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 க்க நன் . ெஜபத் ற்காக நம் ைடய தைலகைள வணங்கலாம்.1

இரக்க ள்ள எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இங்   க்காேகா ல், உம் ைடய அன்பான 
 ள்ைளகேளா  ஐக் யம்ெகாள் ம்ப  ெகா த்த இந்ேநரத் ற்காக உமக்  நன்  ள்ளவர்களாக 
இ க் ேறாம். இங்  அேனகர் உலகத் ன்  பல்ேவ  இடங்களி  ந்  வந்  க் றார்கள் . நாங்கள்  
இவ் தம் சமயம்  ைடக் ம் ேபாெதல்லாம்   வ  றதற்காக உமக்  நன்  ள்ளவர்களாக 
இ க் ேறாம். ஏெனனில் அக்கைர ேல, உம் ைடய இராஜ் யத் ல்  ஒ  நாளில் நாங்கள்  
அைனவ ம் ஒன்றாக   வ ேவாம் என அ ந்  க் ேறாம். அங்ேக நாங்கள்  ஒ ேபா ம்  ரியப் 
ேபாவ ல்ைல. ேம ம் பகல் என்  அைழக்கப்ப  ற இந்த    ேல, நாங்கள்  தாேம அவ ைடய 
இராஜ் யத்ைத கட்  எ ப் ம்ப    ைமயாய் ஒ ங் ைணந் , கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  ன்  ேமல்   வாசத்ைத ைவத்  ெசயல்ப ேவாமாக.

கர்த்தாேவ எங்க ைடய பாவங்கைள ம் , உமக்   ேராதமான அக் ரமங்கைள ம் 
மன்னி ம். இப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இந்த ஆராதைனைய அவ ைடய கட் க் ள்  
எ த் க்ெகாண்  ம ைமைய எ த் க் ெகாள்வாராக. இேதா என் நாமத் னால்  தா னிடத் ல் 
நீங்கள்  ேவண் க்ெகாள்வ  எ ேவா, அைத ெசய்ேவன்  என்  எங்க ைடய கர்த்தரால் 
எ தப்பட்டப , இன்  இர ேல அவ ைடய  ரசன்ன ம், அவ ைடய ம ைம ம் எங்கள்  
எல்ேலார்ேம ம் நிழ  வைத நாங்கள்  பார்க் ம்ப  ெஜ க் ேறன் . இைத இேய    ஸ்  ன் 
நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் . நீங்கள்  அமரலாம்.

என் ைடய   ஸ்தவ நண்பர்க க் ம், ேதவ ைடய இராஜ் யத் ன்   ரைஜக க் ம் 
என் ைடய மாைல வணக்கம். நம் ைடய உ ர்த்ெத ந்த கர்த்தரா ய இேய  ன்  
நாமத் னாேல, இன் ர  உங்க க்  ஊ யம் ெசய் ம்ப  இங்  இ ப்பைத   த்  நாங்கள்  
ெமய்யாகேவ நன்  ள்ளவர்களாய் இ க் ேறாம். இங்  நான் வ வதற்   ன், கைட   ல 
நி டங்களில், என் ைடய இ தயம் சற்  ேவகமாக   த் க்ெகாண்  ந்த . நான் இங்  
வந்த ம்,   ட்சர்லாந்  நாட்   ந்  கடல்  கடந்  வந்த  ல மக்கைள சந் த்ேதன் . அவர்கள், 
அன்ெறா  இர ல்  பரி த்த ஆ யானவர் எப்ப யாக அவர்க ைடய   யத்ைத ம் 
அவர்க ைடய நிைலைமகள்  எல்லாவற்ைற ம் அவர்க க்  ெதரியப்ப த் , அவர்கள் எவ் தம் 
 கத்ைத ெபற்றார்கள் என்பைத என்னிடத் ல் ேப க் ெகாண்  ந்தார்கள். அதன் ன்  நான் 
ேநர யாக உள்ேள  ைழந்த டன்  “அவ ைடய ம ைம   ந்  இறங்  வந்தார்” என்ற 
அ ைமயான பாடைல ேகட்ேடன் . என் ைடய ஆத் மாைவ   ர்க்க ைவக்கக்  ய ஒ  பாடல்  
இ க் ம் என்றால்  அ  “அவ ைடய ம ைம   ந்  இறங்  வந்தார்” என்ற பாடேல. ேதவன் 
எவ்வளவாக தன் ைடய உயர ்நிைலைய  ட் , தன்ைன தாழ்த் ,  ேழ இறங் , மாம்ச சரீரத் ல் 
தன்ைன ெவளிப்ப த் , கல்வாரி ேல ஒ  பா யா ய என் ைடய இடத்ைத எ த் க்ெகாண்  
எனக்  ப லாக மரித் , நான்   வ  ட்சத்தண்ைட ெசல் ம்ப யான உரிைமைய எனக்  
ெகா த் , அைத நான்    த்  என்ெறன்ைறக் மாய்   க் ம்ப  ெசய்தார.் இைத எப்ப  
என்னால் தள்ளிப்ேபாட    ம்? இப்ேபற்பட்ட அ ைமயான அைழப்ைப எப்ப  உங்களால் தள்ளிப் 
ேபாட    ம்?
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  டனி  ந்  கடல்  கடந்  வந்த நம் ைடய சேகாதரைர சந் க் ம் ெபா   இப்ப  
இ க் மானால்  நாம் எல்ேலா ம் ம ைமக்  ெசன் , இங்  நடக் ற ஒவ்ெவா  ஆராதைன  ம் 
நாம் சந் த்த அ ைமயான மக்கைள அங்  கா ம் ேபா  எப்ப யாக இ க் ம் என்  
 யக் ேறன் .
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சேகா.ேஜாசப் அவர்கள் என்ைன அ  கம் ெசய்தெபா  , அவர ் என்ேமல் அ க அன்  
ெகாண்  ந்ததால், என்ைன   த்  அ கமாக ேப னார.்  (சேகா.  ரான்ஹாம்  ரிக் றார,் 
 ற  சேகா. ேபாஸ் , சேகா.  ரான்ஹா டம் ேப  றார்)

நன்  சேகாதரேன, நன்  சேகாதரேன, நன்  என் சேகாதரேன. இவ் தமான உணர்ைவ என் 
சேகாதரனி ம் அல்ல  எந்த நபர ் ெகாண்  ந்தா ம் , அைத நான் ஒ ேபா ம் 
கைறப த்தமாட்ேடன்  என்  நம்  ேறன் . நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  தாேம, 
என் ைடய சேகாதரரிடத் ல் அன் ம் ஐக் ய ம் ெகாண்  க் ம்ப யான ஸ்தானத் ல்  என்ைன 
எப்ெபா  ம் ைவப்பாராக. ஏெனனில் நான் அவர்கைள நிச்சயமாகேவ ேந க் ேறன் . அந்த 
உணர்  இ பக்க ம் உணரப்ப  ற . ேம ம் நாங்கள்  ஒன்றாய் இைணந்  ேதவ ைடய 
இராஜ் யத் ற் ம் கர்த்தரா ய இேய   ஸ்  ற் ம் ஊ யம் ெசய் ன்ற உடன் 
ேவைலயாட்களாய் இ க் ேறாம்.

இப்ெபா   நாைள ம ய  ட்டமான , இரண்  மணியள ல்   வங் ம் என நிைனக் ேறன் . 
  டனி  ந்  வந்  க் ம் சேகாதரன்  நமக்  ேபசேபா றார் என நிைனக் ேறன் , மற் ம் 
நாைள இரவான  இந்த ெதாடர ் ட்டங்களின்  கைட   ட்டமாக இ க் ம். ஏெனனில் நாைள 
இர  என் ைடய ஊ க்  ெசல் ம்ப  உடன யாக  றப்பட் ,  ங்கட் ழைம ம யம் இரண்  
மணிக் ெகன்ட  ல்  இ க் ம் ேபார்ட் நாக்ஸ்  (Fort Knox, Kentucky) என்ற இடத் ல் , ெவளிநா  
ெசல்வதற்கான த ப்  களில்  லவற்ைற எ க் ம்ப  நான் அங்ேக இ க்கேவண் ம். 
அைவகெளல்லாம் எனக்  ேதைவ ல்ைல என  ற யற் த்ேதன் . ஆனால் அவர்கள்  எனக்  ெச  
ெகா க்கமாட்டார்கள் .  என் ைடய  ேதாள்கள்   க ம்  ந  ற்  இ க் ற ,  எனக் 
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அைவகெளல்லாம் ேதைவ ல்ைல. ஆனால் சட்டேமா, நான் அைவகைள ேபாட ேவண் ம் என 
   ற . ஆகேவ ேவதமான  “இராய ைடயைத இராய க் ம், ேதவ ைடயைத ேதவ க் ம் 
ெகா ங்கள்” என்  ெசால்  ற . நான்  அந்த த ப்  கைள எ த் க் ெகாண்  அதன்  ற  
அவர்க க்    ேசஷத்ைத  ரசங் யாமல் இ ப்ேபேனா? இப்ப  ெசய் ற னால் , 
ேதவ க் ரியைத ேதவ க் ம், இராய ைடயைத இராய க் ம் ெச த்தப்பட்  க் ம.்

இப்ெபா  , கர்த்தர் உங்கள்  ஒவ்ெவா வைர ம் ஆ ர்வ ப்பார் என நான் நம்  ேறன் . ஒ  
 ல வார்த்ைதகைள ேப ம்ப  ஒ   ல ெநா கள்  மாத் ரேம எனக்  உள்ள . கர்த்த க்  
 த்தமானால்  நான் இங்  ந்    ம் ைக ல், இன் ர , இங்  இ க் ம்  க்காேகா மக்கள்  
அவர்க ைடய கா களில்  இைத உ  ப்ப த் க் ெகாள்ள  யற் க் ேறன் . அதாவ  
என் ைடய ஊ யத் ல் மக்கள்  கண்   க்க   ய ஒேர  ைற என்னெவனில், ஒேர சமயத் ல் 
என்னால் அ கமான மக்க க்  ஊ யம் ெசய்ய   யாதேத நல்ல . நிச்சயமாகேவ, அவ் தமாக 
இ ந்தால், அைத ெசய்வதற்  நான்  க ம் ம ழ்ச்  ள்ளவனா  ப்ேபன் . ஆனால் நான்  
ஊ யம் ெசய் ம்  தானத் ல் என்னால் அப்ப  ெசய்ய   யா . அந்த ேநாக்கத் ற்காக இந்த 
ஊ யம் ெகா க்கப்பட ல்ைல.
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ெபா வாக நம் ைடய சேகாதரர்   .ராபர்ட்ஸ்  அவர்கள்  ஐ   ேப க்  ெஜ க் ம் ேநரத் ல் 
நாேனா இரண்  ேப க்  மாத் ரேம ெஜ ப்ேபன்  என  றப்ப  ற . நல்ல  அ  உண்ைம 
தான். ேதவன் சேகா. ராபர்ட்ஸ்  அவர்கைள, என்ன ெசய் ம்ப    னாேரா அைத ெசய் றார.் 
மற் ம் எனக்  ேதவன் என்ன   னாேரா அைதேய நான் ெசய்தாக ேவண் ம். அ தான் 
 த் யாசம். சைபக்ெகன்  ஆ யானவ ைடய ஊ யத் ன்  ேவைலகள்  ெவவ்ேவறாக 
இ க் ற . சேகா. ராபர்ட்ஸ்  நிச்சயமாகேவ   வாசத் ல்  ஒ  நல்ல மனிதர். ஒ  அ ைமயான 
 ண ள்ளவர். அன் ள்ள சேகாதரர். இன் ம் அ ேபான்  அேநகர ் இன்  ஊ யக்களத் ல்  
இ க் ன்றனர.் ெவளிப்பைடயாக ெசால்லேவண் மானால் , எல்ேலா ம் உயர்ந்த இடத் ல்  
இ க் றைத ேபால நிைனக்க ேதான்  ற . பார்த் ர்களா இ  அ ைமயான . அவர்க க்காக 
நான் எப்ெபா  ம் ெஜ ப்ப ண் .

இன்ைறய ஊ யக்களத் ல் இ க் ம் இந்த ெபரிய   ேசஷகர,் நம் ைடய அன்பான சேகா. 
 ல்   ரஹாம், ஒ ேவைள ெதய் க  கமளித்தைலக்   த்  என்ேனா  ஒத் க்ெகாள்ளாமல் 
இ க்கலாம். ஆனால் அன்ெறா நாளில்  ேதசெமங்  ம் ஒளிபரப்பா ம் வாெனா  நிகழ்ச் ைய 
ேகட் க்ெகாண்  ந்தேபா , அவர ்   நீரக அைடப் னி த்தம் அல்ல  ஏேதா ஒ  
காரணத் னால்  பல னமா  ெஜர்மனி ல் உள்ள ம த் வமைன ல்  அ ம க்கப்பட்  க் றார ்
என ேகள் ப்பட்ேடன் . அப்ேபா  என் சேகாதரன் ேம ள்ள பரிதாப உணர் னால், அங்ேகேய 
நின் , ேதவன் அவைர    க் ம்ப யாக ெஜபம் ெசய்ேதன் . அைத த ர ேவ  எந்த உத  ம் 
என்னால் ெசய்ய  ய ல்ைல. அவ க்  இவ்வள  நாட்கள்    ச்ைச ெகா த்த  ன் இப்ெபா   
 கம் ெபற்    ம்ப ம் ஊ யம் ெசய் றார ் என ேகள் ப்பட்ேடன் . மக்கள்  
இரட் க்கப்ப வதற் , ேதவன் நம் ைடய சேகாதரைன வல்லைம ம் மகத் வமான வ  ல் 
அவைர பயன்ப த்  வ  றார.் நாம் நிச்சயமாகேவ அவைர பாராட்  ேறாம். மற் ம் இழந்  
ேபானவர்கைள இரட் க் ம்ப யாக கர்த்த ைடய கரம் அவர ்    இ க் றப யால்  
  ஸ்தவர்கள் யாவைர ம் நம் ைடய சேகாதர க்காக ெஜ க் ம் ப  ேகட் க் ெகாள் ேறன் .
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ேதவன் தாேம அவைர  ற்  மாக    க் ம்ப  ேவண்  ேறன் . அவர ் இன் ம் 
பல னமாக உண  றார ் என ேகள் ப்ப  ேறன் . ேதவன் அவைர  ற்  மாக 
   க் ம்ப யாக ெஜ க் ேறன் . அ னி த்தம் அவர ்  ேசஷத்ைத ெதாடர்ந்   ரசங் க்கக் 
  ம். அவர ் சந் க் ற ஒ வைகயான  ட்டத் னர ் அேநகமாய் என் ைடய  ரசங்கத்ைத 
ேகட் ம்ப  வரமாட்டார்கள். அவர்கள் நாட் ன்   தர்க ம், அ  ேபான்றவர்க ம் ஆவார்கள் . 
அவர்கள் என் ைடய  ரசங்கத்ைத ேகட் ம்ப  வ வதற்கான ஒேர வ  என்னெவன்றால் 
அவர்கள்  க னமா  ந்    யாமல்  இ க் ம் ேநரேம. அ  மாத் ரேம ஒேர வ .

மற் ம் இராஜாக்க க் ம், மன்னர்க க் ம், வல் னர்க க் ம் ெஜ க் ம்ப யான 
 லாக் யம் எனக்   ைடத்த . ேதவன் அவர்கைள  கமாக் னாேரயன்  அவர ் ஒ ேபா ம் 
ஒன்ைற ம் ைக ட்டதாக நான் கண்ட ல்ைல. நம் ைடய ஐக் ய ேதச அரசாங்கத் ன்  
ஒ வரான காங் ரஸ்  உ ப் னர ்உப்ஷா (Upshaw) அவர்கள் அ பத்  ஆ  வ டமாக சக்கர 
நாற்கா  ல்  டமாக இ ந்  வந்தவர், ச   ல்  ணமானார். இந்த மனிதைர   த்  
என் ைடய வாழ் ல் ஒ ேபா ம் ேகள் ப்பட்ட ல்ைல. அவர ்  ட்டத்தாேரா  சக்கர 
நாற்கா  ல் அமர்ந்  ந்தார். அப்ேபா  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  என்ன நடந்த  என் ம், 
என்ன நடந் க் ெகாண்  ந்த  என்பைத ம்    த்த தரிசனத்ைத காண் த்தார். அப்ேபா  அவர ்
 ற்  மாக  ணமைடந்தார். அதற்காக நாம் நன்  ள்ளவர்களாக இ க் ேறாம்.
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எத்தைன ேபர ் அவர ்  கம் ெபற்ற காரியத்ைத ேகள் ப்பட்  க்  ர்கள்? அேநகர ் இங்  
இல்ைல. நான்  இங்  ஒ     ேவதவசனத்ைத வா த்  இைத உங்க க்  சாட் யாக 
ெசால்லப்ேபா ேறன் . ஏெனன்றால் ேப வதற்  எனக்  ெவ ம் பத்  நி டம் மாத் ரேம உள்ள . 
நான் நாைள இர   ரசங் ப்ேபன் , ஆகேவ நீங்கள்   க் ரமாக வா ங்கள். அப்ேபாஸ்தலர் 2 -
ஆம்... அல்ல , 3-ஆம் அ காரம் ஒன்றாம் வசனத்   ந்  வா க்கலாம்:

ெஜபேவைளயா ய ஒன்பதாம் மணி ேநரத் ல்  ேப   ம் ேயாவா ம் 
ேதவாலயத் க் ப் ேபானார்கள்
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அப்ெபா   தன் தா ன் வ ற்   ந் சப்பாணியாய்   றந்த ஒ 

ம ஷைன  மந் ெகாண்  வந்தார்கள். ேதவாலயத் ேல 
 ரேவ க் றவர்களிடத் ல்  ச்ைச ேகட் ம் ப நாேடா ம்  அலங்கார வாசல் 
என்னப்பட்ட ேதவாலய வாசலண்ைட ேல ைவப்பார்கள்.

ேதவாலயத் ேல  ரேவ க்கப் ேபா ற ேப  ைவ ம்ேயாவாைன ம் அவன் கண்  
 ச்ைச ேகட்டான் .

ேப   ம் ேயாவா ம் அவைன உற் ப்பார்த் : எங்கைள ேநாக் ப்பார்

என்றார்கள் .

அவன் அவர்களிடத் ல் ஏதா  ம்  ைடக் ெமன் அவர்கைள ேநாக் ப் 
பார்த்தான்.

அப்ெபா   ேப  : ெவள்ளி ம்  ெபான் ம் என்னிடத்  ல்ைல, 
என்னிடத்  ள்ளைத உனக் த் த  ேறன் .

நசேரயனா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல நீ எ ந்  நட என்  ெசால்  
வல  ைக னால் அவைனப்  த் 

 க்  ட்டான் . உடேன அவ ைடய கால்க ம் கர க ம் ெபலன்  ெகாண்ட .

அவன்   த்ெத ந்  நின்  நடந்தான் நடந் ,   த் , ேதவைன   த்தான்.

கர்த்தர் தாேம வா த்த இந்த ேவத பாகத்ேதா   ட தன் ைடய ஆ ர்வாதங்கைளக் 
 ட் வாராக.
8

அந்த நாட்களில் , அந்த ேதவாலயத் ல்  இ ேவ ஒ  மகத்தான ேநரமாக இ ந்த . 
அப்ேபாஸ்தலர்க ைடய இ தயம்   வ ம் ம ழ்ச்  னா ம் இன்பத் னா ம் நிரம்  
இ ந்த . அவர்கள்  அப்ேபா தான்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்   ைடய அ பவத்ைத   தாக 
ெபற்  இ ந்தார்கள். அவர்க ைடய இ தயம்   வ ம் ம ழ்ச்  னால் நிைறந்  இ ந்த . 
ஆ, ஏேதா ஒ    தான காரியம் ஒன்  நடந்  க் ற  என்  நிைனத்தார்கள்.

அேநக நாட்களாக அவர்கள் எ ர ் ேநாக் ன  தா ன் வாக் த்தத்தமா ய பரி த்த 
ஆ யானவர் வந்  ட்டார் என்  அ  ம்ப யாக உந்தப்பட்டார்கள். இப்ெபா    க்கா 2 4ம் 
அ காரம் 4 9 -ம் வசனத் ல், இேய  தன் ைடய  ஷர்களிடத் ல்,  “நீங்கள் ...அல்ல  இப்ப  
  னார.் நீங்கேளா, உன்னதத்   ந்  வ ம் ெபலனால் தரிப் க்கப்ப ம் வைரக் ம் எ சேலம் 
நகரத் ல் காத் க்ெகாண்  ங்கள்  என்றார்”. மற் ம் அப்ேபாஸ்தலர் 1-ம் அ காரம் 8-ல் பரி த்த 
ஆ  உங்களிடத் ல்  வ ம்ேபா . நீங்கள்  ெபலனைடந்  எ சேல  ம்,  ேதயா   வ  ம், 
சமாரியா  ம்,    ன்  கைட ப்பரியந்த ம் எனக் ச் சாட் களா  ப் ர்கள்  என்றார். 
அவர்கள் ேமல் இ ந்த அந்த ஆ ர்வாதம் உலகத் ன்     பரியந்த ம் ெசல்ல ேவண் ம் என 
அ ந்  க் ேறாம். அ  இன் ம்  மாறாததாக இ க் ற . இரண்டா ரம்  வ டம் க த் ம், நாம் 
இன் ம் அந்த (அேத)   ேசஷத்ைத ெகாண்  ெசல் ம்ப  நமக்  இப்   ல்  ன் ல் இரண்  
பங்   தம் இ க் ற . இந்த வல்லைம ன்  ெசயல்பாடான     ன்  கைட ப் பரியந்த ம் 
ெகா க்கப்பட்  க் ற .

இேய  ம ைம ல் எ த் க் ெகாள்ளப்ப வதற்   ல நாட்க க்   ன் , தம் ைடய 
 ஷர்க க்  அவர ்   ன கைட  வார்த்ைதகளான :  “நீங்கள்  உலகெமங் ம் ேபாய் 
  ேசஷத்ைத  ரசங்  ங்கள் என்றார்.  (இப்ெபா   இ     உலகத் க் ம் 
ெகா க்கப்பட்  க் ற .)   வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்   ன்ெதாட ம். 
அவர்கள் என் நாமத் னாேல  சா கைளத்  ரத் வார்கள்,   ய பாைஷகளிேல ேப வார்கள் , 
சர்ப்பம் க த்தா ம், சா க்ேக வான யாெதான்ைறக்   த்தா ம், அ  அவர்கைள 
ேசதப்ப த்தா . அவர்கள்  யா யஸ்தர்கள் ேமல் ைககைள ைவக் ம் ேபா , அவர்கள்   கம் 
ெப வார்கள்”. ேவதத் ல், எ ெரயர ்13-ம் அ காரம் 8 -ம் வசனத் ல் , இேய    ஸ்  ேநற் ம் 
இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் இ க் றார“்; என்  எ தப்பட்  க் ற .
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நம்மால் அைத ம க்க   யா . ஏெனன்றால் அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத. இைத நான் 
தட் க்க க்க   ய ஒேர வ  என்னெவன்றால், என் ைடய அ  வாசத்ைத நான் நியாயப்ப த்த 
ேவண் ம். ஆனால், நான் அைத பார்த்  அ  வார்த்ைதயா இல்ைலயா என ெசால்ல 
ேவண் மானால், அ  வார்த்ைதேய என்  ெசால் ேவன் . மற் ம் இேய  இந்த    ல் இ ந்த 
ெபா   அவர ்தன்ைன ஒ   கப் ெபரிய நபராக அைழத் க் ெகாள்ள ல்ைல.அவர ்தன்ைன ஒ  
சாதாரண ஊ யக்காரனாக தாழ்த் க் ெகாண்டார.் அவர ் ேதவ ைடய  மாரனாக இ ந் ம், 
தனக்ெகன்  எந்தப்  கைழ ம் எ த் க் ெகாள்ள ல்ைல.

அன்ெறா  நாளில் இைத   த்   ந் த் க்ெகாண்  ந்ேதன் . ஒ  ெசயற்ைகயான ைகைய 
ெசய்த மனிதன் தன்ைன ஒ  ெபரிய நபராக காட் க் ெகாண்டான் . ஆனால் இயற்ைகயான 
ைகைய ெசய்த அந்த மனிதேனா தனக்ெகன்  எந்த ஒ   கைழ ம் எ த் க்ெகாள்ள ல்ைல. 
ெசயற்ைகயான  கண்கைள  ெசய்தவ ம்  அைத  ெசய்த னி த்தம்  தன்ைன  ஒ  ெபரிய  நபராக
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காண் க் றான் . ஆனால் உண்ைமயான கண்கைள பைடத்தவேரா தனக்ெகன்  எந்த ஒ  
 கைழ ம் எ த் க் ெகாள்ள ல்ைல. ேயேகாவா ேதவன் தன்ைன தாழ்த் , மாம்சத் ல்  மைறத் , 
நம் ைடய பாவங்க க்காக ம்,  யா க க்காக ம்  தன்ைன ப யாக ெகா க் ம்ப  இறங்  
வந்தார். ேதவ ைடய அன்பான  நிைனக்க   யாத அள ற்  ஆழமாக ம்,  ய்ைம ம், 
எவ்வள  ஐஸ்வரிய மான . ேதவன் இைவகள்  எல்லாவற்ைற ம் அவ ைடய பைகஞர்க க்  
ெசய்  க் றாரானால் அவர ் எவ்வள  உயர்ந்தவராக இ க்கேவண் ம்? அவைர 
ேந க் றஅவ ைடய ேநசமக்க க்  அல்ல அவ ைடய பைகஞர்க க்  அவர் ெசய்  க் றார.்

ேதவன் தன் ைடய பைகஞர்கைள பாதாளத்   ந்  இரட் க் ம்ப  மரிக்க  த்தம் 
ெகாண்  ப்பாரானால் , அவர ்நிச்சயமாகேவ தன் ைடய  ள்ைளகளின்   யா ைய  கப்ப த்த 
 த்த ள்ளவராய் இ ப்பார ் என்  அேநக  ைற  ந் த்  க் ேறன் . நீங்கள்  அப்ப  
நிைனக்க ல்ைலயா? அவர ் தன் ைடய பைகஞைரக்   த்ேத அவ்வள  எண்ண ைடயவராய் 
இ ப்பாரானால் ...

இப்ெபா    க ம் பரபரப் ள்ள இந்த ஆ  அப்ேபாஸ்தலர்க ைடய காலத் ல், அவர்கள்  
 க ம் சந்ேதாஷமாக இ ந்தார்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள் ஒ  அ பவத்ைத ெபற்  ந்தார்கள். 
அவர்கள் ஏேதா ஒன்ைற ெபற்  ந்தார்கள். இன்  அந்த அ பவம் தான் நமக்  
ேதைவயா  க் ற .
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உதாரணத் ற்  நாம் க ேபார்னியா மாகாணத் ற்  பயணம் ேமற்ெகாள் ேறாம்  என்றால், 
யாேரா ஒ வர ் உங்க ைடய வாகனத்ைத ஓட் க்ெகாண்  ேபாக ேவண் ம். ஆகேவ நீங்கள்  
நிச்சயமாகேவ ஒ ேபா ம் காைர தன் வாழ்நாளில் இ வைர ஓட்டாத ஓட் னைர ேதர்  
ெசய்யமாட் ர்கள். ஒ  அ பவம் ெகாண்ட நபைரேய ேத  ர்கள். ஒ  ேவைள நீங்கள்  ஒ  
அ ைவ   ச்ைச ெசய்யேவண் ம் என்றால் அல்ல  ஒ  பல் சம்பந்தமான   ச்ைச ெசய்ய 
ேவண் ய அவ யம் இ க் மானால் , நீங்கள்  நிச்சயமாகேவ அைத   த்  ஒன் ம் அ யாத ஒ  
நபைர ேதர்ந்ெத க்க மாட் ர்கள். நீங்கள்  அ பவம் ெகாண்ட நபைரேய ேதர்ந்ெத ப் ர்கள்.

அந்த  தமாகேவ தான் நாம் ேதவைனக்   த்  ேப  ற காரிய ம் உள்ள . ஆகேவ நாம் 
தாேம இப்ப ப்பட்ட அ பவம் ெகாண்ட மக்கைள அதாவ  தாங்கள்  என்ன ேப  றார்கேளா 
அைத அ ந்  க் றவர்கைள ெபற்  ப்ேபாமாக. இந்த அப்ேபாஸ்தலர்க க்  
ெபந்ெதெகாஸ்ேத ன்  அ பவம் இ ந்த . அவர்கள் ஆ ர்வ க்கப்பட்  ந்தார்கள். அவர்க க்  
ெதய் க சந்ேதாஷம் இ ந்த . மற் ம் அவர்க ைடய இ தயம்   வ ம் ெபாங் ன .    
உலக ம் அவர்க க்  ெசாந்தமாய் இ ந்த . அன்  அவர்கள்  ஒ  ைச ெகாண்  ந்த அந்த 
சந்ேதாஷம், அந்த ெதய் க சந்ேதாஷத்ைத இன் ர ேல நாம் இழந்  ப்ப   க ம் ேமாசமாக 
இ க்க ல்ைலயா? அவர்கள் அந்நாளிேல ெகாண்  ந்ததான அந்த அ பவம் இந்த உலகத் ற்  
எவ்வள  ேதைவயா  க் ற  என நான் எண் வ ண் .

இப்ெபா  ,  ற்ெச யண்ைட ல் இ ந்த ேமாேசையக்   த்   ந் த் ப் பார்க் ேறாம். 
இந்த ஆ  ேமய்ப்பவன் , தான் அேநக  ைறநடந்  ெசன்ற அேத பாைத ல், ஓர ்நாள் காைல ல்  
அவன் நடந்  ெசன்றேபா ; ஒ  எரி ற  ட்ெச  னால் கவர்ந்  இ க்கப்பட்டான் . அதன்  ற  
அந்த எரி ற  ட்ெச க் ள்  கர்த்த ைடய  தன்  இ க் றைதக் கண்டான் . அவர ் ேமாேச டன்  
ேப னார.் ேமாேச க ம் ேதால்  ற்றவனாக இ ந்தான் . ேதவன் அவைன ெகாண்  இஸ்ரேவல் 
மக்கைள    க்கப் ேபா றார் என அ ந் , தன் ைடய  ய  யற்  ல் நாற்ப  வ டங்கள்  
 யன் , ேதால் யைடந் , அ ைமத்தனத்   ந்  மக்கைள    ப்ேபாம் என்ற ெவற்  ன்  
தரிசனத்ைத   வ ம் இழந்தவனாக இ ந்தான் .
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சைபயா ய நா ம்  ட, ேதவன் சைபைய அ  ைடய பாவத்   ந் ம் ,  யா    ந் ம் 
   த் , இந்த     ள்ளவர்கள் நம்ைமக் கா ம்ேபா  அவர்கள் 
ப தாக ள்ளவர்களா ம்ப க்  நம்ைம ஒ  சார ள்ள மக்களாக ைவப்பார ் என்  
வாக்களித்  க் றார ் என அ ந்  க்க, நாம் ஏன் நம் ைடய மனித  யற் கேளா ம், 
நம் ைடய ேவததத் வங்கேளா ம், நம் ைடய ெபரிய கட் டங்கைள ெகாண் ம், இ  ேபான்ற 
காரியங்கைளக் ெகாண் ம் ெசய்யேவண் ம் என  ல ேநரங்களில் நான்  யப்ப  உண் . அேநக 
வ டங்க க்   ன்பாக நாம் இைவகளின்   லம் மக்க க்  அளிக்க  யற் த்  ேதால்  ல் 
  ந்த  என கண்ேடாம். ஏெனன்றால்; நாம் அைத ெசய் ம்ப  அைவகைள நம்   
எ த் க்ெகாண்ேடாம். நாம் நம் ைடய ஊ யக்காரர்கைள ப ற்  ப்பதற்காக ம் மற் ம் 
இ ேபான்றவற்ைற ெசய்ய   ய பள்ளிகைள எ ப் ம்ப  நம்   நாம் எ த் க்ெகாண்ேடாம். 
நாம் உண்ைமயான  ைறைமைய  ட்  ட்ேடாம். நாம் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய 
உண்ைமயான காரியம் என்னெவன்றால்  சைபைய வ நடத் ம்ப  பரி த்த ஆ யானவரிடத் ல் 
 ட்   வேத என்  ேதவன் ெசான்னார். ஆனால் நாேமா அைத  ட்  ட்ேடாம். நாம் நம் ைடய 
ெதய் க சந்ேதாஷத்ைத இழந்  ட்ேடாம். நம் ைடய தரிசனம் இப்ெபா   மங் னதாய் 
இ க் ற .

மக்கள்  கர்த்த ைடய வ ைகைய எ ர்பார்த் க்ெகாண்  க்க ல்ைல. இ ப்  ம் 
அ  ண் கள்  உலகத்ைத ஒேர சமயத் ல் அ ப்பதற்காக எல்லா இடங்களி ம்  டங் ல் 
ைவக்கப்பட்  க் ற . ஆனால் மக்கேளா ேதவைனக்   த்த தரிசனத்ைத இழந் ேபானவர்களாய்  
இ க் றார்கள் . ஏெனனில் கர்த்தரின்  வ ைக இந்த (ஓர்  ப் ட்ட) ேநரத் ல் தான் இ க் ம் 
என்  தாங்களாகேவ  காலத்ைத  நிர்ண த்   ட்டார்கள்.  அவர்கள்  அேநக  காரியங்கைள
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தாங்களாகேவ ெசய் ம்ப   யற் த்  ெசய் றார்கள். நாம் நம் ைடய காரியங்கைள 
தளர ட் , ேதவன் காரியங்கைள ெசய் ம்ப  நாம் அ ம க்கேவண் ம். பரி த்த ஆ  
இல்லாமல் நம்மால் எப்ப  இந்த காரியங்கைள ெசய்ய    ம்?

இப்ெபா  , ேமாேச க ம் ேதால்  ற்றவனாக இ ந்தான் . அவ ைடய கவனம் அந்த 
 ற்ெச யண்ைட இ க்கப்பட்டைத நாம் காண் ேறாம். அவன் அந்த  ட்ெச க்  அ ேக 
ெசன் , அ  ள்  என்ன  ரச்சைன இ க் ற  எனக்கண்  அ ய ேபானான் . அதற்  
அ காைம ல் ெந ங் ம்ப  நடந்  ேபாய்க் ெகாண்  ந்தான் . அக் னி எப்ெபா  ம் 
கவர்ச் ைய ெகாண் வ ம். வழக்கமாக பரி த்த ஆ  அக் னியாக வ ம்ெபா   அ  
மக்களின்  கவனத்ைத கவர்ந்  இ க் ம். அங்ேக அக் னி னால் அந்த மரம் எரியாமல் இ ப்ப  
என்ன என்  கா ம்ப  அப்பக்கமாய் ேமாேச   ம் னான் . அப்ேபா  ேதவன் ஒ   தன்  லம் 
ஒ    ய தரிசனத்ைத ெகா த்தார்.

இப்ெபா   கவனி ங்கள் ,   வாசமான  அைத சரியாக   த் க்ெகாண்ட . 
பைழயைவகள்  ஒ ந்  ேபா ன. ேமாேச இப்ெபா     ய தரிசனத்ைத ெபற்  க் றான் . 
அவன் ஒ  ெவளிப்பாட்ைட ெபற்  ந்தான் . அவ க்  ஒ  அ பவம் இ ந்த . அவன்  ேதவைன 
சந் த்  ந்தான் . அவன் ேதவேனா  ேப   ந்தான் . இதற்   ன்பாக அவன் ேதவைன 
சந் த்த ல்ைல. அவன் தன் தாய் அல்ல  தன் ேபாதகர் என்ன   னார்கேளா அைதக் ேகட் ம் 
மற் ம் அைவகைளக் வா த்த ன்   லமாக ம் மாத் ரேம அ ந்  ந்தான் . ஆனால் 
இப்ெபா ேதா ேமாேசக்  ஒ  தனிப்பட்ட அ பவம் இ க் ற .
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இன் ர ேல சைபக்  அ தான்  ேதைவயா  க் ற . ேவத பாண் த் யத்ைத ப ப்பைத 
நி த்  ட் , ப  டத்தண்ைட ல்   ழங்கா ட்  மனித இ தயத் ல் ஒ  தனிப்பட்ட அ பவம்  
ெகா ந்  ட்  எரிந் , மங்   டக் ம் காரியங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் எரித்  ட் , ஒ    ய 
தரிசனத்ைத ெகா க் மட் ம் அங்ேகேய ெஜ க்கேவண் ம்.

இப்ெபா  , ேமாேச ஒ  அ பவம் வாய்ந்தவனாய் இ க் றான் .அவன்  ேதவனா ய 
கர்த்த ைடய வல்லைமைய சாட் யாகக்  கண்டான் . அவன் ெதய் க  கமளித்தைல ம் 
சாட் யாக ெகாண்  ந்தான் . அவ ைடய ைக  ஷ்டேராகத் னால்  தாக்கப்பட்  ந்த . அவன் 
தன் ைகைய தன் ம  ேல ேபாட் , அைத ெவளிேய எ க் ம் ேபா , அ   கமான . ேதவன் 
 கமளிப்பவர் என் ம் அவேனா  அவர ்இ க் றார ்என் ம் மற் ம் தனிப்பட்ட  தத் ல் தன்ைன 
அவ க்  ெவளிப்ப த் க் ெகாண்டார ்என் ம் அ ந்  ந்தான் .
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அந்த  தமாகத் தான்  'என்னிடத்  ள்ளைத உனக்  த  ேறன்“ என்  ெசான்ன இந்த 
அப்ேபாஸ்தலன்     பரி த்த ஆ யானவர் வந்தார். இன் ர ேல நமக்  அவ் தமான ேதவேனா  
ஒ  தனிப்பட்ட அ பவம் தான் ேதைவயா  க் ற .

ேமாேசக்  அந்த தனிப்பட்ட அ பவம் உண்டா  ந்த . இப்ெபா     வாசம்   த்  
வ  றைத கவனி ங்கள் . ேமாேசக் ள்  இ க் ம்  த் யாசத்ைத இப்ெபா   கவனி ங்கள் . 
அவன் எ ப் ற்  அைவகைள ெஜ க் ம்ப ,  “ஒ  நபர”் பைடெய ப்பாக கடந் ேபானான் . 
அவ ைடய ைக ல் காய்ந்த ேகாைலத் த ர ேவெறான்  ல்ைல. ஆனால் அவன் ெசன்  ேதவன் 
அவ க்  என்ன ெசய்யச் ெசான்னாேரா அைத அவன் ெசய்  நிைறேவற் ம்ப  அ ேனாேட 
கடந்  ெசன்றான் . ஏெனனில் அவன் ேதவனிடத்   ந்  ஒ    ய தரிசனத்ைதப் 
ெபற்  ந்தான் .

இன்  சைபக்  ஏதாவ  ஒ  ேதைவ இ க் மானால் , நண்பர்கேள‚ நாங்க ம் அைத தான்  
ெசய்ய  யற் க் ேறாம். ேதவன் இன் ம்   க் றார.் அவர ் ஆ ைக ெசய் , தன் ைடய 
சைபேயா  நகர்ந்  ெசல் றார ்என்  மக்கள்  கா ம்ப யாக ேதவ ைடய  ரசன்னத்   ந்  
ஒ  தரிசனத்ைத ெகாண் வரேவண் ம். இேய  வந்  அைத ெபற் க்ெகாள் ம் வைரக் ம் 
அவன் அங்ேகேய தரித்  ப்பான் . ஒ  தரிசனம், ஒ  அ பவம்...

ஒ  ைற, தா   என்ற ெபய ைடய ஒ    வன் , தன் சேகாதரர்க க்  அப்பங்கைள ம் 
காய்ந்த ராட்ைசைய ம் ெகா க் ம்ப  அவர்கள் இ க் ம் இரா வத் டம் ெசன்றான் . 
அப்ேபா  அங்  க் ம் அந்த  ன் ன்  அ த்த பக்கத் ல் இ க் ம் ஓைடய  ல்  ஒ  மகா 
ெபரிய இராட்சதனான ேகா யாத் என்ற ெபய ைடயவன்  நின்  தன்ைன 
தற்ெப ைமய த் க்ெகாண்  இஸ்ரேவைல நைகத் க் ெகாண்  ந்தைத காண் ேறாம். அங்ேக 
அவர்கேளா   வாசத்ைத இழந்தவர்களாக, ேதவேனா  ெகாண்  ந்த அ பவத்ைத 
இழந்தவர்களாக இ ந்தைத காண் ேறாம். அவர்கள்  எல்ேலா ம் அைம யாக இ ந்தனர.் 
ஒ வ ம் ஒன் ம்  ெசால்ல ல்ைல. அவர்கள் எல்ேலா ம் அந்த ெபரிய இராட்சதைன   த்  
பயந்  ேபா  ந்தார்கள் .
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ஆனால் தன் ைடய தற்ெப ைமைய, ேதவைன   வா க் ம் ஒ வனின்  கா ல்  ம்ப  
ெசய்தான்;. அ  அந்த  ன்ன தா தா ம். ஒ    ய ஆட்  ேதா னால் ஆன ஆைடைய 
அணிந் க்ெகாண் ,  வந்த ேமனி ைடய ஒ    வனாக அவன் இ ந்  க்கக்  ம். அவன் 
ஓ ப ் ேபாய்,  “நான் ேபாய் அந்த எ ரிேயா  சண்ைட டட் ம்.  வ ள்ள ேதவ ைடய 
ேசைனயா ய நீங்கள்  ெமௗனமாய் இ ந்  அந்த   த்தேசதனம் ெசய்யாத   ஸ் யன்  
ேதவ ைடய ேசைனைய  ழ்த் வான்  என்      ர்களா?” என்றான். அவன் தன் ைடய 
சேகாதரர்கைள அவமானப்ப த் னான் . நமக்  இன்ைறக்  ேதைவ என்னெவனில்  தா ைத ேபால்
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அ பவ க்க ஒ வன்  எ ம்  “அற் தங்களின்  நாட்கள் கடந்  ட்டன, இேய  ன்  இரத்தம் 
ஆ ரத் ெதாள்ளா ரம் வ டங்க க்   ன்பாகேவ காய்ந் ேபாய் ட்ட , ஆகேவ நமக்  
ேதைவெயல்லாம் ஒ  சைப ல் ேசர்ந்  ெகாள்வ தான்  என்    ஷர்க ம் மற்ெறல்லா மக்க ம் 
ெசால் ம்ப  அ ம க்கேவண் ம் என்  ெசால்ல வ   ர்களா?” என்  ெசால்லக்  யவேன 
ேதைவ.

ம ப  மாக மக்கைள கர்த்த க் ள்   க் ற   வாசத் ற்    ப் ம் அந்த அ ைமயான 
பண்ைடயக்கால  ய ப  ன்  எ ப் த ம் மற் ம் ெபந்ெதேகாஸ்ேத நாளில் ெகா க்கப்பட்ட 
பரி த்தா  ன்  ஞானஸ்நானேம இன்  நமக்  ேதைவ. அ  சரிதான் . “நான் இேய   ஸ் ைவ 
ஏற் க் ெகாள் ேறன்”; என்  எ ம்  அ க்ைக   றைத   வா க் ேறன் . அ  நல்ல தான் . 
அைவகள்  எல்லாவற்ைற ம் நான்   வா க் ேறன் . ஆனால் நண்பர்கேள, நமக்  அைத 
காட்  ம் ேமலான ஒன்  ேதைவ.
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ஆ ரகாம்   வாசத் னால் ேதவைன நம் னான் .அவ ைடய   வாசம் அங் கரிக்கப்பட்ட  
என்பதற்   த் ைரயாக   த்தேசதனத்ைதக் ெகா த்தார். மற் ம் நீங்கள்  ேதவன் ேமல் 
  வாசம் ெகாண்  க் ேறன்  என்  ெசால்  ர்களானால் உங்க ைடய   வாசம் சரியாக 
இ க் ம் பட்சத் ல்; அவர ் உங்க ைடய   வாசத்ைத ஏற் க்ெகாண்டார ் என்  
உ  ப்ப த் ம் வைக ல் , சரியாக அங்ேகேய பரி த்தஆ  ன் அ ேஷகத்ைத உங்க க்  தர 
அவர ்கடைமப்பட்  க் றார.் ஆெமன் . அ  சரிதான்.

இப்ெபா   கவனி ங்கள் . அந்த இராட்ஷசேனா  சண்ைட ட ேபா ம்ப    ய தா   
தயாரான ெபா  , அந்த இராஜா அவ ைடய ைதரியத்ைத பார்த்  ர த்தான்  என்  
நிைனக் ேறன்  “இப்ெபா   மகேன நான்  உன் ைடய ைதரியத்ைத ெமச் க் ெகாள் ேறன் . 
ஆனால் நீ ஒன்ைற நிைன ல்  ெகாண்  க்க ேவண் ம். நாம் இப்ெபா   ேமாேச ன்  நாட்களில் 
  த் க்ெகாண்  க்க ல்ைல. அைவகெளல்லாம் கடந்  ேபான நாட்களிேல நாம் 
  த் க்ெகாண்  க் ேறாம். இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல நீ இங்ேக வா நான் உனக்  
ேபாரா தங்கைள உ த்  க் ேறன் ” என்  ெசான்னான் .அதன்  ற  அவன் தன் ைடய ெசாந்த 
ேபார்கவசத்ைத எ த்  அந்த   வனா ய தா  க்  உ த்  த்தான் . ேம ம் அவ ைடய 
ைக ல் அவ ைடய ேகடயத்ைத ம், மற் ம் ஒ   க ெபரிய கவசத்ைத ம் ெகா த்தான் . அ  
தா ைத  ட்டத்தட்ட  ேழ தள்  ற அள ற்  அ க எைட உள்ளதாக இ ந்த .
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அதற்  தா  ,  “இைவெயல்லாவற்ைற ம் என்னிடத்   ந்  எ த்   ங்கள் . நான்  
இைவகைள ஒ  ேபா ம்  யற் த்த ல்ைல. நான் அைத ேசா த்த ல்ைல. இைவ என்ன என்  
எனக்  ஒன் ம் ெதரியா ” என்றான். ஆனால் அவன் ஒ  காரியத்ைத ெபற்  ந்தான் . அ  கவண்  
க ேரா  உண்டான ஒ  தனிப்பட்ட அ பவம். அந்த கவண்  க ற் க் ள் ம்; ேதவன் இ ந்தார ்
என்பைத அவன் அ ந்  ந்தான் . அ ேவ அவ க்  ேதைவ.

ச  ன்  மதசம்பந்தமான உைடயான  ேதவ ைடய மனித க்  ெபா ந்த ல்ைல என ச ல் 
கண்    த்தான் . அ  அவைன  ேழ தள்  ற அள ற்  அ க ப வாக இ ந்த . நான் நா  
கடந்  ெபரிய சைபகளின்  மற் ம் அ ேபான்  ெபரிய இடத் ல்  நிற் ற  ர த்  ெபற்ற 
மனிதர்கைள சந் க் ம்ேபா  இ ேவ அேநக ைடய  ரச்சைனயாக இன்ைறய நாளில் 
இ க் றைதக் காண் ேறன் . அவர்கள்  இந்த   தைல ன்  ெசய் ைய   வா க் றார்கள் . 
அவர்கள் கர்த்தரா ய இேய  ன்  ெசய் ைய ம் அவ ைடய வல்லைமைய ம் 
  வா க் றார்கள் . ஆனால் அவ ைடய சைபைய  ஞ்  எைத ம் பார்க்கக் டாதப க்  சைப 
ஸ்தாபனங்களின்  சங்  களினால் கட்டப்பட்  க் றார்கள் . அவர்கைள அதற்   ஞ்  
ேபா ம்ப  அவர்க ம்  அ ம க்கமாட்டார்கள். இன்ைறக்  நமக்  ேதைவ என்னெவன்றால் , 
தா ைத ேபான்  கவணின்  ெகாஞ்சம் அ பவம் ெகாண்  எ ம்  வ  ற நபேர ேதைவ.
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தா   அவனிடத் ல்,  “உம் ைடய ேவதபாண் த் யம் எனக்  ெதரியா . அதாவ  இந்த 
பட்டயங்கள்  மற் ம் அ  ேபான்றைவகள்    த்  ஒன் ம் ெதரியா . ஆனால் உம் ைடய 
ஊ யக்காரனா ய நான், இந்த கவண்கல்ைலக் ெகாண்  ஒ  அ பவம் அங்ேக எனக்  
உண்டா  ந்த . அைத ைவத்  ஒ  சமயம்  ங்கத்ைத ெகால் ம்ப  ேதவன் உத னார.் ேம ம் 
அைத ைவத்  ஒ  கர ைய ம் ெகான்ேறன் . நான் இைதைவத்  ஒ   ங்கத்ைத ெகால் ம்ப  
அவர ் என்ைன அ ம த்  ப்பாரானால் , நிச்சயமாகேவ   த்தேசதனம் இல்லாத அந்த 
  ஸ் யன்  இந்த மத் ய ேவைள ல் என் ைடய ைக ல் இ க் றான் ”.ேதவேன‚ இந்த  தமான 
 வந்த அ பவம் ெகாண்  க் ற  வந்த ைபயன்கைள அ கமாய் தா ம்.அவர்கள் ேதவைன 
அவ ைடய வார்த்ைத ல்  எ த் க் ெகாண் , அவர ்ெசால்  ற எல்லாவற்ைற ம் அ  உண்ைம 
என்    வா ப்பார்கள் . ஆெமன். என் ைடய   ஸ்தவ நண்பர்கேள அ  தான் இன்ைறய 
இர ன் ேதைவயா  க் ற .

இப்ெபா   நீங்கள்  இைத கவனிக் ம்ப  ேகட் ேறன். ேதவன் அவேனா  இ ந்தார ் என்ற 
நிச்சயத் டன்  அவன்  றப்பட்டான் . ஏெனனில் அவ ைடய கவண்கல்ைலக் ெகாண்  ேதவன் 
அவ ைடய ைக ல் இந்த எ ராளிைய ெகா ப்பார் என்ற அ பவத்ைத ெகாண்  ந்தான் .

ஒ  சமயம்  ம்ேசான்  என்ற ெபயர ் ெகாண்ட ஒ    வன்  ஒ வன்  இ ந்தான் . அவன் 
  ட்ைட    ெகாண்டவன்  ேபால் இ ந்தான் . ஓ யர்கள்   ல ேநரங்களில் அவன்  கத   மக் ற 
படத்ைத  வைர ம்  ெபா  ,  இந்த  அரங்கத்ைத   ட  ெபரியவனாக  வைரந்  ந்தைத  கண்ேடன் .
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அப்ப ப்பட்ட ஒ  நபர ் பட்டணத் ன்  கத கைள எ த் க்ெகாண்  நடப்பானா ல், அ ல் எந்த 
ஒ  மர்ம ம் இரா . அப்ேபற்பட்ட உ வம் ெகாண்ட ஒ  மனிதன் தன் கரங்களினால் ஒ  
 ங்கத்ைத ெகான்  ேபா வான்  என்றால் அ ல் எந்த மர்ம ம் இரா . அவர்கள் தவறான 
ேகாணத்ைத ெகாண்  க் றார்கள் .  ம்ேசான்  ஒ   ன்னஞ்    ைபயன்.   ட்ைட 
   ைடயவன் . ஒ  ெபண்தன்ைம ெகாண்டவனாக தைல ல் ஏ  ஜைட   
ெதாங் க்ெகாண்  க் ம். அவன் பார்ப்பதற்  ஒ  சாதாரண   ஷனாக இ ந்தாேனயன்  
ேவ  எவ் தமாக ம் ேதாற்றமளிக்க ல்ைல. ஆனால் ேதவ ைடய ஆ  அவன் ேமல் வந்தேபா , 
அ   ங்கேமா அல்ல  எ வாக இ ந்தா ம் சரி அைத அவனால் ெகால்ல   ந்த . அ  
ேதவ ைடய ஆ ையக் ெகாண்  ெசய்ய   ந்த .

ஒ  நாள் அவைன ஓரா ரம்   ஸ் யர்கள் ஒ   ன் ன் அ ேக அவைன  ழ்ந்  தாக்க 
வந்தார்கள். அப்ேபா  அவ க்  என்ன ெசய்வ  என்  ெதரியாமல், ஒ  பைழய காய்ந்த 
ேகாேவ  க ைத ன்  தாைட எ ம்ைப எ த்  தன் ைடய ஏ  ஜைடகள்  இன் ம்  இ க் ன்றதா 
என்  பார்த்  ட் , அவர்கைள தாக் ம்ப    ரமாய் ஓ  ஆ ரம்   ஸ் யர்கைள 
ெகான்றான் . அவர்கைள ெகால் ம்ப  அவனிடத் ல் ேவெறான் ம் இல்ைல. அவன் 
அவர்களிடத் ல் “உங்க க்  ெகா ப்பதற்  (உங்கைள ெகால் வதற் ) என்னிடத் ல்  இந்த 
தாைட எ ம்ைபத்த ர ேவெறான்  ல்ைல. ஆைகயால் இைதக் ெகாண்  உங்கைள 
ெகால்  ேறன்” என்றான். அன்  ஆ ரம்   ஸ் யர்கைள ெகான்றான் . இன்  நமக்  
ேதைவெயல்லாம் ேதவ ைடய காரியத் ல் உண்ைமயாய் ஈ ப  ற  ல நபர்கேள.

ஒ   ைற நான்  ஒ  ஆராதைனைய ெகாண்  க் ம்ப  கால்பந்   ைளயாட்  
ைமதானத் ற் ள் ேபாய்க் ெகாண்  ந்ேதன் . அங் ள்ள வாச ல் எ    ந்த வாசகத்ைத ஒ  
ேபா ம் என்னால் மறக்க   யா . அ ல் “ஒ  சண்ைட ல்  நா ன் உ வம் எவ்வள  ெபரியதாய் 
இ க் ற  என்ப  காரியமல்ல. ஆனால் நா க் ள்ளாக இ க் ம் சண்ைட எவ்வள  ெபரியதாய் 
இ க் ற  என்ப  தான் காரியம்” என்  எ    ந்த . இன்ைறக்  இவ்வள  ைதரிய ம் 
  ெக ம் ம் ெகாண்ட நபேர நமக்  ேதைவ. உனக்  எந்த ஸ்தாபன ல்ைல என்றா ம் 
பரவா ல்ைல. நீ ேவதபாண் த் யம் (D.D.) அல்ல  நீ ேவ  எைத ம் ெபற ல்ைல என்றா ம் 
பரவா ல்ைல அெதல்லாம் ஒ  ெபா ட்டல்ல. நீ  வ ள்ள ேதவ ைடய கலப்பட ல்லாத 
வார்த்ைதைய  ரசங் த்  அைத காத் க்ெகாள் ம் பட்சத் ல்  நீ இேய    ஸ் ைவ உன் 
பக்கமாய் ெபற்  க் றாய். ேதவன் அைத ஆதரிப்ேபன்  என வாக்களித்  க் றார.் அ  
 ற்  ம் உண்ைமேய.
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நியாயா ப களின்  நாட்களிேல சம்கார ் என் ம் ெபயர ் ெகாண்ட   வைன 
நிைன    ேறன் . அவன் ஒன் ம்  ெகாண்  ந்த ல்ைல. அவன் ஒ ேபார ் ர ம் அல்ல. எப்ப  
சண்ைட ேபாட ேவண் ம் என்   ட அவ க் த் ெதரியா .   ஸ் யர்கள்  உள்ேள வந்  
அவர்கள் ெகாண்  க் ற எல்லாவற்ைற ம்  ைறயா ப்ேபாவ ண் . அவர்கள் எப்ெபா தாவ  
ஏதாவ  ஒன்ைற கட்  ெகாஞ்சம் ெபா ள்கைள ேசகரிப்பார்களானால்  உடேன   ஸ் யர்கள் 
வந்  அைவகைள  ைறயா ப ்ேபாய்  வார்கள் .

அவ் தமாகத்தான்  இன்ைறக் ம் நம் ைடய எ ப் தல்  ட்டங்களில் நாம் சரியாக ெசய்  
ெகாண்  வ  ேறாம். நாங்கள்   ட்டத் ற்  ெசன்  அங்ேக எ ப் தைல  வங்  இ ப்ேபாம். 
  ேசஷகர ்ேபான உடேன அல்ல  மக்கள்   ரிந்  ேபான உடேன,   ஸ் யன்  உள்ேள  ைழந்  
“ேக ங்கள் , அற் தங்களின்  நாட்கள்  கடந்  ேபா ன. அவ் தமான காரியம் ஒன்  ல்ைல. அ  
ெவ மேன மேனாதத் வம் தான். அ ெவ ம் மற்றவ ைடய உள்ளத்ைத ஆராய்ந்  ப ப்ப  தான் 
என்  அ  ேபான்ற காரியங்கள்  தான்” என்பார்கள்.

அந்த   ய சம்கார ்அங்ேக ெத ைவ ேநாக்  நின் ெகாண்  க்ைக ல்,   ஸ் யர்கள்  
 ரநைட ேபாட் க்ெகாண்  வந்தைத என்னால் காண   ற . அவன் ஒ  ேபார ்  ரன்  
அல்ல.அவ க்  சண்ைட ேபா வைத   த்  ஒன் ம் ெதரியா . ஆனால் ஒன்ைற மாத் ரம் 
அவன் அ ந்  ந்தான் . அவன் ஒ   தன் என் ம், அவ க்  உரிைம இ க் றெதன் ம், அவன் 
  த்தேசதனம் பண்ணப்பட்டவன்; என் ம் ேதவன் அவேனா  இ க் றார ் என் ம் 
அ ந்  ந்தான் . ஆைகயால்  அவன் அங்  ந்த ஒ  காைள ன்  தாற் க் ேகாைல 
எ த் க்ெகாண்டான் . அ  மாத் ரேம அவனிடத் ல் இ ந்த . அைத ைவத்  அவன் அ    
  ஸ் யர்கைள அ த்த  உண்ைமேய. அவன் ைக ல் இ ந்த இந்த காைள ன்  
தாற் க்ேகாைலக் ெகாண் , ேபார்கவச ட்  ந்த யாவைர ம் ெகான்  ேபாட்டான் . ஏெனனில், 
அவன் சரியான ஒன் ன்  ேமல் அ ெய த்  ைவத் , ேதவைன   வா த்தான் .
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இன் ர ேல நமக்  ேதைவ என்னெவனில், இ  ேபான்ற  ல சம்கார்கேள. அ  சரிதானா? 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய எ த் , பயம் இல்லாமல் அ  உண்ைம என்     றவேர ேதைவ. 
அப்ெபா   ேதவன் தன் ைடய வார்த்ைதக் ப்  ன் நிற்பார.் அவர ் அதற்காக 
கடைமப்பட்  க் றார.்

ஓ‚ நான்  இந்த ேவதாகம  ரர்கைள  ந் த் ப்பார்க் ம் ேபா ,  ல நாட்க க்   ன்  இங்  
நடந்த காரியம் ஒன்  என் நிைன ற்  வ  ற . நான் இங்  க் ற மைலகளிேல இ ந்த ேபா , 
வாத் க்கள்  தண்ணீரில்   வ மாக நிரம்  நீந் க் ெகாண்  ந்தைதக் கவனித்ேதன் .  தன் 
 ைறயாக  ளிர ்காற்    ன டேன, அந்த வாத் க்கள் , ஹாங், ஹாங், என்  இரண்   ன்  
 ைற  சத்த ட்  அைவகளால்    ந்த  மட் ம்   ரிதமாக  அங்  ந்  கடந்    யானா  ள்ள
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ெநல் வயல்க க்  ெசல்ல ெதாடங்   ம். அவ் தம் ெசய் ம்ப  அைவக க் ச ் ெசான்ன  
எ ? அைவகள்  எந்த ேவதபாண் த் ய ம் ெபற்  க்கேவண் ய அவ ய ல்ைல. அ  
 ற்  மாக வாத்தாகேவ  றந்  க் ற . அ  வாத்தாக இ க் ம் பட்சத் ல், இயல்பாகேவ 
அதற் ள்  அந்த உள் ணர்  இ க் ற . அ  வாத்தாக இ க் ற னால், அ  ைடய 
உள் ணர்வான  “ ளிர ் காலம் வ  ற  ஆைகயால் இங்  ந்  கடந்  ெவ  ெவ ப்பாய் 
இ க் ற நல்ல நிலத் ற்  ேபாக ேவண் ம்” என்  அதற்  நன்றாகேவ ெதரியம்.

நல்ல  ஒ  வாத்தான  வாத்தாக இ ப்ப னால் அவ் தமாக ெசய் ம் என்றால், ேதவ ைடய 
ஆ  னால் ம ப  ம்  றந்த மனிதன், பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதக் ெகாண்  அவன் 
எப்ப யாக ெசய்ய ேவண் ம்? அவ க்  ெதால்ைல வ ம்  ன்னேர, அவன் அைத அ ந் , 
ேதவைன பற்    த் , அவ ைடய   வாச இறக்ைககைள அ த்  அவ் தமான 
காரியத்   ந்   ல   ப்பான். நீங்க ம் உங்க ைடய  யா ைய  ட்  கடந் ேபா ர்கள் . 
உங்கைள சங்  களினால்  டக் ப் ேபாட்ட  ழ்நிைலகளி  ந்  கடந் ேபா ர்கள் . 
இவ் தமான காரியங்கள்  எல்லாவற்   ந்  கடந்  ேபா ர்கள். ேம ம் இவ் தமான 
காரியங்கைள ெசய் ம்ப  ேதவன் கடந்  ேபாக ேவண் ய ேநரம் இ ேவ. மற் ம் நமக்  
கர்த்தரா ய இேய  ன்   ரசன்னத்ைத ெகா த் , நம்ைம ஆ ர்வ த்  நமக்  வல்லைம தந் , 
சைபக்  மகத்தான காரியங்கைள எந்த நாளி ம் ெசய்வார.் ேதவன் அைத ெசய்ேவன்  என 
வாக்களித்  க் றார.்

ேதவன் “கைட  நாட்களில்  உன்னதத்   ந்  அவ ைடய ஆ யான  ஊற்றப்ப ம், 
அப்ேபா     ன்  ேமல் தரிசனங்கைள ம், அைடயாளங்கைள ம், அற் தங்கைள ம்  
காண் ப்ேபன்” என   னார.் இந்த எல்லா காரியங்கைள ம் ேதவன் ெசய்ேவன்  என 
வாக்களித்  க் றார.் அவர ்அைத ெசய்ேவன்  என வாக்களித்  ப்பார் என்றால், அைத அவர ்
நிைறேவற்ற கடைமப்பட்டவரா  க் றார். நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா? ஆம் ஐயா‚ 
நிச்சயமாக அவர ்ெசய்வார.்
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நான் பாப் ஸ்  சைப ல் ேமய்ப்பனாக இ ந்த ேபா  ஒ  சமயம் ஒ   ன்ன ைநட் ங்ேகல் 
பறைவ (ஒ  வைக இர ல் பா ம் பறைவ) ஒன்ைற ெதாடர்ந்  கவனித்  வந்ேதன். வழக்கமாக 
நான் இர  ேநரங்களில் வ வ ண் .அப்ேபா  அந்த பறைவ அங்ேக அமர்ந்  ெகாண்  இர  
  வ ம்  ற் ப்பார்த் க்ெகாண்  க் ம். அ , வானத் ேல சற் ேமகங்கள்  கைலந் , 
எங்ேகயாவ  ஒ  நட்சத் ரத்ைத கா மா ல் உடேன தன் ைடய  ன்ன இ தயத் ல் இ ந்  
எவ்வள  சத்தமாக அ னால்  பாட    ேமா அவ்வள  சத்தமாக பா ம். ஏெனன்றால் 
 ரியனான  எங்ேகேயா  ரகா த் க்  ெகாண்  க் ற  என அ ந்  க் ற . அ  ைடய 
அத்தாட் ைய, ஒ  நட்சத் ரம்  ரகா க் ற ன்   லம்  ரியன்  எங்ேகேயா  ரகா க் ற  
என்  அ ந்  இன் ம்   ரியன்  எங்ேகேயா இ க் ற  என்ப  உ  ப்ப த் ன .

இன் ர ேல என் சேகாதரேன, நான் நிைனக் ேறன் . பரி த்த ஆ யானவர் பலமான 
காற்ைறப்ேபால் வ  ற நாளில், அ  காரி ள்  ேமகங்கைள அகற் , அங்ேக நாம் பண்ைடயகால 
எ ப் தைலக் ெகாண்  ப்ேபாம். அங்ேக தான் பரி த்த ஆ யானவர் ஊற்றப்ப  றார.் அ  
எந்த ஒ    ஸ்தவைன ம் எ ம் ப்  ரகா க்க ெசய் ம். ஏெனனில் நாம்   க் ன்ற இந்நாளில்  
ேதவன் தம் ைடய ஜனங்கள்  ேமல் அவ ைடய ஆ ைய ஊற்  ஆ ைக ெசய்  இன் ம் 
  க் றார ்என அ ந்  க் ேறன் . ஆம் அ  உண்ைமதான் .
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நான் ஒ ேவைள காைல ேநரத் ேல நடந் , ெபரிய   ெவள்ளி நட்சத் ரத்ைத 
பார்த் ,'  ெவள்ளி நட்சத் ரேம எ  உன்ைன  ரகா க்க ெசய் ற ?“ என்  ேகட்ேபனா ல்,

அ னால் மாத் ரம்  எனக்  ம  உத்தர  ெசால்லக்   மானால், அ  என்னிடத் ல் “சேகா. 
 ரான்ஹாம்,  ரகா க் ற  நான் அல்ல,  ரியன்  தான் என் ேமல்  ரகா க் ற ” எனக்   ம்.

 ல நாட்க க்   ன்  நான் ஒ  ம த் வரிடத் ல்  ேப க்ெகாண்  ந்ேதன் . அவர ்
என்னிடத் ல் 'சேகா.  ரான்ஹாம் அந்த மக்க க்  என்ன ஆன “ என்  ேகட்டார.்ேம ம் 
'அவர்கள் அைனவ ம்அ கமாக உணர்ச் வசப்ப  றார்கள் . அ  தான்  அவர்கைள அழச் 
ெசய் ப  டத்தண்ைட ல்  ஓ  வ ம்ப  ெசய் ற . இைவெயல்லாம் ெவ ம் 
உணர்ச் வசப்ப தல்  தான்” என்    னார.்
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அதற்  நான்  'ம த் வேர, ஒ  மனிதன் உணர்ச்  வசப்ப வதற்   ன்பாக அவ ைடய 
நரம் கள்  ஏேதா ஒன் னால் ஊக்  க்கப்பட்  க்க ேவண் ம் என்பைத நீர ் நன்றாகேவ 
அ ந்  ப் ர“் என்  ெசான்ேனன் .

அ  நிச்சயமாக உண்ைமதான் . அவ க் ள்ளாக ஏேதா ஒன்  இ க் ற . அேத ேபால் 
பரி த்த ஆ யானவர் வ ம்ெபா  , அவர ் மக்க ைடய உணர்ச் ைய  ள   வார். 
அ உண்ைமேய. அவர்கள் ேதவ ைடய ஆ  னாேல அ ேஷகத்ைதப ் ெபற்  அங்ேக 
உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ம் ேவைள ல், பரி த்தஆ யானவர் அவர்கைள   வ ம் 
நிரப் ம்ேபா  அ  அவர்க ைடய உணர்ச் ைய  ள   ம். அ  அவ் தமாகத்தான்  ெசய் ம்.

இேய  இவ் தமாக 'இவர்கள் ேபசாமல் அைம யாய் இ ந்தால் கற்கள்  உடன யாக அவைர 
 ப்  ம்“ என்    னார.் அப்ப ெயன்றால்  நம்ைமக்   த்  என்ன? ஓ அைதப் பற்  நான் 
 ந் க் ம் ெபா  ...
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“அைத ெசய் ற  மக்கள்  அல்ல” என்  ெசான்னார்.  ரகா க் ற  மக்கள்  அல்ல, பரி த்த 
ஆ யானவர் தாேம அவர்கள்  ேமல்  ரகா த்  இைவகைள எல்லாம்  ெசய்  வ  றார.் அ  தான்  
அைவகைள ெசய் ற . அவர்கள் ேமல் இ க் ன்ற ேதவஆ யானவேர   வா களா ம்ப  
ெசய் றார ் மக்கள்  அல்ல. அவர்கள்  ேமல் இ க் ன்ற ேதவ ஆ யானவேர அவர்க க்  
  தைலைய அளிக் றார;். அவர்கள் ேமல்இ க் ன்ற ேதவ ஆ யானவேர தாங்கள்  
  தைலயானவர்கள்  என உண ம்ப  ெசய் றார.்

ச ப நாட்க க்   ன்  நான் ஒ  இடத்ைத கடந்  ேபாய்க் ெகாண்  ந்ேதன் . 
ேவட்ைடயா ம்ப  மைலக க்  ேபாக எனக்    ப்ப ண் . அங்ேக இ க் ற ஒ  
பைழைமயான ஊற்   ந்  தண்ணீர்   க்க எனக்    க் ம். அந்த ஊற்றான  எப்ெபா ம் 
ெபாங் , ெபாங் ப் ெபாங் க்ெகாண்ேட இ ந்த . அ ேவ என் ைடய வாழ்ைக ல் நான் கண்ட 
 க சந்ேதாஷமான ஊற் . அ  எந்ேநர ம் ெபாங் க் ெகாண்ேட  க் ம். ஒ  நாள் நான் அைத 
கடந் ேபானேபா , அங்  நின் ,“எ  உன்ைன இவ்வள  சந்ேதாஷமாய் இ க் ம்ப  ெசய் ற் ? 
என்  ேகட்ேடன் . ஒ ேவைள மான்கள் உன்னிடத் ல்  தண்ணீர்   ப்ப னால் , அ  உன்ைன 
ெபாங்க ெசய் றதா? என்ேறன்.
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அந்த ஊற் னால் ேபச   ந்  ந்தால்,“இல்ைல” என    இ க் ம்.

அல்ல , கர கள்  உன்னிடத் ல்  வந்    ப்ப னாலா?என்ேறன்.

அதற்  அ  “இல்ைல” என்  ெசால்   க் ம்.

“ஒ  ேவைள நான்  உன்னிடம் வந்  தண்ணீர்   ப்ப னால் உன்ைன ெபாங்க ெசய் றதா?” 
என்ேறன்.

அ னால் ேபச   ந்  ந்தால் , அ  'சேகா.  ரான்ஹாம் அவர்கேள, ெபாங் ம்ப  ெசய் ற  
நான் அல்ல, எனக்   ன்னாக இ க் ம் ஏேதா ஒன்  நான் ெபாங் ம்ப  என்ைன உந் த் 
தள்  ற “ என்  ெசால்   க் ம்.

அந்த  தமாகேவ ேதவ ைடய ஆ  னால்  றந்த ஒவ்ெவா  மனித க் ள் ம்  வ 
தண்ணீரின்  ஊற்  ெபாங் க் ெகாண்  இ க் ம்.ெபாங்  ற  அவன் அல்ல, அவ க்  
 ன்னால்  இ க் ம் பரி த்த ஆ யானவேர அவைன ெபாங் ம்ப  ெசய் றார.் அவேர அவைன 
  வா க்கச ்ெசய் , கர்த்தரா ய இேய    ஸ் ேவா  அ பவங்கைள ெகாண்  க் ம்ப , 
அ க உயரத் ற் ம், ஆழத் ன்  ஆழத் ற் ம் வ நடத்  ெசல் றார.் இன்  நமக்  அ தான்  
ேதைவ. அதாவ    ைய உைடத்  தண்ணீர் ெபாங் ப்   ட் வ  றேத இன்ைறய 
ேதைவயா  க் ற .

காைல ேவைள ல் பனித் ளிைய நீங்கள்  கவனித்  இ ப் ர்கள். நான் அேநக  ைற 
பனித் ளி    றைத இர  ேவைளகளில் பார்த்  க் ேறன் . நீங்க ம் அந்த பனித் ளிகள்  
   றைத கவனித் ப் பா ங்கள் .  ரியன்  உ க் றேபாெதல்லாம் அந்த பனித் ளிகள்   க 
ம ழ்ச் யா  ப்பைத நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  கவனித்  க்  ர்களா? அ  அப்ேபா  
பளபளெவன்   ரகா த்  ெஜா க் ம் . ெதாடர்ந்  ெஜா த் க் ெகாண்ேடஇ க் ம். ஒ  நாள், 
நான் காைல ேவைள ல் என் ைடய  தல் ேவதமான இயற்ைகேயா  
ேப க்ெகாண்  க்ைக ல் , பனித் ளிைய பார்த்  “   பனித் ளிேய எ  உன்ைன ெஜா க்க 
ெசய் ற  என ேகட்ேடன் ?”
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அப்ேபா  ஒ  வைக ல் ஏேதா ஒன்  எனக்  ப ல் ெகா த்தைத ேபால் இ ந்த . “உனக்  
ெதரி மா, ேநற்  இர  நான் அங்ேக இ ந்ேதன் , இப்ேபா    ம்ப ம் அந்த இடத் ற்  
நிச்சயமாக ேபாேவன். ஏெனனில், இந்த  டான   க்  அப்பால் இ க் ம் ஈரப்பதம் உள்ள 
இடத் ற்  ெசாந்தமானவன்  நான். ஒ  சமயம் நான் அங்  ந்த னால் , ரியன்  என் ேமல் 
 ரகா க் ம் ேபா  நான்  களி   ேறன் . ஏெனனில்  ரியனின்   ரகாசமான  என்ைன சரியாக 
நான் எங்  ந்ேதேனா அங்ேகேய என்ைன ெகாண்  ெசல் ம் என அ ந்  க் ேறன்”என்  
ெசான்ன .

அ  சரி என நிைனக் ேறன் . நீ அவ் தம்  ரகா க் ற காரணம் என்னெவனில் நீ ஒ  
அ பவத்ைத ெபற்  க் றாய். நீ ஒ  சமயம் அங்ேக இ ந்தாய்.

நான் இைதக்   த்  நிைனத்  பார்ப்ப ண் . ம ப  ம்  றந்த ஒ  ம ஷன்  இதன் 
  யத்ைத  ட்ெடா ந் , ஆ ர்வாத ம் ம ைம ம், நிைறந்த ேவெறா  பரிமாணத் ற் ள்  
 ரேவ ப்பான் . ேம ம் இந்நாட்கள்  ஒன் ல் , நீ  ன்   ரியன்     ன்  ேமல்  ரகா க் ம்ேபா , 
அவ் தமான அ பவம் ெபற்றவர்கள் அவைர ந வானத் ல் சந் த்  அந்த ம ைம ன்  
ஸ்தானத் ற்    ம் ச் ெசன்  காணாமற்ேபாவார்கள் . அப்ேபா  அவர்கைளச்  ற்  யார ்
இ ந்தா ம் அைதக்   த்  அக்கைர இரா . ஏெனனில் அவர்கள் ஒ   ைச அங்  ந்தவர்கள் . 
ஆகேவ அவர்கள் ஆ  ன் அ ேஷகத் ன்  நிைலக் ள்  ேபாகேவண் ம். ஏெனன்றால், ேமலான 
ஆ யா ய இேய    ஸ்  ஓர ்நாளில் அவ ைடய சைபைய உரிைம ேகா ம்ப  வ வார.்

ச ப நாட்களில்  நான் ஒன்ைற வா த்ேதன்  (அல்ல) என் ைடய சேகாதரர்  ர ் அவர்கள் 
என்னிடத் ல் இைத ெசான்னார். கடந்  ெசன்ற நாட்களில் இ ந்  ஒ   கப் ெபரிய எ த்தாளன்  
இவ் தமாக    னார்  என்  நிைனக் ேறன் .  அவர்  ெசான்ன  என்னெவன்றால்  “நான்  இ 
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வைரகண்ட காட்  ேல  க ம் ேகாரமான காட்  எ ெவன்றால் , ஆகாயத்  பறைவயான க  , 
 ண் ல் அைடக்கப்பட்  ப்பேத” என்றார். அவர ் ெதாடர்ந் , அ  தன் தைலைய கம் களில் 
 ட்  அ  ைடய இற கள்   ற களி  ந்    ம் அள ற்  அ  ைடய  ற கள்  
அ த் க்ெகாண்  ந்த . அ னி த்தம் அ  ைடய தைல   ந் ம் க த்   ந் ம் 
இற கள்  இல்லாமல் ேபான . அ  தன்ைன    த் க் ெகாள்ள  யற் த்  வ ைமைய 
இழக் ம்மட் ம்  ற கைள அ த்   ேழ   ந்த . அதன்  ன் அ  ைடய  டாய்த்  
ேபானகண்களால் சற்  ேமேல பார்த்  தான் உண்ைம ேல எந்த இடத் ல்  இ க்க ேவண் ேமா 
அங்ேகஆகாயத்ைத ேநாக்  பார்த் க் ெகாண்  ந்த . ஆனால் அந்த  ண்டான  அைத 
ெவளிேய ேபாகக் டாதப க்  த த்த . அ னால் அந்த  ண் ன்  கம் களில் இ ந்  ெவளிேய 
ேபாக  ய ல்ைலேய என அ  ைடய  டாய்த்  ேபான கண்களினால்  பார்த் க் 
ெகாண்  ந்த “என்றார்.

ஆம் அ  உண்ைமதான்  அ   க ம் ஒ  ேகாரமானகாட் ேய. ஆனால் அைதக்  காட்  ம் 
 க ம் பரிதாபமான ேவெறா  காட்  இ க் ற . அ  என்னெவனில், சர்வ வல்லைம ள்ள 
ேதவ ைடய சாய ல்  றந்த ஒவ்ெவா    ஷ ம் ஸ் ரீ ம் ேதவ ைடய  மார ம் 
 மாரத் க மா  க்க ேவண் ய அவர்கள்  ஸ்தாபன சங்  களினால் 
கட் ைவக்கப்பட்  ப்பேத. அ  அவர்கைள அவ ைடய வல்லைம ள்ள  ரசன்னத் ல் 
  தைலைய ெபறக் டாதப க் ம் ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் “என்னிடத் ல் இ ப்பைத நான் 
உனக்  ெகா க் ேறன்” என்  உலகத் க்  ெசால் ம்ப  அவர்க க்  ஊற்றப்பட்ட பரி த்த 
ஆ யானவரின் ஆ ர்வாதமா ய ஆ ர்வாதத் ற் ள்  ரேவ க்கக்  டாதப க் ம் அவர்கைள 
  த்  ைவத்  க் ற .
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அந்த  தமான ஆ ர்வாத ம் அந்த  தமான கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ேம இன்  
நம் ைடய ேதைவயா  க் ற . இன்  இர  அவர ் மரணத்   ந்  உ ர்த்ெத ந்தவராய்  
இ க் றார.் அவர ் இன் ர ேல நம்மத்    க் றார.் நாம்  தா னிடத் ல் அவ ைடய 
 த்தத் ன்ப  சரியாக எைதக்ேகட்டா ம் அைத ெசய் ம்ப  இங்  இ க் றார.் அவர ் அைத 
ெசய்ேவன்  என வாக் ைரத்  க் றார்.  “என் ைடய நாமத் னால் நீங்கள்  ேகட் க்ெகாள் ற  
எ ேவா அைத நான் த ேவன்” என்றார்.

  . உப்ஷா (Upshaw) அவர்கள்   கமைடந்தைத   த்  உங்க க்  ஓரிரண்  அல்ல   ல 
நி டங்களில் உங்க க்  சாட்  ெகா ப்ேபன்  என்  ஏற்கனேவ உங்களிடத் ல்    ேனன் . நான் 
க ேபார்னியா ல்  உள்ள லாஸ்ஏஞ்சல்   இ ந்ேதன் . இந்த மனிதைனக்   த்  என் 
வாழ்க்ைக ல் ஒ ேபா ம் ேகள் ப்பட்ட ல்ைல.  க்கன்க ம் வா ல் காப்ேபான்க ம் என்ைன 
ேமைடக்  ெகாண் ச் ெசன்றார்கள் . நான்  நடந்  ேபாேனன். நான் ேநர யாக ெஜபவரிைசைய 
அைழக்க  வங் ேனன். ஏெனனில் சேகா. பாக்ஸ்டர் அப்ேபா  தான் ஒ  மகத்தான  ரசங்கத்ைத 
ெசய்    த்  ந்தார.் ஆகேவ நான் ேபச ேவண் ய அவ யம் இல்லா  ந்த . ஆதலால் நான் 
ேமைடக்  வந்த உடேன ெஜபவரிைசக்  அைழப் க்ெகா த்ேதன் . நான்  ெஜபவரிைசக்  
அைழப் க் ெகா க்க  வங் ன ேபா  ஒ     ைபயன் ைவக்ேகால்   ய ல் 
 ைளயா க்ெகாண்  ந்தைத கண்ேடன் . அவன்  ேழ   ந்  தன் ைடய     எ ம்ைப 
உைடத் க் ெகாண்டான் . அப்ேபா  அங்ேக ெவள்ைள  ைச ைடய ம த் வர ்ஒ வர ்தன் ைடய 
கண்ணா ைய  ேழஅணிந்தவராய் அவ ைடய    க்    ச்ைச ெசய்  ெகாண்  ந்தார.் 
 ற  அந்த மனிதன் ஒ  மகத்தான நபராக  த்தகங்க க்  ஆக் ேயானாய் ெபரிய நபராக 
இ ப்பைத கண்ேடன் .  ன்  நான் கண்டைத அவர்களிடம் ேப க்ெகாண்  ந்ேதன் .
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அந்தப்ப ேய நான் ெதாடர்ந்  ெஜபவரிைசக்  வ ம்ப  அைழப் க்ெகா க்க 
ெதாடங் ேனன் . அப்ெபா   யாேரா ஒ வர ்எ ம்  ஏேதா ஒன்ைறெசால்லக் ேகட்ேடன் . அ த்த 
 ல நி டத் ல்  சேகா. பாக்ஸ்டர் என்னிடத் ல் வந்  “நீர ் வரித் க்   ன அந்த மனிதன் அங்ேக 
நாற்கா  ல் அமர்ந்   றார். அவர ்  . உப்ஷா அவர்கள். அவர ்காங் ரஸ்  நபர”் என்றார்.
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அதற்  நான் “நல்ல , நான்  அவைர   த்  ஒன் ம் அ ேயன்”என்ேறன்.

 ற  அவர ் (உப்ஷா) மற்ெறா  ஒ ப்ெப க் ைய வாங்  “என் மகேன அ  அப்ப ேய 
உண்ைம. இந்த காரியம் எல்லாம் எப்ப  உமக்  ெதரி ம்?” என்றார்‚

அதற் , “அைத தரிசனத் ல் கண்ேடன் ” என்ேறன்.

அதற்  அவர்,  “உம்ைம பாப் ஸ்  சைப ல் ஊ யக்காரனாக நிய த்த டாக்டர் ேட ஸ்  
அவர்கள் என்ைன இங்  வ ம்ப  ெசான்னார். ஆைகயால் தான் நான் இங்  இ க் ேறன் ” 
என்றார். அவர ்ெதாடர்ந் ,  “நான்   வய   தல்  கத்ைத ெபற  யற்  ெசய்   கமளிக் ம் 
ஆராதைனகளில் கலந்  வ  ேறன் . இ ப்  ம் அ பத்  ஆ  வ டமாக நான்   டமாக இ ந்  
வ  ேறன்” என்றார். அப்ெபா   அவ க்  வய  எண்பத்  ஆ .

அதற்  நான்,  “நல்ல  ஐயா‚ இப்ெபா   நான்  உங்க க்  ஏதாவ  ஒன்ைற 
ெசய்யேவண் ெமன   ம்  ேறன் . ஆனால் நான்  எைத காண் ேறேனா அைத மாத் ரேம 
ெசால்ல   ம்” என்ேறன்.

அதன்  ற   ட்டம்  வங்  ேமைடக்  ஒ வைரெகாண்  வர ஆரம் த்தேபா , எனக்  
 ன்பாக  ஆைம  ஓ  ேபான்ற  கண்ணா  ட ம்,   ன்ன  வட்ட  காலர்ெகாண்ட  ேகாட்
32
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(ம த் வர்கள்  அணி ம் ேகாட்) அணிந்த ம த் வர ் ஒ வர ் தன் ைடய ைககைள இப்ப  
கட் க்ெகாண்  தைலைய அைசத்  ந வானத் ல் நின்  ந்தைதக் கண்ேடன் . அவ க்   ேழ 
மாநிறம் ெகாண்ட ஒ     ெபண் க்  அ ைவ   ச்ைச ெசய்  அவ ைடய ெதாண்ைட ல் 
சைத வளர்ச் ைய எ த்தார். அ  அவைள  டங்   ம்ப  ெசய்த . நான் இைத   னேபா , 
அங்ேக அவ க்   ன்னாக இ ந்த ஒ  மாநிறம் ெகாண்ட தாயார் ஒ வர ்தன் ைடய கரத் ல்  
வண் ைய   த்தவா  உறத்த சத்தமாய்  'ஆண்டவேர, இரக்கமா  ம் , அ  என் ைடய 
 ழந்ைதேய. சரியாக அந்த  தமான ம த் வேர அவ க்  அ ைவ   ச்ைச ெசய்தார“் என 
கத னாள்.

அப்ேபா  வா ல்காப்ேபான்கள்  அவள் ேமைடக்  வரக் டாதப க்  த க்க ேவண் யதாய் 
இ ந்த . ஏெனனில் நாங்கள்  ெஜப அட்ைட வரிைச ன்ப  ேபாக ேவண் யதா  ந்த . அ ேவ 
எங்க க்  ெதரிந்த நியாயமான  கச்  றந்த வ .

அந்த எளிைமயான தாய் தன்  ழந்ைதக்  ம ந்  ெகா த்தவா  வா ல்காப்ேபான்கைள 
எல்லா வ   ம் தள்ளிக் ெகாண்  ேமைடக்  எப்ப யாவ  வந்   ட ேவண் ெமன வந்தாள் .
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நான் அந்த  ழந்ைதையப் பார்த் , அவர்களிடம் “ஆம் ஆண்ட் . அ  அந்த   ெபண்தான்;” 
என்  ெசான்ேனன்.“அந்த நபர ் ஒ  வா பனாக அவ ைடய   ெமன்ைமயானதாய் க ப்பாக 
இ ந்த ” என்ேறன்.

அதற்  அவள், 'ஆம் அ  சரிேய.

என் ைடய  ழந்ைத  ணமாக வாய்ப் ண்டா?“என்றாள்.

அதற்  நான், 'ஆண்ட் , எனக்  ெதரியா . ெவ மேன என்னால் அப்ப   ற  யா . நான் 
எைத பார்க் ேறேனா அைத மாத் ரேம என்னால் ெசய்ய   ம். அவ்வள  தான் . அந்த 
 தமாகத்தான்  நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய  ம் ெசய்தார.்  “ தா எனக்  காண் க் ம் வைர 
என்னால் ஒன் ம் ெசய்ய   யா ” என்றார். நான் ெதாடர்ந்  “ேதவன் உன் ைடய  ழந்ைதைய 
 கப்ப த் வார் என நீ   வா த்தால்  அ  நிச்சயமாக நடக் ம். மற் ம் அேத ேபால் தான்  அந்த 
கணவா ம்  கத்ைத ெப வார”் என்ேறன் . ேதவன் மாத் ரம் நகர்ந்  சரியாக ஒ  நபைர   த்  
பார்ைவயாளர்கள்   ன்பாக ேப வாரானால்...

நான் என் ைடய வா ல் காப்பாளன்  ஒ வரிடத் ல்  “இ க்கட் ம், ெஜப வரிைசைய 
அைழ ங்கள்” என்ேறன். அப்ேபா  அவர்கள் ஒ  ஸ் ரீைய என்னிடத் ல் ெகாண்  வ ம்ப  
வந்  ெகாண்  ந்தார்கள். அந்ேநரம் அ  ம ப  மாக என்ைன இப்பக்கம் அைழத் . அப்ேபா  
அ  என்ன என்  பார்த்தேபா , அ  பார்ப்பதற்  ஏேதா ஒ  க ப் க் ேகா மக்கள்  ேமேல ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்தைத ேபால் காணப்பட்ட . நான் ஏேதா  ய காரியம் என நிைனத்ேதன். ஆனால் அ  
 ரிவைடந்  தத் பமாக காணப்பட்டேபா  அ  ஒ  ெத  அல்ல சாைலயாக காணப்பட்ட . 
அந்த சாைல ேல இந்த மாநிற ைடய    ெபண்  ைக ல் ெபாம்ைமைய ைவத்தவா  தன் 
ைகைய இப்ப    க் ெகாண்  ந்தைத கண்ேடன் . அவ்வள  தான் சேகாதரேன அ  ேபா ம்.
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இைத நி த்த சாத்தா க்  ேபா மான அள   சா கள்  பாதாளத் ல்  இல்ைல. ஏெனனில் 
ேதவேன அைத ெவளிப்ப த் னார். அ  நிச்சயமாக சரிதான்.

அந்த சமயத் ேல, நான் அவர்களிடத் ல், “ஆண்ட் , உங்க ைடய ெஜபங்கள்  ேகட்கப்பட்ட , 
இேய    ஸ்  உங்க ைடய  ழந்ைதைய  கமாக் னார். அ  ைடய பாதத் ல் எ ந்  
நிற்கட் ம்” என்ேறன்.

அதற்  அவள், “என் ைடய  ழந்ைத  கமைடவாளா?” என்  ேகட்டார்கள்.

அதற்  நான் “அவள்  கமாய் இ க் றாள்”‚ என்ேறன் .

அவர்கள் என் டன் ேப க் ெகாண்  க்ைக ல், அந்த  ழந்ைத எ ந்  'அம்மா“ என்  
அைழத்  தன் ைககைள உத ன . இரண் வ டம் அவ ைடய ேதாள்பட்ைட ேம  ந்  
 ழ்மட் மாக  டமாக இ ந் . அதன்  ன் அந்த தா ம் மக ம் ஒ வர்ேமல் ஒ வர ்தங்க ைடய 
கரத்ைத ேபாட் க்ெகாண் ,  ச்ச ட் , அ  ெகாண்  இ ந்தார்கள் . அவர்கைள  ற் நின்  
ெகாண்  ந்த மக்கள்  மயங்    ந்தார்கள்.

அ  மக்கள்  ேமலாக ேபாய்க் ெகாண்  ந்தைத கவனித்ேதன் . சரியாக மக்களின்  தைலகளின்  
ேமல் ேபாய்க் ெகாண்  ந்த . அப்ேபா   ர த்  ெபற்ற அெமரிக்க பாரா மன்ற உ ப் னர ்
உப்ஷா அவர்கள் ப ப்  நிற வரிேகா ட்ட  ட்ைட அணிந்  எல்ேலா க் ம்  ன்பாக தன் 
தைலைய வணங் க் ெகாண்  இ ந்தைத கண்ேடன் . சரியாக மக்கள்  மத்  ேல ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்த . அதன்  ற  நான், “பாரா மன்ற உ ப் னேர உங்களிடத் ல்  ப ப் நிற வரி 
ேகா ட்ட  ட் இ க் றதா என்  ேகட்ேடன் ?” அந்ேநரத் ல் அவர ் க ப்  (அல்ல) நீல நிற 
 ட்மற் ம்  வப்  நிற ைட அணிந்  ந்தார்.

35

அதற்  அவர ் “ஆம், ஐயா, என்னிடம் உள்ள . அைத  ல நாட்க க்   ன் நான்  வாங் ேனன்  
என்றார்.”

 ற  நான்  “கர்த்தரா ய  இேய    ஸ்  உங்கைள   கமாக் னார்.  நீங்கள்   கத் ற்காக
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எ ந்  நில் ங்கள் . இ  கர்த்தர் உைரக் றதாவ . அவர் உங்கள்  ேம ள்ள ம ப் ன்  நி த்தம் 
நீங்கள்   கமானீர்கள்”என்ேறன் .

அ பத்  ஆ  வ டமாக   யாமல் , ப க்ைக ல் உ ண் , சக்கர நாற்கா  ல் இ ந்த, 
அந்த பாரா மன்ற உ ப் னர,் தன் கால்களினால்  எ     த் , ஊன்  ேகால்கள் எ  ேம 
இல்லாமல் ேமைடேமல் ஓ  வந்தார். அவர ் தன் ைடய கால்  ரல்கைள இப்ப யாக ெதாட் ப் 
பார்த்தார். அவரால்  ஏறக் ைறய அவ ைடய ைகைய எல்லா பக்க ம்  ழற்ற   ந்த . 
 ற்  ம்  கத்ைதப்ெபற்  சகஜமாக இ ந்தார.்

இ  மரணத் னின்  உ ர்த்ெத ந்த கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  
வல்லைமயா  க் ற . அவர ் அன்  இந்த உலக   வ  ம் ெசய்தைத இன் ர ம் 
ெசய் ம்ப , இந்த கட் டத் ல்  இ க் றார.் நான்  மற்ற ேதசங்களிேல அவர்க ைடய பாைஷ 
ெதரியாமல் எப்ப  என்னால் ஊ யம் ெசய்ய    ற  என்  நீங்கள்  ஒ ேவைள   த்  அல்ல  
கற்பைன ெசய்  பார்க்கலாம். உதாரணத் ற்  இங்ேக   டன் நாட்   ந்  ஒ  சேகாதரர் 
வந்  க் றார.்  ன்லாந்   ந் ம், ஆப்ரிக்கா   ந் ம் மற் ம் பல்ேவ  இடங்களி  ந் ம் 
வந்  க் றார்கள் . அவர்கள் ேப ம் பாைஷ ல்  ஒ வார்த்ைத  டஎனக்  ெதரியா  அல்ல  
 த்தமாகேவ ெதரியா . ஆனால் பரி த்த ஆ யானவர் சரியாக ஒ  நபைர  ட்  காட்  
அவர்களிடத் ல் ேப  அவர்கள்   ரிந்  ெகாள் ம்  தானத் ல் அவர்க க்   யாக் யானம் 
ெசய்வார.் அப்ெபா   அவர்கள் தாங்கள்  ெசய்  ெகாண்  க் ன்ற காரியங்கைள ம் மற் ம் 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைக ல் இ க் ம் பாவத்ைத ம்  ரிந்  ெகாள்வார்கள் . அ  ஒ  ைற  ட 
ேதாற் ப் ேபாக ல்ைல. ஏெனனில் அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாத கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ் வா  க் றார். அவைர நான் ேந க் ேறன் .
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உங்கைள இவ்வள ேநரம்  காக்க ைவத்ததற்காக என்ைன மன்னி ங்கள். இன் ம்     
ேநரத் ல் ெஜபவரிைசைய அைழத் ,  யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க்கப் ேபா ேறாம்.
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ேதவன் உங்கேளா  இ ப்பாராக என் அன்  நண்பர்கேள. உங்களில் அேநகர ் நாைளய 
 னத் ல் உங்க ைடய சைபகளில் உங்க க் ரிய ெபா ப் ல் இ ங்கள்  மற் ம் எனக்காக 
உங்க ைடய ேமய்ப்பர்கைள வாழ்த் ங்கள் . நான்   ைமயாக சைப பா பா  அற்றவன் . நான் 
  ஸ்தவர்கள் எல்லா ம் சேகாதரர் சேகாதரிகள் என்    வா க் ேறன் . மற் ம் நாம் 
எல்ேலா ம் ஒன்றாக ேசர்ந்  ஆரா க்க ேவண் ம். இப்ப ப்பட்ட தைடகள்  நம்ைம உைடக் ற  
என்ப   க தவறான .

ேம ம் என் ைடய   யத் ல் நான் ஒ ேபா ம், ஒ   ைற  ட எனக்  ெதரிந்  எந்த ஒ  
நபைர ம் நீ எந்த சைபைய ேசர்ந்  இ க்க ேவண் ம் என்  அவ ைடய மனைத மாற் ம்ப  
ேப வ ல்  ற்றமற்றவனாய் இ க் ேறன் . ஒ  மனிதன் தான் எந்த சைபக்  ேபாக 
வாஞ் க் றாேனா அங்ேக அவன் ெசல் ம்ப   ந் க்கதக்க  தந் ரத்ைத ெபற்  க் றான்  
என்    வா க் ேறன் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ க் ம்ப  நான் ெஜ க் ேறன் . உங்க க்  
ேதைவயான  ஒ     சைப அல்ல, ஆனால் பழைம வாய்ந்த அ ைமயான அந்த பண்ைடய கால 
எ ப் தேல உங்க ைடய சைபக்  ேதைவ; உங்க க்  அ ேவ ேதைவ. நம் எல்ேலா க் ம் அ  
ேதைவ என நான்    வா க் ேறன்.

மற் ம் இங்  இ க் ம் ேமய்ப்பர்கேள, கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நீங்கள்  
ஒ ேவைள இேய   ஸ்  மரணத் னின்  உ ர்த்ெத ந் , அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார் என்  நான் நி  க் றைத நீங்கள்  என்ேனா  ஒத் க்ெகாள்ளாமல் 
இ க்கலாம். நீங்கள்  அப்ப  இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல. நீங்கள்  இன் ம் என் சேகாதரன்  தான். 
அதற்காக ேதவன் உங்கைள மன்னிப்பாராக. அவர்தாேம உங்கைள ஆ ர்வ க் ம்ப  
ெஜ க் ேறன் . ேம ம் அந்த மகத்தான நாள் வ ம்ெபா   நாம் தாேம இேய  ன்  
இராஜ் யத் ல்  அவ ைடய பாதத்தண்ைட ல் அமர்ந் , நம் ைடய  ரசங் த் னால்  
இரட் க்கப்பட்  அக்கைர ேல பா காப்பாய்  க் ற அேநக ஆ ரக்கணக்கான மக்கைள நாம் 
காணட் ம். இப்ெபா   கர்த்தர் உங்கேளா  இ ப்பாராக, நாம் ெஜ க்கலாம்.

 தாேவ, உம் ைடய வார்த்ைதக்காக நாங்கள்  நன்  ெச த்  ேறாம். உம் ைடய 
வார்த்ைதேய  வன். நீர ் “  வாசம்  ேகள்  னால்  வ ம், ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் 
ேகட் ற னால் வ ம்” என்  ெசான்னீர். ஆகேவ இன் ர ேல இங்     வந்  க் ற இந்த 
 ட்டத்தாைர நீர ்ஆ ர்வ க் ம்ப  ெஜ க் ேறன் . ஆண்டவேர, அவர்கைள எப்ெபா  ம் உமக்  
 ன்பாக ைவத்த  ம். அவர்க ைடய ெபயர்கைள உம் ைடய கரத் ேல எ  ம். மரணம் 
அவர்கைள    த் , அவர்கள் அக்கைரக்  ேபா மட் ம் , ஒவ்ெவா வ ம்   ஸ்தவர்களாக 
  க் ம்ப  அவர்கைள கர்த்தரா ய இேய  ன்  இ தயத் ேல ைவத்த  ம்.
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இன் ர ேல,  ன்மாற்றமைடந்தவர், ெவட்கப்பட் , பரம  தா ன்  ட் ற்  வ வானாக. 
பா  மனந்  ம்   ட் ற்  வ வானாக. நீர ் தாேம  யா யஸ்தர்கைள ம் ேநாயால் 
பா க்கப்பட்டவர்கைள ம்  கப்ப த் ம்ப யாக ெஜ க் ேறாம். நீர ்இந்த ஆராதைன   ந்  
ம ைமைய எ த் க்ெகாள் ம்.  யா யஸ்தர்கைள  கப்ப த் ம்ப , நாங்கள்  எங்கைள 
உமக்  அர்ப்பணிக் ேறாம். உம் ைடய  மாரனா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ஆெமன்.

இப்ெபா   ஆராதைனையப் ெபா த்தமட் ம்... அவர ் எந்த அட்ைடகைளக் 
ெகா த்  க் றார;் என பா ங்கள்? நல்ல .
39
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நாங்கள்  இங்ேக நின்  மணிக்கணக் ல்  ரசங் க்கலாம். நான் ெவளிநாட்   ந்    ம்  
வந்த டன்  ெஜப வரிைச இடத்ைத ( ரமத்ைத) மாற்றப் ேபா ேறன் . இப்ெபா   இந்த ெதாடர ்
 ட்டத்ைத ெபா த்தமட் ல் ,  காேகா ற் , நாைளய இர  ஆராதைனேய, கைட  
ஆராதைனயா  க் ம்.  ற  நாங்கள்  ேமற்  கடற்கைரக்  பயணிக் ேறாம். அதன்  ற  
  ம்ப ம் நி யார்க் பட்டணம் ெசன்  அங்  ந்  ெவளிநா க க்  ெசல் ேறாம்.

நான் உங்கைள அ கமாக ேந க் ேறன் . மற் ம் நீங்கள்  நடந்  ெகாள் ம்  தானத்ைத ம் 
நீங்கள்  ெசய் ற காரியங்கைள ம் பார்க் ம்ேபா  நீங்க ம் என்ைன ேந க்  ர்கள்  என நான் 
அ ேவன். அ  இ தரப்  ம் உணரப்பட்  க் ற .

இப்ெபா   நாம்  யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க்கக்  ய ஒேர வ  என்னெவன்றால் 
அதாவ  எனக் த் ெதரிந்த ஒேர வ யான , இைத நீங்க ம் உ  யாய்ப்  ரிந் ெகாள் ம்ப  
ெசால்லட் ம். நான், இேய    ஸ் ேவ ேதவ ைடய  மாரன்  என் ம் அவைர அவர்கள்  
  ைவ ல் அைறந் , அடக்கம் ெசய்த ன் ,  ன்றாம் நாளிேல ேதவன் அவைர உ ேரா  
எ ப் னெறன் ம் ேகா  ேறன் .  ற  அவர ்    ேல நாற்ப  நாட்கள் இர ம் பக ம் 
 ஷர்கேளா  இ ந்  நாற்பதாவ  நாளிேல எ த் க் ெகாள்ளப்பட்  தம் ைடய  ஷர்களிடத் ல் 
“நான் ேபா ேறன் ,இனி இந்த உலகம் என்ைன ஒ கால ம் காணா ” என்  ெசான்னார். உலகம் 
அவைர காண  யா , ஆனால் அவர்களால்  அவைரக் காண  ந்த . அவர ் அவர்கேளா  
இ ந்தார.் உலகத் ன்      பரியந்த ம் அவ ைடய  ஷர்கேளா  ஒவ்ெவா  சந்த   ம் 
இ ப்பார.் 'இேதா உலகத் ன்      பரியந்த ம் நான்  உங்கேளாேட  ட இ க் ேறன் “ என்றார். 
நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா?
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ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளிேல, ேதற்றரவாளனா ய பரி த்த ஆ யான  அவர்க க்  
ெகா க்கப்பட்டெதன்ப , இேய   ஸ்  ன்  ஆ ேய சைபக்  ெகா க்கப்பட்  க் ற  என்  
நான்   வா க் ேறன் . மற் ம் இேய  மாம்ச சரீரத் ல் எப்ப  அவர்கள் மத்  ல்   த்தாேரா, 
அேத  தமாக இன் ர ம் தன் ைடய சைப ல் தன் மக்கள்  மத்  ல்   க் றார.் நாம் ெபற 
ேவண் ய மரண தண்டைனைய ஏற்  ேதவனிடத் ற்  நம்ைம  ட்    ப் ம்ப  மாம்சமான  
ப யாக மரிக்கேவண்   ந்த .
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இப்ெபா  , ேமேல ெசன்ற அேத இேய  ஒ  நாளிேல அவர ்   ம்ப ம் தத் பமாக 
இயற்ைகயான சரீரத் ல் வ வார ் என   வா க் ேறன் . சைப ல் இ க் ம் ஆ யான  
எ க்கப்பட்    ம்ப ம்   ஸ்  ன்  சரீரத் ற் ள் ெசன்   ம்.  ன்னர் அவர ் ஷர்களிடத் ல் 
எப்ப யாக,   த்    த் , ேப க்ெகாண்  ந்தாேரா, அேத இேய  அவர ் எ க்கப்பட்ட 
வண்ணமாகேவ   ம்ப ம் சரீர வ  ல்  வ வார.் அவர ்   ம்ப ம் வ வார ் என 
  வா க் ேறன் . இன்ைறய உலகத் ன்   ரச்சைனக க்ெகல்லாம் அ  மாத் ரேம ஒேர ப ல் 
என்    வா க் ேறன் . அ  சரிதான் .

 ன்  இேய  “நான்  ெசய் ம்  ரிையகைள நீங்க ம் உலகத் ன்     பரியந்த ம் 
ெசய் ர்கள்” என   னார ்என   வா க் ேறன் .
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இந்த காரியங்கெளல்லாம் இேய    ஸ்  ன்  உ ர்த்ெத தேலா   ட இைணந்  நடக்க 
ேவண் ய காரியங்கள்  என   வா க் ேறன் . இப்ெபா   அவர ் ேநற் ம் இன் ம்  என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார் என்  ேவதவாக் யம், ேபா க் மானால், என் ைடய தாழ்ைமயான 
க த் ன்ப  அவர ் அன்  என்ன ெசய்தாேரா, அைத தன் ைடய மக்க க்   ன்பாக, 
தன் ைடய வார்த்ைதைய காத் க்ெகாள்ள எப்ெபா  ம் கடைமப்பட்டவரா  க் றார் என்  
நாம் அ  ேறாம். நான்  இங்  இ ப்ேபன்  என்  உங்க க்  வாக்களித்  அைத நான் 
ெதரிந்ேத...இப்ெபா   ேதவனால் நிைறேவற்ற   யாத எந்த ஒ  வாக் த்தத்தத்ைத ம்  அவர ்
ெகா க்கமாட்டார.் நான் ஒ ேவைள ஒ  வாக்ைக ெகா த்  அ   ந்   ன் வாங்கலாம். 
ஆனால் ேதவன் அப்ப  ெசய்ய ேவண் ய அவ ய ல்ைல. அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார் என வாக் த்தத்தம் ெசய்  ப்பாரானால் , அவர ் ெசய்த காரியங்கைள, 
உலகத் ன்     பரியந்த ம் சைப அைத எப்ெபா  ம் ெசய் ம். அவர ் வாக் ப்பண்ணின 
காரியத்ைத நிைறேவற்ற அவ ைடய வார்த்ைதக்  அவர ் கடைமப்பட்  க் றார.் இப்ெபா   
அைவகள்  நடக்கக் டாதப க்  தள்ளிைவப்ப  எ ெவன்றால்  நம் ைடய அ  வாசேம. 
அ மாத் ரேம. அந்த ஒ  காரியம் மாத் ரேம.

“ஓ, எங்க க்    வாசம் இ க் ற . எங்க க்  அன்  இ க் ற ” என நாம் 
ெசால்  ேறாம். ஆனால் நாம் அன்ைப ெகாண்  ந்தால், நாம்   வாசத்ைத ம் 
ெகாண்  ப்ேபாம்.  “ஏெனனில், பரி ரண அன்  எல்லா பயத்ைத ம் ெவளிேய தள்  ற ” 
மற் ம் எப்ெபா   பயம் ேபா றேதா அப்ேபா    வாசம்  ரணப்ப ம். நீங்கள் , அவர ்
தன் ைடய வார்த்ைதைய காத் க்ெகாள்ளமாட்டார் என பயப்ப   ர்கள் . ஆனால் அவர ்அைத 
காத் க்ெகாள்வார் என நான்    வா க் ேறன் . இப்ெபா   அவர ் என்ன ெசய்தார ் என நாம் 
பார்க்கலாம்.
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அவர ் இந்த    ல் இ ந்தெபா  ,  “அந்த நபைர என்னிடம் ெகாண் வா ங்கள் , நான் 
அவைர  கப்ப த்தட் ம்” என ெசால்ல ல்ைல. இ   ரண்பாடாக இ க்கக்  ம். அவரால்  
மரித்தவைர எ ப்ப    ம் என   வா க் ேறன் . நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா? ஆனால் 
அவர்  மரித்த  எல்ேலாைர ம்  எ ப்ப ல்ைல.அவ ைடய     ஊ யத் ேல ம்  அவர்   ன் 
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மரித்ேதாைர மட் ம் உ ேரா  எ ப் னார் என்  ேவதவாக் யம் ேமற்ேகா ட்  காட்  ற . 
 ன்  என்ப  நி பணத்ைத   க் ற .

ஒ ேவைள மக்கள்  வந்  இப்ப யாய்     க்கலாம் “இங்ேக வந் பா ங்கள், அந்த 
ஆசா ைய கவனி ங்கள் . அவர ்மரித் ேபான லாச ைவ உ ேரா  எ ப் னாெரன்றால் , அவர ்
வந்  என் ைடய மாமாைவ எ ப்பட் ம். அவரால்  அப்ப  ெசய்ய    றதா இல்ைலயா என நாம் 
பார்க்கலாம்” நிச்சயமாகேவ அவ் தமான  மர்சனங்கள்  ெதாடர்ந்  க் ம்.  தர்கள் தாங்கள்  
ெசய்த  தானத் ன்  லம் அவர ் ேமல் அ கமாய் ெவ ப்ைபக் காட் னார்கள் . அவர்கள்  
அவ் தம்  மர் த்தார்கள்.
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கவனி ங்கள் , அவர ் ெபதஸ்தா  ளத்ைத கடந்  ேபானேபா , அங்ேக அேநக  டவர்க ம், 
ெநாண் க ம் மற் ம்   டர்க ம் இ ந்தனர.் அவர ்அந்த  டவர்கைள ம், ெநாண் கைள ம் 
நகர  யாமல் இ ந்தவர்கைள ம்,   டர்கைள ம், தைல  ங் ப்ேபான  ழந்ைதகைள ம், 
அ ேபான்  அேநக ஆ ரக்கணக்கான ஜனத்  டாகக் கடந் , ேகாைரப்பா ல் ப த் க்  டந்த 
ம ஷனிடத் ல் வந்தைட ம் மட் ம்  ற் த் ரிந்தார்.  ற  அவைன மாத் ரம்  கப்ப த்  
அங்  ப த் க் டந்த மற்ற எல்லாைர ம்  ட்  கடந்  ேபானார்.

அேத அ காரத் ல்  தர்கள் அவைர ேகள்  ேகட்டார்கள். அதற்  அவர ் “ெமய்யாகேவ 
ெமய்யாகேவ நான் உங்க க்  ெசால் ேறன் .  தாவானவர் ெசய்யக்  மாரன் 
காண் றெத ேவா, அைதேயயன் , ேவெறான்ைற ம் தாமாய் ெசய்யமாட்டார”் என்றார்.

இப்ெபா  , அவர ் மரித்ேதாரி  ந்  உ ேரா  எ ந்தார் என்றால், அவர ் இன் ம் அேத 
இேய வாக இ க் றார.் இல்ைலயா?
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அவர ்  ணற்றண்ைட ேல அந்த ஸ் ரீைய சந் த்தெபா  , அவளிடத் ல் என்ன  ைற 
இ க் ற  என்  கண்   க் ம்  வைர அவேளா  நீண்ட ேநரம் ேப னார.் அவர ்மக்களிடத் ல்  
ேப னேபா ,அவர்க ைடய எண்ணங்கைள வைகய த்தார.் அவர்க ைடய   வாசம் அவைர 
ெதாட்ட .

இன் ர ேல இக் ட்டத் ல்  இ க் ம் மக்களா ய நீங்க ம் உங்க ைடய   வாசத் னாேல 
அவைரத் ெதாட   ம். அவர ்ஒ ேவைள இந்த ேமைட ன்  ேமல் இ ப்பாரானால், நீங்கள்  அவைர 
உங்கள்    வாசத் னால் ெதாட    ம், அ  அவைர உங்கள்  பக்கமாக   ப் , “உன் ைடய 
பாவங்கள் உனக்  மன்னிக்கப்பட்டன (அல்ல ) உன் ைடய  ற் ேநாய்  ணமான  (அல்ல ) 
உன்னிடத் ல்  இந்த தவ  இ க் ற ” என்  ெசால்ல ைவக் ம். நீங்கள்  அைத 
  வா க்  ர்களா? நல்ல , இப்ெபா   அவ க்  நம் ைடய ைககைளயன்  ேவ ைககள்  
இல்ைல. அவர ் இங்ேக ஆ  ன்  பத் ல் இ க் றார,் நம் கண்கைள த ர ேவ  கண்கள் 
இல்ைல, நம் கா கள்  அன்  ேவ  கா கள்  இல்ைல, நம் நாைவத் த ர ேவ  நா  இல்ைல. 
ஆைகயால் அவர ் எல்லாவற்ைற ம் ெகாண்  க்க அ ம க்கலாம் . இத ைடய இரக யம்  
என்னெவனில், ெதய் க அன்ேபா , நம் ைடய ேநச  தா  ைடய கரத் ல் ஒப் க்ெகா த் , 
அவர ்நம்ைம ஆ ைகெசய் ம்ப  அ ம க்க ேவண் ம். அவ்வள தான் .

இங்  இ க் ம் ைகக் ட்ைடக க்காக நாம் ெஜ க்கலாம். ஆண்டவேர நாங்கள்  நம்  ற 
ேதவ  மாரனா ய கர்த்தரா ய இேய   ஸ்  ன்  நாமத் ல் வ  ேறாம். இங்  அவர்க க்  
 ர நி த் வமாக ைவக்கப்பட்  க் ம் ைகக் ட்ைடகளின்  நபர்கள் ேமல் உம் ைடய ஆ  
வ வதாக. இதற் ரியவர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  உ ர்ெத த ன்  
வல்லைம னால்  கமைடந்   ரணமாய் இ ப்பார்களாக. அந்த ேநாக்கத் ற்காகேவ நாங்கள்  
இைவகைள அ ப்  ேறாம். ேதவனா ய கர்த்தாேவ நீர ்இைவகைள கவனித் , இந்த ஏைழகள்  
  ம்,  யா யஸ்தர்கள்    ம்,  ன்பப்ப  ற மக்கள்    ம் இரக்கம் காட்  உம் ைடய 
ம ைமைய  ளங்கப்பண் ம். ஒ ேவைள  ல மக்கைள ம த் வர்கள்  ைக ட்  இ க்கலாம். 
அவர்க க்  இ க் ம் ஒேர நம் க்ைக இந்த ைகக் ட்ைட மாத் ரேம. இந்த ைக ட்ைடயான  
அவர்க க்காக ெஜ க் ன்ற ஒ    ஸ் வ சைப இ க் ற  என்பதற்  அைடயாளமாய் 
இ க் ற .  தாேவ, இ  அப்ப ேய நடக் ம்ப  ேகட் ேறன் . ஆெமன்
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நன்  சேகாதரேன. என்ன நம்பர்? 'உ“ எ த் ன்  ெதாடர ்எண்களா? எத்தைன?    எண்களா? 
நல்ல , இன் ர  எத்தைன ேபைர இங்  சந் க்கப்ேபா ேறாம் என பார்க்கலாம். நாம் எண்  
ஒன்   ந்   வங்கலாம். 'உ” எண்  ஒன்  (உ 1), எண்  1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ெதாடர்ந்  15 
எண்ணி  ந்  20 வைர ேபாகலாம். நீங்கள்  எத்தைன ேபர ்இ ந்தா ம்  எனக்  பரவா ல்ைல, 
ஆனால் ஒேர சமயத் ல் அேநகர ்இங்  வந்  நிற்க ேவண்டாம். நாம் எண்  ஒன்   ந்   வங்  
இரண்   ன்  நான்  ஐந்   தல் ப ைனந்  வைர பார்க்கலாம். அதன்  ற  இன் ம் 
எத்தைன ேபர ் தமாக நின்  ெகாண்  க்  ர்கள்  என பார்க்கலாம்.
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இப்ெபா   அவர்கள் வந்  ெகாண்  க் ம் ேவைள ேல, நான் சைபயாைர ஒன்  
ேகட்கட் ம். ஒ   ல நி டம் இ க் ற .  ட்டத்தாைர ேநாக் ப் பா ங்கள் . இங்  ேமேல 
இ ப்பவர்கைளக் காட்  ம் அேநகர ்அங்   கத்ைத ெபற்றனர.் அ  சரிதானா? இைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள் , நான்  இங்  இ ந் கடந்  ேபாய் அேநக நாட்க க்   ற  இந்த  ட்டத் ல்  
இ ந்தவர்களில் அேநகர ் நன்றாக ம் சகஜநிைலக்  வந்  ப்பைத ம் காண் ர்கள் . நான்  
இ வைர காணாத ஒன்ைற ேநற்  மாைல ல் கண்ேடன் . ஒ  அ த்த ஆ  ஒ  ம ஷைன  ட்  
தத் பமாக  ெவளிேய னைதக்  கண்ேடன் .  அ  அந்த  நபைர   ட்  ேபான .அைத  நான்  கடந்த
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இர ேல கண்ேடன் .

  ஸ்தவ நண்பர்கேள, நான் ஒ  மத ெவ யன்  அல்ல, மதெவ  ல்  நான்    வாசம் 
ைவப்ப ல்ைல. உங்கைளக் காட்  ம் அ கமாய் நான் அைத எ ர்க் ேறன் . அைத எ ர்ப்ப  
என் ைடய கடைமயாக இ க் ற . அைத பல னப்ப த்  என்னால்   ந்தவைர சைபைய 
சரியாக ைவக்கேவண் யேத என் ைடய கடைமயா  க் ற . நான் மதெவ ைய 
  வா ப்ப ல்ைல. ஆ  ம் எனக்  இேய    ஸ்  ன்  உ ர்ெத த ன்  வல்லைம என்றால் 
என்ன என்  ெதரி ம். மற் ம்  சா கள்  இ க் ற  என்  நான் அ ேவன் .

இப்ெபா   இங்ேக இந்த வல்லைமயான ... அவர்கள் மக்கைள வரிைசப்ப த் க் 
ெகாண்  க் ம் ேவைள ல் நான் இைத ேகட்கட் ம். இங்  இ க் ம் எத்தைன ேபர ்ேதவ ைடய 
இராஜ் யத் ல்  “அன் ”  க அவ யமான  என்    வா க்  ர்கள்? அ  சரி. இப்ெபா   
நான் உங்க க்  ஒ   ன்ன இரக யத்ைத ெகா க்கப்ேபா ேறன் . நீங்கள்  மக்கைள 
ேந க் ம்ேபா , அவர்கள் அைத அ ந்  ெகாள்வார்கள். மனிதன் தனக்  உள்ேள அவன் ஒ  
  ஷ் கன்  என்  உங்க க் த் ெதரி மா? எத்தைன ேபர ்அைத   வா க்  ர்கள்? அவன் 
ேதவ ைடய  மாரனாக தன் நிைல ல் இ ந்    ந்  ேபானவனாய் இ க் றான் .
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இன்ைறக் , நாம்  காேகா ன்  வா யர்ந்த கட் டத்ைத பார்க் ம்ெபா  , மனிதன் ஒ  
  கத்ைத காட்  ம் ேமலானவனாக இ க் றைத காண் ர்கள் . ஒ    கம் இப்ப ப்பட்ட 
கட் டங்கைள ம், நகரங்கைள ம், அழகான பட கள்  ெகாண்  க் ம்  ைற கம் 
ேபான்றைவகைள கட்  றைத பார்த்  க்கமாட் ர்கள். அவன் ஒ    ஷ் கன் .

நீங்கள்  ஒ  நபேரா  எப்ெபா  ம் இ க் ம்ப    ம் , அவ டன் இ ந்  க்  ர்களா? 
அப்ப ப்பட்ட நபர்கைளக் ெகாண்  ப் ர்கள். இவ் தம் ெசய்த  எ ? அவர்கைள  ற்  அவர்கள் 
உ வாக் ம்  ழ்நிைலேய அதற்  காரணம். நீங்கள்  ஒ ேவைள அ ைமயான மக்கேளா  
இ ந்  க்கலாம் ஆனால் அவர்கள் இ க் ம் இடத்ைத ற்  உங்களால் நிற்கக்  ட  யா . 
ஏெனனில் அவர்க ைடய  ழ்நிைல அவ் தமாய் இ க் ற . அன்ேப அதற்  காரணம். அன்  
ஆழமாய் ெசல் ம், அ  ெபரிய காரியங்கைள ெசய் ம் மற் ம் இேய   ஸ் ேவ ேதவனின் 
அன்பாக இ க் றார.்

ேதவன் என்ேமல்  ேகாபமாய் இ க் றார ் என நிைனத்த ண்  ஆனால்   ஸ்  என்ைன 
ேந த்தவராய் இ க் றார.் அதன்  ற    ஸ் ேவ ேதவ ைடய இ தயமாய் இ க் றார ்என 
கண்ட ந்ேதன் . அவேர ேதவ ைடய இ தயம். இேய   ஸ் ேவ ேதவனின் இ தயம். 
இப்ெபா   அன்  ேமற்ெகாள் ம். அன்  பாவத்ைத மைறக் ம் (அல்ல ) பாவத்ைத  ட்  
 ல  இ க் ம். “ேதவன் தம் ைடய ஒேர ேபரான  மாரைன   வா க் றவன் எவேனா அவன் 
ெகட்  ேபாகாமல் நித் ய  வைன அைட ம்ப க்  அவைரதந்த ளி இவ்வளவாய் உலகத் ல்  
அன்   ர்ந்தார்.”
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இப்ெபா  , அன்  பாவத்ைத மைறக் ம் அல்ல  அன்   யா யஸ்தைர  கப்ப த் ம். 
நீங்கள்  மக்கைள அன்    வ  ேபால ந க்கலாம். நீங்கள்  இவ் தம் ெசால்லலாம் “ஆ... நான் 
 ஸ் .ேஜான்ஸ்  அவர்கேளா  அவ்வளவாக ஒத்  ேபாகமாட்ேடன் . ஆனால் அவர்கைள 
ேந க் ேறன்” என்  நீங்கள்  ெசால்லலாம் . இந்த காரியம்  ஸ் . ேஜான்ஸ்க்   க நன்றாகேவ 
ெதரி ம். ஆம் நிச்சயமாக அவள் அைத அ வாள். ஆகேவ நீ ெவ மேன அப்ப ெசய்ய ேவண்டாம். 
நீ அவைள ேந க் றைத ேபால எவ்வள  தான் ந த்தா ம் சரி, அவைள நீ ேந க்க ல்ைல. அந்த 
 தமாக தான்  ெதய் க  கத்  ம் மற் ம் மற்ற காரியத்  ம் இ க் ற . நீ ந த்  
பாவைனெசய்ய   யா . நீ அைத ெபற்  க்க ேவண் ம்.

எத்தைன ேபர ் என்ைன உங்கள்     இ தயத்ேதா  ேந க்  ர்கள்? நான் உங்க க்  ஒ  
 ன்ன கைதைய ெசால்ல   ம்  ேறன் . நல்ல . உண்ைம ல் உங்க ைடய  ட நம் க்ைக க 
ஆழமாக உள்ள  என நம்  ேறன் . இ  ஒ  ேவைள ேகட்பதற்  உங்க க்   ேனாதமாக 
இ க்கக்  ம். உங்களில் அேநகர ் என் ைடய  ட் ற்  வந்  க்  ர்கள் . சேகா. உட் இங்ேக 
அமர்ந்  என்ைனப் பார்த்   ரிக் றார.் அந்த அ பவம் அவ க்  ெதரி ம். மக்கேள, நீங்க ம் 
வந் ேபாங்கள்  அப்ெபா   அ  என்ன என்  உங்க க் ம் ெதரி ம்.
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கடந்த ேகாைட ல் , என்னால் என் ைடய  ட் ன்   ன் இ க் ம்  ல்ைல எந் ரம் ெகாண்  
  ைமயாய் ெவட்ட   ய ல்ைல. ஏெனனில்  ன் றத் ல் இ க் ம்  ல்ைல ெவட்    க் ம் 
 ன்னேர,  ன் றத் ல் ம ப  ம்  ல் வளர்ந்   ம்.நான் ெகாஞ்சம் ெவட்டத்  வங் ேவன்  
உடேன மக்கள்  வந்    வார்கள் . ஆகேவ அவர்க க்காக ெஜ க் ம்ப  ெசன்    ேவன். நான் 
  ம்ப ம் வந்  இரண்   ற்  ெவட் ேவன் .  ன்பக்கத் ல் எனக்  சற்  ெபரிய இடம் உண் . 
என் ைடய மைன  இப்ப யாய்    வார்கள்  ,  'நீங்கள்  அணிந்  க் ம் ஆைடேயா  ெவளிேய 
ெசன்   யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க்கப ்ேபாகா ர். உள்ேள வந் , உங்கள்  உைடைய மாற் க் 
ெகாள் ங்கள் .“

ஆகேவ நான் ேதவைன   த் க் ெகாண்  அங்  ந்  ெசன்    ம்ப ம் வ ேவன். அந்த 
பைழய  ல் ெவட் ம் இயந் ரத் ன்  இைசைய நீங்கள்  அ  ர்கள் , அைதக் ெகாண்   ற்கைள 
ெவட் ம்ப    ம்ப ம் வந்   ேவன் . உடேன ஒ  கார ் உள்ேள வ ம். அவர்கேளா  நான் 
இரண்  மணி ேநரம் க க்க ேவண்   க் ம். அதன்  ற  ேவ  ஒ வர ் உள்ேள வ வார ்
அவ்வள  தான்  அந்த  நாள்    வ ம்  அ ேல  ேபாய்  ம்.  ம நாள்  அந்த   ல்   ண் ம்  நல்ல
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உயரத் ற்  வளர்ந்  இ க் ம்.

ஆைகயால் நான்   ம்ப ம்  ன் றத் ல் இ க் ம்  ற்கைள ெவட் ம்ப  ேபாய்   ேவன். 
நான் அங்  ேபான  ன்னர், என் ைடய சட்ைடையக் கழற் ேவன் . ஏெனனில் நான்  ன் றத் ல் 
உள்ளதால் என்ைன யா ம் பார்க்க   யா . நான் அங்ேக ெதாடர்ந்   ல்ைலக் கத்தரித் க் 
ெகாண்  ந்ேதன்;. அன்  ெவப்பம்  க அ கமாக இ ந்த . நான் அங்ேக ேவ வைரக் ம் 
கத்தரித் ப்ேபாய்க் ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ேபா , தைக லான்  பறைவகள்  (Martin) வந்  
ேபா றைத  ள்ைளகள் கா ம்ப  ஒ   ன்ன தைக லா க்கான  ண்ைட அங்ேக 
ைவத்  ந்ேதன் . ஆனால் நடந்த  என்னெவன்றால் , அ ேல ஒ   ட்ட ள கள்      ந்  
தங்   ந்தன. நான்  அந்த  ள   ட்டத்ைத அ த்த டன்அைவகள் யா ம்  ளம் ன. நான் 
  வ ம் இந்த ெபரிய  ள களால்  டப்பட்  ந்ேதன் . அைவகள்  யா ம் என்ைன  ற்  ம் 
பறந்  ெகாண்  ந்த .

இப்ெபா  , இ  பார்ப்பதற்   ேனாதமாக ேதான்றலாம். ஓேரகான்  மாகானத் ல்  இ க் ம் 
ேபார்ட்லாந்  பட்டணத் ேல ஒ  ெவ   த்தவன்  என்ைன ெகான் ேபா ம்ப  ஓ  வந்தைத 
என் ைடய  த்தகத் ேல வா த் ர்களா? அந்த  த்தகம் நிைன   க் றதா? அந்த மனிதன் 
ேமல் எனக்  ெவ ப்  ஏ  ல்ைல.அந்த மனிதன் ேமல் எனக் ப் பரிதாப ம் அன் ம் மாத் ரேம 
இ ந்த . ஏெனனில்அவ ைடய நிைல அந்த  தானத் ல்  இ ந்த . அவ க்காக நான்  
வ ந் ேனன் . ஒ ேவைள அந்த ஆ  அவன் ேமல் இல்லாமல் இ ந்தால், அவன் என்ைன 
ேந த்  ப்பான் . நீங்கள்  உங்கள்  பைகவைர ம் ேந த்தாக ேவண் ம். இப்ெபா   அவர்கள்  
ஆயத்தம் ெசய் ன்றதான ேவைள ல் நான் இந்த  ன்ன காரியத்ைத உங்க க் ச் ெசால்லட் ம்.
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இந்தத் ேதனீக்கள்  என்ைன   வ ம்   க்ெகாண்ட . நான் அைவகைள கண்  
அஞ் வதற்  ப லாக, அந்த  ள களின்     நான் அன்ைபெகாண்  ந்ேதன் . அப்ெபா   ஏேதா 
ஒன்  சம்ப த்த . அ  ேகட்பதற்   ட்டாள்தனமாக இ க் ம். ஆனால் அ  உண்ைம.  “இந்த 
பரிதாபமான     ச் கள்  ஒ ேவைள இைளபா ம்ப   ங் க்ெகாண்  ந்  க் ம். நான் 
தான் அைவகைள ெதாந்தர  ெசய்   ட்ேடன்” என நிைனத்ேதன். ஆகேவ தான் நான் அைத 
அ த்த டன் , அைவகள் , நிஜமாக களத் ல்  இறங்  ட்டன. அைவகள்  யா ம் என்ைன   வ ம் 
 ழ்ந்  ெகாண்டன. நான் என் ைடய  ல்ெவட் ம் இயந் ரத்ைத நி த்  ட்ேடன் . அந்த 
 ள கைள ேநாக் , என் ைடய    நண்பர்கேள, நான் உங்கைள ெதாந்தர  ெசய்ததற்காக 
என்ைன மன்னிக் ம்ப  ேகட் ேறன் . என்ைன மன்னி ங்கள் . நான் ேதவ ைடய ஊ யக்காரன் . 
நீங்கள்  என்ேமல் ேகாபமா  ப்பைத   த்  நான்  யக்க ல்ைல,ஏெனனில் நான் தான் 
உங்கைள ெதாந்தர  ெசய்ேதன் . ஆனால் நான் ேதவ ைடய ஊ யக்காரன் . நான் அவ ைடய 
மக்க க்காக ெஜ த்  ஊ யம் ெசய் றவன் . ஆகேவ உங்கேளா   ைளயா வதற்  
இப்ெபா   எனக்  ேநர ல்ைல. ஆைகயால்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  
இப்ெபா ேத   ம்  உங்க ைடய  ண் ற் ள்  ேவகமாய் ேபாய்  ங்கள் என்ேறன் .
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இேதா, என் ைடய ேவதாகமம் இங்ேக இ க்க, நான் ஒ    ஸ் வ ஊ யக்காரனாக இைத 
ெசால்  ேறன் . ேதவன் என் ைடய இ தயத்ைத அ வார், அந்த ேதனீக்கள் என்ைன இரண்  
 ைற  ட்டமாய்  ற்  வட்ட ட்  ஒன் ன் ன்  ஒன்றாக சரியாய் அந்த  ண் க் ள்  
  ம் ெசன்  ட்ட . ஆம், அ  உண்ைமேய. ஒ  நாள் ஒ  ெபரிய பண்ைண   ந் ...

இப்ெபா   எத்தைன ேபைர ெகாண்  க்  ர்கள் ? இங்ேக வரிைச ல் எந்த எண்  வைர 
இ க்  ர்கள்? இன் ம் அ கமாக ெகாண்  க்கலாமா? இன் ம் அ கமாக ெகாண்  க்க 
ேவண் மா? நல்ல . கைட  நான்  ேபைர மாத் ரம் இங்ேக என்னிடத் ல் ெகாண்  வா ங்கள் . 
கைட யாக எங்ேக  ட்ேடாம்? ப ைனந்தா? நல்ல , அப்ப ெயன்றால் இ ப  வைர வரிைச ல் 
ெகாண் வா ங்கள் . அவர்கள்  தங்கைள வரிைசப த் க் ெகாள்ளட் ம். உங்க க்    ப்பம் 
இ ந்தால் இ ப  வைர ெகாண்  வா ங்கள். நல்ல .
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கவனி ங்கள் , ஒ  நாளில்  ஒ  ெபரிய காைளயான  என் ைடய உ ைர எ க் ம்ப  வயல் 
ெவளி  டாக ஓ  வந்த . அந்தக் காைள டம் இ ந்  தப் த் க்ெகாள்ள எனக்  
வ  ல்லாமல் இ ந்த . நான் பயப்ப வதற்  ப லாக, அந்த  லங் ற்காக வ ந் ேனன் . அ  
 ல அ  ரம் என்ைன ெந ங்  ட்ட . அ  அப்ேபா  தான், இரண்  மாதத் ற்   ன்   ர்க்ஸ்  
பண்ைண ல் ஒ  மாநிறம் ெகாண்ட (Colored) மனிதைன ெகான் ேபாட்ட .  ற  நான் 
அ னிடத் ல்  “உன் ைடய   ஷ் கேர என் ைடய ேநச இரட்சகர,் நான் உன்ைன ெதாந்தர  
ெசய்வ ல்ைல. நான் இப்ெபா   இந்த வயைலக் கடந்  என் ைடய ஊ யத் னி த்தம் ேபாய்க் 
ெகாண்  க் ேறன் . ஆைகயால், இப்ெபா   நம் ைடய   ஷ் கரா ய கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ேல நீ அங்ேக ெசன்  அந்த மரத் ன்  ேழ ப ” என்ேறன். அந்த காைள 
என்னிடத்   ந்   மார ்ஐந்  அ   ரத் ல் ஓ  வந்  நின்ற . அ  பார்ப்பதற்  தன் ெபலைன 
இழந்  காணப்பட்ட .  ன்  அ  வல   ற ம், இட   ற ம்,  ற் ப்பார்த்  அங்  ந்  நடந்  
ெசன்  மரத்த  ல்  ப த் க்ெகாண்ட . அ  சரிேய. அந்தக் காைளக்காக நான் வ ந் ேனன் . 
அைத நான் ேந த்ேதன் . அ  நிச்சயமாக சரிதான் .
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இப்ெபா  , அ  ேகட்பதற்  ைபத் யக்காரத்தனமாக ேதான் ம், ஆனால் நண்பேன, நான் 
இைத உங்க க்  ெசால்லட் ம். அப்ேபாஸ்தலனா ய ப  ைடய ைகைய சர்ப்பம் க த்த 
ெபா  , அவர ் 'ஐேயா  க் ரமாக அேயா ைன அல்ல   ஷத்ைத எ க்கக்  ய ம ந்  
ஏதாவெதான்ைற  ெகாண்  வா ங்கள்“  என்  ெசால்  இ ப்பாரானால்,  அ  அவைர
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பா த்  க் ம். ஆனால் அவர் பரி த்த ஆ  னால்   வ ம் நிரம்  இ ந்த னால், அைதக் 
கண்டெபா       அள   ட பயப்படாமல், அைத அப்ப ேய ெந ப் ன்  ேமல் உத  ட்  
கடந்  ேபாய் ட்டார். அ  சரிேய.

மக்கள்  பயந்  ேபா றார்கள்.  ற் ேநாய்தாக் ம் ேபா ,  'ஓ நான் இறந்   ேவன்  என 
ம த் வர ்   ட்டார“் என்ற காரியம் அவர்கைள   த் க்ெகாள் ற . அ  தான் உங்கைள 
மரிக்கச் ெசய் ற . நீங்கள் ,  ”நான்  கர்த்தரா ய இேய  ன்  ஊ யக்காரன் , இங்  ந்  
கடந் ெவளிேய ேபா. என்ைன   த் க்ெகாள்வதற்  உனக்  எந்த அ கார ம் இல்ைல“ என்  
ெசால் ங்கள். இைத உங்கள்  இ தயத்   ந்  உணர்ந்தவர்களாய்  ெசால் ங்கள். அதன்  ற  
என்ன நடக் ற  என கவனி ங்கள் . நீங்கள்  அைத பாவைன ெசய்  ந க்க   யா . நீங்கள்  
அைத ெபற்றாக ேவண் ம்.

ஒ  ேவடனாக, கா க க் ள்ேள, எத்தைன  ைற நான் பயங்கரமான   கங்கைள ேந க்  
ேநர் சந் த்  இ க் ேறன் . அைவகைள அப்ப ேய அங்  நின் ெகாண்      ேநரம் பார்த் க் 
ெகாண்  ப்ேபன் , அைவகள்  அப்ப ேய   ம்  சாைல ன்  ஓரமாக நடந்  ேபாய்  ம். அ  
சரிேய. நீங்கள்  பயப்ப  ர்களானால்  அைத  யற் க்க ேவண்டாம். ஆனால் நீங்கள்  
பயப்பட ல்ைலெயனில் , ெதாடர்ந்   ன்ேன  ெசல் ங்கள் . இன் ர  நீங்கள்  
பயப்ப  ர்களானால் , ேதவைன நம்ப நீங்கள்   யற் க்க ேவண்டாம். நீங்கள்    ம்ப ம் 
ம த் வரிடத் ல்  ெசன்  அவர ்உங்க க்  என்ன ெசய்ய  ம் என்  அவைர ேகட் க்ெகாள்வ  
உங்க க்   றந்ததா  க் ம். ஆனால் நீங்கள்  பயப்படாதவராய் அவைர ேந ப் ர்களானால் , 
அவைர அப்ப ேய இன்  இர  ஏற் க்ெகாள் ங்கள் ,  ன்  என்ன நடக் ற  என பா ங்கள், 
அவர ்கண் ப்பாக ெசய்வார.் அ  சரிேய.

இப்ெபா   எல்ேலா ம் பயபக்  டன்  இ ங்கள் . இைச இைசத் க் ெகாண்  க்க நாம் 
சற்  ெஜ க்கலாம்:
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 தாேவ, உம் ைடய  மாரனா ய இேய  ன்  நாமத் ல் வ  ேறாம். இன் ர , இந்த மக்கள்  
ேமைடக்  வ வதற்   ன்னேம அவர்கைள சந் க் ம் ெபா  , நான்  ஏன்  க ம் உற்சாகமாக 
இ க் ேறன்  என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல. ஆனால் ஆண்டவேர உம் ைடய   ைப னாேல, 
இப்ெபா   எனக்  உத  ெசய் ராக. மற் ம் இந்த ஆராதைனக்காக என்ைன 
அ ேஷ க் ம்ப  ேவண் க்ெகாள் ேறன் . ஏெனனில் இங்   ற் க்கணக்காேனார ்
காத் க்ெகாண்  க் ன்றனர். இன் ர  தாேம அவர்க க்  இ    ப்  ைன ன் நாளாக 
இ க்கட் ம். மற் ம் மகத்தான ஆ ர்வாதம் அவர்கைளப்  ன்ெதாடர்வதாக. இைத ேதவ ைடய 
ம ைமக்ெகன் , அவ ைடய  மாரன் , கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறன்  
ஆெமன் .

சரி, நண்பர்கேள, நான் இங்ேக இ க் ற இந்த ஸ் ரி டன்  ஒ  ேவைள சற்  ேபச 
ேவண்   க் ம். வழக்கமாக நான்  ெஜ க்க ெதாடங் ன டேன பரி த்த ஆ யானவர் 
 ன்பாகேவ அ  ல் வந்  ப்பார.் ஆனால் நான் இந்த ேமைடக்  வ வதற்   ன் நண்பர்கைள 
சந் த்த னால்     ெதாந்தர க் ள்ளா  க் ேறன் . ஆைகயால்  அவர ் என்ன ெசய்வார ் என 
கண்ட ய  ல நி டம் உங்களிடம் ேபச ேபா ேறன் .
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நாம் இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர ் அந்நியர்களாய் இ க் ேறாம். உண்ைம ேல நீங்க ம் 
நா ம் அந்நியர்கள்? இ ந்தா ம் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  நம் இ வைர ம் 
அ ந்  க் றார,் அ ந்  க்க ல்ைலயா?அவர ்நம் இ வைர ம்அ ந்  க் றார,் மற் ம் அவர ்
நமக்  ஏதா  ம் ெசய்வார ்என நான்  நம்  ேறன் .

சைபயாரிடம் இைத ேகட் ேறன் . யா க்காவ  இந்த ஸ் ரீையத் ெதரி மா? உங்க க் த் 
ெதரி மா? இக் ட்டத் ல்  இவர்கைள அ ந்தவர்கள் யாராவ  இ க்  ர்களா? சரி நல்ல .

இப்ெபா  , அவர்கைளக்   த்  எனக் த் ெதரியா . என் ைடய வாழ்க்ைக ல் இ ேவ 
நான் அவர்கைள  தல்  ைற சந் க் ேறன்  என்  ேதவன் அ வார். ஆனால் இேய    ஸ்  
மரித்ேதாரி  ந்  உ ர்த்ெத ந்தாரானால், நாம் இந்த   ேசஷத்ைத எ த்  சரியாக ேவதத் ல் 
ெபா த் ப் பார்க்கலாம்.
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இப்ெபா   அவர ் இந்த ஸ் ரீக்  என்ன ெசய்  ப்பார?் அவர்கள்  க னமாய் 
இ க் ற னால், ஏன், அவர்களிடத் ல்,  “கல்வாரி ல் மரித்த ேபா  அங்ேகேய அவர்கைள 
 கமாக் ேனன்” என     ப்பார.் ஆனால் இப்ெபா ேதா அவளிடத் ல் என்ன  ைற 
இ க் ற  என்  கண்ட ய,  ணற்றண்ைட ல் அந்த ஸ் ரீ டன்  ேப ன ப் ேபாலேவ ஒ   ல 
நி டங்கள்  இவர்கேளா  ேபசக்  ம்.  ற  அவளிடத் ல் என்ன தவ  இ க் ற  என்பைத 
கண்   ப்பார.் அதன்  ற  அவ ைடய தவ  என்ன என்    வார,் அல்ல  அவ க்  என்ன 
ேவண் ேமா அல்ல  அ ேபால்  ஏதாவ  ஒன்ைற ெசால் வார.் அ  அப்ப  நடந்தால் அ  ேநற்  
இ ந்த அேத இேய வாக இன்ைறக் ம்  இ க் ம். அ சரிதாேன? அந்த  தமாகத்தான்  ேவதம் 
அவைரக்   த்     ற . அந்த  தமாக தான் இன்ைறக் ம் இேய  இ ப்பார.்

இப்ெபா   நாம் அவ ைடய ஊ யக்காரர்களாய் இ க் ேறாம். இப்ெபா   நம் ைடய 
ெசாந்த எண்ணங்கள் நமக்  எ  ம் இல்லாத அள ற்  நம்ைம பரி ரணமாக ஒப் க்ெகா த் , 
பரி த்த  ஆ யானவர்  நம்ைமப்  பயன்ப த் ம்  பட்சத் ல் ,  அவர்  அேத  காரியத்ைதச்
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ெசய்யக்  ம். அவர ்அப்ப  ெசய்தால், அ  நல்ல  தான் . நான் அவைர அப்ப  ெசய்ய ைவக்க 
  யா  என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள். ஆனால், அவர ்வந்  அ ேஷகத்ைத ெகா ப்பாரானால், 
ஏன், அவர ் நிச்சயமாகேவ அைதச் ெசய்வார.் அைத   த்  நான் நிச்சய ைடயவனாக 
இ க் ேறன் .

இப்ெபா  , இ  ஒ  அழகான பட்டணம், இல்ைலயா? அற் தமான ெபரிய பட்டணம். ஆனால் 
இந்த பட்டணத் ற்  நிச்சயமாகேவ பண்ைடயகால எ ப் தல் ேதைவ. ஒவ்ெவா  பட்டணத் ற் ம் 
அ  ேதைவ. அ  சரி. ஒவ்ெவா  பட்டணத் ற் ம் அ  ேதைவ.

இப்ெபா  , பரி த்த ஆ யானவர் இங்  இ க் றார.் இங்  ஏேதா ஒன்  நடந்தெதன்  
உனக் த் ெதரி ம். நீ உன் ைடய சரீரத் ன்  நிைலைம ன்  நி த்தம் என்ைன பார்க் ம்ப  
வந்  க் றாய். உனக்  ஒ  அ ைவ  ச்ைச நடக்கேவண்   க் ற . அ  உன் ைடய 
உடம் ல் உள்ள ஒ  கட்  (Tumor). அ  உன் ைடய வ ற் ப் ப   ல் உள்ள . உன் ைடய 
ெதால்ைல உன் வ ற் ல் உள்ள , அந்த கட் தான்  உனக்   க்கத்ைதக் ெகா க் ற . அ  
தான் காரியம். அ  உண்ைமேய.
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இப்ெபா   ேவதம் சத் யம் என்  உங்க க்  நான் ெசான்ன னால்  நீங்கள்  என்ைன 
  வா க்  ர்களா? அவர் உங்க க்  என்ன ெசால்லப்ேபா றார் என்  பார்க்க நான் 
உங்கேளா      ேநரம்   தலாக ேபசப்ேபா ேறன் . பா ங்கள் , இங்  உள்ள 
 ட்டத் ன க்காக சற்  ேநரம்   தலாக ேபசப் ேபா ேறன் .

இப்ெபா   உங்கைளக்   த்  எனக்  ஒன் ம் ெதரியா  என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள் , 
ஆனால் உங்களிடத் ல்  என்ன தவ  உண்  என்பைத அவர ்அ வார். இப்ெபா   நீங்கள்  ஏேதா 
 த் யாசமாக உண   ர்கள். அ  அவ ைடய  ரசன்னத் ல்  இ க்கக்  ய உணர் . அ  
சரிதாேன? இப்ெபா   ஏேதா ஒன்  இ க் ற . நீங்கள்  ேந த்த ஒ வைர அல்ல  யாேரா 
ஒ வைர  ட்  வந்  ப்பைத நான்  காண் ேறன் . அவர ்உன் ைடய கணவர், அவ க்  ஏேதா 
ஒன்  தவறாக இ க் ற , அ  பக்கவாதம் . உன் ைடய கணவ க் ப் பக்கவாதம் இ க் ற . 
அ  சரிதாேன? இ  சரிேய. நீங்கள்  உங்க ைடய  ட் ற் ச்ெசன்  அவர ்ேமல் ைகைய ைவத் , 
அந்த  யா    ந்  அவர ்ெவளிேய வந்   கமாக   ம்   ர்களா? இங்ேக வா ங்கள்.

அன்பான ேதவேன, எங்கள்   தாேவ உம் ைடய ஆ  இந்த ஸ் ரீ ன்     தங்  இ ப்பதாக. 
அவள்  கமைடவாளாக மற் ம் அவ ைடய இ தயத் ன்  வாஞ்ைசயான  அவ க்  
ெகா க்கப்பட்  க்கட் ம். இந்த ஆ ர்வாதத்ைத உம் ைடய  மாரனா ய இேய    ஸ்  ன்  
 லம் ேகட் ேறன் . ஆெமன் .

ஸ் ரீேய நான்  ம ப  ம் உன்ேனா  சற்  ேபச   ம்  ேறன் . ேப ன காரியங்கள்  எல்லாம் 
எனக்  ஒ  கணைவ ேபால் மா  ட்ட . நான் உன்னிடத் ல்  இைத ேகட்க   ம்  ேறன் . 
காரியம் எப்ப  இ ந்தா ம் சரி அ  அவ க்  ஒன்  ல்ைல என்  நீ அ வாய். இப்ெபா   
நான் ெசால்ல வ  றைத என்னால் என் ைடய ஞாபகத் ற்  ெகாண்  வர  ய ல்ைல. 
ஆனால் எ வா  ந்தா ம் சந்ேதகத் ன்  நிழல் ெகாஞ்சம்  ட இல்லாமல் அ  சத் யேம. அ  
உண்ைம தானா? அ   ற்  ம் உண்ைமேய. ேம ம் உன் ைடய ஆ ைய நான் ெதாடர் க்  
ெகாண்ட ேபா , அேத சமயத் ல், ஏேதா ஒன்  உன்ைன அ ேஷ த்  ெகாண்  ந்தைத நான் 
கண்ேடன் . அ  சரிதானா? சரி. இப்ெபா   நீ அைத கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  தான் என்  
  வா ப்பாயானால், அவரால் அ ேஷ க்கப்பட்ட ஊ யக்காரனா ய நான், என் ேமல் அந்த 
அ ேஷகம் இ க்ைக ல், என் ைகைய உன் ேமல் ைவக் ம் ெபா   நீ எைத ேகட்டாேயா அைத 
ெபற் க்ெகாள்ளேவண் ம். அ  சரிதாேன? அைத நீ   வா க் றாய். அப்ப ெயன்றால் நீ எைத 
ேகட் றாேயா அைத ெபற் க் ெகாள்வாய். ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக.
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கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  தாேம ஆ ர்வ க்கப்பட்  ப்பாராக. இப்ெபா   ேதவன் ேமல் 
நம் க்ைகக் ெகாண்  ங்கள் . சந்ேதகப்பட ேவண்டாம். உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்,   ச் 
 ந்ைதேயா ம் அவைர   வா  ங்கள் .

இங்ேக  ட்டத் ல்  இ ப்பவர்களில் எத்தைனப் ேப க்  இன் ம் ெஜப அட்ைட இல்ைல? 
உங்கள்  ைககைள உயர்த் ங்கள். அ னால் நீங்கள்  எங்ேக இ க்  ர்கள்  என் ம் நீங்கள்  
 கத்ைத ெபற   ம்   ர்கள்  என்  எனக்  ஒ  ெபா வான எண்ணம்  ைடக் ம். கர்த்தர் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ெவ மேன   வா  ங்கள் . நீங்கள்  எைதக் ேகட் ர்கேளா 
அைதெபற் க் ெகாள் ர்கள்.

சரி, அந்த மனிதைன அ ப் ங்கள் . மாைல வணக்கம் ஐயா. நீங்கள்  கர்த்தரா ய இேய ைவ 
ேந க்  ர்களா? அவர ் அற் தமானவர் இல்ைலயா? அவேர   க் ற ேதவ ைடய  மாரன் . 
மற் ம் அவேர நம் ைடய  ட்ப ம் நம்ைம  கமளிக் றவ மாய் இ க் றார.் இப்ெபா   அவர ்
இந்த      ந் , எனக் க் ெகா த்த இந்த ஆைடகைள அணிந்  உன் டன்     ேநரம் 
ேப வாரானால் , அவர ்உன் ைடய ெதால்ைலைய அ ந்  ப்பார.்

நான் மக்களின்  மனைதப்ப க் ேறன்  என்   லர ் நிைனத் க்  ெகாண்  க்கக்  ம். அ  
 ற்  ம் தவ . ஐயா நீர ்இங்  வந்  உங்க ைடய ைககைள என் ைடய ேதாள்ப்பட்ைட ேமல் 
ைவ ங்கள் . அவர ் உங்கைள ெதாடர் ெகாள் ம்ப யாக ைவ ங்கள் .  “ யா யஸ்தர்கள் ேமல் 
அவர்கள்  ைககைள  ைவப்பார்கள்”  என்  இேய    ன  வண்ணமாக  உங்கைள  அவர்  ெதாடர் 
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ெகாள்ளச் ெசய் ங்கள் .

இப்ெபா   கர்த்தரா ய இேய  எனக்  ஒ  தரிசனத்ைத காண் த் , அைத என்னிடம் 
ெசால் , உங்க டன்  அந்தத்தரிசனம் ேப , அவர ் அவ் தமான தரிசனத்ைத எனக் க் 
ெகா க் ம் பட்சத் ல் அ  நைடெபற்றால் , அ  சரியா இல்ைலயா என்  உங்க ைடய 
தைலைய அைசக்க ேவண் ம். இப்ெபா   நீங்கள்  அங்  ந்  வ ம்ெபா   நான் மனிதர்களின்  
மனைத ப க் ேறன் என்  நிைனத் ர்கள் . இல்ைல ஐயா, நான் அப்ப  இல்ைல. நான் மனைத 
ப க் ற ல்ைல. இப்ெபா   இேய    ஸ்  மனைத வா க் றவராய் இ ந்தார ் என்  
ெசான்னால்  எப்ப  இ க் ம்? நீங்கள்  அைத   வா ப் ர்களா? அவர ்உண்ைம ேல அப்ப தான்  
இ ந்தார.் அவர,் அவர்க ைடய எண்ணங்கைள அ ந்தார். அ  சரிதாேன?
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இப்ெபா   உங்களால்  “எண்ணங்கள் அ த க் ம்”  “மக்களின்  மனைத ப ப்பதற் ம”; 
உள்ள  த் யாசத்ைத  ற    மானால்... இேதா இ  இங்  இ க் ன்ற மனைத ப ப்பவர்கள் 
ேபான்  அல்ல. அவர்கள்   சாைசக் ெகாண் ெசய் றார்கள் . அ   சா . இேய  
  ஸ்  னிடத்   ந்  அவன் அந்தக் காரியத்ைதப்   த் க் ெகாண்  பாவைன ெசய் றான் .

இப்ெபா   இந்த மனிதன் என் ைடய ேதாளின் ேமல் ைகைய ைவத்  க்க, சரியாக 
எனக்  ன்  ஏேதா ஒன்  நகர் றைத நான் காண் ேறன் . அ  ெவண்ைமயாக மா க் 
ெகாண்  க் ற . நான் ஒ  வா பன் நிற் றைதக் காண் ேறன் . அவன்  டமான வா பன். 
அந்த மனிதன் ஏேதாஒ  தவைறச் ெசய் றான் . அ  ெபால்லாங்கான காரியம். அதற்கான 
 ரயத்ைத அவன்ெச த்  ட்டான் . அந்த மனிதன் ச க ேநா னால்   க்கப்பட்டான் . அ  
அவ ைடய  யத்ைதேய ெக த் ப் ேபாட்ட . அந்த மனித க்  வயதான ேபா  ம்  ட 
அவைன அ  ெதாடர்ந்  பா த்த . அவ க்  ஒ  மைன  இ க் றாள். அவன்  க ம் 
ேமாசமான நிைலக் ள்ளானான் . இப்ெபா   அவன்  க ம் மேனாரீ யாக 
ெதால்ைலக் ள்ளானான் . அவன் பாவ மன்னிப் க்ெகன்ற எல்ைலையேய கடந்  ட்ேடாம் என 
நிைனத் க் ெகாண்டான் . ஐயா, அந்தகாரியங்கெளல்லாம் உண்ைமேய. அ  சரிெயன்றால் 
உங்க ைடய கரத்ைத இந்த ஜனங்க க்   ன்பாக உயர்த் ங்கள் . அவர்கள் அைத உண்ைம 
என்  காணட் ம்.

இப்ெபா தாவ  நீங்கள்  இைத அ  ர்களா? அ  என்னவா  ந்தா ம் சரி, ேதவன் 
உங்க ைடய   யத்ைத அ வார். உங்க ைடய   யத் ல் என்ன நடந்தேதா அைத அவர ்
அ வார். மற் ம் நீ என்னவா  ப்பாேயா, அைத ம் அவர ் அ வார். அ  சரிதாேன ஐயா? 
இப்ெபா   அவர ்அைத எ த்   வார் என நீங்கள்    வா க்  ர்களா? நீங்கள்  அவ ைடய 
 ரசன்னத் ேல இ க்  ர்கள் .இ  ஒ  ேவைள உங்க ைடய   ய நாட்களில்  இ வைர 
இல்லாத அள ற்  ெந க்கமாக இ க்கக்  ம். இப்ெபா   நான்  என் கரங்கைள உங்கள்  ேமல் 
ைவத் ,  த ள்ள  ட்டத்தாேராேட ேசர்ந்  ேகட் ம் ேபா , இேய    ஸ்  உங்க ைடய 
இ தயத் ன்  வாஞ்ைசைய த வார ்என   வா க்  ர்களா?
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இரக்க ள்ள பரேலாகப்  தாேவ, அ யக்  ய இந்த மனித உத கள்  அைசந்  “நான் அைத 
  வா க் ேறன்” என்  ெசால் ம் ேபா , அ  அவ ைடய உள்ளத் ன்  
(ஆத் மா ன்)ஆழத்   ந்  வ  ற  என்  நான்   வா க் ேறன் . ேம ம் இந்த 
ெபால்லாங்கான  யா  அவ ைடய சரீரத்ைத  ட் ப் ேபா ம்ப  ேகட் ேறன் . அவர ் தாேம 
ேதவ மாரனா ய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல   ைமயாய்  கத்ைதப் 
ெப வாராக. ஆெமன் .

கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக என் சேகாதரேன. ேதவ சமாதானம் உங்ேளா  
இ ப்பதாக. கடந்  ேபாங்கள் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நன்  ஐயா. அவர ்
உங்க க் ம் அைத ெசய்வார ்என நம்  ேறன் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

ஒ  நி டம் ெபா ங்கள் ஐயா. ஒ  ெபால்லாத ஆ  இந்த மனிதைன  ட்  கடந்  ேபான  
மற் ம் அ  ேவ  இடத்   ந்  எ ம்  றைத கண்ேடன் . அ ... ஓ, இரக்க ள்ள பரேலாகப் 
 தாேவ நீர ் எல்லாவற்ைற ம்அ ந்  க்  ர். ஸ் ரீேய, உன் ைடய   வாசேம உன்ைன 
இரட் த்த . அங்ேக அமர்ந்  கண்களின்  கண்ணீைர கசக் க்ெகாண்  க் றவேள, அ  நீ தான். 
நீ  க ம் நரம் த் தளர்ச் யால்  உைடந்  ேபா  க் றாய். மற் ம் சாத்தான்  உனக்  ஒ  
ெபாய்ைய     க் றான் . நீ மன்னிக்க   யாத தவைற ெசய்த னால் நீ மன்னிக்கப்படேவ 
  யா  என்  சாத்தான் உன்னிடத் ல்      க் றான் . சேகாதரிேய, உன் ைடய பாவங்கள் 
உனக்  மன்னிக்கப்பட்ட . கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  உன்ைன   ைமயாய்  கமாக் னார். 
உன்  கால்களால்  எ ந்  நின் , அைத இப்ெபா   ஏற் க்ெகாள். அ  கர்த்த ைடய 
ஆ ர்வாதங்கள். எ ந்  நின்  உன்  கரங்கைள உயர்த்  கர்த்த க் த்    ெச த் .
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இந்த மனிதனிடத்  ம் அேத ேபால் தவ  இ க் றதா? அேத தவறா? ேதவன் அைத அப்ப ேய 
 ட்   வார் என சாத்தான் நிைனத்தான் . ஆனால் அவனால்  அங்ேகேய இ க்க   யாமல்  
ேபா ற் . நீங்கள்  இ வ ம்    க்கப்பட் ர்கள் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நீங்கள்  
களி ர்ந்  உங்க ைடய வ  ல் ெசல் ங்கள் . கர்த்த ைடய  தனானவர்; இ வர ்பக்கத்  ம் 
நின் க்ெகாண்  க் றார.் ேதவன் தாேம ஆ ர்வ க்கப்ப வாராக   க்கப்ப வாராக.

அந்த ஸ் ரீைய   த் க்ெகாண்  க் ம ்தாயாேர, உங்கைளத் தான். உங்க ைடய நண்பர ்
 கமான னால்  நீங்கள்   க ம்  களி    ர்கள் .  நீங்கள்  அந்த  ஸ் ரீைய  ேந க்  ர்களா?
65
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நீங்கள்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ் ைவ ேந க்  ர்களா? நான் அவ ைடய  ர்க்கதரி  என்  
  வா க்  ர்களா? நீங்கள்  உங்க ைடய கரங்கைள அவர்கள் ேமல் ைவத்  க்  ர்கள் . 
உங்க க்   ட் வாதம் இ ந்த . சரியா? இனிேமல் நீங்கள்  அைத 
ெகாண்  க்கப்ேபாவ ல்ைல. உங்க ைடய   வாசம் உங்கைள இரட் த்த . நீங்கள்  ம ழ்ந்  
களி ர்ந்  உங்க ைடய வ  ல் ெசல் ங்கள் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நீங்கள்  
 கமாக்கப்பட் ர்கள்.

ேதவன் ேமல்   வாசமா  ங்கள் . சந்ேதகப்படாமல் உங்கள்     இ தயத்ேதா  
  வா  ங்கள் . இன் ம் கர்த்த ைடய  தனானவர் அங்ேக நின் க் ெகாண்  க் றார.் அவர ்
சரியாக உங்க க் ப்  ன்னாக அமர்ந்  க் ம் ஒ  சேகாதரி ன்  ேமல் இ க் றார.் நீங்கள்  
 ரிய தாக் த னாேல பா க்கப்பட்  அவ ப்பட் க் ெகாண்  க்  ர்கள் . ெவப்பம் அ கமாக 
இ ந்த னால் நீங்கள்  தாக்கப்பட்   ேழ   ந் ர்கள் . அ னாேல அ கமான  ைள கைள 
சந் த்  வ   ர்கள். இேய    ஸ்  உங்கைள  கமாக் னார். சேகாதரிேய, உங்க ைடய 
  வாசம் அவைரத் ெதாட்ட .  “உன் ைடய உ ரப்ேபாக்  நின்   ட்ட ” என்  அந்த 
ஸ் ரீ னிடத் ல்  ெசான்ன அேத கர்த்தரா ய இேய  இப்ெபா   ெசால் றார ் அந்த  ரிய 
தாக் தல் உன்ைன  ட்  அகன் ப்ேபான . நீங்கள்   ட் ற் ச ்ெசன்   ணமா ங்கள். கர்த்தர் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அவ ைடய ம ைமக்காக எ ந்  நின்  அவ க் த்    
ெச த் ங்கள் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அல்ேல யா.

ஓ. நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  உ ர்த்ெத த ன்  வல்லைமைய நீங்கள்  
எப்ப  சந்ேத க்க    ம்? அப்ப  ெசய்வ  பாவமா  க் ம். நான் உங்க ைடய 
  வாசத் ற்  சவால்    ேறன் . நான்  கர்த்த ைடய  தைனக்   த் க்  ம்  சாட் ைய 
கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் னாேல   வா  ங்கள் . நான் ெசால்வைத   வா  ங்கள் . 
நான்  ழந்ைதயாக இ ந்த ெபா  , நான்  றந்த அந்த நி டத் ேல அக் னி ஸ்தம்பமா ய 
அவர,்  ழந்ைதப்ப க்ைக ன்  ேமல் ெதாங் க் ெகாண்  ந்தார.் பத்  வ டங்க க்   ன்  
நான் கண்டதரிசனேம என் நிைன ற்  வர  ய  தல் காரியமாக இ க் ற . அப்ேபா  ஒ  
ம ஷன்  ெவள்ைள நிற ஆைடைய உ த் னைதப் ேபான்  என் அ ேக நின்  ெகாண்  ந்தார.் 
அவர ்ெவள்ைள அங் ேயா ம் அவ ைடய தைல   நீளமாக ெதாங் க் ெகாண்  ந்தன. அவர ்
என்னிடத் ல், நான்   யா பட்டவர்க க்காக ெஜ க்கேவண் ெமன்  ெசான்னார். மற் ம் 
 யா யஸ்த க்காக ெஜ க் ம்ப  இந்த வரமான  ேதவ க்ெகன்  ெகா க்கப்பட்  க் ற  
என்  ெசான்னார். நான்  யா ப்பட்டவர்க க்காக ெஜ க்க ேவண் ம். இப்ெபா   நீங்கள்  
இைத   வா க் ம்ப  உங்கைள கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறன் . அப்ெபா   
நீங்கள்    ைமயாய்  கத்ைத ெப  ர்கள். ஆம் ஐயா, அ  ஒ  ைதரியமான சவால்.
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ஐயா, உங்கைள   த்  என்ன? அேதா அங்ேக ெவள்ைள நிற சட்ைடைய அணிந் , காலைர 
 றந்  ட் ,  க உத்தமமாய் என்ைன ேநாக்  பார்த் க் ெகாண்  க் றவேர? உங்கைளத் தான் 
ஐயா? நீங்கள்  தான் . நீங்கள்  என்ைன   வா க்  ர்கள்  அல்லவா? உங்களிடத் ல் என்ன தவ  
இ க் ற  என்  நீங்கள்  அ  ர்கள்? உங்க க்  இ தயக் ேகாளா  இ ந்த , ஆனால் 
இனிேமல் நீங்கள்  அைத ெகாண்  க்கப் ேபாவ ல்ைல. உங்க ைடய   வாசம் அவைரத் 
ெதாட்ட . நீங்கள்  யாேரா ஒ வர ் ேமல் அக்கைர ள்ளவரா  க்  ர்கள் . அ  உங்க ைடய 
மைன . அவர்கள் சரியாக உங்க க்   ன்பாக அமர்ந்  இ க் றார்கள் . அவர்கள்  நரம் த் 
தளர்ச்  னால் அவ பட் க் ெகாண்  க் றார்கள் . அவர்க க்  அவ்வப்ெபா   இ தயக் 
ேகாளா ம் இ க் ற  என நிைனக் றார்கள். ஆனால் அவர்க ைடய வ   அந்த நரம்ைப 
அ த்  றேத அதற்  காரணம்.அவர்க ம்  கமானார்கள் . ஆைகயால் நீங்கள்  இ வ ம்    
ெசன்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ேல  ரணமா ங்கள் .  வ ள்ள ேதவ க்ேக 
   உண்டாவதாக.
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நான் அவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்  நீங்கள்  என்ைன   வா க்  ர்களா? அவ ைடய 
அ ேஷகம் இங்  இ க் ற . அவ ைடய அ ேஷகம் உங்க ட ம் இ க் ற . நீங்கள்  ஒ  
  வா . நீங்கள்  இதற்   ன்  என் ைடய  ட்டங்களில் ஒ  ைற  கத்ைத ெபற் ர்கள். 
உங்கைள எனக்  ஞாபகம் இல்ைல. ஆனால் ேதவன் அைத அ வார். மார்பகத் ன்  ேமல் ஏேதா 
ஒன்  இ ந்த . அங்ேக கட் கள்  இ ந்தன. அ  ஒ   தமான நீர ்கட் ையப்ேபான்  இ ந்த . 
மற் ம் உங்க ைடய ெதாண்ைட ப   ல் ஏேதா ேகாளா  இ ந்த .நீங்கள்   கமைடந் ர்கள் . 
அைவகள்  எல்லாம் ேபாய் ட்டன. உங்க க்  மற்ெறா  கட் யான  வ ற் ேல அல்ல  
அதற் க்  ேழ ஒ  இடத் ல்  வந்  க் ற . அ   ந் ம் ேதவன் உங்கைள இப்ெபா   
 கப்ப த் னார். ஆைகயால் உங்க ைடய வ  ல் ெசன்  ம ழ்ந்   ரணமாகலாம். ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவ க்ேக    ண்டாவதாக. அல்ேல யா.

 வ ள்ள ேதவ ைடய இரக்கத் ற் ம், நன்ைமக க் ம் நாம் அவைர எப்ப யாக 
  க்கேவண் ம். பயபக் ேயாேட இ ங்கள் . உங்க ைடய    இ தயத்ேதாேட 
  வா  ங்கள் . அப்ெபா   நீங்கள்  ேவண் க்ெகாள் வ  எ ேவா அைதப் 
ெபற் க்ெகாள் ர்கள்.

68

நான் அவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்  உங்க ைடய   இ தயத்ேதா , 
  வா க்  ர்களா? கவனி ங்கள் ,  ல ேநரங்களில் நீங்கள்  நாற்கா    ந்  எ ந்  நகர்ந்  
ெசல் ம்ப   யற்  ெசய் றைத நான் காண் ேறன் . அ  உங்க க்   க ம்  ரமமாக 
இ க் ற .  உங்க க்   ட்  வாதம்  இ க் ற .  அ  சரிதாேன.  உங்க க்  ஒ  சேகாதரன்
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இ க் றான் . நீங்கள்  அவன் ேமல்அக்கைர ள்ளவராக இ க்  ர்கள் . அப்ப த்தாேன? அவ க் ப் 
 ற்  ேநாய் இ க் ற . நீங்கள்   கமானீர்கள் . நீங்கள்  ேபாய் அவர ்ேமல் ைககைள ைவ ங்கள் , 
அப்ேபா  அவர ்  கமைடவார.் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் அவ ைடய 
ஆ ர்வாதங்கைள ெபற் க்ெகாள்வாயாக.

நீ என்ைன அவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்    வா க் றாயா? நீங்கள்   கத்ைதெபற்  
அங்ேக அமர்ந்  ெகாண்  இ க்  ர்கள் . ஆனால் இப்ெபா   உங்க ைடய ேபரப் ள்ைள  கம் 
ெபற ேவண் ெமன்    ம்   ர்கள் . மற் ம் அவனிடத் ல் என்ன  ைற இ க் ற  என்  நான் 
 றட் ம். அந்த ெதால்ைல அவ ைடய வா ல் இ க் ற . ம த் வர்கள்  அவ ைடய வா  ள்  
பார்த்தேபா , அவ ைடய வா ன் ேமல்பாகம் இல்லாமல் இ க் றைத நான் காண் ேறன் . அ  
சரிதாேன? நீங்கள்  ேபாய் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல உங்க ைடய 
கரங்கைள அவன் ேமல் ைவ ங்கள் .

69

ஸ் ரீேய, நீ அந்த வ ற்  ெதால்ைல ல் இ ந்    பட   ம்  றாயா? நீ உன் ைடய 
இர  ஆகாரத்ைத சாப் ட ேவண் மா? நீ இேய ைவேய உன் ைடய  கம் அளிக் றவராக 
ஏற் க் ெகாள் றாயா? அப்ப யானால் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல நீ 
ெசன்  உன் ைடய இர  ஆகாரத்ைத சாப்  .

வா ங்கள் ஸ் ரீேய, நீ உன் ைடய    இ தயத்ேதா    வா க் றாயா? நீ அந்த   நீரக 
ேகாளா   ந்     க்கப்பட்   ரணமைடய ேவண் ெமன்    ம்  றாய். அ  அேனக 
நாட்க க்   ன் உன்ைன   த்த . அவர ்உன்ைன  கப்ப த் வார் என நீ   வா க் றாயா? 
இப்ெபா   அவ ைடய அ ேஷகம் இங்ேக இ க்ைக ல், நான்  என் கரங்கைள உன் ேமல் 
ைவக் ம் ேபா , நீ உன் ைடய   யத்ைத மைறக்க ேவண் ெமன்  நிைனத்தா ம் , மைறக்க 
  யா . ஏெனனில் அவர ்உன்ைன அ வார். இ ந்தா ம் அவர ்உன்ைன  கமாக் வார் என்  நீ 
  வா க் றாயா?. அவர ் அைத ெசய்தார.் கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் ல் நம் ைடய 
சேகாதரிக்  அ  உ  ப்ப த்தப்படட் ம். நல்ல .

நீங்கள்  அந்த சரீர  ைறப்   ந் ம்,  டக்  வாதத்   ந் ம் மற் ம் உங்கள்  
சரீரத்  ள்ள அைனத்   யா களி  ந் ம்   பட ேவண் ெமன்    ம்   ர்கள் . நாங்கள்  
இப்ெபா   இேய ைவ ேகட் ம் ேபா  அவர ்உங்கைள கமாக் வார் என   வா க்  ர்களா?
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கர்த்தாேவ, இேய    ஸ்  ன் நாமத் னாேல இந்த ஸ் ரீ கமைடவார்களாக. இைத 
ேதவ ைடய ம ைமக்ெகன்  ேகட் ேறாம் ஆெமன் .

இப்ெபா  , சேகாதரிேய சந்ேதாஷத் டன்  ெசல் ங்கள் . ம ழ்ச் யாய்ச் ெசல் ங்கள் . 
உங்க ைடய   வாசம் இன் ம் அ கமாக உயர்ந்  கட்டப்படட் ம். உங்கள்     
இ தயத்ேதா    வா  ங்கள் .

 மாட் ேய உங்க ைடய    இ தயத்ேதா    வா க்  ர்களா? உங்களிடத் ல்  என்ன 
 ைற இ க் ற  என்  அவர ் எனக் க்   னால் நீங்கள்  இேய ைவேய உங்க ைடய  கம் 
அளிப்பவராக ஏற் க்ெகாள் ர்களா? உங்க க்  ஏேதா ஒ   தமான ெதால்ைல இ க் ற . 
நீங்கள்  எப்ெபா  ம் அ கமாய் இ ம் க்ெகாண்  இ க்  ர்கள் . அ  ஆஸ் மா நிைல. 
உங்க க்  நரம் த் தளர்ச்  ம் இ க் ற . இேய  உங்கைள  கப்ப த்தப் ேபா றார் என 
  வா க்  ர்களா? இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல  கத்ைதப்ெபற் க் ெகாள் ங்கள் . 
ஆெமன் . நல்ல .
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வா ங்கள் ஸ் ரீேய, உங்க ைடய    இ தயத்ேதா    வா க்  ர்களா? அந்த 
இரத்தேசாைக நிைல   ந்    பட   ம்   ர்கள் அல்லவா? உங்கைளப் பார்ப்பதற்  இரத்த 
ேசாைக இ க் றைதப் ேபான்  ேதான்ற ல்ைல. ஏெனனில், நம் இ வ க் ம் மத்  ல் இரத்தம் 
ஒ  க் ெகாண்  க் ற னால் ெவண்ைமயாய் காணப்ப   ர்கள். இப்ெபா   
  வாசத் னால் நீங்கள்  கல்வாரிக் ச ் ெசன்  இேய    ஸ்  னிடத்   ந்  இரத்தத்ைத 
பரிமாற்றம் ெசய் , இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல  ணமா ங்கள். அ  அப்ப ேய 
ஆகட் ம். அல்ேல யா.

சேகாதரிேய, நீங்கள்    வா க்  ர்களா? உங்க க்  நரம் த் தளர்ச்  நிைல 
உண்டா  க் ற . ேம ம் உங்க க்  வ ற்   ரச்சைன ம் உண் . அ  உங்கைள 
ெதால்ைலப்ப த்  ற . உங்க ைடய நரம்  தளர்ச் ேய உங்க ைடய வ ற்ைற ம் 
ெதால்ைலக் ள்ளாக் ன . அ ேவ உங்க ைடய வ ற் ப் ண்வர காரணமா ற் . நீங்கள்  
ஏப்பம்   ம்ேபா  உண  ேமேல வ  ற . அ னால் உங்க க்  எரிச்சல் உணர்  
அ கமா ற . இேய    ஸ்  உங்கைள  கமாக் வார். இப்ெபா   நான் என் ைடய 
கரங்கைள உங்கள்  ேமல் ைவத்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் இந்த  சாைச 
க ந்  ெகாள் ேறன் . நீங்கள் , உங்கள்  வ  ேல களி ர்ந்  ேதவைனத்   த் ெகாண் ச் 
ெசல் ங்கள் . நீங்கள்  இனிேமல்  ழந்ைத ஆகாரம் ேபான்றைவகைள சாப் ட ேவண் ய அவ யம் 
இல்ைல. நீங்கள்   ணமைட ர்கள் . ேதவ க்ேக    உண்டாவதாக என்  ெசால் ேவாம்.
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நீங்கள்  அங்ேக நடந்  ேபானேபா , ேதவன் உங்கைள  கப்ப த் னார் என்  
  வா க்  ர்கள் . அ ... சரியாக அ  தான் நடந்த . இேய    ஸ்  உங்கைள 
 கமாக் னார்.  அந்த  கட் க்  அ ைவ    ச்ைச  ேதைவ ல்ைல  என்    வா க்  ர்களா?
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இச்ெசய் கள்

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

22ேதவேனா  ஒ  தனிப்பட்ட அ பவம்

அங்  ந்  அைத ேதவன் எ த்  ட்டார் என்    வா க்  ர்களா? ேதவ ைடய 
ம ைமக்ெகன்  உங்க ைடய வ  ல் ம ழ்ந்  ெசன்   ணமா ங்கள் .

நான் அவர்க க்  ெசான்ன அேத ேநரத் ல் ஒ   ளங்க   யாத உணர்  உங்கைள 
தாக்   க் ற . உங்க க் ம் அேத கட்  தான். நீங்கள்  உங்க ைடய வ  ல் ெசன்  
 ணமா ங்கள். கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பார். அல்ேல யா!

நீ உன் ைடய வ ற் ப்  ரச்சைன   ந்    பட்  உன்  இர  ஆகாரத்ைத 
சாப் டேவண் ம் என்    ம்  றாய். ஏெனனில் உன்னால் அேநக நாட்களாக அப்ப  சாப் ட 
  யாமல்  ேபான . நீ ேபாய் உன் ைடய ஆகாரத்ைதப்   , அந்த வ ற் ப் ரச்சைன உன்ைன 
 ட்  ெசன்  ட்ட . நீ  ணமானாய்.
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சேகாதரிேய, உனக் ள்  இ க் ம்  ற்  ேநாைய இேய    ஸ்  எ க்காமல்  ேபானால் நீங்கள்  
மரிப் ர்கள். ஆனால் அவர ் அைத இப்ெபா   எ ப்பார் என   வா க்  ர்களா? நீங்கள்  
உங்க ைடய வ  ல் சந்ேதாஷத் டன்  ெசன்   ணமா ங்கள். அல்ேல யா. நீங்கள்  
ஒ ேவைள என்ைன ைபத் யக்காரன்  என நிைனக்கலாம். ஆனால் நான் ைபத் யக்காரன்  அல்ல. 
அேதாஅந்த ஸ் ரீ களி ர்ந் , அங்ேக ேபா றார்கள். சந்ேதாஷமாகப் ேபா றார்கள்.

நீங்கள்  என்ன நிைனக்  ர்கள்  ஐயா? உங்கைள எந்த ேநரத்  ம்   க்கக்  ய அந்த 
 க்கத்   ந்   ணமைடய   ம்   ர்கள். அேதா அங்ேக  ன்னாக அமர்ந்  இ க் றவேர, 
ஆம், ஐயா, நீங்கள்  தான். ேதவன் உங்கைள  கப்ப த் னார். நீங்கள்  அைத   வா த்தால் , 
உங்கள்  கால்களில் எ ந்  நின்  அைத இப்ெபா ேத ஏற் க்ெகாள் ங்கள் . ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக.
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அேதா இரண்டாவ  நபராக, அங்ேக  ன்னால்  இ க் றவேர நீங்கள்  இ தய ேகாளாேரா  
இ க்  ர்கள் . நீங்கள்  அ   ந்   ண்  வர   ம்   ர்கள் . அேதா அங்ேக இ க் றவேர அ  
சரியா? நீங்கள்    வா ப் ர்களானால்  ேதவன் உங்கைள  ணமாக் வார்.

உங்க க்  அ த்ததாக அமர்ந்  இ க் ம் ஸ் ரீக்   ட் வாதம் இ க் ற . ஆம் நீங்கள்  
தான். அவள் ேமல் உங்க ைடய கரங்கைள ைவ ங்கள் . அவள் தாேம  கத்ைத ெபற் க் 
ெகாள்வார்களாக. ேதவன் அைத ஆ ர்வ ப்பார்.

அைத   த்  என்ன நிைனக்  ர்கள்? அேதா அங்ேக உயர ்இரத்த அ த்தத்ேதா  இ க் ம் 
ஸ் ரீேய? அேதா அங்ேக இ க் றவர்கேள நீங்கள்  தான் . நான்  உங்கேளா  தான்  ேப  ேறன் . 
நீங்கள்  உயர ் இரத்த அ த்தத்ேதா  அமர்ந்  இ க்  ர்கள் . நீங்கள்  கலப் னமான 
பாைஷ ைடயவர்கள் . ெஜர்மன்  ெமா ைய ேப  றவர்கள் . நீங்கள்  ெஜர்மன்  ெமா ைய ம் 
ேப  ர்கள். உங்கள்     இ தயத்ேதா    வா த் , எ ம்  இேய    ஸ்  ற் ள்  
 கத்ைதப் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் .

நீங்கள்  வ ற் ப்  ரச்சைன   ந்    பட   ம்   ர்களா? நீங்கள்  ேபாய் உங்கள்  இர  
ஆகாரத்ைதச் சாப்  ங்கள் . கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ெசன்  இர  
ஆகாரத்ைதச் சாப்  ங்கள் .

75

நீங்கள்  யாவ ம்  இந்த மணிேவைள ல்  கமைடய   ம்   ர்களா? 
அப்ப யானால்,உங்க ைடய கால்களில்  எ ந்  நின் , என் ைடய கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ் ைவ உங்க ைடய ெசாந்த  கமளிக் றவராக ஏற் க்ெகாள் ங்கள் . அப்ேபா  அவர ்
உங்கைள  கமாக் வார்.

ஓ ேதவேன, இந்த  ட்டத்தார ்ேமல் இரக்கமா  ம்  பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இந்த இடத்ைத 
இப்ெபா   எரி ற அக் னியால்  நிரப் வாராக. மற் ம் ேதவாலயத்ைத சாலேமான்  ர ஷ்ைட 
ெசய்த ெபா   பரி த்த ஆ  ன்  ைக உள்ேள வந்தைதப்ேபான்  இங்ேக நிரப்பட் ம். ேம ம் 
ேதவ வல்லைமயான  இந்த மக்கள்      ரவா த் வரட் ம்.  யா யஸ்தர்கள் தாேம இேய  
  ஸ்  ன்   லம் இந்த மணி ேவைள ேல  கமைடவார்களாக.


