
அ சா    ெகாண்டாட்டம்
Los Angeles, California, USA

56-0916

 க்க நன் , உங்க க்   க ம் ,  அன்பார்ந்த நன் , இந்த அ சா    ல் பரி த்த ஆ  
ெவளியரங்கமாய் ஊற்றப்பட்ட ன்  ெகாண்டாட்டத் ல், இந்த மத் யான ேவைள ல், இந்த 
அற் தமான  தரின் ஆலயத் ல் இ ப்ப , நிச்சயமாகேவ  லாக் யமாய் இ க் ற . 
பா ங்கள், ஒ  ைச பரி த்தவான்க க்  ஒப்  க்கப்பட்ட   வாசத் ற்காக, இன்ன ம் 
ேபாரா வதற்ெகன்  அேநக மக்கள் , இங்ேக    வந்  க் றார்கள் . வ  றதான இந்த 
வாரத் ன் மகத்தான ேநரத் ல் , அ ேஷ க்கப்பட்ட அேனக  ரசங் மார்கள் ேபசப் 
ேபா றைத ம், ேதவன் தாேம அபரி தமாய் நமக் ச் ெசய்யப் ேபா ற காரியங்கைள ம், 
ஒவ்ெவா   ட்டத்  ம், அவ ைடய  ரசன்னம் நம் டேன  ட இ க்கப் ேபா றைத ம்   த் , 
நாம்  க ம் நம் க்ைக ெகாண்  க் ன்ேறாம். ேம ம், இந்த   ைக   ந்  ஒ  
பண்ைடயகால ெபந்ெதெகாஸ்ேத  ட்டமாய் ெதாடர்ந்  ெசன் , அ  நம் ைடய கர்த்தரா ய 
இேய  ன்  வ ைகக்   ன்னதாக, அப்ப ேய இந்த உலகத்ைத,  ப் ரவாக்  ெகாண்  ேபாகப் 
ேபா றெதன்  நாம் நம்  ேறாம்.
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ேம ம் இப்ெபா  , இங்  ெவப்பமாக இ க் ற  என்பைத நான் அ ேவன். நாம் ேநராக 
வார்த்ைதக்  ெசன்  பரி த்த  க்கா ன்   த்தகத்   ந்  4 -ம் அ காரம்,  16 -ம் வசனம் 
 வங் , நான் அைத வா க் ேறன் .
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தாம் வளர்ந்த ஊரா ய நாசேரத் க்  அவர ் வந் , தம் ைடய வழக்கத் ன்  ப ேய ஒய்  
நாளில் ெஜப ஆலயத் ேல  ரேவ த் , வா க்க எ ந்  நின்றார்.

அப்ெபா   ஏசாயா  ர்க்கதரி  ன்   த்தகம் அவரிடத் ல் ெகா க்கப்பட்ட . அவர ்
 த்தகத்ைத  ரித்தேபா :

கர்த்த ைடய ஆ யானவர் என் ேம  க் றார;் தரித் ர க்    ேசஷத்ைதப் 
 ரசங் க் ம்ப  என்ைன அ ேஷகம் பண்ணினார்; இ தயம் ந ங் ண்டவர்கைளக் 
 ணமாக்க ம்,  ைறப்பட்டவர்க க்    தைலைய ம்,   ட க் ப் பார்ைவைய ம் 
 ர த்தப்ப த்த ம், ெநா ங் ண்டவர்கைள   தைலயாக்க ம்,

கர்த்தர் தாேம வா க்கப்பட்ட இந்த அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமல் தம் ைடய 
ஆ ர்வாதங்கைளக்  ட் வாராக.

அேனக வ டங்க க்   ன்பாக, ஸ்ெப ன்  நாட்டவர் ேமற்  கைர ல் ேம ம்   மாக 
கப்பல்  ரயாணம்  ேமற்ெகாண் , இந்த ெபரிய இடத்ைதக் கண்    த்தனர ் என்பைத 
அ ந்தவர்களாய், இன் , இந்த லாஸ்  ஏஞ்சல் ல் இ ப்ப , எப்ேபற்பட்ட  லாக் யமாய் உள்ள , 
இந்த ெபரிய பட்டணமான , ஏேதா ஒ  நாளில் எப்ப யாக இ க்கப் ேபா ற  என்பைதக் 
  த் , அவர்கள்   தளேவ அ ந்  ந்தார்கள் .
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ஐம்ப  வ டங்க க்   ன்பாக, அ சா    ல் நடந்த பரி த்தா  ன்  மகத்தான 
ெவளியரங்கமான ஊற்றப்பட்ட ன்  ெகாண்டாட்டத் ல், இன்  இந்த  த ைடய ஆலயத் ல் 
இ ப்பெதன்ப ,      ேசஷ   வாசத் ன்  ஒ  தனி றப்  வாய்ந்த ஞாபகார்த்தமாய் 
இ க் ற . நான் ெசய் த்தாைள ேநாக் க் ெகாண்  ந்ேதன் . ேம ம் அ ல் இந்த பைழய 
அ சா    பணிக்   ன்  (mission) படத்ைதப் பார்த்ேதன் . அதற்  சற்   ேழ, இந்த அழகான 
 த ைடய ஆலயத் ன்  பட ம் இ ந்த . அ  அந்த பைழய நியமனத்   ந் , சைபயான  
இந்த நாளில் இந்த இடத் ற் , நீண்ட காலங்கைள கடந்  எப்ப யாய்  வந்த  என்பைத 
காட்  ற 

இந்த ேபரணிைய நடத் வதற் , இந்த சங்கத் னர ் ஒ  அ ைமயான இடத்ைத ெதரிந்  
ெகாண்  க் றார்கள் , என்  நான் நிைனக் ேறன் , ஏெனனில் இந்த ஆலயமான  இன் , இேய  
  ஸ்  இன்ன ம்   த்  ஆ ைக ெசய் றார ் என் , தன் உள்ளத் ன்  ஆழத் ல் உணர்  
ெகாண்  ந்த,   ம  ெமக்பர்சன்  (Mrs. McPherson) என்ற   ய தா ன் ஞாபகார்த்தமாக 
நின் க் ெகாண்  க் ற . அவள் பாரஸ்ட் லானில்  (Forest Lawn) இன்  உறங் க் 
ெகாண்  க் றாள், அ  அவ ைடய சரீரம். ஆனால் அவ ைடய  ர ள்ள ஆத் மா, ேதவனிடம் 
இைளப்பா க் ெகாண்  க் ற . அவள் கடந்  ேபான னால்  ட் ச் ெசன்ற , காலெமன் ம் 
மண ன் அ ச் வ களாய்  உள்ள .
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இந்த ஆலயத் ல் இங்  இ ப்பதற்காக, சேகா. ெமக்ஃெபர்சன் (McPherson), அவ ைடய 
மகன், மற் ம் சேகாதரர்  ஃெபர்ட ் (Teefert), மற் ம் உள்ள அேனக ஊ யர்கள், மற் ம் 
ேவைலயாட்கள் , இந்த மகத்தான  ட்டத் ன்  உ ப் னர்கள், மற் ம் மற்ற எல்லா நா களின்  
பாகங்களி  ந் ம் இந்த மகத்தான ேபரணி ன் நி த்தமாய்     க் ற யாவ க் ம், நான்  
இந்த இரண்  இர களில் அல்ல  இரண்  ஆராதைன சமயங்களில், உங்களிடம் ேபச வாய்ப்ைப 
ெபற்  ப்பதற்காக, உங்க க்  நான்   க ம் நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் .

ஆம்! மற்ெறா  ெவளியரங்கமான ஊற்றப்ப த க்காக, ேதவைன   வா ப்ப  ம், 
நம் வ  ம், நம் எல்ேலா ைடய இ தய ம் ெஜபத் ேல ஒ ங் ைணய ேவண் ெமன் , 
நாங்கள்    ம்  ேறாம். ேதவன் அப்ப ேய மாறாதவரா  க் றார். அவர ் ஒ ேபா ம் 
தவ வ ல்ைல. ேம ம்  இ  உண்ைமயாக ஒ  அ சா     ன்  ெகாண்டாட்டம்  இல்ைல.  இேய 
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    ன்  அ க் ரக வ ஷத்ைத  ரசங் த்தேபா , ெபந்ேதெகாஸ்ேத ல் அ   ேழ ெகாண்  
வரப்பட்  அப்ேபா   ந் , அ  இ க் ற .  1 9 0 0  வ டங்க க்   ன்னால், 
ெபந்ேதெகாஸ்ேத ல்  வங் ன அந்த மகத்தான    ைய, நாம் ெதாடர்ந்  ெகாண்டா க் 
ெகாண்  க் ேறாம்.

பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத்ைத ெபற் , இன்  நீங்கள்  யாவ ம் நின்  ெகாண்  க் ற, 
 ைலேயறப்ெபற்ற   வாசத் ல் , உங்கைளப ் ேபால, உங்க டன்  நா ம் ஒ  
ஆராதைனக்காரனாய்  இ ப்பதற்காக, நான்  க ம் ம ழ்ச் யைட ேறன் .
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காலம் கடந்த ஒ வனாய் உணர் ேறன் , ஏெனனில், நான்  றப்பதற்   ன்  ந்ேத, 
  ேசஷத்ைத  ரசங் த் க்  ெகாண்  ந்த அேனகர், இங்  இ க் றார்கள் . இந்த மகத்தான 
ெவளியரங்கமான ஊற் தலான , 1906-ஆம் வ டத் ல்  க ேபார்னியா க்  வந்த  என்  நான் 
நம்  ேறன் . அ  நான்  றப்பதற்   ல வ டங்க க்   ன்னான . அந்த ேநரத் ல் 
ெதா  ெகாண்ட அேனக   வாச  ரர்கள், இன்  வய  ெசன்றவர்களாய், தைலம ர ்நைரத்த 
மக்கள் , அைத நிைன   ர்ந்தவர்களாய், இங்ேக அமர்ந்  இ க் றார்கள் . ஆனால் நான் 
உங்க க்  ெசால்  ேறன் , என் ைடய சேகாதரர்கேள, நாம் அக்கைரக்  கடந்  ேபா றதான 
ஏேதா ஒ  நாளில், ஒ  மகத்தான ெவ ம  உங்க க்  அங்  ைவக்கப்பட்  க் ற . நான் 
அந்த மக்களிடம் ேப னேபா , இந்த ெபரிய சைபயான  இவ்வள  ெச ப்பாக ேமேல எ ம்  
வ வதற்காக, அவர்கள் எவ்வளவாய்  காலதாமதமாக ப த்  உறங் , தண்டவாளங்களின்  ஊடாக 
நடந் , ேசாளங்கைள ெபா க் , அைத தங்க ைடய  ள்ைளக க்காக உைடத் , க னமாக 
  த் , இந்த எல்லா வ டங்களின்  ஊடாக, அதற்காக, எவ்வளவாய்   ரயத்ைத ெச த் ம்ப  
ெசய்த , என்பைத பார்க்க    ற .

ஏேதா ஒ  ம ைம ன்  நாளிேல, காலங்களின்  ஊடாக  ட்கப்பட்ட யாவ ம், இந்த    ன்  
 ளிம் ல் நின்  ெகாண் ,  ட் ன்  கைதைய பா க் ெகாண்  க் ம் ேபா , நாம் என்ன 
ேப  ேறாம் என்பைத  ட அ யாதவர்களாய்,  தர்கள்  தைல னிந் , இந்த   ைய  ற்  
நின்  ெகாண்  க் ம், மற்ெறா  மகத்தான    ைய நான் சந் ப்ேபன்  என்  நம்  ேறன் . 
 தர்க க்  ஒ ேபா ம்  ட்  ேதைவப்பட ல்ைல, ஆனால் பரித க்கப்பட்ட ெதாைலந் ேபான 
பா களா ய நாம், அவ ைடய   ைப னால்  ட்கப்பட்டதால்,  ட் ன்  கைதைய பா வ  
என்னெவன் ம், பாட ன் அர்த்தம்  என்னெவன் ம், நாம் அ ேவாம். நாம் அவைர ராஜா  
ராஜாவாக ம், கர்த்தா  கர்த்தராக ம், அவ க்      ட் ம் ேபா , அ  என்ேன, ஒ  மகத்தான 
த ணமாய் இ க்கப் ேபா ற .

ேம ம், இன்  என் ைடய ேவத வா ப் ,   ஸ்  ேதவாலயத் ல்  ரேவ த் , அ க் ரக 
வ ஷத்ைத  ர த்தப்ப த்த வந்ேதன், என்  அவர் ெசான்ன   ந்  வ  ற . கர்த்த ைடய 
அ ேஷகம் அவர ்ேமல் இ ந்த . அவர ்  த்தகத்ைத வா த்  உட்காந்தார.்  ைலேயறப் ெபற்ற 
வார்த்ைத, அவ ைடய உத களி  ந்   றப்பட்ட  என்  அ     ற .
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பைழய ஏற்பாட் ன்  காலத் ல்      வ டம் என்றைழக்கப்பட்ட ஒ  வ டம் இ ந்த . அ  
அைனத்   ைறப்பட்டவர்கைள    க் றதான ஒ  வ டமா  ந்த . அ ைமயாய்  இ க் ற 
ஒவ்ெவா வ ம்  தந் ரமாய் ேபாகலாம். அ  இந்த நா க்  மகத்தான அர்த்த ைடயதாய் , ஒ  
அைடயாளமாக அங்  நின்ற .

இப்ெபா  , இன்  அ  ஒ கால் ... இல்லாமல். . .  (ஒ நாடா ல் கா  டம்)... நான்  
என்ெறன்ைறக் ம் இந்த எஜமான க்  ேவைல ெசய் ம்ப , ஒ   ர்ைமயான ஊ ைய எ த் , 
கா ல்  ைள ட்    க் ற அைடயாளமாய் அ  இ க் ற . அ  இன்ைறக்  எவ்வள  
ஒத்ததாய் இ க் ற . ேம ம் ஐம்ப  வ டங்க க்   ன்  தலாவதாக பரி த்த ஆ யானவர் 
இங்ேக ஊற்றப்பட்டேபா , அ  ஒ  மாட்  ெதா வம் என்  எனக்  கற் க்கப்பட்ட . அந்த 
காரியம் எவ்வள  ஒத்ததா  க் ற . இேய   தலாவ  மாம்ச  பத் ல் இந்த   க்  வந்த 
ேபா , ேதவன், அவர ்ஒ  ெதா வத் ல்  றந்தார.் ேம ம் இந்த லாஸ்  ஏஞ்சல் ல்  அவர ்வந்த 
ேபா ம், அவர ் இன் மாக ஒ  ெதா வத் ல் தான் வந்தார். அ  உங்கைள தாழ்ைமப்ப த்தத் 
தக்கதாக நம்ைம பாவங்களி  ந்   ட் ம்ப க்கான, ேதவ ைடய தாழ்ைமயாய் இ க் ற .

 ற    தைலயா  ேபாக   ம்பாத அந்த நபர,்  த் ைர டப்ப வான்  என்ப  இன்  
அ கமாக தர்க் க்கப்ப  ற காரியமா ய ேதவ ைடய  த் ைர, அல்ல    கத் ன்   த் ைர 
என்பதற்  அ  ஒ  அழகான அைடயாளமாய் இ க் ற .  “இப்ெபா     வாசம் 
ேகள்  னாேல, ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ேகட்ப னாேல வ  ற ” ேம ம், நாம் 
  தைலயாேனாம் என்பைத ேகட் ம், நம் ைடய   தைல ன்  ேபரின் ெசயல்பட 
ம க் ம்ேபா , நாம்  த் ைர டப்ப ேவாம். என் ைடய க த் ன்ப , ேதவ க்   றம்ேப 
 த் ைர டப்ப தல்,   கத் ன்   த் ைரைய ெப வதாய் இ க் ற . ெச ெகா ப்பேத 
ெபற் க் ெகாள்வதாய் இ க் ற . ேம ம், நாம்   தைலயாேனாம் என்பைதக் ேகட் ம்ேபா , 
அைத நாம் ஏற் க் ெகாண்    தைலயாய் இ க்கக் கடேவாம்.
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இப்ெபா   ஒ வன்      சத்தத்ைதக் ேகட் ம்ேபா , அவன்   ைலயா  ேபாக 
  ம்ப ல்ைலெயனில், அப்ெபா  , அவன்  த்தரிக்கப்பட ேவண் ம். இன்ைறக்   ட இந்த 
ஆச்சரியமான, கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்    ேசஷத்ைத ம், பரி த்த ஆ  ன் 
ஞானஸ்நானத்ைத ம்    த்  ேகள் ப்ப ம்    ஷ ம்,  ஸ் ரிக மா ய  நீங்கள் ,  ஒ  ெதரிந் 
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ெகாள் தைல ெசய்ய ேவண் ய இடத் ல் இ க்  ர்கள் . நீங்கள்  அைத ேகட் ம், இ க் ற 
 தமாகேவ ஒ  ேபா ம் இ க்க   யா . நீங்கள்  அைத ஏற் க் ெகாண்டால்,   ஸ் ைவ 
ெப   ர்கள். நீங்கள்  அைத ம த்தால் ,   ஸ்  க்   றம்ேப  த் ைர டப்ப   ர்கள் . 
வார்த்ைதைய ேகட்ப ல் உங்க க் ள்ள மனப்பான்ைமேய, அந்த  த் யாசத்ைத 
உண்டாக்  ற .

நான் இன்ைறய காைலப் ெபா  ேல, இந்தப் பட்டணத் ேல இ க் றதான ஒ  அ ைமயான 
இடத் ல்  உள்ள ஒ   டாரத் ல் , “ேதவன் அவ ைடய சைப  தந் ரமாய் இ க்க   ம்  றார”் 
என் ற அந்த ெபா ளின்  ேபரில் ேப க் ெகாண்  ந்ேதன் . அந்த இைடப்பட்ட ஐம்ப  வ ட 
காலத் ல், அேனக காரியங்கள்  சம்ப த்  க் ற . அேனக மக்கள் ,   வா கள் , இந்த 
உலகத்தால்   ைற  க்கப்பட்டவர்களாய்  ேபானார்கள். ஸ்தாபன தைடகளால் அேனக மக்கள் , 
 ல ேநரங்களில் ஐக் யத்   ந்   ரிக்கப்பட்  அவர்க க்கான எல்ைலகைள வைரந்  
ெகாண்டார்கள்.
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நான் நிைனக் ேறன் , இங்ேக  ல நாட்க க்   ன்  யாேரா ஒ வர,்  “சேகா.  ரான்ஹாம். 
நீங்கள்  எந்த சைபைய ேசர்ந்தவர்”, என்  என்ைனக் ேகட்டார.்

நான் உண்ைம ல் ,  “ஒேர ஒ  சைப தான் உள்ள , சைப என்பதற்  ெவளிேய 
அைழக்கப்பட்டவர்கள்  என்ப  ெபா ள்” என்ேறன்.

அவர ்“ஆனால் நீங்கள்  எந்த ஸ்தாபனத்ைத ேசர்ந்தவர் என்ற அர்த்தத் ல் ேகட் ேறன்” என்றார்.

நான்,  “இந்ேநரத் ல், எ  ம் இல்ைலெயன்றா ம் அவர்கள் எல்ேலாைர ம் ேசர்ந்தவன்” 
என்ேறன்.

அன்ெறா  காைல ல்  சேகா. ஷக்கரியன்    ய  ற் , என்ைன ெதாட்ட , அவர,் 
ெபந்ேதெகாஸ்ேத ஒ  ஸ்தாபனேமா, அல்ல  உ வாக்கப்பட்ட அைமப்ேபா அல்ல! அ  
  ஷர்க ம், ஸ் ரீக ம், ேதவனிடத்   ந்  ெப  ற, ஒ  அ பவமாய் இ க் ற  என்றார். 
ேதவன்; ெமத்த ஸ் கள் , பாப் ஸ் கள்,  ரிஸ் ேடரியன்கள் மற் ம் யாவ ம் , ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய ேகட்  அ ன்ேபரில் ெசயல்பட  ர்மானிக் ம்ேபா , இந்த அ பவத்ைத 
ெபற   ம். பரி த்த ஆ யானவர் ஏறக் ைறய, இரண்டா ரம் வ ஷங்கள்  இந்த    ல் 
இ ந்  ெகாண்  க் றார.் ேம ம்   ப்ப ள்ள எவ ம், அ ல் வந்  பங் ெகாள்ளலாம். 
ேம ம்,  ைற  க்கப்பட்ட ஒவ்ெவா வ ம், அந்த வார்த்ைதைய ேகட் ம்ேபா  
  தைலயாகலாம். இப்ெபா  , நீங்கள்  அைத ம த்தால், அ    க்ெகாள் ம் அல்ல  
அைடப ம்.
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இங்ேக  ல நாட்க க்   ன் , ெகாலராேடா ல் உள்ள கால் நைட பண்ைண ல்  நான் சவாரி 
ெசய்வ  வழக்கம். ேம ம் அராபாேஹா என் ற காட் ல், மந்ைதகைள நாங்கள்  ேமய   ேவாம். 
அங்ேக பள்ளத்தாக் ேல, பண்ைணைய ைவத்  க் ற ஒவ்ெவா  மனித ம், ேகாைட   வ ம் 
ஒ  ப  ேமயத் தக்கதான, ஒ  டன் அள  ைவக்ேகாைல அவனால் வளர்க்க    ம். 
காட் லாக்கா அ காரி அந்த வா  ல் கடந்  ேபா ம் ேபா , கால்நைடகைள எண் வான் , 
அேநக ேநரங்களில் நான்  ஒ     மந்ைத கால்நைடகேளா , வ ட   வ ம் அைத 
காட்   வதற்காக அங்  ெசன்  க் ேறன் .
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அைவகள்   ைழ ம் ேபா  ெவவ்ேவ   த் யாசமான இன அைடயாளங்க டன் , நல்ல , 
அைவகள்  ேல -ேக, ைடமன்ட் -   , அவ் தமான இன் ம் பல  த் யாசமான இன 
அைடயாளங்கைள, ெகாண்  ப்பைத நான் கவனித்ேதன் . அந்த வா  ல் அைவகள்  கடந்  
ேபா ம் ேபா ,  த் யாசமான இன அைடயாளங்கேளா  இ ந்தன. ஆனால் ப   ெசய்யப்பட்ட, 
ெஹேரப்ேபார்ட்ஸ்  ரகேம அன் , ேவெறான் ம் அந்த வா  ன்  ஊடாக ெசல்ல ல்ைல.

பாைத ன்    ல்  அ  அவ் தமாகத்தான்  இ க் ம், என்  நான் நிைனக் ேறன் . ேதவன் 
நாம் எந்த இன அைடயாளத்ைத ெபற்  க் ேறாம், என்பைத கவனிக்கமாட்டார.் ஆனால் உள்ேள 
ேபா ற ஒவ்ெவா  ம ஷ ம், ேதவ ஆ  னால்   றந்  க் ன்றானா? என்பைதேய கவனிப்பார். 
நீங்கள்  எந்த இன அைடயாளத்ைத அணிந்  க்  ர்கள், என்ப  காரியம் அல்ல; நீங்கள்  ஒேர 
ஆ  னால்  றந்த ேதவ ைடய பரி த்தவானாய், அசலான   வா யாய், இ க் ம் பட்சத் ல் , 
உலகம் இ ப்ப  எவ்வள  நிச்சயேமா, அவ்வள  நிச்சயமாக, அந்த நாளில், அந்த வா  ன்  
ஊடாக கடந்  ெசல் ர்கள் . என்ேன! ஒ  அழகான காட் .

 ற  நாம் அங்  க் ற அந்த மந்ைத ேமய்ப்பவர்க ைடய, இடத்ைத   த்  கவனிப்ேபாம். 
 ல ேநரங்களில் இந்த ெபரிய காட் ற் ள்ளாக ேமய்ச்ச க்   ற , அைவகள்  ெகாண்  
ேபாகப்பட்  தற்கா க ேவ க க் ள்ளாக அைடக்கப்ப ம். மற் ம் ெதரிந்  எ க்கப்பட்ட  ல 
கால்நைடகள் ,   ப் ட்ட பள்ளத்தாக் ல்  ேமய்ச்ச க்காக ேபா ம். ேம ம் அைவகள்  தற்கா க 
ேவ  ல் அைடக்கப்ப வதால், அந்த   ப் ட்ட இடத்ைத ட்  அைவகளால் ெவளிேயற 
  யா . ஆனால்,  ற  அந்த ப வக்காலத் ன்     ல், இந்த தற்கா க ேவ கள்  யா ம் 
நீக்கப்ப ம். அப்ேபா  எல்லா கால்நைடக ம், மகத்தான ெபரிய    ைய 
ெகாண்டா வதற்காக, ஒன்  ேச ம். அைவகள்  யா ம் ெஹேரேபார்ட்ஸ்  ரகத்ைத ேசர்ந்தைவகள் . 
அதனால் அைவகள்  யா ம் ஒ     ைய ெகாண்டா வதற் , உரிைமப் ெபற்  க் ன்றன.
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வ  றதான வாரத் ல், ஸ்தாபனத் ன்  எல்லா தற்கா க ேவ க ம் தகர்த்ெத யப்பட் , 
ம  றப்பைடந்த ேதவ ைடய  ள்ைளகள் யாவ ம், மகத்தான பரி த்த ஆ  ன் ெபரிய     
ெகாண்டாட்டத் ல், அவர்கள் ம ப  ம் ஒன்றாக  ட் ச் ேசர்க்கப்ப வதற்காக, நான்  
ேதவனிடத் ல்  ெஜ க் ேறன் .

இந்த காலங்களி டாக, கடந்த ஐம்ப  வ டங்களில், அேநக காரியங்கள்  சைபகளில் 
சம்ப த்  க் ற . அேநக மக்கள்    ந்  ேபானார்கள் . நாங்கள்  இைதச் ெசால்வதற்  
வ ந்  ேறாம். ஆனால் இந்த  ர த் ப்ெபற்ற ேதவாலயம், அத ைடய அழ ல் இ ப்பதற்காக 
நாம் ேதவ க்  நன்  ெச த்  ேறாம். ஆனால், இன்  நான் நிச்சயத்  க் ேறன் , 
சேகாதரேனா  இ க் ற ஒவ்ெவா    வா  ம்... (ஒ நாடா ல் கா  டம்) மற் ம் யாவ ம்  
ஆ  ேல இ ந்த  ேபால் ம ப  ம் பண்ைடயகால பரி த்த ஆ  ன் ெவளியரங்கமான 
ஊற்றப்ப த க்காக, ேதவ ைடய ப  டத் ல் , நாங்கள்  ெபற்  ைவத்  க் றதான 
யாவற் க் ம், நீங்க ம் பங் ள்ளவர்களாய் இ க்  ர்கள் . என்   ஸ் வ நண்பேன! நமக்  
இன்  ேதைவயான  என்னெவனில், ஒ      ன்  ேநரம். இன்  நம  ேதைவ அ ேவ.
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இப்ெபா  ,  சா  அேநக   வா கைள இந்த இைடப்பட்ட காலத் ல்  ைறப்  த் க் 
ெகாண்டான் . அதாவ ,  ளிர்ந்த நிைல ம், உலக ம் சைபக் ள்ளாக ந   வந்  க் ற .

இப்ெபா  , நாம் ேவெறா  ெபா ைள எ த் க் ெகாள்ள    ம். ஆனால் உங்களில் 
ஒ வனாக இ ந்  நான்  ந் க் றதாவ , நாம் வழக்கமாக ெபற்  ந்த பண்ைடய கால 
பரி த்தஆ  எ ப் த ன்  ெகாண்டாட்டத் ல், இங்  நாம்    வந்  ப்பேத காரியமாய் 
இ க் ற . நம் ைடய  தாக்கள் அைதப்பற் , அதாவ  எவ் தமாக ேதவ  தர்கள்   ேழ 
இறங்  வந்   ட்டங்களில் பா னார்கள்  என் ம், ேதவ ைடய வல்லைம எவ்வா  
ஆட்ெகாண்ட  என் ம், பரி த்தவான்கள்  எவ்வா  ம ப  ம்  றந்தார்கள் என் ம், மகத்தான 
காரியங்கள்  சம்ப த்தெதன் ம், ெசால்லக் ேகட்  க் ேறன் . ேம ம், அ  பண்ைடயகால, 
வனாந் ரப்  ன்னணி   ந் , நீலவானம் ேபான்ற ெதளி ள்ள, பாவத்ைதக் ெகால் ம்  
 ரசங்கத்   ந்  வ  ற . பண்ைடய காலச ்  த் கரிப் ன் வைக ல், ஒ  ேவைள 
  ஷர்கள் அவர்கள் ெமா  ன்  அரிச் வ கைள (அ,ஆ,இ;, A,B,C,) அ யாதவர்களாய், 
இ ந்  க்கலாம். ஆனால்   ஸ் ைவ அ ந்தவர்களா ம் பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத்ைத 
ெபற்றவர்களா ம், இ ந்தார்கள். ஆகேவ தான் நாம் இன்  ஒ  பண்ைடயகாலப் பரி த்த 
ஆ  ன் ஞானஸ்நானத் ற் ம், ேதவ ைடய ஆ ர்வாதத் ன்  ெவளியரங்கமான 
ஊற்றப்ப த க்காக ம், ப  ள்ளவர்களா  க் ேறாம். ம ப  ம் பைழய வரிைசக் த் 
  ம் ேவாம்.

அேநக ேநரங்களில் உலகம் உள்ேள ந   வ ம்ப , நாம்  ட்    ேறாம். இன்  
நம் ைடய சைபகளில், அ  தான்  காரியம். நாம்     இங்ேக ம் அங்ேக ம்  ட்   ம், 
வைகைய ேசர்ந்தவர்களா  ட்ேடாம் .  சாசானவன்  ஒ  இடத்   ந் , மற்ெறா  இடத் ற்  
வந் , ஒ     ப  ையப்   த் க் ெகாண் , அப்ப ேய ந   உள்ேள வந் , இங்ேக ஒ     
ப  ைய ம், அங்ேக ஒ     ப  ைய ம்,   த்    றான் . ேம ம்,  தலாவ  என்ன 
நடக் ம் ெதரி மா? அ    க் காரியத்ைத ம்  ழப்பத் ற் ள்ளாக்   ம்.
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ஆனால், நாம் இங்  ெகாண்  க் ற , இந்தப் பண்ைடய காலப் ேபரணி நடக் ம் சமயத் ல் 
நான் ேதவனிடத் ல் ெஜ ப்ப  என்னெவனில், மனிதர்கள் தங்க ைடய எல்லாப் 
பாரம்பரியங்கைள ம், தைட ெசய் ற எல்லா காரியங்கைள ம், மறந் , பாரமான யாவற்ைற ம்  
தள்ளி ட் , மக்கள்  ம  றப்  அைட றதான ஓர ் பண்ைடய காலக்  ட்டத் ற் ,   ம்ப 
ேவண் ம் என்பேத!பா க க்காக ம், இந்த  ட்டத் ல்  வ  றதான காரியங்க க்காக ம் , 
ப  டத்   ந்  ேதவனிடத் ல்  ெஜ க் றதான,  ற் க்கணக்கான, ஆ  னால் நிரப்பப்பட்ட, 
மக்கைள ேதவன் நமக்  ெகா க்க ேவண் ம் என்  நான்  ெஜ க் ேறன். ஓ! என்ேன ஒ  
 த் யாசம்.

இப்ெபா  , ஜனங்கேள, நான்  உங்கள்  யாவைர ம் ேந க் ேறன்; நான் காலம் தவ  
 றந்தவனாய் இ ந்தேபா ம், என்ைன உங்கள்  சேகாதரனாக த  க் ெகாண் ர்கள் . ஆனா ம், 
நான் ெபா ப் ள்ளவனாய் இ க் ேறன் . ேம ம் நாம் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  
இரண்டாம் வ ைகக் ள் ,  ரேவ த் க் ெகாண்  க் ேறாம், என்  நான்   வா க் ேறன் . 
ேம ம் நாம் கைட  காலத் ற் ள் இ க் ேறாம், என்  நான் நம்  ேறன் .

இேய  அ க் ரக வ ஷத்ைதப்  ரசங் த்தார், என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள் . அவ ைடய 
அந்தப்  ரசங்கத் ற் ப்  ற ,     வ  ற . இந்தக் கைட  நாட்களில்  நமக் , இங்ேக ஒ  
மகத்தான ெவளியரங்கமான, ஊற்றப்ப தைலக் ெகாண்  ந்ேதாம். ேதவன் இந்த ேதசத்  டாக, 
நம்ைமப் பண்ைடயகாலக்  ட்டங்களில் சந் த்தார ் என் ம், இப்ெபா   அப்ப ப்பட்ட 
 ட்டங்களின்     ல்  தான் நாம் இ க் ேறாம் என் ம், நான் நம்  ேறன் . நாம் பாைத ன் 
   ல் , கர்த்தரா ய இேய  ன்  வ ைகக்காக, காத் க்  ெகாண்  க் ேறாம் என்  நான் 
  வா க் ேறன் . நாம் காத் க்  ெகாண்  க் ற அ த்த காரியம் என்னெவனில் , வ  ல  
ேபானவர்கள் , மற் ம் ெவவ்ேவ  காரியங்களால்  ைற  க்கப்பட்ட, ேதவ ைடய மக்கள்  
அைனவ ம், ஒன்  ேசர்க்கப்ப வதற்காகேவ, என்  நான்  நிைனக் ேறன் .

14

சற்  நம் ைடய  சைப ன்,   ல  ஒ க்க  ெந கைள  பார்ப்ேபாம்,  பல  வ டங்க க் 



5அ சா    ெகாண்டாட்டம்

 ன்பாக,   ம . ெமக்பர்ஸன் , இந்த  ரசங்க  டத் ல்  நின்  ெகாண்  க்க, மற்றவர்கள் 
ேம ம்   மாய் இ ந்தார்கள். ஒற்ைறக்  கண்  பார்ைவ ைடய, இந்த க ப் ன மனிதன் இங்ேக 
அ சா ெத  ல், அவர்கள் பண்ைடய காலச ்   ேசஷத்ைத  ரசங் த் ,   ஷர்க ம் , 
ஸ் ரீக ம், ெதய் க மக்களாக   த்தார்கள், அங்ேக மகத்தான காரியங்கள்  சம்ப த்த . 
ஆனால், இன்  நாம் அந்த தைடகைள  ேழ இறக்  ட்  ட்ேடாம்.

ஒ  காரியத் க்காக,  த் யால்  அ ப்ப  ேபால் அல்ல, அ ேல எனக்  நம் க்ைக ம், 
இல்ைல. ஆனால், சேகாதரேன, நான்   வா க் ேறன் . இன்  இங்ேக    அமர்ந்  க் ற, 
ஐந்தா ரம்  றந்த மக்கள்  மத்  ல் பரி த்த ஆ யானவர் இ க் றார.் ேம ம் நாம் இ க் ற 
இந்த   ைக ல், நாம் மட் ம் நம் ைடய, ஒவ்ெவா  உள்ளங்களி ம், ேதவன் தன் ைடய 
வ ைய ெசய் ம்ப   ட் க் ெகா ப்ேபாமானால், அ  கடல்  கடந் , கைர கடந் , 
ெசய் தாள்கள் ெகாண்  ெசல்லத் தக்கதான, ஓர ் எ ப் தைல  வங் ம், என்  நான்  
  வா க் ேறன் . ெவட்  ெச க்  ற, பைழய ெகாள்ைக ன்  வரிைசக் த ்  ம் ேவாமாக!

 சா  நம் ல் அேநகைர  ைறப்  த் க் ெகாண்டான் . பல வ டங்க க்   ன்னால், 
ஸ் ரீகளா ய நீங்கள் , உங்கள்    ைய கத்தரிப்ப , உங்க க்  பாவமா  ந்த , ஆனால் 
இன்ேறா, ெபந்ேதெகாஸ்ேத ஸ் ரீகள் , பார்ப்பதற்  ெத  ல் உள்ள ஸ் ரீகைளப் ேபாலேவ 
காணப்ப  றார்கள். உங்களால், எந்த  த் யாசத்ைத ம் ெசால்ல   யா . அ சரிேய, 
பண்ைடய நாட்களில் , ஸ் ரீகள் ஒப்பைன (Make-up) ெசய்வ , பாவமாகேவ க தப்பட்ட . 
ஆனால், இன்ைறக்ேகா உங்களால் பரி த்தவானா? பா யா? என்  ெசால்ல   யா . காரியம் 
என்ன? பைழய ெவட்  ெச க்  ற, ெகாள்ைக ன்  வரிைசக் , ம ப  ம்   ம் ேவாம். 
உண்ைமயான ெபந்ேதெகாஸ்ேதக் ம், பைழய அ சா அ பவத் ற் ம்   ம் ேவாம். அ  
சரிேய!
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ேம ம்,  ற   ரசங் களா ய உங்களில்,  ல ம் மனிதர்களா ய உங்களில்,  ல ம் தைட 
கம் கைள  ேழ இறக்   ட்  ட் ர்கள் , ஏன், உங்க க் த ்ெதரி ம், உங்கைளக்   த்  நான்  
ெவட்கப்ப  ேறன் . எந்த ஒ  மனிதனாவ , தன்ைன ம ப  ம்  றந்த ேதவ ைடய  ள்ைள, 
என்    க்ெகாண் , இக்காலத் ல் ெபந்ேதெகாஸ்ேத மக்கள் , தங்கள்  ஸ் ரீகைள அ ம த்த 
 தமாக, தன் ைடய மைன  நடந்  ெகாள் ம்ப  அ ம ப்பானா ல் , அ  உனக் ள்  
அ கள    ஷத் தன்ைம இல்ைல, என்பைதக் காட்  ற . அ தான்  நிச்சயமான உண்ைம. 
இன் , நம் ைடய ேதைவ என்னெவனில், சேகாதரேன, அந்தப் பைழய பாணி லான பரி த்த 
ஆ  ன், ஞானஸ்நானத் ற்கான அைழப் ம், மக்கள்  பைழய நிைலைமக் த்   ம் வ ம் 
தாேன. ஆெமன் . அ  தான் உண்ைமயாய்  இ க் ற . சேகாதரேன அ  நம்ைம    , 
வ த்ெத ப்பதாய்  இ க்கலாம். ஆனால், நான்   வ ம் எரிந்  ேபா றைதக் காட்  ம், இங்  
  தள , வ த்த க்  உள்ளாவேத, நல்ல .

 சா , உங்கைள  ைறப்  த்  ைவத்  ப்பானா ல், இ      ேநரமாய் இ க் ற . 
இ ேவ, ம ப  ம் பண்ைடயகால அ பவத் ற் ம், பண்ைடயகால ேவதத் ற் ம், ேதவ ைடய 
வல்லைம, அைலகளாக அைசவா தைல, நாம் உண  றதான இடத் ற் , நாம்   ம்  ற 
ேநர  ேவ, அ தான் ,   ஷர்கைள ம், ஸ் ரிகைள ம்  டத்தண்ைட அைழக் ம். அ  
அவர்கைள, தங்க ைடய   தைலக்காக,    இர ம்  கங் ப் ற   ந் , ேதவனிடத் ல்  
ெஜ க் ம்ப  ெசய் ம் ஆெமன் . என்ேன ஒ  ேநரம்.

நான் உங்க க்  ெசால்  ேறன் .   ம  ெமக்பர்ஸசன்  கடந்  ேபாய் ட்டார்கள் . அேநக 
பண்ைடய காலத்தவர்கள் , கடந்  ேபாய் ட்டார்கள் , ஆனால், அவர்கள் இன் , ம ைம ன்  
பால்கனி ல் இ ந் , இைத ேநாக்  பார்க்கக்   மானால், நான் இங்  நிற்ப  எவ்வள  
நிச்சயேமா, அவ்வள  நிச்சயமாக அவர்கள் அதற்  “ஆெமன் ” என்  கத் வார்கள் , அ  சரிேய, 
பைழய மா ரியான ெவட்  ெச க்  ற, ெகாள்ைக ன்  வரிைசக் ம், ெபந்ேதெகாஸ்ேதக் ம், 
ம ப  ம்   ம்பக் கடேவாம்.
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நாம் ெசய்ய ேவண் ய காரியம் என்னெவனில் , உண்ைமயற்ற கவர்ச் கரமான நடனமா ய 
காரியங்கைள, நாம்  ட்  ட் , ேவதத் ற் ம், பண்ைடய கால பரி த்த ஆ க் ம்,   ஷ ம், 
ஸ் ரீ ம், தங்கள்  பார்ைவ  ம் , நடத்ைத  ம், நடக்ைக  ம்,   ஸ்தவர்களாய் இ க் ற 
நிைலக் ,   ம் வ  மாத் ரேம. ஆெமன் . ஒ ேவைள, நான் சற்  உணர்ச் வசப்பட்டவன் , 
என்  நீங்கள்  நிைனக்க   ம், ஆனால், நான் ெகாஞ்சம் ப த் யமா  க் ேறன் ; நான் 
உங்க க்  ெசால்  ேறன் . நான்  இவ் தமாக இ ப்பைதேய, ேந க் ேறன் .

 ல நாட்க க்   ன் , இங்ேக லாஸ்  ஏஞ்சல் ல்  உள்ள,   களில் ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ேபா  “நான்    ஸ்  க்   ட்டாள்'' என்  எ    க் ற அட்ைடைய, 
தனக்   ன் றம் மாட்  ெகாண்  ந்த, ஒ  ம ஷைனக் கண்ேடன் . ேம ம் அவன்  ன் றத் ல், 
”நீங்கள்  யா ைடய  ட்டாள்?“ என்  ேகள் க் ேகட்  ந்தான் . ஆைகயால்  சா க்   ட்டாளாய் 
இ ப்பைத ட, நான் எந்த சமயத்  ம்,   ஸ்  க்   ட்டாளாய்  இ ப்ேபன் .

இன்  நம் ைடய ேதைவ என்ன? ஊ யக்காரர்கேள! இன் , நம் ைடய ேதைவ என்ன? 
சேகாதர, சேகாதரிகேள! நம் ைடய ேதைவெயல்லாம், இந்த ஒ  காரியம் மாத் ரேம, 
 சாசானவன்  நம் ைடய சைபக க் ள்ளாக  ைழந் , நம்ைம  த் யாசமற்ற, 
சம் ரதாய ள்ள,  மக்களாய்  மாற்  ட்டான்  நம் ைடய  ேதைவ  என்னெவனில்,    ம்ப
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அைழக்கப் தேல, நம் ைடய ேதைவ என்னெவனில், ஒ  பைழய மா ரியான, ம ப  மான 
  ைக ம்,     ெதானிைய எ ப் த ம், பரி த்தா  ன்  ஊற்றப்ப த ம், ஆ  ன் 
ெவளியரங்கமா த ேம! ஆெமன் . நிச்சயமாக, அ தாேன, நம்ைம ெஜபக்  ட்டத் ற்    ம்  
ெகாண்  வ  றதான,காரணமாய் இ க் ற .

அ  உண்ைம. நாம் உலகத் க்  ஒத்த ேவஷம் தரிக்க ஆரம் த்  க் ேறாம். உலகம் 
ெசய் றதான அேத காரியங்கைள, நா ம் ெசய் ேறாம். அ  எப்ப  நிகழ்ந்த  என்றால், 
அ கப்ப யான ஹா  ட்   ேசஷ ம், அ ப்ப யான ெதாைலக்காட்  ம்  தான். ெஜபக் 
 ட்டங்க க்  ேபாவதற்  ப லாக,   களில் இராத்தங் , ெதாைலக்காட்  நிகழ்ச் கைள 
பார்ப்ப  மற் ம்   ைய ேந ப்ப  யார ் (Who Loves Lucy) என்ப  ேபான்ற, அவ் தமான எல்லா 
நிகழ்ச் கைள ம் பார்த் , ேதவ ைடய வார்த்ைதக் ம், சைபக் ம்,  ரமாய் இ ப்ப ேம, நான் 
உங்க க் ச ் ெசால்  ேறன் . சேகாதரேன, அ தான்  காரணமாய் இ க் ற . அ  உண்ைம, 
என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள் . பண்ைடய கால ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவமா ய, பரி த்த ஆ  ன் 
ஞானஸ்நானத் ற் ,   ம்  வர, இன்  ேதவன் நமக்  உத  ெசய்வாராக!

ேம ம், அேநகமான, அவ் தமான காரியங்க க்  காரணம் என்னெவனில், ேமய்ப்ப ம் 
தைடக் கம் கைள இறக்   ட்  ட்டார். சைபயாேர, அ  நிச்சயமாக சரிேய, ஆம் ஐயா, இன்  
நம் ைடய ேதைவ என்னெவனில், ெதரிந்ெத த் , ெவளிேய அைழத் , ெவளிேய இ க் ம், 
    ஆ ய, பண்ைடயகால எ ப் தல் தான் . அ  உண்ைம. பா கள், தங்க ைடய 
கல்வாரி ன்  பாைத ல் அ   ெகாண்  இ க் ற...
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இங்ேக,  ல நாட்க க்   ன் , ஒ    ப் ட்ட ெபரிய, சைப  ைடய அங்கத் னர,் அ  
ஒ    ப் ட்ட ெபந்ேதெகாஸ்ேத ஸ்தாபனம். அந்த மனிதன், சைப ஐக் யத் ற் ள்  வர 
  ம் னான் . ஆனால், அைத ெவளிப்பைடயாக ெபா  ல்  ெசய்ய   ம்ப ல்ைல. ேம ம், 
 க்கன்மார்கள்   ைரமைற ல் அவைன ஐக் யத் ற் ள்  ேசர்த் க்  ெகாண்டார்கள் . அவன் என்ன 
ெசய்  க்க ேவண் ெமன்றால்,  ைரைய உைதத்   ன் க் த் தள்ளி, ப  டத்தண்ைடக்  
வந்  க்க ேவண் ம். அவ் தமாக, அசலான ெபந்ேதெகாஸ்ேத ன்  அ பவத் ற் ,   ம்ப 
அைழப்ப  தான் இன்  நம் ைடய ேதைவயாய் இ க் ற . ம ப  ம், அ  தான்  நமக்  
ேதைவ. ஒ    ய  த ைடய ஆலயம் நமக்  ேதைவ ல்ைல.   ய சைபகள்  நமக்  
ேதைவ ல்ைல. இன்  மண்ணின் ேமல் நிற் ற,  ல அ ைமயான சைபகைள நாம் 
ெபற்  க் ேறாம். நமக்  ஒ    ய  த ைடய ஆலயம் ேதைவ ல்ைல. இன்  நம  
ேதைவெயல்லாம், அந்த  த ைடய ஆலயத் ல், ஒ  எ ப் தல் தான், இன்  நம் ைடய ேதைவ 
என்னெவனில், ெபந்ேதெகாஸ்ேத ல், ஒ  எ ப் தல் .

நமக்  ஒ    ய ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஸ்தாபனம் ேதைவ ல்ைல, இல்ைல ஐயா, ேதவன் அைத 
தைட ெசய்வாராக! நமக்  ஒ    ய ஸ்தாபனம் ேதைவ ல்ைல. ஆனால், நாம் ஏற்கனேவ 
ஸ்தா க்கப்பட்டதற் ள் , ஒ  எ ப் தல் ேதைவயா  க் ற . ஒ  நல்ல பண்ைடயகால 
எ ப் தல்  தான்  கச் தமான, நம் ைடய ேதைவயா  க் ற . அ  உண்ைம என் , ேதவன் 
அ ந்  க் றார.்
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அப்ேபா , இன்ெனா   ைசயாக ேதவ ைடய வல்லைமகள் , இறங் வைத நீங்கள்  
காண் ர்கள். ேம ம், ஆ  ல் நிரப்பப்பட்ட, ெசய் க ம், ஆ யால் நிரப்பப்பட்ட மக்க ம், 
உலகத் ற் ள்ளாக, ேபாய்   ேசஷத்ைத  ரசங் ப்பதற்   ன்பாக, பரி த்த ஆ யானவர் 
அைசவா  ற,   க்ெகாட்ைட ெச  ன்  சத்தம், அங்  தாேன உண்டா  க் ம். நாம் 
நிச்சயமாகேவ, அவர ் ெசய்தைவக க்காக கடைமப்பட்டவர்களா  க் ேறாம். நாம் இந்த 
எல்லாக் காரியங்க க்கா ம் , நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம்.

ஆனால், சேகாதர சேகாதரிகேள, இன்  நான், என்ன அர்த்தத் ல் ெசால் ேறன்  என்றால், 
நமக்  ஒ  ம  ர ஷ்ைட ,  அவ யமாய் இ க் ற . மற் ெமா  ெவளியரங்கமான 
ஊற்றப்ப தல் , நமக்  அவ யமா  க் ற . ேம ம் ஆ ரக்கணக்கான மக்கள் , இந்த அழகான 
ஆலயத் ல்     க் ம,் இந்த மத் யான ேவைளயான , என்ேன ஒ  அழகான ேநரம்... நாம் 
நம் ைடய   யங்கைள ம ப  ம், ம   ர ஷ்ைட ெசய் , நம் ைடய உள்ளங்களில்  
 ர்மானம் ெசய்தவர்களாய்,  ட் ற்  ெசன் ,  கங்கைள க  ,  த்தப்பப த் , நம் ைடய 
 கங்கைள மட் மல்ல, நம் ைடய ஆத் மாக்கைள ம்  ட, லாஸ்  ஏஞ்சல் ன்  தண்ணீரினால்  
அல்ல, கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் னா ம், ேதவ ைடய வல்லைம னா ம், 
க வப்பட்டவர்களாய் , ம ப  ம் ஒ    ய   யத்ைத  வங் ேவாமானால், அ  
எப்ப யா  க் ம். ஆட் க்  ட் யானவ ைடய இரத்தத் ல் க வப்ப தேல, இன்  நம் ைடய 
ேதைவயாய் இ க் ற . ஆம் ஐயா,

என்ேன! ஒ  காட் , என்ேன! ஒ  ேநரம், என்ேன! ஒ ... ஏன், நான் உங்கைள நீண்ட ேநரம் 
ைவத்  க்க   ம்ப ல்ைல. ஆனால் நான் உங்க க்  ெசால்  ேறன் . நண்பர்கேள! இன்  
நம் ைடய ேதைவ என்னெவனில் ,  ல நல்ல பண்ைடய கால, நீண்ட ேநரம் தரித்  க் ற, 
 ட்டங்கள்  தான். ஏன்,  ந்ைதய நாட்களில் , அந்த பைழய ெபந்ெதெகாஸ்ேத  த்தகங்கைள நான் 
ப த்தேபா , அவர்கள் இரெவல்லாம்  ரசங் த்தார்கள், இரெவல்லாம் ெஜ த்தார்கள். அ  
என்ேன ஒ  ேநரமா  ந்த . ேம ம், நாம் அ   ந்    ந்   ல ேபான ேவைள  ம், 
ேதவேனா, காலங்களி டாக மற்ற எந்த காலத்  ம் , அவ ைடய பரி த்த ஆ ைய ெகா க்க 
 த்த ைடயவரா  ந்தாேரா,  அவ் தமாகேவ,  சைபயா க்  அவ ைடய  பரி த்த  ஆ ைய
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இன் ம், ஊற்ற  த்த ைடயவராய்  இ க் றார.் நீ மட் ம், அைத ஏற் க் ெகாள் ற இ தயத்ைத, 
உைடயவனாய் இ ந்தால், ஊற்றத் தக்கதாக ேதவன் வானத் ன் ஒவ்ெவா  மைழ ன்  மத கைள 
நிரப்  ைவத்  க் றார.் அ  சரிேய ஆெமன் !

நாம் அைடயாளங்கைள ம், அ சயங்கைள ம், கண்ேடாம். பரி த்த ஆ யானவ ைடய, 
எல்லா  ரத் யட்சத் ற்காக ம், நான் ேதவ க்  நன்  ெச த்  ேறன் . அந்நிய பாைஷகளில் 
ேப  ற ஒவ்ெவா  நப க்காக ம், நான் ேதவ க்  நன்  ெச த்  ேறன் . அைத 
 யாக் யானிக் ற, ஒவ்ெவா  நப க்காக ம், ஒவ்ெவா   கமளிக் ம் வரத் க்காக ம், 
ஒவ்ெவா   ர்க்கதரிசன வரத் க்காக ம், ேதவன் ெசய்த ஒவ்ெவா  காரியத் க்காக ம், நான் 
ேதவ க்  நன்  ெச த்  ேறன் . ஒவ்ெவா  ேமய்ப்ப க்காக ம், ஒவ்ெவா  
  ேசஷக க்கா ம், அவ ைடய சரீரத் ன்  ஒவ்ெவா  அங்கத் ன க்காக ம், நான் ேதவ க்  
நன்  ைடயவனாய் இ க் ேறன் .

ஆனால் இன்  நம் ைடய ேதைவ என்னெவனில் , ஒ  ம  ர ஷ்ைட ம், ஒன்றாக 
  வ த ம், பைழய பாைதக்    ம்  ேபாவ ேம. ேம ம் சேகாதரேன, நாம் அைத 
ெசய்ய ல்ைலெயன்றால், அ த்த ஐம்ப  வ டங்களில், அல்ல ... அவ்வள  காலம் அவர ்
தாழ்த்தமாட்டார். ஆனால் இன் ம் பத்  வ டங்கள் , நாம் இங்  இ ந் , நாம்   ரமாய் ஒன்  
  , பைழய ெவட்  வ வைமக் ற ெகாள்ைக ன்  வரிைசக்  ம ப  ம் 
  ம்ப ல்ைலயானால் , அ  எப்ப  இ க் ம்? பண்ைடய கால அ சா ெத  ன் , எ ப் த க்  
  ம்  வா ங்கள். அைத நாம் ெபற்ேற ஆகேவண் ம்.

கர்த்தரா ய இேய    ஸ் , நமக்  எவ்வள  ம ைம உைடயவராய் இ க் றார ் என் ம், 
அவர ் நமக்  என்னெவல்லாம் ெசய்  க் றார ் என் ம்,  ந் த் ப் பார்க்கக்   மானால், 
எவ்வளவாக நாம் ஒ வ ம் அ ந்  ேபாக  த்த ல்லாமல், யாவ ம் மனந்  ம் த க் ள்  
வரேவண் ம் என் , நீ ய ெபா ைம உைடயவராய் இ க் றார ் என்பைத, அ ந்  ெகாள்ள 
   ம்.

 ல நாட்க க்   ன்பாக, நான் இ ந்த   ய பட்டணத் ேல, ஒ   ட்டத்ைத நடத் க் 
ெகாண்  ந்ேதாம். நான் ேதசத் க்  ெவளிேய இ க்க ேவண் யதா ற் , நான்  
அங்  ந்தேபா , அ ைமயான ஒ    ய இடத் ல்    த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . ேம ம், நான் 
கவனித்ேதன் , அ  ஒ  ஞா ற்   ழைமயாய் இ ந்ததால், அவர்கள்  கைடைய    ட் , 
சைபக்  ெசன்  ட்டனர.் அவர்கள் சேகாதர சைபைய (Church of the Brothern) ேசர்ந்தவர்கள். 
ேம ம், அந்த ம ய ேவைள ல், அல்ல  ம ய ேவைள ஆகாரத் க்   ற , நான் ப ைய 
உணர்ந்தவனாய் , ஒ  ேசன்ட் ட்ச்ைச   க்க ேவண் ம் என்  நிைனத்ேதன். நான் ஒ  சாதாரண 
  ய உண     க்  ேபாக, ெத ைவ கடந்  ெசன்ேறன் . அவ் டத் ற் ள் ெசன்ற , ஒ  
அவமானமாய் இ ந்த . அங்  இ ந்ததான  தா ம் இயந் ரத் ல், சட்டேம  ைளயா  
ெகாண்  ந்த .  (சட்டம் ஒ ங்ைக கண்காணிக்க ேவண் ய ேபா ஸ்  -  த ழாக் ேயான் ) 
 தாட்டமான , அந்த மாநிலத் ல் சட்ட  ேராதமாய் இ ந்த . ஆனால், சட்டேம,  தாட்ட 
இயந் ரத் ல்  ைளயா  ெகாண்  ந்த .
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இப்ெபா  , அ  நம் ைடய ேதசத் ன்  சட்டங்கைள எவ்வள  தரம் தாழ்த்த ெசய்  க் ற  
என்பைத ம், அ  பார்ப்பதற்  என் கண்க க்  எப்ப  இ ந்த  என் ம், உங்களால்  ரிந்  
ெகாள்ள    ம். நாம் மரியாைத ெகா த் , உயர்த் ப்   க்கப்பட ேவண் ய அந்த சட்டேம, 
பார்க் ம் ேபா , அப்ப ேய  ற் த்   ம் ,  தா ம் எந் ரத் ல்   ைளயா க் ெகாண்  ந்த . 
ஒ    ஸ்தவன் , உலகத்ைதப் ேபால் நடந்  ெகாள் ம்ேபா , அ  வா கள்  அவ் தமாகதான்  
பார்க் றார்கள். அேத பா ப்ைபத் தான்  அவர்கள் ேமல், அ  உண்டாக்  ற .

நான் அந்த  ைல ல்   ம்  பார்த்தேபா ,  க ம் அவலட்சணமாக உ த்   ந்த, ஒ  
வா ப ஸ் ரீைய கவனித்ேதன் . ேம ம், அவள் அங்ேக வந் , அந்த ேமைசகளில்  காத் க் 
ெகாண்  ந்தேபா , அங்ேக இ ந்த அந்த ைபயன்கள் , அவளிடம்  ஒ ங் னமாக நடந்  ெகாண்ட 
 தமான .
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என  வல  பக்கத் ல் உட்கார்ந்  இ ந்த, ஒ   தாட் ைய நான்  பார்த்ேதன் . அவள் 
என் ைடய பாட்  ன்  வய ல் இ ந்தாள். அவள்  க ம் ஒ க்கக் ேகடான, உைடகைள 
அணிந்தவளாய், உத களில் ஒ  வைகயான நீலச்சாயம்   னவளாய் , அமர்ந்  ந்தாள். 
இப்ேபா , ஒ  சாதாரண நபர ்எவ ம் நீல நிறம் ெகாண்ட உத கைள ெபற்  க்க மாட்டார்கள், 
என்பைத எவ ம் அ வர.் ஆனால், அவர்கள்  அ  நீல நிறமாக காணப்பட ேவண் ம் என் , அதன் 
ேமல் சாயத்ைத   னவர்களாய் ஒப்பைன ெசய்  ெகாண் , அைத என்னெவன்  அைழப் ர்கள், 
தன் கண்களின்  ேமலாக அவள்     ந்தாள். அவள் இரண்  வேயா பர்கேளா , அங்ேக 
உட்கார்ந்  ந்தாள் . ேம ம் நான் நிைனத்ேதன் .  “என் ேதவேன, நீர ் எவ் தமாக நின்  
இப்ப ப்பட்ட காரியங்கைள பார்க்க    ற ?”.

ேம ம், கர்த்தர் என்ைன கத க்   ன்னாக அைழத்தார்.  ' 'அங்ேக நான் ஒ  தரிசனத்ைத 
கண்ேடன் . அ ல் உலக உ ண்ைடைய ம், அ   ற் க் ெகாண்  ப்பைத ம் பார்த்ேதன் . ேம ம் 
என் ைடய பாவங்க ம், மற்றவர்க ைடய பாவங்க ம் , ேபாய்க் ெகாண்  ப்பைத பார்த்ேதன் . 
நான்,  “ேதவேன நீர ் ஏன் இந்த ஸ்தலத்ைத ஊ த் தள்ளி டக்   டா ? எப்ப  உம்மால் ச த் க் 
ெகாள்ள    ற ” என்  நிைனத்ேதன்.



8அ சா    ெகாண்டாட்டம்

ஆனால்,  ற  நான், இந்த உலகத்ைத  ற்  ம் இரத்தாம்பர ஓைட ஓ வைத பார்த்ேதன் . 
அங்ேக கர்த்தரா ய இேய  தன் ைடய    இரக்கத்ேதா  நின் , இந்த   ைய  ேழ ேநாக்  
பார்ப்பைத, நான் கண்ேடன் . ேம ம், என் ைடய பாவங்கள் , அவரிடம் ெசன்றேபா , அவ ைடய 
இரத்தமான  ேதவ க்   ன்பாக, ஒ  பா காப்  அரைண ேபால் (Bumper) ெசயல்ப வைத நான் 
பார்த்ேதன் . அைவகளால், அவரிடம் ெந ங்க   ய ல்ைல, ேம ம் ஒவ்ெவா   ைற ம் நான், 
ஏதாவ  தவைற ெசய் ம் ேபாெதல்லாம், அவ ைடய இரத்தம் எனக் ம், ேதவ ைடய 
நியாய ர்ப் க் ம், இைட ல் நிற்பைத நான் கண்ேடன் . நான், அவரிடம் நடந்  ெசன்ேறன்; நான் 
தரிசனத் ல் “கர்த்தாேவ” என்ேறன். நான் ,  “என் பாவங்களா அைத ெசய் ற ? அப்ப யானால் , 
ேதவேன, என்ைன மன்னி ம், நான் அைத ெசய்ய ேவண் ம் என்  ெசய்ய ல்ைல”, என்ேறன்.
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ேம ம், அவர,் தன் ைடய பக்கத் ல் ைகைய  ட் , என் ெபயர ் எ    ந்த ஒ    ய 
 த்தகத்ைத எ த் ,  (அ    வ ம் பாவங்களால் நிைறந்  ந்த ) அ ன் ேமல் 
“மன்னிக்கப்பட்ட ” என்    க்காக எ  , அவ க்   ன்பாக இ ந்த மற  கட ல்     
எ ந்தார். அவர,்  “இப்ெபா   நான் உன் ைடய பாவங்கைள மன்னிக் ேறன் , ஆனால் அந்த 
ஸ் ரீைய   த்  என்ன ெசால்  றாய்?” என்றார்.

நான், தரிசனத்ைத  ட்  ெவளிேய வந்தேபா , நான், அங்  ெசன்  அவளண்ைட 
உட்கார்ந்ேதன் . நான், “ஸ் ரிேய, நீங்கள்  எப்ேபாதாவ    ஸ்தவராய் இ ந்த  உண்டா?” என்  
ேகட்ேடன் .

அவள் “ஏன் அைத   த்  என்னிடம் ேகட்  ர்கள்”, என்றாள்?

நான் அவேளா  ேபசத்  வங் னேபா , இ தயேம உைடந்  ேபாகத்தக்க அள , அவள், 
எப்ப யாய்  சைபக் ள்  காரியங்கள்  எ ம் னெதன் ம், எப்ப யாய்  சைபைய ட்  
ெவளிேய னாள் என்ற கைதைய ெசான்னாள். அதன்   ன், அவள், தவறான பாைதைய எ த் க் 
ெகாண்டாள் . அவள் இரண்  மகள்கைள ெகாண்  ந்தாள் . அவர்கள் அ ைமயான ஸ் ரீகள். 
ேம ம் இந்த மத் யான ேவைள ல், எவ் தமாக, அந்த இரண்    காரர்கேளா  ேசர்ந்  
இ க் ேறன்  என்பைத ம்... கர்த்தரா ய இேய  அவைள இன் மாய் ேந க் றப யால் , அவர ்
எனக்  என்ன காண் த்தார் என்பைத ம், நான் அவளிடம்   ேனன் . ேமைச ன்    க்காக 
ெசன் , என் கரங்கைள நீட் , அவ ைடய கரங்கைள பற் ,  “ஸ் ரீேய, நீ என்ன 
ெசய்  ந்தா ம், அைத   த்  எனக்  ஒ  அக்கைர ம் இல்ைல;   ஸ்  உன்ைன இன் மாய் 
ேந க் றார”், என்    ேனன்.
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சரியாக, அந்த ேமைசைய  ட்  ெவளிேய வந் , அதன்  ன் றம் அந்த தைர ன்  ைமயப் 
ப  க்  ெசன் ,  ழங்கா ல்   ந்தாள். அைதக் கண்ட ேபா ஸ்கார ம், மற்றவர்க ம் , 
தங்க ைடய ெதாப் ைய கழற் னார்கள். அங்ேக நாங்கள் , ஒ  பண்ைடயகால ெஜபக் 
 ட்டத்ைதக் ெகாண்  ந்ேதாம். ேம ம், அவள், அங்ேக   தைல அைடந்தவளாய்,   ஸ்  டம் 
  ம்ப ம் ெகாண்  வரப்பட்டாள். இ  ஒ      நண்பர்கேள,     ெதாடர் ற . 
ஸ் ரிக ம்,   ஷர்க ம்,   ஸ்  டம்   ம்  வ  ற ேநரம் இ ேவ.

 ல நாட்க க்   ன் ,   ட்சர்லாந் ல், அங்  க் ற ெபரிய உயரமான, ஆல்ப்ஸ்  
மைல ன்  ேமல் நின்  ெகாண் , அர்னால்ட் வான்   ன்கலரய்-ைடக்   த் ,  ந் த் க் 
ெகாண்  இ ந்ேதன் . உங்களில் அேநக க் , அந்த கைத ெதரி ம். அேநக வ டங்க க்   ன் , 
  ட்சர்லாந் ல் அவன், எப்ப யாய் , ஒ   ர ள்ள  ரனாய் இ ந்தான் . ேம ம் எப்ப யாய் ஒ  
ெபரிய ரா வம், அந்த   ஸ்  ேதசத் ற் ள்  பைடெய த் , பட்டணங்கைள   த் க் 
ெகாண்டன. மற் ம், அந்த   ஸ்  மக்களின்   ர ள்ள இரத்தமான , அவர்கள், தங்கைள 
பா காத் க் ெகாள் ம்ப யாக ைவத்  ந்த, தற்காப் க்கான   ய ஆ தங்க டன் , 
மைல   ந் , பள்ளத்தாக்  மட் மாக,    வ ம்ப  ெசய்த .
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ேம ம், அவர்கள்  களத் ல் நின்றேபா , பைகவர்கள் ெந ங்  வ வைத ம், அவர்கள் அந்த 
ெபரிய ரா வத்ைத ெந ங் ேபான ேபா , அவர்களில் ஒ வன் , ஐம்ப  ேப க்  சமானமாய் 
இ ப்பைத ம், கவனித்தார்கள். ேம ம் அவர்கள், அவர்கள் ரா வ  ரர்கள் அல்ல; அவர்கள்  
ப ற்  க்கப்பட்டவர்க ம் அல்ல, அவர்க க்  என்னெசய்வ  என்ேற அ யாதவர்களாய் 
இ ந்தார்கள். ஆனால், அங்ேக பைடெய த்த அந்த ரா வமான , நல்ல ப ற்  ெபற்றதாய் 
இ ந்த . ஒவ்ெவா  மனித ம் ஒ  ெசங்கல்  வைரப்ேபால, சரியாக உள்ேள வந்தார்கள் .

ேம ம், அவர்கள் அங்ேக தங்கள்  ஈட் கைள ேமேல உயர்த் னவர்களாய் நின்  ந்தேபா , 
ஒ  மகத்தான மனிதன், அ ெய த்  ெவளிேய வந்தான் . அவன் தான், அர்னால்  ேவான்  
 ங்க்கல்ைர . அவன் அ ெய த்  அவர்கள்  மத்  ல் வந்தேபா , அவர்கள், எல்லாவற்ைற ம் 
இழந்ேதாம் என்  எண்ணி, நம் க்ைகயற்றவர்களாய்  காணப்பட்டார்கள். அவர்கள்  எளி ல் 
ேதாற் , தங்கள்    கைள இழந் ,   ம்பத்தார் ெகால்லப்பட் , அவர்க ைடய  தாக்க ைடய 
நிலங்கள்  அ க்கப்பட்  க் ம். அங்ேக அவர்கள் ெசய்யக்   ய  ஒன்  ல்லா  ந்த . அ  
நம் க்ைக அற்ற நிைலயாய் இ ந்த .
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அப்ேபா , அர்னால்  ேவான்  ங்க்கல்ைர  ெவளிேய அ ெய த்  ைவத் ,  “  ஸ்  
சேகாதரார்கேள, என்  வைன   ட்சர்லாந் க்காக ம் , என் ெசாந்த மண் க்காக ம், இந்த 
நாளிேல ெகா க்கப் ேபா ேறன்” என்றான்.
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அவன், “நீங்கள்  என்ன ெசய்யப் ேபா  ர்கள்” என்  ேகட்டான் .

அவன்,  “இேதா,  ேழ ெதாைல ல் இ க் ற பள்ளத்தாக் ேல, ஒ  அன்பான   ய 
  ம்பத் ேல, என் மைன  ம், என்     ள்ைளக ம், நான்   ம்  வ ம்ப  காத் க்  
ெகாண்  க் றார்கள் . ஆனால் அவர்கள் இனி ஒ  ேபா ம், என்ைன ம ப  ம் காணப் 
ேபாவ ல்ைல.இந்த நாளில், என்  வைன என் ேதசத் க்காக ெகா க்க ேபா ேறன்”, என்  
  னான்.

அவன், அவ் தமாக   னேபா ,  “அவர்கள் நீ என்ன ெசய்யப் ேபா றாய்?” என்  
ேகட்டார்கள்.

ேம ம் அவன்,  “இப்ேபா , ஆ தங்கைள ெகாண்  க் ற நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம், என்ைன 
 ன் ெதாடர்ந் , உங்களால்    ந்த  றந்த ஒன்ைற ெசய் ங்கள் . உங்களிடத் ல்  உள்ளைத 
ெகாண்  சண்ைட ட் , உங்களால்  ெசய்ய   ந்த எல்லாவற்ைற ம் ெசய் ங்கள் ” என்  
  னான்.

ேம ம் அவன், அவ ைடய ஆ தத்ைத  க்  எ ந் ,  “  தைலக்  வ ைய 
உண்டாக் ங்கள் ” என்  உரத்த சத்த ட்டவனாய்  அேநக ஈட் கள் பாய்ந்  வ ம் பாைத ல் , அந்த 
ரா வத்ைத ேநாக்  ஓடத் ெதாடங் னான் . அவன்  அங்ேக பளபளக் ம்  ற் க்கணக்கான 
ஈட் கள் , அவன் வ ம்ேபா  அவ க் ள்  பாய் ற இடத் ற் , சரியாக ெசன்றான் . அவன்  தன் 
கரங்கைள உயர்த் , ''  தைலக்  வ ைய உண்டாக் ங்கள் “, என்  கத் னான் . ேம ம் அவன், 
தன்ைன ேநாக்  பாய்ந்  வந்த அந்த ஈட் கைளெயல்லாம், தன் கரங்களால்  பற்  இ த் , தன் 
மார் ல் பாய்ச் க் ெகாண்டான் . அவ க்   ன் அந்த ஒவ்ெவா    ஸ்  ேபார ்  ரர்க ம், 
அவைன  ன் ெதாடர்ந்  வந்தார்கள் . பைகவர்க ைடய அணிவரிைசைய உைடத்  ேபாட்டான் . 
இதற்   ன் ஒ  ேபா ம், ெபற் ராத ெவற் ைய, அன்  அவர்கள் ெபற்றார்கள் .
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இன் ,   ட்சர்லாந் ல் அவ ைடய ெபயைர   ப் ட்டால், அவர்கள்  கண்கள்   வ ம், 
கண்ணீரினால்  நிறம் மா ம். தங்கள்  கதாநாயக க்காக, அவர்க ைடய கன்னங்கள் 
 ரிப் னால் ெஜா க் ம். என் ைடய க த் ன்ப , ரா வ வரலாற் ேலேய, அவன் மகத்தான 
 ரர்களில் ஒ வனாக இ ந்தான் . ஆனால் அ  ெவ மேன   ய காரியம். அ  ஒ  ெசாற்ப 
காரியம். ஒ  நாளில்  ஆதா ன்   மாரர்கள் ேதால்  அைடந்தவர்களாய், நின்  
ெகாண்  ந்தார்கள். நியாய ரமானம்,  ர்க்கதரி கள் , மற் ம் யா ம், ேதால்  அைடந்  ந்தன. 
நாம் ெசய்த அ   ைற ஒவ்ெவான் ம்,  ற்  மாக ேதால்  அைடந்  ந்தன. ேம ம் எங்ேகா 
ெதாைல ல் இ ந்த, ம ைம ல் இ ந் , ேதவ  மாரன் எனப்பட்ட ஒ வர ் கால  ைவத்  
ெவளிேய வந்தேபா ,  தர்கள், “நீர ்என்ன ெசய்ய ேபா  ர்”, என்  ேகட்டார்கள்.

அவர,் நான்  ேழ ெசன் ,  “என்  வைன ெகா க்கப் ேபா ேறன் , என் ம், இந்த நாளில்  
  ந்  ேபான ஆதா ன்   மாரர்கைள  ட்கப் ேபா ேறன்”, என் ம், ெசான்னார்.

ேம ம், அவர், கல்வாரிக்  வந்தார். அவர ்அடர்த் யான ஈட் களின்  ஊடாக ெசன்றார.் அவர ்
மரண நிழ ன் பள்ளத்தாக் ன்  ஊடாக ெசன் ,  சா ன்  ஒவ்ெவா  அம் கைள ம்   த் , 
தன் ைடய ெசாந்த மார்  ள்  பாய்ச் க் ெகாண்டார். சைபைய ேநாக் , நீங்கள்  
ெபற்  ப்பைதக் ெகாண் , உங்களால்   ந்த  றந்தைத ெசய் ங்கள் , என்றார். கர்த்த க்  
ஸ்ேதாத் ரம், ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில்  பலத்த காற்   ழக்கத் டன் , பரத்   ந்    ந் , 
ஒவ்ெவா  மனித க் ம் ஆ தத்ைத தரிப் த்த .
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ேம ம், என் சேகாதரர்கேள! நான் இன்  உங்க க்  ெசால்  ேறன் . ஒவ்ெவா  மனித ம், 
நீங்கள்  எைதெயல்லாம் ெபற்  க்  ர்கேளா, அவற்ைறக் ெகாண் ,  க  றந்தைத 
ெசய்ேவாமாக! கைட  நபர ்மட் ம் சண்ைட  ேவாமாக! ஏெனன்றால் உைடந்  ேபா  க் ற 
சத்   ன்  வரிைசைய நாம் ெகாண்  க் ேறாம்.   ஸ் , சாத்தாைன ேதாற்க த்தார.் அவன் 
அ வைர ெபற்  ந்த எல்லாவற்ைற ம், அவனிட  ந்  உரிந்  ேபாட்டார். ேம ம், இன்  
அவன், ஒன்  ல்லாதவன் , ஆனால் அவன் ஒ  ெபாய்யனாய் இ க் றான் . அவன், உங்களிடம் 
நமக்  ேவேறா  பண்ைடய கால  ரி த்த ஆ  ன், ெவளியரங்கமான ஊற்றப்ப தல் 
இ க்க  யா  என்  ெசால் ம்ேபா , நாம் அைத இன்ேற ெபற் க் ெகாள்ள   ம். ஏெனனில், 
எ ரி ன்  வரிைச உைடந்  ேபானதாய் இ க் ற . ேதவன் தாேம, இன்  ஆ ைக 
ெசய்பவராக ம், ஆட்   ரிபவராக ம் இ க் றார.் அல்ேல யா! நான் அந்த  வ ள்ள 
ேதவ ைடய ஒ  பண்ைடயகால, பரி த்த ஆ  ன் அ பவத் ற்காக,  க ம் 
ம ழ்ச்  ைடயவனாக இ க் ேறன் .

எப்ப யாக, இந்த மகத்தான  த்த   ஷரா ய,   ஸ் , அவர ்அந்த பாைதைய உைடத் , 
சத்  ைவ நிைல ைலந்  ஒடச ்ெசய்தார!் ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில்  இ ந்த அந்த சேகாதரர்கள், 
அந்த ஐம்பதாவ  எண் ... ஐம்பைத   த்  ஏேதா ஒ  காரியம் இ க் ற . அ     ைய 
ெகாண்  வ  ற . அங்ேக அவர்கள்  எ ரி ன்  வரிைசகைள உைடத்ெத ந் , இன்  நீங்க ம், 
நா ம், ம ப  ம் பண்ைடயகால ெபந்ெதெகாஸ்ேத ன்  எ ப் தைல ெபற   ம், என்  
நமக்ெகல்லாம் ஒ  ெவட்ட ெவளியான,  ன் உதாரணத்ைத ைவத் ப் ேபானார்கள் .
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சேகாதர, சேகாதரிகேள! காலம்  தாமதமா  ெகாண்  க் ற ; நீங்கள்  நிைனப்பைத 
காட்  ம், காலதாமதமா  உள்ள .
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ஒ   ைச! சரியாக  த்தத் ற்   ற , நாங்கள்   ன்லாந் ல் இ ந்தேபா , சேகா.  ர ்
அவர்கள் ெசான்னப யாக, அங்ேக அவர்கள் இர  பகலாக, ேவைல ெசய்  ெகாண்  ந்தார்கள் . 
ஸ் ரீகள் வயல் ெவளி ல் நிலத்ைத உ ம் க  கேளா , நிலத்ைத உ   பண்ப த்த ேநரம் 
எ க்க   யாமல் , அவர்கள்  ெவ மேன நிலத்ைத     ள ம், க  ைய இ த்  ெகாண்  
ேபாக ேவண் யதாய்  இ ந்த .  ளிர்காலம் வந்  ெகாண்  ந்த . ேம ம்...     ள்ைளகள் , 
இர ம் பக மாய், ேவைல ெசய்தார்கள். அவர்கள் இர  ேநரத் ல் நிலத்ைத உ   
ெகாண்  க் ற, தன் தாய் தகப்பனா க் ,  ன்பாக ெவளிச்சத்ைத உண்  பண் ம்ப யாக 
கண்ணா   ட்   ளக் கைள (Lantern) தங்கள்  ைக ல், ஏந் னவர்களாய் ெசன்றார்கள் . 
அவர்கள்  ைதைய  ைதக்க ெசய்யக்   ய  றந்த காரியம், அந்த நிலத்ைத      வேத 
ஆ ம். அவர்கள்   ைதைய  ைதக்க ல்ைலெயனில், பனியான  வரப் ேபா ற ,  ளிர ்
அவர்கைள   த் க் ெகாள் ம். அவர்கள் யாவ ம் அ த்த வ டத் ல் , பட் னியாய்  அ ந்  
ேபாக ேவண் யதா  க் ம். எனேவ, அவர்கள் நிலத் ல்  ைதைய  ைதத்ேத ஆக 
ேவண் யதாய்  இ ந்த .

என் ைடய சேகாதர, சேகாதரிேய, நாம்  ரிதமாய்   , ேதவ ைடய  த்ைத நிலத் ற் ள்  
 ைதக்கா ட்டால்  அ வைட எப்ப  இ க்கப் ேபா ற . நாம் ம ப  மாக, ேவெறா  
பண்ைடய கால பரி த்த ஆ  ன் ெவளியரங்கமான ஊற்றப்ப த டன் , நாம்  ன்ேன  ெசல்ல 
ேவண் ம்.   ஷர்க ம், ஸ் ரீக ம், ம ப  ம் ேதவனிடத் ல்    ம்ப ேவண் ம். நாம் மட் ம் 
 த் க் ம், ேதவ ைடய வார்த்ைதக் ம், ம ப  ம் ஒ  பண்ைடய கால எ ப் த க் ம் 
  ம்ப ல்ைலெயனில், இந்த ேதச ம், இந்த சைப ம், ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஸ்தாபனம்  மற் ம் 
யா ம், இழக்கப்பட்  ேபா ம். இன் , அைத நீங்கள்    வா க்  ர்களா? ேதவன் அைத 
ெவளியரங்கமாய் ஊற் வார,் என்  நீங்கள்  நம்   ர்களா?
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ஓ, என்ேன! இன்  நான்  இந்த மக்கேளா , இவ் தமாக இைடப ம்ப , என் ஆத் மா ல் 
உந்தப்பட்டதாக உணர் ேறன் . நான்   வா க் ேறன் . இன்  இந்த கட் டத் ல்  உள்ள 
ஒவ்ெவா வ ம், தங்க ைடய   யத்ைத ேதவ க்ெகன் , ம   ர ஷ்ைட ெசய்தால் , ெசய் ம் 
பட்சத் ல் ... கர்த்தர், யாக்ேகா க்  ெசான்ன  தமாக, அவைன ம், அவ ைடய ஜனங்கைள ம், 
கர்த்த க்   ன்பாக, அர்ப்பணிக் ற அள க்  பரி த்தம் ெசய்த  ேபால, இன்  இந்த 
கட் டத் ல்  உள்ள ஒவ்ெவா வ ம், தங்க ைடய   யத்ைத ேதவ க்ெகன்  ம  ர ஷ்ைட 
ெசய்தால், ெசய் ம் பட்சத் ல்... நான்   வா க் ேறன், நாம் நம்ைம எல்லா ெபால்லாத 
 ந்தைனகளி  ந் ம், நம் ைடய  யநலத்   ந் ம், நம் ைடய எல்லா 
 றங்  த   ந் ம், இந்த   யத் ற்க த்த எல்லா நடக்ைககளி  ந் ம், நம்ைம நாேம 
 த் கரித் க் ெகாண் , ைதரியமாக, ேதவ ைடய  ங்காசனத் ற்   ன்பாக வ ம் பட்சத் ல் , 
நான்   வா க் ேறன் , ஒ  பண்ைடய கால எ ப் தல் சரியாக இங்ேக  த ைடய ஆலயத் ேல, 
ச   ல் எ ம் , அ  ஒ  வாரம் ெசன்றா ம்,    ல்லாமல் ெதாடர்ந்  ேபா ம், அ  சரிேய, 
அ  ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்ேட இ க் ம், அைத நீங்கள்  நம்   ர்களா?

ஒ  கணப்ெபா  , நாம் நம் ைடய கால்களில் எ ம்  நிற்ேபாமாக. இந்த  தமான இடத் ல்  
ஒ ேபா ம் நீங்கள் , ஒ   ட அைழப்ைப   க்க   யா . அதற்  ேபா மான இடம் இங் ல்ைல. 
ஆனால், உங்கள்  இ தயேம அந்த ப  டமா  க் ற . உங்கள்  இ தயத் ல் தான் ேதவன் 
  க் றார.் ஒ ேபா ம் பரி த்த ஆ ைய ெபறாத மக்கள் , இங்  நின்  ெகாண்  க்க   ேமா 
என் , இன்  நான்   யக் ேறன் . நீங்கள்  இங்  நடக் ற மகத்தான காரியங்கள்  யாவற்ைற ம் 
ேகட்  ந் ம், இன் மாக நீங்கள்  ஒ ேபா ம், அைத ெபற்  க்க ல்ைலெயனில், உங்கள்  
கரத்ைத ேதவ க்  ேநராக உயர்த் , “நான்  பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத ெபற் க் ெகாள்ள 
  ம்  ேறன்  என்  ெசால் ர்களா?” உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ர்களா,  ற்  ம் 
உள்ளவர்கள், ேமேல உள்ள பால்கனி ல், எல்லா இடங்களி ம், ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக!
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இங்ேக,   ஸ் ைவ தங்க ைடய ெசாந்த இரட்சகராக ஏற் க் ெகாள்ளாதவர்கள்  எத்தைன 
ேபர?் உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? நீங்கள்  உங்கள்  நித் ய ேச  டத்ைதக்   த் , 
ேதவ க்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்த, நீங்கள்  ேபா மான அள  அக்கைர உைடயவர்களாய் 
இ க்  ர்களா? நீங்கள்  அைத ெசய் ர்களா? ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக!

இங்ேக, எத்தைன ேபர ் ஏற்கனேவ பரி த்த ஆ ைய ெபற்  ந் , இன்    ஸ்  க்  
  தாக தங்க ைடய   யத்ைத  ர ஷ்ைட ெசய்ய   ம்   ர்கள், உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த் ங்கள் . ேதவனா ய கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக! நான்    வா க் ேறன் , 
கர்த்த ைடய அ க் ரக வ ஷம்  ரசங் க்கப்பட்ட  ன், அவர்கள்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் 
ேதவாலயத் ல்,    வந்  ந்தார்கள். அவர்கள்    வா களா  ந்தார்கள் . அவர்கள்  ஒ  
மனப்பட்  ஓரிடத் ல்     வந்  ந்தார்கள். இன் ம் ஒ  ைச இந்த ேதவாலயத் ல், ேதசத் ன்  
எல்லா பாகங்களி  ந் ம் வந்த   வா கள் ,    இ க் ம் இந்த  ட்டமான , இந்த ம ய 
ேவைள ல் எவ்வள  ெபா த்தமா ள்ள . யாவ ம்  ஒ மனப்பட்  ஓரிடத் ல்  வந்  க் றார்கள் . 
சற்  ேநரத் க்   ன்பாக ெகா க்கப்பட்ட ெசய் ைய ேகட் , ம ய ேவைள ல் பரி த்த 
ஆ யானவர் ெவளியரங்கமாய், நம் மத்  ல் ஊற்றப்ப வதற் , என்ேன! ஒ  அ ைமயான 
ேநர  .
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ேதவன் உனக்  அந்நிய பாைஷ ல்  ேப ம் ெசய் ைய ெகா த்  ந்தால், அைத ெசய்! ேதவன் 
உனக் ,   யாக் யானம்  ெசய்வைத  உன்  கரத் ல்  ெகா த்  ந்தால்  அைத  ெசய்!  ேதவன்
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உனக் , சாட்  ெகா ப்பைத உன்  கரத் ல் ெகா த்  ந்தால்  அைத ெசய்! ேதவன் உனக்  
 ரசங்கம் ெசய்வைத உன்  கரத் ல் ெகா த்  ந்தால் ,  ரசங் ! நீங்கள்  எைத 
ெபற்  க்  ர்கேளா, அேதா  ேபாங்கள் !,   ஸ்  வரிைசகைள உைடத்ததால், நாம் கடந்  
ெசன் , கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  க்ெகன்  ெஜயத்ைத ெப ேவாமாக! இப்ெபா   நாம் 
கரங்கைள ேதவ க்  ேநராக உயர்த் , ேதவ க்  நன்  ெசால் , அவைர   ப்ேபாமாக!

எங்கள்  பரேலாக  தாேவ, பரி த்தா  ன்  ெவளியரங்கமான ஊற்றப்ப த க்காக, இன்  
நாங்கள்  உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம். கர்த்தாேவ ஒ  மகத்தான  ட்டத் ற்காக ம், மக்கள்  
மத்  ல் ஒ  ெபரிய அைச ற்காக ம், நாங்கள்  உம்ைம   வா க் ேறாம். இந்த 
ஆ ர்வாதங்கைள, அ க் ரகம் பண் ம்ப யாக, இன்  உம் டம் ேகட் ேறன், ேதவேன ஒ  
மகத்தான ஐக் யத் ன்  ேநரத்ைத, அவர்கள்  பார்ப்பார்களாக... இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல். 
ேதவேன உம் ைடய ஜனங்கைள ேகட்ட  ம்...
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வாெனா  ன்  வா லாக ேகட் றதான மக்களா ய நீங்கள் , இங்ேக இ க் ற, 
ஐந்தா ரத் க் ம் ேமற்பட்டதான மக்கள்  தங்கள்  கரங்கைள உயர்த் , கர்த்தரா ய இேய ைவ 
  ப்பைத பார்க்க ேவண் ெமனில், நீங்கள்  இங்ேக இ க்க ேவண் ம். நாங்கள்  பண்ைடய கால 
    ெகாண்டாட்டத்ைத ெகாண்  இ க் ேறாம். ெவளிேய வந்  எங்கேளா  இைணந்  
ெகாள் ங்கள் , ஒவ்ெவா வ ம் கர்த்தைர   த் , ம ப  ம் பண்ைடய கால மார்க்கத் ற்காக 
ேதவ க்     ெச த்  றார்கள் . நாம்   த்  ெகாண்  க் ற , இந்த ந ன உலகத் ல், 
  ஷர்கள் தா மாராக்கப்பட்டவர்களா ம், அவர்க ைடய  ந்தைனகள் ெபால்லாதைவகளா ம், 
எவ் டங்களி ம் பா யல்  ற்றங்கள்    ந்  ந்த ேபா  ம், இன் மாய் இைவகள்  
எல்லாவற் ன்  மத்   ம், ேதவன் அவ ைடய பரி த்த ஆ ைய பக க்  பகலாக, இர க்  
இரவாக ெவளியரங்கமாக ஊற் , சரியாக, இங்  இந்த ம யான ேவைள ல்,  த ைடய 
ஆலயத்  ம், பரி த்த ஆ யானவர் இங்ேக இ க் றார.் ேதவன் அவ ைடய மக்கைள 
ஆ ர்வ க்க, எவ்வளவாய்  இங்ேக இ க் றார.்

ேம ம், வாெனா  வா லாக ேகட் ற நீங்கள் ... (இன் மாக நான் ேப  ெகாண்  க் ற  
ேர ேயா ல் ேபாய் ெகாண்  க் றதா என்பைத நான் அ ய ல்ைல). ஆனால், வாெனா  
வா லாக ேகட் ற நீங்கள் , ேதவ ைடய மக்களின்  மகத்தான   ைக எப்ப யாக இ க் ற  
என்பைத ம், எப்ப யாக ஆ  ன் ஒ ைமப்பா  இங்ேக இ க் ற  என்பைத ம், இங்  என்ன 
நடந்  ெகாண்  க் றெதன்பைத ம், நீங்கள்  இங்  வந்  பார்க்க ேவண் ம். இங்ேக 
ெவவ்ேவறான ஸ்தாபனங்களின்  தைடகள்  உைடக்கப்பட் , ேபா ன. ஒவ்ெவா வ ம் ஏக 
இ தயத்ேதா ம், ஏக மனேதா ம் நின் ,   ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாண்  க் றார்கள் . என்ேன! 
ஒ  அற் தமான ேநரம். ஓ! நாம் நம் ைடய இ தயங்கைள  றந் க் ெகா ப்ேபாமாக; 
நம் ைடய சத்தத்ைத ம், நம் ைடய கரங்கைள ம், நம் ைடய இ தயத்ைத ம்,   ஸ்  க்  
ேநராக உயர்த் , பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத ம், ஒ  ெவளியரங்கமான 
ஊற்றப்ப தைல ம், ெபற் க் ெகாள்ேவாமாக!
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நீங்கள்  அைத ெபற் க் ெகாள் ம்ப   ர்மானித்தவர்களாய் , இ ந்தால் , உண்ைமயாகேவ அ  
உங்கள்    ப்பமா  ந்தால்... ஆனால் நீங்கள்  அைத ெபற் க் ெகாள்வதற்   ன் , அைத 
  த்த ப  தாகம்  உைடயவர்களாய் இ க்க ேவண் ம். ேவதம் ெசால்  ற , ' 'நீ  ன்  ேமல் 
ப தாகம் உள்ளவர்கள்  பாக் யவான்கள் அவர்கள்   ப்த் யைடவார்கள்“.

(வாெனா , (K.S.F.G) வாெனா  அ  ப்பான  அதன் அ  ப்பாளரால்  அ  க்கப்ப  ற  - 
ஆ ரியர)். உம் ைடய ேதசம். பரேலாகப்  தாேவ, நாங்கள்  இங்  காற்ைற   ம்ேபா , பரி த்த 
ஆ யானவர் தாேம பற் ப்   த்  எ ந் , இந்த பட்டணத் ேல ம்,  ற்    க் ற 
ேதசத் ேல ம், ேதவ வல்லைமயான ,  ட்டங்களிேல    றதான, பண்ைடயகால எ ப்பதைல 
  ம்ப ெகாண்  வ வாராக! எங்   க் ற  க னர்கைள ம் , பா க்கப்பட்டவர்கைள ம் 
 கப்ப த்  ராக, கர்த்தாேவ, இந்த ஆராதைன  லம் ம ைமைய அைட ராக. இேய  ன்  
நாமத் ன்   லம்...
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ஆெமன் !


