேநராக  றப்பட்   ட் ரிவர் (Wood River) 
வந் ,  ட் ரிவரில் ஒ  இர  க த்  ஹாட் ஸ் ரிங்ஸ்  வந்தைடந்ேதாம். அதற்  அ த்த இர  
 வர்ேபார்ட் ெசன் , அங்  ந்  இரண்  இர கள் க த்  இங்  வந்  ேசர்ந்ேதாம். இப்ெபா   
இங்  ெதாடங்  எட்  நாட்கள்  க த்  ேநராக ஓஹய்ேயா   க் ம் ெகாலம்பஸக்  ெசன்  
அங்   ட்டத்தட்ட நா   ேமய்ப்பர்களால், ஒ  ெபரிய  ரச் ெசயல் அரங்கத் ல் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட்ட ஒ  ெபரிய  ட்டத் ற் ப் ேபா ேறாம்.
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 ற  அங்  ந்    ம்ப ம் ெகண்டக்    க் ம்    ல் ற் ச் ெசன் , ம ப  ம் 
அேயாவா   க் ம் (Iowa) ேடஸ்  ெமா ன்ஸ்  ெசன் , அங்  ந்  கனடா மட் ம் ேபா ேறாம். 
அதன் ன்  அங்  ந்  நி யார்க் ெசன் , அைதத் ெதாடர்ந்  ெதன்னாப் ரிக்கா   க் ம், 
டர்ப க் ம், இந் யா   க் ம் பம்பாய், கல்கத்தா  ன்னர் பாலஸ் னா, லக்ம்பர்க், 
ஃப்ரங்கபர்ட், பாரீஸ் , லண்டன் ெசன்  அதன் ன்       ம்  ேறாம். நம் ைடய கர்த்தரா ய 
இேய    ஸ்  க்காக ெதாடர்ந்  பயணம் ெசய் ேறாம். எனேவ, அ த்  இேய    ஸ்  ன்  
மகத்தான  ட்டத் ற்காக ம், உலகம்   வ  ள்ள      ேசஷ சைபகளிடத் ல்  ஏெற க்கப் 
ேபா ற பயணத் ல், கர்த்தர் தாேம அைர  ல் யன்  (ஐந்  லட்சம்) ஆத் மாக்கைளக் 
ெகா ப்பார் என்  நாங்கள்    வா க் ேறாம்.

ேதவன் அைதச ்ெசய்வார ்என்  நாம்   வா க் ேறாம். அைத அவர ்ெசய்வார ்என்  நான் 
நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் .
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நான் தவறாக எண்ண ைலெயன்றால் , இங்  உட்கார்ந்  ப்ப  சேகாதரி. வால்ட்ராப் என்  
நிைனக் ேறன் . நான்  நீண்ட நாட்களாக உங்கைள காண ல்ைல. என்னால் அைடயாளம் கண்  
ெகாள்ளக்   ய மக்கள்  இங்ேக இ க் றார்களா என்   ற் ம்  ற் ம் பார்த் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . நான் உங்கைள அைடயாளம் கண் ெகாண்ேடன்  என்  நிைனக் ேறன் .

சேகாதரி வால்டராப், நான்  தன்  த ல் ஃ னிக்ஸ்  (Phoenix) வந்தேபா  நீங்கள்  அ கமாக 
 யா  ற்  ந் ர்கள். அங்ேக அவள்  டத்தப்பட்  இ ந்தைத நிைன     ேறன் . யாேரா 
ஒ வர ் கட் டத் ல்  மரித் க்  டக் றார ் என்  என்னிடத் ல் வந்    னார்கள் . அ  
அங்  க் ம் ஒ    ய ஸ்பானிய சைப (Spanish Church) என்  நான்   வா க் ேறன் .

ஆம், அ   ட்டத்தட்ட எட்  வ டங்க க்   ன்னர் நடந்த  என்  நிைனக் ேறன் . 
எப்ப ேயா, சேகாதரி வால்டராப், அ  ஏ  அல்ல  எட்  வ டங்க க்   ன்னர் என்  
  க் ேறன் . பார்ப்பதற்  அவள் அசல்  ணமாக அங்ேக ப த் க்  டந்தாள், அப்ப  அவள் 
இல்ைலயா? ஆம் ஐயா.

அவ ைடய சரீரத் ன்  நிைல உ ர ் எப்ேபா  ேபா ேமா‚ என்ற  தமாக இ ந்த . அ  
சரிதாேன?

இங்  உட்கார்ந்  ப்ப  சேகாதரன் . அ ட்லா தாேன (Brother Outlaw) அ  சரியாக சேகாதரன்  
மற் ம் சேகாதரி அ ட்லா வ க் ம் ெத  க்  அப்பால் நிகழ்ந்த  என்  நான்    வா க் ேறன் . 
ஆம் ஐயா. சரி, அ  நல்ல .
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உங்க ைடய பாடல் ப  களில் ஒன்  என்னிடத் ல்  இ க் ற . “பரேலாகம் (Heaven),” என்ற 
பாடல், நீங்க ம் உங்கள்  மைன  ம் பா ன  என்னிடத்   க் ற . உங்க ைடய சைப ல் 
இ க் ம் யாேரா ஒ வர ்அல்ல  உங்கள்    ம்பத் னர் ஒ வரால் ப   ெசய்யப்பட்ட ஒ    ய 
காந்த ஒ நாடா என்  நான்    வா க் ேறன் . அைத எல்லா ேநரங்களி ம் நான்  ேபாட் க் 
ேகட்ேபன் . உண்ைம ேலேய நான் தனிைமயாய் இ க் ம்ேபா   ல நல்ல அ ைமயான பைழய 
ெபந்ேதெகாஸ்ேத இைசைய ஒ க்கச் ெசய்ேவன் .

அேநக காரியம் இ க் ற , இ ப்  ம் ஒ  காரியத் ற் , ெபந்ேதெகாஸ்ேத மக்க க்காக 
நாம்  கழாரம்  ட்டேவண் ம். அந்த ஒ  காரியம் என்னெவனில், அ  அந்த அ ைமயான நல்ல 
பைழய பாணி லான பாடல்கள் . அ  ப ப்ப யாக நான்காவ , ஐந்தாவ , ஆறாவ , ஏழாவ  
மற் ம் எட்டாவ  பரிணாமத் ற் , எங்ேகேயா, அெதன்னெவனில் எங்ேக ேதவன் வாசம் 
ெசய் றாேரா அங்ேக அவ் டத் ற்  அ  ெகாண்  ெசல் ற .
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இங்ேக  இந்த  சைப ல்  எனக்  அ  கமான  நபர்கைள  நான்  அைடயாளம்  கண்  ெகாள்ள
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  யாமல்  இ க்கலாம். ஆம், அதற்காக என்ைன மன்னி ங்கள். ஏெனனில் நான் அவர்களின்  
 கங்கைள அைடயாளம் கண்    ப்ப ல் அவ்வள  ேதர்ந்தவன்   ைடயா . ஆனால் நான் 
உங்கள்  எல்ேலாைர ம் ேந க் ேறன் . மற் ம் ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ த் , ெச ப்பைடயச ்
ெசய்  க் றார ் என்  நான்  நம்  ேறன் . அவர ் என்ைன ம் அப்ப ச ் ெசய்  க் றார.் 
அதற்காக நான்  நன்  ள்ளவனாய் இ க் ேறன் .

ெசன்ற  ைற கைட யாக நான் உங்கைளப ் பார்த்த   ந் , நிச்சயமாக, என் ைடய 
ெதால்ைல என்னெவன்  நீங்கள்  அ  ர்கள். தரிசனத் ன்   ழாக, ெஜப வரிைச ல் நீண்ட ேநரம் 
தரித்  க்க ேவண் யதா  ந்த . எனேவ அதற் ப ் ற  எட்  மாதங்க க்  நான்   ப் ல் 
இ ந்ேதன் . கர்த்தரா ய இேய  என்ைன  கப்ப த் னார். நா ம் ஏறக் ைறய  ற்  பத்ெதட்  
ப ண் கள்  எைட   ந்   டாமல் இ ந்ேதன் , அ  எனக்  உகந்த எைட என்  நிைனக் ேறன் . 
இப்ெபா   நான்   ற்  அ ப  ப ண்  எைட (ஏறக் ைறய எண்ப   ேலா) இ க் ேறன் . 
நான் ெகாஞ்சம் எைட     க் ேறன் .

நல்ல , நான் உங்க க்  நன்  ள்ளவனா  க் ேறன்  மற் ம் நான்  ட்டங்கைளச் சற்  
 ர்ந்  கவனித்த ேபா , அ  எ ர்பார்த்த வைக ல் அைமயாமல்,  க ம் க னமாக இ ந்த . 
   பாரத்ைத ம் என் ேமலாகேவ ேபாட் க் ெகாண்ட  ேபால நான் உணர்ந்ேதன் . ஆனால் 
ேதவேனா மற்றவர்கள்  ட்டங்கைள சரியாக அைமக் ம் ப க்  ெசய்தைதக் கண்    த்ேதன் . 
அவர்கள் எப்ெபா  ம் அவ் தேம ெசய்  வந்தார்கள். ஆனால் நாேமா  ல சமயங்களில்  க ம் 
 ரிதப்பட்  அந்தக் காரியத் ல் தவ  ெசய்     ேறாம்.
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இப்ெபா  , இங்  க் ம் இந்த சேகாதரன் . பல்லர்ட் டன்  ேப க் ெகாண்  ந்ேதன் .  ட்ட 
ெபா ப்     ல் (Committee) அவர ்ஒ  நபரா  க் றார.் அவர ் ட்ட ஏற்பா கைள ெசய் ம் 
 தம் எனக் ப்   க் ம். அவர ் சைப பா பா ன்  எல்ேலாைர ம் அைழப்பைத நான் 
  ம் ேவன் . அ  யாக்ேகா   ன்றாவ   ரைவத் ேதாண் ,  “இங்  எல்ேலா க் ம் இடம் 
இ க் ற ” என்    ன  ேபால இ க் ற . அ   க ம் அ ைமயா  க் ற . அவ் தேம 
இ க்கட் ம். ஆகேவ, அவர ்அவ் தமானவேர...

நீங்கள்  உங்கள்  அக்கம் பக்கத் னர்கைள  ட்டத் ற்  வ ம்ப  அைழப் க் 
ெகா க்கேவண் ம் என்  நாங்கள்    ம்  ேறாம். நான்  சேகாதரன்  ஷ லர ் (Brother Schuller) 
அைழத் , இங்ேக நான்  அவ க் ப் ேபாட் யாளனாக வர ல்ைல என்   றப்ேபா ேறன் . இங்ேக 
இந்த பட்டணத் ல்  ஒ   ட்டமான  அவ க்  ஏற்பா  ெசய்யப்பட்  ந்தைத, நான் இங்ேக வ ம் 
வைரக் ம் அ யாம  ந்ேதன் . அவ க்  இரண்  வாரம்  ட்டங்கள்  இ ந்த  என்பைத நான்  
அ ந் ெகாண்ேடன் , அவ ம் அைதக்     க் றார ் என்  நான்   வா க் ேறன் . அதன் 
 ற  அவர ் ெதாடர்ந்   ன்றாவ  வார ம் இங்ேக தரித்  ந்தார். ஒ ேவைள நான்  இங்ேக 
வ வைத அந்த ேநரத் ல் அவர ்அ யாம  ந்  க்கலாம்.
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எனேவ நாம் இங்ேக ஒ வ க்ெகா வர ்ேபாட் யாளனாக இ க்கப்ேபாவ ல்ைல. நாம் இங்ேக 
மக்க க்  ேதவ ைடய ஊ யக்காரர்களாய் இ க் ேறாம்.அ  சரிதான். எனேவ சேகாதரன்  
ஷ லர ்அவ் தமாகேவ எண்  றார் என்  நான் நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் . அவைர நான்  
இ வைர சந் த்த ல்ைல. என் ைடய தாயார் ெகன்டக்   ள்ள    ல் ல் அவைரச ்
சந் த்  க் றார.் அவர ்ஒ  அ ைமயான   ஸ்தவ சேகாதரன் . எனேவ அவ க்  அ ைமயான 
 ட்டம் இ க் றைதக்   த்  நாங்கள்  ம ழ்ச் யைட ேறாம்.

எனேவ சேகாதரன்  ராபர்ட்ஸ்  இப்ெபா   தான் பண்ணிெரன்டா ரம் மக்கள்     ன 
 ட்டத்ைத நடத் ச் ெசன்  க் றார ்என்  அவர்கள்   னார்கள். சேகாதரன்  ஷ லர ் வா ரம் 
மக்கள்     ன  ட்டத்ைதக்  ட்   க்கலாம் என்    னார்கள், ஒ  ேவைள நாம் ஆ ரம் 
அல்ல  ஆ ரத்ைத     ம்  ட்டத்ைத  ட்டலாம். எனேவ பா கைள ம், 
 யா யஸ்தர்கைள ம் மற் ம்  ன்பப்ப பவர்கைள ம் இங்ேக ெகாண்  வ வதற்  ேபா மான 
இடம் இ க் ற , அப்ப  ல்ைலயா? அவர்கள்  எவ் டத்  ம் இ க் றார்கள் .
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இப்பள்ளத்தாக் ன்  இப்பக்கத்   ந்  ம பக்கம் வைரக் ம் ஒ க்கக்  ய அள ற்  
பண்ைடய பாணி லான  ட்டத்ைத, ேதவ ைடய ம ைமக்காக நாம் ெபற் க் ெகாள்ேவாமாக. 
அ  சரிதான். ேதவ ைடய  மாரனா ய இேய    ஸ்  தாேம அவ ைடய மாட் ைம நிைறந்த 
 ரசன்னத்ைத ெகாண்   ழ் இறங் , இந்த    பள்ளத்தாக்ைக ம் ஆ ர்வ த் , ஒவ்ெவா  
கள்ளச்சாராய சந்ைதைய ம்    ஓ, இந்த எல்லா களியாட்டக்  ழாம்கைள ம், பாவத்ைத ம் 
நீக்  பைழய பாணி லான ெஜபக்  ட்டங்கள்  ெகாண்ட பட்டணமாக இந்த    பட்டணத்ைத ம் 
மாற் , எவ் டத்  ம் ேதவ ைடய ம ைம  ளங் ம்ப  ெசய்வாராக.

நாம்  ைறச் சாைலக் ப் ேபாக ேவண் யதாய்  இ ந் , அ  அவ் தமாய் நிக மானால் அ  
ஒ  நல்ல காரியமாகத்தான்  இ க் ம், அ  அப்ப  இ க்காதா? ப  க் ம் ,  லா க் ம் 
நிகழ்ந்த  ேபால நமக்  இன் ம் அவ் தமான பைழய பாணி லான  ட்டங்கள்  ம ப  ம் 
அவ யமா  க் ற . ஒ  இர  அவர்கைளச்  ைறச்சாைல ல் அைடத்  ைவத்தார்கள் என்  
நான்   வா க் ேறன் .அங்ேக, அவர்கள்  ஒ    ெசால் பவளிடத்   ந்  ஒ    ய பைழய 
ெபால்லாத ஆ ைய  ரத்  ட்ட னி த்தம், அவர்கள் அவைன  ைறச்சாைல ல் அைடத்தனர.் 
அவர்கேளா  ைறச்சாைல  வர்கள்  ேழ   ம் வைரக் ம்  ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தார்கள். அ  
 க ம் அ ைமயா  க் ற , அப்ப  ல்ைலயா?
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அவர்கள் அங்ேக... எேப  க்  ெசன் , பரி த்த ஆ  ன் ேதைவ   க் ம் ஒ   ட்ட 
பாப் ஸ்ட் மக்கைளக் கண்   த்தனர். அவர்கள் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க்ெகாண் , அங்ேக 
அவர்க க்  ஒ    கலமான ேநரம் உண்டா  ந்த . நாம் அைத ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  
எேப  க்  ேபாக ேவண் ய அவ ய ல்ைல, நாம் அங்ேக ேபாக ேவண் மா? நாம் அைத 
ஃ னிக் ேலேய ெபற் க் ெகாள்ளலாம் என்  நான்   வா க் ேறன் . நீங்க ம் அப்ப  
நிைனக்க ல்ைலயா?

எனேவ நீங்க ம் ெஜ  ங்கள் , நா ம் ெஜ க் ேறன் , ேதவ ைடய ம ைமக்காக நம்மால் 
  ந்த  றப்பானைத இந்த வாரத் ல் நாம் ெசய்ேவாம்.

நான் அவைர அைழத்தேபா , அந்த சேகாதரன் என்னிடத் ல்    னதாவ ... வழக்கமாக 
 ட்டங்களில்... ேமலாளர்களாக உள்ள யாரா  ம்  ரசங் க் ம்ப  ெகா க்கப்ப ம் ேபா , 
நான்... சேகாதரன் பாக்ஸ்டர் அல்ல  சேகாதரன் பாஸ்வர்த்... ெப ம்பா ம் நம் ைடய 
ஆராதைனகள்,  கமளிக் ம் ஆராதைனகளாக இ க் ம். ஆகேவ, நாம்...
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அந்த சமயத் ல்   . பாக்ஸ்டர் கனடா ல் இ ந்தார.்   . பாஸ்வர்த் ஃப்ளாரிடா ல் 
இ ந்தார.் அவர்கள் அயல்நா   ட்டங்கள்  இன் ம் மற்ற காரியங்கைள ஒ ங்  ெசய்  
வந்தார்கள். என் ைடய உடன்  ேவைலயாளான என் மகன்   .  ல் யம் பால்  ரான்ஹாம் 
  ேசஷ பணி னி த்தம் என் டன் இைணத்  நாங்கள்  இ வ ம் ேசர்ந்  பயணம் 
ெசய் ேறாம். அவைன  ரசங்கம் பண் ம்ப க்  ேதவன் அைழக்க ல்ைலெயன்றா ம், 
இ ப்  ம் இந்த  ட்டங்களில் அவ ைடய தகப்பனார ்  றப்பானைத ெசய் ம்ப க்  அவன் 
 ற்ப  றான் . ஆகேவ,  ட்டங்கைளக் ெகாண்  க் ம்ப ....

எனேவ, நாங்கள்  இந்த  ட்டங்கைள ஏற்பா  ெசய் ம்ேபா , அைத ெவ மென   ேசஷ 
 ட்டங்களாக மட் ேம ஒ ங் ப்ப த் ம்ப க்  சேகாதரர்களிடத் ல்   ேனாம். அவ் தமான 
 ட்டத் ல்  ஒன்ேறா அல்ல  இ  ைறேயா பங்  ெகாண் , ெவ மென  ரசங்க 
ஆராதைனகைள மட் ேம ஒவ்ெவா  நா ம் ம யம் இரண்  மணிக்  நடத் ேனாம்.

18

 ன்னர் ஒவ்ெவா  மாைல ஏழைர அல்ல  எட்  மணிக் , ஆம், நாங்கள்  வந்  
  ேசஷத்ைதப்  ரசங் த் ;  யா யஸ்தர்க க்காக; காரணம் அவர்கள்  ட்டத் க்  
வந்த னி த்தம்,     ட்டத்தா க் ம்  ெஜ க் ம் ெஜபத்ைத மக்க க்  ஏெற த்ேதாம். 
பா கைள மனம்  ம் த க் ம், பரி த்த ஆ  இல்லாதவர்கைள ம ப  ம்  றத்த க்  
வ ம்ப க் ம் அைழப்ப   க ம் ெவற் கரமாக இ ப்பைத ேதசத் ன்  பல பாகங்களில்  அைத 
நாங்கள்  கண்    த்ேதாம்.

அதன்  ன்னர்  ட் ரிவர்க்  (Wood River) வந்  எங்கள்  கைட க்  ட்டத்ைத நடத் , அந்த 
இர   ட அைழப்ைபக் ெகா த்தேபா , மக்கள்   டத்ைத  ற்  ெந க் க் ெகாண்  வந்தார்கள், 
ஆனால் நான் ெவளிேய ேபாகேவண் ம் என்  இ ந்தேபா , ஓ,  ன்   அல்ல  நா   ேபர ்
 டத்தண்ைட இரட் ப் க்காக வந்  ந்தார்கள் என்  நான்   க் ேறன் .  ன்னர் நான் ெவளிேய 
 றப்பட் ச ் ெசன்ற ம் ஆ ரத்ைத   அல்ல  அதற்  ேம ம் ெஜ த் க் ெகாள் ம்ப க்  
வரிைச ல் காத்  ந்தார்கள் .

எனேவ நாங்கள்  அைத மாற் யைமக்க ேவண் யதாய்  இ ந்த , ஆகேவ அதன்  ன்னர் அைத 
சரிெசய் ம் வைக ல் ேமய்ப்பர்கைள ம், உடன்  ஊ யர்கைள ம் ஒ வர ் ன் ஒ வராக ம ய 
ஆராதைனகைள எ த் க் ெகாள் ம்ப  ெசய்ேதாம். இர   ட்டங்க க்  அவர்கள்  ஆரம்ப 
ஏற்பா  ெசய்  இ ந்தார்கள். அதன் ன்  நான்  வந்  ெகாஞ்ச ேநரம் ேப ன ன் , 
ெஜபவரிைச ல் வ ம்  யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க்க ஆரம் த்ேதன் .
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உங்களில் அேநக க்   ட்டத்  ைடய தன்ைம என்னெவன்  ெதரிந்  க் ம் அ  
தரிசனமாக இ க் ற . அ  ெவ மென  ரசங் த் ,  ன்னர் ெதாடர்ந்  ெசன்    க் 
 ட்டத்தா க் ம் ெஜ க் ம் ெஜபத்   ந்  சற்   த் யாசப்பட்  க் ம். ெதய் க வரத்ைதக் 
ெகாண்  அ  இன்ெனா  பரிமாணம் ெசல் றதா  க் ற .

எனேவ நான் எப்ெபா  ம் இ ப்ப  ேபால் இல்லாமல், ஆனால் அ கமாக என்ைன 
தனிைமப்ப த் க்ெகாண் , மக்கள்   ட்டத்   ந்   ல , தனிைம ல் தங் , சாப்  வைத 
நி த் , ெதாடர்ந்  ெஜபத் ல் தரித்  ந் , அதன்  ன்னர் அேத அ ேஷகத் ன்   ழாக 
கட் டத் க் ள்  வந் ,     ேநரம் ேப ,  ன்னர் ெஜபவரிைச ல் வ  றவர்க க்காக 
ெஜ க்கச ்ெசல்ேவன் .

அ   த் யாசப்பட்டதா ம் மற் ம் என் ைடய ஊ யத் ன்  ஒ  பாகமாக ம் இ க் ற . 
நிச்சயமாக இவ் ல ல் எந்தெவான் ம் ஒ  நப க்   கத்ைதக் ெகா க்கா  என்  நான் 
உணர்ந்  க் ேறன் . ஏெனனில் இந்த உல ல் இ க் ற ஒவ்ெவா  நப ம் ஏற்கனேவ 
 கப்ப த்தப்பட்டவர்களாய்  இ க் றார்கள் .  கத்ைதப் ெபறாத ஒ  நபர ்  ட இங் ல்ைல. 
ஆனால் ஏற்கனேவ அவர்கள்  கத்ைதப் ெபற்றவர்களாய் இ க் றார்கள் . இரட் க்கப்படாத ஒ  
பா   ட உலகத் ல் இல்ைல. ஆனால் ஏற்கனேவ அவர்கள் இரட் ப்ைபப ் ெபற்றவர்களாய் 
இ க் றார்கள் .
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இேய    ஸ்  கல்வாரி ல் மரித்தேபா , சரியாக அவர் தாேம அங்ேக அதற்கான  ரயத்ைத
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ெச த் னார.் அ  சரிேய. இப்ெபா  , நாம் ெசய்ய ேவண் ய ஒேர ஒ  காரியம் என்னெவனில் 
அைத நாம் ேநாக் ப் பார்த் , அைத ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் யேத (பா ங்கள் ).

இப்ெபா   நீங்கள்  ெசால்லலாம் ' 'நல்ல  நான் இரண்  வ டங்க க்   ன்ேப 
இரட் க்கப்பட்ேடன் “ என் . இல்ைல, நீங்கள்  ஆ ரத் த் ெதாள்ளா ரம் வ டங்க க்   ன்ேப 
இரட் க்கப்பட் ர்கள், நீங்கள்  அைத ஏற் க் ெகாண்ட  இரண்  வ டங்க க்   ன் தான். 
பா ங்கள். அவர் மரித்தேபாேத அந்த ேகள் க்கானைத சரி ெசய்   ட்டார.்

மனிதனால் ெசய்ய   யாத இரண்  காரியங்கள்  இ க் ற . அ  பாவங்கைள மன்னிப்ப  
மற் ம்  கப்ப த் வ மா ம்  (Forgive sins or heal). அப்ப ச் ெசய் ம்ப  மனித க் க் 
ெகா க்கப்பட ல்ைல, மற் ம் அ  ெகா க்கப்பட ம் மாட்டா . அ  இேய    ஸ்  னால் 
மட் ேம    ம். ஒ  மனிதன் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய  ரசங் த் , அைத உங்க க்  
 ட் க் காட் ம்ேபா , நீங்கள்  உங்கள்  இரட் ப்ைபேயா அல்ல   கத்ைதேயா 
ஏற் க்ெகாள்  ர்கள் . ஏெனன்றால் உங்க ைடய   த னி த்தம் அவர ் காயப்பட்டார,் 
அவ ைடய த ம் களால் நீங்கள்   கமானீர்கள். (  க்கப்பட்ட ஒன் ) (Past tense)
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இப்ெபா  , சேகாதரன் ராபர்ட்ஸ்  இன் ம் மற்றவர்கைளப் ேபான்ற அேநக ஊ யக்காரர்கள் 
ஊ யக்களத் ல் இறங் , வார்த்ைதைய எ த்  அைத அவ்வள  ெதளிவாக உங்க க்  
 வரித் க் காண் க் றார்கள். இந்த பட்டணத் ல்  மக்களா ய உங்கேளா  இ க் ம் சேகாதரன் 
பாஸ்வர்த், சேகாதரன்  ஹாஸ்பர்ன், இன் ம்  அேனக மனிதர்கள், அவர்கள் வார்த்ைதைய நன்  
கற்ற ந்தவர்கள் (Scholars). அவர்கள் பாவபரிகாரம்  (Atonement) என் ம் வார்த்ைத ன்   லம் 
உங்க க்  ெதய் க  கமளித்தைல ேபா ப்பார்கள். நீங்கள்   ரிந்  ெகாள் ம் அள க்  
வார்த்ைதைய அவர்கள்  ெவளிப்பைடயாக ம், ெதளிவாக ம்  உங்க க்  எ த் க் 
காண் க் றார்கள், அவ்வள தான் . எனேவ அதன் ன்  நீங்கள்    வாசத் னால் உயர்த்தப்பட் , 
அைத ஏற் க் ெகாள்  ர்கள். அைத அந்த வ  ல்தான்  ெசய்ய ேவண் ம்.

அேநகர,்  யா யஸ்தர்கள்    எண்ெணய்    றார்கள் . இன் ம் அேநகர,் 
 யா யஸ்தர்கள்    ைககைள ைவக் றார்கள் . இைவ எல்லாவற்ைற ம் அவர ் ெசய்  
  த்த ன்  இவ் தமான ஒ ங் ல்தான்  எல்லாக் காரியங்கைள ம் ேதவன் சைப ல் ைவத்  
ைவத்தார். ெதய் க  கமளித்தைல   வா க் ம் ஒவ்ெவா  ஊ யக்கார ம் , 
உலகத்   க் ற மற்ற எந்த நப ம் உரிைமையப் ெபற்  ப்ப  ேபால், அவ ம் இவ் ல ல்  
 யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க் ம்ப க்  ேதவனிடத்   ந்  அவ்வள  உரிைமைய ம், 
அ காரத்ைத ம் ெபற்  க் றான் . பா ங்கள், சைப ல் இ க் ம் ஒவ்ெவா  சாதாரண நப ம் 
அேத அ காரத்ைதப் ெபற்  க் றார்கள் . நீங்கள்   கமைட ம்ப க்  ஒ வ க்ெகா வர ்உங்கள்  
தப் தங்கைள (faults) அ க்ைக ெசய் , ஒ வ க்ெகா வர ்ெஜபம் பண் ங்கள் .
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எனேவ ெதய் க  கமளித்தைல   வா க் ம் ஒவ்ெவா  நப ம்  யா யஸ்தர்க க்காக 
ெஜ க் ம்ப க்  உரிைமையப் ெபற்  க் றார்கள் . ஆம், அ  ஒ  ெபா வான ஒ ங்  ைற. 
அ  சரிதான்.

எனேவ, ேதவன், எல்லா வைக  ம் தன் ைடய வார்த்ைத ல், சைப ல் அவர ்  லைர 
அப்ேபாஸ்தலர்களாக ம்,  லைர ேபாதகர்களாக ம்,  லைர  கமளிக் ம் 
வரத்ைத ைடயவர்களா ம்,  லைர அந்நிய பாைஷ ேப  றவர்களா ம்,  லைர  யாக் யானம் 
பண்  றவர்களா ம் இன் ம் மற்ற எல்லா வரங்கைள ம் சைப ன்  பக்   த் க் ம், 
சைப ன்  ஒ ைமப்பாட் ற் ம், நம்ெமல்லாைர ம் ஒேர ஜனமாக ம்,  (அ  சரிதாேன? அ  
சரிதான்,) அவ க் ள்  ஒன்றா  க் ம்ப க் ம் ஒேர ஆத் மா ம், ஒேர இ தய ம், ஒேர 
சரீர ம், ஒேர ஆ  ைடய சேகாதர  ேநக ைடயவர்களாய்  இ க் ம்ப க்  
இவ்ெவல்லாவரங்கைள ம் சைப ல் ேதவன் ைவத்தார்.
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நாம் இ  ஆ களால் அல்ல ஆனால் எல்லாவற் ற் ம் ேமலானவ ம், எங் ம் நிைறந்தவ ம், 
எல்லாவற்ைற ம் அ ந்தவ ம், நம்ெமல்லா க் ம்  தா ம், ேதவ மான ஒேர ஆ  னால் 
ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்  க் ேறாம். ஆம், இதற்காகத்தான்  இந்த வரங்கைள ேதவன் 
சைப ல் ைவத்  க் றார.் அந்நியபாைஷ வர ைடய  லைர அந்நிய பாைஷ ல்  ேப ம்ப க் , 
ேவ   லைர அந்நிய பாைஷக்   யாக் யானம் பண்  றதற் , ேவ   லைர  ரசங்கம் 
பண் ம்ப க்   றப்பட் ப் ேபாகச் ெசய்  க் றார.்

இப்ெபா  , ெதய் க வரங்கைள நம்பாத மக்கள்  இ க் றார்கள்  என்  நமக் த் ெதரி ம், 
இ ப்  ம் அவர்கள்  ரசங் மார்களா  க் றார்கள். அப்ப  இ க் ம் பட்சத் ல் அவர்களால்  
எப்ப  அைத  ரசங் ப்பதற்  (ெதய் க) உத்ேவகத்ைத ெபற் க் ெகாள்ள   ம்.  ரசங் க்கக் 
  ய வரம் என்  ஒன்  இல்லாமற்ேபானால்,  ன்னர் அதன்ப  பார்க் ம்ேபா , ஒவ்ெவா  
நப ம்  ரசங் மார்களாய்  இ க் றார்கேள சைப ல் ேதவன்  லைர (அைத ேதவேன) 
அப்ேபாஸ்தலர்களாக ம்,  ர்க்கதரி களாக ம், ேபாதகர்களாக ம்,   ேசஷர்களாக ம், 
இன் ம் அப்ப ப்பட்டவர்கைள, எல்லாவற்ைற ம் சைப ல் ைவத்  க் றார.் அங்ேக அவர்கைள 
ேதவேன ைவத்  க் றார.் எனேவ அவர்கள்  ஒ    ப் ட்ட ேவைலைய ெசய் ம்ப க்  
உத்ேவகத்ைத ெபற்  க் றார்கள் .
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 ல மக்கள்  ஒ  வரத் ற்  ேமலாக ம் ெபற்  க்கலாம். ஆனால் ஒ  நப க் ள்  
 ைறந்தபட்சம்  ஒ  வரேமா  அல்ல  அதற்  ேமலாகேவா  இ க் ம்.  எனேவ  இைவெயல்லாம்
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ேசர்ந் , அவள் (எ த் க் ெகாள்ளப்ப த ல்) ேபாக ஆயத்தப்ப ம்ப க் ,   ஸ்  ன்  சரீரத்ைத 
ேமேல ப் கட்ட இைவயா ம் ேசர்ந்   ரிைய ெசய் ற .

பைழய ஏற்பாட் ல் ெசய் ைய ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  இரண்  வ கள்  அவர்க க்  
உண்டா  ந்த . அ ல் ஒன்  ெசாப்பனக்காரர ் (Dreamer) இன்ெனான்  ஒ   ர்க்கதரி  
(Prophet). அதன்  ன்னர் அவர்க க்  ஊரீம்  ம்  ம் இ ந்த . ஊ யக்காரர்களா ய நீங்கள்  
நான் எைதப் ேப  ேறன்  என்  அ ந்  க்  ர்கள் , அ  ஆேரானின் மார்பகத் ன்  ேமல் இ க் ம் 
ஊரீம்  ம் ம் (Urim Thummim).
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எனேவ ஒ  ெசாப்பனக்காரன்  ஒ  ெசாப்பனத்ைத கண் , அ  அ  க்கப்பட்டேபா , 
அ தாேம ஊரீம்  ம் ம் ேமல் ெவளிச்சத்ைத  ரகா க்காதபட்சத் ல், அ  சரியான 
ெசாப்பனமாக க தப்படமாட்டா . அேத ேபால் ஒ   ர்க்கதரி   ர்க்கதரிசனம்  
உைரப்பாெனன்றால் , அ தாேம ஊரீம்  ம் ம் ேமல் ெவளிச்சத்ைத  ரகா க்காதபட்சத் ல், அ  
ெபாய்யான  ர்க்கதரிசனமாக க தப்ப ம். ஆனால் அ  ெவளிச்சத்ைத  ரகா க் மானால் அ  
ஒ  உண்ைமயான  ர்க்கதரிசனமா ம்.

இப்ெபா  , ஊரீம்  ம் ம் ேபான   ந் , ேதவ ைடய ேவதாகமேம ஊரீம்  ம் மாய் 
இ க் ற . எனேவ இப்ெபா   ஒ  ெசாப்பனக்காரன்  ஒ  ெசாப்பன ம், ஒ   ர்க்கதரி  
 ர்க்கதரிசன ம் உைரப்பாெனன்றால், அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் இல்லாமற்ேபா மானால், 
அைத அப்ப ேய  ட்  ட ேவண் ம் (ஏற் க் ெகாள்ளக்  டா ). அ  சரிதான். ஆனால் அ  
ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் இ க் மானால் அ தாேம ேதவன் ேப  றதாய் இ க் ற . அ சரி. 
அவ ைடய வார்த்ைததான்  ேதவ ைடய ஊரீம்  ம் மாய் இ க் ற .

“வான ம்    ம் ஒ ந் ேபாம் ஆனால் என் ைடய வார்த்ைதேயா ஒ ந்  ேபாவ ல்ைல”.

இ ேவ  தன்ைமயான ம், அஸ் பார ம் மற் ம்   ஸ்தவ சத் யத் ற்கான ஒேர 
அஸ் பாரமாய் இ க் ற , அ  ேதவ ைடய ேவதாகமாக இ க் ற . அ தாேம ேதவ ைடய 
ேவதாகமத்   ந்  வரேவண் யதாக இ க் ற .
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அைதேய மற்ற நா களில், எப்ப யாக அைவ அஞ்ஞான வ களி ம் (Pagan ideas), 
 டநம் க்ைககளி ம் மற் ம் எல்லாவைகயான  சா யல்களி ம் ைவக்கப்பட்  ப்பைத 
நம்மால் பார்க்க    ம். அங்ேக இ க் ம் அப்ப ப்பட்ட காரியங்கள்  உங்க க்  சவாலாக 
இ க்கா  என்  நீங்கள்  எண்ணேவண்டாம். நிச்சயமாகேவ அைவகள்  உங்க க்  சவாலாக 
இ க் ம். எனேவ நீங்கள்  அப்ப ப்பட்ட நா க க்  ேபாவதற்   ன் நீங்கள்  எைதப் பற்  
ேப   ர்கள்  என் ம், யாைர அ ந்  க்  ர்கள்  என் ம் நீங்கள்  ெதரிந்  ெகாள்ளேவண் ம். 
ஏெனனில் அங்  க் ம் அந்த ெபரிய  னியக்காரர்க ம் இன் ம் அ  ேபான்றவர்க ம் சரியாக 
ஒவ்ெவா  வ   ம் உங்க க்  சவால்  ம்ப க்  அங்  க் றார்கள் .

நீங்கள்  ஒ ேபா ம் பயப்படேவண்டாம், நாம் ெமய்யான,   க் ற ேதவைன மாத் ரேம 
ஆரா க் ேறாம். அ  சரிேய.

இப்ெபா  , நான்  யக் ேறன் , ஏெனனில் இவ் தமான ஒ  வைக ல் நான்  ட்டங்கைள 
அைமக்க    ம் என் ... நான்  உங்க ைடய சேகாதரனாக ஊ யக்காரனாக இங்ேக 
இ க் ேறன் . நான் உங்கைள இதயப் ர்வமான   ஸ்தவ அன் னி த்தம் ேந த் , அக்கைர ல் 
உங்கேளா   ட என்ெறன் ம் நித் யத்ைதக் க க்க எ ர ் பார்க் ேறன் . நான் எைத 
 றப்பானெதன்  நிைனக் ேறேனா அைத உங்க க் ச ்ெசய்யேவ இங்ேக நான்  இ க் ேறன் .
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நான் சேகாதரர்களிடத் ல், இங்ேக ஃ னிக் ல் எவ் தமான  ட்டம் ைவத்தால் 
ஏற்றதா  க் ம் என்  நீங்கள்  நிைனக்  ர்கள் என்  அவர்களிடத் ல் ேகட்ேடன் . அவர்கள், 
“கர்த்தர் வ  நடத்  ற வ  ல்”, என்றார்கள் . ஆம் அவ் தமான சேகாதரர்கேளா  நான் ஊ யம் 
ெசய்ய   ம்  ேறன் . கர்த்தர் வ நடத்  ற வ  ல். ஆேலாசைனக்காரர் அேநகரால் நன்ைம 
உண்டா ம்.

எனேவ இம்ம ய ேவைள ல் இந்த  ட்டத்தாைர   த்  ஆச்சரியப்ப  ேறன் , எப்ப ெயனில் 
நாம் ெஜபத் ற்  ேபான ற  உங்கள்  இ தயங்களில் அைதக்   த்  நிைனத்  இ  
எப்ேபற்பட்ட  ட்டமா  க் ம் என்  நீங்கள்  ஆச்சரியப்படலாம் . எனேவ இங்ேக  யா யஸ்தர் 
இ ப்பார்களானால் , அதாவ  ெஜபவரிைச ல் ெஜ க்கப்ப ம்ப க்   யா யஸ்தர் 
அ கமாேனார் இ க் ம் பட்சத் ல் , நாம்  கமளிக் ம் ஆராதைனைய ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.

அேத சமயத் ல் அ   ரசங்க ஆராதைனகளாக ம், ஆத் மாக்க க்  இரட் ப்ைப 
அ   றதா ம்,  ட்டத் க்  வந்  க் றவர்க க்  ெஜபத்ைத ஏெற ப்ப மா ம் 
இ க் மானால் ...

எப்ேபாெதல்லாம், எல்லாேநரத்  ம் ஒவ்ெவா  ஆராதைன  ம்.... ெதய் க  கமளித்தல் 
என்ப   ைனப்   ப்பதற்காக ெகாக்  ல் ைவக்கப்ப ம்  ண் ல் இைரையப் ேபான்ற . 
பா ங்கள். நீங்கள்    க்   ண் ல் ெகாக் ையக் காண் ப்ப ல்ைல. ஆனால்  ண்  ல்  
இ க் ம் இைரையத்தான்  (Bait) காண் க்  ர்கள். அ   ண் ல்  இைரைய கவ் ப்  த் , 
 ண் ல்  ெகாக்  ல்  (hook) மாட் க் ெகாள் ற . ஆகேவ, அ ...  ட்டத்தட்டெதாண்  ... 
எண்ப  சத தம்  இேய    ஸ்  ன்   ட்டங்கள்  எல்லாம்  ெதய் க கமளிக் ம்   ட்டமாக
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இ ந்த .

எனேவ மக்க ைடய மனநிைலைய அ ந்  ெகாள் ம்ப க்  அவர ்  யா யஸ்தர்கைள 
 கப்ப த் , அவர்கைள ெகாண் வர ேவண் ய இடத் ற்  ெகாண்  வந்  அதன்  ன் 
அவர்க க்    ேசஷத்ைத  ரசங் த்தார். அ  சரிேய

அந்த வ  ல் தான்  ஆப் ரிக்கா ல் ஒ   ற்பக ல்  ற   ப்பதா ரம் மனம் மாற்றம் 
அைடந்தவர்கைள,   ஸ்தவத்ைத அ யாத  றஜா  னைர சம்பா த் க் ெகாண்ேடாம். உலகம் 
இ வைர ல் ெபற் ராத இரண்  மடங்    ம்ப ம்   ம்ப ம் எண்ணக்  ய,   ஸ்தவத்ைத 
அ யாத  ப்பதா ரம்  றஜா  னைர  டஅைழப் ல் ெபற் க் ெகாண்ட  என்  நான்  
  க் ேறன் .

எனேவ  தலாவ  ெதய் க  கமளித்தல் அளிக்கப்பட் , அதன்  ன்னர் அவர்க க்  
  ேசஷம்  ரசங் க்கப்பட்ட .

இப்ெபா  , நாம் கர்த்தைர    அள ல்  ேச க்க   ம்  ேறாம். எனேவ இன் ம் ஒ   ல 
நி டங்களில் நாம் ெஜ த்  நம  கர்த்தரிடத் ல் அைத ேகட்ேபாம். எத்தைன ேபர.்.. நாம் 
 கமளிக் ம் ஆராதைனைய ெகாண்  க் ம்ப  கர்த்தரிடம் நாம்   ம் வதாக நீங்கள்  உண ம் 
பட்சத் ல் , அைத நாம் அ  த் ,  ன்னர் அைத ெதாடங்கலாம். நாம்  வங்கலாம். 
அப்ப  ல்லாத பட்சத் ல்  நாம் ேவ   தத் ல் அைத  வங்கலாம். எனேவ கர்த்த ைடய  த்தம் 
எ ேவா, அைத நாம் ெசய்ய  ற்ப ேவாம்.
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நான் இப்ெபா  ... நான் வழக்கமாக.... என் ேவதாகமத் ல் எ  ைவத் ள்ள 
ெவளிநாட் க்கான ஒேரெயா  தரிசனத்ைத நான்  ெபற் ள்ேளன் . இங்ேக இப்ெபா   இ ப்ப  
ேதவ ைடய  த்தமாக இ க்கக்   ம்.

ச பத் ல், நான் ெபரிய ெகல்லாக் அரங்கத் ல் (kellogg Auditorium), ஒ  அ ைமயான 
 ட்டத் ல்  இ ந்ேதன் . அந்த இடமான   ைரையத் ெதா ம் வைர நிரம்  வ ந்த . நாங்கள்  
அங்ேக இரண்  வாரம் தங்  இ க்கேவண் ம். ஆனால் நாங்கள்  அங்ேக  ட்டத்தட்ட நான்  
நாட்கள்  தான் இ ந்ேதாம். ஒ   ற்பக ல் ெஜ க் ம்ப க்  ஒ  ஏரியண்ைட ெசன்  ந்ேதன் . 
அங்ேக கர்த்தர் இறங்  வந்தார். ஏேதா ஒ  சத்தத்ைதக் ேகட் , நான்   ம்   ற் ம்  ற் ம் 
பார்த்தேபா , நான்  ஒ  பட ன்  ன்னாக உட்கார்ந்தப  நீேராட்டம் ேபா றேபாக் ல் ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ெபா   கர்த்த ைடய  தன் அ  ல் வந் , என்ைன வல   றமாக 
  ம்பச ்ெசய் ,  ன்னியாெபா ஸ்  (Minneapolis) ேபாகச் ெசான்னார்.

இப்ெபா  , ஒ   ட்ட ஊ யக்காரர்க க்  அைத  ரியைவப்ப , அ  க னமா  க் ம். 
ஆனால் நான் அங்  ந்  உடன யாக ேபாக ேவண் யதாய்  இ ந்த . எனேவ  ன்னேசாட்டா ல் 
இ க் ம்  ன்னியாெபா  ல், ேகாடர்ன்   ட்டர்ஸன்  (Gordon Peterson), நீங்கள்  யாராவ  அவைர 
அ ந்  ப் ர்களானால் , அவ க்  க தம் எ   அ  கர்த்த ைடய  த்தமா, இல்ைலயா 
என்பைதக் ேகட்  அ ந் ெகாள்ளலாம். ேதவன் அங்ேக அவ் தமாக காரியத்ைதச் ெசய்தார.்
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இப்ெபா  , அ த்த ஜனவரி ல் சேகாதரன் ராபர்ட்ஸ்  இங்ேக இ ப்பார ்என்  நான்  அ ந்  
ெகாண்ேடன் . இரண்  வ டங்க க்   ன்னதாகேவ இந்த  ட்டங்கைள அவர்கள்  ஏற்பா  
ெசய்   ட்டார்கள், ஏெனனில் அவர்கள்  இன்ெனா   தமான வ  நடத் த ன்ப  
ெசல் றார்கள் . ஆனால்... அ  அேத பரி த்த ஆ  னால் தான். பா ங்கள் . அவ் தமாக 
ெசய் ம்ப க்  அவர்கள் வ நடத்தப்ப  றார்கள் . அவ் தமாகேவ அ  இ க் ற ... 
என் ைடயேதா தரிசனத் னால் நடத்தப்ப  ற . இப்ெபா   சரியாக, எங்ேக ேபாக ேவண் ம் 
என்  என்னிடத் ல்  கர்த்தர் ேப ம்ேபா , உடன யாக அைத நான் ெசய்ேவன் . அ  
எங்  ந்தா ம் அவ் தமான  ட்டங்கைள ஏற்பா  ெசய்வ  என்ப  க னமான தான்.

இெதல்லாம் நான்  சேகாதரன். பல்லார்ட் டத் ல்    ன ேபால் “கர்த்த க்   த்தமானால், 
இந்த எட்  நாட்கள்  ெதாடர்ந்  நான்  ட்டத்ைத நடத் ேவன்”, என்  இ க் ற . அ  சரிதாேன, 
சேகாதரேன? ஆம் ஐயா. ெவ மேன அ  கர்த்த க் ... நீங்கள்   ளம்பரம் ெசய் ற 
எந்தெவான் க் ம் நான் ெபா ப்பாளியாக இ க் ேறன் . ஆனால் கர்த்தர்...

காரணம் அவர ்எப்ப யாக அங்ேக ஆப் ரிக்கா ல் காரியங்கைள ெசய்  மற் ம்  ல... ஒ  
  ய தவ தலான வ நடத் தைல ெசய் ம்ப க்  நான்  ட்  ட்டப யால்  எப்ப ப்பட்ட 
ெதால்ைல ல் நான்   க் க் ெகாண்ேடன்  என்பைத இவ்வாரத் ல் நான் உங்க க்  
ெசால்  ேறன் . கர்த்தர் எனக்  தரிசனத்ைதக் காண் த்  ேவ  ஒ  காரியத்ைத ெசய் ம்ப க்  
என்னிடத் ல்     ந்தார.் ஆனால் அைத த ர்த்  நான் அவர்கைள ேவெறான்ைற 
ேப ம்ப க்   ட்  ட்ேடன் . பா ங்கள். எனேவ அதற்காக  ரயத்ைத நான் ெச த் ேனன்  
அல்லவா? ஆகேவ அவ் தமாக அைதத்   ம்ப ம் ெசய்ய நான்  ஒ ேபா ம்   ம்ப ல்ைல.
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எனேவ, இப்ெபா   நாம் பரி த்த ஆ யானவரின் வ நடத் தைலப்  ன்பற்ற 
ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். ஆகேவ இங்ேக எத்தைன  யா யஸ்தர்கள் ெஜ க் ம்ப க்  
இ க் றார்கள்? ெஜ க்கப்படேவண் ம் என்  இ க் றவர்கள்  உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த் ங்கள் . உங்க ைடய கரங்கைள நான்  பார்க்கட் ம், இப்ெபா   ெஜ க் ம்ப க்  
கட் டம் எங்  ம்  யா யஸ்தர்கள் இ க் றார்கள் . சரிதான் .
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 யா யஸ்தர்க க்கான ெஜபம் ெசய்யப்ப தல் ேவண்டாம் என்  ெவ மென பைழய 
பானி லான   ேசஷ  ரசங்கம்  மற் ம் அ  ேபான்ற காரியங்கைள ைவத் க் ெகாள்ேவாம் 
என்  எத்தைன ேபர ்  ம்   ர்கள் . அப்ப ப்பட்டவர்கள்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள். 
அப்ெபா   எனக்  ஒ  ேயாசைன  ைடக் ம். இங்ேக நாம் பார்க் ம்ேபா  ஒ   கமளிக் ம் 
ஆராதைனைய ைவத் க் ெகாள்ளலாம் என்  ேதான்  ற , அப்ப  ல்ைலயா? அ  சரி.

சரி, இப்ெபா   கர்த்த க்   த்தமானால் நாம் இரண்ைட ம் நம்மால்   ந்த  றந்த 
 ைற ல் கலந் , நம்மால்  ஆ ம் ஒவ்ெவான்ைற ம் ெசய்ேவாம். எனேவ இப்ெபா   மக்கைள 
வரிைச ல் வரச் ெசய் ம்ப க்  நாம் அவர்க க்  ெஜப அட்ைடைய ெகா க்கேவண் யதாய் 
இ க் ற . அைத ஒவ்ெவா வ ம் அ வார். சேகாதரன் ராபர்ட்ஸ்  இன் ம் அ ேபான்ற ெப ம் 
 ரள் ஜனக் ட்டத்ைதக் ைகயாண்  அ பவம் ெபற்றவர்க க் ம் நாம் ெஜபஅட்ைட 
ெகா க் ேறாம் என்  ெதரி ம்.
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எனேவ, அைத நாம் ெசய் ம்ப   ன்னச்  ன்ன  ன்ஏற்பா  காரியங்களி ம் இன் ம் அ  
ேபான்ற காரியங்களி ம் நாம் தைல ட   ம்ப ல்ைல. உங்களால்   ந்த மட் ம் மாைல ஆ  
மணியள ல் இங்  வந்   ங்கள் . உங்களால் எவ்வள   க் ரம் இங்ேக வர   ேமா அவ்வள  
 க் ரம் இங்ேக வந்   ங்கள் . உங்களால்    ந்தமட் ம் ஆ  மணிக்ெகல்லாம் இங்ேக வந்  
  ங்கள் , ஆறைர மணிக்   ற  காலதாமதமாக வரேவண்டாம். ஏெனனில் அவர்கள் ஏ  
மணிக்ேகா அல்ல  அவ் தமான மணிேவைள ல்  ட்டத்ைத ஆரம் க் றார்கள்  என்  நான் 
நிைனக் ேறன் . ஆகேவ, நாம்... ெசய்ய   ம்ப ல்ைல.

உள்ேள வ  ற எவ ம், நீங்கள்  உங்க ைடய ெஜப அட்ைடகைளப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம். 
எனேவ நாம் அப்ப  ெசய் ம் பட்சத் ல் அ தாேம  ட்ட  ன்ஏற்பாட்  காரியங்க க்  
இைட ராக இ க்கா . இப்ெபா   கர்த்தர் தாேம உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இவ்வாரத் ல் 
கர்த்த க் ச ் த்தமானைத என்னால்   ந்தமட் ம் ெசய்யப் பார்ப்ேபன் .
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இப்ெபா  , கர்த்தைர ேந க் ற ஒவ்ெவா வ ம், “ஆெமன் ” என்  ெசால்வார்களாக. ஓ, அ  
அ ைமயா  க் ற . இப்ெபா   நான் ஒ    ய வசனத்ைத இங்ேக ேவதத்   ந்  ப க்க 
  ம்  ேறன் , ஒ  ேவைள நான்   வ , தவ ப் ேபாகலாம் , ஆனால் இ  ஒ ேபா ம் தவ ப் 
ேபாகா . பரி த்த

 க்கா,  2-ம் அ காரம், 25-ம் வசனம். இங்ேக நான் இரண்  அல்ல   ன்  வசனங்கைள 
வா க்கட் ம்.

அப்ெபா     ேயான்  என் ம் ேபர் ெகாண்ட ஒ  ம ஷன்  எ சேல ல் 
இ ந்தான்; அவன்  நீ  ம்  ேதவபக்  ம்  உள்ளவனா ம் , இஸ்ரேவ ன்  ஆ தல்  
வரக்காத்  க் றவனா ம்  இ ந்தான்  அவன்  ேமல்  பரி த்த ஆ  இ ந்தார்.

கர்த்த ைடய   ஸ் ைவ நீ கா ம்  ன்ேன மரணமைடயமாட்டாய்  என்  
பரி த்த ஆ  னாேல அவ க்  அ  க்கப்பட்  ந்த  
(ெவளிப்ப த்தப்பட்  ந்த )

அவன்  ஆ  ன்  ஏ த னால்  ேதவாலயத் ேல வந்  ந்தான் . இேய  என் ம் 
 ள்ைளக்காக நியாயப் ரமாண  ைறைம ன்ப  ெசய்வதற்  தாய்  தகப்பன்மார்

அவைர உள்ேள ெகாண்  வ ைக ல் , அவன்  அவைரத் தன்  ைககளில்  
ஏந் க்ெகாண் , ேதவைன ஸ்ேதாத்தரித் ,

ஆண்டவேர, உம  வார்த்ைத ன்ப  உம  அ ேயைன இப்ெபா   
சமாதானத்ேதாேட ேபாக     ர்.

உம் ைடய இரட்சண்யத்ைத என்  கண்கள்  கண்ட  என்றான்.

வா த்த அவ ைடய வார்த்ைதைய கர்த்தர் தாேம ஆ ர்வ ப்பாராக. இந்த வார்த்ைத ன்  
ஆக் ேயாேனா  நாம் ேப ைக ல் நாம் தைலகைள தாழ்த் ேவாம்.
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இப்ெபா  , இரக்க ள்ள பரேலாகப்  தாேவ, நாங்கள்  எங்கள்     மானிட   யத் ன்  
தாழ்ைமேயா ,   வா க் ற ேதவ ைடய  ள்ைளகளாக எங்கைள சமர்ப் க் ம்ப க்  
நாங்கள்  உம்மண்ைட ல்  வந்  க் ேறாம். எங்க ைடய ஒவ்ெவா  பாவத்ைத ம் மன்னித் , 
எல்லா அநீ களி  ந் ம், எல்லா  யநலமான காரியங்களி  ந் ம் எங்கைள  த் கரி ம். 
பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இம்ம ய ேவைள ல் வந்  இங்  க் ற ஒவ்ெவா வர் ேம ம் 
அவ ைடய ஆ ர்வாதத்ைதப் ெபா ந்த ள்வாராக. இைத அளி ம், கர்த்தாேவ.

இந்த ெபரிய அழகான  னிக்ஸ்  பள்ளத்தாக்   ந் ம், இைத  ற்   க் ம் 
பட்டணங்களி  ந் ம் வந்  க் ற இந்த ஊ யக்காரர்க க் ம் , இந்த மக்க க் ம் மற் ம் 
இந்த ேதசம்   வ மாக பர   க் ம் ெவவ்ேவ  சைபகைளச ் ேசர்ந்த   ஸ்தவர்க க் ம் 
நாங்கள்  நன்  ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம்.
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இப்ெபா  ,  தாேவ, நாங்கள்  யாவ ம்  வந்  இலவசமாக ப கக்   ய  வதண்ணீரின்  
ஊற்றா ய, அல்ேல யா‚ ஒ  ெபா வான ப கக்  ய இடத் ற்  நாங்கள்  வந்  க் ேறாம். 
கர்த்தாேவ, இப்ெபா   இந்த வார்த்ைதைய எ  ன அவர ் தாேம வந் , வார்த்ைதைய 
 யாக் யானம் ெசய் , அைத  ரத் யட்சப்ப த் வாராக (Manifest).

ேதவேன, இந்த வ  ற வாரத் ல்   டவர்கள் நடக் ம்ப க் ம்,   டர்கள் 
பார்ைவயைட ம்ப க் ம் ெசய் ராக. ஆ க் ரிய வார்த்ைத ல் ெசால்ேவாமானால் , 
  டர்க ைடய கண்கள்  றக்கப்பட் , இப்ெபா   பரி த்த ஆ  ன் ம ைமயான மைழைய 
அவர்கள் கா ம்ப க் , எங்க க்  இன்ெனா  பைழய பாணி லான உ க் தைல எங்க க்  
தந்த ள் ராக. இப்ெபா ேத இைத அளி ம்,கர்த்தாேவ.

35

ஒவ்ெவா   ட்டத்ைத ம் ஆ ர்வ  ம். சேகாதரன்  ஷ லைர ம் (Brother Schuller) அவ ைடய 
 ட்டங்கைள ம் ஆ ர்வ  ம். நீர ் அவேரா   ட இ க் ம்ப க்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். 
அேநக ஆத் மாக்கைள உள்ேள ெகாண்  வா ம், கர்த்தாேவ. உண்ைம ேலேய, இவ்வாரத் ல் 
  ஸ்  க்காக  ற் க்கணக்கான ஆத் மாக்கைள அவர ்சம்பா ப்பாராக. இப்பள்ளத்தாக் ல்  
இ க் ற ஒவ்ெவா  சைபைய ம் ஆ ர்வ  ம் . ேம ம் ஒ  மகத்தான வைக ல் பரவக்  ய 
எ ப் தலான  இந்த பள்ளத்தாக்  எங்  ம் பரவத்தக்கதாக இ தாேம ஒ  ெதாடர ்ஓட்டத்ைதப் 
ேபால் ஒ  சைப   ந்  இன்ெனா  சைபக்  ெசன்  கடல் கடந்  அ  ைடய சத்தமான  
உலகெமங்  ம் ெதானிக்கட் ம். அப்ெபா   ேதவ ைடய ம ைமைய கா ம்ப க் , இந்த 
 ரிய பள்ளத்தாக் ற்  மக்கள்  பறந்  வரத்தக்கதாக, உலகத்   க் ம் எல்லா 
பாகங்களி   ந் ம் மக்கைள இங்ேக இ த் ட ெசய்யக்  ய ஒ  பைழய பாணி லான 
எ ப் தைல தந்த  ம்.

இைத அளி ம்,  தாேவ.

நீங்கள்  மைல ன்  ேமல் ைவக்கப்பட்ட  ளக்கா  க்  ர்கள், மைல ன்  ேமல் ைவக்கப்பட்ட 
பட்டணம் மைறந்  க்க மாட்டா  என்  ேவதாகமம்    ற . மக்கள்தாேம இங்ேக ஓ  
வரத்தக்கதாக, ஒவ்ெவா  சைப ம் எ ப் தைல ம் ஐக் யத்ைத ம் ெபற் , வார்த்ைத என்ன 
   றேதா அைத பரி த்த ஆ யானவர் தாேம ெசய்  காட் , நிைறேவறச் ெசய்  ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய நிஜப் ெபா ளாக நிைறேவற்றக்    ய மைல ன்  ேமல் ைவக்கப்பட்ட  ரகா க் ற 
 ளக்காக இப்பட்டணம் இ க்கட் ம், இைத அளி ம் கர்த்தாேவ.  தாேவ, இைத நிைறேவறச் 
ெசய் ம்ப க்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம்.
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இப்ெபா  , ஆராதைனகைள அ ேஷ  ம். இந்த கட் டத் ற்காக நாங்கள்  நன் ைய 
ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம். இைத எங்க க்  வாடைகக்  ெகா த்த மக்கைள ம், கட் ட 
ெபா ப்பாளர்கைள ம், மற் ம் அ காரப் ெபா ப் ல்  இ க் றவர்கைள ம் ஆ ர்வ  ம். 
அவர்கள் இரட் க்கப்படாதவர்களாய்  இ ப்பார்களானால், அவர்கைள நீர ் இரட் க் ம்ப க்  
நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். அவர்கள் நித் ய  வைன ம் மற் ம் இேய  ன்   லம் உல ல் 
வரப்ேபா ற  வைன ம் ெபற் க் ெகாள்ளட் ம்.

இப்ெபா   நீர ் இந்த கட் டத்ைத கட் க் ள்ளாக எ த் க்ெகாண்  இக்கட் டத்ைத 
அ ேஷ த்த  ம். பரேலாக  தர்கள் யாக்ேகா ன்  ஏணி வ யாக இறங்  வந்  இரா வ 
 ரர்கள் ெபா ப்ைப எ த் க் ெகாள்வ  ேபால; ஒவ்ெவா  இடத்  ம், ஒவ்ெவா   ைல  ம் 
தங்கள்  கடைம ன்  பாைத ல் சரியாக தங்கள்  ெபா ப்ைப எ த் க் ெகாண்  ஒவ்ெவா  
இடத்  ம் நிற்கட் ம் மற் ம் இவ் டத் ல்  எ ப் தல் நடந்     மட் ம் அவர்கள்  
இக்கட் டத்ைத  ட் ப் ேபாகாமல் இ ப்பார்களாக. ேதவேன, இைத அளி ம். அவர்கள்  தாேம 
இங்  ப்பவர்களின்  இ தயங்கேளா  ேப வார்களாக மற் ம் மகத்தான அைடயாளங்க ம், 
அற் தங்க ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதேயா   ட ெதாடர்ந்  வரட் ம். இைத இேய  ன்  
நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .
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நான் மக்கள்  மத்  ல்  ரயாணம் ெசய்ைக ல், இரண்  வைகயான மக்கள்  இ ப்பைத நான் 
கண்   த்ேதன் . அ ல் ஒன்  ெபந்ேதெகாஸ்  (Pentecostal) அல்ல       ேசஷ (Full Gospel), 
ெதளிவாக ெசால்ேவாமானால்  அேநக ெவவ்ேவ  வைகயான மக்கைள ெகாண்  க் ம்    
  ேசஷ மக்களா  க் றார்கள் . நான் கண்   த்த அ த்த வைகயான மக்கள்  அ ப்பைட 
வா கள்  (fundamental). தங்க ைடய நிைல (Position) என்னெவன்பைத அ ந்தவர்களாய் 
இ க் றார்கள் . அவர்கள் ேதவ ைடய  மாரர்க ம்,  மாரத் க மாய்,  (நன்  சேகாதரேன) 
இேய    ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாள்வ ன்   லம் தாங்கள்  ேதவ ைடய  மாரர்க ம், 
 மாரத் க ம் என்ற நிைலைய ெபற்  க் ேறாம் என்பைத அவர்கள்  அ ந்  க் றார்கள்.

பரி த்த ேயாவான்  5:24-ம் வசனம்,  “என் வார்த்ைதகைள ேகட்  என்ைன அ ப் னவைர 
  வா க் றவ க்  நித் ய  வன் உண் ”, என்     ற . ஆனால் அவர்க க்  அவ்வள  
  வாசம் இ ப்ப ல்ைல.

அதற் ப ் ற  நான் கண்    த்த  என்னெவனில் , ெபந்ேதெகாஸ்ேத மக்கள்  அல்ல     
  ேசஷ  ட்டத்தார ் வல்லைமைய ெபற்  க் றார்கள் . ஆனால் அைத இயக்கக்  ய 
  வாசம் அவர்க க்  இல்லாம  ந்த . அ  இவ் தமாக இ க் ற . எப்ப ெயனில் ஒ  
மனித க்  வங்  ல் அ கமான பணம் இ க் ற . ஆனால் அைத எ ப்பதற்கான 
காேசாைலைய  எப்ப  எ தேவண் ம்  என்  அவ க் த்  ெதரியா .  இன்ெனா வ க் 
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காேசாைலைய எப்ப  எ த ேவண் ம் என்  ெதரி ம். ஆனால் வங்  ேலா பணம் இல்ைல. 
அந்த இ வைர ம் உங்களால் ஒன்றாக ெகாண்  வர   மானால், ஆ ரவ ட அரசாட்  
வந்   ம்.

இப்ெபா  , ெபந்ெதெகாஸ்ேத அல்ல  உலகம்   வ ம் இ க் ம்      ேசஷ 
மக்களிடத் ல்  ஒ  மகத்தான   வாசம் இ ப்பைத நான் கண்   த்ேதன் . அவர்கள் 
  வாசத்ைதப் ெபற்  ப்பதற்கான காரணம் அவர்கள் ஒ  ப ேமேல  ெசன்  க் றார்கள் . 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட ேதவ ைடய ஆ  னால் அவர்கள் ம ப  ம்  றந்  க் றார்கள் .

அேநக மக்கள்  என்னிடத் ல் ,  “சேகாதரன் ,  ரான்ஹாம், நீங்கள்  ெபரியவனா ம் ேபா , 
உங்கள்  தகப்பைனப் ேபால் இ ப் ர்கள் ”, என்றார்கள் . ஆம், ஏெனனில் அவர ்என் தகப்பன் . அந்த 
காரணத் னால்  தான் நான் அவைரப்ேபால்  காணப்ப ேவன் .

நாம் ெபற்  க் ற அேநக காரியங்கள்    ம்ப வம்சாவ த் ேதான்றல்  லம் (strain) 
ேதாற்றத் ல்  ஒ வ க்ெகா வர ் ஒற் ைமைய ெகா க் ற . அவ் தேம நாம் ேதவ ைடய 
ஆ  னால்  றந்  க் ம்ேபா , ேதவ ைடய   ம்ப வ த்ேதான்றல்  லம் நாம் ேதவ ைடய 
 ணா சயங்கைளப் ெபற்  க் ேறாம். எனேவ தான் நாம் ேதவ ைடய  மாரர்களாக 
இ க் ேறாம்.
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அவ் தமாகத்தான்       ேசஷ மக்க ம் ேதவ ைடய  மாரர்க ம்  மாரத் க மாய் 
இ ப்பைத நான் கண்    த்ேதன் . அவர்கள் இயற்ைகக்  ேமம்பட்டைத (supernatural) 
  வா க் றார்கள் . ஆனால், இன்ெனா   ட்டேமா அந்த இடத் க்  ஏ ப்ேபாகாததால் , 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்டைத அவர்களால்    வா க்க  டாமல் ேபா ற . அவர்கள் 
  வா ப்பதற்கான ஒ  காரிய ம் அவர்களிடத் ல் இல்ைல. பா ங்கள் .

ஒ  ேமைஜ ன்  ேமல் தண்ணீர் ைவக்கப்படாத பட்சத் ல் , அங்  ந்  நான் தண்ணீைர எப்ப  
எ க்க    ம்? கவனி ங்கள் . நீங்கள்  ம ப  ம்  றக்க ேவண் ம், அப்ெபா   தான்  ேதவன் 
உங்க க்  உள்ளாக வ வார.் ஆம், இல்லாதைவகளி  ந்  ேதவன் உலகத்ைத உண்டாக் னார். 
அவர ்ெவ மென “உண்டாகக்கடவ ” என்  ேபச, அந்த வார்த்ைத அதற்கான ெபா ளாக மா  
அைத காட்  ல் ெகாண்  வந்த . இந்த  ற்பகல் நீங்கள்  உட்கார்ந்  க் ற இந்த இட ம்  ட 
ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்   ர யட்சமா  க் ற  (manifest). அ  சரிதான்
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நல்ல , இப்ெபா   அ ன் ஒ  பாகத்ைத ெபற்  க் ற ஒ  மனிதன்... எனேவ, இேய , 
“நான் அவர்க க்  நித் ய  வைன அளிக் ேறன்”, என்    னார.் நித் யம் (  eternal) என்ற 
வார்த்ைத, ேஸாய்  (Zoe) என்ற  ேரக்க வார்த்ைத   ந்  வந்த , அதற்  அர்த்தம்  
“ேதவ ைடய  வன்” (the life of God.) என்பதா ம்.

நல்ல , எனேவ நாம் ம ப  ம்  றந் , ேதவ ைடய  வைன நமக் ள்ளாக ெபற்  க் ம் 
ேபா , நமக் ள்  ேதவ ைடய  வன் இ க் ற . அ  தாேம ேதவன் எவ் தமாக 
  வா க் றாேரா அவ் தமாக நம்ைம   வா க் ம்ப  ெசய் ம். எப்ப ெயனில், வார்த்ைத 
என்ன     ந்தா ம் அ  நிச்சயம் உ வாக்கப்ப ம் (நிைறேவ ம்) என்பேத. பா ங்கள். 
அவ ைடய த ம் களால் நாம்  ணமாேனாம் என்  அ  (வார்த்ைத)     க் மானால், அ  
 ணமா  ட்ட  அவ்வள தான் . ஏெனனில் ேதவன் அவ் தமாக உைரத்  க் றார.்

எனேவ ஒ  மனிதன் ேதவ ைடய ஆ  னால்   றந்  க் ம்ேபா , அவன் ேதவ ைடய 
 மாரனா  க் றான் .  டாத  என்  இ க் ற காரியங்கைளக்  ட அவன்   ம் என்  
  வா க் றான் . அ  எப்ப ப்பட்டதா  ந்தா ம் அைத அவன்   வா க் றான் . அதற் க் 
காரணம் என்னெவன்றால், பரி த்த ஆ  ன் வ  ல்  ேதவன் அவ க் ள்ளாக இ ப்ப னால் , 
அைத அவன்   வா க் றான் . பா ங்கள் .

எனேவ, அவ க் ள்ளாக பரி த்த ஆ யானவர் இல்லாத பட்சத் ல், அவ ைடய 
 ந்ைதயான  அ ன்ேமல் இைளப்பாற   யா . ேம ம் அவனிடத் ல் அதற்கான காரியம் 
என்பேத இல்ைல, அ னி த்தம் அவனால் ேதவ ைடய காரியங்கைள  ரிந் க்ெகாள்ள   யா . 
அவ க்  அைதப் பற்  ஒன் ம்  ெதரியா . அவ ைடய இயற்ைகயான  ந்ைதயான  
ேதவ ைடய காரியங்கைளப்  ரிந்  ெகாள்ளா ; அ  அவ க்   ட்டாள்தனமாக (foolish) 
இ க் ம்.
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நம் மத்  ல் ஒ  ெபரிதான தைட (greatest hindrances) இ ப்பைத நான் கண்   த்ேதன் . 
அ  என்னெவனில் , சரியாக நீங்கள்  ேதவ ைடய மகத்தான காரியங்க க்  மத்  ல் இ க் ம் 
பட்சத் ல் ,  “அ  இன் ம் வர ல்ைல என் ம், இனி ேமல் தான்  அ  வரேவண் ம்” என் ம் 
ேதவ ைடய மகத்தான காரியங்கைள ேவெறா  காலத் ற்  ெபா த்   ர்கள்.

இப்ெபா  , நீங்கள்   றலாம்,  “இன் ம்  ெகாஞ்ச... காத்  க்கலாம்”. நல்ல , அ  
ஆ ரவ ட அரசாட் யாக இ க்கக்  ம், ஆனால் அங்ேக நமக்  எந்த ஒ   கமளித்த ம் 
மற்ெறந்த காரியங்க ம் அவ யப்படா . அ  அ த்  வரக்  ய காலமா  க் ற . 
இப்ெபா   நாம் பரி த்த ஆ  ன் காலத் ல் இ க் ேறாம். இப்ெபா   நீங்கள்  ேதவ ைடய 
 மாரர்களாய் இ க்  ர்கள் . இப்ெபா   நாம் ஒ  த்  உன்னதங்களில்  ற்  க் ேறாம், நாம் 
இ ப்ேபாம்  என்றல்ல.  இப்ெபா ேத,  இந்த  ம யேவைள ல்,  சரியாக  இப்ெபா ேத  நாம்
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ேதவ ைடய  மாரர்க ம்,  மாரத் க மாய்  ஒ  த்    ஸ்  இேய  க் ள்  உன்னதங்களில் 
 ற்  க் ேறாம். அ தான் உண்ைம. பா ங்கள். அப்ப யானால் எல்லா காரியங்க ம் நமக்  
ைகக்  வ ம்.

எனேவ அந்த   ய கட் க ம், இ ளான நிழல்க ம் ஒ ந்   ல ப் ேபா ம்ேபா , 
அப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் உடன யாக உள்ேள வந் , அற் தங்கைள நடப் ப்பார.் ஓ, 
அ னால் ெசய்யக் டாத காரியம் ஒன்  ல்ைல. ஆனால் அங்ேக அந்த   ய சந்ேதகம் 
இ க் ற .
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அ , ஒ  மனிதன் ஆற்ைறக்  கடப்பைத ேபான்  இ க் ற  என்  ஒ  சேகாதரனிடத் ல் 
நான் இக்காைல ல்  ேப க் ெகாண்  ந்ேதன் .

மக்கள்  அேநக  ைற இங்ேக  டத்தண்ைட ல் வந் ,  “ஓ, சேகாதரன்  ரான்ஹாம் எனக்  
    வாசம் இ க் ற ” என் றார்கள். எனேவ இப்ெபா  , அவர்கள் உத்தமத்ேதா  அைத 
  வா க் றார்கள் . தரிசனம் இன் ம் அ ேபான்ற காரியங்கள்   லம், ேதவ ைடய வரத்ைதக் 
ெகாண்  எங்ேக  ைழ இ க் ற  என்பைத கண்   ப்ப  சாத் யமா  க் ற . பா ங்கள் , 
காரணம் ேதவன் அைத அேநக ேநரங்களில் அைத ெவளிப்ப த்  றார்.

இப்ெபா   நீங்கள்   றலாம்,“எனக்    வாசம் இ க் ற ”, என் .  தலாவ  காரியம், 
நீங்கள்    வாசத் ற்கான அ ப்பைடைய ெபற்  க்க ேவண் ம். அ  ேதவ ைடய 
வார்த்ைதயாய் இ க் ற . சரி, எனேவ அந்த மனிதன் ேவதாகம பள்ளிக் ச் ெசன் , ேவத 
சாஸ் ரத்ைத கற் க் ெகாள் றான் . அவன் ேவதாகமத்ைத ப த் ,  “ேதவன் அைத 
    க் றார.் ஆம், அைத நான் நம்  ேறன்”, என் றான். அைத அவன் இங்ேக தன் ைடய 
 ந்ைத ல் (mind)   வா க் றான் . ஆனால் அேத சமயத் ல் அவ க்  உள்மன  (sub 
conscious) என்ற ஒன்  இ க் ற . அந்த உள்மன  இதேனா  ஒத் ப் ேபாகாமல் இ க் ற . 
ஏெனனில் அவன் அைத நம்பத் ெதாடங் ம்ேபா , அ  நடக்கா  என் ற ஒ    ய அச்சம் 
அவ க்  இ க் ற . அ  அவ் தேம நடக்காமல்  ேபா ற . அ  சரிேய.

அ  உண்ைமதான்  நண்பர்கேள. நான் இ வைரக் ம்  இ பத் ேயா  ஆண் கள்  
ஊ யக்காரனா  ந் , ேவதாகம வசனங்கைள எனக் த் ெதரிந்த ஒவ்ெவா  வ   ம் 
ஆராய்ந்  க் ேறன் . ஆகேவ நான் எைத ேப  ேறேனா அைதக்    த்  நான்   க 
ஜாக் ரைத ள்ளவனாய் இ க்கேவண் ம்.
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அ , ஒ  மனிதன் கடல்  கடந்  ேபா றைதப் ேபால் இ க் ற . அந்த மனிதன் கடல்  கடந்  
ேபா றான். அந்த கப்பைல ஓட்  ற அந்த மனித க் , தான் எங்ேக ேபா ேறாம் என்பைத 
அ யான். அவன் அந்த கப்ப ன்  அ பாகத் ல்  இ க் றான் . அவன் அந்த கப்ப ன்  
ெபா யாளனா  க் றான் . ஆனால் உச்ச பாய் மரத் ல் இ க் ம் கண்காணிப்  அல்ல  
 ைசஅ வதற்காக அைமக்கப்பட்  க் ம் தளத்   க் ம் மனிதனிடத்   ந்  கப்ப ன்  
ேமல்தளத் ல் இ க் ம் இன்ெனா  மனிதன் ெசய் ைய ெபற் க் ெகாண் , கப்ப ன்   ழ் 
தளத்   க் ம் இந்த மனித க்  கட்டைள   றான் . இவன்,  “இடப்பக்கம்   ம்  இரண்  
கடல்  ைமல்கள்  ெசல்” என்  (கப்ப ன்  அ பாகத்   க் ம்) இவ க்  அ  ப்பான் . 
இப்ெபா  , கப்ப ன்  அ பாகத்   க் ம்  இந்த மனித க்  தான் எங்ேக ேபா ேறாம் 
என்பைத அ யமாட்டான்; அவன் ெவ மென கட்டைளைய ெபற்  அந்த கப்ப ன்  இயந் ரத்ைத 
இயக்  றவனா  க் றான் .

சரி, ஒ ேவைள இவன், வல  பக்கம்   ம்  இரண்  கடல்ைமல்கள்  ெசல் அல்ல  ஒன் ேம 
ெசால்லாமல் இ ந்தா ம் அ  காரியமல்ல. ஆனால் இங்ேக ேமல் தளத் ல் இ ப்பவன்  
“ ன்ேனாக்  ெசல்” என்  ெசால் ம் ேபா , இவன்  ன்ேனாக்  ெசல் ம்ப க்  
இயக் வானா ல், அ  (கப்பல்)  ன்ேனாக்  ெசல்லத்  வங் ம். அதன்  ன் அவர்களால்  அந்த 
 ைற கத்ைத  ட்  ெவளிவரேவ   யா .

சைப  ம் அவ் தமாகத்தான்  காரியம் இ க் ற . நீங்கள்  இந்த வ   ம், அந்த வ   ம் 
மற் ம் ெவவ்ேவ  வ களில் ெசன் க் ெகாண்  க்  ர்கள் . இ ப்  ம் இப்ெபா  , 
கண்கானிப்  அல்ல   ைச அ  ம் இடத் ல்  (crow vest) இ ப்பவர,்  'ெதாடர்ந்  ேநராக 
ெசல்ல ம்“ என்  ெசால் ம்ேபா  அைதக் ேகட்  ேமல் தளத் ல் இ ப்பவ ம் ெதாடர்ந்  ேநராக 
ெசல்ல ம்… என்  ெசால் ம்ேபா , அைதேய  ழ்தளத் ல்  இ ப்பவ ம் ேகட்  ெதாடர்ந்  ேநராக 
ெசல்ேவாம்… என்  ெசால் ம்  பட்சத் ல் ,அப்ெபா   அவன்(கப்பல்)  ைற கத்ைத  ட்  நகரத் 
 வங் வான் .

44

அவ் தமாகேவ ேதவன்,  “அவ ைடய த ம் களால்  நீங்கள்   ணமானீர்கள்” என்  
    க் றார.் அைதேய ஒ  மனிதன் தன் ைடய இ தயத் ல் ஏற் க் ெகாண் , “அவ ைடய 
த ம் களால் நாம்  ணமாேனாம்”, என்    ம்ேபா , உடன யாக அவ ைடய உள்மன ம் 
“அவ ைடய த ம் களால்  நாம்  ணமாேனாம்” என்   ர  த்தரம் ெசால் ம். கவனி ங்கள் , 
அப்ெபா   ஏேதா காரியம் நடந்ேத   ம். நீங்க ம்  ன்ேனாக்  ேபாகத்  வங்   ர்கள் . 
அதற் ப ்  ற  அைத எ  ேம த த்  நி த்த   யா . நீங்கள்     இைச டன்  (harmony) 
இ க்  ர்கள் . ஒ  அைல ம், ஆம் எப்ேபற்பட்ட எ ர்ப்பைலகள்  வந்தா ம் அைதப் பற்  எனக்  
கவைல ல்ைல. அ  உங்க ைடய   வாசத்ைத எ ர்த்  நிற்க   யா .அைதெயல்லாம் 
தாண்  நீங்கள்  ேபாய்க் ெகாண்  ப் ர்கள். அ  சரிதான்.
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பா ங்கள், எனேவ நீங்கள்  ஒவ்ெவான்ைற ம் ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  இைச ல் 
இ க் ம்ப  ைவத்  க்க ேவண் ம்.

ஒ ேவைள அவன், “ஆமாம், அந்த காரியம்  க ம் க னமா  க் ற  அல்ல  இ , அ ,” 
என்    வாேனயா ல், அ  இங்ேக நீங்கள்  நம்ப  யற் க்  ர்கள் , ஆனால் அங்ேக 
உள்மன ல்  நீங்கள்  அைதக்   த்  சற்     (பயம்) அைடந்  க்  ர்கள் என்  நான் 
அ ேவன்.

அ  இக்காைல ல் நான்  ஒ   மாட்  னிடத் ல்   ன  தமாக இ க் ற . எப்ப ெயனில் 
நீங்கள்  காைல உண ற்காக இைறச் ைய வ த் க் ெகாண்  க் ம்ேபா ,   ெரன்  
அ   ந்  ெத த்தெகா ப்  உங்கள்  கரத் ல் ப ம்ேபா ,  தலாவ  காரியம், அ  
உங்க க்  மரண பயத்ைத ஏற்ப த்  ற . உடன யாக நீங்கள்  உங்கள்  கரத்ைத  ன் க்  
எ த் ,  “அங்கன் ன்  (ெந ப்  பட்ட  ண்  ஆ வதற்  உபேயா க் ம் ைதலம் - 
ெமா ெபயர்பாளர்) (Unguentine) எங்ேக?” என் , எவ்வள   ரிதமாக ேகட்க    ேமா அவ்வள  
 ரிதமாக அைத ேகட்  ர்கள் . அந்த காரணத் னி த்தேம அ  உங்கைள (கரத்ைத)    ற . 
என்னால் அைத நி  க்க    ம். நீங்கள்  பயப்ப  ற பயேம உங்க க்   க்காயத்ைத 
ஏற்ப த்  ற .
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நீங்கள்  ெபற்  க் ற பரி த்த ஆ , அ  உங்கள்  சரீரத் ல் ேமலாட்  ெசய் ற . ஆம், அந்த 
ெபரிய பாம்  ப  ைடய கரத்ைத பற் ப்   த் ெகாண்டேபா , அைதக் கண்  அவன் 
ெகாஞ்சம்  டபயப்பட ல்ைல. அைத அவன் அப்ப யாக பார்த் , ெந ப் ேல உத ப்ேபாட் , 
ெதாடர்ந்  ேபாய் இன் ம் ெகாஞ்சம்  ச் கைள ெகாண்  வந்தான். அ  அவைன ெகாஞ்சம் ட 
பயப்ப த்த ல்ைல.

இேய , “நீங்கள்  ஏன் பயப்ப   ர்கள்?” என்  ேகட்டார.் ேப   தண்ணீர்ேமல் (கடல்) நடந்  
வந்தான். அவன் , கடல் அைலகள்  எ ர்த்  வ  றைத கா மட் ம் நன்றாக நடந்  வந்  
ெகாண்  ந்தான் . ஆனால் அவன் அைதக் கண்  பயந்தேபா , அவன்  ழ்கத்  வங் னான் . 
உடேன இேய  வந் , அவைன   த்   க் ,  “ஓ, அற்ப  வா ேய, ஏன் நீ பயப்பட்டாய்”, 
என்றார். பயம், ஆம் அ  நடக்கா  என்  நீங்கள்     அைட  ர்கள் . ஒ   ளி  ட நீங்கள்  
பயப்படேவண்டாம்;  ன்ேனாக்  ெசல் ங்கள் . ேதவன் அவ் தமாக உைரத்  க் றார,் அ  
அைத ெசய்    க் ம் (நிைறேவ ம்).

அன்ைப ெபற் க் ெகாள்ளாமல்  அைத நீங்கள்  ெசய்ய   யா .  ரண அன்  எல்லா 
பயத்ைத ம்  றம்ேப தள் ம். மக்கள்  மத்  ல் நடத்தப்ப ம் ஊ யங்களில் என் ைடய 
ெவற் க்  பங்களிப்பாக ஏேதா ஒன்ைற நான்   ற ேவண் மானால் அ  இ தான்: அேத 
சமயத் ல் மற்ற ஊ யக்காரர்கள் ெசய்வ  ேபால என்னால்  ட்டங்கைள சரியாக ஒ ங்  
 ைறப த்தாமல்,  ட்டங்கைள  ண் க்க ேவண் யதாய்  இ க் ற  என்பைத ம்  நான் ஒத் க் 
ெகாள் ேறன் .
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அேநக ேநரங்களில் நான் ெகா க் ம் வாக்ைக   ம்பப் ெபற் , இைத ம் அைத ம் ெசய்ய 
ேவண் யதாய்  இ க் ற . ஏெனனில் ேதவன் என்ைன அப்ப  ெசய் ம்ப  ெசய் றார.் ஆனால் 
ஒ  காரியம், அ  நான்  மக்கைள ேந க் ேறன்  என்பேத காரணமா ம். மக்க ம் அைத 
அ ந்  க் றார்கள்.

நீங்கள்   ன்  மாத  ழந்ைதைய எ த் க் ெகாண் ர்களானால் அதற்  ஒன் ேம ெதரியா . 
அதற்   ந் க்கக்  ய மனம் இ க் ற . ஆனால் அ  இன் மாக வளர்ச் யைடயாமல்  
இ க் ற . அதற்  யார,் என்ன, ஏ  என்  ஒன் ம் ெதரியா . ம த் வர்கள்     றார்கள். 
அவர்களால்  ெவளிச்சத்ைத பார்க்க   ம் என் ம், மற் ம் அவர்கள்  உங்க ைடய கரத்ைத 
பார்க்கலாம். ஆனால் அவர்களால் அ ன் அைசைவ மட் ேம  ன்ெதாடர    ம். அவன் 
ெவ மென தன்   கால்கைள உைதத் க் ெகாண் , தன் ைடய உரத்த சத்தத்ைத ெகாண்  
 ச்ச  வான் . நல்ல , இங்ேக ஒ  கனிவான ஸ் ரீ வந் , அவன் பக்கமாக கடந்  ெசன் , 
“நல்ல , நல்ல , அன்ேப”, என்    வாளானால், அவன் ெதாடர்ந்    கால்கைள உைதத் க் 
ெகாண்  அ   ெகாண்  ப்பான் . அவ க்  அந்த ஸ் ரீ யார ் என்  ெதரியா . அவ க்  
ேவ  யாைரப் பற்  ம் ெதரியா .

ஆனால் அவ ைடய தாயார் அங்ேக வந் , அவன்    தன் கரங்கைள ைவக்கட் ம். அ  
அவன் அ ைகைய நி த் ப் ேபா ம். இப்ெபா  , அவ க்  அவன் தாய் யார ்என்  ெதரியா . 
ஆனால் இவ ைடய   ய ஆ க்  இங்ேக இந்த ஆ  னிடத் ல்  ஏேதா காரியம் இ க் ற  
என்பைத அ  ம். இன்ெனா  நபர ் எவ்வள  அவனிடத் ல் அன்  ெச த் னா ம், ேவ  
யாரா ம் அந்த தா  ைடய அன்ைப அவ க்  ெகா க்க   யா . அ  தா  ைடய 
அன் ல்ைலயா. அ  சரிதாேன?
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அவள் தன் ைடய கரங்கைள அவன்    ைவத்த டன் , அவன் அ ைகைய உடன யாக 
நி த்   வான் . பா ங்கள்  அவன் அதற்காக ஆயத்தமாய் இ க் றான் . ஏெனனில் அந்த 
தா னிடத் ல் , அந்த  ழந்ைதக்  ெகா க்கக்   ய ம், தா  ைடய அன்ைபத் த ர ேவெறா  
அன்  இல்ைல என்  அந்த  ழந்ைத ன்    ய ஆ  அைடயாளம் கண் க் ெகாள்ளக்  ய ஓர ்
அன்பான  அந்த தா னிடத் ல்  இ க் ற .
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 யா யஸ்தர் ேமல் கரங்கைள ைவக் ம்ப க்  நமக்  அவர ் கட்டைள ட்  ப்ப ல் 
ஆச்சரியெமான்  ல்ைல. அ கமாக   த் க் ெகாண் ம், உத க் ெகாண் ம், ெதால்ைலக் 
ெகா க் ம் ஒ    ைரைய எ த் க் ெகாள் ங்கள்  ேமற்கத் ய மக்களா ய நீங்கள்  அைத 
அ ந்  க்க ேவண் ம்.ஆனால் அதன் எஜமானைன அ  இ க் ம் இடத் க்  அ ப் ங்கள் , 
அவ ம் அ ன்    தன் கரங்கைள ைவத்  ,  “ஓஹா, ைபயேன”, என்    வாரானால் , அ  
உடன யாக அைம யா   ம். பா ங்கள் , அ  அன்பா  க் ற .

நாம் ேதவைன நம்    இ தயத்ேதா ம்,    ஆத் மா ேவா ம்,    மனேதா ம் அன்  
  வைத ம் மற் ம் நம்ைம நாம் அன்    வ  ேபால மற்றவர்கைள நாம் அன்    வைத ம், 
நம் ைடய அயலாைன நாம் நம் ல் அன்    வ  ேபால அவர்களிடத் ல் அன்    வைத ம், 
மக்களால் அைத உண்ைம ேலேய உணர   ம். அைத நீங்கள்  ந த் க் காண் க்க   யா . 
நீங்கள்  அைத நம் ம்ப க்  ெசய்ய ம்   யா . ஏெனனில் அைத அவர்கள் கண்   த்  
  வார்கள்.
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ஒ  தடைவ  ங்கன் , “ெகாஞ்ச மக்கைள ெகாஞ்ச நாட்க க்  நீங்கள்  ஏமாற்றலாம், ஆனால் 
எல்லா மக்கைள ம் எல்லா நாட்க ம் நீங்கள்  ஏமாற்ற   யா ” என்    னார ் என்  நான் 
நம்  ேறன் . அ  சரிேய. நீங்கள்  மக்கைள ேந க்கக்  ய அன்ைப உங்கள்  இ தயத் ல் 
ெபற்  ப் ர்களானால் , அைத அவர்கள் அ வார்கள். ஒ ேவைள நீங்கள்  அவர்கைள 
 றக்கணித்தா ம் அல்ல  ேவ  எைதயாவ  ெசய்தா ம், அைத ம் அவர்கள் அ ந்  ப்பார்கள் . 
அைத அவர்களால்  உணர   ம் அவர்கள் அ ந்  க்கக்  ய ஓர ்அன்ைப, மக்க க் ள்ளாக 
ெச த் வ  என்ப , நாம் அைழப்ப  ேபால, அ  ேவெறா  பரிமானமா  க் ற . அைத 
அவர்கள் நம் வார்கள் . ஆம் அைத நீங்கள்    வா க் ம் ேபா தான் உங்களால் அவர்க க்  
உத  ெசய்ய    ம்.

இப்ெபா  , உல ல் மற்ற இடங்களில் இ ப்ப  ேபால, இன்ைறக்   னிக்ஸ்க் ம் அ தான்  
ேதைவயாய் இ க் ற . நம் ைடய அெமரிக்க பட்டணங்கைள கவனிக் ம் ேபா , நாம் ேதவைன 
அ கமாக  றக்கணித்  ட்ேடாம். நாம் ேதவைன அவ்வளவாக  றக்கணித்ததற்கான காரணம்  
என்னெவனில் நாம் ஒ வைரெயா வர்  றக்கணித்  ப்ப தான் . பா ங்கள். எனேவ நாம் 
ஒ வரிெலா வர் ஒ மனப்பட்  க் ம் ேபா , அப்ெபா   ேதவன் இறங்  வ வார.்
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நாங்கள்  ஆப் ரிக்கா, இந் யா அல்ல  அேநக   க க் ம் இன் ம் ெவவ்ேவ  
இடங்க க் ம் ெசல் ம்ேபா , அவர்கள் மத்  ல் ஒ    ய எளிைமயான அற் தம் 
நடக் ம்ேபா ... அப்ெபா   அவர்கைள கவனிக்கேவண் ம். ஆனால் இம்ம ய ேவைள ல் 
இங்  இ க் ம் அல்ல  மற்ற ெவவ்ேவ  இடங்களில் இ க் ம் மக்கைள நீங்கள்  
கவனிப் ர்களானால் ... அவர்கள் ,  “அ   க ம் அ ைம. அதற்காக நாங்கள்  கர்த்தைர 
ஸ்ேதாத்தரிக் ேறாம்”, என்     அேத ெமத்தனத்ேதா   ட் க்    ம்  ெசல்வார்கள் .

ஆனால் அேத காரியம் அஞ்ஞானிகள் மத்  ல் நடக்கட் ம்,    ேதசேம ேதவனிடத் ல்  
வந்   ம். அங்  க் ற ஒவ்ெவா வ ம் ேதவ ைடய இராஜ் யத் ற் ள் உடன யாக 
வந்   வார்கள். அவர்கள் அைத   வா க் றார்கள்  மற் ம் அவர்கள் தாழ்ைமயானவர்கள் . 
எனேவ இப்ெபா  , அைதத் தான் நாம் ெசய்ய ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். நமக் ைடேய 
இ க் ம் எல்லா ேவ பா கைள ம் தகர்த்ெத ந் , நம்ைம நாம்... இப்ெபா   நீங்கள்  அைத 
ந த் க் காண் க்க  யா . அ தாேம உள்ளி ந்  வரேவண் யதாய்  இ க் ற 

50

நிைன ல் ெகாள் ங்கள். அ  உள்ளி ந் தான்  வ  றதா என்  பரி த்த ஆ யானவ க் ம் 
ெதரி ம். நம் ைடய எல்லா ேவண்டாெவ ப்ைப ம் தகர்த்ெத ந் , “நான் ேதவைன ேந ப்ேபன் . 
என் ைடய எ ரிகைள ம்  ட நான் ேந ப்ேபன்”, என்     ெவளிேய  றப்பட்  ெசல்ேவாமாக. 
உங்கைளக்   த்  எவராவ  எைதயாவ    னா ம், அ  உங்கைள ஒ ேபா ம் 
ெதால்ைலப்ப த் ம்ப க்   ட்  டேவண்டாம். அந்த அ ைமயான உணர்ைவ நீங்கள்  
பாழ்ப த்த ேவண்டாம். என்ேன‚  ன்ேனாக்  ெசல் ங்கள் . அவர்கள்  என்ன   னா ம் 
அவர்களிடத் ல் அன்    ங்கள் . ஆெமன் .

மக்கைள நீங்கள்   ற்  ம் ெவ ப்ப னால் அ  உங்க க்  என்ன நன்ைமைய 
ெசய்யப்ேபா ற . எவ்வள தான் க னமானவர்களாக இ ந்தா ம் அவர்களிடத் ல் அன்  
  ங்கள் . அவர்கள் ஒவ்ெவா வைர ம் ேந  ங்கள் . ஏெனனில் அவர்கள் இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தத் னால்  ரயம் ெகாண்  வாங்கப்பட்  க் றார்கள் . அவர்கள்  பா களானா ம், 
பரி த்தவான்களானா ம் சரி... அப்ெபா   நீ அவர்கைள ேதவ க்ெகன்  சம்பா த் க் 
ெகாள்ள    ம். காரணம்  நீ அவர்கைள உண்ைம ேலேய ேந க் றாய் என்  அவர்கள் 
உணர்வார்கள் . பா ங்கள். அ தான்  இன்  நமக் த் ேதைவ, அவ் தமாக நீங்கள்  
நிைனக்க ல்ைலயா? ஆம் ஐயா.
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ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன் ஒ  மனிதன் என்னிடத் ல் வந்தான், அவன் ஒ  அ ைமயான 
மனிதன். அவன்,  “சேகாதரன்.  ரான்ஹாம், நான் எப்ப  இரட் க்கப்பட ேவண் ம் என்  
உங்களிடத் ல்  ேகட் ம்ப க்  வந்  க் ேறன்”, என்றான்.  “இரட் க்கப்ப ம்ப க்  நான் பல 
வ டங்களாக  யன்  வ  ேறன்”, என்றான்.

நான், “சரி”, என்ேறன்.



15எ ர்பார்ப் கள்

அவன்,  “நல்ல ,   .  ல்   ரஹாம் என்ற ஒ   ர த் ெபற்ற  ரசங் யார் இ ந்தார.் 
அவைர உங்க க் த் ெதரி மா?”, என்றான்.

நான், “அவைர எனக் த் ெதரி ம்.  க ம் அ ைமயான மனிதன்”, என்ேறன்.

அவன்,  “நல்ல , நான் அவ ைடய  ட்டத் ற்  ெசன்  ந்ேதன் ”, என்றான். அவர ் ( ல் ), 
“  ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாண்  இரட் க்கப்பட ேவண் ம் என்    ம்  றவர்கள், உங்க ைடய 
கரங்கைள உயர்த் ங்கள்”, என்றார்.

அவன், “சேகாதரன்  ரான்ஹாம், நா ம் என்னால்   ந்த அள க்  கரத்ைத உயர்த் ேனன் . 
 ன்னர் நான் எ ந்  நின்ேறன் , அவர்க ம் எனக்காக ெஜபம் ெசய்தார்கள் . ஆனால் எந்த ஒ  
மா த ம் எனக்  ஏற்பட ல்ைல”, என்றான் .
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அதற்   ன் “பைழய கால மார்க்கம்… (Old-time Religion) என்  அைழக்கப்ப ம் பைழய பாணி 
 டார  ட்டத் ற் ச் ெசன்ேறன் . அங்ேக அவர்கள் ,  ”நீ சத்த  மள க்  ேபா மான 
சந்ேதாஷத்ைத ெபற ேவண் ம்“, என்றார்கள் . எனேவ அங்ேக நான் உறக்கசத்தம் ேபா ம் 
வைரக் ம் ெஜ த்ேதன் .

 ற  நான் ெவளிேய வந்  ெதாடர்ந்  அ   ெகாண் ம், சத்தம் ேபாட் க் ெகாண் ம் 
இ ந்ேதன் . ஆனால் அ  எனக்  எந்த ஒ   ரேயாஜன ம் ெசய்ய ல்ைல.

அதற் ப ்  ற  நான் நமக்ெகல்லா க் ம் ெதரிந்  க் ம்  ர த் ெபற்ற மனிதனின் 
 ட்டத் ற்  ெசன்ேறன் . அவ ம், “நீ சந்ேதாஷமைடந் , சத்தம் ேபாட்  அந்நியபாைஷ ல்  ேப ம் 
வைரக் ம் இங்ேகேய தரித்  ”, என்றார். நா ம் அவ் தேம ெசய்ேதன் . ஆனால்,  “அ  எனக்  
எந்த ஒ   ரேயாஜன ம் ெசய்ய ல்ைல”, என்றான்.

ேம ம் அவன், “நீங்கள்  இதற்  என்ன     ர்கள்”, என்றான்.

நான்,  “சேகாதரேன, ஒவ்ெவா வ ம் உங்க க்  உண்ைமைய தான்   னார்கள்... 
ஒவ்ெவா வ ம்” அ  சரிதான். நீங்கள்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ,   ஸ் ைவ ஏற் க் 
ெகாண் , கத் க்  ச்ச ட் , சந்ேதாஷமைடந் , அந்நிய பாைஷகளில் ேபச ேவண் ம் என்பைத 
நா ம்   வா க் ேறன் . அந்த எல்லா காரியங்க ம் உண்ைமதான்  என்  நான் 
  வா க் ேறன் . ஆனால் சேகாதரேன, அைத ேத  நீங்கள்  ேபாக ல்ைல, நீங்கள்    ஸ் ைவ 
ஏற் க் ெகாள்ளேவண் ம் என்  ேத  ெசன் ர்கள் .
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  ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாள்வெதன்ப  ஏேதா கரங்கைள உயர்த்தேவண் ம் அல்ல  
இைவெயல்லாவற்ைற ம் ெசய்யேவண் ம் என் ல்ைல, அ  அந்த நபைர இ தயத் ற் ள்  
ஏற் க் ெகாள்வ . அ தான்  காரியம். அதன்  ன்னேர அந்த நபரின் தன்ைமகள் உங்களி  ந்  
ெவளிவ ம்.  தலாவ ,  த ல் ெபறேவண் ய காரியத்ைத  த ல் ெபறேவண் ம்; அ  
  ஸ் ைவ இதயத் ல் ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா , அ  அைதப்பற்  சாட்  பக ம். ேம ம் நான், 
“ ைக  ப்ப ,   ப்ப ,  ட்டாட்டம் ஆ வ ,  பச்சாரம் ெசய்வ  அெதல்லாம் பாவம் அல்ல”, 
என் ம் அவனிடத் ல்   ேனன் .

எனேவ அன்ெறா  இர  இைத நான்   னேபா , வய  ெசன்ற ஒ  அ ைமயான 
ெமத்ேதா ஸ்ட் தாயார் எ ந்  நின்றார்கள் . அப்ெபா   நான், “  ப்ப  அ  பாவம்  ைடயா , 
 ைக  ப்ப ,  ட்டா வ  பாவம் அல்ல”, என்ேறன்.

அவள் எ ந் ,  “அப்ப யானால்  ரசங் யாேர, எ  பாவம் என்  எனக்     ர்களா”? 
என்றாள்.

நான்,  “அ  அ  வாசேம”, என்ேறன். அ  சரிதான் .   ப்பேதா,  ைக  ப்பேதா இன் ம் 
அ  ேபான்ற காரியங்கைள நீங்கள்  ெசய்வதற்கான காரணம், நீங்கள்  அ  வா யாக 
இ ப்ப னால் தான். அைவெயல்லாம் அ  வாசத் ன் தன்ைமகள். அ தான் அைவகைள 
ெசய் ம்ப க்  ெசய் ற . நீங்கள்    ஸ்தவர்களாக இ க் ம் பட்சத் ல், நீங்கள்  அைவகைள 
ெசய்ய மாட் ர்கள் . நீங்கள்    ப்பைதேயா,  ைக  ப்பைதேயா,  ைக ைல ெமல் வைதேயா, 
இன் ம்  பச்சாரம் ெசய்வைதேயா  ட்   வ னால் நீங்கள்    ஸ்தவர்கள் என்  அர்த்தம்  
ெகாள்ள   யா . அைத நீங்கேள ெசய்ய    ம். அ சரிதான் . நல்ல .

ஆனால்  ரதான காரியம் என்னெவனில்,   ஸ்  இேய வா ய அந்த நபைர நீங்கள்  ஏற் க் 
ெகாள்வதா ம். ஆெமன் . அப்ெபா   அ  அ  ைடய கனிைய தானாக ெகா க் ம்.

அெதப்ப ெயனில் ஒ  ேசாள தானியமான  நிலத் ற் ள்   ைதக்கப்ப ம்ேபா  அ  ஒ  
ெகா யாகேவா, ம  மத்ைதயாகேவா, ெவள்ைள ஊமத்ைதயாகேவா, சப்பாத் க்கள்ளியாகேவா 
ெவளி வரா .ஏெனனில் அதற் ள்ளாக ேசாள  வன் இ ப்ப னால், அ  ேசாளத்ைத மட் ேம 
உற்பத் ெசய் ம்.
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அவ் தேம ஒ  மனிதன் ேதவ ைடய ஆ  னால்  றக் ம்ேபா  அவன் ஒ     
  ஷ் யா றான் . அவன் ேதவபக் , ேதவ அன்  மற் ம் ஆ  ன் கனிகைள  றப் ப்பாேன 
த ர ேவெறான்ைற ம் உற்பத்  ெசய்யமாட்டான் . ஏெனன்றால் அ  ஒ   வனாக இ க் ற . 
நாம்   ய்ைம ள்ள  ேதவ ைடய   த் னால்,  அ  ல்லாத  ேதவ ைடய   த் னால்
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 ைதக்கப்ப  ேறாம். எனேவ, அ  அ  ைடய அேத அசலான தன்ைமைய உற்பத்  ெசய்தாக 
ேவண் ம்.ஆெமன் .

நான் அ க சத்தமாக ேபச ல்ைல என்  நான்  நம்  ேறன் .

கவனி ங்கள்  அ  அ ன்  வைன அதற் ள்  ெபற்  க் ற . ஒ ேசாள  ைதயான  
நிலத் ற் ள்   ைதக்கப்ப ம்ேபா , அ  தாேம மஞ்சள்நிற ேசாளமாக இ க் ம்பட்சத் ல் , அ  
மஞ்சள்  நிற ேசாள தானியத்ைதேய உற்பத்  ெசய் ம். ஒ ேவைள அ  ேகா ைமயாக 
 ைதக்கப்ப ம்ேபா , அ  ேகா ைமையத்தான்  உற்பத்  ெசய் ம். அவ் தேம ஒ  
வாற்ேகா ைம ப  ம் வாற்ேகா ைமையத் தான் ெகா க் ம். அ  எ வா  ந்தா ம் அல்ல  
அ  எந்த  த்  என்  அைழக்கப்ப  றேதா, அ  சரியாக அைத தான் உற்பத் ெசய் ம்.

அ , இங்ேக நீங்கள்  யாவ ம்  அ கமாக வளர்க் ம்    ய  ச்   உள்ளிட்ட பழமர 
வைகையப ்ேபான்  இ க் ற . இைவ உல ேலேய  றப்பான ... என்  நான்  எண்  ேறன். 
இந்த ேநவல் ( ைவயான,  ைத ல்லா வைக ஆரஞ் ) மற் ம் ஆரஞ் கள் இன் ம் இ  
ேபான்றைவகைள நீங்கள்  இங்ேக வளர்க்  ர்கள் . ஆனால் நீங்கள்  அங்ேக ெவளிேய 
ைவத்  க் ம்,  ட்டத்தட்ட அந்த அள க்  ெபரிதானஅந்த ேநவல் மரம், அந்த மரத் ல் 
வளரக்  ய ஒவ்ெவா   ைட ஆரஞ் க ம் ஏற்கனேவ அதற் ள்ளாக இ க் ற . அப்ப  அைவ 
அதற் ள்ளாக இல்லாதபட்சத் ல், அைவ எங்  ந்  வ  ற ?
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நான் உங்களிடத் ல்  ஒன்ைற ேகட்க   ம்  ேறன் . எனக்   வசாயம் பற்  அவ்வளவாக 
ெதரியா . ஒ  சாதாரன ஆரஞ்  மரம் அ  தன் ைடய வாழ்நாளில் எத்தைன ஆரஞ்   ைட 
பழங்கைள ெகா க் ற  என்  எனக்  ெதரியா , ஒ ேவைள  ற் க்கணக்கான  ைட 
ஆரஞ் கைள அ  ெகா க்கலாம்.

“ஆனால்  ரசங் ேய, எனக்  ெசால் ங்கள் அந்த மரத் ல் வளரக்  ய 
 ற் க்கணக்கானஆரஞ்   ைட பழங்கள் , அந்த  றய மரத் ல் எங்  ந்தன?

சரி, இப்ெபா  ,  “என் சேகாதரேன எனக்  ெசால் ங்கள் அைவ அந்த மரத் ல்  இல்லாத 
பட்சத் ல்  அைவ எங்  ந்  வந்  க் ம்”. உண்ைம ேலேய அைவயா ம் அந்த 
மரத் ற் ள்ளாகத்தான்  இ ந்தன.

எனேவ நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் ய காரியம் என்னெவனில் அந்த   ய மரத்ைத நட் , அதற்  
தண்ணீர் ஊற்ற ேவண் ய தான் . அ  சரிதாேன? அ  ேபாய் அந்த தண்ணீைர எ த்   க்க 
ேவண் ய தான் , அந்த தண்ணீைர   ப்ப னால் அ  வளர் ற . அ   ல இைலகைள 
ெவளிேய தள் மட் ம்,  ல ெமாட் கைள ெவளிேய தள் மட் ம்,  ல ஆரஞ் கைள ெவளிேய 
தள் மட் ம் அ  தண்ணீைர ெதாடர்ந்    த் க் ெகாண்ேட இ க்கேவண் ய தான் . எனேவ 
அந்த மரம்ெசய்ய ேவண் ய ஒேர காரியம் அதற் ள்ளாக இ க் ம் இைலகைள ெவளிேய 
தள் மட் ம் தண்ணீைர   த் க் ெகாண்ேட,   த் க் ெகாண்ேட,   த் க்ெகாண்ேட,   த் க் 
ெகாண்ேட இ க்கேவண் ம். அ  சரிதாேன?
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அவ் தேம ஒ  மனித ம் ேதவ ைடய ஆ  னால்  றந் , பரி த்த ஆ  னால் 
நிரப்பப்பட்  க் ம்ேபா , இந்த   ய யாத் ைர ல் அவ க்  ேதைவயான யா ம், சரியாக 
அவ க் ள்ளாக ைவக்கப்பட்  க் ற . எனேவ அவன் ெசய்யேவண் ய ஒேர ஒ  காரியம் 
ெதய் க  கத்ைத ம், ேதவ ைடய வல்லைமகைள ம் ெவளிேய தள் மட் ம்   ஸ்  
இேய வா ய அந்த வற்றாத  வ ஊற்   ந்  ெதாடர்ந்    த் க் ெகாண்ேட 
இ க்கேவண் ய  தான். அவன் இேய    ஸ் வா ய அந்த வற்றாத நித் யகால  வ 
ஊற்   ந்    த் க் ெகாண்ேட இ ப்ப னால் அவன் அைத ெவளிேய தள்  றான் . ஆெமன் .

இம்ம ய ேவைள ல் நாம் எ ர்பார்ப் கள்  என்ப ன் ேபரில் இைடபட ேபா ேறாம். நான்  
அ க ேநரத்ைத எ த் க் ெகாள்ள   ம்ப ல்ைல. ஏெனனில் நீங்கள்   ட் க் ப் ேபாய்,   ம்  
வர ேவண் யதாய்  இ க் ற . ஒ    ய ெசய் , 'எ ர்பார்ப் கள் ' (expectations.).

57

இப்ெபா  , நாம் நம் ைடய இ தயங்களில் இந்த 'எ ர்பார்ப் கள் ' என்ற இந்த எண்ணத் ன்  
ேமல் நிைலத்  க் ம்ப  நான்    ம்  ேறன் . நீங்கள்  எைத எ ர்பார்க்   ர்கேளா அைதேய 
நீங்கள்  ெபற் க் ெகாள் ர்கள் .

நீங்கள்  இந்த  மாட் ையப் பற்  ேகள் ப்பட்  ப் ர்கள். அவள் அந்த மைல நகர்ந்  
ேபா ம்ப க்  ெஜ த் , அ த்த நாள் காைல ல் எ ந் , ஜன்னைல  றந் ,  “ஆம், நான் 
எ ர்பார்த்தப  அ  அங்ேகேய தான்  இ க் ற ”, என்றாள். ஆம், அ  அங்ேகேய இ க் ம் என்  
அவள் எ ர்பார்த்த தான்  அதற் க்  காரணமாய் இ க் ற . அ  சரிதான்.

ேதவன் நமக்  பரி த்த ஆ  ன் ஒ  ெபரிய ெபா தைல (out pouring) ெகா க்கப் ேபா றார் 
என்  உங்கள்  இ தயம், ஆத் மா, சரீரம் மற் ம்  ந்ைத ன்  ஆழத்   ந்  வரக்  ய 
எ ர்பார்த்தைல நீங்கள்    ம்   ர்கள். அ  நம் அ  ல் இ க் ற  என்  நான் உணர் ேறன் . 
அைத ேதவன் நமக்  ெகா க் ம்ப    ப்ப ம், ஆயத்த மாய் இ க் றார.்

எனேவ, நீங்கள்  எைத எ ர்பார்க்  ர்கேளா, அைதத் தான் நீங்கள்  ெபற் க் ெகாள் ர்கள் . 
நீங்கள்  இந்த   ட்டத் க்  வந் ,  “நான்  இந்த   ட்டத் ல்   ல   ைறகைள  கண்   க்கப்
58
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ேபா ேறன் , அந்த  ரசங்  னிடத்  ம்  ல  ைறகைள கண்   க்கப்ேபா ேறன்  என்  நான் 
உங்க க்  சவால்    ேறன்”, என்     ர்களானால், கவைலப்பட ேவண்டாம், நிச்சயம் 
நீங்கள்   ைறகைள கண்   ப் ர்கள் .  சா  உங்க க்  நிைறய  ைறகைள காண் ப்பான் . 
ஆம் ஐயா.

நீங்க ம்   ம் ேபாய்,  “ம்ம், ம்ம்ம். நான்  எ ர்பார்த்த மா ரிேய இ ந்த . அ  ெகாஞ்சம் 
 ட மாறாமல் அப்ப ேய இ ந்த . உ-ஊ...” என் ர்கள். அவர ் ெபதஸ்தா  ளத்தண்ைட ல் 
அங்  க் ம் ெநாண் ,  ந்  நடப்பவன் ,   டர,்  ம்  ேபானவர் ேபான்ற  டமானவர்கள் 
மத்  ல் கடந்  ேபானேபா , அேத  ட்டம்தான்  இேய  னிடத்  ம்  ைற கண்   த்த . 
அவர ் ஒவ்ெவா வைர ம் கடந்  ெசன் , ஒ வைர ம்  கப்ப த்தாமல், அவர்கெளல்லாைர ம் 
தாண் ச் ெசன் , ப க்ைக ல் இ க் ம் ஒ  மனிதைன மட் ம்  கப்ப த் , அவ் டத்ைத 
 ட்  கடந்  ெசன்றார.் அைதக்  கண்ட அந்த  தர்கள்,  “உ-ஊ, இவன்  கமளிப்பவெனன்றால், 
இவர்கைள ம் அவன்  கமாக்கட் ம்”, என்றார்கள் . பா ங்கள்.

நீங்கள்  என்ன எ ர்பார்க்  ர்கேளா, அைதத்தான்  நீங்கள்  ெபற் க ் ெகாள் ர்கள் . ஆனால் 
நீங்கள்   ட்டத் க்  ேதவ ைடய ம ைம அைசவா வைத ம், ேதவ ைடய வல்லைமைய ம், 
பா கள் இரட் க்கப்ப வைத ம், பரி த்த ஆ  னால்  நிரப்பப்ப வைத ம்  யா கள்  
 கமைடவைத ம் பார்க்க ேவண் ம் என்  எ ர்பார்த்  வ  ர்களானால், அப்ெபா   ேதவன் 
உங்க க்  காண் க்க ேபாவைத கவனி ங்கள் .ஆம் ஐயா.
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பா ங்கள், உங்க க் ள்ளாக நீங்கள்  ஒ    ஷ் கராக இ க்  ர்கள் . நீங்கள்  எத்தைன 
ேபர ் ம ப  ம்  றந்  க்  ர்கள் ,  'ஆெமன் ', என்  ெசால் ங்கள் .  (சைபயார,்  'ஆெமன் ' 
என் ன்றனர்) உங்க க் த் ெதரி மா? நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் ஒ    ஷ் கராக இ க்  ர்கள்  
என் . நீங்கள்  ேதவ ைடய ஒ  பாகமாக இ க்  ர்கள் ; நீங்கள்  ேதவ ைடய ஒ  
 மாரனாக ம், ேதவ ைடய சந்த யாக ம் , ேதவ ைடய ஒ   மாரத் யாக ம் இ க்  ர்கள் . 
அ  சரிதாேன? அப்ப யானால் நீங்கள்  ஒ    ஷ் கராக இ க்  ர்கள் .

இப்ெபா  , நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  இப்ப ப்பட்டமக்கைள கவனித்  க்  ர்களா? 
அவர்கள் அ ைமயான மக்கள் , ஏேதா அவர்க க்  ஆதரவாக   ம்ப க்  இைத நான் 
 ற ல்ைல. அவர்கள்  அ ைமயான மக்கள்தான் , ஆனால் அவர்கள் ச கத் ல் ெகாஞ்ச 
ேநரம் ட நிற்க  டாத அள க்  அவ்வள  க னமாக இ க் ம். அைதப்பற்  உங்க க் த் 
ெதரி மா? அவர்கள் அ ைமயான மக்கள்  தான், ஆனால் அவர்கள்  உ வாக்  ற  ழ்நிைல 
(atmosphere) தான் அைத அப்ப  ெசய்ய ைவக் ற . அேத சமயத் ல் இன்ெனா  வைக 
மக்கேளா  நீங்கள்  எப்ெபா  ம் இ க்கேவண் ம் என்    ம்  ற ேவ   ட்ட மக்கைள ம் 
நீங்கள்  பார்த்  ப் ர்கள் , அ  சரிதாேன? அ  எப்ெபா  ம் அவர்கைள  ற்  இ க் ம் ஒ  
 ழ்நிைலயாக இ க் ற . அப்ப  அைத ெசய்ய ைவப்ப , அ  எப்ெபா  ம் அவர்கைள  ற்  
இ க் ற  ழ்நிைலதான் .

இப்ெபா  , என் ைடய மைன  இங்ேக  ன்னால்  உட்கார்ந்  க் றார்கள் , இைத அவர்கள்  
அ யார்கள், அவர்கள்  இங்ேக எங்ேகேயா இ க்கக்  ம். எங்கள்   ட் ல்  ஒவ்ெவா  நாள் கடந்  
ேபா ம்ேபா  என்ன நடக் ற  என்பைத உங்களால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க   ம். அ  
மக்கள்  வ வ ம், ேபாவ மாக இ க் ம். எனேவ  ல சமயங்களில் நான் (சைமயலைறக் ) 
உள்ேள ெசல்ேவன் , அங்ேக  ள்ைளக க்  சாப்  வதற் ம்  ட இல்லாதப  அந்த நாள் 
  வ ம் எ  ம் சைமக்க  டாதப க்  ேநரம் இல்லாததால், அங்ேக உள்ேள சைமயலைற ல், 
எளிைம ம் பரிதாபமான என் ைடய மைன  அ   ெகாண்  ப்பாள் . அ  அவ் தமாகத்தான்  
இ க் ம்.

அங்ேக அந்த   ய  ழந்ைத,  ட்டத்தட்டஇரண்  வய ைடய அந்த   ய ெபண்  சாரா ம் , 
ெரேபக்கா ம் இ ப்பார்கள். அவர்கள் அ தப  இ ப்பார்கள். என் ைடய மைன  ம் அ தப  
என்ைனப் பார்த் , “ ல் ஏறக் ைறய எனக்  ைபத் யம்   த்   ம் ேபா  க் ற . எனக்  
என்ன ெசய்வெதன்ேற ெதரிய ல்ைல”, என்பாள்.  ப்பத் நான்  வய ேலேய நைரத்த   ைய 
ெபற் க்ெகாண்டாள் .

எனேவ நான் , “நல்ல , இப்ெபா  , அ  சரிதான், ேதேன”, என்ேபன்.

அதற்காக நான் அவளிடத் ல் எரிச்சலைடய மாட்ேடன் . இல்ைல, 'அ  சரி, ேதேன' என்ேபன் . 
அவளிடத் ல்,  “அ   க ம் கஷ்டமான தான் , ஆனால் கவனி, நாம் ேதவ க்  ேசைவ 
ெசய் ேறாம்” என்ேபன். அப்ெபா   என் இ தயத் ல் எந்ேநர ம் என்ன ெசய்  
ெகாண்  க் ேறன்  என்பைத கவனித் ர்களா. நான் அங்  ேவெறா   ழ்நிைலைய உ வாக்க 
 யற் த் க் ெகாண்  க் ேறன் . அவர்கெளல்லா ம், மனதள ல் தளர்ச் யைடந்  
ெநா ங்   ந்தார்கள்.
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எனேவ, நான் என் இ தயத் ல் இப்ப யாக  ந் த் க் ெகாண்  ந்ேதன் .  “ஓ, ேதவேன, 
இப்ெபா   உம் ைடய  ரசன்னத்ைத ம், அன்ைப ம் ேசார் ற்  க் ம் பரிதாபமான என் 
மைன   தாக ெகாண் வா ம்”. நான், “ஆம், அன்ேப அ  சரிதான் . இேதா இங்  க் றேத அ  
என்ன”, என்  ேபச் க் ெகா த்  ெகாண்  ந்ேதன் .

அவள், “நமக்  இப்ெபா   சாப்  வதற்  எ  ேம இல்ைலேய”, என்றாள்.
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நான், “நல்ல , அ த்த இரண் மணி ேநரத் க்  யா ம்

உள்ேள வரமாட்டார்கள் என்  நிைனக் ேறன் . நாம் சாப்  ம்ப க்  ஏதா  ம் ெசய்யலாம். 
நான் உனக்  உத  ெசய் ேறன்“, என்ேபன். எனேவ நான்  சட்ைடைய   ட்  ட ஆரம் ப்ேபன் .

அதற்  அவள்,  “இப்ெபா  , வா ப ம ஷேன, கவனி ம், நீங்கள்  எனக்  பாத் ரங்கைள 
க வ உத  ெசய்யலாம், ஆனால் உங்களால் சைமக்க   யா ”, என்பாள்.

நான்,  “யாரால் சைமக்க   யா ”, என்ேபன். உங்க க்  ெதரி ம், அவ் தமாக, நான் 
ேபச் க் ெகா த் க் ெகாண்  ப்ேபன் . “சரி, நான் உ ைளக் ழங்  ெபாரிப்பைத இ வைரக் ம் 
பார்த்  க்கமாட்டாய். நான் அைவகைள உண்  வளர்ந்தவன்”, என்  அவ் தமான வைக ல் 
ேப க்ெகாண்  ப்ேபன் . உங்க க் த ்ெதரி மா? அவ ைடய ஒ  பக்கத் ல் ஒ   ன்னஞ்  ய 
 ன்னைக ேதான் வைத கவனிப்ேபன் .

உங்க க் த் ெதரி ம், அதற்   ற  நான்  ெசய் ம்  தல் காரியம், நான் அவள  ல் 
ெசன் , அவள்    என் கரங்கைள ேபாட் , நான் என்ன ெசய்  ெகாண்  க் ேறன் என்  அவள் 
அ யாள், ெதாடர்ந்  நான்,  “ேதேன, ேதவன் உன் இ தயத்ைத ஆ ர்வ ப்பாராக. நான் உனக்  
ெசால் ேறன் , இைத ெசய் ம்ப க்  நான் உனக்  உத ேவன் . அப்ெபா   என் இ தயத் ன்  
ஆழத் ல்,  ”கர்த்தாேவ, எனக் ள்ளாக இ க் ம் உம் ைடய சமாதானத்ைத இவ க் ள்ளாக 
அ ப் ம். ஓ, ேதவேன, இப்ெபா   என் ைடய   ம்பத்ைத அைம ப்ப த் ம். நான் 
உம் ைடய ஊ யக்காரன்“, என்  ெசால் க் ெகாண்  இ ப்ேபன் .

 தலாவ  அவள் என்ன   வாள்  என்  உங்க க் த் ெதரி மா? அவள் “ ல் உமக்  ஒ  
காரியம் ெதரி மா” என்பாள். உங்க க் த ்ெதரி ம் அவ ைடய   ய, வழக்கமான க ைம நிற 
கண்கள் ப ேவகமாக   க்கத ் வங் ம்.உங்க க் த ்ெதரி மா?
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ஆம், நான்  ழந்ைதையப் பார்த்தேபா , அவள் தன் ைடய ெதா ப் கைள (b locks - 
 த ப்ேபான பாகங்கைள ஒன்  ேசர்க் ம்  ைளயாட் ) ைவத் க் ெகாண்  ந்தாள் .

அைத ைவத் க் ெகாண்   ழந்ைதகள்   ைளயா க் ெகாண்  ந்தார்கள். அ  என்ன? அ  
ஒ   ழ்நிைலைய உ வாக் க் ெகாண்  ப்பதா ம். அல்ேல யா.

சேகாதரேன, சேகாதரர்களா ய உங்க க்  நான் இைத  றட் ம்.  ழ்நிைலதான்  அைத 
அப்ப ச் ெசய்யச் ெசய் ற . அ   க ம் சரி.

கவனி ங்கள் .  ட்ைடைய  ஞ்  ெபாரிக்க ெசய்வ  ேகா  அல்ல; அ  உ வாக் ம் 
 ழ்நிைலதான் . ஆம் ஐயா. அ  சரிதாேன?

நீங்கள்  அேத  ட்ைடைய ஒ  நாய் ட்   ழாக ைவப் ர்களானால் அவ் தேம அ  ஒ  
ேகா  ஞ்ைச ெபாரிக் ம். அைடகாக் ம் க  க் ள்ளாக ைவத்தா ம்,அ  அவ் தேம 
ேகா  ஞ்ைச ெபாரிக் ம். அ  அங்  உ வாக்கப்ப ம்  ழ்நிைலயா  க் ற . அல்ேல யா.
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ேதவ ைடய வல்லைம அைசவாடக்   ய ஒ   ழ்நிைல. ஆம், ேதவன் இறங் வந்  
அைடயாளங்கைள ம், அற் தங்  கைள ம் நிகழச் ெசய்யக்  ய ஒ   ழ்நிைலைய எ ர்பார்த் , 
ஒேர இைச  ம் ஒேர இடத்  ம்  ட்டப்பட்  க் ம் பரி த்த ஆ  ன்  ழ்நிைல நமக்  
அவ யமா  க் ற . ஆெமன். நாம் அந்த அைடப் க்   க் ள்  கடந்  ெசல்ேவாமாக. 
  வாசத் ல்  ேமேல ச் ெசல்ேவாமாக. இந்த  ன்  பரிமாணங்கைள  ட்   ல  அ த்த 
ஒன் க்  கடந் ேபாேவாமாக.

நீங்கள் ,  “கர்த்தாேவ, நீர ் உம் ைடய ஆ ர்வாதங்கைள ெபா ந்த ள் ர் என்  நான் அைத 
  ைமயாக   வா க் ேறன் . எல்லா காரியங்க ம் சரியாக ேபாய்க் ெகாண்  க் ற . அைத 
நீர ்இப்ெபா      யாக ம், அ கப்ப யாக ம் ெசய் ர ்என்  எ ர்பார்க் ேறன் . அைத நான் 
எ ர்பார்க் ேறன்”, என்    ங்கள்.
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ஒ ேவைள நீங்கள்  அங்ேக வந் ,  “சரி, அைதப் பற் ெயல்லாம் எனக்  ஒன் ம்  ெதரியா ” 
என்     ர்களானால், ஆம், பா ங்கள் , அ  நீங்கள்  அ த்த நபைர  ண்ப த்   ர்கள்.

இப்ெபா  , நீங்கள்  அவர்களில்  ஒ வ க்  அ  ல் உட்கார்ந் , “ஓ, கர்த்தாேவ இப்ெபா   
நீர ் இவைர  ற்  ம்   த் ப்ேபா ம், நான் ெபரிய காரியங்கைள எ ர்பார்க் ேறன்”, என்  
  ங்கள். பா ங்கள், அப்ெபா   அவ் தமான எ ர்பார்க் தல்  மக்க க்  மத்  ல் 
அப்ப ப்பட்ட ஒ மனப்பாட்ைடெகாண்  வ ம்.

ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில்  அ தான் நடந்த , அ ேவ எந்த ஒ  தங்  தைட ன்  பரி த்த 
ஆ ைய ெகாண்  வந்த . அங்ேக அவர்கள் ேமேல ெசன் , அவர்கெளல்லா ம் ஒேர இடத்  ம், 
ஒேர இைச  ம் வ ம் வைரக் ம், அங்ேக இர  பகலாக பத்  நாட்க க்  தங் , அவர்கள் 
ெபற் ராத ஏேதா ஒன் ற்காக ேதவைன   த் க் ெகாண்  ந்தார்கள். அ  சரிதாேன?

அவர்கள் பரி த்த ஆ ைய இன் ம் ெபறாமல் இ ந்தார்கள், இ ப்  ம் பரி த்த ஆ க்காக 
அவர்கள் ேதவைன   த் க் ெகாண்  ந்தார்கள் . ஆனால் அைத அவர்கள்  ைத வ  ல்  
ெபற்  ந்தார்கள்.  நான்,  “இங்ேக  ஓக்  மரம்  வள மா  என்  நான்  ஆச்சரியப்ப  ேறன் ?  என் 
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  ேவெனன்றால், அதற்  நீங்கள் , ”ஆம், அ  வள ம் என்  நா ம்   க் ேறன்“, என் ர்கள் .

நான் உங்க க்  ஒ  ஓக் ெகாட்ைடைய ெகா த் ,  “உங்க க்  ஒ  ஓக் மரத்ைத 
ெகா க்கேபா ேறன்”, என்ேபன்.

நீங்க ம், “சரி, சேகாதரன்  ரான்ஹாம், இங்  இ க் ம் என் ைடய ெகால்ைலப்  றத் ல் 
இந்த ஓக் மரம் வள மா என்  நாங்கள்   யன்  பார்க்க   ம்  ேறாம்”, என் ர்கள். ேம ம் 
“அங்ேக நீங்கள்  வடக் ல் ெசய்வ  ேபாலெசய் , சரியான வைக மண்ணில்  ைதைய  ைதத் , 
அ  வள  றதா என்  பார்க்கப் ேபா ேறன்”, என் ர்கள்.

அ  சரி,  “சரி சேகாதரன்.  ரான்ஹாம் நீங்கள்  எனக்  ஒ  ஓக் மரத்ைத ெகா ப்பதாக 
  னீர்கேள”, என்  ேகட்கலாம்.

நான், “உங்க க்  அைதத்தான்  ெகா த்  க் ேறன் ”, என்ேபன்.

அவர,் “சரி, எப்ப  நீங்கள்  எனக்  ஓக் மரத்ைத ெகா த்ததாக     ர்கள் ”.

“நீங்கள்  ஏற்கனேவ ஓக் மரத்ைத ைவத்  க்  ர்கள் , ஆனால் அ   ைத வ  ல்  இ க் ற ” 
என்ேபன். நீங்கள்  ஏற்கனேவ ஓக் மரத்ைத ைவத்  க்  ர்கள் , ஆனால் அ   ைத வ  ல் 
இ க் ற . அ  சரிதாேன?

அந்த வ  ல் தான் நாம் அைத ெபற ேவண் யதாய்  இ க் ற : அ  நாெமல்லா ம் ஒேர 
இைச  ம், ஒேர இடத்  ம் வ ம்ேபா , அ  அங்ேக  ைத வ வத் ல் 
ெகா க்கப்பட்  க் ற . இ ப்  ம் தாங்கள்  ெபற் க் ெகாள்ளப் ேபா ற பரி த்த ஆ க்காக 
அவர்கள் ேதவைன ஸ்ேதாத்தரித் க் ெகாண்  ந்தார்கள் . ஏெனனில் ேதவன் தம் ைடய 
வாக் த்தத்தத்ைதக் காத் க்  ெகாள்வார் என்பதால்  அைத அவர்கள் ெபற் க் ெகாள்ேவாம் என்  
  வா த்தார்கள், அவர்கள் இ ந்த அந்த  ழ்நிைல ெபா த்தமானதாக மா ம் வைரக் ம் 
அவர்கள் ேதவைன ெதாடர்ந்    த் க் ெகாண்ேட இ ந்தார்கள். அப்ெபா   பலமாக    ற 
காற்  பரத்   ந்  வந் , அவர்கள்  இ ந்த  ட்ைட நிரப் ன . பா ங்கள் , அவர்கள்  இ ந்த 
 ழ்நிைல ெபா த்தமானதாக மா ன .
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ஓ,  யா யஸ்தர்... மட் ம், இங்  க் ம் ஒவ்ெவா   டமானவ ம், ஒவ்ெவா    ட ம், 
ஒவ்ெவா   யா யஸ்த ம், ஒவ்ெவா வ ம், நாெமல்லா ம் ஒேர இைச ல் வந் ,   வா க்க 
  ய  ழ்நிைலைய நாம் ெபற் க் ெகாள்ள மாட்ேடாமா‚ அைத நான்  கடந்த வாரம்  ட் ரிவரில் 
(Wood River) பார்த்ேதன் , அங்ேக ஒ  நபர ் ட... இல்ைல. அங்ேக அவர்கள்   ட் ச் ெசன்ற ஊன்  
ேகால்கைள ம், சக்கர நாற்கா கைள ம், கட் ல்கைள ம் எ த்    யலாக ேபாட்  
ைவத்தார்கள். அங்ேக நான்  ரசங்க டத் ல் நின்  இவ்வா   ரசங் த் க் ெகாண்  ந்த ேபா , 
அவர்கள் எ ந் , அவ் தமாக ஒ   ைல ல்   னார்கள் . அங்ேக அவர்கள் இ ந்த  ழ்நிைல 
(ஏற்ற) ெபா த்தமானதாக மா ன .

ஓ, சேகாதரேன, ஒேர இைச  ம் ஒேர இடத்  ம் இ க்கக்  ய ஒ  காரியத்ைத 
உண்டாக்கக்  ய  ழ்நிைலைய ேதவன் நமக்  அ ப் வாராக. ேதவ ைடய வல்லைம  ரளாய்  
 றப்பட்  வ வதாக. அந்த  ழ்நிைல ஏற்ற ஒன்றாக மா ; ஒவ்ெவா  அைடப்ைப ம், 
ஒவ்ெவான்ைற ம்  ன் க்  தள்ளிப்ேபாடட் ம். ேதவ ைடய  ரமாணம் அைசவாட 
 வங்கட் ம்.
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இங்ேக அ  அ க நாட்க க்   ன்னதாக இல்ைல... நம் டத் ல்  ஒ  மனிதன் இ ந்தார.் 
இங்  க் ம் இந்த  ன்சார பல் கள் , இைத கண்   த்த தாமஸ்  எ சன்தான்  அந்த மனிதன். 
உலகம் உண்டான  தற்ெகாண் , உலகமான    வ ம்  ன்சாரத் னால்  நிரம்   ந்த . சரி 
இப்ெபா  , நான்  உங்கைள ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் .

இப்ெபா  , ேதவன் இந்த உலகத் ற்   ன்சாரத்ைத ெகா க்க ேவண் ம் என்  ஒ  
மனிதைன ஆயத்தப்ப த்   ந்தார். எனேவ, நான்   வா க் ேறன் , ேதவ ைடய  ட்டமான  
ஆயத்தமாய் இ க் ம் ேபா , ஒவ்ெவான் ம் சரியாக அ ன ன்  ேநரத் ல் நிைறேவ ேய ஆ ம். 
நீங்கள்  அைத   வா க்க ல்ைலயா? ஏெனனில் அ  அவ் தமாக நடக் ம்ப க்  அ   ன் 
நிய க்கப்பட்  க் ற .

ஒ  சமயம், ெபஞ்ச ன்  ப்ராங் ளின்   ன்   க்கச் ெசன்றேபா  ஒ  காற்றா ைய ம்  
ெகாண்  ெசன்றார.் அப்ெபா  ,  ன்னலான  காற்றா  ன்   ைல தாக் னேபா , அைத 
அவர ் பற் ப்   க்க ேநர்ந்த , ஆகேவ அவர்,  “அைத நான் ெபற் க் ெகாண்ேடன் , அைத நான் 
ெபற் க் ெகாண்ேடன் ...”, என்  கத் க் ெகாண்ேட ஓ னார.் அைத அவர ்ெபற் க் ெகாண்டார் 
தான், ஆனால் அவர் எைத ெபற் க் ெகாண்டார ்என்  அவர ்அ யாம  ந்தார்.
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சரி, அவ் தமாகத்தான்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைப னிடத்  ம் காரியம் இ க் ற , நீங்கள்  
அைத ெபற் க்ெகாண் ர்கள் . ஆனால் நீங்கள்  என்ன ெபற் க்ெகாண் ர்கள்  என்  நீங்கள்  
அ ய ல்ைல. அ தான் காரியம். அ  சரிேய. ஆம், நீங்கள்    ட ைடய கண்கைள 
 றக் ம்ப க் ம், ெச ட ைடய கா கைள  றக் ம்ப க் ம், இன் ம் எல்லா 
காரியங்கைள ம் ெசய் ம்ப க் ம் ேபா மான வல்லைமைய நீங்கள்  ெபற் க் ெகாண் ர்கள். 
ஆனால்  நீங்கள்  தா மாறான   ழ்நிைலைய  உைடயவர்களாய்  உள்ேள  வந்  அைத  ெபற் க்



20எ ர்பார்ப் கள்

ெகாண் ர்கள். அைத நாம் ஒ மனப்ப ம்  ழ்நிைல ல் ெபற் க் ெகாள்ேவாமாக. அப்ெபா   
பரி த்த ஆ யானவர் தாேம ஒேர இடத்  ம், ஒ மனப்பாட்  ம்   வ ம் மக்கள்       ட்  
வ வார.்

அவ க்   ற  தாமஸ்  எ சன்  வந் , அவர,் “இ  ெவளிச்சத்ைத ெகா க் ம்”, என்றார். அவர ்
பத்தா ரம்  ன் கம் கைள ெகாண்   யற் த்தார.் அவர ்ேசார்ந்  ேபாக ல்ைல. அவர ்ஒ  கப் 
கா ைய ம், இைட ட்  ெராட் ைய ம் (sandwich) ைவத் க் ெகாண்  இர    வ ம் 
 யற் ப்பார.் அவர ் இந்த ஒன்ைற ( ன்கம் ) எ த் , இ ல்  ன்சாரம் பாய் றதா 
என்  யற் ப்பார். இல்ைலெயன்றால், அைத பக்கத் ல் ைவத்  ட் , இன்ெனான்ைற எ த்  
 யற் ப்பார.் அவ் தமாக அைத  யற் த் ,    ல்  அைத அவர ் கண்   த்தார். அவர ்
உலகத் ற்   ன் ஆற்றைல (electricity) கண்   த்  ெகா த்தார்.

இப்ெபா  , எ த் க் காட்டாக, நீங்கள்  இங்ேக  ன்னால்  இ க் ம் இந்த ெபரிய இ ளான 
மைலக க்  ேமலாக ேபாக ேநரி மானால், அங்ேக நீங்கள்  எங்ேக ேபா  ர்கள் என்  பார்க்க 
  யாத அள க்  அவ்வள  காரி ளாக இ க் ம். ஒ ேவைள நீங்கள்  அங்ேக இ க் ம் 
பாைற ன்     ேமாத ேநரிடலாம் அல்ல  ஒ  பாம்ைப   க்க ேநரிடலாம் அல்ல  உங்க க்  
என்ன ேநரி ம் என்  நீங்கள்  அ யாம  க்கலாம் அல்ல  இந்த  ளாமான்ஸ்டரில்  (Gila monsters) 
ஒன்ேறா (ெபரிய ப த்த  ஷ க்க பல்  வைக  ராணி) அல்ல  ேவெறதாவேதா அங்ேக 
ப த் க் ெகாண்  க்கலாம்.
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இ ப்  ம்  ன்சாரமான  அங்ேக உங்கைள  ற்  ம் இ க் ற  என்  உங்க க்  
ெதரி ம். நீங்க ம் உங்கள்  ெதாண்ைட கரகரத் ப் ேபா மட் ம்,  “ஓ,  ன்சாரேம,  ன்சாரேம, 
ெவளிச்சத்ைத  ரகா க்க ெசய். இங்ேக இ ந்  எப்ப  ெவளிேய ேபாக ேவண் ம் என்  வ ைய 
காட் . ஓ, நீ இங்ேக இ க் றாய் என்  எனக்  ெதரி ம்.  ன்சாரேம, நீ இங்ேக இ க் றாய் 
என்  எனக்  ெதரி ம். நீ இங்ேக இ க் றாய் என்   ஞ்ஞான ரீ யாக நி  க்கப்பட்  க் ற . 
நீ இங்ேக இ க் றாய் என்  எனக்  ெதரி ம், எனேவ ெவளிச்சத்ைத  ரகா க்க ெசய்” என்  
 ச்ச டலாம். நீங்கள்  ெதாண்ைட வறண்  ேபா மட் ம்   ச்ச ட்டா ம் அ  ெவளிச்சத்ைத 
தரா . ஏன்? நீங்கள்   ன்சாரத் ன்  சட்ட ட்டத்ைத  ன்பற் னால் மட் ேம  ன்சாரம்  
ெவளிச்சத்ைத ெகா க் ம். எனேவ நீங்கள்   ன்சார சட்ட ட்டத்ைத  ன்பற்ற 
ேவண் யதா  க் ற .

இப்ெபா   இங்ேக அந்தப் பக்கத் ல் ெகாப்பளிக் ற ஒ  நீ ற்  இ க் ற  என்  
ைவத் க் ெகாள் ங்கள் . அேத சமயத் ல் இந்த பக்கத் ல் இ க் ம் ஒ   ைளச்சல் , தண்ணீர் 
இல்லாமல் காய்ந்  ெகாண்  க் ற . எனேவ நீங்கள்  அந்த ஊற் னிடத் ல்  ெசன் ,  “ஓ, 
தண்ணீேர, நீ அங்ேக ெசன் , என் ைடய  ைளச்ச க்  தண்ணீர் பாய்ச் ” என்    னா ம், 
அ  அப்ப ச ் ெசய்யா “. இல்ைல. ஆனால் நீங்கள்     ஈர்ப்   ைச ன்   ரமாணத்ைதப் 
 ன்பற்  ர்களானால் , நீங்கள்  அைதப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம்.அ  சரிதாேன?
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சரி, இப்ெபா   கவனி ங்கள் , இங்ேக இந்த ம ய ேவைள ல் ேதவன் இ க் றார.் எனேவ, 
நாம் அவ ைடய வல்லைமையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்  ேதவ ைடய  ரமாணத்ைதப்  ன்பற்ற 
ேவண் யதாய்  இ க் ற . ஒேர மன டன்  இ ப்ப ம், ஒ வ க் ெகா வர் அன்    வ ம் 
ேதவ ைடய  ரமாணமாய்  இ க் ற .  'அன் ல் நிைலத்  க் றவன் , ேதவனில் 
நிைலத்  க் றான் . எல்லாவற்ைற ம் நம்ப ம்,   வா க்க ம் ெசய்வான் . எல்லாவற்ைற ம் 
நம் வான் '. ஓ, என்ேன‚ ேதவன் தன் ைடய வல்லைமையப் ெபா ந்த ள்வார் என்  
ஒவ்ெவா வ ம் ஒேர மன டன்  எ ர்பார்க் தேலா  இ ப்ப , அ  தான் காரியம்.

கவனி ங்கள் . அ  இங்ேக இ க் ற  என்  உங்க க் த ்ெதரி ம்.  ஞ்ஞான ரீ யாக அ  
இங்ேக இ க் ற  என்  உங்க க்  ெதரி ம். இங்ேக கவனி ங்கள் .  ற்  ேநா னால் மரித் க் 
ெகாண்  ந்த   ம . வால்ட்ராப் (Waldorf) இங்ேக இப்ெபா   எப்ப  உட்கார்ந்  ெகாண்  
இ க்க   ம். அ  மா ரி உலகெமங்  ம் ஆ ரமா ரம் காரியங்கள்  எப்ப  இ க்க   ம?்

ஒ   ல வாரங்க க்   ன் அல்ல  ஒ   ல மாதங்க க்   ன்பாக   காரனாக 
இ ந்தவர ்எப்ப  இம்ம ய ேவைள ல் ஒ  பண்பாளராக (gentle man) இ க்க   ம?் ஒ   ல 
வாரங்க க்   ன் ெத  ஓரங்களில் இ க் ம்  பச்சாரியானவள்  இம்ம ய ேவைள ல் எப்ப  
ஒ   மாட் யாக ( lady) இ க்க    ம்? பரி த்த ஆ  னால் உன் ைடய இ தயத் ற் ள்ளாக 
ெச த்தப்பட்ட ம  பப்ப த் ம் ேதவ ைடய வல்லைமயான  உன் ைடய  பாவத்ைத ம், 
உன் ைடய அைமப்ைப ம் மாற்   க் ற . அ  உன்ைன ேவெறா  நபராக 
மாற்   க் ற . அ  சரிதான்.
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அைத நீங்கள்  உணராம  க்கலாம். அைதப் பற்  எனக் த் ெதரியா . நீங்கள்  அைத 
உண   ர்கேளா இல்ைலேயா ஆனால் அ  இங்ேக இ க் ற . அ  இங்ேக இ க் றப யால் 
அதற்காக ேதவ க்  நன் ைய ெச த் ங்கள் .

இப்ெபா   இங்ேக நம் மத்  ல் உங்கள்  ஊடாக ேர ேயா அைலகள்வந்  
ெகாண்  க் றைத என்னால் உங்க க்  நி  த்  காண் க்க    ம். அைத நீங்கள்  
உணராம  க்கலாம். ஆனால் உங்க க்  ெதரி மா அ  இங்ேக இ க் ற , அவ் தேம 
ெதாைலக்காட்  படங்க ம் நம் ஊடாக வந் ெகாண்  க் ற . அைத நீங்கள்  
உணராம  க்கலாம், ஆனால் நிச்சயமாக அ  இங்ேக இ க் ற . ஓ, என்ேன.
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இப்ெபா  , இந்த ஜன்ன   ந்  அந்த ஜன்னல் வைரக் ம் அைல பரப்பப்பட்  க் ம். 'ஆம்' 
என்  இந்த நீண்ட வார்த்ைதைய ேபால், நம் ைடய சரீர ம் அைத ஈர்த் க் ெகாள் ம்ேபா , அ  
இந்த கட் டம்   வ ம் பர ெசல் ம். “ஆம்” என்ற சத்தம் உங்கள்  மத்  ல் கடந்  ேபா ற . 
யாேரா ஒ வர ் “ஆம்” என்  ேர ேயா ல்     றார்கள் . சரி, அ  இந்த  ன்சக் ,  ன்ன  
சாதனங்கள் மற் ம் அ  ேபான்றைவகளின்  வ யாக வந்  மற் ம் உங்க ைடய சரீரத் ன்  
ஊடாக வந்  உங்கைளக் கடந்  ேபா ற .

எனேவ, அ  அந்த ேர ேயா ல்  இ க் ம் வால்ைவ (crystal) ெதா ம்ேபா  அல்ல  அ  அைத 
(அந்த வார்த்ைதைய)   த் க் ெகாள் ம்ேபா , நீங்கள்  “ஆம்” என்ற சத்தத்ைத ேகட்  ர்கள் .

இப்ெபா  , அங்ேக ேதவன்,  “அவ ைடய த ம் களால் நீங்கள்   ணமானீர்கள்”, என்  
    க் ம்ேபா , பரி த்த ஆ யானவ ம் அைத ேதவ ைடய வல்லைம னால்  ேழ 
ெகாண்  வ  றார.்உங்க ைடய இ தய ம் அைத ஏற் க் ெகாண் ,  “ஆம், அவ ைடய 
த ம் களால் நாம்  ணமாேனாம்” என்     ற . ேதவேன, நீர,் மாற்  11:24 -ல் “நீங்கள்  
ெஜபம் பண் ம்ேபா , எைவகைள ேகட் க் ெகாள் ர்கேளா, அைவகைள ெபற் க் ெகாள்ேவாம் 
என்    வா  ங்கள் ” என்      க்  ர.் எனேவ 'ேதவேன, நாங்கள்  ஒ   ட்டத் ற்காக 
ெஜ த் க் ெகாண்  க் ேறாம், ஒ   ட்டத் ற்காக உபவா த் க் ெகாண்  க் ேறாம், ஒ  
 ட்டத் ற்காக அ   ெகாண்  க் ேறாம்' ஆம், ேதவேன அந்த  ட்டமான  வ  ல் உள்ள  
என்  நான்    வா க் ேறன் .
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எனேவ நீங்கள்  ேதவ ைடய வல்லைமைய ெபற் க் ெகாள் ம் வைரக் ம்  ஓ, அப்ப ேய 
அங்ேகேய தரித்  ங்கள் . அ  உங்கள்  இ தயத்ைத ெதா ம்ேபா , அ  “ஆம்” என்    ம். 
அ த்த மனித ம் “ஆம்”, என்  அ க்ைக ெசய் றான் . இைத கவனி ங்கள் . இப்ெபா   
உங்க ைடய 'ஆம்' என்ற அ க்ைகயான  இரண்  மடங்  ெப   ற .  “ஆம்”,  ன்  
மடங்காக ம், நான்  மடங்காக ம் ெதாடர்ந்  அ  ெப   ற . உங்க க்  ெதரி மா  த ல் 
நடக் ற காரியம் என்னெவன் , அ  தாேம பலஆ ரம் மடங்  அ க்ைக டப்பட்ட 'ஆம்' 
என்பதாக மா  ற . அதன்  ற  பரி த்த ஆ யானவ ம் காட்  ல் வந்  ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய அைடயாளங்க ம், அற் தங்க ம்   ன் ெதாட ம்ப  ெசய்  அைத 
உ  ப்ப த்  றார.் அ  தான்  காரியம்.  “ஓர ் எ ர்பார்ப் ” அ தான் நமக்  
ேதைவயா  க் ற .

இேய   றந்  ந்த ேநரத் ல், இந்த பகல் ெபா   ேபான்ற அன்ெறா  நாளில்  மக்கள்  
ேதவைன  ட் அைலந்   ரிந்  ெகாண்  ந்தவர்களாய் இ ந்தார்கள் . அந்நாட்களில் 
இப்ெபா   நமக்  இ ப்ப  ேபால் ேர ேயா, தந் ,ெதாைலக்காட்   லமாக ெசய் கைள 
அ ப்பக்   ய அேநக வ கள்  இல்ைல. அப்ெபா   அவர்க க்  இ ந்த ஒேர வ , வாய்ெமா  
 லமாக  றப்பட் , காதால் ேகட்கக்   யதாய்  இ ந்த . ேவகமாக; இப்ெபா   நாம் அவ க்  
ெச  ெகா ப்ேபாம்.
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இேய   ேதயா   க் ம்  ெபத்லெக ல்  றந்தார ் என்  ேவதாகமத் ல்  நமக்  
ேபா க்கப்பட்  க் ற . எப்ப ெயனில்  ஞானிகள்   ழக்   க் ம் ேபா  ஒ  நட்சத் ரத்ைத 
கண்  அைத பாலஸ் னா வைரக் ம்  ன்ெதாடர்ந்  வந்தார்கள் . அ  சரிதாேன? ஆம், 
அந்நாட்களில்அவர்கள்  நட்சத் ரத்ைத ைவத்  காலத்ைத கணக் ட்டார்கள் .

ஒவ்ெவா  பட்டண ம் அ  ைடய உயரமான பாகத் ல் வானிைல ஆய் க்  டத்ைத 
நி    ப்பார்கள். அவர்கள் அங்ேக ஜாமக்காரைர (watchman) ைவத்  ப்பார்கள், அவர்க ம் 
அவர்க க்  நட்சத் ரத்ைத ெகாண்  ேநரத்ைத அ  ப்பார்கள். பகல் ேநரத் ல்,  ரிய 
க காரத்ைதக் (  sundial) ெகாண்  ேநரத்ைத அ  ப்பார்கள். உங்க க் த் ெதரி மா,அவர்கள் , 
“ேகா ரத் ல் இ க் ம் ஜாமக்காரைனப் பார்த் , இப்ெபா   ேநரம் என்ன”, என்  ேகட் , 
அவ் தமாக அவர்கள் ேநரத்ைத அ ந் க் ெகாள்வார்கள் . எனேவ, அவர்கள் இவ் தமாக ேநரத்ைத 
அ ந் ெகாண்டார்கள் .

நீங்கள்  இைத   த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் . அந்த நட்சத் ரம் 
அங்  க் ம் ஒவ்ெவா  பட்டணத்ைத ம் கடந்  வந்த , இ ப்  ம் ஒ வ ம் அைதப் 
பார்க்க ல்ைல. ஆனால் அ  அவ் தமாக கடந்  வந்தைத நம் ைடய ேவதாகமம்  
உ  ப்ப த்  ற . அ  அவ் தம் நடந்த  என்பைத நா ம்   வா க் ேறன் .  “நாங்கள்  
அவ ைடய நட்சத் ரத்ைத ழக் ேல கண்  அவைரத் ெதா   ெகாள்ள வந்ேதாம்”. அ  
சரிதாேன? அவர்கள் அங்  ந்   றப்பட் , இந்த நட்சத் ரத் னால் வ நடத்தப்பட்டார்கள் .
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நட்சத் ரங்களிேலேய ெபரிதான இந்த நட்சத் ரம், எல்லாவற்  ம் ெபரிதான ,  ஞ்ஞான 
ரீ யாக உலகத் ல் கடந்  ெசன்ற . இ ப்  ம் அவர்கள் அைதக் காண   யாம  ந்தார்கள் . 
ஆனால் “யாக்ேகா ல் ஓர ் நட்சத் ரம் உ க் ம்” என்ற  ேலயா ன்   ர்க்கதரிசனத்ைத 
ேகள் பட்ட  ல ஞான ள்ள   ஷர்கள் இ ந்தார்கள் . அைத அவர்கள் எ ர்பார்த்  ந்தார்கள். 
அைத அவர்கள் எ ர ்ேநாக்  இ ந்தார்கள் . எனேவ அைத அவர்கள் கண்    த்தார்கள் .  ன்னர் 
அைத அவர்கள்  ன்பற் ச் ெசன்றார்கள் . ஏெனனில் அைத அவர்கள்  எ ர ்ேநாக்   ந்தார்கள்.

நான் ஒ  காரியத்ைத எ ர ் ேநாக்   க் ேறன் . நீங்க ம் எ ர்பார்க்க ல்ைலயா? 
கர்த்தரா ய இேய  ன்  வ ைகக்  சற்   ன்னதாக என் ஆத் மா  க ம் உன்னத நிைலக்  
ஊக்கமைடந்  க் ற .  ஏெனனில்  ேதவன்  இைத ட்  கடந்  ேபாவதற்   ன்னதாக   றஜா 
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உலகம் அைசக்கப்ப ம்ப க்  ஏேதா காரியம் நிகழப்ேபாவைத நான் எ ர ் பார்த் க் 
ெகாண்  க் ேறன் . ஆம். அைத நான ஃ னிக் ல் எ ர ் பார்க் ேறன் . அைத நான் எ ர ்
ேநாக்   க் ேறன் . நீங்கள்  என்ேனா   ட உடன்பட் , நீங்க ம் அைத எ ர ் பார்க்க நான்  
  ம்  ேறன் .

இந்த ஞானிகள், அவர்கள் ,  “என்ேறா ஒ  நாள் என் தகப்பனார ்   னார.்.. இங்ேக அ  
ேவதாகமத் ல் எ தப்பட்  க் றப  'யாக்ேகா ல் ஓர ் நட்சத் ரம் உ க் ம்' என்  அவ ைடய 
தகப்பனா ம், அவ க்  தகப்பனா ம்   னார்கள்”, என்றார்கள் . அ  ேதான் னேபா  அைத 
அவர்கள் பார்த்தார்கள் . அவர்கள் அைத எ ர்ேநாக்   ந்தப யால், அைத அவர்கள்  
பார்த்தார்கள். மற்றவர்கேளா அைதப் பார்க்க ல்ைல.

74

யாேரா ஒ வர ் என்னிடத் ல்,  “அ  ெகாண் ம்,  ச்ச ட்  ெகாண் ம் இ க் ம் அந்த 
மக்கெளல்லா ம் உணர்ச் வசப்பட்டவர்க ம், தங்கைள அ கமாக   ஸ்தவர்கைளப் ேபால் 
காண் க் றவர்கள் என்  நீங்கள்  நிைனக்க ல்ைலயா?” என்றார். இல்ைல ஐயா. இல்ைல 
ஐயா.அவர்கள் அப்ப ப்பட்டவர்கள்  அல்ல.  “சேகாதரன்.  ரான்ஹாம், அ  மனஉள யல்  
சம்பந்தப்பட்ட ேப தல் என்  நீங்கள்  நிைனக்க ல்ைலயா?” இல்ைல ஐயா. அப்ப  அைத நான் 
நிைனக்க ல்ைல. அவர்கள்  ஒ  காரியத்ைத எ ர்பார்த்  ந்தார்கள் . அ  ஆத் மாைவ 
ேபா க் ம்ப க்  பரேலாகத்   ந்  வ ம் மன்னாைவ அவர்கள்  எ ர்பார்த்  ந்தார்கள் . 
எ ர்பார்ப் டன்  அங்ேக அவர்கள் காத்  க் ம்ேபா , பரத்   ந்  மன்னாைவ 
ெகா க் ம்ப க்  ேதவன் அவர்க க்  கடைமப்பட்  க் றார,் ஏெனன்றால் அவர்கள் அைத 
எ ர்பார்த் க் ெகாண் க் றார்கள் .

நீங்க ம் ஒ   ட்டத்ைத எ ர்பார்த் க் ெகாண்  க் றப யால் , அைத உங்க க் க் 
ெகா க் ம்ப  ேதவன் கடைமப்பட்  க் றார.்

இப்ெபா  , இேதா அவர்கள் வந்  ெகாண்  க் றார்கள் . அதன்  ற  ேமய்ப்பர்கள் 
ெவளி ல் வந் ,  ேதயா ன் மைலகளில் பா க் ெகாண்  ப்பைத நாம் பார்க் ேறாம். 
ஏெனனில்அவர்கள் எப்ெபா  ம் இராஜா ன்   றப்ைபக்   த்  பா க்ெகாண்  ந்தார்கள். 
எட்  நாட்க க் ப்  ற , அவ ைடய தாயார் அவைர  க் க் ெகாள்ள, அவ ைடய தாயாரின் 
கரங்களில் இ ந்தப , இேய வானவர் ேதவ ஆலயத் க் ப் ேபாவைத நாம் பார்க் ேறாம். அங்ேக 
ஒ  வயதான மனிதன், ஒ  வயதான சா  அல்ல  நீண்ட தா  ம், தைல ம ைர ம் உைடய 
 ரசங் யார் என்  நாம் அவைர அைழக்கலாம். அவ க்  மக்கள்  மத்  ல் நல்ல ெசல்வாக்  
இ ந்த . அவர ்ஒ  ேபர்ேபான மனிதனாக இ ந்தார.் அவ க்  ஒ  நல்ல ெசல்வாக்  இ ந்த .
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எனேவ ஒ  நாள் அவர ் ெவளி ல் இ ந்தேபா , பரி த்த ஆ யானவர் அவரிடத் ல், 
“  ேயாேன, நீ கர்த்த ைடய   ஸ் ைவ கா மட் ம் மரிப்ப ல்ைல” என்    னார.் அைத 
அவர ்  வா த்தார்.அைத அவர ் எ ர ் பார்த் க் ெகாண் ம் இ ந்தார.் மற்ற சைபகள்  என்ன 
ெசால் ற  என்  அைதப் பற்  அவர ் கவைலப்பட ல்ைல; அவர ் தன் ைடய ெசல்வாக்  
பா க்கப்ப ேமா என் ம் கவைலப்பட ல்ைல. அவர,்  “நான் கர்த்த ைடய   ஸ் ைவ 
கா மட் ம் மரிப்ப ல்ைல”, என்    னார.்

 லர ்இப்ப யாக   வைத என்னால் ேகட்க   ற , “உனக் த் ெதரி மா? அந்த வயதான 
மனிதன் ெகாஞ்சம்  ப்  தளர்ச்  னால்  பா க்கப்பட்  க் றான் . ெதரி மா உனக் ? 
அவ க்  ஏேதா ேகாளா  ஏற்பட்  க் ற ” என்றார்கள் . அவர்கள்  வழக்கமாக அப்ப  
  வார்கள் என்  உங்க க் த் ெதரி ம்.  “ஆனால் அந்த மக்க க் த்தான்  இங்ேக ஏேதா 
ேகாளா  ஏற்பட்  க் ற ”. பா ங்கள் .

நல்ல , அங்ேக என்ன நடந்த ? ேதவன் தன் ைடய வார்த்ைதைய காத் க்  ெகாள் வார் 
என்  அவன் எ ர்பார்த்  ந்தான் . அவன்  சரியான காரணத்ைதக் ெகாண்  ந்தான் . இல்ைலயா? 
அவர்கள் “சரி, நீ அைத பார்க்கப்ேபா றாய் என்  உனக்  எப்ப த் ெதரி ம். தா  ம் அைத 
எ ர்பார்த்தான் , ஆதா ம்  ட அைத எ ர்பார்த்தான் , அவர்கெளல்லா ம் அைத 
அப்ெபா    ந்  எ ர்பார்த்தார்கள் . ேம ம் நான்கா ரம் வ டங்கள்  ேவ  க ந்  ட்டன, 
அைதப் பற் யதான ஒ  அைடயாளம்  ட இல்ைலேய” என்றார்கள் .
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“எவ்வள  வ டங்கள்  கடந்  ேபான  என்ப  பற்  நான்  கவைலப்பட ல்ைல; பரி த்த 
ஆ யானவர், நான்  பார்ப்ேபன்  என்  என்னிடத் ல்     க் றார,் எனேவ நான் அைத 
  வா ப்ேபன்”. அ  ேபா மான . அ  ஒ  நல்ல காரணம், இல்ைலயா?

“நீ ஏற்கனேவ, ஒ  காைல கல்லைற ல் ைவத் ள்ளாய், எண்ப  வயதா  ட்ட  மற் ம் நீ 
மரிக்கப் ேபா ற நிைல ல் இ க் றாய்” என்றார்கள் .

“எனக்  எவ்வள  வயதா  ட்ட  என்ப  பற்  நான் கவைலப்பட ல்ைல, ஆனால் நான்  
மரிப்பதற்   ன்னதாக   ஸ் ைவப் பார்ப்ேபன் , ஏெனனில் அவ் தமாக பரி த்த ஆ யானவர் 
என்னிடத் ல்     க் றார.் எனேவ நான் அைத நிச்சயத்ேதா  எ ர்பார்த் க் ெகாண் ம் 
ேதவ க்  அவ ைடய வாக் த்தத் க்காக நன் ைய ெச த் க் ெகாண் ம் இ க் ேறன் . 
காரணம் நான்  அவைர பார்க்கப்ேபா ேறன்” என்றார். ஓ, என்ேன. அ  தான் காரணம் .

  ஸ் ைவப் பார்க் ம்ப  அவர ்எ ர்பார்த்  ந்தார்.



23எ ர்பார்ப் கள்

சரி, இப்ெபா   நாம்   ய நாடக வ  ல் பார்க்கக்   ய ேநரம் வந்  க் ற . அங்ேக 
ேதவாலயத் ல் ஒ  ெஜப அைற இ ப்பதாக ைவத் க் ெகாள்ேவாம் . அ  ஒ   ங்கட் ழைம 
காைல என்   றலாம். ஓ, அந்த சமயத் ல்  ட்டத்தட்ட இ ப  லட்சம்  தர்கள்  பாலஸ் னா ல் 
இ ந்தார்கள். ஒ  ேவைள அங்ேக ஒவ்ெவா  இரா  வ ம்  ற் க்கணக்கான  ழந்ைதகள்  
 றந்  க்கக்  ம்.
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அங்ேக ஒவ்ெவா  நா ம் ெபண்கள்  வரிைச ல் நின்  ெகாண் , ஆண்   ள்ைளைய 
  த்தேசதனம் ெசய் ம்ப , காட் ப்  றாக்கைள ம் , ஆட் க்  ட் கைள ம் காணிக்ைகயாக 
ெச த் க் ெகாண்  ந்தார்கள் . உங்க க் த ் ெதரி ம்,  தர்களின்  நியாயப் ரமாண 
 த்தகத் ல், அ    ய  வசா  என்  இ க் ம் பட்சத் ல் , அவர்கள் காட் ப்  றாக்கைள ம், 
அ ேவ ஐ வரியவனாக இ க் ம் பட்சத் ல் அவர்கள் ஆட்   ட் ைய ம் தா ன் 
 த் கரிப் க் ம்,  ழந்ைத ன்    த்தேசதனத் க் ம் இன் ம் மற்றைவக க்காக ம் 
காணிக்ைகயாக ெச த்த ேவண் ம்.

அ  ஒ   ங்கள்  காைல என்   றலாம். சரி, ேதவாலயத் ல் மக்கள்   க ம் அ வலா ம், 
எப்ெபா  ம் மக்கள்  வ வ ம், ேபாவ மாக இ ப்பைத நான்  காண் ேறன் . அ  ெதாடர்ந்  
ேபாய்க் ெகாண்  ந்த . அதற்      ேநரம் க த் , மக்கள்  நீண்ட வரிைச ல், அதாவ  
ெபண்கள் ேம ம்   மாக அந்த வரிைச ல் நின்  ெகாண்  ந்தார்கள்.

அங்ேக  ல ெபண்கள் தங்கள்      ள்ைளகேளா ,  ன்னல் ேவைல ெகாண்   ன்னப்பட்ட 
இளஞ் வப்  ேமலங் கைள ம், சால்ைவகைள ம்,   ய நீல சால்ைவகைள ம் அணிந்  
ெகாண் , ஒவ்ெவா வ ம் ஒ    ய ஆட் க் ட் ைய அைழத் க் ெகாண்  ெசல்வைத நான் 
காண் ேறன் . அவர்கள்  பணக்கார ஸ் ரீகள், ஓ, எவ்வள  ேநர்த் யாக இ ந்தார்கள்.
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நாம் அந்த நீண்ட வரிைசையப் பார்க்கலாம். அங்ேக ஒ    ய  மாட்  தன் தைலைய 
தாழ்த் னப ,   ய வய ைடய ஒ  ெபண்  தன் கரங்களில் ஒ   ழந்ைதைய ஏந் யப  நின்  
ெகாண்  ப்பைத நான் பார்க் ேறன் . ஓ, என்ேன, ஏைழயான ஸ் ரீ. இரண்  காட் ப் றாக்கள்  
ைவத்  ந்தாள். ஆைடகள்? அந்த  ழந்ைத மாட்  ேதாள்பட்ைட ல்   ற்றப்பட்  க் ம் 
 ணியால்  ற்றப்பட்  ந்த . அ  ஒ  எ  ன்   கத்ைத இல வாக்  ெகா க் ற  என்  
உங்க க் த் ெதரி ம். அ  (எ  ) ஏர ்உ ம்ேபா , தன் ைடய ேதாள்பட்ைட ல் பாரத் னால்  
உண்டா ம் உராய் நி த்தம்  ண்  ஏற்படாதப க்  அ  பா காக் ற . அங்ேக ெதாட்  ல் 
ஒன் ம் இல்லா  ந்த . எனேவ அவர ்அணிந்  ெகாள்வதற்  எந்த ஆைட ம் அங்ேக இல்ைல. 
நீங்கள்  ஏழ்ைமையக்   த்  ேப   ர்கள் . அந்த அள க்  ஏழ்ைமயான ஒ    ம்பம்  ட 
ஃ னிக் ல் இல்ைல. ஏெனனில் ெதாண்  நி வனங்கள்  அைதக் காட்  ம் அ கமாக 
உங்க க் ச ்ெசய் ற .

ஆனால்   ஷ் ப் ன்  ேதவனா ய அவர,் ெதா வத் ல்  றந் , இேதா இங்ேக நின்  
ெகாண்  க் றார.் அவர ்ெதா வத் ல்   றந்  உலகத் ற்  வந் , மரண தண்டைன ெபற் , 
உலைக  ட் க் கடந்  ெசன்றார.் அவர ் தமக்  ெசாந்தமானவரிடத் ல்  வந்தார், அவ க்  
ெசாந்தமானவர்கேளா... அவரால் உ வாக்கப்பட்ட இந்த உல ற்  அவர ் வந்தார். ஆனால் 
உலகேமா அவைர அ யாம  ந்த . அவேரா இங்ேக, மாட் த் ேதாள்பட்ைட ல் 
 ற்றப்பட்  க் ம்  ணியால்  ற்றப்பட் , தன் ைடய தாயாரின்  கரங்களில் 
 டத்தப்பட்  ந்தார்.

அவள் அவ் தமாக ெதாடர்ந்  வரிைச ல் வந்  ெகாண்  ந்தாள்.  லர ் இப்ப யாக 
  வைத என்னால் ேகட்க   ற . “ஏய், அேதா அங்ேக இ க் றாேள அவள் தான்  அ . உனக்  
ெதரி மா? அந்த ெபண்தான்    மணம் ெசய்  ெகாள்ளமேல  ழந்ைதையப் ெபற் க் 
ெகாண்டாள் . அவள் அ  ல் நிற்காேத”. அவர்கள் அவளிடத்   ந்   ர  ல   ந்தார்கள். 
இன்ைறக்  மக்க ம் தங்களின்  எண்ணங்களில் இந்த சேகாதரிகைள அவ் தமாக 
நிைனக் றார்கள்,  'அவர்கள் ஒ   ட்ட பரி த்த உ ைளயர்கள் , அவர்களிடத் ல்  ஐக் யம் 
ெகாள்வதால்  எந்த ஒ   ரேயாஜன ம் இல்ைல“.
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அவள் எங்ேக நிற் றாள்  என்  அந்த   ய மரியாள் அ ந்  ந்தாள் . அவ் தேம ேதவ ைடய 
வல்லைம னால் ம ப  ம்  றந்த சைப ம் தான்  எங்ேக நிற் ேறாம் என்பைத அ வாள். 
அவர்கள்   வ  அவ க்  எந்த ஒ   த் யாசத்ைத ம் ஏற்ப த்த ல்ைல. நீங்கள் , அவர்கைள 
ைபத் யம்   த்தவர்கள்  என் ம் அல்ல  ேவ  என்ன ேவண் மானா ம்  றலாம், ஆனால் 
அவர்கள் தாங்கள்  எங்ேக நிற் ேறாம் என்பைத அ ந்  க் றார்கள். எனேவ நீங்கள்  ஒன் க் ம் 
கவைலப்பட ேவண்டாம். அவர்கள் ெசால்வைத ெசால்லட் ம், நீங்கேளா ெதாடர்ந்   ன்ேனாக் ச் 
ெசல் ங்கள் .

அவேளா தன் வாைய  றவா  ந்தாள் . அவள் அந்த     ழந்ைதைய தாலாட் க் ெகாண் , 
அவ ைடய கன்னத்ைத தட் க் ெகா த் க் ெகாண்  ந்தாள்.  ண் ன்கள் ேபான்  ஒளி  ற, 
  ய நட்சத் ரங்கள்  ேபால் இ க் ற அவ ைடய கண்கள்  ேமேல ேநாக் ப் பார்த் , அவ ைடய 
தாைய ேநாக்  பார்த் க்  ெகாண்  ந்த . அவ ைடய தா ம் அவைர தட் க் ெகா த்  
ெகாண்  ந்தாள்.  லர,்  “அைத கவனி ங்கள் , அ  அ கமாக ெதரிய ல்ைலயா?” என்றார்கள் . 
அவர்கேளா, அங்  நடப்ப  என்னெவன்  அ யாம  ந்தார்கள், அவர்க ைடய   ஷ் கேரா 
அங்ேக அந்த கரங்களில்  டத்தப்பட்  ந்தார்.
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எனேவ அ  (அந்த வரிைச) அவ் தமாக ெந ங்  நகர்ந்  ெகாண்  ந்த . அங்ேக அவர ்
அவ ைடய கரத்ைத அப்ப யாக பற் ப்   த் க் ெகாண்  ந்தார.் அவள் அந்த    
 ழந்ைதைய அப்ப யாக தட் க் ெகா த் க் ெகாண் , அவ டன்   ைளயா க் 
ெகாண்  ந்தாள். அங்ேக தாய்மார்கள்  அவ க் ம் அவர்க க் ம் இைடெவளி ட்  நிற்பைத 
என்னால் பார்க்க    ற . ஓ, அந்த ஆலயத் ன்    ஸ் ேவா, அங்ேக ஆலயத் ல் 
எளிைமயாக ம், தாழ்ைமயாக ம்  நகர்ந்  ெகாண்  ந்தார.்

அங்ேக   ேயான்  உட்கார்ந்தப  ஏசாயா  த்தகத்   ந் , “நாெமல்லாம் ஆ கைளப் ேபால 
வ தப் த் ரிந் , அவனவன் தன் வ  ேல ேபாேனாம்; கர்த்தேரா நம்ெமல்லா ைடய 
அக் ரமத்ைத ம் அவர ் ேமல்  ழப்பண்ணினார். நம் ைடய   தல்களினி த்தம் அவர ்
காயப்பட் , நம் ைடய அக் ரமங்களினி த்தம் அவர ்ெநா க்கப்பட்டார;் நமக்  சமாதானத்ைத 
உண் பண் ம் ஆக் ைன அவர ்ேமல் வந்த . அவ ைடய த ம் களால் நாம்  ணமாேனாம்”. 
நமக்  ஒ  பாலகன்   றந்தார,் நமக்  ஒ   மாரன் ெகா க்கப்பட்டார“், என்  வா த் க் 
ெகாண்  ப்பைத என்னால் பார்க்க    ற .

  ேயான்  இவ் தமாக,  “இ  யார?் யாைரக்   த்  எ தப்பட் ள்ள  என்  
ஆச்சரியப்ப   ர்களா”? என்    வைத என்னால் ேகட்க   ற . ேதவ ைடய ஆ  னால்  
வ நடத்தப்ப வைத நீங்கள்  யாவ ம்   வா க்  ர்களா? ேதவ ைடய  மாரர்கள் ேதவ 
ஆ  னால் வ  நடத்தப்ப  றார்கள் , அ  சரி தாேன?

எனேவ, பரி த்த ஆ யானவ ம் அவனிடத் ல், “அவன் மரிப்பதற்   ன்னதாக   ஸ் ைவ 
காண்பான் ” என்  அவனிடத் ல்     ந்தார.் இப்ெபா  , இங்ேக அவன் ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய வா த் க் ெகாண் ம் இன் ம் அவ் தமாக ஏேதா காரியத்ைத ெசய்  
ெகாண்   ந்தான் . அப்ெபா   “  ேயாேன, எ ந்  நில்”, என்  பரி த்த ஆ யானவர் 
அவனிடத் ல்   வைத என்னால் ேகட்க    ற .
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  ேயான், “சரி ஆண்டவேர. சரி ஆண்டவேர”, என்றான்.

“  ேயாேன, நடக்கத்  வங் ”.

“எங்ேக ஆண்டவேர?”

“ெதாடர்ந்  நட. அவ்வள தான் . ெதாடர்ந்  நடந் ெகாண்ேட இ ”. ஓ, என்ேன. அல்ேல யா. 
அைத நான் ேந க் ேறன் . ெதாடர்ந்  நடந் ெகாண்ேட  .   ேயாேன, நான் உனக்  ஒ  
வாக் த்தத்தம் ெகா த்  க் ேறன் . இப்ெபா   அைதக்    த்  நீ அ யமாட்டாய், ஆனால் 
உண்ைம ேலேய இப்ெபா   நீ அைத ேநாக்  நடந்  ெகாண்  க் றாய்.

உங்க க் த் ெதரி ம், அவ் தமாக   ேயான்  ெவளிேய நடக்கத்  வங் னான் . அவன் 
“நல்ல , இதற்   ன்னர் இ  மா ரி நான் உணர்ந்த ல்ைல” என்றான். அவன், “ஏேதா காரியம் 
இ க் ற , நா ம் ஏேதா ஒ   தத் ல் சமாதானமாய் உணர் ேறன் . இம்மட் மா, ஆண்டவேர?” 
என்றான்.
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அவர,்  “ெதாடர்ந்  நடந்  ெகாண்ேட  ”, என்றார். அவன்  ெதாடர்ந்  நடந்  ெசன் , 
ெபண்களின்  வரிைச இ க் ம் இடத்ைதப் பார்த்தான் .

“நல்ல , இன் ம் சற்  ெதாடர்ந்  ெசல்லலாம் என்  நான் நிைனக் ேறன்”. அவன் 
அவ் தமாக ெந ங்  ெசன்ற டன் , ஏேதா காரியம் அவன்    அைசவாடத்  வங் ன . “அைத 
நீங்கள்    வா க்க ல்ைலயா?” ஏெனனில் ேதவ ைடய  மாரர்கள், ேதவ ைடய ஆ  னால்  
வ நடத்தப்ப  றார்கள் . அவ க் க் ெகா க்கப்பட்ட வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட காரியம் 
அங்ேக இ ந்த . பரி த்த ஆ யானவர் அவ க்  வாக் த்தத்தம்  ெசய்த அந்த ஒ வர,் ேம யா 
அங்ேக ேதவாலயத் ல் வந்  ந்தார்.

அவன் ெதாடர்ந்  நடந்  ெசன் , அந்த இளம்ெபண்ைன கவனித்தான் ; அவன் தன் கரத்ைத 
நீட் , தன் ைடய கரங்களில் அந்த  ழந்ைதைய ஏந் க் ெகாள்ள, கண்ணீர ் அவ ைடய 
ெவள்ைளத் தா  ன்  ேமலாக வ ந்ேதா ய .  “இப்ெபா  , கர்த்தாேவ, உம் ைடய அ யான், 
உம் ைடய வார்த்ைத ன்ப  சமாதானத்ேதாேட கடந்  ெசல்லட் ம். ஏெனனில் உம் ைடய 
இரட்சண்யத்ைத என் கண்கள் கண்ட ”. ஓ, என்ேன, பரி த்த ஆ  னால் வ நடத்தப்பட்டான் .

ஆம், அவைர பார்க் ம்ப க்  அவன் எ ர்பார்த்  ந்தான் . எனேவ அவன் அவைர 
பார்க் ம்ப க்  எ ர்பார்த்  க் ம் ேபா , அவைர காண் க்க ேதவன் அவ க்  
கடைமப்பட்டவரா  க் றார்.

அங்ேக  ரத் ல் ஒ   ைல ல் ஒ  வயதான  ர்க்கதரி னி உட்கார்ந்  ெகண்  ந்தாள் . 
அவ ம் ேதவ ைடய இராஜ் யம் வ ம்ப க் , இஸ்ரேவ ன்  ஆ த க்காக ம் ேதவ ைடய 
வ ைகக்காக ம் எ ர்பார்த் க் ெகாண்  ந்தாள் .
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அங்ேக அவள் உட்கார்ந்  ெகாண்  ப்பைத என்னால் பார்க்க   ற . ேவதாகம 
வல் னர்கள் அவ ைடய வரலாற்ைறப் பற்    ம்ேபா , அவள் கண்  பார்ைவ இல்லாதவள் 
என்  ெதரி க் ன்றனர்.  அங்ேக  ஒ   ைல ல்  அவள்  உட்கார்ந் ெகாண்  ந்தாள் .  பரி த்த
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ஆ யானவர் அவளிடத் ல்,  “அன்னாேள எ ந்  ”, என்றார். இேதா,   டான அவள்,  ற்  
வைளந்  ஆலயத்  டாக கடந்  வந்தாள், இஸ்ரேவ ன்  ஆ த க்காக காத் க் ெகாண்  ந்த 
அவள், பரி த்த ஆ  னால் வ நடத்தப்பட்டாள் . அவரிடத் ல் அவள் வந்  ேச மட் ம், ேஜான்ஸ்  
இன் ம் மற்ெறல்லாைர ம் தாண் , தன் வ  ல் கடந் , அவ க்   ன்பாக வந்  நின் , தன் 
கரங்கைள உயர்த் , ேதவைன   க்க ம்,  ர்க்கதரிசனம்  உைரக்க ம் ெசய்தாள் . அல்ேல யா. 
மற்றவர்கேளா தங்கள்  வ யாகச் ெசன் , அந்த வான ஆராய்ச்   டத்   க் ம் மனிதைனப் 
ேபான் , அைதப்பற்  ஒன் ம் அ யா  ந்தார்கள். ஆனால் இந்த மக்கேளா அைத எ ர ்
பார்த்  ந்தார்கள். ஏெனனில் பரி த்த ஆ யானவர் அைத அவர்க க்  ெவளிப்ப த்   ந்தார்.

இரண்  பரி த்த ஆ யானவர் என்ப   ைடயா . ஒேர ஒ  பரி த்த ஆ யானவர் மட் ேம 
உண் . இன்ைறக்  நீங்கள்  இங்ேக இ ப்பதற்கான காரணம்  ெதய் க  கமளித்தைல நீங்கள்  
  வா ப்ப னால் தான் . எனேவ நீங்கள்  இங்ேக இ ப்ப  எவ்வள  நிச்சயேமா, அவ்வள  
நிச்சயமாக   ேயாைன வ நடத் ன அேத பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இன்ைறக்  இங்ேக 
உங்கைள ம் வ நடத்  வந்  க் றார.் மற்றவர்கள் உங்கைள பார்க் ம்ப க்  நீங்கள்  
வர ல்ைல. இங்ேக உங்கைள வ நடத்  வந்த  அேத பரி த்த ஆ யாய் இ க் ற .
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எனேவ ேதவன் தாேம தன் ைடய ெதய் க வல்லைமைய ெபா ந்த  ம் ப க்  நாம் 
காத் க் ெகாண்  க் ேறாம். அல்ேல யா.  “ஆழம் ஆழத்ைத ேநாக்   ப்   ற ”, என்  
தா       க் றார.் நா ம் அைத அேநக  ைற     க் ேறன் , “ஓ, ேதவேன, உம் ைடய 
ஆழத் ன்  மத களின்  இைரச்சல்”. ஆழம் ஆழத்ைத ேநாக்   ப்   ற . எனேவ இங்ேக ஒ  
ஆழம் என்ற ஒன்  இ ப்பதற்   ன்னதாக, இதற்   ர  த்தரம் ெகா க்கத்தக்கதாக 
இன்ெனா  ஆழம் இ க்கேவண் ம். அ  சரிதாேன?

ஆகேவ  னின்    ல் ஒ    ப்  (fin) என்ற ஒன்  இ ப்பதற்   ன்னர், அ  நீந் ம்ப க்  
தண்ணீர் என்ற ஒன்  இ க்க ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால் அ ன்    ல்  ன் நீந் ம்ப க்கான 
  ப்  என்ற ஒன்  இ க்கேவண் ய அவ ய ல்ைல. அ  சரிதாேன? எனேவ   ப்  என்ற 
ஒன்  இ ப்பதற்   ன், தண்ணீர் என்ற ஒ  காரியம்  த ல் இ க்கேவண் ம். ஓ, என்ேன. 
நீங்கள்  இைத   த் க் ெகாள்  ர்கள் என்  நான்  நம்  ேறன் . அ  தாேம காற்  டாக 
வ  றைத நான் உணர் ேறன் .

கவனி ங்கள் ,    ல் (நிலம்) ஒ  பைனமரம் வள வதற்   ன், ஒ     (நிலம்) இ ந்தாக 
ேவண் ம் இல்ைலெயன்றால் அ  வளரக்  ய பைனமரம் என்ற ஒன்  இ க்கா . அ  
சரிதாேன?

85

நீங்கள்  ெதய் க  கமளித்தைல   வா ப் ர்களானால், அைத ெகா க்கக்  ய 
ேதவ ைடய வல்லைம ஒன்   ன்னதாக இ ந்தாக ேவண் ம். ஏேதா ஒன்  அந்த வாஞ்ைசைய 
உன்  இ தயத் ல்   ஷ் த்  க்க ேவண் ம். அ  சரிதாேன? அவ் தேம   ஷ் ப்  என்ற 
ஒன்  இ ப்பதற்   ன்னர், அந்த   ஷ் ப்ைப   ஷ் க்கக்   ய   ஷ் கர ் என்ற ஒ வர ்
இ ந்தாக ேவண் ம். அ  சரிதாேன? அ  தான் காரியம்.

இங்ேக இந்த பட்டணத் ல் ேதவ ைடய வல்லைமைய பார்க் ம்ப க்  பரி த்த ஆ யானவர் 
ஒ  வாஞ்ைசைய உங்க ைடய இ தயத் ல்   ஷ் த்  ப்பாரானால் ; தைடகைள தகர்த்  
ேபாட் , ேதவ ைடய வல்லைமைய ெகாண்  வந் , நாம் எ ர்பார்த்தப ேய  கமளித்தைல ம், 
இரட் ப்ைப ம் மற் ம் நம் ஒவ்ெவா வர் ேம ம் பரி த்த ஆ  ன் ஊற்றப்ப தைல ம் 
ெகாண்  வரக்  ய ேதவ ைடய வல்லைம என்ற ஒன்  எங்ேகா இ ந்தாக ேவண் ம். 
இவ் தமான காரியங்கைள நாம் பார்க் ம்ேபா , பரி த்த ஆ ையக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் 
ேதவ ைடய ஆச்சரியங்கைள, பார்க்கக்  ய நாளில் நாம் வாழ்ந் க் ெகாண்  க் ேறாம். 
அைத நாம் பார்ப்ேபாம் என்  எ ர்பார்த்  க் ேறாம்; ஆழம் ஆழத்ைத ேநாக்   ப்   ற .

 ல நாட்க க்   ன், ஒ     ைபயன் ெபன்  ல் இ க் ம் அ ப்பாைன (eraser) 
சாப் ட்   ட்டான் என்  நான் ப த்ேதன் . அவன்  ைசக் ளில்  இ க் ம் ரப்பரால்  (rubber) ஆன 
  க் கட்ைடைய ம்  ட சாப் ட்  ட்டான் . எனேவ அந்த    ைபயைன  ளினிக் ற்  
ெகாண்  ெசன்  உடல்  பரிேசாதைன ெசய்தார்கள். ம த் வ ம், “ஆம், இந்த    ைபய க்  
கந்தகம் ( sulfur) ேதைவப்ப  ற ”, என்றார். சரி, என்ன
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அந்த   ைபயன்  கந்தகம்  ைடக்கக்  ய    ன்  மண்ணி  ந்  
உ வாக்கப்பட்டவனா  க் றான் . எனேவ இங்ேக கந்தகத்ைத ெபற் க ்ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற 
வாஞ்ைச அவ க்  இ க் மானால், அந்த கந்தகத் ன்  ேமலான வாஞ்ைசைய உ வாக் ம்ப க்  
 தலாவ  எங்ேகா கந்தகம் என்ற ஒன்  இங்ேக இ ந்தாக ேவண் ம். வல்லைமைய ெகா க்க 
  ய ேதவன் ஒ வர ் இ க் ம்ேபா , அந்த வல்லைமைய ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற 
த ப்  நமக் ள்  இ க் ம். மற் ம் நாம்  கத் ற்காக ம், இரட் ப் க்கா ம், ேதவ ைடய 
ம ைமக க்காக ம் இன் ம் பரி த்த ஆ  ன் நிரப்பப்ப த க்காக ம் த க் ம்ேபா , 
அவ் தமான காரியங்கள்  நிச்சயம் ஓரிடத் ல் இ ந்தாக ேவண் ம் அப்ப  இல்லாதபட்சத் ல்  
அைத ெபற் க் ெகாள்ளத்தக்கதான வாஞ்ைச நமக்  இ க்கா . பா ங்கள் . அ தான் காரியம்; 
ஆழம் ஆழத்ைத ேநாக்   ப்   ற .

இங்ேக ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன்னர், நான் ஒ  மைல   நின்  ெகாண்  ந்ேதன் . ஒ  
  ய    ைற ல், அங்ேக நான்   ைரேமல் சவாரி ெசய்   ல கால்நைடகைள  ேழ  ரத் க்
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ெகாண்  ந்ேதன் .நான் ஒ  காட் ைய கண்டேபா , என் ைடய ெதாைலேநாக் ைய எ த் , 
என் ைடய   ைரைய கட் ப்ேபாட் , அந்த பள்ளத்தாக் ற்  அப்பால்  கவனித் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . நான் கவனித்தேபா  அங்ேக மைல ேமலாக ஒ   ட்ட க  கள்  
  ச்ெசா ைய எ ப் க் ெகாண்  ந்தன. அங்ேக ஒ  அ பவ க்க தாய் க   தன் ைடய 
 ஞ் கைள  ட்ைட ட்   தல் தடைவயாக ெவளிேய ெகாண்  ெசல் ம்ப க்  ஆயத்தமா க் 
ெகாண்  ந்த .

அைவகள்  அப்ப யாக பறக்க ஆயத்தமாவைத நீங்கள்  பார்த்  க்கேவண் ம். அைத பார்த்த 
நான் “ஓ, ஆண்டவேர, அல்ேல யா”, என்ேறன். வ  ன்ற நாட்கள்  ஒன் ல்  இன்ெனா   ட்ட 
க  கள்  பறக்க ஆயத்தமாவைத ம் நான்  அ ேவன். அந்த அ பவ க்க தாய்க   தன் ைடய 
 ற கைள நீளமாக  ரித்த . அவள் தாேம அந்த  ஞ் களிடத் ல்   க் ெகாண்  ந்தாள். 
உங்க க் த் ெதரி ம், அப்ப யாக அவள்  , , ... என்    க் ெகாண்  ந்தாள். அவள் 
தன் ைடய  ற கைள அைவகளிடத் ல் காண் த் , “ ,  ,  ,  ,  ,   என்    யப , 
அைவகள்  தன் ைடய  ற களில் ஏ க் ெகாள் ம்ப   யற் த் க் ெகாண்  ந்தாள்.  ன்னர் 
அவள் அைவகைள தன் ைடய  ற களின்  ேமலாக ஏற் க்ெகாண்டாள் .
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இந்த தாய்,  ஞ் களில் ஒன் னிடத் ல் ெசன்  அைத அங்ேக உயர ைவத் , அ   , , ... 
என்    வைத கவனித் , அைவகைள அப்ப யாக ேந ப்பாள்.  “அைதத்தான்  பரி த்த 
ஆ யானவ ம் இப்ெபா   ெசய் க் ெகாண்  க் றார,் எப்ப ெயனில்  ஒ வைன ேத ச் 
ெசன் , அவைன ஏற் க் ெகாண் , அவைன உன்னதத் ல் ைவக் றார.் மற் ம் இைவகள்  
 , ,  என்    வைத இவர ் ேகட் ம்ேபா ; ஆயத்தமா ங்கள், ஆயத்தமா ங்கள், காலம்  
ச பமா  க் ற  என்  சத்த   றார”். அந்த  ர்நாற்றம்   ம்  ட்   ந்  ெவளி வ வ ... 
  , என்ேன ஆம், ஐயா.

அைவகள்   ட்ைட ட்  ஒ  ைச ெவளிேய னால், அைவகள்  ம ப  ம்   ம்  அந்த 
 ட் ற்    ம் ப் ேபாகா . அல்ேல யா. அவள், அைவ யாைவ ம்  ேழ  ழாதப க்  
இ கப்  க் ம்ப  ெசய்வாள். அைவகள்  தங்க ைடய   ய வைளந்த நகங்கைளக் ெகாண்  
அவ ைடய இறக்ைககைள ெகாக் ப்  யாக   த் க் ெகாண் , தங்க ைடய   ய 
அல னால்  அவ ைடய  ற கைள இவ் தமாக   த் க் ெகாள் ம்ப  ெசய்வாள். அவள்  
தன் ைடய இவ்வள  ெபரிய இறக்ைககைள  ரித்  அந்த  ட்ைட ட்  ெவளிேய , சரியாக 
 ழ்ேநாக் ... அப்ெபா   க  கள் ,  ஞ் களில் ஒன்ைற  ேழ தவற   வாளானால், அைவகள்  
உடன யாக அதனிடத் ல் ெசன் , அதைன ம ப  ம்   த்  தன் ேமல்  க் க் ெகாள் ம் 
என்  ெசால்  றார்கள் . ஆெமன் . அ  சரிதான்.
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அவள் அங்ேக  ேழ  க் ம் பச்ைசப்பேசலான  ல்ெவளிக்  தன்  ஞ் கைள ெகாண்  
வ வாள். அந்த   ய க  கள் ,இப்ெபா   க் ம் இந்த உலகத் க்  ஒப்பான அந்த 
அ ங்கமான  ட்ைட ட் , இதற்   ன்பாக இங்ேக வந் ராத இவ் டத் ற்  வ ம். எனேவ 
அவள் அைவகைளெயல்லாம்  ேழ இறக் , இந்த பச்ைசப்பேசலான  ல்ெவளி ல் ைவத்  ட் , 
அவள்   ம்ப ம் தன்னால் ேபாகக்  ய ேம  க் ம்  க உயரமான பாைறகளின்   கரத் ற்  
ெசல்வாள். அப்ப யாக அங்ேக அவள் உட்கார்ந்தப  தன் ைடய ெபரிய இறக்ைககைள ேம ம் 
  மாக அ த் க் ெகாண் ,  ற் ம்  ற் ம் பார்த் க் ெகாண்  ப்பாள்.

அங்ேக அந்த   ய க  க க்  ஒ  பரி த்த ஆ  ன்  ட்டம் உண்டா  ந்த . என்ேன 
அப்ப ப்பட்ட ஒன்ைற என் வாழ் நாளில் நான்  பார்த்தேத ல்ைல. அைவகள்  இங் ம் அங் ம் 
ஓ க்ெகாண் , வாய் நிைறய ேதைவயான  ல்ைல எ த் க் ெகாண் ... அைதக் கண்டநான் , 
“அ தாேம பழைமயான பாணி லான      ம் த ம், ேதவ ைடய வல்லைமகள்   ட் ச் 
ேசர்க்கப்ப ம் காரிய மாக இல்ைலயா”? என்ேறன். அந்த பைழய அ ங்கமான     ப்பான 
 ட்ைடத ் த ர ேவெறைத ம் அ ந் ராத அைவகளின்    ய கால்கள், இப்ெபா   இந்த 
ெமன்ைமயான  ல்தைர ேமலாக நடந் ெகாண்  க் ற .
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இந்த உலக  டா ய பைழய எ ப் ன்   ட்   ந் , ெவளிவந் , உங்கள்  ஆத் மா 
இல வா , ேதவ ைடய ம ைம உங்கைள   வ ம்  ழ்ந்  க் ம் அந்த நல்ல அ ைமயான 
ேதவ ைடய வல்லைமக க் ள்  ெசல்வ  என்ப  எப்ப   க் ம் என்  உங்க க் த் ெதரி ம். 
அைவகள்  அப்ப யாக இங் ம் அங் ம் நடந்  ெகாண் ம், இைத எ த் க் ெகாண் ம் 
அவ் தமாக அைவக க்  ஒ  நல்ல அ ைமயான ேநரம் உண்டா  ந்த .

இந்த அ பவ க்க தாய் ம ப  ம் ேமேல பறந்  ெசன் , அவளால்  எவ்வள  உயரம் ேபாக 
   ேமா அவ்வள  உயரம் ெசன்  அங்ேக உட்கார்ந்  ெகாள்வாள் , ஏெனனில் அங்  ந்  
அவளால் எவ் டத்  ம் பார்க்க   ம். “ஓ, என்ேன. இப்ெபா   ஒ  ஓநாய் (coyote) வரட் ம், 
அவைன அ   ண்   ண்டாக   த்  ேபாட்   ம்”, என்  எண்ணிேனன். எனேவ, நான் 
இவ் தமாக நிைனத்ேதன், அ  என்னெவன்  உங்க க் த் ெதரி மா? நான்  க ம் 
சந்ேதாஷப்ப  ேறன் . ஏெனனில் இேய  என்ைன இவ் லகத்   ந்  ெவளிேய ெகாண்  வந்த 
 ற , அவர ்ம ைம ன்  அலங்கத் ற்  ஏ ச் ெசன் , அங்ேக உன்னதத்   க் ம் அவ ைடய 
மாட் ைம ல் அமர்ந்  க் றார ்என் ம், அங்  ந்தப  தைக லான்      (sparrow) ேமல் தன் 
பார்ைவைய ைவத்  க் ம் அவர,் என்ைன ம் கவனிக் றார ் என்பைத நான்  அ ேவன். 
ெதால்ைலகள் ஆரம் க் மானால் , அவேர என் ேகடகமா  க் றார.்
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அவர ்நம்ைம கவனிக் றார ்என்  நான்  நிைனக் ம்ேபா ...

உங்க க்  ெதரி ம்,  தலாவ  என்ன நடக் ம் என் , அவள் தன் ெபரிய தைலைய  க் , 
 ற் ம்  ற் ம் பார்க்க  வங் வைத நான்  கவனித்ேதன் . அங்ேக  ரத் ல் ஒ   யல் வந் க் 
ெகாண்  க் ற , அ  அேநக ைமல்க க்  அப்பால் வ ம்ேபாேத அைத அவளால்  கர 
   ம். ெகாேலாராடா ல் அவ் தமான  யல்கள்  அவ்வள   ரிதமாக வந்   ம்.

எனேவ  தலாவ  காரியம் என்னெவனில் , அவள்  யல் வ வைத பார்க்க ஆரம் த்த டன் , 
அவள் ஒ  ெபரிய சத்தத்ைத எ ப் வாள் . அந்த சமயத் ல் அந்த   ய க  கள்  
அங்ேக  க் ம் அந்த  ல்ெவளி ல் எங் ம்  ற் க் ெகாண்  க் ம். அவள் ஒ  ெபரிய 
சத்தத்ைத எ ப் யவா , சரியாக அங்  க் ம் அந்த  ல்ெவளி ன்  ந ேவ பறந் , ஒ  ெபரிய 
 மானம் இறங் வைத ேபால் இறங்  நிற்பாள். அங்  க் ம் அந்த ஒவ்ெவா    ய க  க ம் 
அவ ைடய சத்தத்ைத நன்  அ  ம். இேதா அைவகள்  உடன யாக அவளிடத் ல் வந் , அைவ 
ஒவ்ெவான் ம்   ம்ப ம் அவைள பற் ப்  த் , அவ ைடய இற கைள அப்ப யாக   த் க் 
ெகாள் ம். அதன்  ற  அவள்      ந்  பறக்கத்  வங் வாள். அந்த சமயத் ல் காற்  
அந்த பள்ளத்தாக் ன்  ஊடாக வ ம், அப்ெபா   அவள் ஒ  மணி ேநரத் ற்   ட்டதட்ட அ ப  
ைமல் ேவகத் ல் காற்ைற   த் க் ெகாண்  பறந் , அங்ேக பாைற ல் இ க் ம் ஒ  
 வாரத் ற் ள் பறந்  அைடக்கலம்   ந்   வாள்.
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நான்,  “என்ெறன்ைறக் ம் ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ர ண்டாவதாக” என்  ெசான்ேனன் . 
அவ ைடய பரி த்த ஆ  ன் வல்லைமையக் ெகாண் , உ ர்த்ெத ந்த அவர ்தாேம, இன் ர  
நம்ைம கண்காணிக் ம்ப க் , நம் ைடய ம ைம ன்  இரட்சகர ் அங்ேக உயர இ க் ம் 
கல்வாரி ன்  அலங்கத் ற்  ஏ   க் றார.் ேம ம் நம்ைம  யா ப க்ைககளி  ந் ம், 
 டமான இ க்ைககளி  ந் ம்    த்  (அல்ேல யா), அங்ேக ேதவ ைடய இராஜ் யத் ல்  
இ க் ம் பா காப்  என் ம் கன்மைலக்  நம்ைம ெகாண்  ெசல் ம்ப க்  அவர ்பரி த்த ஆ  
என் ம் இறக்ைகைய  ரித் , நமக்காக அவர ்காத் க் ெகாண்  க் றார“்.
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நாம்   வா ப்ேபாம். ஒேர இடத்  ம், ஒேர ஒ ைமப்பாட்  ம் வந் ,  ழ்நிைலைய 
ஏற்றதாக ஆக் ேவாம். நாம்எ ர்பார்த்  க் ம் ேபா , ேதவன் நம்ைம பரி த்த ஆ  னால் 
நிரப்  அவ ைடய வல்லைமகைள  ேழ அ ப் வார.் இைத   வா க்  ர்களா? நாம் 
தைலகைள தாழ்த் ேவாமாக.

இரக்க ள்ள பரேலாகப்  தாேவ, இன்  அவ ைடய  ரசன்னத் னி த்தம் எங்கள்  
இ தயங்கள்  சந்ேதாஷமைடந் , பாரமற்றதாய் மா  இ க் ற , ஏெனனில் அவர ் இங்ேக 
இ க் றார ் என்பைத நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். ெபரிதான, இன் ம் ெபரிதான 
 ட்டங்கைள ம், ேதவ ைடய வல்லைமகள்   ர யட்சமாவைத ம் நாங்கள்  
எ ர்பார்த்  க் ேறாம். நித் யமான ஒன்ைற நாங்கள்  ெபற் க் ெகாள் ம்ப க் , உம் ைடய 
ஆ யானவர் தாேம இந்த கட் டத் ன்  ேமல்  ற் வ வாராக. உம் ைடய ெபரிதான 
இறக்ைககைள நீர ்  ரிவைடயச் ெசய் ,  த் கரிக்கப்பட்ட பனித் ளி ேபான்ற உம் ைடய 
இரக்கத்ைத ஒவ்ெவா  ஆத் மா ன்    ம் ெபா யச் ெசய் ,

ஒவ்ெவா  ேவ பாட்ைட ம்   றம்ேப அகற் ப் ேபாடட் ம்.

இவ் டத் ல்  எவராவ  ஒ வ க்   ேராதமாக மனக் ைற ெகாண்  க் ம்   ஷர்கேளா, 
ஸ் ரீகேளா அல்ல  வா பர்கேளா, வயதானவர்கேளா இங்ேக இ ப்பார்களானால் , அைத 
அவர்கள் இப்ெபா ேத தங்கள்  இ தயத் ல் சரி ெசய்யட் ம். நீங்கள் , “கர்த்தாேவ, நான்  இங்ேக 
   க் ம் இந்த வறண்ட பள்ளத்தாக் ல் நீண்ட காலமாக   த்  வ  ேறன் . நான் அைத 
ேகட்  க் ேறன் . நான் அதற்காக ெஜ த்  க் ேறன் . நான் அைதக்    த்  
ஆச்சரியப்பட்  க் ேறன் . நான் ெஜ த்  க் ேறன் . நான்  அதற்காக உபவா த்  க் ேறன் . 
இந்த பள்ளத்தாக் ல்  இ க் ம் மக்கள்  ேமலாக மகத்தான பரி த்த ஆ  ெபா த ன்  
ஆ ர்வாதத்ைத பார்க் ம் ப க்  நான் வாஞ் க் ேறன்”, என்    ங்கள் .
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எனேவ, இப்ெபா  , கர்த்தாேவ, நீர ் அைத ெசய்யப் ேபா  ர் என்  நாங்கள்  
  வா க் ேறாம். இைத அளி ம்,  தாேவ பரி த்த ஆ யானவர் தாேம ஒவ்ெவா  பா  ன் 
இ தயத்ேதா  இைடபட் , அவர்க ம்  “அதற்கான ேநரம், இப்ெபா ேத”, என்    வார்களாக. 
இேய  தன் ைடய ஊ யத் ன்  ஆரம்ப கால கட்டத் ல்   ேமான் மற் ம் ெச ேத  ன்  
 மாரர்களிடத் ல்,  “என்ைன  ன்பற் ங்கள் , நான் உங்கைள ம ஷர்கைள   க் றவர்களாக 
மாற் ேவன் ”, என்    னார.் அவ் தேம எங்கைள ஆக் ம், கர்த்தாேவ. இப்ெபா ேத அவர்கள்  
எங்கேளா   ட இைணந்  இரட் க்கப்பட்  ப்பார்களாக.

சேகாதரன்  ரான்ஹாம்,  'பா யா ய என்ைன நிைன   ம்' என்  தன் ைடய கரத்ைத 
உயர்த்  ெசால்லக ்   ய இரட் க்கப்படாத நபர ் இன்ைறக்  இங்ேக இ க்கக்  ம் என்  
 யக் ேறன் . என் சேகாதரேன, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இன் ம்  ேவ யாராவ  
இ க் றார்களா? என் சேகாதரிேய, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. சேகாதரன்  ரான்ஹாம், 
'பா யா ய என்ைன நிைன   ம், நான் இரட் க்கப்பட   ம்  ேறன் ' என்  ெசால்லக்  ய 
ேவ  யாராவ  இ க்  ர்களா? ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, சேகாதரேன. நான்... 
  ம்  ேறன்  என்  ெசால்லக்  ய இன் ம்  ேவ  யாராவ  இ க் றார்களா? ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, சேகாதரேன, நல்ல .
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28எ ர்பார்ப் கள்

இன் ம் ேவ  யாராவ  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்தலாம். ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. என் 
இந் ய நண்பேன. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, சேகாதரேன. ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. இன் ம் ெகாஞ்ச நாட்களில்  நீங்கள்  உங்க க்ெகன்  (அெமரிக்க 
இந் யர்கள்) ஒ க்கப்பட்ட இ ப் டத் ற்    ம்  ேபாகப் ேபா  ர்கள் . சரி. இன் ம் ேவ  
யாராவ  இப்ெபா   தங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ,  “பா யா ய என்ைன நிைன    ம் , 
சேகாதரேன”, என்    ங்கள். ேதவன் உங்கைளஆ ர்வ ப்பாராக, சேகாதரிேய. எத்தைன ேபர ்
இங் ...

இவ்வள தானா? இந்த  ட அைழப்ைப நிறத் வதற்   ன்னர் இன் ம்  ஒ  பா  
இ க் றாரா? ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இன் ம் 
ேவ  யாராவ  உண்டா? ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இன் ம் ேவ  யாராவ  தங்கள்  
கரங்கைள உயர்த் ,  “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், நான் இரட் க்கப்பட   ம்  ேறன் ,” என்  
  ங்கள். ேதவன் உங்கைள, உங்கைள, உங்கைள, உங்கைள, உங்கைள, உங்கைள, உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. ஓ, ேதவன் உங்கேளா   ட இ ப்பாராக.
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என்ேன, எப்ேபற்பட்ட ேநரம் நமக்  உண்டா  க் ற . கவனி ங்கள் , நண்பர்கேள, 
இவ்வாரத் ல் இேய    ஸ்  ன் உ ர்ெத த ன்  வல்லைம  ர யட்சமா வைத நீங்கள்  
பார்ப் ர்கள். இப்ெபா   வந் , உங்க ைடய இ தயங்கள்  ேதவ ைடய அன்ேபா  
 ைணக்கப்பட்  க் ம்ப  ெசய் ங்கள் . இந்த பைழய      ந்  உங்கைள  க்  எ த் , 
அங்ேக உன்னதத்   க் ம் ம ைம ன்  ேதசத் ற்  ெகாண்  ெசல்லக்  ய அவ ைடய 
நித் ய ஆ ர்வாதத் ன்  வைல ல்   க்கப்ப ம்ப க்  உங்கைள  ட் க் ெகா ங்கள்.

இங்ேக எத்தைன ேபர ் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷக ல்லாதவர்களாய் இ க்  ர்கள் ? 
அப்ப ப்பட்டவர்கள் ,  “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், எனக்  பரி த்த ஆ  ேவண் ம்.  றஜா யார் 
நாட்கள்     க்  வ  றைத நான் உணர் ேறன்”, என்    ங்கள் . ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள, உங்கைள, உங்கைள, 
உங்கைள, உங்கைள, உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ஒ, என்ேன, எங் ம் கரங்கள்  
உயர்த்தப்பட்  க் ற .

பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் ெபறாமல் இ க் ம், நண்பேன, நமக்  அ க ேநரம் 
 டப்பட்  க்க ல்ைல என்  நான் அஞ்  ேறன் . ேநரமான  ெந ங்  வந்  க் ற  என்  
நான் அஞ்  ேறன் . இப்ெபா   நீங்கள்  வந்  இரட் க்கப்பட் , பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத 
ெபற் க் ெகாள்ளக்  டாதா? இப்ெபா  , இந்த மத் யான ேவைள ல் நமக்  அ கமான ேநரம் 
இ க் ம் ேபாேத, ஏன் நீங்கள்  அப்ப  ெசய்யக்  டா ? இன் ம்  நான்  மணி  ட 
ஆக ல்ைலேய. இங்ேக நாம் வ ம்ப க்  அ கப்ப யான ேநரம் நமக்  உண்டா  க் ம்ேபா , 
ஏன் நீங்கள்  வந்  எல்லாேரா ங் ட ேசர்ந்  ெஜ க்கக் டா ?
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ேவ  யா க்காவ   ேராதமாக உங்களிடத் ல்  ஏேதா    காரியம் இ க் மானால்  அல்ல  
ஒ    ய காழ்ப் ணர்ச்  (malice) உங்கள்  இ தயத் ல் இ க் மானால்; நீங்கள் ,  “சேகாதரன் 
 ரான்ஹாம், இந்த  டத்தண்ைட ல் நிச்சயமாக இப்ெபா   நான் வர இ க் ேறன் . வந்  
அவரிடத் ல் நான்  மன்னிப்ைப ேகட்க ேபா ேறன் . ஏெனனில் இந்த  ட்டத் ல்  ேதவன் அவ ைடய 
ஆ ர்வாதங்கைள ெபா யப் ேபா றார் என் ம், ேதவ ைடய மகத்தான காரியங்கள்  நிகழப் 
ேபாவைத நாம் காணப்ேபா ேறாம்  என்  நான்   வா க் ேறன்”, என்    ங்கள்.

இப்ெபா   நம் ைடய தைலகைள நாம்   ம்ப ம் தாழ்த்  இ க்ைக ல், இன் ம் 
ெதாடர்ந்   ன் க்  வா ங்கள் , சேகாதரிேய, அ  சரி. அ  நல்ல . ஓ, ேதவ ைடய 
  ைபதாேம...

இப்ெபா  , ேதவேன,உம் ைடய ஆ யானவர் தாேம எங்கள்     நிழ  வாராக. ேம ம் 
நம் ைடய இ தயங்களில், சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனின்  ரசன்னத்ைத எண்ணிப் பார்ப்ேபாம். 
 தாேவ இன்ைறக்  இந்த   ஷர்க ம், ஸ் ரீக ம் மற் ம் ைபயன்க ம் , ெபண்க ம் உம்ைம 
ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  தங்க ைடய கரங்கைள உயர்த்   க் ம் இவர்க க் , 
நிச்சயமாகேவ இப்ெபா   நீர ் இவர்க டன்  இ க்  ர ் என்பைத உம் ைடய வார்த்ைதையக் 
ெகாண்  நீர ்நி  த்  க்  ர.்
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நம் ைடய கர்த்தரா ய, இேய  “ தாவானவர்  த ல் ஒ வைன இ க்கா ட்டால்  ஒ வ ம் 
என்னிடத் ல் வரமாட்டான்”, என்      க் றார.் ேம ம், ேதவேன, அவர்கைள நீர ்
இ க் ம்ப க்  உமக்  ஒ  காரணம் இல்லாத பட்டசத் ல் , நீர ்அவர்கைள இ க்கமாட் ர.்  லர ்
ஆக் ைனத்  ர்ப் க்ெகன் ம், ேவ   லர ் நித் ய  வ க்ெகன் ம்  றந்  க் றார்கள்  
என்பைத நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். ஒ ேவைள அவர்கள்  இங் ம் அங் ம்  ற் த்  ரிந்  
தங்க ைடய ேநரத்ைத  ண த்  க்கலாம். ஆனால் இன்ைறக் , ேதவ ைடய 
  ைப னி த்தம், நீர ்அவர்க ைடய இ தயத்ைத   ம்ப ம் தட் க் ெகாண்  க் ம்ேபா , 
இம் ைற இைத அவர்கள் ஏற் க்ெகாள்ளட் ம். அன்பான  தாேவ, இந்த ஆ ர்வாதத்ைத 
எங்க க்  அளி ம்.

இப்ெபா   நம் ைடய தைலகள்  தாழ்த்   க்ைக ல், கரங்கைள உயர்த் னவர்களில் 
எத்தைன  ேபர்  இங்ேக  வந் ,      ேநரம்  எல்ேலா மாக  ேசர்ந்  ெஜ த் க்  ெகாள் ம்ப க் ,
98
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இங்ேக இந்த  டத்தண்ைட வந்  நிற்பார்கள் என்  நான்   யக் ேறன் . சேகாதரேன, ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இன் ம் ேவ  யாராவ  இங்ேக வ  ர்களா? சேகாதரேன, ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ த் , நித் ய  வைன அளிப்பாராக. சேகாதரேன, ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. அ  அ ைமயா  க் ற .

நல்ல , ஊ யக்கார சேகாதரர்கேள, ஓ, எவ்வள  அ ைமயா  க் ற ‚ அ  சரிதாேன. 
ேதவைன ேத  றவர்கேள, இப்ெபா    ன் க்  வா ங்கள் . சேகாதரேன, ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. சேகாதரேன, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

இரட்சகேர, இரட்சகேர
என் ைடய தாழ்ைமயான அ ைகைய ேகட்ட  ம்;

(சேகாதரேன, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக)
மற்றவர்கைள நீர ்அைழத் க் ெகாண்  க் ம்ேபா ,
என்ைன நீர ்கடந்  ேபாகாேத ம்.

இ  தாேம இ தயத்ைத உைடக் றதா  க் ற .   மானால், ெதாடர்ந்  ெமன்ைமயாக 
இைசைய வா  ங்கள் . இந்த வா ப   ஷர்கைள பா ங்கள், ஸ்பானியர், இந் யர,் இங்ேக ஒ  
அன்பான வய  ெசன்ற ஸ்பானிய சேகாதரன்  வந்  க் றார.் மற் ம் தைல ெகாஞ்சம் 
வைளந் ம், உடல்   வ ம்  ற்றப்பட் ம், நைரத்த    ம் உைடய ஒ  ெமக் கன்  இங்ேக 
வந்  க் றார.் ஒ  ேவைள உலகம் அவ்வளவாக   ம்  ற அள க்  அவர ் உலகத் ல் 
இல்லாமல் இ க்கலாம். ஆனால் அவேரா இப்ெபா   ஒ  ேதவ  மாரனாக மா க் 
ெகாண்  க் றார.்  டமானவ ம், அவ ைடய கரங்கள்  ம க்கப்பட்டவராய், இங்ேக 
 ழங்கால்ப  ட் , உைடக்கப்பட்டவராய்   ஸ் வண்ைட வந் க் ெகாண்  க் றார.்
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ஒவ்ெவா  பா  ம் இங்ேக வரேவண் ம் என்  நான்    ம்  ேறன் . உலகத்   க் ம் இந்த 
மகத்தான காரியத் க்  நாங்கள்  உங்கைள ெகஞ் ம்ப க்  ைவக்க ேவண்டாம். இப்ெபா   
நீங்கள்  வ  ர்களா? அல்ல  இன் ம் இங்ேக வந் ,  ழங்கால் ப  ட்  எங்கேளா  ெஜ க்க 
ேவண் ம் என்  இ க் ற மற்ற பா கள் இ க்  ர்களா?

கவனி ங்கள் , இந்த வயதான மனிதைனப் ேபான்  இங்  க் ம் இந்த ஒவ்ெவா  
வயதானவர்க ம், வ  ன்ற இந்நாட்களில்  ஒன் ல் அவர்கள்  ம ப  ம், அவ ைடய 
உத  னால், வா பர்களாக மாற்றப்ப வார்கள்  என்பைத இவ்வாரத் ல் நான் உங்க க்  
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ெகாண்  நி  க்கப ் ேபா ேறன் . என்னால் அைத ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய ெகாண்  நி  க்க    ம்.

எப்ப ெயனில் இந்த மகத்தான உ ர்த்ெத த ல் வயதானவர் யாவ ம்   ம்ப ம் அங்ேக 
என்ெறன்ைறக் ம் வா பர்களா  இ ப்பார்கள். இப்ெபா   உங்க க்  ஏற்ப  ற மரணம், 
இந்த மரணம் ஒ ந்  ேபா ம். நீங்கள்  வா பர்களாகேவா அல்ல  வா ப ஸ் ரீகளாகேவா 
இ ந்தேபா  ெபற்  ந்த அேத  வைன ைடயவர்களாக   ம்ப ம் உ ர்த்ெத த ல்  ெபற் க் 
ெகாள் ர்கள் .
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ஓ, அந்த     ழந்ைதகைள இழந் ேபான நீங்கள் , ஒ ேவைள அ   ரசவகாலத் ற்  
 ன்னதாகேவா அல்ல  எ வானா ம், அவர்கள்  ம ப  ம் அந்த உ ர்த்ெத த ல் வ வார்கள். 
இேய   க் ரம் வ  றார.் அதற்  ஆயத்தப்பட ம், ெவ   க் ரத் ல் நிகழப்ேபா ற இந்த 
மகத்தான நிகழ்ச் ைய சந் க்க ஆயத்தப்ப ம்ப க்  இப்ெபா   நீங்கள்  வரமாட் ர்களா? 
இப்ெபா   நீங்கள்  வ  ர்களா? தனிப்பட்ட உத யாளர்கள்  இங்   ற் ம்  ற் ம் நடக்ைக ல், 
இப்ெபா   அவர்களால்    மானால், இங்   டத்ைத  ற்  இந்த மக்க டன் ...

இப்ெபா   நாம் பாடைல பா க் ெகாண்  க்ைக ல், இன் ம் ஒ  பா  வரலாேம. 
இப்ெபா   இங்ேக வா ங்கள் .

இரட்சகேர, இரட்சகேர
ஓ, என் ைடய தாழ்ைமயான அ ைகைய ேகட்ட  ம்;
ஆம், மற்றவர்கைள நீர ்அைழத் க் ெகாண்  க் ம்ேபா ,
என்ைன கடந்  ேபாகாேத ம்.

பா யா ய நண்பேன, இங்ேக வந் , ெதாைலந்  ேபானவர்கேளா   ட  ழங்கால் ப  ட 
மாட்டாேயா பரி த்த ஆ ைய ேத  றவர்கேள, இங்ேக வந்  இவர்கேளா   ட ழங்கால் 
ப    ர்களா? நீங்கள்  வர மாட் ர்களா? இப்ெபா   உண்ைம ேலேய நீங்கள்  இங்ேக 
வரேவண் ம் என்  நாங்கள்    ப்பப்ப  ேறாம். அப்ெபா   உங்க க்  ேதவனிடத் ல்  தைய 
 ைடக் ம். இ தான்  ட்டத்ைத  வங்கக்   ய சரியான வ யாய் இ க் ற .
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என் ைடய அ  வாசம் நீங்க எனக் உத  ம்
ஓ, இரட்சகேர...

...தாழ்ைமயான ெஜபத்ைத,
மற்றவர்கைள நீர ்அைழத் க் ெகாண்  க் ம்ேபா ,
என்ைன  ட்  கடந்  ேபாகாேத ம்.

நல்ல ,   ற்   க் ம்  ஒவ்ெவா வ ம்  அைம யாக  இ க்க ம்.  (பரி த்த  ஆ ைய)102
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 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்
"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7
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ேத  றவர்களிடத் ல் இங்  க் ம் தனிப்பட்ட உத யாளர்கள்  ெசன் , அவர்கள் 
ஒவ்ெவா வ ம் இப்ெபா   இங்  வ ம்ப க்  உத  ெசய் ங்கள் . உங்க க்  அன்பான 
ஒ வர ் இங்  ப்பார்களானால்  மற் ம் அவேரா   ட  ழங்கால்ப  ட்  ெஜ க்க ேவண் ம் 
என்  இ ப்பவர,் ெதாடர்ந்   ன் க்  வா ங்கள். பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத ேத  ற 
உங்க க் , இன் ம் அ த்த  ல நி டங்களில் சரியாக என்ன நடக் ம் என்    வெதன்ப  
க னமா  க் ம்.

இப்ெபா  , இரட் க்கப்ப வதற்  ஏ வான  ழ்நிைலைய உண்டாக் ேவாமாக. இப்ெபா   
மக்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் இங்  க்ைக ல், பா களா ய நீங்கள்  இரட் ப் க்காக கத  அ   
ெகாண்  க்ைக ல், ஒ  மனிதன் இன்ெனா வ க்  ேவதத்   ந்  ப த்  காட் க் 
ெகாண்  க் றார.் அ ைமயான சேகாதர, சேகாதரிகள் மற்றவர்கள் இரட் க்கப்ப ம்ப க்  
இங்ேக  யற்  ெசய்  ெகாண்  க் றார்கள் .

எனேவ, இேய ,  “என்னிடத் ல் வ  றவைன, ஒ க்கா ம்  றம்ேப தள் வ ல்ைல”, என்  
வாக் ைறத்  க் றார.் நீங்கள்  இப்ெபா   நித் ய  வைனப் ெபற் க் ெகாண் , ேதவ ைடய 
ஆ  னால் ம ப  ம்  றந்தவர்களாய் இ க்கப்ேபா  ர்கள்.

அங்ேக ெவளி ல் இ க் ம் எத்தைனப் ேபர ் இந்த ஆத் மாக்கள்     அக்கைற 
ெகாண்  க்  ர்கள்? உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . சரி, இப்ெபா   நாம் தைலகைள 
தாழ்த் ேவாம். தனிப்பட்ட உத யாளர்களா ய நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம், இப்ெபா   
அங்  க் ம் மக்களிடத் ல் ெசன்  அவர்கைள அ  ங்கள் . இப்ெபா  , ஒவ்ெவா வ ம் 
பயபக்  டன்  இ ங்கள் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ த் , உங்க க்    ய  றப்ைப 
ெகா க் ம் மட் ம் இந்த கட் டத்ைத  ட் ம், உங்கள்  இடத்ைத  ட் ம் கடந்  ேபாகா  ங்கள். 
நல்ல .
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சேகாதரன் பல்லர்  (Ballard) நாங்கள்  இங்ேக நின் ெகாண்  க்ைக ல் நீர ்வந்  எங்கைள 
ெஜபத் ல் வ நடத் ம்.


