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நாம் தைலகைள தாழ்த் ேவாம்.1

எங்கள்  பரேலாகப் தாேவ, இங்ேக வந்  உம் ைடய  மாரனா ய கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ் ைவ ஆரா க் ம்ப க்  ெகா த்த அ ைமயான  லாக் யத் ற்காக உமக்  நன் ைய 
ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம். ெதாைலந்  ேபான பரிதாபத் ற் ரிய பா களா ய எங்க ைடய 
ஸ்தானத்ைத எ த் க் ெகாண்  எங்கள்  பாவங்க க்காக பா பட ம், எங்கள்  ேநாய்கைள 
எ த் ,  மந்   ர்த்  ேபா ம்ப க்காக ம் உம் ைடய  மாரைன   க்  அ ப்பேவண் ம் 
என்  எங்கைள ெதாடர்ந்  நிைன   ர்ந்ததற்காக நாங்கள்  உமக்  நன் ைய ெதரி த் க் 
ெகாள் ேறாம். அந்த எல்லாவற் க் ம் ேபா மான ப  ன்  (all sufficient sacrifice) நன்ைமகைள 
இன் ர  நாங்கள்  அ ப ப்பதற்காக நாங்கள்  உமக்   க ம் நன் ைய ெதரி த் க் 
ெகாள் ேறாம்.

இப்ெபா  , ேதவேன, இன் ர  மக்க ைடய இ தயங்களில்  ேச த்த வைக ல் 
இைடப ம். நாங்கள்    வா க்கேவண் ம் என்பதற்காக அல்ல ஆனால் அ  வா கள்  
  வா க்கத்தக்கதாக ஏேதா ஒ    ப் ட்ட காரியத்ைத ெசய்ய ேவண் ம் என்  நாங்கள்  
ெஜ க் ேறாம். அைத அளி ம், கர்த்தாேவ. நாங்கள்  இந்த இடத்ைத  ட்  கடந் ேபா ம் ேபா  
எம்மா க்  ேபானவர்கள்    ன  ேபான்  நம் ைடய இ தயம் நமக் ள்  ெகா ந்  ட்  
எரிய ல்ைலயா? என்  நாங்க ம் ெசால்லட் ம். இன் ர  நாங்கள்  உம்ைம   க் ம்ப க் , நீர ்
எங்க க்   ேச த்த காரியத்ைத ெசய்  ம். இேய  ன்  நாமத் ல் ெஜ க் ேறாம். ஆெமன் . 
நீங்கள்  உட்காரலாம்.
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இங்ேக இன் ர  இந்த  ரசங்க  டத்   ந் , இங்  க் ம் இந்த அன்பான  ட்ட 
மக்களிடத் ல்  ேப வ  என்ப  ஒ   லாக் யமா  க் ற . நாம் ஒன்     வ வதனால், 
நிச்சயமாக நாம் ஆ ர்வ க்கப்ப ேவாம்.

ஒ   ல நி டங்க க்   ன்னர், நான்  உள்ேள அைழத் வரப்பட் , ஊ யக்காரர்களின்  ேவத 
வா ப்  அைறக் ள்   ைழ ம்ேபா , என் ைடய அன்பான சேகாதரன்  எக்பர்க் (Ekberg) 
“அவ ைடய ம ைம ல் இ ந் ” என்ற பாடைல பா க் ெகாண்  ந்தார.் அ  எனக்   க ம் 
  த்த பாடல். அப்ெபா   அவர ் இங்ேக இ ந்தார ் என்  நான் அ ேவன் . நாங்கள்  
ஒ வ க்ெகா வர ்  ல சந்ேதாஷமான ேநரங்கைள ெசல ட்  க் ேறாம் மற் ம் சேகாதரன்  
எக்பர்க்  க ம் நல ட ம், ஆேராக் யத் ட ம் நன்றாக இ ப்பைத பார்த்  நான் 
சந்ேதாஷப்ப  ேறன் . ேதவன் அவைர ஆ ர்வ ப்பாராக.

இப்ெபா  , நாம் அ க ேநரம் எ த் க் ெகாள்ளாதப க் , நான் ஒவ்ெவா  இர ம் எவ்வள  
 ரிதமாக வார்த்ைதக்  ேபாக    ேமா அவ்வள   ரிதமாக ேபா ம்ப க்  நான்  யற் ப்ேபன் , 
ஏெனனில் உங்கேளா   ட இங்ேக இந்த மக்க டன்   க்காேகா ல் எவ்வள  நாட்கள்  
இ க்கப்ேபா ேறாம் என்  எங்க க் த ்ெதரியா . அ  ெகாஞ்ச நாட்க க் த்தான்  இ க் ம் 
என்  நாங்கள்  நம்  ேறாம். ஏற்கனேவ ேநற்  இர  நான் அ  த்தப , நாம்  ரிதமாக ேபாக 
  ம்ப ல்ைல. உணர்ச் வசப்பட ேவண்டாம், ெபா ைம டன்  காத்  ங்கள் .ேதவ க்  
வாய்ப்ைபக் ெகா ங்கள். உங்கள்  ேநரத்ைத அர்ப்பணி ங்கள் .
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ஒ  காரியத் ற்காக உங்க க்  ெஜபம் ெசய்யப்பட்ட  ன்னர், ஏேதா காரியம் உங்க க்  
ேநரி மானால், அைத  ற்  ம் அல ப்பார்த்  உங்க க்  உத வதற்க்  நாங்கள்  இங்ேக 
இ க் ேறாம்.  ன்னர்  ல சமயங்களில் மக்க க்  ஒ    ய   வாச  ைறபா  அல்ல  
ஏேதா காரியம் நிக ம்ேபா , அல்ல  அ  வா கள்  மத்  ல்   க்கப்பட் , அல்ல   தவறான 
 ட்டத்தார ்மத்  ல்   ப ம்ேபா , அல்ல  இன் ம் ஏேதா அப்ப ப்பட்ட காரியம் நிக ம்ேபா  
அல்ல  ெவ ெமேன...   வாசத் ன்   ரிைய. அ ல் அவர ் நல்லவராகேவ இ க் றார.் எனேவ 
இந்த ேவைளக்ேகற்ற வார்த்ைதைய ேபச ேதவன் நமக்  உத  ெசய் ம்ப க்  அவரிடத் ல் நாம் 
ெஜ ப்ேபாம்.

இப்ெபா  , இங்  க் ம் நம் ைடய அன்பான ேமய்ப்பர், சேகாதரன் ேஜாசப் வ  ற 
ஞா   அன் ம் மற் ம் அ த்த வாரத்  ம் உயர்நிைல பள்ளி ல் நடக் ம்  ட்டத் ற்காக நாம் 
ெசல் ேறாம் என்      ந்தார.் அதற்காக நாம் சந்ேதாஷப்ப  ேறாம். ேதவன் தாேம அங்ேக 
நம்ைம ஆ ர்வ த் , அவ ைடய ம ைமக்காக அவ ைடய இராஜ் யத் ன்   றந்தைத 
ெகா ப்பாராக.
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இப்ெபா   பரி த்த ேயாவான்  15 -ம் அ காரம் 7 -ம் வசனத்ைத வா ப்ேபாம். நான் அந்த 
ேவதவசனத்ைத வா க்க   ம்  ேறன் .

நீங்கள்  என்னி ம், என் வார்த்ைதகள் உங்களி ம் நிைலத்  ந்தால், நீங்கள்  
ேகட் க்ெகாள்வெத ேவா அ  உங்க க்  ெசய்யப்ப ம்.

ம ப  ம் இேத பரி த்த ேயாவான்  த்தகத் ல் 14:12 வார்த்ைதகைள வா ப்ேபாம்.

ெமய்யாகேவ, ெமய்யாகேவ நான்  உங்க க்  ெசால்  ேறன்; நான்  என் 
 தா னிடத் ற்  ேபா றப  னால் ,  என்ைன    வா க் றவன்  நான்  ெசய் ற
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 ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான் , இைவகைளப்பார்க்  ம் ெபரிய  ரிையகைள ம் 
ெசய்வான் .

இந்த இர  “  வாசத் ற்கான அ ப்பைட அஸ் பாரம்” என்ற   ய தைலப் ல் ேபச 
  ம்  ேறன் . இவ்வைகயான  ட்டங்க க்  வ வதற்  அ கமான ெஜபம் 
அவ யமா  க் ற . ேம ம் இதற்  ேநர அர்ப்பணிப் ம், கர்த்தரா ய இேய  னிடத் ல்  
நம்ைம அர்ப்பணிப்ப ம் அவ யமா  க் ற .
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சாைல ன்     ல் என் வாழ்க்ைகயான    வ ம்   வைடந் , இங்ேக இந்த   யத் ல் 
நான் சந் த்த மக்கள்   ன்பாக நான் வந்  நிற் ம்ேபா , நீங்கள்  இத ைடய அர்த்தம் 
என்னெவன் ம், அவ் தமான  ஷயங்களில்  பரி த்த ஆ யானவரின் ெசய்ைக எப்ப யாக 
நம் டன்  இைடப்பட்டெதன் ம், அதன் அவ யம் என்னெவன் ம் உணர்ந் ெகாள் ர்கள் .

அைத இப்ெபா    வரித்   ற   யா . நீங்கள்   ற்  ம்   வாசத் னால்  ரிைய 
ெசய்ய ேவண் யதா  க் ற . அப்ப த்தான்  நான்  அைத ெபற் க் ெகாள் ேறன் . அைத 
என்னால்  வரித்  ெசால்ல   யா . அைத ெவ ெமேன நான்    வா க்க 
ேவண் யதா  க் ற . அைத அவர ் ெகா க் ம்ேபா ; அைத அப்ப ேய நான் ெபற் க் 
ெகாண் ,அவ்வ  ேலேய அைத வள ம்ப   ட்    ேறன் . அைத அவ் தமாக ெசய்வ  
அவ ைடய வ யாய் இ க் ற .

இப்ெபா  , அேநகர ்இப்ப யாக “சரி, எனக்  மட் ம்   வாசம் இ ந்தா” என்    வைத 
ேகட்  க் ேறாம்.   வாசம்  என்ப  நீண்ட, ெதாடர ் ெஜப ட்டம் நடத் வதால் வ ம் என்  
அர்த்தம்  ைடயா . நீங்கள்  நீண்ட உபவாசம் இ ப்பதா ம்   வாசம் வ ம் என்  அர்த்தம் 
 ைடயா .   வாசம் என்ப  நமக்  ெதரியாமேல (Unconscious) நமக் ள்  இ க் ற . உனக் ள் 
இ க் ம் உன் அசலான   வாசத்ைத நீ அ யாமல் இ க் றாய். உனக் ள்  நீ ெபற்  க் ம் 
  வாசத்ைத நீ அ யாம  க் றாய். அ  உனக்  ெதரியாமேலேய உனக் ள்  இ க் ற .
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இேய  இவ் தமாக,  'எனக்  காற்ைற நி த்த ம் அல்ல  அைலகைள அைம ப்ப த்த ம் 
அல்ல  லாச ைவ உ ேராேட எ ப்ப ம்   ய ேபா மான   வாசம் என்னிடத் ல் இ க் றதா' 
என்  தன் ைடய   வாசத்ைத   த்  சந்ேதகப்ப வைத உங்களால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க 
   மா? அவர ்தன் ைடய   வாசத்ைத   த்  ஒ ேபா ம் ேகள்  எ ப் ன   ைடயா .

எனேவ,  தலாவ  நாம்   வாசத்ைத ெபற் க் ெகாள்வதற்க்   ன்னர், நாம் 
  வாசத் ற்கான அஸ் பாரத்ைத ெபற்றாக ேவண் ம். அதற்   ன்னாக ஏேதா காரியம் 
இ ந்தாக ேவண் ம்.

ஒ  ம ஷன்  தன் வாழ்க்ைகத்  ைணைய ெதரிந்  ெகாள் ம்ேபா , ெபா வாக அவன், 
அவள் எந்த   ம்பத்ைத ேசர்ந்தவள்  என் ம், அவ ைடய  ன்னனி என்னெவன் ம் இன் ம் 
அ ேபான்  அவ ைடய வாழ்க்ைகையப் பற்   சாரிப்பான் . அ ப்பைடயான ஒன்ைற அ ேபால் 
ஏேதா ஒன்ைற நாம் ெபற்  க்க ேவண் ம். தான் மண  க்க இ க் ற அவைளப் பற்  
அவளிடத் ல் ேகட்க ேவண் ம்.
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எனேவ அவ ைடய வார்த்ைதைய, அந்த ஒ  காரியத்ைதத்தான்  ஆதாரமாக அவன் எ த் க் 
ெகாள்ள   ம். அைதத் தான்  அவன்  எ த் க் ெகாள்ள   ம், அவ ம் அவ ைடய 
வார்த்ைதையத் தான்  ஆதாரமாக எ த் க் ெகாள்ள   ம். அைதத் த ர ேவ  வ  ல்ைல.

அைத அந்த தமாக ேதவன் ைவத்ததற்காக நான் ம ழ்ச் யைட ேறன் . அ  நாம் 
  ஸ் ைவ மணவாளனாக அல்ல  அவர ் நம்ைம மணவாட் யாக ெதரிந் ெகாள்வைதப் ேபால், 
ஒ  மனித ம் தன் மைன ைய வார்த்ைத ல் ஆதாரப்ப த்  ெதரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் யதா  க் ற .

இப்ெபா  , ெமாத்தத் ல் நாம் என்னவாக இ க் ேறாம்? நாம் எப்ப  இங்ேக வந்ேதாம்? நாம் 
இங்ேக எதற்காக இ க் ேறாம்? அந்த  தமாக நீங்கள்  எப்ெபா தாவ   ந் த்  
பார்த்  க்  ர்களா? நாம் மானிடர்களாய் இ க் ேறாம் மற் ம் அப்ப  நம்ைம மானிடர்களாய் 
மாற் ய  எ ? இந்த    ல் நம்ைம மானிடர்களாக மற்ற காரியத் னிடத்   ந்  ேவ ப த்  
ைவத்த  எ ?

ஒ  மனித ைடய நிைலைம என்னவா  ந்தா ம், அவன் எவ்வள  பா யா  ந்தா ம், 
அவன் ேதவைன ட்  எவ்வள   ரத் ல் இ ந்தா ம், இன் ம் அவன் ஒ  ேதவ ைடய 
 மாரனாகேவ இ க் றான் . அவன்   ந் ேபான  மாரனா  ந்தா ம் , அவன் ேதவ ைடய 
 மாரன்தான் . ேதவன், அவைன   ஷ் த்தார.் ேதவேன அவைன உண்டாக் னவர். அவைன அவர ்
ஒ   ரயத்ைதக் ெகாண்  (Price) வாங்   க் றார.் ஒ ேவைள அதற்  அவன் தன்ைன 
ஒப் ரவாக் க் ெகாள்ளாம  க்கலாம். அைத அவன் ஏற் க் ெகாள்ளாம ம் இ க்கலாம். 
ஒ ேவைள அ  அவ க்  எந்த நன்ைம ம் ெசய்யாமல் இ க்கலாம். இ ப்  ம் அவன்  ஒ  
ேதவ ைடய  மாரனாக ம், அவள் ஒ  ேதவ ைடய  மாரத் யாக ம் இ க் றாள்.
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எதற்காக ேதவன் மனிதைன இங்ேக ைவத்  க் றார?் இப்ெபா   நம்மால் இந்த 
எண்ணத் ன்     அ க ேநரம் ெசல டலாம், ஆனால் நாம் அைத ெசய்ய  யா . இன் ர  
இங்ேக அைதக்   த்ததான அ ப்பைட காரியத்ைத நாம் பார்க்கப் ேபா ேறாம். அதன்  ற  நாம்
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 யா யஸ்தர்க க்காக ெஜபத்ைத ஏெற ப்ேபாம். ஏெனனில், ஏற்கனேவ ஊ யக்காரர்கள் 
ேப  ம், இன் ம் மற்ற காரியங்க க் ம் ேநரத்ைத எ த் க் ெகாண்டார்கள்.

எனேவ, ேதவன் ஆ  ல் மனிதைன உண்டாக் னேபா , அவைன      க் ம் 
எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக ைவத்தார்.    ன்  ேமல் இ க் ம் ஒவ்ெவான்ைற ம் 
கட் ப்ப த்தக்  ய அ கார வரம்ைப அவ க்  ெகா த்தார். அவன்   க  வன்கைள 
கட் ப்ப த் னான் . அவன் பறைவகைள ம், கட ன்  மச்சங்கைள ம் ( ன்கள்) 
கட் ப்ப த் னான் . அவன் தாவர  வன்கைள கட் ப்ப த் னான் . அவன் எல்லாவற்ைற ம் 
கட் ப்ப த் னான் .

மனிதன்    ன்     இரண்டாந்தரமான ேதவனாக (Secondary) இ க் ம்ப க்  
உ வாக்கப்பட்டான் .    ல் உள்ள எல்லா தனிமங்கைள ம், எல்லா காரியங்கைள ம் 
கட் ப்ப த் ம்ப க்  மனித க்  வல்லைம ெகா க்கப்பட்ட . அப்ப ப்பட்டவன்  தான் ஆதாம். 
ஆதா க்  இப்ப ப்பட்ட ெபரிய வல்லைமகள்  ெகா க்கப்பட்டன. ஆனால் அவ க்  வல்லைம 
ெகா க்கப்பட்  அந்நிைல ல் இ க் ம் ேபா தான், அவன்  ழ்ந்தான் .
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ஆதாம் காற் னிடத் ல்  ேபச, அ  நிற் ம். அவன் மரத்ைதப் பார்த்  ேபச, அ  அவ க்  
 ழ்ப  ம். அவனால்  தண்ணீர்களிடத் ல் ேபச    ம், அ  எப்ப ப்பட்டதாய் 
இ ந்தா ம்,அதனிடத் ல் அவனால் ேபச    ம். சகல ம் அவ க்   ழ்ப ந்தன.

எனேவ, அ தான்  மனித ைடய ஆரம்பநிைல. அவ் தமாகத்தான்  ேதவன் அவ க்     ன்  
   இ க் ம் எல்லாவற் ன்  ேம ம் வல்லைமைய ெகா த்  ந்தார். எனேவ  ழ்ச்  ன்  
 லமாக, அவன்  தா னிடத் ல் ெகாண்  ந்த உறைவ ம், நட்ைப ம், ஐக் யத்ைத ம் இழந்  
ேபான ற  அவன் இ ந்த உண்ைமயான நிைலைய நிைன ழந்  ேபானான். அதன்  ற  அைத 
அவன் இழந் ேபானான் . அல்லாமல் அவ ைடய எல்லா ெபரிய வாய்க்கால்க ம்  அைடக்கப்பட் , 
அவனால் அவ ைடய வல்லைமைய உபேயா க்க   யாமல்  ேபான .

இப்ெபா  , ஆதாம்  ேதவ க் ள்  என்னவாக இ ந்தாேனா, அந்த நிைலைமக்    ஸ்  
நம்ைம ம ப  ம்  ட் க்ெகாண்டார். எனேவ, ஒன்ைற அ  ைடய  ல நிைலக்   ண் ம் 
 ட் க்ெகாண்  வ பவர்தான்   ட்பவர்.

ஆதாம் ேநாய்வாய்பட   யா . ஆதாம் மரிக்க ம்   யா . அவ க்  ஒ  கவைல ம் 
இல்ைல. அவ க்  இ தயவ  இல்ைல, அவ க்  பய ம் இல்ைல. அவன்  தா  ைடய 
கரங்கைள   த்  தவழ்ந்  ஏ ம் ஒ   ழந்ைதையப் ேபால் இ ந்தான் . எல்லாேம 
அவ ைடயதாய்  இ ந்த . அவன் எைதெயல்லாம் ேகட்டாேனா, ஆம், அைத அவன் ெபற் க் 
ெகாண்டான் . ஒவ்ெவான் ம் அவ க்   ழ்ப ந்த , ஏெனனில் அவன் ேதவ ைடய  ள்ைளயாக 
இ ந்தான் ,  ள்ைளயானவன்  எல்லாவற் ற் ம்  தந்தரவாளியாய்  (வாரிசாக) இ க் றான் .
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எனேவ, மனிதன் தன் நிைல   ந்   ழ்ந்தேபா , இைதெயல்லாம் அவன் இழந் ேபானான் . 
ஆகேவ அவன்  ழ்ச்  னால் எைத இழந்  ேபானாேனா, அைத  ட் ம்ப க்    ஸ் , 
நம் ைடய  ட்பரானார்.   ஸ்  நம்ைம எதற்காக  ட்டார் என்  எப்ெபா தாவ  சற்  நி த்  
 ந் த்  பார்த்  க்  ர்களா? அவர ் நமக்     ல்லா  வைன ெகா த்  க் றார.் நாம் 
அவ ைடய  மார ம்,  மாரத் க மாய் இ க் ம்ப க்  ேதவ ைடய நித் ய ஐக் யத் ற் ம், 
உற ற் ம்   ம்ப ெகாண் வந் , ஆதாம் எைதெயல்லாம்  ழ்ச்  னால் இழந்  ேபானாேனா 
அைதெயல்லாம் அவர ்  ம்ப அளித்தார்.

இப்ெபா  , காரியம் என்னெவனில் , அவர ்மனிதைன இந்த நிைலக்    ம்ப ம் ெகாண்  
வ ம்வைரக் ம்,  ழ்ச்  ல் இ ந்த மனிதன்,  தாவானவர் தன்ைன    ல் எைத 
ெசய் ம்ப க்  ைவத்தாேரா அைத அவன் மறந் ேபா  ந்தான் . இன்ெனா  வார்த்ைதகளில்  
ெசால்லப் ேபானால் நம் ைடய  ைள ல் இ க் ம் எல்லா  ழாய் அைமப் கள் , 
ெவளிேயற்  றப் கள் ,  (outlet),   வாசம் இைவயா ம்  யாபார அ வல்களா ம்,  ட்  
வாழ்க்ைக  ைறயா ம்,   ம்பம் சார்ந்த காரியங்களா ம் அைடபட்  ேபான . அவர ்
மனித க்காக ெகா த்த வாய்க்கால்கைள (Channels) ேதவனால் பயன்ப த்த   யாத அள க்  
அ  அைடபட்  ேபா  ந்த .
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எனேவ, ேதவன் மனித ைடய சரீரத்ைத உண்டாக் னேபா ; பல், நாக் , கண்கள்,  க்  
ேபான்ற ஒவ்ெவா    ய பாக ம் அ  ைடய ேவைலைய ெசய் ம் ப க்  அ ன ன்  
ஸ்தானத் ல்  இ ந்தன. மனிதைன   க்க ெசய் ம்ப க்  ஒவ்ெவான் ம் அ ன ன்  ஸ்தானத் ல் 
கச் தமாக இ க் ம்ப க்  ேதவன் ெசய்தார.் எனேவ ேதவன் மனிதைன, அதாவ  மனித ைடய 
சரீரத்ைத அவ்வள  ேநர்த் யாக வ வைமத்  ப்பாரானால்? சைபயா ய   ஸ்  ன்  சரீரத்ைத 
எவ்வள  ேநர்த் யாக வ வைமத் , ஒ ங் ல் ைவத்  ப்பார.்

ேதவன் மனித ைடய சரீரத்ைத அவ்வள  ேநர்த் யாக வ வைமத்  க் ம் பட்சத் ல் , 
நிச்சயமாக சைபயா ய அவ ைடய  மாரனின் சரீரத்ைத ம் வ வைமத்  ப்பார். 
நாெமல்லா ம்   ஸ்  இேய  க் ள்  உன்னதங்களில்  ற்  க்க ம், ெவளிேயற்  
 றப் களான ஆ  ன் வரங்களா ய  ர்க்கதரிசனம், ஞானம், அ  ,  கம்ெப தல் ஆ யன 
 லம் ேதவ ைடய இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட ெசயல்கைள ெபற்  க் ம்ப  நம்ைம 
வ வைமத்  க் றார.்  ேதவன்  தன் ைடய  வல்லைமைய ம்,  ெவளிப்பாட்ைட ம்  தன் ைடய
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மக்க க்  ெகா க் ம்ப  இந்த எல்லா ெவவ்ேவ  வரங்க ம் ெவளிேயற்   றப் களாக 
இ க் ற .

நாெமல்லா ம் தனித்தனி நபர்களாக இ ப்பதால்  அல்ல, ஆனால் நாெமல்லா ம் ஒ  
ஒட் ெமாத்த  ட்டமாக இ க் ம் ேபா  தான்  ஒ  ெபரிய   வா கள்  ெகாண்ட சரீரமாய் 
இ க் ேறாம். எனேவ சரீரமா ய, இந்த காணக் டாத கர்த்தரா ய இேய  ன்  சரீரத் ல் நாம் 
எப்ப  இைணக்கப்ப  ேறாம்? எப்ப ெயனில் ஒேர ஆ  னால் நாெமல்லா ம்  இந்த 
சரீரத் ற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்ப வதால்  நாம் இைணக்கப்ப  ேறாம்.

எனேவ, பாவ மரண  ரமாணங்கள்  லம் பாவம் மரணம் வாங் ன ஒவ்ெவான்ைற ம் 
சாத்தான் இயக்  றான் . ஆகேவ சாத்தான்  ஒ   ற் ேநாைய அ ப் ம்ேபா , மனிதன் அைத 
அங் கரித்  ெபற் க் ெகாள் றான் . சாத்தான்  மனேவதைனைய அ ப்  றான் , அைத நாம் 
அங் கரித் ப் ெபற் க் ெகாள் ேறாம்.

எனேவ, சாத்தான் தன் ைடய வல்லைம ன்   லம் தன்  ரமாணங்கைள மனிதனில்  ரிைய 
ெசய்ய ைவக்க   மானால், அைதக் காட்  ம் ேதவன் எவ்வளவாக தன் வல்லைம ன்   லம் 
தன் ைடய  ரமாணங்கைள மனித க் ள்ளாக  ரிைய ெசய் க்க    ம்? சாத்தான் 
தன் ைடய  ரமாணங்கள்  நம் ம்ப க்  உ  ப்ப த் , ஒப் க்ெகாள்ள ெசய்வாெனன்றால், 
அைதக் காட்  ம் ேதவன் எவ்வளவாக அவ ைடய  ரமாணங்களா ய ெதய் க  கமளித்தல், 
ெவளிப்பா , வல்லைம, வரங்கள் , பரி த்த ஆ  ன்  ர யட்சமா தல்கைள தன் ைடய மக்கள்  
மத்  ல் அைடயாளங்களாக கண்  ெகாள்ளச் ெசய்வார.்
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பாவம், மரணம் என் ம்  ரமாணம் மக்களிடத் ல்   ரிைய ெசய் ற , ஆனால்   ஸ்  ன்  
 தந் ர  ரமாணம், நம்மண்ைட ல்  வந்  நம்ைம அப்ப ப்பட்ட காரியங்களி  ந்  
  தைலயாக்  இ க் ற .

ஆகேவ இைத நான்  என்    இ தயத்ேதா    வா க் ேறன் . எப்ப ெயனில்  இப்ப ப்பட்ட 
காரியங்கைள மக்கள்  இணங்கண்  ெகாள்ளக்  ய காலத் ற்  ெந ங்  வ  ேறாம் என்  
நான்   வா க் ேறன். நாம் ெபற் க் ெகாண்ட ெபரிய அள லான  ணான 
தத் வம்,ேபாதைனகள் இன் ம் அ  ேபான்ற காரியங்கள் ; மனித எண்ணத் ல்  இந்த, அந்த 
காரியங்கைள   த்ததான  ரட் கரமான  ந்தைனக க்  வ நடத் , ேதவ ைடய 
வார்த்ைத   ந்   லக் ப்ேபாட்ட .

நான் உங்க க்  ஏற்கனேவ   ன  ேபால்   வாசமான  உபவாசம்  இ ப்ப னால் வரா . 
  வாசம் ெஜ ப்ப னா ம் அல்ல   த்தகம்  வா ப்ப னா ம் வரா . உபவாசம் இ ப்ப , 
ெஜ ப்ப ,  த்தகம் வா ப்ப  இைவெயல்லாம் நல்ல தான் . ஆனால் மனித இ தயத் ல் எந்த 
ஒ  சந்ேதகத் ற் ம் இடம் இல்லாத அள க்  நிைலவரப்பட்ட ஒ  காரியத் னால்   வாசம் 
வ  ற . நீ இன் ர  சைபக்  வந்  ப்ப  எவ்வள  நிச்சயேமா அவ்வள  நிச்சயமாக 
உன்னிடத் ல்  ெசால்லக்  ய... நீ  ட் க்  வந்த டன் , உன் மைன  னிடத் ல் நான்  ட்டம் 
  ந்    ம்ப  ட் க்  வ ேவன்  என்  ெசால் றாய் , உன்ைன அ யாமேலேய நீ அைத 
ெசய் றாய்.  ட்டம்   ந்  ெவளிேய ேபா  ர்கள், உங்கள்  காரில் ஏ   ர்கள் ,  ட்ைட 
அைட  ர்கள் .

எனேவ   வாசம் என்ற ஒன்  இல்லாதபட்சத் ல் , அைத நீங்கள்  ெசய்யமாட் ர்கள் . 
உட்கார்ந்  க் ற இடத்   ந்  நீங்கள்  எ ந்  ப் ங்க என்ற   வாசம் உங்க க்  இல்லாத 
பட்சத் ல் ,நீங்கள்  எங்ேக உட்கார்ந்  க்  ர்கேளா அங்  ந்  உங்களால் நகர ட   யா . 
ஆனால் நீங்கள்  அைத அ க்க  ெசய் , அ  உங்க க்  சர்வசாதாரணமான காரியமா , அந்த 
 ரமாணங்க க்  (சட்டத் க் ) அவ்வள  இயற்ைகயானதா ப் ேபா  ர்கள்.

இப்ெபா  , நாம் ேதவ க் ம், அவ ைடய  த்தத் க் ம் நம்ைம   ைமயாக சரணைடயச் 
ெசய் , நம் ைடய ெசாந்த எண்ணங்கைள ெதாைலத் ,   ஸ்  ன்   ந்ைதைய நமக் ள்  
இ க் ம்ப க்  அ ம ப்ேபாமானால் , ஆ யானவரின் அேத  ரிையக ம், அந்த காரியங்க ம், 
இயற்ைக ல் காரியங்கள்  எப்ப  நடப் க்கப்ப  றேதா அவ் தேம நம்  லமாக ம் அைவ 
ெசய்யப்ப ம். காரணம் இயற்ைக ன்  காரியங்கைள கட் ப்ப த்த ம், ஆண்  ெகாள்ள ம், 
ேதவைனத்   க்க ம், ேதவ க்காக   க்கேவண் ம் என்ற அந்த ேநாக்கத் ற்காகேவ 
 தலாவ  நாம்   ஷ் க்கப்பட்ேடாம்.

14

எனேவ, இேய , நீங்கள்  ேகட் க் ெகாள்வெத ேவா அ  உங்க க்  ெகா க்கப்ப ம் “நீங்கள்  
என்னி ம், என் வார்த்ைதகள் உங்களி ம் நிைலத்  ந்தால்,” என்      க் றார.்

இப்ெபா  ,  தா ம் அவ ைடய வார்த்ைத ம்   ரிக்கப்பட   யா , ஏெனனில் வார்த்ைத 
அவ ைடய  மாரனா  க் ற .  “ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த வார்த்ைத 
ேதவனிடத்   ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனா  ந்த . அந்த வார்த்ைத மாம்சமா , 
நம்மத்  ல் வாசம் ெசய்த ”. ேதவைன ம் அவ ைடய வார்த்ைதைய ம்  ரிக்க  யா . 
அவ ைடய வார்த்ைதைய ெபறாமல் நீங்கள்  ேதவைன ெபற் க் ெகாள்ள  யா , எனேவ நீங்கள்  
வார்த்ைதைய ெபற்  க் ம்ேபா , நீங்கள்  ேதவைன ெபற்  க்  ர்கள் .

நீங்கள்  சற்   ன்னாக  ேபாய்  பார்க்கேவண் மானால் ,  அதாவ  வரலா   வங் ன   ற 15



5  வாசத் ற்கான அ ப்பைட அஸ் பாரம்

பார்ப் ர்களானால் , உங்களால் வார்த்ைதைய பார்க்க   ம். ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த . 
ஆனால் வார்த்ைத என்றால் என்ன? வார்த்ைத என்ப  ஒ வ க் ள்  இ க் ம் எண்ணமான  
(thought) ேபசப்பட் , ெதளிவாக பார்க்கக்  ய ெவளிப்பைடயான காரியமாய் இ க் ற . 
ேதவன்,  தலாவ  ஒ  எண்ணத்ைத ேயா த் , ேப ம்ேபா , அ ேவ ஒ  வார்த்ைதயா , அந்த 
வார்த்ைத ஒ  ெபா ளாக மா  ற .

எனேவ ேதவன் தன் வார்த்ைத ல்  ேப ன ஒவ்ெவான் ம் சரியான வ  ைற ல் (right channel) 
ஏற் க் ெகாள்ளப்ப ம்ேபா , அந்த வார்த்ைதக்   ன்னாக இ க் ற எந்த வாக் த்தத்தத்ைத ம் 
அ  நிைறேவற் ம். ேதவன் அைதச் ெசய்வார.் அைதச் ெசய்ய அவர ்கடைமப்பட்  க் றார.்

எனேவ, ''நீங்கள்  என்னி ம் என் வார்த்ைத உங்களி ம் இ க் ம்ேபா “. அப்ெபா   நீங்கள்  
ேதவைன ம் அவ ைடய வார்த்ைதைய ம்  உங்க க் ள்  ெபற்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  ேதவைன 
எப்ப    வா க்  ர்கேளா, அேதேபால் அவ ைடய வார்த்ைதைய ம்   வா க்  ர்கள் . 
ஏெனனில் அ  ேதவனாக ம் மற் ம் அ   ந்   ரிக்க   யாத மாய் இ க் ற . எனேவ 
நீங்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய உங்க க் ள்  ெபற்  க் ம் ேபா , நீங்கள்  ேதவ ைடய 
 வைன உங்க க் ள்  ெபற்  க்  ர்கள் . அ  உங்க க் ள்  நீங்கள்  ேதவைன ெபற்  ப்பைத 
காட்  ற . அதன்  ன்னர் உங்க க் ள்ளாக இ ந்  ேபசப்ப ம் எந்த ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ம், அ  ேதவன் ேப னதற்  சமமாக இ ந் , அ  நிச்சயமாக நிைறேவ ேய   ம்.

இேய , ''என் நாமத் னால் நீங்கள்   தா னிடத் ல் ேகட் க் ெகாள்வெத ேவா, அைத நான் 
உங்க க்  ெசய்ேவன்“, என்றார். நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  அ  என்னெவன்  
உணர்ந்  க்  ர்களா? நீங்கள்  ேதவ க்   ன்பாக, இேய  ன்  நாமத் னால் ெஜ க்கப் 
ேபா ம்ேபா , அ  இேய ேவ ெஜ ப்பதற்  சமம் என்  எப்ெபா தாவ  உணர்ந்  க்  ர்களா? 
அதற்   ற  ெஜ ப்ப  நான் அல்ல. நான் அவ ைடய நாமத் னால் வ ம்ேபா , அைத அவர ்
அங் கரிக் றார.் ஏெனனில் இேய ,  ' 'என் நாமத் னால் நீங்கள்   தா னிடத் ல்  ேகட் க் 
ெகாள்வெத ேவா, அைத நான் உங்க க்  ெசய்ேவன்”, என்றார். எனேவ அதன் ன்  
 தாவண்ைட ல் நான் இேய  ன்  நாமத் ல் ெஜ க்க ேபா ம்ேபா , அப்ெபா   ெஜ ப்ப , 
நான் அல்ல; அ  இேய ேவ ெஜ க் றதாய் இ க் ற . அ  அவ ைடய ஆ  என்  லமாய் 
ெஜ ப்பதாய் இ க் ம்.
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 ன்னர் நான்  ேகட் க் ெகாண்ட  எ ேவா அைத நான் ெபற்ேற ஆக ேவண் ம். காரணம் 
அைத அவர ்    க் றார ்மற் ம் அ  ேதவ ைடய வார்த்ைதயாக ம் இ க் ற . அ  எைத 
    க் றேதா அைதத்தான்  அ  உற்பத்  ெசய் ம், அைதத் த ர ேவெறான்ைற ம் அ  
நிைறேவற்றா .

நாம் ேதவனிடத் ல்  எைதக் ேகட் ேறாேமா அைதப் ெபற் க் ெகாள்ேவாம் என்ற  டநம் க்ைக 
நமக்  ேதவனிடத் ல்  உண் . ஏெனனில் அவர ் ேதவனா  க் றார் மற் ம் தன் வார்த்ைத ல் 
 ன்வாங்க ம் மாட்டார். அவர ்தான்    ன வார்த்ைத ல் நிற்க ேவண் யதா  க் ற .
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எனேவ, ''நீங்கள்  என்னி ம், என் வார்த்ைதகள் உங்களி ம் நிைலத்  ந்தால் நீங்கள்  ேகட் க் 
ெகாள்வெத ேவா அ  உங்க க் க் ெகா க்கப்ப ம்“. அ  எவ்வள  எளிைமயாக 
இ க் றதல்லவா?   வாசம்   ஷ் க் றதா  க் ற . நாம் அந்த ேநாக்கத் ற்காகேவ 
உ வாக்கப்பட்ேடாம். ஆனால்  ழ்ச்  ன்   லம், ஆம், நாம் அ   ந்   லக்  
ைவக்கப்பட்ேடாம்,  ண் ம்  ட்கப்ப த னால்  நாம் அந்த நிைலக்  ெகாண் வரப்பட்ேடாம்.

இன்ைறக்  மனித வர்க்கத்ைத, அவர்கள்  ஆரம்பத் ல் இ ந்த ேமம்பட்ட மற் ம் 
அைனத்ைத ம் கட் ப்ப த்  ற நிைல ல் இ க்க டாமல் தைடபண்  ற ஒ  காரியம் 
இ க் மானால்  அ  மனித க் ள்ளாக ேதவ ைடய வல்லைம ெவளி வ ம்ப க்  
ைவக்கப்பட்  க் ம்  ழாய்களின்  ெவளிச் ெசல் ம் வ கள்  (Out lets) அைடபட்  ப்பேத 
(clogged up) காரணமா ம்.

இைத நான்  பயபக்  டன்     ேறன் .  ல சமயங்களில் உங்க ைடய   வாச 
 ழாய்கைள ேவதசாஸ் ரங்க ம் , சைப ேகாட்பா க ம் அைடத் ப் ேபாட்  க் ம். 
அப்ப ப்பட்ட காரியங்கெளல்லாம் நடக்கா  என்  உங்க க்  ேபா க்கப்பட்  ப்பதால் அ  
அைடக்கப்பட்  க் ற  மற் ம் அந்த எண்ணேம அ  ைடய வ  ல் அைத நிைறேவற டாமல் 
தைடைய ெகாண்  வ  ற .
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இன் ர  இந்த கட் டமான  ெவளிச்சத்ைத ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்   ன்சாரத் ல் 
ஆற்றைல ெபற்  க் ற  என்பைத உங்களால் கற்பைன ெசய் பார்க்க    றதா?  ன்சாரம் 
அ  ஒ  காணக் டாத சக் யாக இ க் ற . ெபன்ஞ ன்   ராங்க்ளின்   தலாவ  அைத 
ெபற் க் ெகாள்ளக்   ய வ  ைறையக் கண்   த்  அைத ெகாண் வந்த ேபா , ' 'அைத 
நான் ெபற் க் ெகாண்ேடன்“, என்   ச்ச ட்டார.் அவர ் எைத கண்   த்தார் என்  அவ க்  
ெதரிய ல்ைல. ஆனால் ஏேதா ஒன்ைற அவர் ெபற் க் ெகாண்டார்.

ஆனால் அவ க்   ன்னர் வந்த எ சன் , அைதச் ெசயல்ப ம்ப ச் ெசய்தார;். இன்ைறக்  
இங்  ந்  உல ல் உள்ள எந்த இடத் ற் ம் தந் ைய (telegram) கம்  ல்லா தந்  லம் நம்மால் 
அ ப்ப   ம். ஒ  மனித ம் பார்க்க  யாத, காணக் டாத சக்  அைத வான்ெவளி  லமாக 
ெகாண்  ெசல் ற ,  அைத  ஒ  க  யால்  மாத் ரேம  காண   ம்.  ஏெனனில்  நம் ைடய
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கண்களால் அைத பார்க்கக் டாத அள க்  அ ேவகமாக அ  ேபா ம். சரியாக இப்ெபா   ட 
இங்ேக தந் கைள ெகாண் வரக்   ய ஒ  சக்  இங்ேக இ க் ற .

எனேவ, ேதவ ைடய  ரமாணங்களா ய  ன்சார ம் இன் ம் மற்ற காரியங்க ம் சரியான 
 ைற ல் ைகயாளப்ப ம் ேபா  அப்ப ப்பட்ட காரியங்கைள அைவ ெசய் ம் ேபா , 
  வாசத் னால் மனித இ தயத் ற் ள்  பாய்ந்ேதா  ற பரி த்த ஆ  ன் வல்லைம எவ்வள  
ேமன்ைமயான காரியங்கைளச் ெசய் ம்.
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இப்ெபா   அவர்கைள    க் ம்ப க்  ேதவன் நமக்   ன்சாரத்ைத மட் ம் நமக்  
வாக்களிக்க ல்ைல. ஆனால் இன்ைறக்    வா க க் , பரி த்த ஆ யானவர் எைத 
வாக்களித்  க் றார ் என்  கவனி ங்கள் . மற் ம் நாம்   ம்  பார்க் ம்ேபா  ேதவன் 
 ன்சாரத்ைத ஒ    ப் ட்ட ேநாக்கத் ற்காக அளித்  க் றார ் என்பைத 
அ ந் ெகாள் ேறாம்.  ஞ்ஞானமான  ஆராய்ச்  ெசய்  அைத பயன்பாட் ற்  ெகாண்  
வந்  க் ற .

ஆனால்   ஸ்தவர்களா ய நாம் அேநக காரியங்களால் அைடபட்  ேபா  க் ேறாம். 
நம்மால் அைத  ரிந்  ெகாள்ள   ய ல்ைல. எப்ப ெயனில் ,  'ம த் வர ் நான்  கமைடய 
மாட்ேடன்  என்     ட்டார'் என்  அைதேய நிைனத் க்  ெகாண்  க் ேறாம். அப்ப யாக 
அைத நீ நிைனக் ம் வைரக் ம், நீ ேதவ ைடய எண்ணத்ைத நிைனப்ப ல்ைல.  ' 'ஆம், 
ம த் வ ம் நான் மரிக்கப்ேபா ேறன்  என்     ட்டார.் எனேவ நான்  மரித்   ேவன்“ என்  நீ 
நிைனப்பாயானால், உன்னால்  கத்ைத ெபற் க் ெகாள்ளேவ   யா . ம த் வர்க க்     
மரியாைத ெகா க் ேறாம், ஆனால் அவர்க ைடய  றந்த அ   அவ்வள தான்.

அவர ் (ம த் வர)்  'நீ மரித்   வாய்' என்    ம்ேபா , அைத மனித பார்ைவ ல்  
பார்க் ம்ேபா , அைத அப்ப ேய நான்  ஏற் க் ெகாள்ேவன் . ஆனால் ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் 
ெகாண்  அைத பார்க் ம்ேபா , நான் அைத   வா க்க மாட்ேடன். அ  உண்ைமேய. காரணம் 
அவர ் வாக் த்தத்தம்  பண்ணி  க் றார.் எப்ப ெயனில்  நான் அவ ைடய நாமத் னால் 
 தா னிடத் ல் ேகட் க்ெகாள்வெத ேவா அைத எனக்  தந்த ள்வார் என் ம் அ  உண்ைம 
என் ம் நான்    வா க் ேறன் .
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எனேவ, ேதவன் அந்த   ய வாய்காைல (பாைதைய)  த்தம்ெசய்  அந்த சக் ைய 
அவ் டத் ற்  ஓடச்ெசய் ம் ேபா , அப்ெபா   நிச்சயம் ஏேதா காரியம் அங்ேக நடந்ேத   ம். 
எப்ப யாக என் சரீரத்   க் ம் ஒவ்ெவா  அங்கத்ைத ம் அ  இயங்கச ் ெசய்   வைன 
ெகாண் வ  றேதா, அப்ப ேய   ஸ்  ன்  சரீரத்   க் ம் ஒவ்ெவா  அங்கத்ைத ம்  அ  
சரியாக இயங்கச ் ெசய்  அைத ெபற் க் ெகாள் ம்ப  ெசய் ம். நான் என்ன ெசால் ேறன்  
என்  நீங்கள்   ரிந் ெகாள்  ர்களா?

 லைர ேபாதகர்களாக ம், அப்ேபாஸ்தலர்களாக ம்,  ர்க்கதரி களாக ம்,  கமளிக் ம் 
வரங்கைள ைடயவர்களாக ம், அற் தங்கைள ெசய் றவர்களாக ம், பாைஷகைள 
ேப  றவர்களாக ம்,  யாக் யானம் ெசய் றவர்களாக ம், இன் ம் அ  ேபான்றவர்கைள 
இந்த சைப ல் ைவத்  க் றார.் இந்த காணக் டாத ெபரிய இேய    ஸ்  ன்  சரீரத் ல் 
இ க் ம் இைவயா ம்    ன்   தாக நகர்ந்  ெகாண்  க் ற . மற் ம் நான்  
  வா க் ேறன்  என்றாவ  ஒ  நாளில் அ  இப்ெபா ேத  க ம் ச பத் ல்இ க் ற ...
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எப்ப ெயனில் இன் ர  இங்  க் ம் இந்த  ளக் ற் ம் சாைலக்  அப்பால் அங்  க் ம் 
அந்த  ளக் ற் ம்   க்ேக அந்த   ய ெதாங்கல் க    லமாக  ன் கம் ைய அவன் ஓட 
 ட்  க் றான் . அ  தான்  காரியம். சரி, இப்ெபா    ன்சக் யான  அந்த  ன்கம்   லமாக 
ெச த்தப்ப ம்ேபா , இங்ேக எப்ப  இந்த  ளக்  எரி றேதா அேதேபால் அங்  க் ம் அந்த 
 ளக்ைக ம் அ  எரியச்ெசய் ம்.

இப்ெபா  , நான்   வா க் ேறன்       க் ம் ேதவ ைடய ஆ க் ரிய சரீரத் ன்  
 ன்கம் யைமப்பான ... அைத நான்  பயபக்  டன்   ன் அைம  ெசப்பனி பவ க்  
(electrician)    ேறன் . தண்ணீர்  ழாய் அைமப் கள்  எல்லாம் சரியாகத்தான்  இ க் ற , 
ஆனால் தண்ணீைர (ஞானஸ்நானத்ைத) மட் ேம ெகாண்  அவர்கைள இரட் க்க  யா . அ  
சரி என்  உங்க க்  ெதரி ம். அப்ப  வ வ  ஒ  பாப் ஸ் காரர்க க்  அ ைமயானதாய்  
இ க் ம். ஆனால் அ தான்  உண்ைம.

எனேவ அவ ைடய சரீரமான  சரியான  ைற ல்  ன்கம் யைமப்  ெசய்யப்பட் , 
பரேலாகத்   க் ற  தா அந்த ெபரிய  க் ய   ட்ைச (Master switch) ேபா ம்ேபா , 
நிச்சயமாக அங்ேக ஏேதா காரியம் நிக ம். அ  சரிதான். சரீரமான ... கட் டமான  சரியான 
 தத் ல்  ன் கம்  அைமப்  ெசய்யப்பட்  ந்தால்... அ தாேம சரியாக ேபா க்கப்பட் , 
நம் ைடய சரீரத் ல் இ க் ம் ஒவ்ெவா  இைழ ம் (fiber)   ஸ்  க் ள் ம் மற் ம் 
அவ ைடய வார்த்ைதக் ள் ம் மரித்  ேபா மானால்...
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எனேவ உங்களிடத் ல்  ேவதசாஸ் ரம்  சார்ந்த காரியேமா, உபேதசேமா, ஏேதா 
 டநம் க்ைகேயா, ஏேதா அ  வாசேமா அல்ல  அைத த க்கக்  ய ஏேதா காரியம் எங்ேகா 
உங்களிடத் ல்  இ க் மானால் , அப்ெபா   அந்த சக் யான  உங்க க் ள்   ரவா த்  ஓட 
  யாமல்  ேபா ம்.  ஆனால்  நீங்கள்  சரியான   ைற ல்   ன்கம்  அைமப்  ெசய்யப்பட்ட  ஒ 
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இடத் ற்  வந் ,  ரதான  ன்அைம  ெசப்பனி பவ ம் (Master Electrician) அ சரியாக 
இ க் ற  என்     அைத பரி த்த ஆ  னால்  த் ைர ேபாட்  க் ம் ேபா , அதன்  ன் 
ெசய்யேவண் ய காரியம் ஒன்ேற ஒன் தான் , அ    ட்ைச ேபாட அங்ேக  ளக்ெகாளிகாட்  
ேதான் ம். அ  சரிதான்.

நீங்கள்  உலகத் ற்  ெவளிச்சமா  க்  ர்கள், மைல ன்  ேமல் இ க் ற பட்டணம் 
மைறந்  க்கமாட்டா . இன் ர , நாம் நம்ைம   த்  ெவட்கப்பட ேவண் யவர்களாய் 
இ க் ேறாம். நாம்உத்தமத்ேதா ம் , தாழ்ைமேயா ம் நம் ைடய அ  வாசத்ைத ேதவ க்  
 ன்பாக அ க்ைக ட் ; இவ் தமாய் இந்த   யத் ல் அவைர  ர நி ப்ப த் யதற்காக நாம் 
அவரிடத் ல் மன்னிப்  ேகட்க ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். ஏெனனில் அவர ் நம்ேமல் 
சார்ந்  க் றார.்
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பைழய ஏற்பாட்  ஜனங்கள்  இப்ப ப்பட்ட  ரசன்னத்ைத ெபற்  க்க ல்ைல. நீங்க ம் 
அைத அ யாம  க்  ர்கள் .  ல சமயங்களில் நீங்கள்  எ யா, ேமாேச, இன் ம் மற்றவர்கைள 
  ப்    ர்கள். ேமாேச, எ யா இன் ம்  அப்ப ப்பட்டவர்கள் ேதவனால்  நிய க்கப்பட்ட ெபரிய 
மனிதர்கள், இ ப்  ம் நீங்கள்  ெபற்  க் ற  லாக் யத்ைத அவர்கள் ெபற ல்ைல. அவர்கள் 
இப்ப ப்பட்ட  லாக் யத்ைத ெபற ல்ைல.   ஸ்  க் ள்ளாக இ க் ம் அைனத்ைத ம் 
நீங்கள்  ெபற்  காரியங்கைள நடப் ப்ப  ேபால அவர்க ம் அவ் தேம நடப் க் ம்ப க்  
வல்லைமயான  அவர்க க்  ெகா க்கப்பட ல்ைல.

ஏெனனில் அவர்கள் இந்நாைள  ன்னேம கண் , கட் த் த  ,   வா த் , அ  வ வதற்  
 ன்னேம அ  அப்ெபா ேத வரேவண் ம் என்  எ ர்பார்த்தார்கள். ஆனால் இப்ெபா ேதா 
இந்நாட்களில்    க் ற நாம், அைதக்கண்  அஞ்  ேறாம். பா ங்கள், நாம் எப்ேபற்பட்ட 
 லாக் யத்ைத ெபற்  க் ேறாம் என் .
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எனேவ சாத்தா ைடய சரீரமான  அ  வாசத் னா ம், சந்ேதகங்களினா ம், 
பயங்களினா ம் இயக்கப்ப ம்ேபா  அ  ேநாைய ெகாண்  வ ம். அ  ேபர ைவ 
ெகாண் வ ம். அ  எல்லா தமான ெகா ய காரியங்கைளக் ெகாண்  வ ம்.

எனேவ மக்கள்  அ  வா த்  அவ் தமான காரியங்கைள (ேநாய்கள்  மற்ற யா ம்) உற்பத்  
ெசய்வதற்  ப லாக, ஏன் அவர்கள்    வா த் , ேதவ ைடய வல்லைமையக் ெகாண்  
இவ் தமான ( கமளித்தல் மற்ற நன்ைமகைள) காரியங்கைள ெபற்  அ  வாசத் னால் வ ம் 
காரியங்கைள சரி ெசய்யக்  டா ?

அப்ப யானால்   ஸ்  நம்ைம எதற்காக  ட்ெட த்தார்? நம்ைம எதற்காக  ட்டார் என்  
எப்ெபா தாவ   ந் த்  பார்த்  க்  ர்களா? அவர் உங்க க்  பாவபரிகாரத்ைத ெசய்யாமல், 
இப்ெபா  , ''இவர்க க்  இவ்வள  ெபரிய வல்லைமகைள ெகா ப்ப  அவ ய ல்ைல. இந்த 
மனிதைன ஒ  ேதவ  மாரனாக ஆக் வ ம் அவ ய ல்ைல. அப்ப  ெசய்வ  அவர்க க்  
அவ யமா ரா . நான்  அவைன அைத   வா க்க மாத் ரம்  ெசய் , அவ ைடய ெபயைர 
பரேலாக  த்தகத் ல் எ  ேவன், அ  காரியத்ைத சரி ெசய் ம்“, என்      க்கலாேம. 
ஆனால் நாேமா பரி த்த ஆ  ன் வல்லைமையக் ெகாண்  ேதவ ைடய ெசய்ைகைய 
நடப் க் ம்ப க்  நமக்  அவர ்இந்த  ட் ன்  ஆ ர்வாதங்கைள ெகா த்  க் றார.்
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பரி த்த ேயாவான் 1 5 -ம் அ காரத் ல்  அவர,்  ' 'நாேன  ராட்ைச ெச , நீங்கள்  அ ன் 
ெகா களாய் இ க்  ர்கள் “, என்      க் றார.் கனியான   ராட்ைச ெச க் ள்  
இ ந்தா ம்,  ராட்ைச ெச  கனிைய ெகா க்க   யா  என்  உங்க க்  ெதரி மா? எனேவ 
கனியான   ராட்ைச ெச    ந்  வர  யா . அ  கனிைய ெகா க் ம்ப க்  
அ னிடத் ல்   ைள இ க்கேவண் ம். நீங்கள்  தான் அவ ைடய  ைளகளாய் இ க்  ர்கள் . 
எனேவ,  ராட்ைச ெச  எவ்வள தான் தன்னிடத் ல் சக் ைய ெகாண்  ந்தா ம்,  ைளயான  
அந்த சக் ைய ஏற் க் ெகாள்ளாத பட்சத் ல்   ராட்ைச ெச யால் கனிைய உற்பத் ெசய்ய 
  யா .

இப்ெபா  , அவ ைடய சரீரத் ன்  ஒ  பாகமாய் நீங்கள்  இ ப்ப னால் , அவ ைடய 
ஆ  ன் கனிைய ெகா க் ம்ப க்  உங்கள்     அவர ்சார்ந்  க் றார.் எனேவ அவர ்உங்கள்  
   சார்ந்  ப்ப னால், இப்ெபா  , பரி த்த ஆ யானவர் இன் ர  நமக் ள்ளாக வந் , 
நமக்  வல்லைமைய ெகா த் , நம்ைம இந்த எல்லா பயங்களி  ந் ம், சந்ேதகங்களி  ந் ம் 
   க் ம்ப க்  நம் ைடய வாய்கால்கைள  றந்  ெகா ப்ேபாமாக. அப்ெபா   எ ப் தல் 
உண்டா ம்.
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யாேரா ஒ வர,் ''அப்ப ப்பட்ட காரியங்கைள ெசய் ம்ப க்  அப்ேபாஸ்தலர்க க்  மட் ேம 
அந்த வல்லைம ெகா க்கப்பட்  க் ற “ என்றார். நான் ஒ  வரலாற்  ஆ ரியர ் (நி ணர்) 
 ைடயா . ஆனால் சைப வரலாற்ைற பற்  அ கமாக ப த்  க் ேறன்.

   உலக வரலாற்  ம் பரி த்த ஆ யானவரின் தாக்கம்  சைபைய அைசத் , எ ப் தைல 
உண்டாக்  மகத்தான அைடயாளங்கைள ம், அற் தங்கைள ம், அ சயங்கைள ம் 
 ன்ெதாடரச் ெசய்யாமல் ேபானதாக ஒ  சமயத்ைத  ட நான்  பார்த்த ல்ைல. ேதவன் 
 யா யஸ்தர்கைள ஒவ்ெவா  காலத்  ம்  கப்ப த்   க் றார.் ேம ம் மக்க ம் 
சைபக ம் தங்க ைடய  யத்ைத  ட் க் ெகா த் , அவர்கள்   யத்ைத பரி த்த ஆ யானவர்
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கட் க் ள்ளாக எ த் க் ெகாள் ம்ப  ெசய்வார்களானால்  அேத  கமளித்தைல அவர ்ஒவ்ெவா  
காலத்  ம் ெசய்வார.்

மார் ன்   த்தர் தன் ைடய ெந ங் ய நண்பர்களில் ஒ வ க்  ெஜ த் , அவர ் கத்ைத 
ெபற் க் ெகாண்டார.் ஜான் ெவஸ்   யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ த்  இ  ற்  நாற்ப  
ேநாயாளிகள்  கம் ெபற்ற  ப   ெசய்யப்பட்  க் ற  என்  நான்   வா க் ேறன் .
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ஒ  ைற அவர ்   ைர ல் பயணம் ெசய்  ெகாண்  ந்த ேபா  அவ ைடய   ைர 
 க னப்பட்  ெநாண்ட ஆரம் த்த , அவ ம் தைலவ  ல் அவ ப்பட் க் ெகாண்  ந்தார.் 
ேதவேனா அவ க் ம் அவர ்   ைரக் ம் எப்ப யாக  கத்ைத ெகா த்தார். அதன்  ற  
  ைர ம் ெநாண் வைத நி த்  ட்ட .

அைத ெதாடர்ந்  வந்த    (Moddy), சாங்  (Sankey), ஃ ன்னி (Finney) இவர்களின்  நாட்களில்  
பரி த்த ஆ  ன் தாக்கம் சைபகளின்  ஊடாக அைசவா ன ேபா , அங்ேக அைடயாளங்க ம், 
அற் தங்க ம் நிகழ்ந்தன.

ஏன், ஒ  சமயம் ஒ வர ்இப்ப யாக ெசான்னார். அ     என்  நான்   வா க் ேறன் .    
 கமளிக் ம் உபேதசத்ைத ேபா க்காத ேபா  ம், அவ ைடய  ட்டத் ல்  பரி த்த ஆ யானவர் 
அைசவா ன ேபா  அேநக ஜனங்கள்   கத்ைத ெபற் க் ெகாண்டனர.் எனேவ அவர ்இப்ப யாக 
  னார.் அவ ைடய  ட்டத் ல்  அவ்வள   கமளிக் ம் காரியம் நடந்த னால் , அவ ைடய 
சைப  ரான் ல் உள்ள தைலைம ேதவாலயத் க்  மக்கள்   கத்ைத ெபற் க் ெகாள்வதற்  
வ வ  ேபால ஆ   ேமா என்  எண்ணினார். எனேவ அேநக ஜனங்கள்   கத்ைத ெபற் க் 
ெகாண்ட , எப்ப யாக பரி த்த ஆ யானவர், ெதய் க  கமளித்தைலப் பற்  ேபா க்கப்படாத 
ேபா  ம், பரி த்த ஆ யானவர் தாேம அவர ் சரியான... ெபற் க் ெகாள் ம் ேபா  அைதச் 
ெசய்வார.் அ   கமளித்தைல உற்பத்  பண்ணிேய   ம்.

 கமளிக் ம் ெஜபத் ற்   ட வர  யாமல், ெவ ெமேன இங்ேக உட்கார்ந்  பரி த்த 
ஆ க்   ற்  ம்  ழ்ப ந் ,  ட் ற்    ம் ச் ெசன் ,     கத்ைத ெபற் க் ெகாண்  
அைதக்  ட அ யாம  க் ம் மக்கைள நான் பார்த்  க் ேறன் .
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பரி த்த ஆ யானவேர  கமளிப்பவரா  க் றார். ஒவ்ெவா வ ைடய  யத் ற் ம் 
வல்லைமையக் ெகா த்  ஒவ்ெவா வ க் ம்  கத்ைத அளிக் ம்ப க்  இன் ர பரி த்த 
ஆ யானவர் இங்ேக இ க் றார.் இப்ெபா  , ெதய் க  கமளித்த க்  
அ ப்பைடயானகாரியம் என்னெவன்  பார்ப்ேபாம். நாம் நீண்ட ேநரம் ேப ம்ப க்  நமக்  ேநரம் 
ேபாதாததால்,நாம்  ரிதமாக   க்க ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். நாம்  ரிதமாக   த்ேத 
ஆக ேவண் ம்.

இப்ெபா  , ஏேதா காரியம் தவறா  க் ற . நீங்கள்ஒவ்ெவா   ழ்நிைலைய ம் 
உங்க ைடய கட் க் ள்ளாக ைவக் ம்ப க் தான்  உங்கைள ேதவன் வக்கத் ல்    ஷ் த்தார.் 
அ  தான் உங்க ைடய  வக்கம்; அ  அ காரப் ர்வமான ; அ  ேதவ ைடயவார்த்ைத. 
அங்ேக எ  ேம, எ  ேம உங்கைள    நடக்கா . ஏெனனில் நீங்கள்  தான் அ ன்எஜமானர். 
அதற்காகத்தான்  நீங்கள்    ஷ் க்கப்பட்  க்  ர்கள்.

அதன் ன்   ழ்ச் ைய ெதாடர்ந்  வந்த பாவம், அவர்க ைடய கண்கைள   டாக் ப் 
ேபாட்ட . ஆனால் அதன் ன்  வந்த இேய , இப்ெபா   அைத நமக்   ட் க் 
ெகா த்  க் றார.் மற் ம் இந்த எல்லா ெதய் க வாக் த்தத்தங்கேளா   ட  தாவானவர் 
உன்ைன  ன்னி ந்  வ நடத்த ம், வ காட்ட ம் பரி த்த ஆ யானவைர தந்  க் றார.்
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ேவதாகம ஆ ரியர்கேள, கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத்ைத   வா க் ற ஒவ்ெவா  
  ஷைன ம், ஸ் ரிைய ம் நான் ேந க் ேறன்  என்  உங்க க்  தாழ்ைமேயா    க் 
ெகாள் ேறன் . ேம ம் நான்  ஒ  தர் க் றவ ம் அல்ல. நான் சச்சர  ெசய் றவ ம் அல்ல. 
அைத நான்   வா ப்ப ம்  ைடயா . ெவ ெமேன வார்த்ைதைய ெபற் க் ெகாள்வைதத்தான்  
நான்   வா க் ேறன்; அவ்வள தான் .

இ  ேதவ ைடய வார்த்ைத என்  நான்   வா க் ேறன் . நான்   வா க் றப  இ  
ேதவ ைடய வார்த்ைதயாக இ ந் ; அவ ைடய நிபந்தைனகைள நான்  சந் த்  அவ ைடய 
இராஜ் யத் ல்  பரி த்த ஆ  னால் என்ைன அவர ் த் ரித்  க் ம்ேபா , ேவதாகமத்  ள்ள 
ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தத் ற் ம் அவர ் எனக்  ப ல் ெசால்ல கடைமப்பட்டவரா  க் றார். 
அைத ஒ  மதெவ த்தனம் என்  நான்   வா ப்ப ல்ைல, அைதக்    த்  அ கப்ப யான 
மதெவ யர்கள்  நமக்  இ ப்  ம் அ  ஒ  மதெவ த்தனம் ஆகா ; அ   ற்  ம் 
சத் யமா  க் ற . எனேவ ேதவன் அவ ைடய வார்த்ைதக்  கடைமப்பட்டவராய் 
இ க் றப  னா ம், அவ ைடய வார்த்ைதைய காத் க் ெகாள்ள ேவண் யவராய்  
இ க் றப  னா ம், அைத நிைறேவற் ம் ப க்  அ ன் ேமல் அவர ்கவனமாய் இ க் றார.்

உங்க க் த் ெதரி மா? உலகத்  ள்ள ஒவ்ெவா  மதெவ த்தன ம் எங்  ந்  வந்த  
என்  ெதரி மா? இன்ைறக்  உலகத் ல்  எ ம்   க் ம் ஒவ்ெவா  மதெவ த்தனத் ற்  (Cult) 
காரணம் ப யா  க் ம் (நித் ய  வ க்காக)  ள்ைளகளால் தான். அப்ப  ப யா  க் ம் 
 ள்ைளகளால்  தான்  அஞ்ஞான  ேதசத் ல்  இ க் ம்  அஞ்ஞானிகைள   க் ரகங்கைள  ெதா  
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ெகாள்ள ெசய்த . ப யா  க் ம்  ள்ைளகள் இ  சரியா  க் மா அல்ல  அ  சரியாய் 
இ க் மா என்  வார்த்ைதையத் ேத  பார்க்க  யற் த்த னால்  தான்  மதெவ ப்  த்தவர்கைள 
ேதசத்  டாக கடந்  ேபாகச் ெசய்த . ஒவ்ெவா  (Cult) மதெவ த்தன ம் அங்  ந் தான்  
ேதான் ய .

அந்த உத்தம இ தயம் ெகாண்ட மக்களின்  ப  ம் மற் ம் ேதவைன ேதட ேவண் ம் என்ற 
தாக ம் இன்ைறக்  அேநக காரியங்கைள... ஆரம்பத்   ந்ேத மனிதன் மற் ம் 
ஸ் ரிக் ள்ளாக இ க் ம் ஏேதா ஒன்  நித் ய  வன் என்ற ஒன்  எங்ேகேயா இ க் ற  என்  
அவர்க க்  ெசால் ற .  லர ் அைத  க் ரகங்களிடத் ல் ேத  றார்கள் .  லர ் அைத 
 ண்ணிய ஸ்தலத் ல் ேத  றார்கள் .

ஒ   ல வாரங்க க்   ன் ேராமா ரி ல் இ க் ம் ஒ  ெபரிய சைப ல் இ ந்ேதன் , 
அங்ேக மரித் ப்ேபான மடத்  ற கைள, ேதாட்டத் ல்  ந வ ேபால அவர்கைள மண்ணில்  
 ைதத் க் ெகாண்  ந்த ஒ  சைபக்  என்ைன ெகாண்  ெசன்றார்கள் . அங்ேக இப்ப யாக 
நிைனக் றவர்கள் ஆ ரக்கணக் ல் இ க் றார்கள் . எப்ப ெயனில்  ைதக்கப்பட்ட அவர்களின்  
சரீரம் அ  , ேதால்   க்கள்  அவர்க ைடய சரீரத்ைத  ன் ேபா ம். அதன்  ற  
அவர்க ைடய எ ம் கைளேதாண்  எ த்  அவர்க ைடய     ரல் எ ம் கைள ம் இன் ம் 
அப்ப ப்பட்டைவகைள ஒ  அைற ல் அவர்கள் படத்ேதா   ட ஒன்றாக ைவப்பார்கள். அங்ேக 
அந்த  வர ்ெந   ம் மனித மண்ைட ஓ கள்  இன் ம் மற்றைவகைள ம் ேசர்த்  கட்   ற்  
ைவத்  ந்தார்கள். அந்த    கட் ட ம் அவ் தமான காரியங்கைள ெகாண்டதாய் இ ந்த . 
அங்ேக மரித் ப் ேபாய் கல்லைற ல் இ க் ம் அேநக மடத்  ற கள்    ம்ப வந்  அங்ேக 
ைவக்கப்பட்  க் ம் அவர்க ைடய எ ம் கைள எ த் க் ெகாள்வார்களாம்.
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எனேவ, அங்ேக நான் வ காட்  டன்  நடந்  ெசன்ற ேபா   ல மண்ைட ஓ கைள நான்  
கவனித்ேதன் . அங்ேக மக்கள்  ெதாடர்ச் யாக ெசல்வதால்  அங்ேக  க் ம்  ல மண்ைட ஓ கள்  
அ க்க  ைககளால் தடவப்பட்  பளபளப்பாக இ ந்த , அவ்வா  மக்கள்  அந்த மடத்  ற களின்  
மண்ைட ஓ கைள தட வதால் தாங்கள்  ஆ ர்வாதத்ைத ெபற் க் ெகாள்ேவாம் என் ம், மற் ம் 
அந்த மடத் ற கள் கடந் ேபான அவ் டத்   ந்  ஏேதா காரியத்ைத தாங்கள்  ெபற் க் 
ெகாள்ேவாம் என் ம் நிைனக் றார்கள்.
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அங்ேக அந்த கட் டத் ற்   ன்னாக அல்ல  சைப இ ந்த அவ் டத் ல் கவனத்ைத ஈர்க் ற 
ஒ  காரியம் இ ந்த . அங்ேக ஒ  அ  ப்  இ ந்த . அ  ஒ  ெபா த்தமான அ  ப்  என்  
நான் எண்ணிேனன் . அ ல் இப்ப யாக, ''நீங்கள்  இப்ெபா   இ க் ற  ேபால நாங்க ம் ஒ  
காலத் ல் இ ந்ேதாம். ஆனால் நாங்கள்  இப்ெபா   எப்ப  இ க் ேறாேமா அப்ப ேய நீங்க ம் 
என்ேறா ஒ  நாளில் இ ப் ர்கள்“. என்  எ    ந்த . அ  உண்ைமதான் . நீங்கள்  
 ந் க் ம்ப க்காக ஏேதா காரியத்ைத அ  ெகா க் ற .

எனேவ, அப்ப  அந்த மண்ைட ஓ கைள அவர்கள்  தட வதால் அ  அவர்க க்  
ஆ ர்வாதமாய் இ க் ம் என்  நம்  றார்கள். ஆனால் அ  எைத காண் க் ற ? ஒ  சமயம் 
இந்த சரீரத் ல்   த்த யாேரா ஒ வர ் எங்ேகேயா கடந்  ெசன்  க் றார்கள்  என் ம், 
அப்ப ப்பட்டவர்களின்  மண்ைட ஓ கைள தட வதால், அ  அவர்க க்  ஆ ர்வாதத்ைத 
ெகா க் ம் என் ம் ஆத்ம ப ைய ெகாண்  க் ம் இந்த ஜனங்கள்  நிைனக் றார்கள் . அ  
ெவ ெமேன மனிதத் தன்ைமயாய் இ க் ற . அ  தாேம இ தயத்   க் ற ஏேதா ஒன் , 
அந்த காரியத்ைத கண்   க்க ேவண் ம் என்ப ன்  அைழப் ம், த ப் ம், மற் ம் அைத 
ெபறேவண் ம் என் ற ப  ம், தாக மாய் இ க் ற .
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எனேவ, சரியான ஒ  காரியம் இ ந்ேத ஆகேவண் ம். மனித இ தயத் ற் ள்ளாக அதற்கான 
ப ைய நாம் பார்க் ம்ேபா  அ ன் அ ப்பைடயான  வக்கத்ைத நாம் பார்க் ேறாம் ேம ம் 
அ தாேம அவர்கைள ெமய்யான காரியத் ற்ேகா அல்ல  ெபாய்யான காரியத் ற்ேகா வ நடத்  
ெசல் றதா  க் ற . நண்பர்கேள, அ  நிச்சயம் இ ந்தாக ேவண் ம். அைத என்    
இ தயத்ேதா ம் பயபக்  டன் , உங்கள்  சேகாதரனில் ஒ வனாக அைதச் ெசால் ேறன் .

உங்க ைடய நம் க்ைகையேயா அல்ல  உங்கள்  மதத்ைதேயா நான் 
  ைமப்ப த்த ல்ைல. இங்ேக இன் ர  அேநக மதத்ைத  ர நி ப்ப த்  ற, அேநக 
மதத்ைதச் ேசர்ந்த, ஸ்தாபனங்களின்  ெவவ்ேவ பட்ட   க்க ம் இன் ம் அப்ப ப்பட்டவர்க ம் 
இங்ேக இ க்கலாம். நான் உங்கள்  ஒவ்ெவா வ க் ம் மரியாைத ெகா க் ேறன் .
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இப்ெபா  , நாம்  யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ ப்பதற்   ன், அந்த   ய அ ப்பைடயான 
எண்ணத்ைத உற்  ேநாக் ப் பார்ப்ேபாம். அைத நாம் கவனித்  என்னெவன்  பார்ப்ேபாம்.

இப்ெபா   நாம் அ ப்பைடக்  ெசல் ேறாம் என்  இந்த கைட  வசனத் ல் இேய  
   றார,்  ' 'நீங்கள்  என்னி ம் என் வார்த்ைத உங்களி ம் நிைலத்  ந்தால்... இேய , என் 
வார்த்ைதகைள ேகட்  என்ைன அ ப் னவைர   வா க் றவ க்  நித் ய  வன் உண் “, 
என்றார். நமக்  நித் ய  வன் உண் . அைத நாம்   வாசத் னால்  ஏற் க் 
ெகாண்  க் ேறாம்.

இப்ெபா  , இேய ,  ' 'என்ைன   வா க் றவன், நான்  ெசய்த  ரிையகைள அவ ம் 
ெசய்வான் , ேம ம் அைதக் காட்  ம்  அ கமானைவகைள ெசய்வான்“, என்றார். அ ன்  சரியான
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ெமா ெபயர்ப்  ' 'அ கமானைவகைள”  (more என்  அர்த்தமா ம்.  ங் ேஜம்ஸ்  (King James) 
ேவதாகமம் “ெபரிதானைவகைள”  (Greater) என்     ற . எவ் தமான ெபரிதானைவகள், 
அதற்  அர்த்தம்  தரத் ல் (quality)அல்ல, அ  அப்ப  இ க்க   யா . ஆனால் அ  
எண்ணிக்ைகைய (quantity) ெதரி க் ற . காரணம்  அவர ் உலகம்   வ ம்  ரிைய 
ெசய் றவரா  க் றார.் அவரால் இங்ேக  ரிைய ெசய்ய    ம், மற் ம் இத்தா , பாரீஸ் , 
இன் ம் உலகெமங் ம் அவரால்   ரிைய ெசய்ய   ம்.

நான் என்  தா னிடத் ல் ேபா றப யால்  இைதக் காட்  ம் ேமலானைவகைள நீங்கள்  
ெசய் ர்கள். ெகாஞ்ச காலத் ற்  உலகம் என்ைனக் காணா ; ஆனால் நீங்கேளா என்ைனக் 
காண் ர்கள்; ஏெனனில் நான் உங்கேளா ம், உங்க க் ள் ம் உலகத் ன்     பரியந்தம் 
இ ப்ேபன் .

இப்ெபா  , நாம்   ஸ்தவர்கள் என்ற  ைற ல் இேய    ஸ்  மரித்தார் என்  
  வா க் ேறாம். இேய  இங்ேக    ல் இ ந்தேபா , இங்ேக    ல் நடந்   ரிந்தேபா , 
அவர ்ேநாயாளிகைள  கமாக் னார் என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா? எத்தைன ேபர ்உங்கள்  
   இ தயத்ேதா ம் அைத   வா க்  ர்கள் ? அவர ்மரித்ேதாைர எ ப் னார். அவர ்அ த்த 
ஆ கைள  ரத் னார்.
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அவர ் தாவானவர் காண் க்காத ேவெறான்ைற ம் அவர ் தானாக ெசய்ய ல்ைல. பரி த்த 
ேயாவான்  5 : 1 9 -ம் வசனத் ல், ''அவர் ெமய்யாகேவ ெமய்யாகேவ நான் உங்க க்  
ெசால்  ேறன் ...“

இப்ெபா  , அவர,்  “இந்த நபைர என்னிடத் ல் ெகாண்  வா ங்கள் ; என்னால் அவைன 
 கப்ப த்த    ம் என்பைத காண் க்கட் ம்”, என்      ற் த் ரி ற அப்ப ப்பட்ட நபர ்
அல்ல அவர.் இல்ைல. இல்ைல. இல்ைல. எங்  ேபாக ேவண் ம், என்ன ெசய்யேவண் ம் என்  
 தாவானவர் அவ க்  எைத காண் க் றாேரா, அங்ேக ேபாய் அைதேய ெசய்    த்தார.்

ஒ ேவைள   ம்ப  ற ேவண் ம் என்ற எண்ணத் ல் இைத நான்   றலாம். அப்ப  
ெசய்யேவண் ம் என்ற ேநாக்கத் ல் இைத நான் ெசய்ய ல்ைல, இ ப்  ம் அைத ஏற்கனேவ 
நான்     க் ேறன் . இ ப்  ம் நாம் அவ ைடய   யத்ைத   த்  சற்  ேநரம் பார்த் , 
அவர ் எப்ப ப்பட்ட நபர ் என்பைத அ ந்  ெகாள்ளலாம். அப்ெபா   அவர ் இன்ைறக்  
என்னவா  ப்பார் என்பைத   த்ததான ஒ  ெபா வான க த்  உங்க க்   ைடக் ம்.
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எனேவ அவர ்   ன்     இ ந்தேபா , ேதவத் வத்ைத   த்ததான ஒவ்ெவான் ற் ம் அவர ்
ஒ  பரி ரண எ த் க்காட்டா  ந்தார். சரீர ரகாரமாக பார்க் ம் ேபா  அவர ்ேதவத் வத் ன்  
பரி ரணமா  ந்தார்.   ஸ்  க் ள்  ேதவன் இ ந்தார.் இேய  ன்  சரீரம், நிச்சயமாக அ  ஒ  
ேதவ ைடய  டாரமா  ந்த . அ தாேம சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனா ய அவேர ஒ  
ம ஷ க் ள்ளாக இ ந்    த் , வாசம் பண்ணினதா  க் ற . நீங்கள்  அைத 
  வா க்  ர்கள் , இல்ைலயா? நீங்கள்  இரட் க்கப்பட ேவண் மானால். அைத நீங்கள்  
  வா க்க ேவண் ம்.

ேதவனா ய அவர ் தாேம தன் மக்க க்  தன் அன்ைப ெவளிப்ப த்த ம், உலகத்  ைடய 
பாவத்ைத எ த் ப் ேபா ம்ப க் ம்  இங்ேக இந்த    ல் மாம்சமானார். இங்ேக தன் ைடய 
ெசாந்த சரீரத் ல்  மரணத்ைத ஏற் க் ெகாள்ள ம்,  யா ைய தன் ெசாந்த சரீரத் ல் ஏற் க் 
ெகாள்ள ேம அவர ் வந்தார். உன்ேமல்  வரேவண் ய சாபத்ைத தன் ேமலாக அவர ்
எ த் க்ெகாண் ,  தாேவா  ைவத்  ந்த இந்த    ஐக் யத் ற்    ம்ப உன்ைன ெகாண்  
வ ம்ப க்  அவர ் மனிதனாக வந்  மரிக்கேவண் யதாய்  இ ந்த . அ  எப்ேபற்பட்ட ஒ  
ஆச்சரியமான காரியம்.
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அ  எப்ேபற்பட்ட காரியம் என் ம், அவர ் ெசய்த  என்னெவன்பைத ம் நம் ைடய 
இ தயங்கள்   ர க்க   யா . ஏெனனில் நாம்  க ம் ெம வாக ெசயல்ப  றவர்க ம், 
மற் ம் நம் ைடய  ந்ைதகள்  மந்தமானதாக ம் இ க் ற . நம் ைடய  ழாய்க ம் 
அைடப்பட்  இ க் ற . அைவகள்  அ  வாசத் னா ம், பயத் னா ம், சந்ேதகத் னா ம் 
ெசயல்பட   யாமல் ேபாய் ட்ட . எனேவ  வனான  அதற் ள்  இயங்க ஆரம் க் ம் 
வைரக் ம், அதற் ள்ளாக இ க் ம் அைடப் கைள ெவளிேய தள் ம் ப க்  பரி த்த 
ஆ யானவ க்  நம் ைடய   யங்கைள   ஆ ைக ெசய் ம்ப க்  நாம்  ட் க் 
ெகா க்காத வைரக் ம், அ  ( ழாய்) எப்ெபா  ம் ஓ  ற ேபால தங் தைட ன்  அதனால் 
ஓட   யா . பா ங்கள் . அதன்  ன்  நிச்சயமாக, அ   தாதான் என்  நம்மால்  அைத 
பார்க்க   ம்.

எனேவ, உங்கைள அ யாமேலேய உங்கள்    வாசம் உங்க க் ள்  இ க் ற . இைத 
ெசய்வதற்  அல்ல  அைத ெசய்வதற்  உங்க க்  ேபா மான   வாசம்  இ க் றதா என்  
நீங்கள்  கவைலப்பட ேவண் ய ல்ைல. நிச்சயமாக அ  அங்ேக இ க் ற . ஏெனனில்  தா 
அைத     க் றப யால்  அைத அப்ப ேய நீங்கள்  ெசய்  ர்கள். அ    க் ற வார்த்ைத 
உனக் ள்  இ ப்பைத ம் மற் ம் அவர ்   ஸ்  க் ள்ளாக இ ந்த  ேபால, ேதவன் 
உனக் ள்ளாக இ ந்  அவைர ெவளிப்ப த் க் காட் வதா ம். “அவர ்  ஸ்  க் ள்  இ ந்த  
ேபாலேவ”, என்றா நீங்கள்      ர்கள்? ஆம், ஐயா.
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அவர,் நான் ெசய்த  ரிையகைள நீங்க ம் ெசய் ர்கள்; இைதக் காட்  ம் 
அ கமானைவகைள ெசய் ர்கள்  ஏெனனில் நான்  தா னிடத் ற்  ேபா ேறன்“, என்  
  னார.் ஆகேவ அ  ேதவ ைடய வார்த்ைதயாய் இ க் ற , பரி த்த ேயாவான்  14:12. அந்த 
வாக் த்தத்தத்ைத அவர ் ெகா த்  க் றார.் அ  (ேதவனால்) ஊக்  க்கப்பட்  க் ற  
என்பைத ஒவ்ெவா வ ம்   வா ப்பார்கள்.

எனேவ, இனி ெகாஞ்சம் காலத் ற்  உலகம் என்ைன காணா , ஆனால் நீங்கேளா என்ைன 
காண் ர்கள், நான் உங்கேளா  அப்ேபாஸ்தல காலம் வைரக் ம் இ ப்ேபன்? இல்ைல.  “நான் 
உங்கேளா ம், உங்க க் ள் ம் உலகத் ன்     பரியந்தம் இ ப்ேபன்”. எ ேரயர். 13:8-ம், 
இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்     ற .

அவர ்    ல் இ ந்தேபா  என்னவாக இ ந்தார?் எளிைமயான ெதா வத் ல்   றந் , 
தாழ்ைமயான மனிதனாக இ ந்தார.் நாம் பள்ளிக்  ெசன்  கல் ய ைவ ெபற் க் 
ெகாண்ட ேபால; அவர ்ெபரிய, நல்ல கல் ய ைவ ெபற் க் ெகாள்ள ல்ைல. அவர ்அவ ைடய 
ெசாந்த ஊ க்  தன் மக்களிடத் ற்  வந்தேபா , அவர ் இந்த ஞானத்ைத எங்  ந்  ெபற் க் 
ெகாண்டார ் என்  அ  ம் ெபா ட் ,  “அவர ் எந்த பள்ளிக்  ெசன்  கல்  ப ன்றார?் எந்த 
ேவதாகம கல் ரி ல் ப த்  ப ற்  எ த்தார்? என்   சாரித்தனர். அைதக்   த்  அவர்கள் 
ஒன் ம் அ யாம  ந்தனர். அவர ் இங்  க் ம் ஒ  சாதாரண தச்ச ைடய மகனல்லவா? 
என்றனர்.
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ஒ  மனிதன் ெபற் க் ெகாள்ளக்  ய சராசரி ப ற் ைய அவர ் ெபற ல்ைல. அவர ்
பன்னிெரண்டாம் வய ல் தான் ெபற்  ந்த ஞானம், ேவதபாரகர்கள் அ ந்  ந்தைதக்  காட்  ம் 
 ஞ்   ந்த . உலக மற் ம் கல்  அ ைவ ெபற்  ப்பதற் ம், ேதவ ைடய வல்லைமையக் 
ெகாண்  ஞானத் ல் ேமேலாங்   ப்பதற் ம் அ க  த் யாசம் இ க் ற .

கல் மான்க க்  இைத மைறத் , கற் க் ெகாள் ற பாலக க்  அைத அவர ்
ெவளிப்ப த்   க் றார.் எனேவ அைத அ ந்  ெகாள்ள ேவதாகம கல் ரி  லேமா அல்ல  
பள்ளிகள்  லேமா  யற்  ெசய்யேவண் ய அவ ய ல்ைல. அைத உங்களால் அப்ப  அ ந்  
ெகாள்ள   யா . அ  மைறக்கப்பட்ட இரக யமா  க் ற . அைத ேதவன் எவ க்  அ ந்  
ெகாள்ள ெசய் றாேரா அவர்களால்  மட் ேம அைத அ ந்  ெகாள்ள    ம். நீங்கள்  அைத 
உணர்ந்  ெகாண்டால், அ  சத் யம் என்பைத அ  ர்கள்.

இப்ெபா  , சற்  அவைர பார்ப்ேபாம். அவர ் இங்ேக    ல் இ ந்தேபா  நாம் அவைர 
பார்க்ைக ல்...   ப்  என்ற ஒ  நபர ்அவரிடம் வந் , இரட் ப்ைப ெபற் க் ெகாண்டான் . அைத 
அவ ைடய நண்பன்  நாத்தானிேய டத் ல் வந்    னான். அவன் அவைன ஒ  
ெஜபக் ட்டத் ற்  அல்ல  அவர்கள் நடத் க் ெகாண்  ந்த ஏேதா ஒ   ட்டத் ற்  அைழத்  
வந் , ஒ ேவைள அ  ஒ  ஜனக் ட்டத் ல் அல்ல  ஏேதா ஒ   ட்டத் ல்  அவர்கள் வந்  கலந்  
ெகாண்  க்கலாம்.
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ஆனால் இேய  அவைன கவனித்  அல்ல  அவன் எங்  ந்தா ம் தன் பார்ைவைய  தறாமல் 
அவன் ேமலாக ைவத்தார். ஒ ேவைள அவன் ெஜப வரிைச ேலா அல்ல  ேவெறங்காவ  
இ ந்  க்கலாம். இேய  அவைன ேநாக் , ''இேதா கபடற்ற உத்தம இஸ்ரேவலன்“, என்றார்.

அதற்  அவன், “நல்ல . ர , நீர ்எப்ெபா   என்ைன அ  ர”், என்றான்.

அவர,்  ' '  ப்  உன்ைன அைழப்பதற்   ன்னேம, நீஅந்த மரத் ன்  ழாக இ க் ம்ேபா , 
உன்ைனப் பார்த்ேதன்“, என்றார் அ   ற்  ம்  ர க்க ைவக் றதாய் இ க் ற .

அவன், ''நிச்சயமாகேவ, நீர ்ேதவ ைடய  மாரன் . நீர ்இஸ்ரேவ ன்  இராஜா“, என்றான்.

அதற்  அவர,்  “நான்  இைத   னப யால்  நீ   வா க் றாய். இைதக் காட்  ம் 
ேமலானைத நீ காண்பாய்”, என்றார்.

நடக் ம்ப க்  ெகா க்கப்ப ம் அந்த ெவளிச்சத்ைத கண்  அைத   வா க் றவ க்  
மட் ேம ெபரிதான வாக் த்தத்தம் ெகா க்கப்ப ம். எனேவ நீங்கள்  அந்த ெவளிச்சத்ைத 
நிராகரிக் ம்ேபா , உங்க க்   டப்பட்  க் ம் ஒேர ஒ  காரியம், அ  காரி ளா  க் ம். 
ஆகேவ ெவளிச்சம் இ க் ம்ேபாேத...
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நாம் அவைர சற்  கவனிப்ேபாம். அவர ் ெபதஸ்தாவண்ைட ல் அந்த எல்லா சப்பாணிகள் 
மற் ம்  டமானவர்கள்  இ க் ம் வ யாக கடந்  ெசன்றேபா , அவர ்தன்ைன ஒ   கமளிப்பவர் 
என்  உரிைம ேகார ல்ைல. அவர ்ஒ வைர ம்  கப்ப த்த ல்ைல. ஆனால் அங்ேக ஒ    ய 
ப க்ைக ல் அல்ல  ெமத்ைத அல்ல  அ  ேபான்ற ஏேதா ஒன் ல் ப த் க்  டந்த ஒ  
மனிதனிடத் ல்  ெசன் , ''நீ  கமைடய   ம்  றாயா“, என்  ேகட்டார.்

ேம ம் அவன் அங்ேக இ ந்தான்  என் ம் அவ் தமாக அங்ேக அவன்   ப்பத்ெதட்  
வ டங்களாக இ க் றான்  என்பைத ம் இேய  அ வார் என்  ேவதாகமம்     ற . 
இப்ெபா  , அ  ேநற்ைறய இேய , அப்ப  ல்ைலயா? அவன் அவ் தமாக  ப்பத்ெதட்  
வ டங்களாக இ க் றான்  என்  அவ க் த் ெதரி ம். அவர ் அவனிடத் ல்,  “நீ  கமைடய 
  ம்  றாயா? என்  ேகட்டார.்
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அவர ்அந்த  ளத்ைத கடந்  ேபானேபா  ஏன் அந்த   டர,் சப்பாணி, ெநாண் , ைக கால்  
 ம் ப் ேபானவர்கைள பார்த்  அப்ப  ேகட்க ல்ைல? ஏன் அவர்கள் எல்ேலாைர ம் அவர ்
 கப்ப த்த ல்ைல? அைத அவர ்19-ம் வசனத் ல்  ரி ம்ப   ளக்  றார.்

அவர,் ''ெமய்யாகேவ ெமய்யாகேவ நான் உங்க க் ச ்ெசால்  ேறன்:  தாவானவர் ெசய்யக் 
 மாரன் காண் றெத ேவா, அைதேயயன் , ேவெறான்ைற ம் தாமாய்ச் ெசய்யமாட்டார.் அவர ்
எைவகைளச் ெசய் றாேரா, அைவகைளக்  மார ம் அந்தப்ப ேய ெசய் றார.்  “நான் 
உங்க க்  என்ன ெசால்  ேறன்  என்   ரி றதா?

அந்த ஸ் ரி அவ ைடய வஸ் ரத்ைத ெதாட்டேபா , அவர,்  ' 'நான் உன்ைன 
 கப்ப த் ேனன்“, என்   ற ல்ைல. ஆனால் அவர,்  ”உன் ைடய   வாசம் உன்ைன 
இரட் த்த “, என்றார். அவர ்ேமல் ைவத்த அவ ைடய   வாசம் தான் அவைள  கப்ப த் ன .

அப்ேபாஸ்தலனா ய ேப   கடந்  ேபா ம் ேபா ,  யா யஸ்தர்கள்  ேமல்   ந்த 
அவ ைடய நிழல்அ  அவர்கைள  கப்ப த்த ல்ைல. அ  அவ ைடய நிழல் அல்ல, ஆனால் 
அந்த அப்ேபாஸ்தலன்  ேமல் அவர்கள் ைவத்த   வாசேம அவர்கைள  கப்ப த் ய ; அ தாேம 
அவர்கள் ேதவைன ெதாடக்  ய சந் ப்  (Point of Contact)   யாய் இ ந்த .
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எனேவ இேய     ல் இ ந்தேபா , அவர ் ெசய்த  கமளித்தல்கள்  நி த்தம், அவர ்
எவைரயாவ   கப்ப த் னார் என்  ஒ ேபா ம் உரிைம ேகார ல்ைல. ஆனால்  தாவானவர் 
தனக்  தரிசனத் ல் காண் த்தைதேய தான் ெசய்தார ் என்  உரிைம ேகாரினார். ஆனால் 
அவரால் அங்  நின்  ெகாண்  க் ம் ஜனத்ைத உற்  ேநாக் , அவர்கள்  மத்  ல் இ க் ம் 
ஒ  நபரிடத் ல்  ஒ    ப் ட்ட காரியத்ைத ெசால்லக்  ய அள க் , அவர ் வல்லைமைய 
ெபற்  ந்தார ்என்  நம்ெமல்லா க் ம் ெதரி ம்.

உதாரணத் ற்  ெசால்ேவாமானால் , அந்த ெப ம்பா ள்ள ஸ் ரி அவ ைடய ஆைடைய 
ெதாட்ட ேபால் அ  இ ந்த . ஏேதா காரியம் அவரிடத்   ந்   றப்பட்  ெசன்ற . ஏேதா ஒ  
வ  ல், ஏேதா காரியம் நடந்  க் ற  என்  அவர ்அ ந்  ந்தார். அைத இப்ெபா   நாம் 
பார்க் ேறாம் என்  நான் நம்  ேறன் .

இேய  அவ் தமான வல்லைமைய ெபற்  ந்தார,் அைத நாம் இந்த வ  ல்   ேவாம் . 
ஆதா ன்    த க்   ன்னதாக நாம் என்னவாக இ ந்ேதாேமா, அந்த நிைலக்  நம்ைம 
  ம்ப ம்  ட் ற  ட்பராக இ ந்தார ் இேய . அவர ் தாேம    ல் இ ந்தேபா ,  த ல் 
அவ க் ள்  பரி த்த ஆ யானவர் தங்  வாசம் ெசய் ம் ஒ  எ த் க்காட்டான ேதவ மாரனாக 
இ ந்தார.் அதற் ப ்  ன்அவர் அேநக  ள்ைளகைள ேதவனிடத் ல்  ெகாண்  
வரேவண் யதா  ந்த . அவர ் இங்ேக    ல் இ க் ம் ேபா , ஒ    ப் ட்ட நபர ்
  வாசத்ைத உைடயவராய் இ ப்பாரானால் , அக்   ட்ட நபர ் இ க் ம்  ட்டத் னிடத் ல் 
  ம் , அவர(்கள்) யார ்என்  ெசால்லக்  ய வல்லைமைய அவர ்ெபற்  ந்தார.்
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ஒ  ஸ் ரீ அவ ைடய வஸ் ரத்ைத ெதாட்டாள் . அ  அவைள   ப் ப த் ன . அவள் ஜனக் 
 ட்டத் க் ள்    ம்  ேவகமாகச் ெசன்றாhள். ஏெனனில் அதற்   ற  அவ ைடய 
உ ரப்ேபாக்   ரச்சைன   வ மாக ெசாஸ்தமைடயப் ேபாவைத அவள் உணர்ந்தாள் . எனேவ 
அவள் ஜனக் ட்டத் க்   ன்னாகச் ெசன் , அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்தாள்.

இேய    ம் ,  ட்டத்ைத  ற் ம்  ற் ம் கவனித் , ''என்ைனத் ெதாட்ட  யார?்,“ என்றார். 
'என்ைனத் ெதாட்ட  யார'், என்  அவர ்ெசால்ல ேவண் ய அவ ய ல்ைல. நிச்சயமாக அவரால் 
அவைளக் கண்   த்  க்க    ம். ஆனால் அவர ்  ட்டத் னிடத் ல்   ம் ,  'என்ைனத் 
ெதாட்ட  யார'், என்றார். அவேளா அங்ேக ஒன் ம் அ யாதவள் ேபால் நின்  பார்த் க் 
ெகாண்  ந்தாள். அவர ் அவைள ேநாக் ,  ' 'உன் ைடய   வாசம் உன்ைன இரட் த்த ”, 
என்றார். பா ங்கள். அ  ேநற்  இேய  எப்ப  இ ந்தார ்என்பைத காட்  ற .
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இப்ெபா  , நான் உங்களிடத் ல்  ஒ  காரியத்ைதக் ேகட்க   ம்  ேறன் . அ  அவர ்
   ல் இ ந்தேபா , அவ் தமான   யத்ைதத்தான்  அவர ்   த்தார். மற் ம்  தா ன்  
 ரிையகைளேய தன் ைடய  ரிையயாக ெசய்தார.் அவர,்  ' 'நான்  ேதவ ைடய  த்தத்ைத 
ெசய்ய ம், நான்  தா  ைடய  த்தத்ைத ெசய்ய ம் வந்  ப்ேபெனன்றால்...“  ன் காலத் ல்  
ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் ெசால்லப்பட்ட அைதேய அவர ் நிைறேவற்ற வந்தார். ேதவன் 
அவ க் ள்ளாக இ ந்  அவ ைடய வாஞ்ைசைய மக்களிடத் ல் நிைறேவற் னார்.

எனேவ, அவர,்  ' 'நான் ேபான ன்,  தாவானவர் பரி த்த ஆ  ன் வ  ல் வந்  
உங்கேளா ம்,உங்க க் ள் ம் உலகத் ன்     பரியந்தம் இ ப்பார.் நான் ெசய்த 
 ரிையகைள நீங்க ம் ெசய் ர்கள்,“ என்றார். அ  ேவத வார்த்ைதயாய்  இ க் ற . இல்ைலயா?
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இப்ெபா  , உங்கைள ஒ  காரியம் ேகட்க   ம்  ேறன் . எனேவ இன் ர  அவர ்
வரேவண் ய இந்த வ  ல் நான்    ன  ேபால் அவர ்வந்  ப்பாரானால் ... நான் உங்கைள ஒ  
ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன் . எனேவ, இன் ர  நீங்கள்  ப க்ைகக்  ேபா ம் ேபா  இைதக் 
  த்   ந் த்  பார்க்கேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் .

அவர ் இங்ேக    ல் மா ச சரீரத் ல் இ ந்தேபா , அவ க்   யா யஸ்தர்கைள 
 கப்ப த்தக்    ய  வல்லைம ம்  மற் ம்   தாவானவர்  அவ க்  ெசய் ம்ப க்  ெகா த்தைத
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ெசய்ய ம், தரிசனங்கைள பார்க் ம்ப க்கான வல்லைம ம் இ ந்த .சரி, நமக்காக அவர் 
ஏற் க் ெகாண்ட பா , மரணம், அடக்கம் பண்ணப்ப தல், உ ர்த்ெத தல் இைவகள்  நி த்தம், 
அவர ் ெபற்  ந்த வல்லைமைய இழந்  ேபானாரா? அவ ைடய பா கள், மரணம்,அடக்கம் 
பண்ணப்ப தல், உ ர்ெத தல்   லம் அவர ் ேதவ க்   ழ்ப ந்த னி த்தம், அவர் தான் 
ெபற்  ந்த வல்லைமைய இழந்  ேபானாரா? அல்ல  அைத ெப கப ்பண்ணினாரா? ஆம்.

பரி த்த மத்ேத  19:18-ம் வசனம் இப்ப     ற ... அ  பரி த்த மத்ேத  28:18 என்  
நிைனக் ேறன் . அவர,்  ' 'வானத்  ம்     ம் (உ ர்த்ெத த க்   ற ) சகல அ கார ம் 
என் ைடய கரத் ல் ெகா க்கப்பட்  க் ற “, என்றார். அப்ப யானால்  அவர ் தன் ைடய 
அ காரத்ைத இழக்க ல்ைல. ஆனால் இன் ம்  அ கமான அ காரத்ைத அவர ் சம்பா த் க் 
ெகாண்டார.் அ  சரிதாேன? எனேவ அவர ்அ கமான அ காரத்ைத சம்பா த்  க் ம்ேபா , 
அவரால் இன் ம் அ கமான காரியங்கைள ெசய்ய    ம். அ  சரிதாேன?
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இப்ெபா  , இன்ைறக் ம் அவர ்சைப ல்   க் றார.் அைத நீங்கள்    வா க்  ர்களா? 
அவர ் ேநற் ம், இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார், எப்ப ெயனில் அவர ் ெசய்த அேத 
 ரிையகைள நா ம் ெசய்ேவாம் என்  வாக் ைரத்  க் றார். நீங்கள்  அ  சத் யம் என்  
  வா க்  ர்களா? அப்ப யானால் நம் ைடய   வாசத் ற்  நாம் எப்ப ப்பட்ட 
அ ப்பைடைய இன் ர  நாம் ெபற்  க் ேறாம்?

நண்பர்கேள,  தலாவ  காரியம், இங்  க் ம்  லர ்ெதய் க  கமளித்தைல   வா யாமல் 
இ க்கலாம்,  லர ்ேதவ ைடய வல்லைமைய   வா யாமல் இ க்கலாம். ஆனால்  தலாவ , 
நீங்கள்  எல்லா  ழ்நிைலகைள ம் கட் ப்ப த் ம் ப க்காகேவ இங்ேக  றந் ர்கள்.

ஊ யக்காரர்கேள நான்  உங்கைள ஒ  காரியம் ேகட்க   ம்  ேறன் . உங்களால்  
 யா ைய எ ர்ெகாள்ள   யாதபட்சத் ல், உங்களால் எப்ப  பாவத்ைத எ ர்ெகாள்ள    ம்? 
நீங்கள்   யா ைய எ ர்ெகாள்ளாமல், அைதக் காட்  ம் ெபரிதான பாவத்ைத உங்களால் 
எ ர்க்க   யா . ஏெனனில்  யா யான  பாவத் ன்  ஒ  தன்ைமயா  க் ற . நீங்கள்  
 யா ைய ம் அ  ைடய எல்லா தன்ைமகைள ம் எ ர்ெகாள்ளாமல், உங்களால்  யா ைய 
அல்ல  பாவத்ைத ஒ ேபா ம் ெதாட  யா . அ  சர்ப்பத் ன்  தைலயா  க் ற . நீங்கள்  
தைலைய ெகால் ம்ேபா , உண்ைம ேலேய நீங்கள்     சரீரத்ைத ம் ெகான்  ேபா   ர்கள். 
நீங்கள்  அ ன் தைலையக் ெகால்லாமல், உங்களால்  அ ன் சரீரத்ைத ம் ேசர்த்  அைத 
ெகால்ல  யா .
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எனேவ அவர ்நமக்   கத்ைத மட் ம் ெகா க்க வந் , நம்ைம இரட் க்காமல் ேபாவாரானால், 
நாம் இரட் ப்ைப   த்  ேவ   தமாகத்தான்  ெசால்ல ேவண்   க் ம். ஆனால் அவேரா 
தைலயா ய, நம் ைடய ஆத் ம இரட் ப்ேபா  இைடப ம்ப க்  வந்தார். எனேவ நீங்கள்  
தைலைய ெகால் ம்ேபா , சரீரத் ன்  மற்ற எல்லா பாகங்கைள ம் ெகால்   ர்கள்.

இேய  நம்ைம பாவத்   ந்  மட் ம்    க்க வராமல்,  யா  அல்ல  அேதா  
சம்பந்தப்பட்ட எல்லாவற்  ம் இன் ம் மரணத்   ந் ம் நம்ைம    க்க வந்தார். அவர ்
நம்ைம மரணத்   ந்     த்  க் றார.் எனேவ நாம் மரிப்ப ல்ைல. ஒ    ஸ்தவன்  
மரிப்பான்  என்    ப்   ற ஒ  வசனம்  ட ேவதாகமத் ல் இல்ைல. நாம் நித் ய  வைன 
உைடயவர்கள், நாம் மரிப்ப ல்ைல. ேதவன் நம் ைடய சரீரத்ைத கைட  நாளில் உ ர் ப்பார ்
என்  வாக் த்தத்தம்  ெசய்  க் றார.் இந்த நிச்சயத் ன்  ேமல் நாம் இைளப்பா  ேறாம்.
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என்ேறா ஒ  நாள் நிகழப்ேபா ற நம் ைடய  ற்  மான  ட் ம் மற் ம் இரட் ப் ன்  
அச்சாரமா ய (ெமய் உ  ப்பா ) இரட் ப்ைப ம், சந்ேதாஷத்ைத ம், களிப்ைப ம் நாம் 
இப்ெபா   ெபற்  க் ேறாம். ேம ம் நாம் ெபற் க் ெகாள்ளப் ேபா ற சாவாைம ள்ள 
சரீரங்களின்  அச்சாரமா ய ெதய் க  கமளித்தைல ம் நாம் ெபற்  க் ேறாம்.

நாம் அவ ைடய மரணத் ன்  தன்ைமகைள இந்த பழைமயான, இயற்ைகயான பாவத் னால் 
ச க்கப்பட்ட சரீரத் ல் ெபற் க் ெகாள் ம்ேபா ; அ    ம்ப ம், உடன யாக நம்ைம 
 வ க்  ெகாண்  ெசல் ற . அ  ந க்  அப்பால் ஒ  ேதசம் உண்ெடன் ம்;  யா ,  க்கம், 
மரணம் இல்லாத அந்த பரி ரணமான ஏேத க்  என்ேறா ஒ  நாள் நாம்   ம்ப ேபா ேறாம் 
என் றைத அ  நி  க் றதா  க் ற . என் நண்பேன, கர்த்தர் தாேம உம்ைம 
ஆ ர்வ ப்பாராக.

இப்ெபா  , இங்ேக இ க் ம்  காேகா மக்களா ய உங்க க் ம், இைத  ற்  ம் 
இ க் றவர்க க் ம் என் ைடய  வாதம் என்னெவனில் இேய  மரணத்   ந்  
உ ர்த்ெத ந்தார் என் ம், அன்  அவர ் ெசய்த  ரிையகைள இன் ம் ெதாடர்ந்  ெசய்  
ெகாண்  க் றார ்என்பேதயா ம்.
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இப்ெபா  , நீங்கள்  என் ெகாள்ைக ல் வந்  ேசர்ந் க் ெகாள் ங்கள்  என்  நான்  
உங்களிடத் ல்   ற ல்ைல. ஏெனனில் நான் எந்த ஒ  சைபைய ம் ேசர்ந்தவனில்ைல. நான் எந்த 
ஒ  ஸ்தாபன சைபைய ம் ேசர்ந்தவனில்ைல. எந்த ஒ  ஸ்தாபன சைபக்  எ ராக ம்  நான் 
எந்தெவான்ைற ம் ெகாண்  க்க ல்ைல.

ஆனால்  நான்  இைத  மட் ம்  உங்களிடத் ல்  ேகட் க்  ெகாள் ேறன் .  நீங்கள்  ஒ  ஸ்தாபன
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  ஸ்தவனாக மட் ேம இ ந்  ெகாண் ,   வா க் ேறன்  என்    க் ெகாள்வ னால்  நீங்கள்  
ஒ  ேபா ம் இரக யத்ைத பார்க்க  யா . நீங்கள்  உங்கள்  சைப ல் தரித்  ங்கள் , ஆனால் 
ேதவ ைடய ஆ  னால்  ம ப  ம்  றந்தவர்களாய் இ ங்கள் . அப்ெபா   உங்கள்  உள்ளான 
நபரி ம், உங்கள்   ந்ைத  ம், உங்கள்  ஆத் மா  ம் இ க் ம்  ழாய்கள் , நீங்கள்  அந்த 
ஸ்தாபனத் ல் ஒ    ஸ்தவன்  என்ற  ைற ல் என்னவாக இ க்கேவண் ம் என்  ேதவன் 
  ம்  ற ஒ    ைமயான நிைலக்  அைவ  றந்  ெகா க் ம், நீங்க ம் நன்ைம 
ெசய் றவர்களாய் இ ப் ர்கள். உங்க ைடய ேமய்ப்ப ம் ஆ க் ரிய மனிதனாக 
இ க் ம்பட்சத் ல் , அவர ்உங்கைள ெமச் க் ெகாள்வார் (பாராட் வார்).

இப்ெபா   கர்த்தரா ய இேய  காட்  ல் வ வாராக. நான்  அ கமாக, நிைறய 
ேப  ட்ேடன் . ஆனால் நமக்  ேவதாகமத் ல் ஒ  அ ப்பைடயான காரியம் இ க் ற  என்  
நீங்கள்  அ ந் ெகாள்ள   ம்  ேறன் . நீங்கள்  இ வைர ேகட்டைதக் காட்  ம் இ  சற்  
 த் யாசமானதா  க் ம். நான்    ப்பதற்   ன் இ , என் நிைன க்  வ  ற . இைத நான்  
ெசால் யாக ேவண் ம்.
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ெதய் க  கமளித்தைல   வா க்காத, ஒ    ப் ட்ட ஸ்தாபன சைபைய ேசர்ந்த ஒ  
மனிதன் இ ந்தான் . நான்  ஒ  சமயம் ஒ    ய ெஜப  ட்டத் ல் இ ந்தேபா , அவன் என்ைன 
  த் ,  ' 'நீங்கள்  கர்த்த ைடய ஊ யக்காரனாக, ேதவ ைடய ம ைமக்ெகன்  இ க் ம் 
பட்சத் ல் , இங்ேக ஒ   டமான ெபண்  இ க் றாள், நான்  என் ெசாந்த கண்ணால்  அவ ைடய 
ம ைமைய கா ம்ப க் , அவைள  கப்ப த் , என் கண்   ன்னால் எ ப் ங்கள், அப்ெபா   
நான் அைத   வா ப்ேபன்“, என்றார்.

ஆனால், பா ங்கள், அவர ் ஊ யக்காரனாக இ ந்தா ம், அவர ் இழக்கப்பட்டார.் அவர ்
இழக்கப்பட்டார.்   ைவைய  ட்  இறங் வா, அப்ெபா   நாங்கள்    வா ப்ேபாம்“ என்  
  ன ம் அேத ஆ தான் என்  அவர ்உணராம  க் றார.்
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அந்த சமயத் ல், அங்ேக அ த்த அைற ல் ஒ  பா  உட்கார்ந்  இ ந்தான் . அவைன 
அைழத்  வந் , அங்ேக ெகாண்  வந்ேதாம். இப்ெபா  ,  “ஐயா இங்ேக இ க் ற இந்த 
பரிதாபமான, பாவத் ல் இ க் ற பா ைய ேதவ ைடய ம ைமக்காக எ த் , அவ ைடய 
ஆத் மாைவ இன் ர  இரட்  ங்கள் , அவைன நீங்கள்  இரட் ப் ர்களானால் , நா ம் அவைள 
 கப்ப த் ேவன்”, என்ேறன். அ  சரிதான் . நீங்கள்  இந்த நபைர இரட்  ங்கள் ; நா ம் அந்த 
நபைர  கப்ப த் ேவன் . அ    யா . அ  சரி. நிச்சயமாக.

அவரால் அந்த மனிதைன இரட் க்க   யா , நா ம் அந்த  டமான ெபண்ைண  கப்ப த்த 
  யா , ஆனால் இேய வால் அந்த மனிதைன இரட் க்க    ம், அந்த ெபண்ைண  கப்ப த்த 
   ம். அ சரி. அப்ப  ெசய் ம்ப க்  மனித க்  ெகா க்கப்பட ல்ைல. ஆனால் நாம் 
அவ க்    ைமயாக நம்ைம ஒப் க் ெகா க் ம்ேபா , பரி த்த ஆ யானவர் தாேம 
நம் லமாக ேப , ேதவ ைடய ெவளிப்பாடான  நம் ைடய உத களின்   லமாக  றப்பட்  
வ  ற ெவ மேன அவ ைடய க  களாக மட் ேம நாம் இ க் ேறாம்.

இங்  க் ம் ஊ யக்காரர்களில் அேநகர;் 'நான் ஒ   ரசங்கத்ைத ேவகமாக ேப , ெபா ந்  
தள்ளிேனன் ' என்  ெசால் க் ெகாள்ள   ம்பமாட் ர்கள். ஆனால் அ தாேம ெதய் க 
ஏ த னால்  வந்த  என்  ெசால்லேவ   ம்  ர்கள். அைத நான்   வா க் ேறன் . நிச்சயமாக. 
ஆம், நீங்கள்  ெசய் ைய ெகா க் ம்ப க்  உங்கைள ஊக்கப்ப த்  ற பரி த்த 
ஆ  னிடத்   ந்ேத அ  வர ேவண் யதாய்  இ க் ற . அப்ப  அ  வராதபட்சத் ல் , நீங்கள்  
ஒ  ேபா ம் ெவற்  ள்ள ெசய் ைய ெகா க்க  யா .
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இ  சார்லஸ்  ஃ ன்னி, மற்றவர்க ைடய  ரசங்கங்கைள  ன்பற் ன ஒ  மனிதன்; ஆனால் 
அவன் எ ந்  பரி த்த ஆ  ன் ஏ த னால்  அேத ெசய் ைய  ந் ன நாள் இர ல்   ரசங் த்த 
ேபா ,  ற் க்கணக்காேனார ் ரசங்க  டத்தண்ைட ெகாண்  வரப்பட்டனர். பா ங்கள் .

அந்த இரண் ற் ம் அவ்வள   த் யாசம்  இ க் ற . அ  தாேம ஏ த னால் 
வரேவண் யதாய்  இ க் ற . அந்த காரியத்ைத பரி த்த ஆ யானவர் அ ேஷ க்க 
ேவண் யதா  க் ற . ெதய் க  கமளித்த ன்  காரிய ம் அவ் தமாய் இ க் ற . மக்கள்  
பரி த்த ஆ  னால் ஊக்கப்ப த்தப்பட்    வா க் ம்ப க் , ஏேதா காரியமான  ெதய் க 
வரத் னால் நடக்க ேவண் யதாய்  இ க் ற .

இப்ெபா  , இேய  தாேம இந்த இர ல் காட்  ல் வந் , இங்ேக ேவதத் ல் அவர ் ெசய்த 
அேத காரியங்கைள அவரால்  ெசய்  காட்ட    ம் என்  அவ க்காக நான்   ம் சவாைல 
சத் யம் என்  அவர ்நி  ப்பார். நான் சத் யம் என்றல்ல, ஆனால் அவேர சத் யம் என்பதற்  
என்ைன  ர நி ப்ப த்  ேறன்.
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எந்த ஒ  மனித ம் உங்களிடத் ல்  வந் , அவ க்    ப்பமானைத  றலாம். ஆனால் 
அைத நீங்கள்    வா க்க ேவண் ம் என்  அவ ய ல்ைல. ஆனால் ஒ  மனிதன் ஒ  
காரியத்ைத உங்களிடத் ல்    , ேதவ ம் அதற்  ெச  ெகா த்  அ  சத் யம் என் ம், அ  
ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  இ க் ற  என் ம் நி  க் ம்ேபா  அைத   வா ப்ப  தான் 
உங்க க்  நல்ல . அப்ப  ெசய்வ  ஒ  நல்ல காரியமாய் இ க் ற . இப்ெபா   நாம் 
ெஜ க் ம்ேபா  ேதவன் தாேம உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.



15  வாசத் ற்கான அ ப்பைட அஸ் பாரம்

 தாேவ, இப்ெபா   நீண்ட ேநரம்  ட்டத்தட்ட நாற்ப  அல்ல  நாற்பத் ஐந்  நி டங்கள்  
ேப   க் ேறன் . ஏெனனில் மக்கள்  இங்ேக இ ப்பதற்கான ேநாக்கத்ைத அவர்கள் 
பார்க் ம்ப க்   யன்  அவர்களிடத் ல் ேப   க் ேறன் . அவர்க ைடய ேநாக்கம் ஏேதா 
ேவைலக்  ேபாகேவண் ம், ம ப  ம் இர   ட் க்    ம் , ஆகாரத்ைத   த் ,  ன்னர் 
ப க்ைகக்  ெசன் , அ த்த நாள் காைல ல் நாளிதைழ வா த் ,   ம்ப ம் ஒவ்ெவா  நா ம் 
ேவைலக்  ேபாகேவண் ம் என்ப   ைடயா . அேத ேபால் ஞா   காைல ல் சைபக்  ெசன் , 
ஒ   ரசங்கத்ைத ேகட் , ட் க்    ம் , அ த்த நாள் ேவைலக்  ேபாகேவண் ம் என்ப ம் 
 ைடயா .  தாேவ, நாங்கள்  உம் ைடய க  களாக இ க் ம்ப க்காகேவ இங்ேக 
இ க் ேறாம். அவர்க ைடய சரியான ஸ்தானத் ல் இ க் ம்ப க்  அவர்கைள நீர ்  ட் க் 
ெகாண் ர.் சரியான  ந்ைத ல் இ க் ற மனிதன் ேதவைன எல்லாவற்  ம் நம் வான்.

ஓ, பரேலாகப்  தாேவ இன் ர  உம் ைடய பரி த்த  ரசன்னத் னால்  நீர ் எங்கைள 
ஊக்கப்ப த் ; “உலகேமா என்ைனக் காணா , ஆ  ம் நீங்கள்  என்ைன காண் ர்கள் , ஏெனனில் 
நான் உங்கேளா ம், உங்க க் ள் ம் உலகத் ன்      பரியந்தம் இ ப்ேபன்… என்  இந்த 
வாக் த்தத்தத்ைத ெகா த்த உம் ைடய  மாரன் கர்த்தரா ய இேய ைவ அ ப் , இன் ர  
நாங்கள்    வா க் ம்ப க்  ெசய்யேவண் ம் என்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம்.
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இங்ேக இந்த அைற ல் அமர்ந்  க் ற இந்த அன்பான ஜனக்  ட்டமான , கர்த்தரா ய 
இேய  தாேம அ  ல் நிற் றார ் என்    வா க் றார்கள் , ஏெனனில் அவர ்அ யாமல் ஒ  
தைக லான்       ட  ேழ  ழா  என்பைத அ ந்  க் றார்கள் .

அவர ் வாக் த்தத்தம் பண்ணினைத, அவர ் நிைறேவற்ற இங்ேக இ க் றார ் என்பைத 
அ ந்  க் றப யால் ,  தாேவ, இந்த ெபல னமான நபரான என்ைன, எதற் ம் த   ல்லாத 
பாத் ரமான என்ைன உம் டத் ல்  ஒப் க் ெகா க் ேறன் . கர்த்தாேவ இன் ர  என் ைடய 
ஒவ்ெவா   ழாைய ம்   றந்  ம், என் ைடயைத மட் மல்ல, ஆனால் இன் ர  இந்த 
கட் டத் ல்  இ க் ற ஒவ்ெவா வ க் ம் அப்ப  ெசய் ம். அவர்க ைடய இ தயங்கள்  
 ரிதமாக  றக்கட் ம். பரி த்த ஆ யானவர் தாேம அ த்த த்  வ ம் அைலையப் ேபால் 
அவ ைடய ம ைமேயா  ேவகமாக வ வாராக. இேய வானவர் மரணத்   ந்  
உ ர்த்ெத ந் , இன் ர  நம் மத்  ல் நிற் றார ் என் ற உண்ைமக் , மக்கள்    த் க் 
ெகாள்ளட் ம்.

என்ைன உம் டத் ல்  ஒப் க் ெகா த் , நீர ் இந்த    ல் இ ந்தேபா  ெசய்த அேத 
 ரிையகைள நீர ் ெசய் ம்ப க்  உம் டத் ல்  ேகட் க் ெகாள் ேறன் , இைத அளி ம், 
கர்த்தாேவ. ேதவ ைடய ெவளிப்பாட் னால்  யா யஸ்தர்கைள பரி த்தப்ப த் ம். இன் ர  
இவ் தமாக நடக்கட் ம், எப்ப ெயனில் இங்  ந்  மக்கள்  ெவளிேய  றப்பட்   ட் க்  
ெசல்ைக ல், களி ர்ந்  ெசல்வார்களாக.   டர ் பார்ைவயைடய ம், ெச டர ் ேகட்க ம், 
ஊைமயர் ேபச ம், சப்பாணிகள் நடக்க ம்...
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இப்ெபா  , யாரிடத் ல்  ' … வரிைச ெகாண்ட எண்  இ க் ற . அவர்களில்  லைர 
வரிைச ல் ெகாண்  வ ேவாம். இந்த   ய அட்ைட ன்   ன்பக்கத்ைத பா ங்கள். அந்த 
அட்ைட ன்   ன் பக்கத் ல் ஒ  எண் ம்,  ' '  ம்   ப் ட்  க் ம். யாரிடத் ல்  ' ' அட்ைட 
ெகாண்ட 1 -ம் எண்  இ க் ற . உங்களால்  ைகைய உயர்த்த    மானால் , உங்கள்  ைகைய 
உயர்த்  ர்களா? யாரிடத் ல்  எண் -2, எண் -3. எண் -2.

சரி,இங்ேக வரிைச ல்  நில் ங்கள் . எண் -  1 ,  2 ,  3 .  யாரிடத் ல்  எண் -4 இ க் ற ? 
அவர்க ைடய ைகைய உயர்த்தட் ம். 4, இங்ேக இ க் ற இந்த  மாட் யா? இங்ேக வா ங்கள், 
 மாட் ேய. எண் -5, யாரிடத் ல் எண் -5 இ க் ற ? ஐயா, இங்ேக வா ங்கள். எண் -6, 
யாரிடத் ல்  எண் -6 இ க் ற ? அங்  க் ம்  மாட் . சரிதான். எண் -7? எண் -7?சரிதான் 
 மாட் ேய. எண் -8, யாரிடத் ல்  எண் -8 இ க் ற . ெஜப அட்ைட எண் -8? சரிதான்,  மாட் ேய. 
எண் -9, யாரிடத் ல்  எண் -9 இ க் ற ? ெஜப அட்ைட - 9 ?  ஐயா, உங்களிடத் ல்  எண் -9 
இ க் றதா?

அப்ப யானால் உத க்காரர்கள்  அவர்களிடத் ல்  ெசன் , அவர்க க்  ஒ  நி டம் 
உத  ர்களா? எண் -10, யாரிடத் ல்  ெஜப அட்ைட எண்  -10  இ க் ற . நண்பேன, நீங்கள்  
யாரா  ந்தா ம், உங்க ைடய ைகைய உயர்த்  காட்  ர்களா? எண் -10? சரிதான், 
 மாட் ேய. 11, யாரிடத் ல்  ெஜப அட்ைட எண் -10 இ க் ற . இங்ேக இ க் றார,் 11 சரிதான். 
எண் -12, நீங்கள்  உங்கள்  ைகைய உயர்த்  ர்களா? எண் -12. அங்  க் ம் அந்த  மாட்  
சரிதான். எண் -13, யாரிடத் ல்  ெஜப அட்ைட எண் -13 இ க் ற ? உங்களால்    மானால், 
உங்கள்  ைகைய உயர்த் ங்கள். ெஜப அட்ைட-13, யாராவ  அைத ைவத்  ப்பார்களானால், 
உங்க ைடய ைகைய உயர்த்  ர்களா? அவர்கைள தான் நான் பார்க் ேறனா?

யாராவ  உங்கள்  பக்கத் ல் இ ப்பவைர கவனி ங்கள் , ஒ ேவைள அவர ் ெச டராக 
இ க்கலாம். யாராவ  ைகைய உயர்த்த  யாமல், எ ந்  க்க   யாமல் இ ப்பார்களானால், 
உங்கைள  ற்  இ க் ற பக்கத்   ப்பவர்கைள கவனித் , அவ க்  உத  ெசய் ங்கள் . ஒ  
ேவைள யாராவ  ைக, கால்  ெசய ழந் , எ ந்  க்க  ட   யாமல்  இ க்கலாம். ெஜப 
அட்ைட எண் -13, அ  இங்ேக இ க் றதா,
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உங்களில்  யாராவ  உங்கள்  அட்ைடைய  கவனி ங்கள் ,  உங்கள்  பக்கத் ல்  இ ப்பவர்கைள



16  வாசத் ற்கான அ ப்பைட அஸ் பாரம்

அல்ல  உங்க க்  அ த்ததாக உட்கார்ந்  ப்பவர்கைள கவனி ங்கள் . அங்ேக ஒ   மாட்  
கட்  ல்  இ க் றார்கள் .  மாட் ேய, அங்  க் ம் அவ ைடய எண்ைண நீங்கள்  
கவனிப் ர்களா? அ  எண்  13? சரிதான். 13, யாரிடத்  ம் எண் -13 இல்ைலயா? சரிதான். அட்ைட 
எண் -14, யாரிடத் ல்  14 இ க் ற ? ெஜப அட்ைடஎண் -14 யாராவ  ைவத்  ப்பார்களானால், 
உங்கள்  ைகைய உயர்த்  காட்ட   மா? 14? 15? ெஜப அட்ைட எண் -15, உங்கள்  ைகைய 
உயர்த்  ர்களா? 16? ெஜப அட்ைட16, உங்கள்  ைகைய உயர்த்  ர்களா? 17? சரிதான். 17, 18, 
உங்க ைடய ைகைய உயர்த்  ர்களா? ெஜப அட்ைட-18, யாரிடத் ல்  ெஜப அட்ைட 1 8 
இ க் ற , உங்க ைடய ைகைய உயர்த்  ர்களா?

இப்ெபா   கவனி ங்கள் , நான் அந்த எண்கைள அைழக் ம் ேபா , ஒ  ேவைள யாராவ  
எ ந்  க்க   யாமல்  இ க்கலாம். ஒ ேவைள யாராவ  ெச டராக இ ந் , ேகட்க 
  யாமல் , தங்க ைடய எண்ைண எப்ெபா   அைழத்தார்கள் என்   ட அ யாமல் 
இ க்கலாம். 18, 19, யாராவ  ெஜப அட்ைட 19 ைவத்  க்  ர்களா? உங்க ைடய கரத்ைத 
உயர்த்  ர்களா? ெஜப அட்ைட 18,  19,  20 ஒ ேவைள நான்  இன் ம் அ கேநரம் எ த் க் 
ெகாண்  க்கலாம்... சரி, ஐயா, சரி.

இப்ெபா  , நாம் இங்ேக ஒ   ல நி டங்க க்  காத்  ப்ேபாம். இன் ம் ஒ   ல ேபைர, 
ஒ   ல நி டங்க க்  நாம் அைழக்கலாம். அந்த சமயத் ல் அந்த எண்கைள, அைத 
ேசர்ந்தவர்கள் இ க் றார்களா என்  கவனித்  பா ங்கள். அவர்கள் வ வார்களானால் , அ  13, 
18, மற் ம்19 என்  நான்   வா க் ேறன் . இ  20? 20?. சரிதான், அவர்கள்  வ வார்களானால் , 
சரி, அவர்கள் ெவளி ல் இ ப்பார்களானால்  அவர்கைள வரிைச ல் வ ம்ப க்  ெசய் ங்கள் .
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இப்ெபா   அங்ேக ெவளிேய எத்தைன ேபர ்  யா யஸ்தர்களா ம், ெஜப அட்ைட 
இல்லாம ம், ெஜப அட்ைடைய ெபற் க் ெகாள்ள   யாததால் ெஜப அட்ைட இல்லாதவர்களா ம் 
இ ந்  ேதவன் உங்கைள  கப்ப த்த ேவண் ம் என்  இ க்  ர்களா, நீங்கள்  உங்கள்  கரத்ைத 
உயர்த்த ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் . ெவ மேன உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் , 
அவ்வள  தான் . சரி.

இப்ெபா  , என் ேநச நண்பேன. உன்னிடத் ல் நான்  ஒ  காரியத்ைத    ேறன் . நீங்கள்  
மட் ம் இைத ெசய் ர்களானால் , நீங்கள்  மட் ம் இங்  க் ம் சேகாதரன்   ரான்ஹாம் ஆ ய 
என்ைன மறந் , கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  இங்ேக உங்க டன்  இ க் றார ் என் ம், நான் 
ெவ மேன உங்க ைடய சேகாதரன்  என்பைத ம்   வா ப் ர்களானால்... கர்த்தரா ய இேய  
இங்ேக இ க் றார ் என்  மட் ம்   வா  ங்கள் , நீங்கள்  அமர்ந்  இைத ெசய் ங்கள் . 
எனக்காக இைத ெசய் ர்களானால்...
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நீங்கள்  அமர்ந்  இைத மட் ம் ெசால் ங்கள், “கர்த்தரா ய இேய ேவ, நான்  உண்ைம ேலேய 
இ  சத் யம் தான் என்பைத   வா க் ேறன் . இந்த மனிதன்   னைத சத் யம் என்  நான்  
  வா க் ேறன் , ஏெனனில் அைத அவர ்உம் ைடய ேவதத்   ந்  ப த்  காட்   க் றார,் 
அைத நான்  சத் யம் என்    வா க் ேறன் . இப்ெபா  , கர்த்தாேவ, அந்த மனித க்  
என்ைனத் ெதரியா  என்  எனக் த் ெதரி ம், ஆனால் உ ரப் ேபாக் னால் அவ ப்பட்ட அந்த 
ெப ம்பா ள்ள ஸ் ரீ னிடத் ல் அல்ல  எரிேகா வாசலண்ைட அமர்ந்  ந்த   டனான 
பார்த் ேம  னிடத் ல் நீர ்அல்ல  அவர ்  ம்  'உன்    வாசம்உன்ைன இரட் த்த ' என்  
  ன  ேபால,

இவைர என்னிடத் ல்   ம் ; எளிைம ம் த  யற்ற இந்த நப க் ள்  இ க் ம் கர்த்தரா ய 
இேய ைவக் ெகாண்  நீங்கள்  என்னிடத் ல் ேப  ர்களானால் ... எனேவ அவர்தாேம உம்ைம 
 ர நி ப்ப த் ம்ேபா , நான் உங்களிடத் ல்  ெஜ த் , இைத ேகட்கப் ேபா ேறன் . அைத நான் 
  வா க் ேறன்  மற் ம் நான்   கமைடய ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . ேம ம் இந்த இர ல் 
அந்த மனிதைன என் பக்கமாக   ம்பச் ெசய் , நான் அ ந்  ெகாள்ள ேவண் யைத அல்ல  
அவ் தமான ஏேதா ஒன்ைற எனக்    ம்ப க் , எனக்  ேபா மான   வாசத்ைத 
ெகா க் ம்ப க்  உம் டத் ல் ேகட் க் ெகாள் ேறன் . எனேவ அவ் தமான ஏேதா ஒ  
அைடயாளத்ைதேயா அல்ல  அவ் தமான ஏேதா ஒன்ைற ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  நீங்கள்  
அைத ெசய் , ேதவனிடத் ல்  ெஜ  ங்கள் .

இப்ெபா   நமக்  அைடயாளங்கள்  அவ யம் இல்ைல. நிைன ல் ெகாள் ங்கள், 
ெபல னமான மற் ம்  பச்சார சந்த யார ் அைடயாளத்ைத நா  ேத  றார்கள். ஆனால் 
நண்பர்கேள, நாம் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட (Supernatural) காரியத்   ந்   ல ேபா ன்ற 
அள க்  நாம் அவ்வளவான கல் ய ைவ ெபற்  க் ேறம். அ  சரி.
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இேய ,  ' '  வா க் றவர்க க்  இந்த அைடயாளங்கள்   ன் ெதாட ம்“, என்  
    க் றார.் நாம் அைடயாளங்கைள ேதட ல்ைல, ஆனால் ேதவன் எப்ெபா  ம் 
அைடயாளங்கைள காண் க் றவராய் இ க் றார;்  வக்கம்  தேல ஆ யாகமம் ெதாடங்  
ெவளிப்பா  வைரக் ம், ேவதாகமத் ல் சைப காலங்களில் ெதாடர்ச் யாக அைடயாளங்கள்  பற்  
ெசால்லப்பட்  க் ற , எங்ேக அைடயாளங்கள்  இல்ைலேயா அங்ேக ேதவன் இல்ைல.

ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நான் உங்கைள ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . 
உங்க க்  ெதரி ம், ேவதாகமத் ல் எப்ப யாக இேய    ஸ்  ன்    யத்ைதப் பற்  
  ப் ட்  க் றெதன் ;   தாவானவர்  எந்த  ெவான்ைற ம்  அவ க்  காண் க்காமல்  அவர்
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எந்தஅற் தங்கைள ம் ெசய்த ல்ைலெயன் ம், எவ் தமாக அங்ேக  ணற்றண்ைட வந்த 
ஸ் ரீ னிடத் ல் ,  'உனக்  எத்தைன   ஷர்கள் இ க் றார்கள்  என்    னேபா ',அ  அந்த 
ஸ் ரீைய   க் ட ைவத்தெதன் ம் ெசால்லப்பட்  க் ற .

ேவதாகமத் ல் அந்த அைடயாளங்கைள நடப் த்த அேத கர்த்தரா ய இேய  இன்  இர  
இங்ேக வந் , அ  சத் யம் என்பைத நி  த் க் காட் வாரானால், நீ அவைர உன் ைடய 
ேதவனாக ம், இரட்சகராக ம் ஏற் க் ெகாள்வாயா? நீ அவைர   வா ப்பாயானால் , உன் 
கரத்ைத உயர்த் ,  ' 'அப்ெபா   நான் அவைர   வா ப்ேபன்“, அ    ம்ப ம் 
நடப் க்கப்ப வைத நான் காண்ேபெனன்றால், நான் என் ைடய எல்லா சந்ேதகங்கைள ம் 
 க்  எ ந் ேபாட் , அவைர   வா ப்ேபன்  என்  ெசால். இப்ெபா   அ னி த்தமாக, 
ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக.
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இப்ெபா  , கவனி ங்கள்  கடந்த இர  இந் யாைவப் பற்  நான் உங்க க்    ேனன். 
அ  எப்ேபற்பட்ட சவாலாக இ ந்த  என்  இப்ெபா   கவனி ங்கள் . அந்த  ட்டத் ல்  அவர ்
என்ன ெசய்யப் ேபா றார் என்  பார்க் ம்ப க்  நான் கர்த்தரிடத் ல் காத்  ந்ேதன் . அதற் ப் 
 ற  அந்த சவாைல கவனித்ேதன் . அ  ஏேதா அவ ைடய சவால் என்பதல்ல... ஆனால் அ தாேம 
ேதவன் நம் டத் ல்  ஏேதா ஒன்ைற ெசய் ம்ப க்    ம்ேபா , அைத நாம்   வா ப்பதா ம்.

நாம் இந்த ேவதாகமம் சத் யம் என்பைத   வா க் ேறாம். ஆனால் நாம் அைத அத்   ற 
 டா ... அைத ெசய் ம்ப க்  என் ைடய வல்லைம ன்  கட் ப்பாட் க் ள் அ  இல்ைல; 
மற் ம் எந்த மனித ைடய வல்லைமக் ள்ளாக ம் அ  இல்ைல. ஆனால் அ  ேதவ ைடய 
வல்லைம ன்  கட் ப்பாட் க் ள்  இ க் ற . ேதவன்தாேம ஒ வ க்    வாசத்ைத 
ெகா க் ம்ப க்  ஏேதா ஒ  வ  ல் அந்த நப க்  அவைர ெவளிப்ப த்த 
ேவண் யதா  க் ற .
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இேதா அவ ைடய வார்த்ைத    ற ,  'அவர ்உன்ைன  கப்ப த் வார்' என்     ற . 
அவர ்உன்ைன  கப்ப த்  ட்டார் என்  அைத உனக்  அவர ்ெவளிப்ப த் வாரானால் , நீ இந்த 
ெஜப வரிைச ல் வரமாட்டாய். அ  உனக்  அவ ய  ல்ைல. அ  ஏற்கனேவ   ந்  
ேபானதா  க் ற . அைத அவர ் உனக்  ெசய்வார ் என்  அைத அவர ் உனக்  
ெவளிப்ப த்   க் ம்ேபா , அந்த ேதவ ைடய ெவளிப்பாட்ைட காட்  ம் ேவ  ஒன் ம் 
உனக்  அவ யப்படா .

இப்ெபா   கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அங்  க் ற அந்த  யாேனா வா க் ம், 
என் ைடய சேகாதரர், அவர ்ெம வாக இந்த ''நம்  வாய்“ என்ற   ய பாட்ைட வா ப்பாராக. 
உமக்  நன் . இப்ெபா  , நாம் ஒ   ல நி டங்க க்  அைமதலாய் இ ப்ேபாமாக.

வழக்கமாக ெஜப வரிைசயான ... எவ்வள  ேநரம்   க் ம் என்  எனக்  ெதரியா . நான்  
உங்க க்  ஏற்கனேவ   ன ேபால அவசரக  ல்  நான்  க்காேகாைவ  ட்  ேபாக ேவண் ம் 
என்  இல்ைல. நான் இங்ேக தரித்  க்க ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . ேதவன் ஏேதா ஒ  
காரியத்ைத  க்காேகா ல் ைவத்  க் றார.் இங்ேக இ க் ற இந்த  ரசங் யார் இ ப  
வ டங்களாக காத் க் ெகாண்  க் றார.் ஒவ்ெவா  தடைவ ம் நான் இங்ேக வ ம்ேபா , ஏேதா 
 ேனாதமான காரியம் இங்ேக அைசவா வைத உணர்ந்  க் ேறன் . அ  என்னெவன்  எனக்  
ெதரியா . அைத நான் கண்   க்க ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . கர்த்த க்   த்தமானால், 
அவர ்என்ைன வ நடத் மட் ம் நான் இங்ேக தரித்  க்க   ம்  ேறன் .
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இப்ெபா  , கர்த்தாேவ, இேதா இங்  ந்  நாங்கள்  ஆராதைனைய  வங்  ேறாம்,  தாேவ, 
ேநற்ைறய இர  சற்  அ க ேநரம் ஆ  ட்ட . எனி ம் நாங்கள்   ரிதமாக ேபாக 
  ம்ப ல்ைல, மக்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் தங்கள்  இ க்ைக ல்  அமர்ந் , காத் க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். நாங்கள்  இங்ேக இ ப்பதற்கான காரணம் நாங்கள்  உம்ைம ேந ப்ப னால் 
தான். அந்த காரணத் னால்தான்  நாங்கள்  இங்ேக காத் க் ெகாண்  க் ேறாம்,  தாேவ. 
உம் ைடய ஊ யக்காரன்  ேப வ னி த்தமாக அல்ல, ஆனால் உம் ைடய ஆ  இங்ேக 
அவர்கள் ேமல் இ ப்ப னி த்தேம. அ தான்  அவர்கைள ஈர்த் ,   த்  ைவத்  க் ற .

 தாேவ, எங்களில் ஒவ்ெவா வ ம்,  ைரக்  அப்பால் என்ன இ க் ற  என்பைத 
அ  ம்ப க் ,  யற் த் க் ெகாண்  க் ேறாம். நாங்கள்  ஏேதா ஓரிடத்   ந்  
வந்  க் ேறாம் என்  எங்க க்  ெதரி ம். அவ் தேம ஏேதா ஓரிடத் ற் ேபா ேறாம் 
என்பைத ம் நாங்கள்  அ ேவாம். அைதக்   த்  நாங்கள்  அ கம் ெதரிந்  
ெகாள்ள  ம்  ேறம்.  தாேவ, தய  ர்ந்  நீர,் அைத இன் ர  எங்க க்  
ெவளிப்ப த்  ரா? இங்ேக உம்ைமதாேம ெவளிப்ப த் ம்.
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அந்நாளில் நீர ்அப்பத்ைத எ த்   ட்ட  ேபாலேவ, இன் ர ம் ஏேதா ஒன்ைற நீர ் எ த்  
அவ் தேம ெசய் ம் அப்ெபா   மக்கள்  அ  அேத இேய தான்  என்பைத அ ந்  
ெகாள்வார்களாக. அங்ேக அவ்ேவைள ல் எம்மா ரில்  இ ந்த  ஷர்கள், அந்ேநரத் ல்  நீர ்
அப்பத்ைத உைடத்த  தத்ைத பார்த்தேபா , அவ் தமாக அப்பத்ைத உைடக்க உம் ஒ வரால்  
மட் ேம    ம் என்பைத அ ந்  ெகாண்டார்கள் . இன் ர ம் இந்த கட் டத் ல் , அந்த வ  ல் 
அைத நீர ்   ம்ப ம் ெசய் ரா? நீர ் இந்த    ல் இ ந்தேபா  ெசய்த  ேபாலேவ ஏேதா 
காரியத்ைத நீர ் ெசய் ம், அப்ெபா   நாங்கள்அப்ப  ெசய்ததற்காக உமக்  
நன்  ள்ளவர்களாய் இ ப்ேபாம்,  தாேவ.
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இப்ெபா  , இந்த ெதய் க வரமான  உம்மால் ெகா க்கப்பட் , மற் ம் ஒ   தனால் 
எனக்  கட்டைள டப்பட் ... இந்த வரத் ன்   லமாக கர்த்தரா ய இேய    ஸ் ைவ 
 ரஸ்தாபமாக் ம்ப க்  என்ைன உம் ைடய கரங்களில் ஒப் க் ெகா க் ேறன் . இைத 
அவ ைடய நாமத் ல் ேகட் ேறன், ஆெமன் .
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இவ் த உணர்ேவா  ஒ   ட்டத் க்  வ வைத நான்   ம்  ேறன் . அவர ் சரியாக 
இப்ெபா   இங்ேக இ க் றார.் ஓ, எப்ேபற்பட்ட ஒ  உணர் . ஓ, எப்ப யாக நான் இதற்  
ஏங் ேனன். நான்    ம்  வந்த  ற  இ ேவ  தல்  ைறயாக...

இப்ெபா  , ஒவ்ெவா வ ம் உண்ைம ேலேய பயபக் ேயா  இ ங்கள் .   வாசத் ல்  
நிைலத்  ங்கள் . ெதாடர்ந்    வா  ங்கள் . இந்த வ யாக கவனி ங்கள் . இந்த மாைல ல்  
ேதவன் ஏேதா காரியத்ைத ெசய்யப் ேபாவைத நான் உணர் றப யால் , சேகாதரன் ேஜாசப் ம் , 
நீங்க ம்,  ல்  ம், நீங்கள்  எல்ேலா ம் ேநரத்ைத கவனி ங்கள் . அவ ைடய ஆ .....

கடந்த இர ன்  ேபா  ம  கம், ெவளிப்பா , தரிசனம் பற்  நிைன    ங்கள் . இ தான்  
நம் க்ைக. இ  தான்   வாசம் மற் ம் இ  தான் பரி ரணம். கர்த்தர் உைரக் றதாவ . 
சரியாக இப்ெபா   இந்த  ழ்நிைல ல் ேதவன் ஏேதா காரியத்ைத ெசய்யப்ேபாவதாக நான் 
உணர் ேறன் . ஏேதா காரியத்ைத   த்  நான் அ ைமயாக உணர் ேறன் . அ  என்னெவன்  
எனக்  ெதரிய ல்ைல, ஆனால் அவர ் ஏேதா காரியத்ைத ெசய்யப் ேபா றார் என்பைத நான் 
உணர் ேறன் . அவ ைடய ஆ ர்வாதங்கள்  இப்ெபா   நம் டத் ல்  வ வதாக.
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இப்ெபா   உங்க ைடய சேகாதரனா ய நான், என்ைனத் தாேம அப்ேபற்பட்ட ஒ  
க  யாக பரி த்த ஆ க்  ஒப் க் ெகா க்க ம், அ னி த்தம் அவர ் வந்  இந்த சரீரத்ைத 
எ த் க் ெகாண்  அவ ைடய ேநச  மாரைன  ர யட்சமாக் ம்ப க்  எனக்காக ெஜ  ங்கள் . 
எப்ேபற்பட்ட  லாக் யம். எவ்வளேவ ம் த   ல்லாத; இ ப்  ம் யார ் த   ள்ளவர்களாக 
இ க்க    ம். எைத ம் எ ர ்பார்க்காத   ைபேய, இேய  ன்  இரத்தம் அவ் தமாக நம்ைம 
ஆக்  ற .

இப்ெபா  , நான்  ெஜ க்க ேவண் ய  மாட்  இவர்கள்தான்  என்  நான்    வா க் ேறன் . 
அ  சரிதாேன,  மாட் ேய? நீங்கள்  இங்ேக வரேவண் ெமன்  நான்   ம்  ேறன் .

இப்ெபா  , இங்ேக ெஜப அட்ைடையப் ெபற் , வரிைச ல் இ க் ம் ஒவ்ெவா  நப க் ம் 
நான்   க்ெகாள்வ ; நீங்கள்  உங்கள்     இ தயத்ேதா ம், பயபக் ேயா ம் அைத 
  வா க்காத பட்சத் ல் , நீங்கள்  இந்த ெஜப வரிைச ல் வரேவண்டாம். இைத நிைன  
  ங்கள் . ஏெனனில் அதன்  ற  உங்க க்  அ  ஏேதா ஒ  ேகாரமான காரியமாக மா   ம். 
எனேவ நீங்கள்    வா  ங்கள் . நீங்கள்  அப்ப ப்பட்ட காரியங்கைளக்    த்  
ேகள் ப்பட்  க்  ர்கள் .
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இப்ெபா  , இங்  க் ற இந்த ெபா யாளரால்    மானால், ஒ  ன்  அளைவ 
உயர்த் ம்ப க்  அவைர நான்  ேகட் க் ெகாள் ேறன் . இங்ேக இந்த தரிசனமான  அைசவாடத் 
 வங் ய டன் , எவ்வள  சத்தமாக நான் ேப  ேறன்  என்  எனக் த் ெதரியா . அவ் தமாக 
நான் ேபா ம் பட்சத் ல் , உங்களில்  லர ் என்ைன ஒ   தமாக தள்ளேவா அல்ல   த்தேவா 
ெசய் ங்கள் . காரணம் இப்ெபா   இங்ேக இந்த ஸ் ரீ நின்  ெகாண்  க் றாள் என்  எனக்  
ெதரி ம். நீங்கள்  ேபப்பரில் பார்த்த கர்த்த ைடய  தனானவரின்  படம்... ெகாஞ்ச நாட்க க்  
 ற  அப்படங்களில்  ல நமக்   ைடத்த . அவர ்இப்ெபா   இங்ேக இ க் றார.்

இப்ெபா  , நீங்கள்  என்னிடத் ல் வ ம்ேபா , ெஜப வரிைச ல் வ ம்ப க்    ம்  ேறன் . 
ெவ மேன நீங்கள்  வந் , நான் ேகட் ற ேகள் கைள கவனித்  ப ல் ெசால் ங்கள் . நான் 
ேகட்பதற்  மட் ம் ப ல் ெசால் ங்கள். அதற்   ற  நீங்கேள உங்க க்   ர்ப்ைப 
ெகா க் றவர்களாய்  இ ப் ர்கள்.

இப்ெபா  , இங்ேக எனக்   ன்பாக நிற் ற இந்த  மாட்  எனக்   ற்  ம்   யவளாக 
இ க் றாள். அவைள நான்  அ ேயன். ஒ ேவைள நான் என்   யத் ல் உன்ைன பார்த் ராமல் 
இ க்கலாம். நாம் ஒ வ க்ெகா வர ் அந்நியர்களாய் இ க் ேறாம். அப்ப த்தாேன? நாம் 
அந்நியர்களா  க் ேறாம். இப்ெபா  , என் சேகாதரிேய, நான் உம்ைம சந் க் ம் இடத் ற்  
வ ம்ப க்காகேவ, நான் உம் டத் ல்  இைத    ேறன் . இன்ெனா  வார்த்ைதகளில் 
ெசால்லப்ேபானால்  அங்ேக ஏேதா காரியம் நடந்  ெகாண்  க் ற . அைத என்னால்  வரித்  
 ற  யா . அ  ஏேதா இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட காரியமா  க் ற . அைத நான்  அ ந்  
ெகாள்வதற்  அப்பாற்பட்டதா  க் ற . ஆனால் எப்ப ேயா ஏேதா காரியம் உமக்  நிகழ 
ேவண் யதாய்  இ க் ற . எனக்  ஏேதா காரியம் நடந்  க் ற .
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இப்ெபா  , நீங்கள்  நம் ைடய இரட்சகரா ய ஆண்டவ ைடய  ரசன்னத் ல் 
நிற் ர்களானால் ,  தாவானவர் உங்க ைடய காரியத்ைத அவ க்  ெவளிப்ப த் ம்ேபா , 
நிச்சயம் உம் ைடய ெதால்ைல என்னெவன் ம், நீங்கள்  எதற்காக வந்  க்  ர்கள்  என்பைத ம்  
அவர ்கச் தமாக அ வார். அ  சரிதாேன? அவரால்  அைத ெசால்ல    ம். ஆனால் அவரால்...

இப்ெபா   நான்  இைத ெசால்லக் காரணம், ''நான்  ேப ம்ேபா  எனக்  நீங்கள்  ப லளித்தால் 
ேபா ம்“,  ஏெனனில்   ல  சமயங்களில்  தரிசனமான  ேபாய்க்  ெகாண்  க் ம்  ேபா  நான்
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ெதாடர்ந்  ேப க் ெகாண்  ப்பைத நான்  அ யாம  க் ேறன் . அைத அன்ெறா  நாள் 
ஒ நாடா ல் ேகட் க் ெகாண்  க் ம்ேபா  அைத கண்   த்ேதன் . மக்கள்  ஏேதா காரியத்ைத 
 றேவண் ம் என்   யற் த் க் ெகாண்  க் றார்கள் . அைத நான் அ யாம  ந்ேதன் . நான்  
தரிசனத் ல் இ க் ம்ேபா , ெதாடர்ந்  நான் ேப க்ெகாண்  ந்ேதன் . ஏெனனில் அ  (தரிசனம்) 
என்ைன எங்ேகேயா ெகாண்  ெசல் ற  மற் ம் நான் அைத பார்க் ம்ேபா  அைத நான் 
  யாக ேவண் ம். அதன்  ற  நான்  அ   ந்    ம்  வ ேவன். நீங்கேள அைத 
நிதானிக்கலாம்.

எனேவ உம் ைடய   யத் ல் உள்ள ஏேதா காரியத்ைத அவர ்   வாரானால் , அ  
உண்ைமயா அல்ல  உண்ைம ல்ைலயா என்பைத நீங்கள்  தான் அ  ர்கள். எனக்  அ  
ெதரியா . ஆனால் அவர்தாேம இங்ேக இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட வ  ல் இ ந் , உன்   யத் ல் 
என்னவா  ந் ர்கள்  என்பைத அ ந் , அைத   ம்ேபா , அ தாேம உண்ைமயாய் 
இ க் ம்பட்சத் ல் , ெசால்லப்பட்ட ம் உண்ைமயா  க் ம். அ  சரிதாேன?
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இப்ெபா  , அைத அவர ்ெசய்வாரா அல்ல  இல்ைலயா என்ப  எனக்  ெதரியா . ஆனால் 
இப்ெபா   நான்  உம் டத் ல்  ேப க் ெகாண்  க் ம் ேபா  இைத கவனித் ரா, ஏெனனில் 
இங்ேக இ க் ற   வா கள்  அைத  ரிந் ெகாள்ள...

ஒ  சமயம் இேய  தனக்    க்க தண்ணீர் ெகா க் ம்ப க்  ஒ  ஸ் ரீைய அைழத்தார். 
ஒ  ேநாக்கத் ற்காக அவளிடத் ல் ேப ம்ப க்  அவைள அைழத்தார். நீண்ட ேநரம் அவளிடத் ல் 
ேப க்ெகாண்  ந்த  ற , ேநரிைடயாக  ஷயத் ற் ச் ெசன்றார.் அவர,் ''நீ ேபாய் உன் ைடய 
  ஷைன அைழத் வா“, என்றார்.

அவள், ''எனக்  எந்த   ஷ ம் இல்ைல“, என்றாள். அங்ேக தான்  அவ ைடய  ரச்சைனேய 
இ ந்த .

அவர,் ''உனக்  ஐந்    ஷர ்இ ந்தார்கள்“, என்றார்.

அதற்  அவள், ''உண்ைம ேலேய, நீர ்ஒ   ர்க்கதரி “, என்றாள்.

அவள் அவரிடத் ல், ''ேம யா வ ம்ேபா , இப்ப பட்ட காரியங்கைள அவர ்ேப வார் என்  
எனக்  ெதரி ம்“, என்றாள். ஆனால் யார ் இவர?் அவள்,  ' 'நீர ் ஒ   ர்க்கதரி யாக 
இ க்கேவண் ம்”, என்றாள்.
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எனேவ, கவனி ங்கள் ,  ' 'இ தயத் ன்  இரக யங்கைள அ ந் ெகாள்வ  அ  ஒ  
ேம யா ன் அைடயாளமா  க் ற “. ஜனேம, அ  சரிதாேன?  (சைபயார ் ' 'ஆெமன் ” 
என் றார்கள்)  ணற்றண்ைட இ ந்த ஸ் ரீ,  ' 'ேம யா வ ம்ேபா , அவர ் இப்ப ப்பட்ட 
காரியங்கைள அ ந்  ெகாள்வார். எங்க க்  ெதரி ம் ேம யா வ ம்ேபா ...“

அ  ஒ  அைடயாளம் அவ ைடய  ரசன்னம் இ க் ற  என்பதற்கான ேம யா ன்  
அைடயாளம் என் ம் அல்ல  மனைதப் ப க் றவர ் என்  அைழக் ற இவர்க க்  என்ன 
சம்ப க் ம்? எனக் த் ெதரியா . அவைளக்   த்  ஏேதா காரியத்ைத அ ந்  ெகாள் ம்ப க்  
அவளிடத் ல் அவர ்ேப க் ெகாண்  ந்தார.்

இப்ெபா  , எனக்  உங்கைளத் ெதரியா , உங்க க் ம் என்ைனப் பற் த் ெதரியா , 
இ ப்  ம் பரி த்த ஆ யானவர் இங்ேக வந்  நீங்கள்  உண்ைம என்  அ ந்  க் ம் ஏேதா 
காரியத்ைத (அைதப் பற்  எனக்  ஒன் ம் ெதரியா ), உங்க க்  ெவளிப்ப த் வாரானால், 
அப்ெபா   ஏேதா ஒ  வ  ல் உங்கைளக்   த்  நான்  அ ந்  க் ேறன்  என்  நீங்கள்  
   ர்கள். அ  சரிதாேன? அப்ப யானால் அ தாேம கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  என்  நீங்கள்  
  வா ப் ர்களா? நீங்கள்    வா ப் ர்கள். அேத காரியத்ைத இங்  க் ம் ஜனம் 
  வா க் மா? நீங்கள்    வா ப் ர்களானால் , உங்கள்  கரத்ைத உயர்த்  ர்களா? அைத அவர ்
உனக்  அளிப்பாராக என்பேத என் ெஜபமா  க் ற .
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நான் இங்ேக நி த்  அல்ல  காத் க் ெகாண்  ப்பைத   த்  நீங்கள்  ஆச்சரியப்படலாம் . 
என்ைன  ற்  ம்   வ ம் இ ப்ப  ஆ ேய (spirit). ெபா வாக நான் தனியாக ஒ  
ேநாயாளிைய, அவர்களாகேவ வ ம் பட்சத் ல், அப்ெபா   அ   த் யாசமா  க் ம். ஆனால் 
இங்ேக சரியாக எனக்   ன்னாக ஒ  வரிைசேய ஒ      ட்டேம நின் க் ெகாண்  க் ற , 
இங்ேக  ற்  ம் எவ் டத்  ம் அவர்கள் யாவ ம்  அமர்ந்  க் றார்கள் . அவர்கள் என்ைன 
 ற்  ம், எனக்   ன்னாக ம், எவ் டத்  ம் இ க் றார்கள் . இங்ேக எவ் டத்  ம் ஆ கள்  
இ க் ற .

ஒ  ேவைள நான் இந்த வ  ல் பார்க் ம்ேபா , இங்ேக உட்கார்ந்  க் ம் ேவெறா வைர 
நான் பார்க்க ேநரிடலாம். பா ங்கள் அ   த் யாசமா  க் ற . எனேவ அ  ேதவன் தாேம 
தன் ைடய ஏகா பத் ய   ைபையக் ெகாண்  ெசய் ற காரியமா  க் ற . எனேவ, அ  
தனக் தாேம அைத கட் க் ள்ளாக ைவத் க் ெகாண்  க் ற . அைத நான் கட் ப்ப த்  
  யா .
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ஆனால் நான்  பார்ப்ப ... இந்த ஸ் ரீக்  அ  ல் ஒ  மனிதன் நிற் றைத நான் பார்க் ேறன் . 
அவன்  ஒ  ேநாய்வாய்ப்பட்டவன் .  அவன்  உன் ைடய    ஷன்  அல்ல.  அவன்  உங்க ைடய
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  ம்ப நண்பன் . அவன் ெவ ெமேன ஒ  நண்பன் . அந்த மனிதன்ஒ    ஸ்தவன் . அவன் 
ஆயத்தமாவைத அல்ல  ஒ  ம த் வர ்அவைன பரிேசா த் , அவ க்  வாய்  லமாக ஏேதா 
  க் ம்ப க்  ெகா க் றார.் அ  அவன் வாய்க் ள்  ேபா ற . அவ க்  வ ற் ப்  ண்  
உள்ள . அவ க்  உடன யாக அ ைவ   ச்ைச ெசய் ம்ப க் , அவன் அ ைவ   ச்ைசக்  
ஆயத்தமா றான் . எனேவ, அவன்  கமைட ம்ப க்காக அவ க்காக இங்ேக நீ வந்  க் றாய். 
நான்   ன இந்த காரியங்கள்  யா ம் உண்ைம. அைவ உண்ைமதாேன? அைவ 
உண்ைமயா  க் ம் பட்சத் ல், உன் ைடய கரத்ைத உயர்த் வாயாக.

உன் ைடய ேதைவ என்னெவன் ம், அ  இன்ெனா வ க்காக நீ வந்  க் றாய் 
என்பைத ம் கர்த்தரா ய இேய  அ ந்  இங்ேக இ க் ம் பட்சத் ல் , அவர ்உன்  ேவண் தைல 
உனக்  அளிப்பார.் அவர ் மரணத்   ந்  உ ர்ெத ந்தார் என்  இப்ெபா   நீ 
  வா க் றாயா? அப்ெபா   அவ க்  இ ந்த வல்லைம, இன்ைறக் ம் இ க் ற . அேத 
காரியத்ைத  ட்டத்தார ்  வா க்  ர்களா?

எங்கள்  பரேலாகப் தாேவ,   ஸ்தவ அன் னி த்தம் இன்ெனா வ க்  ப லாளாக இங்ேக 
அவள் நின்  ெகாண்  க் ம்ேபா , உம் ைடய  ர நி யா ய நான் அவள்  தாக என் 
கரங்கைள ைவக் ேறன் . நீர ்  ட எங்கள்  எல்ேலா க் ம் ப லாளாக நின் ர். ஒ  பா யாக 
நாங்கள்  மரிக்க ேவண் ய இடத் ல்  நீர ் மரித் ர். ஒ   கமளிப்பவராக எங்கள்   யா ைய நீர ்
ஏற் க் ெகாண் ர.் ேம ம்  தாேவ, சாவாைம ள்ள   யம் உண்  என்பைத ஒ  நாளில் 
உம் ைடய உ ர்த்ெத த ல் அைத நி  த் ம் காண் த் ர். அதற்காக உமக்  நாங்கள்  
நன் ைய ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம் . இந்த ஸ் ரீயானவள் எந்த நப க்காக வந்  க் றாேரா 
அந்த நபரிடத் ல்  அவள்   ம் ப் ேபா ம்ேபா , அந்த நபர ் மரிக்காமல், உம் ைடய 
 மாரனா ய இேய    ஸ்   லமாய்  கத்ைத ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  இவைள நான் 
ஆ ர்வ க் ேறன் . ஆெமன். உன் ைடய நண்பனிடத் ல்  ெசால்... இப்ெபா   உன்  ைக ல் 
உன் ைடய ைகக் ட்ைடைய ைவத்  க் றாய். நீ அந்த ைகக் ட்ைடைய எ க் ம்ேபா , அைத 
அவர ்ேமல் ைவ.
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இந்த ஜனமான  சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவ ைடய வல்லைமகளினால் எப்ப யாக 
அைசக்கப்பட ேவண் யதாய்  இ க் ற . இன் மாக இப்ப ப்பட்ட காரியங்களில் நாம் 
சலன ல்லாமல் அமர்ந்  ப்ப  எவ்வள   ேநாதமாக உள்ள 

 ன் க்  வா ங்கள் ,  மாட் ேய, உங்களால்     மா? நாம் ஒ வ க்ெகா வர ்
அந்நியர்களா  க் ேறாம். அப்ப  இல்ைலயா? எனக்  உங்கைள ெதரியா . என் ைடய 
  யத் ல் நான் உங்கைள பார்த்த ல்ைல. இ ப்  ம், இேதா இன் ர  இங்ேக நீங்கள்  நின் க்  
ெகாண்  க்  ர்கள் , நா ம் உங்க க்   ன்பாக நிற் ேறன் . ஆக நாம் இ வ ம் நம் ைடய 
 தாவா ய சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவ ைடய  ரசன்னத் ல்  நின் க் ெகாண்  க் ேறாம்.
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நான் அவ ைடய ஊ யக்காரெனன் ம், இங்  க் ற இந்த எல்லா ஜனங்க ம் அவ ைடய 
ஊ யக்காரர்களாய் இ க் றார்கள்  என்பைத ம் நீங்கள்    வா க்  ர்களா? நாம் எல்ேலா ம் 
  ஸ்தவர்களாய் இ க் ேறாம். இந்த மகத்தான காணக் டாத கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  
சரீரமா ய, இந்த   ஸ்தவ ஜனம் இங்ேக   வந்  க் றெதன்பைத நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா?

நீங்கள்  ஒ    ஸ்தவர்களா  க்  ர்கள். யாேரா ஒ வர ் ப த் க் டப்பைத நான்  
பார்க் ேறன் . அ  ஒ  ஸ் ரீ, அவள்   ந்   டக் றாள் . உமக்  ஏேதா ஒ   தமான மயக்க 
நிைல ஏற்பட்  அ னி த்தம்  ய நிைன ழந்  அல்ல   ற்  ம்  யநிைனவற்றவளாய் 
இ ளைடந்  ேபா  ர்கள் . நான் ஏேதா ஒன்ைற பார்க் ேறன் ... அ  ஒ  ம த் வர ்அல்ல  ஏேதா 
ஒன் ற்க் ள்  நீங்கள்  கடந்  ேபா  ர்கள். அ  ஒ   ைரச் ைல கதவாய் இ க் ற  அைத 
நீங்கள்  கடந்  ேபா ம் ேபா  உங்க ைடய க க்கால், இட  க க்கா ல் காயம் ஏற்ப  ற . 
அ  உன் ைடய க க்கா ல் இ க் ம் ஜவ்ைவ (ligament)   த் ேபாட்ட , அவர்களா ம் 
அைத  கப்ப த்த   ய ல்ைல. நான்  மட் ம் இங்ேக இ க் ம் இந்த ேமைடக்  
ேபாேவேனயா ல் இேய    ஸ் வால் என்ைன  கப்ப த்த    ம் என்  நீங்கள்  நிைனத் க் 
ெகாண்  க்  ர்கள் . அ  உண்ைமதான் . அப்ப யானால், உங்கள்  கரத்ைத உயர்த் ங்கள்.

நீங்கள்  அவ ைடய ெதய் க  ரசன்னத் ல் இ க்  ர்கள்  என்பைத   வா க்  ர்களா? 
அப்ப யானால் ஒ ேவைள நான்  அவ ைடய ஆ  னால் அவ்வளவாக அ ேஷகம் பண்ணப்பட் , 
நீங்க ம் ேதவ ம் மட் ேம அ ந்  ந் , ேவ  எவ ம் அ ந் ராத காரியங்கைள நான்  
உங்க க்  ெதரி ப்ேபெனன்றால், அ  உங்கைள ஒ    வா யாக மாற் ம். அ  சரிதாேன?
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அவர,் ''  வா க் றவர்க க்  இந்த அைடயாளங்கள்   ன் ெதாட ம்.  ணியாளிகள்    
அவர்கள் கரங்கைள ைவக் ம் ேபா  அவர்கள்  கமைடவார்கள்“ என்      க் றார.் அ  
உண்ைம தாேன? ஆகேவ நீங்கள்  உங்க ைடய  கத் க்காக இங்ேக வா ங்கள் .

ஓ ேதவேன, எங்கள்   தாேவ, வானத்ைத ம்   ைய ம் பைடத்தவேர, நித் ய  வனின் 
ஆக் ேயாேன, ஒவ்ெவா  நல்ல ஈைவ ம் அளிப்பவேர, என் ைடய சேகாதரி ன்  
  வாசத்ைத ம் உம் ைடய வார்த்ைதயi ம், உம் ைடய  மாரனின் உ ர்த்ெத தைல ம், 
உம் ைடய  ரசன்னம் எங்கேளா  இ க் ற  என்ற இந்த த  களின்  ேமலாக, கர்த்தரா ய 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  அவள்   கமைட ம்ப க்  நான்  உைரக் ேறன் .  ஆெமன்.
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ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, என் சேகாதரிேய.

இப்ெபா     வா  ங்கள் . உங்கள்     இ தயத் டன்    வா  ங்கள் .  மாட் ேய, நாம் 
ஒ வ க்ெகா வர ்அந்நியர்கள்  என்  நிைனக் ேறன் . ேதவன் உன்ைன அ வார், உன்ைனப் பற்  
எல்லாவற்ைற ம் அவர ்அ ந்  க் றார.் எனக்  உங்கைளப ் பற்  ெதரியா , ஆனால் ஏேதா 
காரியம் நடக் ற  என்பைத   த்  மட் ம் நீங்கள்  நிச்சய ைடயவர்களாய்  இ க்  ர்கள் . 
ஒ ேவைள நீங்கள்   தன்  ைறயாக வந்தேபா  நீங்கள்  நிைனத்தைதக் காட்  ம் சற்  
 த் யாசமா  க்கலாம். ஆனால் அவ ைடய  ரசன்னம், அ தாேம இவ் தமான 
காரியங்கைளச் ெசய் ற . அ  நான்  அல்ல. நான் ஒ  மனிதன் அவ்வள தான்.
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அங்ேக அமர்ந்  க் ம், ஐயா. ேதவன் உங்கைள அந்த வ ற்  ேகாளா   ந்  
 கப்ப த் னார் என்    வா க்  ர்களா? கர்த்தரா ய இேய  உங்கைள  கப்ப த் வார் 
என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா? உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் நீங்கள்  அைத 
  வா ப் ர்களானால் , அங்ேக  கப்  சட்ைட அணிந்  அமர்ந்  ப்பவேர, இப்ெபா   நீங்கள்  
 ட் க் ச் ெசன்  நீங்கள்  என்ன சாப் ட ேவண் ம் என்    ம்   ர்கேளா அைத 
சாப்  ங்கள் . உம் ைடய   வாசம் உன்ைன  கப்ப த் ன . அ  எப்ப  நடந்  க் ம் என்  
நீங்கள்  உணராம  ந் ர்கள் . ஐயா, நீங்க அ  வ ற் ப்  ண்ணா  க் ம் என்  
நிைனத் ர்கள்.ஆனால் அ   ற் ேநாய், காரணம் இங்ேக நின்  ெகாண்  க் ம் இந்த ஸ் ரீ ம் 
 ற் ேநா னால் அவ ப்ப  றார்கள். எனேவ அ  அங்  ந் தான்  உன்னிடத் ல்  
இ க்கப்பட்ட .

உனக்   ற் ேநாய் இ க் ற , அ  உன்  மார்பகத்   க் ம் ஒ  வளர்ச் யாக இ க் ற . 
அ  பரவக்   ய  என்  ம த் வர ் உன்னிடத் ல்     க் றார.் அ  உன் இட  
மார்பகத் ல் இ க் ற . அ  சரிதாேன? இப்ெபா   நீ  கமைடயப் ேபா றாய் என்பைத 
  வா க் றாயா? இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் அ  உனக்  அப்ப ேய ஆகக்கடவ . 
ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.   வாச ைடயவராய்  இ ங்கள் . உங்கள்     
இ தயத்ேதா ம், உங்கள்     ஆத் மாேவா ம், உங்கள்      ந்ைதேயா ம் அைத 
  வா  ங்கள் .   வா க்க மாத் ரம் ெசய் ங்கள் . அைத மாத் ரம் ெசய் ங்கள் . அைத 
மாத் ரம் ெசய் ம்ப க்  ேதவன் உன்னிடத் ல்  ேகட் றார.் அ  சரிதான், சேகாதரேன. 
  வா க்க மாத் ரம் ெசய் ங்கள் .
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இங்ேக உட்கார்ந்  என்ைன பார்த் க் ெகாண்  க் ம் இந்த மனிதன் ேமலாக ஒ  ஆ  
 ற் க் ெகாண்  க் றைத நான்  பார்க் ேறன் . அ  ஏேதா காரியம்.அங்  க் ம் இன்ெனா  
மனிதனிடத்  ம் அ  ேபா ற . அவர்கள்  இரண்  ேப க் ம் ஒேர சமயத் ல் நடக் ற . நீங்கள்  
ப த்த ரணம் (rupture)  ரச்சைன ல்  அவ ப்ப   ர்கள். அப்ப த்தாேன, ஐயா. ஆம் ஐயா. 
அங்  இ க் ம் இன்ெனா  நப ம் அவ் தேம அவ ப்ப  றார். அ  சரிதாேன? உங்கள்  
இ வ க் ம்  டற் ண்   ரச்சைன இ க் ற . அ  சரிெயன்றால் உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் க் 
காட் ங்கள் . இங்  க் ம் இந்த இரண்  ேப ம், இைத கவனி ங்கள் . இப்ெபா   உங்கள்     
இ தயத்ேதா ம் இைத   வா  ங்கள் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

ஓ, இப்ெபா   நீங்கள்    வா க்  ர்களா? இப்ெபா   நீங்கள்    வா த்ேத 
ஆகேவண் ம்.

நாம் ஒ வ க்ெகா வர ்அந்நியர்களா  க் ேறாம். அப்ப  ல்ைலயா?  மாட் ேய? எனக்  
உங்கைளப ்பற்  ெதரியா . ஆனால் உங்கைளப் பற்  அ ந்த ஒ வர ்இங்ேக இ க் றார.் அ  
நம் ைடய பரேலாக  தா. உங்கைளப ்பற்    வ ம் அவ க் த் ெதரி ம்.
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நீங்கள்  நரம் த்தளர்ச்  ேகாளா னால் அவ ப்ப   ர்கள் அதற்காக மட் ம் நீங்கள்  இங்ேக 
வர ல்ைல. உங்க க்  இன்ெனா   ரச்சைன ம் இ க் ற . நீங்கள்  இங்ேக 
வந்  ப்பதற்கான  க் யமான காரியம். அ  இன்ெனா வ க்காக வந்  க்  ர்கள் . அ  
ப ெனட்  அல்ல  பத்ெதான்ப  வய ைடய ஒ  வா பப் ைபயன். அந்த ைபய க் ம் 
நரம் த்தளர்ச்   ரச்சைன இ க் ற . நீங்கள்  ஒ  ம த் வரிடத் ல்  ேபாவைத நான் 
பார்க் ேறன் . அவர ் ஏேதா ஒ   தமான காரியத்ைத ெசய் றார.்.. ஓ, அ , அந்த ைபய க்  
அவர ்  ன்சார அ ர்    ச்ைச அளிக் றார.் அவன், ஒ   தமான நரம் த்தளர்ச்  அல்ல  
ஏேதா ெதால்ைல னால் அவ ப்ப  றான் . அவன் கட் ப்பாடானவன் . மக்கள்  அ கமாக 
இ க் ற இடங்களில் அவன் ேபாக   ம்பமாட்டான் . அவன் ஒ    ஸ்தவன் . ஆனால்  சா  
அவைன கட்  ைவத்  க் றான் . அவன் சைபக்  வ வதற்  பயப்ப  றான் . நீங்கள்  
 கமானீர்கள், அவ ம்  கத்ைத ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  நீங்கள்  ேபாய் அவைன இப்ெபா   
அைழத்  வா ங்கள். ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

  வாச ைடயவர்களாய் இ ங்கள் . சந்ேத க்க ேவண்டாம். உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் 
  வா  ங்கள் . இேய    ஸ்  உங்கைள  ற்  ம்  கப்ப த் வார்.

( ட்டத்தார ்மத்    ந்  ஒ  மனிதன் ேப  றார் ஆனால் சேகாதரன்  ரான்ஹாேமா ெஜப 
வரிைச ல் வந்த நப டன் ெதாடர்ந்  ேப க் ெகாண்  க் றார)் ஐயா, உங்கள்     
இ தயத்ேதா ம் நீங்கள்    வா க்  ர்களா? எவ்வள  நாட்களாக நீங்கள்    ஸ்தவர்களாக 
இ க்  ர்கள்? நீண்ட நாட்களாகவா? உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ர்களா? நீங்கள்  
என்ைன  அவ ைடய  ஊ யக்காரன்  என்    வா க்  ர்களா?  பரி த்த  ஆ யானவர்  இங்ேக
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இ க் றார ் என்  நீங்கள்  என்ைன   வா க்  ர்களா? எனக்  உங்கைளப் பற்  ெதரியா . 
ேதவன் உங்கைள அ வார். நாம் இ வ ம் இ தான்  தல்தடைவயாக சந் க் ேறாம் என்  
நிைனக் ேறன் . ஆனால் அவர ்உங்கைளப ்பற்    வ ம் அ ந்  க் றார.் உங்கைளக்    த்  
ஏேதா காரியம்  ேநாதமா  க் ற , ஐயா.

தய  ெசய்   ட்டத்தார ்பயபக்  டன்  இ ங்கள் .  ட்டத்ைத இைட   ெசய்ய ேவண்டாம். 
பயபக்  டன்  இ ங்கள் .

நீங்கள்   ட் க் ச ் ெசன் , உங்க க்    ப்பமானைத சாப்  ங்கள் . உங்க க்  
இ க் ற வ ற்  ேகாளாைற கர்த்தரா ய இேய   கப்ப த் னார். ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக.   வா  ங்கள் . ேதவனிடத் ல்    வாச  ைடயவர்களாய் இ ங்கள் .

ஐயா, உங்கைளச்  ற்  ம் ஒ   ேநாதமான காரியம் இ ப்பைத ெதாடர்ந்  நான் 
பார்க் ேறன் . அ  என்னெவன்  என்னால்  ற  ய ல்ைல. ஒ  நி டம் ஓ, அ  ஒ   வர.் அ  
ஒ  இடம். ஓ நீங்கள்  இந்த இடத்   ந்  வந்  க்  ர்கள் . அ  நீங்கள்  வ க்  டம் 
உங்க ைடய இடத் ல்  எங்ேகேயா இ க் ம் ஒ  ( ர்  த்த  ைற) (penitentiary) அல்ல  ேவ  
ஏேதாெவான்றா  க் ற . அ  இந் யானா   க் ம்  ச் கன்  பட்டணம். நீங்கள்  ஒ  
காரணத் ன்  நி த்தம் நீங்கள்  மனம் தளர்ந்  க்  ர்கள்  மற் ம் உங்க ைடய மைன  ம் 
நிைல ைலந்  இ க் றார்கள் . அ  ஒ  வயதான  மாட் ைய   த்ததா  க் ற . அவர்கள் 
 ற்  ேநா னால் பா க்கப்பட்  ம த் வமைன ல்  இ க் றார்கள் . அவர் உங்க ைடய 
மைன  ன் தா ம், உங்க ைடய மா யார் ஆ ம். நீங்கள்  ஒ   ரசங் யா ம்  ட 
உங்க ைடய ெபயர ் சங்ைக. ேமக்ெகன்னி (Reverend Mckinney). அ  சரிதான். அ  சரிதாேன? 
சேகாதரேன, இப்ெபா   இந்த  ரச்சைனகள்  யா ம் சரியா   ம்.
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சர்வவல்லைம ள்ள ேதவேன,  வனின் ஆக் ேயாேன, இப்ெபா   இந்த மனிதனின் ேமலாக 
இேய   ஸ்  ன்  நாமத் ல் ஆ ர்வாதங்கைள அ ப் ய  ம். ஆெமன் . ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவேன... இரக்கமா  ம். நீங்கள்    வா க்  ர்களா? ேதவன் ேமல் 
  வாச ைடயவர்களா  ங்கள் .

ஐயா, உங்கைள  ர்ந்  கவனிக் ம்ேபா , உங்க க்  இ தயத் ல் ஏேதா ெதால்ைல 
இ க் ற . இல்ைலயா? மற் ம் அ  உங்க ைடய நண்பன் , அவ க் ம்  ற் ேநாய் இ க் ற , 
இல்ைலயா? உங்க க்  ஒ    ய ெபண்  இ க் றாள் . அவள்   ம் நீங்கள்  அக்கைற 
ெகாண்  க்  ர்கள் . அவ க்  இளம் ள்ைளவாதம் (Polio) இ க் ற . அப்ப  அவ க்  
இல்ைலயா? அ  உண்ைமயா  க் ம் பட்சத் ல், எ ந்  நில் ங்கள் .
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ஓ, ேதவேன இங்  க் ம் எங்க ைடய நண்பர,் இன்ெனா வ க்காக ம் வந்  க் ம் இவர ்
     ைபயா  ம்.  ' 'நீங்கள்  வாஞ் க் ற எந்தெவா  காரியத்ைத ம், அைத ெஜபத் ல் 
ேகட் ம்ேபா , அைத ெபற் க்ெகாள்ேவாம் என்    வா யங்கள் . அப்ெபா   அ  உங்க க்  
ெகா க்கப்ப ம்“, என்  நீர ் வாக்களித் ள்ள உம் ைடய வார்த்ைத ன்ப ேய இவ ைடய 
வாஞ்ைச இவ க்  அ ளப்ப வதாக. இேய  ன்  நாமத் ல் ெஜ க் ேறன் , ஆெமன் . என் ைடய 
சேகாதரேன, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

(கர்த்த ைடய)  தனா ய, அந்த ெவளிச்சம் உடன யாக இங்ேக  ன்னாக இ க் ற யாேரா 
ஒ வரிடத் ல்  ெசன்  க் ற . ஆனால் அ  அங்  உட்கார்ந்  க் ம் என் ைடய நண்பர ்
சேகாதரன். ஃப்ளனகார் (Brother Flanagor) என்  நிைனக் ேறன் . அவைர தான் நான் பார்த் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் , அ  அவர ் தான் என்    வா க் ேறன் . ஒ  ேவைள அ ேவ என் ைடய 
கவனத்ைத ஈர்த்  க்கலாம். நான் என்  யநிைன டன்  தான் இ க் ேறன் , ஆனால் அ  
அங்ேகேய இ ப்ப ேபால நிைனக் ேறன் .
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அங்ேக அமர்ந்  க் ற  மாட் க்   ல்வாதம் ( ட் களில்  ஏற்ப ம் வ  ம்  ைறப் த் 
தன்ைம ம்) இ க் ற . அப்ப  ல்ைலயா,  மாட் ேய? அதற்காகத்தான்  அவள் இங்ேக 
வந்  க் றாள்.  ல்வாதத் னால் அவ ப்ப  ற உனக்  அ  ( கம்) ெகா க்கப்ப  ற . 
அங்ேக உங்க க்  அ த்ததாக அமர்ந்  க் ற அந்த  மாட்  ம் ேதைவ ல் இ க் றாள். 
அவ க்  இ ப் ல் ஏேதா ெதால்ைல இ க் ற . அ  உண்ைம இல்ைலயா? உங்க க்  
 டலழற் (Colitis) இ க் ற , இல்ைலயா? அ  உண்ைம இல்ைலயா? இேய  உங்கைள 
 கப்ப த் வார் என்    வா க்  ர்களா? உங்க ைடய கரத்ைத உங்கள்  நண்பர ் ேமலாக 
ைவ ங்கள் . நீங்க ம் உங்கள்  கரங்கைள ஒ வ க்ெகா வர ்ேமலாக ைவ ங்கள் .

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவேன,  வனின் ஆக் ேயாேன, ஒவ்ெவா  நல்ல ஈைவ ம் அளிப்பவேர‚ 
இந்த ஊ யக்காரிகள்   தாக உம் ைடய ஆ ர்வாதங்கைள அ ப் ம், ேதவேன. அவர்கள்  
 கத்ைத ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  அவர்க ைடய இ தயத் ன்  வாஞ்ைசைய அவர்க க்  
தந்த  ம்‚ இைத உம் ைடய  மாரனா ய இேய    ஸ்  ன்  லம் நான் ேகட் ேறன் . 
ஆெமன் .

சரிதான், அந்த  யா யஸ்தைர இங்ேக ெகாண்  வா ங்கள் .  மாட் ேய, வா ங்கள். 
சரிதான். அந்த  ழந்ைதக்காக நீங்கள்  என்ைன ஒ  நி டம் ேநாக்  பார்க்க ேவண் ம் என்  நான்  
  ம்  ேறன் . நான் அவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா? நான் 
உங்க க்  அ  க ல்லாத  ஒ  நபர.்  அ  அப்ப  ல்ைலயா?அப்ப யானால்  உங்கள்    
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இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ர்களா?  மாட் ேய? சரிதான். நீங்கள்  உங்க க்காக இங்ேக 
வர ல்ைல. இ  உங்க ைடய  ழந்ைத இல்ைல. நீங்கள்  இந்த  ழந்ைதைய பராமரித்  
வ   ர்கள். ஆனால் நீங்கள்   ன் க த்  கழைல (Goiter)  ரச்சைன னால் இங்ேக 
வந்  க்  ர்கள் . இந்த  ழந்ைதக்  ஒ    ய சேகாதரர் உண் , இந்த சேகாதரி  த்தவள் , 
இவ க்  சரியான கண்கள் இல்ைல. இந்த  ள்ைளகளின்  தாயார் ஒ  கத்ேதா க்கர.் அவள், 
இந்த  ள்ைளகள்  கமைடவார்களானால்  அவள் ஒ    வா யாக மா ேவன் என்  இங்ேக 
வ வதற்   ன் உங்களிடத் ல்    னாள்.

நாம் தைலகைள தாழ்த் ேவாமாக. சர்வவல்லைம ள்ள ேதவேன‚ நித் ய  வனின் 
ஆக் ேயாேன‚ ஒவ்ெவா  நல்ல ஈைவ ம் அளிப்பவேர‚ இந்த  ள்ைள ன்   தாக உம் ைடய 
ஆ ர்வாதத்ைத அ ப் ம்.  கத்ைத ெகா த்த  ம்‚ மரணத்   ந்  இேய    ஸ் ைவ 
எ ப் ன உம் ைடய வல்லைம இந்த  ழந்ைதைய ம் இப்ெபா   உ ர்ப் ப்பதாக. உம் ைடய 
 மாரனா ய இேய  ன்   லம் இைத அளி ம்  தாேவ என்  நான் ேகட் ேறன் .
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நம் ைடய தைலகள்  தாழ்த்   க் ம்ேபா , ஒவ்ெவா வ ம் ஒ  நி டம்   வா க்க 
மாத் ரம் ெசய் ங்கள் . தய ெசய்  ஒவ்ெவா வ ம் கண்கைள   , ஒவ்ெவா வ ம் தைலகைள 
தாழ்த்  இந்த  ழந்ைதக்  உத  ெசய்ய ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் . இரக்கத் ன்  
ேதவேன, இந்த     ள்ைள ன்   தாக உம் ைடய ஆ ர்வாதங்கைள அ ப் , 
 கப்ப த் ம்ப க்  இேய  ன்  நாமத் ல் நான் ெஜ க் ேறன் .

இப்ெபா  , உன் ைடய தைலைய உயர்த் வாயாக. அன்ேப, இங்ேக பார.் தைலைய 
உயர்த்  இங்ேக இ க் ம் சேகாதரன் .  ரான்ஹாைம பார.் இந்த  ள்ைள ஓரக்கண்  
பார்ைவ ைடயவள் . இப்ெபா  , ேதேன, இந்த வ  ல் இங்ேக பார.் இப்ெபா  , இங்ேக  ன் 
பக்கமாக இந்த வ  ல் பார.் இங்ேக இ க் ம் என்ைன ேநாக் ப் பார.் இப்ெபா   உங்க க்  
இ க் ற  ேபால இவ ைடய கண்கள் ேநரா  ட்ட . சரிதான் . இைத எ த் க்ெகாண் , 
உன் ைடய தா னிடத் ல்  ெசன்  அ ... என்  ெசால்.

கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம் என்  நாம் ெசால் ேவாமாக. (சைபயார,் ''கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்  
என்  ெசால்  ன்றனர)் பரேலாகத்   க் ற எங்கள்   தாேவ, உம் ைடய நாமம் 
பரி த்தப்ப வதாக. உம் ைடய இராஜ் யம் வ வதாக. பரேலாகத் ல்  உம் ைடய  த்தம் 
ெசய்யப்ப வ  ேபால,    ேல ம் உம் ைடய  த்தம் ெசய்யப்ப வதாக. அதேனா   ட 
உம் ைடய   ைப இ ப்பதாக. நீேர ேதவ ைடய  மாரனா ய   ஸ்  என்  மக்கள்  அ ந்  
ெகாள் ம்ப க்  மக்கள்  மத்  ல் அைடயாளங்கைள ம், அற் தங்கைள ம், 
அ சயங்கைள ம், ெசய்  அைசவா  ராக. எங்கள்  கர்த்தரா ய இேய  ன்   லம் இந்த 
ஆ ர்வாதங்கைள அளிக்க ேவண் ம் என்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். ஆெமன் .
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இந்த  மாட்   ட்டத்தட்ட   டா  க் றாள் . இேய   ஸ் ைவ த ர அவ க்  ேவ  
நம் க்ைக இல்ைல. நீங்கள்    வாசத்ேதா  வந்  க்  ர்கள் . நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாமாக.

அன் ள்ள  வா ப ேய, இேதா என் சேகாதரிக்  இரங் ம்ப க்  நான் ெஜ க் ேறன் . 
ஏெனனில் இவ ைடய  ர் க தகப்பனார ் நீர ் மைல   உம் ைடய   ைவ  மந்  
ெசல் ம்ப க்  உமக்  உத னார.் இேதா இ ளில் தட் த்த மா  ேபா ற அவ ைடய மகள் 
இன் ர  இங்ேக இ க் றாள். இரக்க ள்ள  தாேவ, இவைள  கப்ப த் ம், அப்ப  ெசய் ரா, 
கர்த்தாேவ?  சா கள்   தாக எங்க க்  நீர ் வல்லைமைய ெகா த்  க்  ர.் அைத நீர ்
எங்க க்  வாக் த்தத்தம்  ெசய்  க்  ர.் நான் உம்ைம   வா க் ேறன்  மற் ம் எனக் ள்  
இ க் ற ஒவ்ெவா  தைச நா ம் அைத   வா க் ற . கர்த்தாேவ, பரி த்த ஆ யானவர் 
அவ ைடய வ ைய எ த் க் ெகாள் ம்ப க்  இப்ெபா   எங்கள்  இ வைர ம் 
ெபலப்ப த் ம். என் ைடய சேகாதரிைய பார்க்கக்  டாதப க்  ெசய் ம் இந்த   ட்  
ஆ ைய இவைள  ட்  ேபா ம்ப க்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் க ந் ெகாள் ேறன் . 
இந்த சமயத் ல் ஜனத்தார் தங்கள்  தைலகைள தாழ்த்   க்கட் ம்.

இப்ெபா  , நீங்கள்  என்ைனப் பார்க் ம்ப க்  உங்கைள நான்  ேகட் க் ெகாள் ேறன் . 
இப்ெபா  தான்  அ  கடந்  ேபான , அப்ப  ல்ைலயா? என் ைடய  கத்ைத பா ங்கள் . 
உங்க ைடய  ரைல ெகாண்  என் ைடய  க்ைகத் ெதா ங்கள். அ  சரி. உன் ைடய கண் , 
பார்ைவைய ெபற் க் ெகாண்ட .  ட்டத்தாேர நீங்கள்  உங்கள்  தைலைய உயர்த்தலாம். 
இப்ெபா   என் ைடய  க்ைக ெதா ம்ப க்  அவளிடத் ல் ேகட் க் ெகாண்  க் ேறன் . 
அைத ெசய் ங்கள் , உங்களால்    மா,  மாட் ேய? சந்ேதாஷத்ேதாேட நீங்கள்   றப்பட்  
ெசல் ங்கள் . சேகாதரிேய, நீங்கள்   கமானீர்கள் .
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உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் நீங்கள்    வா க்  ர்களா? உங்க க்  இ க் ற சர்க்கைர 
 யா ைய ேதவன் நீக் , உங்கைள  கப்ப த்த    ம் என்    வா  ங்கள் . உங்கள்     
இ தயத்ேதா ம் நீங்கள்    வா க்  ர்களா? ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
சந்ேதாஷத்ேதாேட,  'அவ ைடய   ைபக்காக கர்த்த க்  நன் ' என்  ெசால் க் ெகாண்ேட 
நீங்கள்   றப்பட்  ெசல் ங்கள் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

ஐயா, நீங்கள்  அவைர   வா க்  ர்களா? நீங்கள்   ட் க்  ெசன்  உங்கள்  இர  
ஆகாரத்ைத   க் ம்ப க்  ேதவனால் அந்த வ ற்   ரச்சைனைய உங்களி  ந்  எ த் ப் 
ேபாட     ம்  என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா?  அவரால்     ம்.  ேதவன்  உங்கைள
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இச்ெசய் கள்

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

24  வாசத் ற்கான அ ப்பைட அஸ் பாரம்

ஆ ர்வ ப்பாராக.

  நீரக  ரச்சைனைய  கப்ப த் வ  ேதவ க்  அ  ஒ  ெபரிய காரியமல்ல. அவரால்  
அைத   வ ம்  கப்ப த்த    ம். உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் அைத   வா க்  ர்களா? 
இங்ேக வா ங்கள் .  தாேவ, உம் ைடய  மாரனா ய, கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் னால்  
எங்கள்  சேகாதரிைய  கப்ப த் ம். ஆெமன் . சந்ேத க்க ேவண்டாம். உங்கள்     
இ தயத்ேதா ம்   வா க்க மாத் ரம்  ெசய் ங்கள் . நீங்கள்  அைத ெபற் க் ெகாள் ர்கள்.
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சற்  ெபா ங்கள் . ஏேதா காரியம் என்  ன்பாக ேதான்  ற , அ  ஒ  கட் டம். 
இப்ெபா  , ஒவ்ெவா வ ம் பயபக்  டன்  இ ங்கள் . நம் ைடய பரேலாக தா ஏேதா 
காரியத்ைத ேப  றார். நான் ஒ  கட் டத்ைத பார்க் ேறன் . அ  எனக்   ன்பாக ெதாடர்ந்  
வந்  ெகாண்  க் ற . அந்த கட் டம் ஒ  பட்டணத் ல்  இ க் ற . அந்த பட்டணம் ஒ  
பள்ளத்தாக் ல்  இ க் ற . அங்ேக ேமேல உயர்ந்த  ம்  ேகா ரம் இ க் ற , உயர்ந்த 
கட் டங்கள்  உள்ள இடம். அவ் தமாக (தரிசனமான ) ேபாய்க் ெகாண்  க் ற . அ  
இப்ெபா   நகர்ந்  ெகாண்  க் ற . அ  அப்ப யாக ஒ   ைலக்  வ  ற .

அ  ஒ  ஸ் ரீயா  க் ற . அவ க்  ேநசமானவர்கள்  அவைள ஒ  ம த் வமைனக்  
ெகாண்  ெசல் றார்கள் . அ  ேமேயா சேகாதரர்கள் ம த் வமைன (Mayo Brothers Clinic). அந்த 
ஸ் ரீ  ச் கனி  ந்  வ  றாள். அவைள ேசா க் ம்ப க்  ம த் வமைனக் ள்  ெகாண்  
ெசல் றார்கள் . ஆனால் அவ ைடய  ரச்சைன என்னெவன்  அவர்களால்  கண்   க்க 
  ய ல்ைல. அ   ைள சம்பந்தப்பட்ட ேநாய். அப்ப ப்பட்ட யாேரா ஒ வர ் இங்ேக 
இ க் றார.் இங்ேக எங்ேகேயா உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றார.் அ   க ம் கனமான ஸ் ரீ. ஓ, 
அவள் எங்ேக இ க் றாள்? அேதா அங்ேக  க் கட்  ல்  (Stretcher) ப த்   டக் ம் 
 மாட் ேய, ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. அ  நீங்கள்  தான். நீங்கள்  எ ந்  நில் ங்கள் . 
உங்கள்  ப க்ைகைய எ த் க் ெகாண் ,  ட் க்  ெசல் ங்கள் , நீங்கள்   கமானீர்கள்.

நாம் எல்ேலா ம் எ ந்  நிற்ேபாமாக, ஒவ்ெவா வ ம். சர்வவல்லைம ள்ள ேதவேன,  வனின் 
ஆக் ேயாேன, ஒவ்ெவா  நல்ல ஈைவ ம் அளிப்பவேர, இந்த மக்கைள ஆ ர்வ  ம் .


