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கன்ஸா ல்  உள்ள  ச் தா ல் ெவள்ளிக் ழைம  தற்ெகாண்   ட்டத்ைத நடத்த, 
ெசவ்வாய் இர  அல்ல   தன் காைல ல் அங்  ெசல்வைத   த்  நாங்கள்  ேப க் 
ெகாண்  ந்ேதாம். பனிப் ெபா  னி த்தம் என்னால் வடக்  வ யாக கடந்  ேபாக   யா  
என்  அவர்களிடத் ல்   ேனன்.  'நம்  வாய்“  (Only Believe) என்ற பாடல் ெதாடங் வைத 
ேகட்டவா  நாங்கள்   ந் த் க் ெகாண்  ந்ேதாம்.நான் அவைர ேநாக் , 'ஒவ்ெவா  ேதசத்  ம், 
அேநக பாைஷகளில் மக்கள்  கடந்த பத்  வ டங்களாக அல்ல  அதற்  ேமலாக அந்த பாடைல 
பா  என்ைன  ரசங்க ேமைடக்  வரவைழப்பார்கள்”, என்    ேனன். ேம ம் 'கர்த்தரா ய 
இேய  வ வதற்   ன் நான் கடந்  ேபாேவெனன்றால், நான்  மண் க் ள்  ேபா ம்ேபா  
அவர்கள் யாவ ம் அங்ேக நின்றப  என் சரீரம் மண் க் ள்  இறக்கப்ப ேபா  'நம்  வாய்“ 
என்  பா வார்கள்”, என்ேறன் . ேம ம்,  'நான்  பரேலாகத் க்  வ ம்ேபா , எப்ப ெயனில் 
 ன்னேம மரித்  அங்  கடந்  ேபானவர்கேளா  ேசர்ந்  நாம் அந்த பாடைல பா ேவாம் என்  
நம்  ேறன்“, என்ேறன். ஏெனனில் உண்ைமயாகேவ நான்   வா ப்ப  என்னெவன்றால், அ  
கர்த்தரா ய இேய   ஸ் வா  க் ற .
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இங்ேக ெஜ க்கப்ப வதற்காக ைகக் ட்ைடக ம், மற்ற ெபா ட்க ம் இ க் ற . அ  
தாேம மக்களின்    வாசத்ைத ெபரிதாக ெவளிப்ப த்  றதா  க் ற . என் ைடய 
ஊ யத் ன்  ெப ம்பாலான பாகம்,  ட்டத்தட்ட, இந்த ைகக் ட்ைடகைள ம,் மற்றைவகைள ம் 
ெஜ த்  அ ப் வதா  க் ற . ஏெனனில் நான்  அ கமான மக்கைள ெதாடர்  
ெகாள் றவனா  க் ேறன் . அேநக  ைற இவ் தமாக ெசால்லப்பட்  க் ற , சேகாதரன்  
 ரான்ஹாம், 'சேகாதரன்  ராபர்ட்ஸ்  அல்ல  சேகாதரன்  ஆலன் அல்ல  அப்ப ப்பட்ட ேவ   லர ்
ஐ   ேப க்  ெஜ க் றார்கள் . நீங்கேளா  ன்  அல்ல  நான்  ேப க் த்தான்  
ெஜ க்  ர்கள் “. சரி, அ  ஒ  ேவைள உண்ைமயா  க்கலாம். ஆனால் உங்க க்  ெதரி மா, 
ேதவன் அவர்க க்  என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்      க் றாேரா அைத அவர்கள் 
ெசய் றார்கள், நா ம் ேதவன் என்னிடத் ல் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்      க் றாேரா 
அைத தான் ெசய் ேறன் . என் ைடய ஊ யம் சற்   த் யாசப்பட்டதாய் இ க் ற . ஆனால் 
நான் இந்த ைகக் ட்ைடகள், ஆைடக க்  பா காப்பாக அணி ம் ஏப்ரான்ஸ்  மற் ம்    
 ணிகள்   லம் அேநக மக்கேளா  இவ்வ  ல் ெதாடர்  ெகாள் ேறன் . நீங்கள்  அைத ெபற் க் 
ெகாள்ள   ம் னால், அைத என் ைடய  ட் ற்  இந்த  லாசத் ல்: ெஜபர்ஸன் ல், 
இந் யானா, தபால்ெபட்  எண்  325-ல் அ ப்ப எந்ேநர ம் வரேவற்க்கப்ப   ர்கள். அல்ல  
ெவ மேன ெஜபர்ஸன் ல் என்  எ  னா ம் அ  என்னிடத் ல் வந்  ேச ம். நாங்கள்   க ம் 
சந்ேதாஷப்ப  ேறாம், ஏெனனில் அைத ஒவ்ெவா  வார ம்ஆ ரக்கணக்கான மக்க க்  
உலகம்   வ ம் அ ப்  ேறாம். தங்க ைடய  கத் ற்காக ேதவன்ேமல்   வாசம் ைவத் , 
  வா க் ற மக்களால் மகத்தான ெவற் ைய ெபற் க் ெகாள்ள    ற .
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இப்ெபா  , நாம் இந்த பகல்ெபா    றப்ப வதற்  ன்  இதன்ேமல் கரங்கைள ைவத்  
ெஜ ப்ேபாம்,  ன்னர் நீங்கள்  அைத ெபற் க் ெகாள்ளலாம். எனி ம் அ ல் ஒன்ைற இங்ேக 
உங்களால் ெபற் க் ெகாள்ள   ய ல்ைலெயன்றால், என் ைடய  லாசத் ற்  க தம் 
எ  ங்கள்.  ற்  ம் இலவசமாக அ  உங்க க்  அ ப்  ைவக்கப்ப ம். அ ப்  ற 
எதற் ம், எந்த ஒ  காரியத் ற் ம் கட்டணம் வ  ப்ப   ைடயா . எதற் ம்  எந்த ேசைவ 
கட்டண ம், எந்த ஒ  கட்டண ம் வ  ப்ப   ைடயா . நம் டத் ல்   ல த்தகங்கள்  உள்ளன. 
 ங்கட் ழைம அன் ..... ஏறக் ைறய பா ெபட்  அள  த்தகங்கள்    இ க் ற  என்  
ைபயன்கள், ஒ   ல நி டத் ற்   ன் என்னிடத் ல்   னார்கள். அைத நாங்கள்  ஞா ற்  
 ழைமகளில்  ற்பைன ெசய்வ   ைடயா .  ங்கள்  மற் ம் ெசவ்வாய் ழைமெகன்  
படங்களில் ஒ   ல மட் ேம   யா ள்ள . அைத நாங்கள்  அச்ச ப்பவர்களிட  ந்  பணம் 
ெச த்  வாங்  ேறாம். நாங்கள்  அைத நாற்ப  ெசன்ட் க்   ைறய வாங்  ற  ைலக்ேக 
ெவளிேய ெகா க் ேறாம். மக்களிடத் ல்  பணம் இல்ைல, ஆனா ம் அவர்கள்  அைத 
எப்ப யாவ  வாங்க ேவண் ம் என்  இ க் றார்கள் , நாங்க ம் அைத எவ் தத் லாவ  
அவர்க க்  அைத ெகா க் ேறாம். ேதவன் எவ் தத் லாவ  நாங்கள்  அைத ெகா க் ம்ப  
வாய்க்கச் ெசய் றார.் எனேவ எதற் ம்  ைல ைவப்ப ல்ைல. எனேவ நீங்கள்  எதற் ம் 
தயக்கப்படாமல் எங்க க்  எ  ங்கள்  அல்ல  உங்கள்    யத்ைத இன் ம் ெகாஞ்சம் 
 றப்பானதாக்க எவ் தத் லாவ  உங்க க்  நாங்கள்  உதவ ம், உங்கள்  ேசாதைனகைள 
ெகாஞ்சம் எளிதாக்க ம், அதற்காகத ்தான்  நா ம் இங்ேக இ க் ேறன் . அைத ெசய்யத்தான்  நான் 
இங்ேக இ க் ேறன் .
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நான் தனிப்பட்ட  தத் ல் உங்கள்  ஒவ்ெவா த்த ட ம்  ட் ற்  ெசன் , உங்கேளா  
ெகாஞ்ச ேநரம் ேபச ேவண் ம் என்  நான்    ம்  ேறன் . நான் அைத ெசய்ய   ம்  ேறன் , 
ஆனால் என்னால் அைத ெசய்ய   ய ல்ைல. என்னால் அப்ப  ெசய்ய   ய ல்ைல. ஆனால் 
நீங்கள்  அைத  ரிந் க் ெகாண் ர்கள் என்  நான்  நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் . எனேவ 
நீங்கள்  எல்ேலா ம் எனக்காக ெசய்ய ேவண் ய காரியம் இ க் ற , அ  நீங்கள்  எனக்காக 
ெஜ ப்ப தான் . காரணம் எனக்  ெதரிந்தமட் ம், மற்ற எைதக் காட்  ம் எனக்  ேதைவயான  
ெஜபம் மட் ேம.
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என் ைடய ெதாண்ைட  க ம் கரகரப்பாய்  இ க் ற . நான் , உங்க க்    ன ேபால, 
 ட்டத்தட்ட  ஒ  இர  ட  ஓய் ல்லாமல்  இ வைரக் ம்  நான்  மாதங்களாக  ெதாடர்ந்  நீண்ட
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 ரம்  ரசங்கம் ெசய்வ  ம்,  யா யஸ்த க்காக ெஜ ப்ப  ம் எந்ேநர ம் பயணம் ெசய்  
ெகாண்  ந்ேதன் . அவ்வள  நீண்ட காலம்  ரசங்கம் ெசய்த  ன்  நிச்சயமாக நீங்கள்  ஒ  
 த் யாசத்ைத உங்களால்  ற   ம். எனேவ,  ரசங்கம் ெசய்த  ன்  எனக் எவ்வள  
க னமா  க் றேதா அ ேபால  கமளிக் ம் ஆராதைனக ம் எனக்  இரண்  மடங்  
க னத்ைத ஏற்ப த் ம் என்  உங்களால்  ந் த்  பார்க்க    ம்.

எனேவ இந்த மத் யேவைள ல், கர்த்த க்   த்தமானால் , மக்களிடத் ல்  சற்  ேநரம் 
ேப வதற்காக நாம் ஒ  ெபா ைள ெதரிந்ெத த்  க் ேறாம். அதன்  ற  ம ப  ம் நாைளக்  
 கமளிக் ம் ஆராதைனக ம், மற்றைவக ம் ஆரம்பமா ம். நம் ைடய ேதவன் என்ன ெசய்வார ்
என்  நமக்  ெதரியா . ஒ ேவைள இந்த ம யேவைள ல் ேதவன் இறங்  வந் , நாம் 
இ வைர  ம் ெபற் ராத அள க்   கமளிக் ம் ஆராதைனைய ெபற் க்ெகாள் ம்ப  
ெசய்வார.் நமக்  அ  ெதரியா . அைதஅவர ் தன் ைடய ெசாந்த வ  ல் ெசய் றார.் நாம் 
ெவ மேன அவ ைடய வ  நடத் தைல  ன்பற்ற ேவண் ம்.
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இப்ெபா   நாம் எப்ெபா  ம் ப க் ற வ  ல் அவ ைடய ஆ ர்வ க்கப்பட்ட 
வார்த்ைதைய  றப்பதற்   ன், அவரிடத் ல் நாம் தைலைய தாழ்த் , ெஜபத் ல் சற்  அவேரா  
 ட ேப ேவாம். எங்கள்  ஆ ர்வ க்கப்பட்ட பரேலாக  தாேவ, இந்த அ ைமயான, ெபரிய 
வளாகத் ற் ள் இம்மத் ய ேவைள ல் வ ம்ப  ெசய்ததற்காக ம், எங்கள்  தைலக் ேமல் உள்ள 
பா காப்   ைரக்காக ம், உம் ைடய  மாரனா ய கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் ல் இங்ேக 
  ம்ப  ெசய்த  லாக் யத் ற்காக ம் உமக்  நன் ைய ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம். ேம ம் 
இந்த இ  ம், பயங்கர மான    ன்  காலத் ல்இன் ம் ஆ ரக்கணக்கான மக்கள்  உம்ேமல் 
  வாசம் ைவத் ,  க் ரத் ல் நைடெபற ள்ள உம் ைடய வ ைகைய 
எ ர்பார்த் இ க் றார்கள் என்பைத அ ந்  ெகாள்ள ம் ெசய் ர.் ேம ம்  ைளச்ச ன்   றந்த 
ப  யானவர்க ம், ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்க மா ய இவர்கள் , ஒக்லாண்  ம்  (Oakland), 
அைத  ற்    ந்  இங்ேக   வந்  க் றார்கள்  என்  நாங்கள்  உணர் ேறாம். அவர்கள்  ஒ  
ேநாக்கத் ற்காகேவ இங்ேக வந்  க் றார்கள் . அ  உம் ைடய வார்த்ைதைய ேகட்க ம், அைத 
 ற்  ம் ஐக் யம் ெகாள்ள ேம.

6

எங்கள்   தாேவ, இந்த ஆராதைனைய உம் ைடய ெசாந்தகரத் க் ள்ளாக ம், உம் ைடய 
ெசாந்த கட் க் ள்ளாக ம் எ த் க் ெகாண்  உமக்ேக ம ைமைய ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  
நாங்கள்  தாழ்ைம டன்  ெஜ க் ேறாம். ேபசப்ேபா ற சத்தத்ைத பரி த்தப்ப த் ம்.  தாேவ, 
என்னிடத்  ள்ள யா ம், நிச்சயமாகேவ உம் ைடய , ஆனா ம் அ  உமக்ேக   ம்பக் 
ெகா க்கப்ப  ற . ஒவ்ெவா  இ தய ம் அைத ெபற் க் ெகாள் ம்ப க் , ேகட் ற 
கா கைள பரி த்தப்ப த் ம்.அ  தாேம ம ஷ ைடய ெசய்  என்  எண்ணப்படாமல், ஆனால் 
ேதவனிடத்   ந்  வந்த ஒன்றாகஇ  எண்ணப்படட் ம். ஏெனனில் ெவ   க் ரத் ல் 
சம்ப க்கப்ேபா ற அந்த மணிேவைள ல் நாங்கள்  உமக்   ன்பாக பரி த்தமாக ம், 
ப தற்றதாக ம், நிற்க, ஆேலாசைனகைள ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  நாங்கள்  ஒவ்ெவா  
காரியத்ைத ம் கவனமாய் ேகட் ம்ப க்  காத் க் ெகாண்  இ க் ேறாம். இந்த ஆ ர்வாதத்ைத 
  ஸ்  ன்  நாமத் ல் நாங்கள்  ேகட் ேறாம். ஆெமன் .
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எேசக் ேயல்  3 6 -ம் அ காரம்,  2 6 -ம் வசனத்ைத நான் வா க்கப்ேபா ேறன் .  (ஒ வர ்
 ர்க்கதரிசனம்உைரக் றார்) இந்த வார்த்ைதக்காக ேதவ க்  நன் கைள ெதரி க் ேறாம். 
அ எப்ெபா  ேம நமக்  ைதரியத்ைத ெகா க் றதா  க் ற . ஆகேவ, நாம் ஒ  பாடைல 
பா வ  வழக்கம்:  'நாெமல்லா ம் ைதரியம் ெகாள்ேவாம் , ஏெனனில் நாம் 
தனிைமயாக டப்பட்டவர்களா ல்ைல“. அ  சரிதான். கர்த்தர் இங்ேகஇ க் றார.் அைத நாம் 
  வா க் ேறாம்.
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உங்க க்  நவமான இ தயத்ைதக் ெகா த் , உங்கள்  உள்ளத் ேல   தான ஆ ையக் 
கட்டைள ட் , கல்லான இ தயத்ைத உங்கள்  மாம்சத்   ந்  எ த் ப்ேபாட் , சைதயான 
இ தயத்ைத உங்க க் க்ெகா ப்ேபன் .

உங்கள்  உள்ளத் ேல என் ஆ ைய ைவத் , உங்கைள என் கட்டைளகளில்  நடக்க ம் என் 
நியாயங்கைளக்ைகக் ெகாள்ள ம் அைவகளின்ப  ெசய்ய ம்பண் ேவன் .

கர்த்தர் தாேம வா த்த அவ ைடய வார்த்ைதேயா   டஆ ர்வாதத்ைத  ட் வாராக. 
எேசக் ேயல்  36-ம் அ காரம் 26 மற் ம் 27 வசனங்கள்.

இப்ெபா  , இந்த ெபரிய, வல்லைமயான  ர்க்கதரி  எேசக் ேயல்  மற் ம் அவ ைடய 
 ர்க்கதரிசனத் ன்ேமல் இம்ம ய ேவைள ல் நாம் ேபச   ம்  ேறாம். ேவதாகமத் ல்  
 ர்க்கதரி கள்ேதவ ைடய க  கள்  என்  எண்ணப்ப வைத நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள்.

எனேவ, நான்  உங்க க்   ரசங் த்தவண்ணமாக, இயற்ைகைய (Nature) பற்  
ப த்  க் ேறாம், காரணம் அ தாேம என்ைன   ஸ் வண்ைட ல்  வ நடத் ன  தல் 
ேவதாகமமா  க் ற . எங்க ைடய  ட் ல் ேவதாகமம் என்ற ஒன்  இ ந்தேத இல்ைல.எனக்  
ெதரிந்த மட் ம், நான் இ ப  வய  ஆ ம் வைர எங்கள்   ட் ல் நாங்கள்  ேவதாகமத்ைத 
பார்த்தேத ல்ைல. நாங்கள்  ஒ  பக் யான   ம்பமாக ம் இ ந்த ல்ைல. இதற்   ன்பாக 
எங்க ைடய  ட்டார ் கத்ேதா க்கர்களாக இ ந்தார்கள். அவர்கள் சைபக்  ெவளி ல் 
  மணத்ைத ெசய்  ெகாண் , சைபைய  ட்  ல   ரிந் ப் ேபானவர்கள் . அவர்கள்  எந்த ஒ 
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3ஏன்  ல மக்களால்  ெவற் ைய காத் க்ெகாள்ள  ய ல்ைல?

மார்க்கத்ைத ம்  ன் பற் னவர்களாக இ ந்த  இல்ைல. அதன்  ன்னர், கர்த்தர் தாேம 
தம் ைடய   ைப னால் என்ைன ெதரிந் ெகாண்டார். அ தான்  என்ைன அவைர ேந க் ம்ப  
ெசய் ற . ஓ எனக் ள்ளாக இ க் ம் ஏேதா ஒன்  என்ைன   த்  ைவத்  க் ற ; அ  
ேதவ ைடய அன்பாய் இ க் ற .

ஆகேவ, நான் இயற்ைகைய பார்க் ம்ேபா , அ  ேதவ ைடய மகத்தான ஞானத்ைத அ ந்  
ெகாள்ள ம், இயற்ைக ன்  காரியங்கைள  ரிந்  ெகாள்ள ம் ெசய் ற , எனேவ கல் ய   
இல்லாமல், என்னால்இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட காரியங்கைள  ரிந்  ெகாள்ள    ற . 
இயற்ைக ல் (Nature)உள்ள எல்லா காரியங்க ம், இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட (Supernatural) 
காரியங்க க்  மா ரியாய்,  (type) இ க் ற . அைத நீங்கள் ரிந்  ெகாள்  ர்களா, 
இல்ைலயா என்ப  எனக்  ெதரியா , ஆனால் அ  உண்ைம.    ல் உள்ள ஒவ்ெவா  
காரிய ம் ேமேல உள்ள ஏேதா காரியத் னால்  உ வாக்கப்பட்டதாய் இ க் ற . அ தாேம 
மா ரி ம் (type), நிழலாட்ட ம் (shadow). இன் ம் அ ேபான்ற காரிய மாய் இ க் ற . 
   ல் நம் ைடய ெசாந்த நிழைலப் ேபான்ற இப்ெபா   இங்  க் ற   யம் அ  தாேம 
ம ைமயான உ ர்த்ெத த ல்  எல்லா பாவ ம், ேநா ம்,  க்கங்க ம், மரண ம் ஒ ந்  
ேபான ற  நாம் என்னவாக இ ப்ேபாம் என்பதற்  மா ரியாய் இ க் ற .

க  , அ   ர்க்கதரி க்  மா ரியாய் இ க் ற . ேம ம் க   அ  ஒ  வல்லைமயான 
பறைவ. ஒ  நாளில்  ன் னாட்    கக்காட்  சாைல ல் என் வாழ்நாளில் நான்  பார்த்த 
காட் களில் பரிதாபமான ஒன்றாக அ  இ ந்த . ஒ   ல நி டங்க க்   ன்னர் என் ைடய 
ைபயன் என்னிடத் ல்    க்ெகாண்  ந்தான் , அ  இங்ேக உள்ள ஏரிக்  அப்பால்அவர்கள் ஒ  
க ைக ைவத்  க் றார்கள் , அ  ஒ    ய இடம், ஒ    ய   கக்காட்  சாைலையப் 
ேபான்ற இடம், அங்ேக அவர்கள்   ல   கங்கைள ம் ைவத்  க் றார்கள் . அைத நான்  
பார்க்கக் ட   ம்ப ல்ைல. நான்  ஏேதா ஒன்ைற பார்த்  ெவ க்கக்   யவனாய் 
இ ப்ேபெனன்றால் அ   ண் ல் அைடக்கப்பட்ட ஒன்றா  க் ற . அ  ேபாலேவ 
  ஸ்தவர்கள்  ண் ல்  அைடக்கப்பட்  இ ப்பைத பார்க்க நான் ெவ க் ேறன் . உங்கள்   ட் ல் 
வளர்க் ம் ெசல்லப்பறைவக்  (Canary Bird) நீங்கள்  எல்லா தமான மார்க்க சம் ரதாய 
(Traditional) ஆகாரத்ைத அதற்  ெகா த் , அைத  ண் ல் அைடத்  ைவப்பதால் அதற்  என்ன 
நன்ைம அ  ெசய்யப்ேபா ற ? அதற்  நல்ல ஆகாரத்ைத ெகா த் , அ  ைடய  ற கைள 
ஆேராக் யமாகவளரச் ெசய் , அ  பறக் ம்ப க்   தந் ரமான இடத்ைத ெகா க்காத 
பட்சத் ல்  அதற்  என்ன பயன்? அவ் தமாகத்தான்    ஸ்தவ ம்  ண் ல் அைடக்கப்பட்  
இ க் றான்  என்  நான் நிைனக் ேறன் . நாம்   தைல ள்ளவர்களாய்  இ க்க ேவண் ம். நாம் 
(ேதவ ைடய) வார்த்ைதைய வா த் , அைத   வா க் ம் ேபா  நமக்   தந் ரம் 
 ைடக் ற  நிச்சயமாக. நாம்  றப்பட் , ெதாடர்ந்   ன்ேன , நம் ைடய   வாசத்ைத 
ப ற்  ெசய்ேவாமாக.
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அதன் ன்  நான் பார்த்தேபா , இந்த ெபரிய, வல்லைமயான பறைவயான க   தன் ெபரிய 
இறக்ைககைள ெகாண்   ண் ல்  ேமா  அ த் ,  ன்பக்கமாக  ேழ   ம்.  ன்னர் வானத்ைத 
ேமேல ேநாக்  பார்த் க்ெகாண்  இ க் ம். அ  ம ப  ம் எ ம்  தன் இறக்ைக   ந்  
இற கெளல்லாம்  ேழ  ம் அள க்   ண் ல் அ த் , அத ைடய தைல   வ ம் அ ப்பட்ட 
வண்ணமாய், அத ைடய    னால் தைர ல் ப த் ெகாண்  இ க் ம். அ  அந்த த மனான 
இ ம்  த ப்  கம் களில் ேமா ,   ம்  பறந்  ெசன் , ேமேல ேநாக்  பார்த் க் 
ெகாண்  க் ம்; தன் ைடய ேசார்ந்  ேபான கண்களால் வானத்ைத ேநாக் ப் பார்த் க் 
ெகாண்  க் ம், ஏெனனில் அ  ேமேல (Heavenly) வாசம் ெசய் ம் ஒ  பறைவ.அ  இ க் ன்ற 
ேவெறந்த பறைவைய காட்  ம் அ க உயரம் பறக்கக்  ய . ஏன், ப ந்   ட அதற்  
எவ் தத்  ம் ஈடாகா .     ள்ள ஒ  பறைவ  ட க ேகா  பறக்க   யா . அ  
ஆகாயத் ல் உயரேமேல பறந்  ெசன்   ம். ேவெறந்த பறைவ ம் அவ்வள  உயரத் க்  
அதேனா  பறக்க   யா , ஏெனன்றால் அவ்வள  உயரத் க்  பறக் ம்ப க்  அ  
வ வைமக்கப்பட ல்ைல. அ  அவ்வள  உயரத் க்  பறந்  ெசல் மானால், அ  மரித்  
ேபா ம் அங்ேக காற்  ைடய அள   க ம்  ைறவாக இ ப்ப னால், அ னால்  வா க்க 
  யாமல்  ேபாய், மாண் ,    ன்   தாக  ழத்ெதாடங்   ம். ஆனால் க ேகா உயேர 
வானில் பறக் ம்ப க்  வ வைமக்கப்பட்ட தா  க் ற .
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ேதவன் என்ேனா  இைடபட்  ேப ம்ேபா , இம்ம ய12

ேவைள ல் நான்   வைத நீங்கள்   ரிந்  ெகாள் ர்களானால், அ  மக்க க்  ஒ  பாடமாக 
இ க் ம் என்  நான் எண்  ேறன். பா ங்கள், வரங்க ம், அைழப் ம் மனந்  ம் த க்  
 ன்னதாகேவ ஒ வ க்  அ ளப்பட்  க் ற . நமக்  ஒ  ேமாக் ங்ேபர்  என்  
அைழக்கப்படக்  ய பறைவ (Mockingbird) ேதைவப்படலாம். நமக்  பா ம் ஒ     பறைவ 
ேதைவப்படலாம். நமக்  இன் ம் மற்ற எல்லா பறைவக ம், க  க ம் ேதைவப்படலாம். ஒ  
க  தான்  க காய் இ ப்பைத த ர்க   யா , ஏெனனில் அ  ஒ  க  ; ேதவன் அைத ஒ  
க காகேவ இ க் ம்ப  பைடத்  க் றார.் ேம ம் மற்ற எந்த பறைவ ம் அதேனா  உயர 
பறக்க  யற்  ெசய்ய ேவண் ய அவ ய ல்ைல, ஏெனனில் அைவகளால் அவ்வள  உயரத் க்  
ேபாக  யா . அ  ேபால க  களா ம் அந்த   ய ரீங்காரப் பறைவையப் ேபால் (hummingbird) 
ேவகமாக ம்,  ரிதமாக ம் ெசயல்பட   யா . ஆனால் ஒவ்ெவான் க் ம் அதற் ரிய ஸ்தானம்  
உண் .  சைப  ைடய  ஒவ்ெவா  வரத் ற் ம்  அதற் ரிய  ஸ்தான ண் .  ஒன் 
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க கா  ந்தா ம், ஒன்  ேவெறான்றா  ந்தா ம், இன் ம்  ஒன்  ேவெறான்றா  ந்தா ம் 
அைவ ஒவ்ெவான் ம் ேதவ ைடய மகத்தான கானியாட்  ல்  நன்ைமக்ேக வாய் இைணந்  
 ரிைய ெசய் ற . எனேவ ரீங்காரப் பறைவ க ைகப் ேபால இ க்க ேவண் ம் என்  
 யற் த்தால் அ  தன்ைனத்தாேன அ த் க்ெகாள் ம். அ  ேபால க  ம் ரீங்காரப் 
பறைவையப் ேபால இ க்க ேவண் ம் என்   யற் த்தால்  அ  தன்ைனத்தாேன அ த் க் 
ெகாள் ம், பா ங்கள். ேம ம்  றா ம் காகத்ைத ேபால இ க்க  யற் த்தால்,அ  மரித்  
ேபா ம். காக ம்   றாைவப் ேபால் ஆக   யா . எனேவ அ தான் காரியம். நாெமல்லா ம் 
 த் யாசமானவர்கள் . ேதவ ம் அவ்வ  ல் தான் நம்ைமஉண்டாக்   க் றார்.

நாம் அவைர   த் தான்  ேப க் ெகாண்  க் ேறாம். ேதவன் தம் ைடய  ர்க்கதரி கைள 
க  க்  ஒப்   றார.் இப்ெபா  , அவர ் அந்த  தமாக ஒப்  வதற்  காரணம், 
என்னெவன்றால் நீங்கள்  அ க உயரம் ெசல் ம்ேபா  உங்களால்அ க  ரம் பார்க்க    ம். 
நீங்கள்       ந்  அ க உயரத் க்  ெசல் ர்களானால் , அப்ெபா         
உ ண்ைடயாக இ ப்பைத உங்களால் பார்க்க    ம். எனேவ நீங்கள்  அ க உயரம் ெசல்ல, 
ெசல்ல உங்களால் அ க  ரத் ற்  பார்க்க    ம். பைழய ஏற்பாட் ன்   ர்க்கதரி கைள 
ேதவன் இவ் தமாக   ப்   றார,் எப்ப ெயனில்,  ' ர்வ காலங்களில்  பங் பங்காக ம் 
வைகவைகயாக ம்,  ர்க்கதரி கள்  லமாய்  தாக்க க்     ளம் பற் ன ேதவன், இந்தக் 
கைட  நாட்களில்   மாரனா ய இேய    ஸ்   லமாய் நமக் த்    ளம் பற் னார“். பைழய 
ஏற்பாட்   ர்க்கதரி கள் ஆ  ல் ேமேல எ ம் ,  க உயரத் ல்  ேபாவதால்,  க ெதாைல ல்  
உள்ள காரியங்கைள ேநாக் , வரப்ேபா ற காரியங்கைள அவர்களால் பார்க்க    ம். ேதவன் 
அவர்கைள ேமேல உயர்த் வார்.
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எனேவ, க கான  அ க உயரத் க்  பறந்  ெசன் , அ  பறந்  ெசன்ற  ராணிக்  
ஏற்றப  அத ைடய கண்களால் பார்க்க   ய ல்ைலெயன்றால் , அதன் ன்  அ  அவ்வள  
உயரத் க்  பறந்  ெசன்  அ னால் பார்க்க   யாத பட்சத் ல்,அங்ேக உயரபறந்  ெசன்ற  
எவ் தத்  ம் அதற்  நன்ைம தரா . ஆனால் அதன் கண்ணான  அ  ைடய மற்ற சரீரத் க்  
இைணயாக உ வாக்கப் பட்  க்  ற . ஆகேவ அ  அங்ேக ேமேல உயரெசல் ம்ேபா  
அ னால் பார்க்க   ம்.  க ெதாைல ல் உள்ளைத ம் தாண்  அ னால் பார்க்க    ம்.

அவ் தேம பைழய ஏற்பாட்   ர்க்கதரி கள் ஆ  ல் ேமல் எ ம் , உயர ெசன் , 
நிகழப்ேபா ற காரியங்கைள அவர்களால் பார்க்க    ம். ேதவ ைடய க  களா ய 
அவர்க ைடய  ர்க்கதரி களில் ஒ வனாக எேசக் ேயல்  இ ந்தான் . அவன் உயர ெசன் ,  க 
ெதாைல ல் உள்ளைத அவனால்  பார்க்க   ந்த , எப்ப ெயனில்  இப்ெபா   
இ க் ம்நம் ைடய காலம் வைரக் ம் அவனால் பார்க்க  ந்த . ேதவ ைடய ஆ  னால் 
அவன் ேமேலஉயரத் க்  ெகாண்  ெசல்லப்பட்டேபா , ஏறக் ைறய இரண்டா ரத்  ஐ   
ஆண் கள் தாண்  அவனால் பார்க்க   ந்த . நாம்   க் ற இந்த நாைள அவன் பார்த்தான் , 
எனேவ அைதக்   த்  அவனால்  எ த   ந்த . அ  நிைறேவ ம் ேபா  அைத நம்மால் காண 
   ம். ேவதாகம  ர்க்கதரி கள்   ன ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் நிச்சயமாக நிைறேவ ம். 
 லசமயங்களில் அைத   வா ப்பதற்  நமக்  க னமா  க் ம், ஆனால் ேதவன் அைத 
எவ் தத் லாவ  நிைறேவற் வார், ஏெனனில் அ  அவ ைடய வார்த்ைத. அவர் சர்வ ஞானி; 
அவர ்  வற்றவர;் அவர ்சர்வத்ைத ம்  அ ந்  க் றார;் அவர ்சரியாக நடந்    ந்தைத ம், 
நடக்கப் ேபாவைத ம்  அ ந்  க் றார.் ஆகேவதான், ஒவ்ெவான் ம் அவ ைடய நன்ைமக்  
ஏ வாக  ரிைய ெசய் ம்ப க்  அவரால்  ன்  க்க   ந்த .
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இப்ெபா  , மனிதன்  யா ன (Free Moral Agency)அ ப்பைட ல் ைவக்கப்பட்  க் றான் . 
ேதவன் ஒ  மனிதைன எ த் ,  'இப்ெபா  , நான்  உன்ைன இைதச் ெசய் ம்ப  ெசய் , நான் 
உன்ைன இழந்  ேபானவனாக (Lost man) ெசய் , நான்  உன்ைன இரட் க்க (Saved man) 
ேபா ேறன்“ என்  அவனிடத் ல்  றமாட்டார.் அ  ேதவ ைடய  பாவம் ஆகா . இல்ைல. 
எவ ம் ெகட் ப் ேபாக ேவண் ம் என்ப  அவர   த்த ல்ைல, ஆனால் எல்ேலா ம் மனந்  ம்ப 
ேவண் ம் என்   த்தம் ெகாண்  க் றார.் அவர ்  வற்ற ேதவனாக இ ப்பதால்,யார ்ெகட்  
ேபாவார்கள், யார ் ெகட் ப் ேபாகமாட்டார்கள் என்  ஆ    ந்ேத அ ந்  க் றார,் 
ஏெனன்றால் என்ன நிகழப்ேபாவ  என்ப  அவ க்  ெதரி ம். எனேவ, அ  அவ் தமாகத்தான்  
இ க்க ேவண் ம் என்ப  அவ ைடய  த்த ல்ைல; எல்ேலா ம் அவரிடத் ல்   ம்  வர 
ேவண் ம் என்  அவர ்  ம்  றார,் ஆனால் யார ்வ வார,் யார ்வரமாட்டார் என்பைத ம்  அவர ்
அ ந்  க் றார.் எனேவ, அவர ்தன் ைடய  ன்ன  ன்ப  (Foreknowledge) ஒவ்ெவான்ைற ம் 
சரியாக அவ ைடய  ட்டத் ன்ப  நடந் ட ெசய்வார.் ஓ, நீங்கள்  அப்ப ப்பட்ட  தாைவ 
ெபற்  ப்பதால் சந்ேதாஷப்பட ல்ைலயா?
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ஆட் க் ட் யானவ ைடய  வ  த்தகத் ல் ெபயெர தப்பட்  இன்ைறக்  இங்ேக இ க் ற 
நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் இைத சற்   ந்  ங்கள் , எப்ப ெயனில் நீங்கள்  அைத அங்ேக 
எ த ல்ைல; உங்கள்  ேபாதக ம் அைத அங்ேக எ த ல்ைல; உங்கள்  சைப ம்  ட அைத 
அங்ேக எ த ல்ைல; ஆனால் ேதவன் தான் அைத அங்ேக எ  ைவத்தார். அைத ேதவன் 
எப்ெபா   ெசய்தார ் என்  ெதரி மா? அ  ஆட் க்  ட் யானவரின்  இரத்தத் ல் 
எ தப்பட்  க் ற . எத்தைன ேபர ் அைத   வா க்  ர்கள்? அைத அ   ந்  அ த்  
ேபா வதற்  ேபா மான ைம அ ப்பான்  (Ink remover) அல்ல  ேவெற  ம் இந்த உலகத் ல்  
 ைடயா .  கவனி ங்கள் .  உலகத்  ேதாற்றத் ற்   ன்ேன  ேதவன்  உங்கள்  ெபயைர
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 வ த்தகத் ல் எ  னார் என்  ேவதாகமம்     ற . நாம் உண்ைம ேலேய 
ெவ ைமயானவர்கள் . அைத ெசய்வதற்  உன்னிடத்  ம் ஒன்  ல்ைல; என்னிடத்  ம் அைத 
ெசய்வதற்  ஒன்  ல்ைல; ேதவன் தாேம, அவர ்ஆட் க் ட் யானவைர, உலகத் ேதாற்றத் க்  
 ன்ேன ப யாக ெகான்றேபா  (Slew) அைதச்ெசய்தார்.  ன்ன  ன்ப ,   ஸ்  இங்ேக 
இ ப்பார ் என் ம், அவர ் ேதவ ைடய ஆட் க் ட் யானவர் என அைழக்கப்ப வார ் என் ம், 
உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்ேன அ க்கப்ப வார ் என்பைத ம்  அவர ் அ ந்  ந்தார். உலகத ்
ேதாற்றத் க்   ன்ேன ஆட் க் ட் யானவ ைடய  வ ஸ்தகத் ல் ெபயர ்எ தப்படாதவர்கைள 
எல்லாம் அந்த   கம் வஞ் க் ம்.

ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்களா ய நீங்கள்  அைத பார்க்க ேவண் ம் என்  நான்    ம்  ேறன் . 
அந்த ஒ  காரியம்தான்  உங்களிடத் ல்   ைறவா  க் ற . அ தான் உங்க க்  பயத்ைத ம், 
ெதால்ைலைய ம் ெகாண்  வ  ற . ஓ, நீங்கள்   றலாம்,  'சேகாதரன்   ரான்ஹாம், நீங்கள்  
நித் ய பா காப்ைப ம், இன் ம் எல்லாவற்ைற ம்  ட்   ல   க ம் ஆழத் க் ள்  ெசன்  
   ர்கள் என்  நான் அஞ்  ேறன்“ ஓ, இல்ைல, நீங்கள்  உங்கள்இ தயத்ைத ேவதாகமத் ன்  
ேமல் ைவக் ம் ேபா  அைத   த்  பயப்படத் ேதைவ ல்ைல, அப்ப  நடக்க ம் மாட்டா . அ  
சரிதான். அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத.
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ஒ  மனிதன் இப்ப   றலாம்,  'சரி, நான் இரட் க்கப்பட்டவன் . என்....“ நான் எைத ெசய்ய 
  ம்  ேறேனா அைதத்தான்  நான் ெசய்ேவன் . என் ைடய   க்ேகாள்கள்  தவறா  க் ற  
என்  நான் அ ந்  ெகாள் ம்ேபா ,  ன்னர் ப  டத்தண்ைட (altar) ெசல்வ தான்  எனக்  
நல்ல . ஏெனனில் ேதவன் எனக் ள் இ க் ம்பட்சத் ல், ேதவ க்   ரியமான காரியங்கைள 
மட் ேம நான் ெசய்ய  ம் ேவன் . தான்  ெசய்ய   ம் வைதச் ெசய்வேத அவன்  பாவமாய்  
இ க் ற . ஒ  மனித ைடய  பாவேம (nature) அவைன அவ் தமாக ெசய்ய ெசய் ற . 
அ தான் அவ ைடய  பாவம்.

   ல் இ க்கப்ேபா ற ஒவ்ெவா  நபைர ம் ேதவன் ஆ  ேலேய அ ந்  ந்தார். ேம ம் 
   ன்     இ க்கப் ேபா ற ஒவ்ெவா  ஈைய ம், ஒவ்ெவா  ெதள் ப் ச் ைய ம், 
ஒவ்ெவான்ைற ம் அவர ்அ ந்  ந்தார். அவர்   வற்றவர,் அவர ் எல்லாவற்ைற ம்  ன்னேம 
அ வார். எனேவ, உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேன நம் ைடய ெபயர்கள் ஆட் க் ட் யானவரின்  
 வ ஸ்தகத் ல் ெபயர ்எ தப்பட்ட அந்த நாைள ம் அவர ்அ ந்  ந்தார்.

18

இேய    ன  ேபால், உலகத் ல்   ரசங் க்கப்ப  ற   ேசஷமான , வைலைய கட ல் 
ேபாட்  சகல  தமான  ன்கைள ம்  ைடகளில்  ேசர்த் , ஆகாதைவகைள எ ந்  
ேபா வேதயல்லாமல் ேவெறான் ம் இல்ைல. அப்ப யானால்,  ரசங்கம் ெசய்வ னால் என்ன 
பயன் என்  நீங்கள்   றலாம்? ஒ   ரசங்  ெசய்ய ேவண் ய பங்  அவ க்  
ெகா க்கப்பட்  க் ற . பரேலாக ராஜ்யம் கட ல் ேபாடப்பட்ட சகல தமான  ன்கைள ம் 
ேசர்த்  வாரிக்ெகாள் ம் வைலக்  ஒப்பா  க் ற . எனேவ, அேநக  ன்கள்  கட ல் 
இ க் ற , கைட யான ஒன்    க்கப்பட்  ெகாண்  வரப்ப ம்ேபா , அ ேவ 
  வா  க் ம். எனேவ, ஒ   ரசங்  ெவ மேன வைலைய   , இ க் றான் . ேவதாகமம் 
ேபா க் ற , அந்த ெபரிய வைல ல் அவன் சகல தமான  வன்கைள ம்   த் க்ெகாண்  
வ  றான். அவன் நீர் லந்  (water spider) தவைள, பாம் , பல் , உண  ஆைமகள்(terrapin) 
தைலப் ரட்ைட மற் ம்  ன்கைள ம்   த்  வ  றான். இப்ெபா  , எ   ன், எ  
தைல ரட்ைட என்   ர்மானிப்ப  அல்ல  நிதானிப்ப  என் ைடய  அல்ல. ஆனால், நீங்கள்  
அவர்கைள கவனித்  பார்ப் ர்களானால் , அவர்க க் ள்ளாக இ க் ற  பாவம் அவர்கள் 
என்னவா  க் றார்கள்  என்பைத நி  க் ம். அ  சரிதான் . அ   க ம் 
உண்ைமயா  க் ற .

  ேசஷ  ட்டம் நடப்பைத நீங்கள்  கவனி ங்கள் . அேநகர ் ரசங்க  டத்தண்ைட வந்   ற்  
நிற்பார்கள். நிச்சயம், வைல அவர்கைள   த்  இ த்த . அங்ேக ெகாஞ்ச ேநரம் க த்  ஒ  
வயதான உண  ஆைம தைலைய  க் , 'நான் அைத  வக்கத் ேலேய   வா ப்ப  இல்ைல“ 
என்  ெசால் ம். அ   வக்கத் ேலேய ஒ  உண  ஆைம, அவ்வள தான். ேம ம்,  'உனக் த் 
ெதரி மா, அந்த பரி த்த உ ைளயர ் ட்டத்ைதக்   த்  ஏேதா காரியம் இ க் ற . என்னால் 
அவர்கைள ஏற் க் ெகாள்ளேவ   ய ல்ைல”, என்  பாம்  ெசால் ம். அ   வக்கத் ேலேய 
ஒ  பாம்  அவ்வள தான் . அதன் ன்  நீர ்  லந்   ளாப் (flop),  ளாப், ளாப்,  ளங் (clunk), 
 ளங் என்  சத்தம் ேபாட் க் ெகாண்ேட   ம்  ெசன்    ம். ஏெனனில் அ   வக்கத் ேலேய 
அவ் தமாய்தான்  இ ந்த . வைலயான  அைவகள்      சப்பட்டேபா , அைவயா ம் 
அவ் தமாகத்தான்  இ ந்தன.அ   க ம் சரிேய. ஆனால் அதன்    வைல  சப்பட்டேபா   ன், 
 னாகத்தான்  இ ந்த . நாம்   க்காக வைலையப் ேபா  ேறாம்.அைத ேதவன் ஒ வர ்மட் ேம 
 ர்மானிக்க    ம்.
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இந்த   ஸ்தவ மார்க்கம் அ வாற்றல்  க்கவர்களின்   றைம     டமாக சார்ந்  நிற் ம் 
பட்சத் ல் , நமக்  பரி த்த ஆ  அவ யேம இல்ைல.அ  சரிதான்.   ஸ்தவ   வாசமான  
கல்   ட்டங்கள் , ஸ்தாபனங்கள் , இன் ம் அப்ப ப்பட்ட ெபரிய கட் ட வளாகங்கள், இன் ம்  
இன்ைறக்  உள்ள அப்ப ப்பட்டைவகளின்     சார்ந்  இ க் மானால் ,  ன்னர் ேதவ ைடய 
சைபைய வ  நடத் வதற்  பரி த்த ஆ  அவ யேம இல்ைல. அ  சரிதான். அ  அவ் தமாய் 
இ க் ம் பட்சத் ல், அதன் ன்  நாம் ெசய்ய ேவண் ய  றந்த காரியம் என்னெவனில், நாம் 
சரியான  ட்டத் ல்  இ க் ேறாம்  என்  அர்த்தம் . எனேவ, ஸ்தாபனத்ைத  வங்கேவண் ம்  என் 
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6ஏன்  ல மக்களால்  ெவற் ைய காத் க்ெகாள்ள  ய ல்ைல?

இ க் ற ஒவ்ெவா வ ம், அைத ெசய்ய ெதாடங்கட் ம். நம்மால்  கட்ட   ய ெபரிய சைபகைள 
நாம் கட்  எ ப் ேவாமாக. நம்மால் ெபற் க் ெகாள்ளக்   ய  க  த் சா யான 
 ரசங் மார்கைள நாம் ெபற் க் ெகாள்ேவாமாக. நம்மால் ெபற் க் ெகாள்ளக்  ய  றந்த 
பட்டம் ெபற்ற மனிதைன நாம் ெபற் க் ெகாள்ேவாமாக. சைபயான   த் சா களால்  தான் 
நடத்தப்படேவண் மானால் , தரித் ரமானவர்கைள ம், இன் ம் ெத  ல்   க் ம் 
அப்ப ப்பட்டவர்கைள ம் ெவளிேயற் ,  றந்த ஆைடகைள உ த் னவர்கைள ம், நம்மால் 
ெபற் க் ெகாள்ள  ய  றந்த மனநிைல உள்ளவர்கைள ம்,  றந்த  த் சா கைள ம்  ெபற் க் 
ெகாள்ேவாமாக.

ஆனால் சேகாதரேன, நாம் ேப க் ெகாண்  க் ற இந்த மகத்தான   ய ஆ , எேசக் ேயல் 
இங்ேக கண்ட இந்த மகத்தான  ய சைப,  த்  சா ரியத் னால் நடத்தப்பட  யா . அ தாேம 
பரி த்த ஆ  னால்  நடத்தப்பட ேவண் யதா  க் ற . பரி த்தஆ யானவர் சைபைய 
வ நடத் ம் பட்சத் ல், ஸ்தாபனத்ைத   த்ேதா,  த் சா ரியமானவர்கைளக்   த்ேதா, யார ்
 க ேநர்த் யாய் 'ஆெமன்“ ெசால்வார்கள், யார ்  றந்த உைடைய உ த் வார்கள்  என்பைத 
  த்த அப்ப ப்பட்ட  வாதங்கள் (fussing) நமக்  அவ ய ரா . அ  நமக் அவ யேம 
இல்ைல.
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அப்ப யானால் நமக்  இேய  எைத ெசய்ய ேவண் ம் என்      க் றாேரா அைதேய 
நாம் ெசய்ேவாமாக. ெத க்களி ம், சந் களி ம் ெசன்   டமானவர்கைள ம், 
சப்பாணிகைள ம்,   டைர ம், தரித் ரைர ம், இன் ம் எவரா  ந்தா ம் உள்ேள ெகாண்  
வ ேவாம். ஏெனனில் வரப்ேபா ற நாட்கள்  ஒன் ல்  ெபரிய   ந்  நடக்கப்ேபா ற . அ தான்  
நமக்  ேதைவ. அப்ப ப்பட்ட மார்க்கம் தான்  நமக்  ேதைவயா  க் ற . அதன் ன்  அைத நாம் 
எப்ப  ெபற் க் ெகாண்ேடாம் என்  நாம் ஆச்சரியப்ப ேவாம்.

இப்ெபா  , நாம் கனிைய உற்பத்  ெசய் ம்ப க்  நாம் கட்டைள டப்பட ல்ைல. இல்ைல 
ஐயா. கனிைய நாம் உற்பத்  ெசய்ய ேவண் ம் என்  எந்த இடத்  ம் ேதவன்  ற ல்ைல. நாம் 
கனி ெகா க்க ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். எனேவ கனி உற்பத்  ெசய்யப்ப வதற் ம், கனி 
ெகா ப்பதற் ம் ெபரிய  த் யாசம் இ க் ற . இப்ெபா  , நாம் கல் ைய உற்பத்  
ெசய் ேறாம்.நாம் மேனாதத் வத்ைத உற்பத்  ெசய் ேறாம். நாம் ெவளித் ேதாற்றமான  த்  
சா ரியத்ைத உற்பத்  ெசய் ேறாம். ஆனால் கனி ெகா க்க ேவண் மானால், அ  தாேம 
உள்ளி ந்  ெவளிேய வர ேவண் யதா  க் ற . நாேமா அைத நம் ைடய ெவளிப் றத் ல்  ச 
 யற் க் ேறாம். ஆனால் ேதவ ைடய சைபேயா அவ் தமாக இல்ைல; அ  தாேம உள்ளி ந்  
ெவளிேய வ  றதா  க் ற . ஆப் ள்  பழம் மரத் ன்  ெவளி   ந்  வ வ ல்ைல; அ  
மரத் க்  உள்ேள  ந்  ெவளிேய வ  ற . மரத்  ைடய  வன் அ  என்னவா  க் ற  
என்பைத காண் க் ற . ேம ம்அ  ெகா க் ற கனிகள்   லமாகத்தான்  அ  
என்னவா  க் ற  என்  அ யப்ப  ற .
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இன்ைறக்  சைபயான ... அ யப்ப  ற . அ  ெவளிப் றத் ல்  காணப்ப ம் அ  ப் 
 ர்வமான ேவதாகம பாண் த்ய அ பவத்ைத ம், இ வைர ெபற் க் ெகாண்ட ேலேய  க 
 றந்த ெம ேகற்றப்பட்ட அ ஞர்கைள ம் தான் ெபற் க் ெகாண்  க் ற . ேம ம் 
சைபயான  எந்த காலத்  ம்ெபற் ராத அள க்   க ம் ெபல னமான  ரசங்க  டத்ைத 
ெபற்  க் ற . அ  சரிேய. அதற்  காரணம்  என்னெவன்றால் அைத நாம் 
 த் சா ரியத் னால் (intellectual) கட் ப த்த  யற் ப்ப தான் . அ  ேதவ ைடய  ட்ட ம் 
இல்ைல. ேதவன் அைத அவ் தமாக இ க்க ம்   ம்ப ல்ைல.

இப்ெபா  , கவனி ங்கள் .  'சேகாதரன்   ரான்ஹாம், எங்களால்  எப்ப     ம்? அைத 
ெசய்ய ைவக் ற  எ ?“ என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம். நான்  இம்ம ய ேவைள ல்,  'ஏன்  ல 
மக்களால் ெவற் ைய காத் க்ெகாள்ள   ய ல்ைல”, என்ப ன் ேபரில் ேபசப்ேபா ேறன்  என்  
உங்களிடத் ல்    ேனன்

இப்ெபா  , கவனி ங்கள் . எனேவ சைபக்  பளபளப்  (polishing) அவ யம் இல்ைல. அதற்  
அ  ைடய ேதாற்றத் க்    ப் ெபா   (face-lifting) ெகா க்க ேவண் ம் என்  அவ ய ம் 
இல்ைல. அதற்  ம ப  ம்  றத்தேல (birth) அவ யமா  க் ற . அதற்  மனமாற்றம் 
(conversion) அவ யமா  க் ற . ஏேதா காரியம் நடந்தாக ேவண் ம். ெவ மேன நம் ைடய 
எல்ைலகைள பலப்ப த் ,   ய நபர்கைள உள்ேள ெகாண் வர ேவண் ம் என்ப  மட் ம் 
இல்ைல; எ ப் தல்  என்ப  ஏேதா   ய நபர்கைள ேசர்க்க ேவண் ம் என்ப ல்ைல. ஒ  
எ ப் தல்  என்ப  நாம் ஏற்கனேவ எைத ெபற்  ந்ேதாேமா அதற்   த்  ர ்(revive) ெகா ப்ப . 
அ தான் நமக்   க ம் அவ யமா  க் ற .
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ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன்,  காேகா ல்  உள்ள அந்த ெபரிய,  ர த் ெபற்ற  ச் கன்  
ஏரிக்  அ  ல் நின்  ெகாண்  ந்ேதன் . அங்ேக அ  ைடய அைலகள்   ள்ளிக் ெகாண் ம், 
  த் க் ெகாண் ம் இ ப்பைத கவனித்ேதன் .  'ஓ, என்ேன, இந்த ஏரி இன்ைறக்  எ ப் தைல 
ெபற்  க் ற “, என்  நிைனத்ேதன். நான் அங்ேக நின் ெகாண்  ந்தேபா  என்ேனா   ட 
ேவ  ஒ வ ம் இ ந்தார.்
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அவர,் 'என்ைன மன்னி ங்கள், சேகாதரன்  ரான்ஹாம்“, என்றார்.

நான், 'இந்த ஏரி எ ப் தைல ெபற்  க் ற “, என்ேறன்.
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அவர,் 'எ ப் தலா? என்ன எ ப் தல்?“ என்றார்.

நான், 'கவனி ங்கள்  அ  எப்ப யாக  ள்ளிக் ெகாண் ம்   த் க் ெகாண் ம், அ  ைடய 
அைலகைள  ன் ம்,  ன் ம் அ த் க் ெகாண் ம்,ஒன்ேறா  ஒன்  ேமா   ைறதள்ளிக் 
ெகாண் ம் இ க் ற “, என்ேறன்.

அவர,் 'எ ப் தலா? என்ன எ ப் தல்?“ என்றார்.

நான்,  'அ  ஒ  களி   தலான ேநரத்ைத ெபற் க் ெகாண்  க் ற “. ேம ம்,'ஆனால் 
நிைன    ங்கள் , அ  அைமதலாய் இ க் ம்ேபா  எப்ப  இ ந்தேதா அேத ேபால அ  
  க் ம் ேபா ம் அ ல் ஒ  ெசாட்  தண்ணீர்  ட  ட ல்ைல”. அ  சரிதான்.

எனேவ, நாம் ேமேல   த்  ம ப  ம்   க்    ம்  வ ம்ேபா  அேத அள  தண்ணீர் 
நமக்  இ க் மானால் , நம் ைடய   த்த ம், உரக்க சத்த  வ ம், ேதவைன   ப்ப ம் 
அ ைமயா  க் ம். அ  சரிதான். எனேவ, சைபயான  களி  தல், பரவசப்பட்  நடனமா தல் 
ேமல் கட்டப்பட ல்ைல, ஆனால் ேதவ ைடய அன்பா ய, பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத் ன்  
ேமல் கட்டப்பட்டதா  க் ற .

'சரி, அப்ப யானால்  ஒ  எ ப் தல்  என்ன நன்ைமைய ெசய் ற “, என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம். 
கடேலா அல்ல  ஏரிேயா ஒ  எ ப் தைல ெபற் க் ெகாள்வைத நீங்கள்  ஒவ்ெவா  தடைவ ம் 
கவனிப் ர்களானால் , அ  தன்னிடத் ல் உள்ள எல்லா  ப்ைப  ளங்கைள ம் ெவளிேய 
தள் வதற்காக அ  ெவ மேன  ன் ம்  ன் ம்  கலக் க் ெகாண்  க் ம். எ ப் தல்   ந்த 
 ற   ப்ைப  ளங்கள்  கைர ல் ஒ ங்   க் ம். எ ப் தல் நடக் ம் ேபா  அ  
தன்ைனத்தாேன  த்தப்ப த் க்ெகாள் ம்.  வ ள்ள ேதவ ைடய சைப ம் தன் ைடய எல்லா 
 த் ெகட்ட காரியங்கைள ம் கலக்  ெவளிேய தள் வதற்க்  அதற்  ஒ  எ ப் தல் ேதைவ 
என்பைத ேதவ ம் அ ந்  க் றார.் அ  சரிதான் .
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எ  எ ப் தைல உண்  பண்ண ற ? எ  ஏரிைய கலக்க ெசய் ற ? அதற்  காரணம்  
என்னெவனில் அங்ேக ஒ  காற்   ச ேவண் யதா  க் ற . அ  சரிதான். காற்றான  
பரேலாகத்   ந்  வந்  அதற்  ஒ  எ ப் தைல ெகா க் ற . அ  தான் ஒ  சைபைய 
உண் பண்  ற . ஒ  நாளில், பலமாக    ற காற்  பரேலாகத்   ந்  வந்தேபா , ஒ  
ெபந்ெதெகாஸ்  எ ப் தல் ஏற்பட்ட . அ தான்  நமக்  இன்  ேதைவப  ற , எப்ப ெயனில் 
இன்ெனா  பலமாக    ற காற்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைபேமல் வந்        
ெகாள்ைககைள ம், ேவ பா கைள ம் அ னின்  ெவளிேய தள்ளி, ேதவ ைடய அன்     
 தந் ரத்ைத ம் எ த் க்ெகாள் ம்ப  ெசய்வ . எல்லா  ப்ைப  ளங்க ம் கைரக்  
தள்ளப்பட் , அவள்   ைமயாய்  த்தம் ெசய்யப்பட் , ம ப  ம்   தாக  வங்கப்பட 
ேவண் ம்.

ேவதாகம நாட்களில் , உ க்காைலகள்  கண்   ப்பதற்   ன், தங்கத்ைத அ க் றவன், 
(smelter) அைத எ த்  அ த் , ம ப  ம்   ப்  ேபாட் , அைத அ ப்பான் .அவ் தமாக எல்லா 
ேதைவ ல்லாத க  கைள ம் ெவளிேய எ க் ம் வைரக் ம் அவன் அைத அ ப்பான் . 
தங்கத்ைத அ க் றவன்  எல்லா ெபான்னி ைளக ம் (pyrite - மஞ்சள்  நிற ள்ள பளபளப்பான 
கனிமம்),  ட்டாள் தங்க ம், இன் ம் அ  ேபான்ற ேதைவ ல்லாத யா ம் ெவளிேய நீக்கப்பட் , 
உண்ைம ேலேய அசலான தங்கத்ைத அவன் ெபற் க் ெகாண்டான்  என்பைத எவ்வா  அ ந்  
ெகாள்வாெனன்றால், தன் ைடய ெசாந்த  ர ப ப்ைப அ ல் பார்க் ம்ேபா தான்  அைத அவன் 
அ ந்  ெகாள்வான் . அதற்   ன் அவன்  த்தமான தங்கத்ைத ெபற் க் ெகாண்டான்  என்பைத 
அ வான். கவனி ங்கள் , என் அ ைமயான நண்பர்கேள, இன்ைறக்  பரி த்த ஆ யானவர் 
(அவர்தான்  அ க் றவர)் இேய   ஸ்  ன்   ர ப ப்ைப சைப ல் கா மட் ம், 
  ேசஷத்ைத ெகாண்  அ ப்பாரானால், அவள்  ம ப  ம்  த்தமாவாள் . அ  சரிதான். ஆனால் 
இன் மாக நம் டத் ல்  அ கமான ெபான்னி ைளகள் , ெசம்  ேவ  காரியங்க ம் உண் . அ  
கண் ப்பாக ெவளிேய நீக்கப்பட ேவண் யதா  க் ற , அ க் றவர ் மட் ேம அைத ெசய்ய 
   ம். ஒ  எ ப் தல், அ தான் நமக்  ேதைவயா  க் ற .
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இப்ெபா   இந்த  த்தம்   ய பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் என்ற ெசய் ைய காய்ந்  
ேபான, சாதாரண,ேகாட்பா கள் ெகாண்ட சைபக் ள்  ெகாண்  வர   யா . அைத நீங்கள்  
ஒ ேபா ம் ெசய்ய   யா .இப்ெபா   நிைன   ங்கள் , நான் உங்கைள    
இ தயத்ேதா ம் அன்     ேறன் , ேதவன் அைத உங்க க்  ெதரியப்ப த் வார் என்  நான் 
நம்  ேறன் . ேம ம் எனக்   ட் ல்  ஒ    ைபயன்  இ க் றான் , அவ க்  இரண்  
வயதா ற , அவன் தவ  ெசய்வைத நான் பார்த் ம், அவைன   த்த ல்ைலெயன்றால், நான்  
அவைன ேந க்காமல் ேபா ேறன் . அ  சரிதான். நீங்க ம் உங்கள்   ள்ைளக க்  அவ்வாேற...
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ேம ம் நான் உங்க க்  இைத ெசால்ல   ம்  ேறன் .அெதன்னெவனில், இந்த ேதசத் ல் 
நம் ைடய  வ ள்ள ேதவ ைடய சைப ன்  மகத்தான அைசவான  இரண்   ரி களாக 
ெசன்  ெகாண்  க் ற . ஒன்   க ம் இ மாப்பாக ம்,  ைறப்பாக ம் ,  த்  
சா ரியமானதாக ம் இ க் ற ; இன்ெனான்  ேவ  பக்கம்  க ம் ஆழமான ப  க்   ல  
ெசன்  ட்ட . அ   க ம் சரி, சேகாதரேன. அ  சரிதான். சாைல ன்  ைமயப் ப     ந்  
 ல  மதெவ ப்  த்தவர்கள் (fanatic) என்ற இடத் ற்  ெசன்  ட்ட .
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ெகாஞ்ச காலத் க்   ன் நான்  அந்த   ப்ைப   ேனன் , இந் யானா ன்  ஐக் ய சைப ன்  
(Assemblies of God)   மாரா ய என் ைடய ெந ங் ய நண்பர ்ராய்  ட் என்னிடத் ல் , 'நீங்கள்  
சாைல ன்  ந  ல் பயணிக்க ேவண் ம் என்  யாேரா ஒ வர ் என்னிடத் ல்   யைத 
ேகட்ேடன் ,“ ேம ம் அவர,்  'உங்க க்  ெதரி மா அ  ஒ  நல்ல பழக்கம் இல்ைல. சாைல ன்  
ந  ல் பயணிக் ற ஒ  மனிதன்    வாகனங்கள் ேமா ச்ெசல் ம்”, என்றார். நான் அவைர 
சந் த் ,  'ஆனால் கவனி ங்கள் , என் அ ைம சேகாதரேன,  'நீங்கள்  உலக காரியங்கைள ம் 
நிைனத்  ெகாண்  ப்பதால், அ  எப்ப  காணப்ப  றேதா அவ்வைக ேலேய நீங்கள்  
காரியங்கைள நிதானிக்  ர்கள்“, என்ேறன் .
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இ  ஒ  ஒ வ ப்பாைத. இ ல் ஒ வ ம்   ம்  வ வ ல்ைல; ஒன்  நீங்கள்  ெதாடர்ந்  
ேபாக ேவண் ம் அல்ல  வ ைய  ட்   ல  ேபாகேவண் ம். அ  சரிதான். அ  ஒ  
வ ப்பாைதயாகேவ அல்ல  ேவ  ஏேதா ஒன்றாக இ க்கேவண் ம். ஒன்  நீங்கள்  
 ைறப்பாக ம், சாதாரணமாக ம் இ ந் , இந்த வ    ந்   ல   க ம் ஆழத் க்  
ெசன்     ர்கள் அல்ல  ெதாடர்ந்    ஸ் ேவா  ெசல் ர்கள் . நீங்கள்    ம் , ம ப  ம் 
வ வ ல்ைல, இ ல் ம ப  ம்   ம்  வரேவண் ய ல்ைல. நீங்கள்  ெதாடர்ந்  ேபாய்க் 
ெகாண்  ப் ர்கள். இ ல் யா ம்   ம்  வ வ ல்ைல.

எனேவ, கவனி ங்கள் , நண்பர்கேள, நமக்  ேதைவயான  ஒ   ட்ட,   ய அசலான 
அர்பணிக்கப்பட்ட மக்கள் . அ  தான் நமக்  ேதைவ. இப்ெபா  , இன்ைறக்  ெசய் ைய, 
ஒ ேவைள நாம்... ஒ ேவைள ஜனா ப  இந்த பட்டணத் க்  வந் , 'நீங்கள்  இங்  க் ற இந்த 
ஏரிைய உைடக்க ேவண் ம் என்  ஐந்  வார்த்ைதகைள ேப வாரானால்“ மற் ம் அ ேபான்  
ஏேதா காரியத்ைத   வாரானால் , அந்த ஏரி   க் ற தண்ணீைர இைறக்க ஆரம் த்  
  வார்கள், ஏெனன்றால் ஜனா ப  அப்ப  ெசய் ம்ப      க் றார.் ேம ம் அவர்கள் 
இங்ேக ஒ   ரங்க வ பாைத அல்ல  அ  ேபான்  ஏேதா காரியத்ைத ெசய்ய ேவண் யதாய் 
இ க் ம். அைத அவர்கள்  ெசய்வார்கள், ஏெனனில் ஜனா ப  அப்ப  ெசய் ம்ப  
    க் றார.்
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ஆனால் சேகாதரேன, நாேமா எந்த ஒ  ஜனா ப  வார்த்ைதைய காட்  ம் ஒ  மகத்தான 
 த்தகத்   ந்  ப த் க் ெகாண்  க் ேறாம். நிச்சயமாக நம் ைடய ஜனா ப  நம்ைம 
கவனித் க் ெகாள் றார,் நான் அவைர ேந க் ேறன்  மற் ம் அவர ் ஒ  அ ைமயான மனிதர் 
என்  நிைனக் ேறன் . அவர ் மக்க க்  ெவவ்ேவ  காரியங்கைள ெசய் றார.் ஆனால் அ  
ேத ய சம்பந்தப்பட்டதா  க் ற . நான் எைதக்   த்  ேப  ேறெனன்றால், தங்கள்  
பட்டணத்ைத எப்ப  ேபணிக் காக்கேவண் ம் என்  நகர அ வலர்களிடத் ல் ேபச ல்ைல; 
ஆனால் நான்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ேதவ ைடய சைப னிடத் ல் ேப க் 
ெகாண்  க் ேறன் . இங் தான்  நமக்  மாற்றம் அவ யமாய்  க் ற .

இப்ெபா  , நீங்கள்  ெசய் ைய அவ்வள   லபமாக 'பைழய கால நம் க்ைகயாளர்களிடம்“ 
ெகாண்  ேபாக   யா . ேவதாகமத் ல் அைத   த்  ெவ  காலத் க்   ன் இேய  
ேப   க் றார.் அவர,்  '    ராட்ைச ம பானத்ைத பைழய   த்  ல் வார்த்  
ைவக்க  யா ” என்      க் றார.் அதற்  அர்த்தம்  என்னெவன்  அ க்க  நான் 
 யந்த ண் . '    ராட்ைச ம பானத்ைத பைழய   த்  ல் வார்த்  ைவத்தல்“ என்  அவர ்
ெசான்னேபா , நம் ைடய கர்த்தர் எைத ெதரி க் றார?் நல்ல , அ  என்ன  த் யாசத்ைத 
உண் பண்ணப்ேபா ற  என்  நான்  நிைனத்ேதன் . காரணம் , இன்ைறக்  நாம் கண்ணா  
பாட் ல்கைள மட் ேம உபேயாகப்ப த்  ேறாம். எனேவ அ  பைழயேதா அல்ல    யேதா அ  
எந்த ஒ   த் யாசத்ைத ம் உண்  பண்ணப் ேபாவ ல்ைல. ஆனால் நான்  ழக்கத் ய 
நா க க் , ஆ யா ன்   ழக்  ப  க க்  ெசன்றேபா , அந்நாட்களில் அவர்க ைடய 
தண்ணீர்   ைவகள்    கத்  ைடய ேதா னால் ெசய்யப்பட்ட  என்பைத அ ந்  
ெகாண்ேடன் .  கத் ேதா னால் ஆன ம பான   த் ; அ  பைழயதாய், காய்ந் , 
இ  ப்ேபான  ன், அ ல்   ய  ளிப் ல்லாத  ராட்ைச ம பானம் வார்த்  ைவக்கப்ப  ற , 
அப்ப  வார்த்  ைவக்கப்பட்ட   ய,  ளிப் ல்லாத  ராட்ைச ம பானத் ல் இன் மாக  வ 
   கள்  இ க் ம். ேம ம் அ   ளிக்கத் ெதாடங் ம் ேபா , ஏன்,  க ம் இ  ப் ேபாய், 
 ைறத் ேபான அந்த பைழய   த் கள்  ெவ த் ேபா ம் , அ  அைத தாங் க் ெகாள்ள 
  யாமல் , அ  ெவ த்   ளந்  ேபா ம்.  ராட்ைச ம பான ம்  ந் ப் ேபா ம்,   த்  ம் 
  ந் ேபா ம்.
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எனேவ, இன்ைறக் ம் அ  அவ் தமாகேவ இ க் ற . நீங்கள்  இந்த  த்தம்    ய 
பரேலாகத்   ந்  வந்த, ெபந்ெதெகாஸ்ேத ம பானத்ைத எ த்  ஏேதா ஒ  த பைழய காலத்  
ேகாட்பா க ட ம், ஏேதா பைழைமயான வ  ல் பழக்  க்கப்பட்ட,   ர 
நம் க்ைக ைடயவர்க ட ம் இைத ேசர்க்க   யா . ஏன், அப்ப  நீங்கள்  ெசய் ர்களானால் , 
அவர்களிடத் ல் ெசன்  பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத்ைத ம், ெதய் க  கமளித்தைல ம், 
அைடயாளங்கைள ம், அற் தங்கைள ம்   த்   ரசங் ப் ர்களானால், அந்த பைழய 
  த் ேயா, 'அற் தங்களின்  நாட்கள்  கடந் ேபாய் ட்ட . அைத என்னால் ெபா த் க் ெகாள்ள 
  ய ல்ைல. என்னால் இந்த  ரசங்கத்ைத ஏற் க் ெகாள்ளேவ   யா  என்     
 ரிவைடந் , ெவ த்   த ப் ேபாய்  ம். அ  ெவ த் , கத  வ யாக ெவளிேய ேபாய்  ம். 
அ  சரிதான். அைத அவர்க க்   ரசங் க்க   யா .
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காரணம்     ெபந்ெதெகாஸ்ேத  ம பானத்ைத  வார்த்  ைவக்க  ேவண் மானால்  உங்க க் 
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     த் கள்  அவ யமா  க் ற . சரிதான். ேம ம்      த் கள்  என்ப     ேதாைல 
ெகாண்  க் ம்; அ ல் இன் மாக   கத்  ைடய எண்ெணய் இ க் ம். எனேவ அ  
 ரிவைடந்  ெகா க் ம். நீங்க ம் அதனிடத் ல் 'பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத ம், 
ெதய் க அன்ைப ம் , ெதய் க  கமளித்தைல ம், அைடயாளங்கைள ம், அற் தங்கைள ம் 
 ரசங் த் , இேய   ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார்“ என்  
ேவதாகமம்    ற  என் ர்களானால்,   ய   த்  ம் அதற்  'ஆெமன் ”என்  ெசால் ம். அ  
சரிதான். அ   ரிவைடந்  ெகா க் ம். பைழய   த் ேயா,  'டாக்டர், ேஜான்ஸ் , அந்த தமாக 
ேபா க்க ேவண்டாம்“, என்  ெசால் ம் . அ  தான் காரியம். அங்ேகதான்   த் யாசம் 
இ க் ற . ெபந்ெதெகாஸ்ேத ெசய் ைய  ரசங் க்க நமக்  இன்  எ  ேதைவப்ப  ற  
என்றால் ஒ    ய ெபந்ெதெகாஸ்ேத ேதால்கள் ெகாண்ட  ட்டம். அ  சரிேய.

எனேவ இன்ைறக்  ெபந்ெதெகாஸ்  என்ப  உங்க ைடய ஸ்தாபனமல்ல.அ  ஒ  
அ பவம். அ  ஒ  ஸ்தாபனமல்ல ெபந்ெதெகாஸ்  என்ப  அ  நீங்க ெபற் க்ெகாள் ற ஒ  
காரியம். அ  சரிதான் . அ  ெமத்ேதா ஸ் , பாப் ஸ் ,  த்தரன்க க் ம், 
கத்ேதா க்கர்க க் ம், ெபந்ெதெகாஸ்  என்  ெசால் க்ெகாள்  றவர்க க் ம், 
 லசமயங்களில் ெபந்ெதெகாஸ் க்  ேமலாக ம்  தங்கைள அைழத் க் ெகாள் றவர்க க் ம் 
உரியதா  க் ற . அ  சரிதான். உங்களால் அைத ஏற் க் ெகாள்ளக்   மானால் அ  ஒ  
அ பவமா  க் ற . ஓ, அந்த   ய  வன்  ரிைய ெசய்யத் ெதாடங் , நீங்கள்  ேவதாகமத் ல், 
'நாேன உன் ேநாய்கைளெயல்லாம்  கமாக்  ற பரிகாரியா ய ேதவன்“, என்  ப க் ம் ேபா , 
அதன்  ன்னர்      த்  ல்,  வன்  ரேவ க்கத் ெதாடங்  , ரிவைடந் ,  'ஆெமன் , நான் 
  வா க் ேறன் , ேதவேன” என்  ெசால் ம் .
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ஆகேவ, இப்ெபா   உங்கள்  எல்ேலா க் ள் ம்  இங் ள்ள  ணத்ைத பதப்ப த்  ற 
 ரவமா ய ேபாதைனைய உங்க க் ள்ளாக ெச த்தப்ப மானால்  என்னவா ம்,  தலாவ  
நீங்கள்  அ ந்  ெகாள்ளக்  ய காரியம் என்னெவனில், நான் எப்ெபா  ம் மரித் ேபான 
ஒ வ க்   யரப்ப  றவனா  க் ேறன் . நான் இங்  உள்ள  ல  ணவைறக க்  ெசன்  
அைத கவனித்  க் ேறன் . ஒ  மனிதைன அங்ேக உள்ேள ெகாண் ேபா ம் ேபா  அவன் 
மரித்தவனா  க் றான் , அதன்  ற  அவன் ெதாடர்ந்  மரித்த நிைல ேலேய பதப்பட்  க் ம் 
ப க்  அவ க் ள்  இன் மாக அந்த  ரவத்ைத ெச த்  றார்கள். இன்ைறக்  அெமரிக்காைவ 
 ற்  ம் இ க் ற பல சைபகளின்  நிைலைம ம் அப்ப த்தான்  இ க் ற . அவர்கள் 
 வக்கத் ேலேய மரித்தவர்களா  க் றார்கள் . நீங்கள்  அங்ேக உள்ேள ேபா ர்களானால், நீங்கள்  
இன் மாக ெதாடர்ந்  மரித்த நிைல ேலேயஇ க் ம்ப க்  தங்க ைடய பழைமயான, 
அ  ப் ர்வமான,  ணத்ைத பதப்ப த் ம்  ரவத்ைத அவர்கள்  உங்க க் ள்ளாக 
ெச த் வார்கள் .
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இன்  நமக்  எ  ேதைவெயன்றால் பழம்பாணியான, பரி த்த ஆ  ன் ெபந்ெதெகாஸ்ேத 
உ ர்த்ெத த ன்  வல்லைம.அ  சரிதான். நாம் வளர்ச்  னி த்தம் வ ம் வ ைய ெபற் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம், அப்ெபா  தான்  ேதவ க்  நம்ைம  ட் க் ெகா க்க    ம். ஓ, நீங்கள்  
'ஆெமன் “ என்  ெசால்லாதப க்    வ ம் இ க்கமா  ப்பைத நான்  ெவ க் ேறன் . ஆம் 
ஐயா.  (சேகாதரன்  ரான்ஹாம் உ   றார)் ஓ, அைத ெசய் ம்ப க்  என் நரம் கள்  
  க் ற .

ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன், இங்ேக ெகன்டக்  ல்  ஒ    ய பைழய ெமத்ேதா ஸ்  
சைப ல் உண்ைம ேலேய பரி த்த ஆ ைய ெபற்ற... அந்த சைப   ந்  ஒ  இளம் 
தம்ப  னர்   மணம் ெசய்  ெகாண் , அவர்கள் அங்  ந்  க தத்ைத ெபற் க் ெகாண் , 
   ல் க்  வந்தார்கள். அவர்கள் தங்கைள  ரமாண்டமான, ெபரிய பட்டணத்  சைப ல் 
இைணத்  ெகாண்   க ம் இ  ப்ேபாய் சம் ரதாயமானவர்களாய் இ ந்தார்கள்.
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ஒ  நாள் ெகன்டக் ைய ேசர்ந்த அந்த   ய அம்மாள் தன் ைடய மகைன ம், 
ம மகைள ம் பார்க்க வந்தார்கள் .சாதாரணமாக அவர்கள் எப்ெபா தாவ  ஒ  நாைளக்  
சைபக்  ெசன்  வந்தார்கள். அவர்கள் இன்ைறக்  உள்ள நம் ைடய ெப ம்பாலான 
அெமரிக்காைவ ேபால் ெவ ெமென ஒ  சாதாரண ெபயரள    ஸ்தவர்களாக சைபக்  
ேபாகாமல்  ட் ேலேய தரித்  ந்  மற்றவர்கள் ெசய்வ ேபால் ெதாைலக்காட் ைய கண்  
களித் , ெஜப ட்டத் க்  வராமல்  ல  இ ந்தார்கள். அ ல் ெமத்ெதா ஸ் க ம், 
பாப் ஸ் க ம், ெபந்ெதெகாஸ் க ம், இன் ம்  மற்ெறல்லா ம்  டஅடங் வார்கள். அ  
உண்ைம. அ   க ம் சரி. நா ம்  ட இைத, அைத பார்ப்பதற் ம் அல்ல  ெகாஞ்சம் ஊர ்
 ற் வதற் ம்; சைபக்  ேபாகலாம்  என்றால்  ெவப்பம்  க ம் அ கமா  க் ற  அல்ல  அ  
ேபால்ஏேதா காரியத்ைத ெசய்     சைபக்  ேபாகாமல்  ட் ேலேய தங்     ேறாம். ேம ம் 
நான் நன்றாக இ ப்பதாக உணர ல்ைல என்  ேவ     ேறாம். எனேவ, வரப்ேபா ற நாட்கள்  
ஒன் ல்  நீ ஆக் ைன  ர்க்கப்பட்  நியாயத்  ர்ப் ன்   ண் ல் நிற் ம்ேபா  இைதக் காட்  ம் 
ேமாசமாக நீ உணர்வாய் .அ  சரிதான் .

 ன்னர் உங்க க்  ெதரி ம்,இந்த   யவயதான அம்மாள்  சைபக்  ேபாகேவண் ம் என்  
இ ந்தார்கள். அவள், 'நல்ல , ேதேன,நீங்கள்  எங்ேகசைபக்  ேபா  ர்கள்“, என்றார்கள் .
35

எனேவ, அவர்க ம்,  'அம்மா, இங்ேக இந்த ெத   ைன ல் உள்ள ெபரிய  த் வ 
ெமேதா ஸ்ட் சைபக்  ேபா ேறாம்“, என்றார்கள் .
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அவள்,  'ஓ, நான் காைல ல் சைபக்  ேபாவ  வழக்கம்.இ  ஓய்  நாள் நான் சைபக்  
ேபாயாகேவண் ம்“, என்றார்கள் .

அதன் ன்  ஞா ற் க்  ழைம வந்த டன், அவர்கள் அந்த   ய அம்மாைள அங்ேக இ ந்த 
சைபக்  ெகாண் ெசன்றார்கள், அவ ைடய   ய உைட இவ் தமாக க த் வைரக் ம் 
 டப்பட்டதா ம், ைகவைரக் ம் நீண்  இ ந்த . அவள் உள்ேள வந்த டன் , உத யாளர்கள் 
உடன யாக ஏேதா ெசால்ல வந்த  ேபால் வந் ,  'நல்ல , இந்த நீண்டஉைடைய எங்ேக 
வாங் னீர்கள்? எந்த பைழய ெபா ட்கள்   ற் ம் கைட   ந்  இைத வாங்  வந் ர்கள்“, 
என்றார்கள் . அவேளா அங்ேக உள்ேள ெசன்றாள் , அவ ைடய   ய தைலம ர ்அவள் தைலக்  
 ன்னாக வாரப்பட்  ந்த  மற் ம் அவ ைடய  க ம் ேதா ரிக்கப்பட்ட ெவங்காயத்ைத ேபால் 
வழவழப்பாக இ ந்த . அவள் அங்ேக உள்ேள நடந்  ெசன்  உட்கார்ந்தாள் .

உங்க க்  ெதரி ம், ப்ளாக் ெட ல் ேகாட் (Flock tail coat - இவ்வைக ேமற்சட்ைட ன்   ன் 
பக்கம் இ ப் வைர ம்,  ன்பக்கம் அைத ட நீண் ம் வால் ேபால் காணப்பட் ம்இ க் ம்) 
அணிந்த அங்  ந்த ஊ யக்காரர ் எ ம் னார், அவ ைடய க த்  பட்ைட   வ ம் 
 ற்றப்பட்டதா  ந்த .அவர ்அங்ேக வந் , 'இப்ெபா  , என் அன்பான சைபயாேர, இப்ெபா   
நாம் ஆராதைனக் ள் கடந் ேபாேவாம்“, என்றார்.
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அதற்  அந்த   ய  மாட் , 'நல்ல , ம ைம“, என்றாள். உடேன அங்  ந்தஒவ்ெவா வ ம் 
ஒ   ட்ட கனடா நாட்  ெபரியவைக ஆண்  வாத்ைதப் ேபால் க த்ைத நீட்  ற் ம்  ற் ம் 
பார்த் , என்னதான் நடந்த  என்  அவர்கள்  ம் ப் பார்த்தார்கள். என்னதான் நடந்த  என்  
அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் .

அந்த ஊ யக்காரர,்  'நான்  ம ப  ம்  யற்  ெசய்யட் ம். நல்ல , இப்ெபா  , 
 மாட் கேள, கனவான்கேள இன்ைறக்  நம் மத்  ல் இேய    ஸ்  மகத்தான 
ஒ வரா  க் றார ்என்  நாம்   வா க் ேறாம்“, என்றார்.

அதற்  அந்த அம்மாள், நல்ல , கர்த்த க்  ம ைம ண்டாவதாக, ஆெமன் ,“என்றாள். 
அவ ைடய மக ம், ம மக ம் அங்ேக தைல  ணிந்தவா  உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தார்கள். 
அவர்க க்  என்ன நடந்த  என்  ெதரிய ல்ைல.

அங்  ந்த உத க்காரர ் ஓ வந் ,  'அம்ைம ர், நீங்கள்  ஊ யக்காரைர   க் ட்  
தைடெசய்  ர்கள். அவரால்   ரசங் க்கேவ   ய ல்ைல“, என்றார்.

நிச்சயமாகேவ அவ க் ம் எனக் ம் ெபரிய  த் யாசம் இ க் ற . அவர்கள்,  'ஆெமன் “ 
என்  சத்த ட ல்ைலெயன்றால் என்னால்  ரசங் க்க   யா . அந்த ஒ  காரியம்தான்  எனக்  
ெதரி ம். நான் எங்ேக நிற் ேறன்  எனக்  ெதரிய ல்ைல.  'ஆெமன் ” என்றால்,  'அப்ப ேய 
ஆகக்கடவ “, அப்ப  ெசால்வைத நான் ேகட்க   ம்  ேறன் . அ  வார்த்ைத தன்   ப்ைப 
எ த் க் ெகாண் , இ தயத்  ள்  ெசல்  றதா  க் ற . ஒ  ேவைள அவ ைடய ெபயர,் 
'யார,்யார?் ”  (who's who?) என்ற ெசல்வாக் ம்,  ரபலாமானவர்கள் ெபயர்கள் அடங் ய 
 வரப் த்தகத் ல்    ல்  ரபலமானதாக இல்லாமல் இ க்கலாம், ஆனால் அ  
ஆட் க் ட் யானவரின்   வ ஸ்தகத் ல் இ க் ற  என்  நான் நம்  ேறன் . உலகத் ல்  உள்ள 
'யார,் யார?்“(w h o ' s  w h o )  என்ற  வர  த்தகத் ல் என் ெபயர ் இ ப்பைத 
காட்  ம்ஆட்  ட் யானவ ைடய  வ த்தகத் ல் என் ெபயர ் இ ப்பைதேய நான் 
  ம்  ேறன் .அ  சரிதான் . ஆம், ஆட்  ட் யானவரின்  வ ஸ்தகத் ல் என் ெபயர ்
இ ப்பைதேய நான்   ம்  ேறன் . ஆம், அந்த இடத் ல்தான்  அ  இ க்க ேவண் ம்.
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 ல நாட்க க்   ன் நான்  வடக்   ரிட் ஷ்  ெகாலம் யா ல்  இ ந்தேபா , எனக்  
 ன்பாக ஒ  காட்  ேதான் ய . அ  என்ைன   ர்கக் ைவத்த .  த ல், நான் ஒ  வயதான 
ப ப்  நிற ள்ள கர ைய,   ைரேமல்  ரத்  ெகாண்  ந்ேதன் . அ  ைடய படத்ைத நான் 
எ க்கக் டா  என்  அந்த வயதான கர  ம்   ரமா  ந்த . ஆனால் என்னால்    ம் என்  
நான் நிைனத்ேதன். இ ப்  ம் என்னால் அைத ெந ங் ேபாக   ய ல்ைல. ெகாஞ்ச ேநரம் 
க த் , ஓ,  ட்டத்தட்ட  ன்  வய    ைர, அ  அ ப்பட்  ந்த , அ  என்ைன  க்  எ ய 
ேவண் ெமன்    ந்தவைர  யற் த்த . இந்த வயதான கர ைய நான் த ர்க்க  யற்  
ெசய் , ெசங் த்தான பக்கங்கைள ெகாண்ட   ய,   கலான பள்ளத்தாக் கள் வ யாக 
நாங்கள்  ெசன்ேறாம். நான்   ம்  பார்த் , அைத என்னால் பார்க்க   யா  என்  
நிைனத்ேதன், ஆனால் என்னால் அைத பார்க்க   ந்த .
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எனேவ நான்    ம்  பார்த்தேபா , அங்ேக இர  வந்  ெகாண்  ந்த . நான்  ன் ன்  
உச் க்  ெசன் ,  ற் ம்  ற் ம் பார்த் . எந்த வ யாக நான் வந்ேதன், என்  ேயா த்ேதன் . 
எனேவ, உங்க க்  ெதரி ம், அங்ேக ேமேல நீங்கள்    ம்  ெதாடர்ந்  ேபாக 
  ம்பமாட் ர்கள், காரணம்  நீங்கள்  ஐ   ைமல்க க்  அப்பால்  சாைலேயா அல்ல  
ேவெற  ம் இல்லாத இடத் ற்  ெசன்     ர்கள் . அங்ேக ஒ   தமாக ேமக  ட்டமா ம், 
ெகாஞ்சம் பனி  ட்டமா ம் இ ந்த , ஆகேவ தான் நான் அந்த வயதான கர  னிடத் ல்  
ெந ங்  ெசன்  படம் எ க்க இ ந்ேதன் . நான்   ற் ப்பார்த் ,  'சரி, நிச்சயமாக இ தான் 
சரியான  ைச“, என்  நிைனத்ேதன். ெகாஞ்ச  ரம் சவாரி ெசய்த ன் , பனி  ட்டம்  ல , நில  
காட் க்  வந்த .  'சரி,நான் உண்ைம ேலேய சரியாக   ம்  சவாரி ெசய்யத்தக்கதாக 
என்னால்  என்  வ ைய  பார்க்க     ற .  நிைலைம  இன் மாக  ேமாசமா  ெகாண்ேட  ேபான ,
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எனேவ நான்  ெந ப்ைப  ட் , இந்த இரைவ இங்ேக க க்கட் ம்”, என்  நிைனத்ேதன்.

எனேவ ெகாஞ்ச  ரம் கடந்  ேபான ன், என் ைடய   ய   ைரக்  உண்ைம ேலேய 
வா ல்  ைரதள்ளிய . காற் னால் அ த்   ேழ  சப்பட்ட, ெதளிவாக ெசால்லப்ேபானால்,  ேழ 
தள்ளப்பட்  எரிந்  ேபான மரங்களிடத் ல்  வந் , அைத (  ைரைய) கட் ப ் ேபாட்ேடன் . 
உண்ைம ேல பலத்த காற்     மரங்கைள  ேழ தள்ளின ஒ  இடம்மாக அ  இ ந்த , 
காரணம் மரங்கள்  எரிந்  ேபான ன் அைவகளில் இ ந்   வன் ேபாய்   ம், ேம ம் அேநக 
மரங்கள்  காற்    னதால்  ஒன் ன்  ேமல் ஒன்  க ழ்ந்  ந்தன. அதன்  ற  நான் அங்ேக 
நின் ,அைத ஓய்ெவ க் ம்ப   ட்  ட்ேடன் .   ைர ல் இ ந்  இறங் ன ன் ,அங்ேக சற்  
நான்  ேழ உட்கார்ந்ேதன் , ெபரிய, ெவள்ைள ேமகங்கள் , அைவ கடந்  ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்தேபா , அ  டாக நில ம் ெவளிச்சத்ைத  ரகா த் க் ெகாண்  ந்த , அைத 
நான் 'கைடயப்பட்ட ேமார் ேபான்  பல அம்சத் ல் காணப்ப ம் ேமக  ட்டம்“ என்  நான்  
அைழப்ப ண் .
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'நல்ல , இ  நான்  நிற்கக்  ய ஒ  நல்ல இடம்“ என்  நிைனத்ேதன் . காற்  
  க்ெகாண்  ந்த , அ  பனி  ட்டத்ைத ம் அ த்  ெசன்ற . அதன்  ன் நான் ேகட்ட ேலேய 
 க ம் பயங்கரமான  னக ன்  சத்தத்ைத ேகட்ேடன் . நான்,' அ  என்ன சத்தமா  க் ம்”,என்  
எண்ணிேனன் . ம ப  ம் அேத சத்தத்ைத ேகட்ேடன் .  (சேகா.  ரான்ஹாம் அைத 
 வரித் காண் க் றார்)  'ம்-ம்-ம்-ம்“ .  'இ  ஆ கள்  உலா ம் ஒ    லான இடம்”, என்  
எண்ணிேனன் . அதன்  ற  உடேன, நில  ேமகத் ற்   ன்னி ந்  ெவளிேய வந்த , அந்த 
 ரமாண்டான, ெபரிய பழைமயான, மரித்  ேபான, ஊ  இைல வைக மரங்கள் , நில  ஒளி ல் 
ெவள்ைள ெவேளர்ெறன்  அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்தன. நில  அைவகள்      ரகா த் க் 
ெகாண்  ந்த னால், அைவ கல்லைற கற்கள்  ேபால் காணப்பட்டன. அ  தாேம நான் 
ேகட்ட ேலேய  க ம் பயங்கரமான சத்தமா  ந்த .  'நான் வந்த  எப்ேபற்ப்பட்ட 
இடமா  க் ற “ .  'ேதவேன,நான்  இங்ேக தங்க ேவண் ம் என்  நீர ்   ம்   ரா” என்  
நிைனத்ேதன்.

என் ைடய   ய   ைர கட்டப்பட்  ந்த . நான்  அங்ேக உட்கார்ந் , ஆச்சரியப்பட 
 வங் ேனன்.  'எ , இந்த பழைமயான மரங்கைள,  யரமான சத்தத்ைத எ ப்பெசய் , 
இவ்வ யாக கடந்  ேபா ற நபைர   லைடய ெசய் ற ?“ என்  நிைனத்ேதன் . என்ேன‚ 
இவ்வ யாக கடந்  ேபா ற எந்த ஒ  நப ம் பயப்ப வான் . அங்ேக ெகாஞ்ச ேநரம் நான் 
உட்கார்ந் , இம்மா ரி   ய பழைமயான காட்  நிகழ்வைத பார்த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . 
ெகாஞ்ச ேநரம் க த்  நான்  கவனித்தேபா , இேதா ம ப  ம் காற்  இைரச்ச ட்  ெகாண்  
 சத் ெதாடங் ய . அந்த வயதான மரங்கள்   யரத் னா ம்,ேவதைன னா ம்  னங்  
ெகாண்  ந்தன. சரி, இதற்  என்னதான் அர்த்தமா  க் ம்  என்  நிைனத்ேதன். ேயாேவல் 
 த்தகத் ல் உள்ள ஒ    ய ேவதவசனம் என் நிைன க் வந்த .  'பச்ைசப்     ட்டைத 
ெவட் க் ளி  ன்ற ; ெவட் க் ளி ட்டைத பச்ைசக் ளி  ன்ற ; பச்ைசக் ளி  ட்டைத 
  க்கட்ைடப் ச்   ன்ற ”, இந்த எல்லா   ய  ச் கள் . அைதக்   த்  நான்   ந் த் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் , அந்த ஒவ்ெவா   ச் க ம் ஒேர  ச் தான் , ஆனால் அ  ெவவ்ேவ  
காலகட்டத் ல் இ ந்த . அ  ஒ   ச் யாக கடந்  ேபாய் ம ப  ம் அ  ேவெறா   ச் யாக 
  ம்  வ  ற . பச்ைசப்  , ெவட் க் ளி,   க்கட்ைடப் ச்  இைவயா ம் ஒேர  ச் தான் , 
இ ப்  ம், அ  அ  ைடய ெவவ்ேவ    ய காலகட்டத்ைத காண் க் ற .
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'ஆம், அ  சரிதான் . சரி, அப்ப ெயன்றால் ஏன் ேதவன் என்ைன இங்ேக நி த் னார் என்  
நான் பார்க்கட் ம்“, என்  நிைனத்ேதன். இந்த ெபரிய, பழைமயான மரங்கள்  யா ம் ஒ  ைச 
அசலான மரங்களா  ந்தன. உங்க க் த ் ெதரி ம், அ  இங்  க் ற  ல  ரமாண்டமான, 
ெபரிய  ைறத்  ேபான, சைபைய எனக்  நிைன க்  ெகாண்  வ  ற . அைவ  க ம் 
உயரமாக அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்தன. ஓ, என்ேன, அவர்கள்  ரான  கரத்ைத கட் , என்ேன‚ 
பட்டணம்   வ ம் அ  காணப்படத்தக்கதாக அவ்வள  உயரமா ம், அேத சமயத் ல் அ  அந்த 
மரித் ேபான மரத்ைத ேபால ம்  இ ந்த . ஓ, நிச்சயமாக அைவயா ம் ஒ  ைச அசலான 
மரங்களா  ந்தன. அைவயா ம்  ஒ   ைச  த்தரன், ெமத்ெதா ஸ்ட் இன் ம் அ  ேபான்ற 
காலத் ல் பரி த்த ஆ  னால் நிரப்பப்பட்  ந்தன. ஆனால்  த்தரன்கள்   ட்  ெசன்றைத, 
ெமத்ெதா ஸ் கள்  ன்றன; ெமத்ெதா ஸ் கள்  ட்டைத பாப் ஸ் கள்   ன்றன; பாப் ஸ் கள்  
 ட்டைத ெபந்ெதெகாஸ் கள்   ன்றன. ஓ, அந்த பரிதாபமான மரமான   ன்  
ேபாடப்பட்டதா  ந்த . அைதப்பற்  ெசால்ல ேவண் ய  எல்லாம் அவ்வள தான் .
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 வக்கத் ல் ேதவ ைடய  தந் ர தமான, அவ ைடய மரமா ய அவ ைடய  ராட்ைச 
ெச  அ  ஒ    ய சைபயாய், ஐக் யத்ைத ம், அன்ைப ம்  அங்ேக ெகாண்  ந்த . 
அவர்க க்  ேவதாகம உபேதசம் இ ந்த . அவர்க க்  அங்ேக யா ம் சரியாய் இ ந்த . 
அதன் ற  அங்ேக ஒ   ச் அைத  ன் ேபாட வந்த .  ன்னர் இன்ெனா   ச்   ன்  ேபாட 
வந் , கைட  ல் அ  ஒன்  ல்லாமற் ேபாய், ெவ மேன ஒ   ரமாண்டமான, ெபரிய, 
பழைமயான, ெவ ைமயான, ஆ கள்  உலா ம்   லான (spooky-looking) இடமாக அ  
மா ப்ேபான . அ சரிதான் .
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 ன்னர், ஒவ்ெவா  தடைவ ம் காற்    னேபா  அைவ  யரமாக  னங் ன .  'அ  
சரிதான். ஒவ்ெவா   ைற ம் ேதவன் ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவத்ைத   ம்  ெகாண்  வந்த 
ேபா ,  இந்த  ெபரிய,  பழைமயான  சவக் டங் கள்  ெசய்த  ஒேர  ஒ  காரியம்  என்னெவனில்  அ 



12ஏன்  ல மக்களால்  ெவற் ைய காத் க்ெகாள்ள  ய ல்ைல?

அங்ேக நின் , ம்-ம்-ம்-ம்- அற் தத் ன்  நாட்கள்  கடந்  ேபாய் ட்ட , ம்-ம்-ம்-ம்- அப்ப ப்பட்ட 
ஒ  காரியேம இல்ைல, என்   ணங் ன“. ேம ம் அ  ஆ கள்  உலா ம் அள க்  மக்கைள 
அங்  ந்   ரட்  ற   ைல ெகாண்  வ  ற இடமாய் இ க் ற , என்  நான்   ேனன்.

'நல்ல ,  ன்னர், ஏன் நீர ்காற்ைற அ ப் னீர,் ேதவேன? அைத ஏன் நீர ்அ ப் னீர?்“ என்  
நான்எண்ணிேனன். அவர்கள் அவ்வள தான் ; அவர்களால்  ஒன் ம்  ெசய்ய   யா ; அவர்கள் 
அைத ஒ  ேபா ம் ெபற் க் ெகாள்ளமாட்டார்கள் . காய்ந் , இ  ப்ேபான அந்த பைழய மாட்  
ேதாைலேபால்  இ க் றார்கள் . அவர்க க்  ஏதாவ  ெசால்ல  யற் க்க ேவண் ய 
அவ ய ல்ைல, ஏெனனில் அவர்கள்  அைத   வா க்க ேபாவ ல்ைல. அவர்கள் இ  , 
மரத் ப்ேபாய், காய்ந்  ேபாய்  ட்டார்கள், அவ்வள தான். ஆனால்,  ' ன்னர் ஏன் நீர ் காற்ைற 
அ ப் னீர”், என்  எண்ணிேனன். எனேவ, அதன்  ன்னர் ேயாேவல்  த்தகத் ல்ெசால்லப்பட்ட, 
'ஆனா ம், ெவட் க் ளிக ம்,   க்கட்ைடப்  ச் க ம் பட் த்த வ ஷங்களின்   ைளைவ 
உங்க க்    ம்ப அளிப்ேபன்  என்  கர்த்தர்   னைத“, நிைன   ர்ந்ேதன் .
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'அ  எங்ேக ஆண்டவேர“, என்  நிைனத்ேதன். அதன்  ற  நான்  கவனித்த ேபா , இந்த 
மரங்களின்  அ ப்ப     ந்  ஒ   ட்ட  தர்கள், அதாவ  ஒ      ட்ட ெச கள் வளரத் 
ெதாடங் ன. அைவ பச்ைசயா  ந்தன, அ  உண்ைம. ஒ  ேவைள சைப ஒ    ய பச்ைசயான 
ெச ைய ேபால் நடந்  ெகாள்ளலாம். ஆனால், சேகாதரேன, அ  ேதவ ைடய காற்    ம்ேபா  
அதற்  வைளந் ெகா க் றதா  க் ற . ஒவ்ெவா   ைற காற்    ம்ேபா  அந்த   ய 
ெச கள்   ரித்  ெகாண் ம்,   த் க் ெகாண் ம், களி ர்ந்தன. நான்,  'ைபயேன,அ  
பைழயமா ரியான ெபந்ெதெகாஸ்ேத  ட்டத்ைதப்ேபால் இல்ைலயா,அப்ப ப்பட்டஒன்ைற நான்  
பார்த்ேத ல்ைல.” அ  சரிதான். சரி. நிச்சயமாக.

ஓ, அந்த   ய ெச கள் , காற்    னேபா , அைவகள்  வைளந்  ெகா க் றதாய் இ ந்தன. 
அைவகள் , 'நான் அந்த  ட்டத் க்  ேபாகமாட்ேடன் . நான்   ரிஸ் ேடரியன் . நான் (ேதவ ைடய) 
ஐக் யத்ைத ேசர்ந்தவன்  (Assemblies of God). ஓ, என்னால் அவர்கேளா  ஒத் ேபாக   யேவ 
  யா “, என்  ெசால் ம். பைழய இ மாப்பான,  ைறத் ேபான, பா  ெசத்தவர்கேள... 
உங்க க்  என்னதான் நிகழ்ந்த ? இன்  நமக்  எ  ேதைவெயன்றால் நம்ைம  ர ்ெசய்ய   ய 
அசலான ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவம்,  வ ள்ள ேதவ ைடய சைபகளில்   ம்ப அளிக்கப்பட 
ேவண் ம். 'ேதவேன,அைத நீர ்ெசய் ரா?” என்  நிைனத்ேதன்.
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நான் அந்த   ய அலச ப்ப  ற  ட்டத்ைத பார்த்ேதன்  அல்ல  (ச தாயத்   ந் ) 
நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள்  அல்ல  ேவ  எ ேவா, உங்க க்  ெதரி ம், அப்ப த்தான்  நம்ைம 
அவர்கள் அைழப்பார்கள் .  'சரி,அைவ பச்ைசயாக இ க் றேத“, என்  நீங்கள்   றலாம். அைவ 
பச்ைசயாக இ க்கலாம், ஆனால் அைவ காற்  அ க் ம் ேபா  வைளந்  ெகா க் ற . அைவ 
வைளந்  ெகா க்கலாம், ஆனால் அதன்  ன்னர் எப்ப ேயா அைவ  வைன உைடயதாக 
இ க் ற . அ  ஒ  நல்ல காரியமாய் இ க் ற .

'அப்ப யானால் நீர ்அைத ஏன் அவ்வள  க னமாக அைசக்க ேவண் ம்“, என்  நிைனத்ேதன். 
நீங்கள்  ஒவ்ெவா   ைற ம் ஒ  மரத்ைத அைசப் ர்களானால், அைத  ற்  ம் இ க் ற 
அ  ைடய ேவர்கள் தளர்ந்  ெகா த்  ேம ம் ஆழமாக ெசன் , ேவ ன்  பற்    த் க் 
ெகாள் ம். அேதேபால்  ஒவ்ெவா   ைற ம் நாம் நம் ைடய இ தயத்ைத  றந் ெகா த் , 
பரி த்த ஆ  உள்ேள வர இடம் ெகா ப்ேபாமானால், அ  தாேம ேவர்கைள ேம ம் அைசயச் 
ெசய் , அதன்  லம் நாம் ேம ம் ேவ ன் ,   ஸ்  இேய  க் ள்  ேம ம் ஸ் ரப்பட ெசய் ம். 
அைசக்கப்படாத கன்மைலேமல் நங் ர டப்பட் ,   வாக இரட்சகரின்  அன் ல் பா காப்பாக 
ஸ் ரப்பட்  க் ேறாம்.

சைபக்  இன்  எ  ேதைவெயன்றால், தன்ைன  றந்  ெகா த் , பச்ைசயாக மாற 
( வைனப் ெபற் க் ெகாள்ள) ேவண் ம்.  'நான் டாக்டர் Ph.D பட்டம் ெபற்றவன் . என் ைடய 
ேமய்ப்பர் ஒ ...“ என்ெறல்லாம் நீங்கள்   ற  யற் க்க ேவண்டாம். எப்ப ேயா, அதற்  அர்த்தம் 
தான் என்ன? ேவதாகமத் ல் D.D என்றால்  ' (Dumb Dog) ஊைம நாய்” என்  அர்த்தம். அ  
அன்   ந்  இன்  வைரக் ம்  மாறாமல்  அேத  தமாகத்தான்  இ க் ற  என்  நான் 
நிைனக் ேறன் . அ  சரிதான் . சேகாதரேன, நமக்  D.D. அவ ய ல்ைல. நமக்   வ ள்ள 
ேதவ ைடய சைப ல் பரி த்த ஆ  ன் அ பவம்  தான் அவ யம். அ  உண்ைம என்  
உங்க க்  ெதரி ம். நாம்  வைனப் ெபற் க் ெகாண் , உ ரைடய ேவண் ம். அந்த  வன் 
உங்கைள உ  ள்ளவனாக இ க் ம்ப  ெசய் மானால் , நீங்கள்  ெதாடர்ந்   ன்ேனாக்  ெசன்  
அந்த  வைன ெபற் க்ெகாள் ங்கள். அ  சரிதான்.
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இந்த  வபாைத  ண் க்கப்பட ல்ைல. ெவட் க் ளிகள்  அைத பட் க்க ல்ைல. ஓ, 
சேகாதரேன, வரப்ேபா ற நாட்கள்  ஒன் ல்  ேதவன் அவ ைடய  ச்  ம ந்ைத எ த் க் ெகாண்  
 ேழ வந் , ெவட் ய  ன்  தம் இ க் ம் அ  மரத் ண் ன்  ேமல் அைத ெதளிக்கப்ேபா றார.் 
உலகம் வளர்வ  ேபால் அவ ம் அவ்வள  நிச்சயமாக வளரப்ேபா றாள் , அைத அவள் 
ெசய்யப்ேபா றாள். ஆம் ஐயா.   க்கட்ைடப்  ச் , ெவட் க் ளிகள்  பட் த்  ேபாட்ட 
வ ஷங்கைள ேதவன்   ம்ப அளிப்பார.்

இப்ெபா  , ெபந்ெதெகாஸ்  நாள் அன்  ெசம்ம யாட்  ேதா னால் ஆன  ற்  இ ப  
  த் கள்  அங்ேக  இ ந்தன.  அ  சரிதான்.அ  ெவள்ளா  ேதால்  இல்ைல,  ஆனால்
46
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ெசம்ம யாட்  ேதால், அ தான்   றப்பானதாக் ய . ஆம் ஐயா, அந்த   ய   த் கள்  
ேமலைற ல் ைவக்கப்பட்டன, அைவயா ம்  தங்கைள  ட் க் ெகா த் , வளர்ச்  னால் 
ஏற்படக்  ய வ  ல் இ ந்தன. ேம ம் ேதவன் அவர்க க்  ெபா யப் ேபா ற 
ஒவ்ெவான்ைற ம்   த் க்ெகாள்ளத்தக்கதாக தங்க ைடய இ தயத்ைத அைவ  றந்  
ெகா த்  ந்த . ஆம் ஐயா. இன்ைறக்  நாேமா 'நான் அங்ேக ேபாேவன், ஆனால் நான் என்ன 
ெசய்ேவன்  என்  ெசால்லட் மா, நான் அைத   வா க்கமாட்ேடன் . எவ்வள தான் அவர ்
ேவதாகமத்   ந்  எ த்  அைத ெதளி ப த் னா ம் நான் அைத   வா க்கேவ மாட்ேடன் “, 
என்  ெசால்ேவாம். சரி, எ  எப்ப ேயா பைழய மாட் த் ேதா ம், ெவள்ளாட்  ேதா மா ய 
உங்க க் , என்னதான் ஆன ?

நாம்  ரிைய ெசய்வதற்க்  ஏேதா காரியம் அவ யமா  க் ற . பரி த்த ஆ யானவர் 
 ரிைய ெசய்ய ெதாடங் வதற்   ன், அவர ் ெசய்ய ேவண் ய ஏேதா காரியம் இ க் ற . 
உங்க க்  அ சரி என்  ெதரி ம். ஓ, நாம்   க் ற இந்த பரிேசய காலம் , அ :  'நான் 
உங்க க்  ெசால் ேறன், ஓ, இந்த ஏழாவ  ப த்த ஒன் க்   தவாதவன் எனக்  
 ரசங் ப்பைத நான் அ ம க்கமாட்ேடன் . நான்  இன்ன-இன்ன இடத்   ந் வந்  க் ேறன் ; 
நான் கல் ரி ல் ப த்  க் ேறன் “, என்  ெசால் ம். ஆனால் அைத எப்ப  கட் ப்ப த்த 
ேவண் ம் என்  அ ந்  ெகாள் ற ேபா ய ஞானம் உங்களிடத் ல்  இல்லாம  க்கலாம். 
சேகாதரேன, அ   ற்  ம் ேவ பட்ட அர்த்தமா  க்கலாம் . நான் உங்க க்  ெசால்  ேறன் , 
ப  க் ம் அப்ப ப்பட்ட ஒன்  இ ந்த , ஆனால்   ஸ் ைவ அ ந் ெகாள் ம்ப க்  அவன் 
தான் கற் க் ெகாண்டைத  றக்கணித்தான் .
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ஆனால் அைத ெசய்ய டாதப க்  இ க் ம் ெதால்ைல என்னெவனில், நாம் ம ப  ம் 
நிரப்பப்ப ம்ப க்  நம் டத்   க் ம் ேதைவ ல்லாத யாவற்ைற ம் ெவளிேய ெகாட்ட 
ேவண் ம், அ தான் சைபக்  இன்  அவ யமா  க் ற . இங்ேக அந்த  ற்  இ ப    ய 
  த் கள்  ேமலைற ல் இ ந்தன. அப்ெபா     ெரன்  பரேலாகத்   ந்    ய  ராட்ைச 
ம  பலத்த காற்  அ க் ற  ழக்கம்ேபால  ேழ இறங்  வந்த . அங்  ந்த அந்த   ய    
  த் கள்  வளர்ச்  னால் ஏற்ப  ற வ ைய ெபற் க் ெகாள் ம் வைரக் ம் அ  அவர்கைள 
நிரப் ய , அதன் ற  அவர்கள் அங்  ந்  ள்ளிக்   த்  ேதசம்   வ ம் ேபாய் 'இ தான்  
அ “ என்றார்கள் . சேகாதரேன, இ  அ வாக இல்லாத பட்சத் ல், அ  வ ம் வைரக் ம்  நான் 
காத் க் ெகாண்  ப்ேபன் . அந்த ஒ  காரியம் தான் நிச்சயமான .

இேய    ஸ்  ன்  உ ர்த்ெத தல்   லமாய் வந்த இந்த ஆச்சரியமான, ேமம்பட்ட பரி த்த 
ஆ  ன் அ பவம் , அ  அேத நபர.் அவேர நமக் ள்ளாக ம், நம் லமா ம் எல்லாவைக  ம் 
 ரிைய ெசய் றதா  க் ற , ஆகேவ அ  எப்ேபற்பட்ட காரியம்; அ  எப்ேபற்பட்ட ஒ  
அ ைமயான காரியம். அதற் ள்   வன் இ க் ற .  வ ள்ள ேதவ ைடய சைப, அ  
  வ ம்  வனால் நிரப்பப்பட்  க் ற . அ   ளிப் ல்லாத ம வா  க் ற . அ ல் 
இன் மாக அந்த  வ அ  அைத நிரப் , வளரச் ெசய் , தள்ளிக் ெகாண் ம், ெந க் க் 
ெகாண் ம் இ க் ற . அைததான்,   ஸ்   ைடய அ பவத்ைத ேதவன் அதற்க்  ெசய்  
ெகாண்  க் றார.்
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நான் வன லங்  ேமற்பார்ைவயாளராக இ ந்தேபா , என்   யத் ல் நான் பார்த்த ேலேய 
 க ம் சந்ேதாஷமான ஊற்  என்  எண்ணி  ந்த ஒ    ய இடத் ற்  நான் ெசல்வ  
வழக்கம். ஏெனனில் அந்த   ய ஊற்  எந்ேநர ம் ெபாங் க் ெகாண் ம்,   த் க் ெகாண் ம் 
இ ந்த . எனேவ ஒ  நாள் நான் அவ்வ யாக கடந்  ெசன்றேபா  அங்  உட்கார்ந்தப , '  ய 
ஊற்ேற, உன்ைன இவ்வள  சந்ேதாஷமாக ைவப்ப  எ ? ஏன் நீ எப்ெபா  ம் ெபாங் க் 
ெகாண் ம்,   த் க் ெகாண் ம் இ க் றாய்?“ 'ஒ  ேவைள மான்கள்  உன்னிடத் ல் தண்ணீர் 
  ப்பதாேலேயா”, என்ேறன்.
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அ  தன்னால்   ம்  ேபச    மானால், அ , 'இல்ைல,சேகாதரன்   ரான்ஹாம், ம் ஹ ம் “ 
என்  ெசால் ம் . நான், 'ஒ ேவைள கர கள்  உன்னிடத் ல் வந்  தண்ணீர்   ப்பதால், உன்ைன 
அ  சந்ேதாஷமாக ைவக் ற ”, என்    ேவன் .

அ , 'இல்ைல,சேகாதரன் ரான்ஹாம், அ   ைடயா “, என்  ெசால் ம்.

நான், 'சரி,ஒ ேவைள நான்உன்னிடத் ல்  தண்ணீர்   ப்ப னால் இ க்கலாம்“, என்ேறன் .

அ , 'இல்ைல,அ  ம் இல்ைல“, என்  ெசால் ம்.

'சரி, அப்ப யானால் எ  உன்ைன  ள்ளிக்  க்கச ்ெசய் ற ?“

அ  தாேம தன்னால்   ம்  ேபச   மானால், 'சேகாதரன்  ரான்ஹாம்,  ள்ளிக்   ப்ப  
நான் அல்ல. எனக்   ன்னாக இ க் ற ஏேதா ஒன்  என்ைன தள்ளிக் ெகாண் ம்,  ள்ளிக் 
  க்க ம் ெசய் ற “, என்  ெசால் ம். அப்ப த்தான்  ம ப  ம்  றந்த ஒவ்ெவா  
 மாரனிடத்  ம்,  மாரத்  னிடத்  ம் காரியம் இ க் ற . அ  உங்க ைடய 
உணர்ச் வசப்ப தல்  இல்ைல, உங்க க் ள்ளாக இ க் ற ஏேதா ஒன்  உங்கைள தள்ளிக் 
ெகாண் ம், உங்கைள  ள்ளிக்   க்க ம் ெசய் ற . அ  சரி. உண்ைம.

ஆம்.    ய   றப் ன்  அ பவங்கள்  அ தான்  இன்ைறக்  நமக்  ேதைவயா  க் ற .50
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இப்ெபா  , எேசக் யல்  அைத ெகாண்  வந்த  தானத்ைத நீங்கள்  கவனிக்க ேவண் ம் என்  
இ க் ேறன் . அவன்,'நான் உங்க க்    தான இ தயத்ைத ெகா த் , உங்கள்  உள்ளத் ேல 
  தான ஆ ையக் கட்டைள ட் , உங்கள்  உள்ளத் ேல என் ஆ ைய ைவப்ேபன்“, என்றான். 
அங்ேக  ன்  காரியங்கள்  இ ப்பைத நீங்கள்  கவனிக்க ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் . 
ஒ    ய இ தயம். 'நான்  அந்த கல்லான இ தயத்ைத எ த் ப் ேபா ேவன் ”. அ தாேம நீங்கள்  
ெபற்  ந்த பைழய மா பட்ட இ தயம். 'நான்  உங்க க்  ஒ    தான ஆ ைய ெகா ப்ேபன்“. 
இப்ெபா   அேநக  ைற  க ம் ேமாசமான தவ  நடக் ற , அ  என்னெவனில் , மக்கள்  
அேநக  ைற அந்த   தான ஆ ையதான்  பரி த்த ஆ  என்  எண்ணிக் ெகாள் றார்கள் . 
ஆனால் அ  அவ் தம் இல்ைல, அ  ஒ    தான ஆ யா  க் ற . ஏன், உங்கேளா ம் 
உங்க ைடய பைழய ஆ ேயா ம் உங்களால் ஒத்  ேபாக   யாத பட்சத் ல் , பரி த்த 
ஆ ேயா  உங்களால் எப்ப  ஒத்  ேபாக    ம்? நீங்கள்  அவ ைடய ஆ ேயா  ஒத்  
ேபா ம்ப க்  ேதவன் உங்க க்  ஒ    தான ஆ ைய ெகா க்க ேவண் யதா  க் ற . 
'நீங்கள்  அைத ஏற் க் ெகாள் ம்ப க்  உங்க க்  ஒ    தான இ தயத்ைத, ஒ  சைதயான 
இ தயத்ைத ெகா த் ,  ன்னர் அந்த இ தயத் ல் ஒ    தான ஆ ைய அ ளி, அதன் ற  
அ ல் என் ஆ ைய ைவப்ேபன்”. கவனி ங்கள் ,   தான இ தயம்,   தான ஆ , மற் ம் 
என் ைடய ஆ , இந்த  ன்  காரியங்கைள   த்  அவன் ேப னான்.

நல்ல , நீங்கள்  அந்த   தான ஆ ைய ெபற்ற டன் , நீங்கள்     வைத  ட்     ர்கள் , 
நீங்கள்  ெபாய் ேப வைத  ட்     ர்கள் , இன் ம் அ  ேபான்ற அேநக காரியங்கைள 
 ட்     ர்கள் . எனேவ, நீங்க ம்,  'ஓ, அல்ேல யா, நான்  அைத ெபற் க் ெகாண்ேடன்“, 
என்  ர்கள். கவனி ங்கள்   தல்  ைற யாராவ  உங்கள்  பாைத ல் ெகாஞ்சம் 
  க்  ம்ேபா , ஓ இரக்கம் உண்டாவதாக, காரியேம  த் யாசமா  க் ம். நிச்சயமாக. 
ரைவத் ேதாட்டாைவ சாப் ட்ட தவைளையப் ேபால்   ர ் ேகாபத் ல் ெபாங்  எ ம்  ர்கள் . 
ஆனால் நான் உங்க க்  ெசால்லட் ம், சேகாதரேன. அந்தகாரணத் னால்  தான் உங்களால் 
ேதவ ைடய ஆ ைய ெபற் க் ெகாள்ள  ய ல்ைல. அ  உண்ைம.  'ஓ, அவன் என் காைல 
  த்  ட்டான் , என்னால் அைத ெபா த் க் ெகாள்ள   யா ”, என்  நீங்கள்      ர்கள் . 
சரிதான். அ  உனக் ள்  நீ எைத ெபற்  க் றாய் என்பைத காட்  ற . அ  உண்ைம.  'நான்  
உங்களில்   தான ஆ ைய ைவத் , அதன்  ன் என் ைடய ஆ ைய உங்க க் ள்  
ைவப்ேபன்“.
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இப்ெபா  , மனிதனின் உணர்ச் கள்  எ ம் ைமயத் ல் இ தயம் இ க் ற . உங்க ைடய 
இ தயம் உங்களின்  ைமயத் ல் இ க் ற . அ   க ம் சரி. எனேவ ேதவன் பைழய மனிதனின் 
ைமயத் ல்   தான இ தயத்ைத ைவக் றார,்  ன்னர்   தான ஆ ைய அந்த   தான 
இ தயத் ன்  ைமயத் ல் ைவக் றார.் அதன் ன்  தன் ைடய ஆ ைய அந்த   தான ஆ  ன் 
ைமயத் ல் ைவக் றார.்

இப்ெபா  , இைவயா ம் ஒ   கழ் க்க க காரத் ல் உள்ள  க் ய   ள் ல் (main spring) 
ேபால் இ க் ற . கவனி ங்கள்அ ல் இங்ேக ஒ  ெசா க் ம் (click), அங்ேக ஒ  ெசா க் ம் 
ேவைல ெசய் ம்ப  அைமத்  ப்பார்கள். இங்ேக அத ைடய   ய சக்கரங்கள்  ழன்  
ெகாண்  க் ம். ஆனா ம் இைவயா ம்  அந்த  க் ய   ள் ல் னால்  
கட் ப்ப த்தப்பட்  க் ம்.
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சேகாதரேன, இன்ைறக்  இ க் ம் ெதால்ைல என்னெவன்றால் நாம் அந்த  க் ய 
  ள் ல்ைல  ட்  ட்ேடாம். நாம் நம்ைம ெமெதா ஸ் களாக ம், பாப் ஸ் களாக ம், 
 ரிஸ் ெடரியன்களாக ம் மாற் க் ெகாண் , ெபரிய சைபகைள கட் ,  'இங்ேக கவனி ங்கள்  
எவ்வள  ஒ அ ைமயான க காரத்ைத நாங்க ெபற்  க் ேறாம். கவனி ங்கள்  அதற்  
எவ்வள  ஒ அ ைமயான க கார ள் இ க் ற . அத ைடய  கப்  ேதாற்றத்ைத 
கவனி ங்கள் . ஏெனன்றால் அ ல் மாணிக்கக்கற்கள்,  ைல உயர்ந்த கற்கள்  
ப க்கப்பட்  க் ன்றன“, என்     ேறாம். ஆனால் அ  சரியான ேநரத்ைத காண் க்காத 
பட்சத் ல்  அ  பத்  (ெவள்ளி) கா க்   ட ெசல்லா . அ  சரிதான்.

இன்ைறக்  காரிய ம் அப்ப த்தான்  இ க் ற . நாம் ெமத்ெதா ஸ் , பாப் ஸ் , 
 ரிஸ் ெடரியன்கைள ம், மற் ம் ெபந்ெதெகாஸ் கைள ம் உ வாக்க  யற்  ெசய் ேறாம். 
நாம்  க ேநர்த் யான சைப,  றந்த ேமய்ப்பர்,  க சாமர்த் யமான மனிதன், இன் ம் 
எல்லாவற்ைற ம் ெபற  யல் ேறாம். நம் ைடய சைப ம் ேதவ ைடய ேவதாகமத் ன்  ப  
சரியான ேநரத்ைத காண் க் ற ல்ைல. அவ ைடய ஆ ைய  ட்  ட் ர்கள் . அ தான்  
காரியம். பா ங்கள்.

இேய   ற ல்ைலயா,  '   கட்  றவர்கள்  ஆகாெதன்  தள்ளின கல்  ைலக்  தைலக் 
கல்லா ற்  என்  நீங்கள்  ேகள்  பட ல்ைலயா?
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இப்ெபா  ,  க் ய   ள் ல் உள்ள இந்த க காரம், ேம ம், இ  தன்ைனத்தாேன  ற் க் 
ெகாள் ற   ள் ல்ைல (Self-winding) ெகாண்ட க காரம் இல்ைல. ஆனால் இ  ேதவனால்  
 ற்றப்ப  ற   ள் ல்ைல (God-winding) ெகாண்ட க காரமாக இ க் ற . இந்த 
க காரத் க்  நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் ய ஒேர காரியம், அைத ஒேர ஒ வ  ல் மட் ேம நீங்கள்  
ெசய்ய    ம், எப்ப ெயனில் உங்க ைடய உணர்ச் கள் , அ தான் அந்த க காரத் ன்  
  ள் ல்ைல   ற் க்  ெகாள்ளெசய் ற .  நீங்கள்  ேதவ ைடய  வார்த்ைதைய  ஏற் க்  ெகாண் ,
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உங்க ைடய உணர்ச் க ம் ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  இ க் ம் ேபா  அ தான் 
உங்கைள பரி த்த ஆ ேயா   ற் க் ெகாள்ள ெசய் ற . அ தான் அந்த   ய க காரம்.

இப்ெபா  , உங்க க்  ெதரி ம், எேசக் ேயல்  அைத ம ப  ம் பார்த்தான். அவன், இேதா 
 ர்க்கதரி தான் , சக்கரத் ற் ள் சக்கரம் ஆகாயத் ல்  ழன்  ெகாண்  ப்பைத பார்த்தான் . 
எனேவ, ஒ  சக்கரத் ல்  த ல் ரப்பர ்டயர(்tire), அ த்  வட்ட ஓர  ளிம்  (rim), அதற்க த்  
கம் கள்  (spokes), கைட  ல் கம் கைள ெபா த் ம் ைமயப்ப   (hub) இ க் ம்.
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எனேவ,  த்தர்,  '  வாசத் னால்  நீ மான்  ைழப்பான்“ என்  நீ மானாக்கப்ப தைல 
ஆரம் த்தேபா , அவன் அைதச்  ற்  ம் ரப்பர ் டயைர ெபா த் னான் . ஆமாம். சரிதான். 
இ ப்  ம் அ  இன் மாக   ைமயான சக்கரத்ைதப் ேபால் இல்ைல. சரிதான் . அதன்  ன் 
பரி த்தமாக்கப்ப தைலக் ெகாண்  வந்த ெமத்ெதா ஸ் கள்  அதைனச ் ற் வட்ட ஓர  ளிம்ைப 
ெபா த் னார்கள் . அதன் ன்  ெபந்ெதெகாஸ் கள்  வந்தார்கள்.

 த்தர் அல்ல, ெமெதா ஸ் கள்  பரி த்தமா தைல  ரசங் த்தார்கள்.  த்தர் 
நீ மானாக்கப்ப தைல  ரசங் த்தார், அ  ெவளிேய இ க் ம் ரப்பர ் டயைரப் ேபான்ற . 
அதன் ன்  இ க் ம் வட்ட ஓர  ளிம்பான  ெமெதா ஸ் கள்  ேபா த்த 
பரி த்தமாக்கப்ப தைலப் ேபான்ற . அதன் ன்  அந்நிய பாைஷகைள ேப ன 
ெபந்ெதெகாஸ் கள்  வந்  அதற்  அதைன இைணக் ம் கம் கைள ெபா த் னார்கள் .

சரி, சேகாதரேன, நான் இைத ெசால்லட் ம், சேகாதரேன, அ  அைவகைள மட் ம் 
உள்ளடக் ய  இல்ைல. அந்த காரணத் னால்  தான் நா ம் அப்ப ேய சாைல ல்  ந்  அ த் க் 
ெகாண் ம், ேம ம்   ம்   த் க் ெகாண் ம்ேபா ேறாம். அ ல் ெவ மேன ஒ  இைணக் ம்  
கம்  மட் ம்  ைடயா , ஆனால் ஒன்ப ஆ க் ரிய வரங்க ம் அந்த சைப ல் உண் , 
ஒன்றல்ல. அைவெயல்லாம் சரிதான் . ரப்பர்டயர் அ  சரிதான்ƒ வட்ட ஓர ளிம்  அ  ம் சரிதான்ƒ 
இைணக் ம் கம் கள்  அ  ம் சரிதான்ƒ ஆனால் க ப் னத்தவன்  தர் சணிைய சாப்  வைதப் 
ேபால் „அ ல் இன் ம் அ கமான  இ க் ற .… அைததான் இன்  நான் உங்க க்  
   ேறன் . அைதக்காட்  ம் ேமலான  அ ல் இ க் ற . இந்த சக்கரத் ல்  ஒன்ப  
ஆ க் ரியஇைணக் ம் கம் கள்  இ க் ற . இைவயா ம் கம் கைள இைணக் ம்  ைமயப் 
ப   ல்(ர்ர ) இைணக்கப்பட்  சக்கரத் க் ள்  இ க் ம் சக்கரத் னால்  ற்றப்ப  ற .ஓ, 
நான் பக் பரவசப்ப  ேறன் .நிச்சயமாக.
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ஆம், சேகாதரேன. நல்ல காரியம் என்னெவனில், நாம் அைத என்ன 
ெசய்தா ம்,எப்ப ெசய்தா ம், நீங்கள்  காற் ல்சண்ைடபண்  றவர்களாய் இ க்  ர்கள் , 
காரணம் ேதவன் அைத ஏற்கனேவ,  'நான்   ம்ப அளிப்ேபன்“, என்     ட்டார.் அ  
இனிவந்ேதயாகேவண் ம்.

எனேவ, இைவயா ம் கம் கைள இைணக் ம்  ைமயத்ைதெகாண் தான்   ற்  ற . அ  
ேபால்தான்   க் ய   ள் ல்ைல ெகாண்     க கார ம்இயக்கப்ப  ற . அந்த  க் ய 
  ள் ல், சரியாக  னா ைய காண் த் , ஒவ்ெவா  ஆ ர்வாதத்ைத ம்  ல் யமாக 
காத் ெகாள் ற .

உங்க ைடய அந்நிய பாைஷகைள ேப ம் வரம், அ ைமயான  தான்ƒ   வாசத் னால் 
நீ மானாக்கப்ப தல்அ ைமயான தான் ƒ பரி த்தமாக்கப்ப தல், நல்ல தான்ƒ அந்நிய 
பாைஷகள்  ேப தல், அ ைமயான தான் ,  யாக் யானம் ெகா த்தல்  நல்ல தான்ƒ 
ேதவனிடத்   ந்  வ ம் ெசய் கள் , அ  ம் அ ைமயான தான்ƒ  ர்க்கதரிசன ம், நல்ல ... 
சேகாதரேன, ஆனால் அ ல் கம் கைள இைணக் ம் ைமயம் (ர்ர )இல்ைலெயன்றால், அ  
எதற்   ரேயாஜனப்ப ம்? ெவ மேன உங்க ைடய கம் கள்  ஒன் க்  ஒன்  ேகாணல் 
மாணலாகஇ க் ம். அைவகள்  ஒன் க்ெகான்    க் ட் க்ெகாண் ம், ேதைவ ல்லாமல் 
சச்சர  ெசய்  ெகாண் ம்ƒ சண்ைட ட்  ெகாண் ம்ƒ தனிைமப்ப த் க் ெகாண் ம், 
எரிச்ச னால்  பல்ைல க த் க் ெகாண் ம், ஒன் க்ெகான்  ேசதப்ப த் க் ெகாண் ம் 
இ க் ம். அ தான்காரியம்.
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நமக்   க் யமான அந்த   ள் ல்  அவ யமா  க் ற .இந்த  ன்னச் ன்ன   ள்க ம், 
 ன்னச் ன்ன இயந் ர க  க ம்,  ற் க் ெகாள் ம்   ள்க ம், மணிகாட் ம் 
அலாரம்க ம்,க கார கப் க ம், ெபரிய  ள்க ம், இன் ம்  எல்லா ம் 
இ ந் ம்,அைதஇயக்கக்  ய ஏேதா  க் யமான ஒன்  
இல்ைலெயன்றால்,இைவெயல்லாம்இ ந் ம் இ  நமக்  என்ன நன்ைமைய அளிக்கப்ேபா ற .

ெபந்ெதெகாஸ்  சைப பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத்ைத ெபற் க்ெகாண்ட  என்  நான் 
  வா க் ேறன் . அைத உரிைம ேகா  ற  த ள்ள நீங்க ம் அைதெபற் க் ெகாண் ர்கள் 
என்  நான்   வா க் ேறன் . நீங்கள்  அந்நிய பாைஷகள்ேப வ  சரி என்  நான் 
  வா க் ேறன் . உங்க ைடய  ர்க்கதரிசனங்க ம் சரிஎன்  நான்    வா க் ேறன் . 
பாப் ஸ்டாக இ ந்தேபா  ம்... நான்  உங்கேளா ெதாடர்ந்  ேபாக   ம்  ேறன் . அைத நான் 
  வா க் ேறன் . நிச்சயமாக அைத நான்  வா க் ேறன் . ஆனால் இங்ேக ஒ  காரியம் 
இ க் ற , சேகாதரேன. அ  சரியான ேநரத்ைத காண் க் ற ல்ைல. அைதத்தான்நான்  
ெசால்ல  யற் க் ேறன் . எனேவ காரியம் சரியாக இயங்க ேவண் மானால் அதற் பரி த்த 
ஆ  ன் ஞானஸ்நானம் மனித இ தயத் ற் ள்ளாக வரேவண் யதா  க் ற .
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ேதவ ைடய அன் , அந்த அன்  ேதவனா  க் ற . எனேவஇந்த ஒவ்ெவா  வர ம் சரியாக 
அன்ைப ைமயமாக ெகாண்   க்க ல்ைலெயன்றால், அ   யநல ைடயதா ம், 
அக்கைறயற்றதா ம், ஐக் யத்   ந்   ல  ம், தன்னிச்ைச யாக ம் , மற்றவர்களின்  
காரியங்களில்  க் ட்  ெகாண் ம்,  ழப் க்ெகாண் ம் இ க் ம்.

ஆனால் அைவ சரியாக அன் ன்  ைமயத் ல் நங் ர டப்பட்  க் மானால், அ  
ஒவ்ெவா வேரா ம் ஐக் யம்ெகாள் ம். அ  சரிதான். சரியாக அ தான்  நமக்  
அவ யமா  க் ற . சைப ல் அன் இல்லாததால்  அ  மரித் க் ெகாண்  க் ற , 
சேகாதரேன.

நம் ைடய வரங்கள்  எல்லாம் சரிதான் . நம் ைடய ஸ்தாபனங்கள்எல்லாம் சரிதான், 
அைவக க்  எ ராக ஒன்  ல்ைல. ஆனால் நம் ைடய    நம் க்ைகைய ம்  நம் ைடய 
ஸ்தாபனத் ன்  ேமல் ைவக் ேறாம். உங்க ைடய    நம் க்ைகைய ம் உங்கள்  வரங்கள்     
ைவக்  ர்கள் . இேய    ன  தமாக,  'அந்நாளில் அேநகர ் என்னிடத் ல் வந் , உம் ைடய 
நாமத் ல்  ர்க்கதரிசனம்  உைரக்க ல்ைலயா, உம் ைடய நாமத் ல்  சா கைள 
 ரத்த ல்ைலயா, இன் ம் அ கமான காரியங்கள்  ெசய்ய ல்ைலயா, என்பார்கள்.
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அதற்  அவர,்  'அக் ரம ெசய்ைகக்காரர்கேள என்ைன  ட்  அகன்  ேபாங்கள் . உங்கைள 
அ ேயன்“, என்பார்.

ப ல்,  'நான் ம ஷர ் பாைஷகைள ம்,  தர் பாைஷகைள ம் ேப   ந்தா ம், அன்  
எனக் ரா ட்டால்  நான் ஒன் ம் இல்ைல“. நான்  ேவதாகமத்ைத அ ந்  ந்தா ம் , Ph.D.D இரண்  
பட்டம் ெபற்  ந்தா ம், ேதவ ைடய எல்லா இரக யங்கைள ம் நான் அ ந்  ந்தா ம் , 
அ தாேம ேதவ ைடய அன்பா ய கம் கைள இைணக் ம்  ைமயத் ல் (hub) 
இைணக்கப்படா ட்டால் , அ  சரியாக ேநரத்ைத காட்டா . கவனி ங்கள் . அ  சரியாக 
இயங்கேவ இயங்கா .

நா ம் ஒ  டாக்டர் பட்டத்ைத ெபற்  க்கலாேம என்    ம் ேனன் . அன்ெறா  நாளில் 
எனக்  ஒ வர ்டாக்டர் பட்டத்ைத ெகா க்க ேவண் ம் என்    ம் னார.் நான், 'அைத ெபற் க் 
ெகாள்வதற்  நான்  க ம்  த் சா யாக இ க் ேறன் “, என்ேறன். ஆம் ஐயா. நான், 'என் ைடய 
ேபச்  பைழய ெகன்டக் ய ஊர ்பாைஷ பாணி ல்,  ஸ்  (hints), ைஹன்ட்ஸ்  (haint's), ேடாட்ஸ் , 
ெபட்ச் (fetch), டர்ரி (tarry), என்  ெதற்க்கத் ய ேபச்ைச ெகாண்டதாக இ க் ம்”, என்ேறன் . 
மக்கள்   க ம்  த் சா களாக இ க் றார்கள் . நான்  மாய்மாலக்காரனாக இ க்க 
  ம்ப ல்ைல. எனக்  ஒன்  இ ந்  ந்தால் நான் சந்ேதாஷப்பட்  ப்ேபன் , ஆனால் 
அவர்க ைடய நிபந்தைனகளின்ப  ஒன்   ட எனக்  ேதைவ ல்ைல. நிச்சயம், நான்  என்னவாக 
இ க் ேறேனா அவ் தத் ேலேய ேதவ க்  ஊ யம் ெசய் , நிச்சயமாகேவ மக்களிடத்  ம், 
ேதவனிடத்  ம், உத்தமமாய் இ க்க   ம்  ேறன் . நீங்கள்  மக்களிடத் ல்  உத்தமமாய் 
இல்ைலெயன்றால், ேதவனிடத் ல்  நீங்கள்  உத்தமமாய் இ க்க   யா .
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நமக்  ேதவ ைடய அன்  அவ யமா  க் ற . அ தான்    காரியத்ைத ம் 
கட் ப்ப த்  ற . எனேவ, உங்க ைடய க காரம் அ  நல்ல தான் . உங்க ைடய 
 க் யமான ம் மற் ம் அதன்  அங்க   ள் ல்க ம் நல்ல  தான்.உங்க ைடய   ய 
ெநா ையக் காண் க் ம்  ள், அ  ம் நல்ல தான்; உங்க ைடய எல்லா   ய வரங்க ம் 
இன் ம் ஒவ்ெவா  காரிய ம் அ  ம் நல்ல  தான்.ஆனால், சேகாதரேன, நாம் அந்த 
 க் யமான   ள் ல்ைல   ம்ப ம் ெபற் க்ெகாள்ேவாமாக. ஓ, என்ேன.
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எனேவ கவனி ங்கள் , அன்   ரிைய ெசய்யத் ெதாடங் ம் ேபா தான், அந்த  க் ய 
  ள் ல் ம்  ரிைய ெசய்யத் ெதாடங் ம். அதன் ன்  என்ன நடக் ம் என்  ெதரி மா? 
ெமெதா ஸ் கள் ,  'வா ங்கள் , பாப் ஸ் கேள, நாெமல்லா ம்  ேசர்ந்  நடனமா ேவாம்“ 
என்பார்கள். அ  சரிதான்.  'வா ங்கள்,  ரிஸ் ெடரியன்கேள, ெபந்ெதெகாஸ் களா ய 
நீங்க ம், எல்ேலா ம் ஒன்  ேசர்ந்  நகரம் த  ய எ ப் தைல ெபற் க்ெகாள்ேவாம்.” 
அ தான் காரியம். அதன் ன்  அந்த  க் ய   ள் ல் கட் பாட்ைடஎ த் க் ெகாள் ம். பரி த்த 
ஆ யானவர் அைசவாட  வங் வார.் அதன் ன்  பாப் ஸ் கள் , நீங்கள்  அந்நிய பாைஷ 
ேப வ னால் உங்களிடத் ல்  வம்  ெசய்யமாட்டார்கள், நீங்க ம் அ ல் ஒ ங்  தவ  
ேபாகமாட் ர்கள். அதன் ன்   ரிஸ் ேடரியன்கள், பாப் ஸ் கள்,  த்தரன்கள், எல்ேலா மாக 
ஒட் ெமாத்த மகத்தான, ெபரிய  வ ள்ள ேதவ ைடய சைபயாக இயங் வார்கள். 
அப்ெபா  அவள்  ேவதாகமத் ன்ப  ேநரத்ைத காட் வாள் . நிச்சயமாக.

ஓ, இக்காலத் ன்  அைடயாளங்கள் . நாம் கைட நாட்களில்    த் க் ெகாண்  க் ேறாம். 
அவள் இந்த ேவதாகமத் ன்ப  ேநரத்ைத காண் க்க ேவண் யவளா  க் றாள் . உங்க க்  
ெதரி ம், எப்ெபா தாவ  ஒ   ைறக்  அந்த க காரம் காய்ந்  ேபா மானால், ேதவன் ஒ  
ெசாட்  எண்ெணய்ைய பரேலாகத்   ந்  உங்க க்  இ வார.் அவர் அதற்    வ ம் 
எண்ெணய் இ வார,் அவ ம் அதற்  ன்  நன்றாக இயங்கத ்ெதாடங் வாள். ஆம் ஐயா,அப்ப  
நீங்கள்  ெசய் ம் ேபா , அ  நன்றாக இயங் ம்.

இப்ெபா  , கவனி ங்கள் . ஒ    தான இ தயம், ஒ    தான ஆ ,  ன்னர் என் ஆ ைய 
உங்க க் ள்ளாக ைவப்ேபன் . அதன்  ன் நீங்கள்  என் கட்டைளகைள ம்,என் நியாயங்கைள ம் 
ைகக்ெகாள் ர்கள்.  க் யமான   ள் ல் இயங்க ஆரம் த் , ஆகாெதன்  தள்ளப்பட்ட கல் ம்,
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17ஏன்  ல மக்களால்  ெவற் ைய காத் க்ெகாள்ள  ய ல்ைல?

ேதவ ைடய அன் ம் ேதவ ைடய மக்கள்  மத்  ல்   ம்ப ம் ெகாண்  வரப்ப ம் ேபா , 
அதன்  ன்    ேதவ ைடய சைப ம், எந்த ஒ  சண்ைட சச்சர  ன்  ஒ வ க்ெகா வர ்
ஐக் யம் ெகாள்வைத நீங்கள்  காண் ர்கள் .

இப்ெபா  , ேவதாகமத் ல் ேதவ ைடய ஊ யர்கள்,  'நம் ைடய ஆண்டவர ் வர 
தாம க் றார்“, என்    னேபா , அவர்கள் ஒ வ க்ெகா வர ்தங்கைள அ த் க் ெகாண் ம், 
க த் க் ெகாண் ம்,  ழப் க் ெகாண் ம், எரிச்ச ட் க் ெகாண் ம் இ ந்தனர.் அவர்கள் 
அவ் தமாய் இ ப்பைத கர்த்தர் வந்தேபா  அவர்கைள கண்   த்தார். அவர்கள்  ளக்ைக 
ைவத்  ந்தனர். ஆனால் அவர்களிடத் ல் எண்ெணய் இல்லாம  ந்த . பா ங்கள் . அவர்கள் 
அவ் தமாய் இ ந்ததால் காரி ளில் எ யப்பட்டனர்.

சேகாதரேன, அசலான  இங்ேக அ  ல் இ க் ம்ேபா , ஏன் மாற் ப் ெபா ைள (substitute) 
எ த் க் ெகாள் றாய்? இங்ேக அசலான காரியம் அ  ல் இ க் ம்ேபா , ஏன் ேவெறான்ைற 
எ த் க் ெகாள் றாய்?

எனேவ ேதவ ைடய அன்பா ய   ஸ் வானவர், அந்த  க் ய   ள் ல் உங்க க் ள் , 
உங்க ைடய இ தயத் ற் ள்   ரிைய ெசய் ம்ேபா , அ  இவ் தமான „ க்…என்ற க கார 
ஒ யா ய அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ ய ெபா ைம, நற் ணம், இரக்கம், சாந்த ணம், 
  வாசம், தைய இைவகைள காண் க்க  வங் ம், ஓ, என்ேன‚  ன்னர் அ  இைவகைள 
ெகாண்  „ க்… என்ற ஒ ைய எ ப்  சரியான ேநரத்ைத காண் த்  ெகாண்  க் ம்.

அதன் ன்  நீங்க ம் உங்க க்  அ  என்னெவன்  அ ந் ெகாள் ர்கள் நீங்கள்  
  ஸ் ேவா   கத்த ைய ெகாண்   ட்டப்பட்  க் ம்ேபா , அ  ஒ  ேபா ம் உங்கள்  
க த்ைத காயப்ப த்தா . அைத  மப்பதற்  ஒ  பாரமாய் அ  இ க்கா . ஏெனனில் அ  
  வ ம்  ற கைள ெகாண்  க் ம். அ  ேலசாய் இ க் ம். அதன் பாரங்கள்  
 ைறவா  க் ம். அ  உங்க க்  என்ன ெசய் ம் என்  நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள். எவராவ  
ஒ வர ் உங்களிடத் ல் ,  'ஏய், நீ அந்த பரி த்த உ ைளயர ் (holy-roller)  ட்டத் க்  
ேபாக ல்ைலயா? நீ அங்ேக ேபாவைத நான் பார்த்ேதன்  என்  நிைனக் ேறன்“. 'சரி, ம்-ம்-ம்-ம்-ம், 
நான் உனக்  ெசால்லட் ம்...”அ  உங்கைள ஒ  தமாக ெகாஞ்சம்  ண்ப த் ம், காரணம்  
அந்த  க் ய   ள் ல் இயங்க ல்ைல. அ  சரிதான். ஆனால் அந்த  க் ய   ள் ல் இயங்க 
ெதாடங் , அந்த நபர ்உங்களிடத் ல்  வந் , ' ட் , நீ பரி த்த உ ைளயராக மா  ட்டாய்  என்  
நான் ேகள் ப்பட்ேடன்“, என்பான். நீங்க ம் அந்த  க் ய   ள் ல்ைல (mainspring) ெபற் ராத 
ேபா , நீங்கள்  அ  ெகாண்ேட,  'ஜான் , நான் உனக்  ெசால்லட் ம். நான்  அந்த பைழய 
 கெரட் கைள  க் ப் ேபாட்  ட்ேடன் . அ  எனக்  ெதரி ம். நான் ேர ேயா ல் ேகட்ேடன் . 
எப்ப ெயனில்...” என்  ெசால் ர்கள் .
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அன்ெறா  நாளில்,  'கடந்த உலக மகா  த்தத் ல் நான்  வ டத் ல்  மக்கள்  மரித்தைதக் 
காட்  ம் இந்த வ டத் ல்  அெமரிக்கா ல் ,  கெரட ்   ப்ப னால் ஏற்ப ம் ெதாண்ைட 
 ற் ேநாயால் அ கமானவர்கள்  மரிப்பார்கள் ,“ என்  நான்  ேகள் ப்பட்ேடன் .இ பக்கங்களி ம் 
மரித்தைதக் காட்  ம் அ கமாேனார் அெமரிக்க ஐக் ய நாட் ல்மரிப்பார்கள் . ேநற்ைறய 
 னத் ல் வாெனா  ல்  ற் ேநாைய   த்  ெசால்லப்பட்டைதநீங்கள்  ேகள் ப்பட் ர்களா? 
 ைகப்  ப்பதால்  ற் ேநாய் ஏற்ப ம் என்   ற்  ம் நி  க்கப்பட்  க் ற . 
அப்ப யானால் அைத ஏன்அவர்கள் நி த்தக்  டா ? என்னதான் காரியம்? 
ெதாைலக்காட்   ம், இன் ம் மற்ெறல்லாவற்  ம் அப்ப ப்பட்ட அ வ ப்பான, இ வான 
காரியங்கள்  நிைறந்  க் ற . ஏெனன்றால் அப்ப ப்பட்டைவகள் ஒ வைகயான ெபரிய 
ப ந் க க்  அ  ேதைவப்ப  ற . அ   க ம் சரிதான்.  க ம் சரி. அப்ப ப்பட்ட ப ந்  
வைக னிடத் ல் எந்த மரித்  ேபானைத ம்   த்  நீங்கள்  ேபச  யா , காரணம் 
அைவகைளத ் தான்  அ    க் ற . அ  சரிதான். ஒ  ைற அத ைடய  ணத்ைத 
மாற் ப்பா ங்கள் . நிச்சயமாக அ  அைத  ட்   ல  இ க் ம். அ   க ம் சரி.
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ஓ, நான்  க னமாக ேப  ேறன்  என்  நீங்கள்  நிைனக்  ர்கள் . நான் க னமாக இ க்க 
ேவண் ம் என்  இல்ைல, நான் உங்கைள ேந க் ேறன் . ஆனால், சேகாதரேன, நீங்கள்  ம ப  ம் 
வைனயப்ப வதற்   ன்,  தலாவ  நீங்கள்  உைடக்கப்பட ேவண் ம். அ   க ம் சரி. நாம் 
சத் யம் என்னெவன்பைத அ ந்  க்க ேவண் ம். நான் உங்க க்  ேவதவசனத்ைத ேமற்ேகாள் 
காட்  ேறன் . நிச்சயமாக.

அதன் ன்  நீங்கள்  அந்த பைழய  கத்த ைய ெகாண்    ஸ் ேவா   ட்டப்பட்  க் ம் 
ேபா , ேதவ ைடய அன்  உங்க ைடய இ தயத்   ந் ,  ரவா த் , அந்த  க் ய 
  ள் ல் இயங் ம்ேபா , யாேரா ஒ வர ் உங்களிடத் ல் ,'ஏய், நீ இனி   ப்ப ல்ைல; நீ இனி 
 ைகப்ப ல்ைல. நீ ஒ பரி த்த உ ைளயர ்என்  நான் ேகள் ப்பட்ேடன்“, என்பார்கள் . நீங்க ம், 
'அ  சரிதான் , சேகாதரிேய. ஓ, நான் அந்த ெபாக் ஷத்ைத கண்   த்  க் ேறன் . அ  என் 
உள்ளத் ற்   க இனிைமயாக இ க் ற . நா ம் அைத உங்களிடத் ல்  ெசால்   க்க 
ேவண் ம் என்    ப்பப்பட்ேடன் ”, என் ர்கள். ஓ, ஆமாம், அ தாேம   ைவ   வ ம் 
இற கைள ைவக் ற .
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 ன்னர் நீங்கள்  என்ன ெசய் ர்கள் என்  உங்க க்  ெதரி மா? உங்கள்  ேமல் ைவக்கப்பட்ட 
அந்த  பாரங்கைள,  நீங்கள்  அைத   மந்  ெசல் ர்கள் .  எப்ப ெயனில்   ம்ேசான்  காசா ன்
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ெவண்கல கத கைள  லபமாக ெகாண்  ெசன்ற  ேபாலஇ க் ம் . ஏெனனில், அைத அவன் ஒ  
 ட்ைடைய  க் க்ெகாண்  ெசல்வ  ேபால, ஒ   ன் ற்  ெகாண்  ெசன் , அைத அங்  
ைவத்தான். எனேவ உண்ைம ேலேய அந்த  க் ய   ள் ல் உன்  இ தயத் ல் இயங்  
ேதவ ைடய அன்  உன் இ தயத்   ந்   ரவா த்  ெசல் ம்ேபா , அவர்கள் உன்ைன 
என்னதான் ெபயர ்ைவத்  அைழத்தா ம், ேம ம் அப்ப    வ னால்  அ  அவர்க க்  ஒ  
   நன்ைம ம் ெசய்யா . அைத நீ கல்வாரி என் ம் ெபயர ்ெகாண்ட ஒ   ன் ற்  ெகாண்  
ெசன் ,  ன் அைத அங்  ைவத் , அந்த நப க்காக நீ ெஜ ப்பாய். அ  சரிதான் . அப்ப ப்பட்ட 
மக்களிடத் ல்  நீ அைத, இைத அல்ல  ேவெறான்ைற   த்  சண்ைடசச்சர  ெசய்  ெகாண்  
 வாதம் ெசய்  ெகாண்  இ க்கமாட்டாய்.

ஏெனனில், நீ ேதவ ைடய  ள்ைளயாக மா ம்ேபா , அந்த பைழய காரியங்கள்  ஒ ந்  
ேபா ன்றன. நீங்கள்  அவேரா   ட  ட்டப்பட்  க்  ர்கள் , ஓ, ேதவ ைடய இராஜ் யத் ன் 
 ரைஜகளாக  ட்டப்பட் , அவேரா   ட உடன்   தந்தரவாளிகளாக இ ப்பைத நீங்கள்  
அ ந்  க் ம்ேபா ,   ஸ்  ன்   கத்த ைய அவேரா   ட மப்ப  எவ்வள  
சந்ேதாஷமா  க் ம். அ  இேலசா  க் ம்.
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இப்ெபா  , இ , இந்த அன்  நமக் ள்ளாக வ ம்ேபா , நாம் என்ன ெசய்ேவாம்? இங்ேக 
அன்ெறா  இர , எப்ப  அந்த அன்  ெவளிப்ப த்தப்பட்டெதன் ம் , எப்ப  அந்த பாரம் ேலசாக 
காணப்பட்டெதன் ம், எப்ப  அந்த அன்  பயத்ைத ெவளிேய தள்ளின  என்  அைத பற்  
 ரசங் த்ேதன்  என்  நான்   வா க் ேறன் . நீங்கள்  அந்த அன்ைப உங்க க் ள்ளாக 
ெபற்  க் ம் ேபா  நீங்கள்    யைடயமாட் ர்கள் .  'நீங்கள்  ேதவைன அவ ைடய 
வார்த்ைத ன்ப  ஏற் க்ெகாள் ம் ேபா , நீங்கள்   கத்ைத ெபற் க் ெகாள்ள    ம்“ என்  
ேவதாகமம்    ற . அந்த அன்  உங்க க் ள்  இ க் மட் ம், நீங்கள்  இந்த எல்லா 
காரியங்கைள ம்  றம்ேப தள்ளி, ஒன் ற் ம் கவைலப்படாமல் இ ப் ர்கள். காரியங்கள்  சரிவர 
நடக்க ல்ைலெயன்றா ம், அ  ஒ   ஷயேம இல்ைல. இன் ம் அந்த அன்  உங்களிடத் ல்  
இ க் ற . பா ங்கள். அ  உங்கைள நிைலயாக ைவக் ற .

அப்ேபாஸ்தலர்கள்  இந்த  க் ய   ள் ல்லா ய, அன்   லமாய் வ  ற வல்லைமைய 
காண் க்க   ம் னார்கள். இேய ைவ கவனி ங்கள் , அவர் நம்ைம கல்லைறயண்ைடக்  
ெகாண்  ெசன்றார.் அங்ேக இேய   டத்தப்பட்  ப்பைத கவனி ங்கள் . அவ ைடய  கம் 
 ர் ைலந் , மரணத் னால்  ெவ த்  ேபாய், எல்லா இரத்த ம் அவ ைடய சரீரத்   ந்  
ெவளிேய , அவ ைடய கரங்கள்    வ ம் ஆணிகளால்   த்    க்கப்பட்  ந்த , அவ ைடய 
பாதங்க ம்  த்    க்கப்பட்  ந்த . அேதா, அங்ேக அவர ் மரித்த 
நிைல ல்,உணர்ச் யற்றவராய்   ன்  நாட்கள்
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இ ந்தார.் அதன் ன்  கவனி ங்கள் .   ெரன்  ஒ   ட்ட இரா வ  ரர்கள்    ல் 
உைறந்  ேபானவர்கள் ேபால் இங் ம் அங் மாக ஓ வைத நான் பார்த்ேதன் . அ  என்ன? அதன் 
 ன் நான்  கவனித்தேபா  அவ ைடய உதட் ன்  நிறம்   ம்  வரத் ெதாடங் ய . ேதவன் அங்ேக 
எைத ெசய்  ெகாண்  காண் த் க்  ெகாண்  ந்தார,் அந்த அன் ன்  வல்லைமைய அங்ேக 
காண் த்  ெகாண்  ந்தார.் அவைர, அவர ் உ ேராேட எ ப் னார். இேதா அவர ் அங்ேக 
கல்லைறயண்ைட ல்  நின்  ெகாண் ,  'எல்லா வல்லைம ம், எல்லா  க ம்,“ என்  பா க் 
ெகாண்  ந்தார.்

அவர ் ேபாகத்  வங் ய ேபா  அவைரக் கவனி ங்கள் . ஒ   லநாட்கள்  க த்  அவர ்
தன் ைடய  ஷர்கைள கடற்கைர ல்  ட் ச் ேசர்த் , அவர்களிடத் ல் அவர ்  ரசங்கம் 
ெசய்தார.் இங்ேக கைட யாக அவ ைடய அழகான உத கள்  ேபசத் ெதாடங் , வார்த்ைதகள் 
 றப்பட்  ெவளி வந்தன,  'நீங்கள்  உலகெமங் ம் ேபாய், சர்வ   ஷ் க் ம்   ேசஷத்ைத 
 ரசங்  ங்கள்.   வா க் றவர்க க்  இந்த அைடயாளங்கள்   ன் ெதாட ம்“.

அவர ்ேபச ஆரம் த்த டன் ,   யற்காைல ெவளிச்சம் அவ ைடய பாதத் ன்   ழாக வ வைத 
என்னால் பார்க்க   ந்த . என்னதான் காரியம்? ேதவன் தன் ைடய வல்லைமைய காண் த் க் 
ெகாண்  ந்தார.் அவர ்ேமேல எ ம் க் ெகாண்  ந்தார.் அவர ்என்னவா  க் றார்?    ஈர்ப்  
 ைச ன்  (gravitation) ஒவ்ெவா    க் ம் அ பணிவைத அவர ் நிராகரித்தார். அவர ் உயர 
ேமேல உயர்த்தப்பட்டார். அ  எப்ப     ம்? ஏெனனில் அவர்தான்  அந்த   ஈர்ப்   ைசைய 
  ஷ் த்தவர.் இேதா அவர ்இங்ேக இ க் றார.்அவர ்உன்னதத் ற்  ேபா ம் வைரக் ம் , அவர ்
உயர ஏ னார். அங்ேக உன்னதத் ல்  ற்  க் ம் மாட் ைம ெபா ந் யவரின்  பாதத்தண்ைட ல் 
ெம வாக ெசன்  அமர்ந்தார். ேதவ க்  ம ைம உண்டாவதாக. இேதா அவர ் பரேலாகத் ன்  
  ம்,    ன்    ம் உள்ள சர்வ வல்லைமைய தன் கரத் ல் ெகாண்டவராய் அங்ேக 
 ற்  ந்தார். அவ ைடய அ ம  ல்லாமல் ச த் ரத் ன்  ேமல் ஒ  அைல ட அைசய 
  யா . அவ ைடய வல்லைம அப்ேபற்ப்பட்ட . அல்ேல யா.
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  ஸ்  இேய  ல் நம்ைம      ஷ் களாக மாற் வதற்  அேத வல்லைம நமக் ள்  
 ரிைய ெசய்  ெகாண்  க் ற . ஓ, சேகாதரேன, அங் தான்  வல்லைம வ  றதா  க் ற , 
அன்பா ய நம்   வாசம், ஆம் நம் ைடய   வாசம் அைத  ேழெகாண்  வ ம் ேபா , ேதவன் 
தம் ைடய வார்த்ைதைய காத் க்ெகாள்ளமாட்டார் என்  நாம் நிைனக் ற அந்த எல்லா 
பயத்ைத ம் அ   றம்ேப தள்ளிப்ேபா  ற . அன் ம்,   ைப ம்   ஸ் தான்  என்  நான் 
கண்ட  ேபா ,  அதன்   ன்  அ  அவைர   ேழ  நமக் ள்  ெகாண்  வ  ற .  அந்த  மகத்தான
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ேதவ ைடய வல்லைம சைபக் ள்   ரிைய ெசய்ய  வங் ம்ேபா , அன்  ெஜயங்  
ெகாள் றதா  க் ற , நான் உங்க க்  ெசால்  ேறன் , உலகத் ல்  மற்ற எைதக் காட்  ம் 
அன்   க ம் வல்லைமயான ஆ தமா  க் ற . அன் , அத ைடய இடத்ைத ேவ  எ  ம் 
எ த்  ெகாள்ள   யா .

 ல நாட்க க்   ன்   ய ெபண்  கல் ரிக்  ெசன் , ஒ    ய ெபண்ைன ம், ஒ    ய 
நாைய ம் தன் டன்  ட் க் ெகாண்    ம்  வந்தாள் . அவள் வர ேவண் ய இடத்ைத 
அைடந்த டன் , ெர ல் வண்    ந்  அவள் இறங் ம்ேபா , அங்ேக ெவளிேய அவ ைடய 
வயதான தாயா ம் அவ க்காக நின்  ெகாண்  ந்தார்கள். அப்ெபா   அவ டன்  வந்த அந்த 
  ய ெபண் ,  'காண ச க்க   யாத ேதாற்ற ம், ேசாக ம் உள்ள  தாட்  யார?்“ என்  
ேகட்டாள்.
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அந்த ெபண்ேனா அவமானத் னால் , 'ஓ, எனக் த் ெதரியா “, என்றாள்.

அவள் ெர   ந்  இறங் ன டன் , அவ ைடய   ய வயதான தாயார் ஓ  வந் , 'அன்ேப, 
நான் உன்ைனப் பார்த்த ல் சந்ேதாஷமைட ேறன்“, என்றாள் . அவேளா, தன்   ைகத்   ப் க் 
ெகாண்  ெசன்றாள் .

அப்ெபா   அங்ேக ெர ல் வண்  நடத் னர் நின்  ெகாண்  ந்தார.் அவர்,  'ேமரி,நான்  
உன்ைன ஒ ேகள்  ேகட்கப்ேபா ேறன் , நீ கல் ரிக்  ெசன்ற   ந்  அவ்வளவாக நீ ஏன் 
மா  ட்டாய் . உன் ைடய அ  ப் ர்வமான ப ப்பால் இைதத்தான்  நீ கற் க் ெகாண்டாயா?“ 
என்றார்.

நம் ைடய எல்லா அ  ப் ர்வமான மாற் க் காரியங்களில் அன் ற்க்  ப லாக 
அைதத்தான்  கற் க் ெகாண்ேடாம் என்  நான் அஞ்  ேறன் . அந்த நடத் னர் ெதாடர்ந் , 'ேமரி 
அ  உண்ைம“. 'நா ம் வயதானவனா   ட்ேடன். இன்ைறக்  உன் ைடய தாயார் ேகாரமான 
ேதாற்றத் டன்  இ ப்ப ன்  காரணத்ைத நான் அ ேவன். உன் ைடய தாயார் ேகாரமான 
ேதாற்றத் ல்  காணப்ப வதற்  காரணம் , ஒ  நாளில் நீ  ட் ன்  ேமலைற ல் இ ந்த ேபா , 
உன் ைடய தாயா ம்  ட் ன் ெகால்ைலப் றத் ல்  ணிகைள காயைவத் க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். அப்ப  அவள்  ணிகைள காயைவத் க் ெகாண்  ந்தேபா ,  ட் ல்   
  த்த , யாேரா ஒ வர ் ஓ  அைத அவ க்  ெதரி த்தார்கள். நீ ஒ    ய அைற ல் 
ெகா ந்  ட்  எரி ம்   இைட ல்   க் க் ெகாண்டாய். அங்  ந்த ஒவ்ெவா வ ம்,”உள்ேள 
ேபாகேவண்டாம், உள்ேள ேபாகேவண்டாம்…, என்  கத் னார்கள். ஆனால் அவளால் ெவளிேய 
இ க்க   ய ல்ைல. அவள் தான்  அணிந்  ந்த ஆைட பா காப்  உைடைய (apron) உத  
தள்ளி ட் ,    வாைல ஊடாக ெசன் , உன்ைனப் பற்    த் , தன் ைடய ஆைட ல் 
உன்ைன பா காப்பாக  ற் ,   ம்  அத டாக வ ம்ேபா  அவ க்    காயம் ஏற்பட் , 
த ம் கள்  உண்டான , அதனால்தான்  இன்ைறக்  அவள் ேகாரமாக காணப்ப  றாள் . நீ 
அழகாய் இ ப்பதற்  காரணம் அவ ைடய அ ங்கமான ேதாற்றம்தான் . நீ அழகாய் 
இ ப்பதற்காக அவள் அ ங்கமான ேதாற்றத்ைத ெபற் க் ெகாண்டாள் . எனேவ உன் ைடய 
ெசாந்த தாயாைர   த்  நீ ெவட்கமைடந்தாய் என்  ம ப  ம் என்னிடத் ல் ெசால்ல 
  ம்  றாயா?“, என்றார்.
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சேகாதரேன, இன்  ஒ  காரியத்ைத நாம் எ த் க் ெகாள்ேவாமானால், அ  அ  ப் ர்வமான 
நபர ் அல்ல, ஆனால்   ஸ் ைவ   ைவக்  அ ப் , அங்ேக ெவட்கேகட்  ம், 
அவமானத்  ம் மரிக் ம்ப  ெசய்ததற் , ேதவ ைடய அன் தான்  காரணமா  க் ற  என்  
நான் நிைனக் ேறன் . ெபந்ெதெகாஸ்  சைபேயா அல்ல  ேவ  எந்த சைபேயா ேதவ ைடய 
அசலான அன்ைப ஏற்க ம த்   ம் என்  நீங்கள்  என்னிடத் ல்  ற   ம்   ர்கள். 'இேய  
  ஸ்  ன்    ேசஷத் ன் நி த்தம் நான் ெவட்கமைடய மாட்ேடன். இரட் க்கப்ப ேவார்க்  
அ  ேதவ ைடய வல்லைமயாய் இ க் ற “. இன் ம் சரியாக ெசால்லப் ேபானால்,'பரி த்த 
உ ைளயர”், என்  நீ அைழப்பாயானால், ேதவ ைடய அன்  என் இ தயத் ற் ள்ளாக 
இ க் மட் ம் நாம் அவ் தமாகேவ நடந்  ெகாள்ேவமாக. நிச்சயமாக, அ  ஒ   ஷயேம அல்ல.
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ஓ, சேகாதரேன, சைபைய கட் ப்ப த்த ேதவ ைடய அன்பா ய, பரி த்த ஆ ைய ேதவன் 
ெகா த்  க் றார,்  த் சா கைள ம், ப ப்ப  ள்ளவர்கைள ம் அல்ல, ஆனால் அன்ைப 
ெகா த்  க் றார.் வரங்கள்  சைப ல்  ரிையெசய் ம், ஆனால் அ  
சைபையகட் ப்ப த்தா . அன் தான்  சைபைய கட் ப் ப த் ம்.  'ேதவன் அவ்வளவாய்  
உலகத்ைத அன்   ர்ந்ததால் ,தன் ைடயஒேரேபறான  மாரைன ெகா த்தார்“. அவ ைடய 
அன்  அைத ெசய் ம்ப க் அவைர கட்டாயப்ப த் ய . எனேவ அன்  கட்டாயப்ப த் ம்ேபா , 
இராஜா பத் ய   ைப (Sovereign grace) அதன் நபைர  ன் க்  ெகாண்  வ  ற . நான் 
இைதம ப  ம்  றட் ம்: ெதய் க அன்   ன் க்  வ ம்ேபா ,   ைப அத ைடய நபைர 
உற்பத்  ெசய் ம். ஏகா ப ய   ைபஒ  இரட்சகைர உல ற்  ெகாண்  வ ம் அள க் , 
அவ்வளவாய் ேதவன் உலகத்ைத அன்  ர்ந்தார். ஆமாம், நிச்சயமாக. நீங்கள்  ேதவைன 
அவ்வளவாய்ேந க் ம்ேபா , உன்ைன   க்க ெசய் ம்ப க் ம், அன்   ற ெசய் ம் ப க் ம், 
ஒ  உத்தமமான   ஸ்தவனா  க் ம்ப க் ம், ஏகா ப ய   ைப உன்னிடத் ல்  பரி த்த 
ஆ  ன் ஞானஸ்நானத்ைத ெகாண் வ ம்.

இங்ேக ஒ  எண்ணத்ைத   ற    ம்  ேறன் .  அேநக  ஆ ரக்கணக்கானவ டங்க க்   ன்71
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இந்த பைழய    ஒ  ெபரிய எரிமைல ெவ ப்பாய் இ ந்தேத அல்லாமல்ேவெறான்  ல்ைல, 
அப்ெபா   அ ல் ஒ    ய  வன்  ட இல்ைல, எனேவ அ  எரிமைல ெவ ப்ைப த ர அ ல் 
ேவெறான் ம்இல்லா  ந்த . மகத்தான பரி த்த ஆ யா ய ேதவன்,ேலாகாஸ்  ( ழபழள), 
ேதவனிடத்   ந்   றப்பட்  வந்த . அைத நாம் பரி த்த ஆ  என் அைழப்ப ண் . அ  
ேதவனிடத்   ந்   றப்பட்    க்  வந்த .

நான்   க் ம் த வா ல் இ க் ம்ேபா , இப்ெபா   நீங்கள்  ஒ  நி டத் ற்  சற்  
அைம யாகஅமர்ந்  கவனிக்க   ம்  ேறன் . இப்ெபா  , நீங்கள்  உத்தமமாய்  ந் க்க 
ேவண் ம்என்  நான்   ம்  ேறன் . அைத அ   ர்வமான காரியம் ெசய்ய ேபா றதா? 
 ந்  ங்கள் . உங்கள்  ஸ்தாபனம் அைத ெசய்யப் ேபா றதா? உங்கள்  ஆ ைம 
(Pநசளழெயடைவல) அைத ெசய்யப் ேபா றதா? அல்ல  பரி த்த ஆ  அைத ெசய்யப் 
ேபா றதா?

நான் ஒ  காரியத்ைத உங்களிடத் ல்  ேகட்க   ம்  ேறன்? இந்த ெபரிய ஒ ங்கற்ற நிைல 
இங்ேக இ ந்தேபா , இந்த எரிமைல  ழம் கள்   ளிர்ந்  ேபான ற , ெவ மேன பாைறகைளத் 
த ர, ேவெறான் ம் இங்ேக இல்லா  ந்த .அவ் தமாக அவள் (  ) அங்ேக இ ந்தாள் . பரி த்த 
ஆ யானவர், ேகா  தன்  ட் க்  வ வ  ேபால வந் ,    ன்  ேமலாக அைடகாக்க (brood) 
ெதாடங் னார். அைடகாத்தல்என்ற வார்த்ைதக்  அர்த்தம் 'அைடகாக் ம்  ேபா  
ஏற்ப த் ம்    ப்  ஒ  அல்ல  ேகா  தான்  ஞ்  ெபாரிக்கப் ேபா ற  ட்ைடகளின்  
  அமர்ந்  ெகாக்கரித்தப , தன் அன்ைப ெவளிப்ப த் வ .  'உண்டாகக்கடவ “ என்  அ  
ேபசத் ெதாடங் னேபா ,    ன்     ஒன்  ல்லா  ந்த , ஆனால் நம் ைடய சரீரங்கள்  
(bodies)அங்ேக  டத்தப்பட்  இ ப்பைத என்னால் கவனிக்க   ந்த .
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நம் ைடய சரீரங்கள்       ந்  வந்த  என்  நமக்  ேபா க்கப்பட்  க் ற . நாம் 
ப னா   லப் ெபா ட்களால்  உண்டாக்கப்பட்  க் ேறாம். அைவ ெபட்ேரா யம்,  ரபஞ்ச 
ெவளிச்சம். ஓ, இன் ம், ெபாட்டா யம், கால் யம் ( ண்ணாம் ) ேபான்ற ப னா   லப் 
ெபா ட்களால்உண்டாக்கப் பட்  க் ற . அ தான் நம் ைடய சரீரம். நாம் எப்ப  அைத 
இவ் தமாய் வளரச் ெசய் ேறாம். நாம் ஆகாரத்ைத   ப்பதால் அைத வளர ெசய் ேறாம். 
ஒவ்ெவா  நா ம் நாம் ஆகாரத்ைத   ப்பதற்  ஏேதா ஒன்  மரிக்க ேவண் யதா  க் ற . 
இன்ைறக்  நீ   க்க ேவண் மானால், ஏேதா ஒன்  நீ   க் ம்ப க்  மரிக்க ேவண் ம். நீ 
  க்க ேவண்   ப்பதால்  ஏேதா ஒன்  நீ   க் ம்ப க்  மரிக்க ேவண் யதா  க் ற . 
மாட் ைறச் ைய நீ   க்க ேவண் மானால், மா  மரிக்க ேவண் யதா  க் ற , 
ஆட் ைறச் ைய நீ   க்க ேவண் மானால், ஆ  மரிக்க ேவண் யதா  க் ற . நீ  ன்   க்க 
ேவண் மானால்,  ன் மரிக்க ேவண் யதா  க் ற . நீ ெராட்    க்க ேவண் மானால் 
ேகா ைம மரிக்க ேவண் யதா  க் ற . உ ைளக்  ழங்ைக நீ   க்க ேவண் மானால், 
உ ைளக் ழங்  மரிக்க ேவண் யதா  க் ற . நீ  ன்ஸ்    க்க ேவண் மானால்,  ன்ஸ்  
மரிக்க ேவண் யதா  க் ற . அ  எ வா  ந்தா ம், அ  ஒ   வனா  க் ற . எனேவ 
நாம் மரித்  ேபானைவகைள ெகாண் தான்    க் ேறாம்.

எனேவ, இப்ெபா  , என் சேகாதரேன, நான் ஒ  காரியத்ைத உன்னிடம் ேகட்க 
  ம்  ேறன் . எனேவ இங்ேக நாம்   ப்பதற்  ஒன்  மரிக்க ேவண் மானால், எவ்வளவாய்  நாம் 
ம ப  ம் சாவாைம ள்ளவர்களாக (immortal)   ப்பதற்  ஏேதா ஒன்  மரிக்க ேவண் யதாய்  
இ க் ற . அைத எவ்வளவாய் அ  ெசய்ய ேவண் யதாய் இ க் ற .  த் சா யான 
 ரசங் மார்கேளா, ஒ  கத்ேதா க்க ஆசாரியேனா, ஒ  ர ேயா நிைனக் ற வ  ல் அ  
இல்ைல. நாம் ம ப  ம்   க் ம்ப க்  அவர ்தன் ைடய  வைன ெகா த்  பரி த்த ஆ ைய 
  ம்ப அ ப் வதற்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்   வன் ெகா க்கப்பட 
ேவண் யதா  க் ற . ஏெனனில்   ஸ்  ம், 'நான்   ப்பதால், நீங்க ம்   ப் ர்கள்“ என்  
    க் றார.் அைத நீங்கள்   ந் த் ப் பார்க்க ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் . 
கவனி ங்கள் . நீங்கள்   னந்ேதா ம்   க்க ஏேதா ஒன்  உங்க க்காக மரிக்க 
ேவண் யதா  க் ற . அப்ப ேய நீங்கள்  நித் ய காலமாய்    ப்பதற்  ஏேதா ஒன்  மரிக்க 
ேவண் யதாய்  இ ந்த . அ  உங்க ைடய அ    ர்வமானைவகளால் உண்டானதல்ல, அைதக் 
  த்  உங்களால்  ஒன் ம் ெசய்ய   யா , ஆனால் ேதவன் ெகா க் ற அந்த நித் ய  வைன 
நீங்கள்  ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
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இப்ெபா  , பரி த்த ஆ , அ   றாைவப் ேபால்     ப்  ஒ  எ ப் க் 
ெகாண் அைடகாத் க் ெகாண்  ப்பைத கவனி ங்கள் . இேதா அ     ன்   தாக இப்ெபா   
அைடகாத் க் ெகாண்  க் ற .  தலாவ  நீங்கள்  அ ய ேவண் ய , நான்  கவனிக்க 
 வங் யேபா , அங்ேக ஒ    ய ெபட்ேரா யம் ஒன்  ேசர ெதாடங் ய . அ  என்ன? நாம் 
அைத சற்  கவனிப்ேபாம். ெபட்ேரா ய ம்,  ல கால் ய ம்,  ல இ ம் ம் ஒன்  ேசர்ந்  
ெகாண்  ந்த . அங்ேக என்ன நடந்  ெகாண்  க் ற , ஒ  அழகான,   ய ஈஸ்டர ்அல்  
மலர ் (Easter lily)   க் ள்ளாக இ ந்  ேமேல வந்  ெகாண்  ந்த . அ  என்ன? பரி த்த 
ஆ யானவர்     ப்  ஒ ைய எ ப் க் ெகாண் , அைடகாத் க் ெகாண்  ந்தார.் 
 தாவானவர் அைத கண் ,  'அ  அ ைமயா  க் ற , ெதாடர்ந்  அைடகாத்  ெகாண்  “, 
என்றார்.  ன்னர்     ேநரம் க த்       ந்   ல் ேமேல வந்த . அதன்  ன் இன் ம் சற்  
ேநரம் க த் , மரங்கள்  ேமேல வந்த . அதன்  ன்னர் பறைவகள்     ன்        ந்  பறந்  
ெசன்ற .  ம  ப  ம்  அதன்   ன்னர்    கங்கள்     ன்        ந்  வந்தன.  அதன்   ன்
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என்ன நடந்த ?

இேதா மனிதன் ேமேல வந்தான் . அ  என்ன? பரி த்த ஆ யானவர், சைப அல்ல, பரி த்த 
ஆ யானவேர அைடகாத்  ெகாண்  ந்தார.் இேதா இங்ேக மனிதன் ேமேல வந்தேபா , ேதவன், 
'அவன் சரியாக காணப்பட ல்ைல“, என்றார். ஸ் ரீயானவள்  ல   ஷ்  (Original creation) 
 ைடயா . அவள் மனிதனின் உப  ஷ் யாக (by-product) இ க் றாள். எனேவ ேதவன் அ ைவ 
  ச்ைச ேமைஜ    தன் ைடய காரியங்கைள  டத் , அவ ைடய பக்கவாட்   ந்  ஒ  
 லா எ ம்ைப எ த் , ஒ    ய இனியவைள (sweetheart) அவ க்  உண்  பண்ணினார். 
அதன் ன்  ஆதா ம், ஏவா ம் தங்கள்  கரங்கைள ேகார்த்தப  நடந்  ெசன்றார்கள் . உங்க க்  
ெதரி மா  தலாவ  ஒ  ெபரிய காற்    ய . ஏவாள், 'ஓ, அன்ேப அந்த காற் ...”, என்றாள் . 
அவன்,  'அைம யா  “, என்றான் . அ  அவ க்   ழ்ப ந்த . ஏெனனில் அவன் ஒ  
ேதவ ைடய  மாரனா  ந்தான் . ஓ, அல்ேல யா.

ஓ, நான்  ைபத் யக்காரைனப் ேபால் நடந்  ெகாள்வதாக இ க்கலாம். ஆனால் நான் 
அவ் தமாக ெசய்ய ல்ைல என்  நிைனக் ேறன் . ஆனால், கவனி ங்கள்  சேகாதரேன, இந்த 
காரியங்கைள நான் நிைனத் ப் பார்க் ம்  ேபா , எனக் ள்ளாக இ க் ற ஏேதா ஒன் ...அைத 
நான் நிைனக் ம் ேபா , வய   ப்  இப்ெபா   என்ன  த் யாசத்ைத உண் ப்பண்ண 
ேபா ற ? ேவ  எந்த காரிய ம் இப்ெபா   என்ன  த் யாசத்ைத உண் பண்ணப் ேபா ற ?
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கவனி ங்கள் , அதற்   ற   ல நி டங்கள்  க த்  ஒ  ெபரிய உ மல்  சத்தம் ேகட்ட , 
அ  அவைள பய  த்த ேபாவ ல்ைல.அ  யாரா  க்க   ம்? அ   ம்மம் என் ம்  ங்கம். 
அவன், ' ங்கேம, இங்ேக வா“ என்றான். அவன் அைத ஒ   ைனைய தட க் ெகா ப்ப  ேபால 
தட க் ெகா த்தான் . அதன்  ற    த்ைத,    இைவகள்  வந்த . ஓ, அப்ப யானால் அ  
எப்ேபற்பட்ட ெபரிய பர சாக இ ந்  க் ம்.

அதன்  ன்னர்,   ய ஆதாம், 'அன்ேப, இ  ெதாைலக்காட் ைய ேபாடக்  ய ேநர ல்ைல, 
 ரியன்  அஸ்தமா க் ெகாண்  க் ற . இ  நாம் ெசன்  ஆரா க்க   ய ேநரமா  க் ற “, 
என்றான். ஓ, ேதவேன, இ  நாங்கள்  ெசன்  ஆரா க்கக்  ய ேநரமா  க் ற . இ ,  'நாம் 
டாக்டர். ேஜான்ஸ் ,  ல்  ரான்ஹாம் அல்ல  ேவ  யாேரா  ரசங் ப்பைத ெசன்  ேகட்கக்  ய 
ேநர ல்ைல”. ஆனால்,'நாம் ெசன் ஆரா க்கப் ேபா ேறாம்“. அவர்கள்  ேமேல, மகத்தான, ெபரிய 
     ள்  வ  லான இடத் ற்  ேபாகாமல், அங் ள்ள மரத்த க்  அவர்கள்  ெசன்றார்கள். 
அங்  ேலாகாஸ் , பரி த்த ஆ ,   ஸ்  என்ற ஒ  ெமன்ைமயான ெவளிச்சமா ய அ ேஷகம் 
 ேழ இறங்  வந்த . அவர,் ' ள்ைளகேள, உங்கள்  ேதவனா ய கர்த்தர், உங்கைள ைவத்த இந்த 
   ேல உங்கள்      ப்ைப களி ர்ந் ர்களா?” என்றார்.

'ஆம், தகப்பேன, உமக்  நாங்கள்  எல்லா   ைய ம் ெச த்  ேறாம்“.

அவர்கள் ெஜபம் ெசய்த  ன்னர் அவர ்அவர்கள் அ  ல் வந் , அவர்க ைடய கன்னங்களில் 
 த்த ட் , அவர்கள் உறங் ம்ப க்  அவர்கைள ப க்கைவத்தார.்

கவனி ங்கள்  இர ல் நீங்கள்  உங்கள்  ப க்ைகயைறக்  ெசல்வ  அ  எவ்வள  
அ ைமயா  க் ம்... என் ைடய    ைபய க்  இவ் தமாக நான்  ெசய்ேவன் ,    
ேஜாசப் டன்  நா ம், என் மைன  ம் நின்  ெகாண் ,அவைன உறங்கைவப்பதற்காக 
ப க்ைக ல்  டத்  அவ க் ,ஒ  கன்னத்  ம் இன்ெனா  கன்னத்  ம்  த்த  ேவாம். 
நான்,  'என் ஸ் ரீேய, ஏேதா ஒ   தத் ல் அவ க்  உனக்  இ ப்பைதப்ேபான்ற 
கண்கள்இ க் ற “, என்ேபன்.
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அவ ம்,  ';ஆமாம்,அவ ைடய வாய், இன் ம் அ  ேபான்ற ேதாற்றத்ைத பார்க் ம் ேபா  
உம்ைம நிைன க்  ெகாண்  வ  ற “, என்பாள். அ  பரி த்த  வாகத் ல் 
இைணக்கப்பட்டவர்களின்  சாய ன்   ர ப ப்பாய் இ க் ற .

அேதேபால் ேதவன் ஆதாைம ம், ஏவாைள ம் கவனித்த ேபா , அவர்கள் அவைர ேபால் 
இ ந்தைத பார்த்தார், ஏெனனில் அவர்கள்  அவ ைடய சாய ல் உண்டாக்கப்பட்  ந்தார்கள் , 
ஆகேவ எப்ப யாய்  அவர்க க்  அவர ்  த்த ட் , அவ ைடய மகத்தான இ தய ம் அைத 
எவ்வளவாய் உணர்ந்  க் ம்.

அங்ேக எந்த ஒ   ங்  ெசய்வ ம் இல்ைல.    அைமதலா  ந்த .  ம்மம் என் ம்  ங்கம் 
அைம யா  ந்த . சேகாதரேன, அதன்  ற  பாவம் (sin) வந்த . அந்த அ ைமயான 
நிைலைமைய அ   ர் ைலத்  ேபாட்ட . தன்  கத்ைத அழ ப த் க்ெகாள்வதற்  ஏவா க்  
அழ  ஊட் ம் ெபா ட்கள் (Max Factor) ேதைவப்பட்  க்கா . இல்ைல ஐயா. அ , அவ க்  
இந்த ேதவ ைடய நித் ய  வனின் நாணேம (blush) அவைள அழகாக ைவத்த . இன்ைறக்  
இ க் ம் ைக  ரல்கைள ம் , கரங்கைள ம் அழ ப த் ம்  ைறக ம், இன் ம் மற்ற 
காரியங்க ம் அவ க்  ேதைவப்பட்  க்கா . பாவேம உங்கைள அந்த இடத் ற்  ெகாண்  
வந்த .
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சேகாதரேன, நான்  உங்க க்  ெசால் ேறன் , ஒவ்ெவா    ஷ ம், ஸ் ரீ ம்... ஏன் நாம் 
  க் ம் ேபா , நம் ைடய  வைன   ப் த் க் ெகாள் ேறாம். நான்  ஒ  ம த் வரிடத் ல் , 
'டாக்டர்,  ஒவ்ெவா   ைற ம்  நான்    க் ம்  ேபா ,  என் ைடய   வைன  நான்    ப் த் க்
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ெகாள் ேறனா?

அதற்  அவர,் 'அ சரிதான் , சேகாதரன்  ரான்ஹாம்“.

நான்,'நான்  ப னா  வய ைடயவனாக இ க் ம்ேபா    த்த அைதேயதான்  இப்ெபா  ம் 
நான்   க் ேறன் , நான்  ப னா  வய ைடயவனாக இ க் ம்ேபா    த் , எப்ெபா  ம் 
ெபரியவனாக ம், பலசா யாக ம் வளர்ந்  ெகாண்  ந்ேதன் , இப்ெபா ேதா அேத உணைவ 
  த்தா ம் எப்ெபா  ம் வயதானவனாக ம், ெபல னமானவனாக ம் ஆ க் 
ெகாண்  க் ேறன் , அ  ஏன்?“ என்ேறன். அ  ஏன் என்  எனக்    ங்கள் . ெதாடர்ந்  நான், 
'ஒ   ஜா   ந்  கண்ணா   வைளக் ள் தண்ணீர் ஊற் அ  நிரம் ன  ற , உடேன 
 ண் ம் நான்  எவ்வள  அள  தண்ணீர் அ கமாக ஊற்ற ேறேனா அ  அவ்வளவாக  ைறய 
ெதாடங்  ற . அ  எப்ப  என்  எனக்   ஞ்ஞான ரீ யாக  ளக் ங்கள் ” என்ேறன்.

அவர,் '  வாளர்  ரான்ஹாம் அவர்கேள, அைத ெசய்ய   யா “, என்றார்.

நான், 'ஆம், அ     ம், டாக்டர். என்ைன மன்னிக்க ம், ஏெனனில் ேவதாகமம்  இவ் தமாக 
   ற .  “அ  மனித க்  நிய க்கப்பட்  க் ற  என் ம்… அவ க்  நிய க்கப்பட்ட 
நாைள அவன் சந் க்க ேவண் ம்” என்ேறன். ஆனால், சேகாதரேன, அந்த ஆ ர்வ க்கப்பட்ட 
உ ர்த்ெத த ன்  ேபா  ஒவ்ெவா  ேதால்   க்க ம், ஒவ்ெவா  வய  ப்  அைடயாளங்க ம் 
இல்லாமல் ேபா ம். அ தாேம பாவத் ன்  அைடயாளமா  க் ற  மற் ம் பாவத் னால் வந்த 
இைவயா ம் ஒ ந்  ேபாம். அல்ேல யா‚ அங்ேக நாம் என்ெறன் ம் வா பமாய்  இ ப்ேபாம்.

அன்ெறா  நாள், எனக்  இ ந்த ெகாஞ்சம் தைல  ைய நான் வாரிக் ெகாண்  ந்தேபா  
என் மைன  என்னிடத் ல் ,  ல் , நீங்கள்  வ க்ைக-தைல உைடயவனாக ஆ க் 
ெகாண்  க்  ர்கள் “, என்றாள்.
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நான், 'என் இனியவேள, நான் என் ைடய ஒ    ைய  ட இழந்  ேபாக ல்ைல“, என்ேறன் .

அவள், 'நீங்கள்  என்ன     ர்கள், அன்ேப“, என்றாள்.

நான், 'என் ைடய தைல   ஒன்ைறக்  ட நான் இழக்க ல்ைல“, என்ேறன்.

அதற்  அவள், 'அப்ப யானால் அ  எங்ேக இ க் ற ?“ என்றாள்.

நான், 'என் இனியவேள, நான் உன்ைன ஒன்  ேகட்கட் ம் அதற்  ப ல் ெசால்,  ன்னர் நான் 
உனக்  ப ல் ெசால் ேறன்“, என்ேறன்.

அவள், 'சரி,அன்ேப“, என்றாள்.

நான்,  'அைத நான் ெபற் க் ெகாள்வதற்   ன் அ  எங்ேக இ ந்த ? அ  எங்ேகேயா 
ஓரிடத் ல்  இ ந்த . அைத நான் ெபற் க் ெகாள்வதற்   ன்னர் எங்ேக 
இ ந்தேதா,உ ர்த்ெத த ன்  ேபா  அ  அங்ேக எனக்காக காத் க் ெகாண்  க் ற “, 
என்ேறன். ஆம், சேகாதரேன.

எனேவ, கவனி ங்கள் . நான் உங்கைள ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . உன்ைன      ந்  
ெவளிேய ெகாண்  வ ம்ப க்  பரி த்த ஆ யானவர் அைடகாத் , நீ ம்      ந்  
ெவளிேய வந் , இப்ெபா   இங்ேக ஒ   த் சா யான நபராய் இ க் றாய். எனேவ எந்த ஒ  
ெதரிந்ெத க் ம் வாய்ப் ம் உனக்  இல்லா  க் ம் ேபா , இன்ைறக்  நீ என்னவாக 
இ க் றாேயா அவ் தமாக பரி த்த ஆ யானவர் உன்ைன உண்டாக்  இ ப்பாரானால்,  தன் 
 த ல்      ந்  உன்ைன ெகாண்  வந்த அவர,் உன் ைடய சரீரம்  ழக்  ெதாடங்  
ேமற்க்  வைர  தற க்கப்பட்  ந்தா ம் கைட  நாட்களில்  உன்ைன உ ேரா  எ ப் வ  
எவ்வள  நிச்சயம்.
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நிைன ல் ெகாள் ங்கள் ,  தன்  த ல் பரி த்த ஆ யானவர் அைடகாக்க  வங் யேபா , 
உங்க ைடய சரீரங்கள்  இங்ேக இ ந்தன. அ  இங்ேக இல்ைலெயன்றால், ேவ  எங்  ந்  அ  
வந்  க் ம்? உன் ைடய கால் யம் , ெபாட்டாஷ் ,  ரபஞ்ச ெவளிச்சம், இங்ேக    ன்  ேமலாக 
இ க் ம் உன் ைடய  வன்... இைவெயல்லாவற்ைற ம் ெகாண்  ேதவன் உன்ைன ஒன்  
ேசர்த்தார். அைத ேவ  யாரா ம் ெசய்ய   யா . ெபாட்டாஷ் , கால் யம், 
இைவெயல்லாவற்ைற ம் ஒன்  ேசர்த்  உங்களால் மனிதைன உண்டாக்க   யா . அவன் 
இன்ைறக்  என்னவா  க் றாேனா அவ் தமாய் அவைன உண்டாக் வதற்  ேதவ 
ஆ   ைடய  வன் அதற்  அவ யமா  க் ற .

என் ைடய நண்பர்கேள, ேதவன் அ  ப்-  ர்வமானைவகைள ெகாண்  சைபைய 
நடத்த ல்ைல. அ  தாேம ேதவ ைடய அைசவா தலா  க் ற . எப்ப ெயனில்,  'நீ என்ைன 
ேந க் றாயா? நீ என்ைன   வா க் றாயா?“ என்   ற  யற் ப்பதா  க் ற . எனக்  
எந்த ஒ  ெதரிந்ெத க் ம் வாய்ப் ம் இல்லாதேபா , இன்ைறக்  நான் இ க் ம் இந்நிைலக்  
என்ைன அவர ் ெகாண்  வந்  ப்பாரானால் , எவ்வளவாய்  எனக்  நித் ய  வைன ெகாண்ட 
 வைன ெகா ப்ப  நிச்சயம். நா ம் அவ க்  ப ல் ெகா க் ம் வைக ல்,  'ஆம், பரி த்த 
ஆ யானவேர, உலகம் என்ன   னா ம் அைதப் பற்  நான் கவைலப்படாமல், நான்  உங்கைள 
ேந க் ேறன் ,  நான்  உங்கைள  ேந க் ேறன் ,  நான்  உங்கைள  ேந க் ேறன்”,  என்    ேவன் .
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23ஏன்  ல மக்களால்  ெவற் ைய காத் க்ெகாள்ள  ய ல்ைல?

அந்த மகத்தான நாளில் என் ைடய கால் யத்ைத ம், ெபாட்டா யத்ைத ம் அவர ் எவ்வளவாய் 
கண்கானிப்பார். அவர ் ேபச, அந்த அ  ல்லாத  வன்   ம்ப ம் வ ம்ேபா  தைல ல் உள்ள 
என் ஒவ்ெவா     ம், என் ைடய சரீரத் ல் இ ந்த ஒவ்ெவா  ளி ெபல ம் ெகாண்ட அந்த 
சரீரம் ெநா ப்ெபா  ல்  ேதான் ம். ஆம், சேகாதரேன. சைபைய பத் ரமாக பா காக் ம் 
ேவைலைய பரி த்த ஆ க்  ேதவன் ெகா த்  க் றார.்

கவனி ங்கள் . ேவதாகமம் , 'அ த்த ஆ  ஒ  ம ஷைன  ட்   றப்பட் , வனாந் ரத் ற்  
 ற் த்  ரிந் , அ    ம்  வ ம்ேபா  அ   த் யாசமாய்  இ ப்பைத அ கா ம்“, என்ற 
   ற . இங்ேக தான் காரியம் இ க் ற .
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கவனி ங்கள் , இப்ெபா   ஒ ேவைள நான் நீண்ட ேநரத்ைத எ த் க் ெகாள்ளலாம், 
இ ப்  ம் உங்க க்  இன் ம் அ கமான ேநரம் இ க் ற . கவனி ங்கள்  நான் உங்கைள 
ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் .இதற்   ன் நடனங்க க் ம்,  னிமா க் ம் ெசன்  அங்ேக இர  
  வ ம் உட்கார்ந்  இ ந் ர்கள். கவனி ங்கள் , இ  நித் ய  வனா  க் ற .

உங்க ைடய வாழ்க்ைக ேம ம்-  மாய் இ ப்பதற்  காரணம், அந்த அ த்த ஆ  
உங்கைள ட்   றப்பட்  ெசன்ற  ன் நீங்கள்  ஒ    ப் ட்ட  ரம் மட் ேம வந்  ஒ    ய 
இ தயத்ைத ம் அல்ல  ேவ  ஏேதா காரியத்ைத ம் ெபற் க் ெகாண்  க்  ர்கள் . ஆனால் 
நீங்கள்  உங்க ைடய நிஜ  பத்ைத காண் க்க ேவண் யதாய்  இ க் ற . நீங்கள்  ஏேதா ஒ  
  , ஒ  ேபா யான ெவளி ேவஷம் ேபா   ர்கள். அ  (அ த்த ஆ )   ம்  உங்களிடத் ல்  
வ ம்ேபா , இன் மாக அேத ேகாபத்ைத ம், அேத   ப்  ெவ ப்ைப ம், 
மற்ெறல்லாவற்ைற ம் உைடயவர்களாய் ேமாசமான இடத் ல்  ெப ம்பா ம் சட்ட  ேராதமான 
ெசயல்கள்  நடக் ம் இடத் ல்  நீங்கள்    ப்பைத அ  கண்   க் ம் . ஆனால் பரி த்த ஆ  
அங்ேக வ ம்ேபா , ேதவன் நிலத்ைத சமன் ெசய் ம் தன் ைடய ெபரிய இயந் ரத்ைத (bulldozer) 
பரேலாகத்   ந்  அ ப் , அைவெயல்லாவற்ைற ம்   ரண்  எ த் , சமன் ெசய்  ெவளிேய 
தள்ளி  ம். உங்க க்  ெதரி ம், காரணம் அவர ் அங்ேக இ ப்பதால், அங்ேக எந்த ஒ  
ேமாசமான காரிய ம் இ க்கா ; அங்ேக எந்த ஒ  பைகைம (hatred) இ க்கா ; அங்ேக எந்த 
ஒ  கசப் ணர்ச்  (malice) இ க்கா . எனேவ அங்ேக அவன்பரி த்த ஆ  வாசம் ெசய் ற 
 றப்பான, ெபரிய மாளிைகைய காண்பான் . அவர ்அங்ேக இ ப்பதால் , மாளிைக ன்  மா  (big 
mansion)   வ ம் அழகான  க்கள்  நிைறந்த அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ ய ெபா ைம, 
நற் ணம், சாந்தம், தய  என் ன்ற  க்கைள அவ ைடய  ரசன்னம் ெகாண் வ ம். அ  
இனிேமல் ஒ  ேபா ம் பன் கள் வாசம் ெசய் ற இடமாக இ க்கா ; அ  பரி த்த ஆ யானவர் 
வாசம் ெசய் ற இடமாக இ க் ம். அல்ேல யா.
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ஓ, நான்  ரசங்கத்ைத   க்க ேவண் ம், சேகாதரேன. ஆனால் இப்ெபா  தான்  நான் 
 ரசங் க்க ேவண் ம் என்ற உணர்ைவ ெபற்  க் ேறன் . நான் இப்ெபா   அ ைமயாக 
உணர் ேறன் . அ  சரி.

சேகாதரேன, நான் உங்க க்  ஒன்ைற ெசால்லட் ம். இன்ைறக்  இந்த சைபக்  
ேதைவப்ப வ  என்னெவன்றால்,அன்ைப ம், ஐக் யத்ைத ம் ெகாண்  வ  ற கட் பாட்ைட 
பரி த்த ஆ  எ த் க் ெகாண் , உண்ைம ேலேய ேதவன் வாசம் ெசய் ம் இடத் க்  அ  
  ம்  வர ேவண் ம். கவனி ங்கள் . இந்த உலகத் க்  அ  ேதைவயா  க் ற , அைத நான் 
உங்க க்   ற ேபா ேறன் . ஒ  ல ெநா கள் , அதன் ற  கர்த்த க்   த்தமானால் நாம் 
  ப்ேபாம்.
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நான் ஒ  ேவட்ைடக்காரன் . மற் ம் நான் இயற்ைகைய ேந க் றவன்  என்  உங்க க்  
ெதரி ம். அேநக வ டங்க க்   ன் ேவட்ைடக்காக நார்த் உட்ஸ்  (North Woods) என்ற இடத் ற்  
ெசல்வ  வழக்கம். இப்ெபா  ம்  டஎன்றாவ  ஒ   ைறக்  அங்  ெசல்ேவன். அங்ேக ஒ  
நல்ல நண்பைன சந் த்ேதன் , ெபர்ட் கால். ஒ  அ ைமயான மனிதன், அந்த மனிதன் இன்ைறக்  
இக்கட் டத் ல்  உட்கார்ந்  க்கலாம். அவர ்ஒ  அ ைமயான ேவட்ைடக்காரர். அவ டன் நான் 
ேவட்ைடயாட   ம் ேவன் , ஏெனனில் அவர ் ெபல ம்,  டகாத் ரமானவராக ம் இ ந்தார.் 
அங்  க் ம் மைலகளில் ஏ , அேநக இடங்க க்  நாங்கள்  ெசன்  க் ேறாம். அவ க்  நல்ல, 
 ரிய கண்  பார்ைவ ண் , அவரால்  ரத்  ள்ள ேவட்ைடயாடக்   யைத கவனிக்க   ம். 
அவேரா   ட ேவட்ைடயா வைத நான் களி ர்ேவன் . அவ்வள   லபமாக காட் ல் ெதாைலந்  
ேபாக ம் மாட்டார், உங்களால் அவைர காட் ல்  ைச   ப்ப ம்   யா . அங்  க் ம் 
ஒவ்ெவா  மரங்கைள ம், அைடயாளங்கைள ம், மற்ற காரியங்கைள ம், எப்ப  ேபாகேவண் ம் 
என்பைத ம்  டஅ வார.் ஒ   ைற நாங்கள்  அங்ேக இ ந்தேபா ... அவர ்ஒ  நல்ல மனிதன், 
அ ைமயான ேவட்ைடக்காரன் , ஆனால் அவர ் ஒ  ெகா ரமான இ தய ைடயவர.் ஓ, அவர் 
தன் ைடய இ தயத் ல் அவ்வள  ெகா ைமயானவராக இ ந்தார.் நான் ஒ   ரசங்  என்  
அவர ்அ ந்  ந்த னால் ேவ க்ைகக்காக   ய மான்  ட் கைள (fawns) ெகால்வார்.
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நான், 'ெபர்ட் அப்ப  ெசய்வதற்  உனக்  ெவட்கமாக இல்ைலயா“, என்ேறன்.

அவர,்  'ஆ,  ரசங் யாேர, உங்கள்  ேவைலைய நீங்க பா ங்க. நீங்கள்  ஒ  ெபல ன 
இ தய ைடயவர ்“, என்றார்.

நான், 'ெபர்ட்,அப்ப  ெசய்யேவண்டாம்“, என்ேறன் .
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எனேவ, கர்த்தர், நீ ஒ  மான்  ட் ைய ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  அவர ்
அ ம க் ம்ேபா , அப்ெபா   அ   ற்  ம் சரிதான்.அ  உன் ைடய காரியம். ஆ ரகா ம் 
ஒ  கன்  ட் ைய ெகான் , ேதவ க்    க்கக் ெகா த்தான் . அ  சரிதான். அ   ற்  ம் 
சரிதான். ஆனால் இந்த    மான்   ட்டத்ைத ெகால்லக்  டா ....

எனேவ அவர ் அவ்வள  ெகா ரமானவராக இ ந்தார.் ஆகேவ ஒ  வ டம் நான்  அங்ேக 
ெசன்  ந்ேபா , அவர ்ஒ  ஊதைல ம் (whistle)ெகாண்  வந்தார். அவர ்அந்த   ய ஊதைல 
ெகாண் , ஒ    ய மான் ட்  கத் வ ேபால, ஊ னார். என் வாழ்நாளில், அப்ப ப்பட்ட 
ஆள்மாறாட்டம் ெசய்யப்ப தல் அல்ல   றர்ேபால் ந த்  காட் ம் காரியத்ைத நான் 
ேகட்ட ல்ைல. நான், 'ெபர்ட்,அைத நீ மாட்டாய் அல்லவா?“ என்ேறன் .
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அவர,்  'ஆ, ேவைலையப்பார்,  ரசங் யாேர. உங்கமா ரி ஆட்களிடத் ல்  
காரியேமஇப்ப த்தான்; நீங்க ெராம்ப ம் ெபல ன இ தய ைடயவர ்“, என்றார்.

நான், 'ெபர்ட்,ெவட்கமாகஇல்ைலயாƒ நீ அப்ப  ெசய்யக்  டா “, என்ேறன்.

நாங்கள்  ெதாடர்ந்  கா க க்  உள்ளாக ெசன் ,  ட்டத்தட்ட அைர நா ம் அல்ல  அதற்  
ேமலாக ம் ேவட்ைடயா , எந்த ஒ  கால்தடப் ப ைவ ம் அல்ல  ேவெறான்ைற ம் கண்   க்க 
  ய ல்ைல.  ன்னர் நாங்கள்   ேழ  ணிந்  பார்த்தேபா , அங்ேக ஒ    ய  வாரம் 
இ ந்த . அவர ்தன் ைடய ைபக் ள்  ைக ட்  அந்த ஊதைல எ ப்பைத நான் கவனித்ேதன் . “ஓ, 
இல்ைல அவர ் அப்ப  ெசய்யக்  டா ”, என்  எண்ணிேனன் . அவர் ஒ    ய மான் ட்  
கத் வ  ேபால, ஒ    ய சத்தத்ைத எ ப் னார்.   ெரன் , சரியாக எ ர்ப் பக்கத் ல்,ஒ  
உயரமான, ெபரிய, தாய்மான் ேமேல வந்த . அவள் ேமேலவந்தாள், நான் அத ைடய  றப்பான, 
ெபரிய    வான கா கைள ம், ெபரிய ப ப்  நிற கண்கைள ம் பார்த்ேதன் . 
என்னிடத்   ந்   ப்ப  கஜ (ஒ  கஜம் - ன்  அ )  ரத் ல்   ட இல்ைல. ெபர்ட் என்ைனப் 
பார்த் ,  ரித்தார். நான் , 'ஓ, ெபர்ட்,அப்ப  ெசய்யாேத, நீ அப்ப  ெசய்யப் ேபாவ ல்ைல“,என்  
எண்ணிேனன் .

அங்ேக, அந்த அழகான   கம் தன் தைலைய நி ர்த் , அவள் நடந்  வ வைத என்னால் 
பார்க்க   ந்த . அ  என்னவா  க் ற ? அவள் அப்ப  அங்ேக நடந்  வ ம்ப  ெசய்த  எ ? 
அ  அவ க் ள்ளாக இ ந்த ஏேதா ஒன் . ஒ  தா  ைடய அன் , அ  ஒ   ட்  ன்  
சத்தத்ைத ேகட்ட . அங்ேக ெவளிேய அவள் நடந்  வந்தாள் . காரியம் இவ் தமாக 
இல்ைலெயன்றால், ேவ  எதற்காக ம் அ  அப்ப  ெசய்  க்கா . ஆனால் அ  என்ன? அவள் 
ஒ  தாயாக இ க் றாள் . அந்த  ணம் பரம்பைரயாக அதற் ள்  இ ந்த . அ   ந்  அவளால் 
 ல  இ க்க   ய ல்ைல.ஒ  மான் ட்  அ   ெகாண்  ந்ததால், அவ க் ள்  இ ந்த 
தா ள்ளம் அவைள அங்ேக வ  நடத்  ெசன்ற . அவள் அந்த மான் ட் ைய கண்   க்க 
 யற் த் க் ெகாண்  ந்தாள். ெபர்ட் இந்த ெநம் ேகாைல எ த்   ன் க்  தள்ளி,  ப்பாக்  
 ழ க் ள்  ேதாட்டாக்கைள அைடத் , தன் ைடய  ப்பாக் ைய எ த்    ைவத் க் 
ெகாண்  ப்பைத நான் பார்த்ேதன் . ஓ, அவர ்    தப்பாமல்  டக்  யவர.்  'ஓ, ேதவேன, 
அவர்அப்ப  ெசய்ய  டேவண்டாம்“, என்  நான்  எண்ணிேனன். என்ேன‚ அங்ேக அந்த தாய் 
ெவளிேய வந் , அப்ப ப்பட்ட அன்ைப ெவளிப்ப த் ம் ேபா , அவரால்  எப்ப  அைத ெசய்ய 
   ற ? அங்ேக ெநம் ேகல் அ த்தப்பட்ட டன் ,  ப்பாக்  ல் ேதாட்டாக்கைள அைடத்  
ைவத்  க் ம் தாழ்ப்பாள்   றந் க் ெகாண்ட . அவர ் சரியாக அந்த தா ன் இ தயத்ைத 
  ைவத் , இலக்ைக சரியாக   பார்க்க உத ம் அந்த ெதாைல ேநாக்   ண்வைலைய 
சரிெசய்  ெகாண்  ந்தார.் இன் ம்     ெநா க் ள்  அவர ்அந்த தா  ைடய இ தயத்ைத 
 ட்    வ ம்  தற க்கப் ேபா றார் என்  எனக்  ெதரி ம். எனேவ, நான்,”ஓ, எப்ப  அைத 
அவரால் ெசய்ய    ற ? எப்ப  அவரால் அைத ெசய்ய    ற ? என்  நிைனத்ேதன். நான், 
'ஓ, நான் அைத பார்க்க  டா “, என்  எண்ணிேனன் .

86

    ேநரம் க த் , ஒ  ெநா ப்ெபா  ல் , அந்த தாய்மான் இந்த ேவட்ைடக்காரைர 
பார்த்  ட்ட . அவள்   க் ட்டாள். அவள் தைலைய ேமேல நி ர்த் னாள். அவள் ஓ னாளா? 
இல்ைல. ஏன்? அங்ேக ஒ  மான் ட்  ெதால்ைல ல் இ ந்த . அந்த மான் ட் ைய அவள்  
கண்   த்தாக ேவண் ம். அவ ைடய இ தயம்  டப்பட்   தற க்கப் ேபாவதாக இ ந்தா ம், 
அந்த மான் ட் ைய அவள் கண்   த்ேத ஆக ேவண் ம். ஏெனன்றால் அ  ெதால்ைல ல் 
இ க் ற . ஏன்? சைப ஏேதா ேவஷம் ேபா வ  ேபால அவ ம் ஏேதா ேவஷம் ேபாட ல்ைல. அ  
ஏேதா காரியம் அவ க் ள்ளாக இ க் ற . அவள் ஒ  தாய். அவள் அந்த மான் ட் ைய 
கண்   த்ேத ஆக ேவண் ம். தன் ைடய கண்ைண அந்த ேவட்ைடக்காரர் ேமல் ைவத்த 
வண்ணம், நடக்க ெதாடங் னாள். அந்த  ப்பாக்  ழல்  ேழ இறங் வைத நான் கவனித்ேதன் . 
நான், ஓ, ேதவேன... ெகாஞ்சம் நி டங்க க்  என் தைலைய நான்   ப் க் ெகாள்ளட் ம் . நான்  
 ப்பாக்   டப்ப ம் சத்தத்ைத ேகட்க ல்ைல. நான் , 'என்ன நடந்த ? என்னதான் நடந்த  என்  
ஆச்சரியப்பட்ேடன்“. அைத பார்க் ம்ப க்  நான்   ம் ேனன் . எனேவ நான் அப்ப  
  ம் னேபா ,  ப்பாக்   ழல் இவ் தமாய் ேபாவைத கவனித்ேதன் .
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அவர ்  ம் , என்ைன பார்த்தார். அவர ் ப்பாக் ைய தைர ல் ேபாட் , தன் கரத் னால் 
என்ைன   த் ,  ' ல் , அப்ப ப்பட்ட காரியம் இனிேம எனக் ேவண்டாம். என்னால் இனிேமல் 
அைத ெபா த் க்ெகாள்ள   யா .  ல் , உனக்  இ க் ம்   ஸ் வ இ தயத்ைத ேபால் 
எனக் ம்  ேதவன்  அைத  ெகா க் ம்ப க்  ெஜ  ங்கள் .  இவ் தமாய்  நான்  இ க்க
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  ம்ப ல்ைல“, என்றார். உடேன அந்த இடத் ேலேய இரக்கமற்ற இ தயத்ைத ெகாண்ட அந்த 
ம ஷைன இேய    ஸ்  ன்  ேந க் ம் ஆ  னிடத் ல்  வ  நடத் ேனன். ஏன்? என்ன 
நடந்த ? என்ன நடந்த ? அைத அவன்  ரிந்  ெகாண்டான் . என்ன நடந்த ? காரணம், 
உண்ைம ேலேய அசலான அன்  அங்ேக காட்  ல் வந்தைத அவன் பார்த்தான் .

சேகாதரேன, சேகாதரிேய, இன்ைறக்  சைபக்  ேதைவயான  அ    யத் ல் காண் க்க 
ேவண் ம், ேவஷத்ைத தரித் க் ெகாள்வதல்ல,அ  ப்  ர்வமான கல்  அல்ல, ஆனால் அ  
  யத் ல் காண் க்கபட ேவண் ம், நம் ைடய இ தயத் ல் இ க் ம் அசலான ேதவ ைடய 
அன்    யத் ல் காண் க்கப்பட ேவண் ம்.

நாம் தைலகைள தாழ்த் ேவாம். அ  என்ன? ஒ  ேவைள நீண்ட நாட்களாக நீ ஒ  சைப 
அங்கத் னனாக இ க்கலாம், ஆனால் நீ... ெபற்  க் றாயா.  'நான் இைத  ட 
ேவண் யதா  க் ற . நான் அைத ெசய்ய ேவண் யதா  க் ற  என்  ெசால் றாயா? அந்த 
வ  ல் தான் நீ நடந்  ெகாள் றாயா? அ  அ  ப் ர்வமானதா  க் ற . ஆனால் உனக் ள் , 
அந்த காரியம் இ க் றதா? உனக் ள்  அந்த காரியம், அந்த ேதவ ைடய அன்  உன் 
இ தயத் ற் ள்  இ க் றதா? அ  இல்லாதேபா , ஏன் நீ அைத இன்  ஏற் க் ெகாள்ளக் டா ? 
ஏன் நீ அதற்  ப லாக இன்ெனான்ைற ெபற் க் ெகாள்ளேவண் ம். நீ ஒ  சைபைய 
ேசர்ந்  ப்ப னால், நீ ஒ    ஸ்தவன்  என்பைத அ ந் க்ெகாள்ளக்   ய எல்லாவற்ைற ம் 
ெபற்  க் றாயா? நீ சத்த  வதால் , நீ ஒ    ஸ்தவன்  என்  அ ந் ெகாண்டெதல்லாம் 
அவ்வள தானா? நீ அந்நியபாைஷ ல்  ேப வதால், நீ ஒ    ஸ்தவன்  என்  அ ந்  
ெகாண்டெதல்லாம் அவ்வள தானா? இைவ எல்லாவற்ைற ம் நா ம்   வா க் ேறன் , 
இ ப்  ம்  னியக்காரர்க ம், மந் ரவா க ம் , அந்நிய பாைஷகளில் ேப வைத நான் 
பார்த்  க் ேறன் . ஒ    ஸ்தவன்  என்  அைடயாளம் கண்  ெகாள் ம்ப க்  ஒ ேவைள 
உனக்  ைககளில் எண்ெணய்ேயா அல்ல   கத் ல் இரத்தேமா அல்ல  அ  ேபான்ற ஏேதா 
ஒன்  வந்  க்கலாம். நீ அ ந்  ெகாண்டெதல்லாம் அவ்வள தானா? சேகாதரேன, நீ 
பரித க்கப்பட்டவனா  க் றாய். ஆமாம். ெபந்ெதெகாஸ்ேத வானம்   வ ம் அசலான 
காரியம் நிரம்  இ க் ம்ேபா  நீ ஏன் மாற் ப் ெபா ைள எ த் க்ெகாள் றாய்?
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'அந்நிய பாைஷகளானா ம் ஓய்ந் ேபாம், அற் தங்களானா ம் ஒ ந்  ேபாம், அ வானா ம் 
ஒ ந் ேபாம்,  ர்க்கதரிசனங்களானா ம் ஒ ந்  ேபாம். அன்  என் ம் நிைறவான  வ ம்ேபா , 
அ  என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத்  க் ம் “. அ  பரி த்தவான்கள்  தர்கள் பாடைல காட்  ம் 
என்ெறன் ம் நிைலத்  க் ம். க ஞர்கள் அைதக்   த்  எ தலாம். ஆனால் அைத  வரித்  
ெசால்ல   யா .
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இப்ெபா  , அைதக்    த்  நீங்கள்   ந் த் க் ெகாண்  க்ைக ல் , உங்களிடத் ல் அ  
இல்லாதேபா , நீங்கள்  உண்ைம ேலேய அந்த அசலான அன்ைப உங்கள்  இ தயத் ல் ெபற் க் 
ெகாள்ள   ம்   ர்களா? எனேவ ேதவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்ற வைக ல் இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் னாேல நான் உன்ைன சர்வவல்லைம ைடய ேதவ ைடய  ரசன்னத் ல்  
ெகாண்  வ  ேறன் . உண்ைம ேலேய உத்தமமான  ஒ   ளி உனக் ள் இ க் மானால் , 
ேதவன் அைத இம்ம ய ேவைல ல் ெவளிேய ெகாண்  வ ம்ப க்  நான் ெஜ க் ேறன் . அந்;த 
அ பவம் உனக்  இல்ைலெயன்  நீ உண்ைம ேலேய அ ந்  க் றாயா? ேதவனிடத் ல்  உன் 
கரங்கைள உயர்த் ,  'ேதவேன,   ஸ்  ன்  நாமத் னாேல, என் ைடய இ தயத் ல் 
அைதத்தா ம்“, என்    வாயாக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
அ அ ைமயா  க் ற . ஓ, எங் ம் எல்லா டத்  ம்,
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அந்த மான்  தன் ைடய தா ன் அன்ைப காட்  ல் ெவளிப்ப த் ன  ேபால,   ஸ்தவ 
அன்பான  காட்  ல் ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்  நான்    ம்  ேறன் . மற்றவர்கைள 
  ஸ்  க்காக ெஜ க் ம் வைக ல் என் ைடய   ஸ்தவ அன் , என் ைடய 
உணர் வசப்ப த்தல்  அல்ல, ஆனால் என் ைடய   ஸ்தவ அன்பான  காட்  ல் 
காண் க்கப்பட ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் .

ஓ, ேதவ ைடய அன் , எவ்வள   ைலேயறப்ெபற்ற ம்,

 த்த ள்ளதா ம் இ க் ற ‚

எவ்வளவாய் அள ட  யாத ம்,

ெபல ள்ளதா ம் இ க் ற .

அ  பரி த்தவான்கள்   தர்கள் பாடைல காட்  ம்

என்ெறன் ம் நிைலத்  க் ம்.

உண்ைம ேலேய அ  உனக்  ேதைவப்ப  றதா? நீ என்ைன ேதவ ைடய ஊ யக்காரன்  
என்    வா ப்பாயானால், நீ ேமல் மாடத் ல்  (balcony) இ ந்தா ம் அல்ல  ேவ  
எங்  ந்தா ம் அைதப் பற்  எனக்  கவைல ல்ைல. சேகாதரேன, ேநரத்ைத பார்க்க ேவண்டாம். 
நான்  மணி அல்ல  நான்  மணிக்  ெகாஞ்சம் அ கமா  ட்ட  என்  நிைனக்க ேவண்டாம்; 
அைதப்பற்  நிைனக்க ேவண்டாம். நித் யம் (Eternity) என்றால் என்ன என்   ந் த் ப் 
பா ங்கள். நீ அைத  ெபற் க்ெகாள்ள ல்ைலெயன்றால்,  டவர்கைள நடக்கச் ெசய் ம்ப க் ம்,
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இச்ெசய் கள்

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

26ஏன்  ல மக்களால்  ெவற் ைய காத் க்ெகாள்ள  ய ல்ைல?

  டர்கள் பார்ைவ அைட ம்ப க் ம் ேதவன் என் ெஜபத்ைத ேகட் றார ் என்  நீ 
  வா க் றாயா. அ  ஒ  ெஜபம் மட் ேம, அவ்வள தான் . நான் ேதவ ைடய ஊ யக்காரன்  
என்பைத   வா ப்ப ம், அவ் தமான அ பவம் உனக்  ேதைவப்ப வ ம் உனக்  உத  
ெசய் ம்... இ    அல்ல  அதற்  ேமற்பட்ட கரங்கள்  உயர்த்தப்பட்ட  என்  நான் 
  க் ேறன் . நீங்கள்  சரியாக இங்ேக வந்  என்ேனா   ட நிற்கேவண் ம் என்  நான் 
  ம்  ேறன் . உங்க டன்  ைககைள   க் , உங்கேளா   ட ேசர்ந்  ெஜ க்க 
  ம்  ேறன் .'நான் எப்ப  இ க் ேறேனா அவ் தேம“ என்ற பாடைல நாம் பா ம்ேபா  
உங்களால்   மானால்  இங்ேக இறங்  வா ங்கள்.

நான் இ க் ற வண்ணேம, (ஓ, அ தான்  வ ) அவ் தேம என்ைன ஏற் க்ெகாண் ,

வரேவற் , மன்னித் ,  த்தம் ெசய் ,     ம்,

ஏெனனில் உம் ைடய வாக் தத்ைத நான் நம்  ேறன் ,

ஓ ேதவ ஆட்  ட் ேய உம்மண்ைட ல்  நான் வ  ேறன் ‚

நான் வ  ேறன் ‚

இவ் தேம நான் இ க்ைக ல்,என்ஆத் மா   ந் 

ஒ    ய கைற  ட இல்லாமல் என்ைன    க்க தாம யாேத ம்.

ஒவ்ெவா  கைறைய ம் க வக்  ய உம் ைடய

இரத்ததண்ைட ல்...


