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“ கம்  வந்த ஓர ்  ர்க்கதரி ” என்ற ெபா ளின்  ேபரில் கர்த்தர் தாேம தம் ைடய 
ஆ ர்வாதங்கைளக்  ட் வாராக. இந்த காைலப்ெபா  ல் “மற்றவர ் உபேயா த்த (second 
handed) அங்  அணிந்த  ர்க்கதரி ையக்”   த் ப் பார்த்த ல் நிச்சயமாகேவ நாம் சற்  
ஈர்க்கப்பட்ேடாம். காைல ல் பார்த்த வசனத் ன்ப யாக நா ம்  ட மற்றவர ் உபேயா த்த 
அங் ையேய அணிந்தவர்களாக இ க் ேறாம் என்  இந்த இர ப்ெபா  ல் அ ந்  க் ேறாம். 
இ  மற்றவர ் உபேயா த்த அங் யாக இ க் ற னால்  நான்   ந்த சந்ேதாஷமைட ேறன் . 
ஏெனன்றால் நாம் அணிந்  க் ம் இந்த அங்    ஸ்  இேய  ன்   லமாக ேதவ க்  நீ யாக 
எண்ணப்பட்  க் ற .
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அற் தங்களின்  நாட்கள்  எல்லாம்   ந் ேபா ன பரி த்த ஆ யானவர் சர்வ  யா  இல்ைல 
என்  ெசால்  ற ேவத பாண் த் யத்ைத நாம் எ த் க்ெகாள்ள ல்ைல. அைவகள்  ெபாட்  
 ச்  னால் அரிக்கப்பட்ட மனித ேவத பாண் த் யத் னால்  அதாவ  ெபாட்  மற் ம்  ல் 
வண்   ச்  னால் அரிக்கப்பட்ட அங் யாய் இ க் ற . ஆனால் நாேமா கர்த்த ைடய நீ  ன்  
அங் ைய அணிந்தவர்களாய் இ க் ேறாம்.

இ  நம் ைடய ெசாந்த  றைமயால் உண்டான  அல்ல; ஆனால் இேய    ஸ்  ன்  
 றைமயால்   ன . இன் ம் அந்த ேயார்தான் அண்ைட ல்  நான் வ ம்ேபா  அவ ைடய 
அங் ைய நம் னவனாக, அவ ைடய அங் ைய உைடயவனாக இ க்கேவ   ம்  ேறன் , 
யாவ க் ம் மரணம் என்  அைழக் ன்ற அந்த ெபரிய நிழலா ய வாசல் நமக்   ன்பாக 
ைவக்கப்பட்  ப்பதால் ஒவ்ெவா   ைற இ தயத்  ப் ன்  ேபா ம் அந்த ெபரிய 
இைடெவளி ல் நம் ைடய ஒ   ப்  ெந ங் ச ் ெசல் ம்ப  ஒவ்ெவா  மனித க் ம் 
ெபண்மனிக் ம் ைவக்கப்பட் ள்ள .
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அப்ெபா     வா களா ய உங்கேளா  அந்த இைடெவளி ல் வ ம்ேபா , ஏேதா சா த்  
 ட்ேடன்  என்ற மனேதா ம்,  ந்ைதேயா ம் வ வ ல்ைல என்  நிைனக் ம் ேபா  நிச்சயமாகேவ 
சந்ேதாஷமைட ேறன் . நான் ஒ  பா  என்  அ ந்  அ க்ைக ெசய்தவனாய் அங்ேக 
ேபா ேறன் . அவ ைடய நீ  ன்  அங்  னால் நான்  ற்றப்பட   ம்  ேறன்  என்  
அ ந்தவனாய் கடந்  ேபா ேறன் . மற் ம் அவ ைடய உ ர்த்ெத த ன்  வல்லைம னால் 
அவைர அ ந்  க் ேறன்  என்ற சாட் ேயா ம், அவர ் என்ைன அைழக் ம் ேபா  
மரித்ேதாரி  ந்  நான் ெவளிேய வர  ம்  ேறன்  என்ற எண்ணத்ேதா ம் ேபா ேறன் .

இப்ெபா   பல    வ டங்க க்   ன்பாக எ யா ன் நாட்களில்  ஒன் ல் நடந்த 
இஸ்ரேவ ன்  சம்பவத்ைதக்   த்த காட் ைய நமக் ப் பாடப் ெபா ளாக இன்  இர ல் நாடக 
வ  ல்  அைமக்கலாம். இஸ்ரேவல் ஆட்  ல் அேநக ஏற்றத் தாழ் க ம் இ ந்தன. இன் ர  
அந்தக் காட்  ல் நாம்...
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அங்ேக காட்   ள்ள  ர்க்கதரி களின்  பள்ளிகள்  ர்க்கதரி கைளப் ேபான்  அ கமாகப் 
பாவைன ெசய்  மாம்சப் ரகாரமாக நடந்  ெகாள் ம்ப  ப ற் யளித்தன. ேதவ ைடய 
வல்லைமைய அ ந் ெகாள்ள இயலாதவா  எவ்வள  சாதாரணமானவர்களாக இ ந்தனர.் 
ேதவ ைடய வல்லைமயான  எ யாைவத்  க் ச் ெசன்  மைலப்ப   ல் எங்ேகா 
எ ந்  ட்ட  என்  அவர்கள் நிைனத்தனர்.

எ யாைவக் கண்   க் ம்ப  ேத ம்   ைவ அவர்கள் அ ப் யேபா  எ சாேவா ேதவன் 
அவைன ம ைமக்  எ த் க் ெகாண்டார ்என்  நன்றாக ம்,  ட்டவட்டமாக ம் அ ந்  ந்தான் . 
அக் னிமயமான இரதத் ட ம், அக் னி மயமான   ைரக ட ம்   ட் ற் ச ் ெசல்ல, 
மரணத் ற் த் தப்  ேதவனிடம் ெசல்ல அவன் காணப்படாமற்ேபா ம்ப  ேதவன் அவைன 
எ த் க்ெகாண்டார். அவர்க ைடய ெசாந்த ேவதக்கல் ரிகளின்  ேவதபாண் த் யம்  ரிைய 
ெசய்ய ல்ைல. ஒ   ர்க்கதரி யாய் இ ப்பதற்  ேதவ ைடய அைழப் ம், 
ெதரிந் க்ெகாள் த ம் ேதைவயாக உள்ள .

இப்ெபா   இன் ர  இஸ்ரேவைல ஒ   ன்மாற்றத் ன்  நிைல ல் காண் ேறாம். 
இஸ்ரேவ க்  ஏற்றத்தாழ் கள்  இ ந்த . அ  இன்ைறக்  இ க் ன்ற சைபக்  அைடயாளமாக 
இ ந்த .  ல ேநரங்களில் அவர்கள்  ட் ன்ேமல் இ க் றைதப் ேபால ம், அ த்த ேநரம் 
பள்ளத்தாக் ல்  இ க் றைதப் ேபால ம் இ ந்தார்கள்.
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இவ் தமான காரியங்கள்  தான்  நன்ைமயான காரியங்கைள நாம் ெமச் க்ெகாள் ம்ப  
ெசய் ற . அைதத்தான்  “ேவ ப த் க் காட்  ன்ற சட்டம்” என்  அைழக் றார்கள். 
ஆப் ரிக்கா  ள்ள க ப்  நிற ைடய மனிதன் தான் க ப்  ேதால் உைடயவன்  என்  ேட ட் 
  ங்ஸ்டன்  வ ம் வைர அவன் அ ய ல்ைல. ேட ட்   ங்ஸ்டன்  ெவள்ைளயராக 
இ ந்த னால் தான், தான் க ப்  இனத்தவன்  என்  உணர்ந்தான் . இ ேவ ேவ ப த் க் 
காட்  ன்ற காரியமா ம்.

நீங்கள்  இரைவக் ெகாண்  க்க ல்ைல என்றால் ஒ ேபா ம் பகைல 
ெமச் க்ெகாள்ளமாட் ர்கள். ஒ  ேமக ட்டமான நாள் இல்லாத பட்சத் ல்  ரிய ஒளிைய 
ஒ ேபா ம்  ெமச் க்ெகாள்ள  அ யாமல்  இ ப் ர்கள்.  அநீ  இல்லா ட்டால்  நீ ைய  ஒ ேபா ம்
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ெமச் க்ெகாள்ள அ யாமல் இ ப் ர்கள். ஆேராக் யமற்ற உடல்நிைல அல்ல   க னம் 
இல்லாத பட்சத் ல் ஒ ேபா ம் ஆேராக் ய ள்ள உடல்நிைலைய ெமச் க்ெகாள்ள அ யாமல் 
இ ப் ர்கள். ஆைகயால்  தான் நாம் பரேலாகத்ைத அவ்வளவாக ெமச் க்ெகாள்ேவாம் என்  
நிைனக் ேறன் , ஏெனன்றால் நாம்    ன்  ேமலாக ஒ   ைச   த்த ன்  நி த்தேம.

ேவ பாட் ன்  சட்டத்ைத நான் நிைனக் ம்ேபா ; பரி த்தஆ  என் ற அப்ப ப்பட்ட ஒன்  
இல்ைல என்  ெசால் ற சைப ல் நாம் அ க காலம்   த்த தான் , இன் ர  பரி த்தஆ ைய 
அவ்வள  அ கமாக நாம் ெமச் க்ெகாள்ளக் காரணமா ற் . நாம் இன் ர  அைத 
ெமச் க்ெகாள்வதற்  நாம் ம பக்கத்ைத உைடயவர்களாய் இ ந்தேத காரணமா ம். அந்த 
 தமாக அ  இ க்க ேவண் ெமன்  ேதவன் அைமத் ள்ளார். ஏெனன்றால் அவ ைடய ஜனங்கள்  
தங்க ைடய நிைல ல் ேம ம்,   மாகேவ உள்ளனர். நீங்கள்  ஒ  பள்ளத்தாக் ல் 
இ ந் ரா ட்டால்  ஒ  மைல உச் ையப் பாராட்ட ஒ ேபா ம் அ யமாட் ர்கள். ஏதாவ  ஒ  
சமயத் ல் ேமாசமான தண்ணீைரக்   த் ரா ட்டால் நல்ல தண்ணீைரப் பாராட்ட ஒ ேபா ம் 
அ யமாட் ர்கள். ேம ம் நீங்கள் ... நீங்கள் ... இைவகள்  யா ம் ேவ பாட் ச் 
சட்டத் ன்ப யாகேவ உள்ளன.

இப்ெபா   இஸ்ரேவல்  ன்மாற்றத் ன்  நிைலைம ல் இ ந்தேபா  என்ன ெசய்தார்கள்  
என்  பா ங்கள். இஸ்ரேவல் ேதர்  ெசய்யப்பட்ட, ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட, ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 
ஜனமாக இ ந்தனர.் ேதவன் இஸ்ரேவலைர ஒ    ப் ட்ட ேநாக்கத் ற்காக, அதாவ  
இஸ்ரேவலர்க ைடய இரத்தம் (வம்சம்)  க பரி த்தமாக இ க் ம்ப க்  ெதரிந் ெகாண்டார். 
ஏெனன்றால் அந்த சந்த யாரின்   லமாகத் தாேம ேம யாவாக வர  ந்தார்.
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பைழய ஏற்பாட் ன்  காலம்   வ  மாக ேதவன் மனிதர்களில் காணப்பட்டார். ஆ ரகா ல் 
ஒ  நம் க்ைக ள்ள   வா யாக தன்ைனக் காண் த்தார். தா  ல்  ஒ  ராஜாவாக தன்ைனக் 
காண் த்தார். ேயாேசப் ல் நீ பரராகக் காணப்பட்டார். ேமாேச ல் ஒ   ர்க்கதரி யாக ம், 
ஆசாரியனாக ம், நியாயப் ரமாணத்ைதக் ெகா க் றவராக ம் காணப்பட்டார். இப்ப யாக 
காலங்களி டாக தன்ைன  ர்க்கதரி களில் காண் த்தார். அவர ் எப்ெபா  ேம 
மனித க் ள்ளாக தன்ைனப் பங் , பங்காக,  ர்க்கதரி களாக, ராஜாக்களாக, ஆசாரியனாக, 
நியாய ரமாணிகளாக, இன் ம்  அ  ேபான்  மனித க் ள்  தன்ைனேய காண் த்தார்.

ஆனால்    ல் இந்த ஆ யான  தான் இைளப்பா ம்ப  ஒ  இடத்ைத கண்டைடய 
ேவண் ம் என்பைத அ ந்ததாய் ேதவத் வத் ன்  பரி ரணத் டன்  அவர்   ஸ்  க் ள்  
சரீரப் ரகாரமாக வாசமானார். எ யா ல்  அவர ்ேதவ நீ ையச் ெசய் ற ம ஷனாக இ ந்தார.் 
அவன் ேதவ நீ ையச் ெசய்  நிைறேவற் னான் . ேமாேச ல் நியாயப் ரமாணத்ைதத் தந்தார், நீ 
அைதக் கைடப்  க்க அல்ல  ெவளிேய ட ேவண் ம். இைவ எல்லாவற்  ம் ேதவன் தன்ைன 
 ர நி த் வப்ப த் னார் ஆனால் அவர ்   ஸ் வண்ைட வந்த ேபா  அவர ் ஒ  
பரி ரணரானார். ேதவத் வத் ன் பரி ரணெமல்லாம்   ஸ்  க் ள்ளாக சரீரப் ரகாரமாக 
வாசமா  ந்த .

ெமல் ேசேதக் ன்   ைறைம ன்ப  தகப்பன்  இல்லாதவராய், தாய் இல்லாதவராய், 
நாட்களின்   வக்கம் இல்லாம ம் வ டங்களின்      இல்லாம ம் அல்ல   வனின்     
இல்லாம ம் ேதவன் தாேம தன  பரி ரணத் ல்  ன்னமாகேவ ஒ   ைச ஆ யாகமத் ல் 
 ர நி த் வமானார். அவர ் ஒ  ஆசாரியனாக, சாேல ன்  ராஜாவாக, நாட்களின்   வக்க ம் 
அதன்    ம் இல்லாமல் உன்னதமான ேதவ ைடய ஆசாரியனாக இ ந்தார.்
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கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  ன் உ வமாக (Prefigure) அவர ் இ ந்தாேரயன்  
ேவெறான் ம் இல்ைல. ஏெனன்றால் அவேர சாேல ன்  ராஜா, அதற்  சமாதானத் ன் ராஜா 
என் ம், எ சேல ன்  ராஜா என் ம் ெபா ளா ம். ேகாத் ரப்  தா ஆ ரகாம்  அவரிடம் 
தசமபாகம் ெச த் யேபா ம்  ட அவர ்  ன் இ ந்தார.் அவேர வரப்ேபா ற கர்த்தரா ய 
இேய  க்   ன் உ வமாக ( ன் அைடயாளமாக) இ ந்தார.் இந்த ெமல் ேசேதக் தான்  
ேசாேதாம் ெகாேமாரா அ வதற்   ன்பாக ஆ ரகாைம சம   ேல சந் த்தார.் அவர ்
ம ப  ம் ேசாேதாம் ெகாேமாரா அ  ற் ப் ற  அவைனச் சந் த்தேபா , அவன் அந்த 
ராஜா னிடத்   ந்  ெகாண்  வந்த ெபா ட்களி  ந்  அவ க்  தசமபாகத்ைதச ்
ெச த் னான் . இைவ எல்லா ேம வரப்ேபா ற   ஸ்  க்  அைடயாளமாக ம் நிழலாக ம் 
இ ந்த .

இப்ெபா   பைழய ஏற்பாட் ல்  இ ந்த பரி த்தவான்களின்  ஏற்றத்தாழ் களின்  
நிைலகெளல்லாம் நிழலாக ம் , எ த் க்காட்டாக ம், அைடயாளமாக ம் இந்த நா க்ெகன்  
நமக் க் ெகா க்கப்பட்  க் ற .

இப்ெபா   இஸ்ரேவல் கலப் த்  மணம் ெசய்யக் டா  என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். 
அவர்க ைடய   மணமான  அவர்க க் ள்ளாகேவ இ க்கேவண் ம். மற் ம், எந்த ஒ  
இஸ்ரேவல ம்  றஜா யாைர ஒ ேபா ம்   மணம் ெசய்யக்  டா . ஏெனன்றால் அவர்கள் 
தங்கள்  இரத்த ஓட்டத்ைத (வம்சம்) எந்த கலப் ம் இல்லாமல்  த்தமாக ைவத்  க்க ேவண் ம். 
இன் ம்  ட ஒ   த்தமான இரத்த ஓட்டம் இந்த    ன்  ேமலாக இ க் ம் என்றால் அ  
 த ைடய இரத்தேமயன்  ேவ  எ  ம் இல்ைல என்  நம்  ேறன் . அவர்கள் இன் மாக 
ேம யா ற்காக  காத் க்ெகாண்  க் றார்கள் .  ஆனால்  அவர்  ஏற்கனேவ  வந்தா ற்  என் ம்
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நாம்   ஸ்  ன்   லமாக மனந்  ம் ம் வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகாள் ம்ப யாக, 
அவர்க ைடய கண்கள்   டாக்கப்பட்ட  என் ம் அ ந்  க் ேறாம்.

எஸ்றா அ காரத்   ந்த நாட்களின்ேபா , இஸ்ரேவ ன்   ள்ைளகள்  ன்மாற்றம் அைடந்த 
நிைல ல் இ ந்தார்கள். அவர்கள் ேமாவா ய ெபண்கள்  மற் ம் அேமாரியர், ெபரி யர ்
ெபண்கைள ம், இன் ம் மற்ற ேதசத்தா ைடய ெபண்கைள ம்   மணம் ெசய் ெகாண்ட  
மாத் ரம் இல்லாமல், அவர்கேளா  ேவ த்தனத் ல் ஈ பட்  தங்கைள அ த்தப்ப த்   வைனப் 
 றப் க்கப் ேபா ற இரத்த ஓட்டத்ைத மா ப த் னார்கள் .

இன்ைறக்  இ க் ற சைபக க்  எப்ேபற்பட்ட காட் யாக இ  இ க் ற  என்  
பா ங்கள். நாம்   க் ம்ப யாக ேதவனால் சைபக் க் ெகா க்கப்பட்ட பண்ைடயகால 
 ரமாணங்களி  ந்  எப்ப யாக வ  ல க் ெகாண்  க் றார்கள்  என்  பா ங்கள் . 
சைபயான  உலகத்ேதா  ேவ த்தனம் பண்ணிக்ெகாண்  க் ற . உலகத் ற் ள்ளாக ெசன்  
உலகத்ேதா  காலத்ைத  ணாக க க்கத் ெதாடங்  ட்ட .

இந்தக் காரியமான   ர்க்கதரி ைய  க ம் தர்மசங்கடமாக் , ேதவ ைடய ச கத் ற  
அவர ்வந்த ேபா    ந்த ெவட்கத்ேதா   கம்  வந்  நின்றார். மக்களின்  ஒ க்க ெந  தவ ய 
 ைறயான  அவைர  க ம் பா த்த . அதனால் அவர ் தன்ைனத்தாேன அ ேஷகம் ெசய் , 
ம ைர ம், தா ைய ம்   ங் , ேதவ க்   ன்பாக   ந்த பாரத்ேதா  ெஜ த்தார.் மற் ம் 
சாயங்கால ேநர ப யான  ெச த்தப்பட்டேபா , அவர ் ஆலயத் க் ள்   ரேவ த்  
 ழங்கா ேல நின்றேபா  ஜனங்களின்  பாவத் னால்  ேதவ க்   ன்பாக அவ ைடய  கம் 
 வந்த .
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 வப்   ளக்  ப   ல் நிர்வாணமாகச்  ற்   ரிந்தவர்க க்காக அவர ்  கம் 
 வக்க ல்ைல. மற் ம் ேமாசமான இடத் ல்  (பாதாள    ல்) இ ந்  சாராயம் 
  க் றவர்க க்காக  கம்  வக்க ல்ைல. இெதல்லாம்  க ம் ேமாசமாக இ க்கலாம். 
ஆனால்அவேரா ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்க ைடய பாவத் ன்  நி த்தம்  கம்  வந்தார். 
தங்கைள ேதவ ைடய ஜனங்கள்  என்  அைழத் க்ெகாண் , தாங்கள்    ம்  றப  எல்லாம்  
ெசய் ன்ற ஜனங்க ைடய பாவத் ன்  நி த்தம் ேதவ ைடய  ரசன்னத் ல்  கம் 
 வந் ேபா ற, ேபா மான அள ற்  ேதவைனத் தங்கள்  இ தயங்களில் ெபற்ற, இன் ம்  ல 
 ர்க்கத்தரி கேள இன்  நமக் த் ேதைவ. நம் ைடய மக்களின்  ஒ க்கமான ... எப்ேபற்பட்ட 
அப ர்த் ைய நாம் இந்த இடத் ற்  ெகாண்  வந்  க் ேறாம்.

ேப வதற்  இ   லபமான ெபா ள்  அல்ல. இைதக்காட்  ம்  லபமாய் இ க் ற ெபா ைள 
என்னால் எ க்கக்  ம். ஆனால் சேகாதரேன, நாம்   க் றதான இந்த பாவ ள்ள, 
 பச்சாரமான காலத் ேல நிறங்கைள ெவளிப்ப த்  யா ம் ெசால்ல ல்ைல என்றால் என்ன 
நடக் ம்? யாராவ  ஒ வர ் இந்தக் காரியங்கைளச் ெசால் யாக ேவண் ம். யாராவ  ஒ வர ்
மக்க க்   ன்பாக எ த் ச் ெசால்ல ேவண் ம். ஒ ேவைள எஸ்றா அப்ப ச் ெசய்ய 
  ம்பாமல் இ ந்  க்கலாம். ஆனால் அந்தக் காரியம் அவ ைடய மன ேல இ ந்த .
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ஜனங்க ைடய அக் ரமத் னி த்தம் தன் ைடய  கம் வந் , தன் கரங்கைள ேமேல 
உயர்த் ,  கம் ப் ற  ந்    ந்த உத்தமத் ற் ள்ளா  ேதவனிடத் ல்  ெஜ க் ற ஒ  
ஊ யக்காரைன நீங்கள்  பார்க் ம்ேபா  எ ப் தல்   வங்  றைதக் காண் ர்கள். மக்கள்  
மத்  ல் பரி த்த ஆ யானவர் வந் , அ ேஷகம் ெசய்  அவர்கைள அைசக் ற அள ற்  
வல்லைம இல்லாதபட்சத் ல் ,ேதவ ைடய  ரசன்னத் ல் எந்த மனித ம் அல்ல  எந்த சைப ம் 
மனந்  ம் த ல் தரித்  க்க   யா . அ  அந்த தமாக இ ந்தாக ேவண் ம்.

இன்ெனா  ேகல் ன் , நாக்ஸ் ,  ன்னி, சான் , அல்ல  ஜனங்க க்காக பாரப்பட் , 
 கங் ப் ற   ந் , அ   ேதவ க்   ன்பாக ெஜ க் ற ஒ  நபைரக்  காட் ங்கள் . 
மக்க ைடய அக் ரமத் ற்காக இர    வ ம் அ   ெஜ த்த னி த்தம் கண்கள் 
 ங் ப்ேபாய், அ த்த நாள் அவ ைடய மைன  அவைர ேமைச னிடத் ற்  ெகாண்  வந்  
காைல ஆகாரத்ைத ஸ் னில் ஊட் ம் அள ற்  ெஜ த்த பாப் ஸ்  சைப   ந்த ஜான் 
ஸ் த்ைத ம ப  ம் அ ப் ங்கள் , மற் ம் ெந ப்   ந்  வந்த  ப் ெபா ையப் ேபான்  
இ ந்த ஒ  ஜான் ெவஸ் ைய ம ப  ம் காண்  ங்கள். நான் உங்க க்  எ ப் தைலக் 
காட் ேவன் .

ஆனால் இன்  நாம் என்ன ெசய் க்ெகாண்  க் ேறாம் ெதரி மா?    ல்தட் க் 
ெகா த் க்ெகாண்  க் ேறாம். இந்த தமாக எ ப் தல்  இல்லாத பட்சத் ல்  இைத ம் , 
அைத ம், எ ப் தல் என்  அைழக் ேறாம். அ  சரிேய. இ  மக்கள்  மத்  ல் பக்  என்  
அைழத் க்ெகாண்  உணர்ச்  வசப்பட  ண்   வேத ஆ ம். அ  எ ப் தல் அல்ல. 
அந்நாட்களில் அவர்கள் இவ் தமாக உணர்ச் ையத்  ண்  ற பக் வசப்ப ம்   ைவக் 
ெகாண்  ந்தார்கள். ஆனால் அவர்க க்ேகா ஓர ்எ ப் தல் ேவண் யதாக இ ந்த .
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என் அன்பான சேகாதரேன சேகாதரிேய, ஏன் நம் ைடய ேதசத் ன்  நடத்ைதயான  இவ்வள  
 ர்ேகடாக ஒ நாய்  ட ெவட்கப்ப  ற அள ற்  இ வானதாக இ க் ற ? நம் ைடய 
மக்களின்   ர்ெகட்ட நடத்ைதகைள ஒ  ேவட்ைட நாய் ெசய் ம்ப  ேநரிட்டால் அ   ட 
ெவட்கமைட ம். நம் ைடய மக்கள்  அேனக வ டங்களாகப் ெபற்  ந்த காரியங்க ம்  ட, 
நம் ைடய  ேதசத்தார் ெசய்தயா ம்,  மக்கள்  ெசய்த  காரியங்கள்  யாவற் க் ம்  ெஜபக்   ைறேவ
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காரணமாய் இ க் ற .  ன்  இ ந்ததான சைப,  னிமா நிகழ்ச் கைள   வா க்க ல்ைல. 
அவர்கள் தங்க ைடய  ள்ைளகள்  னிமா நிகழ்ச் கைள பார்க் ம்ப  அ ம க்கமாட்டார்கள். 
 னிமா நிகழ்ச் கைள  ட்ெடா ந்தவர்களாக இ ந்தார்கள். ஆனால் இன்ைறக்ேகா, 
தங்க ைடய ெசாந்த  ட் ேலேய  னிமா படக்காட் ைய ைவத்  க் றார்கள் . ஒவ்ெவா    ம் 
ெதாைலக்காட்  ெபட் ைய ைவத்  க் ற .

இன் மாக எந்த இடத் ல்  அவர்கள் ம  அ ந் வ  தவ  என்  நிைனத்தார்கேளா, எந்த 
இடத் ல்  ஜான் பார் கார்ைன   த்  எப்ேபர்ப்பட்ட அலங்காரமானவர் என்  ேப வதற்  
ெவ க்கத்தக்கதாக நிைனத்தார்கேளா, இன்  அேத   ஸ்தவர்கள் என்  அைழக் ற அ ப  
சத தத் னர் வ டத் ல்  ஒ   ைறயாவ  நட் ற்காக ம  அ ந்  றார்கள். அதன் ற  
  ஸ் மஸ்  நாட்கைள ெகாண்டா ம்ப க்     ெவ யர்களா றார்கள். இதற்  காரணம் 
என்னெவன்றால், இரட் ப் ற்  ப லாக கல் ைய எ த் க்ெகாண்டேத காரணம். அ  
அவர்க க்  ஒ ேபா ம் அைதப் ெபற் த்தரா . நமக்  எ ப் தேல ேதைவயாக இ க் ற .

நாம் என்ன ெசய்  ெகாண்  க் ேறாம் என்றால்  தலாவ  ஒ   ளாஸ் ரி (bandage) 
ேபாட்  அதன் ன்  அைத எ த்  ட்    ம்ப ம் இன்ெனா   ளாஸ் ரி ேபாட்  அைத எ த்  
   ேறாம்.இ ப்  ம் வ யான  ெதாடர்ந்  இ ந் க்ெகாண்ேட இ க் ற . நமக்  
ேதைவயான  ச தாய ர ்  த்தேமா அல்ல   த் சா த்தனமான ேபச்  சா ரியேமா அல்ல. 
ஆனால் பண்ைடயகாலத் ல் இ ந்த ேபால்  பரேலாகத்   ந் , ேதவனால் அ ப்பப்பட்ட இரத்த 
மாற்றம் நமக்  ேதைவ. இந்த  ளாஸ் ரி ேபா வெதல்லாம் நமக்  ஒ  நன்ைம ம்  ெசய்யா . 
ஏெனன்றால் நமக்  'ரத்தேசாைக“ இ க் ற . ஆைகயால் தான்  இரத்தம் மாற்றப்பட ேவண் ம். 
ேதவனிடம் மனந்  ம் த க்  ேநராக நம்ைம அைழக் ம் அந்த பண்ைடயகால   ேசஷத் ற்  
நாம்   ம் வர ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். உலர்ந்த கண்க டன்  ைககைள   க் ம் 
 ரிைய நம  ேதைவ அல்ல. ஆனால் ஒவ்ெவா  மனித இ தய ம் கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  ன்  இரத்தத் னால்   த் கரிக்கப்ப ம்  ரிையைய ைடய; ேதவன் அ ப் ன பரி த்த 
ஆ யானவரின் எ ப் தேல நம  ேதைவயாக இ க் ற . இந்த சைப ேல  வங்  
  ேதசத் க்  பர  ற எ ப் தேல நமக் த் ேதைவயாக இ க் ற . இந்த  தமான எ ப் தல் 
இல்லா ட்டால்  நாம் மரித்    ேவாம்; நாம் இல்லாமற்ேபாேவாம் நாம் அ ந்   ேவாம்.
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     ஹா  ட் ேபான்  எ ப் தல்கைளக் கண்  நான்  க ம் ெவ ப்பைடந் ம், 
ேசார்ந் ேபா ம் இ க் ேறன் . இ  மக்கைள இரண்  மணி ேநரம் அல்ல  ஒ  நாள் அல்ல  
இரண்  நாள் அல்ல  ஒ  வாரம், இரண்  வாரங்க க்  உணர்ச் ையக் 
ெகாண்  க்கத் ண் ம். அவ்வள தான்  சேகாதரேன. நீங்கள்  ஒ  எ ப் த னால்   ண்டப்பட்  
ஏேதா ஒ   தமான உணர்ச் ையப் ெபறலாம் ஒ   தமான நல் எண்ணத்ைதப் ெபறலாம். இைவ 
எல்லாேம நல்ல  தான். ஆனால் இன்ைறக்  நமக்  ேதைவயான  அ  அல்ல. உணர் கைள ம் 
 த்  ர்ைமயான காரியங்கைள ம் கண்ேணாட்டங்கைள ம், பழக்கவழக்கங்கைள ம், 
மக்க ைடய   யங்கைள ம்   ப்  ம ப  மாக சரியான பாைதக் க்ெகாண் வ  ற 
பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகேம ேதைவ. கல்வாரி   ந்  வ  ற இரத்த மா தைலத்த ர்த்  
எந்த  ர்  த்த ம் ஒ  நன்ைம ம் ெசய்யா .

நமக்  ஐக் ய நா கள் (U.N.) எல்லாம் ேதைவ ல்ைல. இங்ேக நாம் ெபற் ள்ள ஐக் யநா  
என்ன ெசய்த  என்  பா ங்கள்? அங்ேக ேதவ ைடய நாமம் அைழக்கப்பட ல்ைல. அவர்கள்  
அப்ப  அைழக்க பயப்ப  றார்கள். ஒ  சமயம்  ல மத  மார்கள் அவர்களிடம்(U.N) ெசன்  
“நீங்கள்  ஏன் ெஜபத்ைத ஏெற ப்ப ல்ைல என்  ேகட்டார்கள்”. அதற்  அவர்கள் அ  ேதவைன 
  வா யாத  லைரப்  ண்ப த்   ம்  என்  ெசான்னார்கள் . ஓ‚ நமக் த் ேதைவெயல்லாம் ஒ  
எ ப் தேல. அ  யாைர  ண்ப த் ம் என்பெதல்லாம் காரியம் அல்ல. நாம் இந்த   ேசஷத்ைத 
 ரசங் த்  நம் ைடய உண்ைமயான நிறத்ைதக் காட்டேவண் ம். அ  சரிேய. ேதவைனக்  
ெகாண் ராத எந்த ஒ   ட்டத் ற் ம் ஒ  ைபசா  ட நான் தரமாட்ேடன் . அ  ஐக் ய நாடாக 
இ க்கட் ம் அல்ல  நான்  நா கள்    வாக இ க்கட் ம். யாராக இ ந்தா ம் சரி.
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கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன் இரத்தம் இல்லாமல் நாம் மரித் க்ெகாண்  க் ேறாம் என்ற 
உணர் க்  இந்த ேதசம்   ப்பைட ம் வைர, ஒவ்ெவா  தனிப்பட்ட நப ம் நாம் 
மரித் க்ெகாண் ப்பதற்கான காரணத்ைத அ  ம்ப    ப்பைட ம் வைர... ேதவன் 
கல்வாரி ல் நமக்  ெகா த்த அசலான அந்த வ ைய, நிவாரணத்ைத,  கமா தைல  ட்டேத 
நாம் மரிப்பதற் க் காரணம்.

இ  ஒ  மனிதைன  கம்  வக்கச் ெசய் மானால்  அ ல்  யப்ெபான் ம் இல்ைல. ஒ  
உண்ைமயான  ரசங்  தன் ைடய சைபயாைரக் கவனித் , அவர்கைள ேதவ ைடய 
 ங்காசனத் க்  ேநராக வ  நடத் ட  யற் த் , அவர்க ைடய   க க்   ஜயம் ெசய் ம் 
ெபா  , அவர்கள்   ைக   க் றைத ம், ஒ வ க்ெகா வர ்ெகாச்ைசயான நைகச் ைவகைள 
ெசால் க்ெகாண் ம்,  ட் ன்  ன்  றத் ல் ம பான   ந் களினால் ேநரத்ைத 
க த் க்ெகாண் ம், மற் ம்   களிேல வா ப ஸ் ரீக ம், ந த்தர ஸ் ரீக ம், இன் ம் 
பாட் மார்க ம்  ட  ட்ைடகால் சட்ைடகைள ேபாட் க்ெகாண்  ேபா றைத கா ம்ேபா ம் 
மற் ம் தாய்மார்கள்  ஒ  கரத் ல்   ழந்ைதைய ைவத் க்ெகாண்     ேல ேபா ற 
கள்ளசாராயம்  ற் றவ ைடய கவனத்ைத இ க் ற அள ற்  கவர்ச் யாக உைடயணிந்  
   ேல நடந்  ேபா ம் ேபா ம் அவர்கள் தங்கைள   ஸ்தவர்கள் என்  எப்ப  அைழத் க் 
ெகாள் றார்கள்?  நிச்சயமாகேவ  அப்ப ப்பட்டவர்கைள  ேதவ ைடய  ச கத் ற்  ெகாண் 
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5 கம்  வந்த ஓர ் ர்க்கதரி 

வ வதற்  உண்ைமயான எந்த ேதவ ைடய மனிதைன ம்  கம்  வக்கச் ெசய் ம். அ சரிேய.

ேமலான அந்தஸ் ள்ளவர்களா ம்ப  அேநகர ் சைப ேல ேசர்ந்  
 த் ெகட்டவர்களா    றார்கள் . அந்த நாட்களில்  நடந்த  ேபாலேவ இன்ைறக் ம்  அப்ப ேய 
இ க் ற . கல் ேயா அல்ல  மத  ர்  த்தங்கேளா அல்ல  எந்த ஒ  மனித ைடய 
ேவதபாண் த் யேமா ேதவனிடத் ல்  நம்ைம அைழத் ச் ெசல்லா . ஆனால் பண்ைடயகால 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவ ம் பரத்   ந்  ேதவன் அ ப் ம் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகேம 
நம்ைம அவரிடத் ல்   ம்ப அைழத்  ெசல்  றதாய் இ க் ற . அ  நம் ைடய மாம்ச 
 ந்ைதைய  ட்ெடரித்  நம்ைம ேதவ ைடய  மார ம்  மாரத் க மான ஆபரணமாக மாற் ம். 
அைத ெசய் ம் வைரக் ம்  சேகாதரேன சேகாதரிேய, நாம் இன் மாக  ட்ைடதைல ம ர ்
உள்ளவர்களா ம், கவர்ச் யாக உ த்  ற ஸ் ரீயாக ம்   ஷனாக ம் ஒப்பைன 
சாதனங்கைள உபேயா ப்பவராக ம் ம  அ ந் பவராக ம்  ைக   ப்பவராக ம் 
இ ந் க்ெகாண்  தங்கைள   ஸ்தவர்கள் என அைழத் க்ெகாள்வார்கள் . ஏெனன்றால் அதற்  
ேமலான  எைத ம் அவர்கள்  அ யார்கள் அவர்க ைடய இ தயத் ல் மா ச  ந்ைத ேவ ன்  
இ க் ற . நமக்  ேதைவயான  என்னெவன்றால், இங்ேக இந்த  ழ் தளத்   ந்  இந்த 
 ரசங்க  டம் வைர  த் கரிப்  ேதைவயாக இ க் ற . ஆெமன் . அ  சரிேய.
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இன்ைறக்  இந்த  தமான காரியங்க க்காக  கம்  வக் ற  ல  ர்க்கதரி கேள நமக் த் 
ேதைவ.  ல சமயங்களில் ெஜ த் க்ெகாள் ம்ப க்  ெஜப வரிசi ல் வ  றவர்கைள 
பார்க் ம்ேபா  ஏேதா நடத்ைதெகட்ட  ட் ற் ச ்ெசல்வைதப்ேபான்  வ வார்கள் .  (அ  சரிேய) 
ேயசேபைலப்ேபான்  ேதாற்றம் அளித்  ேதவனிடத் ல்  எைதயாவ  ேகட் ம்ப  வ வார்கள். 
நமக்  ேதைவயான  என்னெவன்றால் ,  ட்ைட  த்தம் ெசய் ,  ரசங்க டத் ல் நின்  சரி எ , 
தவ  எ  என்  ெசால்  பா கள் தைர ேல   ந்   ரண்  அ   பரி த்த ஆ ைய ேதவன் 
அ ப்  அவர்க ைடய   யத்ைத  த்தம் ெசய் ற அள ற்  இ தயத் ல் அனல்  ட் 

  ேசஷத்ைத சமரசம்பண்ணாமல்   ரசங்கம்பண்  ற ேதவ ைடய  ர்க்கதரி கேள 
இன்ைறக் த ்ேதைவயாய் இ க் ற . ஆெமன் . அ  சரி என்  நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள். அ  
சரிேய.

 ல நாட்க க்   ன்பாக 'இந்த பட்டணத் ல்  இ க் ற ஸ் ரீகள் ஒவ்ெவா வ ம் ஏேதா ஒ  
 தத் ல்  பச்சாரம் ெசய்த  ற்றவாளிகளாக  ர்க்கப்ப  றார்கள்“ என்   ரசங் த்ேதன் . 
அப்ப தான்  இ க் றார்கள் .   களில் இ க் ம் கைடக் ச்ெசல் ம்ேபா , அைர ைறயான 
ஆைடகைள வாங் வைதத் த ர   ைமயான ஆைடைய வாங் வ   கஅரிதாய் இ க் ற . 
இ  என் ைடய ெசாந்த சைபயாக இ க் ற னால் பரி த்த ஆ யானவர் எைதச ்
ெசால்  றாேரா அைதப்  ரசங் க்க எல்லா உரிைம ம் எனக்  இ க் ற . அ  சரிதான் .
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என் சேகாதரிேய இைத உனக் ச ்ெசால்லட் ம். நான் உன்ைனக்  ைற  ற ல்ைல. ஆனால் 
பரி த்த ஆ யானவர் உனக்  ேவ பட்ட காரியத்ைதப் ேபா க் ற ல்ைலயா? அப்ப  இல்ைல 
என்றால், நீ பரி த்த ஆ ையப் ெபற ல்ைலேயா என்  பயப்ப  ேறன் . அ  சரிதான் . பரி த்த 
ஆ  என்றால்  சத்தம்ேபா  ற  அல்ல. ஆ  ேல நடனமா  ற  பரி த்தஆ  அல்ல. 
அன்னியபாைஷ ல் ேப  ற  பரி த்தஆ  அல்ல. நீ ேய பரி த்த ஆ யா ம். பரி த்த 
ஆ  ன் எ ப் தலா ய, ேதவன் அ ப்  ற நீ ைய, ேதவேன எங்க க் த ்தா ம்.

மனிதன் உன்ைன தவறாகப் பார்க் ம்ப யாக உைட உ த்  ெத  ேல நடந் ெசல் ம்ேபா , 
நியாயத் ர்ப் ேல... ஒ ேவைள நீ உன்    ஷ க்   ன்பாக   ப்  ஷ்பத்ைதப்ேபால 
 த்த ள்ளவளாய் இ க்கலாம். ஆனால் அந்த நியாயத் ர்ப் ன்ேபா  உன்ைன அந்த நப க்  
 ன்பாக காண் த்த  தத் ன்  காரணமாக அவ டன்  பசாரம் ெசய்ததாக  ற்றம் 
 மத்தப்ப வாய் என்பைத உணர்ந்தாயா?
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நிச்சயமாக இந்தக் காரியம் ஒ  நபைர  கம்  வக்கச் ெசய் ம் என்றால் அ ல் 
 யப்ெபான் ம் இல்ைல. அ ல் எந்த ஆச்சரிய ம் இல்ைல. இப்ப  இ க் ம் பட்சத் ல் ேவதம் 
ெசான்னப யாக ேதவன் ஆ  ேல ம ஷைன உண்டாக் ன  அவைர  க்கப்ப த் ன  என்  
ெசான்னால்  அ  எப்ப யாக இ ந்  க் ம். ஆ கால ேபர  ன்  (antideluvian destruction) 
நாட்க க்   ன்பாக நடந்தைத ேதவன் பார்த்தேபா , அவர ் மனிதைன உண்டாக் னதற்காக 
அவ ைடய இ தயம்  க ம்  க்கப்பட்ட .

என்ன நடந்த ? ேதவ த் ரர்கள் ம ஷ ைடய  மாரத் கள்  அழகாய் இ க் றைதக் 
கண்டார்கள்.அ  ஒ  தா மாறாக்கப்பட்ட ெசயலா ம். அ  பா ணர்ச்  கலந்   ட்ட  ஆ ம். 
அேத காரியம் தான் ஏேதன் ேதாட்டத்   ந்  ேதவ ைடய  ள்ைளகைள ெவளிேய 
 ரத் ய த்த . சமாதானத்ைத    ன்  ேமல் ெகாண்  வ ம்ப  ேதவ ைடய நியாயத் ர்ப்ைபக் 
ெகாண் வர அ ேவ காரணமா ற் . அைத அவர ் அ க் ம்ப யாக ெசய்ததற்  காரணம் 
அ ேவ. ஸ் ரீக ம்   ஷர்க ம் கலந் ேபா ற அேத காரியம் தான் ேசாேதாம் ெகாேமாராைவ 
மரண கட ன்  ஆழத் ற் ள்   ழ்க க்க காரணமாக இ ந்த . மற் ம் “அந்த நாட்களில்  
நடந்த ேபால ேதவ  மாரன் வ ைகக்   ன்பாக ம் நடக் ம்” என்   ர்க்கதரி களா ம், 
கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்   லமாக ம் உைரக்கப்பட்ட .

இன்ைறக்  இ க் ன்ற சைபையப் பார்க் ம்ேபா  அவர்கள் ேவதத் ல் உள்ள:  த், நேகா , 
சாராள்,  ேபான்றவர்கைள  மா ரியாக  எ த் க்ெகாள்  ற ல்ைல.  சைப  ள்ள  ஸ் ரீக ம்
17
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 ட ஹா  ட் மற் ம்  சா ன்  கச கைள மா ரியாக எ த் க்ெகாள்  றார்கள் . 
  ஸ்தவர்கள் என்  அைழக் றதான நம் ைடய மக்கள்  அந்த ெபால்லாங்கான எல் ஸ்  
 ெரஸ்   ைடய ஒ த்தட் கைளக் (Records) ப ேவ கைளக்  ேகட்  அவ ைடய வ  ல் 
ெசல் றார்கள் . அந்த மா ரி ெபயைர இ  வைர என் வாழ்ைக ல் ேகட் ராத  க ம் ேமாசமான 
ெபயராக ம்,  சா னால்   க்கப்பட்  தவறான வ  ல் இ த் ச ் ெசல்  றெதான்றாக ம் 
இ க் ற . அேத ேபாலதான் ஆர்தர் காட்ப்ேர, மற் ம்  லர ் இ க் றார்கள் . இப்ப ப்பட்ட 
 த் ெகட்ட காரியத்ைத உங்க ைடய வாெனா  ல் ேகட் ற நீங்கள் , ேவதத்ைத ம் மற் ம் 
  ேசஷ  ரசங்கங்கைள ம் ேகட்க ம ப் ர்கள் என்றால், கர்த்தர் தாேம உங்கள்  ேமல் 
இரக்கமாய் இ ப்பாராக. எவ் தமான ஆ ைய நம்மத்  ல் ெகாண்  க் ேறாம்?. அ  சரிேய.

நிச்சயமாகேவ கர்த்த க்   ன்பாக அந்த  ர்க்கதரி  ன்   கம்  வந்த ல் 
 யப்ெபான்  ல்ைல. அ  அநீ யான காரியம் என்  அ ந்  ந்தான் . இந்த சம்பவத் ற்காக 
அவன் ேதவனிடத் ல்   ைற ட் , கர்த்தாேவ “நாங்கள்  அநீ யானவர்கள்” என்  ெசான்னான் . 
நா ம்  டத்தான் , நண்பர்கேள.

அந்த இரத்தமா தல் நடக் ம் நிைலக்  நாம் வ மட் ம்... உடம் ல் ேமற் ச்  ஒட் ப் 
(பத் ப்) ேபா வெதல்லாம் நி த்   ங்கள் . காயத் ற்  ேபா ம் ைதலத்ைத நி த்   ங்கள் . 
இரத்த ஓட்டம் சரி ல்லாத பட்சத் ல்   கமான  வரா .
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அதனால்தான்  மக்க க்  சர்க்கைர ேநாய் இ க் ற . சர்க்கைர ேநாய் உள்ள ஒ வர ்
தன்ைனத்தாேன எங்ேகயாவ  காயப்ப த் க் ெகாண்டால் அ  ஒ ேபா ம்  ணமாகா . 
ஏெனன்றால் அந்த இரத்த அ க்கெளல்லாம் ஏற்கனேவ அ ந் ேபாய் இ க் ம். ஆைகயால் தான் 
   சைப ேம சர்க்கைர ேநா னால் பா க்கப்பட்  க் ன்ற . ஏற்ப  ன்ற ஒவ்ெவா  
காயத்ைத ம் கண்  ெகாள்ளாமல்  கடந்  ெசல் ம் பட்சத் ல்,  கம் வரா .  யநலம், ேபராைச, 
ஒ க்கமற்ற   யம், இன் ம் ேதவ ைடய பட் ய ல்  தவறாக   க்கப்பட்  க் ம் 
பழக்கங்கள்  மற் ம் எல்லா காரியத்ைத ம் சைப எ த் க் ெகாண்  க் ற .   ஷர்கள்  
  த் ம்,  ைக  த் ம், அ ங்கமான நைகச் ைவகைளப் ப ர்ந் ெகாண் ம், ஸ் ரீகள்  
ம ைரக் கத்தரித் ம்,  கச்சாயங்கைள   க்ெகாண் ம், மக்க க்   ன்பாக ஒ க்க ல்லாத 
உைடைய அணிந்  மற் ம் இ ேபான்  எல்லா  தமான காரியத்ைத ம் 
ெசய் ெகாண்  க் றார்கள் . இைவகள்  இப்ப  இ க்க காரணம் என்னெவன்றால்  நம் ைடய 
எல்லா அநீ    ந்  க   ற கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  இரத்தம் இல்லாதேத இதற்  
காரணம். ஆெமன் .

இ  க னமாக ேதான்றலாம். நிச்சயமாக க னம் தான். ஆனால் இ  உண்ைம. நாம் சர்வ 
வல்லைம ள்ள ேதவ ைடய நியாயத் ர்ப்   ந்  தப்  ெவளிேய வரேவண் ம். இல்ைல 
என்றால், வ  ன்ற ஒ  நாளிேல அ  ண்டான  ெவ க் ம்ெபா   நீ அ ல் அகப்ப வாய். 
அ  ஒவ்ெவா  ஆத் மாைவ ம் நித் யத் ற்  ெகாண்  ெசல் ம்ேபா  அங்ேக தன  
 மாரனா ய இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத்ைத மட் ேம இனம் கண்  ெகாள்ளக்  ய ேதவைன 
சந் க்க ேவண் ம். அந்த இரத்தத் ன்   ழாக நீங்கள்  வ வைதக்காண   ம்  ேறன் . நீங்கள்  
ேதவேனா  சரியாய் இ க்கேவண் ம் என்பேத என் ைடய ஆேலாசைனயாக இ க் ற . 
என் ைடய ஆேலாசைன அ ேவ.

ஏன் நம்மால்   வாசத்ைதக் ெகாண்  க்க   ய ல்ைல? ஏன் இப்ெபா   இ க் ன்ற 
சமாதானத்ைதக் காட்  ம் ெபரிதான சமாதானத்ைதப் ெபற   ய ல்ைல? ஏன் நம் ைடய 
  யத்ைத பலமாகக்  கட்  எ ப்ப  ய ல்ைல? ஏெனன்றால் நாம் கால் ஆணி  ளாஸ் ரிைய 
ேபாட் க்ெகாண்  க் ேறாம், நாம் ஒட் ம்  ல்ைலகைள,  (stickers) க் ெகாண்  
ஒட் க்ெகாண்  க் ேறாம்.       கட் கைள ேபாட்  (tape)  ற் க் கட்  ள்ேளாம். 
இரத்தத்ைத ஏற் வதற் ப் ப லாக மற்ற ெபா ள்களால்     மைறக் ேறாம். நமக்  இரத்தம் 
இல்ைல. நமக்    ஸ்  இல்ைல. உங்கைள நீங்கேள ஏமாற் க் ெகாள்ளேவண்டாம்.  “நான் 
சைபக்  ெசல்  ேறன் ” என்  ெசால் க்ெகாண் ,  சா  உங்கள்  ேதாளில் தட் க் 
ெகா க்க ட ேவண்டாம்.  சா  ட சைபக் ச் ெசல்  றான் . அ  சரிேய. அவன் நிச்சயமாக 
ெசய் றான் .
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அவன் ேதவனிடத் ற்  வந்தான். பரேலாகத் ல் இ க் ம் சைபக்  ேதவ ைடய 
 ங்காசனத் ற்   ன்பாக ேதவ  த் ரர்க டன் , ேதவ ைடய ஒ  பார்ைவயாளாக அவர்க டன்  
உட்கார்ந்தான் . அவர,் “நீ எங்  ந்  வ  றாய்?” என்  ேகட்டார.்

“நான்   ெயங் ம் உலா , அ ல்  ற் த் ரிந்  வ  ேறன்”, என்றான். அவ ம் 
அங்ேக  ந்தான் .

ஆகேவ  சா ம் சைபக்  ெசல்  றான் . சைப ல்  சா ம் அங்கத் னராக இ க் றான் . 
 சா ம்   ஸ்தவைனப் ேபால் ந ப்பான் . அவன் வஞ்சைனக்காரன் . அவன் ஒ  
  ஸ்தவைனப்ேபான்  ந த்  ஒ  சைப   வா ையப் ேபான்  ெசயல்பட ல்ைல என்றால் 
அவன் ஒ  வஞ்சகனாக இ க்க  யா . ஒ  காரியம் ெவட்ட ெவளியாக க ப்  ெவள்ைள என்  
ெதளிவாக ேவ ப த் க் காட்டப்ப ம் பட்சத் ல்  நிச்சயமாகேவ எந்த மனித ம் வஞ் க்கப்பட 
  யா .   மானால் ெதரிந் க் ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள வஞ் க் ற அள ற்  இந்த 
கைட க்காலத் ல்  ஆ யான  அவ்வள  ெந ங் னதாய்  காணப்ப ம்  என்  ேவதம்



7 கம்  வந்த ஓர ் ர்க்கதரி 

உைரக் ற . நண்பர்கேள நாம் ேவதம்   யப  அந்த இடத் ல்  தான் இ க் ேறாம்.

ஓ, சேகாதரேன ெசால்ல ேவண் மானால், ேதசெமங்  ம் இ க் ற ேதவ ைடய 
 ர்க்கதரி க ம்  ரசங் மார்க ம்  கங் ப் ற  ழ ேவண் ய ேநரமாக இ க் ற . 
அெமரிக்கா ல் பத்ெதான்ப   ல் யன்  பாப் ஸ்  சைபக ம் (அல்ல) பத்ெதான்ப   ல் யன்  
பாப் ஸ்  மக்க ம், ப  ன்   ல் யன்  ெமேதா ஸ் க ம், ப ேனா   ல் யன்  
 த்தர்க ம், பத்   ல் யன்   ரஸ் ேடரியர்க ம் இ க் றார்கள்  என்  அ  ம்ேபா , ேதவன் 
தாேம இரக்கமாக இ ப்பாராக... இைதக்   த் ச்  ந் த் ப் பா ங்கள் . ெதாடர்ந்  
பந்தாட்டங்க ம், ெபா   ேபாக் வதற்  ஊர ் ற் க் ெகாண் ம் இ ப்ப டன்  எங்ேகயாவ  ஓர ்
இடத் ல்  உங்க ைடய ேவதத்ைத ைவத் க்ெகாண்  இத்ேதசத் ன்  பாவத் ற்காக 
ெஜ ப்பதற் ப் ப லாக,  தன் இர களி ம்  ல சமயங்களில் ஞா   இர களி ம் 
ெதாைலக்காட் ையக் காண ம் வாெனா  ல் ஜாக்ஸ் , காக்ஸ்  இைசைய மற் ம் ஹா  ட் 
நைகச் ைவகைளக் ேகட்க ம்  ட் ல்  தங்   வைத ம், உங்கள்  ஆத் மா அவ் தமான 
காரியங்களில் வள ம்ப    வதற்காக உங்க டன்  ேசர்ந்  நா ம்  ற்ற ள்ளவனாக 
இ க் ேறன் .
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என் ைடய  ந்ைத ல் இப்ப யாக  ர்மானித்  க் ேறன் . ேதவ ைடய உத  னா ம் 
  ைப னா ம், ேதவன் எனக்  ெபலைனக் ெகா ப்பாெரன்றால்  மரணம் என்ைன    க் ம் 
வைர   ஸ்  இேய  க் ள்  ேதவன் அைழத்த பரம அைழப் ன்  இலக்ைக ேநாக் த் ெதாடர்ந்  
உந் த்தள்ளி  ன்ேனற  ர்மானித்  க் ேறன் . ேதவன் தாேம இைதச்ெசய் ம்ப க்  எனக்  
உத யாக இ ப்பாராக. எனக்  “உத  ெசய் ம்” என்  ேகட்பேத என் ைடய ெஜபமாக 
இ க் ற . அவர ் ெசய்த  ரிையகைள ம், காரியங்கைள ம் நா ம் கண்  இ க் ேறன் , 
நீங்க ம் கண்  இ க்  ர்கள் . ஆனால் இப்ெபா ேதா  ன்மாற்றம் அைடந்  ஆ க் ரிய ரத்த 
ேசாைக ஏற்பட் ள்ள .

நிச்சயமாகேவ, இந்த  டாரமான  இந்த இடத் ன்  ஒ   ைல ல்    கான் ரீட் கட் டமாக 
இ ந்த நிைல   ந்  ேதவன் ேதசத் ற்   ன்பாக உன்ைனத்  க்  நி த்   க் றார ்என்  
  உலக ம் அ ந்தெதான்றா ம். அ சரிேய.
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“ேக   மரங்களால் ெசய்யப்பட்ட  ட் ேல நான் வாசம் பண் ம்ேபா  ேதவ ைடய 
ெபட் ேயா  ைரகளின்  ந ேவ வாசமா  க் றேத” என்  ஓர ் இர  தா   ெசான்னைத 
நிைனக்கத்ேதான்  ற . “அவ க்  ஒ  வாசஸ்தலத்ைதக் கட் ேவன் ” என்  ெசான்னான் .

அதற்  நாத்தான்  ர்க்கதரி ேயா,  “நீர ் ேபாய் உம் ைடய இ தயத் ல் உள்ளப ெயல்லாம் 
ெசய் ம் ”கர்த்தர் உம்ேமா  இ க் றாேர“, என்றான்.

அந்த இர  ேதவன் நாத்தா க் த் ேதான்  “நீ ேபாய் என் தாசனா ய தா ைத ேநாக் ”, 
தா ேத நீ எங்  ந்  வந்தாய்? “ஆ களின்   ன்ேன நடந்த உன்ைன நான் ஆட் மந்ைதைய  ட்  
எ த்       க் ற ெபரிேயார்களின்  நாமத் ற்  ஒத்த ெபரிய நாமத்ைத உனக்  
உண்டாக் ேனன்” என்றார்.

இங்ேக இந்த  டாரம்   யதாய் இ ந்தேபா  எத்தைன ேபர ் இங்  இ ந் ர்கள்? இ  ஒ  
  ய பைழய ஒ க்  ைவக்கப்பட்ட, உைதத்  எட்டாவ  ெபன் ெத  ல் ஒ   ைல ல் 
தள்ளப்பட் , மற் ம் ெஜபர்ஸன்  ல்  இ க் றவர்கள்  வ வதற் ம்  ட அ ந் ராத ஒ  இடமாக 
அைமக்கப்பட்  ந்த . ஆனால் இன்ேறா, ேதவன் தம் ைடய இரக்கத் னாேல உங்கைளத்  க்  
எ த்  ெபரிய மக்களாக மாற்  இ க் றார.்

இந் யா  ள்ள பம்பா   க் ம் மக்கள்  இந்த  டாரம் இங்ேக அைமந்  க் ற  என்  
அ ந்  க் றார்கள். ெடல் , இந் யர ் மற் ம் எல்லா ேதசங்க ம், ஆப் ரிக்கா ல் இ க் ம் 
மக்க ம் இந்த இடத்ைத அ ந்  க் றார்கள். இந் யா, ெஜர்மனி, இங் லாந் ,  ன்லாந் , 
ஸ் டன் , ஐேராப்பா, ஆ யா எல்ேலா ம் அ ந்  க் றார்கள். இன் ம்   களி ம் 
அ ந்  க் றார்கள். அங்ேக ள்ளவர்கள்  இைதப்பற் ய எல்லாவற்ைற ம் அ ந்  க் றார்கள். 
ேதவன் தாேம நம்ைம மக்க க்  ஓர ் உதாரணமாக ைவத்  க் றார.் இவ்வளவாக ேதவன் 
நமக் ச ் ெசய்தைத  ந் த் க்ெகாண்  க்க, இன்ெனா  பக்கத் ல் பார்க் ம்ேபா  நாேமா 
உலகத் ன்  காரியத் ல் காலத்ைத க த் க்ெகாண்  ஆ க் ரிய ரத்தேசாைகயாக 
மா க்ெகாண்  க் ேறாம். நாம் எப்ப யாக மைலேமல் ைவக்கப்பட்ட களங்கைர  ளக்கம் 
ேபால ம், மைறக்க   யாத ெம  வர்த் ையப் ேபால ம்  இ க்கேவண் ம்

ஓ ேதவேன‚ உங்கைளப்ேபாலேவ நா ம்  ற்றவாளியாக நிற் ேறன் . எனக்  என்ன ேதைவ 
என்றால், கக்கத்தண்டத் டன்    ஷர்க ம், ஸ் ரீக ம் இந்த வாச க் ள்ளாக  ரேவ த்  
  ம் ச் ெசல் ம்ேபா , அெதல்லாம் இல்லாமல், நடந் ேபா ற அள ற்  மக்கைள அைழத்  
ேதவன் பக்கமாகத்   ப்  ற ேதவனால் அ ப்பப்பட்ட அந்த பண்ைடயகால மனந்  ம் தேல 
எனக் த் ேதைவயாக இ க் ற . ஒ    டன் உள்ேள வ  நடத்தப்ப ம்ேபா  அவன் கண்  
பார்ைவ அைடந்தவனாய் கடந்  ெசல்லேவண் ம். ெச டாக உள்ேள வந்தவர்கள்  
 கமைடந்தவர்களாக ெவளிேய ெசல்லேவண் ம். பா கள்  ழ்தரமான ேமாசமான பாவத்ேதா  
வ ம்ேபா  ஆட் க் ட் யானவ ைடய இரத்தத் னால்  க வப்பட்டவர்களாகத்   ம் ச் 
ெசல்வார்களா...? நாம் அைதச் ெசய்ேவாமா?



8 கம்  வந்த ஓர ் ர்க்கதரி 

இஸ்ரேவலர்கைள ேதவன் அைழத்  அவர்கைள ஒ  உதாரணமாக ைவத்  ந்தார். நம்ைம ம் 
ேதவன் அைழத்  ஒ  உதாரணமாக ைவத்  க் றார.் ஆனால் நாேமா ேதவைன ஏமாற்றமைடயச் 
ெசய்ேதாம். அவர ்நமக்  ெசய்த நன்ைமகைள நிைனக் ம்ேபா  அ  நம்ைம ம்  ட அவ ைடய 
ச கத் ல்  கம்  வக்கச் ெசய் ற . அவர ்எப்ப யாய்  நம்ைம ஆட்  ெகாட்    ந்   க்  
எ த்  உலகம்   வ ம் நம்ைம அ  ம்ப  ெசய்தார.் அவர ் நமக்  மகத்தான காரியத்ைதச் 
ெசய்  க்க, நாம் இன் மாக உலகத்ேதா  கலந்  ேநரத்ைதக த் க் ெகாண்  க் ேறாம். 
நமக்  இன் ம் அந்த உத்தமம் இ ப்பதாகத் ெதரிய ல்ைல. நம் டத் ேல இப்ெபா   
ேபா மான ெஜபம் இல்ைல, நடக்க ேவண் ய நிதானத் ல்  காரியங்கள்  நடக் ற ல்ைல.       
 ட்டங்கைள நடத்  ஆணி  ளாஸ் ரிையப் (Corn Plaster) ேபாட்   லபமாக வ ைய ஆற்ற 
 யற்  ெசய் ேறாம். ஆனால்  கப்ப த் ம் சத் ள்ள ஊட்ட ள்ள நல்ல இரத்தம் அங்ேக வ ம் 
வைரக் ம் அந்த வ ைய  லபமாக நீக்  ட  யா . அ  சரிேய.
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நீங்கள்  சர்க்கைர  யா  உைடயவராக இ ந்  உங்கள்  பாதத் ல் உள்ள கால்  ஆணி ேபான்ற 
பாகத்ைத அ த்  எ ப் ர்களானால் அவர்கள் உங்கள்  பாதத்ைதேய ெவட்  அகற் ம்ப  அ  
ெசய்   ம். இைத  ட்    ேவன், இைத தாண்  ெசல் ேவன் , ஒ  ஆணி  ளாஸ் ரிைய 
ேபா ேவன் என்   யற்  ெசய்யா ர்கள். ெசய்ய ேவண் யெதல்லாம் ேதவ க்  ேநராக வந் , 
“ேதவேன, நான்  இரத்த ேசாைக ேநா னால்  பா க்கப்பட் ள்ேளன் . என் ைடய எல்லா 
பாவங்கைள ம் நீக் ம்ப  க   ற உம் ைடய இரத்தேம எனக் த் ேதைவ”, என்  
ெசால் ங்கள். அ ேவ என  ெஜபமாய் உள்ள . உங்க ைடய ம் அ ேவ என நம்  ேறன் . 
இந்தக் காரியத்ைதக்   த் ச்  ந்  ங்கள் , நண்பர்கேள.

இன்   ந்  ஐம்ப  வ டங்கள்  க த்  நடக்க இ க் ற காரியம், பார்ப்பதற்  இந்நாள்  
ஒன் ல்  காைல    ம்  ன்பதாகேவ நடப்பதற்  ஏ வாக இ க் றைதப்ேபான்  
காணப்ப  ற . ஒேர ஒ  ஏ கைன ெவ  ண் , ஒேர ஒ  ேகாபால்ட் அல்ல  ைஹட்ரஜன்  
 ண்  ேபா ம். இப்ெபா      ேதச ம் எச்சரிப்   க் ற . ெசய் த்தாள்களில்  
பார்த்  ப் ர்களானால், அந்த பறக் ம் தட்ைடக்   த் ப் ப ல் ெகா க் மா  ெபன்டகனிடம் 
ேகாரப்பட்  ந்த . நீங்கள்  நிைனக் ற மா ரி அ  ஒ  கற்பைனேயா, அல்ல  கட் க்கைதேயா 
அல்ல, அ  உண்ைமயானெதான் . அ   லனாய்  ெசய் றதாக இ க் ற . அைவ ேபார ்
வரிைச ல் பறக் ன்ற . அைவகளால்  தப் ப்ேபாக    ம். அைவகளால்   ல் யமாக 
கண்   த் ச ் சரியாகச் ெசால்ல   ம். அைவகள்   லனாய்  ெசய் றைவ. அவர்கள் அைத 
அ ந்  க் றார்கள். மக்கள்  அைதக்கண்  நைகத்  “பறக் ம் தட்டா” என்  ெசால்  ேக  
 ண்டல்  ெசய் றார்கள்.
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ஆனால் நான் என்ன நிைனக் ேறன்  என்  உங்க க்  ெதரி மா? தான் வ வதற்   ன்பாக 
வானத் ேல அைடயாளங்கள்  ேதான் ம் என்  இேய  ெசான்னார் அல்லவா. அவர ் ேசாேதாம் 
ெகாேமாராைவ அவர்க ைடய அ த்தமான பால் உற  நடவ க்ைக ன்  காரணத் னாேல 
அ ப்பதற்   ன்   சாரைண ெசய் ம்ப   தர்கைள அ ப் னார ்அல்லவா. அேதேபால் இந்த 
கைட   ல வ டங்களில்  தர்கள் இப்   ன்  ேமல் வந்  க் றார்கள் . மக்கள்  மத்  ேல 
அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். அதாவ  உண்ைமயாகேவ இரத்தத் னால்  க வப்பட்ட உத்தம 
மக்கள்  அைத அ ந்  க் றார்கள். அவர்கள்  அங்ேக நின்   ைகபடங்கைள எ த்தார்கள் . அ  
சரிேய. நட்சத் ரம்  ன்  றைத    ற அள ற்  பாவமான    ந்  க் றைத 
 ஜயம்ெசய்  பார்த்த  தர்கள், இந்த அ க்ைகைய  தா னிட ற்க்  ெகாண்  
ெசன்  க் றார்கள் . சந் ர ம் இந்த    உலக ம் இர ேல ஒ    காரன்  வ வைதப்ேபான்  
தள்ளா  ற . அ  சரிேய.

  ஸ்தவர்கள் மத்  ல், ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள பார்க் ம்ேபா  அவர்கள் ேபர ்
 கழ்ச் க்காக ேசஷ்ட த் ர பாகத்ைதேய  ற் ப்ேபாட்டார்கள் . ச தாயத் ல் 
ெபயெர ப்பதற்காக ஊ யக்காரர்கள்   ேசஷத்ைத மாற் ப்ேபாட்டார்கள் . 
கல் மான்களிைடேய  ரசங் ப்பதற்காக பண்ைடயகால இரத்தத் னால்  க வப்பட்ட 
  ேசஷத்ைதப்  ரசங் ப்பைத  ட்  மக்களிைடேய  த் சா த்தனமாகப்  ரசங் த் , 
 த் சா த்தனமாகப் ேப    ேசஷத்ைதத் தவறாகப் பயன்ப த்  றார்கள் . அேநகர ்
தங்க ைடய  ய ஆதாயத் க்காக   ேசஷ களத் ல் இறங்    ேசஷத்ைத தாங்கள்  பணம் 
சம்பா ப்பதற்காக உபேயாகப்ப த்  றார்கள் . இ  நி த்தம் அேநகர ் சம்பா த்  க்க 
வாய்ப் ல்லாத ெபரிய பண்ைணகைள ம், கார்கைள ெபற்  க் றார்கள் .இ ேவ  ய ஆதாயம். 
ஆனால் எல்ேலா ம் அப்ப  அல்ல. அப்ப  ல்லாமல்   யானவர்கள்  இன் ம் இ ப்பதற்காக 
நான் நன்  உள்ளவனாக இ க் ேறன் .

24

எஸ்றா ன்  நாட்களில் , அவன் அ  , பாவத்ைதக் கண் த்  ெவளிேய மக்கைள அைழக்கத் 
 வங் னேபா  என்ன நடந்த  ெதரி மா? ேதவைன   வா த்த, ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட 
அைனவ ம் அவன் பக்கமாய் வந்தார்கள் . உங்க ைடய சைப ேல உங்க ைடய 
 ரசங் மார்கள் பாவத்ைதப்பாவம் என்   ரசங் த்  ெவளிப்ப த் க் கண் ப்பார்களானால், 
உண்ைமயான ேதவ ைடய மக்கள்  உங்கைளச் ற்  வந்  அவர்கேளா  தரித்  ப்பார்கள். அ  
சரிேய. ஒ  காரியத்ைத அ  உள்ளவாேற  வரித் , சரியானைத ம் தவறானைத ம்  ரித் ச் 
ெசால்லக்  ய ேநரத் ல் நாம் இ க் ேறாம். ேதவேன‚ இைத ெசய் ம்ப  எங்க க்  
ைதரியத்ைத அ  ம். அப்ப  ெசய் ம் ேபா  என்ன நடக் ம் என்  சற்   ந் த் ப்பா ங்கள்.

இந்த காைல ல் நான்  ெசான்ன வண்ணமாக (அல்ல) யாேரா ஒ வர ்என்னிடத் ல்  ெசான்னார்25
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என்  நிைனக் ேறன் , அதாவ  நம்ைம கண்காணிக் றைவகளில் ஒன்றான  ெவ  ண்  
(அல்ல ) வரப்ேபா ற  மானம் (அல்ல) அைத என்ன   வார்கள் என்  மறந்  ட்ேடன் . 
எங்  ந்ேதா வந்த ஒ  கப்பல்பைடைய ச ப காலத் ல் அைழத்தார்கள். அ   ன்   ெஜட் 
ேபார ்  மானங்கைள ம் அைவகளின்  அ பாகத் ல் ெதாங் க் ெகாண்  க் ம் 
அ  ண் கைள ம், ைஹட்ரஜன் ெவ   ண் கைள ம் உைடயதாக இ ந்த .

ச ப நாட்களில், ஷ்ரிேவேபார் ல்  இ க் ம் ஒ  ெபரிய மான நிைலயத் ல் பணி ரி ற 
ஒ வன்

சேகா. ஜாக்ஸ்  அவர்களின்   ட்டத் ல்  மனந்  ம் னான் . அவன் “அந்த அ  ண் கள் 
எல்லாம் சரியாக அதன்  தாங் களில் ெதாங் க்ெகாண்  க் ற ” என்  ெசான்னான் .

“அைவகள்  எல்லாம் சரியாக அந்த  மானங்களில் ெதாங் க்ெகாண்  க் ன்ற . மற் ம் 
அ ேல நாங்கள்   ன ம் ெசன்  ப ற்  ெசய்ேவாம்” என்றான்.

“உனக்  பய ல்ைலயா?” என்  ேகட்ேடன் .

அதற்  அவன் “அ ேல அந்த  ைச  ப்  இல்ைல, இ ப்  ம் நாங்கள்   க ம் 
எச்சரிப்ேபா  இ க் ேறாம், ஏெனன்றால் ஒேர ஒ  நி டத் ன்  இைடெவளி ல்  அ ப  
ெநா க க் ள்ளாக  ைச  ப்ைபமாட் , எரி ட் , ச   ேல இங் லாந் ற்  அைவகள்  
பறந்  ெசல்ல    ம்” என்றான்.

ச த் ரம் எங்  ம் அவர்க ைடய ெபரிய  ண் கள்  ெதாங் க் ெகாண்  க் ன்றன. 
“ைதரியம் இ ந்தால் ஒேர ஒ  ெவ  ண்ைட ேபாட் ப்பா ங்கள். ஒேர ஒ  அ  ண்ைட ஐக் ய 
நாட் ன்ேமல்  அல்ல  ஏேதா ஒ  இடத் ல்ேபாட்  என்ன நடக் ம் என்  பா ங்கள்;”. எப்ப  
இ க் ம் ெதரி மா? உடன யாக ரஷ்யா ன் ேமலாக தாக் தல் நடக் ம். அ  ண் கைள ம், 
ைஹட்ரஜன்   ண் கைள ம் ேபாட்  தாக் ம்ேபா , உடன யாக ெதாடர ்தாக் தல் நடத்  ஒ  
ைவக்ேகால்   யல் எரிவைதப் ேபான்  எரிந்      ைய ம் எரித்  உ க்   ம்.
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இந்த காரியமான  ேவதத்ேதா     ம்  ரண்பாடாக இல்ைல என்  அ  ர்கள், “  யான  
ெவந்  உ  ப்ேபாம், வான ம் அ ேனா  ெவந் ேபாம்”.    ன்  அ க்கெளல்லாம் 
அ ந் ேபாம். ஒ  அபாயகரமான நாட்களில்  நாம்   த் க் ெகாண்  க் ேறாம். உல  ள்ள 
மனிதர்களின்  ெபரிய மனிதர்கள் மரணபயத்ேதா    க் றதான நாட்களில்  நாம் வாழ்ந் க் 
ெகாண்  க் ேறாம். அவர்களில் யார ்  தலாவ  ெவ  ண்ைடப் ேபா வார்கேளா என்  
பயப்ப  றார்கள்.  தலாவ  ஒ   ண்  ேபாடப்ப ம். அைதத் ெதாடர்ந்  எல்லாேம 
ெதாடர்ச் யாக நடக் ம்.

ஆனால்   ஸ்தவ க்ேகா இந்த உலகத் ல் அ    ந்த சந்ேதாஷமான ேநரமாக 
இ க்கேவண் ம். ஏெனன்றால் காலம் மா ப்ேபாகப்ேபா ற . வயதானெதல்லாம் வா பமாக 
மாறப்ேபா ற . ஓ என்ேன! மரண ம் பறந்  ஓ ப்ேபாகப் ேபா ற .  யா  என்பேத இனி 
இ க்கா .  யா யஸ்த க்காக ெஜபக் ட்டம் இ க்கா . இழக்கப்பட்டவர்க க்காக 
ெஜபக் ட்டம் ேதைவ இ க்கா . ேதவன்    ன்  நான்  காற் ன்   ைன   ந்  
ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கைளத் தம் ைடய ெசட்ைடக க் ள்ளாகக்  ட் ச் ேசர்ப்பார.் அதன் 
 ன் அவ ைடய பரத் ேல, அவேரா    த்  என்ெறன்ைறக் மாய்  ஆட்  ெசய்ேவாம்.
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ஓ‚ சேகாதரேன, சேகாதரிேய என் ைடய நண்பேன, இன் ர  நீ ஆயத்தமாக இல்லாமல் 
இ ப்பாய் என்றால், இந்த ேநரத் ல் நீ ஆயத்தமா வாயாக. இந்த இர ன்  ெபா  ல்  
  ஸ் இேய ைவ ஏற் க்ெகாள் ம்ப  உனக்  அைழப் க்ெகா க் ேறன் . 
ேவ பட்  க் றவர்கேள, நீங்கள்  ேதவேனா  இ க்கேவண் ய இடத் ல்  இல்ைல என்  
அ ந்  க் றவர்கேள என்ேனா  ட இந்த  டத்தண்ைட ல்  வ ம்ப க்  உங்க க்  
அைழப் க் ெகா க் ேறன் . இங்  க் ற ஒவ்ெவா வைர ம் இங்ேக வ ம்ப  அைழப் க் 
ெகா க் ேறன் .

இங்ேக வ வ  மாத் ரம் அல்ல, ேதவனல்லாத எல்லாவற்ைற ம் உங்க ைடய 
ஆத் மா   ந்   த்தம் ெசய் , ஒ     நபராக மா ம்மட் ம் இங்ேகேய தரித்  ங்கள் . ஏேதா 
 ளாஸ் ரி ேபாட் க்ெகாண் ேபாவ  அல்ல, ஆனால் உங்க ைடய இரத்தம்  த் கரிக்கப்பட் , 
  ய  வைன ம்   ய நம் க்ைகைய ம், ெகா க் ற அந்த இரத்த மாற்றத்ைதப் 
ெபற் க்கடந்  ெசல் ங்கள் . பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத்ேதா  கடந்  ெசல் ங்கள் . உரக்க 
சத்தத்ேதா ம், நடனத்ேதா ம் ேபாவதல்ல. அெதல்லாம் சரிதான். அைவெயல்லாவற்ைற ம் 
சைப ேல ெகாண்  க்கேவண் ய  தான் அைவகள்  ேவதத்  ம் இ க் ன்றன. ஆனால் நான் 
பரி த்த ஆ ையக்   த் ப் ேப  ேறன் . அ ேவ ேதவ ைடய அன்பாக இ க் ற .

ஒ  நாளில் ஒ  வா ப ைபயன் என்ேனா  ேப க்ெகாண்  ந்தான். அவ ைடய தாயார் ஒ  
அன்பான ஸ் ரீ. அவைள ஒ   ைற அல்ல  இரண்   ைற சந் த்  க் ேறன் . அவள் 
அவனிடத் ல்,  “ஓ ேதேன‚ இங்  வா, நீ இைத கவனிக்க ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . 
என் ைடய ைக ல் எண்ெணய் இ க் றைத கவனித்தாயா? என்றாள்.  (நா ம்  ட, அைத 
  த் தான்  இவ்வளவாய் ெசால் க்ெகாண்  க் ேறன் ) அவேளா ”என் ைக ல் எண்ெணய் 
இ க் றைதக்  த்  என்ன நிைனக் றாய்?“ என்றாள்.

28
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அதற்  அந்த வா பன் தன் ைடய தாயாைரப் பார்த்  “அம்மா நான் உங்களிடம் ஒன் ேகட்க 
  ம்  ேறன்”. அவேளா, தான் ேதவனிடத் ல்  ெந ங்  நடக் ம்ப  அவன் அவ க்காக 
ெஜ க்க ேவண் ம் என்    ம் னாள். அதற்  அவன் “உம் ைடய கரத் ல் எண்ெணய் 
வ  ற ன்  நி த்தம் உங்கைள அ  ஆக் ைனத் ர்ப்   ந்  தப்  த்ததா?” மற் ம் அ  
ேதவேனா  ஒ  இனிைமயான அ பவத்ைதக் ெகா த்ததா? என்  ேகட்டான் .

“இல்ைல” என்  ெசான்னாள் .

'அப்ப ெயன்றால் நான்  அைத ெபா ட்ப த்தாமல், அைத அப்ப ேய  ட்   ேவன் “ 
என்றான்.

அ  தான் காரியம். ஓ, இந்த உலகம், பக்  சம்பந்தமான உலகம் ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்கள்  
ஒ  மதெவ யான காரியங்கைளேய சார்ந்  இ க் றார்கள் . கல்  கற்றவர்கள்  என்  
அைழக்கப்ப  ற உலகம், ஸ்தாபன உலகமான  இன் ம் பத்  லட்சம் அ க 
அங்கத் னர்கைளக் ரட்  அவர்க ைடய ஸ்தாபனத் ல்  இன் ம் சற்   றப்பாக இ க் ம்ப  
ஓர ்  ர்ைவ எ ர்ேநாக் க் ெகாண்  க் றார்கள் . ேதசங்கள்   ட,    உலகத்ைத ம் தங்கள்  
கட் க் ள்  ெகாண்  வந்  நீ ைய நிைல நி த் வதற்  ஏற்றார்ேபால் ஒ  காவல் பைட ஒன்ைற 
எ ர்ேநாக் க் ெகாண்  க் ற . ஆனால் சேகாதரேன, இ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத னைடய 
உணர்ச் களினால் வரா , அல்ல   ராடஸ்டன்ட் ஸ்தாபனத் னாேலா, கத்ேதா க்க 
தைலைமக்    லமாகேவா வரா . ெபன்டகன்   லமாகேவா அல்ல  ேவெறா    ய 
காரியத்ைத ெசய் ற னாேலா வரா . அ  பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத் னால், இேய  
  ஸ்  க்    யத்ைத ஒப் க்ெகா ப்ப ன்   லமாக மாத் ரம்  வ ம். அதற்  நிகராக 
ெகாஞ்சம்  ைறந்தா ம்  தவறாக இ க் ம்.

நாம் ெஜ க்கலாம். இந்த ேநரத் ல் இைசக்க  ைய வா க் ம்ப யாக நம் ைடய 
சேகாதரிைய ேகட் க்ெகாள்ளலாம்.

நாம் ெஜ க் றதான இந்ேநரத் ல், எல்ேலா ம் தைல வணங்  இ க்க, ஒவ்ெவா வ ம் 
ெஜ த்  ெகாண்  க்க, ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ெகாண்  உங்க ைடய ஆ ைய 
ேசா த் ப்பார்ப் ர்களா என்   யக் ேறன் . நீங்கள்  சரியாக இ க்  ர்களா? இந்த 
ஆராதைணக் ப் ற , உங்களிடத் ல்  ஏற்கனேவ   னப யாக என் ைடய மா யார் மரிக் ம் 
த வா ல் இ க் றார்கள் . நான் அவைரச் ெசன்  பார்க்க ேவண் ம். அவர்கள் மரித் க் 
ெகாண்  க் றார்கள் .
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இந்த சைப ல் இ ந்  நான் சந் த்த என் நண்பர்களாக நான்  அ ந் ள்ளவர்கள்  
மரணத்த வா ல் ப த்  க் றார்கள் . ஓ, சேகாதரேன, சேகாதரிேய நீங்க ம் அேத இடத் ற்  
வந் ெகாண்  க்  ர்கள் . ஒ நாளில் நீங்க ம் அந்த இடத் ற்  வந்ேதயாக ேவண் ம். 
இப்ப யாக “சரி சேகாதரன்  ரான்ஹாம் அவர்கேள, நான்  அைத அ ந்  க் ேறன் , ஏதாவ  ஒ  
நாளில் நான்அைத சரிப த் க் ெகாள்ேவன் ” என்  ெசால்லலாம் . ஆனால் ஒ ேவைள ேவெறா  
நாள் உங்க க்  இல்லாமல் ேபாகலாம். இன்ைறய  னம் மாத் ரேம உங்க க்  இ க்க   ம்.

அந்த க ேபார்னியா   ந்    க க்  தன் ைடய மைன ேயா  கார ்ஓட் க்ெகாண்  
  ய  ட் ற்  ேபா ம்ேபா  அந்த மனித க்  அந்த  தமாக நடக் ம் என்  எவ்வள  
 ைறவாக அவன் அ ந்  ந்தான் . ச பத் ல் தான்; அவன் கப்பல் பைட   ந்  ஓய்  
ெபற்  ந்தான் . அந்த காைல ேநரத் ல்  ற் லா பயனிக க்கான       ந்   ளம் ன 
ேபா , இன் ம் சற்  ேநரத் ல்  தன் ைடய மைன  ம்  ழந்ைத ம்  ணமாகப் ேபா றார்கள்  
என்  எவ் தம்அ ந்  க்கக்   ம்? அந்த ெஹன்ரிைவல் ேமேல அவர்க ைடய காரான  
வந்தேபா  ஒ  பஸ்ேமா   ட்டத்தட்ட அந்த ஓட் நர் பஸ்ைச ஆ தங்கள்  பாய்வ  ேபான்  
அநியாயமாக அவ ைடய வாகனத் ன்     ேமா னான். அ  அந்த ஸ் ரீைய ம்    
ெபண்ைன ம் ெகான்  ேபாட்ட .அவர்க ைடய ஆத் மா சரியாக ேதவனிட ல் இ க் ற  
என்  நம்  ேறன் .

 ல வாரங்க க்   ன்பாக ஒ   மானம்   ந்த  என்  ேகள் ப்பட்  நா ம் சேகாதரன் 
 ட்ஸ்  அவர்க ம் அைதப் பார்க் ம்ப  ெசன்ேறாம். அங்ேக  த க்  டந்த எட்  நப ைடய 
சடலங்கள்  தைல, கால் மற் ம் ைகைய தனித் தனிேய ெபா க் க்ெகாண்  ந்தார்கள் . 
ெபா க் க் ெகாண்  ந்த ல்,  க்காேகா   ந்   ர த்  ெபற்ற அ ைமயான ஒ வ ைடய 
சடலத்ைத எ க் ம் ேபா  அவ ைடய உள்  ப் கள் எல்லாம்  ேழ   ந்  ந்த . அவன்  அந்த 
காைல ல்  மானத் ல் ஏ ன ேபா ,  ந்ைதய இர  சைபக் ச் ெசன்  ந்தேபா அவ ைடய 
ேநாக்கம் சரியாக இ ந்ததா என  யக் ேறன் . அந்த சைப ன்  ேபாதகர்  டத்தண்ைட அைழப்  
ெகா த்  ப்பாரா? அவர ்பாவத்ைத க ந்  ெகாண்டாரா?அப்ப ெயன்றால் அந்த மனிதன் அந்த 
வாய்ப்ைப பயன்ப த் னாரா அல்ல  ஒ    கத்ைதப ் ேபான்  ெவளிேய கடந்  ெசன்  
 ட்டாரா? அல்ல  ேதவ ைடய பார்ைவ ல் அவன் ேதவ ைடய  மாரனா?
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இந்த காரியங்கைளக்    த்  சற்  ேயா த் ப் பா ங்கள் நண்பர்கேள! அைவகள்  எல்லாம் 
 க் யமானைவகள். அைவகள்   க் யம் மாத் ரம் அல்ல, அைவகேள இந்த மணி ேவைள ல் 
 க ம்  க் யமான காரியமாக இ க் ற . இ  உங்க ைடய மன ல்  ர்மானிக் ற ேநரம். 
இனி வரப்ேபா ன்ற   யத் ற்  இந்த   யத் ல் நீங்கள்   ர்மானம்  எ க்க ேவண் ய ேநரம் 
இ ேவ. நாம் ெஜ க் ற ேநரத் ல் நீங்கள்  இைதச் ெசய் ர்களாக.



11 கம்  வந்த ஓர ் ர்க்கதரி 

பரேலாகப்  தாேவ, பாவத்ைத ம்  அைதெசய்  அ க்ைக டாதவர்கைள ம்   த்  ேவதம் 
ெசான்னைத நாங்கள்  வா த்  க் ேறாம் ேதவைன அ யாமல்  மரிப்ப  என்னவாக இ க் ற  
என்  நாங்கள்  உண  ேறாம். காலத்ைத கடத் னவர்கைள ம், ேதவைனப் ெபற்  ட்ேடாம் 
என்  ெசால் , ெபறாமல் இ ந்தவர்கைள ம்,   ஸ்தவர்கள் என்  ெசால்    ஸ்தவர்கள் 
ேபான்  ந த்தவர்க ம், அவர்க ைடய   யம் எவ் தமாய்  நி  த்த  என்  மற் ம் 
அவர்க ைடய மரணம் அைத  ரத் யட்சப த் ன  என் ம் எங்க ைடய அ பவத் ேல 
அ ந்  க் ேறாம்.
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இப்ெபா  ம்  தாேவ, இன்  இர  இங்  க் ற ஒவ்ெவா  இ தயத்ேதா ம் ேப ம்ப யாக 
ெஜ க் ேறன் . நா ம் ஆண்டவேர, அேநக காரியங்களில் கால தாமதமாக இ ந்த ம் 
ெசய்  க்கேவண் ய அேநக காரியங்கைள ெசய்யாமல் இ ந்த ம் என் ைடய தவைற 
அ க்ைக   ேறன் . இந்த மக்க ைடய தவ கைள அ க்ைக   ேறன் . இந்த ேதசத் ன்  
தவ கைள அ க்ைக   ேறன் . ஆண்டவேர, நீர ்இரக்கமாய் இ க் ம்ப க்  ேகட் ேறன் . நான்  
வளர்க் ம்ப  எனக்   ன்    ய  ள்ைளகள் உண் . இேதா நாங்கள்  இந்த ேமாசமான 
இடத் ல்    த் க்ெகாண்  க் ேறாம். ேதவேன, இங்  ந்  தப்  ஓட ேவண் ய அவ யம் 
இல்ைல, ஏெனன்றால் நீர ் எல்லாவற்ைற ம் அ ந்  க்  ர.் ேதவேன நான்  உம்ேமா  சரியாய் 
இ க்க   ம்  ேறன் . அ  ண்  எங்கைள தாக்க ல்ைல என்றால் , ஏேதா ஒ  நாளில் ஏதாவ  
ஒ  அ   எங்கைளக் ெகாண்  ெசல்லலாம். ஒ  ேவைள அ   ெகாண்  ெசல்ல ல்ைல 
என்றால், ஏதாவ   யா  ெகாண்  ெசல் ம், ஏதாவ  ஒன்  எங்கைளக் ெகாண்  ெசன்றாக 
ேவண் ம்.

ஆனால் இைவகளி  ந்  தப் த் க்ெகாள்ளக்   யவ  ஒன்  உண்ெடன்பைத 
அ  ம்ேபா   க ம் சந்ேதாஷம்  அைட ேறாம்.  “கர்த்தரின்  நாமம் பலத்த   கம் நீ மான்  
அதற் ள்  ஓ ச்  கமா  ப்பான்”. ேதவேன இன் ர  பா யா ய நண்பேனா, ைபயேனா, 
ெபண்ேனா, அல்ல    ஷேனா, ஸ் ரிேயா அந்த  றக்கப்பட்ட வாசைலக்கண்    ஸ்  க் ள்  
ஓ வ  ற த ணமாக இந்ேநரம் இ ப்பதாக.

இப்ெபா   நம் ைடய தைலைய தாழ்த்  இ க் றதான ேவைள ல் “என் ைடய 
  யத்ைத   த்  ெவட்கப்ப  ேறன் .  (நிச்சயமாகேவ அப்ப   லர ் இ க்  ர்கள்  என்  
அ ந்  க் ேறன்) என்  ெசால்  றவர்கள் ேதவனிடத் ல்  உங்க ைடய கரங்கைள 
உயர்த்  ர்களா? என் ைடய தவ கைள ேதவ க்   ன்பாக அ க்ைக ட்  இரக்கத்ைதக ்
ேகாரப்ேபா ேறன்” என்  ெசால்  றவர்கள்  யாராவ  இ க்  ர்களா? உங்க ைடய கரங்கைள 
ேதவனிடத் ற்  உயர்த் ங்கள் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அேநகராய் இ க்  ர்கள் . அங்ேக ம்  ட 
அேநகர,் ஆம், ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இங்ேக இ க் ற அேநகர,் அேநக நாட்களாக 
  ஸ்தவர்களாக இ க் ேறாம் என்  ெசால்  ேதவேனா  சரியாய் இ க்கத் தவ னைத 
அ ந்  ப் ர்களானால் , மற் ம் ெசய்யக் டாத காரியத்ைத தற்ேபா  ெசய் றைத அ ந் ம் 
அ க்ைக டாமல் கடந்  ெசன்  அைல ேல  தக் றைதப் ேபான்  தளர்வாக  ட்  ட் , 
பார்க்கக்  டாத நிகழ்ச் கைளப் பார்த் ம் , பார்க்கக் டாத பத் ரிைககைளப ் பார்த் ம், 
  ஸ்தவர்க க்  ஏற்றதாக இராத, ப க்கக் டாத  த்தகங்கைளப்ப த் , மற் ம் 
ேகட்கக் டாத இ வான, தவறான அ ங்கமான மற் ம்  ழ்தரமான நைகச் ைவகைளக் ேகட் , 
ஸ் ரீ ம்,   ஷ ம் இ பால ேம அப்ப ச் ெசய் ர்கள். ேபசேவண் ய இடத் ல்  ேபசாமல் 
இ ந்தைத அ ந் , அைதத் தள்ளிப்ேபாட்ட பாவத் ன்  நி த்தம்  ற்றவாளிகளாகத் 
 ர்க்கப்ப   ர்கள்.
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அப்ப யாக உங்கள்  கரத்ைத   ஸ்  க்  ேநராக உயர்த்  இரக்கமாய் இ ந் , உங்கைள 
மன்னிக் ம்ப  ேகட் ர்களா என் ,  யக் ேறன் . உங்க ைடய கரத்ைத உயர்த் ங்கள் . வா ப 
ஸ் ரீேய ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக.

இேதா இந்த  டத்தண்ைட ல் தன் ைடய பாவத்ைத அ க்ைக ெசய் ம்ப  ஒ  ஸ் ரீ வந்  
ெகாண்  க்ைக ல்... ேதவ க்  ேநராக கரத்ைத உயர்த் . கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. 
அ  சரியான .   வாளர் அவர்கேள. அ  சரிேய. கர்த்தர் உம்ைம ஆ ர்வ ப்பாராக. நீர ்தவ  
ெசய் ர ் என்  அ ந்  க்  ர.் இந்த இர ேல என்ைனச் சந் க்க இந்த  டத்தண்ைட ல்  வர 
உமக்  ைதரியம் உண்ேடா என்   யக் ேறன் . நாம் இங்ேக  ற்   ழங்கால் ப  ட்  “ேதவேன 
எங்கள்  எல்ேலார் ேம ம் இரக்கமாய் இ ம். எங்க க்  நீர ் ேதைவயாக இ க்  ர”் என்  
ெசால்லலாம்.  மாட் ேய ேதவன் உன்ைனஆ ர்வ ப்பாராக.
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வா ப ஸ் ரீகள் தங்க ைடய   யத் ற்காக அ   ெகாண்  வ வைதக்கா ம்ேபா , 
அவர்கள் ெதரிந்  ெகாள்ளேவண் ய பாைத ன்  சந் ப் ல் இ க் றார்கள்  என்  அ  ேறாம். 
அவர்கள்  ழ்நிைல ன்  காரணத் னால்  பா க்கப்பட்டவர்களாக இ க் றார்கள் .  ேயார்கேள, 
நாம்   வர்களாக இ ந்தேபா  இ ந்த ேசாதைனகைளப் பார்க் ம்ேபா  நம் ைடய ைபயன்கள் 
பத் மடங்  அ கமாக ேசாதைனைய அ ப க் றார்கள் என்  உணர்ந்  க்  ர்களா? 
சேகாதரிேய, நீ    ெபண்ணாக இ ந்தேபா  இ ந்த ேசாதைனகைளக் காட்  ம் உன் ைடய 
ெபண் ள்ைள பத்  மடங்  அ கம் ேசா க்கப்ப  றாள் என்  உணர்ந்  க் றாயா? 
அப்ப ெயன்றால்அவ ைடய  மாரத் க்  எப்ப ப்பட்ட ேசாதைனகள் இ க் ம்?  சா  
வண்ணம்  ட்  ட்ட காட் ைய கவனித் ப் பா ங்கள், ஓ‚ நாம் எப்ப யாக ெஜ க்கேவண் ம்.
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சேகாதரேன, இப்ெபா   உங்களிடத் ற்    ம்ப மாக வரலாம். நம் ைடய  தாக்கள் 
ெஜபத் ல் பா  அள   ட நாம் ெஜ க் ற ல்ைல என்  உண   ர்களா? ேமய்ப்பர்கேள, 
நமக்   ன்பாக இ ந்த ேமய்ப்பர்கள்  ழங்கா ேல ேநரத்ைதச் ெசல ட்டைதப்ேபான்  நாம் 
ெசய்வ ல்ைல என்  அ  ர்களா? ஸ் ரீகேள, உன் ைடய தாயார் உன் டன் இர  ேநரத் ல் 
ெஜ த்  உனக்  ேபா த்த வண்ணமாக உன்  மக க்  ெசய் ற ல்ைல என்  உண  றாயா? 
அப்ப ெயன்றால் அவர்கள் இப்ெபா   இப்ப  இ ப்பைதக்   த்  என்ன? இதற்  யார ்
 ற்றவாளி? நாேம  ற்றவாளிகள். அைத ம க்க   யா . நாம் தான்  ற்றவாளியாக 
 ர்க்கப்ப  ேறாம். நான்  ற்றவாளியாக  ர்க்கப்ப  ேறன் . நான் ெசய்ய ேவண் ய ேதவ ைடய 
காரியங்கைளச் ெசய்யேவண் ய  தத் ல் ெசய்யாத ன்  நி த்தம்  ற்றவாளியாக 
 ர்க்கப்ப  ேறன் . நான்  தவறா  க் ேறன்  என்  அ க்ைக   ேறன் . ேதவன் என் ேமல் 
இரக்கமாக இ க் ம்ப  ேவண் க்ெகாள் ேறன் .

நான் தவற ட்ட அேநக த ணங்கைள நிைனத் ப் பார்க் ேறன் .       
காரியங்களினி த்தம், ஒன் க் ம் உதவாத பைழய  ைறபாடான காரியத்ைதப்   த் க் 
ெகாண்  அைவகைள இழந்த ன்  நி த்தம், ஒ    ேசஷ ஊ யக்காரனாக உங்கள்   ன்  
என்ைனக்   த்  ெவட்கப்ப  ேறன். ேதவ க்   ன்பாக நான் மனஸ்தாபப்ப  ேறன் . மற் ம், 
ேதவன் என்ைன மன்னிக் ம்ப  ேகட் ேறன் . சைபயா ம்  ட என்ைன மன்னிக் ம்ப  
ேகட் ேறன் . ேதவ ைடய ேவைலைய  க ம் ெமத்தனமாக ெசய்ததற்காக என்ைன 
மன்னிக் ம்ப  ேகட் ேறன் . ேதவ ைடய   ைப னா ம் ேதவ ைடய உத  னா ம் இனி 
ேமற்ெகாண்  “இைத ெசய் ங்கள் , அைதெசய் ங்கள் ” என்  ெசால்  ற 
காரியங்க க்ெகல்லாம் ெச  ெகா க்கமாட்ேடன் . ஓவ்ெவா வ ம் ஏதாவெதா  காரியத்ைதச் 
ெசய் ம்ப  ெசால் றார்கள்  அவர்க க்ெகன்  ஒ   ட்டம் உண் . ஆனால் அைத நீஙகள்  
ெசய் ம்ப  ெசால் றார்கள் . அெதல்லாம்  த் ெகட்ட காரியம். ேதவ ைடய  ட்டேமா ேவதத் ல் 
எ தப்பட்  க் ன்ற  என்  அ ந்  க் ேறன் . இந்த   ேசஷத் ன்  ஊ யக்காரனாக நான்  
 க ம் ெவட்கமைட ேறன் . ஏெனன்றால் இந்ேநரத் ல் ஒ  ேகா  ஆத் மாக்கைளக் 
சம்பா த்  க்க ேவண் ம். ஆனால் பத்  லட்சம் ஆத் மாக்கைளேய சம்பா த்  க் ேறன் . 
 க ம்  ன் தங் ய நிைல ல் இ க் ேறன் .
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உங்கைளக்   த்  என்ன? நீங்கள்    ஸ்  னிடத் ல்  வந்த   ந்  எத்தைன 
ஆத் மாக்கைளச் சம்பா த்  க்  ர்கள்?   ஸ்தவம் ஒ வரி  ந்  இன்ெனா வ க் க் 
கடந்  ெசல்வதாக இ க் றேத. நீங்கள்    ஸ்தவர்களான   ந்  எத்தைன ஆத் மாக்கைளச் 
சம்பா த் ர்கள்? ஆத் மாக்கைளச் சம்பா க்க ல்ைல என்றால்  ற்றவாளிகளாேவ இ ப் ர்கள். 
அப்ப ெயன்றால், நீங்கள்   ைளச்சலற்ற நிலமாய் இ ந்  இந்த சைபக் ம் இச்  ேசஷத் ற் ம் 
அவமானத்ைதக் ெகாண்  வந்  க்  ர்கள் .  தன் ழைம இர  ெஜபக்  ட்டங்க க்  எத்தைன 
ேபைரக் ெகாண்  வ   ர்கள்? அப்ப  ெசய்ய ல்ைல என்றால் ,   ஸ்  க்   ன்பாக 
ெவட்கமைடந்தவர்களாக இ க்க ேவண் ம்.  ற்றவாளிகளாக இ ப் ர்களானால்  இேதா இந்த 
ப  டேம உங்க ைடய இடம். மனந்  ம் ம்ப  என்ேனா   ட இங்  வ ம்ப  அைழக் ேறன் . 
நான் என் ைடய  ற்றங்கைள உணர்ந்  மனந்  ம்ப ேவண் ம் என்  உணர்ந்  ஒ  நி டம் 
உங்க ைடய தைலகைள வணங்  ர்களா? தைல வணங் ங்கள் .

எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இேதா என்ைன இந்த ப  டத் ேல தாழ்த்  என் ைடய 
நடத்ைதக்காக மன்னிப் க் ேகட் ேறன் . இங்ேக இந்த ப  டத்ைத  ற்  இ க் றவர்க ைடய 
பாவத் ற்காக ம் மன்னிப் க் ேகட் ேறன் . சரீரமா ய இந்த சைபக்காக ம், 
இத்ேதசத் ற்காக ம், சர்வேதசத் ல்  இ க் ம் சரீரமா ய   வா க க்காக ம்  மன்னிக் ம்ப  
ேகட் ேறன் . ேதவ ைடய இராஜ் யத் ன்  காரியங்களில் ெமத்தனமாக இ ந்ததற்காக 
இரக்கத்ைதக் ேகா  ேறன் . எங்கள்  பாவங்கைள மன்னித் , எங்கள்    தல்கைள எ த் ப் 
ேபா ம்ப  ேவண்  ேறன் .  த்  னமாய் ெசய்தைவக க்காக எங்கைள மன்னிக் ம்ப  
ேகட் ேறாம். ஓ, நாங்கள்  எவ்வள   ைற ள்ளவர்களாேனாம். சரீர  யற் ைய எப்ப யாய்  
எ த்  வ  ேறாம். எவ்வளவா  ம் ெசய்யக் டாத காரியத்ைதச் ெசய்ேதாம். எவ்வளவாய்  
உமக்   ன்பாக பாவம்ெசய்ேதாம்.
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 தாேவ, இந்த ஞா ற் க் ழைம இர   ட்டத் ல்  ேவதத் ல்  கம்  வந்த ஓர ்
 ர்க்கதரி ையக்  த் ப் பார்த்த ல் எங்கைளக்   த்  நாங்க ம்  கம்  வக் ேறாம். இேதா 
இந்த மக்க ைடய பாவத் ற்காக நான் உமக்   ன்பாக  கம்  வக் ேறன் . என் ைடய 
ேதசத் ன மக்கைளக்    த் , ஆண்டவேர நான் ெவட்கப்ப  ேறன் . வா ப ெபண்கள் 
 பச்சாரிகைளப் ேபான்    களில் நடந் ெகாள் றார்கள் . வா பர்கள்  எல்லா தமான 
  யத்ைத   த்  சைபக்  வராமல் ப க்கக் டாத பைழய பத் ரிைககைளப ் ப த் , 
தணிக்ைக ெசய்யாத நிகழ்ச் கைளப் பார்த்  ஹா  ட் ன்  அ ங்கமான நைகச் ைவகைளக் 
ேகட் ,  சா ன்  பைழய   -   இைசகைளக் ேகட் ன்றனர.் இந்த இைசயான  ஒ வைன 
ேமாசமான காரியத்ைதச் ெசய் ம்ப   ண்  அவ ைடய மனசாட் ையக் ெக த்    ற . 
அ  சாத்தானின்  ைகேவைலக க்  அவர்கைள ஊக்  ப்பதற்  அவன் உபேயாகப்ப த் ம் 
ஆ தமாய் இ க் ற .

ஓ‚ ேதவேன, நான் கண் க்க ேவண் ய  தத் ல் கண் க்காததற்காக என்ைனக்   த்  
ெவட்கப்ப  ேறன் . ஓ ேதவேன, என் ைடய  ற்றத்ைத நீக் ய  ம். இைதச் ெசய் ம்ப க்  
ேகட் ேறன் .  இங்  க் ற  மக்கைள  நீர்  மன்னிக் ம்ப  ேகட் ேறன் .  எங்கள்  எல்ேலாைர ம்
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மன்னி ம். இந்த ப  டத்   ந்    ய   ஷர்களாக ம், ஸ் ரீகளாக ம் எ ம் ட உத  
ெசய் ம்ப  ேகட் ேறன் . ஒ    ஸ்தவன்  எவ் தமாக ேபாகேவண் ேமா அந்த  தமாக 
இங்  ந்  கடந்  ெசல்ல உத  ெசய் ம். இேதா எங்கைள  லபமாய்  ற்  
வைளத் க்ெகாண்  க் ற பாவத்ைத ம்  எல்லா பாரத்ைத ம் தள்ளி ட்  ட உத  ெசய் ம். 
எங்க க்   ன்பாக ைவக்கப்பட்ட ஓட்டத்ைத ெபா ைம டன்  ஓ ம்ப க்  எங்க க்  உத  
ெசய் ம். ெதாைலக்காட் ையப் பார்க்காம ம், உலகத் ன்  காரியங்கைளப் பார்க்காம ம், 
  ைவ ன்  அவமானத்தால்   றக்கணிக்கப்ப வைத எங்க க்காகப் ெபா த் க்ெகாண்டவ ம் 
  வாசத்ைத  வக்  றவ ம்   க் றவ மா ய இேய    ஸ் ைவ ேநாக் ப் பார்க்கட் ம். 
தன் ைடய இரத்தத் னாேல மக்கள்  க வப்ப ம்ப க்  எந்த  வாத  ன்  அவேர 
  ைவைய ஏற் க்ெகாண்டார.் எங்க ைடய எல்லா அநீ    ந் ம் எங்கைளச்  த் கரித் , 
இன் ர  உம் ைடய  ள்ைளயாக மாற் , இந்த மனந்  ம் த ன்  ெஜபத் ன்   லமாக 
எங்கைள ஏற் க்ெகாள் ம். ஆண்டவேர சமாதானத்ைத ம், சந்ேதாஷத்ைத ம் எங்க க்  
அ  ம்.

இேதா இந்த இர ன்ேபா  எங்க ைடய ப க்ைக ல் ப த் , இந்த இர   ட்டத்ைத   த்  
 ந் த்  ெகாண்  க்ைக ல் ேவதமான  உலகம் எப்ப யாய்  இ க் ம் என்    னேதா, 
அைவகள்  ெவளிப்பட்  ப்பைதக்   த்   ந் த்  பார்க்கட் ம். அைதச்  ந் க் ற ேநரத் ல் 
எங்க ைடய  கங்கள்  ெவட்கத்தால்  வக்கட் ம். நீர ் தாேம ஒவ்ெவா  இ தயத் ற் ம் 
சந்ேதாஷத்ைத ம், சமாதானத்ைத ம் ெகா ப் ராக. ஆண்டவேர நாங்கள்  உமக்   ன்பாக இந்த 
ப  டத் ல்  மனந்  ம்  ேறாம். ேதவேன, அப்ப யாக நான்  ெதாடர்ந்  ேபா ற ேவைள ல் நீர ்
தாேம எனக்  உத  ெசய் ராக. உம் ைடய  த்தமாய் இ க் ம் பட்சத் ல் , 
  வாசத்ைதக்ெகாண்   ற் க்கணக்கான,
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 ற் க்கணக்கான, மக்கைள உமக்காகச ் சம்பா க் ம்ப  ெசய் ம் என்  ெஜ க் ேறன் . 
இேதா நான்  ன்ேன ச் ெசல்  ற ேவைள ல் எனக்    வாசத்ைத ம், ைதரியத்ைத ம் 
தா ம். ேவ  யாைர ம் ேநாக் ப் பார்க்காமல், எங்கள்    வாசத்ைதத் ெதாடங்  றவ ம், 
  க் றவ மான உம்ைம மட் ேம பார்க்கட் ம். இைத அ  ம் ேதவேன.

இந்த சைப ல் இ க் ம் ஒவ்ெவா   க்கன்கைள ம் மன்னி ம், ேமய்ப்பைர ம் மன்னி ம், 
  வா கைள ம் மன்னி ம், எங்கள்  எல்லா ைடய பாவத்ைத ம் மன்னி ம், எங்கைள 
மன்னி ம் ஆண்டவேர. எங்க ைடய வாச க் ள்  வந்  க் ம் ஒவ்ெவா    யவைர ம் 
மன்னி ம். இேதா அவர்கள் தாேம எங்கள்    யத் ன்  ேமல் இ க் ம் பரி த்த ஆ  ன் 
தாக்கத்ைத உண வார்களாக. ஏெனனில் உமக்   ன்பாக இன் ர  தாழ்ைமேயா ம் 
எங்க ைடய    இ தயத்ேதா ம் இங்  மனந்  ம் ன ன்  நி த்தம், நீர ் எங்கைள 
ஏற் க்ெகாண்  ெவண்ைமயாக் , பரி த்தமாக் , உம் ைடய ஊ யக்காரர்க க்  
தாழ்ைமயான ஜனங்களாக மாற்  ராக. இந்த ஆ ர்வாதங்கைள அ   ராக. ஆண்டவேர, இேதா 
எங்க ைடய இ தயத்ைத ம் தைலைய ம் தாழ்த்  உம் ைடய  மாரனா ய கர்த்தரா ய 
இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .
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நான் உம் ைடயவன்  ஓ‚ கர்த்தாேவ
நான் உம  சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன் .
அ  உம் ைடய அன்ைப எனக் ச் ெசான்ன ;
  வாசக் கரங்களில் உயர எவ்வளவாய்
வாஞ் க் ேறன் .
இன் ம் உம்ைமக்  ட் ச்ேசர
இன் ம்  ட்ட,  ட்ட ேசர்த் க் ெகாள் ேமன்
ஆ ர்வ க்கப்பட்ட ஆண்டவேர
நீர ்மரித்த அந்த   ைவயண்ைட ல்
இன் ம்  ட்ட,  ட்ட ேசர்த் க் ெகாள் ேமன்
ஆ ர்வ க்கப்பட்ட ஆண்டவேர
உம   ைலேயறப்பட்ட இரத்தம் வ  ம்
பக்கத்தண்ைட ல் ....

இங்ேக அந்த ப  டத் ல்  என் ைடய சேகாதரர்கள் மத்  ல் இந்த ப  டத் ல்  இன் ர  
நான் பார்க் ம்ேபா  ஸ் ரீகள் எவ்வள  ேபேரா அ  ேபாலேவ   ஷர்க ம் இவ் ர ல் 
இ ப்பதற்காக ம ழ்ச் யைட ேறன். ஏெனன்றால் ெப ம்பா ம் ஸ் ரீகள்தான்  எளிதாக 
இ தயம் ெநா ங் ண்  ேபாவார்கள். ெபண்ைமத் தன்ைம இ க் ம் காரணத் னால்  அவர்கள்  
 க  லபமாய்த் ெதாடப்ப வார்கள் . அவர்கள்   மாட் களாய் இ க் ற னால்  ல சமயங்களில் 
நீங்கள்  அவர்கைளத் ெதாட   ம் . ஆனால் பரி த்த யானவர்   ஷர்கைளக்  ட ெதாட்  
ப  டத்தண்ைட ல்  அவர்கைளக் ெகாண்  வ  றைதப் பார்த்  நான் அ கமாக 
ம ழ்ச் யைட ேறன் .
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இங்ேக இப்ெபா   ப  டத்தண்ைட ல்   ழங்கால் ப  ட் ள்ளவர்கள்  எத்தைன ேபர ்
“ேதவ க்காக அர்பணித் ள்ேளன்” என்  உண   ர்கள். அதாவ  இன்  இர ல் நீ ெவளிேய 
ேபா ம்ேபா  ேதவ ைடய இராஜ்யத் ற்காக, அவ ைடய ேநாக்கத் ற்காக அ கம் ெசய்ேவன்  
என் ம்; ேதவ ைடய   ைபயால்  ேமலான வாழ்க்ைகைய வாழ்ேவன்  என் ம் ெசால்  றவர்கள் 
 டத்ைதச்  ற்    ந்  உங்கள்  கரத்ைத  உயர்த்  ர்களா?  “நான்  மனந்  ம் ேனன்  என்பைத
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இச்ெசய் கள்

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

14 கம்  வந்த ஓர ் ர்க்கதரி 

இப்ெபா     வா க் ேறன்”, என்  ெசால்  ர்களா? ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

உட்கார்ந்  இ க் ம்ேபாேத “நான் மனந்  ம் ேனன்  இன் ம் ேதவ க்  நான்  நன்றாகச் 
ெசய்ய ேவண் ம் என்  நீங்கள்  உண வ  ேபாலேவ நா ம் உண  ேறன்” என்   ன் பக்கத் ல் 
எத்தைன ேபர ் உண   ர்கள்? ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இப்ெபா   நாம் எ ந்  
நிற்கலாம். இந்த ப  டத்தண்ைட ல்  இ க் றவர்கள் , நீங்கள்    ம்  ர்களானால்  அந்தப் 
பக்கம்   ம் ங்கள் , ப  டத்தண்ைட ல்  இ க் ற நீங்கள்  ெதாடர்ந்  ெசல் ம்ப க் ; இங்ேக 
 ன்னாக இ க் றவர்களிடம் ெஜபம் ேதைவப்ப  ற  என்  ெசால்  றவர்கள் உங்கள்  
கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? நல்ல . இந்த  டத்தண்ைட ன்   ன்னாக இ க் றவர்களின்  
ெஜபத்ைத வாஞ் ப் ர்களானால்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . ேதவன் தாேம அைத ெசய் ம்ப  
உத  ெசய்வாராக. கர்த்தரா ய இேய  தாேம நம்ைம ஆ ர்வ ப்பாராக.

இப்ெபா   ஞா   இர  ஆராதைனைய மறந்  ேபாகேவண்டாம். சேகா. ெந ல், நீங்கள்  
ஏதாவ   ற   ம்   ர்களா? (சேகா. ெந ல் ேப  றார்). ெசவ்வாய்,  தன், இர களில்... அந்த 
ஊ ய அைமப் “ எங்ேக இ க் ற ? ேமற் ச் சந்ைத ல் உள்ள 1628 எண்ணில், ெசவ்வாய் 
மற் ம்  தன் இர   ட்டங்கள்  நைடெப ம்.மற் ம் சனிக்  ழைம  ம், ஞா  க்  ழைம  ம் 
ெகன்டக்   ள்ள ேம சான் ல் ல்  இ க் ம் அரங்கத் ல் நான் இ ப்ேபன் . அதன்  ற  
நி யார்க் ப  க் ச் ெசல் ேறன் .
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இப்ெபா   நான்   க் ரமாக   க் றதற் க் காரணம் என்னெவன்றால், என் ைடய 
மா யார்  க ம்  க னராக இ ந்  என்ைன அைழத் க் ெகாண்  க் றார்கள் . இப்ெபா  ... 
சேகா. ெந ல் நீங்கள்  ஏதாவ  ெசால்ல   ம்   ர்களா? இல்ைல. நாம் ஒ  கனம் தைல 
வணங் ேவாம்.  “கர்த்தர் உங்கேளா  இ ப்பாராக” .  “ேதவன் உங்கேளா  இ ப்பாராக” என்ற 
பாடைல ெம வாகப் பா ேவம்.

ம ப  ம் சந் க் ம் வைர ேதவன் உங்கேளா  இ ப்பாராக‚


