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ஓ, என்ேன !  அங்ேக, இரண்  பரி த்த ஆ கள்   ைடயா . அன் ர , அல்ல  அந்த 
காைல ல்,   ேயாைன இேய    ஸ் வண்  ைடக்  வ  நடத் ன, அேத பரி த்த ஆ யானவர், 
இன் ர  ,  இங்ேக, உங்கைள வ  நடத்   க் றார,் ஏெனன்றால்,  'பரி த்த ஆ  ன் 
வாக் த்தத்தத்ைத நீங்கள் ,   வா க் றப  னால்  அவர,் அன் ,   ேயா க்  அ  ரகம்  
ெசய்த  ேபான் , அேத தமாக, உங்க க் ம் ெசய்ய அவர ்கடைமப்பட் ள்ளார். ஏெனன்றால், 
அவர ்ேதவனா  க் றார், அவ ைடய வார்த்ைதைய அவர ்காத் க்ெகாள்ள ேவண் யவரா  க் 
 றார.்
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அப்ெபா  ,   ேயான்  த ப் ைடயவனாய் ,   ஸ் ைவ காண வாஞ் த்தைத, என்னால், 
  த்  பார்க்க    ற . ேதவ ைடய வார்த்ைத, அவனிடத் ல் என்ன   னேதா, அைத அவன் 
  வா த்தான் .  ைற   பவர்கள் என்ன   னா ம், அைத அவன் அக்கைரெகாள்ளாமல், 
ேதவ ைடய வார்த்ைத     ந்தைதேய   வா த்தான் .   ஸ் ைவ காணேவண் ெமன்ற 
ஏக்கம், அவன் உள்ளத் ல் இ ந்த , கா ேவன் , என்  அவன்   வா த்தான் . தா   “ஆழத்ைத 
ஆழம்  ப்  ம்ேபா ” என்    ன ேபான் , இங்ேக இ க் ன்ற உங்களில், அேநக க்  
ெதய் க  கத் ல் நம் க்ைக இ க் ற  அல்லவா? ெதய் க  கத் ல் உங்க க்  நம் க்ைக 
இ க் றதா? நீங்கள் , ெதய் க  கத்ைத   வா க்  ன்ற ன்  காரணேம, ெதய் க  கம் என்  
ஒன்  இ க் ற , என்பைத நி  க் ற .

நாங்கள் , அெமரிக்கா ற்  வந்தேபா , அெமரிக்க இந் யைன கண்ேடாம். அவன்  ரியன், 
சந் ரன்  மற் ம் இயற்ைக  தலானைவகைள ஆரா த்  வந்தான், ஏெனன்றால், அவன் ஒ  
மானிடனாய் இ ந்த ப  னால்  அவ க் ள் , உ வாக்  னவர் ஒ வர ் உண்ெடன்பைத 
அ ந்  ந்தான் , எனேவ, அந்த மனித இ தயத் ற் ள் , ஏேதா ஒன்  இ ந் , அவைன ஆராதைன 
ெசய்ய ைவக் ற . அ , அ ந்  ேபா ற ஒவ்ெவா  மனித க் ள் ம் உண் . நீங்கள் , உங்கள்  
ேமாட்டார் வாகனத்ைதேயா, உங்க ைடய உத்ேயாகத்ைதேயா, உங்க ைடய  ட்ைடேயா, 
அல்ல  ஏதாவ  ஒ  காரியத்ைத ஆரா க்கக்  ம். நீங்கள் , ஏேதாெவான்ைற ஆரா ப் ர்கள், 
எனேவ, அங்  ஏதாவ   க் ரகமாக இ க் மா ன் , அைத ெவளிேய எ த் ேபாட் , இேய  
  ஸ் தாேம  த டத்ைத வ க் ம்ப  ெசய் ங்கள் . அவர ் எல்லாவற்  ம்,  தன்ைமயான 
இடத்ைத ெபற்றவ ராய் இ க்கட் ம்.
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அந்த ப , ஆழம்... தா   ெசான்ன ேபான்  “உம  மத களின்  இைரச்சலால் ஆழத்ைத 
ஆழம்  ப்   ற ...” (சங் தம் 42:7).
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இப்ெபா  , ஆழத்ைத ஆழம்  ப்   ற  . . . .  உதாரணமாக, இங்ேக ஒ  ஆழமான . 
இ ந்   ப் ட் ெகாண்  இ க் மானால் , அந்த அைழப் ற்  ப லளிக்க, அங்ேக ஒ  ஆழம் 
இ க்கத்தான்  ேவண் ம். நான்  இவ் தமாக, அைத சற்  ெதளி ப த்   றட் ம். நான் 
இயற்ைகைய ெபரி ம் ேந க் றவன்; நான் காட் க் ள்ளாக ேபா ம்ேபா   ரியன்  
அஸ்தமனமாவைத கவனிப்ேபன் . காட்   கங்களின்   ச்சல் சத்தத்ைத  ர்ந்  ேகட்ேபன் . 
என் ைடய தாயார் பா   வப்  இந் யர.் அ  சம்பந்தமாக, என்  ைடய இரத்தத் ல் 
இயற்ைகைய   த்  ஏேதா இ க் ற , அதாவ , நான்  அைத ேந க் றவன் . காட்   ந்  
அந்த சத்தத்ைத நான் ேகட் ம்ேபா , அங்ேக ஏேதா ஒ  காரியம் என் ைடய ஆத் மாைவ அனல் 
 ட்  ற . என்னால், அைத த ர்க்க   யா .

இங்ேக, ச பத் ல் நான், காேலாேராடா ல் ஒ  உயரமான மைல ன்  ேம  ந் , ஒ  
வயதான தாய் க ைக கவனித் க் ெகாண்  ந்ேதன் , அந்த தாய் க கான , தன்  ஞ் கைள 
தன் ெசட்ைடகளின்  ேமல்  மந் ெகாண்  வந் , நல்ல  ல் தைர ேல அைவகைள  ட்  ட் , 
அங்  ந்  பறந் ேபாய்,  க ம் உயரமான, ஒ  மைல உச்  ல்ேபாய் அமர்ந்  ெகாண்ட . 
அங்  ந்  ெகாண் , அவள், தன்  ஞ் கைள கவனிக்க  வங் னாள்.
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நா ம் என் ைடய  ரதரி னி கண்ணா  ன்  லமாய் இைவகைள 
கவனித் க்ெகாண்  ந்ேதன் ; என் ைடய   ைரைய ஒ  மரத் ல் கட் ைவத்  ட் , அைதேய 
கவனித் க் ெகாண்  ந்ேதன் . நான்,  “கர்த்தாேவ, இ  அ க  ரீ யா  க்  ற ” என்  
ெசால் , நான்  அைத  கர்வ ேபான்   ட உணர்ந்ேதன் .

நீங்கள் , எப்ெபா தாவ  க  ன்   ட்டண்ைடக்  ேபா  க்  ர்களா?  ர்ைமயான 
 ச் கள்   தலான காரியங்கைள ெகாண் தான்  அைவகள்    கைள கட்  ன்றன. அந்த 
   ஞ் கள் , அந்த  ட்கள்  உள்ள  ச் களின்ேமல் தான் நடக் ம் அைத த ர்த்  அைவக க்  
ேவெறான் ம் ெதரியா . ஆனால், ஒ  நாள் தாய் க  , தன் ெசட்ைடகைள  ரித் , அைவகைள 
அதன் ெசட்ைடகளின்  ேமல் ஏற் க்ெகாண்   ேழ இறங்  வந்   ட்ட . இப்ெபா  , நான்  அந்த 
 ஞ் கைள கவனித்ேதன் , அைவக  க் , ஒ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத எ ப் தல் 
நடந் ெகாண்  ந்த . அந்த    வான  ல் தைர ன்ேமல் அைவகள் , அங்  ங் ம் 
ஓ க்ெகாண்   ம், ெபா க் ெகாண் ம், ஒன்ைற ெயான்  ெகாத் க்ெகாண் ம், ஒன் ன்  ேமல் 
ஒன்  ஏ க்  த் க் ெகாண் ம், அவ்வள   தந் ரமாக இ ந்தன.
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நான், நல்ல , அெதல்லாம் சரிதான்  என்  நிைனத்ேதன். உலகத் ன்  பைழய   களில் 
இ க் ன்ற,  மனிதைன  ேபான்  இ  இ க் ற  ,   சா ,  அவ க்  ெகா ப்ப  த ர,
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ேவெறான் ம் ெதரியா . ஆனால், ஒ நாள் , ேதவன் அவைன  க்  எ த் , அவைன நிழலான 
ப ம் ல் தைர ன்ேமல்  டத் னார். ஓ, எப்ப யாய் அவன் களி   றான்; அவன் 
 யா னமானவனாய் இ க் றான் , அங்ேக,  ங்  ெசய்ய ஒன் ேம இல்ைல. ஏன், அந்த   ய 
 ஞ் கள்  பயேம ல்லாமல் இ க் ன்ற , என்  நான்  நிைனத்ேதன்? அைவகள்  தங்கைள 
 ற்  ம் இ க் ன்ற ஓநாய்கள் , தங்கைள  க் ெகாண்  ேபாய்  ம் என்ற உணர்ேவ 
இல்லாமல் இ க் றேத, என்   யந்ேதன்? ஆனால், அ க்ெகா தரம் அைவகள்  ேமேல 
ேநாக் ப்பார்க் ம். அந்த வயதான தாய் க  , அங்ேக, உயேர உட்கார்ந் ெகாண் , அைவகைள 
கவனித் க் ெகாண்ேட இ ந்த .

நான், நல்ல , ேதவ க்     உண்டாவதாக! அ  சரிேய! உலகத் ன்   ட்   ந்  அவர ்
என்ைன ெவளிேய எ த் , அவர ்ம ைம ன்  அரணா ய ெகாத்தளங்  களின்  ேமல் ஏற் ைவத் , 
அங்ேக உயரத் ல் உட்கார்ந் ெகாண் , அவ ைடய  தந்தரத் க்  ஒ   ங் ம் வராதப , 
காத் க்ெகாண்   க் றார.் என்  நான்  ந் த்ேதன் . ஒ கால் ஓநாய், அந்த    க    ஞ் கள்  
இ க் ற அந்த பக்கமாய் வர ஆரம் த்தால், அந்த தாய் க   அதன் நகங்களால்  அதைன 
  த்ேத ெகான்   ம். அ  சரி, சாத்தான் ஒ    வா ைய  ன் ெதாடர்ந்தால், அவ ைடய 
கரத் ல் இேய    ஸ் தான்  அகப்ப வார.் அ  சரி, ஆம், அவன்  அவைர   த்  
பார்க்கட் ம்!...

ெகாஞ்சங்க த் , அந்த தாய் க   கவனித் க் ெகாண்  ந்த , அவ ைடய மகத்தான 
ெகம் ரமான தைலையத் உயர்த்   ற் ப்பார்த்த . அவள்   க உயரமான  கரத் ன்ேமல் 
அமர்ந்  ந்தாள், ஏெனன்றால், அங்  ந்  எல்லாவற்ைற ம் பார்க்க   ம். அவ ைடய 
 ர்ைமயான க   கண்கள்  கவனித் க்ெகாண்  ந்த . ெகாஞ்சம் க த் , அவள் தன் 
தைலைய உயர்த் னைத நான் கண்ேடன் . என் ைடய பத்  மடங்  சக்  வாய்ந்த 
ெதாைலேநாக்  ன்   லமாக, அவள் தன் தைலைய உயர்த் ,  ற்  பார்க் றைத நான் 
கண்ேடன் , அப்ெபா  , அங்  ந்  அவள் பறக்க  வங் னாள். நான்  அ  என்ன என்  
எண்ணிேனன் .

“எங்ேகா ெதாைல ல் , வடபாகத் ல், ஒ  வட ைச காற்   வங் ய ; இ   ழங் ன . 
அவள் ஒ   ச்ச ட்  ேநராக பறந்   ேழ வந் , தன் ெசட்ைடகைள  ல் தைர ன்  ேமல் 
 ரித்த ம், அந்த க    ஞ் கள்  ஒவ்ெவான் ம், ேவகமாய் அதன் ெசட்ைடகளின்  ேமல் 
ஏ க்ெகாண்ட . ஒ கால்  ண்ைட  ட்   றப்ப ம்ேபா , அைவக க்  எப்ப யாய்  
ெசால் த்தரப் பட்டேதா, அப்ப ேய நடந் ெகாண்ட . அைவக ைடய   ய கால்களால்  
 ற கைள ெகட் யாக   த் க்ெகாண்டன. அைவக ைடய, வாைய  ழாக ெகாண் ேபாய் , 
அதன் அல களால் இற கைள ெகட் யாக   த் க்ெகாண்டன. உடேன, அந்த தாய் க  தன்  
 ஞ் கைள, ெசட்ைடகளின்ேமல்   மந் ெகாண் , ேநர யாக உயேர எ ம் , 50 ைமல் ேவகத் ல் 
அ க் ம் காற்ைறக்   த் க்ெகாண் , ேநராக கன்மைல ெவ ப் க் ள்  ெசன்  மைறந்த .

7

நான்,  “ஏேதா ஒ  ம ைம ன்  நாளிேல இந்த எ ப் தெலல்லாம் ஓய்ந்த  ற , அவர ்
ம ைம   ந்  வந் , அவ ைடய மகத்தான வல்லைம ன்  ெசட்ைடகைள  ரிப்பார், 
அப்ெபா   இந்த   ய க    ஞ் கள் , அைவகளின்  அல களால் ெசட்ைடகைள இ க 
பற் க்ெகாண் , அவேரா  ட, ம ைமக்  பறந்  ேபாேவாம்” என்  நிைனத் , ஒ     
 ழந்ைதைய ேபால அழத் ெதாடங் ேனன் .

ஆழத்ைத ஆழம்  ப்   ற : ஆழம்  ப்  மானால், அதற்  ப லளிக்க அங்ேக ஒ  ஆழம் 
இ க்கத்தான்  ேவண் ம். ேவ  வார்த்ைதகளில்   னால் ,    ன்  ேமல் ஒ  மரம் வளர்வதற்  
 ன்னதாக, வளர்வதற்ெகன்  ஒ    யான  இ க்கத்தான்  ேவண் ம். ேதவன் மரத்ைத 
  க்காக உண்டாக்க ல்ைல, அவர,்   ைய மரத் க்காக உண்டாக் னார். அவர ்   ைய 
உண்டாக் , ஒ  மரத்ைத  ைளக்கபண் , என்    க்  கட்டைள ட்டார.்   யான  மரத்ைத 
அைழத் க் ெகாண்ேட  ந்த , எனேவ மரமான  உண்டா ற் .  னின்    ன் ேமல் ஒ  
  ப்  உண்டாவதற்   ன்ேன, அ  நீந்   ைளயாட அதற்  தண்ணீர் உண்டா  க்க ல்ைல. 
அதற்  ஒ    ப்  இ க் ன்ற காரணெமன்னெவன்  றால், அைத உபேயாகப்ப த்  
நீந் ச்ெசல்ல அங்ேக தண்ணீர் இ ந்தப  னாேலேய தான் . நமக்  உண்டா  க் ன்ற எல்லா 
காரிய ம், ஒ  ேநாக்கத் ற்காக ம், ஒ  காரணத் ற்காக ம் தான்  இ க் ன்ற .
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 ல நாட்க க்   ன் , ஒ     ைபயன் ெபன்   ள்ள ரப்பைர சாப்   றான் , என்ற ஒ  
ெசய் ைய நான்  ப த்ேதன் . அவ க்   ைடக்க   ய ெபன் ல் ரப்பர்கைளெயல்லாம்  ன்  
  வானாம்.  ல சமயங்களில் ைசக் ளின்  கால்   ைய  ட ெபடல்)  ன்    வானாம். இந்த 
ைபயனின்  ேகாளா  என்னெவன்  அவர்க க்  ெதரிய ல்ைல. எனேவ, அவர்கள் , அவைன 
ைவத் யரிடம் பரிேசாதைனக்காக ெகாண்  ெசன்றனர.் அவைன, அவர்கள்  நன்றாக 
பரிேசாதைன ெசய்த  ற , அந்த    ைபயனின்  சரீரத் ற்  கந்தகம் ேதைவப  ற  என்பைத 
கண்   த்தனர். ரப்பரில் கந்தகம் இ க் ன்ற , அந்த கந்தகத்ைத ெப ம்ப யாக, அவன் 
ரப்பைர  ன் க்ெகாண்  ந்தான் .

இப்ெபா  , அ தான் காரியம், இைத   த் க்ெகாள் ங்கள் ; இங்ேக, உள்ேள ஏேதா 
காரியம் கந்தகம் ேவண் ெமன்   ப்  மானால், அ   ப்  வதற்   ன்பாகேவ, அதற்  
ப லளிக்க, அங்ேக கந்தகம் இ ந்தாக ேவண் ம். பா ங்கள் , நான், ெசால்வ  உங்க க்  
 ரி ன்றதா?
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இப்ெபா  , ஆழத்ைத ஆழம்  ப்  ம்ேபா , ஒ  ஆழம்  ப்  வதற்   ன்னதாக, அதற்  
ப லளிக் ம்ப யாக, அங்ேக, ஒ  ஆழம் இ க்கத்தான்  ேவண் ம். அவ்வள  நிச்சயமாக....
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இப்ெபா  , இங்ேக இ க் ன்ற ஜனங்களா ய நீங்கள் ,  ல வ டங்க க்   ன்னதாக, 
பா களாக இ ந்  க்கலாம், ஒ க்கால் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத   வா க்காத, ஏேதா 
ஒ  சம் ரதாய சைப ல் நீங்கள்  இ ந்  க்கலாம். ஆனால், நீங்கள்  ெசய் ைய ேகட் ர்கள் . 
உங்க க் ள்ளாக, ஏேதா ஒ  காரியம் அ கமாய் ேதவைன ெபற் க்ெகாள்வதற்காக  ப் ட்ட . 
ஒ க்கால் நீங்கள்  ேதவ க்   ன்பாக, நீ மானக்கப்பட்ட நிைல ல் 
  த் க்ெகாண்  க்கலாம். ஆனால் உங்க க்ேகா, பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் 
ேதைவயா  ந்த . அ ன் ேபரில் நீங்கள்  ப யா  ந் ர்கள் . இப்ெபா  , பரி த்த ஆ  ஒன்  
இ ப்பதற்கான காரணெமன்னெவன்றால், நீங்கள்  அ ன் ேபரில் ப யா  க் ற  னால் தான் . 
இங்ேக ஏேதாெவான் , அங்  இ க் ற காரியத் க்  அைழக்க ல்ைல ெயனில், அதற்காக, 
ப யாய் இ க்க   யா . நான்  என்ன ெசால் ேறன்  என்  உங்க க்   ரி ன்றதா?

அ த்தப யாக, இன் ர , நீங்கள்  இங்  இ ப்பதற்கான காரணேம, ெதய் க  கத் ல் 
உங்க க் ள்ள   வாசேம. ஒ  ேவைள, இந்த காரியம் ேவதத் ல் ேபா க்கப்படாமல் 
 டப்பட்டதாக ைவத் க்ெகாள் ங்கள், ஒ   ட்ட ஜனங்கள் , ெதய் க  கத் ல்   வாசம்  
ெகாண்  க் றார்கள்  என்றால், அங்  எங்காவ  ஒ  ஊற்   றந்  க்கேவ ேவண் ம் 
இல்ைலெயன்றால், அந்த வாஞ்ைசேய உங்க க்  இ ந்  க்கா . ேதவனால்  கமாக்கப்பட 
ேவண் ம், என்ற வாஞ்ைச, உங்க க் ள்  ெபற்  ந்தால், உங்கைள  கப்ப த்த அங்ேக ஒ  
ேதவன் இ க் றார,் அ  உண்ைம. ஏெனன்றால், ஆழத்ைத ஆழம்  ப்   ற .

  ேயான்   ஷயத்  ம், இவ் த மாகத்தான் இ ந்த ,   ஸ்  என்ற ஒ வர ் வ  றார,் 
என்  அவன் அ ந்  ந் தான். அவன் மரிப்பதற்   ன்பாக, அவைர அவன்  கா வான் , என்  
ேதவன் அவ க்  வாக்களித்  ந்தார், என்பைத அவன் அ வான். இப்ெபா  , கவனி ங்கள் . 
அப்ப யானால்,   ேயான்  நடத்தப்பட்ட  ேபால.... அ   ேனாதமா  ல்ைலயா, இேய வானவர் 
காட்  ல் வந்தேபா , அந்த வாக் த்தத்ைத ெகா த்த, பரி த்த ஆ யானவரால்,   ேயான்  
சரியாக ,    ஸ் வன்ைடக்  நடத்தப்பட்டான் . ெதய் க  கத்ைத, வாக் த்தத்தமாய் அளித்த 
பரி த்த ஆ யானவர், இன் ர , சரியாக, இப்ெபா ேத,   ப்ப ள்ள எவ ம், ப கதக்கதான 
 றந்த ஊற்றண்ைடக் , உங்கைள சரியாக நடத்  ள்ளார். உங்கைள ேநராக, அந்த 
ஊற்றன்ைடக்  நடத்  ள்ளார். அேத பரி த்த ஆ யானவர், ேதவ ைடய வாக் த்தத் தத்ைத 
  வா க் ற, ேதவ ைடய  மாரர்கைள நடத் க் ெகாண்  க் றார.் நான் என்ன 
ெசால்  ேறன் , என்  உங்க க்   ரி ன்றதா? ேதவ ைடய  மாரர்க ம், 
 மாரத் க மா ய நீங்கள்  ஒவ்ெவா  வ ம், ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத 
  வா க் றப யால் , இங்ேக நடத்தப்பட்   க்  ர்கள் . ஓ.. அைதக்   த்  நான் 
நிைனக் ம்ேபா !
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 ன்னர், அங்ேக, அந்த  ைல ல் ஒ  வயதான ஸ் ரீ இ ந்தாள், என்  நிைனக் ேறன் . 
அவள் பார்ைவ இழந்தவள்  என் ம், அவள் ெபயர ் அன்னா என் ம், நாம் 
ேபா க்கப்பட்  க் ேறாம். அவள் ஒ   ர்க்கதரி னி, கர்த்த ைடய வ ைகக்காக 
காத் க்ெகாண்  ந்தவள் .   ஸ் ைவ அவ க்  காண் க்க, ேதவன் கடைமப்பட்  ந்தார்.
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பரி த்த ஆ யானவர், அன்னாளின் ேமல் அைசவா னார.் அந்த பார்ைவ இழந்த, வயதான 
 ர்க்கதரி னி, அந்த காைல ேவைள ல், அந்த கட்டடத் ன் ஊடாக, பார்ைவயற்றவளாய், பரி த்த 
ஆ  னால் நடத்தப்பட்டவளாய் , அந்த ஜனங்கேளா  ட வ  றைத, என்னால் 
காண   ன்ற . அவள், ெபண்களின்  வரிைச ன்  ஊடாக கடந் , சரியாக, அந்த  வ ஊற் ன்  
 ன், வந்  நின்றாள் . எெனன்றால், அவள் பரி த்த ஆ  னால் நடத்தப்பட்டாள் .

ஆம், அவர ்இன் ர , இங்ேக இ க் றார.் அவர ்மரித்ேதாரி  ந்  உ ர்த்ெத ந்தார். அவர் 
உங்க க்  வாக்களித்  க் றார,் பரி த்த ஆ யா னவர், இங்ேக ஒன்றாக ேச ம்ப  உங்கைள 
இ த்  க் றார.் நீங்கள்  இன் ர , இங்  இல்ைலெயன்றால்... பரி த்த ஆ யானவர் உங்கைள, 
இங்  ெகாண் வர ல்ைல ெயன்றால், நீங்கள்  உலகத் ல்  எங்ேகேயா இ ந்  ப் ர்கள். ஆனால், 
இங்ேக இந்த ெவப்பமான கட்டடத் ற் ள்  உட்கார்ந் ,    க்ெகாண்  இ க்  ர்கள் , 
ஏெனன்றால், நீங்கள் , இேய    ஸ்  ,  காட்  ல் வந் , அவ ைடய வார்த்ைத ைய 
உ  ப த் வைத, கா ம்ப , எ ர்பார்க்  ர்கள் . எ ர்பார்க் தல்.
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ெவ மேன, ஏதா  ம்   ைறைய கண்   க்க ேவண் ெமன்ற, எ ர்பார்ப் ேபா  நீங்கள்  
வந்  ப் ர்களானால் , நிச்சயமாகேவ,  சா  அேநக  ைறகைள உங்க க்  காட் வான் . அவன் 
நிச்சயமாய்  காட் வான் . நீங்கள்  எ ர்பார்க் றைத ெபற் க்ெகாள் ர்கள். நல்ல , இப்ெபா  , 
“நான் மட் ம்... ெஜபவரிைச ல்  இ ந்  அைத ெபறாமல் ேபானால்... அவ் தமான ஏேதா ஒன்ைற 
நான் பார்த்தால் அப்ெபா   தான்    வா ப்ேபன்” என் , அவர்கள் ெசால் றார்கள் . நீங்கள்  
எைத எ ர்பார்  ர் கேளா, அைத ெபற் க்ெகாள் ர்கள் .
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“இன் ர , இந்த கட் டத் ல் , அவ ைடய ம ைம ஊற்றப்பட் , அேநகர ்பரி த்த ஆ யால் 
ஞானஸ்நானத்ைத ெபற் க்ெகாண் , கல்வாரி பாைதைய ேநாக் , பா கள் 
அ  ெகாண் ேபாக,  யா யஸ்தர்கள்   கமைடந் , எல்லா  தமான அற் தங்க ம், 
அைடயாளங்  க ம்,  நடக் ம்ப யாக,  பரி த்த  ஆ யானவர்,  அவ ைடய  ெசாந்த  வல்லைம ல்
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வந் ,  ரத் யட்சமாவைத நான் எ ர்பார்த் க்ெகாண்  க் ேறன் , ஏெனனில் இேய    ஸ் , 
அைத வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார.் நான்  அவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத   வா க்  ேறன்.

நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாமாக,14

பரேலாக  தாேவ, உம் ைடய வார்த்ைத சத் யமா  க் ற  ேபால, உ ர்த்ெத ந்த 
இேய  ன் , அற் தங்க ளினா ம், அைடயாளங்களினா ம், உம் ைடய வார்த்ைதைய 
உ  ப்ப த ் ம். அவர ்இந்த    ன்ேம  ந்தேபா , அவர ்தன்ைன ஒ  மகத்தான நபர,் என்  
உரிைம ேகார ல்ைல. என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என் , தரிசனத் ல் நீர ் (அவர)் காண் த்தாேரா, 
அைத மட் ேம உரிைம ேகாரினார், என்பைத, நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். ஜனங்களின்  
 ந்தைனகைள ம், அவர்க ைடய நிைலகைள ம், அவர ்அ ந்  ந்தார். உ ரேபாக் ள்ள அந்த 
ஸ் ரீ, அவ ைடய வஸ் ரத்ைத ெதாட்டைத. அவர ் அ ந்  ந்தார். அவள் அங்ேக, ெவளிேய 
நின் க்ெகாண் , மைறத் க்ெகாள்ள   யா , என்பைத கண்டாள். ஏெனன்றால் இேய  
சரியாக, அவைளேய ேநாக் ப் பார்த் க்ெகாண்  ந்தார். அவ க்  ெதரி ம்.  “உன் ைடய 
  வாசம் உன்ைன இரட் த்த ' என்    னார.்

ேம ம்,  தாேவ, இன் ர , அவர ் இங்ேக இ க் றார,் என்  நாங்கள்  அ ேவாம். 
ஏெனன்றால், இ ப்ேபன்  என்  அவர ் வாக்களித்  க் றார.் எங்க ைடய,  ட நம் க்ைக 
அவ க் ள் ம், அவ ைடய வார்த்ைதக் ள் ம், நங் ரம் பாய்ச்சப்பட்  க் ற . இங்ேக, 
   ன்  ேமல், அவ ைடய மகத்தான உ ர்ெத த  ன்  ரத் யட்சத்  ம், அவ ைடய 
சைப ல், அவ ைடய ஜனங்கள்  மத்  ல்,  ரிைய ெசய் ற  ம், அவைர நாங்கள்  
கண்  க் ேறாம், என்ற நிச்சய ைடயவர்களாய் இ க் ேறாம். கர்த்தாேவ, இன்  நாங்கள்  இந்த 
காலத்  ைடய ெவளிச்சத்ைத ெகா க் றவர்களாக இ ப்ேபாமாக. அதாவ , பாைத ன் 
   ேல, அந்த மகத்தான நாடகத் ல்  நி த்தப்பட் , நாங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் உமக்   ன்பாக 
வ ம்ேபா , அந்த மகத்தான  ைரயான  இ க்கப்பட் , இந்த சந்த  ல் உள்ள எங்கள்  
  யங்கள் , எங்க க்   ன்பாக   ம்ப ெகாண் வரப்ப ம்ேபா , ேதவேன அநீ ைய எ ர்த்  
சத்த   ற ம், உம் ைடய  மாரனா ய இேய  ன்  ேமல்   வாசம்ெகாள் ம்ப , 
ஜனங்கைள அைழக் ற மான, என் ைடய சத்தத்ைத, நான் ேகட் ம்ப  ெசய் ராக.

இன் ர , இங்ேக இ க் ன்ற ஜனங்கைள ஆ ர்வ  ம், அவர்கள்  இங்ேக பயங்கரமான 
உஷ்ணத் ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றார்கள் . நீர ்அவர்க க்   ேஷசமான ஆ ர்வாதத்ைத 
அ  ம் ப யாய் , நான் ெஜ க் ேறன் . பரி த்த ஆ  ன், ேதற் ம் வல்லைமயான , 
இப்ேபர்பட்டதான எல்லா எண்ணங் கைள ம் எ த் ப்ேபா வதாக. கர்த்தாேவ உம் ைடய 
ஊ யக்காரைன, இப்ெபா  , வர இ க் ன்ற  ட்டங்க க்காக பரி த்தப்ப த் ம். 
எல்ேலா ைடய கண்க ம் இந்த பக்கமாய்   ப்பப்ப ம், என்பைத உணர்ந்தவனாக, இங்ேக 
நின் க்ெகாண்  க் ேறன் .  தாேவ, உம் ைடய மகத்தான ம ைமெபா ந் ய வல்லைமைய, 
யாவ ம் அ  ம்ப யாய் ெசய்யேவண் ெமன் , தாழ்ைமேயா  நான்  ெஜ க் ேறன் . இன்  
த  யற்ற ஊ யக்காரனா ய எனக் , உம் ைடய பார்ைவ ல் தைய  ைடக் மானால், இந்த 
த  யற்றவைன, இன் ர  அப் றப ் ப த் , நீர ் உள்ேள வந் , கர்த்தரா ய இேய ேவ, 
உம் ைடய ஜனங்களிடத் ல் ேப  ராக.
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இங்ேக,    ன்  ேமல்   யம் யா ம்   ந் , கைட  ெஜபம் ெஜ க்கப்பட் ,  த்தங்கள்  
யா ம் ஓய்ந் ,  ைககாய்ந்  அற் ப்ேபாய், தளவாடங்கள் யா ம் அ க்  ைவக்கப்பட் , 
ேவதாகமம்  டப்பட் , நாங்கள்  உம் ைடய  ட் ற்  வ ம்ேபா ... அந்த க ஞன்  பா ன 
வண்ணமாய், அந்த அழகான, மகத்தான, நித் யமான,  ரகாசமான, காைல ேவைள  றக்க, 
ெதரிந் க்ெகாள்ளப்பட்டவர்கள் , வானங்க க்  அப்பால் உள்ள, அவர்க ைடய  ட் ற்   ட்  
ேசர்க்கப்ப ம்ேபா ... கர்த்தாேவ, அந்த மகத்தான ேமைசயான , ஆ ரக்கணக்கான ைமல்கள்  
நீளத் ற் ,   ந் ற்காக  ரிக்கப்பட் ,  த்தத் ல் காயம்பட்ட  ரர்களாய், ஆனந்த கண்ணீர், 
எங்க ைடய கன்னங்களில் வ ய, ேமைச ன்  ஊடாக ஒ வைரெயா வர் ேநாக் பார்த் க் 
ெகாண்  க் ம் ேவைள ல்... அங்ேக, அழ ம், பரி த்த ம், நிைறந்தவராய் ராஜாவானவர் 
ெவளிப்பட் , அந்த ேமைச ன்  ஊடாக கடந்  வந் , தன் ைடய ெசாந்த கரங்களால், எங்கள்  
கண்களி  ந்  வ ந்ேதா ம் கண்ணீைர  ைடத் , இனி ஒ ேபா ம் அழா ர்கள், அெதல்லாம் 
  ந்த . கர்த்த ைடய சந்ேதாஷத் ற் ள்   ரேவ  ங்கள் , என்  ெசால்  றைத, நாங்கள்  
பார்க் ேறாம்.  தாேவ, நாங்கள்  பாைத ன் கைட ைனக்  வ ம்ேபா , எங்கள்  பாைத ல்  
உண்டா  ந்த பா கள் எல்லாம், எங்க க்  ஒன்  ல்லாத்தாய் காணப்ப ம் .
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அந்த கடந் ேபான காரியங்கள்  யாவற்ைற ம் , நாங்கள்  மறந் , பரம அைழப் ன்  லக்ைக 
ேநாக்   ன்ேன ப்ேபாக, கர்த்தாேவ, இன் ர  எங்க க்  உத ச்ெசய் ம். ஒ  
அ  ள்ளவனாக இ ந் ெகாண் , நீர,் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் இ க்  ர,் என்  
இவர்க க்  ெசால்ல, நான்   யற் த் க்ெகாண்  க் ம் ேவைள ல், உம் ைடய ஆ யானவர் 
இங்ேக வந் , உம் ைடய  மாரனா ய இேய    ஸ் ைவ, இந்த ஜனங்க க்  
 ரத் யட்சப த் வாராக. உம் ைடய ேநசக்  மாரனா ய, இேய  ன்  நாமத் ல் இைத 
ேகட் ேறாம், ஆெமன் ...

கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இன் ர   கமளிக் ம் ஆராதைனக்  சற்   ன்பாக 
.....
17



5ஆழத்ைத ஆழம்  ப்   ற 

   ள்ைளத்தனமாக இ ந்த ற்காக என்ைன ெபா த் க்ெகாள் ங்கள் . ஆனால், 
அவைரக்  த்  ேப ம்ேபா , ஏேதா காரியம், என் இ தயத் ற் ள்  வந்    ற . எனக்  
தரிசனங்கள் ,

   ழந்ைத ப வத்   ந்ேத வ  ற , என்பைத கண்ட ஊ யக்காரர்கள் , அப்ெபா ேத, 
என்ைன  தலாவதாக அைழத்த , எனக்  நிைன  க் ற . அவர்கள் என்னிடம்,  ல் , நீ 
அதற்  ேபாகேவ டா , அ  சாத்தான், என்றார்கள் . அைத எனக்  ெசான்னவர்கள் , அங்  
அணிந்த மத   மார்களாய் இ ந்தப  னால் , தரிசனங்கள்  வ வ  தவறானதாக 
இ க்கலாேமா, என்  நான் சந்ேதகப்பட்ேடன் . அதற்   ற தான்  அன் ர , அவர,் என்னிடத் ல் 
வந் , அவர ்யார,் என்பைத எனக் , எ த்  ெசான்னேபா ... ஓ, என்ேன .

சரியாக , இப்ெபா  , அவர் இங்ேக இ க் றார ்என்பைத, நான் அ ேவன். நான் அவ ைடய 
 ரசன்னத்ைத ம், அவைர ேந க் ேறன்  என்பைத ம் , நான் அ ேவன். நான் ஒ   சாசாய் 
இ ந் ெகாண்  எப்ப  இந்த தமாய், கர்த்தரா ய இேய ைவ ேந க்க    ம்; அவ க்காக, 
எப்ப யாய் , என் இ தயம் க  ற  என்பைத ம், என் இ தயத்ைத ம், அவர ்அ வார், என்  
நான்  ந் த்ேதன் . ேம ம், அவர ் வந் ,  த் யாசமாய்  என்னிடம் ெசான்னார். நாம் 
  த் க்ெகாண்  க் ற இந்த நாளில், நான் அவைர   வா க் ேறன் , ஏெனன்றால், அ  
ேதவ ைடய வார்த்ைதேயா  ஒத் ேபா ற . ஆனால் அவர்க ைடய வார்த்ைத ேதவ ைடய 
வார்த்ைதேயா  ஒத் ேபா ற ல்ைல .

இப்ெபா  ,   ஸ்தவ நண்பர்கேள, உங்கள்  யாவ க் ம்  ெசால்லேவண்  ெமன்  
  ம்  ேறன் , ஏெனன்றால், எனக்  அ  சம்ப க் ம்ேபா , என்ன ேநர்ந்த  என்   ல 
சமயங்களில், நீங்கள்   யப்பைடயலாம். என்னால் அைத  ளக் ச் ெசால்ல   யா ; அைத 
 ளக் வ  என்ப , எனக்  அப்பாற்பட்ட தா  க் ற . ஆனால், நான் ஒன்  இரண்  ேபைர 
சந் ப்பதற் ள் , அவ்வள  பல னமாய், என்னால் நிற்க   யாமல்  ேபா ற . உங்களால்  அைத 
 ரிந் ெகாள்ள   யாமல் இ க்கலாம். ஆனால், ெவ மேன ேவத வாக் யங்கைள வா  ங்கள் ; 
அைவகள்  அைத அ  க் ற .
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நான் நம்  ேறன் , தானிேயல், ஒ  தரிசனத்ைத கண் , என் தைல ல் ேதான் ய 
தரிசனங்கள் , அேநக நாட்க க்  என்ைன கலங்கபண்ணின  என்    னான், அ  சரிதாேன? 
இேய வானவர், ஒ  ைற, ஒ  ஸ் ரீயானவள், ேபா மான   வாசத்ைத உைடயவளாய், 
அவரிடத்   ந்   கத்ைத ெவளிேய இ த்தேபா , அவர ் ற்   ற் ம் அவைள ேத ப்பார்த்  
என்னிடத்   ந்  வல்லைம ெவளிேய னைத நான் உணர் ேறன் , என்  ெசான்னார்.
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அப்ெபா  , ஜனங்கள்  அவைர  ழ்ந்  இ ந்தார்கள்.   ஸ்தவர்கேள, அ , நான் அல்ல, 
இல்ைல, நான் ஒ  சாதாரண மனிதன்,  ரதான பா , ஆனால்,      ேசஷ ஜனங்களா ய 
உங்க க் , நான் ஒ  அகால  ற , அ  உண்ைம .    ைப னால், ேதவ ைடய 
  ைப னால், உங்கைள சேகாதர சேகாதரிகள் என்  அைழக் ம்ப யாய் , அவர ்அ ம த்தார். 
நான் உங்கைள ேந க் ேறன் . -

மற்றவர்கள் என்ைன கா ம்ப யா க ம், நான் ேப வைத ேகட் ம்ப யாக ம், இன் ர , 
நான், இங்ேக வர ல்ைல. பணத் ற்காக, நான் இங்ேக வர ல்ைல, உங்க க்ேக அ  ெதரி ம். 
எனேவ நான், ஒ  காரியத் ற்காகேவ இங்ேக இ க் ேறன் . காரணெமன்னெவன்றால், நான் 
இேய ைவ ேந க் ேறன் , உங்கைள ம் ேந க் ேறன் . இந்த அைழப் ன்  காரணமாக, நான்  
இங்ேக வந் , ஒ க்கால்,என்ைனத் தாேன அவ க்  ஒப் க்ெகா த் , என்  லமாக, அவர,் 
எதாவ  காரியத்ைத உங்க க்  ெசய் , நீங்கள்  அவைர, அ கமாக ேந க்க ம், 
  வா க்க ம் ெசய் , நீங்கள்   கமாகத்தக்கதாக ம், நான் இங்  இ க் ேறன் , என்  
நம்  ேறன் . அ ேவ, நான் இங்ேக இ க் ன்றதற்கான, இன்ெனா  காரணமாய் இ க் ற . 
கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

ேபாதகர்கேள,  ண் மாக ேதவன் உங்கைள ம்,  யாபார   ஷர்கைள ம், 
ஆ ர்வ ப்பாராக. நான்   க ம் ெபல னமாவதற்   ன்னதாக, இப்ெபா   உங்களிடத் ல்  
இைத    ேறன் ,  லேநரங்களில், என்னால் ,  ேமைடைய  ட்ேடேபாக   யாதப  
ஆ    ற . என் ைடய மக ம், ேமலாளர் மற்றவர்க ம், அைத கவனித் க்ெகாள் றார்கள் . 
உங்க க் ,  ண் ம் என் நல் ைடைய  ற   ம்  ேறன் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
மகத்தான ஆற் ன்  இக்கைர ேல,  ண் ம் உங்கைள, என்னால் சந் க்க   யாமல்  ேபானால், 
நான் அங்ேக, அந்த காைல ல் , உங்கைள சந் ப்ேபன் . இப்ெபா   எனக் ண்டா  க்  ன்ற 
சாட் ைய, அங்ேக நான் உைடயவனா   ப்ேபன் , நான்  கர்த்தரா ய இேய ைவ ேந க் ேறன் .
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ேதவன் எனக் , தரிசனங்கைள ெகா க் றார;் அ  உண்ைமதான் . ேவதம் எனக்   ன்னால் 
இ க்க, என் ைடய சாட் யா  க் ற ேதவன், அைத அ வார். அவ ைடய   ைப னால், 
அவர ்என்ைன அ ம க் ம் அள ற்  மட் ேம என்னால் அ  க்க    ம். எனேவ, எனக்காக 
ெஜ  ங்கள் .
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இன் ம் ஒ  காரியத்ைத நான்  ேகட்க   ம்  ேறன் . நான் ஆப் ரிக்கா, இந் யா, 
பாலஸ் னா, ெஜர்மானிய ேதசங்க க்  ேபா ேறன் . நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , அந்த 
ேதசங்களிேல இதற்   ன் நடந்த ேபால், மந் ரக்காரர்க ம், எல்லா த  த் யாசமான 
ஆ கைள  ைடய  ஜனங்கள் ,  அவ் டத்   ந் ,  உங்க க்  சவால்   டமாட்டார்கள்  என் .
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நிைனயாேத ங்கள் , எனேவ, என்ன ேப  ேறாம் என்பைத அ ந்தவர்களாய், இ க்கேவண் ம். 
அ  சரிேய, ெவப்பமாக ம், பலமாக ம்  காற் கள்    க்ெகாண் , உபத் ரமான  நடந்  
ெகாண்  க் ம்ேபா , வா ங்டன்,  .  ல், யாேரா ஒ வர,் எனக்காக ெஜ த் க் 
ெகாண்  க் றார ்என் , நான் நிைன   ற    மா? நீங்கள்  அைத எனக்  வாக்களிப் ர்களா? 
அப்ப  ெசய் ர்களானால் , கரங்கைள உயர்த் ங் கள். நன்  .  கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப் 
பாராக. உங்க க்   க்க நன் .

இப்ெபா  , எண்ேணா, அல்ல  (Y) என்ற எ த்ேதா ,  இ க் ம் என்  நான் நம்  ேறன் . 
ேநற் ர , அவர்கள் 100 ெஜப அட்ைடகைள ெகா த்தார்கள்  என்  நான் நிைனக் ேறன் , அந்த 
அட்ைடகளில், ஒய் (Y) என்ற எ த் ட்  க் ம். நான் நம்  ேறன் , ேம ம், அ ல் ப ைனந்  
வைரக் ம்  ப் ட்   ட்ேடன் , என்  நான் நம்  ேறன் , அப்ப த்தாேன சேகாதரர்கேள? அ ல் 
 தல் ப ைனந்  அட்ைடகள் ஏற்கனேவ ெகா க்கப்பட்டா ற் . அ ல் இன் ம்  லவற்ைற,
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இப்ெபா  , நாம்  ப்  ேவாம். ஒ க்கால், இன் ர ,   வாசம் உயர்ந்  வ மானால், 
ஒ ேவைள நாம் இரண்  அல்ல   ன்    க்கைள ெபறலாம். அப்ப  ல்ைலெயன்றால், 
இங்  க் ற ஒவ்ெவா வைர ம், நான் ஒன்  ேகட் ேறன்  .... இங்  க் றவர்களில், எத்தைன 
ேபர்களிடத் ல், ெஜப அட்ைடகள் இல்ைல, ஆனால், இன் ரேவ ேதவனால்  கப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன்    ம்  ெஜப அட்ைட இல்லாதவர்கள்  எத்தைன ேபர?் உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த் ங்கள் , எவ்வள  என்  ெசால்ல   யா , எங்  பார்த்தா ம் கரங்களாகேவ இ க் ற . 
நான் உங்களிடத் ல்   ல காரியங்கைள ேகட்க ேபா ேறன் . இ தான் நான்   தன்  ைறயாக 
உங்கைள சந் க் றதாக இ க்கலாம்.  ட்டங்களில் நாம் இன் ம்   தலான ேநரம், 
தங்   க்க   யாமல் ேபா ற  என்ப  வ த்தத் ற் ரிய  தான், ெதய் க  கத்ைத எப்ப  
ஏற் க்ெகாள்வ  என்ப  உங்க க்  ெதரி ம்.... ெதய் கம்...

அேநக ேநரங்களில் ஜனங்கள்   கமைட ம்ேபா ... ஒ  சரீரத் ன்  ஒ  ப   ல் ஏற்ப ம் 
வளர்ச்  என்ப  ஒ   சாசா  க் ற . ஒவ்ெவா   யா  ம்  சா னால் உண்டா ற . 
ேதவன் அவ ைடய  ள்ைளகள் ேமல்  யா ைய ேபாடமாட்டார்.  சா  தான் அைத 
ெசய் ன்றான்   ரி ன்றதா? சாத்தான்  சாத்தாைன  ரத் மானால்?, நீங்கள்  ெசால்லலாம், ஏன் 
 சா  ட  கமளிக் றான்  என் , நல்ல . இேய  ெசான்னார்,  சா னால்  அைத ெசய்ய 
  யா . அவர,் சாத்தான்  சாத்தாைன  ரத் வானானால், அவ ைடய ராஜ்யம் 
 ரிந்  க் ெமன்  ெசான்னார். எனேவ அவனால்   யா . ேதவனால்  மட் ேம  கப த்த 
   ம்.
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ம ந் , மற் ம் ம த் வர்க ம்,  கப்ப த் வதாக, உரிைம ேகா வ ல்ைல. ேமேயா 
சேகாதரர்கள், ம த் வத் ைற ல்  ெபயெர த்தவர்கள். அவர்கள் ,  ' 'நாங்கள்  
 கப்ப த் வ ல்ைல, இயற்ைகக்  தான்  நாங்கள்  உத  ெசய் ன்ேறாம் ஒேர ஒ  
 கமளிப்பவர்தான்  இ க் றார,் அவர ்ேதவன், என்  ெசால்  றார்கள். அவர்களால் , உன் ைடய 
கரத் ல், ஒ  இடத் ல் ைதயைலத்தான்  ேபாட    ம், ஆனால், அவர்களால், அைத  கப்ப த்த 
  யா . அவர்கள் ைதயல் மட் ேம ேபாட   ம். ஒ  பல் ைவத் யனால் ஒ  பல்ைல 
  ங்கத்தான்     ம், ஆனால், அந்த இடத்ைத, யார ்  கப்ப த்த   ம்? ஒ  ைவத் யரால் 
ஒட்  டைல, ெவட்  ெவளிேய எ க்கத்தான்     ம், ஆனால், அவர ்ெவட் ன அந்த இடத்ைத, 
யாரால்  கப்ப த்த    ம்? ேதவன் அைத ெசய் றார.் ம ந்  தைசகைள வளர்ப்ப ல்ைல, 
ம ந்  உத  மாத் ரேம ெசய் ற . ேதவன்  கப்ப த்  றவரா   க் றார.் ைவத் யர் உன் 
கரத் ன்  எ ம்ைப, நன்றாக ெபா த் கட்  ேபாடலாம், ஆனால், அவர ்வந் , சரியாய் ைவத் , 
கட்  கட் ய டன் , நீ  கமைடந்தவனாய் ெவளிேய ேபா ற ல்ைல. நீங்கள்   க னமாகதான்  
இ க்  ர்கள் . ைவத் யர் அவ ைடய பாகத்ைத ெசய் றார,் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன் , 
அவ க்  கற் க்கப்பட்டேதா அந்த அ  ேல, அைத ெசய் றார.் உன் கரத்ைத ெபா த் , 
நன்றாய்  கட் க்கட்  றார,் ஆனால், அ   கமாக்கப்ப ம்ப , ேதவனிடத் ல்     றார். அ  
உண்ைம. எல்லா  கமளித்த ம், ேதவ ைடயதா  க்  ற . எனேவ இப்ெபா  , அவைர 
அப்ப ேய   வா  ங்கள் .

 ல ேநரங்களில், அவ் தமான வளர்ச்    ந் ,  சாசா ய  வன் ெவளிேய ேபா ம். 
அப்ெபா   அந்த வளர்ச்  மரித்  ேபா ற . உங்க க் ள்ளி க் ம்  வன் ெவளிேய 
ேபா மானால், நீங்கள்  மரித் ேபா ர்கள். உங்க ைடய  வன் உங்களி  ந்  ெவளிேய ேபா ம், 
ஆனால், சரீரேமா, அங்ேகத்தான்  இ க் ம்; அ    ங்  ன்ற . சவ அடக்ககாரர்கள்  யாராவ  
இங்  ந்தால், எந்த சரீர ம்  வன் ேபான ற    ங் ேபா ம் என்  அ வர.்
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ஒ     ராணிைய கவனி ங்கள் , அ     ேல ெகால்லப்ப ம்ெபா  , அதன் எைட 
  தலா ம். இங்  க் ம் ேவட்ைடயா பவர்கள் , அல்ல  கசாப்  கைடக்காரர்கள்   ராணிைய 
ெகால் பவர ் களாக இ ப்பார்களா ன் , நீங்கள்  அந்த  ராணிைய ெகான்ற டேன, எைட ல் 
ைவ ங்கள் ,  ன்னர் காைல ல் எ ந்  அைத  ண் மாய் எைடேபா ங்கள் . அ   ல ப ண்ட் 
எைட  ைறந்  க் ம்.  ன்னர் அப்ப ேய, இரண்  அல்ல   ன்  நாட்க க்   ண் ம் 
ைவத்  ந்தால், அதன்  ற , அதன் எைட இன் ம் எத்தைன ப ண் கள்   தலா ம் , என்  
கவனி ங்கள் .

சரி, இப்ெபா  , ஒ  ப   ல் காணப்ப ம்  வளர்ச் , அ  மரிக் ம்ேபா , அந்த 
வளர்ச்    ந் ,   சா  ெவளிேய  றான் .  அதாவ  ெபரிய  கட் ,   ற் ேநாய்  அல்ல 
25
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கண் ைர , அவ் தமானைவகளி  ந் , அ   க் ற  வனா ய  சா  ெவளிேய ம் ேபா  ....

'இங்  க் ன்ற அைனவ ம் ,          ந்  வந்தவர்களா  க்  ேறாம், நீங்கள் , 
தன்னில் தாேன வளர் ன்ற ெசல்களாக  வங்   ர்கள் . அந்த ெசல்கெளல்லாம், அதற் ள்  
இ க் ம்  வனின்  பாவத்ைத உைடயதா  க் ம், அைதக்ெகாண் தான்  மனிதன் 
ஆக்கப்பட்  க் றான் . நாய்களி  ந்  வ ம் ெசல்கள் , ஒ  நாைய உண் பண் ம், ஒ  
பறைவ ன்  ெசல்கள்  பறைவைய உண் பண் ம். ஒவ்ெவான் ம் அதன்  பாவத்ைத ம், 
இனத்ைத ம்  றப் க் ம்.

ஆனால், இப்ெபா   ஒ  தைச வளர்ச் , ஒ   சாசாக இல்ைலெயன்றால், அ  வளர்ச்  ல்  
வளர்ந்  வந்  க்க   யா . அ  அதன்  ெசல்கைள ெப க்க  வங்  ன்ற . உதாரணமாக, 
 ற் ேநாைய எ த் க்ெகாள் ங்கள், அ  தன் ெசல்கைள, ெப க் க்ெகாண்ேட ேபாய் 
ெபரிதா , ெபரிதா ன்ற . சரி, இப்ெபா  , அதற்   வன் இ க் ன்ற , அ  ஒ  
  க் ன்றதா  க் ற , நீங்க ம் உங்கள்  தா ன் கர்ப்பத் ல்   த் ; ெப  க்ெகாண்ேட 
இ ந்த  ேபாலேவ, அேத  தமாகத்தான்  நீங்கள்  ெப  க் ெகாண்ேட ேபா  ர்கள். உங்களில் 
இ க் ற அந்த  வன், அ   த் யாசமான  வனாய் இ க் ற . நீங்கள்   வைன 
ெபற்  ப்பதால்   க்  ர்கள் . அ  ஒ  மரணத் ன்   வனா  க் ற . அல்ல  ஒ  
மரணத் ன் ஆ யா  க் ற  எனலாம். மன்னிக்க ம். அ  மரணமா  க்  ற . சரி, 
இப்ெபா  , அ  உனக் ள்ளி ந்த ஒன்றல்ல, அதற்   ன்னர், அ  அங்ேக இல்ைல, ஆனால் 
இப்ெபா   அ  அங்ேக இ க் ற .

நல்ல , அப்ப யானால், அைத, அங்ேக ைவத்த  யார?் அ  ஒ  காரியத்   ந்  தான் 
வரேவண் யதாய்  இ க் ற . அந்த ஒ காரியம்,  சா தான் . ேம ம், அ , ஒ     யாய் 
இ க் ற ;  ற் ேநாய், சைத வளர்ச் , இைவகளில் எ வாய் இ ந்தா ம், அ  ஒ  
      ந்  தான் வரேவண் ம். நீங்க ம்  ட, ஒ        ந்  தான் வ   ர்கள், 
பா ங்கள், ஆகேவ, அ  மரிக் ம்ேபா ...
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உதாரணமாக, கண் ைர ேநாய் ேபான் , அதாவ , ஒ  நபர ் கண் ைர ேநாைய 
உைடயவரா  ந் , அந்த ஆ  அவைர  ட்  கடந்  ேபா ம்ேபா , மக்கள் , ஓ என்னால் பார்க்க 
   ற , பார்க்க    ற  என்பார்கள். அ த்த நாள், அைதக் காட்  ம்  றப்பாக 
பார்க்க   ம். ஆனால், அதற்   ன்னர், ஏறக் ைறய 7 2  மணி ேநரங்க க்   ன்னால், 
அதற் ள்  அ    வங்  ற . இேய    ஸ்  ன்  உ ர்ெத தல் ேபான் .

இப்ெபா  , ெசல் அ வ ல்ைல. நிச்சயமாகேவ, அவர்  ன்  பகல் இர க க் , 
 ன்னதாக எ ம் னார். பா ங்கள், அவர ்ெவள்ளிக் ழைம  ற்பகல் மரித் , ஞா   காைல ல் 
எ ம் னார், ஏெனன்றால், தா  , நான், அவ ைடய ஆத் மாைவ பாதாளத் ல்   ேடன்  என் ம், 
என் பரி த்தவானின்  அ ைவ, காணெவாட்ேடன்  என் ம்     க்  றான். அந்த ெசல்கள்  72 
மணி ேநரத் ற்   ற  உைடய  வங் ம்.

 ற  அந்த ேநாயாளிக் , அந்த வளர்ச்   ங்க ஆரம் த்  ெபரிதா ம். ஏெனனில், உங்கள்  
இ தயமான , இரத்த ஓட்டத்ைத  த் கரிக்க ேவண் யதா  க்  ற .

ேநற் ர , பார்பதற் , ேதவபக்  ம், பரி த்த ம், நிைறந்த ஒ  ஸ் ரீ, ெபரிய  ற் ேநாய் 
கட்  டன் , என்னிடம் வந்தாள். அவள் தான்  ெஜபவரிைச ல் வந்ேதன் என் ம், அந்த  ற் ேநாய் 
கட்  தைல   வ ம்     ந்தெதன் ம், ெசான்னாள் . ேம ம், நான், ஆ யானவரின்  ழாக 
நின் , அவைள ேநாக்  பார்த் , அவள் தைல ல்  ற் ேநாய் கட்  இ க் ற  என் ம், அ  
ெவளிேய  ழப்ேபா ற  என் ம் நான் ெசான்னதாக அவள் ெசான்னாள். அப்ப ேய அ , 
ெவளிேய வந்    ந்த . அவள், அைத இங்ேக ெகாண்  வந்  க் றாள்... இன் ர  ஒ  
 ராவக கண்ணா   ப்  ல் அைத ேபாட் , இங்ேக ெகாண்  வந்  க்  றாள், என்  நான் 
  க் ேறன் . அவ் த மானைவகைள, ஆ ரக்கணக் ல்  நாம் ெகாண்  க் ேறாம்.
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அந்த ஸ் ரீ இந்த கட் டத் ல்  இ க் றாளா? நீங்கள்  எ ந்  நிற்க    மா?  ராவக 
கண்ணா  ப்  ல், அந்த  ற் ேநாய் கட் ைய ேபாட்  ெகாண்  வந்த அந்த ஸ் ரீ, இந்த 
கட் டத் ல்  எங்காவ  இ ந்தால்...எ ந்  நிற்ப  அவள்தானா? மற்றவர்கள்  பார்க் ம்ப , 
உன் ைடய கரத்ைத அல்ல , ஏதாவ  ஒன்ைற அைசத் காட் . ஆம், கண்ணா   ப்  ல் 
 ற் ேநாய் கட்  டன் , அந்த ஸ் ரீ அங்ேக நிற் றாள் . அ  அப்ப ேய ெவள்ைளயாக மா , இந்த 
ேமைட ல்    ந்தைத நான் பார்த்  க் ேறன் .

இப்ெபா  , அ  ஒ  அற் தமா  க்  ற . வழக்கமாக, தைச வளர்ச்  மரிக் ம்ேபா , 
அ   ந் ,  வன் ெவளிேய    ற . ஆனால் அந்த வளர்ச் , அ  ெவளிேய  ழ   யாத 
பட்சத் ல் , அ  உள் க் ள்ளாகேவ இ க் ற . அ  உள்ளாகேவ இ க் ம்ேபா , 
நிச்சயமாகேவ,  ல நாட்க க்   ன், அ   ங்க  வங் ம், ேவெறந்த மாம்சத்ைதப் ேபாலேவ, 
அந்த ெசல்கள்  உைடய  வங் ம்.  ற  நீங்கள்  ஜ ரம் ெகாண்  உண்ைமயாகேவ 
 யா ப  ர்கள். ஏெனன்றால், அ , ஒ     களின்  பா ப்பாய் இ க் ற . இ தயமான , 
இரத்தத்ைத உந்  தள்ளி, சரீரத்ைத  த் கரிக் ன்ற . அங்ேக, ஒ  ெபரிய தைச வளர்ச் , 
உங்கள்  சரீரத் ல் இ க் ற . அந்த ேநாயாளி,  க ம் பயங்கரமாக  யா ப்ப  றான் . 
அப்ெபா  , நீங்கள்  ஓ, நான் ேமைட ல் நின்றேபா  அவ்வள  நன்றாக உணர்ந் ேதன், ஓரிரண்  
நாட்க க்  நன்றாக  உணர்ந்ேதன் .  ஆனால்  என் ைடய   கமளித்தைல,  நான்  இழந்  ட்ேடன் ,
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என்    க் ேறன்  என் ர்கள் .

ஏன்? சேகாதரேன, சேகாதரிேய, நீங்கள்   கத்ைத ெபற்  ட் ர்கள் , என்பதற்  
உலகத் ேலேய அ தான்,  க  றந்த அைடயாளமா  க் ற ,  ரி ன்றதா? அதற்   ற , 
நீங்கள்  அ  வா க்க  வங்   ர்கள் , உங்கள்    வாசமான , எந்த அள ற் , நிச்சயமாக, 
அந்த  வைன ெவளிேயற் னேதா, அந்த அள ற் , உங்க ைடய அ  வாசமான , அைத 
 ண் மாக, உள்ேள ெகாண் வந்   ம்.  ரி ன்றதா? நிச்சயமாக, அப்ப ேய ெகாண் வ ம். 
அ  அதைன உ ர் க் ம். நிைன  க்கட் ம், அ த்த ஆ  ஒ  மனிதைன  ட்  ெவளிேய ன 
 ற , அ  வறண்ட இடங்களில் அைலந்  ேத , அதன்  ற , ேவ  ஏ  ஆ க டன்    ம்ப 
வ வான் என் , இேய  ெசான்னார். அ  சரிதாேன?   வாசம் ஒ   ட் ன்  நல்ல மனிதன். அ  
அங்ேக இ க்கட் ம்?   வாசம்).
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நீங்கள்  எப்ப  உணர்  ர்கள்  என்ப  காரியம் அல்ல... அ  நீங்கள்  உணர்வதல்ல, நீங்கள்  
என்ன   வா க்  ர்கள்  என்பேத! நீங்கள்  அைத உணர்  ர்களா என்  இேய  ஒ ேபா ம் 
ேகட்க ல்ைல, நீ அைத   வா க் றாயா...? என் தான்  அவர ் ேகட்டார.் ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப் பாராக. சரி.

இப்ெபா  , நாம் பார்ப்ேபாம், ேநற் ர  Y எ தப்பட்ட    ெஜப அட்ைடகள்  
 னிேயா க்கப்பட்டன. நாம் அந்த 100 ேபைர ம்  ப் ட ல்ைல .  அைவகளில் கைட  1 5 
அட்ைடகைள, இன் ர  எ த் க்ெகாண்   யற் ப ்ேபாம். 80வ  எண் ள்ள அட்ைட யாரிடம் 
இ க் ற ? ஓ, அதாவ  8 5வ  ெஜப அட்ைட யாரிடம் இ க் ற . இங்ேக யாராவ  
ைவத்  ந்தால் கரத்ைத உயர்த் ங்கள்? அங்ேக  ன்னாேல யாரிடமாவ  இ க் ன்றதா? ெஜப 
அட்ைட 85?
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சரி, 86, ெஜப அட்ைட 86 யாரிடம் இ க் ன்ற ? சரி, 87, 87? யாரிடமாவ  ெஜப அட்ைட 87 
உைடயவைர நான் காண   மா? தய ெசய்  எ ந்  நிற் ர்களா? சரி, 87 என்ன? பா ங்கள்  87 
யாராவ  எ ந்  க்க  டாமல் இ க்கலாம்; ஒ ேவைள அவர்கள்  ப க்ைகயாய் இ க்கலாம்; 
ஒ க்கால் அவர்கள் ெச டாய் இ க்கலாம். அவர்கள்  ஒ க்கால்  எனக்  யா ேம உத  
ெசய்ய ல்ைலேய என்  ெசால்லலாம். அத ைடய நிலவரத்ைத, என் அ வலகத் ல் ெதரிந்  
ெகாள்ேவன் . அவர்கள்  ெசால்வார்கள் “நான் அங்ேக தான்  இ ந்ேதன் . நீங்கள்  இன்னார் இன்னார் 
என்    னீர்கள், யா ேம எனக்  உத  ெசய்ய ல்ைல என்  ெசால் வார்கள். ஒ ேவைள 
அவர்கள் ெச டாய் இ க்கலாம்.
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இப்ெபா  , பா ங்கள் , நம் டம் 85,  86,  87 இ க் ன்ற . உன்  பக்கத் ல் உள்ளவரின்  
அட்ைடைய பா ங்கள். அவர் ஒ க்கால் ெச டாய் இ ந் , ேகட்க   யாமல் இ க்கலாம். 87? 
சேகாதரிேய உமக்  நன் .  88 யாரிடம் இ க் ற ? ெஜப அட்ைட 88. இந்த கட் டத் ற் ள்  
இ க் றதா? 88? சரி. 89? ெஜப அட்ைட எண்  89? உங்களால்  எ ந்  க்க    மா? 89? 89க்  
கரம் உயர்த்தப்பட்டதா? சரி. 89. சரி 90? 90 இ க் ன்றதா? (நம்  வாய் பாடப்ப   ற )

இப்ெபா  , இங்  க் ன்ற ஒவ்ெவா வ ட ம்... அவர ் என்ன ெசய்ய ெசால் ன்றாேரா, 
அைத நீங்கள்  இப்ேபா  ெசய் ங்கள் . அவர் என்ன ெசய்ய ெசான்னா ம் சரி அைத ெசய் ங்கள் . 
அைத அப்ப ேய ெசய் ங்கள் . அவர் என்ன ெசய்ய ெசால் றாேரா நீங்கள்  ேபாய் அப்ப ேய 
ெசய் ங்கள் .

இப்ெபா  , நான்  உங்கள்  சேகாதரன்  ஒ  சாதாரண மனிதன். அவர,் ஒ ேவைள வந் , இந்த 
ஏைழ ன் சரீரத்ைத எ த் , அைத ேபா மான அள ற்  ஆ ர்வ த் , ஆ யானவர் அ  டாக 
 ரிைய ெசய் ம்ப  அ ம ப்பாரானால், அப்ெபா   இேய    ஸ்  ஜனங்கள்  மத்  ல் 
அைசவைத நீங்கள்  காண் ர்கள் .,
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அவர ்எவ்வள  தான் தம்ைம இங்ேக  பகாரப்ப த் னா ம் சரி, அ  பரவா ல்ைல , நீங்கள்  
மாத் ரம், அவைர   வா க்க ல்ைலெயன்றால், உங்க க் காக அவர ் ஒன்ைற ம் ெசய்ய 
  யா . அ  சரிதாேன? அவர ்இங்ேக, இப்ெபா  , என் பக்கத் ல் நின்  ெகாண்  ந்தா ம் 
சரி, உங்களால், பார்க்க    ன்ற அள ற் , அவர ் இ ந்தா ம் சரி, நீங்கள்  என்ைன 
நம்ப ல்ைலெயன்றால், என்னால் உங்க க்  ஒன்ைற ம் ெசய்ய   யா . என் ைடய 
வார்த்ைதகள், அவர ் ேவதத் ல்   ன, அேத வார்த்ைதகளாகத்தான்  இ க் ம். ேதவன் 
உங்க க்  உத  ெசய்யேவண் ெமன் , நான்  என்    இ தயத்ேதா ம் ெஜபம் ெசய்ேவன் . 
ஏெனன்றால், ஒ ேவைள,அவர்கள்  யா யா ள்ள, பா க்கப்பட்ட, ேதைவ உைடய 
தாய்மார்களாய், தகப்பன்மார்களாய், மற் ம் அவ் தமானவர்களாய்  இ க்கலாம். எனக்  
ெதரிந்தவைர, ேமலான  தத் ல் நான் ேதவனிடத் ல்  உங்க க்  உத  ெசய் ம்ப  
ேகட் ெகாள்ேவன் .

'சரி, இங்ேக வந்  வரிைச ல் நில் ங்கள் . நாம் யாவ மாய் ேசர்ந் ,     ேநரம் தைலகைள 
தாழ்த் ேவாம்.
33

இரக்க ள்ள  தாேவ, நாங்கள்  உம் ைடய  மாரனா ய, இேய  ன்  நாமத் னால், பரி த்த 
ஆ யானவர் தாேம வந் , இேய    ஸ்  ன்   ரிையகைள ெவளிப்ப த்  காட் ம்ப , 
நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். எங்  ள்ள இந்த ஜனங்கைள ஆ ர்வ த் , அவர்கைள   ைமயாக 
 கப்ப த் , அவர்கைள  கேதக ைடயவர்களாக ம், சந்ேதாஷ  ைடயவர்களாக ம் ஆக் ம்.



9ஆழத்ைத ஆழம்  ப்   ற 

இப்ெபா  ம்  தாேவ, உம் ைடய ஊ யக்காரனின்  ெபல னத்ைத நீர ் அ  ர.் என்ன 
ெசால்வ , அல்ல  என்ன ெசய்வெதன்ேறா, எனக்  ெதரிய ல்ைல. இப்ெபா   நான் 
இைவயாவற்ைற ம் உம் ைடய கட்டைள ன்ப ேய ெசய்ேதன்  நீர ் இன் ர , இங்ேக இ ந் , 
இந்த ஜனங்கைள ஆ ர்வ த் , உத  ெசய் ர,் என்  நான் நம்  ேறன் .  தாேவ, நீர ்மட் ம், 
பரி த்த ஆ யானவைர, உம் ைடய ஊ யக்காரனின்ேமல்  வ ம்ப யாய் அ ம த் , இந்த 
காரியங்கள்  யாவற்ைற ம்  எங்க க்  ெவளிப்ப த் , நாங்கள்  என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன் ம், 
எந்த தமாய் ெசய்ய ேவண் ெமன் ம்    ரானால், அப்ெபா  , நாங்கள்  எல்ேலா ம் 
சந்ேதாஷமாய் களி  ேவாம். இந்த ஜனக் ட்டத்தார், ஒ மனேதா ம், ஏக  ந்ைதேயா ம் 
உம்ேமல்   வாசமாய் இ ப்பார்கள்.

 தாேவ, உம் ைடய ஊ யக்காரன்  என்ற  ைற ல், நான்  இைத ேகட் ேறன்; இன் ர , 
இக்கட் டத்ைத ட்  ஒ  மனித ம் ெபல னனாய், கடந் ேபாக ேவண்டாம். அவர்கள் 
ஒவ்ெவா வ ம்  கமைடந்தவர்களாய்,  கேதக ைடய வர்களாய்  களி ர்ந்  ேபாவார்களாக. 
இைத ெசய் ம். அப்ப  ெசய் ரா?  தாேவ, என் ைடய இ தயத் ல்   ைப ட ம், 
  வாசத்  ட ம், இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ெஜ க் ேறன் , ஆெமன்.

இப்ெபா  , அேநக ேநரங்களில்... நல்ல , இந்த  ளக் கைள கண்காணிக் றவர்கள் 
யாரா  இ க் றார்களா? அைவகைள நகர்த்தக்   யவர ் யாராவ  ஒ வர ் அங்ேக 
இ க் றாரா?) இப்ெபா    ல ேநரங்களில், பரி த்த ஆ யானவர் வ ம்ேபா  . . .  உங்களில் 
அேநகர ்அந்த படத்ைதப்பார்த்  க்  ர்கள் . நான்  ண் ம் எப்ெபா தாவ  இங்  வ ம்ேபா , 
அைவகளில்  லவற்ைற உங்க க் க் ெகாண்  வ  ேறன் , இன் ர , சேகாதரன்  ர ்
ெசான்னப யாக, அேநக ேநரங்களில் அ ,  ைகப்படமாக எ க்கப்பட்  க் ற .  த்தகங்களில் 
இ க் ற அந்த  ைகப் படத்ைத, நீங்கள்  யாவ ம் ெபற்  க்   ர்கள், என்  நான் 
நிைனக் ேறன் . இரண்   ைகப்பட ெபட் கைள மாத் ரேம, நான் ெகாண்  ந்ேதன் . ஆகேவ, 
நீங்கள் , அைவகளில் உண்ைமயாகேவ களி ர்ந் ர ்கள் என்  நம்  ேறன் .

34

இப்ெபா  , நீங்கள் , அைத உற்  ேநாக் ம்ேபா , அதற் ள்  மைறந்  க் ற இன்ெனா  
படத்ைத பார்க்கலாம். அைத, பத் ரிைக  ைகப்பட கைலஞர ் ஒ வர,் அர்க்கான்சா ல்  உள்ள 
ேகம்டனில் , படம்   த்தார.் ஆனால்,  த ல் அ , அெமரிக்க சங்கத் னால் வழங்கப்பட்ட 
அ கார ர்வ படமாக இல்ைல. அவர்கள் , அைத எ த்  ைவத்  ந்தார்கள்.  ற  அ , அ கார 
 ர்வமாக்கப்பட்ட .

35

ஆகேவ, அேநக ஆ ரக்கணக்கான மக்கள்  மத்  ல்...  ல காலத் ற்   ன்பாக, ஒ  
எ ப் த க்   ற , நான் அங்ேக ஆற் ல் நின் க்ெகாண் ,  மார ் ஐ   ேப க்  
ஞானஸ்நானம் ெகா த் ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ெபா  , சரியாக, நான் நின்  ெகாண்  ந்த 
அந்த இடத் ற்  ேநராக, அந்த ெவளிச்சம் வந்த . ஜனங்கள்  மயங்    ந்தார்கள் . ஆனால், அ  
அப்ப ேய அங்ேக இ ந்த . ேம ம், அ  ெகர்ச் க் ற சத்தமா ம்    ற அக் னியா ம் 
இ ந்த . எனக்  ேதவனிடத்   ந்  தய   ைடக் ம் பட்சத் ல், இந்த தைல நகரத் ல், 
இன் ர , இங்ேக    ள்ள இந்த ஜனங்க க்   ன்பாக, அேத  தமாக, இன் ம் ஒ   ைச 
ேதவன் காட்  ல் வரேவண் ம், என்  ெஜ க் ேறன் .

இப்ெபா  , அ ,  ல ைடய கண்க க்  காணப்படலாம்,  ல கண்க க்  காணப்படாமல்  
இ க்கலாம், என்பைத நீங்கள்  ெதளிவாக அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ம். அவ் தமாக, 
நிகழேவண் ம் என்  நாம்   ம் வ ல்ைல, ஆனால்,அ , அவ் தமாகதான்  நிகழ் ற . ேதவ 
ஆ யானவர், இேய  ன்  ேமல் வந் , அமர்ந்த காட் ைய ேயாவான் மட் ேம பார்த்தவனாய் 
இ ந்தான் . அ  சரிதாேன?    இ ந்த ஜனங்கள்  கண்டார்கள், என்  ஒ ேபா ம் 
ெசால்லப்பட ல்ைல. ேம ம், ஞானிகள் நட்சத் ரத்ைத  ன்பற் னார்கள். நீங்கள்  அைத 
  வா க்  ர்களா? அந்த நட்சத் ரம் ேதசத்  ள்ள எல்லாவான ஆராய்ச்   டங்கள்  ேம ம் 
தான் கடந் ெசன்ற . ேம ம்,  ழக்கத் ய ேதசத்   ந்  வாரங்கள் , மாதங்களாக, கடந்  
வந்  ெகாண்ேட  ந்த . அவர்கள், ேநரத்ைத நட்சத் ரங்கைள ெகாண் தான்  கணக் ட்டார்கள். 
அவர்கள் இரெவல்லாம் ஆராய்ச்  ெசய்  ெகாண்  ேநரத்ைத கணக் ட்  ெகாண்  ந்தார்கள். 
ஆனால், அைத ஒ வ ம் பார்க்க ல்ைல. ஆனால், ஞானிகள் மட் ம் அைத கண்டார்கள். 
ஏெனன்றால், அவர்கள்  அைத எ ர்ேநாக் க் ெகாண்  ந்தார்கள். நீங்கள்  இன் ர ,   ஸ் ைவ 
எ ர்ேநாக்  ெகாண்  ந ் தால், நீங்கள் , அவைர காண் ர்கள் . கர்த்தரா ய இேய  தாேம 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, நல்ல .

 ல் பால், சேகாதரன்  ர,் உங்களில்  லர,் எப்ெபா  ம் ஆயத்தமா  க்   ர்கள், 
சரிதாேன? அந்த    வரிைச ம் வரிைசப்ப த்   ட்டார்களா?  ல் , அந்த ப ைனந்  
  வைத ம்? ப ைனந்  ேபர ் நி த்தப்பட்டா ற் . இப்ெபா  , மற்றவர்கள், ெஜப அட்ைட 
இல்லாதவர்க ளாய், வரிைச ல் வரமாட்ேடாம், என்பைத அ ந்  க் ற நீங்கள் , இந்த பக்கமாய் 
  ம் ,   வா க்கமட் ம் ெசய்ய ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  
ெதாங்கைல ெதாட்ட, அந்த ஸ் ரீ னிடத் ல்  இ ந்த   வாசத்ேதா  நீங்கள்    வா  ங்கள் . 
அவர ்அப்ப ேய   ம் , “உன்    வாசம் உன்ைன இரட் த்த ” என்  ெசான்னார்.

36

அவர,் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார், என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா? 
நீங்கள்    வா க்   ர்களா, இந்த கட் டத் ன்  நீளம், அகலம் ெகாண்ட, ம ல்கைள ைடய 
இ மடங்  எரிேகா ன்  ம லண்ைட ல்  உட்கார்ந் ெகாண் ,  அங்ேக,  ஊைள ட்  கத் 

37
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ெகாண்  ந்த அந்த ஜனங்களின்  மத்  ல்,  'என்ேமல் இரக்கமா  ம்' என்  அந்த   டன் 
கத னான். இேய  ஒ க்கால் , அவன் கத் னைத ேகட்  க்க   யா . ஆனால், அவ ைடய 
  வாசத்ைத அவர ்உணர்ந்தார,் அ   ரிைய ெசய்த . அந்த  ட்ட ைற   பவர்கள்  மத்  ல், 
அ   ரிைய ெசய்த . அவர ்  ம் , 'உன்    வாசம் உன்ைன இரட் த்த ' என்  ெசான்னார்.

அவர,் ஜனங்கள்  பக்கமாய்   ம் , உங்கள்  இ தயங்களில் சந்ேத க் ற ெதன்ன? என்றார். 
அவர,்  ணற்றண்ைட ல்  இ ந்த அந்த ஸ் ரீ டம் ேபாய், உன்   ஷைன 
அைழத் க்ெகாண் வா என் ம்,  தா எனக்  காண் க் றைத த ர நானாக ஒன்ைற ம்  ெசய்ய 
  யா  என் ம்,   னார.்

நான், உங்கைள ஒன்  ேகட் ேறன். நான் ெசான்னைவகள் சத் யமா  க் ம் பட்சத் ல், 
அ  சத் யமா  ந்தால் , ேதவன், தம் ைடய வார்த்ைதக்  கடைமப்பட்  க் றார.் எனக்கல்ல, 
அவ ைடய வார்த்ைதக்  அவர ் கடைமப்பட்டவரா  க் றார். அ  சரிதாேன? அவ ைடய 
வார்த்ைதக்  அவர ்கடைமப்பட்  க் றார.் அப்ப யானால், அவர,் ெசய்ேவன்  என்     ள்ள 
 தமாகேவ, அவர ் அைத நிைறேவறப் பண் வார். அப்ப  அவர,் ெசய்வாரானால், இங்ேக 
இ க் ன்ற நீங்கள்  யாவ ம் கர்த்தரா ய இேய ைவ ஏற் க்ெகாள்ளா 
தவர்களா  ப் ர்களானால் , இப்ெபா  , அவைர ஏற் க்ெகாள்ள   ப்ப ைடய 
வர்களா  க்  ர்களா?

மற்றவர்க க் , அவ ைடய   ைப அ ளப்ப வைத பார்க் ற உங்கைள ம், அ  
 கப்ப த் ம். உங்க க்    வாச ம் , நம் க்ைக ம் இ க் மா னால், உங்க க் ம், அந்த 
  ைப அ ளப்ப ம். கர்த்தாேவ, நான் ஒ    வா , இன் ர , நீர ்என்ைன  கமாக்க ேவண் ம் 
என்    ம்  ேறன் , என்  மட் ம் ெஜ த் , அவரிடம் ெசால் ங்கள், ேதவன் அைத, 
உங்க க்  ெசய்வார.்

நாங்கள் , ச பத் ல்தான்  ஆப் ரிக்கா    ந்  வந்ேதாம். இன் ம்,  ல வாரங்களில் 
நாங்கள்   ண் ம், அங்    ம் ேபாக ேவண் ம்: ஆப் ரிக்கா, இந் யா, பாலஸ் னா, ெஜர்மனி 
இைவகளில், ஒ  ஊ யம் இ க் ற . ெதன் ஆப் ரிக்கா ல்டர்பனில்,  3  அல்ல  4  ேபர்கள் 
ெஜபவரிைச ல் கடந்  ெசன்ற ம், பரி த்த ஆ  ன் வல்லைம ஜனங்கள்  ேமல் 
அைசவா வைத ம், ேதவன் என்ன ெசய் றார.் என்பைத ம் கண் , ஒேர  ட அைழப் ல் 
ஆல்ட்டர ்கால்) 30,000 ேபர்கள், இேய ைவ தன் ெசாந்த இரட்சகராக ஏற் க்ெகாண்டார்கள். ஒேர 
ேநரத் ல்  ப்பதா ரம் ேபர்கள்.
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ஆகேவ, நாம், ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஒ  நியமன சட்டமாக எ த் க்ெகாண்  
உலெகங் ம் ேபாய்   ேசஷத்ைத  ரசங் க்க ேவண் ம், என்  நான்   வா க் ேறன் . 
  ேசஷ மான . வார்த்ைதயாய் மட் ம் வராமல், பரி த்த ஆ  ன் வல்லைமேயா ம், 
 ரிையேயா ம் வந்த . எனேவ   ேசஷம் என்ப , பரி த்த ஆ  ன் வல்லைமைய 
ெசயல்ப த்  காட்  றதாய்  இ க் ற .

நான், ேதசங்க க் ள்ளாய்ேபா  க்  ேறன், அவர்கள்    றார்கள், எங்க க்  
  னரிமார்கள் ேவண்டாம். உங்க க்  ெதரிந்தைத காட்  ம், அைத   த்  நாங்கள்  
அ கமாக அ ந்  க் ேறாம். எங்க க்  ேதைவயானெதல்லாம், யாராவ  ஒ வர ் ேபா மான 
  வாசத்ேதா , ேதவ ைடய வார்த்ைதைய  ரத் யட்சப த்  காட்ட ேவண் ம். அைதத்தான்  
அவர்கள், காணேவண் ெமன்    ம்  றார்கள். அந்த தமாகத்தான் , அவர்கள்  மனம் மா தல் 
அைடவார்கள் . அந்த  தமாகத்தான் , அவர்கள்   ஸ் ைவ அ ந்  க் றார்கள், ஏெனன்றால், 
அந்த  தமாகத்தான்  அவர்கள்   வா க் றார ் கள். இன் ர , அேநகர ்  ஸ் ைவ அவர்கள் 
   இ தயத்ேதா  அ ந்  ெகாள்வார்கள்  என் , நான் என்    இ தயத்ேதா , ேதவனிடத் ல் 
நம் க் ைகயாய் இ க் ேறன் . நசேரனா ய கர்த்தரா ய இேய தாேம, உங்கள்  ஒவ்ெவா 
 வைர ம் ஆ ர்வ க்க ேவண் ெமன்பேத, என் ைடய ெஜபமா  க் ற .
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இப்ெபா  , சரியா? எந்த ஒ  மனித ம், எந்த ேநரத்  ம்  ேதவைன ேத னேத  ைடயா , 
ேதவன் தான் மனிதைன ேத  றார். இந்த உலகம்   வ  ம், எந்த ஒ  மனித ம், ேதவைன 
ேத னேத இல்ைல, ேதவன் மனிதைன ேத க்ெகாண்  க் றார.் மனிதன்  தன்  தலாக, ஏேதன் 
ேதாட்டத் ல்    ந்  ேபானேபா , அ  அவ ைடய ெஜன்ம  பாவத்ைத காட் ன . மனிதன் 
ஒளிந் ெகாண்டான் ; ேதவன் மனிதைன ேத க்ெகாண்  ந்தார.் இேய , என்  தா ஒ வைன 
இ த் க்ெகாள்ளா ட்டால் , ஒ வ ம், என்னிடத் ல்வரான் , என்  ெசான்னார்.  தலாவதாக, 
 தாவானவர் அவைன இ க்கேவண் யதா  க் ற .
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அப்ப யானால், நான், உங்க க்  ஒ  காரியத்ைத  ளக் க் காட்ட ேபா ேறன் . ஒ  
தரிசனம் காண்பைத பற் ...இங்  க்  றவர்கள், எத்தைன ேபர ்ெசாப்பனம் கண்  க்  ர்கள் , 
உங்கள்  கரங்கைள நான் காணட் ம், என்ேன,  ன் ல் இரண்  பங்  நான்   க் ேறன் , அேநகர ்
கன  காண்ப ல்ைல என்ப  உண்ைமயா. அ  உங்க ைடய உள் ணர்வாக இ க் ற  . 
என் , நாம் ேபா க்கப்பட்  க் ேறாம். இங்ேக  க் ற  உங்க ைடய  த ணர் , 
இங்ேக  க் ற , உங்க ைடய உள் ணர் . இந்த உள் ணர்ைவ, பரி த்த ஆ யானவேரா  
ெதாடர் ப த் ,  ரிைய ெசய்ய  யற் க் ேறன் . இந்த  த ணர்  . . .  இங்  க் ற இந்த 
மனிதைனயா  ம், அல்ல  அவர்களில் யாராவ  ஒ  மனிதைன, நீங்கள்    வா க்  ரா? 
என்  ேகட்டால்  அவர்கள்,  ஓ,  ஆம்  ஐயா,  என்பார்கள்.  நீங்கள் ,  இங்  ந்    வா க்  ர்கள் ,
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ஆனால்,  ேழ இங்  க் ற அந்த மனிதைன   த்ெதன்ன? அவன்  தான் நம் கப்பைல 
இயக்  றவன் . ேமேல கப்பேலாட்  ன்  அைற ல் இ க் ற மனிதன் அல்ல, அ  இயந் ர 
அைற ல் இ க் ற மனிதேன.

 ல ேநரங்களில், நீங்கள்   ங்  ன்ற ேபா , உங்கள்  உள் ணர் க் ள்ளா , ெசாப்பனம் 
காண்  ர்கள். நீங்கள் , இங்ேக இ ந்தேபா , ெசய்த காரியங்கைள கனவாக காண்  ர்கள். 
 ன்னர், நீங்கள்   ங்  எ ந்த ம், கன ல் கண்ட காரியங்கைள, ஞாபகம் ெகாண்  க் 
  ர்கள். ெசாப்பனங்கைள காண் ற ஜனங்களா ய நீங்கள் , அேநக வ ஷங்க க்   ன்னர் 
கண்டவற்ைற, இன் ம்  நிைன ல்  ைவத்  க்  ர்கள் . அப்ப யானால், உங்களில், ஏேதா ஒ  
ப   அங்ேக இ ந்த , அ  சரிதாேன? அப்ப  ல்ைலெயன்றால், எத்தைனேயா வ டங்க க்  
 ன்பாக, நீங்கள்  கண்ட, ெசாப்பனத்ைத நீங்கள்  ஞாபகத் ல், ைவத்  க்க   யா .
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நன்றாக அயர்ந்  நித் ைர ெசய் றமனித க் , அவ ைடய உள் ணர் , எங்ேகா  ரத் ல் 
இ க் ம், அ , அவன் அ  ல் வரேவ வரா . ஆனால், ஒ  ஞான  ஷ் க்கார க்ேகா, 
அவ ைடய உள் ணர்  ேவ  எங்ேகா  ன்னாக இல்ைல, எங்ேக ம் இல்ைல, அ சரியாக , 
இங்ேகேய இ க் ற . அவன் நித் ைரக் ள் ேபாகாமேலேய;அவ ைடய கண்கள்  றந்தவா  
இ க்க, அவன் அப்ப ேய காட் ைய காண் றான் . அந்த மனிதன், ெசாப்பனம் காணாமேலேய 
நித் ைரக் ள்ளாகத்தக்கதாக, ேதவன், அவ க்  ஒ  ஸ்தானத்ைத ெகா க் றார். ெசாப்பனம் 
கா ம்ப யான வ ைய, ேதவன் மனித க்  ெகா த்  க் றார.் எனக்காக, ஒ  ெசாப்பனம் 
கா ங்கள்  என் , நான் ெசால்ேவனானால் , உங்களால் அைத ெசய்ய   யா .

சரி, அப்ப யானால்,ேதவன் சைப ல்  லைர அப்ேபாஸ்தலராக ம்,  லைர 
 ர்க்கதரி களாக ம்,  லைர  கமளிக் ம் வரங்கைள உைடயவர்களாக ம் ைவத்  க் றார.் 
அ  சரிதாேன? அவர்கள் எல்லா ம், சைப பரி ரணம்  அைடவதற்காகேவ ெகா க்கப்பட்  க் 
 றார்கள். ப ல்   னார,் நீங்கள்  எல்லா ம் அந்நிய பாைஷ ல்  ேப க் ெகாண்  க்க, அங்ேக 
கல்லாதவன்  ஒ வன்  உள்ேள வ வானா ல், உங்கள்  யாவைர ம்  ைபத் யக்காரர்கள் என்  
ெசால் வான்  அல்லவா? ஆனால், ஒ வன்   ர்க்கதரிசனம் உைரத் , இ தயத் ன்   ந்தைனகைள 
ெவளிப்ப த் னால், அவர்கள்  கம்  ப் ர  ந் , உண்ைமயாகேவ ேதவன் உங்கேளா   ட 
இ க் றார ்என்    வார்கள் அல்லவா? அ  சரிதாேன? அ தான்   ேசஷமா? அ , ேநற்ைறய 
இேய   ஸ்  அல்லவா? அவர ் இன்ைறக் ம் இல்ைலயா? அந்நிய பாைஷ ல் ேப வ னால், 
உங்களால் அவைர   வா க்க    ம். பரி த்த ஆ  னால், உங்களால் அவைர   வா க்க 
   ம். ஆனால், அவர,் அேத இேய    ஸ் வாய் இ க் றார ் என் , நான் அவைர    
நிச்சயமாய்    வா க்  ேறன். அவர ் மரித்தவர் அல்ல; அவர ் மரித்ேதாரி  ந்  உ ேரா  
எ ந்தவர். அவர,் இன் ர , இங்ேக, இந்த ேமைட ன் ேமல் இப்ேபா  இ க் றார.் அவர,் நம்ைம 
ஆ ர்வ த் , நமக்  உத  ெசய்வாராக.
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இதற்   ன் , நான் இந்த ேதசத் ற்  வந்தேத  ைடயா . எனக்  ெதரிந்த மட் ம், எனக்  
 ன்பாக காண் ன்ற ,  இவர்கள் மத்  ல், நான் அ ந் ள்ள ஒ   வ ஆத் மா ட இங்  
இல்ைல. இந்த ேமைட ன்  ேமல்இ க் றவர்களில், ஒ   லைரேய நான் அ ேவன். சேகாதரன்  
ேபாேச, (B0ZE) எனக்  அவைர நிைன  க் ற , அவ க்க த்தாற்ேபால் உள்ள, மனிதைர நான்  
பார்த்  க் ேறன் , அவ ைடய ெபயர ் எனக்  ஞாபகம் இல்ைல ,  சேகாதரன்  ன்ட்ெச, இங்ேக 
உட்கார்ந்  க் ம் ஊ யர்களில், இக்கட் டத் ல்  3  அல்ல  4  ேபர்கைள எனக்  
ெதரிந்  க்கலாம். ஆனால், உங்கள்  யாவைர ம் ேதவன் அ ந்  க் றார.் அ  உண்ைமதாேன? 
அவர ்உங்கள்  யாவைர ம் அ ந்  க் றார.்
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இப்ெபா  , இங்ேக நின் க் ெகாண்  க் ற, இந்த அம்மாைவ, பரேலாகத் ன்  ேதவன் 
அ ந்  க் றார,் எனக்  ெதரிந்தமட் ல், நான் அவைள ,  என்   யத் ேலேய கண்ட ல்ைல. 
நாம் அந்நியர்கள் இல்ைலயா அம்மா? நாங்கள்   ற்  மாக அந்நியர்கள். ஆம், ேதவன் அவைள 
அ ந்  க் றார.்
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இப்ெபா  , இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம், மாறாதவரா  ப் பாரானால், நாம், 
இப்ெபா  , காட் ைய மாற் ேவாம். ஒ  ஸ் ரிைய   த்  கண்ட ய, அவர ் ெசன்றேபா , 
அவர ்ேநற்  என்னவா  ந்தார், தாகத் க்  தா, என்  ெசான்னார்.

அவள்,  தர்கள்  இப்ப  சமாரியர்கேளா  ேப வ  வழக்கமல்லேவ, என்ெறல்லாம் 
ெசான்னாள் .

ஆனால், இேய வானவர்,     ேநரம் அவேளா  ேப க்ெகாண்  க் ம்ேபாேத, அவ ைடய 
ெதால்ைல எங்  க் ற  என்பைத, அவர ் கண்ட ந்தார். அ  சரியா? நல்ல , இப்ெபா  , 
இேய வானவர் மரித்ேதாரி  ந்  எ ம் , இப்ெபா  , நமக் ள்ளாய் , இன் ர  
  த் க்ெகாண்    க் றார.் இன் ம் ெகாஞ்சம் காலத் ேல உலகம் என்ைன காணா  நீங்கேளா 
என்ைன காண் ர்கள், ஏெனன்றால் நான், நான் என்ப  ஒ  நபைர   க் ம்  ர  ெபயராய் 
இ க் ற ) உங்கேளா   ட, உங்க க் ள்ளாக ம், உலகத் ன்      பரியந்தம், இ ப்ேபன்  
என்றார். அ    ேசஷ உண்ைம. ஒ ேவைள, அைத நீங்கள்  அந்த  தானத் ல் ப க்காமல்  
இ ந்  க்கலாம், அல்ல , அந்த  தமாய் நிைனத்  க்கலாம், ஆனால், அந்த  தமாகத்தான் , 
ேவதத் ல் எ தப்பட்  க்   ற . அதாவ , உங்கள்  ேவதசாஸ் ரம்  அைத, எங்ேகேயா கடத்  
 ட்ட .  ஆனால்,  அந்த   தமாகத்தான்  ேவதத் ல்  எ தப்பட்  க் ற .  நான்,  உங்கேளா   ட
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இ ப்ேபன் , உங்க க் ள்ேள இ ப்ேபன் , உலகத் ன்     பரியந்தம் இ ப்ேபன் .

இப்ெபா  , ஏேதா ஒன் க்காக நான் காத் க் ெகாண்  க் ேறன் , என்  உங்க க்  
ெதரி ம். அ  உண்ைம. நான் காத் க்ெகாண்  ப்ப , கர்த்த ைடய  த க்காக, அ  
உண்ைம. இங்ேக, அமர்ந்  க் ன்ற உங்கள்  ஒவ்ெவா  வைர ம் ேபான்ேற, நா ம் எைத ம்  
ெசய்ய  யாத நிைல ல் இ க் ேறன் , ெசால்லேபானால் ,  ைறகா  ன்ற வர்க ம், இங்ேக 
அமர்ந்  க் ன்றனர். என் ைடய  ட்டங்கைள அ ந்தவர்கள், எத்தைன ேபர,் அவ ைடய 
படத்ைத பார்த்  க்  ர்கள் என்  ட்டங்கைள பற்  அ ந்தவர்கள்,  ஞ்ஞான ரீ யாக 
எ க்கப்பட்ட, அந்த மகத்தான ெவளிச்சத் ன்  படத்ைத பார்த்  ப் ர்கள். அேத ெவளிச்சம் 
உள்ேள வ  ற , அைத நீங்கள்  கவனிக்கலாம். ஆம், உங்களில் அேநகர,் அைத பார்த்  க்கக் 
  ம். ஓ, அந்த படம் ஆ ரக்கணக் ல்  ற்கப்பட்   க் ற . ஹ ஸ்டன்  ெடக்ஸா  ள்ள 
டக்லஸ்  ஸ் ேயா ல் அெமரிக்க  ைகப்பட ஆராய்ச் யாளர்களில்  க  றந்த நி ணரான 
 யார்ஜ் ெஜ. ேல  என்பவர் அைத ெகாண்  ேபாய் பரிேசாதைன  தலான யாவற்ைற ம் ெசய் , 
அ  இரண்   ைற ல் எ க்கப்பட்ட படமா, அல்ல  ேவ  எதாவ  காரியமா, என்  
பரிேசா த்  பார்த்தார். இேய    ஸ்  தாேம, ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் 
இ க் றார ்என்பைத நி  த்தார்.

45

இப்ெபா  , அவ க்காக, நான் காத்  க் ற  நிச்சயம் தான். இன் ர , அவர ் எனக்  
உத  ெசய்வாரா, எனக்  அ  ெதரியா . நான்  எைதயாவ  ெப ைமயாக   ேவனானால் , 
அல்ல  வரம்     எைதயாவ  ெசால்   ப்ேபனானால் , ேதவன் என்ைன மன்னிப்பாராக. நான் , 
அந்த ேநாக்கத்ேதா  ெசால்ல ல்ைல, இ தயத் ல் தாழ்ைமேயா , இேய    ஸ்  க்  
 ர நி யாக இ க் ேறன் , என்ற அர்த்தத் ல் ேப ேனன் . இப்ெபா  , அவர,் நான்   வைத 
ேகட் க்ெகாண்  க்  றார.் அவ ைடய இரக்கம், இன் ர  இங்  இ ப்பதாக, 
அப்ப   ப்ப னால்  தான் நான் இந்த காரியங்கைளெயல்லாம் ேப ேனன், நான், அவ ைடய 
வார்த்ைத ல் இ ப்பதால், அவர ் வந்  எனக்  உத  ெசய்வார ் என்ப , என் ைடய 
ெஜபமா  க் ற .

46

இப்ெபா  , ஆர்கன் வா ப்பவர ் இங்  எங்காவ  இ க் றாரா? அவளால்   மானால், 
அைமதலாக, ெம வாக, நம்  வாய், நம்  வாய் என்ற பாடைல இைசக்க ம். எல்லா ம் தய  
ெசய்  உங்களால்   மானால், ெஜப  ந்ைதேயா இ க்க ம். ேகட் க்ெகாண்டா ெலா ய, 
நீங்கள்  தைலவணங்  இ க்கேவண்டாம்.

47

இப்ெபா  , ெஜப வரிைச ல் வ  ன்ற நீங்கள் , அவர் உங்கைள க ந் ெகாள்வாரானால், 
அ  உண்ைமயா   க் ம். அவ் தமாய், அ  இ க் ம் பட்சத் ல் , நீங்கள்  தாங் க்ெகாள்ள 
ஆயத்தமா  க்கேவண் ம். இக் ட்டதார ்எவரிடமாவ , அவர,் எைதயா  ம் ெசால்வாரானால் , 
அ , நான் அல்ல, என்பைத நீங்கள்  அ ந்  க்க ேவண் ம். ேபாய் அைத சரிப த் ங்கள்  அ  
அவேர.

நீங்கள் ,  கத்ைத ெபற் க்ெகாள்வதற்   ன்னதாக, நீங்கள்  ெசய்யக்  ய  தலாவ  
காரியம், அதற்கான காரணத்ைத கண்ட ய ேவண் ம். நீங்கள் ,  க னமா , நிைலமா , ஒ  
ைவத் ரிடம் ேபாய், அவர,் உங்க க்  'ஆஸ் ரின் ெகா ப்பாரானால், அவர,் ஒ  நல்ல 
ைவத் யன்  அல்ல, அவர ் உங்கைள த ர்க்க பார்க் றார். அவர ் ஒ  நல்ல ைவத் யனாய் 
இ ப்பாரா ல், காரணம் என்னெவன்  கண்   க் மட்டாய், ஆராய்ந்  
பார்த் க்ெகாண்  ப்பார். அதற்   ன்னர், அ   ந்  ேவைல ெசய்ய  வங் வார.்

அேத காரியத்ைதத்தான் , நாம் இங்  ெசய்ய ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். ஒ  அ த்த 
ஆ யா  க் மா ன் , அ க்ைக ெசய்யப்படாத பாவமா  க்  மா ன், அல்ல  ஏேதா 
காரியம், அல்ல  ேதவ ைடய  த்தத் ற்   றம்பான காரியமா  க்  மா ன், நீங்கள் , இர  
  வ மாய் அவர்கைள அ ேஷ த் , சத்த ட் ,  க் ர ட் ,   ம்  ன்ற எல்லாவற்ைற ம் 
ெசய்யலாம். ஆனா ம் அந்த  சாேசா, அங்ேகதான்  தரித்  க் ம். அ  உண்ைம .  அவ க் , 
அைத ெசய்ய உரிைம  க் ற . ஆனால், அைதத்தான்  நீங்கள்  கவனிக்கேவண் ம். எேதா ஒ  
காரியத் ன்  நி த்தம், யார ்ேபரிேலேயா, ேதவன் ஒ  சாபத்ைத ேபாட்  க் றார,் அப்ப   க்க, 
நீங்கள்  இைட ல்  வந் , அைத எ த் ேபா   ர்கள் , அப்ெபா  , ேமாேசக்  நடந்த ேபான் , 
நீங்கள்  ெதால்ைலக் ள்ளா  ர்கள் . அ  சரி.

48

பரி த்த ஆ யாக அவர ் இங்ேக இ க் றார.் இப்ெபா  , ேதவ மாரனா ய இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் னாேல இங்  க் ன்ற யாவைர ம், ேதவ ைடய ம ைமக்காக, 
என் ைடய கட் ப்பாட்  ற் ள்  எ த் க்ெகாள் ேறன் .)

இப்ெபா  , சேகாதரிேய, ஒ  நி டம் நான் உங்கேளா  ேபச   ம்  ேறன் , ஏேதா காரியம் 
நடந் ெகாண்  க் ற  என் , நீங்கள்  உணர்  ர்கள் , நிச்சயமாக, பா ங்கள் , பா ங்கள்  அ  
இப்ெபா  தான்  சம்ப த்த . இப்ெபா  , அ  உண்ைம ெயன்றால், உங்க ைடய கரத்ைத 
உயர்த் , ஜனங்கள்  அைத கா ம்ப யாய்  ெசய் ரா? அ  உண்ைம  ரி ன்றதா? அ தான், அ  
அவ ைடய  ரசன்னம். அ  உண்ைம  ரி ன்றதா?

49

இப்ெபா  , நான் உங்க க்  ஒ  அந்நியன் , என்   யத் ல் உங்கைள கண்டேத 
 ைடயா . இப்ெபா  , நான்  ேப க்ெகாண்  க் ற அந்த பரி த்த ஆ யானவரா ய இேய  
  ஸ் ,  ேநற் ம்  இன் ம்  என்ெறன் ம்  மாறாதவரா  க் ம்  பட்சத் ல்,  நான்  அைத
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உண்ைமயான சாட் யாக ம், சத் யெமன் ம், மக்க க்  அ  த் , அவர ்அேத மாறாதவராக 
இ ந் , உண்ைன   த்  ஏதா  ம் ஒன்ைற, எனக்  ெவளிப்ப த் , நான்  அைத உனக்  
அ  த்தால், அ  நீ   வா க்க, உனக்  உத யாய் இ க் ம் அல்லவா? இங்ேக, நீங்கள்  
ஏேதாெவா  ேதைவேயா  வந்  க்கலாம். எனக்  ெதரியா . ஆனால், அவ க்  ெதரி ம்.

இப்ெபா  , அைத அ  க்க ேதவன் அ ம ப்பாரானால் , நீங்கள்  உங்கள்   கத்ைத 
ஏற் க்ெகாள் ரா? அல்ல  உங்க ைடய ேதைவ எ வாக  ந் தா ம், பணேமா, அல்ல  
அவரிடத் ல் நீங்கள்  ேத  வந்த  எந்த காரியமா  ந் தா ம், அல்ல  எைத   த்தாவ  
ேகட் ம்ப யாக வந்  ந்தா ம், அல்ல    ம்ப  ரச்சைனயா  ந்தா ம், ேவ  எந்த 
காரியமா  ந்தா ம், அ  எந்த காரியமா  ந்தா ம், அவர ் அைத அ வார். அைத அவர,் 
எனக்  அ  க்கேபா மானவரா  க் றார். அ  சரிதாேன? அப்ப யா ம் ேபா  அந்தஅ  
ஸ் ரீ டம் ேப ய, அவராகேவ தான் அ  இ க்கேவண்ெமன்  அைத காட்  ற . 
 ணற்றண்ைட ல்  அந்த ஸ் ரீ டம் ேப ய, அவர்தான் அ  என்  காட்  றதாய் இ க் ம்.

ஆம், அவர ் ெசய்த ேபான்ேற, இப்ெபா  , நான்  உன் ைடய ஆ ேயா  
ெதாடர் ெகாள் ம்ப யாக, நான்  உங்களிடம் ேப க்ெகாண்  க் ேறன் . நீங்கள் , என்ைன 
 ட்  ல ேபா ன்றைத நான் காண் ன்ேறன் . நீங்கள் ,  —  நீங்கள் , உங்க க்  ஏேதா 
ஒ  தமான, ஒ  மகத்தான ேமாதல் நடந்  க் ற ; அ  ஒ   பத் , அ  ஒ  கார ் பத் , 
இ ேபான் , நீங்கள்  ஆகாயத் ல்  க்  எரியப்பட் ர்கள். அ  உங்க க் , ஏேதாபா ப்ைப 
உண்டாக்   க் ற , அ  எங்ேகா க த் ல் ஏற்பட்  க் ற . அதன்  ைளவாக க த் ல் 
உங்க க்   ற் ேநாய் ஏற்பட்  க் ற . ஆம், நீங்கள்  ஏேதா தமான, ஒ  ேவதபாட ேபாத . 
இேய    ஸ்  உங்கைள  கமாக் வார், என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா?

 தாேவ, ேதவேன, உம் ைடய  மாரனா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல், ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ன்  ேமல் உள்ள அ காரத் னால், மரித்  ெகாண்  க் ற, அந்த ஸ் ரீ னிடத்   
 ந் , அந்த ெபால்லாத காரியத்ைத ெவளிேய ம்ப  ேகட் ேறன்.

சாத்தாேன, உன்   கத் ைர   க்கப்பட்ட . அந்த ஸ் ரீைய  ட்  ெவளிேய வா. 
ஏெனன்றால்,   க் ன்ற ேதவ ைடய சைபயான , உன்ைன ெவளிேய ேபா ம்ப , இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ற . ஆெமன்.

இப்ெபா  , சேகாதரிேய, ஒ  ெநா . நான் உன்ேனா  ேபச   ம்  ேறன் . நிச்சயமாக, 
அ , உன்ைன  ட்  ேபாய் ட்ட  என்  உனக்  ெதரி ம். அ  அந்த  தமாகத்தான்  அங்  
இ க் ம். உங்க ைடய ெதாண்ைட எப்ப  இ க் ற ? பா ங்கள் . அ  அவைள  ட்  
நீங் ப்ேபா ற் . அந்த  க்கம், அவள் ெதாண்ைடைய  ட்  ேபாய் ட்ட . ேதவன் உம்ைம 
ஆ ர்வ ப்பாராக, உங்கள்  வ ேய நீங்கள்  ேபாய், ேதவ க்  நன் யா ம், சந்ேதாஷமா ம், 
களி ர்ந்  ெகாண் ம் இ ங்கள் , நீங்கள்  ேபாகலாம்.

கர்த்தரா ய இேய  ல்   வாசமாய்  மட் ம் இ ங்கள் . இந்த காரியங்கைள ெயல்லாம் 
 ந் ைக ேல, நீங்கள்  இேய    ஸ் ைவ உங்கள்   ந்தைன ன்  ைமயத் ல் ைவ ங்கள் . 
அவர்கள், அந்த காரியங்கைள   த் ,  ந் த் க் ெகாண்  க்ைக ேல அவர்கள் ஏக ந்ைத - 
 ள்ளவர்களா  ந்தார்கள் . நிைன  க் கட் ம், இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாவரா  க் றார். அவர ் இன்ைறக் ம் மாறாதவரா  க் றார். இப்ெபா   
  வாச ள்ளவர்களா   ங்கள் , இந்த பக்கமாய் பா ங்கள்      ள்ளவர்கேள, உங்கள்     
இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் , உங்க ைடய  தறாத கவனத்ைத எனக்  ெகா ங்கள், 
ெஜபத் ல் இ ங்கள் . ேதவன் ேமல்   வாச ைடயவர்களா  ங்கள் .
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இப்ெபா  , இவள் தான், அந்த ஸ் ரீ என்  நிைனக் ேறன் . இவள் தான், அந்த ேநாயாளியா? 
சரி, சேகாதரிேய, சற்  அ  ல் வா ங்கள் . நிச்சயமாக, அ  உங்கைள  ண்ப த்தா . அ  
அவ ைடய  ரசன்னம் பா ங்கள், அைத நீங்கள்  உணர்  ர்கள்.“

   ள்ேளாேர, நான் உங்கள்  சேகாதரன் , இ  ஒன் ம் மேனாதத் வம் அல்ல. அ , 
   ள்ேளார ்மத்    ந்  வ  ற  என்  நான் உணர் ேறன் . அ  அப்ப யல்ல; அ , சர்வ 
வல்லைம ள்ள ேதவனா  க் ற .  ரி ன்றதா? அ  ஒன் ம் மேனாதத் வம் அல்ல. இல்ைல. 
அ  அப்ப யல்ல, அப்ப  எண்ணா ர்கள் . அைத ெசய்வ , கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  என்  
ஏக ந்ைதயா  ங்கள்.

இப்ெபா  , சேகாதரிேய, உங்கேளா  நான் சற்  ேபச   ம்  ேறன் . நாம் அந்நியர்கள் , 
என்  நான் க   ேறன் . ஆனால், இேய    ஸ்  நாம் இ வைர ம் அ ந்  க் றார.்    ன்  
ேமல் இன்  தான் , நாம்  தன் ைறயாக சந் க் ேறாம். ஆனால், அவர ் உங்கைள 
அ ந்  க் றார,் உங்கள்    ய காலமல்லாம், அவர ் உங்கைள ேபா த்   க் றார.் அவர ்
என்ைன அ ந்  க் றார.் உங்க ைடய சேகாதரனா ய நான், அவ ைடய   ைப னால் , ஒ  
ெதய் க வரத் ன்  லமாக வ  ற ல்... அேதா , நான் ெசய்வதற்  ஒன்  ல்ைல. நான்  
 றந் , ஒ      ழந்ைதயாய் இ ந்தெபா  , எனக்  ஞாபகத் க்  ெகாண் வரக்  ய 
 தலாவ  காரியம், ஒ  தரிசனம்தான் .
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இப்ெபா  , ஒ  நி டம் இந்த பக்கமாக பார்க்கேவண் ெமன் , நான்   ம்  ேறன் . 
நிச்சயமாக,  நீங்கள் ,   க னமாக  க்  ர்கள்.  நீங்கள்  ஏேதா  காரியத்தால்  அவ ப்ப   ர்கள் ;
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அ  உங்கைள  ற்  ள்ள, ஒ  க ப்  ஆ யா  க் ற ; அ  மரணமா  க்  ற . அ  
 ற் ேநா ன்   பத்   க்  ற . அந்த  ற் ேநாய், உங்க ைடய மார்பகத்   க் ற . 
 றந்த யாேரா ஒ வரால் , நீங்கள்  பரிேசா க்கப்பட்   க்  ர்கள் . நீங்கள் , ஒ  பா ப்பைடந்த 
நிைல ல் இ க்  ர்கள் . அந்த  ள  , உங்க ைடய  டல்களி  க் ற . உங்க க் , வ ற்  
ேகாளா   ட இ க் ற . ஒ  க ைமயான இ தயவ , உங்க க்  மயக்கத்ைத 
உண்டாக்   க்  ற . இங்ேக,  ல நாட்க க்   ன் , நீங்கள்  பக்கவாட் ல், உங்கள்  
ப க்ைக ன்  ேமல், ஒ  பக்கமாக இ ந் ர்கள், ஜன்னல் வ யாக 
பார்த் க்ெகாண்ேட  ந் ர்கள் , ஏறக் ைறய ,  அப்ேபா  மரித்  ட் ர்கள் . அந்த காரியங்கள்  
யா ம் உண்ைமதானா? அைவயா ம்  உண்ைமேய... சரி, அ  என்னவாக  ந்தா ம், நிச்சயமாக 
அைவகெளல்லாம் உன்ைன ட்  ேபாய் ட்ட .

ஆனால், உங்கள்    யத்ைத அ ந்  ந்த, அவைர   த் , நீங்கள்  என்ன நிைனக்  ர்கள்? 
அ  இேய    ஸ் வா?அ  உண்ைமெயன் , நீங்கள்  ஏற் க் ெகாண் ரா? உங்க க்  நன் . நீ 
ஏற் க்ெகாள்ள ஆயத்தமா  க் றாய். ஏேதா இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட  இங்  இ க் ற  என் , 
நீங்கள்  அ ந்  க்  ர ் கள். நான் , வார்த்ைத   ந்  எ த்   ரசங் த்த  ேபான் , 
கர்த்தரா ய இேய தான்  என் , நீங்கள்    வா த்தால், அ  கர்த்தரா ய இேய தான்  என்  
நீங்கள்    வா க்  ர்களா? அங்ேக, ஒ  இ ண்ட ஆ  இ க் ன்ற  .  என் , நான் அ ேவன். 
அ  உங்கள்  ேமல் ெதாங் க்ெகாண்  க்  றைத ,  நான் காண் ேறன் . அ   க ம் 
அபாயமான . நான், உங்கைள காண் ேறன் ...உங்க ைடய ெபயர,் ஈவா. உங்க ைடய கைட  
ெபயர,் யார்க். நீங்கள் , இந்த பட்டணத் ல்  வ க்  ர்கள் . உங்க ைடய  ட்  எண் ,613, 6வ  
ெத , அ  சரிதாேன. நீங்கள் ,  கமா  க் ம்ப   ட் ற்  ேபா  ர்கள். இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் னால், அவள் ேபாய்  கமைடவாளாக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, சந்ேதகபடாேத, 
களி ர்ந் , சந்ேதாஷத்ேதாேட ேபாய், கர்த்தரா ய இேய   ஸ்  ன்  ேமல் 
நம் க்ைகயா  ங்கள் .
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சந்ேதாஷத்ேதாேட ேபாய்,   வாச  ைடயவர்களா  ங்கள், சந்ேதகப்படா   ங்கள் , ஓ, 
 ன்னி ம் ேகடான ெதான் ம், உனக்  சம்ப யாதப க் , இனி பாவம் ெசய்யாேத, என்  
ேவதவார்த்ைத    ற . அ  வாசேம பாவம்.   ப்ப ,  ைகப்ப ,  தா வ  ேபான்றைவகள்  
பாவம் அல்ல. அைவகள்  பாவத் ன்  தன்ைமகளா  க் ற . நீங்கள் ,   வா க் காதப யால் 
அைத ெசய்  ர்கள். இேய  ெசான்னார், ேபா இனி பாவம் ெசய்யாேத அல்ல  அ  வா யாேத 
இல்ைலேயல்  ன்னி ம் ேகடானெதான் , உன்ேமல்  வ ம் என்றார். ேதவனில்   வாச 
 ள்ளவர்களா  ங்கள் . உங்கள்     இ தயத்ேதா ம், அவைர   வா  ங்கள் .
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ஒளியான , இன்ன ம்,அந்த ஸ் ரிைய  ன்ெதாடர் றைத காண் ேறன் . இப்ெபா   ேபான 
ஸ் ரியா அ .
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அங்  க் ன்ற, அந்த க த்த நபரின் ேமேல, அ  ெதாங் க்ெகாண்  க் ற . ஆம், அந்த 
ஸ் ரி, த்தப்ைப, மற் ம் தன்  ட ல் ேகாளா  உைடயவளா  க்  றாள் . ஏேதா ெவள்ைளயான 
காரியத்ைத ,  உன் க த்ைத  ற்  ம் அைணத் , உட்கார்ந்  க் ற ஸ் ரீேய, கர்த்தரா ய 
இேய    ஸ்  உன்ைன  கமாக்  றார், என்பைத   வா க் றாயா? நீ உன்     
இ தயத்ேதா ம்   வா த்தால், நீங்கள் , எ ம்  நின் , உங்கள்   கத்ைத உரிைம ேகாரி, 
கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் ல்  கமைட ர்களாக! கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக!

ேதவனில்   வாச ள்ளவர்களா   ங்கள் . நீ   வா க் றாயா?

அங்  உட்கார்ந்  க் ற உங்க க் ,  டல்  இறக்க  யா , இ க் ற  இல்ைலயா, ஐயா, 
நீங்கள் , அங்ேக உட்கார்ந் ெகாண் , கர்த்தாேவ அந்த மனிதர் என்ேனா  ேப வாரா என்  
ெஜ த் க்ெகாண்  க்  ர்கள் . அ  சரிதாேன? அ  ெமய்தான்  என்றால், உங்கள்  கரத்ைத 
உயர்த் ங்கள் . எ ந்  நில் ங்கள் , சேகாதரேன, உங்க ைடய   வாசம் , உங்கைள 
 கப்ப த் ய .  ட் ற்  கடந்  ெசல் ங்கள் , இேய    ஸ்  உங்கைள  கப்ப த்  றார.்

அேத கர்த்தரா ய இேய  . . .  நீங்கள் , இங்  ேமைடக்  வரேவண் ய அவ ய ல்ைல; 
உங்க க்  ேதைவ யான    வாசேம. நீங்கள்  உங்கள்     இ தயத்ேதா , ேதவைன 
  வா த் தால், நீங்கள்  ேகட் க்ெகாள்வ ெத ேவா, அைத ெபற் க்ெகாள் ர்கள். நீங்கள்  
  வா க்க மட் ம் ெசய்தால், இேய    ஸ் , அைத உங்க க் , அ ளச ்ெசய்வார.் ஆனால், 
உங்களிடத் ல்    வாசம் இ க்க ேவண் ம். நீங்கள் , உங்கள்     இ தயத்ேதா ம், அவைர 
  வா க்க ேவண் ம், ேதவன், அைத நிைறேவ  த க் ள்  ெகாண் வ வார்.
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 யா யஸ்தேர... ஐயா, என்ைன ெபா த் க் ெகாள் ங்கள், நீங்கள்  உங்கள் ,    
இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ர ் களா? அப்ப யாகேவ,   வா க்  ர்களா? ஏெனன்றால், 
இப்ெபா  ,
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அவர ் இங்  நின் க்ெகாண்  ப்ப  னால், உண்டான  ரசன்னம், உங்கைள சற் , 
உற்சாகமைடய ெசய்  க் ற . நீங்கள் , இந்த பட்டணத் க்  ெவளிேய இ ந்  வ   ர்கள் , 
என்  நம்  ேறன் . நீங்கள் , உங்கள்  தைல நகர பட்டணம், அதாவ  ரிச்ெமன்ட் 
ெவர் னியா   ந்  வந்  க்  ர்கள் . உங்க க்   ற் ேநாய் இ க் ற , அ , உங்கள்  
வா ன் உட் றத் ல் உள்ள, தாைட ன் ேமல் இ க் ற  அ  சரிதாேன? நீங்கள் ,  கமைடந்  
 ட் ற்  ெசல்ல    ம்   ர்  களா?  இேய ைவ,  உங்கள்   கமளிக் ற  வராக



15ஆழத்ைத ஆழம்  ப்   ற 

ஏற் க்ெகாள் ங்கள் . இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் , அ , அந்த மனிதைன  ட் , கடந்  
ேபாவதாக! அவைன  ட்  ெவளிேய ேபா! ஆெமன் . கர்த்தர் உம்ைம ஆ ர்வ ப்பாராக! ஐயா! 
  வா த் க்ெகாண்ேட ேபாங்கள் .

நீங்கள்  என்ன ெசால்   ர்கள்?

நான், உங்கைள வா பமான நபராக இ க் றைத பார்க் ேறன் . இப்ெபா  , எனக்  
 ன்பாக நிற்பைதக்காட்  ம், வா பமாக காணப்ப   ர்கள் . நீங்கள் , ஏேதா ஒ  த 
தைலவ  னால் கஷ்டப்ப   ர்கள். அ , அேநக வ டங்க  க்   ன்பாக, ஏறக் ைறய, 25 
வ டங்க  க்   ன்பாக, அந்த தைலவ  ஆரம் த் , அன்   தல், அ  உங்கைள 
ெதால்ைலப த்  வ  ற . நீங்கள் , ஒ மகத்தான   வா யாக இ க்  ர்கள் . ேம ம், நீங்கள்  
இங்  நின் க்ெகாண்   க் ம், இந்த ேவைளக்காக ெஜ த் ர்கள். நீங்கள்  ேதவனிடத் ல்  
ெஜ த்தேபா , ேதவேன, நான் மட் ம், இந்த  ட்டங்க க்  வர   ந் , சேகாதரன் எனக்காக 
ெஜபம் ெசய்தால், இந்த தைலவ  என்ைன  ட்  நீங் ப்ேபா ம், என்  நீர ் ெஜ த் ர.் அந்த 
காரியங்கள்  உண்ைம தாேன? அ  உண்ைமதான் .

இப்ெபா  , என்ன ெசால்லப்பட்ட  என்பைத ேகட் ர.் அ , நான்  அல்ல... அந்த சத்தம் 
மட் ேம என் ைடய . அ  என்னவாக  ந்தா ம்  சரி, நான்  ஏேதா காரியத்ைத அல்ல  ஒ  
வா பமான நபைர கண்ட , எனக்  ஞாபக  க் ற . ெசால்லப்பட்ட தமாகத்தான் , அந்த 
காரியங்கள்  இ ந்ததா? அ , ெசால்லப்பட்ட  தமாகத்தான்  இ க் ம். இப்ெபா  , ேதவன் அைத 
ெசய்தார ் என் , நீங்கள்    வா க்  ர்களா? நீங்கள் ,ேதவைன   வா க்  ர்களா? ேதவன் 
இங்ேக இ க் றார ்என் , நிச்சயமாய்  நீங்கள்  அ  ர்கள்.
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ஒ  நி டம், நான்  ேவ  எைதேயா காண் ேறன் . ஒ  வா பமான ஸ் ரீ, உன்  பக்கத் ல் 
நின் ெகாண்  ப்பைத காண் ேறன் . அ , உன் ைடய மகள், ஆம், எங்ேகாபயணமாக ேபாக, 
ஆயத்தப்பட் க் ெகாண்  க்  ர்கள் . அவைள பார்க்க ேபாய்க்ெகாண்  க்  ர்கள் . அவள் 
இண் யானைவ ேசர்ந்தவள் . ரிச்மாண்ட் இண் யான ல், அவள்   க் றாள். அவ ைடய 
  ஷன் , ஒ  ஊ யக்காரன் . அவள், உனக்  ஒ  க தம் எ    க்  றாள். நான் இங்  
வ வதால், உங்கைள, அங்ேக வரேவண்டாம் என்  எ தப்பட்   ந்த . அ  சரிதாேன, நீங்கள்  
 கமாக்கப்பட் ர்கள். நீங்கள்    வா த் க் ெகாண்ேட உங்கள்  வ ேய ேபாகலாம். ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ஆெமன் .-

இப்ெபா  ,   வா த்தால்  மட் ம் ேபா ம், ேதவனில்   வாச ள்ளவர்களா   ங்கள் . 
இேய    ஸ் . ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார். இப்ெபா  . 
  வாச ள்ளவர்களாய், நம் க்ைகயா  ங்கள் .

சத்த ட் க் ெகாண்  க் ன்ற, எனத ைமக ப் ன்  மக்கேள! ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. நீங்கள்    வா க் ம்ேபா , ேதைவ ள்ளவர் க க்  அவர,் எப்ெபா  ம் 
உத  ெசய்ய ஆயத்த ள்ளவரா  க் றார். ஒ  நி டம், அந்த  மாட் , இப்ெபா   அந்த 
 ைல ல், பரி த்த ஆ யானவர், நின் க் ெகாண்  ப்பைத நான்  காண் ேறன் . அ , ஒ  
க ப் ன ஸ் ரீ ன்  ேமலாக இ க் ற . அவள், இந்த பக்கமாக பார்த் க் ெகாண்  க் றாள் . 
அவள்,அங்ேக ெஜ த் க்ெகாண்  க் றாள் . அவ க்  ஏேதா, ஒ  தைச வளர்ச்  
ெதாண்ைட ல் காணப்ப  ற . அவள் தன  கரத்ைத உயர்த்  இ க் றாள் . ஸ் ரீேய, நீ உன்  
 கத்ைத ஏற் க்ெகாள் றாயா?“,
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சரியாக உங்க க்   ன்ேன உட்கார்ந்  க் ற அந்த ஸ் ரீக் ம்   ட, அேத தைசவளர்ச்  
அவ ைடய ேதாள்பட்ைட ல்  இ க் ற . அ  சரிதாேன அம்மா? நீங்கள்  இ வ ம் எ ம்  
நில் ங்கள் , தைசவளர்ச்  ள்ள இரண்  ஸ் ரீகள் அங்  இ க் றார்கள் , இ வ ம் 
க ப் னத்தவர்கள். இேய    ஸ்  உங்கள்  இ வைர ம்  கமாக்   றார.் நீங்கள்   ட் ற்  
ேபாகலாம், ேதவ ைடய ம ைமக்காக  கமா ர் களாக. உங்க ைடய   வாசம் உங்கைள 
 கப த் ய . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அ ேபாய்  ட்ட .

ேதவனில்   வாச ள்ளவர்களா   ங்கள் . அ  வா யா ராேத ங்கள் . ஆனால் 
  வா க் றவர்க க்  எல்லா காரியங்க ம் ைகக்  ம். ஆெமன் .
59

என்ேன, இந்த கட் டத் ல்  எப்ேபர்பட்ட ஒ    வாச வங்  இ க் ற . இந்த கட் டம் 
  வ ம் அசலான பால் ேபான்ற ெவண்ைம  ழ்ந்  காணப்ப  ற . இப்ெபா  , நீங்கள்  
உண்ைமயாகேவ கர்த்த ைடய ஆ க் ள்ளா  க்  ர்கள்.  “எ ேவண் மானா ம் இப்ெபா   
சம்ப க்கலாம்...?...”

எப்ப   க்  ர்கள்  அம்மா? என்ைன ேதவ ைடய  ர்க்கதரி  என்  நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா? நான் என்ன ெசால்  ேறன்  என்றால்,  ர்க்கதரி  என்பவன் ஒ  
 ரசங் யா  க் றான் . எ ராளிைய ேசர்ந்தவர் என்  எ ர்பார்க்காமல் , நான் ேதவைன 
சார்ந்தவர் என்  எ ர்பா ங்கள். அந்த தமாகத்தான்  நீங்கள்  என்ைன ஏற் க்ெகாள்  ர்களா? 
நல்ல  சரி அப்ப யானால், என்னால் உங்க க்  உத  ெசய்ய    ம். ஏெனன்றால் அவர ்
என்னிடத் ல் நான் மட் ம் மக்கள்  என்ைன   வா க் ம்ப  ெசய் , உத்தமமாய் நான் 
ெஜ த்தால் அந்த ெஜபத் ற்   ன்பாக எ  ம் நிற்க  யா  என்      க் றார.்
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ேம ம் உங்க க்  உத  ெசய்வ  நானல்ல  கத்ைதெகா க் றவர ் ேதவேன. நான்  
அவரிடம், அவர்கள் என்ைன   வா க்கமாட்டார்கேள என்  ேகட்ேடன் . அதற்  ேதவன், ேமாேச 
 ர்க்கதரி க்  இ ந்த  ேபான்  உனக்  இரண்  அைடயாளங்கள்  ெகா க்கப்ப ம். இந்த 
அைடயாளங்களினால் ஜனங்கள்  உன்ைன   வா ப்பார்கள் என்றார். அைவகளில் ஒன்  
ஜனங்களின்  இ தயங்களின்  இரக யங்கைள அவர்க க்  ெவளிப்ப த் வ .

நீங்கள்  இங்ேக வந்  ப்ப  உங்க க்காக அல்ல, இ ந்தா ம்  நீ பயந் ேபாய் 
ெபல னமா  க் றாய். ஆனால் அ  இந்த  ள்ைள ன்   யா  ன்  காரணமாக 
வந்  க் ற . இங்  க் ன்ற இந்த  ழந்ைத கஷ்டப்பட் க் ெகாண்  க் ற , அ  மரித்  
ேபா ம்ப யாய் ைவத் யர் களால்  ைக டப்பட் ள்ள . அ  க்   யா. அ  சரிதாேன? 
நீங்கள்  இந்த  ள்ைளைய பட் ணத் ற்  ெவளிேய  ந்  ெகாண்  வந்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  
ேமற்   ந்   ராயாணம் ெசய்   ழக் ற்  வந்  க்   ர்கள். மைல  ள்ள ஒ  
ேதசத்   ந்  வந்  க்  ர்கள் , அ  ெபன் ல்ேலனியா. உன் ைடய பட்ணம் ேசம்பர்ஸ்ெபர்க் 
என்  நிைனக் ேறன் , அ  சரிதாேன? அந்த  ள்ைளைய என்னிடம் ெகாண்  வா ங்கள் .

  ய சேகாதரிேய அன்ேப, கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  இங்ேக இ ந்தால், அவர் கரத்ைத 
உன்ேமல்  ைவப்பார,் மரணம் உன்ைன ட்  நீங் ப்ேபாய் நீ   ப்பாய். நான் அவ ைடய 
ஊ யக்காரன்  என்  நீ  வா க் றாயா? அப்ப யானால் அவ க்  ப லாக நான் என் ைடய 
கரத்ைத இந்த  ள்ைள ன்ேமல் ைவத்  அைத ஆ ர்வ த்  அந்த  சா  ெவளிேய ம்ப யாக ம் 
அந்த  வன்  ள்ைளக் ள்ளாய்    ம்பவ ம் ப யாக ம், நான் ேகட்ேபன்  அப்ெபா   அ  
 கமைடந்    க் ம்.
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சாத்தாேன, அந்த  ள்ைளைய  ட்  ெவளிேய வா. ேதவ ைடய ேவதத் ன்  
அ காரத் னா ம், ஒ   தனால் எனக்  ெகா க்கப்பட்ட ஒ  ெதய் க வரத்ைதக்ெகாண் ம், 
அந்த  ள்ைளைய  ட் ேபா ம்ப யாய்  நான் உனக்  கட்டைள   ேறன் . அ   ந்  ெவளிேய 
வா. ஆெமன் .

இப்ெபா  , நீ  கமைடய ேபா றாய் என் , நீ   வா க் றாய் அல்லவா? சேகாதரிேய, 
ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. அப்ப ேய   ம் , ஜனங்க க்  ைகைய அைசத் க்காட் . 
ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. அபாரமான   வாசத்ைத உைடய ெபண்ேண,  கமா  , 
ேதேன, ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. ேபாய், நீ எனக் , ஒ  க தம் எ  .

அவ ைடய  ர்க்கதரி  என் , அவ ைடய ஊ யகாரன்  என் . நீ என்ைன 
  வா க் றாயா? ேதவ ம், அவ ைடய ஆ  ம், அ  ல் இ க் ற  என் , நீ 
  வா க் றாயா? இப்ெபா   சம்ப த் க்ெகாண்  க் ற , கர்த்தரா ய இேய  னால் 
என்  நம்  றாயா? நான் அல்ல, நான் ஒ  மனிதன். ஆம், உங்களில் உள்ள ேகாளா  
என்னெவன்  ேதவன் ஒ  நி பணமாக எனக்  ெவளிப்ப த் ம் பட்சத் ல் , சத் யத்ைத 
ெவளிப்ப த்  ற, அவ ைடய  ர்க்கதரி யாக நான் , இங்  நின் க் ெகாண்  க் ேறன்  என் , 
நீங்கள்
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  வா ப் ர்களா?  ணற்றண்ைட ல்  இ ந்த அந்த ஸ் ரீ னிடத் ல்  உன்   ஷைன 
அைழத் க்ெகாண்  வா என்  ெசான்னேபா .

''எனக்    ஷன்  இல்ைல'' என்  அவள் ெசான்னாள் .

அவர,் ''உனக்  ஐந்    ஷர்கள்'' இ ந்தார்கள் என்றார்.

அதற்  அவள், ''ஐயா, நீர ்ஒ   ர்க்கதரி '', என்  நான் காண் ேறன் , என்றாள். பா ங்கள்? 
ஐயா, நீர ்ஒ   ர்க்கதரி  என் , நான் உணர் ேறன்  என்றாள் .

அந்த, ேதவ ைடய  மரான்ேமல்  இ ந்த, அேத ஆ ைய, பரி த்த ஆ  ன்  பத் ல்   ம்ப 
அ ப் வதாக, அவர ் வாக்களித்  க் றார.் அந்த ஆ யானவர் நம்ேமா ம், நமக் ள்ளாக ம், 
உலகத் ன்     பரியந்தம்   ப்பார். நீங்கள் , அைத   வா க்  ர்களா? உங்க ைடய 
கஷ்டங்கைள, அவரால்  அ ந் ெகாள்ள    ம், அவரால்    ம், இல்ைலயா? உங்க க்  
இ தயேநாய் இ க் ற . அ  சரிதாேன?

இ தயேநாய் உள்ள யாவ ம், இப்ெபா   எ ந்  நில் ங்கள் . உங்க  ைடய 
இ தயேநா டன்  உங்க ைடய காரியம் என்னவா  ந்தா ம் சரி நீங்கள்  இப்ெபா ேத 
 கமாக்கப்பட   ம்.

ேதவனா ய கர்த்தாேவ, எங்க ைடய ெபலைன ம், நாங்கள்  எவ்வள  ந ந்தவர்கள் என் ம், 
எவ்வள  ெபல னர்கள் என் ம் நீர ் அ ந்  க்  ர.் ஆனால், கர்த்தாேவ நீர ் எவ்வள  
ெபல ள்ளவர் என்  நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். இ தயேநாய்க்  எங்க ைடய 
ைவத் யர்களால் ஒன் ம் ெசய்ய   ய ல்ைல, ஆனால், கர்த்தாேவ அந்த இ தயத்ைத 
உண்டாக் ன  யார?் அ  நீரல்லவா?
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இ தய ேநா னால் ஜனங்கைள பற் க்ெகாண்  க் ற, அந்த சாத்தானின்  வல்லைமைய, 
நான் க ந் ெகாள் ேறன் . அவர்கள் ஒவ்ெவா  ள்ளாக  ந்  அவன், ெவளிேய வ வானக, 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ஆெமன் .
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இச்ெசய் கள்

 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்
"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7

17ஆழத்ைத ஆழம்  ப்   ற 

ேதவன் உம்ைம ஆ ர்வ ப்பாராக, சேகாதரிேய. உங்களிடம்,  ல காரியங்கைள 
ெசால்லேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . நீண்ட காலத் ற்   ற , இப்ெபா  ,  த் யாசமாய் 
உணர்  ர்கள்  அல்லவா? இப்ெபா  , ஒ  க த்த ஆ , உங்கள்  ேமல் இ ந்தைத ஜனங்கள்  
அ வர.் அ , உங்கைள  க ம் ேமாசமாக, கஷ்டப்ப க் ைகக் ள்ளாக்  இ ந்த . ேம ம், 
இப்ெபா  , அ  உங்களிட  ந்  ேபாய் ட்ட . நீங்கள்   கமைடந் ர்கள் . அைத   த்  
உங்களிடம் ெசான்ேனன் . ஆம் ஐயா, நீங்கள்  நலமா  ட் ர்கள்,
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நல்ல , தய ெசய் , ேதவனிடத் ல்    வாச ைடயவர்களா  ங்கள் . ஒவ்ெவா வ ம் 
ஏக ந்ைதேயா ,   வாசம் ெகாண்  ங்கள் .

நீங்கள்  எப்ப  ஐயா இ க்  ர்கள்? சரி, நாம் ஒ வ க்ெகா வர ்அந்நியர்களா  க்  ேறாம், 
ஆனால், கர்த்தர், நம் இ வைர ம் அ ந்  க் றார.் அ  சரிதாேன? வானங்கைள ம் , 
  ைய ம் உண்டாக் ன வ ம், இேய    ஸ்  க் ள்  வாசம் பண்ணினவ மான, 
பரேலாகத்   க் ற ேதவன்,  ண் மாய் நமக் ள்    ம்  வந் , அவர ்ெசய்தைத, நா ம்  ட 
ெசய்ேவாம், என்  வாக்களித் ள்ளார். அவ ைடய  ர்க்கதரி யாய் நான் இ க் ேறன்  என் , 
நீங்கள்    வா க்  ர்களா? நான் ெசால்  ற தற்  காரணம் என்னெவன்றால் , கர்த்த ைடய 
 ாதனானவர் என்னிடத் ல் , ஜனங்கள்  உன்ைன நம் ம்ப யாய், அவர்கள் உன்ைன 
  வா க்க ல்ைலெயன்றால், அப்ெபா  , அவர்க ைடய இ தயங்  களின்  இரக யங்கைள 
நீர ் அ ந் ெகாள் வாய், அப்ெபா  , அவர்கள், உன்ைன   வா த்ேத ஆகேவண் ம், என்  
  னார.்
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ஆனால், நீங்கள்  என்ைன   வா க்  ர்கள் . அ  மட் மல்லாமல் நீங்கள்  என்ைன 
  வா க் ற ன்  காரணம், நீ ம்  ட ஒ    ேசஷ ஊ யனாய் இ க் ன் ர,் நீர ்ஒ  நல்ல 
ேநாக்கத் ற்காக இங்ேக வந்  க்  ர.் நீர ் க னமாய் இல்ைல, உமக்  ேதைவயா  க் ற  
உங்க ைடய  ட்டத்தார ்மத்  ல் ஒ  பைழய மா ரியான எ ப் தல்  உண்டாக ேவண் ெமன 
வாஞ் க்  ர,் அதற்காகத்தான்  நீர ்ெஜ த் க்ெகாண் ம் இ க்  ர.் நம் ஒவ்ெவா வ க் ம் அ  
ேதைவயா  க் ற  ஒ பைழய மா ரியான எ ப் த க்காக நாம் யாவ ம் எ ந்  
நிற்ேபாமாக.

சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவேன, வானங்கைள ம்,   ைய ம்   ஷ் த்தவேர, இந்த 
கட் டத் ன்  உள்ேள  க் ம், எல்லா  சா ன்  வல்லைமைய ம் உைடக்கப்பட் , இேய  
  ஸ்  ன்  வல்லைம ெவளிப்ப ம் ப யாய், நான் ேகட் க்ெகாள் ேறன் . கர்த்தாேவ, நாங்கள்  
ெபல னர்கள், ஆனால், நாங்கள்  ேதால் யைடந்தவர்கள்  அல்ல,

கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால், சாத்தாேன,இந்த ஜனங்கைள  ட்  ெவளிேய 
வா, நான் உனக்  கட்டைள   ேறன் .

சக்கர நாற்கா  ல் உட்கார்ந்  க் ற,  டமான மக்கேள! எ ம்  நில் ங்கள் , நீங்கள்  
ஒவ்ெவா வ ம், அவ க்    ைய ெச த் ங்கள்.


