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மாைல வணக்கம் , நண்பர்கேள .  இந்த இர ன் ெபா  ல்  இங்  ப்பதற்காக நான்    ந்த 
சந்ேதாஷமைட ேறன் . எல்ேலா ம்   ம்  வரத்தக்கதான ஓர ் அ ைமயான வரேவற்  இங்  
இ க் ற . இ  என்ைன நன்றாக உண ம்ப  ெசய் ற .
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இப்ெபா   நைடெபற்ற என் ைடய  ட்டங்கள்  எல்லாம்  கமளிக் ம்  ட்டங்களாக 
இ ந்த னால் என்னால் ேவத பாடங்கைள  யானிப்பதற்ேகா அல்ல  உங்கேளா  சற்  
ேப வதற்ேகா அல்ல  எைத ேம ெசய்வதற்  த ண ல்லா  ந்த . ஆனால் நான் ேப வ ல் 
  ப்பம் ெகாண்டவன் . அைத எல்ேலா ம் அ ந்  க்  ர்கள்.

என் ைடய தாய் இவ் தமாக ெசால்வ ண் , நான் நடப்பதற்   ன்னதாகேவ ேப ேனன் 
என் . அத ைடய அர்த்தம் என்னெவன்   ன்ேனார்   வைத அ  ர்கள். ஆனால் ேதவேனா 
என் ைடய இ தயத்ைத மாற்  அவைரப் பற் ேய ேப ம்ப  ெசய்தார.் அதற்காக நான் 
சந்ேதாஷப்ப  ேறன் . பார்த் ர்களா? நான் எப்ெபா  ம் அவ ைடய  கைழேய 
பா க்ெகாண் ம், அவைரப் பற் ேய ேப க்ெகாண் ம் மரிக்க   ம்  ேறன் . அப்ப ச் 
ெசய்வேத சரி என்  நான்  நிைனக் ேறன் .

நமக்  இராப்ேபாஜன ஆராதைன இன் ர  இ ப்பதால் நமக்  ேநரம் அ கம் இல்ைல . 
மற் ம்  தன்  ழைம அன்  ேவதபாட ஆராதைன இ க் ம். கர்த்த க் ச ்  த்தமானால்,  ல 
காரியங்கைள அன்  ேபா க்கப்ேபா ேறாம்.

இப்ெபா  , இந்த இர ேல, கர்த்த க் ச்  த்தமானால் ,    ய ேநரத் ல் ஒ   ல 
நி டங்கள்  உங்கேளா  ேபச   ம்  ேறன் . இன்  நான்   ரசங் க் ற  சற்  எ ர்பாராததாக 
இ க் றைத நீங்கள்  அ  ர்கள். இ ப்  ம் “சமயம் வாய்த்தா ம் வாய்க்கா ட்டா ம்; 
உனக் ள்ளாக இ க் ம் நம் க்ைகையக்   த்  உன்னிடத் ல்  ேகட் ற யாவ க் ம்  உத்தர  
ெசால்ல எப்ெபா  ம் ஆயத்தமா  ” என்  ேவதம்    றைத   வா க் ேறன். ஆகேவ 
எனக் ள்ளாக இ க் ம் நம் க்ைகையக்   த்  நான் சாட்  பக ம்ேபா  நிச்சயமாகேவ 
எனக்  ஆ ர்வாதமாய் இ க் ற . நீங்க ம் அைத ஏற் க் ெகாள் ம்ேபா  அ  உங்க க் ம் 
ஆ ர்வாதமாக இ க் ெமன நம்  ேறன் . ஆகேவ எனக் ள்  இ க் ம் அேத நம் க்ைக 
உங்க க் ள் ம் இ க் ம்ேபா , நாம் ேதவ ைடய ராஜ் யத் ன்  சக  ரைஜகளாக 
இ க் ேறாம்.
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இப்ெபா   நி  ஆல்பனி  ள்ள ெமத்த ஸ்ட்சைப ல் நடந்த எ ப் தல்   ட்டங்கைளப் 
பற்  ேகள் ப்பட்ேடன் . அதற்காக நான்  க ம் சந்ேதாஷமைட ேறன் . சேகாதரன்    ேமன்  
அவர்கள் சற்   ன்னதாக அ  த்த  ர் ல்   ட்டத்ைதப் பற்  நான் ேகள் ப்பட ல்ைல, 
ஆனால் நீங்கள்  அைதக்    த்  அ ந்  க்  ர்கள் என்  நம்  ேறன் . அந்த எ ப் தல்  
 ட்டங்கள்  நைடெப  ற இடத் ன்  அ ேக இ க் றவர்கள் , நீங்கள்  யார ்பக்கம் இ க்  ர்கள்  
என்பைத காண் க் ம் ெபா ட் , அங்  ெசன் அ ல் கலந்  ெகாண்  ேதவ ைடய 
 ள்ைளகேளா  உங்கைள  ர நி ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள் . நாம் ேதவைன சார்ந்தவர்கள்! நாம் 
எப்ெபா  ம் அவ ைடய மக்கேளாேட நம்ைம  ர நி ப்ப த் க் ெகாள்ள   ம்  ேறாம்.

இப்ெபா   சேகாதரன் ெந ல்   ய வண்ணமாக  தன்  ழைம ஆராதைனயான  
ேவதப்பாட ஆராதைனயாக இ க் ம். நீங்கள்  வழக்கமாக ேவதப்பாட ேபாதைனையக் 
ெகாண்  க்  ர்கள்  என்  நிைனக் ேறன் . இல்ைலயா சேகா. ெந ல்? (சேகாதரன் ெந ல்“ஆம்” 
என் றார்). அ   க ம் நல்ல .
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வார்த்ைதைய ேபா ப்ப  எப்ெபா  ேம சைபையஉ  யாக ைவக் ம்! ஏெனனில் ம ஷன்  
அப்பத் னால் மாத் ரம் அல்ல ேதவ ைடய வா   ந்   றப்ப ம் ஒவ்ெவா  
வார்த்ைத னா ம்  ைழக் றான் . மற் ம் இன்  காைல ேவைள ேல ேதவ ைடய 
வார்த்ைதயான  எப்ப  ஒ ேபா ம்   ந்  ேபாகா  என்பைத ம், எப்ப  நிைறேவ ன  
என்பைத ம்   த் ப் பார்த்ேதாம்.

பாடல்கைள அவர்கள் பா க் ெகாண்  ந்தேபா , நான்  எைதக்   த் ப் ேபசப்ேபா ேறன்  
என்  எண்ணிக் ெகாண்  ந்ேதன் . உடேன, “எல்லா பரி த்தவான்க ம் தங்கள்  ெநற்  ேல ஒ  
 த் ைரையக் ெகாண்  ப்பார்கள் என்  ெசால்லப்பட்டைதக்   த்  நிைனக்க ஆரம் த்ேதன் . 
பார்த் ர்களா? நாம் அங்ேக கடந்  ெசன்ற  ற , பரி த்தவான்கள் யாவ ம் தங்கள்  ெநற்  ேல 
ஒ   த் ைரையக் ெகாண்  ப் பார்கள்.
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ேம ம் இன் ர , நான் ேவதத்  ள்ள ஒ  வசனத்   ந்  ஒ  ப  ைய மாத் ரம் 
வா க்கலாம் என நிைனக் ேறன் . அ    ேசஷப ் த்தகங்களில் இ க் ற . இேய  அவ ைடய 
  வான வாக் யத்ைத வா த்    த்த ன்னர்,  “இன்ைறக் , இந்த வார்த்ைதகள்  
நிைறேவ ன ” என்றார்.

  ஸ் , அவ ைடய  வக்கத் ேல, அதாவ  அவ ைடய ஊ யத் ன்   வக்கத்   ந்ேத 
அவர ்ேதவ மாரனாகேவ இந்த உலகத் ல்   றந்  ந்தார.் அ  உண்ைமதான் . அவர ் 'கர்த்தரா ய 
இேய வானவராக'  றந்  ந் ம், எட்டாம் நாளிேல   த்தேசதனம் ெசய்யப்பட்ட  றேக 
அவ க்  இேய  என்  ெபயர் ெகா க்கப்பட்ட . ஆனால்  அவர்  றக் ம்ேபாேத  ஆண்டவரா ய
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  ஸ் வாக  றந்தார.்  'இேய  என்ற ெபயர ் ெகா க்கப்பட்ட  அவ க்களிக்கப்பட்ட ெபயர.் 
  ஸ்  என்ப  அ  அவர ் என்னவா  க் றார் என்பைதக்   க் ற பட்டப்ெபயர;் ஆனால் 
அவர ் றக் ம்ேபாேத   ஸ் வா  ந்தார், ேதவனாேல அ ேஷ க்கப்பட்டவர்.

வழக்கமாக இராப்ேபாஜன ஆராதைனயான  சற்  அ க ேநரம் எ த் க்ெகாள் ம் 
என்ப னால் , நான் இப்ெபா   அ க ேநரம்  ரசங்கம் ெசய்யாமல், ஒ  நல்ல இராப்ேபாஜன 
ஆராதைனையக் ெகாண்  க்கத்தக்க ேபா மான அள  ேதவ ைடய ஆ யான வைர 
நம்மத்  ல் உண ம் அள ற்  மாத் ரேம ேபசப் ேபா ேறன் .
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இங்ேக அ  க்கப்பட்ட எல்லா ஆராதைனகைள ம், எ ப் தல்   ட்டங்க ைள ம் மற் ம் 
 யா யஸ்தைர ம், ேதைவ ள்ளவர்கைள ம் நிைன ல் ெகாண்  ங்கள் . சற்  ேநரத் ற்  
 ன், அவர,் ஓர ்  ட் ற்   ஜயம் ெசய்த ல், அங்ேக  சா னால்   க்கப்பட்ட ஒ    வன்  
  தைலயைடய ேவண்  றான்  என்  என்னிடம்   னர.் இப்ெபா   ேவதமான , 
இப்ப ப்பட்ட மக்க க்காக நாம் ஒன்றாகக்    ெஜ க்க ேவண் ெமன    ற .

இங்ேக அேனக வ டங்க க்   ன்பாக, ஜார்  கார்டர ் என்ற ெபய ைடய ஒ  வா பப் 
ெபண்  ஒ வள்  தரிசனத் ன்   லம்  கமைடந்தைத நீங்கள்  அ  ர்கள். காச ேநா னால் 
பா க்கப்பட்  எட்  வ டம் ஒன்ப  மாதங்களாக, ப க்ைகைய  ட்  எ ம்பாமல் இ ந்த 
அவள், தன் ைடய ேவதைன ன்  ப க்ைக   ந்  எ ப்பப்பட்டாள் . அவ க்காக நான் அங்ேக 
ெஜ க்கப்ேபா  ந்ேதன் . நீங்கள்  அந்த சம்பவத்ைத அ ந்  க்  ர்கள் . அவ ைடய தாயா ம் 
தந்ைத ம் ெதய் க  கமளித்தைலக்   த்    வாசமற்றவர் களா  ந்தார்கள் . அவர்கள்  
என்ைன ம் ஏற் க்ெகாள்ள ல்ைல. ஆனால் அந்தப் ெபண்ேணா  கமாக வாஞ்ைசயா   ந்தாள் .

6

ஒ  நாளிேல, நான் சேகாதரன் ைரட் அவர்களின்  இடத் ேல ஞானஸ்நான  ட்டத்ைதக் 
ெகாண்  ந்தேபா , அந்தப் ெபண்  அங்ேக வந்  ஞானஸ்நானம் எ த் க் ெகாள்ள   ம் னாள் . 
ஆனால் அவளால் தன் ப க்ைகைய  ட்  எ ந்  க்கக்  டா  ந்த . அவள் அந்தப்ப ேய 
 ட்டத் தட்ட எட்  அல்ல  ஒன்ப  வ டங்களாக இ ந்  ந்தாள்.

நான் அப்ேபா  அங்ேக இ ந்த அடர்ந்த காட் ப் ப   ேல ெஜபம் ெசய்  
ெகாண்  ந்தேபா , சேகாதரி உட்ஸ்  அவர்கள் இர  உண ற்காக அைழப்  மணிைய 
அ த்தார்கள் . எனக்  நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய  ன்   ரசன்னம்  க ெந ங்  
இ ந்த னால் அந்த மணி ன் ஓைசைய ேகட்கக்  டாத அள ற்  நான் 
ெஜ த் க்ெகாண்  ந்ேதன் . இ ளைடய ெதாடங் ன . அப்ேபா  அங்ேக இ ந்த 
ஒ அடர்த் யான  தரின் (Dogwood bush) ந  னிேல ஒ  ெவளிச்சம்  ரகா க் றைதக் 
கண்ேடன் . அ  என்னிடம், “கார்டர ் ட்டாரிடம் ெசல்” என்    ன .

சேகாதரன் ைரட், நீங்கள்  அங்ேக என்ேனா  இ ந் ர்கள் அல்லவா? (அதற்  சேகாதரன் ஜார்ஜ் 
ைரட்,  “ஆம் ஐயா” என் றார்) நாங்கள்  அங்ேக ெசன்றேபா  காரியங்கள்  எவ் தமாக இ க் ம் 
என்  தரிசனம் ெசான்னேதா அப்ப ேய எல்லாம் நடந்த . ஒன்ப  வ டம் எட்  மாதங்களாக காச 
ேநாயால்   க்கப்பட் , ப க்ைக   ந்  எ ந் ராத ஜார் யா, அந்த நி டத் ேலேய 
 ணமானாள் . அதன்  ன் எனக்  ெதரிந்த மட் ல்  அவள்  இ  மட் மாக ஜலேதாஷம் அல்ல  அ  
ேபான்றவற் னாெலா ய ம ப  ம் ப க்ைகக்    ம் ன ல்ைல.
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அவள் இப்ெபா   ம ப  ம்  க னமாய் இ க் றாள் என்  ேகள் ப்பட்ேடன் . நான்  
ெவளிநாட் ற்  ெசல்வதற்   ன்பதாக சேகாதரன்  ைரட் அவர்களின்  இடத் ல்  ஒ    ைக 
நடத் ன்ேபா  அவள் அங்  வந்  ந்தாள்.

அவள் அங்  ந்  கடந்  ேபான  ற , நான் ஜார்  டம் ேபா ம்ப  கர்த்த ைடய 
ஆ யான  என்ைன அ த் க் ெகாண்  க் ற  என்  சேகாதரன் ைரட் டம்   ேனன். அவள்  
மார்பக  ற் ேநா னால்   க்கப்பட்  அவ ைடய கைட  கட்டத் ல்  இ க் றாள் என்  
ேகள் ப்பட்ேடன் . இனி ம் ேபாராட ெபலனில்லாமல் மரிக்க தன்ைன ஒப் க்ெகா த்  அைத 
ஏற் க்ெகாள்ள ஆயத்தமா  ந்  க் றாள் .

அதன் ன்  நான்    ம்ப ம் வந்  க் ேறன்  என்பைத அவள் ேகள் ப்பட்டேபா , அவள் தன் 
ப க்ைகைய  ட்  எ ந்தாள் . நான்  அவ ைடய அந்த    உள்ளத்ைத ஆ ர்வ க் ேறன் . அவள் 
இப்ெபா    ணமாகப் ேபா றாள் என்    வா க் றாள். ஒ  அ  ள்ள மனிதனின் 
ெஜபத்ைத ேதவன் ேகட்பார ் என்ப ல் நம் க்ைகைய ெகாண்  க் றாள். அ  நிச்சயமாகேவ 
அ கமான   வாசம் தான். ஜார் ைய என் ைடய சேகாதரிையப் ேபால் ேந க் ேறன் . கர்த்தர் 
அவ ைடய  வைனத் தப்  ப்பதற்காக நீங்கள்  அைனவ ம்  என்ேனா  ேசர்ந்  ெஜ க் ம்ப  
ேகட் க்ெகாள் ேறன் . நான் அங்  ெசல் ம்ேபா , நான் என்ன ெசால்ல ேவண் ேமா அைத 
ேதவன் எனக் ச் ெசால் வார.்..

அ  ேபான்  அேநகர ்  க னமாய் இ க் ன்றார்கள் .  ஸ்டர.் வ ஸ்  ஹார்ட் (சேகா. 
 ம்வ ஸ்  ஹார்ட்) என்பவர் ஒ வர ்இங்   ன்ெபல்லாம் வ வ ண் . அவ ைடய சேகாதரனின்  
மகன் நின நீர ்  ரப்   ற் ேநா னால் (HODKINS DISEASE) பா க்கப்பட்  ம த் வமைன ல்  
ேசர்க்கப்பட்  க் றான் . அந்த ேநாய்  ற் ேநாையக் காட்  ம் ெகா ய  என்பைத நீங்கள்  
அ  ர்கள்.
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நம் ைடய சைப  ம் அவ் தமான ேநா னால் பா க்கப்பட்ட ஒ  ெபண்  ெகாஞ்ச 
நாட்க க்   ன்   ணமைடந்தைத நாம் கண்  க் ேறாம். அந்த வா ப ெபண்ைன 
உங்க க்  ஞாபகம் இ க் றதா? அவள்  ப்ப  நாள் மட் ேம   ப்பாள்  என்  ம த் வர்கள்  
    ந்தனர். அந்ேநரத் ல்  அவள் இங்  க் ம் ேமல்நிைல பள்ளி ல் ப த் க் 
ெகாண்  ந்தாள். அவ ைடய தாயார் இங்  வந் , தன் ைடய   யத்ைத   ஸ்  க்  
ஒப் க்ெகா த் , ஞானஸ்நானம் எ த்  ெகாண்  ந்தார்கள். அந்த ெபண் ம் அந்தப்ப ேய 
ெசய்தாள். அவள் '  ய  க் ரம் மரிக்கப் ேபா றாள்' என்பைத   த்  அவ க்  
ெதரியப்ப த்த ேவண்டாம் என்  ேகட் க் ெகாண்டனர.் ஆனால் அவள் ஒ  காைல ேவைள ேல 
ெஜபவரிைச ல் வந்  ெகாண்  ந்தேபா , பரி த்த ஆ யானவர் அவ டேன இைடப்பட்  
அவ ைடய எல்லா காரியங்கைள ம் அ ந்  ெகாண்டார.் அவர்களால்  அந்த ேநா ன் 
அ   ைய    ம் காணக் டாத அள ற்  அங்ேகேய  ணமானாள் . அ   ட்டத்தட்ட இரண்  
அல்ல   ன்  வ டத் ற்   ன்  நடந்த  என்  நிைனக் ேறன் . நான் அந்த ெபண்ைன ஒ  
வ டத் ற்   ன்  ம ப  ம் சந் த்ேதன் . அவ க்  இப்ெபா     மணமா  ட்ட  என்  
நிைனக் ேறன் . அவள் நன்றாக இ க் றாள். அதன் ன்  அந்தேநாய் அவைள ஒ  ேபா ம் 
பா க்க ல்ைல .

இப்ெபா   ேதவனால்  ஹாட் ன்ஸ்  ேநாைய  ணப்ப த்த    ம், அ  அவ க்  ஒ  
ெபா ட்டல்ல.  “நாேன உன் எல்லா  யா கைள ம்  ணப்ப த் ம் பரிகாரியா ய கர்த்தர் 
என்றார்”. ஆகேவ  யா யஸ்தர்க க்காக ம் மற் ம் நடக்க இ க் ற  ட்டங்க க்காக ம் 
சற்  அவரிடம் மன்றாடலாம்.

இரக்க ள்ள பரேலாகப்  தாேவ, இப்ெபா   நாங்கள்      க் ம ்இந்த அ ைமயான    
இடமான  பார்ப்பதற்   க சாதாரணமானதாக காட் யளித்தா ம் நீர ் எங்கைள அேநக  ைற 
இங்  ஆ ர்வ த் ர் என்பைத அ  ம் ெபா   நாங்கள்  நிச்சயமாகேவ  க ெசளகரியமாய் 
உண  ேறாம். ஓர ் இர ேல, யாக்ேகா  தன் சேகாதரனிட  ந்  ஓ வந்த  ற  ஒ  
தரிசனத் ேல, ேதவ தர்கள் ஏணி ேல ேமேல ஏ  றைத ம்,  ேழ இறங்  றைத ம் 
கண்டேபா  அங்  ந்த கற்கைள ஒன்றாக ேசர்த்  கட் ,  “இ  கர்த்த ைடய   ” என்  
அைழத்தான் . அேத உணர்ைவ இந்த   ய இடத்  ம் உண  ேறன் .  தாேவ, இன் ர , இந்த 
ெபத்ேத ல், கர்த்த ைடய  ட் ல்     க் ற மக்கைள ஆ ர்வ க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் ேறன் .
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 யா யஸ்த க் ம் மற் ம் எங்க ைடய சேகாதரைன சந் க்க  க் ம் அந்த  சா னால் 
  க்கப்பட்ட வா ப க்காக ம்

நாங்கள்  ஏெற க் ற ெஜபத்ைத ேகட்ட  ம். மற் ம் ஆண்டவேர,   ய ஜார் யாக்காக ம் 
நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். கர்த்தாேவ, மரணம் அவைள   ங் ம்ப  அ ம யாேத ம் . நீர ்
அவைள பண்ணிெரண்  ப னான்  வ டங்க க்   ன்பாக தப்  த் ர். ெதாடர்ந்  நீர ்
அவைள இப்ெபா  ம் தப்  ப் ர ் என ெஜ க் ேறன் . காச ேநாைய அவளிட  ந்  அகற் ய 
ேதவன்  ற்  ேநாைய ம் அகற்ற வல்லவராய் இ க்  ர.் நீேர ேதவன்!  தாேவ நாங்கள்  உம்ைம 
ேந க் ேறாம். இைத நாங்கள்  உ  யான   வாசத்ேதா  ேகட் க் ெகாள் ேறாம்.

மற் ம் ஆண்டவேர, ம த் வமைன ல்    வ ம் ைக டப்பட்  மரிக் ம் த வா ல் 
இ க் ம் இளம் ேபார ் ர க்காக நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம்.  தாேவ அப்ப யான ஒ  சமயத் ல் 
நீர ்ப  டம்,“ப ேல  டன்  ெகாள்” என்  ெசான்னீர். ஆண்டவேர நீர ்மற்ெறா   ைச ேப  ராக. 
நீர ் தாேம அந்த வா ப ைடய  வைன தப்  க் ம்ப  ெஜ க் ேறாம். அைத அ ள் ராக. 
ஆண்டவேர, அவன் மரிக்காமல் இ க்கட் ம். கர்த்த ைடய ம ைமயான  அவ ைடய 
  யத் ேல ெவளிப்ப ம்ப  அவன்   க்கட் ம்.

எங்க க் ம் இந்த இர ன் ஆராதைன ல் உத  ெசய் ராக. எங்க ைடய பாவங்கைள 
எங்க க்  மன்னித்த  ம். ஆண்டவேர, என்ன  ரசங் ப்ப  என்  ெதரிய ல்ைல, இ ந்தா ம் 
எல்லாவற்ைற ம் உம் டத் ல்  ஒப் க் ெகா க் ேறாம். உமக்ேக எல்லா ம ைம ம் 
உண்டாவதாக. இைத உம் ைடய  மாரனா ய இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன்.

இப்ெபா  , நாம் ஆரா க் ற, கர்த்தரா ய இேய ைவ   த் ப் ேப வைத நான்  க ம் 
ேந க் ேறன் . அவர ் நமக்   க ம் நல்லவரா  க் றார.் நாம் எல்ேலா ம் அவைர 
ேந க்கேறாம். இந்த இர ேல, அவர ் நம்மத்  ல் இ க் றார ் என்பைத நாம் மாத் ரம் அைத 
பார்ப்ேபாமானால்) உணர்வேத நம  இ தயத் ன்  ஆழமான வாஞ்ைசயாய்  இ க் ற  என்  
உ  யாய் நம்  ேறாம். அவர ் இங்ேக இ க் றார ் என்பைத என்னால் நிச்சயமாய்  
ெசால்ல   ம். இந்த     ம், வானத்  ம் மற் ம் கட  ம்  ரசன்னமா  க் ற 
அவ ைடய ஆ ேய இன் ர  இந்த அரங்கத்  ம் நம் டன்  இ க் ற . அவர ் நம் ைடய 
  கள்  அவ ைடய பார்ைவ ல் ஏற் க்ெகாள்ளத்தக்க தா  க் ற . அவர ்
ஆரா க்கப்ப வைத அவ்வளவாக ேந க் றார.்
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இப்ெபா   நாம் எதற்காக இங்      க் ேறாம் என்ற  ல அ ப்பைட காரியங்கைள 
சற்  பார்க்கலாம் . ேதவ ைடய    ஒ    த் த ன்  ஸ்தலமா  க் ற . ஆகேவ 
நியாய ரமாணமான  ேதவ ைடய  ட்   ந்   வங்  றதா  க் ற .
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இப்ெபா   நாம்    க் ற  இந்த  இ ண்ட  நிழேலாட்டமான  காலத் ேல,  நான்   ரயாணம்
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ெசய்  எல்லா நா களி ம் பார்த்த  ற  நமக் ள்ள ஒேர ஒ  நம் க்ைக என்னெவன்றால், 
கர்த்தரா ய இேய  ன்  இரண்டாம்  வ ைக மாத் ரேம என்  நிைனக் ேறன் . அவர ் தலாம் 
வ ைக ேல வந்த  எவ்வள  நிச்சயேமா அவ்வளவாக இரண்டாம் வ ைக  ம் வ வ  
நிச்சயம். அைத என் ைடய    இ தயத்ேதா ம் என் ைடய     வேனா ம் 
  வா க் ேறன் .

இன்  காைல ேவைள ல் நாம் பார்த்தப , அவ ைடய வார்த்ைதயான  நிைறேவற்றப்பட 
ேவண் யதா  க் ற . ேதவ ைடய எண்ணமான  அவ ைடய வார்த்ைத ன்   லம் 
 ரத் யட்சயமா  ற . மற் ம் அ  நிஜத் ற்  ெகாண் வரப்ப  ற . இப்ெபா     தாக 
வந்  ப்பவர்க க்காக இைதச் ெசால்  ேறன் . இந்த காைல ேல நாங்கள் ,  “ஆ  ேல 
வார்த்ைத இ ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத்   ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனா  ந்த ” 
என்ற ெபா ைளப் பார்த்ேதாம் . இப்ெபா  , ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த . ஆனால் அ  
வார்த்ைதயாவதற்   ன்பாக, அ  ஒ  எண்ணமாக இ ந்த . வார்த்ைத ஓர ் எண்ணத் ன்  
ெவளிப்பாடாய் இ க் ற . ேதவன் அைத வார்த்ைதயாக உ வாக் வதற்   ன்   தலாவ  
அைத   த்ததான ஒ  எண்ணத்ைதக் ெகாண்டவராக இ க்கேவண் ம். அதன்  ன் அவர ்அந்த 
வார்த்ைதைய ேப னெபா   அ  ெபா ளா ற .
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இப்ெபா   கர்த்தரா ய இேய ைவ அ ப் னவர் அவேர அவ ைடய வார்த்ைத 
உைரக்கப்பட்டேபா , அ  உ வமா  ேதவ மாரனாக மா ன .  ற்ற ள்ளவர்களா ய நம்ைம 
 ட்  ேதவனிடம் ம ப  ம் ஐக் யம் ெகாள் ம்ப   ற்ற ல்லாதவரா ய அவேர நமக்காக 
மரித்தார். அ னாேல, நீ  ள்ள ேதவ மார ைடய இரத்தத்ைத  யாக ப யாய் ெகா த்தைதக் 
ெகாண் , ஒ   ைச ேதவனிடத்   ந்   ரிக்கப்பட்  ந்த யாவ ம் ேதவனிடத் ற்   ட்  
ேசர   ம். இப்ெபா   அவர்  தலாவ  வ ைக ேல  ட்பராய் வந்  ந்த  எவ்வள  
நிச்சயேமா அேத ேபால் அவர ்மணவாளனாக இரண்டாம் வ ைக ேல வ வ ம் நிச்சயம். அவர ்
நிச்சயம் வ வார.்

அேனகர் நாம் “ஆ! இப்ப  பல காலங்களாக  ந் த் க் ெகாண்ேட  ந்  அேநக வ டங்கள்  
ஓ  ட்டன” அவ் தமாகத்தான்  அவ ைடய  தலாம் வ ைகக்   ன்பாக ம்  நிைனத்தார்கள். 
அேத ேபால் தான் அவ ைடய இரண்டாம் வ ைக  ம்  ந் க்கக்   யதாக உள்ள . ஏெனனில் 
“எங்கள்   தாக்கள்  மரித்த   ந்  எந்த ஒ   த் யாச ம் இல்ைலேய. எப்ப  உலகம் 
ஆரம்பத்   ந்தேதா அப்ப ேய இ க் றேத” என்  ெசால் வார்கள்  என்  ேவதாகமம்   ற் . 
ஆகேவ நீங்கள்  நிைனயாத ேநரத் ேல இந்த காரியங்கள்  சம்ப க் ம். இ  நமக்  ஏற்றதாய் ......

ேதவன், அெமரிக்கா   க் ற அெமரிக்க   ஸ்தவர்களா ய நம் டத் ல்  அ கமாக 
கணக்  ேகட்கப்ேபா றார.் ஏெனன்றால் நாம் உண்ைமயான   ேசஷ ெவளிச்சத்ைதப் ெபற்  
அைத எப்ப  உபேயாகப்ப த்   க்க ேவண் ேமா அப்ப  அைத பயன்ப த்த தவ ேனாம். 
ஆைகயால் இந்த இர ன் ெபா  ேல, ஒ  தவறான   ைவ எ க் ற னாேல, எப்ப  
உங்க க்காக ெகா க்கப்பட்  க் ம் மனந்  ம் த ன்  ேநரத்ைத இழந்  ேபா ர்கள் 
என்பைத ம், எப்ப    ஸ்  னிடத் ல்  இ ந்  எந்த பங்ைக ம் ெகாண் ராமல்  அ ப் ண்  
ேபா ர்கள் என்பைத ம்    த்    ப்பாக   ஸ்தவனிடத் ல் ேபசப்ேபா ேறன் .

13

இந்த காரியங்கள்  சற்  க னமானதாக தான் இ க் ம். ஆனா ம் ஒ   ல ேநரங்களில் 
க னமாக இ க்க ேவண் ய  அவ யமாய் இ க் ற . ஏெனனில் அ  தான் நம்ைம 
கர்த்தரா ய இேய ைவப் பாராட் ம்ப ச் ெசய் ம்.

நான் இன்  ெவளிேய ெசன்  ெகாண்  ந்தேபா  ஒ  சேகாதரன் என்ைனச் சந் த்தார.் 
பணப்  ரச்சைன அவ ைடய இ தயத்ைத அ க பாரப்ப த் ன . அவர ் “சேகாதரன்  
 ரான்ஹாம், இந் யா ல்  உள்ள ஏைழ மக்கைளக்    த்  ேகள் ப்பட்ட  ற , என்ைன சற்  
ேதற் க் ெகாண்ேடன் , ஆனா ம்  எப்ெபா  ேம இந்த காரியம் என்ைன . . .  என் ைடய உடல் 
நலம் என்னேவா  கமாகத்தான்  இ க் ற , இ ப்  ம் இந்த ெதால்ைலகள்  எப்ெபா  ேம 
என்ைன நிைல  ைலயெசய் ற ” எனக்  னார்.
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அதற்  நான், ேதவனிடத் ல்  வ  ற ஒவ்ெவா   ள்ைள ம்  அவரால்   ட் க்கப்பட 
ேவண் ய  அவ யமா  க் ற “ என்    ேனன்.

நாம் பார்ப்பதற்   ற்றமற்றவர்களாய் காணப்பட்டா ம், நாம் ேசா க்கப்பட ேவண் ய  
அவ யமாய் இ க் ற . அ னாேலேய ேதவ ைடய சாட்ைட நம் ேமல் ைவக்கப்ப  ற .நாம் 
ஒவ்ெவா வ ம் ேதவ ைடய  மாரர்கள் என்  நி  க் ம் ெபா ட்  அைதச்ெசய் றார.் ஆகேவ 
  த் தைல   ம்பாத எந்த நப ம் ேவ ப்  ள்ைளகளாய்  இ க் றார்கள் . அவர்கள் 
ேதவ ைடய  மாரர்களாக இ க்க   யா . ஆனால் எந்த ஒ நப ம் (  ஷேனா அல்ல  
ஸ் ரீேயா) ேதவனிடத் ேல அ ைய ஏற் க்ெகாண் , சகல ம் தைல  ழாகப் ேபானா ம், 
அப்ப ேய எங்ேக ம் ஓடாமல் அங்ேகேய நின்  இன் மாக தங்கள்  தைலைய உயர்த்  
“ஆண்டவேர, நான் உம்ைம ேந க் ேறன்” என்  ெசால்  றார்கேளா, அவர்கேள 
ேதவ ைடயவர்கள் .    பரியந்தம் ச த்  நிைல நிற்பவேன இரட் க்கப்ப வான் . ஓ, நான் 
அைத ேந க் ேறன் , நீங்க ம் அைத   ம்ப ல்ைலயா? (சைபேயார ்ஆெமன்  என் ன்றனர்)

பா ங்கள், உபத் ரவம் ெபா ைமைய  றப் க் ம், ெபா ைம நம் க்ைகைய  றப் க் ம், 
நம் க்ைக  நம்ைம  ெவட்கப்ப த்தா  என்  நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள்.  அ  தான்  காரியம்.
15



5    ஆண் 

பார்த் ர்களா?  “உபத் ரவம் ெபா ைமைய  றப் க் ம்” ஆைகயால்  ெபா ைமயா   ங்கள்  . 
“நம் க்ைக நம்ைம ெவட்கப்ப த்தா ”.

ஆகேவ இன் ர ல் நாம் நம் க்ைகையப ் ெபற்ற மக்களாய் இங்  க் ேறாம். நம் ைடய 
எல்லா தமான உபத் ரவங்க ம் நமக்  உத  ெசய் ற . உபத் ரவங்கள்  நம்ைம 
ெபா ைமசா களாக்  ற . அ  நம்ைம ேதவ ைடய வ ைகக்  காத்  க்கச ் ெசய் ற . 
அவர ்பரத்   ந்  இரண்டாம் வ ைக ேல (ம ைம  ம், ராஜரீகத்   ம் ெவளிப்ப ம்ேபா , 
ச த் ரம் தன்னி ள்ள மரித்ேதாைர ஒப்  க் ம். மற் ம் அவ க் ள்  நித் ைரயைடந்தவர்க 
 ைடய அ  க்ேக வான சரீரமான  அவ க்ெகாப்பான அவ ைடய ெசாந்த ம ைம ன்  
சரீரம்ேபால் மா ம். அவர ் சகலத்ைத ம் அவ ைடய கட் க் ள் ெகாண்  ப்பார.் ஆகேவ 
ேதவ ைடய வ ைக ன்  மகத்தான நாைள எ ர்பார்த் க் ெகாண்  க் ற   ஸ்தவர் களாய் 
இன் ர ேல ம ழ்ச் ேயா ம், களிப்ேபா ம் இ க் றைதத் த ர ேவ  எப்ப  இ க்க   ம.்

இேய  ம ப  ம் இங்ேக அவ ைடய வார்த்ைதையக்   த்  ேப  றார்.

 ல நாட்க க்   ன்பாக ஒ  அ ைமயான சேகாதரன்  என்ைன சற்  பார்க் ம்ப யாக 
வந்தார். ஒ ேவைள அவர ்இந்த கட் டத் ல்  இ க்கக்  ம். அவர ்இ க் றதாக என்னால் பார்க்க 
  ய ல்ைல .  அவர ் என்னிடம்,  “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், நான் வார்த்ைதைய 
ெமச் க்ெகாள் ேறன் ” என்றார். அவ்வள தான் , அவர ் 'வார்த்ைத ' என்  மாத் ரேம ெசான்னார். 
பா ங்கள், வார்த்ையான  நிைல வரப்பட்டதாக இ க் ற . அ ... நீங்கள்  யாேரா ஒ வர ்
ெசான்ன காரியத் ன்  ேமலாக   வாசத்ைத ெகாண்  க்க   யா . ஒ  அஸ் பாரம் 
அதற்ெகன்  இ ந்தாக ேவண் ம். ேதவ ைடய வார்த்ைதைய காட்  ம் ெபரிய அஸ் பாரம் 
இ க்க   ேமா? வான ம்    ம் ஒ ந்  ேபானா ம், அவ ைடய வார்த்ைத நித் யத்ைத 
ேபால் அ  ல்லாததாய்  இ க் ற . அ  எக்காலத்  ம் மாறாமல் நைடெபற் க் 
ெகாண்ேட  க் ம். கவனி ங்கள் , இேய வானவர் ......
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இப்ெபா   நமக்  இராேபாஜன ஆராதைன இ ப்பதால் நம் ைடய ெபா  க்  நாம் 
 ரிதமாய் ெசல்லேவண் யதா  க் ற . அ  நாம் ெசய்ய ேவண் ய பாகமாக இ க் ற . 
ஆகேவ இேய  ன்  நாமத்ைத அைழக் ற எந்த ஒ  ஆ ம், ெபண் ம்,   வ ம்,     ம், 
ஒவ்ெவா வ ம் நீங்கள்  உங்கள்  இ தயத்ைத ேதவ ைடய இராேபாஜன பந் க்காக 
ஆயத்தப்ப த் க் ெகாள் ங்கள் . அ  அ ைமயான காரியம்.  “என் ைடய மாம்சத்ைத   த்  
என் இரத்தத்ைத பானம் பண்  றவேன நித் ய  வைன ெபற் க்ெகாள் றான் . கைட  நாளில் 
நான் அவைன எ ப் ேவன் . அைத   யாதவ க்ேகா என்னிடத் ல்  எந்த பங் ம் இல்ைல. அைத 
அபாத் ரமாய்   க் றவ ம்   க் றவ ம் தனக் தாேன ஆக் ைனத்  ர்ப்ைப   த் ம் 
  த் ம் ெகாள் றான் ” என்  கர்த்தரா ய இேய    னார.் ஓ, அ  எப்ேபற்பட்ட ேநரம் 
பா ங்கள். நாம் இன் ம் சற்  ேநரத் ற் ள்ளாக அைத அ சரிக்க  க் ம் அந்த மகத்தான 
ேநரத் ற்காக ஆயத்தப்ப ேவாமாக. நம் ைடய  டாரத் ல் நைடெப  ற ஆராதைனகளில் 
மகத்தானைவகளில்  ஒன்றாக இராேபாஜன ஆராதைன இ க் ற  என்  நிைனக் ேறன் .
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நம் ைடய கர்த்தரின்  ஆரம்ப ஊ ய நாட்களில்  பார்ப்ேபாமானால் , அவர் கப்பர்ந  ற்  
வந்  (அங்  தான்  என்  நிைனக் ேறன்) ஓய்  நாளிேல ேதவாலயத் ல் அமர்ந்தார். அப்ேபா  
ேதவாலயத் ன்  ஊ யக்காரர ்அவரிடம் வா க் ம்ப    ைள ஒப்பைடத்தார்.
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நீங்கள்  கவனிப் ர்கெளன்றால்  நா ம் அேத  தமான  ைறைமகளில்  லவற்ைற இங்  
ெகாண்  க் ேறாம். இேய  வசனங்கைள வா த்த  ன்னர் அவ ைடய ேபாதைனகைள 
அ ன்ேமல் ஆதாரப்ப த் ப் ேப னார.்  ல ேநரங்களில் அ   தர்க ைடய எண்ணங்க க்  
 ரண்பட்டதாக இ ந்த . இ ப்  ம் அவைர  ற்றம் சாட்டக்   யவன் யார?் அவர ்ம ைம ன்  
ேதவன்.

அவர ்ஏசாயா ல்   ப் ட் ள்ள, “கர்த்த ைடய அ க் ரக வ ஷத்ைத  ரசங் க்க என்ைன 
அ ேஷகம் ெசய்தார”் என்பைத வா த்தார். அவர ் அைத வா த் , அத் டன்    த் ,  த்தக 
  ைள   ட்  ைவத்  அங்  ந்த மக்கைளப் பார்த் ,  “இந்த நாளிேல இந்த ேவத வாக் யம்  
உங்க க்   ன்பாக நிைறேவ ற் ” என்றார்.

இைத ஏசாயா  ர்க்கதரி  ,  ாற் க்கணக்கான ஆண் க க்   ன்னர், ஏறக் ைறய ஐ   
அல்ல  எண்   ஆண் க க்   ன்னதாக,  “  ஸ் வானவர் வ ம்ெபா  , அவர் 
கர்த்த ைடய அ க் ரக வ ஷத்ைத  ரசங்கம் ெசய் ம்ப ” அ ேஷகம் பண்ணப்பட்  ப்பார ்
என்  ஏவப்பட்   ர்க்கதரிசனமாக உைரத்  ந்தார். அப்ப ச ்ெசால்  இ க் ம் பட்சத் ல், அ  
கச் தமாக அவ்வண்ணேம நடந்தாக ேவண் ம். ஏெனனில் ேதவன் தம் ைடய வார்த்ைதைய 
 ர்க்கதரி  ன்   லம் உைரத்தப யால்  அவ ைடய வார்த்ைத யான  கண் ப்பாக நடந்ேதற 
ேவண் யதாய்  இ க் ற .

இன்  காைல ேவைள ேல நாம் ஏசாயா ன்  நாட்களில்  இ ந்த மக்கைளக்    த்  
பார்த்ேதாம். இேய வானவர் அவர்க க்   ன்பதாக அேநக அற் தங்கைள ெசய்  ந் ம் 
அவர்களால்  நம்ப   ய ல்ைல. ஏெனன்றால் ஏசாயா ஏற்கனேவ “எங்கள்   லமாய் 
ேகள் ப்பட்டைத   வா க் றவன்  யார?் கர்த்த ைடய  யம் யா க்  ெவளிப்பட்ட ?” என்  
உைரத்  ந்தார்.
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“அவர்கள்  ணப்படாதப க்  அவர்க க்  கா களி ந் ம் ேகட்கக்  டாதவர்களா ம், 
கண்கள் இ ந் ம் காணக் டாதவர்களா ம் இ ப்பார்கள்” என்    னார.் ஏசாயா 
உைரத்த னி த்தம், இேய , மக்க க்   ன்பாக ெசய்த காரியங்கைள ம் அற் தங்கைள ம் 
அவர்களால்   ரிந்  ெகாள்ள   யாமல்  ேபான . உங்க க்  ெதரி மா? அேத  ர்க்கதரிசனம்

இப்ெபா  ம்... கவனி ங்கள் ,  ர்க்கதரிசனம்  தானாக   ம்பத்   ம்ப ெதாடர்ந்  
நிைறேவ  றதாய் இ க் ற . உங்க க்  ெதரி மா? ேதவ ைடய வார்த்ையான  ஒ  
 ழற்  ல் ( ண் ம்  ண் மாய்) ெதாடர் ற  என் ! உதாரணத் ற்  நான் ஒ   ைற 
ேவதத்  ள்ள ஓரக்    ப் கள்  யாைவ ம் வா க்க  யற் த் க் ெகாண்  ந்தேபா , மத்ேத  2-
ம் அ காரம் அல்ல  1 - ம் அ காரம் என்  நிைனக் ேறன் . அ ல், “எ ப்   ந்  என் ைடய 
 மாரைன ெவளிேய அைழத்ேதன்” என்   ர்க்கதரி  ன்   லம் உைரக்கப்பட்ட வார்த்ைதயான  
எ ப்   ந்  இேய  ெவளிேய அைழக்கப்பட்ட காரியத்ைத   க் ற . அ  நம் ைடய கர்த்தர் 
 லம் நிைறேவ ன சம்பவம்.

ஆனால் அேத வாக் யம் தான் ேதவன் இஸ்ரேவலைர எ ப்   ந்  ெவளிேய அைழத்தார் 
என்பைத ம்   க் ற . ஏெனனில் இஸ்ரேவல ம் அவ ைடய  மாரன் தான். அேதவாக் யம் 
தான். ஆகேவ மத்ேத ,  “ேதவன் தம் ைடய  மாரனாம் இஸ்ரேவைல எ ப்   ந்  ெவளிேய 
அைழத்தார்” என்ற அேத வாக் யத்ைத அவ ைடய  மாரன் இேய ைவ எ ப்   ந்  ெவளிேய 
அைழத்தார் என்பதற் ம்   ப் ட்டார.் பார்த் ர்களா?

ேம ம் நாம் இன்ைறக்  இங்  வா த்த ேதவ ைடய வார்த்ைத ம்,  “அவர்க க்  கண்கள்  
இ ந் ம் காணக்  டா  ப்பார்கள் , கா கள் இ ந் ம் ேகட்கக் டா  ப்பார்கள் ” என்ப  
 ண் ம் ஒ   ைற  றஜா களின்  நாட்களி ம் நிைறேவ ன . இந்நாட்களில்  ேதவன் 
அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் அ சயங்கைள ம் ெசய்  ெகாண்  க்க, மக்கேளா 
தங்க ைடய கண்கைள ெவ மேன   க்ெகாள் றார்கள் . அைவகள்  அவ்வண்ணேம நடந்  ம் 
என்   ர்க்கதரிசனமாக உைரக்கப்பட்  க் ற .
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இப்ெபா   இேய ,  “அ  ரக வ ஷத்ைத ேபா ப்பார்” என்  ஏசாயா  லம் 
 ர்க்கதரிசனமாய் உைரக்கப்பட்  ந்த . அைதத்தான்  இன் ர  பார்க்க   ம்  ேறாம். 
இப்ெபா   “அ க் ரக வ ஷம்” என்ப  ஒ  காலத் ல் வ  ற அேனக வ டங்களிைடேய 
வ  ற ஒ    ப் ட்ட வ டமாக இ க் ற . பைழய ஏற்பாட் ன்  நாட்களிேல அ க் ரக வ டம் 
என்ப      ன்  வ டமாக அ சரிக்கப்பட்ட . ஒவ்ெவா  ஏ  ஆண் களில்      
ஆண்டான  அ சரிக்கப்பட்ட  என்  நான் நம்  ேறன் .

அவர்கள் ஒவ்ெவா  ஏ  ஆண் க் ம் தங்கள்  நிலத் ற்  ஓய்  ெகா ப்பார்கள் . அந்ேநரத் ல்  
அவர்கள் எந்த கனிைய ம்  ைளயச் ெசய்யமாட்டார்கள். எைத ம்  ப ரிட மாட்டார்கள். 
ஒவ்ெவா  ஏ  வ ட ம் தங்கள்  நிலத் ைன ஓய ட்டனர். அந்த ேநரேம     ன்  ேநரமாக 
அ சரிக்கப்பட்ட .

மற் ம் அந்த ேநரத் ேல, அ ைமயாக  ற்கப்பட்  ந்த ஒவ்ெவா  மனித ம், அ  
எ ேரயேனா அல்ல  தன்  ள்ைளகைள அ ைமயாக  ற்  ந்தாேலா...
21

இப்ெபா   இ  ேகட்பதற்   க ேமாசமானதாக இ க்கக்  ம்.  ல நாட்க க்   ன்  
அவ் தமான காரியம் நைடெபற்றைத ஒ  இடத் ல் கண்ேடன் .   ஷர்கள் தங்கள்  இளம் 
 மாரத் கைள ெகாண்  வந்  அ ைம சந்ைத ேல அவர்க ைடய ஆைடகைள கழற்  
அ ைமகளாக  ற்றனர.் அப்ேபா  எங்கேளா  வ  ல், ேசர்ந்  ெகாண்ட ஒ வன் , அவன் 
எங்கள்    ைவச் ேசராதவன்  ஒ  அழகான வா ப ெபண்ைண  ப்பத்  ஐந்  டால க்  
வாங் னான் . அதற்கான சட்ட ர்வமான பத் ரத்ைத ம் ெபற்றான் . நீங்கள்  கார ்வாங் ம் ேபா  
எப்ப  ஒ பத் ரமான  ெகா க்கப்ப  றேதா அ  ேபாலேவ அவ ம் ெபற் க் ெகாண்டான் . 
 லைர பத்  டால க் ம்  ற்றனர.் ஒ   லைர அப்ப ேய இலவசமாக ம் ெகா த்தனர். 
பா ங்கள், எங்ேக இேய    ஸ்  ன்  நாமமான  ம க்கப்படாமல் இ க் றேதா, அங்ேக 
மனிதர்க ம் ஸ் ரீக ம்   கத்ைத ேபால் ஆ ன்றனர்.

அப்ப ெயன்றால், ஒ க்கம் மற் ம் இ  ேபான்றகாரியங்கள்  இ க் ற இந்த ேதசத் ேல நாம் 
  க் றதற்காக நாம் ேதவ க்  எவ்வள  நன்  ெச த்த ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். 
ஆனால் ேதவன் நமக்களித்த இந்த  தந்தரத்ைத நாம் ைகயா  ற  தானத்ைதப் பார்க் ம்ேபா  
அ   க ம் அவமானமா  க் ற .

அவர்கள் அ ைமகளாக  ற்கப்ப வார்கள் . அதன்  ற , இந்த ெபண்ணானவள்  
 ற்கப்பட்ட ன் , ஒ  மைன யாகேவா அல்ல  ஒ  ேவைலக்காரியாகேவா இ ப்பாள் , அவைள 
 ற் ம்ேபா  இப்ப யாக ெசால்   ற்பார்கள் . அவளின்  பற்கைள பா ங்கள் , அவள் எவ்வள  
ெபல ள்ளவளாய் இ க் றாள் என்  பா ங்கள் , அவளால் ேவைல ெசய்ய    மா இல்ைலயா 
அல்ல  அவள் கன்னித்தன்ைம  ைடயவளா இல்ைலயா என்  பா ங்கள் ' என்  இ  ேபான்  
ெசால் வார்கள். உங்க க்  எத்தைன ேபர ் ேவண் ேமா அத்தைன ேபைர ம் 
வாங் க்ெகாள்ளலாம். உங்களால் எத்தைன ேபைர பராமரிக்க    ேமா மற் ம் எத்தைன ேபைர 
உங்களால் வாங்க    ேமா அத்தைன ேபைர ம் வாங்கலாம்.

22

இேத அ ைம  ற் ம்  காரியம்தான்  நம் ைடய ஆண்டவரின்  நாட்களி ம்  நடந்த . ஒவ்ெவா 
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ஏ  ஆண் க க் ம் ஒ  ைற     வ ம். அ  ஒ  மகத்தான ேநரம். அ  இன்ைறய 
நாட்களில்  வா ம் மக்க க்  ஒ  மகத்தான உதாரணமாக இ க் ற . நிச்சயமாக இ  
மகத்தான ேநரம் தான் !

அந்த அ ைமகள் ஒ  ேவைளகளத் ேல இ க்கலாம், அல்ல  எங்ேகயாவ  ேவைல ல் 
இ க்கலாம், எங்  இ ந்தா ம் சரி, ஒ  ேவைள அவர்களின்   தலாளி ன்  ேவைலயாட்கள்  
  ன க னமான ேவைலகைள ெசய் ம்ப   ேழ  னிந்  ேவைல ெசய் க் ெகாண்  க்கலாம். 
அந்த அ ைம அந்த  தலாளிக்  ெசாந்தமானவள்  என்  சட்ட  ர்வமான பத் ரத்ைத 
ெகாண்  ப்பதால் அவன் அவர்கள் ேமல்    ஆண்டவனாக ம் எஜமானனாக ம் இ ந்தான் . 
அவன் அவர்கைள ஒ    ைரையப் ேபால் அல்ல  எப்ப  ேவண் மானா ம் நடத் வான். 
ஏெனனில் அ  அவ ைடய அ ைம.
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ஆனால் ேதவ ைடய  ரமாணத் ன்ப  ஒவ்ெவா  ஏ  ஆண் ற் ம்     ன்  வ டம் 
உண்டா  க்க ேவண் ம். அந்த     ன்  வ டம் வ ம்ேபா  ஆசாரியன்  ேதசம்   வ ம் 
 ற்  எக்காளம் ஊ வான்.அப்ெபா    ரயம் ெகா த்  வாங்கப்பட்  ேவைலயாட்களா  ந்த 
ஒவ்ெவா  அ ைம ம்  தைல ெபற்  தன்  ட் ற்   ண் மாய்  ெசன்  தன் ைடய அன்பான 
  ம்பத்ேதா  ேசர அவ க்   லாக் யம் ெகா க்கப்ப  ற . அவன்   ைப னால் 
 ட்கப்பட்டான் . அவன் இனி எந்த ஒ   ரய ம் ெச த்த ேவண் ய ல்ைல. அவ ைடய 
 ட்டா ம் எ  ம் ெச த்த ேவண் ய ல்ைல. அ  ேதவ ைடய ெசயலா  க் ற . எப்ேபர்பட்ட 
ஒ  அழகான எ த் க் காட்டாக இ க் ற  பா ங்கள்.

இன்ைறக்  நம் ைடய ேதசத்  ம் மற் ம் எல்லா இடங்களிேல ம்   ஷர்க ம் ஸ் ரீக ம் 
தங்கைள பாவத் ற்   ற் ப்ேபாட் ,   ப்பழக்கம்,  தாட்டம் மற் ம்   த் , நடனமா  
தாங்கள்  ெசய்யத்தகாத காரியங்கைளச் ெசய்   சா ற்  அ ைமகளா   ட்டனர.்

 ல நாட்க க்   ன்பாக நான் ஒ  வா பப் ெபண்ைண இங்  சந் த்ேதன் . அவள், 
“சேகாதரன்  ரான்ஹாம், இந்த  ஸ்  ம  பழக்ககட்   ந்    தைல ெபற எைத 
ேவண் மானா ம் ெசய்யத ் தயாராக இ க் ேறன் ” என்றாள் . ெதாடர்ந்  அவள்,  “நான்    
ெபண்ணாக இ க் ம் ேபா  ஒ  சமயம் ம  அ ந்  ற ஒ  ைபய டன்  ெவளி ேல ெசன்ேறன் , 
அ   ந்  நா ம்  வங் ேனன்.  ன்னர் நாங்கள்  பானங்கைள ஒன்ேறாெடான்றாக கலந்  
  க்க ஆரம் த்ேதாம். அதன்  ற  நான்  அதற்    வ ம் அ ைமயாக மா  ட்ேடன் . நான்  
  க்க ல்ைல என்றால் அவ்வள  தான். நான் ெவ    த்தைத ேபால் நடந்  ெகாள் ேவன் ” 
என்றாள். “இைத மட் ம் நான்  ட்ெடா த்  ேவன்  என்றால் .....” என்றாள்.
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அதற்  நான் ,  'நீ உன்  ெசாந்த  யற் யால்  அைத ெசய்ய   யா  ஆனால் அைத 
உன்னி  ந்     க்கக்  ய ஒ வைர எனக்  ெதரி ம். அவர ் ஆண்டவரா ய இேய  
  ஸ் . அவர ்உன்ைன    க் ம்ப  யாகேவ வந்தார்“ என்ேறன்.

இப்ெபா   நீங்கள்  அத ைடய மா ரிைய கவனிப் ர்களானால் , அேத     ன்  
வ டமான  இப்ெபா  ம்  ண் ம் வந்  க் ற . எப்ெபா ெதல்லாம் எ ப் தலான     ன்  
ேமல் நடக் றேதா . . .  சற்   ன்பாக தான் ேவல்ஸ்  எ ப் தல்    வைடந்த . நாம் மக்கைள 
ஒன்றாக ேசர்த்  இைணக்க ஓரல் ராபர்ட்ஸ்  மற் ம்  ல்  ரஹாம் ேபான்ற அேனகைர 
எவ்வள தான் ேதசம்   வ ம் அைழத் ச் ெசல்ல நிைனத்தா ம்  எ ப் தைல ெகாண்  
வரக்  யவர் ேதவன் ஒ வேர.
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ஆகேவ நீங்கள்  எவ்வள தான்... நாம்   ஸ்தவ  யாபார   ஷர்களின்  சங்கத்ைத 
ெகாண்  க்க  யற் த் க் ெகாண்  க் ேறாம். அெதல்லாம் நல்ல தான் . சைப பா பாடற்ற 
ஊ யர்களின்  சங்கத்ைத ெகாண்  க்  ம்ப  அ க  ராயாசப்ப  ன்றனர். அ  எல்லாம்  
நல்ல தான் . ஆனால் சேகாதரேன அ  மனிதனின்  யற் யாய் இ க் ம் பட்சத் ல் , அ  
எ க் ம் உதவா . ேதவ ைடய ஆ யானவரால் மாத் ரேம மக்கைள ெதாட   ம்.

இப்ெபா   நைடெபற்ற இந்த ேவல்ஸ்  எ ப் தலான  நிச்சயமாகேவ ேவல்ஸ்  மக்க க்  ஒ  
    ன்  ேநரமாக இ ந்த . ப ப்ப வற்ற  ல மக்கள்  ஒன்றாகக்      ேசஷத்ைதப் 
 ரசங் க்கத்  வங் னேபா  ேதவ ைடய வல்லைம ம் ம ைம ம் அவர்கள் ேமல்  ழ 
ஆரம் த்த . அ  ேவைலக் ச ் ெசன்ற  யாபாரிகைள சற்  தங்க ைடய ேமைச ேல 
அமரச்ெசய் , ஒ   ழந்ைதையப் ேபால அ  ,  யாபாரத்ைத நி த் ம் அள ற்  ெசய்த . 
 வசா க ம் வய ல் ஏர ் உ ம்ப  கலப்ைப ன்  ேமல் உட்கார்ந்  ந்தேபா  அவர்கள்  
தங்க ைடய ேவைலகைள எல்லாம்  நி த்   ேழ இறங்  ஒவ்ெவா வ ம் (மகத்தான பா க ம், 
தங்க ைடய ைககைள ேதவனிடத் ற்  ேநராக உயர்த் , இரக்கத் ற்காக மன்றா ம்ப  
ெசய்த . இேத ேபால்   களில் நடந்  ெகாண்  ந்த மக்க க் ம் மற் ம் எல்லா இடங்களி ம் 
அவ்வண்ணேம நடந்த . எல்லா டத்  ம் சத்தங்கள்   ழங்க ஆரம் த்தன. நிச்சயமாகேவ 
எ ப் தல்  உண்டா  ந்த .
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அ  தான் அெமரிக்கா ற்  இன்  ேதைவ. அதற்  ஒ   ல்   ரஹாேமா அல்ல  ஓரல் 
ராபட்ேஸா ேதைவ ல்ைல. பரி த்த ஆ யானவேர இன் ர  மக்கள்  மத்  ல் அைசவா , 
  தைல ன்  வ டத்ைத உரிைமேகா வேத அவ யமா   க் ற . அ  சரிதான். ஒ    ய 
ஸ்தாபனம் ேதைவ ல்ைல. ஒ    ய அைமப்   வங்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல. அதற்  
ேதைவெயல்லாம்  உணர்த் த ன்  வல்லைமேயாேட  பரி த்த  ஆ யானவர் வ வேத.  நீ  வயதா ம்
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வைர   ேசஷத்ைத  ரசங் க்கலாம் அல்ல  வயதா ம் வைர அற் தங்கைள ம் 
அைடயாளங்கைள ம் ெசய்யலாம். ஆனால் ேதவன் மக்கள்  மத்  ல் கடந்  வந்  
அைசவா னாெலா ய எந்த ஒ  மாற்ற ம் நைடெபறா .

ஓ, ெசால்ல ேவண் ெமன்றால், அந்த எ ப் தல்   வங் னேபா , ஒ  ஊ யக்காரர ்
வாய்க்கா க் க்   க்ேக அைமந் ள்ள    அ  பாலத் ன்  ேம ள்ள சாைலயண்ைட வந்தேபா  
அவ ைடய   ைரைய நி த்  ட்   ேழ இறங்  அந்த பாலத் ன்ேமல் நின் ,  “சர்வ 
வல்லைம ள்ள ேதவேன, இந்த நகரமான     ம் மா பட்டதாய்  இ க் ற . ேதவரீர் இந்த 
பாலத்ைத கடந்  ெசல்  ற ஒவ்ெவா    ஷ ம், ஸ் ரீ ம், ைபய ம், ெபண் ம் உம் ைடய 
ஆ  னால் உணர்த்தப்பட்டவர்களா    வார்களாக” என்  ேகட் க் ெகாண்டார.் அதன் ன்  
அவர ்ெசன்  ஒ    வாச ள்ள  ரைன அைழத்  அவ் டத் ல் இர ம் பக ம் உபவாசத் டன்  
ெஜ க் ம்ப  அங்ேகேய அவைன ைவத்தார்.
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 ன்னர் அவர ் நகரத் ற் ள் ெசன்  இர  ஆகாரம் பரிமா வதற்   ன்பாக அந்த 
உணவ ந் ம் ேமைஜயண்ைட ேல ெஜபம் ெசய்ய அ ம க் ம்ப  ேகட் க் ெகாண்டார.் 
அவர்க ம் அதற்  சரி என்றனர்.

உடேன அவர ்எ ம்  நின் , “ேதவனா ய கர்த்தாேவ இந்த ேமைச ல் உட்கா  ற ஒவ்ெவா  
ஆ ம் ெபண் ம் உணர்த்தப்ப ம்ப  ெசய் ம்” என்றார்.

அதன்  ன் ெசய் த்தாள்களில்  அந்தப் பாலத்ைதக் கடந்  ெசல்  ற ஆண்கள்  
சாைல ேலேய தங்கள்    ைரகைள நி த்  ட்  ஏங்  அழ ஆரம் க் ன்றனர். மற் ம் 
ேமைசயண்ைட உட்கார்ந்  தங்க ைடய உணைவ ெபற்ற ஆண்க ம் ெபண்க ம்  அைத 
தள்ளிைவத்  ேதம்  ேதம்  அ   மனம்   ம்  ன்றனர்“ என்  எ தப்பட்ட .

ேதவன் அவ் தமாய் தம் ைடய மக்களின்  மத்  ேல அைசவா  ற எ ப் தேல இன்  நம  
ேதைவயா  க் ற .

நாம் ஒ   ட்டத்ைத ஒ ங்  ெசய்  அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் 
நடப் க்கலாம்.  ல ேநரங்களில் ெவளி இடங்களிேல நடக் ன்ற  ட்டத் ல் ,   டர்கள்  
பார்ைவயைட றார்கள். ெச டர்கள்  ேகட் றார்கள் . இங்ேக ம் அப்ப  நடக் றைத 
கவனிக் ேறன் . அங்  வ  ற மக்கள்  அைதப் பார்த்  “ஓ அ  மகத்தான காரியம்” என 
   றார்கள். ஆனால் அந்த எ ப் தலான      ெபற்ற ன் , அவர்கைளக்   த்  நீங்கள்  
ஒ ேபா ம் ேகள் ப்ப  ற ல்ைல .  “ஆம், நான் அைத   வா க் ேறன்” என்  
ெசால்  றவர்கேள சரியாக  ன் வாங்  றார்கள் .
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ஆகேவ அதற்  இன்ைறய ேதைவ ஒ    ய  ரசங்  அல்ல. மக்கள்  மத்  ல் பரி த்த 
ஆ யானவர் கடந்  ெசன் , அவர்கைளத் தட்  எ ப் , நீ  னி த்தம் ப  தாகத்ைத உண்  
பண் வேத அவ யமா  க் ற ! ஏெனனில் “நீ  னி த்தம் ப தாகமா  ப்பவர்கள் 
பாக் யவான்கள் . அவர்கள்  நிரப்பப்ப வார்கள் . ஆகேவ எந்த இடமாக இ ந்தா ம் சரி, அைதச் 
ெசய்வதற்  பரி த்த ஆ யானவேர ேதைவ.

இப்ெபா   அன்ைறய நாளிேல, ஆசாரியர்கள்.... ஒ  ேவைள அந்ேநரத் ேல, அந்த 
அ ைமயானவன்  ேசாளக் காட் ல் தன் மண்  ெவட் யால்  கைளகைளக் ெகாத் க்  
ெகாண்  க்கலாம். அப்ேபா  அவ ைடய எஜமானன் அவனண்ைட கடந்  வந் , அவைன 
சாட்ைடயால் அ த் ,  “ க் ரம் ெசய், இந்த ேவைலைய ேவகமாய்   க்கேவண் ம்” என்  
ெசால் க் ெகாண்  க்கக்  ம்.
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ஆனால் அவன் எக்காளம் ஊதப்பட்ட அந்த ேநரத் ேல, மண்ெவட் ைய  க்  எ ந் , 
“இனிேமல் நான் இனி இைதச் ெசய்யமாட்ேடன் ” என ெசால்லலாம். அப்ேபா  அவைன 
அ ைமத்தனத் ேல ைவத்  ந்த அந்த ஆேளாட்  அவைன இனிேம ம் ெதா வதற் த் தைட 
ெசய்யப்பட்டவனாய்  இ க் றான் . ஏெனனில் அவன்  தந் ரத்ைதப் ெபற்றவனாய் இ க் றான் . 
ஏன் ெதரி மா? அவன் நற்ெசய் ையக் ேகள் ப்பட்டான் .      வங்   ந்த . எல்லா 
அ ைமக ம்  தந் ரமாய் ேபா ம்ப  பரிகாரம் ெச த்தப்பட்டா ற் !

ஓ நா ம் அந்த நற்ெசய் ைய என் ைடய இ தயத் ற் ள்  ேகள் பட்டேபா , அ  
எப்ேபற்பட்ட அற் தம் என்  என்னால் நிைன  ர    ற . என்    வய ேல, நான் ஒ  
ேமாசமான பா யாய் ம த் வமைன ன்  ப க்ைக ேல இ ந்தேபா ,  “நீ வாழ்வதற்  இன் ம்  
 ன்  நி டங்கள்  மாத் ரேம உள்ள ” என்  ம த் வர ்ெசால்வைதக் ேகட்ேடன் . அப்ேபா  அந்த 
ேநரத் ேல பரேலாகத்   ந்  ஒ  சத்தம் உண்டா      வ டம்  வங் ற்  என்  
ெசால்லக்ேகட்ேடன் .
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அப்ேபா  நான் கர்த்தரா ய இேய ைவ ஏற் க் ெகாண்  பாவத் ன்  சங்  களி  ந்  
  பட்டவனாக சாத்தாைன ேநாக் ,  “சாத்தாேன, நீ இனிேமல் எனக்  எந்த  ங் ம் ெசய்ய 
  யா . ஏெனன்றால், நான் என் வாழ்க்ைகைய   ஸ்  இேய  டம் ெகா த் ள்ேளன் . நீ இனி 
என்ைன ஒ ேபா ம் சாட்ைட னால்  அ க்க   யா ” என்  ெசான்ேனன் . அ   தற்ெகாண்  
அவன் பல ைற என்ைன ஏமாற்ற  யற் த்தான் . ஆனால் அவனால் என்ைனத் 
ெதாட  ய ல்ைல.  ஏெனனில்  அவன்  ெவ ம்  ஒ  ெபாய்யன்  மாத் ரேம.  அவ ைடய
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சாட்ைடையக் ெகாண்  ' ளீர'் ' ளீர'் என்  சத்தத்ைத எ ப்  றான். அைத அ க்க  ேகட்ேபன் . 
ஆனால் அதனால் எந்த  ரேயாஜன  ல்ைல. நான் ஆண்டவ க் ச் ெசாந்தமானதால் அவனால்  
என்ைன ஒன் ம் ெசய்ய   ய ல்ைல. அ  உண்ைம.

இப்ெபா   இந்த மனிதைன நாம் கவனிப்ேபாமானால், அவன்  தந் ரமாய் இ க் ம்ப  
   க்கப்பட்ட டேன, அவன் தன் ைடய அன்பான மைன  னிடத் ற் த்   ம் ப்ேபாக 
ேவண் ம், தன்  ள்ைளகளிடத் ற் த்   ம் ப் ேபாகேவண் ம். தன்  ட்டாரிடத் ற் த்   ம் ப் 
ேபாக ேவண் ம். ஏெனனில் அவன்   தைலயானவன் ! அவன் இனி யா க் ம் அ ைமயாய் 
இ க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல.
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ஆனால் பரிதாபமான காரியம் என்னெவன்றால், ஒ  மனிதன் ேபாக மன ல்லாதவனாய் 
 ண் ம் அங்ேகேய இ க்க   ம் வானானால் , அவ ைடய  தலாளி அவனிடம் 
ெசன் ,“நீஇன் ம் என் ைடய அ ைமயாக இ க்க   ம்  றாயா” என்  ேகட்பான் . அதற்  
அவன்,“ஆம்” என்    வானானால், அவைன ஆலயத் ற் க்  ட் ச்ெசன்  அைத மக்க க்  
 ன்பாக ெபா  சாட் யாக அ  ப்பார்கள்.  ற  அவ ைடய காைதநிைலக்கா ன்  ேமல் 
ைவத்   த்  ையக் ெகாண்  அவன் கா ேல ஒ  அைடயாளக்   ையப்ேபா வார்கள். 
அ  தல் அவன் ஒ ேபா ம்   தைலயாக   யா . அவன்  வேனா  இ க் ம் காலம் மட் ம் 
ஒ  ேவைலக்காரனாகேவ இ க்க ேவண் ம். ஆகேவ, அவ க்களிக்கப்பட்ட அைழப்ைப ம் 
மற் ம்    க்கக் ெகா க்கப்பட்  க் ம் த ணத்ைத ம் அவன் எப்ேபா   யமாய் 
தள்ளிப்ேபா  றாேனா, அப்ேபா   ந்  அவன்   ய காலம்   வ ம் அந்த ஆேளாட்  ன்   ழ் 
ெதாடர்ந்  ேசைவ ெசய்ய ேவண் யவனா  க் றான் .

இப்ெபா   இந்தக் காரியத்ைதச் சற்  கவனமாகக் ேக ங்கள் . கடந்த நாற்ப  
வ டங்களாக பரி த்த ஆ யானவர் அெமரிக்க ஐக் ய ேதசத் ல்  ெதாடர்ந்  பலமாய் 
ெசயல்பட் , எல்லா தமான அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் ெபா  மக்கள்  மத்   ம், 
தனிப்பட்ட நபர்களிைடேய ம் நடப் த்  வ  றார.் ேவ க ம்,  ைறதவ ப்  றந்தவர்க ம் 
மற் ம் அ  ேபான்றவர்க ம் ெகாண் வரப்பட் , அவர்கள் கனவான்களாக ம் 
  ஸ்தவர்களாக ம் மாற்றப்பட்டனர்.   டர்கள் பார்ைவயைடந்தனர். ெச ட ைடய கா கள்  
 றக்கப்பட்ட . இ ேபான்   சா னால் கட்டப்பட்  ந்த  யா யஸ்த க் ம் பா க்கப்பட்ேடா 
 க் ம் ஒ  மகத்தான     ன்  ேநரமாய் இ ந்த .
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அவர்களின்  நிைல எப்ப  இ ந்தா ம் சரி, ஒ  ேவைள  க னமாய் இ ந்தா ம் அல்ல  
  டரா  ந்தா ம் அல்ல   டமா  ந்தா ம், அ  ேபான்றவர்களி ைடேய ஆ ரமா ரம் 
அற் தங்கள்  நடப் க்கப்பட்ட . இவ் தமாகப் பரி த்த ஆ யானவரின் அ ேஷகத் ன்  
எ ப் தலான  கடந்த நாற்ப  ஆண் களாக சைபகளிேல ஓயாமல் ெதாடர்ந்  நடந் ெகாண்ேட 
இ ந்த . ஆனால் நாேமா ஒ  சைபக்  ட்டமாக, ஒ  தனிப்பட்ட நபராக மற் ம் ஒட்  ெமாத்த 
ேதசமாக அைத ஏற் க் ெகாள்ளாமல் தள்ளி ஒ க்    ற ேநரத் ற் ள் வந்  க்  ேறாம். நாம் 
அைத நிராகரித்  கடந்  ேபாேனாம்.

அ  ள்ள  க ம் ேமாசமான காரியம் என்னெவன்றால், பரி த்த ஆ ைய நீங்கள்  அ க்க  
 க்கப்ப த் ம்ேபா  அந்த எல்ைலக் ேகாட்ைட தாண் ப்ேபான வர்களாக இ க்  ர்கள் . 
அப்ேபா  மனந்  ம் த க்  இட ல்லாமல் இ க் ம் அந்த இடத் ற் ப் ேபாய் அந்தகாரத் ன்  
ராஜ் யத் ற் ள்ளாக  த் ரிக்கப்பட்  ப் ர்கள் . அங்ேக ஆண்டவரா ய இேய ைவ ஒ ேபா ம் 
காண  யா . அங்ேக வாழ்ைகக்கான நம்  க்ைகைய ஒ ேபா ம் காண  யா . நீங்கள்  
என்ெறன்ைறக் மாய் ெவளி ேல தள்ளப்பட்டவர்களாய்   க்கப்பட்  ப்  ர்கள். ஓ, இ  என்ன 
ஒ  சரியான எச்சரிக்ைகபா ங்கள். பரி த்த ஆ யானவர் இைத உங்கள்  இ தயத் ன்  
ஆழத் ற் ள்  ெகாண்  ெசல்வாராக.
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எல்ைலக் ேகாட்டண்ைட நிற் றவர்கேள, “நான்   ற்  ம் அற்பணிக்கப்பட்ட   ஸ்தவனா ட 
  ம்  ேறன் . ஆனால் நான் அைத எப்ெபா   ெசய்ேவன்  என்  என் ைடய  ந்ைத ேல     
எ க் ேறேனா அப்ெபா   தான் ெசய்ேவன்” என்  அேநக  ைற  ந் த்  க்  ர்கள் . ஓ, என் 
சேகாதரேன சேகாதரிேய, நீங்கள்  அவ் தம் மா வதற் இ ேவ உங்க ைடய கைட  த ணமாய் 
இ க்கக்   ம் என்பைத உணர   றதா? நீங்கள்    ஸ்தவ  வா களாவதற்  இப்ப ப்பட்ட 
ஒ  த ணம் இனிேமல் உங்க க்   ைடக்கக்  டாதப  ஒ ேவைள இ ேவ உங்க ைடய 
கைட  இரவாக இ க்கக்  ம். ஒ ேவைள இன் ரேவ நீேதவ ைடய ெசய் ைய கைட  
 ைறயாய்  றம்ேப தள்  றவனாக இ க்கக்  ம். அப்ப  ெசய் ம்பட்சத் ல், நீ ேதவ ைடய 
பார்ைவ ேல ஒ    வாச  ேரா யாய் காணப்ப வாய் .

கைட  காலத் ல் இரண்  வைகயானமக்கள்  ட்டத் னர ்இ ப்பார்கள். அவர்கள்  இ வ ேம 
அைடயாளத்ைத ெபற்  ப்பார்கள்.
34

பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகேம ேதவ ைடய அைடயாளம் என்ப ல் எந்த சந்ேதக ம் இல்ைல 
. அைதப் பற்  ச ப காலத் ல்  நான் இங்   ரசங் த்  க் ேறன் . பரி த்த ஆ  ன் 
உத  னா ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் ெகாண்  பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகேம 
ேதவ ைடய  த் ைர என்பைத நி  த்ேதன் . எேப யர ்4:30-ல் “அன்  ம் நீங்கள்   ட்கப்ப ம் 
நா க்ெகன்   த் ைரயாகப் ெபற்ற ேதவ ைடய பரி த்த ஆ ைய  க்கப்ப த்தா  ங்கள் ” 
என்  ெசால்லப்பட்  க் ற .  பரி த்த  ஆ  இல்லாமல்   த் ரிக்கப்பட    யா .  பரி த்த
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ஆ ேய ேதவ ைடய  த் ைர.

அந்தப்ப ேய பரி த்த ஆ  னாேல  த் ரிக்கப்படாத யா ம்   கத் ன்   த் ைரைய 
எ த் க்ெகாள் ற . பரி த்த ஆ ைய தள்ளிப் ேபா வேத   வாச  ேராகம் என்  
  க்கப்ப  ற . அ ேவ   கத் ன்   த் ைர. நான் ெசால்வ   ரி றதா?

ஆகேவ     ன்  வ டம் வ ம்ேபா  அல்ல  அந்த பலத்த சத்தம் ெதானிக் ம்  ேபா  மக்கள்  
பரி த்த ஆ ைய ஏற் க் ெகாள்ளேவண் ம். ஆனால் நீ ேவண் ெமன்ேற ஏற் க் ெகாள்ளாமல் 
அைத தள்ளிப் ேபா வாயானால், இனிேமல் ேதவன் உன்னிடம் ஒ ேபா ேம ேபச ேவண் ய 
கட்டாய ல்ைல. நீ  ன்னர்  றம்ேப தள் ண்  ேபாவதற்    க்கப்பட்டவனாக இ ப்பாய்.

35

பைழய ஏற்பாட் ல் சம்பவங்கள்  எல்லாம்    ய ஏற்பாட் ற்  நிழலாட்டமாக ம் 
மா ரிகளாக ம் இ க் ற .   ஸ்  உன் வாசலண்ைட நின்  கதைவ தட் ம்ேபா  அவைர 
ஏற் க் ெகாள்ளாமல்  நிராகரிப்பாயானால், உன் கா கள்  நிைலக் கா ேல ைவக்கப்பட்  
 வார டப்ப ம் அபாய நிைல ேல இ க் ற  என்  அர்த்தம்.  “  வாசம் ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய ேகட்ப னாேல வ  ற ''. ஆகேவ நீ இனி அைத ஒ  ேபா ம்  ரிந் க்ெகாள்ளக் 
 டாதப  ேதவன் உன் கா கைள அைடத்  வார். அதன்  ன் நீ   க் ம் காலெமல்லாம் 
  ேசஷத்ைத  ைற   வைதேய உன் ைடய ேநாக்கமாக ெகாண்  ப்பாய். அப்ப ேய நீ 
மரித் ம், என்ெறன் ம் இழக்கப்பட் ம் ேபாவாய். ஆனால் அந்த கத கள்   றக்கப்ப ம்ேபா , 
அ  எப்ேபற்பட்ட ேநரமாய் இ க் ம் என்  பா ங்கள் . அ ேவ     ன்  ேநரம். இேத பரி த்த 
ஆ யானவரின் அ ேஷகம் அேத காரியத்ைத ......

நான்  கமளிக் ம்  ட்டங்க க்   தல் ஸ்தானத்ைத ெகா ப்பைத ெகாஞ்சம் ஒ க்  
ைவத்    ேசஷத்ைத  ரசங் க் ம் ேநரம் வரேபா ற  என்பைத அ ந்தவனாய், கடந்த நான் , 
ஐந்  அல்ல  ஆ  வ டங்களாக பரி த்த ஆ யானவைரக்   த்  சரித் ரத் ேல ஆராய்ந்  
வா த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . ஆகேவ நான்  தலாவ  ெசய்ய ேவண் ய காரியம் 
என்னெவன்றால்...
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நீங்கள்  ஏன் இைத ெசய்யக் டா , ஏன் அைத ெசய்யக் டா ' என்  மக்கள்  ேகட் றார்கள் .

நான் ெதய் க வரத்ைதக் ெகாண்   தலாவ  ெசய்ய ேவண் ய  என்னெவனில், மக்களின்  
இ தயத்ைத ெஜ க்க ேவண் ம். நான் அவர்க ைடய இ தயத்ைத ெஜ க்க ல்ைல ெயன்றால் 
அவர்கள் எனக்  ெச சாய்க்க மாட்டார்கள் . ஆனால் ேதவன் அைத இப்ெபா   
ஊர் தப்ப த் னார், மக்கள்  என்ைன   வா க் றார்கள் . காரியங்கள்  எவ் தமாக இ க் ம் 
என்  ெசால்லப்பட்டேதா, ெசால்லப்பட்டப  வார்த்ைதக்  வார்த்ைத ஒவ்ெவான்றாக 
நிைறேவ னைத மக்கள்  கண்  க் றார்கள் . ேதவ ைடய வல்லைமயான  கடந்  ெசன் , 
ெசால்லப்பட்டப  கச் தமாக ெசய்வைத கண்  க் றார்கள் . இப்ெபா   ெசால்  ற 
எல்லாவற்ைற ம் அவர்கள்   வா க் ம் நிைலக்  வந்   ட்டார்கள். ஆகேவ நான்  தலாவ  
ெசய்யேவண் ய  என்னெவன்றால், நான் எைதக்   த் ப் ேப  ேறேனா அைதப்பற்  
அ ந்  க்க ேவண் ம். ஏெனன்றால் நியாயத் ர்ப் ன்  நாளிேல ேதவன் அதற்காக என்ைன 
 சாரிப்பார.் அ  உண்ைம .

இப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவரின் அ ேஷகமான  ெபந்ெதெகாஸ்ேத நா க் ப்  ற  
 தன்  ைறயாக ரஷ்யா ல்    வ டங்க க்   ன்பாக வந்த . அ  உண்ைம .  சரித் ரம் 
அப்ப த்தான்  ெசால்  ற .அவர்கள் பரி த்த ஆ யானவரின்  அ ேஷகத்ைத    
வ டங்க க்   ன்பாக ெபற்  ந்தார்கள். அற் தங்க ம்  அைடயாளங்க ம் நடந்த . 
இ ப்  ம் ஒ  ேதசமாக அைத நிராகரித்  ஒ க்  தள்ளி ட்டனர். அப்ப  ெசய்த னாேல 
அவர்கள் ேதவைன எ ர்க் றவர்களாக ம், மார்க்கத்ைத எ ர்க் றவர்க ளாக ம் , மற் ம் 
உணர்வற்ற ெகா ைமயான இ தய ைடய கம் னிஸ்ட்காரர்களாக இப்ெபா   
மா ப்ேபானார்கள் . நீங்கள்  ேதவ க்  ெச  சாய்க்காமல் ேபா ர்களானால் அவர ் உங்கைள 
 ற்றம்சாட்  ன்ற ஆ  னிடத் ற்  ஒப் க் ெகா ப்பார். அப்ேபா  நீங்கள்  ெபாய்ைய நம்  
ேகடான  ந்ைத ள்ளவர்களாக மா  ஆக் ைனக் ள்ளா ர்கள் . அ தான்  ரஷ்யா ன் இன்ைறய 
நிைல. அவர்கள் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகமா ய இந்த     ன்  ெசய் ைய ஏற் க்ெகாள்ள 
தவ ன னாேல, ேதவ ைடய பார்ைவ ல் ஆக் ைனக் ள்ளாக  ர்க்கப்பட்  க்  றார்கள் . 
ேகடான  ந்ைத ைடயவர்களானார்கள் . ெபாய்ைய நம்  ேதவ ைடய பார்ைவ ல் 
ஆக் ைனக் ள்   ர்க்கப்பட்  க் றார்கள் .
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அ த்ததாக அ  எங்ேக வந்த  என்  பா ங்கள்   க்  ேதசத் ன்  ேமலாய் வந்த . 
  க் யர்க ம் அைத நிராகரித்தனர். அவர்கள் ஆர்ேமனிய மக்கைள       ேபராக 
  ைவ ல் அைறந் ம், ெபரிய ெதாட் களில்  க் ப்ேபாட் ம், பட்டயத் னால்   த்  ம் 
மற் ம் இ  ேபான்  அவர்கைள ெகான்றனர.்   க்  ன்  நிைல இன் ர  எப்ப  இ க் ற  
என்  பா ங்கள் . அவைள ம் கடந்  ேபானார்.

இப்ெபா   என் சேகாதரேன, அெமரிக்கா, கடந்த நாற்ப  வ டங்களாக இந்த பண்ைடய 
கால     வ டத் ன் அப்ேபாஸ்தல  ரசங்கத்ைத ெபற்  க் ற . அெமரிக்கர்கள்  இைத ஒ  
ேதசமாக ஏற் க்ெகாள்ள  ல்ைலெயன்றால்; அவர்கள் அைத ஏற் க்ெகாள்ளாமல்  ேபாவார்கேளா 
என பயப்ப  ேறன்; அப்ேபா  ெவளிேய தள்ளப்பட் ,  ற்  ம்   வாச  ேராகத் ன்  
அந்தகாரத் ற் ள்ளாக   த் ரிக்கப்ப வார்கள்.  நாம்  ெகாண்  க் ற  ஸ்தாபனங்கள்  எல்லாம்
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சரிதான். ஆனால் சேகாதரேன, ேதவன் ஸ்தாபனங்கைள ேநாக் ப் பார்க்க ல்ைல தனிப்பட்ட 
நபர்கைளேய ேநாக் ப் பார்க் றார்.   ஸ்தவம் என்ப  ஒ  ஸ்தாபனம் அல்ல,   ஸ்தவம் 
என்ப  ஒ தனிப்பட்ட நபர ்  க் ம்   யத்ைதப் ெபா த்ததா  க் ற . ஆெமன் .

இேதா, ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  பரி த்த ஆ யானவர் உைரக் றதாவ , ஓர ்நாளிேல, 
அெமரிக்கா   வ மாக ேதவைன நிராகரித் , ெவளிப்ப த்தல்13- ம் அ காரத் ன்ப  
  கத் ன்   த் ைரைய ஏற் க்ெகாள் ம். நாம் சரியாக அந்த நிைலக் த் தான் ேபாய்க் 
ெகாண்  க் ேறாம். ேதவன் எந்த ஒ  ேதசத்ைத ம்...

ேதவன் எந்த ஒ  ேதசத் ற்காக ம் எந்த ஒ  மக்க க்காக ம்   க்தாட்சண்ணியம் 
பார்க்கமாட்டார். 'அவைர   ம்  ற யாவைர ம்' அவர ்ஏற் க்ெகாள் றார.் ஏதாவ  ஒ  ேதசம் 
எ ம் , இந்த எல்லாக் காரியத்ைத ம் ெசய்  அ ேல தரித்  க் ம் என்றால், அ  ைடய 
ராஜ்யம் என்ெறன் மாய் நிற் ம். ஆனால் ைககளால்  ெபயர்க்கப்படாத கல்லான  மைல   ந்  
ெபயர்ந்  உ ண்  வ ம் ெபா  ,

39

அ  உலகத்  ள்ள ஒவ்ெவா  ராஜ்யத்ைத ம் உைடக் ம். அ  எல்லா உலக 
ரா யங்கைள ம்  ண்   ண்டாக உைடக் ம். அப்ெபா     ஸ்  ராஜாவாக ஆ ைக 
ெசய்வார.் அ   தல் அவ ைடய ராஜ்யத் ற்     ரா . “அவர ்நாமம் ஆேலாசைனக் கர்த்தர், 
சமாதானப்  ர , வல்லைம ள்ள ேதவன், நித் ய  தா எனப்ப ம். கர்த்தத் வம் (ஆ ைக) அவர ்
ேதாளின் ேமல் இ க் ம்” ஆகேவ அந்த ராஜ்யத் ற்     ரா . அ ேவ ேதவன் வல்லைம  ம் 
   ெபலத்ேதா ம் வர இ க் ற ராஜ்யமாய்  இ க் ற . அப்ேபா  உலகத் ன்  மற்ெறல்லாக்  
காரிய ம் உைடந்  ெநா ங்   த ண் ேபா ம்.

அவர்கள் அைத நிராகரிக்கப் ேபா றார்கள். ேதசங்கள்  அைத நிராகரிக் ம். சைபகள்  அைத 
நிராகரிக் ம். தனிப்பட்ட நபர்கள் அைத நிராகரிப்பார்கள். அப்ெபா   மாத் ரேம ேதவனால் 
ேதசங்கைள நியாயந் ர்க்க    ம். அப்ெபா   மாத் ரேம, அவரால் சைபகைள நியாயந் ர்க்க 
   ம். அப்ெபா   மாத் ரேம, அவரால்  தனிப்பட்ட நபர்கைள நியாயந் ர்க்க    ம். 
சத் யத்ைத ேகட்  அ ேல நடக்கத் தவ  ற எந்த மனித ம். ேவதவாக் யத் ன்ப , 
ேதவ ைடய பரி த்த ஆ யானவ க்   ேராதமாக ேதவ ஷணம் உைரக் றவனாக 
இ க் றான் . ஆகேவ அைத நிராகரித்தப யால் அவ ைடய  ட் ன்  நாைள அவன் கடந்  
ேபானவனாக இ க் றான் .

நண்பர்கேள நீங்கள்  இங்  வந்  இங்ேக ெபற் க் ெகாள்  ற காரியங்கள்  யா ம் .... நாம் 
இங்ேக நல்ல அ ைமயான  கச் றந்த உைடகைள உ த்  ேறாம். ெசால்லப்ேபானால் , 
உல ேலேய  கச்  றப்பாய் உைட உ த்  றவர்கள்  அெமரிக்கர்கள் தான். உலகத் ேல நன்றாக 
ேபா க்கப்ப பவர்க ம் அெமரிக்கர்கேள.  கச் றந்த வாகனங்கைள ஓட்  ன்றவர்க ம் 
அெமரிக்கர்கேள. யாைரக்காட்  ம் அவர்களிடேம அ கப் பணம் இ க் ற . அ  சரிதான். 
உலகத்  ள்ள எல்லா  றந்த காரியங்கைள ம் நாம் ெகாண்  க்  ேறாம். 
உலகத்  ள்ளைவகளிேலேய  ல  றந்த   ச்சைபகள்  நம் டம் தான் இ க் ற . 
உலகத்  ள்ளைவகளிேலேய  ல  றந்த மக்கள்  நம் ைடேய இ க் ன்றனர.் நாம் 
இைவகெளல்லாம் ெகாண்  ந்த ேபா  ம், ஒ  ேதசமாக நாம்   ைமயாய் ேதவைன  ட் க் 
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய்   ல ப் ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறாம். காரணம் என்னெவன் றால் நாம் 
ஒ  தனிப்பட்ட நபர்களின்  ேமலாகச் சார்ந் ள்ேளாம். ஸ்தாபனங்களின்  ேமல் சார்ந் ள்ேளாம். 
ேதசங்களின்  ேமல் சார்ந் ள்ேளாம்.
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ச ப நாட்களில்  நான் ஒ வரிடம் “நீர ்  ஸ்தவரா”, என்  ேகட்ேடன் .41

அதற்  அவர,்“நீர் ரிந் க்ெகாள் ம்ப  இைதச் ெசால்லட் ம், நான் ஒ  அெமரிக்கன் . நான் 
  ஸ்தவ ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவன்” என்றார்.

நல்ல , அைவெயல்லாம் அர்த்தமற்ற  என்பைதத் த ர ேவ ல்ைல!

மற் ம் ஒ  ெபண்ணிடம் 'நீர ்  ஸ்தவளா?' என்  ேகட்ேடன் .

அதற்  அவள், “இங்ேக பார ்வா பேன! நான்  ஒவ்ெவா  இர ம் ெம  வர்த்  ஏற்  ேறன் , 
நீேய  ரிந் ெகாள்” என்றாள்.

நீங்கள்  இத்தைன ெம  வர்த் ைய ஏற்  றதற் ம் அதற் ம் ஏதாவ  சம்பந்தம் 
இ க் றதா? நீ இந்த ேதசத் ல்  வாழ்வதற் ம் அதற் ம் ஏதாவ  சம்பந்தம் இ க் றதா? நீ ஒ  
  ப் ட்ட சைபையச் ேசர்ந்  க் றதற் ம் இதற் ம் ஏதாவ  சம்பந்தம் இ க் றதா?  “ஒ  
மனிதன் ேதவ ைடய ஆ  னால்  றவாமல், ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைதக் காணமாட்டான் ”. 
இ ேவ நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  எச்சரிப் ன்  ெசய் யாக இ க் ற .

என் நண்பர்கேள, நான் உங்கைள எவ்வளவாக ேந க் ேறன்  என்  உங்க க் த்ெதரியா . 
நீங்கள்  ஒ ேபா ம் நான்... நான் இந்த  ரசங்க  டத் ல்  நிற்பதனால் , இைத சாதகமாகக் 
ெகாண்  உங்கைளக் க ந் ெகாள்ள  யற் க் ேறன்  என்  நிைனக்கேவண்டாம்.
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ஆனால் இந்த இர ேல நான் உங்க க்  ெசால்  ற  என்னெவனில்;   ேசஷத்ைதக் 
  த்  எச்சரிக்ைகயா   ங்கள் .   ஸ்  டம்  க் ரமாய் ஓ ங்கள் ! எல்லாவற்ைற ம்  றம்ேப
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தள்ளி  ங்கள். யாேரா ஒ வர ் (ேஜான்ஸ் )  வங் வதற்காக காத்  க்கா ர்கள் சைப ேல 
 வங் வதற்காக காத்  க்கா ர்கள். இப்ெபா ேத உங்க க் ள்ளாக  வங் ங்கள் . ஏெனனில் 
நீங்கள்  எந்த பாவத் ற் ள்  இவ்வள  காலம் கட்டப்பட்  ந் ர்கேளா, அதற் ள்ளாக, 
உங்க ைடய எஞ்   க் ற நாட்கள்    வ ம் அ ைமயாய்  இ க் ம்ப  ேதவன் உங்கைள 
ஒப் க்ெகா க்கப்ேபா ற ேநரம் வரப்ேபா ற . ஆகேவ எப்ேபற்பட்ட  ரயம் ெச த்த 
ேவண் யதாய்  இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல!

ச ப நாட்க க்   ன்பாக, ஒ வர ்என்னிடத் ல் வந்தார். அவர்  க ம் உத்தம ள்ளவராய் 
இ ந்தார.் ஆனால் அவ ைடய   யேமா பாவத் ல்இ ந்த . அவர ் “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், 
நான் உத்தம ள்ளவன் . நான் கர்த்தரா ய இேய    ஸ் ைவ   வா க் ேறன்” என்றார்.
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அதற்  நான்,“நீ உத்தமனா  க் றாய்  என்றால், உன்  உத்தமத்ைத நி  த் க் காட் ம். உன்  
பாவத்ைத  ட்  ல ” என்ேறன்.

அதற்  அவர,் “ஓ, அ  என்ேனா  அவ்வள  ஒன்றா   ட்ட ” என்றார்.

அதற்  நான், 'நீர ்உத்தமன்  என்றல்லவா நிைனத்ேதன்“ என்ேறன் .

பா ங்கள்,  “நான் இைதச் ெசய்ய ேவண் ம், அைதச் ெசய்ய ேவண் ம்” என்  ெசால் க் 
ெகாண்  க்  ர்கள் .

நீங்கள்  என்ன ெசய்ய ேவண்   ந்தா ம் சரி, நீங்கள்   க  க் யமாய் ெசய்யேவண் ய 
காரியம் என்னெவன்றால், இேய    ஸ் வண்ைட வ வேத. ம ப  ம்  றத்தைலக்காட்  ம் 
 க் யமான காரியம் ஏதாவ  உண்ேடா ?

நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் ஓர ் நாளிேல இங்  க் ம் மண் க் ள்   ைதக்கப்பட்  ெவ ம் 
மண்ைட ஓ களாக ம் எ ம் க்    யல்களாக ம் ஆகப் ேபா  ர்கள் என்  அ ந்  க்  ர்கள். 
நீங்கள்  இங்  அமர்ந்  ப்ப  எவ்வள  நிச்சயேமா அைதப் ேபாலேவ அங்ேக அப்ப ேய ஆவ ம் 
அவ்வள  நிச்சயம். அ  உண்ைம. அப்ப ெயன்றால், நீங்கள்  எவ்வள  உத்தம ள்ளவர்களாய் 
இ க்க ேவண் ம்? நான் ெசால்வ   ரி றதா? ஒ ேவைள இன் ம் ஒ  மணி ேநரத் ற் ள் 
உங்க க்  அப்ப  ேநரிட்டால், சரியாக அ த்த வ டம், அ த்த பன்னிெரண்  மாதத் ல் இேத 
ேநரத் ல் உங்க ைடய எ ம் களிேல ெகாஞ்சம் சைத  ட இ க்கா . நீங்கள்  மரித்த அ த்த 
இ பத்ைதந்  நி டத் ேல உங்க ைடய சரீரத் ல் ஒ   ளி  வன்  ட இ க்கா . அ   தல் 
இந்த    ல்லா காலங்கள்   வைட ம்  வைரக் ம் கணக் ப் ேபாட்டால், நீ ஒன் ேம இல்லாமல் 
ேபாவாய். ஆகேவ நீ எந்த நிைலக் ள்  ேபா றாேயா, அேத நிைல ேல என்ெறன் மா  ப்பாய். 
ஆகேவ சேகாதரேன,
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நீ ெவ ெவ ப்பாய் இ ப்பாய் என்றால் அ தான் நீ இ க்கக்   யைவகளிேலேய  க ம் 
ேமாசமான நிைல. ெவ ெவ ப்பான நிைல  க ம் ேமாசமான .  “ஒன்  நீ அனலா  க்க 
ேவண் ம் அல்ல   ளிரா  க்க ேவண் ம். ஒன்  நீ என் பக்கமாக இ ந்தால் உன்     
இ தயத்ேதா  இ . இல்ைலெயனில் எனக்  எ ரா  ” என்  இேய  ெசான்னார். நீ ெவ ம் 
நல்ல   யத்ைத மாத் ரம்   ப்பாயானால்  அ  ஒ ேபா ம் கணக் ல்  எ த் க் 
ெகாள்ளப்படமாட்டா . உன்  யநி  ன்  கந்ைதகைளக் ெகாண்  ஒ ேபா ம் நியாயத் ர்ப் ன்  
நாளிேல நிற்க   யா . அ  சரிேய.

சேகாதரேன “நல்ல , நான் இந்த   ப் ட்ட சைபைய சார்ந்தவன்” என்  நீங்கள்  
ெசால்லலாம். ஆனால் அதற் ம் இதற் ம் எந்த சம்பந்த ம் இல்ைல. நீங்கள்  ஒ  சைபைய 
ேசர்ந்தவர்களாய் இ க்க ேவண் ம் என்    வா க் றவன்  நான். அ  பரவா ல்ைல. ஆனால் 
இரட் ப் க் ம் அதற் ம் எந்த சம்பந்த ம் இல்ைல.
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நான் இந்த காைல ல் ெசான்ன  ரகாரமாக, ஒ  மனிதன் இேய ைவக் கண் க்ெகாள்ள 
எல்லா இடத் ற் ம் ேபானான் . ஆனால் அவேரா ஏற்கனேவ அவ ைடய இ தயத் ல் இ ந்தார.் 
அவன் கத் ன , அந்நிய பாைஷ ல் ேப ன  அ  ேபான்ற காரியங்கள்  எல்லாம் சரிதான். 
ஆனால் அைவகள்  எல்லாம்   ஸ்  ன்  தன்ைமகளாக அவ க் ள்   த ல் இ ந்த . 
பா ங்கள்! நீங்கள்   தலாவ    ஸ் ைவ ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். மற்றைவ எல்லாம் 
தானாக நைடெப ம் .   ஸ்  இல்லாம ம் நீங்கள்  இைவகைளச் ெசய்யலாம். அப்ப ச்ெசய் ம் 
பட்சத் ல் , நீங்கள்  எதற் ள்ளாக  க்கப்பட் ர்கள் என்  பா ங்கள்.

நான் அஞ்ஞானிகள்  ச்சல்  ேபா வைதக் கண்  க் ேறன் . அ  சரிதான். மக்கள்    களிேல 
 ற் த் ரிந்  பார்ப்பதற்  ேவ க்ைகயான காரியங்கள்  ெசய்வைத கண்  க் ேறன் . அவர்கள் 
ெசய் றைத எல்லாம் நீங்கள்  நம்  ற அள ற்   ரமாதமாக ெசய்வார்கள். ேகாணி   ந்  
ஒ  க ற்ைற  க்  எ ந்  மந் ர தந் ரத்ைத ெசய்வார்கள். உடேன அ  காற் ேல 
ெசங் த்தாய் நிற் ம்.  ற  ஒ  ெபரிய நாகப் பாம்ைப  க் ப் ேபா வார்கள் . அ  ெகாத்தவ ம் 
(அதற்   ஷத்ைத  ச்ச  ய பற்கள்  இ க் றேதா இல்ைலேயா என்  ெதரியா ) உடேன ஒ  
கந்ைதைய அதன் ேமல்  க் ப் ேபா வார்கள் . அப்ேபா  அதன் பற்கள்  அந்த கந்ைத ேல 
மாட் க் ெகாண்  ப்பைத பார்க்க   ம்.  ன்னர் அந்த பாம்பாட்  அதன் பக்கத் ல் ெசன்  
அ ன் ேமலாக மந் ரத்ைத ஓ  அைத அப்ப ேய அவ ைடய க த் ேல  ற் வான் . அப்ேபா  
அந்த  நாகப்  பாம் ,  படம்  எ த்  அவைன  உற் ப்பார்க் ம்.  அவைன  ெகாத்   வ  ேபால
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13    ஆண் 

ெசய் ம், ஆனால் ெகாத்தா . நீங்கள்  அதற்  ட்டப் ேபா ர்களானால் அ  உங்கைள 
ெகான்   ம். மற் ம் அ ப் க்கரிகைள எரிய ட் ,

அந்த ெந ப்     மக்கள்  நடந்  ேபாவைத (   ப்பைத கண்  க் ேறன் . அவர்க ைடய 
காலணிகைளக் கழற்  ெவ ம் கால்களில் அந்த ெந ப் களின்  ேமல் நடப்பார்கள். அ  
அவர்கைள எந்த  தத்  ம் பா ப்ப ல்ைல. மற் ம் ஒ  ெபரிய ெபட் க் ள்  கண்ணா கைள 
உைடத் , அந்த கண்ணா   ைடய  ண் கள்  ேநராய் இ ந் ம், அதன் ேமேல ஓ  எ ரி 
  த் , உ ண்   ரண்  ெதாடர்ந்  அப்ப யாகச் ெசய்  எ ம் வார்கள் . இ ப்  ம் அவர்கள்  
ேமேல ஒ     ெவட் ம் ஏற்ப வ ல்ைல. சேகாதரேன அ    வாசம்  தான் ஆனால் அ  
இரட் ப்  அல்ல. இல்ைல ஐயா.  சாசானவன்   க தந் ரமாய் மக்கைள ஏமாற்  றான் .

இரட் ப்  என்ப  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்   லம் சர்வவல்லைம ள்ள ேதவேனா  
நமக்  உண்டா ற தனிப்பட்ட உறவாக இ க் ற .
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ஓ நண்பர்கேள இன் ர  நமக் த் ேதைவ எல்லாம்  நம் ைடய ேதசத்ைத   வ ம் 
அைசக்கக்  ய அந்த பண்ைடய கால ட்டங்களில் ஒன்  மாத் ரேம. ஓ, அந்த மக்கள் , 
அவர்க ைடய   க க் க் கடந்  ெசன்ற  ன்னர்,  ட் ல்  இ ந்த எல்லா ெபால்லாங்கான 
காரியங்கைள ம்  க்  எ ந் ,  ட்  ள்ள  த் க் ெகட்டகாரியங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் நி த்  
 ட்ைட ஒ ங் ேல ைவத்தனர். ஒவ்ெவா  ட் ன ம் தங்கள்   ட்ைட ஒ ங் ேல ைவத்  ந்தனர். 
அவர்கள்   ட் த்தன ள்ள  ணா சயத்ைத  ட்  ட்டனர். ஏமாற் தைல ைக ட்டனர.் 
ெபாய்ைய  ட்ெடா ந்தனர். ஒ வேராெடா வர் ேநர்த் யாக ம் உத்தமத்ேதா ம்   ஸ்தவர்கள் 
எவ் தமாக   க்கேவண் ேமா அப்ப யாக   த்தார்கள். அவ் தமான மார்க்கத்ைதத்தான்  நாம் 
ெகாண்  க்க ேவண் ம்.

ஆனால் இன்ைறக்  நாம் ெகாண்  க் ற அேத மார்க்கமான , காலத் ன்  ஓட்டத் ல்  
 ைளத் ,  ைளகைள  ற த்   றப் த் , இப்ெபா    ட்டத்தட்ட ஆ  ட் படத் ன் 
பாணிையப் ேபால் காட் யளிக் ம் அள ற்  மா   க் ற . அ  உண்ைம என்  
அ ந்  க்  ர்கள். உதாரணத் ற் , நாம் ஒ  இடத் ற் ச ் ெசன்  அங்ேக ெபரிய இைச 
நிகழ்ச் ைய ஒ ங்  ெசய்  இைசைய வா த்    ஸ்தவர்கைளப் ேபாலந த்  காண் த் க் 
ெகாள் ேறாம். ஆனால் ஒேர ஒ  ைற அவர்கைள   க் ட்  ேகள்  ேகட் ப் பா ங்கள்  
அப்ெபா   ெதரி ம் என்ன நடக் ற  என் .  ரி றதா?
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  ஸ்தவம் என்றால் நீ யெபா ைம, நற் ணம், சாந்தம், தய  மற் ம் கண்ணியேம. 
அ சரிதாேன?   ஸ்  நிந் க்கப்பட்டேபா  அவர ் ப  க்  நிந் க்க ல்ைல. அ  சரிதாேன? 
  ஸ்தவம் என்ப  ஒ  மனிதன் வா ம் வாழ்ைகைய   த்ததாய் இ க் ற . அ  ஒ  
தனிப்பட்ட அ பவமாய் இ க் ற .

இவ் தமாக.....  லர,்  “சேகாதரேன, அந்த நபரா. அவர ்ெசய்வைத நான் அ ந்  க் ேறன் . 
அவர ்  யா யஸ்த  க்  ெஜ க் ம் ேபா  அவர்கள்  ணமைட றார்கள்” என்  ெசால்   
றார்கள். அப்ப  ெசய்வ னாேல அவர ் ஒ    ஸ்தவன்  என்  அர்த்தமாகா .   வாசமான  
எைத ம் ெசய்யக்   ய . இங்  நம் ைடய  டாரத்   க் ம்  மக்களா ய

நீங்கள்  மாத் ரம்   ஸ்தவர்கள்  என்ற நிைலக்  வ  ர்களானால்...

மந் ரவா க ம் மாயக்காரிக ம் எப்ப  அற் தங்கைள ெசய் ன்றனர ்என்பைத மாத் ரம்  
பார்ப் ர்களானால் .... அவர்கள் நிச்சயம் அப்ப  ெசய் றார்கள். அவர்கள்   ஸ் வத் னால் 
உண்டா ம் சகல காரியங்கைள ம் ெசயல்ப த் க் காண் க் றார்கள். அப்ப  ெசய் ற னால் 
அவர்கள்   ஸ்தவர்களா   ட   யா . அவர்க ைடய   யத்ைதக் கவனித் ப் பா ங்கள். 
அவர்கள் என்ன ெசய் றார்கள் என்  கவனி ங்கள் .
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மற்ற ெபண்கேளா  வாழ்ந்   பச்சாரத்ைத மதமாக ெகாண்  க் ற மக்க ம், 
அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்  கைள ம் ெசய் ன்றனர.்

ஆனால் அவர்களால் ெசய்ய   யாத ஒ  காரியம் உண் . நான்  பார்த்த ல் , இ வைர இந்த 
ஒ  காரியத்ைத மாத் ரம் மந் ரவா கள்  அல்ல  எவ ம் ெசய்ததாக கண்ட ல்ைல. அவர்களால்  
க ற்ைற ஆகாயத் ேல ேநராக நிற்கைவத்  அற் தங்கைள ெசய்ய    ம். அவர்களால் 
ெந ப் ன்ேமல் மாய த்ைத ெசய்  அ ன் ேமல் ஓட   ம். அப்ப ப்பட்ட காரியங்கைள 
அவர்களால்  ெசய்ய    ம். ஆனால் அவர்களால் மக்கைள  கப்ப த்த   யா . அ  
அவர்க க்    த் ரமான . அவர்களால்  மக்கள்  ேமல் சாபத்ைத ெகாண்  வந்  ேநாய்கைளக் 
ெகாண்  வர   ம். ஆனால் அவர்களால் சாபத்ைத நீக்  அவர்கைள  கப்ப த்த   யா .

அவ் தமாகத் தான் ேவதாகமத் ன்  நாட்களி  ந்  நடந்  ெகாண்  க் ற . யந்ேந ம் 
யம் ேர ம் ேமாேசக்  எ ர்ெகாண்டேபா  அவர்களால்  ெகாப்பளங்கைள ம் கட் கைள ம் 
ெகாண் வர   ந்த . ஆனால் அைத எ த் ப் ேபாட   ய ல்ைல. அவர்களால்  ேபன்கைள ம் , 
ஈக்கைள ம் ெகாண்  வர   ந்த . ஆனால் அைத எ த் ப்ேபாட   ய ல்ைல. ஏெனனில் 
 யா யஸ்தர்கைள  கமாக்கக்   யவர ் ேதவன் ஒ வர ் மாத் ரேம. அவர்களால் ஆ  ல் 
நிரம்  ஆட    ம். அைத அேனக  ைற பார்த்  க் ேறன் . அவர்களால் எல்லா தமான 
தந் ரத்ைத ம்  ெசய்ய     ம்.  ஆனால்   யா யஸ்தைர   கப்ப த்த    யா  அல்ல 
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அவர்களால்    ஸ்தவ   யத்ைத   க்க   யா . அந்த ஒ  காரியத்ைத அவர்களால்  
ெசய்ய  யா .

ஆகேவ இ  ஒவ்ெவா  ஆ க் ம் ெபண் க் ம் உள்ள தனிப்பட்ட காரியமாய் இ க் ற . 
நாம் இந்த ெபாய்யான காரியங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் பார்க் ம்ேபா , ேவதம் உைரத்தப  
“  மானால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம் வஞ் க்கதக்க அள ற்  அவ்   ஆ க ம் 
கைட  நாட்களிேல ஒேர மா ரி ேதாற்றமளிக் ம்” என்ப  சரியாக உள்ள .  “கள்ள 
  ஸ் க்க ம், கள்ள ஆ க ம் எ ம்  அைடயாளங்கைளக் காண் த்  அேநகைர 
வஞ் ப்பார்கள் என்ப  சரிேய. அேத ேநரத் ல்,  ”என்ஆ கள் என் சத்தத்ைத அ  ம். அைவ 
அந்நியைன  ன் ெதாடரா “ என் ம் உைரக்கப்பட்  க் ற . ஓ நாம்   க் ன்ற நாள்  க ம் 
மகத்தான நாள். இன் ம்  க் ரத் ல்     ன்  ேநரம்   வைடயப் ேபா ற .

நண்பேன இைத கவனி. நீ   ஸ் ைவ ெபறாதவனாய் இ ப்பாயானால்  மற் ம் அவைர 
அ யாதவனாய் இ ப்பாயானால்...   ஸ்  உன் ைடய இ தயத் ல் இ க் றார ் என்பைத 
ெகாஞ்சம்  ட சந்ேதகத் ன்  நிழல் இல்லாதப  நிச்சய ைடயவனாக இ , அைதக்   த்  
ஆக்கப் ர்வமாய் இ .  “சேகாதரன்  ரான்ஹாம், ஒ  சமயம் நான்  மன ைடந்  
ப  டத்தண்ைட ல்  கத ய   க் ேறன் ” என்  ெசால்லலாம் . ஆனால் அைத 
எ த் க்ெகாள்ளாேத. அல்ல ,  “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், ஒ  சமயம் நான் ஆ  ல் நிரம்  
அவ் டத்ைத   வ ம்  ற்  நடனமா  ஒ  நல்ல அ பவத்ைதக் ெகாண்  ந்ேதன்” என்  
 றலாம். அைத ம் எ த் க் ெகாள்ளாேத.  ரி றதா? அல்ல ,  “நான் ஒ   ைற ஒ  
மனித க்காக ெஜ த்ேதன் , அவன் ெசாஸ்தமானான்” என்   றலாம். அைத ம்  
எ த் க்ெகாள்ளாேத.
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நீ எ த் க்ெகாள்ளக்   ய ஒேர  ஷயம் என்னெவன்றால், உன்  ேமல் அ கமான 
 ன்பங்க ம் ேசாதைனக ம் வ ம் ேபா ,   ஸ்  உன் ைடய இ தயத் ல் இன் ம்  
இனிைமயானவராகேவ இ க் றாரா என்பேத. அப்ேபா  உன் ைடய நடக்ைக ேல எந்த 
மாற்ற ம் இரா . எல்லா காரியங்க ம் தவறாகப் ேபானா ம், எல்ேலா ம் உனக்ெக ராய் 
நின்றா ம், சகல ம் உனக்  மாறாக நடந்தா ம், நீ இன் ம் அ ைமயானவனாய்  இனிைமயான 
நபராகேவ இ ப்பாய். அெதல்லாம் பரவா ல்ைல என்  ெசால்   ன்ேனாக் க் கடந் ேபாய்க் 
ெகாண்  ப்பாய். ேம ம், நீ ேதவ ைடய  மார ம்  மாரத்  மாய் இ க் றாய் என் பைத 
உன் ைடய ஆ  ேதவ ைடய ஆ ேயா  ேசர்ந்  சாட்  பக ம். ஓ, நண்பேன, இன் ர , 
இ மாத் ரம் உன் ைடய ஆத் மா க் ள்  எ ெரா க்க ல்ைல என்றால் ... நாம் ேதவ ைடய 
ராஜ்யத்   ந்   றம்ேப இ க் ம்ப   த் ரிக்கப்பட்டவர்களாய்  இ ந்   ேவாம். ஆகேவ 
நாம்ேதவ ைடய ராஜ்யத் ற் ள்  ரேவ ப்ேபாமாக!

ஒ  மனிதன் எப்ெபா   ேதவ ைடய ரா யத் ற்ெகன்   த் ரிக்கப்ப   றாேனா 
அப்ேபா  அவன் அவ ைடய  ரயாணம்     மட் மாக  த் ரிக்கப்பட்டவனாக இ க் றான் . 
அன்  ம் நீங்கள்   ட்கப்ப ம் நா க்ெகன்   த் ைரயாகப் ெபற்ற ேதவ ைடய பரி த்த 
ஆ ையத்  க்கப்ப த்தா  ங்கள் “.

இப்ெபா   நாம் பண்ைடய கால வழக்கமா ய ப  ட அைழப்ைப ெகா த்  மக்கைள 
ப  டத்தண்ைட ெகாண்  வ  ேறாம். அதற்காக ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம் . அ  ெமத்ேதா ஸ்ட் 
சைப னால் அேநக வ டங்க க்   ன்பாக ெகாண் வரப்பட்ட ஒ  அ ைமயான பண்ைடய 
கால  ைறைமயாக இ க் ற . அ  அன்ைறக்  எப்ப  நன்றாக இ ந்தேதா அேதேபால் 
இன்ைறக் ம் நன்றாகேவ இ க் ற .
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ஆனால், ஒ    ஸ்தவனாவதற்  நீ ப  டத்தண்ைட வரேவண் ய அவ யம் இல்ைல . 
ேவதாகமத் ன்  காலத் ேல அவர்கள் ஒ ேபா ம் அப்ப ெயல்லாம் ெகாண்  க்க ல்ைல. 
அவர்கைள   வா களாகேவ எண்ணிக்ெகாண்டார் கள். அப்ேபாஸ்தலர்களின்  காலத் ேல, 
அவர்கள் ஒ ேபா ம் எந்த ேநரத்  ம்  ப  ட அைழப்ைப ெகா த்த ல்ைல. ப  ட அைழப்  
என்ற ஒன்  அங்ேக இ ந்தேத ல்ைல.   வா த்தவர்கள் எத்தைன ேபர்கேளா அத்தைனேப ம் 
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள் என்ேற ெசான்னார்கள். அ  சரிதாேன? அவர்கள்  தலாவ  
  வா களானார்கள்.

நீங்கள்  எப்ெபா   இேய    ஸ் ேவ ேதவ ைடய  மாரன் என்  உங்கள்  இ தயத் ல் 
  வ மாக உ   ெகாண்  க்  ர்ேளா,  (உங்கள்  கற்பைன ல் அல்ல, ஆனால் உங்கள்  
இ தயத் ல் உ  ப ம்ேபா ம் அப்ெபா   உங்க க் ள்ளாக ஏேதா ஒன் , “நான் இப்ெபா   
இரட் க்கப்பட் ேடன்” என்  எ ெரா த் க் ெகாண்ேட இ க் ம். சேகாதரேன, உனக்  
ேதைவெயல்லாம் அ தான்  அப்ப ேய அைத அ க்ைக ெசய் ங்கள் . உங்க ைடய வா   ந்  
அந்த வார்த்ைதகள்   றப்பட்  வரட் ம். அதன்  ற  உங்க ைடய   யம் எப்ப  இ க் ற  
என்  கவனித் ப் பா ங்கள் . ேசாளமான  எப்ப   ட்ெச ைய  றப் க்காேதா அேதேபால் 
அப்ப ப்பட்ட மனிதனா ம்  ைமயான கனிகைள  றப் க்க   யா . அவன் நன்ைமயான 
கனிகைளேய  றப் த்தாக ேவண் ம்.
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“என் வார்த்ைதக க்  ெச ெகா த்  என்ைன அ ப் னவைர   வா க்  றவன் எவேனா 
அவ க்  நித் ய  வன் உண் . அவன்  ஆக் ைன  ர்ப் க் ட்படா மல், மரணத்ைத  ட்  நீங்  
 வ க் ட்பட்  க் றான் ”  என்  இேய  ெசான்னார்.  உங்க ைடய    வாசத்  னால்
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மாத் ரேம இைவகைளப் ெப   ர்கள். கற்பைன ெசய் ற னால் அல்ல,   வாசத் னாேலேய 
இைவகைள ெபற் க் ெகாள்  ர்கள் . அ  உங்க ைடய இ தயத் ன்  எண்ணமாக மா  ற . 
 ன்னர் நீங்கள்  அைத அ க்ைகயாக ெவளிப்ப த் னீர்கள்.  “ம ஷர ்  ன்பாக என்ைன 
அ க்ைக ெசய் றவர்கைள நான்  என்  தா ட ம் பரி த்த  தர்கள்  ன்பாக ம் 
அ க்ைகெசய்ேவன் ” என்  ெசால்லப்பட்  க் ற . ஆகேவ நீங்கள்  அப்ப  ெசய் ம் பட்சத் ல் , 
ஏேதா ஒன்  நங் ர டப்ப  ற . அ  உண்ைம.

ஆனால் நண்பர்கேள, நமக்  ேபா க்கப்பட்ட காரியங்கேள நம்ைம அந்த ஒ ங்   ந்  வ  
 லகச் ெசய் ம்ப  ெசய்  க் ற . ெமத்ெதா ஸ்  மக்களினால் ஆ  ேல “சேகாதரேன, 
மக்கள்  எப்ெபா   கத்   ச்ச   ற நிைலக்  வ  றார்கேளா அப்ெபா ேத அவர்கள் 
பரி த்தமாக்கப்பட்டார்கள். அவ்வள தான்  அவர்கள் எல்லாவற் ைற ம் அைடந்   ட்டார்கள்” 
என்  ேபா க்கப்பட்  க் ேறாம். ஆனால் அ  அந்த அள ற்   ரிைய ெசய்ய ல்ைல என்  
 ன்னேர அ ந்  ெகாண்  க்  ர்கள் . அ  சரிேய!
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நசேரயர்க ம் அப்ப யாக கத் , தங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  சைபக் ள்  உள்ள நைட 
பாைத ல்  ன் ம்  ன் மாக ஓ னேபா , “ஓ, இ  தான் அ ” என்றனர். ஆனால் அப்ப  கத்  
நைடபாைத ல்  ன் ம்   ன் மாக ஓ னவர்களில் அேனகர் ெவளி ேல ெசன்  தா மாறான 
  யத்ைத   த்தேபா , ஓ இ வல்ல அந்த காரியம் என்  அ ந் க் ெகாண்டனர.்

அதன்  ற  ெபந்தேகாஸ்ேத வந்தேபா , ேதவன் வரங்கைள சைபக்    ம்ப அளித்  ந்தார். 
அப்ேபா  மக்கள்  அந்நிய பாைஷ ல்  ேபச ஆரம் த்தனர். உடேன அவர்கள்  அவ்வள  தான்  
நமக்  அ   ைடத்தா ற் . நாம் தயாரா  ட்ேடாம்“ என்றனர். ஆனால் அவர்கள்  அைதப் 
ெபற ல்ைல என்பைத  ன்னேர அ ந்தனர். அ  சரிேய. மக்கள்  அந்நிய பாைஷ ல்  
ேப க்ெகாண்  ந் தா ம் தா மாறாகேவ   த் க் ெகாண்  க் ன்றனர.்

சேகாதரேன, அ  என்ன என்பைதக்   த்  நீநிச்சய ைடயவனா  . இப்ெபா   உரக்க 
சத்த  தல்  எல்லாம் சரிதான். பரி த்தமா தைல   வா க் றவன்  நான் ஆம் ஐயா. ஆனால் 
என் ைடய பரி த்தத்ைத அல்ல அவ ைடயைதேய   வா க் ேறன்.  ரி றதா? அ  சரிதான். 
என் ைடய பரி த்தத்ைத அல்ல, அவ ைடய பரி த்தத்ைதேய. பரி த்த ஆ யா ய அவர,் 
தன் ைடய பரி த்தத்ைத எனக் ள்ைவக் ம் ேபா  அ  என் ைடயதல்ல, அ  அவ ைடய 
பரி த்தேம. நான் ஒ  பா . ஆனால் அவர ்ஆண்டவர.்
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இப்ெபா  , நான் பரி த்தமா தைலக்   த்    வா க் ேறன் . உரக்க சத்த  தைல ம் 
  வா க் ேறன் , நிச்சயமாகேவ ம ப  ம்  றந்த மனிதன் இவ் தமான  ரிையகளில் ஏதாவ  
ஒன்ைற ெவளிப்ப த் வான்  என   வா க் ேறன் . அ  சரிதான் . நான் அந்நிய பாைஷ ல்  
ேப வைத நம்  ற வன். அந்நியபாைஷக்   யாக் யானம் த வைத ம்    வா க் ேறன் . 
 யா  யஸ்தர ்  கமா தைல   வா க் ேறன் . அற் தங்கள்  நைடெப  றைத   வா க் 
 ேறன். ஆனால் இைவெயல்லாம் கர்த்தரா ய இேய    ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாண்ட  ற   ன் 
ெதாடரக்  ய காரியங்கள் .

ஆனால் நாம் என்ன ெசால்ல எத்தனிக் ேறாம் என்றால், “அவன் கத் ன்ேபா , அைத ெபற் க் 
ெகாண்டான் . அவன்  ர்க்கதரிசனம் உைரத்தேபா , அைத ெபற் க் ெகாண்டான் ” என்  
ெசால்  ேறாம். ஆனால் அவன்  ெபற் க் ெகாண்ட  அ வல்ல. நீங்கள்  ஒ  ஆப் ள்  
மரத்   ந்  ஒேர ஒ  ஆப் ள்  பழத்ைத எ க் ம்ேபா  அந்த மரத்ைதேய நீங்கள்  ெபற்றதாக 
அர்த்தமாகா .  ரி றதா? நீங்கள்  ெபற் க் ெகாண்ட , அந்த மரத் ன் ஒ  தன்ைம மாத் ரேம. 
அ  தான் ெதால்ைலக்  காரணமா ற் . ஆனால் ஒ  ைற   ஸ்  உன் ைடய இ தயத் ேல 
உ  ெகாண்  க் ம் ேபா , மற்ற காரியம் எல்லாம் தானாகேவ நைடெப ம்.
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இ  வர இ க் ற இந்த  ளிர்காலத்ைதப் ேபால் இ க் ற . இந்த ேநரத் ேல, 
க வா மரத்ைத த ர மற்ெறல்லா மர ம் இைலைய உ ரபண் ம். அ  மட் ம் இைலகள்  
 ழாதப    த்  ைவத்  க் ம். ஆனால் வசந்தகாலம் வ ம்ேபா  எல்லா இைலக ம் 
ெசத் ப்ேபான இைலகளாக மரத் ேல ெதாங் க் ெகாண்  க் ம்.   ய இைலகள்  
 ைளப்பதற்காக நீங்கள்  அங்ேக ெசன்  அந்த பைழய இைலகைள  ள்ள ேவண் ய அவ யம் 
இல்ைல.   ய  வன் வரட் ம், அப்ெபா   பைழய இைலகள்  தானாக  ேழ   ந்    ய 
இைலகள்   ைளத்  எ ம் ம்.

  ஸ்தவ ம் அேத மா ரிதான் இ க் ற .57

நீங்கள்  இேய    ஸ் ைவ ஏற் க்ெகாள்வதற்காக, நீங்கள்  ஒன் ம் ... மக்கள்  இப்ப யாக 
ெசால் வைத ேகட்  க் ேறன் ,  “நல்ல , கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம். நான் ஒ  காலத் ல் சாப 
வார்த்ைதகைள ேப ேனன் . மக்கள்  தங்கள்  தைல   க் ற ெதாப் ைய கழற்  ற அள ற்  
சாப வார்த்ைதகைள ேப ேனன். நான் இப்ெபா   அப்ப  ேப வைத  ட்  ட்ேடன் . நான்  ஒ  
  ஸ்தவன்  என்  அ ேவன்” என்  ெசால்  றார்கள். இல்ைல ஐயா.  “ஒ  சமயம் நான்   ப் 
பழக்கத் ல் இ ந்ேதன் . இப்ெபா ேதா அைத  ட்  ட்ேடன் . அ  நல்ல  ஷயம்தான் . ஆனால் நீ 
அப்ப  நி த் ன  ஒ  நன்னடத்ைதயான காரியமாக இ க் ற .

ஆனால் இேய    ஸ் ைவ ஏற் க்ெகாள்வ  என்ப  அவைர (அந்த நபைர) உங்க ைடய 
இ தயத் ல்  ஏற் க்ெகாள்வதா ம்.  அ  உலகத் ன்  காரியங்க க்  உங்கைள  மரிக்க  ெசய் 
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  ஸ் ைவ உங்க க் ள்ளாய்   க்க ெசய் ம்.  ரி றதா? நீங்கள்   ற்  ம்    
பழக்கத்ைத ட்  ந் ம் இன் ம்   ஸ்தவர்கள் ஆகாமல் இ க்கலாம். நீங்கள்  பத்  
கட்டைளகைள   ைமயாய் கைட  த்  ந் ம் இன் ம்   ஸ்தவராக இல்லாம  க்கலாம். 
பா ங்கள், பத்  கட்டைளகளால் உங்கைள இரட் க்கக்  மானால், இேய  மரிக்க ேவண் ய 
அவ ய  க்கா . இேய ேவா உனக்  நித் ய  வனளிப்பதற்காக மரித்தார். ஆகேவ பரி த்த 
ஆ யானவர் உனக் ள்ளாக   ப்ப  தான் காரியம்; மாறாக இைத ெசய்வேதா அல்ல  அைத 
ெசய்வேதா அல்ல  நியாய ரமாணத்ைத ைகக்  ெகாள்வேதா அல்ல. அைவெயல்லாம் 
 ரிையகளாய் இ க் ற .  “நீங்கள்   ரிைய னாேல இரட் க்கப்படாமல்   ைப னாேல 
  வாசத்ைதக் ெகாண்  இரட் க்கப்பட் ர்கள்”.

நீ உன் ைடய இ தயத் ல் கர்த்தரா ய இேய ைவ ஏற் க்ெகாள் ம் ேபா  அவ டன்  
ஒப் ரவா  சமாதானத்ேதா  இ ப்பாய். உன் ைடய  ன்னான வாழ்க்ைகைய ெகாஞ்சம் 
நிைனத் ப் பார.் நான் எப்ப ப்பட்ட   ஸ்தவர்கைள பார்க்க   ம்  ேறன்  ெதரி மா. அவர்கள் 
ெத  ேல நடந்  ேபா ம்ேபா , மக்கள்  அவர்கைள பார்த் ,  “இேதா அங்ேக நடந்  ெசல்  ற 
நபைர ெதரி றதா, அவன் ஒ    ஸ்தவன் . நான் அவ ைடய சைபைய ேசர்ந்தவன்  அல்ல. 
ஆனால் சேகாதரேன அவன் ஒ    ஸ்தவன்  என்  நான் அ ேவன். அவைன கஷ்டமான  ழ் 
நிைல  ம் பார்த்  க் ேறன் . அேதா அந்த ஸ் ரீைய பார்த்தாயா? ஆம் ஐயா. அவள் ஒ ேவைள 
பார்ப்பதற்  ஸ் ரீக க் ள்ேள  ர த்  ெபற்றவளாய் இல்லாமல் இ க்கக்   ம். ஆனா ம் 
அவள் ஒ    ஸ்தவள் . அவள் நிச்சயமாகேவ ஒ    ஸ்தவள்  என்  உனக்  ெசால்லட் ம்” என்  
ெசால் வைதேய. இவ் தமாக    பட் ண ம் “அேதா அங்ேக ஒ    ஸ்தவன்” என்  
 றட் ம். நிச்சயமாகேவ அவர்கள் அ யப்ப வார்கள். ஏெனனில் ேவதாகமம் நீங்கள்  
 த் ரிக்கப்பட்டவர்கள்  என   ற் .
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நீங்கள்  எ ன் ேமலாவ   த் ைரைய ேபாட்ட அ பவம் உண்டா ?  அவர்கள்  அைத எ த்  
அ த்   த் ைர ேபா ம்ேபா , அத ைடய ப   இ  பக்க ம் ெதரி ம்.
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அவர்கள் நீ வ  றைத ம் பார்க் றார்கள் ேபா றைத ம் பார்க் றார்கள் . சரிதாேன? 
ஏெனனில், நீங்கள்  உள் ம்  ற ம்   ஸ்தவர்களாக ேதவ ைடய ஆ  னாேல 
 த் ரிக்கப்பட்  க்  ர்கள் . ஆைகயால் தான் நீங்கள்  யார ் என்பைத அவர்களால் 
அ ந் க்ெகாள்ள    ற . அ  சரிேய. அ  நன்றாக அ த்தப்பட்    க்கப்பட்  
 த் ரிக்கப்பட்  க் ற  என்  காட்  ற . அ   ற்  ம் உண்ைமேய. அப்ெபா   தான் 
நீங்கள்  ேதவ ைடய ரா யத் ற் ள்  த் ரிக்கப்பட்டவர்களா   க்  ர்கள் .

ஒ  கா தம் எப்ெபா   சான்    வழங் ம் வழக் ைரஞரின்  ெபயைரக் ெகாண்  
ைகெய த் டப்பட்  சட்ட ர்வமாக  த் ரிக்கப்ப  றேதா, சேகாதரேன, அ  அந்த காகதத் ல்  
இ க் ம்வைர அ  சட்டத் ற் ட்பட்டதா   க் ற . அ சரிேய. அ  உண்ைமதானா?

அேத ேபால், ேதவ ைடய ஆ  னாேல  றந்  க் ற மனிதைன,  (பாவைன   வாசம் 
அல்ல, ஆனால் உண்ைம ேலேய ேதவ ைடய ஆ   னால் நிரப்பப்பட்டவன் )  ட்கப்ப ம் நாள் 
மட் மாக  த் ரித்  க் றார். அவன் இன்ைறக் ம்    ஸ் ைவ ேபா  ப்பான் ; நாைள ம் 
  ஸ் ைவப்ேபா  ப்பான்; நாைள ம நா ம்   ஸ் ைவப் ேபாலேவ இ ப்பான் . 
ேசாதைன  ம்   ஸ் ைவ ேபா  ப்பான் ;  ன்பத்  ம்   ஸ் ைவப்ேபா  ப்பான்; 
ப   ம்   ஸ் ைவப் ேபா  ப்பான் . நீங்கள்  அவைன அல்ல  அவைள எங்ேக பார்த்தா ம் 
  ஸ் ைவ ேபாலேவ இ ப்பார்கள். ஏெனனில் அவர்கள் பரி த்த ஆ  னாேல 
 த் ரிக்கப்பட்  க்  றார்கள் . நான்  ெசால்வ   ரி றதா? ஏெனனில் அ  உங்க ைடய ஆ  
அல்ல.

60

சேகாதரேன, சேகாதரிேய ேதவனிடம் ெதாடர்ந்   ைளயா க் ெகாண்  க்கா   ங்கள் . 
ஏெனனில்     ன்  சமயம் உன் வாசைல கடந் ேபா ற ேநரம் வந்  ெகாண்  க் ற . அதன் 
 ற  நீ சாத்தானின்   ணன்ைட அைழத்  ெசல்லப்பட்  உன் கா கள்   வார டப்ப ம். அதற்  
ேமல் உன்னால் அந்த மகத்தான   ேசஷத்ைத ேகட்க   யா . “சேகாதரேன, நீர ்என்ன ெசால்ல 
வ   ர?் உனக்  அ னால்  எந்த  ரேயாஜன ம் இ க்கா  என    ேறன் . பரி த்த ஆ க்  
 ேராதமான ேதவ ஷனம் என்றால் என்ெவன்  ெதா மா? அைத நிராகரிப்ப தான் . அ  சரிேய!
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அவர்கள் பரி த்த ஆ க்   ேராதமாய் எப்ெபா   ேதவ ஷனம் உைரத்தார்கள்  ெதரி மா? 
இேய   ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாள்ளாமல்  நிராகரித்தேபா . அவைர ெபயல்ெச ல் என்  
அைழத்தனர். அவர ் ெசய்த அந்த  ரிையகைள கண் ,  “நீ ெபயல்ெச  னால் இைவகைள 
ெசய் றாய்” என்றனர். அப்ெபா   இேய  அந்த மனிதர்களிடம், அவர்கள்  என்ன ெசய்தனர ்
என்பைத   னார.் அவர்கள்  அவைர   வா யாமற்ேபானார்கள்.

ஒ  மனித க்  சத் யமான  ெகா க்கப்பட் , அவன் அைத  வா க்க ம ப்பானானால் , 
அவ்வள தான் , அத்ேதா    ந்த . அ  நிச்சயம்.

ஆைகயால் இன் ர ேல நீங்கள்  கர்த்தைர அ யாமல் இ ப் ர்களானால், அல்ல  நீங்கள்  ஒ  
சமயம்ெபற்  ந்த அ பவத்ைதக் காட்  ம், கர்த்தைர அ ைமயானவராக ம், அன் ள்ள 
வராக ம், அன்பான இரட்சகராக ம் அ யாம  ப் ர்களானால் , சரியாக இன் ர  இப்ெபா ேத 
அவைர ஏற் க் ெகாள்ளமாட் ர்களா? நீ இதற்காக ப  டத்தண்ைட வரேவண் ய 
அவ ய ல்ைல.  அப்ப  வர  ம் னால்  பரவா ல்ைல.  ஆனால்  நீங்கள்  மாத் ரம்  அவைர
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அ யாமல் இ ப் ர்களானால் .... @@இப்ெபா   உங்க ைடய பார்ைவ ல் நான் உங்க ைடய 
சேகாதரனாக   ைப ெபற்  ப்ேபனானால் மற் ம் நான் அவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்  
நீங்கள்    வா ப் ர்களானால்  எனக்  ஒ  நி டம் ெச ெகா ங்கள். இ  என் ைடய ெசாந்த 
க த்  ஆனா ம் இைதெயா  காரணத் ற்காகேவ ெசய் ேறன் . நான்  சர்வவல்லைம ள்ள 
ேதவேனா  ெதாடர்  ெகாண்  க் ேறன்  என்  நீங்கள்    வா ப் ர்களானால், நான்  
இப்ெபா   ெசால்வைத சற்  ேக ங்கள் . நீங்கள்    ஸ்தவர்களானீர்கள்  என் ம், நீங்கள்  
உங்கள்  எ ரிேயா  சமாதானமாய் இ க்  ர்கள்  என் ம் நீங்கள்  ேதவனிடத் ல்  சமாதானத்ைத 
ெபற்  க்  ர்கள்  என் ம் உங்க ைடய இ தயத் ல் ஏேதா ஒன் னால் நங் ர டப்படாமல், 
 ரியன்  உங்கள்  ேமல் உ க்க அ ம க்காேத ங்கள் '. “@@

''இவ் தமாக   வாசத் னாேல

நீ மானாக்கப்பட்  க் றப யால் நாங்கள்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  
 லம் ேதவனிடத் ல் சமாதானம் ெபற்  க் ேறாம்“ ேராமர் 5 -ம் அ காரம் 1 -ம் 
வசனத் ல் இ க் ற .  ”நாங்கள்    வாசத் னாேல நீ மான்களாக்கப்பட்  க் ற 
ப யால், கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  லம் ேதவனிடத் ல்  சமாதானத்ைத 
ெபற்  க்  ேறாம்“.

நீங்கள்  உங்கள்  அயலா க்  அல்ல  உங்கைள  ண்ப த் னவ க்   ேராதமாக 
பைகைமைய ெகாண்  ப் ர்களானால் , அப்ப  ெசய்தவைர உங்களால் உங்க ைடய 
இ தயத் ேல ேந க்க   ய ல்ைல என்றால், அந்த அ பவத்ைத எ த் க்ெகாள்ள ேவண்டாம். 
உங்கைள ேந யாதவர்கைள நீங்கள்  ேந க்க ேவண் ம். உங்கைள ேந க் றவர்கைள நீங்கள்  
ேந ப் ர்களானால்  பா க ம் அைதேய ெசய் றார்கேள, ஆனால் இைத உங்க ைடய 
மதத் னி த்தம் நீங்கள்  ெசய்யாமல் உங்கள்  இ தயத்   ந்  ெசய்ய ேவண் ம்.
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அன்ெறா  நாளிேல (அல்ல ) இன்  காைல ேல என்  நிைனக் ேறன் . நான் எதற்காக 
எனக்  ெஜ  ங்கள்  என்  ேகட் க் ெகாண்ேடன்? நான் ெபண்கள் உைட உ த் வ  ேபான்ற 
காரியங்கைளக்   த்  அ கமாக  மர் த்  க் ேறன் . நான் அப்ப யாக இ க்க 
  ம்ப ல்ைல ,  அ  தவ  தான். இேதா இங்ேக “நான்  தவறா  க் ேறன்” என்  
அ க்ைக   ேறன் . மற் ம் ஊ யக்காரர்கள் ேவதாகமமல்லாத காரியங்கைள ெசய் றைத 
கண்டேபா  “அ  தவ  என்      க் ேறன் . ஆனால் அவர்கைள நியாயந் ர்க்க நான் யார?் 
ேதவேன அவர்களின்  நியாயா ப . அந்த ஆ ைய ேதவன் என்னிடத்   ந்  நீக் ப் 
ேபா வாராக. நான் இேய ைவப் ேபாலேவ இ க்கட் ம்.

ஒ  ேவைள . . .  என் சேகாதரேன இைத கவனி ங்கள்  நான் ெசால் வ  உண்ைம ,  ஒ  
நாளிேல, நீ சைப ேல மற் ெமா   ைச இ க்கக்   ய த ணம் இல்லாமல் ேபாகக்  ம்.
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நான் ெவளிேய ெசன்       ம் ம் ேபா , என் மைன  என்னிடம், “உங்க க்  இன்னார் 
இன்னாைர ஞாபகம் இ க் றதா?” என்  ேகட்பார்கள். அதற்  நான்

“ஆமாம்” என்ேபன்.

“உங்க க் த் ெதரி மா அவர ்அன்ைறக்  மரித்  ேபாய்  ட்டார”் என்பார்?

 ல் எட்கர ் ங் என்ற ஒ வன்  என் ைடய    வய  நண்பனாய் இ ந்தான் . என் ைடய    
 ராயத் ல் நான் அவேனா   ைளயா   க் ேறன் . அவன்    வய   ந்ேத என் ைடய 
ெந ங் ன நண்பனாய் இ ந்தான் . நாங்கள்  ஒன்றாக ேநரத்ைத க த்  க் ேறாம். ஒன்றாக 
 ங்   க் ேறாம், ஒன்றாக வாழ்ந்  க் ேறாம். ஒன்றாக  ன்   த்  க் ேறாம். நாங்கள்  
அப்ப யாக   வர்களாக வளர்ந்  வந்ேதாம்.

ஒ  சமயம் நான் ெவளிநாட் ல் இ ந்தேபா ... அவன் ஒ   ட காத் ரமான வா பன் . ஒ  
சமயம் ெதய் க  கமளிப்ைப ம் ெபற்  ந்தான் . அவன் நடந்  ேபாய் ெகாண்  க் ம்ேபா  
மாரைடப்  ஏற்பட்  அேத இடத் ல்  சட்ெடன்  மரித்  ேபானான் .  ல் எட்கர ் ங் க்  இப்ப  
நடக் ம் என்  யாராவ  நிைனக்கக்  மா? என்ைன  ட எட்  அல்ல  பத்  வய    யவன்  
அவன் இ ப்  ம்  ட்டத்தட்ட  ாற் ெயண்ப  ப ண்  எைட ள்ள  டகாத் ரமான வா பன். 
அவன் நல்ல ஆேராக் ய ள்ள வனாக அவ ைடய அ ைமயான மைன  ட ம்  ன்  அல்ல  
நான்      ள்ைளக ட ம் நடந்  ேபாய்க் ெகாண்  ந்தேபா  அப்ப ேய  ேழ   ந்  
இறந்  ட்டான் . அவன் ெதற்  ள்ள பலசரக்  அங்கா க க்ெகல்லாம் ெபா ட்கைள 
ெகாள் தல்  ெசய் ம் தைலைம அ காரியாய் இ ந்தான் . நல்ல ேவைல, அ ைமயான   , 
அ ைமயான   ம்பம், ஆனா ம் ெநா ப்ெபா  ேல கடந்  ேபாய் ட்டான்  (சேகாதரன் 
 ரான்ஹாம் ெசாடக்  ேபா  றார்) சேகாதரேன, ேதவன்...இப்ெபா   அவ ைடய 
ஆத் மாவான , சரியான நியாயத் ர்ப்ைப ெகா க்கக்  ய நீ  ள்ள ேதவ ைடய கரங்களில் 
இ க் ற .

நா ம் இன்ைறக்  இங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ேறாம். நாைள காைல எங்  ப்ேபாம் 
என்  ேதவன் மாத் ரேம அ வார். ஆகேவ நீங்கள்  ேதவனிடத் ல்  சரியாக இல்லாமல் 
இ ப் ர்களானால் ... நாம் ெஜ க் ம் ேவைள ல், நீங்கள்  சரியாக இப்ெபா ேத உங்க ைடய 
இ தயத் ல்,  என்னிடத் ல்  அல்ல,  அல்ல  மக்களிடத் ல்  அல்ல,  ேதவ க்   ன்பாக,
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“ஆண்டவரா ய இேய ேவ, நான் இவ்வள  நாட்கள்   ைளயாட் த்தனமாய் இ ந்  ட்ேடன் , 
ஆனா ம் இன் ர , உம்ைம என் ைடய ெசாந்த இரட்சகராக என் ைடய இ தயத் ல் 
  வ மாய் ஏற் க்ெகாள்ளக்   ய ேநரம் இ ேவ என்  உண  ேறன் . இ   தற்ெகாண் , 
உம் ைடய   ைப னாேல, நான் கல்வாரிையேய ேநாக் ப்பார்த் க் ெகாண்  ஒ  
ஒ க்க ள்ள   ஸ்தவ   யத்ைத நடத்த   ம்  ேறன்” என்  ெசால் ங்கள்.

நாம் ெஜ க்கலாமா.

எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, உம் ேமல் அன் ம் நம் க்ைக ம் ெகாண்  க் ேறாம். இேதா 
மக்க க்  ஆ க் ரிய காரியங்கைள ேபா க் ற ஒ ஆசாரியனாக, ஒ  ஊ யக்காரனாக 
மற் ம் இன் ர ேல  வ ள்ேளா க் ம் மரித்ேதா க் ம் மத்  ல் நிற் ற நான், ஒ  நாளிேல 
நான்   ஸ்  ன்  நியாயாசனத் னண்ைட ேல, நான் ேப  ற ஒவ்ெவா  வார்த்ைதக் ம் ப ல் 
ெகா க்க ேவண் யவனாக இ க் ேறன்  என்ப ல் ெகாஞ்சம்  ட சந்ேதக ல்ைல.  தாேவ, 
இேதா நான் எைத ெசான்னா ம் அைத அப்ப ேய ெசய் ற அ ைமயான   ஷர்க ம் 
ஸ் ரீக ம் இங்  க் றைத பார்க் ம் ேபா 

(ேடப் ல் கா யான இடம் உள்ள ). ஆண்டவேர, இப்ப ப்பட்ட நல்ல உள்ளத்ேதா ம் 
ேதைவேயா ம் வந்  ப்பவர்களிடத் ல், “நீ ஒன்    ஸ் ைவ ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் அல்ல  
தள்ளப்ப  ர்கள்” என்   க க னமான வார்த்ைதகைள ேப வெதன்ப  ஒ  மனிதனாக  க 
கஷ்டமான காரியமாக இ க் ற .

ஆனா ம்  தாேவ, அ ேவ நான் அவர்கள் ேமல்  த்த ள்ள ெதய் க அன்ைபக் 
ெகாண்  க் ேறன்  என் ம் காட்  ற . ஏேதா அவர்கைள காயப்ப த் வதற்காக அல்ல. 
ஆனால் இ  அவர்கைள நித் ய நித் யமாய் ேந க் றைதக் காட்  ற . ேம ம் 
நியாயத் ர்ப் ன்  நாளிேல அவர்க க்  ப லாக நிற்கப்ேபா ற உம் ைடய  மாரனாம்  
கர்த்தரா ய இேய ைவ அவர்க க்  அளித்  க் ேறன் .
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 தாேவ, நீர ்ஒவ்ெவா வைர ம் ஏற் க்ெகாள் ர் என ெஜ க் ேறன் . ைககள்  உயர்த் ட நான் 
ேகட்க ல்ைல. அப்ப ச் ெசய்யேவண் ம் என்  உணர்த்தப்பட  ல்ைல. ஆனா ம்  தாேவ, 
இங்  க் றவர்களில் அேநகர,் உம் டம் ெந ங்  நடக்க   ம்  றார்கள் என்பைத மாத் ரம் 
உண  ேறன் . அவர்கள் தங்கைள ஒப் க் ெகா க்க   ம்  றார்கள் . அைத சரியாக 
இப்ெபா ேத ெசய்  ெகாண்  க் ன்றனர.் கர்த்தாேவ, அவர்கள் தங்க ைடய எல்லா 
  ப ைவ ம் ஒ க் த் தள்ளி ட் ,  “எங்க ைடய வாழ்ைகயான  எளி ல் ெநா ங்   ம் 
நிைல ல் இ க் றைத கா ம்ேபா  அ ல் எந்த நம் க்ைக ம் இல்ைல என்  அ  ேறாம். 
ஆைகயால் இன் ர   தல் பாரமான யாவற்ைற ம் ஒ க்  ட்  எனக்  இ க் ம் 
யாைவ ங்ெகாண்  கர்த்தரா ய இேய  ற்ேக   வ ம் ெசல ட   ம்  ேறன்” என்  
   றார்கள் என்    வா க் ேறன் . ேதவேன இன் ர   ந்  அவர்கள்  அப்ப ேய நடந் ட 
  ைப பாராட் ம்.

 தாேவ இவர்கள் ெநா க்கப்பட்ட கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  சரீரத்ைத எ த்  இந்த 
இராப்ேபாஜன பந்  ேல கலந் ெகாள்வார் களாக. அதன் ன்  நாங்கள் ... அவர்கள்  க உத்தம 
இ தயத்ேதா  ெசய் ம் பட்சத் ல் , நீர ்அவர்கைள கைட  நாளிேல எ ப்  அவர்க க்  நித் ய 
 வைன அளிப் ர ் என்  ெசான்னீர். இரக்க ள்ள  தாேவ இந்தக் காரியங்கைள அ  ம். 
இைவகைள உம் ைடய  மாரனாம் இேய  ன்  நாமத் ேல ேகட் ேறாம். ஆெமன்.

இப்ெபா  , எத்தைன ேபர ் உங்கள்  இ தயத்ைத அர்ப்பணித் ர்கெளன்  ேகட்கப் 
ேபாவ ல்ைல. ஆனால் அேநகர ்அைத ெசய் ர்கெளன்    வா க் ேறன் . நா ம் என் ைடய 
இ தயத் ல் “ேதவேன அந்த  மர் க் ற ஆ ைய என்னிட  ந்  எ த் ப்ேபா ம்” என்  
ேகட் க்ெகாண்ேடன் .
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நான் மக்கைள  கத் க்  ேநராய்  மர் க் ற ல்ைல ,  ஆனால் என் ைடய இ தயத் ேல 
அப்ப  ெசய்வ ண் . ஒ  ெபண்  சாைல ேல நடந்  ேபா ம்ேபா ,   ப்பாக ஒ க்கமற்ற 
உைடைய அணிந்  ெசல்வைத பார்க் ம்ேபா , என் ைடய இ தயத் ல்,  “இ  ேகவலமாக 
இல்ைலயா?” என்    வ ண் . அைத ேநராய் ஒ வரிட ம் ெவளி ேல ெசான்ன ல்ைல. 
ெசால்லப்ேபானால் , அ  அவைள ெபா த்ததான காரியமாக இ க் ற . அவள்  யமாய் 
நிதானித்    ெவ க்கக்  ய உரிைமைய ெபற்றவளாய் இ க் றாள். இ ப்  ம் அவள் 
அப்ப ச் ெசய்ய அவ க்  எந்த உரிைம ம் இல்ைல, ஏெனன்றால்   ஸ்  அவ ைடய  வைன 
வாங்  ட்டார். ஒ ேவைள அவள் அைத  ரிந் க் ெகாள்ளாமல்  இ க்கக்  ம்.

ஆைகயால்  ைற   வ  என் ைடய ேவைல அல்ல, அைத ேதவன் பார்த் க் ெகாள்ளட் ம். 
நான் இந்த  ரசங்க  டத் ல் நிற் ம் ேபா , எனக்  ெதரிந்த  க  றந்த  ைற ல் 
  ேசஷத்ைத மட் ம்  ரசங் க்கட் ம்.  த ள்ள காரியங்கைள ேதவனிடத் ல்  
ஒப் க்ெகா க் ேறன் . நண்பர்கேள, கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

இப்ெபா   இன் ம் சற்  ேநரத் ல் நாம் இராேபாஜன ஆராதைனைய ெகாண்  க்கப் 
ேபா ேறாம். எத்தைன ேபர ் இராேபாஜன ஆராதைனைய   வா க்  ர்கள்?  (சைபேயார ்
“ஆெமன் ” என் ன்றனர்) நன் . அைத நாம் கைட  க் ம்ப  இேய    ஸ்  நமக்  
ேபா த்  க் றார.்  அவர்    ம்  வ மட் மாக  அவ ைடய  உைடக்கப்பட்ட  சரீரத்ைத
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எ க் ம்ப      க் றார.் ேம ம் இைத உண்ைம என்    வா க் றவர்கள் , நீங்கள்  
ேதவ ைடய வார்த்ைதேயா , இந்த    ஐக் யத் ேல எங்கேளா  ேசர்ந்  ஆசரிக்க 
  ம்  ர்களானால் , இங்ேக எங்கேளா  தங்   ந்  இந்த ேநரத் ல் ஆசரிப்ப ல் நாங்கள்  
  ந்த சந்ேதாஷமைட ேறாம். அப்ப  ஆசரிக்க ல்ைலெயன்றால் இன் ம் சற்  ேநரத் ல் 
நாங்கள்  இதைன நிைற  ெசய்  ேவாம்.நீங்கள்    யானவர்க டன்  சற்  ேநரம் தங்   ந்  
நாங்கள்  இராேபாஜன பந் ைய அ சரிக் ம்  ைறைய கவனிக்கலாம். இ  ெவ மேன...

இ  ெதய் க  கமளித்த க்காக ம் அ சரிக்கப்ப  ற . உங்க க் த் ெதரி மா? 
இஸ்ரேவல் மக்கள்  இத ைடய மா ரியான ,  பஸ்கா ஆட் க்  ட் ைய உட்ெகாண்  நாற்ப  
வ டங்கள்  வனாந் ரத் ேல  ரயாணப்பட்    த்தேபா , அவர்களில் ஒ வர ்  ட 
ெபல னமாக ல்ைல .  அைதக்   த்   ந் த் ப் பா ங்கள் , நாற்ப  வ டமாய் ஒ வன்   ட 
ெபல னமாக ல்ைல. இராப்ேபாஜனம் என்ப    வா களின்  அைடயாளமா  க் ற .

இப்ெபா  , சைப ன்  நல க்காக,  1  ெகாரிந் யர,்  11- ஆம் அ காரம் 23 -ஆம் வசனம் 
 தல் வா க்கப்ேபா ேறன் . இ  ப ல் ேப  ற வசனங்கள் .
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நான் உங்க க்  ஒப்  த்தைதக் கர்த்தரிடத் ல் ெபற் க்ெகாண்ேடன் ; 
என்னெவனில், கர்த்தரா ய இேய  தாம் காட் க்ெகா க்கப்பட்ட அன்  
இராத் ரி ேல அப்பத்ைத எ த் ,

ஸ்ேதாத் ரம்பண்ணி, அைதப்  ட் : நீங்கள்  வாங் ப்    ங்கள் , இ  
உங்க க்காகப்  ட்கப்ப  ற என் ைடய சரீரமா  க் ற ; என்ைன 
நிைன   ம்ப  இைதச் ெசய் ங்கள்  என்றார்.

ேபாஜனம் பண்ணின ன் , அவர ்அந்தப்ப ேய பாத் ரத்ைத ம் எ த்  :  இந்தப் 
பாத் ரம் என் இரத்தத் னாலா ய   ய உடன்ப க்ைகயா  க் ற . நீங்கள்  இைத 
பானம்பண் ம்ேபாெதல்லாம் என்ைன நிைன   ம்ப  இைதச் ெசய் ங்கள்  
என்றார்.

ஆைகயால், நீங்கள்  இந்த அப்பத்ைத   த் , இந்தப் பாத் ரத் ல் பானம்பண் ம் 
ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் வ மள ம்

அவ ைடய மரணத்ைதத் ெதரி க்  ர்கள் . இ  அற் தமாக இல்ைலயா?“ கர்த்தர் 
வ மள ம் அவ ைடய மரணத்ைத அ  க்  ர்கள் ”

இப்ப   க்க, எவன் அபாத் ரமாய்க் கர்த்த ைடய அப்பத்ைதப்   த் , 
அவ ைடய பாத் ரத் ல்  பானம்பண்  றாேனா, அவன் கர்த்த ைடய சரீரத்ைத ம்  
இரத்தத்ைத ம்   த் க்  ற்ற ள்ள வனா  ப்பான் .

“இத ைடய அர்த்தம் என்ன சேகாதரன்   ரான்ஹாம் அவர்கேள?” அத ைடய அர்த்தம் 
என்னெவன்றால், நீங்கள்  இங்  வந்  இராேபாஜனத்ைத எ த்  ெவளிேய ேபாய், ஒ    ஸ்தவன்  
எப்ப    க்க ேவண் ேமா அப்ப    க்காமல் ேவ   தமாக   ப் ர்களானால் , நீங்கள்  
கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ற்  நிந்ைதைய ம் அவமானத்ைத ம் ெகாண்  வ   ர்கள். 
 ரிந்  ெகாண் ர்களா, நீங்கள்    ஸ்தவராய் இ ந்தால் வா ங்கள் , இல்ைலெயன்றால் 
எ க்கா  ங்கள். இைத கவனி ங்கள்
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எந்த ம ஷ ம் தன்ைனத் தாேன ேசா த்த ந்  இந்த அப்பத் ல்   த்  இந்த பாத் ரத் ல்  
பானம் பண்ணக்கடவன்

என்னத் னாெலனில்... 29-ம்

அபாத் ரமாய் ேபாஜனபானம்பண்   றவன், கர்த்த ைடய சரீரம் இன்னெதன்  நிதானித்  
அ யாத னால் , தனக்  ஆக் ைனத்  ர்ப் வ ம்ப  ேபாஜனபானம் பண்  றான் .

இ னி த்தம், உங்களில் அேநகர ்பல ன ம்  ய  ள்ளவர்க மா  க்  றார்கள். அேநகர ்
நித் ைர ம் அைடந்  க்  றார்கள்.

ஆைகயால் நம்ைம நாேம நிதானித்  அ ந்தால்  நாம் நியாயந் ர்க்கப்பேடாம்

ஆைகயால் நாம் நியாயந் ர்க்கப்ப ம் ேபா  உலகத்ேதாேட ஆக் ைனக் ள்ளாகத் 
 ர்க்கப்படாதப க் , கர்த்தராேல  ட் க்கப்ப   ேறாம்.

நாம் இந்த அப்பத்ைத   த் , இந்த பாத் ரத்ைத பாணம்பண் ம்ேபா , நம்ைம நாேம 
ேசா த்த ந் , “அதற்  நான் பாத் ரனாய்  இ க் ேறனா?”என்  ஆராய ேவண் ம்.
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நல்ல , நான் அதற்  பாத் ரனாய் நடப்ப ல்ைல ,  இல்ைல ஆனா ம்   ஸ்  
எனக் ள்ளி ந்  என்ைன பாத் ரனாய் நடக்கச் ெசய் றார.் நான் அவைர ேந க் ேறன்  மற் ம் 
அவைரக்   த்  சாட்  பக  ேறன் . நான் பரி ரணமானவன்  அல்ல. நான் இந்த உலகத் ல் 
இ க் ம் மட் மாக ஒ ேபா ம் பரி ரணமாய்  இ க்கப்ேபாவ ல்ைல. நீங்க ம் 
பரி ரணமானவர்கள்  அல்ல,  ஒ ேபா ம்  அப்ப  ஆக ம்  ேபாவ ல்ைல  .  ஆனா ம்  நான்  அவர்
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ேமலாக ைவத்  க் ம் அன் னாேல, நான் அவ க்காக   க் ம்ப  அவர ் என்ைன 
அ ம க் றார.் ஓ, நான்  அைதத் ெதாடர்ந்  ேந க்க ம் மற் ம் அவைரக்   த்ேத சாட்  
பகர ம்   ம்  ேறன் . நான்  ெவளிேய ெசன்  களித் , ஆட்டம் ேபாட் , அவ ைடய நாமத் ற்  
நிந்ைதையக் ெகாண் வ ம் ப யாக  ைமயான காரியங்கைள ெசய் ற ல்ைல.

என்ன னாெலனில், நான் தவறான காரியத்ைத ெசய் ம்ெபா   ேதவனாேல 
 ட் க்கப்ப  றைதப ் பார்க் ேறன் . ேதவன் ஏன் அப்ப  ெசய் றார ் ெதரி மா? நாம் 
உலகத்ேதா  ேசர்ந்  ஆக் ைனக் ள்ளாகத்  ர்க்கப்படாதப க்  அப்ப ச் ெசய் றார.்

இப்ெபா  , அ  வா க் ம்   வா க் ம்  கப் ெபரிய  த் யாசம் இ க் ற . அந்த 
 த் யாசத்ைத உண் பண்  றவர் ேதவேன.
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நிைன ல் ெகாண்  ங்கள் . எ ப்   ந்த   வா கள்  அைனவ ம்  எதற் ள்ளாக 
இ ந்தார்கள் என்  பார்த் ர்களா? எதன்  ழாக? இரத்தத் ன்   ழாக இ ந்தனர.் ஆட் க் 
 ட் யான  அ க்கப்பட் , ஈேசா னால் அத ைடய இரத்தம் ேதாய்க்கப்பட்  கத ேல 
ெதளிக்கப்பட்  ந்த . அ  எங்ேக ெதளிக்கப்பட்ட  என்  பார்த் ர்களா?  “கத ன்  
நிைலக்கா ேல ெதளிக்கப்பட்  ந்த . சரியாக கத கள்  ெபா ந் ம்ப  இ க் ம் 
சட்டங்களிேல, அதாவ  சரியாக நிைலக் கால்களிேல, கத ன்  சட்டங்களிேல 
ெதளிக்கப்பட்  ந்த . அ  என்ன என்  பார்த் ர்களா? அ    ைவக்  அைடயாளமாக 
இ ந்த . ேதவ ஆட் க்  ட் யானவர் அ க்கப்ப வதற்   ாற் க்கணக்கான வ டங்க க்  
 ன்னதாகேவ இ  நைடெபற்ற . அந்த ஆட் க்  ட் யானவ க்  ஒ மா ரியாக இங்ேக 
நிைலக்கா ல் ேமல்  சப்பட்  ந்த . ஆகேவ அந்த இரத்தத் ன்   ழ்வ  ற ஒவ்ெவா  
இஸ்ரேவல ம் அதற்  ேமல் ெவளிேய ேபாகக் டாதப க்  தைடெசய்யப்பட்   ந்தார்கள். 
அ தான் காரியம். ெவளிேய ெசல்ல உங்க க் ம் தைட  க்கப்பட்   க் ற . அவர்கள் 
இரத்தத் ன்   ழ் இ ந்தனர.் அவர்கள்  ண் மாய் அணிவ த்   ன்ேன  கடந்  ெசல்லலாம் 
என்ற கட்டைளைய ெப மட் மாக ெவளிேய ெசல்ல   யா  ந்த .   ஸ்  க்  மா ரியாக 
இ க் ற .

“ஏெனனில்   ஸ்  இேய  னால் பரி த்தமாக்கப்ப  றவர்கைள ஒேர ப  னாேல 
அவர்கைள என்ெறன்ைறக் ம்  ரணப்ப த்   க் றார்” ஒேர தரம் தான்.  ன்னிட் ேபாக 
  யா . இந்தப் பக்க ம் ேபாக   யா . மற்ற காரியங்கைள ம் ெசய்ய   யா . அப்ப  
நீங்கள்   ன்னிட் ப் ேபாய் தவறான காரியத்ைத ெசய் ர்களானால் , மனந்  ம்   ண் ம் 
வா ங்கள்.  ரி றதா, ஒ  மனிதனின் ஆத் மாைவ   ஸ வானவர் ஒ   ைற பரி த்த 
ஆ  னால் நிரப்  அவைன பரி த்தப்ப த் வாரானால், அ  என்ெறன்ைறக் ம் 
 ரணப்பட்டதாய் இ க் ம்.

அவ்வள  தான், அதற் ேமல் அதற்   ண் மாய் ெவளி ேல ெசல்லேவண் ம் என்ற வாஞ்ைச 
இரா . ஏெனனில் 'ஆராதைன ெசய் றவர்கள்  ஒ தரம்  த்தமாக்கப்பட்ட  ன்  இன் ம்  
பாவங்க ன்  ெடன்  உணர்த் ம் மனச்சாட்  அவர்க க்  இரா “ அல்ல  அத ைடய சரியான 
ெமா ப் ெபயர்ப்  ”வாஞ்ைச“ இரா  என்  அர்த்தமா ம். ஆராதைன ெசய் றவன் , ஒ   ைற 
 த் கரிக்கப்பட்டால்... ஓ அைத   த்  இன் ம் ஆழமாகச் ெசல்ல வாஞ் க் ேறன் . ஆராதைன 
ெசய் றவன்  அதாவ    வா  ஒ   ைற  த் கரிக்கப்ப வான்  என்றால், அவ க்  இனி 
பாவம் ெசய்யேவண் ம் என்ற வாஞ்ைச இரா . அ  என்ெறன்ைறக் ம்   ர்க்கப்பட்டதாய் 
இ க் ம். ஏெனனில்,   ஸ்  இேய  க் ள்ளாக இ க் றவர்கைள, அவர், அந்த ஒேர 
ப  னாேல என்ெறன்ைறக் மாய் பரி ரணமாக்   க் றார். இந்த உலகம் உங்க க்  
ெசத்ததா ம், அைதக்   த்  இனி ஒ ேபா ம் அக்கைர இல்லாதவர்க மாக இ ப் ர்கள். 
உங்க ைடய வாஞ்ைசகெளல்லாம் பரத் க் ரிய காரியங்கள்  ேமேலேய இ க் ம்.

இப்ெபா  , நீங்கள்    ஸ்தவர்கள் என்  ெசால் , இன் ம்  உலக   யத்ைத   த் க் 
ெகாண்  ப் ர்களானால் , நீங்கள்  உலகத்ேதா  ேசர்ந்  ஆக் ைனக் ள்ளாகத் 
 ர்க்கபடாம  க்க ேதவன் உங்கைள  ட் ப்பார.் ஆைகயால் தான், நீங்கள்    வ ம் 
ெபா  ...
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ஆைகயால், என் சேகாதரேர, நீங்கள்  ேபாஜனம்பண்ணக்   வ ம்ேபா , ஒ வ க்காக 
ஒ வர ்காத்  ங்கள் (இைத கவனி ங்கள்)

நீங்கள்  ஆக் ைனக்ேக வாகக்   வராதப க்  ஒ வ க்  ப யா  ந் தால்  ட் ேல 
சாப் டக்கடவன் . மற்றக்  காரியங்கைள நான் வ ம்ேபா   ட்டம் பண் ேவன் .

நீங்கள்  ப ல் ெசான்னைத கவனித் ர்களா . ெகாரிந் யர்கள் அைத   த் க்ெகாள்ள ல்ைல. 
அவர்கள் ேதவ ைடய பந் க் ச் ெசன்    த்    த்  ெவ த்தார்கள். அவர்கள் தவறான 
 ைற ல்   த்    த்தார்கள் . ஆைகயால் தான் , “நீங்கள்  ேபாஜனம்பண்ணக்   வ ம் ேபா , 
ஒ வ க் ப் ப   ந்தால்   ட் ேல சாப் டக்கடவன் . ஆனால் நீங்கள்     வ ம்ேபா  நீங்கள்  
ஒ வ க்காக ஒ வர ்காத்  ங்கள்” என்  ப ல்   னார.்
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அதாவ , ஒ வ க்காக ஒ வர ் காத்  க்க ேவண் ம்.“இேதா இங்ேக இ க் ற இந்த 
சேகாதரன், அவர,் இராேபாஜனம் எ க்கக் டா  என்  நிைனக் ேறன்” என்  ெசால்   ர்கள் . 
அதற்காக  உடேன  ஓ  அவைர  ெவளிேய  இ த் த்  தள்ளேவண்டாம் .  அவேரா  ெகாஞ்சம்
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ெபா ைமயா  ங்கள் . ஆராதைன   ந்த  ற , ஒ  இர  அவ ைடய  ட் ற் ச ் ெசன்  
அவ டன்  உட்கார்ந் ,  கச் சாந்தமாக,  “சேகாதரேன, நான் தவ தலாக இைதப்  ரிந்  
ெகாண்  ப்ேபனானால்  என்ைன மன்னி ங்கள். ஆனால் நீர ்  ேபாைத ல் அன்ெறா  நாளில் 
சாைல ேல இ ந்தைதப் பார்த்ேதன் .  (அல்ல  எைதச ் ெசய்தாேரா அைதச் ெசால் ங்கள். 
அப்ப யாக நீர ் உம் ைடய மைன யல்லாத ேவ  ஒ  ஸ் ரீேயா  ெவளிேய இ ந்தைதப் 
பார்த்ேதன் . நீர ்அந்தப்ப ேய வந்  இராேபாஜனத்ைத ம் எ க்  ர். சேகாதரேன, உம்ைம நான் 
ேந க் ேறன் . இந்த காரியத் ற்காக நீங்க ம் நா ம்  தலாவ  ெஜ த்  சரிெசய்யலாம்” என்  
ெசால் ங்கள்.  ரி றதா? ஒ வ க்காக ஒ வர ் காத்  ங்கள். ஒ வ க்ெகா வர ் ஊ யம் 
ெசய் றவர்களாய் இ ங்கள் . மற்றவைரக்  காட்  ம் ெபரியவனாய் இ க்க   ம்பா  ங்கள் . 
உங்களால்   ந்த மட் ம்   யவனாய் இ க்க  யற்  ங்கள் .

நான் அ க்க  இவ் தமாக மக்கள்    வைத ேகள் ப்ப வ ண் , “நீ உன் ைடய ெசாந்தப் 
பார்ைவ ல் உன்ைன ெபரியவன்  என்  ஒ ேபா ம் எண்ணிக் ெகாள்ளாேத” என் ; பா ங்கள். நீ 
ெபரியவனாக இ ப்பாயானால் , ேதவ ைடய பார்ைவ ல் அப்ப யாய்  இ க்கட் ம். உன் ைடய 
பார்ைவ ேல நீ தாழ்ைம ள்ளவனாகேவ இ . தன்ைனத் தாேன தாழ்த்  ற ஒவ்ெவா  வைர ம் 
ேதவன் உயர்த் வார். தன்ைனத்தாேன உயர்த்  றவைன ேதவன் தாழ்த் வார்.  ரி றதா? 
தாழ்ைம ள்ளவர்களாக ேவ  ங்கள் .

“ஓ அந்த நபர.்..” “நல்ல ,75

அவர ்என் ைடய சேகாதரன் அவைர எனக்  நன்றாகத் ெதரி ம். அதனால்  நான் அவ ைடய 
ஊ யக்காரனாக இ க்க  ம்  ேறன் “ பார்த் ர்களா? ஒ வ க்ெகா வர ்ஊ யக்காரர்களாக 
இ ங்கள் . ஒ வைரெயா வர் அன்   ங்கள். ஓ அவ் தமாக இ க் ம் பட்சத் ல் அ  
எப்ேபற்பட்ட...

நாங்கள்  வழக்கமாக ஒ    பாடைல பா வ ண் . அ  உங்க க்  ஞாபகம் இ க் றதா 
என்  ெதரிய ல்ைல . நாங்கள்  அைத இப்ப யாகப் பா ேவாம்:

நம் ைடய இ தயத்ைத   ஸ்தவ அன் னால் இைணத் க்கட் ன கட்  
ஆ ர்வ க்கப்படட் ம்
அ  பரேலாகத் ன்  ஒேர  ந்ைத ைடய ஐக் யத்ைதப் ேபால 
இ க்கச்ெசய் ற 
ஆைகயால் தான்  நாம் இங்  ந்  கைலந்  ேபா ம்ேபா ,
நம் ைடய உள்ளத் ற்  வ ைய ஏற்ப த்  ற .
ஆனால் இ தயத் ேல  ரியாதவர் களாக ஒன் பட்  ப்ேபாமாக.
ம ப  ம் சந் ப்ேபன்  என நம்  ேறன் .

நான் ஒ  சமயம் ெசய்ண்ட ்ஆன்ஜேலா நிலத்த  கல்லைறயண்ைட நின்  க் ேறன் . அங்ேக 
மரித்தவர்கைள  ைதப்பதற்ெகன்   கப்ெபரிய,  ட்டத்தட்ட ஒ  ைமல்  ரத் ற்  நிலத்த  
கல்லைறைய அைமத்  ந்தார்கள். ஒ   ைல ேல   வர்க க்காக  ன்ன  ன்ன 
கல்லைறகைள ெகாண்  ந்தனர.் அப்ப யாக     ள்ைளகைள ஒ   ைல ேல 
ைவத்  ந்தனர். மற் ம் யா க் ம் ெதரியக்  டாதப க்  அதற் ள்  ஒ  மைறவான 
ேதவாலயத்ைத ம் ெகாண்  ந்தனர.்
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 ன்னர்   ஸ்தவர்கைள கட் , எரித் ,  ங்கங்க க்  இைரயாக ம்  ெகா த்த அந்த பைழய 
ேராம கத்ேதா க்க ேதவாலயத் ற் ச் ெசன்  ந்ேதன் . நான் அங்ேகநடந்  ெசன் , அந்த 
சம்பவம் நடந்த இடத் ன்  ைமய ப   ேல நின்   ற் ம்  ற் ம் பார்த்ேதன் . நான் அ மட் ம் 
அைத பார்த்த ல்ைல.    கள்    ந்  ந்த .  ங்கங்கள்  வ வதற்ெகன மகத்தான இட ம் 
இ ந்த . நான்  சரியாக நடந் ெசன்   ங்க ெக  எங்  ந்  க் ம் என்  நிைனத்ேதேனா 
அதாவ  எங்ேக   ஸ்தவர்கள் மரித்தார்கேளா அங்ேக நின்ற வண்ணமாய் என் ைடய ைககைள 
உயர்த் ,“ஓ, இேய ேவ, இேய    ஸ்  ன்  நி த்தமாய்  ங்கங்களின்  வா  டாக தங்கள்  
சாட் கைள  த்தரித்த என் ைடய சேகாதரர்கைள நிைனக் ம்ேபா , நான்  க ம் த  யற்ற 
 ற யா  க்  ேறன்” என்ேறன்.

அப்ப ேய நான் எ ம்  எனக்   ன்னாகத்   ம் ப் பார்த்தேபா  யாேரா அங்ேக ஒ  பைழய 
கர   ரடான   ைவைய  ரத் ேல எ ப்   ந்தனர். நான் உடேன என் ைடய இ தயத் ேல 
“ஓ, அங்ேக ெவ   ரத் ல்  ஒ   ன் ன்  ேமல் ஒ  பைழய கர  ரடான   ைவ நிற் ற , அ  
 ன்ப ம், மற் ம் அவமானத் ன்  ன்ன மாம்” என்ற பாடைல  னங்க ஆரம் த்ேதன் .
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ஓ, காலங்களி டாய், கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  இரத்த சாட் களின்  இரத்தத் னாேல 
இந்த உலகம்   வ மாய் நைனக்கப்பட்  க் ற . இைதப் பார்க் ம் ேபா , நாம் எவ்வள  
  ய மக்கள்  என்  நிைனக்கத் ேதான்  ற . ஒ   ன்ன  ெஷனரி ஊ யப் பயணத்ைத 
ெசய்யலாம் என்  நிைனக் ம்ேபா   ல  ன்பங்கைள ச த் ட ேவண்   க் ற .  லர ்
உன்ைனப் பார்த்  நைகப்பார்கள். நான் மக்களால் எப்பக்க ம் எட்  உைதக்கக்  ய 
கால்பந்ைதப் ேபால் மா க் ெகாண்  க் ேறன் . ஆனா ம் அ  எனக்  எந்த ஒ  
 த் யாசத்ைத ம் உண் பண்  ற ல்ைல. அவர்கள் எனக்   ன்பாக வந்தவர்கைள ம் 
அப்ப யாகேவ உைதத் தள்ளினர். இைதப்ேபால் பல்ேவறான காரியங்கைளச் ெசய் , பல்ேவ  
ெபயர்கைள ம்   ட் னர.்  ஆனா ம்  நான்   ரசங் க்கத்தக்க    ேசஷம்  ஒன்  உண் .  நான்
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ேந க் ம் ஆண்டவர ்ஒ வர ்உண் . நான் அைடய ேவண் ய இலக்  ஒன்  உண் . என் ைடய 
பாைத ன்    ல்  நான் வந்  ேச ம்ேபா ,  “நான்  ஒ  நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாரா ேனன்” 
என்  உங்கள்  எல்ேலா ட ம் ேசர்ந்   ற   ம்  ேறன் .

ஓர ் இர ேல, நான்   ரசங்க  டத் ல்  நின் ெகாண்  க் ம் ேபா  என் ைடய  கம் 
ெவ த் ப் ேபாய், என் ைடய உத கள்  இ க   ப்ேபா ம் என்ப ல்  எந்த சந்ேதக  ல்ைல. 
நான் இந்த  தானத் ேல (அதாவ   ரசங்க டத்   ந் ) ம ைம ன்   ட் ற்  கடந்  ெசல்ல 
வாஞ் க் ேறன் . வ  ற ஓர ்நாளிேல நான் என் ைடய கைட யான ெசய் ையப்  ரசங் க்கப் 
ேபா ேறன் . என் ைடய கைட யான ப  ட அைழப்ைப   ப்ேபன் . கைட யாக 
 யா யஸ்த க்காக ெஜ ப்ேபன் .  ற  நான்  என் ைடய கரத் ேல ேவதாகமத்ைதக் ெகாண்  
ஆண்டவரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத்ைத அைழத்தப  மரிக்க   ம்  ேறன் . நல்ல 
ேபாராட்டத்ைதப் ேபாரா  ஓட்டத்ைத   க்க   ம்  ேறன் .

என் ைடய அ ைமயான சேகாதர சேகாதரிகேள, என்ன நடந்  ந்தா ம் சரி, ஒ ேவைள 
  ஸ்  க்   ரண்பாடாக ஏதாவ  ஒ  காரியமான  உங்க ைடய வாழ்ைக ேல 
இ க் மானால் , நாம் அைத அ க்ைக ெசய்   ட்  ட் , இங்ேகவந்  கர்த்த ைடய பந் ைய 
எ த் க் ெகாள் ங்கள் .   ஸ்தவ   வாசத்  னாேல நம் ைடய இ தயங்கள்  ஒேர சரீரமாய் 
இைணக்கப்பட்  நாம் நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய ைவ    இ தயத்ேதா  ேந க் ேறாம் 
என்பைத அவ க் த் ெதரியப்ப த் ங்கள் . இைச வா க் ம்ேபா  நீங்கள்  அப்ப ச் 
ெசய் ர்களா? ெட  , நீங்கள்  வா ப் ர்களா.
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     வாக வ  ர்கள் என்  நிைனக் ேறன் . அ  சரிதாேன சேகாதரேன (சேகாதரன்  
ெந ல்,  “ஆம்” என் றார்) இப்ெபா    ப்பர்கள் எங்க க்  உத  ெசய் ம்ப   ன் க்  
அைழக் ேறன் . இங்ேக வந்  நில் ங்கள் .சேகாதரன் ெந ல், எந்த பக்கத்   ந்  
 வங்  ர்கள்? இந்த பக்கத்   ந்தா? நல்ல  நீங்கள்  எல்ேலா ம் இங்  ஒேர ேநரத் ல் 
வரேவண் ய அவ யம் இல்ைல .  அப்ப யான  ைறைமைய இந்த சேகாதரர்கள்  இங்ேக 
கைட  க் ன்றனர.்

இப்ெபா   நீங்கள்  வந்  எங்க டன்  இராேபாஜனத் ல் பங்  ெகாள்ளலாம்.இந்த 
இராேபாஜனத் ல் நீங்கள்  எங்கேளா  பங்  ெகாள்வதற்காக நாங்கள்  ம ழ்ச் யைட  ேறாம். 
(சேகாதரன்  ரான்ஹாம்  வங்  ைவக்க, அப்ப ம்  ராட்ைச ரச ம் அளிக்கப்ப  ற . 
ேடப் ல் கா யான இடம்.)

இன் ர , நான்   ஸ்தவனாய் இ ப்ப ல் ம ழ்ச் யாய் இ க் ேறன்  என்  நம் 
எல்ேலாரா ம்  ற    ம் என உ  யாய் நம்  ேறன் . இப்ெபா   நாம் கைட  த்த இந்த 
காரியமான  இரண்டா ரம் ஆண் கள்  பைழைம வாய்ந்த . இ  நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய  
கடந்  ேபாவதற்   ன்பாக நைடெபற்ற . இைத அவர ்  ண் மாய்   ம்  வ மள ம் 
ெசய் மா  கட்டைள ட்டார.் இைத அவர ் தம் ைடய ெசாந்த வார்த்ைத னாேல நமக்  
வாக்    ெகா த்  க் றார.்ஆகேவ இ    ந்  ேபாகா ,   ந் ேபாக ம்   யா . 
பரி த்த ேயாவான் 6  -  ம் அ காரத் ேல “என் மாம்சத்ைத   த்  என் இரத்தத்ைத பானம் 
பண்  றவன்  எவேனா அவ க்  நித் ய  வன் உண் . கைட  நாளிேல நான் அவைன 
எ ப் ேவன்” என்  ெசான்னார்.
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நான், இந்த உலகத்  ள்ள  ரிய வ பா கள்,  க் ரக ஆராதைனகள் மற் ம் இயற்ைகக்  
ேமலானவர் பற் ய அவர்கள்  ெகாண்  க் ற க த்  மற் ம் இ  ேபான்ற ேபா யான 
மதங்கைள பார்த்த  ன்னர், இ  நிச்சயமாகேவ எனக்  நம் க்ைகயளிக் றதாய் இ க் ற . 
இந்த வார்த்ைத எப்ப    ந்  ேபாக   யாததாய்  இ க் ற  என்  பார்த் ர்களா? அ    ந்  
ேபாகா  என்  நி  த்தவேர இந்த கைட  நாளில்  நம்ைம எ ப் வார ் என்ற ெதய் க 
வாக் த்தத்தத்ைத ம் அளித்  க் றார.்

இப்ெபா   நம் ைடய வளாகத் ல்   தாய் வந்  ப்பவர்க க்  இைதச் ெசால்லட் ம். 
நாம் இங்ேக ெசய்தைதக் காட்  ம் இன் ம் ஒ  காரியம் இ க் ற . அைத  தலாவ  நான்  
ேவதத்   ந்  உங்க க்  வா த் க் காட்டட் ம். பரி த்த ேயாவான்  எ  ன   ேசஷம் 13-ம் 
அ காரம், 2-ம் வசனம்  தல் வா க் ேறன் .
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 ேமானின்  மாரனா ய  தாஸ்காரிேயாத்  அவைரக் காட் க் ெகா க் ம்ப  
 சாசானவன்  அவன் இ தயத்ைதத்  ண் ன ன் , அவர்கள்  ேபாஜனம் 
பண்ணிக்ெகாண்  க்ைக ல்;

தம் ைடய ைக ல்  தா எல்லாவற்ைற ம் ஒப் க்ெகா த்தாெரன்பைத  ம், தாம் 
ேதவனிடத்   ந்  வந்தைத ம், ேதவனிடத் ற்  ேபா றைத ம் இேய  அ ந் ;

ேபாஜனத்ைத  ட்ெட ந் , வஸ் ரங்கைளக்  கழற் ைவத் , ஒ   ைலைய எ த் , 
அைர ேல கட் க் ெகாண் ,

 ன்  பாத் ரத் ல்  தண்ணீர் வார்த் ,  ஷ ைடய கால்கைளக் க வ ம், தாம் 
கட் க் ெகாண்  ந்த  ைல னால்  ைடக்க ம் ெதாடங் னார்.

அவர்  ேமான்  ேப   னிடத் ல்  வந்தேபா ,  அவன்  அவைர  ேநாக் :  ஆண்டவேர,
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நீர ்என் கால்கைள க வலாமா என்றான்.

இேய  அவ க்   ர  த்தரமாக: நான் ெசய் ற  இன்னெதன்  இப்ெபா   நீ 
அ யாய், இனிேமல் அ வாய் என்றார்.

ேப   அவைர ேநாக் : நீர ்ஒ க்கா ம் என் கால்கைளக் க வப்படா  என்றான். 
இேய  அவ க்   ர  த்தரமாக: நான் உன்ைனக் க வா ட்டால்  என்னிடத் ல்  
உனக் ப் பங் ல்ைல என்றார்.

அதற் ச ்  ேமான்  ேப   :  ஆண்டவேர, என் கால்கைள மாத் ரமல்ல, என் 
ைககைள ம் என் தைலைய ம் டக் க வேவண் ம் என்றான்.

இேய  அவைன ேநாக் :    னவன்  தன் கால்கைள மாத் ரம் க வ 
ேவண் யதா   க் ம், மற்றப  அவன்   வ ம்  த்தமா   க் றான் ; நீங்கள்  
 த்தமா  க்  ர்கள் ; ஆ  ம் எல்லா ம் அல்ல என்றார்.

தம்ைமக் காட் க் ெகா க் றவைன அவர ்அ ந்  ந்தப  னால்  நீங்கெளல்லா ம் 
 த்த ள்ளவர்கள்  அல்ல என்றார்.

அவர்க ைடய கால்கைள அவர ் க  ன ன் , தம் ைடய வஸ் ரங்கைளத் 
தரித் க்ெகாண் ,   ம்ப உட்கார்ந் , அவர்கைள ேநாக் : நான் உங்க க் ச் 
ெசய்தைத அ ந்  க்  ர்களா?

நீங்கள்  என்ைனப் ேபாதகெரன் ம், ஆண்டவெரன் ம் ெசால்   ர்கள், நீங்கள்  
ெசால்  ற  சரிேய, நான் அவர் தான்.

ஆண்டவ ம் ேபாதக மா ய நாேன உங்கள்  கால்கைளக் க  ன ண்டானால் , 
நீங்க ம் ஒ வ ைடய கால்கைள ஒ வர ்க வக்கட ர்கள் ...

நான் உங்க க் ச ்ெசய்த ேபால நீங்க ம் ெசய் ம்ப  உங்க க்  மா ரிையக் 
காண் த்ேதன் .

நீங்கள்  இைவகைள அ ந்  க் ற ப  னால் , இைவகைள ெசய் ர்களானால் , 
பாக் யவான்களா  ப் ர்கள் .

இந்த பாதங்கள் க  த ன்   ைறைமைய  ட்டத்தட்ட இ ப  ஆண் களாக இக் 
 டாரத் ன்  ஒ ங்காக எப்ெபா  ேம கைட  த் ள்ேளாம். பாப் ஸ்ட் மக்கள் , 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் வ வதற்   ன்பாக கைட  த்தனர.் ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் அவர்களின்  
ஆரம்ப கட்டத் ல் இைதகைட   த்தனர.் அவ் தமாகத்தான்  இ  கைட  க்கப்பட்ட  ேபால 
இன் ர ேல அந்த ஒ ங்ைக கைட  க் ேறாம்.
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நாம் ஒ  ெஜப அைற இங்ேக ெகாண்  க் ேறாம். ேதவன் நமக்  அளித்த அந்த அைற ேல 
ஸ் ரீகள் இந்த நியமத்ைத அ சரிக்க ேபாகலாம். சேகாதரர்கள்  யாவ ம் இங்ேக இ க் றதான 
 ப்பர்களின்  அ வலகத் ற் ச் ெசன்  நாம் பாதம் க  ம்  ைறைமைய அ சரிப்ேபாமாக.

ேம ம் இன் ர  எங்கள்  மத்  ல் உள்ள அந்நியர்கள் ,  (அந்நியர்கள் அல்ல ஆனால் 
ராஜ் யத் ன்  சக ரைஜகள் ) நீங்கள்  இ வைர இைத அ சரித்த ல்ைல என்றால், அ  ஆணாக 
இ ந்தா ம் சரி, ெபண்ணாக இ ந்தா ம் சரி, உங்கள்     மனேதா  இந்த ஐக் யத் ல் கலந்  
ெகாள் ம்ப யாக அைழக் ேறாம். நீங்கள்  இ வைர இதற்   ன்பாக ெசய்த ல்ைல என்றால், 
இேதா இந்த இர ன்  ெபா  ேல எங்கேளா   தல்  ைறயாக எங்கள்  ஐக் யத் ேல 
அ சரிப்ப ல் சந்ேதாஷப்ப  ேறாம். எனி ம், நீங்கள்  ெசய்வதற்    ப்பப்பட ல்ைல 
என்றால், அல்ல  நீங்கள்   ட் ற்  உடன யாக ேபாகேவண் ம் என்ற கட்டாயம் இ க் ம் 
என்றால், அல்ல  ேவ  எந்த காரியமாக இ ந்தா ம்  சரி, பரவா ல்ைல ,  இைத உங்க க்  
ெதரியப்ப த்த   ம்  ேறாம். நீங்கள்  எங்கேளா  இந்த இர ேல இ ந்தைமக்காக நாங்கள்  
 க ம் சந்ேதாஷப்ப  ேறாம்.

நான் என்  ரசங்கத்ைத உங்க க்  அளித்த  தானத் ற்காக மன்னிப்ைப ேகா  ேறன் . 
ெசால்ல ேவண் ம் என்றால், நான் ஒ  ெபரிய  ரசங்  அல்ல, மற் ம் இ  எ ர்பாராத  தமாய் 
நடந்த னால் இன் ம் சற் க னமாக ஆக்  ட்ட . ேதவன் தாேம, எ ர்காலத் ல் இந்த 
காரியங்களிேல எனக்  உத  ெசய்வாராக.
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நான் ேமற்   ந்    ம்  வந்த  ற ... நிச்சயமாகேவ அந்த இடத் ல் ேதவன் எனக்  நல்ல 
ஓய்ைவ அளிப்பார ்என நம்  ேறன் . அதனால் , நான்   ம்  வ ம் ேபா  சேகாதரன்  ெந  ம் 
நா ம் ேசர்ந்  அந்த பண்ைடய கால எ ப் த ன்   ட்டத்ைத  ல நாட்க க்  நடத்  
வார்த்ைதைய   த்ததான ேபாதைனைய ெசய்ய   ம்  ேறாம்.
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ஒ வர ் என்ைன இன்  சந் த்தேபா , ந  ேல ஞானஸ்நானம் எ க்க   ம் வதாக 
  னார.் நான் யா க்  ேவண் மானா ம் எங்  ேவண் மா னா ம் சரி, நான் நிச்சயமாகேவ 
ஞானஸ்  நானம் ெகா க்க சந்ேதாஷப்ப ேவன் .
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இச்ெசய் கள்

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

24    ஆண் 

நீங்கள்   ரான்ஹாம்  டாரத் ற்  எப்ெபா   ேவண் மானா ம் வ ம்ப  
வரேவற்கப்ப   ர்கள். நாங்கள்  எந்த ஸ்தாபனத்ைத ம்  ேசர்ந்தவர்கள்  அல்ல. எந்த ஒ  
ஸ்தாபனத் ற் ம் எ ராளிக ம் அல்ல, நாங்கள்  ெவ மேன ஸ்தாபனம் அல்லாதவர்கள். 
ஆைகயால் நீங்கள்  எப்ெபா   ேவண் மானா ம் வரலாம். நாங்கள்  எந்த உ ப் னர ்அட்ைட ம் 
ெகாண்  க்க ல்ைல. நாங்கள்  ஒ வேராெடா வர் ஐக் யத்ைத மாத் ரம்  ெகாண்  க் ேறாம். 
ேதவ  மாரனா ய இேய    ஸ்  ன்  இரத்தம் எல்லா அநீ    ந் ம் நம்ைம  த்தம் 
ெசய் ற .
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நாம்  ண் ம் சந் க் ம்மட் ம் ேதவனின்   ைப ம் சமாதான ம் உங்கள்  
ஒவ்ெவா வேரா ம் இ ப்பதாக. ேதவன்தாேம  யா கைள உங்கள்  மத்    ந்  நீக் , 
உங்க க்  நல்ல  கத்ைத ம், இன் ர  பத் ரமாக  ட் ற்  ெசல்ல ம், நல்ல 
ஆேராக் யத்ைத ம், ெபல மளிப்பாராக. ண் ம் உங்கைள  தன்  ழைம ேல இங்ேக 
சந் ப்ேபன்  என நம்  ேறன் .

அ  மட் மாக ேதவ ைடய   ைப உங்கேளா  க்கட் ம.் இப்ெபா   நாம் எ ம்  
நிற்கலாம் (பாஸ்டர்...) இப்ெபா   நம் ைடய பாஸ்டர் சேகாதரன் ெந ல் அவர்கள் ெஜ த்  
 ட்டத்ைத   த்  ைவப்பார.்
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