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அவள் அவ்வளவாக பயந்  ந்தாள், எப்ப ெயனில் அவ ைடய இ தயம்  ட்டத்தட்ட மணிக்  
ெதாண்   ைமல்கள்  ேவகத் க்    ப்ப  ேபால காணப்பட்ட . ெகாஞ்ச ேநரத் ற்  
 ன் தான்  அவள்  ட் ற்  வந் , தன் ைடய அைற ல் அைத அைம ப்ப த் , 
சரிெசய் ம்ப க்   யற் த் க் ெகாண்  ந்தாள்.
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நல்ல . இ  எனக்  சேகாதரன்  ர ்அவர்கைள நிைன க்  ெகாண் வ  ற . அவ ைடய 
   ைபயன், அவரிடத் ல், தான்  ரசங் க்க   ம் வதாக   னான். அவ க்  ஏ  அல்ல  
எட்  வய  க் ம். அவன், “அப்பா, நான்  ரசங் க்க   ம்  ேறன்” என்  அவரிடத் ல்   க் 
ெகாண்  ந்தான் . எனேவ ஒ  நாள் சைபயார ் ன்னதாக சேகாதரன்   ர,் “இப்ெபா  , மக்கேள, 
இங்ேக உட்கார்ந்  க் ம், ேட ட் (உங்க க்  ெதரி ம், அங்ேக அவன் தன் தைலைய நி ர்த் , 
வயதான  ரசங் யார் ேபால உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தான்) இன் ர  ெகாஞ்ச ேநரம்  ரசங் க்க 
ேவண் ம் என்    ம்  றான்”, என்றார்.

எனேவ,  (அைத ேகட்ட டன்) அவன் தன் ைடய இ க்ைக   ந்    த்   ரசங்க 
ேமைடைய ேநாக்  ஓ னான். உங்க க்  ெதரி ம், அவன் அவ் தமாக அங்ேக ஓ , சற்  நின் , 
ஆக்ேராஷமாக  ரசங் க்க ேவண் ெமன்  நிைனத்தான் . அவன் இப்பக்க ம், அப்பக்க ம் 
பார்த் ,  “உண்ைம ேலேய இைத நம்மால்  ெசய்ய   யா ” என்    ,   ம்ப ம் தன் 
இ க்ைகக்  ெசன்  அ ல் உட்கார்ந்  ெகாண்டான் .  (சேகாதரன்   ரான்ஹாம்  ரிக் றார)். 
இைத நம்மால் ெசய்ய   யா  என்  ேயா த்த அேநக ேநரங்கைள நான் பார்த்த ண் . அேநக 
ேநரங்களில், அ  சரியாகத்தான்  இ க் ற .

அவர்க ைடய தாய்மார்கள்  ேமப ம்,  டா ம் நமக்  பாடல்கைள பா வ  வழக்கம், 
ம ப  ம்அவர்கள்  பா வைத ேகட்க   ம்  ேறன் . நீங்க ம்   ம்ப ல்ைலயா? அவர்கள்  
பா வைத நான்    ம்  ேகட்ேபன் . ஒ ேவைள நாம் ம ப  ம் அவர்கைள அைழத்  அ த்த 
ஞா   இர  அவர்கள் இ வ மாக ேசர்ந் , நான்  ரசங்கம்   த் , சைப   ந்   றப்பட்  
ெசல் ம் சமயம் பா ம் பாடைல பா ம்ப க்  ெசய்யலாம். அ  என்ன பாடல்  என்  உங்க க்  
நிைன  க் றதா? அ ச் வ களில் மணல்கள் அ த்  ெசல்லப் பட்டன, அந்நியர்...அவர்கள்  
 ழக்   ந் ம், ேமற்   ந் ம் வ வார ் கள்; இராஜாேவா    ந் ண் ம்ப க் , 
அவ ைடய   ந் னர்களாக அவேரா   ட   க் ம்ப க் ,  (அவ் தமாக அந்த பாடல் 
ேபா ற  என்  நான்  நிைனக் ேறன்). அவர்கள் அந்த பாடைல பா வைத நான் ேகட்க 
  ம்  ேறன் . அ த்த ஞா   இர  அன்  அவர்கள் பா வைத நீங்கள்  ேகட்க 
  ம்   ர்களா? நிச்சயமாக. ேமபல் நீங்கள்  இங்ேக இ க்  ர்களா? டாக், அந்த சேகாதரி 
இங்ேக இ க் றாரா? அைத அவள் ேகட் க்ெகாண்  க்கக்  ம்,  டா ம் அங்ேக  ன்பக்கம் 
இ க் றார,் எனேவ அதற்காக அவர்கள் ெகாஞ்சம் ப ற்  ெசய் க் ெகாள்ளலாம், காரணம் 
ெகாஞ்ச ேநரம் க த்  இந்த ெபண்கள் அவர்கைள  ட்  ஓ ப்ேபாய்   வார்கள், அப்ப  
அவர்கள் ேபாக மாட்டார்களா? அ  சரிதான் . எனேவ அவர்கள் இப்ெபா   ெகாஞ்சம் ப ற்  
எ த் க் ெகாண் , அ த்த வாரம் பா ம்ப க்  அவர்கள்  ஆயத்தமாய் இ க்கட் ம்.
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ெகாஞ்சம் ேநரத் ற்   ன்  என் ைடய   ம்பம் ெவளிேய  றப்பட்  ெசன்ற ம், நான் 
தனிைம ல் ேதவேனா      ேநரம் ெஜ க் ம்ப க்  இ ந்ேதன் . இன் ர  நான்  இங்ேக வந்  
ெகாண்  ந்தேபா , இந்த பைழய  டாரம் வ யாக வ ம்ேபா , இங்ேக ெவளிேய கார்கள் 
வரிைச ல் நின்  ெகாண்  ப்பைத கவனித்ேதன் . அ  நீண்ட நாட்க க்   ன்பாக நடந்த 
பைழய நிைன கைள என் நிைன க்  ெகாண்  வந்த , எப்ப ெயனில் நாம் இங்ேக வழக்கமாக 
உள்ேள வந் ,   , காைல இரண்  அல்ல   ன்  மணி வைரக் ம் ெதாடர்ந்  நடக்கக்   ய 
மகத்தான ஆராதைனகைள நாம் ெபற்  ந்ேதாம். மக்கள்  அங்ேக ஒ   ட்டமாக    
அமர்ந்  ப்பார்கள்.
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அந்த பைழய   வா களில் அேநகர ் இன்ைறக்  இங்ேக  க் ம் இந்த கல்லைற ல் 
இ க் றார்கள் . நான்  என்ன ெசால் ேறெனன்றால் அவர்க ைடய சரீரங்கள்  தான்  இங்ேக 
இ க் ற , ஆனால் அவர்கேளா அங்ேக ம ைம ல் இ க் றார்கள் . சந்த கள்  ெதாடர்ந்  
வந் ெகாண்  க் ற , வா பர்கள் கடந்  ேபா றார்கள் . நாம் கடந்  ேபாய் ெகாஞ்ச 
நாட்க க் ள் , இன்ெனா  வா ப  ட்டம் நம் ைடய இடத்ைத எ த் க்ெகாள் ம். எனேவ, நாம் 
ஒவ்ெவா  நா ம் ேதவ க்ெகன் , அவ க்  மட் ேம   ப்ப  ஏற்றதா  க் ம். அ  அவ் தம் 
இ க்காதா?

இப்ெபா  , மக்கள்   ரிதமாக  றப்பட் , நாைள ேவைலக்  ேபாக ேவண் ய நாள் என்  
எனக்  ெதரி ம். எனேவ இன் ர  நாம் அவர்கள்  ன்னமாக ேபா ம்ப க்   ட்   ேவாம். 
இதற்   ன்  ஞானஸ்நான ஆராதைன ஏதாவ  உண்டா ? நல்ல .

4

இப்ெபா  , இந்த ஆ ர்வ க்கப்பட்ட பைழய ேவதாகமம் ெதாட் ல்  வங்  கல்லைற மற் ம் 
பரேலாகம் வைரக் ம், ஆரம்பம்  தல் கைட யாக ேபாய்ேச ம் வைரக் ம் ெசல்வதற்கான 
சாைல வைரபடமாக (Road map) இ க் ற , இைத நாம் ேந க் ேறாம். ஏெனனில்,     
வைரக் ம் இரட் க்கப்ப ம் ப க்கான இரட் ப் ன்   ட்டத் ன்  வ  ைறகைள இ ல் நாம் 
காண   ம். எனேவ இைத நாம்  றப்பதற்   ன், நம் ைடய தைலகைள சற்  
தாழ்த்   க்ைக ல், ேவதாகமத்ைத எ  னவரிடத் ல்  நாம் ெஜ ப்ேபாம்.
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எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இந்த ஆராதைன ல் ஏற்கனேவ ெசய்    க்கப்பட்ட 
எல்லாவற் ற்காக ம் இன் ம் பாடல்க க்காக ம் மற் ம் நைடெபற்றமற்ற எல்லாவற் ற் ம் 
நாங்கள்  உமக்  நன் ையத் ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம்;  “என் நாமத் னால் எங்ேக இரண்  
அல்ல   ன்  ேபர ்   றார்கேளா, அவர்கள் மத்  ல் நான் இ ப்ேபன்”, என்ற இந்த தய ள்ள 
வாக் த்தத்தத்ேதா , இந்த   ய கட் டத் ன்   ைர ன்   ழாக கர்த்தரா ய இேய  ன்  
நாமத் ல்   வ ம்ப க்  ெசய்தைமக்காக நாங்கள்  உமக்  நன்  ள்ளவர்களாய் இ க் ேறாம். 
ஆகேவ நீர ்இங்ேக இ க்  ர ்என்  நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம்.

ஆ ரத் த் ெதாள்ளா ரம் ஆண் கள்   ேசஷ  ரசங்கத் க் ப்  ற  உலக வரலா  மா க் 
ெகாண்  க் ம் ேபா ம், நீேரா மாறாதவரா  க்  ர் என்பைத அ ந்  ெகாள் ம்ேபா  
நாங்கள்   க ம் சந்ேதாஷமைட ேறாம். ேநரம் மா  ற , மக்கள்  மா  றார்கள், ேதசங்க ம் 
மா  ற , வாஞ்ைசக ம், மனப்பாண்ைமக ம் மா  ற ; ஆனால் நீேரா 
மாறாதவரா  க்  ர்.
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 தாேவ, இன் ர  நாங்கள்   க ம் சந்ேதாஷமா  க் ேறாம், ஏெனனில் நாங்கள்  
உம் ைடய வார்த்ைதைய வா த் , கடந்தகாலங்களில் நீர ்என்னவாய் இ ந் ர ்என்பைத நாங்கள்  
அ ந் ெகாண் , இன்ைறக் ம் அவ் தமாகேவ எங்கைள ேந க் ற, மன்னிக் ற மற் ம் 
 ரிந் ெகாள் ற ,  ஒ  ைச க ேலயா ன்  மணற் கடற்கைர ல் நடந்த அேத  தாைவேய 
நாங்கள்  அ   ேறாம் என்பைத அ ந்  க் ம்ேபா  நாங்கள்  சந்ேதாஷமைட ேறாம். ேம ம் 
எங்க ைடய ஸ்தானத்ைத அவர ்எ த் க்ெகாண் , ஒ  பா யா ,   ைவ ல் அைறயப்பட் , 
எங்க ைடய பாவங்கைள தன் ேமலாக எ த் க்ெகாண் , அைத  மந்  எ த் ப்ேபா ம்ப க்  
எங்க க்காக   ைவ ல் மரித் , பாதாளத் ல்  தள்ளப்பட்டார்.

ஆனால்  ர்க்கதரி ேயா,  “நான் அவ ைடய ஆத் மாைவ பாதாளத் ல்   ேடன் , என் ைடய 
பரி த்தைர அ ைவ காண ேடன் ”, என்      க் றார.் எனேவ நீர ்  ன்றாம் நாள் 
உ ர்ெத ந் , உன்னதத் ற்  ஏ , இன் ர  மாட் ைம க்க ேதவ ைடய வல  பாரிசத் ல்  
 ற்  ந் , நாங்கள்  ெசய் ற அ க்ைக ன்  நி த்தம் எங்க க்காக பரிந்  ேப க் 
ெகாண்  க்  ர.் ேம ம் எங்க க்  ெசாந்தமான, தனிப்பட்ட  வனான  உம் ைடய 
இரத்தத் னால் வாங்கப்பட்   க் ற  என் ம் மற் ம் நீர ் மரித் , கல்வாரி ல் எங்க க்காக 
பாவ பரிகாரம் ெசய் , உம் ைடய  ட் ன்   ட்டத் ல் ைவத்  க் ற எந்த ஒன் க் ம் 
எங்க க்  உரிைம இ க் ற  என் ம் அ க்ைக ெசய்யக்   ய  லாக் யத்ைத எங்க க்  
ெகா த்  க்  ர.்

எனேவ,  தாேவ, இங்ேக இந்த  ைர ன்   ழாக இன் ர  இந்த  டாரத் ல்     க் ம் 
ஒவ்ெவா  யாத்ரிக க்காக (Pilgrim)  ேச த்த ஆ ர்வாதத்ைத நாங்கள்
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ேகட் ேறாம். ேம ம்,  தாேவ, ேபைழக்  ெவளி ல் உம்ைம அ யாம  க் ம்   ஷர்கள், 
ஸ் ரீகள் மற் ம் ைபயன்கள், ெபண்   ள்ைளகேளா  ந்  நீர ் தாேம அவர்கைள இன் ர  
உம்மண்ைட இ த் க் ெகாள் ம். பரி த்த ஆ யானவர் தாேம,   ப்பாக அவர்க ைடய 
இ தயத் ன்  கதைவ தட் , நம் ைடய  தாவா ய ேதவனிடத் ல் கவர்ந்  இ த் க் 
ெகாள் ம்ப  ெசய்வாராக. இைத அளி ம் கர்த்தாேவ.

ஒவ்ெவா  சைபைய ம் மற் ம் இன்  பக  ம், இன் ர  ம், உலக   வ ம் நடக் ம் 
 ட்டங்கைள ம் ஆ ர்வ  ம். ேதவன் ம ைமைய ெபற் க்ெகாள் ம்ப க்  வார்த்ைதைய 
ேகட்க ம்,  ரிந் ெகாள்ள ம் மக்க ைடய கா கைள   த்தேசதனம் பண் ம்ப க் , 
ஊ யக்காரர்கள் யாவ ம்  ரசங் க்கத்தக்கதான ஏ தைல ெபற் க் ெகாள்வார்களாக. இைத 
நாங்கள்    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம், ஆெமன் .

நாம்   ைவயண்ைட வந்  வார்த்ைதையக்   த்      ேபா க்க இ க்ைக ல், ேதவன் 
தாேம இன் ர  அதேனா   ட ஆ ர்வாதத்ைதக்  ட் வாராக. இ  ஒ  வைக ல் ஞா   பள்ளி 
பாடத்ைதப் ேபால் இ க் ம்.
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ெகாஞ்ச ேநரத் ற்   ன்னர், நான் அங்ேக உட்கார்ந் ....  ந் த் க் ெகாண்  ந்ேதன் .  ல 
சமயம் அ தாேம ஆச்சரியமான காரியமாக... இங்ேக இந்த பட்டணத் ல்  ஒ  ெபரிய, கா யான 
அரங்கம் இ க் ற . அ  அந்த பைழய  ரீன் அரங்கம் (GreenTheatre). அ ல்ஆ ரத்  ஐ   
 தல் இரண்டா ரம் ேபர ் வைரக் ம் உட்கார ைவக்க    ம் என்  எண்  ேறன் . அங்ேக 
நமக்  ெகாஞ்ச நாட்கள்  அல்ல   ட்டத்தட்ட ஐந்  வாரங்க க்  ெதாடர்ச் யாக,  ல ஞா   
 ட்டங்கைள ம், அ ல் ஒ  ஞா    கமளிக் ம்  ட்டத்ைத ம் இந்த பைழய  ரீன் 
அரங்கத் ல் நடத் , அைத இங்  க் ம் உள் ர் நிைலயத்   ந்  ஒ பரப் ேவாமானால் அ  
 க ம் அ ைமயா  க் ம்.

ஏெனனில், அ  அவ்வள  ெசல    க்கா , ஒ  மணிேநரத் ற்  ஏறக் ைறய பத்ெதான்ப , 
இ ப  டாலர்கள்  ஆகலாம். அதற்கான ெசலைவ நாேன ெச த்த   ம்  ேறன் , ஏெனனில் அ  
ெவளி ல் நடக் ம் என் ைடய  ட்டம், அ ன் ெசலைவ நாேன ஏற் க்ெகாள்ள   ம்  ேறன் . 
அ  இங்  க் ம் மக்கைள  ட்டங்க க்  ெகாண்  வர ேவண் ம் என்பதற்காக ெசய் ேறாம். 
அவர்கைள அ ப்பக்  ய நல்ல இட ம் மற் ம் மனம் மா னவர்கைள ...

இன்  காைல  நம் ைடய  ேமய்ப்பர்  ெபரிய  வைலையக்  ெகாண்   ன்    ப்பைத  பற் 9
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ேப னைதக் ேகட்  நான்  க ம் களி ர்ந்ேதன் . நீங்கள்  எல்ேலா ம் அவ் தேம 
களி ர்ந்  ப் ர்கள் என்  நான்  அ ேவன். அ  சரிதான். அவர ்  ன தமாக நாம்  ன்கைள 
வைலக் ள்  ெகாண்  வரேவண் ம். ஆம், அதன்  ற  நாம் எல்ேலா ம் ேசர்ந்  க் ம்ேபா , 
நாம் நிற்ேபாம்.

இப்ெபா  , ேநற்  மாைல சேகாதரன்  ஜ னியர் ேகஷ்  அவர்களிடத் ல் இ ந்ேதாம் 
(அவ ைடய ெபயர ் அ தான் என்    வா க் ேறன்), அவ ைடய இடத் ல்  ேப ம்ப க்  
நாங்கள்  அங்ேக ெசன்  ந்ேதாம், அங்ேக ேதவன் ஆச்சரியமான  தத் ல் இறங்  வந்தார்.
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அக் ட்டத் ல் ஒ  ெபண்ைண அைழத்  வந்  ந்தார்கள். இயற்ைகயான தத் ல்  
பார்க் ம்ேபா , அதாவ  உங்கள்  கண்ணால் நீங்கள்  பார்க்க   மானால், நான் பார்த்த ஒ  
காரியம் என்னெவனில், அ  இந் யானா ன்   ழ் ப     ந்  வந்  ந்த ஒ  க ப் ன 
ெபண் , அவள்  பத் க் ள்ளா , அவ ைடய கா  ம்  ரல்வைள  ம் இ க் ம் நரம் கள்  
 ண் க்கப்பட் , அ னி த்தம் அவள் ேபச ம், ேகட்க ம்  டாத நிைல ல் ேமைடக்  
வந்  ந்தாள், மற் ம் ஏேதா ஓரிடத் ல்  ஒ  இரத்த நாளம் ந க்கப்பட்  அ னி த்தம் அவ ைடய 
ஒ  பக்கம் ெசய ழந்  ேபா  ந்த . அந்த ெபண் , அவள் அந்த ெபரிய இ ப்  கா  ப்  
தைலப்பட்ைடகைள (Big braces) அணிந்  ந்தாள், அவ ைடய தாய், அவள் ேமேல வ ம்ப க் , 
அவைள வ நடத் னாள்; அவள் ஒ  வா ப ெபண் ,    , ஒ ேவைள ப னா  அல்ல  ஏேதா 
அதற்ெகாத்த வய ைடயவளாய்  இ க்கலாம்.

ஏேதா ஒ   தத் ல், பரி த்த ஆ யானவர் ஆப் ரிக்காைவ என் கண்   ன் காட்  ல் 
ெகாண்  வந்தார். அைத நான் ேநாக் ப் பார்த் க்ெகாண்    ந்ேதன் . இந்த  த்தகத்  ம் ஒ  
தரிசனத்ைத   த்  எ  ைவத்  க் ேறன் , அ ல் ம ப  ம் ஆப் ரிக்கா க்  ெசல் ம்ேபா  
அ  ஆப் ரிக்கா ன்   தல்  ட்டத்ைதக் காட்  ம்  க ெபரிதான ஒன்றாக இ க் ம். அங்ேக 
 ட்டத் ல்  மக்கள்  என்ன நடக் ற  என்  அ யாமல் இ ந்தேபா , ஆனால்   ெரன்  ஒ  
தரிசனம் ேதான்ற; நா ம்,“பரேலாக  தாேவ...”
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அதற்காக நாம் அற் தங்கைள ேகட்கக் டா  என் ல்ைல. ேவதாகமம், “இந்த ெபல ன ள்ள, 
 பச்சார சந்த யார ்அற் தங்கைள ேத  றார்கள்”, என்   ற ற . நாம் அற் தங்கைள ேத  
ெசல்வ ல்ைல, ஆனால் ேதவன் அற் தங்கைள நடப் க் றார.் சரியாக அவர ் அைத  க்  
ெகாண்  க் ம்ேபாேத, அவர ் அற் தங்கைள நடப் த் க் ெகாண்  ந்தார.் ஆனால் நாம் 
அைவகைள ேத ச்ெசன் , அற் தங்கைள ெகாண்  க்கேவண் ம் என் ம்; நாம் 
இரட் க்கப்பட்  க் ேறாம் அல்ல  அவ் தமான காரியத்ைத ெபற்  க் ேறாம் என்பதற்கான 
அத்தாட் ைய (evidence) காண் க் ம் ெபா ட் ... அத்தாட் கைள நான்   வா ப்ப ல்ைல. 
நாம் ேதவைன அவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  ஏற் க் ெகாண்  க் ம்ேபா , நாம் 
இரட் க்கப்பட்   க் ேறாம் என்ற அத்தாட் ையேய நான்   வா க் ேறன் . அ   றப்பான  
என்  நான்  அ ந்  க் ேறன் , அதன்  ன்னர் கனிகள்   ன்ெதாட ம்.

எனேவ, எங்க ைடய ஆப் ரிக்கா டனான ெதாடர் கள்  ஒவ்ெவா  மணிேநர ம் 
அ கரித் க் ெகாண்ேட ேபா ம்ேபா , நாங்கள்  ஆப் ரிக்கா க்  ெசல்ல ேவண் ய ேநரம் 
ெந ங்  வந்  ட்ட  என்பதற்கான அைடயாளத்ைத அவர ்காண் க் மா  நான் அவரிடத் ல் 
ேகட் க்ெகாண்ேடன் . நாங்கள்  அந்த ெபண் க்  ெஜ த்தேபா , அவளால்  ேபச ம், ேகட்க ம், 
நகர ம்   ந்த . நம் ைடய ேதவன் ெசய்த காரியத்ைத பார்க் ம்ேபா  அ  ஆச்சரியமாய்  
இ க் ற . எனேவ, அதற்காக இன் ர  நாம்  க ம் சந்ேதாஷமாய் இ க் ேறாம். அவ ைடய 
அன்பான  ட்டார,் அவர்கள் எங்  ந்தா ம், இன் ர  அந்த ெபண்ைண பார்க் ம்ேபா  அவர்கள் 
 க ம் சந்ேதாஷமாய் இ ப்பார்கள்.
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நரம் கள்  அ னிடத் ன்    வ ம்  ண் க்கப்பட் , சரி ெசய்யக்   ய வ ேய இல்லாமல் 
மற் ம் எ  ேம ெசய்ய   யாத பட்சத் ல்  அ  எப்ப  சாத் யமா  க் ம்? நா  அல்ல  
 ரல்வைள மற் ம் ேகட்பதற்கான நரம் 

ெவட்டப்பட்    வ ம்  ண் க்கப்பட்  இ ந்த ; இந்த இரண் ம் ஒேர நரம் டன்  
சம்மந்தப்பட்  இ ந்த , ஆனால் அ   பத் னால்  ண் க்கப்பட்  ந்த . ஆனால் ேதவன் 
ஏேதா ஒ  வ  ல்...

அந்த ெபண்  ேப னைத ேகட்டவர்கள்  எத்தைன ேபர ்அங்ேக இ ந் ர்கள்? அவர்கைள நான் 
இங்ேக பார்க்கட் ம். நல்ல . அவளால் ேபச ம், ேகட்க ம் இன் ம் மற்றவர்களிடத் ல் ேபச ம் 
  ந்த . நான் இப்ப யாக அவளிடத் ல் ேப ேனன்.  (சேகாதரன்   ரான்ஹாம் ெம வாக 
ேப  றார்) நான், “நான் ேப வைத உன்னால் ேகட்க    றதா?” என்ேறன் . “ஆம்”

''நான் ேப வைத உன்னால் ேகட்க    றதா? ேம ம், “அம்மா” என்  ெசால், என்ேறன்.

அவள், “அம்மா” என்றாள்.

நான், “இேய ” என்  ெசால், என்ேறன்.

அவள், “இேய ”, என்றாள். சரி, நீ  றப்பட்  ெசன் , ேபசலாம்.

எனேவ ேதவன் அ ைமயானவர், இல்ைலயா?   வ ம் இரக்கம் நிைறந்தவர்.13
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எனேவ, இப்ெபா   இரண்  வாரமாக  கமளிக் ம் ஆராதைன ல் இ ந்த னால், அ  
தாேம என்ைன ம ப  மாக இன்ெனா  ஆராதைனைய நடத் ம்ப க்  என் ைடய இ தயத்ைத 
 ள்ளி   க்க ெசய் ற .

இப்ெபா  , எண்ணாகம்  த்தகத் க்    ப் ேவாம், நான் பைழய ஏற்பாட்ைட 
ேந க் றவன் . இன் ர  எண்ணாகமம் த்தகத்   ந்  ஒ  பாடத்ைத பார்க்கப்ேபா ேறாம்; 
எண்ணாகமம் 1 3 -ம் அ காரம்,  3 0 -வ  வசனம்.  வக்கமாக ம் மற் ம் அ ப்பைடக்கான 
ெபா ளாக ஒேர ஒ  வசனத்ைத நாம் ப க்கப் ேபா ேறாம். எனேவ, பா ங்கள், நாம் ஒ  
வசனத்ைத ேவதாகமத்   ந்  ப க் ம்பட்சத் ல் , நான்  இந்த ஒ  காரியத்ைத 
அ ந்  க் ேறன் , அ , என் ைடய வார்த்ைதேயா   ந் ேபா ம் ஏெனனில் நான் ஒ  மனிதன்; 
ஆனால் ேதவ ைடய வார்த்ைதேயா ஒ ேபா ம்   ந்  ேபாகா  காரணம் அ  ேதவ ைடய 
வார்த்ைதயாக இ க் ற . ஆகேவ, இ   ந்  ப க்கப்ேபா ற ஒ  வசனம், அ  நமக்  
அஸ் பாரமாக ம், உள்ேள வ  ற ஒவ்ெவா  நபைர ம் ஆ ர்வ க் ற மாய் இ க் ற , 
காரணம் நாம் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய த ர ேவெறான்ைற ம் வா க்கப்ேபாவ ல்ைல.

இப்ெபா  , நாம் 30-ம் வசனத்ைத பார்ப்ேபாம்:

அப்ெபா   காேலப் ேமாேசக்   ன்பாக ஜனங்கைள அமர்த் , நாம் உடேன ேபாய் அைதச் 
 தந்தரித் க்ெகாள்ேவாம்; நாம் அைத எளிதாய் ெஜ த் க்ெகாள்ளலாம் என்றான்.

ேதவன் தாேம வா த்த ேதவ ைடய வார்த்ைதேயா   ட ஆ ர்வாதத்ைத  ட் வாராக.

இப்ெபா  , இன் ர  என் ைடய தைலப்  என்னெவனில்: காேதஸ்  -  பர்ேனயா ல் (At 
Kadesh barnea). கர்த்த க்   த்தமானால்  ஒ    ய  ன்னனிைய ெகாண்  க் ம் பட்சத் ல், 
நாம் வரேவண் ய ஒ    ப் ட்ட இடத் ற்  வ ம்ப க் , நாம் ேபசப்ேபா ம் இந்த தைலப்ைப 
க த் ல் எ த் க்ெகாண்  க் ேறாம். ெசால்லப்ேபானால்  இைவயா ம் ( ரசங்கம்) ஏற்கனேவ 
 ன்  ட்ட டப்ப வ  இல்ைல, அ  எவ் தமாக ஏ த னால் ேபசப்பட்  க் றேதா, அவ் தேம 
அ  ெகா க்கப்பட்  க் ற . எப்ப   ரசங் க்க ேவண் ம் என்  பள்ளிக்  ெசன்  நான் 
கற் க் ெகாண்ட ல்ைல. நான் அைத நான்  அல்ல  ஐந்   ைற  யற்  ெசய்ேதன் , ஆனால் 
அப்ப ச் ெசய்த னால் அைத உண்ைம ேல ேமாசமாக  ழப் தான்  ேபாட்ேடன் . அைத எப்ப ச் 
ெசய்வெதன்  எனக்  ெதரியா . ஆனால் நான் அவைர ேந க் ேறன்  மற் ம் அவர ்   சார்ந் ம் 
இ க் ேறன் . நீங்கள்  யாவ ம் அவ் தேம ெசய்  ர்கள் என்  நான் அ ேவன்.
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எனேவ, ஆ  ேல இந்த ஒ  காட் ைய ேதவன்... ஒ  ெபரிய ேவதாகம நாடகத்ைத இங்ேக 
நமக்காக ேதவன் அைமத்  ைவத்  க் றார,் காரணம்  இைதக் ெகாண் தான்  நாம் 
ெச ப்பைடய ேவண் ம். எ ேரயர் பத்  அல்ல  பன்னிெரண்டாம் அ காரம் என்  நான் 
  வா க் ேறன் ,  “ேமகம் ேபான்ற இத்தைன  ரளான சாட் கள்  நம்ைமச்  ழ்ந்  
ெகாண்  க்க, பாரமான யாவற்ைற ம் , நம்ைமச்  ற்  ெந ங் நிற் ற பாவத்ைத ம் 
தள்ளி ட் ,   வாசத்ைத  வக்  றவ ம்   க் றவ மா   க் ற கர்த்தரா ய இேய ைவ 
ேநாக் , நமக்  நிய த்  க் ற ஓட்டத் ல்  ெபா ைமேயா   ட ஓடக்கடேவாம்”, என்  
   ற .
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இப்ெபா  ,    பைழய ஏற்பா ம், அ ன் கதாபாத் ரங்கள்  மற் ம் அவர்க ைடய 
பண் கள்  யா ம் நியாயப் ரமாணத்ைத ம் இந்த  கத்ைத ம் இைணக் ற   ய ஏற்பாட் ல் 
ெசால்லப்பட்  க் ம் இைணப் க் கல் க்  (Keystone),  ன் நிழலாய் இ க் ற . அேநக 
மக்கள்  இைத   ஸ்தவ  கம் என் ம்   ப்   றார்கள், ஆனால் அ  அப்ப யல்ல. அ  
பரி த்தா  ன்   கமாக உள்ள .   ஸ்தவ  கம்  ன்  வ டம் ஆ  மாதங்க க்  
நிைலத்  ந்த . ஆனால் நியாயப் ரமாணேமா அேநக  ற்றாண் களாக நிைலத்  ந்த . 
ஆனால்,   ஸ்தவ கம், அ  தான்    ய மற் ம் பைழய ஏற்பாட்ைட இைணத்த  அல்ல  
இரண்ைட ம் இைணக் ற இைணப் க் கல்லா  ந்த . (Keystone)
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அேநக  ைற நாம் ேவதாகமத் ல் பார்த்  க் ேறாம் மற் ம் அ  அேநக  ைற 
  ப் டப்பட்  க் ற , அ  'அப்ேபாஸ்தல நடப கள் ' என்  அைழக்கப்ப  ற . ஆனால் நான் 
அைத எப்ெபா  ம் அப்ேபாஸ்தல க் ள்  பரி த்த ஆ  ன் நடப கள் ', என்    ப்  வ  
வழக்கம். காரணம் அப்ேபாஸ்தலர்கள் ெவ மேன மனிதர்கள், ஆனால் 
அப்ேபாஸ்தலர்க க் ள்ளாக இ ந்த பரி த்த ஆ ேய, அவ ைடய அைசைவ ெகாண்  வந்தார்.

கர்த்தரா ய இேய , அவர ்ேபான  ற , அவ ைடய  ரிையைய ெதாடர்ந்  ெசய் ம்ப க் , 
கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  ஆ யா ய பரி த்த ஆ  சைப ன்  ேமலாக இறங்  வந்தார். 
இங்ேக   ஸ் வானவர் இ ந்தேபா , அவர்இ ந்தைதக் காட்  ம், அவர ் இல்லாதேபா  
இ க் ம் ெகாஞ்ச ெவளிச்சத் ல்   ேசஷ ெவளிச்சத்ைத  ரகா க் ம்ப க்  அ  
ெகா க்கப்ப  ற .
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அ  சந் ர ம்,  ரிய ம் ேபால் இ க் ற .  ரியன்  இல்லாதேபா  அ  ம ப  ம் 
உ க் ம் வைரக் ம் ெவளிச்சத்ைத ெகா க் ம்ப க்  சந் ரன்  ேமல் எ ம்  வ  ற .  ன்னர் 
சந் ரன்  மைறந்  ேபா ற . அ ன்  ற   ரியன்  சந் ரைனக் காட்  ம்  ரகாசமான 
ெவளிச்சத்ைத ெகாண்  க் றப யால்  சந் ர ைடய ெவளிச்சத்ைத அ  அைணத் ப் 
ேபா  ற .  எனேவ  சந் ர,  ெவளிச்சம்  என்ப  என்ன?  அ  சந் ரன்  ேமல்    ம்   ரிய ைடய



5காேதஸ்  - பர்ேனயா ல்

 ர ப ப்பாய் இ க் ற . அ    ஸ் ைவப்ேபால் இ க் ற . அவர ் இங்ேக இ ந்தேபா , 
அவர ் உலகத் க்  ெவளிச்சமாய் இ ந்தார.் அவர ் ேபான  ற  இன்ைறக்  உலகத் க்  
ெவளிச்சத்ைத ெகா க் ம்ப க்  மற் ம் அவர ்  ம்  வ ம் வைரக் ம் (மக்கள்) ெவளிச்சத் ல் 
நடக் ம்ப க்  தன் ைடய ெவளிச்சத்ைத  ர ப க் ம்ப க்  சைப ன்  ேமலாக தன் ைடய 
ெவளிச்சத்ைத  ரகா க்கச ் ெசய் றார,் அதன்  ற  எல்லாம்  அவரிடத் ல் ெகா க்கப்ப ம். 
 ன்னர் அவர ் தா   ராஜா ன்  ங்காசனத் ன்  ேமல்  ற்  ந்  என்ெறன்ைறக் ம் 
அரசா வார்.

இப்ெபா  , பைழய ஏற்பாடான  ஒ  அ ைமயான மா ரியாய் (Type) இ க் ம் பட்சத் ல் , 
நம்ைம அம்மா ரிேயா  ஒப் ட் ப் பார்த் , அம்மக்க க்  நடந்த எல்லா சம்பவங்கைள ம் 
பார்க் ம்ேபா , அ  நமக்  எ த் க்காட்டாக இ ப்பைத நம்மால் காண   ம். எனேவ, ேதவன் 
தாேம ஏகா ப யாக இ க் ம்பட்சத் ல் ... ேம ம் நான் ... இன் , இர  -  உண க்காக 
அைழக்கப்பட்  க் ம் ஒ   ட் ல்  நான் ேபா த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அவர்கள் தங்க க்  
 ரியமானவர்கைள ம ப  ம் ம ைம ல் சந் க் ம்ேபா  அவர்கைள அைடயாளம் 
கண் ெகாள்ள    மா என்  அ ந்  ெகாள்ள   ம் னார்கள்.  “ஆம் நிச்சயமாக நாம் 
அவர்கைள அ ந்  ெகாள்ேவாம்”, என்    ேனன் . பா ங்கள் , நாம் வாசம் ெசய்வதற் , நமக்  
 ன்   தமான சரீரங்கள்  இ க் ற . ஒன்  மனித சரீரம் (Human); இன்ெனான்  பரத் க் ரிய 
சரீரம்(celestial); மற்ெறான்  ம ைமப்ப த்தப்பட்ட சரீரம் (glorified), எனேவ, நாம் இந்த 
சா க்ேக வான சரீரமா ய மனித சரீரத் ல் ஒ வைரெயா வர் அ ந்  க் ம்ேபா , 
எவ்வளவாக ம ைமப்ப த்தப்பட்ட சரீரத் ல் ஒ வைரெயா வர் அ ந்  ப்ேபாம்?
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அ  இவ் தமாக இ க் ற , எப்ப ெயனில் நியாயப்  ரமாணேம ஒ  நல்ல காரியத்ைத 
உற்பத்  ெசய் ம்ேபா , எவ்வளவாக   ைபயான  அைதக் காட்  ம் ெபரிதான காரியத்ைத 
உற்பத் ெசய்ய    ம், ஏெனனில்அ  நியாயப் ரமாணத்ைத காட்  ம் ெபரிதான . ேம ம் 
சந் ரனால்  (நில ) ஒ    ப் ட்டபாக ெவளிச்சத்ைத உற்பத்  ெசய்ய    மானால்,  ரியன்  
வ ம்ேபா  அைதக்காட்  ம் அ னால்  எவ்வளவாக  ரகா க்க    ம். எனேவ நாம் நிச்சயமாக 
ஒ வைரெயா வர் அ ந்  ப்ேபாம்.

எனேவ இப்ெபா  , அ  நான்  அ க்க    வ  ேபால் இ க் ற , நாம் அ  ல் 
(Knowledge) ெதாடர்ந்  வளர்ந் க் ெகாண்  க் ேறாம். மனிதர்கள்  என்ற காரியம் வ ம்ேபா ; 
நாம்    ைபயனாக அல்ல     ெபண்ணாக இ ந்தைதக் காட்  ம் இப்ெபா   நாம் 
அ கமாக அ ந்  க் ேறாம், காரணம்  நாம் ஞானத் ல் வளர்ந்  வ  ேறாம். எனேவ    
மனிதவர்க ம் ஞானத் ல்  வளர்ந்  வ  ற . ஆனால் நீங்கள்  கவனிப் ர்களானால்,   கங்கள்  
எல்லாம் ஞானத் ல் ஒ ேபா ம் வளர்வ ல்ைல? உங்க க்  ெதரி மா உங்கள்  பாட்டனார் 
வ த்த  ட்ைடக்காட்  ம் இப்ெபா   நீங்கள்  நல்ல  ட் ல் வ க்  ர்கள்? ஒ  ேவைள உங்கள்  
 ள்ைளகள் இப்ெபா   நீங்கள்  வ க் ற  ட்ைடக் காட்  ம் ேமலான  ட் ல் வ க்கக்  ம்.
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ஆனால் ச பத் ல் ரீடர்ஸ்  ைடஜஸ்ட் அல்ல  ேவெறான் ல் நான்  ஒ  கட் ைரைய ப த் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . அ ல் அவர்கள்  ஒ     பா ம் பறைவைய (wren) எ த் , அ     
கட் வதற்கான எந்தெவான்ைற ம் அ ன் அ  ல் ைவக்காமல் அைத ஒ   ண் ல் அைடத்  
ைவத்தார்கள். அவள் அந்த  ண் ன்  தைர ல் தான்   ட்ைட ட ேவண்   ந்த . அவ் தமாக 
அைவகள்   ட்ைட ட்   ஞ் கைள,   பா ம் பறைவகைள, ெபாரித்தன. அவர்கள் அந்த 
  பா ம் பறைவ  ஞ் கைள எ த் , அைவகள்     கட் வதற்கான எந்தெவான்ைற ம் 
ைவக்காமல், அைவகைள  ட் ல்  அைடத்  ைவத்தார்கள்
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அைவகள்  தங்க ைடய  பாவத் ல்  மாற்றத்ைத ெபற் க்ெகாள் றதா என்  பார்க் ம்ப  
அைவகைள ப ைனந்  தைல ைறக்   ஞ்  ெபாரிக்க ைவத்  ேசா த்  பார்த்தார்கள். 
எனேவ, அதற்  ப ைனந்  வ டங்கள்    க் ம், காரணம் அந்த பா ம் பறைவகள்  ஒ  
வ டத் ற்  ஒ   ைறதான்   ட்ைட  ம்.

ப ைனந்  வ டங்கள்  க த் , அதாவ     கட் வதற்ெகன்  ஒ  ைவக்ேகா ம்  இன் ம் 
ேவெற  ம் இல்லாமல் ப ைனந்  தைல ைறக்   ற  வந்தபா ம் பறைவகளி  ந்  
இன்ெனா    ய பா ம் பறைவைய ஓரிடத் ல்  ெகாண் ேபாய் ைவத்தார்கள்;  தலாவ  அந்த 
  ய பறைவ ெசய்த காரியம் என்னெவனில், அவள் பறந்  ெசன்  ஒ   ட்ைட(nest) கட் னாள் , 
அைவகள்  ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  இ ந்தேபா  எவ் தமாக  ட்ைட கட் னேதா அேத தமாக 
இப்பறைவகள்   ட்ைட கட் ன.

ஆனால் மனிதேனா ப ப்ப யாக  ன்ேன க் ெகாண்  க் றான் , ப ப்ப யாக ஞானத் ல் 
 ன்ேன க் ெகாண்  க் றான் . நான்     க் ேறன் , எப்ப ெயனில்  உங்கள்  தாத்தா உங்கள்  
பாட் ைய பார்ப்பதற்  எ   வண்  ல்  (Ox cart) ெசன்றார.் உங்கள்  தகப்பனார ் உங்கள்  
தாயாைரப் பார்ப்பதற்    ைர வண்  ல் (horse buggy) ெசன்றார.் நான் என் மைன ைய 
பார்ப்பதற்  மாடல் T-ஃ ேபார்  காரில் ெசன்ேறன் . என் ைடய ைபயன் எட்    ண்டர ்
ெபா த் ய பந்தய கார்ைவத்  க் றான் . அைத நீங்கள்  எப்ப  அைழக்  ர்கள் என்  எனக்  
ெதரியா . ஒ ேவைள நம் ைடய ேபரப் ள்ைளகள் எ ர்காலத் ல்  ஒ  ெஜட்  மானத்ைத 
ைவத்  க்கலாம். நாம் ெதாடர்ந்   ன்ேன க் ெகாண்  க் ேறாம். ஏெனனில் நம் 
ஒவ்ெவா வ க் ம் ஆத் மா இ க் ற . இப்ெபா  , பறைவக்ேகா ஆத் மா என்ப  இல்ைல. 
ஆனால்  நமக்  ஆத் மா  இ க் ற .  நாம்    ஷ் கர்கள்   ைடயா ,  ஆனால்  நம்மால்
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காரியங்கைள தா மாறாக்க    ம்.

இப்ெபா  , நம்மால்  மரத்ைத   ஷ் க்க   யா , ஆனால் ேதவன் உண்டாக் ன மரத்ைத 
எ த்  நம்மால் ஒ   ட்ைட கட்ட    ம், ஏெனனில் நாம் அவ ைடய வ த்ேதான்ற ல் வந் , 
அவ ைடய  மார ம்,  மாரத் க மாய் இ க் ேறாம். என்னதான் நாம்  ழ்ச்  அைடந்த 
நிைல   ந் தா ம், நாம் இன் ம் ேதவ ைடய  மார ம்,  மாரத் க மாய் இ க் ேறாம் 
என்பைத அைடயாளம் கண் ெகாள்ள ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். நாம்  ழ்ச்  அைடந்த 
நிைல   ந் தா ம், நாம் இன் மாக ேதவ ைடய  மார ம்,  மாரத் க மாய்  இ க் ேறாம்.
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ேதவன் வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் ம்ேபா , ேதவன் வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற்ற 
ேவண் யவரா  க் றார். ஓ, அைத நீங்கள்    த் க் ெகாண்  க்  ர்கள்  என்  நான் 
நம்  ேறன் . சைபேய, இன் ர , இைத மட் ம் நீங்கள்   ரிந் க்ெகாண் , உணர்ந்  
ெகாள் ர்களானால், நீங்கள்  ஒ  கம்பத் தண்ைட  ரந்  இன்ெனா  கம்பத்தண்ைடக்  ஓட 
மாட் ர்கள் மற் ம் இந்த சைப   ந்  அந்த சைபக்  மா க் ெகாண்  க்க மாட் ர்கள். 
உங்க க்  இன்பத்ைத ெகாண்  வ ம்ப க்  உலகத் ன்  காரியங்கைள நா  ஓடமாட் ர்கள். 
ஒ   கமளிக் ம் ஆராதைன   ந்  இன்ெனா   கமளிக் ம் ஆராதைனைய ேத  
ஓடமாட் ர்கள். நீங்கள்  ேதவைன அவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  எ த் க் ெகாண்  க் ம்ேபா , 
எல்லாம்   ந்த  என்  நீங்கள்  அ ந்  ப் ர்கள். ேதவன் ஒ  வாக் த்தத்தத்ைத 
ெசய்  ப்பாரானால் , அந்த வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற் வ   ந்  அவர ் ெகாஞ்சங் ட 
 ல ப் ேபாகமாட்டார். அவர ் தன் ைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற் வ ல் கடைமப்பட்டவராய் 
இ க் றார.்

யாேரா ஒ வர,்“சரி, அவர்கள்   ன் வாங் ப் ேபாய் (Backslide),   ம்ப ம்...”   னைத 
ேகட்  க் ேறன் .  “ஆம், நான்  ேதவைன  ட்  ெதாைலந் ேபாேனன் ”, என்  அப்ப  நீங்கள்  
 றலாம். நீங்கள்  அவேரா   ட இ க் றவர்களாக காணப்பட்டால் , அவைர ட்  நீங்கள்  
ஒ ேபா ம் ெதாைலந்  ேபாகமாட் ர்கள். காரணம்  ேதவன் உங்கைள இரட் த்  ட் , அதன் 
 ற நான்  உன்ைன இரட் க்க ல்ைல என்    , உங்கைள தள்ளி டமாட்டார். அப்ப  அவர ்
ெசய்வாரானால் , அவர ் தன் ைடய ெசாந்த  ட்டத்ைதேய ேதால் யைடய ெசய் றவராய் 
இ ப்பார.் எனேவ, அவரால்  அப்ப  ெசய்ய  யா .
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நாம் ப ப்ப யாக ஞானமைட ேறாம், ஆனால் ேதவேனா  த ேலேய எல்ைலயற்றவராய் 
இ க் றார.் அவர ்பரி ரணமானவர். அவர ்ப ப்ப யாக ஞானத்ைத ெபற் க்ெகாள் றவர ்அல்ல. 
அவர ் எப்ெபா  ம் மாறாதவரா  க் றார். எனேவ, ஒ    ப் ட்ட ெந க்க  எ ம் ம்ேபா , 
ேதவன் அந்த ெந க்க  ல் இன்ன -  இன்ன வ  ல் நடந்  ெகாண் , ம ப  ம் அேத  தமான 
ெந க்க  எ ம் ம்ேபா  அவ் தேம அவர ்ம ப  ம் நடந் க்ெகாள்ள ல்ைலெயன்றால், அவர ்
இங்ேக நடந்  ெகாண்ட  தவறாக நடந்  ெகாண்டதா   ம். பா ங்கள்.
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எனேவ, எந்த காலமா  ம் , அவர ் எல்லா ேநரத்  ம் மாறாதவராய் இ க்கேவண் ம். 
எப்ப யாக மக்கள்  அதற்   ளக்கம்ெகா த் , ேதவத் வத் ன்  வல்லைமைய எ த் ப்ேபாட 
 யற் க் றார்கள் , என்னால் அைத  ரிந் ெகாள்ள   ய ல்ைல. காரணம்    ஸ்  ேநற் ம், 
இன் ம், என் ம், மாறாதவரா  க் ம்ேபா  அவ ைடய வல்லைம மாறாததா  க் ம், 
அவ ைடய மனப்பான்ைம மாறாததா  க் ம். அவர ் ேநற்  எப்ப  இ ந்தாேரா அவ் தமாக 
இப்ெபா  ம் எப்ெபா  ம் இ ப்பார.் அவரிடத்   ந் , நீங்கள்  ஒன்ைற ம் எ க்க  யா . 
அவ்வள தான் .

எனேவ அவர ் தன் ைடய   க் ரிய  ரயாணத் ல்  இ க் ம்ேபா  மரித்  உ ர்ெத ந் , 
ம த் வர்களால் ைக டப்பட்ட  யா யஸ்தர்கைள  கப்ப த் னார். எனேவ அந்த 
ெந க்க  ல்  அவர்கைள அவர ் கப்ப த்  அவ் தமாக நடந்  ெகாண்  ப்பாரானால் ; மற் ம் 
அந்த ேநற் ம், இன் ம் , என் ம் மாறாதவராய் இ ப்பாரானால், அவர ் இன்ைறக் ம் 
அவ் தமாகேவ நடந் க்ெகாள்ள ேவண் ம், இல்லாத பட்சத் ல் அவர் மக்க க்  
தவ ைழத்தவராக ஆ   வார். பா ங்கள். அங்ேக அவர ் ஒ  வாக் த்தத்தத்ைத ெகா த் , 
அ ேனா  அவர ் தரித்  ப்பாரானால் , இங்ேக அவர ்ஒ  வாக் த்தத்தத்ைத ெகா க் ம்ேபா , 
இதேனா ம் அவர ் தரித்  க்கேவண் ம். நிச்சயம் அவர ் அவ் தமாக ெசய்தாக ேவண் ம். 
ேதவனிடத்  ம், அவ ைடய வாக் த்தத்தத்  ம் எந்த ஒ  தவ ம் இல்ைல. தவ  நம் டத் ல்  
தான் இ க் ற ; அைத நம்பக்  ய   வாசேமா அல்ல  அவைர அவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  
ஏற் க்ெகாள்ளக்   ய காரியேமா நம் டத் ல் இல்ைல .

எனேவ, கவனி ங்கள் , நாம் பறைவக க்கான அ  க்  ர்ைமைய (Gumption) 
ெபற்  ப்ேபாமா னால், அைவகள்   வக்கத் ல் எவ் தமாய்  நடந் க்ெகாண்டேதா அவ் தமாய் 
நா ம் நடந்  ெகாள்ேவாம் . ஆனால் நாேமா  க ம் அ வாளிகைளப் ேபால் நடந் ெகாண் ,    
உலகத்ைதேய நாம் அ ந்  க் ேறாம் என்  எண்ணிக்ெகாண் ,“ஓ, அ  அப்ெபா   ஒ  
நாளில் அவ் தமாய் இ ந்த , என்     ேறாம், ேம ம் நாம் இன்ெனா  வைகயான  ழைல 
ஏற்ப த் க் ெகாள் ேறாம். ேதவ ைடய வார்த்ைதைய நாம் ஏற் க்ெகாள்வதற்  ப லாக, 
ெவ மேன ஒ    ய அைமப்ைப  வங்  ேறாம், பா ங்கள். 'நல்ல , இந்த வ  ல்தான்  அைத 
ெசய்வார'், என்     ேறாம். நாம் மட் ம் பறைவகைளப்ேபால் மாறாமல்   யா ன 
அ ப்பைட ல்  ெதரிந்  ெகாள்ளாமல் (freemoral agency) ேதவைன அவ ைடய வார்த்ைத ல்  
மட் ம்  ஏற் க்ெகாள்ேவாமானால்,  அ  காரியத்ைத    த் ைவக் ம்,  அவ்வள தான்.  ேதவன்
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அவ் தமாய்     க் றார.் எனேவ அைதக்   த்ததான எந்த ஒ  தைட  ல்ைல. 
உண்ைம ள்ள,  வேனா ள்ள ேதவன் இன்ைறக் ம்   க் றார ்என்  அ ந்  ெகாள்வெதன்ப  
எவ்வள  அ ைமயானதாய் இ க் ற . எல்லா  ழப்பத் ற்  மத்   ம் ேதவன்   த் , 
அரசா  றார்.

இங்ேக எ ப்   க் ம் இஸ்ரேவலா ய இந்த உடன்ப க்ைக ன்  மக்கள் , அவர்க ைடய 
சேகாதரனா ய ேயாேசப்ைப ற்   ழ்ப யாைம  னி த்தம் எ ப் க்  ெகாண்  ெசல்லப்பட்  
அங்ேக நா  வ டங்கள் அ ைமத்தனத்    ந்தார்கள். நீங்கள்  இைத கவனிக்க ேவண் ம் 
என்  நான்   ம்  ேறன்; அவர்கள் தங்க ைடய உடன்ப க்ைகைய ஒ ேபா ம் இழந்  
ேபாக ல்ைல. ஆனால் அவர்கள் தங்க ைடய  தந் ரத்ைததான்  இழந்தார்கேளயன் , 
தங்க ைடய உடன்ப க்ைகைய அல்ல. ஆ ரகாைம ம்  ற  அவ ைடய  த்ைத ம் 
இரட் த் க்ெகாள்ேவன்  என்  தன் ேமல் அவர்ஆைண ட் , ஆ ரகாம், ஈசாக் மற் ம் 
யாக்ேகா னிடத் ல் ேதவன் உடன்ப க்ைக பண்ணி  க் ம்ேபா , நிச்சயம் அவர ் அந்த 
வாக் த்தத்தத்ைத காத் க்ெகாள்ள கடைமப்பட்  க் றார.்
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ஆ ரகா க்  ெகா த்த வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற் வ ல் அவர ் எவ்வள  கடைமப்பட்  
 க் றாேரா, அவ் தேம அவர ்உனக்  ெகா த்த வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற் வ  ம் அேத 
 தமாய் கடைமப்பட்  க் றார.் நீங்கள்  ஆ ரகா ன்   த்தாய் இ க் ம்பட்சத் ல், அவ் தமாய் 
நடக் ம். நீங்கள்  எப்ப  ஆ ரகா ன்   த்தாய் ஆ  ர்கள்? ேவதாகமம், “  ஸ்  க் ள்  மரித்த 
நாம், ஆ ரகா ன்   த்ைத ஏற் க்ெகாண் , வாக் த்தத் தத் ன்ப   தந் ரவாளியா ேறாம்”, 
என்     ற . அப்ப யானால் ஆ ரகா க்  எவ்வளவாய் அவர ் கடைமப்பட்  க் றாேரா 
அேத தமாக உனக் ம் அவர ் கடைமப்பட்  க்  றார.் ெசால்லப்ேபானால், அ தாேம 
நம் டத்   ந்  எல்லா பயத்ைத ம்  எ த் ப் ேபா  ற . நீங்கள்  ஒன் க் ம் 
பயப்படாதவர்களாய் இ ந் , உங்க க்  அவர ்என்ன     க் றாேரா அ ன்ேமல்  ற்  ம் 
இைளப்பா னவர்களாய் இ க்கேவண் ம் என்  ேதவன்   ம்  றார.்

இன்ைறக்  நாம்   க் ற இந்த மணிேவைளக்  எ ராக சவால்   ற (challenge) ஒ  
மனிதன் நமக்  அவ யமா  க் ற . அ  சரிதான் .  ரண்பாடா ன ம் மற் ம் அ  ேபான்ற 
ஒவ்ெவா  காரியங்க ம், மார்க்கம் என்ற ெபயரில் மற் ம் இரட் ப் ,   ேசஷம் இன் ம் அ  
ேபான்ற காரியங்கள்  ெபயரில் உள்ேள  ைழ ன்ற இந்நாளில்  நம்மத்    ந் , யாராவ  
ஒ வர,் அந்த நாளில் அப்ெபா   நில ன் சவாைல சந் க் ம்ப க்  ேதவன் ேமாேசைய 
எ ப் ன  ேபால் எ ப்பப்படேவண் ம்.
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ஆம் அவர்கள் தங்க ைடய  தந் ரத்ைத இழந்தார்கேளயன் , தங்க ைடய உடன்ப க் 
ைகைய இழக்க ல்ைல .  அவர்கள் அ ைமகளா னார்கள் . ஆ  ம் அவர்கள  உடன்ப க்ைக 
நிைலத்  ந்த .
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அங்ேக ஒ  நாளில், எ ப் ன்  ஆேளாட் களின்  (taskmasters)  ழாக அவர்கள் வ  னால் 
 ன க்ெகாண் ம், அ  ெகாண் ம் இ ந்தார்கள், காரணம்  அவர்கள், அவர்க க்   ழாக 
அ ைமயா  இ ந்தார்கள். இங்ேக இந்த அழகான காட் ைய நீங்கள்  கவனிக்கேவண் ம் என்  
நான்   ம்  ேறன் . இ  நியாய ரமாணிக க்  (legalists)  ரேயாஜனமாய் இ க் ம். 
கவனி ங்கள் . ேதவன்  ேழ இறங்  வந் ,  “இப்ெபா  , நீங்கள்    ப் ட்ட காரியங்கைள 
ெசய் ர்களானால் , நீங்கள்    ப் ட்ட காரியங்கைள ெசய் ர்களானால்”, என்   ற ல்ைல. 
ஆனால் ேதவ ைடய   ைப, ேமாேச என்ற இரட்சகைர அ ளின . அ சரி. ேவ  எந்த 
நிபந்தைன ன்   ழாக ம் ேமாேச அ ப்பப்பட  ல்ைல, ஆனால் தன் ைடய ஏகா பத் ய 
  ைப னால் ேதவன் ேமாேசைய அ ளினார.் அ  ஒ  இரட்சகைரமட் ம் (savior) அ ளாமல், 
எந்த ஒ   ரமாண  ன் , எந்த ஒ  நிபந்தைன  ன் ,   ைப ஒ     க் றவைர ம் 
(deliverer) அவர்க க்  அ ளின . அ  ெவ மேன ேதவ ைடய   ைபேயயன்  ேவெறான்  
 ல்ைல. அவர்கைள அவர ் ெவளிேய ெகாண் வ ம் ப க் , அவர ் ேமாேசைய (இஸ்ேரல்) 
ேதசத் க்கான    க் றவராக ம், இரட்சகராக ம் இ க் ம் ப க்   ேழ அ ப் னார.்

அைத நான் நிைனக் ம்ேபா , எ ப் ல் உடன்ப க்ைக மக்கேளா  இ ந்த அேத ேதவன், 
நிச்சயமாக, இன் ர  சைப இ க் ம் அேத ெமத்தனம் மற் ம் அ த்தத் ன்   ழாக இ க் றார ்
என்  நான் நிைனக்க  வங்  ேறன் . தன் ைடய ெசாந்த   ைப னால், ேவெறா வ ைடய  
அல்ல, அவர ்ஒ     க் றவைர அ ப் வார். நாம் இன் ர  இந்த சைப ல் உட்கார்ந்  ப்ப  
எவ்வள  நிச்சயேமா அவ்வள  நிச்சயமாக இந்த கைட  நாட்களில்  பரி த்த ஆ  ன் 
ெபா தைல நாம் ெபற் க்ெகாள்ேவாம். அவர்க ைடய எந்த  ரயாசத் ன்  அ ப்பைட ன்  
ேம ம் ேதவன் ெசயல்படாமல், இந்த உடன்ப க்ைக மக்கேளா  இைடபட்டார.் எப்ப ெயனில், 
அவர ் தம் ைடய உடன்ப க்ைக ன்  மக்க க்  பரேலாகத்   ந்  இலவசமாக ஓர ்
  ைப ன்  ெசய்ைகைய தன் ைடய வாக் த்தத்தத் ன்  இராஜா பத் ய அ காரத் ன்  
அ ப்பைட ன்  ேமல் அ ப் னார.் அவர ்ேமாேசைய அ ப் னார.்
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எனேவ மக்கள்  அ ைமத்தனத் க் ள்  ெசன்  ;  பாவம்,  யா , ெதால்ைல மற் ம் இன் ம்  
அேநக தமான காரியத் ன்   கத் ல், அதாவ  அேத தமான ெந க்க  ல்  இன்ைறக்  
இ க் ம்ேபா ,  தல் தடைவ அவர ்ேமாேசைய அ ப் ன  ேபால இரண்டாவ   ைற அவ்வள  
நிச்சயமாக அவர ் இேய    ஸ் ைவ அ ப் வார.் எனேவ ெந க்க  எ ம் னேபா , ேதவன் 
தன் ைடய இராஜா பத் ய   ைப ன்  அ ப்பைட ேமல் அவர்  ரிைய ெசய்தார.்  எனேவ  அேத
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சட்ட  ட்டத் ன்   ழ், அேத காரியத்ைத அவர் ெசய்தாக ேவண் ம் இல்லாத பட்சத் ல் 
அப்ெபா   அங்ேக அவர் ெசய்த  அவைர தவ  ெசய்ததாக ஆக்   ம்.

அைத நீங்கள்   ரிந் க் ெகாண் ர்களா?

நான் எைத ெசால்ல  யற் க் ேறன்  என்றால் :  இன்ைறக்  சைப ல் நான் கண்ட  க ம் 
ெபரிய பாவம் என்னெவனில்  அ  அ  வாசமா ம். இ ப்ப ேலேய அ  ஒன் தான்  
பாவமா  க் ற . அ  வாசத்ைத த ர ேவெறான் ம் பாவ ல்ைல .
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அங்ேக ெவளிேய இர  எந்த அள க்  இ க் ற ? அங்ேக இ ள்  எந்த அள க்  இ க் ற ? 
என் ைடய கரங்களி  ந் ,  “இந்த அள  இ ள்  தான்”, ேபா ற  என்  உங்களால்  
 ற  யா . ஏெனன்றால் அ    வ ம் இ ளா  க் ற . எனேவ ஒேர ஒ  வ  ல் மட் ேம 
நீங்கள்  பாவம் (sin) என்னெவன்பைத அைடயாளம் கண் ெகாள்ளேவா,  ர்மானிக்கேவா    ம், 
அ  நீங்கள்    ப்ப னாேலா,  ைக   ப்ப னாேலா,  தாட்டம்   ைளயா வ னாேலா அல்ல. 
அ  இந்த வ  ல் அைடயாளம் கண் ெகாள்ளப்ப  ற ; எப்ப ெயனில் நீங்கள்  
அ  வா யாய் இ ப்ப னால் அைத நீங்கள்  ெசய்  ர்கள் . அ  உண்ைம .  நீங்கள்   தாட்டம் 
 ைளயா வ னாேலா, நீங்கள்  ெபாய் ேப வ னாேலா, நீங்கள்     வ னாேலா, அப்ப ப்பட்ட 
காரியங்கள்  எல்லாம் பாவம்  ைடயா , அைவயா ம் பாவத் ன்   ைள னால்  வ  ற . அதற்  
காரணம் உனக் ள்  ேவ  தமான ஒ  ஆ  வாசம் ெசய் றதாய் இ க் ற . ஆனால் நீங்கள்  
  வா யாய், ஒ   டமான   வா யாய் இ க் ம் பட்சத் ல், அவ் தமான காரியங்கள்  
உங்க க்  அவ்வள  மரித்ததா ம் மற் ம் உனக்   ன்பாக இ க் ம் இர ன் காரி ைளப் 
ேபால் இ க் ம். நிச்சயமாக. பா ங்கள். அவ் தமான காரியங்கள்  யா ம் அ  வாசத் ன்  
தன்ைமகளாய் இ க் ற .

பரி த்த ேயாவான்  3 -ம் அ காரத் ல்  இேய ,“  வா யாதவன்  எவேனா அவன் ஏற்கனேவ 
ஆக் ைனக் ட்பட்  க் றான் ”, என்     ள்ளார். நீங்கள்  இன் ம்  தலாவ  அ ப்பைடக்  
வர ல்ைல ;  நீங்கள்   வக்கத் ேலேய ஆக் ைனக் ட்பட்  க்  ர்கள் . எனேவ, அதற்காக 
நீங்கள்  சைப ல், இன்ன இன்னப்ப    க்க ேவண் ம் என்  ேகாட்பா கைள ைவத்  க்க 
ேவண் ம் என்  அவ ய ல்ைல. நீங்கள்  இைத ெசய் ம் பட்சத் ல் , நீங்கள்  இந்த சட்ட 
 ட்டங்கைள கைடப்  ப் ர்களானால் , நீங்கள்  அந்த சட்டத்ைத கைடப்  ப் ர்களானால், ஒ  
சைப ல் ேசர்ந் க் ெகாண்  இ ப்பதற்காக, அேநக சமயங்களில் மக்கள்  அப்ப ப்பட்ட   ய 
காரியங்கைள  ட்    வார்கள், இ ப்  ம் அந்த காரியம் அவர்க ைடய இ தயத் ல் 
இன் மாக இ ந்  ெகாண் தான்  இ க் ம், எனேவ அவர்கள் ந  ச் ெசன் , அைத 
ெசய்வார்கள். ஆனால் அேத சமயத் ல் ஒ  மனிதன் ேதவ ைடய ேதைவகைள சந் த் , 
ம ப  ம் ேதவ ைடய ஆ  னால்  றந்  ப்பாெனன்றால், அப்ப ப்பட்ட காரியங்கள்  
அவ ைடய வாழ்க்ைக ல் இ ந்  நீக்கப்பட்   க் ற . அைத அவன் ெசய்ய   ம்பமாட்டான் .
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நீங்கள்  ஒ  பன் ைய கற்பைன ெசய்  பா ங்கள் : அந்த பன்   ப்ைபேமட் க் ச ்ெசன் , 
அங்  ப்பைவகைள அவன் சாப்  வான் . நான்  அவைன  ைற  ற ல்ைல, அவன் ஒ  
பன் யாய்  இ க் றான் . அ தான் அவைன அப்ப  ெசய் ம்ப க் ச ்ெசய் ற . ஆனால் நீங்கள்  
ஒ  ெசம்ம யாட்ைட அப்ப  ெசய் ம்ப க் ச ் ெசய்ய   யா . காரணம் அங்ேக இரண்  
 பாவம் இ க் ற ; பன் க்  ஒ   பாவம் இ க் ற ; ெசம்ம யாட் க்  இன்ெனா   பாவம் 
இ க் ற . எனேவ அேத  பாவத்ைத அந்த பன் க் ள் , அேத  பாவத்ைத நீங்கள்  ைவத்  க் ம் 
வைர, அவைன நீங்கள்  எவ்வள தான்  த்தம் ெசய்ய ேவண் ம் என்   யற் த்தா ம், அவன் 
அேத  பாவத்ைதத்தான்  ெபற்  ப்பான் , காரணம்அவன்   வக்கத் ேலேய ஒ  
பன் யா  க் றான் .
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எனேவ, மக்கள்  இரட் க்கப்பட்ேட இ க்கமாட்டார்கள், ஆனால் அேநக  ைற, நாம் அவர்கைள 
அைழத் க் ெகாண்  வந் , சைப ல் ேசர்த்  இன் ம் அ  ேபான்ற காரியங்கைளச் ெசய் , 
அவர்கைள உ ப் னர்களாக ஆக்  ேறாம்.

அந்த காரணத் னால்  தான்  இன்ைறக்  மக்கள்  மத்  ல் அப்ேபற்பட்ட ஒ   ழப்பம் 
நில  ற . அவர்க க்  எந்த வ யாக   ம்ப ேவண் ம் என்  ெதரிய ல்ைல. தாங்கள்  
  ஸ்தவத்ைத  ன்பற்  ேறாம் என்    க்ெகாண் , அேத சமயத் ல் உலகத்   ந்  
ெகாஞ்சம்  ட  த் யாசப்பட் ராத மக்கைள, அவர்கள்  பார்க் றார்கள். அதற்  காரணம் ஒ  
நபர ் (அவைர சந் க்காம ம் அல்ல  ம ப  ம்  றக்காம ம் , கர்த்தரா ய இேய ைவ 
ஏற் க்ெகாள்ளாம ம், அவைர   வா க்காம  ப்பேத. அவர்கள்   ஸ்தவர்களா  க் ம் 
ப க் பழக்  க்கப்பட ்   க்கலாம;் அவர்கள் நடனமா   க்கலாம். அவர்கள் 
 ச்ச ட்  க்கலாம், அவர்கள்

பாைஷகளில் ேப   க்கலாம்; அவர்கள் இந்த எல்லா காரியங்கைள ம் ெசய்  க்கலாம், 
ஆனால் அவர்கள்    ஸ்  இேய வா ய நபரிடத் ல் வராம ம், ம ப  ம் அவர்க ைடய 
இ தயத் ல்  றவாதவர்களாய்  இ க் றார்கள் . இவ் தமான காரியங்கள்  மரிக் ம்ேபா  
மட் ேம நம் ைடய  பாவம் மாற்றப்பட் , ஒ    ய நபர ் றக் றான் .

எனேவ ேமாேச  வரம் அ யக்   யவய  வந்த டன் , பார்ேவான்   மாரத்  ன்  மகன் என்  
அைழக்கப்ப வைத அவன் நிராகரித்தான் . அதற்   ற  அவன் அந்த எ ப் யைன ெகான்  
ேபாட்டான் .  ஆனால்    யானில்  ேதவன்  ேமாேசேயாேட  ந் ,  அங்  ந்  அவைன    ம்ப

33
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அைழத்  வந்தார். ஒ  நாள் அந்த எரி ற  தைர அவன் சந் த்தேபா , அவன் எவ்வள  நாள் 
 வேனா  ந்தாேனா அவ்வள  நாள் வைரக் ம்  அவேனா  தரித்  க்கக்   ய ஒ  
அ பவத்ைத அவன் ெபற் க்ெகாண்டான் .

ேநற்ைறய இர  நான்    ன  தமாக அைதேய இன்ைறக்  நான்  றட் ம். எவ்வள தான் 
ேமாேச நன்றாக ேபா க்கப்பட்  ந்தா ம்; எவ்வள தான் ேவதசாஸ் ரத்ைதப த்  ந்தா ம், 
எவ்வள தான் அவன் ஒ  நல்ல சைப அங்கத் னனாக இ ந்  ந ் தா ம்,  (அவன் ஒ  நல்ல 
ஆ ரியைர ெபற்  ந ் தான், அ  அவ ைடய தாய்), அவன் எந்த அள க்  கல் ைய 
ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ேமா அந்த அள க்  கல்  ன்  ஒவ்ெவா   ரமாணத் ன்   ழ் அவன் 
ெகாண் வரப்பட்  ந்தா ம், அவன் ஒ  இராஜா  ைடய  மாரனா  ந்தா ம் அ  
காரியமல்ல. இ ப்  ம், இன் மாக அவன் தனக் தாேன  யற்  ெசய் , அைத அவன் சா க்க 
  யாமல்  ேபானான். ஆனால் ஐந்ேத நி டத் ல்  எரி ற  தரின்  ரசன்னத் ல், அவன் ஒ    ய 
ம ஷனாக மாற்றப்பட்டான் . ஏேதா காரியம் அவ க்  நிகழ்ந்த .

இன்ைறக்  நம் ைடய ேவதபாட சாைலகளில் (Seminaries) எ  ேதைவெயன்றால், 
அ கப்ப யான ேவதசாஸ் ரம் கற் க்கப்பட ேவண் ம் என் ல்ைல, ஆனால் மனிதன் ேதவ க்  
 ன்பாக வந் , அவைர  க கமாய் தரி க்கக்  ய எரி ற  தர ் (burning bush) அ பவேம 
நமக்  ேதைவப்ப  றதா   க் ற . அந்நாளில்  இ ந்த  ேபால, இன்ைறக்  நமக்  ஒ  
சவால்   ற (challenger) நபர ் ேதைவயா  க் ற . ேம ம் ேதவைன சந் த் , தாங்கள்  
ேப  ற  என்னெவன்  அ ந்  க் ற   ஷர்க ம், ஸ் ரீக ம் நமக்  ேதைவயா   க் ற . 
ஏேதா சைப  த்தகத்   ந்  அல்ல  ஏேதா தன்   ப் ரிைம ேவதசாஸ் ரத்   ந்  
(opentheology) எ த்  ேபா க்கக்  ய யாேரா ஒ வர ் நமக்  ேதைவ ல்ைல. இன்ைறக்  
நமக்  ,  எரி ற  தரின்  ரசன்னத் ல்   ற்  ந் , ம ப  ம்  றந் , ஒ    ய   ஷ் யாக 
மாற்றப்பட்ட ஒ  மனிதன் நமக்  ேதைவயா  க் ற . அப்ப ப்பட்டஒ  நபர்தான் இன்ைறக்  
நமக்  ேதைவயா  க் ற . அப்ப ப்பட்ட நபர ் தான்  எ வந்தா ம் அல்ல  எ  ேபானா ம் 
 த்த களத் ல்  ன்னணி ல்  நிற்பான்.

34

ேமாேச அவன் கட்டைளைய ெபற்ற  ற , எ ப் ற் ச் ெசன் , இஸ்ரேவல்  ள்ைளகைள 
   த்தான். நாம் கண்   த்த ஒ   கப்ெபரிய தவ , ஒ   கப்ெபரிய காரியம், அ , 
அந்நாளில் அ  இ ந்த  ேபால், இன்ைறக் ம் அவ் தேம இ க் ற . ேமாேச எ ப் ற்  ெசன் , 
இஸ்ரேவல்  ள்ைளகைள ஒன் ேசர்த் , ெவளிேய ெகாண்  வந்தவர்கைள நாம் 
அ ந் க்ெகாண்டேபா , இந்த தனிச்  றப்  வாய்ந்த காரியம் நிகழ்ந்த . அந்த காரியம் 
இ தான். நான் உங்கைள  ண்ப த்த   ம்ப ல்ைல. நான்  உங்கைள அைசத்ேதா அல்ல  
  க் ேயா உங்கள்  ேதாைல (hide) உரிக்க   ம்ப ல்ைல , ஆனால் நான்  சத் யத்ைதேய (truth) 
 ரசங் க்க   ம்  ேறன் . அைதக்    த்  ஒ  காரியம் இ க் ற , சேகாதரேன, 
அெதன்னெவனில், சத் யம் ஒ ேபா ம் உங்கைள  ரபலமாக்கா .  (popular); ஆனால் சத் யம் 
உங்கைள உத்தமனாக (honest) ஆக் ம், அ  ஒ  நல்ல காரியம். எனேவ நீங்கள்  
 ரபலமானவராய் இ ப்பைதக்  காட்  ம் உத்தமனாக இ ங்கள் . நிச்சயமாக உங்களால்     ம்.

35

எனேவ, அந்ததனிச்  றப்  வாய்ந்த காரியம் நிகழ்ந்தேபா , அற் தங்க ம், 
அைடயாளங்க ம் மற் ம் அ சயங்க ம் நிகழ்த்தப்பட்டைத நீங்கள்  அ ந்  ெகாள்ளேவண் ம் 
என்  நான்   ம்  ேறன் . அவர்கள் ெவளிேய வந்த டன் அவர்கேளா  கலப் ன  ட்டத்தா ம்  
(mixed multitude)  றப்பட் ப்ேபானார்கள்“ என்  ேவதாகமம்    ற . ஒ  கலப் ன  ட்ட 
மக்கள் . அ ல்  ல   வா கள்  இ ந்தார்கள் .  லர ்   வா க் ற மா ரி ந க் ற வர்கள் 
இ ந்தார்கள். மகத்தான அற் தங்கள்  நிகழ்த்தப்பட்டன; மக்க ம் தங்கைள   வா கள்  என்  
  க்ெகாண்  ெவளிேய  றப்பட் ச ்ெசன்றார்கள் , ஆனால் அவர்கள்   வா கேள  ைடயா . 
இன்ைறக்  நம் ைடய  ரச்சைன ன்   கப்ெபரிய காரணம் அங்  தான் இ க் ற ; நம்மால் 
அைத சரியாக இணங்கண் ெகாள்ள    ம்.   ஷர்க ம், ஸ் ரீக ம் சைபக் ள்  வந் , 
தங்கைள   வா கள்  என்   க் ெகாள் றார்கள். ஆனால் அவர்கள்    வா கேள  ைடயா . 
அைத நான்   ரசங்க டத் ல் கண்   த்  க் ேறன் . அைத நான்  ெஜப வரிைச ல் 
கண்   த்  க் ேறன் . அைத நான் எங் ம் கண்   த்  க் ேறன் . இவ் டங்களில் 
  ஷர்க ம், ஸ் ரீக ம் வந் ,  ”நான் ஒ    வா “,என்    க்ெகாண் ,   வா கைளப ்
ேபால் ேப  றார்கள் , ஆனால் அவர்கள்   வா கேள  ைடயா .

36

அவர்கள் ஓரிடத் ற்  வந்தேபா , இந்த மக்க ம் தங்கேளா   ட  றப்பட்  
வந்  க் றார்கள்  என்  கண்   த்த டன் , அங்ேக தான் இஸ்ரேவ க்   ரச்சைனேய 
 வங் ன . நிச்சயமாக, இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அைடயாளங்கள்  நடந்தன.

37

அைதத்தான்  இன்ைறக்  நம் ைடய நிஜ வாழ்க்ைக  ம், நம் ைடய சைபகளி ம் 
பார்க் ேறாம். ேதவன் காட்  ல் வந்  க் றார.் அவர ்  யா யஸ்தைர  கப்ப த்  றார;் 
அவர ் மரித்ேதாைர உ ேரா  எ ப்   க் றார;் அவர ்   ட ைடய கண்கைள 
 றந்  க் றார;் அவர ்ெச ட ைடய கா கைள ேகட் ம்ப க் ம்; ஊைமயைர ேப ம்ப க் ம் 
ெசய் றார;் அவர ் டவர்கைள  கப்ப த்  றார;் அவர ் மக்களிடத்   ந்   ற் ேநாய்கைள 
எ த்  ேபா  றார். அ  ம க்கப்படேவ   யா . அ  ஆ ரக்கணக் ல் இ க் ற . அ  
ஒ  ைற இங்ேக இ க் ம் எட்டாவ , ெபன் ெத  ல் (Eighth and penn street)  வங் , 
இப்ெபா   உலைக  ற்  ம் இ க் ம் ஒவ்ெவா  அஞ்ஞான ேதசத் ல்  இ க் ம்  ன் களி ம்  
மற் ம்  எவ் டத்  ம்  பத்தா ரம்  கணக் ல்  எ ப் தல்  அக் னிகளாக   டர் ட் 
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எரிந் ெகாண்  க் ற . அைடயாளங்க ம், அற் தங்க ம் நிைறேவற்றப்பட் , மகத்தான 
காரியங்கள்  ெதாடர்ந் ேபாய்க் ெகாண்  க் ற . ேதவ ம் அைசவா க் ெகாண்  க் றார.் 
நாம் சந் ப் ன்  ேநரமா ய,    ன்  ேநரத் ல் இ க் ேறாம்.

ஆனால் நாம் கண்   த்த  என்னெவனில், இ ேனா   ட ஒ  பலதரப்பட்ட  ட்டத்தா ம்  
ெசன்றார்கள் . அேநக தடைவ மக்கள்  ெவளிேய  றப்பட் ச ்ெசன் , “ஆம், நான் தான், நான்  இைத 
ெசய்ேவன்”, என்     றார்கள் . ஆனால் அப்ப ப்பட்ட மக்கள்  மாம்சத் க் ரியவர்கள் (Carnal) 
என்  அ ந் ெகாள்ள    ற .  த ல் ெகாஞ்சம் அ த்தம் (strain) அவர்க க்  வந்த 
மாத் ரத் ல், அவர்கள்  எ ப் க்    ம் ேபாக ேவண் ம் என்  வாஞ் த்தார்கள் , அவர்கள்  
 ண்  -  ேமெல கைள (garlic Pops)   ம் னார்கள். அவர்கள் ஆற்   ந்    த் வரப்பட்ட 
 ைன சாப் ட   ம் னார்கள் , அவர்கள் ஒ வைக ெவங்காயத்ைத ம்,  ண்ைட ம் 
  ம் னார்கள், அவர்கள் என்ெனன்ன காரியங்கைள எ ப் ல் ெகாண்  ந்தார்கேளா 
அைவெயல்லா வற் ன்  ேம ம் நாட்டம் ெகாண்டார்கள் .

38

அ  இன்ைறக்  இ க் ம் மாம்சத் க் ரிய சைப அங்கத் ன க்  ஒ அ ைமயான, 
ேநர்த் யான மா ரியாய் இ க் ற . அவன் உலகத் க் ரிய காரியங்கைள ேந க் றான் , 
ஏெனனில் அவன் ேதவனால் உண்டானவன்  அல்ல, ேவதாகம ம் ,  “நீங்கள்  உலகத்ைத ம், 
அ  ைடய காரியங்கைள ம் ேந ப் ர்களானால் , ேதவ ைடய அன்  உனக் ள் இல்லேவ 
இல்ைல” என்   ற ற .   ஸ்  தன் ைடய எல்லா  ற்  ம் (statements) 
சரியானவரா  க் றார். அ  உண்ைம. நாம் அ ந்  ெகாள்வ  என்னெவனில் , அ  இன்ைறக்  
மக்கள்  ெவளிேய ெசன்  ஓ, எவ் தத் லாவ , ேதவன் இைத மக்க ைடய இட பக்கத் ல் 
ைவத் , ஐந்தாவ   லா எ ம் ன்   ழ் ஆழமாக ப யச் ெசய்யேவண் ம் என்  நான்  
  ம்  ேறன் . ஒ  மனிதன், அவன் எவ்வள தான் ஒ    ஸ்தவைனப் ேபால ந க்க 
 யற் த்தா ம், அ த்தம் என்ற காரியம் வ ம்ேபா , அந்த மனிதன் தன் ைடய  கச் றந்த 
மற் ம்  க ேமாசமான பண் கைள, அ த்தத் ன்   ழாக இ க் ம்ேபா  ெவளிக்காண் ப்பான் . 
 ல சமயம் ஒ    ஸ்தவைன, ஓர ் அ த்தத் ன்   ழ் ைவத் , அவன் எப்ப  
நடந் க்ெகாள் றான்  என்  பா ங்கள், அப்ெபா   உங்களால்  அவன் எ னால் 
உ வாக்கப்பட்  க் றான்  என்   ற    ம்.

பரி த்த ஆ  சைபயார ் ேமல் இறங் ம்ேபா , ஒவ்ெவா வ ம் நன்றாக உணரலாம்; 
ஒவ்ெவா வ ம் கர்த்தைர   க்கலாம். ஆனால் ெதால்ைல ஏற்படட் ம், அப்ெபா   பா ங்கள் 
என்ன நடக் றெதன் . அதற்   ற  என்ன நடக் ற  என்  கவனி ங்கள் . நீங்கள்  உங்கள்  
நிைல   ந்   ழப்ேபா  ர்களா? நீங்கள்  கலப் ன  ட்டத்தாரில்  ஒ வராக இ க்  ர்களா? 
நீங்கள்  அைத சந் க்க பயப்ப   ர்களா? அ  தான் காரியம். உங்களால் அதற்  தாக்    த்  
நிற்க டாமல் ேபா ற . சேகாதரேன, நீங்கள்  அவ் தமாய் இ ந் ,  ன்வாங் ப்ேபாய், ேம ம் 
  மாக ம் மற் ம் உள்ேள ம் ெவளிேய மாய் இ க் ம் பட்சத் ல்  ஏன் நீங்கள்  கல்வாரியண்ைட 
வந் , உங்க ைடய  யத் க்  மரித் , ேதவ ைடய ஆ  னால் ம ப  ம்  றந்தவராய் 
இ க்கக் டா ? ஆெமன் . உங்க க் த்தான்  ெவட்கக்ேக .

39

  ஸ்தவத்ைத உரிைம ேகா  றவர்கேள உங்க ைடய சைபகளில்   க் ற நீங்கள் ... 
நாங்கள்  இங்ேக சைப உ ப் னர்கைள ேசர்க்க ல்ைல, நீங்கள்  இங்ேக இ க் ற 
வண்ணமாகவர ேவண் ய தான் , நீங்கள்  ெவவ்ேவ  சைபைய ேசர்ந்தவர்களா  க்  ர்கள் . 
ஆனால்   ஸ்த வர்கள் என்    க்ெகாள் ற மக்கேள, நீங்கள்  ேவ   தமான, எப்ப ெயனில், 
நீங்கள்    க்ெகாள் ற   யத்ைத   க்காமல் ேவ  தமான   யத்ைத   க்  ர்கள் , 
அ னால் நீங்கள்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  ச தாயத் க்  ெக தல் ெசய் றவர்களாக 
இ ப் ர்கள். ஆெமன். தங்கைள   ஸ்தவர்கள் என்    க்ெகாண் , அவைர அவ ைடய 
வார்த்ைத ன்ப  ஏற் க்ெகாள்ள ம், அேநக ைற அவ ைடய வல்லைம மற் ம் ம ைமக்  
சாட்  பகர்வதற் ம் ெவட்கப்ப   ர்கேள; அப்ப ப்பட்ட நீங்கள்  அவ ைடய கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ற்  ெகட்டப ்ெபயைர ெகாண்  வ  றவர்களாய் இ க்  ர்கள் . ஆெமன் . 
அ  உண்ைமதான் . அ  சரிதான். ேதவ ைடய வார்த்ைதக்காக நில் ங்கள் , அ ழ்ந்  
ேபா  ர்கேளா அல்ல   ழ்   ர்கேளா (sink or drown). ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமல் 
நில் ங்கள் .

ஆ ரகாம் அைத ெசய்ய ேவண் யதாய் இ ந்த , இல்லாதைவகைள இ க் றைவகளாக 
அைழத் , அவன் ேதவைன   வா த்தான் ; அ  அவ க்  நீ யாக எண்ணப்பட்ட . இன்ைறக்  
நமக்  என்ன ேதைவப்ப  றெதன்றால், சத் யத்ைத வாஞ் க் ற   ஸ்தவேம. அ  அ  ல் 
இ க் ற . நமக்  ேதைவப்ப  ற காரியம் என்னெவனில், அ  கஷ்டம் வ வைத கண்  
அ   ந்  ந  ேபாகாம ம், தன் ைடய நிைல   ந்   ழாம ம், ேவ  வ யாக தப் த்  
ஓடாம ம், அைத சந் க்கக்  ய  ல ம ப  ம்  றந்த   ஸ்தவ   ஷர்க ம், ஸ் ரீக ேம; 
ஆம் அைத எ ர்த்  நின் , தங்க ைடய நிைலைய காண் க் ம்    ஷ ம், ஸ் ரீ ேம. நீங்கள்  
அவ் தமாய் ெசய் ம் பட்சத் ல் , உங்க ைடய நண்பர்க ம் அைத ெமச் க்ெகாள்வார்கள் .
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ஒ  ஸ் ரீைய ெமச் க்ெகாள்ளாதவன் , அவன் எப்ப ப்பட்ட மனிதனா  ப்பான் ... 
தைலப் ரட்ைட தா மாறாக ஒட் க்ெகாண் , ேசற்  மண்ணினால் கட்டப்பட்ட த ப்  
 வைரப்ேபால் அவ்வள  அ ங்கமாக அவள் இ க்கட் ம்; அவள் எவ்வள  அ ங்கமாக 
இ ந்தா ம் இ க்கட் ம்; ஆனால் அேத சமயத் ல் அவள் ஒ   மாட் யாக ம், ஸ் ரீக க்கான 
ஒ க்கங்கள்  ெகாண்ட  ேபா மான  நற் ண ைடயவளாய்  இ ப்பாளாக.  அப்ப ப்பட்டவைள
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எ ர்ேநாக்  ற எந்த மனித ம், அவ க் ள்    தள    ஷத்தன்ைம இ க் மானால், 
அவ க்  மரியாைத ெச த் ம்  தமாக அவ ைடய ெதாப் ைய தைல   ந்  எ ப்பான் . 
ஒ    ந்  ேபான ேதவ ைடய  மாரேன அவ் தமாய் நிைனப்பாெனன்றால், ேதவன் 
ேமல்பற்  க் ம் உ   னி த்தம் சரிைய சரிெயன் ம், தவைற தவெறன் ம் அைழக் ம் 
மனிதைனக்   த்  ேதவன், தம் ல் என்ன நிைனப்பார்.

இன்ைறக்  நமக்  சைப ல் ம ப  ம் ஒ  நல்ல, பழங்காலத்  பரி த்த ப  ன்  
எ ப் த ம், ேவதாகமம்     ற பரி த்த ஆ  ேம ேதைவப்ப  ற .   ஸ்தவம் என்ற 
ெபயரில் இந்த உ   ல்லாத ( வனில்லாத)   ஸ்தவ காரியங்கள்  அ கப்ப யாக 
ேபாய்க்ெகாண் ம், நடந் ெகாண் ம் இ க் ற . அ கப்ப யான ஸ்தாபனங்கள் , 
அ கப்ப யான ேவதசாஸ் ரம் , அ கப்ப யான கல் ... நான் அைத ஆதரிக்க 
 யற் க்க ல்ைல ...
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சைப எவ்வள   டமா  இ க் றேதா அந்த அள க்  மக்க ம் ஏேதா ஒ  தத் ல்  டமா  
நடக்க   யாமற் ேபா  க் றார்கள் . இேதா, காரியம் இ தான். சைப அந்த அள க்  
 டமா   க் ற  (crippled), அதற்காக கல்  உங்கள்  ஊன் ேகால்  அல்ல; உங்கள்    வாசேம 
உங்கள்  ஊன்  ேகாலா  க் ற . ஆெமன் . சரிதான். கல் யால் அைத ெசய்யேவ   யா , 
ஸ்தாபனத்தால்  அைத ெசய்யேவ   யா ;  “ேமல்  ட் ” அ பவத் க்  மாறாக எந்த ஒ  
ஸ்தாபன ம் இ க்கேவ   யா . ெபந்ெதேகாஸ்  ன்  இடத்ைத எந்த ஒ  பள்ளிக்  ட ம் 
ஒ ேபா ம் எ த் க்ெகாள்ள   யா . அ னால் ஒ ேபா ம்   யா .  “பலத் னா ம்  அல்ல, 
பராக் ரமத் னா ம் அல்ல, என் ைடய ஆ  னாேல ஆ ம் என்  கர்த்தர் ெசால்  றார.் 
ேவதாகம அ பவத் க்    ம் ச ் ெசன் , ம ப  ம்  றந் , ஆட் க் ட் யானவரின்  
இரத்தத் னால் க வப்பட் , ெவண்ைமயாக்கப்பட் ,   ப் க்கப்பட்ட, இ  ைற  றந்த 
  ஸ்தவர்கேள இன்ைறக்  நமக்  ேதைவப்ப  றதா  க் ற . இன்ைறக்  உலகத் க்  
ேதைவயா  க் ற  என்னெவன்றால்  ஒ  எ ப் தல், அதாவ  பழங்கால எ ப் தல் , 
ஏறக் ைறய  . . 66-ல் பரி த்த ப ல் ெபற் க்ெகாண்ட அப்ப ப்பட்ட ஒன் .

இப்ெபா  , என் ைடய சேகாதரேன, சேகாதரிேய, இந்த பலதரப்பட்ட  ட்டத்தார ்
அவர்கேளா   ட ேபானைத கவனிக் ேறாம். ெகாஞ்ச நாட்கள்  க த்  அவர்கள்   ைற ற 
 வங் னார்கள். அைதத் தான்  ஒவ்ெவா  ேதவ ைடய அைச  ம் நாம் கண்   க் ேறாம். 
ெமத்ேதா ஸ் களா ய நீங்க ம் அைதத்தான்  உங்க ைடய சைப ல் நீங்கள்  காண்  ர்கள்; 
பாப் ஸ் களா ய நீங்க ம் அைதத்தான்  உங்கள்  சைப ல் காண்  ர்கள். 
 ரஸ் ேடரியன்கேள, ெபந்தெகாஸ்ேதக்கேள, நீங்கள்  யாரா  ந்தா ம், நீங்கள்  
அப்ப ப்பட்டவர்கைள காண் ர்கள். அ  ஒ  பலதரப்பட்ட  ட்டத்தார.் அங்ேக கடந்  ேபான 
ப ேனழாம்  ற்றாண் ல் , ஜான்ெவஸ்  எ ப் தைல ெபற்  ந்தேபா , ஒ  பலதரப்பட்ட 
 ட்டத்தார ்அவர்கேளா   ட ெசன்றனர.் மார் ன்  த்தர் எ ப் தைல ெபற்  ந்தேபா , ஒ  
பலதரப்பட்ட  ட்டத்தார ் அவர்கேளா   ட ெசன்றனர.் ஜான் ஸ் த்  லமாக பாப் ஸ் கள் 
எ ப் தைல ெபற் க்ெகாண்ட ேபா , ஒ  பலதரப்பட்ட  ட்டத்தார ்அவர்கேளா  ட ெசன்றனர.் 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் எ ப் தைல ெபற் க்ெகாண்டேபா , ஒ  பலதரப்பட்ட  ட்டத்தார ்
அவர்கேளா   ட ெசன்றனர.்
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சரியாக அப்ப ப்பட்ட காரியம் தான் அைத ஒன் ற் ம்  ரேயாஜன மற்றதாக 
மாற் ப்ேபாட்ட . உண்ைம ேலேய அ தாேம அசலான நபர்களாக இ க் ம் பட்சத் ல் , 
அவர்கள் ெதாடர்ந்  சைப ல் தரித்  ந் , இவ் தமான பலதரப்பட்டவர்கைள ெஜ த்  
ெவளிேயற் , ெதாடர்ந்   ன்ேன  ெசன்  ப்பார்கள் . அப்ெபா   ெமெதா ஸ் , பாப் ஸ் , 
 ரஸ் ேடரியன்  மற் ம் ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைபகளில் ெதாடர்ந்  எ ப் தல்  ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்  க் ம், அப்ப ப்பட்ட ஒன்  இல்லாததற்  காரணம் அந்த பலதரப்பட்ட 
 ட்டத்தார்தான் .
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அவர்கள் (எ ப்ைத  ட்  ெவளிேய  றப்பட்  ெதாடர்ந்  ெசன்றார்கள் . எனேவ அவர்கள் 
அங்ேக ேபாய் ேசர்ந்த டன்  அவர்கள்   ைற ற  வங் னார்கள். அந்த வனாந் ரத் ற்  வந்  
 ன்  மாதம்தான் ஆ ற . அதற் ள்  அவர்கள்,“ஓ, எங்க க்  ெகாஞ்சம்  ண் ம், ெகாஞ்சம் 
ெவங்காய இனப் ண் வைக ம் இ ந்தால்  நலமா  க் ம்”, என்  ேகட்கத்  வங் னார்கள் . 
அங்ேக அவ் டத் ல் அவர்கள் ெசன்றைடந்தேபா , அவர்க க்   ண் க்  ப லாக  தர்களின்  
உண  ெகா க்கப்பட்ட , இ ப்  ம் அவர்கள்   ைற   னார்கள். ஏெனன்றால், அவர்க ைடய 
உண  ெசரிமான அைமப்  (gastronomics)  தர்க ைடய உணைவ ெசரிமானம் பண்ணக்  ய 
நிைல ல் இல்ைல.

இன்ைறக்   ஷயேம அ தான் . நமக்  பழங்காலத் , பரி த்த ஆ  ன் எ ப் தைல 
ெபறாம  க் ேறாம் மற் ம் நம் ைடய ஆ க் ரிய உண  உண் ம் அைமப்பான  
உண்ைம ேலேய நல்ல ம், பழங்காலத்  பாணி லான, பரி த்தஆ  ன்  நிைலயான 
எ ப் தைல ம் ெசரிமானம்  பண்ணக்  ய நிைல ல் இல்ைல. நமக்  ஒ ம த் வரின்  
ம ந் ட்  அவ யம், அெதன்னெவனில் நம்ைம சரிெசய்யக்  ய ம த் வர ் -  இேய  ன்  
ம ந்   ட்ேட நமக்  அவ யமா  க் ற . நிச்சயமாக அவர்கேளா காத்  ப்ப ல்ைல. 
அவர்கள் எ ப்ைதேய நிைனத் க்ெகாண்  ந் , அவர்கள்  ன் க்    ம் ப் ேபா றார்கள். 
அப்ப ப்பட்ட ஒன்  எ ம்  ற ஒ  சைபைய நீங்கள்  பார்ப் ர்களானால் , அ  ஒ  ற் ேநாைய 
ேபால்  பர ,    சைபைய ம்  அ  ெகான்  ேபா  ற .  அ  சரிதான் ,  அ   வங் ன
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மாத் ரத் ல் அைதெவளிேய  ரத் ப் ேபாட ேவண் ம்.

இப்ெபா  , அவர்கள் ெவ  ரம்  ட ெசன்  க்க மாட்டார்கள். எனேவ,  ந் த் ப் 
பா ங்கள். பரத்   ந்  வந்த,  தர்களின்  உணைவ   த் ம்,  ைற  க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். அ க்கப்பட்ட கன்மைல   ந்  வந்த  ய்ைம ம், பரி த்த மான  வ 
தண்ணீைர   த் ம்,  ைற  க் ெகாண்  ந்தார்கள்; அவர்கள்  ைநல் ந  ன் ேசற்  
தண்ணீைரேய   க்க   ம் னார்கள் . இன்ைறக் ம் காரியம் அவ் தமாகேவ இ க் ற .

“ஓ,  ரசங் ேய, நீங்கள்   க ம்    யமனப் பான்ைம ெகாண்டவரா  க்  ர்கள் . நீங்கள்  
இவ் தமான காரியங்க க் ம், அவ் தமான காரியத் ற் ம் எ ராக ேப  ர்களானால் , நீங்கள்  
சைப   ந்  எல்லா  க ேபாகங்கைள ம் எ த்  ேபாட்    ர்கள்”,என்  மக்கள்   றலாம். 
சேகாதரேன சைப மாத் ரம் நிற்க ேவண் ய இடத் ல்  நிற் ம்ப க்  உ  ெகாள்வாளானால், 
அவள் ேதவ ைடய காரியங்கைள ேந த் , உலக காரியங்கைள ெவ த்   வாள். நம் ைடய 
பலதரப்பட்ட  ட்டத்தார ்அப்ப க்  ைடயா . இன்ைறக்  காரியேம அ தான்; ஒ  பலதரப்பட்ட 
 ட்டத்தார,் உலக காரியங்கைள ேந த் , அேத சமயம் சைபேயா   ட ேசர்ந்  
அ தாபப்ப  ற ஒ  ட்ட மக்கள் . அ தான் யாேரா ஒ வைர   ம்ப க்  ெசய் ற . 
அ தான் ெஜப  ட்டத்ைத நி த்  ேபா  ற . அந்த வ  ல்... அ  எல்லா  தமான உலக 
மக்களின்  வழக்கங்கைள சைப ல்  ைழ ம்ப க்  ஏற்பா  ெசய் ,  ரசங்க டத்ைத 
 ன்னிைல   ந்  எ த்  ேபா  ற .  ழ் தளத் ல்  மட் ேம அக் னிகாணப்ப  றதா 
  க் ற .

44

அ தான் ஒ   ரசங் ைய ப ைனந்  நி டங்க க்   ரசங்கம்பண் ம்ப க்    , 
அைத ( ரசங்கத்ைத) ேராஜா  க்கள்  கைதயாக ம்  அல்ல   கப்  பறைவகள்  கைதயாக ம் 
அல்ல  ேவெறகட் க்கைதயாக ம் மாற் ப்ேபா  ற . ஆனால், நீங்கள்  ம ப  ம்  றந்த 
 வ ள்ள ேதவ ைடய சைபயாக இ க் ம் பட்சத் ல் நீங்கள்    ேசஷத்ைத ேகட்க (hear) 
  ம்  ர்கள்; காரணம் ேதவ ைடய ஆ  னால் ம ப  ம்  றந்த ஒ  மனிதன்... இேய , 
“ம ஷன்  அப்பத் னால் மாத் ரமல்ல, ேதவ ைடய வா   ந்   றப்ப  ற ஒவ்ெவா  
வார்த்ைத னா ம்  ைழப்பான்”,என்      க் றார.் நிச்சயமாக அவ் தம் நடந்  க் ற . 
கலப் ன  ட்டத்தார்கள் ...

அவர்கள் ெதாடர்ந்  ெசன்றார்கள் . ஆம், தங்க ைடய (ம த் வம்  லப்ெபா ட்களின்  
 ட்பங்கைள ம், தங்க ைடய இயந் ர க  கைள ம், தங்க ைடய ம த் வ அ  யைல ம், 
அவர்கள் ெபற்  ந்த அ ன்  ைறைமகைள ம் மற் ம் இயந் ர  யைல ம்   த்  அ கமாக 
ெப ைமய த் க் ெகாள் ம் எ ப் ய ைவத் யர்கைள  ட்  அவர்கள்  ெவளிவந்  ந்தார்கள். 
அவர்கள் தங்க ைடய ைவத் யர்கைள   த்  ெப ைமய த் க் ெகாண்டார்கள் . ஆனால் 
அவர்கள் மகத்தான ைவத் ய டன்   ரயாணம் பண் ம்ப க்  அைத ட்  ெவளிவந்  
இ ந் ம், இன் ம் ைறக்   க் ெகாண்  ந்தார்கள். அ  இன்ைறக்  இ க் ற பலதரப்பட்ட 
 ட்டத்தாைரப் ேபால் இல்ைலயா?
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நீங்கள்   தலாவ  அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ய , அவர்கள் காேதஸ்  -  பர்ேனயா 
என்  டத் ற்  வந்  ந்தார்கள். காேதஸ்  -  பர்ேனயா என்ப  நியாயத் ர்ப் ன்  இ க்ைக . . . 
உலகத் ன்  நியாயத் ர்ப் ன்  இ க்ைக (judgement seat). இந்த இடத் ன்  உண்ைமயான ெபயர,் 
இ  ைடய அர்த்தம் என்னெவனில்,  “ஒ  ெபரிதான, அற் தமான ஊற் ', என்பதா ம், அ  
ெகாப்பளித் க் ெகாண்ேட இ க் ம்... பாைலவனத் ல் ஒ   ட்ட பைனமரங்கள்  வளர்ந் , 
அவ் டத் ல்  ல   ைசக ம் ேபாடப்பட் , அத்ேதசத் ன்  மக்கள்  அல்ல  ெகாஞ்ச 
எண்ணிக்ைக ள்ள மக்கள்  வ க் ம் ஒ  வாசஸ்தலமா ம். அங்ேக அைத  ற்  ம் 
எவ் டத்  ம், இந்த மகத்தான ,  ெபரிய ஊற்   ந்  ேதான் ன   ய,  கச்  ய ஊற் கள்  
ெகாப்பளித் க் ெகாண்  ந்தன.

அ  சைபக்  எவ்வள  ஒ  அழகான எ த் க் காட்டாக இ க் ற . அங்ேக ெவளிேய அந்த 
வனாந் ரத் ல், தண்ணீைர ெபற் க் ெகாள்வதற் , யா ம் காேதஷக்  வரேவண் யதாய்  
இ ந்த . தண்ணீைர ெபற் க்ெகாள்வதற்  எல்லாம் காேதஷ க்  வரேவண் யதாய்  இ ந்ததால் , 
அந்த ெபரிய ஊற்றான  மற்ற ஊற் கைள ேபா த்த . அ  பரேலாகத் ற்  மா ரியாக ம் 
இ க் ற , அ  ேதவ ைடய நியாயத் ர்ப் ன்  இ க்ைகக்  மா ரியாக ம் உள்ள . மற் ம் 
அந்த நியாயத் ர்ப்  ேதவ ைடய  ட்   ந்   வங்  றதா  க்  ற . எனேவ இந்த ெபரிய 
ஊற்றான  ேபா க்கக்  யதாய்  இ ந்ததால்  இதனிடத்    ந்  மற்ற   ய ஊற் கள் 
 றப்பட் ெசன்றன, அதற்  அர்த்தம் என்னெவனில், பரேலாகம்   ஸ்  ன் நியாயத் ர்ப் ன்  
இ க்ைகயாய் இ க் ம் பட்சத் ல் , நியாயந் ர்க் ம்ப க்  சைபக்  வ  ற ஒவ்ெவா  
மனித க் ம் சைபகள்  எல்லாம் அந்த நியாயத் ர்ப் ன் இ க்ைக   ந்  அவர்க க்  
 வைன ம், தண்ணீைர ம் ெகா க் ற .
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இன்ைறக்   ரச்சைனேய என்னெவனில், மக்கள்  சைபக்  வ  றார்கள். ஆனால் அவர்கள் 
எ  ெசய்தா ம்    ல் தட் க்ெகா க்கப்ப  றார்கள் (patted). எனேவ  ஷயேம இ தான், 
காரணம் காணிக்ைக தட் வ ம்ேபா  அவர்கள் காணிக்ைக ேபா  றார்கள் , காரணம் அவர்கள் 
 கன்மார்களாய் இ க் றார்கள் , காரணம்  அவர்கள் சைப ல் ஏேதா ஒ  அந்தஸ் ல் 
இ க் றார்கள் ; அல்ல  மற்றவைரக் காட்  ம் ஒ   றப்பான காைர ஓட் க் ெகாண்  
வ  றார்கள்  அல்ல  மற்றவைரக்  காட்  ம்   றப்பான  உைட  அணிந்  வ  றார்கள்  அல்ல 
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அ  மா ரி ேவெறதாவ  இ க்கலாம், எனேவ அ னி த்தம் உங்க க்  மரியாைத ெகா த்  
உங்கைள    ல் தட் க் ெகா க் றார்கள். சேகாதரேன க ப்ைபக ப்  என் ம் ெவள்ைளைய 
ெவள்ைள என் ம் அைழக்கக்  ய  ல பண்ைடய பாணி லான (old-fashion)  ரசங் மார்கள் 
இன்ைறக்  நமக்  ேதைவயா  க் ற .

ேயாவான்  ஸ்நானகைன எ த் க்ெகாள் ங்கள் ,  ேதயா ன் வனாந் ரத்   ந்  அவன் 
ெவளிேய வந்தேபா , அவன்  க ம் நன்றாக உைடயணிந்தவனாக இல்ைல .  அவன் ஒ   ண்  
ஆட் த்ேதாைல  ற்  ெகாண்டவனா ம், ஒட்டக ம ரினால் ஆன ேதால் கச்ைசைய இ க  ற் க் 
ெகாண்  ந் , அவன் வனாந் ரத்   ந்  ெவளிேய வந்  மனந்  ம் தைல  ரசங் த்தான் . 
தன் ைடய சேகாதரன்    ப்  ன்  மைன ைய எ த் க்ெகாண்ட ஏேரா , அங்ேக நடந்  
ெகாண்  ந்த  ட்டத் ற்  வந்தான், அங்ேக இ ந்த  கன்மார,் இப்ப      ப்பார ் என்  
என்னால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க    ற ;“ வாக ம்  வாகரத்ைத   த் ம் இன் ர  
 ரசங் க்க ேவண்டாம், காரணம் நம்மத்  ல் இன் ர  ஒ  ெபரிய மனிதர் வந்  க் றார.் அ  
மா ரி எைத ம் ெசய் டா ங்க.

தன் ைடய தா ன் கர்ப்பத்   க் ம்ேபாேத பரி த்த ஆ ைய ெபற் க் ெகாண்டவ ம், 
பாவம் (sin) என்ற எந்தெவான்ைற ம் ெபா த் க்ெகாள்ள   யாத ஒ  மனிதைன உங்களால்  
கற்பைன ெசய்  பார்க்க    றதா. அவன்  றப்பதற்க்   ன்  மாதத் ற்   ன்னேம, 
ேயாவான்  ஸ்நானகன்  பரி த்த ஆ ைய ெபற் க்ெகாண்டான் . அவன் தன் ைடய கர்ப்பத் ல் 
மரித்தவனா  ந்தான் , ஆனால் அங்ேக இேய  ன்  நாமத்ைத  த்  ேப ன மாத் ரத் ல் , அவன் 
தன் ைடய தா ன் கர்ப்பத் ல்  ள்ளிக்   த்தான் . அவன்  றப்பதற்   ன்  மாதத் ற்  
 ன்னேம, பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத ெபற் க்ெகாண்ட ஒ  மனிதன், அப்ப ப்பட்டவன்  
உலக காரியங்கேளா  சமரசமாவான்  என்  உங்களால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க    மா?
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அவன் எ ந்  ேநராக அவனிடத் ல் நடந்  ெசன் , தன் ைடய  ரைல அவ ைடய  க் ன்  
 ழாக நீட் , “அவைள நீ ைவத்  ப்ப  நியாயமான  அல்ல,” என்றான். அதற்காக அவன் தைல 
 ைரயமான . ஆனால் இன்ைறக்  இர ல்   ட்கப்பட்டவர்கள்  மத்  ல் ேவெறா  உலகத் ல் 
அவன் இ க் றான் . ஆெமன். அ   ரபலமானதாக இல்ைல ,  ஆனால் அ  சத் யம். ஆெமன் . 
கவனி ங்கள் .

நான், 'ஆெமன் ' என்    ம்ேபா  பயப்படா ங்க, அதற்  அர்த்தம் அப்ப ேய ஆகக்கடவ ' 
என்பதா ம். அ  சரிதான். இப்ெபா  ,  ல ேவைளகளில் நான் உணர்ச்  வசப்ப  ேறன்  என்  
எனக்  ெதரி ம். நான் உணர்ச்  வசப்பட்  க் ேறன்  என்  நீங்கள்  நிைனக்கலாம், ஆனால் 
நான் அப்ப   ைடயா , நான் எங்ேக இ க் ேறன்  என்  நான் அ ேவன். நான் எங்ேக 
இ க் ேறன்  என் ம் எனக்  ெதரி ம். நான் யாைரக்   த்  ேப  ேறன் என்  எனக்  ெதரி ம், 
அ  கர்த்தரா ய இேய    ஸ் , கவனி ங்கள் . அ  எவ்வள  அழகா  க் ற .
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எனேவ அவர்கள்  ன க் ெகாண்   ைற  க் ெகாண் , கைட யாக காேதஷக்  வந்  
ேசர்ந்தார்கள். இந்த நியாயத் ர்ப் ன்  இ க்ைகயா ய காேதஷ க்  அவர்கள்  வந்தேபா , 
நியாயத் ர்ப் ... இப்ெபா   எல்லா ஒட் ெமாத்த காரிய ம்  ட்  ேசர்க்கப்பட்ட . எனேவ 
என்ேறா ஒ  ம ைம ன்  நாள் அன் ; அந்தநாள்  இப்ெபா    க ம் ச பமாய் இ க் ற . 
அப்ெபா   சரியான க் ம், தவறான க் ம்  இைடெவளி உண்டா  க் ம்.
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  கத் ன்   த் ைர னால்  த்தரிக்கப்ப தல் மற் ம் ேதவ ஜனங்கள்  ேதவ ைடய 
 த் ைர னால்,  த்தரிக்கப்ப தல் ேபான்ற காரியம் ெவ   க் ரத் ல் நடக்கப்ேபா ற  
மற் ம் அ  இப்ெபா ேத நடந் ெகாண்  க் ற  என்  என்னால் ேவதவசன அ காரத்ைதக் 
ெகாண்  ேபா மான அள க்  நி  க்க    ம் என்  நான்   வா க் ேறன் .   கத் ன்  
 த் ைர எனப்ப வ    ஸ் வ   வாசத்ைத எ ர்ப்ப  அல்ல  அைத ம த ப்பதற்க்கான 
 த் ைரயாக இ க் ற . எனேவ சரியானைத ம த த்  வாழ்நாள்   வ ம் தவ ல் 
இ க் ம்ப க்  தங்க ைடய கா ல்  ைள ட்  ெகாண்டவர்கள்    கத் ன்   த் ைரைய 
ெபற்றவர்களாய் இ க் றார்கள் . பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத்ைத 
ெபற் க்ெகாண்டவர்கேளா, ேதவ ைடய  த் ைர னால்  த்தரிக்கப்பட்டவர்களாய்  
இ க் றார்கள் . எேப யர ்4:30-ல், “அன்  ம் நீங்கள்   ட்கப்ப ம் நா க்ெகன்   த் ைரயாக 
ெபற்ற ேதவ ைடய பரி த்த ஆ ைய  க்கப்ப த்தா  ங்கள் ”, என்     ற . அ  
சாதாரணமாக இ க் ற காரியத்ைத ெபா த் க் ெகாள்ள   யாத இடத் க்  ஒ  நபர ்
வ  றதா  க் ற .

அ  ஒ  நபர ் பரேலாகத் ற்  ேபாவதற்   யற்  ெசய்வ  ேபால் இ க் ற . ஒ வன்  
ைகநிைறய  க்ெகட் கைள வாங்  ைவத்  ந்தான் . அவன் ெர ல் வண்  ல் ஏ ன டன், ஒ  
நபர ்அவனிடம்,  “ஏன் இத்தைன  க்ெகட் கைள வாங்  ைவத்  க் றாய்”, என்றான். அவன், 
“அைவகளில் ஒன்  ெமத்ெதா ஸ் , ஒன்  பாப் ஸ் , ஒன்    ஸ்தவ அ  யல், ஒன்  ஏழாம் 
நாள் அட்வன் ஸ் , ஒன்  எல்லாவற் ற் ம் ேசர்த் , என்றான். அந்த மனிதன்,  ”அப்ப யானால் 
இந்த எல்லா  க்ெகட் க ம்  எதற்காக ைவத்  க் றாய்“, என்றார்.
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அவன், “நல்ல , ஐயா, நான் அைத உங்க க்   றட் ம்”, என்றான். ஒ த்தர ்இ தான் சரி, 
அ தான் சரி என்றதால், நான் எல்லாவற்ைற ம்  யற் க் ம் வைக ல் அைவகைள 
வாங்   க் ேறன் .  அதனால்  தான்  அவர்கள்  ஒவ்ெவா த்தரிட  ந் ம்  ஒ   க்ெகட்ைட
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வாங் க் ெகாண்  ேபாய் டலாேம என் நிைனத்ேதன் “, என்றான் . ஆனால் அவேனா 
ஆக் ைனக் ள்ளானான் .

சேகாதரேன, பரேலாகத் ற்  ேபாவதற்  ஒேர ஒ  வ தான்  இ க் ற . அ    ஸ்  
இேய  ன்   லமாக, பரி த்த ஆ  னால் ம ப  ம்  றப்ப னால் மட் ேம. நம் ைடய 
கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ம், “ம ஷன் ம ப  ம்  றக்காத பட்சத் ல் , அவன் ேதவ ைடய 
இராஜ் யத் ல்   ரேவ க்கமாட்டான்”, என்      க் றார.் ஆெமன் .
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நண்பர்கேள, எப்ேபற்பட்ட ஒ  நாளில் நாம்   த் க் ெகாண்  க் ேறாம். எப்ேபற்பட்ட 
ேநரத் ல் நாம்   த் க் ெகாண்  க் ேறாம், எப்ேபற்பட்ட ஒ  மாற்றம், எப்ேபற்பட்ட ஒ  
அைச . ேதவன் எப்ெபா  ம் தம் ைடய சைபைய நி  த் க் காட்   க் றார.்

அவர்கெளல்லா ம்  ரான்ஹாம்  டாரத் ற்  வ வார்கள் என்  நான்  ற ல்ைல; 
அவர்கெளல்லா ம் வால் ெத  ற்  (wall street) ேபாவார்கள் என் ம் நான்  ற ல்ைல ; 
அவர்கெளல்லா ம்   ஸ்தவ சைபக்ேகா அல்ல  ேவ  ஏதாவ  ஒ  சைபக்ேகா ேபாவார்கள்  
என்  நான்   ற ல்ைல; ஆனால் ேதவன் தன் ைடய அங்கத் னர்கைள ஒவ்ெவா  சைப  ம் 
ெகாண்  க் றார ் என்  நான்    ேறன் . ம ப  ம்  றந்த, தன் ைடய சரீரத் ன்  
அங்கத் னர்கைள அவர ்ஒவ்ெவா  சைப  ம் ெகாண்  க் றார.் அப்ப ப்பட்ட அவர்கள் தான் 
ேதவ க்  உண்ைமயாய்  இ ப்பார்கள் . அப்ப ப்பட்டவர்கள்  தான் கர்த்தரா ய இேய ைவ 
தங்க ைடய    இ தயத்ேதா ம்,    ஆத் மாேவா ம் அன்   வார்கள். அவர்கள்  தங்கள்  
ேவதாகமத்ைத வா த் க் ெகாண்  ப்ப  ம், ெஜப  ட்டத் ல்  கலந் ெகாள்வ  ம், இன் ம் 
ேதவ ைடய இராஜ் யத் ற்ெகன்  தங்களால் ெசய்ய   ந்த யாவற்ைற ம் ெசய்  
ெகாண்  ப்ப  ம் நீங்கள்  அவர்கைள கண்    க்க   ம். அ  சரிதான். ஆனால் 
பலதரப்பட்ட  ட்டத்தாேரா அவர்கைள அடக்க ம், அ ழ்த் ப் ேபாட ம்,   ம்ப ம் உலக 
காரியங்க க்  இ க் ம்ப க்   யற்  ெசய் றார்கள். இன்ைறக்  நமக்  நியாயத் ர்ப்  
 வங்  ற, இன்ெனா  காேதஸ்  - பர்ேனயா நமக்  ேதைவயா  க் ற .

அதற்   ற  என்ன நடந்த ? ேகாரா எ ம் ,  “ேமாேச மட் ம்தான்  பரி த்தவான்  இல்ைல; 
இன் ம் நிைறய பரி த்த மக்கள்  பரி த்தமானவர்களாய்  இ க் றார்கள் ”, என்றான். எனேவ 
அவன் ஒ  ெபரிய  ட்டத்ைத  ட் , ெவளிேய  றப்பட் ச ்ெசன் , இந்த  ட்டத்ைத ைவத் க் 
ெகாண் , “நாங்கள்   ர்க்கதரி கள், நான் இ , நாங்கள்  அ ', என்றான்.
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அ த்  நடந்த  என்ன? ேதவன் ேமாேச னிடத் ல் , அவைன ட்  உன்ைன ேவ  
 ரித் க்ெகாள் “, என்றார். அதன்  ன்னர் அவர ்   ைய  றந் , அவர்கைள   ங் க் 
ெகாண்டார.் அ தான்  அந்த   வா  ந்த . ேகாரா டன்  ெசன்ற மக்களின்      அ தான் .

அதற்   ற  என்ன நடந்த ? ேதவன்,  “நாம்...ேபாகப் ேபா ேறாம்”, என்றார், 
ேமாேச னிடத் ல் ,  “நாம் ேபாகப்ேபா ற ம், உனக்  நான்  வாக் த்தத்தம்  பண்ணின 
அவ் டத் ற் ம் அந்த ேதசத்ைத ேவ  பார்க் ம்ப க்   ல ேவ க்காரர்கைள அ ப் ம்”, 
என்றார். அந்த ேதசம் நல்ல ேதசம் என்  ேதவன்     க் ம் பட்சத் ல், அவர் தன் ைடய 
எல்லா வாக் த்தத்தங்கைள ம் வாக் ைரத்  க் ம் பட்சத் ல், அ  எவைர ம்   ப்  ெசய்யக் 
  யதாய்  காணப்ப ம். ேதவன் அைத     க் ம் பட்சத் ல்.

இப்ெபா  , நாம் அதற் ,  “கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்”, என்  ேகாஷ   ேறாம். ஆனால், 
சேகாதரேன, அவர்க க்  அந்த வாக் த்தத்தத்ைத ெசய்த அேத ேதவன்தான் , அவர்க க்  
ெசய்த  ேபால நமக் ம் ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தத்ைத ம் ெசய்  க் றார.் அப்ப யானால் ஏன் 
நாம் அைத சந்ேதகப்பட ேவண் ம்? “நீங்கள்  என்ன ெசால்ல வ   ர்கள் சேகாதரன்   ரான்ஹாம் 
அ  ஒ  பலதரப்பட்ட  ட்டத் னரா?” ஆம், கச் தமாக அ தான் உண்ைம .  அ  ஒ  
பலதரப்பட்ட  ட்டமா  க் ற . இப்ெபா   நாம் சரியாக காேதஸ்  -  பர்ேனயா ல் 
இ க் ேறாம்.

ெபரிய மனிதர்கள்  இத்ேதசத் ல்  ஊ யம் ெசய்  இ க் றார்கள் . நமக்  ஜாக் ஸ் லர,் 
 ல்  ரஹாம், ஓரல்ராபர்ட்ஸ் , டா  க்ஸ் , டா ஆஸ்பர்ன்  ேபான்றவர்கள்  இ ந்  க் றார்கள் ; 
இத்ேதசம்   வ ம்  ன் ம்  ன் ம் ெசன்ற அேநக வல்லைம ள்ள மனிதர்கள் 
இ ந்  க் றார்கள் . ஆனால் இன் ர  சைபகைளக் காட்  ம் சட்டத் க்   ேராதமாக ம  
 ற் ம் இடங்கள்  தான் அ கமாக இ க் ற  மற் ம் அைவ ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண் தான்  
இ க் ற . காரணம் என்ன? அ  ஒ  பலதரப்பட்ட  ட்டத்தார.்
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நான் உங்க க்  ஒன்ைற  றட் ம்: ஆ ரத் ல் ஏறக் ைறய ஒ  சத தத் னர் மட் ம் 
கலந்  ெகாள்ள  யற்  ெசய்யக்   ய ெஜபக்  ட்டத்ைத ஒ    ப் ட்ட நாளில் ஒ  மணி 
ேநரத் ற்  மட் ம் இந்த ேதசம் ஒ க்க ேவண்டாம், ஆனால் இந்த    ேதச ம் ேதவனிடத் ல்  
  ம் ம்ப க்   ட்   ங்கள் . எனேவ சாராய ெதா ற்சாைல  ற்  ம் எங்   க் ம் 
சட்ட ேராதமாக ெசயல்ப ம் சாராயம்  ற் ம் இடங்கைள உைடத்ெத ேவாம்; ேம ம் 
கள்ளத்தனமாக ம   ற் ம் இடங்கைள ம், இன் ம் அப்ப ப்பட்ட எல்லா காரியங்கைள ம் 
உைடத்ெத ேவாம். ேம ம் இந்த   ய அ ங்கமான  ட்ைட பாவாைடகைள ெபண்கள் அணிந்  
பழ ப்ேபானைத த த்  மற் ம் அைவகைள ெத  ல் அணிந்  ெசல்வைத  ைறக்  
அ ப்  ற  ற்றமாக ஆக்கேவண் ம்; மற் ம்   ம்பத்ைத ம்,  ட்ைட ம், சைபைய ம்  த்தம் 
ெசய்ேவாம்.  ேதர்தல்  ேவட்பாளர்கைள   ரசங்க   டத் ல்  நிற்க  ைவப்பதற்  ப லாக
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 ரசங் மார்கைள  ரசங்க  டத் க்   ரசங் க்க ெகாண்  வ ேவாம்; மற் ம்   ஷர்க ம் , 
ஸ் ரீக ம் ேதவைன ேநாக்   ப் டக்  ய பண்ைடய பாணி லான எ ப் தைல 
உ வாக் ேவாம். அப்ெபா   இந்த ேதசம்   வ ம் பரவக்  ய எ ப் தைல நாம் ெபற் க் 
ெகாள்ேவாம்.

நாம் இ வைர ெபற்  ந்த ேலேய அ தான்   றந்த பா காப்பாக இ க் ற . 
உலகத் ேலேய அந்த ஒ  காரியம்தான்  அ  ண்ைட த த் ப்ேபா ம். ஆம்,  ண் க் ப் 
பா காப்பான இடம், அவ ைடய  ற களின்   ழாக இ க் ற . ஆெமன் . அ  சரிதான்.

கவனி ங்கள் , எங்ேக நியாயத் ர்ப்  அளிக்கப்பட ேவண் ேமா அவ் டத் க்  காேதஸ்  - 
பர்ேனயா ெகாண்  வ  ற ; மற் ம் ேமாேச ஒவ்ெவா  ேகாத் ரத்   ந்  பன்னிெரண்  
ேவ க்காரர்கைள ெதரிந்ெத த்தார். அந்த ேதசத்ைத ேவ  பார்க் ம்ப க்  அவர்கைள 
அ ப் னார.் ஆனால் அவர்கள்   ம்  வந்தேபா , அவர்கள் எப்ப ப்பட்ட ெசய் ைய 
ெதரி த்தார்கெளன்  நீங்கள்  கவனிக்க ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் . “ஓ, அ  ஒ  நல்ல 
ேதசம். ஓ, அ  ஒ அ ைமயான ேதசம். அ  பா ம், ேத ம், ஓ  ற ேதசம்”, என்றார்கள் . 
ஆனால் அவர்களில்  பத்  ேபேரா,  “நம்மால்  அைத  தந்தரிக்க   யா , நம்மால் அைத 
 தந்தரிக்கேவ   யா . அங்ேக அேமாரியர்கள் ,   யானியர்கள், கானானியர்கள் இன் ம் 
எல்ேலாைர ம் சந் த்ேதாம். அ  மட் மல்ல அவர்க க்   ன்பாக நாம் ெவட் க் ளிகைளப் 
ேபால் காணப்பட்ேடாம். அவர்கள் பராக் ரமசா கள் , ஆஜா பா வான நபர்கள், அவர்க ைடய 
பட்டணங்கள்  எல்லாம் ம ற் வரினால் பா காக்கப்பட்  இ க் ற , நம்மால் அதற் ள்  
ேபாவதற்கான சாத் யேம இல்ைல. ஓ, எங்க ைடய இ தயங்கள்  அைத நிைனக் ம்ேபா  
ேசார்ந்  ேபா ற , நம்மால் அைத  தந்தரிக்க   யா ”, என்றார்கள் . அம்மக்களின்  
ெப வாரியான ெதரிந்  ெகாள் தைல, அைத ஜனங்கள்  ஏற் க்ெகாண்டார்கள் .
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ஆனால் அங்ேக இரண்  ேபர ் நின்  ெகாண்  ந்தார்கள். ஒ த்த ைடய ெபயர ் காேலப், 
மற்ெறா வ ைடய ெபயர ் ேயா வா, இரண் ேபர்  க் க்ெகாண்  வரக்  ய  ராட்ைச 
 ைலைய அவர்கள்  க் க் ெகாண்  வந்தார்கள். காேலப், “ ர்க்கதரி க்   ன்பாக உங்கைள 
அைம ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள். உங்கைள நீங்கள்  அைம ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள் ”, என்றார். 
அவர,்  “நம்மால்அைத உண்ைம ேலேய  தந்தரித் க் ெகாள்ள    ம். எனேவ உடேன ெசன்  
அைத  தந்தரித் க் ெகாள்ேவாம்”, என்றார்.

ேதவ ைடய வாக் த்தத்தம் உண்ைமயான  என்  மக்க க்   ன்பாக சவால்  டக்  ய 
(challenge) ஒ  மனிதன் இந்த மணிேவைள ல் நமக்  அவ யமா  க் ற . 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத ன்  ஆ ர்வாத ெபா தைல கைட  நாட்களில்  ெகா ப்பதாக ேதவன் 
வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார;் நான்   வ  ஒ  உண்ைமயான ெபந்ெதேகாஸ்  ெபா தல். 
அ  வரக்  ய ேநரம்வந்  க் ற , இன்ெனா  காேதஸ்  - பர்ேனயா வந்  க் ற . ஆம், ஐயா.
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அவர்கள்,  “உண்ைம ேல நம்மால் அைத  தந்தரித் க் ெகாள்ள   ம். நிச்சயமாக நம்மால் 
அைத ெபற் க் ெகாள்ள    ம்”, என்றார்கள் . அ  என்னவா  க் ற ? அ , அந்த ேகாைழ 
சைப அங்கத் னர்கள், தங்க ைடய கண்கள்  எைத கண்டேதா அைதேய அவர்கள் பார்த் க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். ஆனால் காேல ம், ேயா வா ம் ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத ேநாக் ப் 
பார்த் க் ெகாண்  ந்தார்கள். அவர்க க்  எவ்வள  எ ர்ப்  இ ந்த ; அங்  க் ம் 
இராட்சதர்கள்  எவ்வள  ெபரியதாக காணப்பட்டார்கள்; அவர்க ைடய ம ற் வர ் எவ்வள  
ெபரிதாக இ ந்த  என்  அைதப்பற் ெயல்லாம் நான்  கவைலப்பட ல்ைல; ஏெனன்றால் 
அவர்கள் ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத மட் ேம ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  ந்தார்கள்.

இன் ர  ேதவேனா  ெதாடர்ந்  ேபாக ேவண் ம் என்  ஒ    ஷ ம், ஸ் ரீ ம் 
  ம்  ர்களா னால்,  'நம்மால்    ம் அல்ல  நம்மால்   யா  என்  உலகம் என்னதான் 
  னா ம்', அதற்  நீங்கள்  எந்த ஒ  கவனத்ைத ம் ெச த்த ேவண்டாம், ஏெனனில் ேதவன் 
அைத வாக் த்தத்தம் ெசய்தப யால் , அ  காரியம்   ந்ததா  க் ற . அைத நான் 
ேந க் ேறன் . ேதவன் அவ் தமாய்     க் ம் பட்சத் ல், அ  காரியத்ைத என்ெறன்ைறக் ம் 
  த்  ைவத்ததா  க் ற .

இன் ர  நான் இைத உங்க க்   றட் ம், உத்தமமாய் இ க் ற  ேபால ந க் ற 
ேபா த்தனம் நமக்  அ கமாகேவ இ ந்  க் ற ; பாவைன   வாசம் நமக்  அ கமாகேவ 
இ ந்  க் ற ; தான்    ஸ்தவர் என்பைத மற்றவர்கள் பார்க்க ேவண் ம் என்ப  ேபான்ற 
ேதைவ ல்லாத காரியங்கள்  நமக்  அ கமாகேவ இ ந்  க் ற . நிச்சயமாக.  சா  
எப்ெபா  ம் தன் ைடய  ன்ேனா களான ேபா கைள  ன்ைவத்  மக்கைள 
பய  த்  றான் . நமக்  ஒ  ேபா யான ெபந்ெதெகாஸ்  இ ந்  க் ற ; நமக்  ஒ  
ேபா யான மைழ இ ந்  க் ற ; நமக்  இ  மற் ம் அ  ேபான்ற ஒ  ேபா யான  
இ ந்  க் ற . ஆனால் இப்ப ப்பட்ட ஒவ்ெவா     காரியத் ன்  மத்   ம் ஒ  
உண்ைமயான பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நான ம், உண்ைமயான ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஆ ர்வாத ம் 
இ க் ற . ஒ  உண்ைமயான ெதய் க  கமளித்தல் இ க் ற ; ஒ  உண்ைமயான (பரி த்த 
ஆ  இ க் ற ; ஒ  உண்ைமயான மக்கள்  இ க் றார்கள் . எனேவ இ  நாம்  ன் க்  ேபாக 
ேவண் ய ேநரமா  க் ற . அ  சரிதான்.
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மக்கள்  இப்ெபா    ர்மானம்  எ க்க  ேவண் ய  ேநரத் ல்  இ க் றார்கள் ,  நீங்கள்  ஒ 58
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  ைவ எ த்தாக ேவண் ம். ஒவ்ெவா  மனித ம் இக்கட்டான ேநரத்ைத சந் க் ம்ப க்கான 
இடத் ற்  வ  றான். நியாயத் ர்ப் ன்   ங்காசனத்தண்ைட நீங்கள்  வந் , நீங்கள்  
  ெவ த்தாக ேவண் ம் என்ற ஓர ் இக்கட்டான ேநரம் உங்கள்  வாழ்ைக ல் வந்  க் ம். 
அவ் டத் ல் ஒன் ,  “நான்  ற்றவாளி” அல்ல  “நான்  ற்றவாளி அல்ல” என்  நீங்கள்  
    க்க ேவண் ம். எனேவ நீங்கள்  நீ ப க்   ன்பாக நிற் ம்ேபா , நீங்கள்    ெவ த்தாக 
ேவண் ம்.

எனேவ இன்  இன் ர   ரான்ஹாம்  டார ம் தன் ைடய   ைவ எ த்தாக ேவண் ம். 
ஒன்  நாம்  ன் க்  ெசல்லேவண் ம் அல்ல  நாம்  ன் க்  ெசல்லேவண் ம். அ சரி. ஒன்  
நீங்கள்  ம ப  ம் எ ப் ன்   ண் , ெவங்காய இனப் ண்  மற் ம் அ  ைடய உண  
பண்டங்கைள ேநாக் ச் ெசல்லேவண் ம் அல்ல  ேதவன் வாக் த்தத்தம்பண்ணின வாக் த்தத்த 
ேதசத்ைத ேநாக் ,  தர்களின்  உணைவ   த்   ன்ெசல்ல ேவண் ம். ஒன்  நீங்கள்  பண்ைடய 
பாணி லான பரி த்த ஆ  ன் எ ப் தைல ேநாக்  ெசல்லேவண் ம் அல்ல  நீங்கள்  
சா ம்வைரக் ம் உ   ல்லாதவர்களா ம், நிைல ல்லாதவர் களா ம், ஆப் ைள ெகாத் க்  
ெகாண்  க் ம் ரா ன் பறைவையப் ேபால இ க்க ேவண் ய  தான். நீங்கள்  உங்கள்  
 ர்மானத்ைத எ த்தாகேவண் ம், இல்லா  ல் உங்களால்  ெதாடர்ந்  ேபாக  யா .

“நீங்கள்  எந்த மட் ம் இரண்  நிைன களால்   ந்   ந்  நடப் ர்கள், என்றார். எ யா, 
'கர்த்தர் ெதய்வமானால் அவைரப்  ன்பற் ங்கள் . அவர ்ெதய்வமாக இல்லாத பட்சத் ல் , அவைர 
ேச க்க ேவண்டாம்:, என்றார். ேதவேனா   ட ெகாண்ட உண்ைமயான அ பவேம 
ம ஷ ைடய இ தயத்   ந்  பாவத்ைத நீக் ப்ேபா  றேத யல்லாமல், ஒ  சைபைய 
ேசர்ந் க் ெகாள்வேதா அல்ல  ஒ   ட்டத்ைத ேசர்ந் க்ெகாள்வேதா அல்ல  ஒ  ஸ்தாபனத்ைத 
ேசர்ந் க் ெகாள்வேதா அைத எ த் ப் ேபாடா . அதற்   ேராதமாக நான் ெசால்வதற்  
எ   ல்ைல; அவ் தமான காரியங்கெளல்லாம் சரிதான். கல்  அைதக் ெகாண்  வரா .
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நாம் அேநக  ைற  யற் த் ம், க  ள்ள ெதாட் ையேய நாம் ெபற் க்ெகாண்ேடாம். ஒ  
சமயம் அந்த  ரபலமான நான்  நபர்கைள நாம் ெபற் க்ெகாண்டேபா , அ  எல்லா 
 த்தங்கைள ம்    க்  ெகாண் வ ம் என்  நிைனத்ேதாம். அ   த்தங்கைள    க்  
ெகாண்  வர ல்ைல, ஏெனனில் அ ல் ஒ  க   (leak) உண்டா  ந்த . கல்   ட்டங்கள்  இந்த 
   உலகத்ைத ம் காப்பாற் ம் என்  ஒ  சமயம் நாம் நிைனத்ேதாம். நாம் ப த் , நாம் 
என்னத்ைத ெபற் க் ெகாண்ேடாம்? ஒ   ட்ட ப த்த நாத் கவா கைளத்தான்  (atheists) 
ெபற் க்ெகாண்ேடாம். அ   ற்  ம் சரிேய. இந்த ச தாய  ைறைமகள்  இந்த உலகத்ைத 
காப்பாற் ம் என்  நாம் நிைனத்ேதாம் , ஆனால் இ ப்ப ேலேய  க ம் ேமாசமான  ற்றவாளிகள் 
தான் இந்த ச தாயங்கள் என்  அைழக்கப்ப  றைவகளி   ந்  வ வைத நாம் 
கண்   த்ேதாம். எனேவ கல்  ம், ச தாய ம் இந்த உலகத்ைத காப்பாற்றா .

இந்த உலகத் ற்  ஒேர ஒ  இரட்சகர ்மட் ம் தான்  உண் . அ  மனிதன் ெசய்த ஒவ்ெவா  
பாவத்ைத ம் மன்னிக்கக்   ய கல்வாரி ல் இலவசமாய்  ந்தப்பட்ட இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தமா  க் ற . ஏெனனில், “நம் ைடய   தல்கள்  நி த்தம் அவர ்காயப்பட் , நம் ைடய 
அக் ரமங்களினி த்தம் அவர ் ெநா க்கப்பட்டார;் நமக்  சமாதானத்ைத உண் பண் ம் 
ஆக் ைன அவர்ேமல் வந்த , அவ ைடய த ம் களால்  ணமா ேறாம்.

நீங்கள்  ேதவைன அவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  ஏற் க்ெகாண்  அ  சரியா அல்ல  தவறா 
என்  பார்க் ம்ப க்  எந்த ம ஷ க் ம், ஸ் ரீக் ம், இந்த இர ல்  இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல் நான் சவால்    ேறன் . ம த் வர்கள்  இவர்கள் மரித்  ட்டார்கள்  என்    ெசன்  
  வார்கள், ஆனால் அந்த மரித்தவர்கள் உ ேராேட எ ம் னைத நான்  பார்த்  க் ேறன் . 
அேநக வ டங்கள்   ற்  ம்   டா  ந்த   டர்கள் பார்ைவயைடந்தைத நான்  
பார்த்  க் ேறன் . ெச டர,்   டர,்  டமானவர்கள் , ெநாண் கள்   ள்ளிக்   த்  கர்த்தைர 
  ப்பைத நான் பார்த்  க் ேறன் . ெத ைவ  ட்  ெவளிேய வந்த  பச்சாரிகள்,  மாட் களாக 
மாற்றப்பட்டைத நான் பார்த்  க் ேறன் .  தாட்ட அரங்கங்களி  ந் ம், இந்த உலகத் ன்  
 ன்மார்கமான காரியங்களி  ந் ம் ெவளிவந்த   காரர்கள் ; கணவான்களாக ம், 
பரி த்தவான்களாக ம் மாற்றப்பட்டைத நான் பார்த்  க் ேறன் .
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உங்களால் அைத ெசய்யக்  ய ஏதாவெதான்ைற உற்பத்  ெசய் ம்ப க்  எந்த 
ம ஷ க் ம் நான்  சவால்    ேறன் .    மற் ம் ேபாைத   ந்    ப ம்ப க்  
  ேபாைத ம வாழ்  ைமயத் ற்  ெசன்  மற் ம்  ன் அ ர்ச்    ச்ைசைய ம் உல ல்  
இ க் ம் எல்லா உள யைல ம்; அதற்ெகன்    ச்ைசயளிக்கக்   ய  றந்த மனநல 
ம த் வைர ம் ெகாண்  வந் , இன் ம்  என்னெவல்லாம் ெகாண்  யற்  ெசய்ய    ேமா 
அைதெயல்லாம் ெசய் ம்,   பட   யாமற்ேபான ஆண்கைள நான் பார்த்  க் ேறன் . ஆனால் 
அேத மனிதன் இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் னால் ெதரிந்ெத க்கப்பட் , ேதவ ைடய ஒ  
பரி த்தவானாக ம் மற் ம் ஒ    ேசஷக  ரசங் யாக ம் மாற்றப்பட்டைத நான் 
பார்த்  க் ேறன் .

என்ைன ஒ  பரி த்த உ ைளயர ் என்  நீங்கள்  நிைனக்  ர்களா? ஒ ேவைள நான் அப்ப  
இ க்கலாம். சரி, ஆனால் உலகத்தால்  நான் ப க்கப்பட் , அேத சமயத் ல்   ஸ்  னிடத் ல்  
தயைவ ெபற் க்ெகாள்வதற்  'பரி த்த உ ைளயர'் என்ற ெபயரில் நான்அைழக்கப்பட்டால்  நான் 
அவர்களில் ஒ வனாக இ க்கேவ   ம் ேவன் . அ  சரி. நான் அவைர ேந க் ேறன் .
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நீங்கள்  ஒ   ர்மானத்ைத எ த்ேத ஆகேவண் ம். பா ங்கள் , நீங்கள்  காேத ல் 
இ க்  ர்கள் , அ  ெவ  ரத் ல் இல்ைல. நீங்கள்  எந்த மட் ம் இரண்  நிைன களால் 
 ந்  ந்  நடப் ர்கள்? ஏன் சைப அனலாய்  இல்ைல; ஏன் சைப, மக்களால் நிரப்பப்பட ல்ைல; 
ஏன் ெபரிய அைடயாளங்க ம், அற் தங்க ம் நடப் க்கப் படாமல் இ க் ற ? அதற்காக 
ேபாதகர் ேமல் ப ேபாடா ர்கள், அதற்  காரணம் நீ தான். நாம் பலதரப்பட்ட  ட்டத்தாைர 
ெபற்  க் ேறாம்; ஏெனனில் ஒ வர ் ஒ  வ  ல் இ க் றார,் இன்ெனா வர் இன்ெனா  
வ  ல் இ க் றார.் நீங்கள்   ர்மானம் எ க்க  ய ேநரத் ற்  வந்தாகேவண் ம். அ  
ேபாதகரா  ந்தா ம், அவைர அப்பத    ந்  நீக் , அ   ந்  அவைர  ற்  ம் 
   த் , அவ ைடய ஸ்தானத் ல் ெபா ந்  ற ேவ  எவைரயாவ  நிய  ங்கள் . அ ேவ ஒ  
 க்கன்மாராக இ க் ம் பட்சத் ல் , க ட்    ந்  அவைர நீக் , அவ ைடய ஸ்தானத் ல் 
ெபா ந்  ற ேவ  எவைரயாவ  நிய  ங்கள் . சேகாதரேன, நீங்கள்  என்ன ெசய்யேபா  ர்கள்? 
அந்த ெபா ப்ைப ேதவன் உன்  ேமல் ைவத்  க் றார.் அ  தான் காரியம். நம் ைடய ெசாந்த 
பாவங்க க்காக நாம் ஒவ்ெவா வ ம் கணக்  ஒப்  த் , நியாயத் ர்ப் ன்  நாளில் நாம் ப ல் 
 றேவண் ம்.
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நாம் காேதஸ்  -  பர்ேனயா ல் இ க் ேறாம் மற் ம் ேதவ ைடய வார்த்ைத     க் ற  
நம்மால் அைத  தந்தரித் க் ெகாள்ள    ம் என் , ேதவ ைடய வார்த்ைத    ற  நம்மால் 
ஒ  எ ப் தைல ெபற் க்ெகாள்ள    ம் என் , இவ் தமான மற்ற எல்லா 
அைடயாளங்கைள ம், அற் தங்கைள ம் ேதவன் எ ப் வார ் என்  அவ ைடய வார்த்ைத 
   ற . அைத அவர ் ெசய் ம் இ க் றார.் ஒவ்ெவா  மனித ம் அவ ைடய ஸ்தானத் ல்  
நிற்க ேவண் ம். ஆனால் நாம் ெசய்ய ேவண் ய  க் யமான காரியம் என்னெவனில் நாம் ஒன்  
   வந் , எ ப் தைல  வங்கேவண் ம். அ  காரியத்ைத ெசய் ம்.
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நீங்கள்   ர்மானம்  எ க்கக்  ய சமயம் இப்ெபா   வரலாம். உங்கள்   ர்மான சமயம் ேவ  
எப்ெபா தாவ  வரலாம். ஆனால் அ  இப்ெபா   வ மானால், அதற்  நீங்கள்  ப ல் 
ெசால்வ தான்   றந்த . நீங்கள் ,  “ஓ, சேகாதரேன, நல்ல , ேவெறா  நாள் நான்  ர்மானத்ைத 
எ ப்ேபன்”, என்   றலாம். நீங்கள்  அைத ெசய்ேத ஆகேவண் ம். அைத இப்ெபா ேத ெசய்வ  
ஏற்ற ேநரமா  க் ற . என் சேகாதரேன, நீங்கள்  உங்கள்  மைன ேயா  ெசன்ற ஒ  ேநரம் 
இ ந்த . அதற்   ன் , நீங்கள்    மணம் ெசய்யப்ேபா  ர்களா அல்ல  இல்ைலயா என்ற 
 ர்மானத்ைத எ த்  க்க ேவண் ம், நீங்கள்  ஒ   ர்மானத்ைத எ த்  ப் ர்கள் . அ  
இவ் தமாக  ட வந்  க் ம், அ  “நீங்கள்    மணம் ெசய்யேவ டா ” என்  ஒ   லர ்இந்த 
வ  ல்     ப்பார்கள் .  லர,்“நல்ல , நீங்கள்    மணம் ெசய் ெகாள்வ   றந்த ', என்  
    ப்பார்கள். ஒ வர,்  'நல்ல , நீங்கள்    மணம் ெசய் ெகாள் ர்களானால் சந்ேதாஷமாய்  
இ ப் ர்கள்'', என்      ப்பார்கள். இன்ெனா வர்,”உங்க க்  நீங்கேள உங்கள்  
ெதாண்ைடைய ெவட் க்ெகாள்  ர்கள் ', என்      ப்பார.் இவ் தமான எல்லா 
காரியங்கைள ம்     ப்பார்கள். இ ப்  ம் நீங்கள்  ஒ   ர்மானத்ைத எ த்ேத 
ஆகேவண் ம். அ  சரிேய.
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நியாயந் ர்க்கக்   ய, இந்த காேதஸ்  -  பர்ேனயா உங்க க்காக வந்  க் ற . ஒ  ேவைள 
இங்  க் ம் ஒ   லர ் வாகரத்  ெசய்யப்பட ேவண் ய நிைல ல் இ க்கலாம்.   ம்பத் ல் 
 ல சமயம் க த்  ேவ பா கள் வரக்  ய ேநரம் ஒன்  இ க் ம். ஏேதா ஒ  வ  ல் அ  சரி 
ெசய்யப்படேவண் ம்; நீங்கள்  ஒ   ர்மானத்ைத எ த்தாக ேவண் ம். என் சேகாதரேன, இன் ர , 
இைத நான் உங்க க்   றட் ம், நீங்கள்  எ க்கேவண் ய  ர்மானம் என்னெவனில், நீங்க ம் 
உங்கள்  மைன  ம் ஒ வ க்ெகா வர ்உங்கள்  கரங்கைள  ற் ப்ேபாட் ,  ழங்கால்ப  ட் , 
ேதவ க்   ன்பாக தைலவணங் , இேய    ஸ் வா ய அவைரேய ேச ப் ர்கள்  என்  
நீங்கள்   ர்மானம் எ ப் ர்களானால், அதன்  ன்   வாகரத்  நீ மன்றங்களில்  அப்ப ப்பட்ட 
வழக் கள்  இல்லாமல், ெவ ச்ேசா   டக் ம். சரி. அதன் ன்  உங்க ைடய 
வழக்க ஞரிடத் ல்  ேபச ேவண் ம் என்ப  அவ யப்படா , உங்க ைடய இரட்சகரிடத் ல் 
ேபசேவண் யேத அவ யமா   க் ம். அ  சரிதான். உங்க ைடய வழக்க ஞர ் உங்க க்  
அ  ைர  றலாம், ஆனால் உங்கள்  இரட்சகேரா உங்கைள இரட் ப்பார.் ஒ  வழக்க ஞர ்
உங்க க்   ல உள யைள ம் அவ ைடய  ல உளஞ்சார்ந்த ப ப் ைனைய ம்  
ெகா க்கலாம், ஆனால் இேய    ஸ்  தன் ைடய   ைபைய ம், அன்ைப ம்  உங்க க்  
ெகா ப்பார்; இைவ எல்லாவற் ன்  இடத்ைத ம் அ  எ த் க் ெகாள் ம்.
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இன் ர , நீங்கள்   யா ப்பட்  ப் ர்களானால்,   ஸ் ைவ உங்கள்   கமளிப்பவராக 
(Healer) ஏற் க்ெகாள்ளப்ேபா  ர்களா அல்ல  இல்ைலயா என்  நீங்கள்  ஒ   ர்மானத்ைத 
எ த்தாக ேவண் ம். அ ேனா  நீங்கள் ,   ெவ க்கலாமா, ேவண்டாமா என்ேறா' அல்ல  
'மந்தமாகேவா இ க்க  யா ' .  “நான் அவைர   வா க் ேறன்” அல்ல  நான் அவைர 
  வா க்க ல்ைல “  என்  ஏதாவ  ஒன்ைற நீங்கள்  ெசால் ேய ஆக ேவண் ம்.  ”நான் 
 கமைடயப்ேபா ேறன் “ அல்ல  ”நான்  கமைடவதற்கான ேபா மான   வாசம் என்னிடத் ல் 
இல்ைல“ என்  உங்கள்   ர்மானத்ைத நீங்கள்  எ த்தாக ேவண் ம்.
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இன் ர , நீங்கள்  ஒ  பா யாக இ ப் ர்களானால் , நீங்கள்  ஒ   ர்மானத்ைத எ த்தாக 
ேவண் ம். நீங்கள்  காேதஸ் -பர்ேனயா ல்  இ க்  ர்கள் , நீங்கள்  நியாயத் ர்ப் ன்   ங்காசனம் 
இ க் ம் இடத் ற்  வந்  க்  ர்கள் .

அந்த    ய  ஊற் க ம்,  அல்ல  சைபக ம்  எைத   ர நி ப்ப த்  ற ?  ேதவ ைடய
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 ட் ல்  எப்ெபா  ம் ேபால நியாயத் ர்ப்   வங்  ற ... இேய  அவ் தமாக     க் றார;் 
ேவதாகம ம் அவ் தமாக    ற . நியாயத் ர்ப்  ேதவ ைடய  ட் ல்   வங்  ற ; நாம் 
இன் ர  ேதவ ைடய  ட் ல்  இ க் ேறாம். எனேவ நீங்கள்  உங்கள்   ர்மானத்ைத எ த்தாக 
ேவண் ம். இன் ர  நீங்கள்    ஸ் வண்ைட வரப்ேபா  ர்களா அல்ல  அவைர நீங்கள்  
 றக்கணிக்கப்ேபா  ர்களா என்  உங்கள்   ர்மானத்ைத நீங்கள்  எ த்தாக ேவண் ம். 
இங்  க் ற ஒவ்ெவா  பா  ம் சரியாக இப்ெபா ேத அந்த  ர்மானத்ைத எ த்தாக ேவண் ம். 
ஒன்  நீங்கள்  உள்ேள வ ம்ேபா  இ ந்தைதக் காட்  ம்   ம் ப்ேபா ம் ேபா  ஒ   றந்த 
  ஷனாகேவா அல்ல  ஸ் ரீயாகேவா அந்த கத  வ யாக ெவளிேய ெசல் ர்கள்  அல்ல  
நீங்கள்  உள்ேள வ ம்ேபா  இ ந்தைதக்  காட்  ம்  க ம் ேமாசமான நிைல ல் ெவளிேய 
  ம்  ெசல் ர்கள் . நீங்கள்  இந்த இரண் க் ம் ந  ல் நிற்க   யா , நீங்கள்  அைத (ஒ  
  ைவ) ெசய்தாக ேவண் ம்.

அ  என் ைடய இ தயத் ல் இ ந்த ; எப்ப ெயனில் என் ைடய இ தயத் ல் இ க் ற 
இ , இப்ெபா   உங்க ைடய கரங்களில் ெகா க்கப்பட்  க் ற . உங்க ைடய 
 ர்மானத்ைத நீங்கள்  எ த்தாக ேவண் ம். நீங்கள்  ஒ   ர்மானத்ைத எ த்ேத ஆகேவண் ம். 
ஒ ேவைள நீங்கள்  ஒ  நல்ல சைப அங்கத் னராக இ ந்  க்கலாம். ஒ  ேவைள உங்க க்  
ேதவன் அ கமாக ேவண் ம் என்  எப்ெபா  ம் நீங்கள்  வாஞ் த்  க்கலாம். ேம ம் 
ேதவ க்ெகன்  ஏதாவ  ெசய்ய ேவண் ம் என்    ப்பப்பட் ம் இ க்கலாம். ஞாபகம் 
ெகாள் ங்கள் , ஒ  ைற மட் ேம நீங்கள்  மானிடர்களாய்  றக்  ர்கள் மற் ம் அந்த ஒ  
 ைறதான்  நீங்கள்  மானிடர்களாய் இ க்கக்  ய ேநரமாய் இ க் ற . எனேவ நீங்கள்  உங்கள்  
 ர்மானத்ைத எ க்கக்  ய ேநரம் இ வாக இ க்கக்  ம், எப்ப ெயனில் ஒன்  நீங்கள்  
ேதவேனா   ட ெதாடர்ந்  ேபாகேவண் ம் அல்ல  நீங்கள்  எங்ேக இ க்  ர்கேளா அங்ேகேய 
தரித்  க்க ேவண் ய தான் . இன் ர  நீங்கள்  உங்கள்   ர்மானத்ைத எ த்தாக ேவண் ம். அ  
என்னவா  ந்தா ம், நீங்கள்அைவ ஒவ்ெவான்ைற ம் கழற் ,  க் ெய யேவண் ம் என்  
நான் உங்க க்காக ெஜ க் ேறன் .
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நிைன ல் ெகாள் ங்கள், அ  என்னவா  ந்தா ம் அைதப்பற்  எனக்  கவைல ல்ைல; 
அ  ேவைலயானா ம், அ    ம்பமானா ம், அ  உங்கள்  அன்பானவர் களானா ம், அ   ட 
பணி ரிபவர்களானா ம், அ  உங்கள்   ட்டாளியானா ம், அ  என்னவா  ந் தா ம், 
ஒவ்ெவான்ைற ம் கழற்   ங்கள் .  “கலப்ைப ன்  ேமல் ைக ைவத் ,   ம் ப் பார்க் றவன் , 
ேதவ ைடய இராஜ் யத் ற்  த  யானவன்  அல்ல”.

“பாரமான யாவற்ைற ம், நம்ைம  ற்  ெந க்  நிற் ற பாவத்ைத ம்  தள்ளி  ங்கள் . 
அதற்  அர்த்தம்  என்ன? பாரமான யாவற்ைற ம் மற் ம் நம்ைம  க  லபமாக ஒ க்  ற 
அ  வாசத்ைத ம் தள்ளி, நமக்   ன்பாக ைவக்கப்பட்  க் ற ஓட்டத்ைத ெபா ைமேயாேட 
ஓடக்கடேவாம். நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாமாக?

பரேலாகப்  தாேவ, ேதவ ைடய  மாரனா ய இேய   ஸ்  ன்  நாமத் ல், இந்த 
ெசய் ைய நான்  ரசங்கம் ெசய் , மக்களின்  இ தயத் ன்  ேமல் ேபா  ேறன். எல்லா 
  ஷர்கள் மற் ம் ஸ் ரீகளின்  இ தயத்ைத அ ந்தவேர; ஒவ்ெவா  ைபயன் மற் ம் ெபண்ணின்  
இ தயத்ைத அ ந்தவேர; உமக்  எல்ேலா ைடய இ தய ம் ெதரி ம்... இ ந்த   தல் 
என் ைடய இ தயத்ைத அ  ர.் கர்த்தாேவ,  ரசங்க  டத்   ந் , பராமரிப்பவர் வைர 
இ க் ம் ஒவ்ெவா  நபரின் இ தயத்ைத ம் நீர ்அ  ர.் எங்க க்  என்ன ேதைவ என்பைத 
நீர்அ  ர், நாங்கள்  அைத அ ேயாம். எங்க க்  ஒேர ஒ  காரியம் தான் ெதரி ம், அ  
எங்க க்  இேய  ேதைவ என்பைத நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம்.

68

ஓ, ேதவ ைடய   ஸ் ேவ, நீர ் வாக் த்தத்தம் பண்ணி, அைத நிைறேவற்றாமல் 
இ க்கமாட் ர.் இல்ைல ஆண்டவேர, நீர,்“என் ைடய நாமத் னால் எங்ேக இரண்  அல்ல  
 ன்  ேபர ்    றார்கேளா, அவர்கள் மத்  ல் நான் இ ப்ேபன் . ேம ம் என் ைடய 
நாமத் னால் நீங்கள்  எைதக் ேகட்டா ம் , அைத நான் ெசய்ேவன்”,என்      க்  ர.் 
எங்க ைடய சைபக்  அ  எப்ேபற்பட்ட ஒ  சவாலாய் இ க் ற . ஆண்டவேர; எங்க ைடய 
ச தாயத் ற்  அ  எப்ேபற்பட்ட ஒ  சவாலாய் இ க் ற . இன் ர , எங்க ைடய மக்க க்  
நீர ் ெகா த்த , அ  எப்ேபற்பட்ட ஒ  சவாலாய் இ க் ற . நீங்கள்  ஏதாவ  காரியத் ல் 
 ைற பட்  ந்தால், ேதவனிடத் ல்  ேக ங்கள் , அைத உங்க க்  அவர ்த வார.்

அன்பான பரேலாகப்  தாேவ இன் ர ல், நாங்கள்  பா கள் என்  உள்ளத் ல் 
உைறக்கெசய் ம் பரி த்த ஆ ைய எந்த தங்  தைட ன்  ெபா ந்த  ம் ப க் , இப்ெபா   
நான் ெஜ க் ேறன் . ேம ம்   ஸ்  ன்  நாமத் ல், உம்   நாங்கள்  
காத் க்ெகாண்  க்ைக ல் , அவர்க ைடய ேதைவ என்னெவன்பைத அ ந் க்ெகாள்ள ம், 
அ ேனா   ட என் ைடயைத ம் நான்  அ ந்  ெகாள் ம்ப க் , அவர்க ைடய இ தயத் ல் 
 ைறைய  ட் க்காட் ம்.

இப்ெபா   நம் ைடய தைலகள்  தாழ்த்   க்ைக ல் (இந்த சேகாதரி  யாேனா ல்  
நமக்  ஒ   ரத்ைத (Chord) ெகா ப்பார்), நான் உங்கைள ஒ  ேகள்  ேகட்கப்ேபா ேறன் . இ  
நீங்கள்   ர்மானம் எ க்கக்  ய ஒ  ேநரமாய் இ க்கக்  ம். கர்த்தரா ய இேய  னிடத் ல்  
 ர்மானம் எ க்க ேவண் ம் என்    ம்  ற ஒ    ஷேனா அல்ல  ஸ் ரீேயா, ைபயேனா, 
ெபண்ேணா  ,    ஸ்தவரல்லாத  ஒ வேரா,  ஒ  பா ேயா  இங்ேக  இ க்  ர்களா?  இந்த  மணி
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ேவைள ல் ஏேதா ஒன்  உங்கள்  இ தய கதைவ தட் க் ெகாண்  க் றைதநீங்கள்  
உண   ர்களா? உங்கள்   ர்மானத்ைத எ க் ம் வைக ல்,  “  ஸ் ைவ ேச க் ம்ப க்  
இப்ெபா   நான்  ர்மானிக் ேறன்”, என்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? ஐயா, ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.  “இப்ெபா   நான் என் ைடய  ர்மானத்ைத எ ப்ேபன்” என்  
ெசால் ற ,  ேவ  யாராவ  இ க்  ர்களா? இளவயதான  மாட் ேய, ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. இன் ம் ேவ  யாராவ  இ க்  ர்களா? அங்ேக  ன்னால் இ க் ம் 
இளவயதான  மாட் ேய ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேவ  யாராவ  இ க்  ர்களா?

உங்கள்   ர்மானத்ைத எ ங்கள், எப்ப ெயனில், 'நான்  இப்ெபா     ஸ் ைவ ேச ப்ேபன் . 
நான் என் ைடய    ற்  வந்  க் ேறன். நான் ஒ  இக்கட்டான நிைலக்  வந்  க் ேறன்; 
இ ேவ ேநரமா  க் ற . நான்  காேதஸ்  -  பர்ேனயா ல் இ க் ேறன் . ேதவன் என் இ தயத் ல் 
நின்  ெகாண்  க் றார.் என்னால் அங்ேக ெசல்ல    மா? என் ைடய உலக  ட்டாளிகைள 
என்னால்  ட்   ட   மா? ேதவன் வாக் த்தத்தம்பண்ணின வாக் த்தத்த ேதசத் ற்  என்னால் 
இவற்ைற கடந்  ெசல்ல   மா? நான் ஒ  காேலபாக இ க்க   மா? கால வரலாற் ல் நா ம் 
ஒ  ேயா வாவாக இ க்க    மா? ேதவ ைடய  த்தகங்களில் நா ம் ஒ  காேலப் அல்ல  
ேயா வாவாக இ க்க    மா? அல்ல  என் ைடய ேகாைழத் தன் மனப்ேபாக் னால் , 
பயந்  ன்  வாங் ,   ம்  ேபாகப்ேபா ேறனா?“

ேதவேன, அைத ஒவ்ெவா  ஆண் , ெபண்ணிடத்   ந்  எ த் ப்ேபாட் , அவைர 
ஒ  ர்மானம் எ க் றவராக, இன் ர  அைத   ஸ்  க்ெகன்  ெசய் றவராக மாற் ம். 
நீங்கள்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? ஆ, இன் ம் ஒ வர ் ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக ,  நான்  உங்கைள அங்ேக  ன்னால்  இ ப்பைத காண் ேறன் . ெவளிேய 
இ க் ம் ேவ  யாராவ  அங்ேக ஏதாவ  ஒ  ஜன்னலண்ைட நடந்  ெசன் , அந்த ஜன்ன ன் 
ேமல் உங்கள்  கரத்ைத ைவத் ,  “  ஸ்  க்காக நான் என் ைடய  ர்மானத்ைத எ க் ேறன் . 
நான் காேதஸ்  - பர்ேனயா ல் இ க் ேறன் , சேகாதரன்   ரான்ஹாம்”, என்  ெசால் ங்கள் .
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அவ் தமாய் ெசய்யக்  ய இன் ம்  ேவ யாராவ  இங்ேக இ க்  ர்களா?“ இன் ர  நான் 
என் ைடய  ர்மானத்ைத எ க் ேறன் . ஒ    தல்காரனின்  வ கள்  க னமான . இனிேமல் 
இன் ர   தல் நான் ஒ ேபா ம் உலகத்ைத ேச க்கப் ேபாவ ல்ைல, நான்   ஸ் ைவ 
ேச க்கப ்ேபா ேறன் . இப்ெபா   நான் என்  ர்மானத்ைத எ க் ேறன் . நான் ஒ  பா யாக ம், 
அேத சமயத் ல் நான் ஒ    ஸ்தவனாக ம் இ ந்ேதன் , ஆனால் நான்  ன்வாங் ப்ேபா  
 ந்ேதன் , எனேவ ேதவன் என்ேமல் இரக்கமா   க் ம்ப க்  என் கரத்ைத உயர்த்  ேறன் ”, 
என்  ெசால்லக்   ய ஒ   ன்வாங் ப்ேபானவர் இங்ேக இ க் றாரா?

ஒ  ேதவ ைடய நபேரா அல்ல  ஒ  மனிதனான ,  ஒ    ஸ்தவர் எவராவ  ஒ வர ்இந்த 
இர ல் இங்ேக இ க்  ர்களா? ஆனால் அந்த வ  ல் நீங்கள்  காலங்கடத் க் ெகாண்  
இ ந் ர்கள்; நீங்கள்  ேதவன் உங்க க்    ன தம் ெசய்யாம  ந்  ர்கள்; நீங்கள்  ேம ம், 
  மாய் இ ந் ர்கள், நீங்கள்  ெச ெகா க்கக்  டாதகாரியங்  க க்  
ெச ெகா த்  ந் ர்கள் ; நீங்கள்  ெசய்யக்  டாத காரியங்கைள நீங்கள்  ெசய்  ந் ர்கள்; 
எனேவ ேதவன் உங்கைள மன்னிக்கேவண் ம் என்  நீங்கள்    ம்   ர்கள்  மற் ம் இந்த 
இர   ந்  நீங்கள்  ஒ   ய  வக்கத்ைத  வங்க ேவண் ம் என் ம்   ம்   ர்கள். சரியாக 
இப்ெபா ேத நீங்கள்  ேதவ க்ெகன்  உங்கள்   ர்மானத்ைத எ த் ,  “நான்  அைத 
ெசய்ேவன்”,என்    ங்கள். நீங்கள்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. உங்கைள , உங்கைள, உங்கைள, ஓ, அ  
 க ம் அ ைம. சரிதான். இன் ம் ேவ  யாராவ  இ ந்தால், உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . 
நீங்கள்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்த ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் , ஏெனனில் அ ன் 
 லம் நீங்கள்  ேதவ க்  அைத ெதரியப்ப த்    ர்கள். ேதவன் உங்கள்  கரங்கைள 
பார்க் றார். நீங்கள்   றலாம், “அ  என்ன நன்ைமைய எனக்  ெசய்யப்ேபா றெதன் ?” ஓ, ஒ  
தடைவ நீங்கள்  ேதவனிடத் ல்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள். அதற்   ற  அ  என்ன 
ெசய் ற  என்  பா ங்கள் .
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நீ மன்றங்களில்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் , ெபாய்யாய் சத் யம் பண்   ர்கள் , அதற்  
 ற  என்ன நடக் ற  என்  கவனி ங்கள் . அைதக் ெகாண்ேட நீங்கள்    க்கப்ப  ர்கள் . 
அவ் தேம நீங்கள்  ேதவனிடத் ல்  கரங்கைள உயர்த் , அவரிடத் ல் உ  ெமா  
ெசய் ெகாள்  ர்கள். அதன்  ன்னர் அைதக்ெகாண்ேட பரி த்த ஆ யானவர் உங்கைள 
  க் றாரா இல்ைலயா என்  பா ங்கள் . ேதவன் உன்  இ தய கதவண்ைட  ல் இ க் றார.் 
எனேவ உங்க ைடய  ர்மானத்ைத நீங்கள்  எ ங்கள் . நீங்கள்  காேதஸ்  -  பர்ேனயா ல் 
இ க்  ர்கள் . ேதவன் உங்க க்  வாக் த்தத்தம்பண்ணின ஒவ்ெவா  ஆ ர்வாத ம் அங்ேக 
இ க் ற . ஒ  பண்ைடய பாணி லான எ ப் த ம் அங்ேக இ க் ற . அங்ேக சந்ேதாஷம், 
சமாதானம், நீ ய ெபா ைம, நற் ணம், தைய, சாந்தம், ெபா ைம இ க் ற ; அ  உங்க க்  
 ன்பாக ைவக்கப்பட்  க் ற , அைத  தந்தரித் க் ெகாள்ளமாட் ர்களா? அ  
உங்க ைடய ; ேதவன் அைத உங்க க்  வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார.் அ  உங்க க்  
ேதைவப்பட ல்ைலயா?

இங்ேக உைடந்  ேபா ற நிைல ல் இ க் ற ஏதாவ  ஒ    ம்பம் இ க் றதா? நீங்கள்  
ஒ வ க்ெகா வர ் வாக் வாதம் ெசய் ,  ழப்பத்ைத உண்  பண்ணிக்ெகாள்   ர்கள் . அைத 
நீங்கள்  ெசய்யக் டா  என்  உங்க க்  ெதரி ம்;  அவ் தமாய்  உங்கள்  மைன  அல்ல 
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உங்கள்    ஷனிடத் ல்  நடந்  ெகாண்டதற் , நீங்கள்  ெவட்கப்பட ேவண் யவர்களாய்  
இ க்  ர்கள் . எனேவ, அவ ைடய   ைபையக் ெகாண் ம், அைத ேமற்ெகாள்வதற்  
உங்க க்    ைப ேவண் ம் என் ம்; அவன் அல்ல  அவைள  ற்  உங்கள்  கரங்கைளப் 
ேபாட் ,  “ேதேன, ேதவ ைடய   ைபையக் ெகாண்  இன்  இர   தல், நான் ேதவ க்காக 
  ப்ேபன் , அ ேவ நம் ைடய  ர்மானம்”, என்    வதற்  உங்க க்  இந்த இர  ேதவன் 
ேதைவப்ப  றதா  க் ற . அப்ப ப்பட்டவர்கள்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள். 
அப்ப ப்பட்ட   ம்பம் ஒன்  இ க் றதா? இப்ெபா   ஒவ்ெவா வ ம் உங்கள்  தைலகைள 
தாழ்த்   க்ைக ல், உங்கள்  கரத்ைத மட் ம் உயர்த் ங்கள் .

(ஒ நாடா ல் கா  டம்) நான்  க ம் நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் . அப்ப ப்பட்ட காரியம் 
இல்லாததற் , ஆனால் அப்ப ப்பட்ட காரியம் இ க் மானால் , எப்ப  எல்லா காரியத்ைத ம் 
பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேதவ க்  ெதரி ம்.

நீண்ட நாட்களாக  யா ப்பட்  க் ற நபர ் எவராவ  இன் ர  இங்ேக இ க்  ர்களா? 
ஒ ேவைள நீங்கள் , அதற்காக உங்க க்  ெஜபம் ெசய்யப்பட்  க்கலாம,் ஆனால்அைத 
ேமற்ெகாள்வதற்கான   வாசம்  உங்களிடத் ல்  இல்லாத  ேபால் உங்க க்  
காணப்பட்  க்கலாம். எனேவ சரியாக இப்ெபா ேத, நீங்கள்  உங்கள்   ர்மானத்ைத எ க்கப் 
ேபா  ர்கள்,  “கர்த்தரா ய ேதவேன, இந்த மணி ேவைள   ந் , நான் உம்ைம 
ேச க்கப்ேபா ேறன் .ேதவ ைடய   ைபக்காக அவ ைடய த ம் களால் நான்   ணமாேனன் 
என்ற சாட்    னப  நான் இங்  ந்  ெவளிேய  றப்பட்  ெசல் ேறன் . எனேவ, இன்  இர  
 தல் அைத நான்    வா க்கப ் ேபா ேறன்”.  மாட் ேய, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
ஐயா, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அ ைம. அ  சரிதான். இன் ம் ஒ   ல 
நி டங்களில் உங்க க்காக நான்  ெஜ க்கப் ேபா ேறன் . அைத உங்க க்  அளிக் ம்ப க்  
ேதவனிடத் ல்  நான் ேகட்கப் ேபா ேறன் .
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இங்  க் ம் நபர்களில்,   ஸ்தவரல்லாத நபர ் ஒ வர ்  ரசங்க  டத்தண்ைட வந் , 
 ழங்காற்ப  ட ேவண் ம் என்  நான் இன் ர  ஆவலா  க் ேறன் . நீங்கள்  ேதவனிடத் ல்  
ெவளிப்பைடயாக ெஜ க்க ேவண் ெமன்  இ ப் ர்களானால், இந்த  ரசங்க டம் 
 றந்  க் ற . இந்த  ரசங்க டம்  றந்  க் ற . அ   ன்வாங் ப்ேபான வரா  ந்தா ம், 
அல்ல  எந்த வ ப்ேபாக்க மனிதனா  ந்தா ம், அ  யாரா  ந் தா ம், இந்த  ரசங்க 
 டம் றந்  க் ற . நீங்கள்  வரேவற்க்கப்ப   ர்கள் . நீங்கள்  காேத ல் இ க்  ர்கள் ; 
நியாயத் ர்ப்பான  ேபாய்க்ெகாண்   க் ற . தன் கரங்கைள  ரித்தப  ம், ஆயத்தமாக ம் 
ேதவன் நின்  ெகாண்  க் றார.்
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இப்ெபா     ஸ் ைவ அவர்க ைடய  கமளிப்பவராக ஏற் க்ெகாண்டைத சைபயார ்
மத்  ல் அ க்ைக ட   ம்  ற ஒ   யா ப்பட்ட நபர ்எ ந்  நின் , “இந்தஇர   தல், நான் 
ேதவைன   வா ப்ேபன்”, என்   றலாம். ேம ம் அவர்க க்  ெஜபம் ேதைவப்ப மானால் , 
உங்களால் வர   ந்தால், நீங்கள்  எ ந் நிற் ம்ப க்  வரேவற்க்கப்ப   ர்கள். சரி, உங்களில் 
 ன்  ேபர ்எ ந்  நிற்  ர்கள், உங்களால்     மானால் ெதாடர்ந்  நின் ெகாண்  ங்  கள்.
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இப்ெபா  , பரேலாகப்  தாேவ, பரி த்த ஆ யானவர் அவர்களிடத் ல் ேப னைதக் ேகட் , 
எ ந்  நின்  ெகாண்  க் றார்கள் . சற்  ன்  எ ந்  நின்ற இந்த மனித க் ம், மற் ம் 
இந்த ஸ் ரீ மற் ம், இந்த இன்ெனா  மனிதன் இவர்கள் இ வ க் ம் உம் ைடய   ைபகள்  
அளிக்கப்பட ேவண் ம் என்  நான் உம் டத் ல்  ெஜ க் ேறன் . பரேலாகப்  தாேவ, ஓ, நித் ய 
ேதவேன, கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  த ம் களால் அவர்கள்  கமாக்கப்பட்டார்கள். 
ேதவேன, இைத நீேர  ேழ ெகாண்  வந் , இைத அவர்க க்  நீர ் நிஜமானதாக மாற் க் 
ெகா த் ர்.
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கர்த்தாேவ, நீர,்“ தாவானவர் அவைன அைழக்கா  ல்  ஒ வ ம் என்னிடத் ல் வரான் ”, என்  
    க்  ர.்இப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் அவர்களிடத் ல் ேப   க் றார.் அதற்  
ேமல்ேவெறான் ம் ெசய்யப்பட   யா . அவர்கள்  தங்க ைடய  ர்மானத்ைத 
எ த்  க் றார்கள் , அ , உம்ைம அவர்கள் தங்க ைடய  கமளிப்பவராக 
ஏற் க்ெகாண்  க் றார்கள். அவர்கள்  இயல்  நிைலைய ம்,  கத்ைத ம் 
ெபற் க்ெகாள்வார்கள் என்    வா த்தப  இந்த  டாரத்ைத  ட்  ெவளிேய ெசல் றார்கள். 
கர்த்தாேவ, அ  ேதாற் ப் ேபாகா , அப்ப  ஆ மானால் அ  ேதவேன ேதாற் ப்ேபானதா   ம். 
அவ ைடய வார்த்ைதைய காட்  ம் எந்த மனித ம் அதற்  ேமல் த  யானவன் அல்ல என்பைத 
நாங்கள்  உணர்ந்  ெகாள் ேறாம். எனேவ, இன் ர  அவர்கள் உம்ைம   வா த் , உம்ைம 
ஏற் க்ெகாண்  க் றார்கள். எனேவ, கர்த்தாேவ, இந்த   வாச ெஜபத்ைத அவர்க க்காக நான் 
ெஜ க்ைக ல், அவர்கள் அைத ெபற் க்ெகாள்ளட் ம்.   ஸ்  ன்  நாமத் ல் ஆெமன். நீங்கள்  
உட்காரலாம், ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் அைத   வா  
 ங்கள் , உங்கள்  எல்லா ெதால்ைல க ம் ஒ ந் ேபாம்.

உங்களில் எத்தைனேபர் அவைர ேந த் , அவேரா   ட  ேயா க்     நைடேபாட்  
ெசல்ல   ம்   ர்கள்? உங்கள்  கரங்கள்  ேமேல உயர்த்தப்ப வைத நான் பார்க்கட் ம். அ  
அ ைமயா  க் ற . நீங்கள்  எந்த சைபைய ேசர்ந்தவர்களாய் இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல . சரி! 
இேய  ன்  நாமத்ைத எ த்  ெசல் ங்கள்  என்ற பாடைல நாம் பா ம்ேபா , எ ந்  நம் ைடய 
கால்களில் நிற்ேபாம். நல்ல  சேகாதரிேய, நீங்கள் ... எங்க க்  ெகா ப் ர்களானால் ,

77



www.messagehub.info

இச்ெசய் கள்

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

21காேதஸ்  - பர்ேனயா ல்

இேய  ன்நாமத்ைத எ த் ...

இப்ெபா  , அப்ப ேய  ன் க்    ம் , உங்க க்  அ காைம ல் இ க் ம் 
மற்ெறா வ டன்  ைக   க் ங்கள் . உங்கைள  ற்  ம் இ க் றவர்களிடத் ல் ெசன் , 
ைக  க் ங்கள் . ... யரத் ல்,

அ  உங்க க்  சந்ேதாஷத்ைத ம், ஆ தைல ம் ெகா க் ம்.

நீங்கள்  எங்  ெசன்றா ம், அைதெகாண்  ெசல் ங்கள் .

ஓ,  ைலேயறப் ெபற்ற நாமம் ( ைலேயறப்ெபற்ற நாமம்), ஓ, எவ்வள  இனிைமயான !

  ல ன்  நம் க்ைக ம், பரேலாகத் ன்  சந்ேதாஷ மா  க் ற   ைலேயறப்ெபற்ற நாமம்

( ைலேயறப்ெபற்ற நாமம்), ஓ, எவ்வள  இனிைமயான !

  ல ன்  நம் க்ைக ம், பரேலாகத் ன்  சந்ேதாஷ மா  க் ற .  ைலேயறப்ெபற்ற 
நாமம் ( ைலேயறப்ெபற்ற நாமம்), ஓ, எவ்வள  இனிைமயான .

உங்கள்   இ தயத்ேதா ம், உங்கள்   ஆத் மாேவா ம், உங்கள்   மனேதா ம், 
உங்கள்   ெபலத்ேதா ம் அவர ்     க உன்னத அன்  ைவத்  க் ம் நீங்கள்  
யாவ ம்இவ் தமாக உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ,  “கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்”,என்  
ெசால் ங்கள்.

அ  நல்ல . சரி, இப்ெபா  :

இேய  ன்  நாமத் ற்  தைலவணங் ,

அவ ைடய பாதத் ல் சாஷ்டாங்கமாக   ந் , நம் ைடய யாத் ைர    க்  வந்த ம்,

பரேலாகத் ல் இ க் ம் இராஜா  இராஜாேவ உம்ைம நாங்கள்     ட் ேவாம்.

 ைலேயறப்ெபற்ற நாமம், ஓ, எவ்வள  இனிைமயான !

  ல ன்நம் க்ைக ம், பரேலாகத் ன்  சந்ேதாஷ மா  க் ற ;  ைலேயறப்ெபற்ற 
நாமம்,

ஓ, எவ்வள  இனிைமயான  (எவ்வள  இனிைமயான ).   ல ன்  நம் ைக ம், 
பரேலாகத் ன்  சந்ேதாஷ மா  க் ற .


