
ஆபபிரககாம
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வவெள்ளளிக்ககிழமம மகாமல, ஜஜூன 24, 1955,

ஜஜூரிக், ஸ்வெபிட்சர்லகாந்த

1. மகாமல வெணக்கம நண்பர்களள. இனறகிரவ நகான மமீண்டும இங்ளக
இருப்பதகில மககிழ்ச்சகியமடைககிளறன. நகான சற்ற கமளப்பகாயபிருக்ககிளறன.

நகான அவமரிக்ககாமவெ வெபிட்டுப் புறப்படுவெதற்க முனபு, அளநக மகத்தகான
ஆரகாதமனகமள நடைத்தகி முடித்த வெபிட்ளடைன. எனளவெ கர்த்தருக்கச்
சகித்தமகானகால, நகான வெ வீட்டிற்கப் ளபகாகம ளபகாத, சற்ற ஓய்வ எடுக்கப்
ளபகாககிளறன. ஆனகால இங்ளக சுவெபிட்சர்லகாந்தகிலுள்ள அருமமயகான

ஜனங்களகாககிய உங்கள் மத்தகியபில இருப்பதற்க நகிச்சயமகாகளவெ நகாங்கள்
நனறகியுள்ளவெர்களகாயபிருக்ககிளறகாம.

நகான எலலகாவெபிடைங்களுக்கம பபிரயகாணம வசய்தள்ளளன எனற
நமபுககிளறன, சுவெபிட்சர்லகாந்தகில நகான சந்தகித்த ஜனங்களகாககிய உங்கமளக்
ககாட்டிலும அருமமயகான ஜனங்கமள நகான கண்டைளதயபிலமல. அத
உண்மம. நகான அவ்வெகாற தகான கருதககிளறன. நகான அமதக் கூற

ளவெண்டியதகிலமல, ஆனகால எனனுமடைய இருதயத்தகிலகிருந்த நகான
அவ்வெகாற கருதககிளறன. ஆனகால கர்த்தர் உங்கமள அதகிகமகாய்

ஆசசீர்வெதகிப்பகார் எனற நகாங்கள் நமபுககிளறகாம, நவீங்கள் எனக்க ஆசசீர்வெகாதமகாக
இருப்பத ளபகானற அவ்வெளவ அதகிக ஆசசீர்வெகாதமகாக நகானும உங்களுக்க
இருப்ளபன எனற நமபுககிளறன. ளதவெனுக்கச் சகித்தமகானகால, ஒருக்ககால,

வெருங்ககாலத்தகில ஏளதகாவவெகாரு ளநரத்தகில நகான மமீண்டும தகிருமபபி வெரக்
கூடுமகானகால, ஒருளவெமள, நவீண்டை ககாலம உங்களளகாடு இருப்ளபன.

வவெறமளன இனனும இரண்டு இரவ ஆரகாதமனகமள நடைத்தகி வெபிட்டு, பபிறக
நகான ளபகாக ளவெண்டியபிருக்ககிறளத எனற நகிமனக்ககிளறன.

2. வெழக்கமகாக அந்தவெபிதமகாகத்தகான நடைக்ககிறத, நவீங்கள் சற்ற ஜனங்களளகாடு
பழகம ளபகாத, அப்ளபகாளத வெபிமடைவபறககிளறன எனற கூற

ளவெண்டியபிருக்ககிறத. ஆனகால ஏளதகாவவெகாரு நகாளளில, அங்ளக - அலலத நகாம



எலலகாரும ஒளர பகாமஷைமயப் ளபசுளவெகாம, அப்ளபகாத நகாம வெளயகாதகிபம
அமடையளவெ மகாட்ளடைகாம, வெபியகாதகிளயகா மரணளமகா இருக்ககாத எனற
நமபுககிளறன. நகாம மறபடியும சந்தகிப்ளபகாம, அப்ளபகாத நகான உங்கள்

ஒவ்வவெகாருவெளரகாடும ஆயபிரம வெருடைங்கள் சந்தகிப்புக்க ஏற்பகாடு வசய்ய
வெபிருமபுககிளறன. அப்ளபகாத நமக்க நகிமறய ளநரம உண்டைகாயபிருக்கம.

இதளவெ பகற்ககாலம; பகற்ககாலம இருக்கமளபகாளத நகாம ககிரிமய வசய்தகாக
ளவெண்டும. ஒருவெனும ககிரிமய வசய்யக்கூடைகாத இரகாக்ககாலம வெருககிறத.

இப்வபகாழுத, இங்ளக நகிமறய கடிதங்கள் உள்ளன, நவீங்கள் ளதவெனளிடைத்தகில
வெபிசுவெகாசம வககாண்டிருப்பதற்ககாக நகாங்கள்

நனறகியுள்ளவெர்களகாயபிருக்ககிளறகாம. இப்வபகாழுத, யகாரகாவெத இமதத்
தவெறகாகப் புரிந்த வககாள்ளலகாம, ஆனகால இந்த - நகாங்களள இந்தக்

கடிதங்களளில எமதளயகா இமணத்தகிருக்ககிளறகாம எனபதகாக இமவெகள்
இருக்கவெபிலமல, இத வவெறமளன ளதவெனுமடைய வெகார்த்மதக்கக்

கசீழ்ப்படிவெதகாகம. இந்தவெபிதமகாக சுகமமடைந்தகிருக்ககிற ஜனங்கமளப் பற்றகிய
ஆயபிரக்கணக்ககான சகாட்சகிககமள வெ வீட்டில நகான மவெத்தகிருக்ககிளறன.

ளதவெளன தமமுமடைய வெகார்த்மதமய கனப்படுத்தகினகார்.

3. இப்வபகாழுத, நகாங்கள் அவெர்களுக்ககாக வஜபபிக்கப் ளபகாககிளறகாம, ளதவென
ஒவ்வவெகாருவெமரயும ஆசசீர்வெதகிக்க ளவெண்டுவமனற நகான வஜபபிக்ககிளறன.

நவீங்கள் எனளனகாடு கூடை உங்கள் தமலகமள வெணங்க முடியுமகா - உங்கள்
தமலகமளத் தகாழ்த்தகி எனளனகாடு கூடை வஜபபிப்பபீர்களகா? ளதவென

உங்களுமடைய வஜபத்மதயும கூடை ளகட்பகார்.

4. எங்கள் பரளலகாகப் பபிதகாளவெ...?... நகாங்கள் இந்த மகக்கட்மடைகளளின
ளபரில வஜபம வசய்மகயபில, உமத ஆவெபி தகாளம எங்கள் ளமல வெருவெதகாக.

மனளிதனகாக எங்களளில எதவமகிலமல எனறம, வவெறமளன உமமுமடைய
வெகார்த்மதக்கக் கசீழ்ப்படிககிளறகாம எனறம உணர்ந்த வககாள்ககிளறகாம. அந்தக்
கமபத்தகின ளமல தூக்ககி மவெத்தகிருந்த சர்ப்பத்தகில எந்த வெலலமமயும

இலலகாதகிருந்தத. அத தூக்ககி மவெக்கப்பட்டிருந்த அந்த கமபத்தகிலும எந்த
வெலலமமயும இலலகாதகிருந்தத. ஆனகால (அமத) ளநகாக்ககிப் பகார்த்தவெர்கள்

பபிமழத்தக்வககாண்டைகார்கள், அத ளதவெனுமடைய வெகார்த்மதக்கக்
கசீழ்ப்படிவெதகாக இருந்தத. ஓ ளதவெளன, வெகானங்கமளயும பூமகிமயயும



சகிருஷ்டித்தவெளர, அமவெகமளப் ளபகானளற இமவெகளும இருப்பதகாக,

இமவெகள் வெபியகாதகியஸ்தரிடைம வககாண்டு ளபகாகப்படும ளபகாத, அவெர்கள்
ஒவ்வவெகாருவெரும சுகமமடைவெகார்களகாக.

பபிதகாளவெ, உமமுமடைய ஊழகியக்ககாரர்களுக்க உமத பகார்மவெயபில ககிருமப
ககிமடைக்கமகானகால, இதவம அவ்வெபிதமகாகளவெ இருப்பதகாக. இளயசுவெபின

நகாமத்தகில, ஆவமன.

5. நகாங்கள் இரவெபில சற்ளற மகிகவம தகாமதமகாக பபிடித்த மவெத்தகிருக்ககிளறகாம
எனபமதப் புரிந்த வககாண்ளடைன. அளநக ஜனங்கள் 9:30 மணபிக்க ரயபிமலப்
பபிடிக்க ளவெண்டியபிருந்ததகாக எங்கள் பயணக்கழுவெபிலகிருந்த யகாளரகா ஒருவெர்

வசனற மகாமலயபில எனனளிடைம கூறகிக் வககாண்டிருந்தகார். உரிய ளநரம
கடைந்தம நகான உங்கமளப் பபிடித்த மவெத்தகிருந்ததற்ககாக வெருந்தககிளறன.

நகான அவ்வெகாற வசய்ய நகிமனக்கவெபிலமல, நகான - ஆனகால நகான
-கூடுதலகாக அதகிக ளநரம எடுத்தக்வககாண்டு வெபிட்ளடைன. தயவவசய்த

எனமன மனனளித்தக் வககாள்ளுங்கள்.

ஆதகியகாகமம 22-ம அதகிககாரம, 7வெத வெசனம வதகாடைங்ககி, நகாம இந்த
ளவெதவெகாக்ககியத்மத வெகாசகிப்ளபகாம.

அப்வபகாழுத ஈசகாக்க தன தகப்பனகாககிய ஆபபிரககாமம ளநகாக்ககி: என
தகப்பளன எனறகான; அதற்க அவென: என மகளன, இளதகா, இருக்ககிளறன
எனறகான; அப்வபகாழுத அவென: இளதகா, வநருப்பும கட்மடையும இருக்ககிறத,

தகனபலகிக்க ஆட்டுக்கட்டி எங்ளக எனறகான.

அதற்க ஆபபிரககாம: என மகளன, ளதவென தமக்கத் தகனபலகிக்ககான
ஆட்டுக்கட்டிமயப் பகார்த்தக்வககாள்வெகார் எனறகான; அப்புறம இருவெரும

கூடிப்ளபகாய்,

இப்வபகாழுத, 24வெத வெசனம. (ஆதகியகாகமம 22:14 -தமகிழகாக்ககிளயகான.)

ஆபபிரககாம அந்த இடைத்தக்க ளயளககாவெகாயபீளர எனற ளபரிட்டைகான;

அதகினகாளல கர்த்தருமடைய பர்வெதத்தகிளல பகார்த்தக்வககாள்ளப்படும எனற
இந்நகாள் வெமரக்கம வசகாலலப்பட்டு வெருககிறத.

6. நகாம மமீண்டும நமமுமடைய தமலகமள வெணங்களவெகாமகா?

சர்வெவெலலமமயுள்ள ளதவெளன, வெகானங்கமளயும பூமகிமயயும



சகிருஷ்டித்தவெளர, நனமமயகான சகல ஆவெபிக்கரிய ஈவகமளயும
அருளுபவெளர, நகித்தகிய ஜவீவெனளின ஆக்ககிளயகாளன, உமமுமடைய

வெகார்த்மதயபின ளமல உமத ஆசசீர்வெகாதங்கமள அனுப்பும. ளபசுககிற
உதடுகமளயும, ளகட்ககிற இருதயங்கமளயும வெபிருத்தளசதனம பண்ணபி,
இனறகிரவ ளதவெனுமடைய வெபிமத தகாளம இருதயங்களுக்கள் வெபிழுந்த,

அளநகர் கர்த்தரகாககிய இளயசுமவெ வெபிசுவெகாசகித்த, தங்களுமடைய
வெபியகாதகிகளளிலகிருந்த சுகமமடைவெகார்களகாக. நகாங்கள் இமத இளயசுவெபின

நகாமத்தகில ளகட்ககிளறகாம. ஆவமன.

இப்வபகாழுத, நகான நவீண்டை ளநரம எடுத்தக்வககாள்ளகாதபடி நவீங்கள் எனமனப்
பகார்த்தக் வககாள்ளுங்கள். எனக்ககாக ளநரத்மத கூர்ந்த கவெனளித்தக்
வககாண்ளடையபிருங்கள். எனக்ககாக ளநரத்மதப் பகார்க்கமபடி அங்ளக

பபினனகாலகிருக்கம ளமலகாளரிடைம நகான கூறகிளனன.

7. நகாம இனறகிரவ மறபடியுமகாக ஆபபிரககாமமக் கறகித்த ளபச
வெபிருமபுககிளறகாம. அந்தப் பமழய (ஏற்பகாட்டு) ளவெதகாகம கதகாபகாத்தகிரங்கள்
எனக்கப் பபிடிக்கம, ஏவனனறகால பமழய ஏற்பகாட்டினுமடைய எலலகாளம
புதகிய ஏற்பகாட்டிற்க நகிழலகாயபிருக்ககிறத. அங்ளக பபினனகால நவீங்கள் ககாணும

சகல ககாரியங்களும சகிலுமவெமய ளநகாக்ககிளய சுட்டிக்ககாட்டுககிறத,

அதமுதற்வககாண்டு எலலகாமும பபினனகால சகிலுமவெமய ளநகாக்ககிளய சுட்டிக்
ககாட்டுககிறத. எனளவெ அங்ளக சகிலுமவெயபில, வெபிசுவெகாசகிகளுக்ககான

இரட்சகிப்பபின தகிட்டைங்கள் எலலகாமும சுகமளளித்தலும வசய்த முடிக்கப்பட்டு
வெபிட்டைன.

இப்வபகாழுத, அவெனுக்கச் வசய்யப்பட்டை உடைனபடிக்மகயபின
உறதகிப்பகாட்மடை கண்டை இடைத்தகில நகாம கடைந்த இரவ ஆபபிரககாமம வெபிட்டு
வெந்ளதகாம. ளதவென அவெனுக்க ஒரு வெகாக்கத்தத்தத்மத அருளளியபிருந்தகார்
எனபமதயும, ஆபபிரககாம அமத வெபிசுவெகாசகித்தகான எனபமதயும, சரியகாக
அப்ளபகாளத அமத அவெர் அவெனுக்கக் வககாடுக்ககாத ளபகாதகிலும, அவெர்

அவெனுக்க வெகாக்கத்தத்தத்மத அருளளினகார் எனபமதயும நகாம எப்படியகாக
கண்டுவககாண்ளடைகாம. எனளவெ நவீங்கள் வெகாக்கத்தத்தத்மதப்

வபற்றகிருப்பபீர்களகானகால, நவீங்கள் எப்படியும அமதப் வபற்ற வெபிட்டீர்கள்.



8. நகான ளகட்டுக்வககாண்டைகால... (இங்ளக உங்களுக்க கருவெகாலகி மரங்கள்
உண்டைகா? இங்ளக கருவெகாலகி மரங்கள் இருக்ககிறதகா?) [சளககாதரன பபிரனஹகாம
வமகாழகிவபயர்ப்பகாளரிடைம ளபசுககிறகார் - ஆசகிரியர்.] ஒரு கருவெகாலகி மரத்மதக்

வககாடுக்கமபடி நவீங்கள் எனனளிடைம ளகட்டு, நகான உங்களுக்க ஒரு
கருவெகாலகிக்வககாட்மடைமயக் வககாடுப்ளபன எனறகால, நவீங்கள் ஏற்கனளவெ ஒரு
கருவெகாலகி மரத்மத வெபிமத வெடிவெபில வபற்ற வெபிட்டீர்கள். அமதத்தகான நகாம
வெகார்த்மதயகாக ளவெதகாகமத்தகிலகிருந்த பபிரசங்ககிக்க முயற்சகிக்ககிளறகாம, அத

வெபிமத வெடிவெபிலுள்ள ளதவெனுமடைய வெகாக்கத்தத்தமகாக உள்ளத.

ளதவெனுமடைய வெகார்த்மதயகானத வெபிமதக்ககிற ஒருவென வெபிமதத்த
வெபிமதயகாக உள்ளதகாக இளயசு கூறகினகார். ளதவெனுமடைய ஏதகாவெத-ஏதகாவெத

வதய்வெ வீக வெகாக்கத்தத்தத்மத நவீங்கள் உங்கள் இருதயத்தகிற்கள்
வபற்றக்வககாண்டு, அதளனகாடு எந்த அவெபிசுவெகாசமும கலவெகாமல
இருக்கமகானகால, அத வெகாக்கத்தத்தம பண்ணபினமத அப்படிளய

பபிறப்பபிக்கம, அத ளதவெனுமடைய வெகாக்கத்தத்தமகாக உள்ளத. ஆபபிரககாமமப்
ளபகானற அப்படிளய அமசயகாமல அதகில உறதகியகாக நகிலலுங்கள்,

அப்வபகாழுத அவெர் அமத உங்களுக்க நகிஜமகாக்கவெகார்.

9. இப்வபகாழுத, இந்த நகாற்ககாலகிகளளிலும, தூக்கப்படுக்மககளளிலும
(ளடைகாலகிகளளிலும) இருந்த, இங்ளக கூடை இருக்ககிற ஜனங்களகாககிய உங்கமள
ளதவென ளநசகிக்ககிறகார். உங்களுக்க எனன ளககாளகாற இருந்தகாலும, அத ஒரு
வபகாருட்டைலல, ளதவென, அவெர் சர்வெவெலலமமயுள்ளவெரகாக இருப்பகாரகானகால,

அவெரகால சகலத்மதயும வசய்ய முடியும, அவெரகால சகலத்மதயும வசய்ய
முடியவெபிலமல எனறகால, அவெர் சர்வெவெலலமமயுள்ள ளதவென அலல. நகான
எமதக் கறகித்தப் ளபசகிக் வககாண்டிருக்ககிளறன எனபமத அறகிந்தகிரகாவெபிட்டைகால,

நகான இங்ளக நகினற வககாண்டு, உங்களளிடைம ளபசளவெ மகாட்ளடைன. நகான...

இப்வபகாழுத ஒவ்வவெகாரு இரவம, முடைக்க வெகாதத்தகினகால
பகாதகிக்கப்பட்டைவெர்களளகா, அலலத ஏளதகா ளககாளகாமறக் வககாண்டை யகாளரகா

ஒருவெளரகா, தூக்கப்படுக்மகயபிலகிருந்ளதகா அலலத சக்கர
நகாற்ககாலகியபிலகிருந்ளதகா எழுவெமதயும நவீங்கள் கவெனளிக்ககிறவீர்கள். அவெர்கள்

சுகமமடைந்தவெர்களகாக வவெளளிளய வசலவெமதயும, வசவெபிடைர்கள்
ளகட்பமதயும, கருடைர்கள் ககாண்பமதயும, ஜவீவெனுள்ள ளதவெனுமடைய



அமடையகாளங்கமளயும ககாண்ககிறவீர்கள். பகாருங்கள், ளதவென இனனும
ஜவீவெபிக்ககிறகார். ளதவென பூமகிமய வெபிட்டுப் ளபகாய் வெபிடைவெபிலமல.

சகிலசமயங்களளில அவெர் தமமுமடைய மனளிதமன எடுத்தக்வககாள்ககிறகார்,

ஆனகால அவெருமடைய ஆவெபிமய எடுத்த வெபிடுவெதகிலமல. அவெர் எலகியகாமவெ
எடுத்தக்வககாண்டைகார், அவெருமடைய ஆவெபிளயகா எலகியகாவெபின ளமல வெந்தத.

அளநக நூற்றக்கணக்ககான வெருடைங்களுக்கப் பபிற்பகாடு, அத ளயகாவெகான
ஸ்நகானகனளின ளமல வெந்தத, ளமலும இந்தக் கமடைசகி நகாட்களளில அத
மறபடியும வெரும எனற முனனறகிவெபிக்கப்பட்டுள்ளத. ளதவெளன அமத

வெகாக்கப்பண்ணபியுள்ளகார்.

10. இப்வபகாழுத, பபிசகாசு, அவென தனனுமடைய மனளிதமன
எடுத்தக்வககாள்ககிறகான, அதளவெகா - அந்த ஆவெபிளயகா ளவெற யகாரகாவெத ஒருவெர்

ளமல இங்ளகளய வதகாடைர்ந்த இருக்ககிறத. பரிளசயர்கள் இளயசுமவெ
வெபிசுவெகாசகிக்ககாத ககாரணத்தகினகால, அவெர் அவெர்களளிடைம கூறகினகார். அவெர்-

அவெர்கள்-அவெர் அவெர்களுமடைய உபளதசத்மதப் ளபகாதகிக்கவெபிலமல. அவெர்,

‘நவீங்கள் உங்கள் பபிதகாவெகாககிய பபிசகாசகானவெனகால உண்டைகானவெர்கள்.’ எனறகார்.

‘தவீர்க்கதரிசகிகமள உங்கள் பபிதகாக்களளில யகார்
தனபப்படுத்தகாமலகிருந்தகார்கள்?’ எனறகார். பகாருங்கள், அந்த ஆவெபி

வதகாடைர்ந்த இங்ளகளய இருக்ககிறத, அந்த நபர் தகான கடைந்த ளபகாககிறகான.

அதனபபிறக உயபிர்த்வதழுதலகில நகியகாயத்தவீர்ப்பு இருக்ககிறத.

இப்வபகாழுத, ஆபபிரககாம வவெளளிளய ஒரு அந்நகிய ளதசத்தகிற்க வசனற,

ளதவெனுமடைய வெகாக்கத்தத்தத்தகின ளபரில பரளதசகியகாய் சஞ்சரித்த
முதலகாவெத நபரகாயபிருந்தகான. ஆனகால அவென தனளனகாடு சகவெகாசம வசய்த
தனனுமடைய உலக கூட்டைகாளளிகள் எலலகாமரயும வெபிட்டுத் தனமனத்தகாளன

ளவெறபபிரித்தக் வககாண்டு, ளதவெளனகாடு ஒரு சகிளநககிதனகாக இருக்க
அவெளரகாடு தனளிமமயகாக நடைந்தகான.

11. ளதவென அந்த உடைனபடிக்மகமய எவ்வெகாற உறதகிப்படுத்தகினகார்
எனபமத வசனற இரவ நகாம கண்டுவககாண்ளடைகாம, அவெர் கலவெகாரியபில
எமதக் ககாண்பபித்தக் வககாண்டிருந்தகார் எனபமதக் கறகித்த அழககான
ககாட்சகிமய நகாம அங்ளக கண்டுவககாள்ககிளறகாம, அங்ளக தகான அவெர்

தமமுமடைய வசகாந்த கமகாரமன பலகியகாக வககாடுக்கப் ளபகாவெதகாக இருந்தகார்.



அதனபபிறக அவெர் மமீண்டும ஆபபிரககாமுக்கத் ளதகானறகி, தகாம மகார்பகம
வககாண்டைவெர் எனபமத அவெனளிடைம கூறகி, எனளவெ ஆபபிரககாம அவெருக்க ஒரு
கழந்மதமயப் ளபகால இருக்க முடியும எனறம, அப்படிளய அவெரிடைமகிருந்த

பகாமல, பலத்மத அருந்தமபடியகாகவம அவெர் அவெனளிடைம கூறகினகார்,

ககாரணம எனனவவெனறகால ஆபபிரககாம வெயத வசனறவெனகாயபிருந்தகான.

அவெனுக்க ஏற்கனளவெ 100 வெயதகாயபிருந்தத, சகாரகாளுக்க வதகாண்ணூற
வெயதகாக இருந்தத. கமடைசகியகாக மகாதவெபிடைகாய் நகினறளபகாய் ஐமபத

வெருடைங்களளகா அலலத நகாற்பத வெருடைங்களளகா ஆககியபிருந்தத. அவெள் ஒரு
சகிற வபண்ணகாய் இருந்த ளபகாளத அவென அவெமள வெபிவெகாகம

பண்ணபியபிருந்தகான, அப்ளபகாத அவென ஒரு வெகாலகிபனகாக இருந்தகான. இந்த
வெருடைங்கள் எலலகாம அவெர்கள் கணவென மமனவெபியகாக ஒனறகாக வெகாழ்ந்த

வெந்தகிருந்தனர். அதனபபிறக மகாதவெபிடைகாய் நகினற, அப்ளபகாத நகாற்பத
வெருடைங்கள் ஆககியபிருந்தத, அவெர்கள் அப்வபகாழுதம ளதவெனுமடைய
வெகாக்கத்தத்தத்மத வெபிசுவெகாசகித்தக் வககாண்டிருந்தனர். அத-அத

அற்புதமகாயுள்ளத.

12. நகாம எலலகாருக்கம அந்தவெபிதமகான வெபிசுவெகாசம தகான அவெசகியம. அமதக்
கறகித்த தர்க்கம பண்ணபிக் வககாண்டிருக்க ளவெண்டைகாம. அத... ளவெதகாகமம
தர்க்கம பண்ணப்படை ளவெண்டியத அலல. அத... ளவெதகாகமம பபிரசங்கம

பண்ணபி, ஜவீவெபிக்கப்படை ளவெண்டியதகாகம. இளயசு, ‘என பபிதகாவெபின
ககிரிமயகமள நகான வசய்யகாதகிருந்தகால, நவீங்கள் எனமன வெபிசுவெகாசகிக்க

ளவெண்டைகாம. ஆனகால என பபிதகாவெபின ககிரிமயகமள நகான
வசய்ளவெளனயகாககில, அந்த வெகார்த்மதமய வெபிசுவெகாசகியுங்கள்’ எனற

கூறகினகார். இனற, நகாம ககிறகிஸ்தவெ ஜவீவெபியம வசய்யகாதவெர்களகாக இருந்தகால,

நலலத அப்படியகானகால, நகாம ககிறகிஸ்தவெர்கள் அலலவவெனற ஜனங்களகால
கூற முடியும. ஆனகால ககிறகிஸ்த உங்களுக்கள் இருப்பகாரகானகால, அவெர்

உங்களுக்கள் இருந்த தமமுமடைய ஜவீவெமன ஜவீவெபிக்ககிறகார்.

13. பவல, ‘இனளி நகானலல, ககிறகிஸ்தளவெ எனக்கள் பபிமழத்தகிருக்ககிறகார்’

எனற கூறகினத ளபகால. ககிறகிஸ்த ஒரு மனளிதனுக்கள் ஜவீவெபிப்பகாவரனறகால,

அவெர்... அவெர் இங்ளக பூமகியபில இருந்த ளபகாத, ஜவீவெபித்தத ளபகானற
தமமுமடைய ஜவீவெமன ககிறகிஸ்த ஜவீவெபிக்ககிறகார், அவெர் அவ்வெகாற கூறகியுள்ளகார்.

அவெர், ‘இனனும வககாஞ்ச ககாலத்தகிளல உலகம எனமனக் ககாணகாத,



நவீங்களளகா எனமனக் ககாண்பபீர்கள். உலகத்தகின முடிவபரியந்தம நகான
உங்களளகாடு இருப்ளபன. நகான வசய்ககிற ககிரிமயகமள நவீங்களும

வசய்வெ வீர்கள்’ எனறகார். அவெர் மரித்ளதகாரிலகிருந்த உயபிர்த்வதழுந்த வெபிட்டைகார்,

அவெர் இங்ளக பூமகியபில இருந்த ளபகாத, வககாண்டிருந்த அளத வெலலமமயபில
அவெர் இப்வபகாழுத இங்ளகயபிருந்த, அளத ககாரியங்கமளச் வசய்த
வககாண்டும, அளத வெமகயகான ஜனங்கமள இரட்சகித்தக்வககாண்டும,

அளதவெபிதமகான வெபியகாதகியஸ்தர்கமள சுகமகாக்ககிக்வககாண்டும, அளத
வெபிதமகான தரிசனங்கமளக் ககாண்பபித்தக் வககாண்டுமகிருக்ககிறகார்.

14. புதகிய ஏற்பகாட்டில, சமபயகானத முதலகில தவெங்ககின ளபகாத, ளபதரு
சமபக்கத் தனனுமடைய வசய்தகிமயக் கூறகினகான, ளதவென, ‘கமடைசகி

நகாட்களளில, நகான மகாமசமகான யகாவெர் ளமலும என ஆவெபிமய ஊற்றளவென.

உங்கள் கமகாரரும கமகாரத்தகிகளும தவீர்க்கதரிசனம வசகாலலுவெகார்கள்.

உங்கள் வெகாலகிபர்கள் தரிசனங்கமளக் ககாண்பகார்கள்’ எனறகார். இளயசு வசய்த
ககாரியங்கள் மறபடியுமகாக கமடைசகி நகாட்களளில வசய்யப்படும எனபதகாக
ளதவென வெகாக்கத்தத்தம பண்ணபியபிருக்ககிறகார். நகாம அந்த நகாட்களளில தகான

ஜவீவெபித்தக் வககாண்டிருக்ககிளறகாம.

இளயசு தகாம ஒரு மகத்தகான சுகமளளிப்பவெர் எனற உரிமம ளககாரவெபிலமல.

அவெர் எலலகா ததகிமயயும ளதவெனுக்ளக வககாடுத்தகார். அவெர், ‘நகானகாக
எமதயும வசய்ய முடியகாத’ எனறகார். அவெர் ஏன வெபியகாதகிப்பட்டை எலலகா
ஜனங்கமளயும சுகமகாக்கவெபிலமல எனற அவெரிடைம ளகட்கப்பட்டை ளபகாத,

அவெர் அவ்வெகாற கூறகினகார்.

15. அவெர் வவெளளிளய வபதஸ்தகா களத்தகிற்கச் வசனற ளபகாத, அங்ளக
ஆயபிரக்கணக்ககான வநகாண்டிகள், வெமளந்த உறப்புக்கமளக்

வககாண்டைவெர்கள், சப்பகாணபிகள், கருடைர்கள் படுத்தகிருந்தனர். ஒரு
படுக்மகயபில (pallet) படுத்தகிருந்த ஒரு மனளிதமன அவெர் கண்டுபபிடிக்கம
மட்டுமகாக, அவெர் அவெர்கள் மத்தகியபில நடைந்த வசனறகார். அவெர் அவெமனச்
சுகமகாக்ககி வெபிட்டு, மற்றவெர்கமள வெபிட்டுச் வசனற வெபிட்டைகார். அத பரிசுத்த

ளயகாவெகான 5ம அதகிககாரம. 19ம வெசனத்தகில அவெரிடைம ளகள்வெபி
ளகட்கப்படுககிறத. அவெர், ‘வமய்யகாகளவெ, வமய்யகாகளவெ நகான உங்களுக்கச்
வசகாலலுககிளறன, பபிதகாவெகானவெர் வசய்யக் கமகாரன ககாண்ககிறவததளவெகா,



அமதளயயனறகி ளவெளறகானமறயும தகாமகாய்ச் வசய்ய மகாட்டைகார். அவெர்
எமவெகமளச் வசய்ககிறகாளரகா, அமவெகமளக் கமகாரனும அந்தப்படிளய

வசய்ககிறகார்’ எனறகார்.

ககிறகிஸ்த ளதவெனளிடைத்தகில பரிபூரண வெபிசுவெகாசம உள்ளவெரகாயபிருந்தகார்.

இளயசு வவெறமளன சரீரம தகான, ளதவென தகான அவெருக்கள் இருந்தகார்.

ளதவென ககிறகிஸ்தவக்கள் இருந்த, உலகத்மதத் தமக்க ஒப்புரவெகாக்ககிக்
வககாண்டைகார் எனற ளவெதகாகமம கூறககிறத.

16. இப்வபகாழுத, ஆபபிரககாம, அவென வெகாக்கத்தத்தத்மதப் வபற்றக்வககாண்டை
ளநரத்தகில, பபிரயகாணம பண்ணபிப் ளபகானகான, பபிறக அவென - ளதவென
அவெனுக்க வெகாக்கத்தத்தத்மத உறதகிப்படுத்தகினகார். எனளவெ ளலகாத்த
தனமனத்தகான பபிரித்தக்வககாண்டை பபிறக, இப்வபகாழுத ஏறக்கமறய

ஆதகியகாகமம 18ம அதகிககாரத்தகில அவெமன நகாம ககாண்ககிளறகாம; ளலகாத்த
வவெளளிளய ளசகாளதகாம வககாளமகாரகாவக்கள் வசனறகான, அத உலகத்தகிலும

உலகத்தகில உள்ளமவெகளளின மமீதம அனபுகூரும இனமறய
வவெதவவெதப்பகான வெபிசுவெகாசகிகளுக்க மகிகவம அழககான முனனமடையகாளம.

‘நவீங்கள் உலகத்தகிளலகா, உலகத்தகில உள்ளமவெகளளிளலகா அனபுகூர்ந்தகால,

ஏற்கனளவெ உங்களுக்கள் ளதவெனுமடைய அனபு இலமல’ எனற ளவெதகாகமம
கூறககிறத.

எனளவெ ளலகாத்த பபினவெகாங்ககிப் ளபகானவெர்களளகாடு கூடை ளபகாய் வெபிட்டைகான.

ஆனகால ஆபபிரககாமம ளதவென எங்க மவெத்தகிருந்தகாளரகா அவென அங்ளகளய
தரித்தகிருந்தகான, அவென முழு ககாரியத்மதயும சுதந்தரிக்கப் ளபகாககிறகான
எனற ளதவென அவெனுக்க வெகாக்கப்பண்ணபியுள்ளகார் எனபமத அவென

அறகிந்தகிருந்தகான.

17. இந்நகிமலயபில அந்த பூமகிளயகா ளமகாசமகாக இருந்தத. அளநகமகாக
மந்மதகள் மகிகவம வமலகிந்த ளபகாய் ககாணப்பட்டைன. ஒரு நகாள் ஆபபிரககாம
அந்த கருவெகாலகி மரத்தகின கசீளழ உட்ககார்ந்த வககாண்டிருக்மகயபில, அவென
தனனுமடைய கண்கமள ஏவறடுத்தப் பகார்த்த ளபகாத, தனக்க முனபகாக
மூனற மனுஷைர்கள் நகினற வககாண்டிருந்தகார்கள். அவெர்களளில ஒருவெர்

சர்வெவெலலமமயுள்ள ளதவென தகாளம. ளதவென ஏன தமளமல
தூசகிபடிந்தவெரகாக அந்த ரூபத்தகில ளதகானறகினகார் எனபமதக் கறகித்த



வெபியப்பமடைககிளறன. ஆபபிரககாம அவெமர உள்ளள அமழத்தகான, அவென ளபகாய்
ஒரு கனறக்கட்டிமயக் வககானற, அந்த இமறச்சகிமய சமமத்த, வககாஞ்சம
எண்வணமயயும, வககாஞ்சம பகாமலயும எடுத்தக் வககாண்டு வெந்தகான,

சகாரகாள் ளபகாய் வககாஞ்சம வரகாட்டிமயயும எடுத்தக் வககாண்டு வெந்தகாள்,

அவென அவெர்கள் முனபகாக அமவெகமள மவெத்தகான. சர்வெவெலலமமயுள்ள
ளதவென ஒரு மனளிதமனப் ளபகானற ஆககாரம புசகித்தகார்.

ளதவென அங்ளக எனன வசய்தகார் எனபமத நவீங்கள் கற்பமன வசய்த
பகார்க்ககிறவீர்களகா. அவெர் மக நவீட்டி (reached out), மகப்பபிடி நகிமறய

அணுக்கமளயும, வககாஞ்சம வபட்ளரகாலகியத்மதயும,

(வபட்ளரகாலகியத்மதயும, எண்வணய்கமளயும, மற்றம ககாரியங்கமளயும
நவீங்கள் அறகிவெ வீர்கள்) [சளககாதரன பபிரனஹகாம வமகாழகிவபயர்ப்பகாளரிடைம

ளபசுககிறகார் - ஆசகிரியர்.] ககாஸ்மகிக் வவெளளிச்சத்மதயும எடுத்த, மனளித சரீரம
எமவெகமளக் வககாண்டு உண்டைகாக்கப்பட்டுள்ளளதகா அமவெகமள எடுத்த,

அமத ஒனற ளசர்த்த, அதற்கள்ளள ஜவீவெபித்தகார். எப்படியும அவெர்
எனனவெகாக இருந்தகார் - அவெர் எனனவெகாக இருக்கப் ளபகாககிறகார் எனபதன
முனககாட்சகியகாக அத இருந்தத. அவெர் ககிறகிஸ்த இளயசுவக்கள்ளள

மகாமசத்தகில வவெளளிப்பட்டைகார்.

18. ஓ, அவெர் அற்புதமகானவெர். ஏளதகாவவெகாரு மககிமமயகான நகாளளில, நமத
இந்த சரீரங்கள் அமவெ எங்ககிருந்த வெந்தளதகா அங்ளகளய தகிருமபபிப் ளபகாகம.

ஆனகால நமமுமடைய ஆவெபி ளதவெளனகாடு சரியகாக இருக்கமகானகால,

உயபிர்த்வதழுதலகின ளபகாத, ஒவ்வவெகாவெரும மமீண்டும தகிருமபபி வெருளவெகாம.

அனவறகாரு நகாள் நகான-நகான எனனுமடைய தமலமுடிமய வெகாரிக்
வககாண்டிருந்ளதன, எனனுமடைய மமனவெபி, ‘பபிலலகி, உமமுமடைய

வபருமபகாலகான தமலமயபிமர நவீர் இழந்த வககாண்டிருக்ககிறவீர்’ எனறகாள்.

நகான, ‘ஆனகால, ளதளன, நகான அமவெகளளில ஒனமறயும இழந்த
ளபகாகவெபிலமல’ எனளறன.

அவெள், ‘அமவெகள் எங்ளகயபிருக்ககினறன?’ எனற ளகட்டைகாள்.



நகான, ‘நகான அமவெகமளப் வபற்றக்வககாள்வெதற்க முனபு, அமவெகள் எங்ளக-

எங்ளக இருந்தன? இப்வபகாழுத அங்ளக தகான அமவெகள் இருந்த,

உயபிர்த்வதழுதலகில எனக்ககாகக் ககாத்தக் வககாண்டிருக்ககிறத’ எனளறன.

ஆவமன. அமவெகள் ஒருசமயம இலலகாதகிருந்தத. அதனபபிறக ஒருசமயம
அமவெகள் இருந்தத. இப்வபகாழுத, அமவெகள் இலலகாத ஒரு ளநரமகாக

இருக்ககிறத. ஆனகால ளவெதகாகமத்தகினபடி, அமவெகள் மறபடியும இருக்கம
ஒரு ளநரம வெரும.

19. நகான அனவறகாரு நகாளளில, ஒரு மருத்தவெமர சந்தகித்ளதன. நகான, ‘டைகாக்டைர்,

நகாம ஒவ்வவெகாரு தடைமவெ ஆககாரம புசகிக்கம ளபகாதம, நமமுமடைய
சரீரத்தகிலுள்ள இரத்த - இரத்த உயபிரணுக்கமள நகாம உருவெகாக்ககி, அத
நமமம வெளரச் வசய்ககிறத எனபத உண்மம தகானகா?’ எனற ளகட்ளடைன.

அவெர், ‘அத உண்மம’ எனறகார்.

நகான, ‘நகான உமமகிடைம ஒரு ளகள்வெபி ளகட்ககிளறன. எனக்க 16 வெயதகிருக்கம
ளபகாத, நகான புசகித்த அளத வெபிதமகான ஆககாரத்மதளய இப்வபகாழுதம புசகித்த

வெருககிளறன. எனக்க 16 வெயதகில, நகான ஆககாரம புசகித்த ளபகாத, நகான
வெளர்ந்த, தகிடைககாத்தகிரமகாகவம, வபரியவெனகாகவம ஆளனன. இப்வபகாழுளதகா,

நகான அளத ஆககாரத்மதளய புசகிக்ககிளறன, ஒருக்ககால அதகிலும ளமலகான
அதகிக ஆககாரங்கமளளய புசகிக்ககிளறன, (ஆனகால) நகான எலலகா ளநரமும
வெயதகானவெனகாகவம பலவெ வீனமகானவெனகாகவம ஆககி வெருககிளறன. அமத

வெபிளக்கங்கள்’ எனளறன. அத வெபிஞ்ஞகானப்பூர்வெமகானதலல.

இந்தக் கண்ணகாடிக் கவெமளயபில தண்ணவீமர எடுத்த, நவீங்கள் அதகில
இனனும அதகிக தண்ணவீமர ஊற்றவெ வீர்களகானகால, அத அப்படிளய

வதகாடைர்ந்த முழுவெதம நகிரமபபி நகிரமபபிக் வககாண்ளடையபிருக்கம. ஆனகால அத
ஏன அவ்வெகாற இருக்ககிறத, அத கறகிப்பபிட்டை இடைம வெமர நகிரமபும ளபகாத,

நவீங்கள் அதகில வதகாடைர்ந்த தண்ணவீமர
ஊற்றகிக்வககாண்ளடையபிருப்பபீர்களகானகால, அத வதகாடைர்ச்சகியகாக கசீளழ வெழகிந்த
வெண்ணம இருக்கம? ஏவனனறகால ளதவென அவ்வெகாற கூறகியபிருக்ககிறகார்.

அததகான ககாரணம. ளதவெனுக்க ஒரு வெழகி உண்டு. அப்படிளய அந்த மலமரப்
ளபகானற, அத தவெங்ககி, முழு முதகிர்ச்சகி அமடைந்த நகிமலக்க வெருககிறத,



அதனபபிறக அத வெகாடி வெதங்ககிப் ளபகாக தவெங்கககிறத, ஆனகால அத
மமீண்டும தகிருமபபி வெருககிறத.

20. இப்வபகாழுத, ளதவென அங்ளக ஒரு சரீரத்தகில ஆபபிரககாமமச் சந்தகித்த,

அவெர் அவெனளிடைம அமதக் கூறகின ளபகாத, அவென அவெருமடைய
ககாலகளளிலகிருந்த தூசகிமயக் கழுவெ ளவெண்டியதகாயபிருந்தத. அத ளதவென

எனற ளவெதகாகமம கூறககிறத... அவெர் கூடைகாரத்தக்கப் பக்கமகாகத்
தமமுமடைய முதமகத் தகிருப்பபியபிருந்த, அவெர், ‘ஆபபிரககாளம, சகாரகாள்

எங்ளக?’ எனற ளகட்டைகார்.

‘அவெள் கூடைகாரத்தகினுள் இருக்ககிறகாள்’ எனற அவென கூறகினகான.

அவெர், ‘ஸ்தகிரீகளுக்க இருப்பமதப் ளபகானற, ஒரு
உற்பவெககாலத்தகிட்டைத்தகில, நகான உனமனக் ககாண வெருளவென’ எனற
கூறகினகார். சகாரகாள் அமதக் ளகட்டுக் வககாண்டிருந்தகாள். சகாரகாள் அமதக்
ளகட்டை ளபகாத, தன இருதயத்தகில நமகத்தகாள், உரத்த சத்தமகாக அலல.

சகாரகாள் இருந்த கூடைகாரத்தகின பக்கமகாக தமமுமடைய முதமகத்
தகிருப்பபினவெரகாக அவெர் இருந்தகார் எனற ளவெதகாகமம கூறககிறத, அவெர்

ஆபபிரககாமம ளநகாக்ககிப் பகார்த்த, ‘சகாரகாள் ஏன நமகத்தகாள்?’ எனற ளகட்டைகார்.

நகான எனன கூற கருதககிளறன எனற புரிககிறதகா? ளதவெனுக்க எலலகாம
வதரியும. நவீங்கள் எப்படிப்பட்டைவெர்கள் எனற அவெருக்கத் வதரியும.

உங்களுக்க எனன ளககாளகாற உள்ளத எனற அவெருக்கத் வதரியும. அத
எப்ளபகாதளம ளதவெனுமடைய ஒரு அமடையகாளமகாக இருந்த வெருககிறத...?...

பகாருங்கள், முனனறகிந்த, முனனறகிவெபித்தல. ககிணற்றண்மடையபில இருந்த
அந்த ஸ்தகிரீமயப் பகார்த்த, அவெளுக்க ஐந்த புருஷைர்கள் உண்டு எனற
இளயசு அவெளளிடைம கூறகின ளபகாத, அந்த ஸ்தகிரீமயக் கவெனளித்தப்

பகாருங்கள். ஏன-ஏன அவெள், ‘ளமசகியகா வெருமளபகாத, இமவெகமளச் வசய்வெகார்
எனற எனக்கத் வதரியும’ எனற கூறகினகாள், ஆனகால அவெர் ஒரு தவீர்க்கதரிசகி
எனற அவெள் நகிமனத்தகாள், ஆனகாலும தகான ளதவெகமகாரன எனற அவெர்
அவெளளிடைம கூறகினகார். அவெர் இனமறக்கம மகாறகாதவெரகாக இருக்ககிறகார். அத

அங்ளக முற்ககாலத்தகில ஆபபிரககாளமகாடு இருந்த, ஒரு சரீரத்தகில
வவெளளிப்பட்டை ளதவெ கமகாரனகாக இருந்தத. ஓ, உங்களுக்க அத புரிககிறத

எனற நமபுககிளறன.



21. இப்வபகாழுத, கவெனளியுங்கள், அப்ளபகாத ளதவென அமதக் கூறகினகார்,

அதனபபிறக அத அடுத்த மகாதமகாக இருந்தத. அத நகினற ளபகாய் 40

வெருடைங்கள் கழகித்த, அடுத்த மகாதத்தகில, ஸ்தகிரீகளுக்க இருப்பத ளபகானற
சகாரகாளுக்கம இருந்தத. இங்ளக ளவெவறகாரு சகிறகிய ககாரியத்மதயும நவீங்கள்

கவெனளிக்க ளவெண்டுவமனற நகான வெபிருமபுககிளறன. எனனுமடைய
சளககாதரர்களள, நவீங்கள் இமத கமற கூறப் ளபகாககிறவீர்கள் எனற எனக்கத்
வதரியும, ஆனகால சற்ற ளநரம அமமதகியகாக இருந்த, நவீங்கள் வெ வீட்டிற்கப்
ளபகான பபிறக, நவீங்கள் இமத ஆரகாய்ந்த பகார்க்க வெபிருமபுககிளறன. அங்ளக
ளதவென ஆபபிரககாமுக்க வெகாக்கத்தத்தத்மதக் வககாடுத்த ளபகாத, அவெர்

அவெனுக்க எனன வசய்தகார் எனபமதக் கவெனளியுங்கள்.

இப்வபகாழுத, சகாரகாளுக்க ஏளதகா சமபவெபித்தகிருக்க ளவெண்டும எனற
நமவமலலகாருக்கம வதரியும. அவெளுக்க ககிட்டைத்தட்டை 100 வெயதகாக
இருந்தத. இப்வபகாழுத, நவீங்கள் ளவெதகாகமத்மத வெகாசகிக்கம ளபகாத,

ஏளதகாவவெகாரு பள்ளளியபிலகிருந்ளதகா அலலத ஏளதகாவவெகாரு ளவெதகாகம
கலலூரியபிலகிருந்ளதகா வெந்தகிருந்த அனுபவெம மட்டுளம உங்களுக்கக்
ககிமடைத்தகிருக்கமகானகால, நவீங்கள் ஏளதகாவவெகானமறத் தவெற வெபிட்டு

வெபிடுககிறவீர்கள்.

22. கவெனளியுங்கள், நவீங்கள் முதலகாவெத ளதவெனுமடைய ஆவெபியபினகால
மறபடியும பபிறந்தகாக ளவெண்டும. நவீங்கள் அவ்வெகாற மறபடியும

பபிறந்தகிரகாவெபிட்டைகால, ளதவெனுமடைய வெகார்த்மத உங்களுக்க ஒருளபகாதம
புரியளவெ புரியகாத. ளதவென அவ்வெகாற கூறகியுள்ளகார். ‘இந்த ளவெதகாகமத்மத

நகான ஞகானளிகளுக்கம கலவெபிமகானகளுக்கம மமறத்த,

வெபிசுவெகாசகிப்பவெர்கமளப் ளபகானற பகாலகருக்க வவெளளிப்படுத்தளவென’ எனற
ளதவென கூறகியுள்ளகார். நவீங்கள் ளதவெனளிடைமகிருந்த எமதயகாககிலும

வபற்றக்வககாள்ள வெபிருமபபினகால, வவெறமளன ஒரு கழந்மதயகாக இருங்கள்.

ளவெதகாகமத்மத தகிறவங்கள். இளயசுமவெ ளநசகிக்கத் வதகாடைங்கங்கள்.

23. இப்வபகாழுத, எனனுமடைய மமனவெபி எனக்வககாரு கடிதத்மத எழுதம
ளபகாத, நலலத, நகான அமத வெகாசகிக்ககிளறன. அவெள் வதகாடைங்ககி, ‘அனபுள்ள
பபிலலகி, நகான இனறகிரவ இங்ளக உட்ககார்ந்த, உமமமக் கறகித்ளத அதகிகமகாக
சகிந்தகித்தக் வககாண்டிருக்ககிளறன’ எனற எழுதகியபிருப்பகாள். அமதத்தகான



அவெள் அந்தத் தகாளளில எழுதகியபிருக்ககிறகாள், ஆனகால அந்த வெரிகளுக்க
இமடைளய எனன இருக்ககிறத எனபமதயும, அவெள் எனன வசகாலலகிக்

வககாண்டிருக்ககிறகாள் எனபமதயும எனனகால கூற முடியும.

நவீங்கள் நகிச்சயமகாக ளவெதகாகமத்தகில, வெரிகளுக்க இமடைளய வெகாசகித்தகாக
ளவெண்டும, ஏவனனறகால வவெறம வெகார்த்மதயகாக மட்டுளம அமத
வெகாசகிப்பவெரிடைமகிருந்த ளதவென அமத மமறத்த மவெத்தகிருக்ககிறகார்.

ஞகானளிகளளின கண்களுக்கம கலவெபிமகானகளளின கண்களுக்கம அவெர் அமத
மமறத்த மவெத்த, கற்றக்வககாள்பவெமரப் ளபகானற பகாலகருக்க

வவெளளிப்படுத்தகின ளவெதவெகாக்ககியத்மதளய நகான ளமற்ளககாள் ககாட்டிக்
வககாண்டிருக்ககிளறன. ளவெதகாகமத்மத எப்வபகாழுதகாவெத வெகாசகித்தகிருப்பவெர்கள்
எலலகாரும, ‘ஆவமன’ எனற கூறங்கள். [சமபயகார், ‘ஆவமன’ எனககினறனர்
- ஆசகிரியர்.] அப்படியகானகால தனமனத்தகான தகாழ்த்தம கழந்மதயகாக அத
இருக்ககிறத, தற்வபருமமளயகாடு இறமகாப்பகாய் இருப்பதலல, ஆனகால

தகாழ்மமளயகாடு இருந்த, ‘கர்த்தகாளவெ, நகான அமத வெபிசுவெகாசகிக்ககிளறன’ எனற
கூறங்கள்.

24. எனனுமடைய நண்பர்களளில ஒருவெரகாககிய ஜகான ஸ்பபிவரல (John Sproul)

அவெர்கள் ஒரு சகிற பயணமகாக பபிரகானசுக்க வெந்தகிருந்தகார். அத அலஸகாஸ்
ளலகாவரய்ன (Alsace Lorraine) எனற நமபுககிளறன. அவெர் ஒரு

ளதகாட்டைத்தகிற்கள் நடைந்த வசனற ளபகாத, அங்ளக இளயசுவெபின உருவெச் சகிமல
ஒனற இருந்தத...
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