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நன் , இன் ர  ம ப  ம் இந்த ெபரிய  டாரத் ல் அவ ைடய நாமத் ல் ஊ யம் ெசய் ம் 
ப க் இங்ேக வந்  ப்ப  ஒ  ெபரிய  லாக் யமாக உள்ள .
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இப்ெபா  , நாம் அவ ைடய வார்த்ைதைய வா ப்பதற்   ன்னர், ெஜபத் ல் சற்  
அவ டன்   ட ேப ேவாம். நாம் தைலகைள தாழ்த் ேவாம்.

கர்த்தரா ய இேய ைவ மரணத்   ந்    ம்ப ம் உ ர்த்ெதழச் ெசய்த நித் ய ேதவேன, 
எங்க ைடய அேநக அக் ரமங்கைள நீர ்எங்க க்  மன்னித் , உம் ைடய ஆ யானவர் தாேம 
இன் ர  எங்களிடத் ல்  மகத்தான அள ல்  ஊற்றப்ப ம்ப க் ம், பா கள் இன் ர  இங்  ந்  
  ம் ச் ெசல் ம்ேபா , உணர்வைடந்தவர்களாய் அ த வண்ணம்   ம் ச் ெசல்ல ம், 
 யா யஸ்தர்கள்  கமைட ம்ப க் ம்,  வ ள்ள ேதவ ைடய மகத்தான அைடயாளங்கள்  
இன் ர  இந்த  டாரத் ன்   ழாக ெசய்யப்படட் ம். இைத அளி ம், ேதவேன.

இ  உம் ைடய வார்த்ைத, இைத நாங்கள்  வா க்க இ க் ேறாம் மற் ம் பரி த்த 
ஆ யானவைரத் த ர இைத ஒ வ ம்  யாக் யானிக்க   யா . ேபசப்ேபா ற 
வார்த்ைதக்கான ெபா ைள அவர ் ெகா க் ம்ப க்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். இைத அளி ம் 
கர்த்தாேவ, இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். ஆெமன் .

ேதவ ைடய வார்த்ைதைய நான் அவ்வளவாக ேந க் ேறன் . அைத வா ப்பைத நான் 
  ம்  ேறன் . அைதக்    த்  ஒ   ேசஷ காரியம் இ க் ற . அ  அவர ் நித் யமானவர் 
என்பைத   த்  வா ப்பைத நாம் பார்க் ம்ேபா  அ  நம்ைம அவ்வளவாக ெமய்   ர்க்கச ்
ெசய் ற . அவர ்நித் யமானவராக இ ப்ப  ேபால அவ ைடய வார்த்ைத ம் நித் யமானதாக 
இ க் ற . எந்த ம ஷ ம் அவ ைடய வார்த்ைதையக் காட்  ம் ேமலானவன் அல்ல. நான்  
உங்க ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாள்ளாத பட்சத் ல், உங்க க் ம் எனக் ம் எந்த ஒ  
சம்பந்தம் இல்ைல. நீங்கள்  என் ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாள்ளாமல், என்ைன நம்ப ம் 
  யா . நாம் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாள் ம்ேபா , அவர ்   ன  உண்ைம 
என்  நம்மால் நம்ப    ம். அவ ைடய வார்த்ைதைய நாம் ஏற் க்ெகாள்ளாத பட்சத் ல் , அவேர 
வார்த்ைத என்  ேதவன் நமக்  ெவளிப்ப த் ம் வைரக் ம் நாம் ெசன் , ெஜபத் ல் தரித்  க்க 
ேவண் ய ேநரம் அ ேவ. “ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத் ல்  இ ந்த , 
அந்த வார்த்ைத ேதவனாய் இ க் ற '.
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இப்ெபா  , இந்த இர ல் ெவளிப்ப த் ன  த்தகத் ல் 6 -ம்அ காரம் 2 -ம்வசனத்ைத 
வா க்க இ க் ேறாம்.
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நான் பார்த்தேபா  இேத, ஒ  ெவள்ைளக்   ைரையக் கண்ேடன் ; அ ன் ேமல் ஏ   ந்தவன்  
 ல்ைலப்   த்  ந்தான் , அவ க்  ஒ   ரீடங்  ெகா க்கப்பட்ட ; அவன் ெஜ க் றவனாக ம் 
ெஜ ப்பவனாக ம்  றப்பட்டான் .

அைத இவ்வ  ல்   ப் டப்பட ேவண் மானால்,  “இவேர வல்லைம ள்ள ெஜய ரர்”  (The 
Mighty Conqueror) என்  அைழக்கப்படேவண் ம் என நான்   ம்  ேறன் .

 ல நாட்க க்   ன்  ேபார்த்   ல் உள்ள  ஸ்பன்  (Lisbon) என் ம் இடத் ல்  
நிற் ம்ப க்கான  லாக் யம் எனக்   ைடத்த , அங்ேக ேபார்க் ைக கைள ம், 
அ ைமகைள ம் ைவத்  க் ம் இடத் ற் ச ் ெசன்ேறன் . அவ் டத் ல் ஒ வைகயான 
உேலாகத் ல் ஒ  படம் ெச க்கப்பட்  ந்த , அ  ஒ  மனித ைடய படமா  ந்த , அவன் ஒ  
 கழ்ெபற்ற ேபார் ரன் . அவன் ஒ   ரன், ஏெனனில் அவன் ெபரிய பட்டணத்ைத ைகப்பற் னான் . 
அவன் ஒ    க் யன் . அதற் ப்  ற  இன்ெனா  மனிதன் வந்  இந்த ம லண்ைட தன் ைடய 
 வைன  ட்டான் . அவன் ஒ   ரன், ெஜய ரன். அவன் ஒ   ரனாக தன்  வைன ெகா த்  இந்த 
ம ல்கைள தகர்த்ெத ந் ,   க் யர்களிடத்   ந்  இைத ைகப்பற் னான் , அதன்  ன்னர் 
ஸ்பானியர்கள் இைத ைகப்பற் க் ெகாண்டார்கள்.
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இந்த உலகமான   ரர்களா ம், ெஜய  ரர்களா ம் இன் ம் அப்ப ப்பட்டவர ் களால் 
நிைறந்ததாய் இ க் ற . இன் ர  நான்  கான்ஸ்டன்ைடைனக் (Constantine)   த்   ந் த் ப் 
பார்க் ேறன் . தைல  றந்த ேபார் ரனான அவன் ேராைம ைகப்பற் ம்ப க்  அைத ேநாக் ப் 
ேபாய்க் ெகாண்  ந்தான் . ஆனால் அேத சமயத் ல் அங்ேக ெசல்வைதக்  த்  சற்  
கலக்க ைடயவனாக ம் இ ந்தான் . ஒ  இர  அவன் உறக்கத் ல் இ ந்தேபா , அவ க்  
 ன்பாக ஒ  ெவள்ைள   ைவ ேதான் னைதக்   த்  ஒ  ெசாப்பணம் கண்டான் . அந்த 
ெசாப்பணத் ல்,  “இைதக் ெகாண் , நீ ேமற்ெகாள்வாய் '' என்  ஒ  சத்தம் அவனிடத் ல் 
ேப ன . உடேன அந்த ந இர ேல அவ ைடய எல்லா ேபார ்  ரர்கைள ம் அவன் எ ப் , 
அவர்க ைடய ேகடகத் ல்  ெவள்ைள வர்ணத் ல்    ைவையவைரயச் ெசய்தான் . ஏெனனில் 
அைதக் ெகாண்  அவர்கள் ேபாரில் ேமற்ெகாள்ள ேவண் யதா  ந்த .

ஆம், உண்ைம ேலேய எந்த ஒ  காரியத்ைத ம் நாம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் மானால், 
அ தாேம   ைவ ன்   லமாக வரேவண் யதாய்  இ க் ற . ேம ம் ேமற்ெகாள்ளக்  ய வ  
ஒன்  இ க் மானால் , அ தாேம   ைவ ன்   லமாக இ க் ற .
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கான்ஸ்டன்ைடன்  ஒ  தைல  றந்த மனிதன் என்  நம்ெமல்லா க் ம் ெதரி ம். இ ப்  ம் 
 ட்டத்தட்ட  ன்  வ டங்க க்   ன்பாக அைதக்   த்  நாங்கள்  ம ப  ம்  ந் த் க் 
ெகாண்  ந்ேதாம். ெஜர்மனி ல் அங்ேக தாேம ேதவன் எங்க க்  ஒ  ெபரிய  ட்டத்ைத 
நடத் ம்ப ச் ெசய்தார.்  ன்னர் அங்  ந்  நான்   ம் ைக ல்,  ரஸ்ஸல் ல்  (Brussels) 
நாங்கள்  நிற்க ேவண் யதாய் இ ந்த .  (அங்  ந்  நாங்கள்  வாட்டர்  க்  (waterloo) அ க 
 ரத் ல் இல்ைல. அேநக வ டங்க க்   ன்னர் வாட்டர்  ல்) நடந்த ெபரிய  த்தங்களில் 
மகத்தான ெநப்ேபா யன்  ேதாற்க்க க்கப்பட்ட இடமா ய வாட்டர்  ல் உள்ள ேபார ் நிைன  
 ன்னங்கைள ம், மற்ற  ைலகைள ம்   த்ததானைவகைள அங்  ந்தவர்கள்  எங்களிடத் ல்  
  க் ெகாண்  ந்தனர.்

ெநப்ேபா யன் , நம்ெமல்லா ம் அ ந்தப  அவன் ஒ  மாெப ம் மனிதன், இ ப்  ம் அவன் 
வா பனாக இ ந்தேபா  நல்ல பாைத ல்  பயணிக்க  வங் னான் .  ப்பத்  ன்  வய ல் 
உலக  வ ம் ெஜ த்த அவன், உலகத்   க் ற எல்லா ேதசங்களி ம் இ க் ற ஒவ்ெவா  
வைர ம் ெஜ த்த  ன், அவன் உட்கார்ந்  அழத் ெதாடங் னான் . ஏெனனில் அதற்  ேமல் 
அவ க்  ெஜ ப்பதற்  ஒ வ  ல்ைல .  அேதசமயத் ல் அவன்   க்  அ ைமயா     ய 
வய ேலேய மரித் ப் ேபானான். ஆரம்பத் ல் அவன்  ம  லக்  ெகாள்ைக ைடயவனாக 
இ ந்தான் , ஆனால் அவன் மரிக் ம்ேபா    க்  அ ைமயானவனாக மரித்தான். உலகம் 
அவைனக் கண்  அவ்வளவாக அஞ் ய .

நான்  மான நிைலயத்   ந்தேபா , ஒ   த்தகத்ைத ப த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அ ல், 
ெபண்கள் தங்கள்   ள்ைளகைள  ங்கைவக்க ப க்ைகக்  ெசல் ம் ேபா , அேநக தாய்மார்கள்  
அப் ள்ைளகளிடத் ல்,  “நீ  ங்க ல்ைலெயன்றால் அந்த ெபரிய  ச்சாண் க்காரன்  வந்  
உன்ைன   த்  ேபாவான் ' என்பார்கள். ேம ம் அவர்கள் தங்கள்   ள்ைளகைள அ கப்ப யாக 
பய  த் ம்ப க்  நீ  ங்க ல்ைலெயன்  றால் ெநப்ேபா யன்  வந்  உங்கைள 
  த் க்ெகாண்  ேபாய்  வான்  என்பார்கள். காரணம் , அவன் அவ்வள  ெகா ய 
ெகாைலகாரனா  ந்தான் . உடேன அந்த     ள்ைளகள்  தங்கள்  கண்கைள     ங்க 
பார்த்  ட் , அவ்வள   க் ரமாக ேபார்ைவைய ேபார்த் க்  ெகாண்  உறங்   வார்கள், 
ஏெனனில் அந்த ெகா ரமான ெநப்ேபா யன்  வந்  தங்கைள   த் க்ெகாள்வான்  என்  
பயந்தார்கள். ஆனால் அவன் ேபாட்  ன்  சட்ட  களின்ப  சரியாக  ைளயாட  ல்ைல .
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எனேவ, இைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள், இ தாேம  வ ள்ள ேதவ ைடய சைபக்  ஒ  
நல்ல பாடமாக இ க் ற . எப்ப ெயனில்  நாம் தாேம ேபாட் ைய சட்ட   ன்ப   ைளயாடாத 
பட்சத் ல் ,    ல்  நாம் த   நீக்கம் ெசய்யப்ப  ேவாம். எனேவ ெஜ க்க ேவண் மானால் 
நீங்கள்  ேபாட்  ன்  சட்ட   கைள கைட  க்க ேவண் யதா  க் ற .

எனேவ,   ஸ்  னிடத்  ம் மற் ம் அவ ைடய சைப னிடத்  ம் ஐக் யம் ெகாள்வதற்  
ஒ  மனிதன் ம ப  ம்  றந்  க்கேவண் ம் என்  ேபாட்  ன்  சட்ட ட்டங்கள்  இ க் ம் 
பட்சத் ல் , நா ம் இப்   ல் இ ப்ப ேலேய  கப்ெபரிய ஸ்தாபனமாக இ ந்  ெகாண் , 
அேதசமயம் இந்த ேபாட் ைய சட்ட ட்டங்களின்ப   ைளயாடாத பட்சத் ல் ,    ல் நா ம் 
த   நீக்கம் ெசய்யப்ப ேவாம். நாம் ேதவ ைடய சட்ட  ட்டங்கைள சந் த்ேத ஆகேவண் ம். 
நம் ைடய சட்ட  ட்டங்களின்ப  அல்ல, ஆனால் அ  அவ ைடய சட்ட  ட்டங்களா  க் ற . 
அைதக் ெகாண்  தான்  நாம்   க்க ேவண் ம். அவ ைடய சட்ட  ட்டங்களின்ப தான்  நாம் 
ஓட்டத்ைத ஓ க் ெகாண்  க் ேறாம், எனேவ அ ல் நாம் நிைலத்  க்கேவண் ம்.

எனேவ, நீங்கள்  ெநப்ேபா யைன கவனிப் ர்களானால், அவன் ஒ  ெபரிய  ரனா  ந்தா ம் , 
ஒ  மாெப ம் ெஜயங்ெகாள்  றவனாய் இ ந்தா ம், அவன் மக்கைள பய  த்  அவர்கைள 
ெஜயங்ெகாண்டான் . ஆனால் அ  ேபாட்  ன்  சட்ட ட்டம் அல்ல. ேபாட்  ன்  சட்ட ட்டம் என்ப  
அ  அன்ைபக் ெகாண் தான்  ெஜயங்ெகாள்ள ேவண் யதாய் இ க் ற .
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எனேவ அன் க்  இைணயான ஆ தம் இவ் ல ல்  எங் ேம இல்ைல. அ ல்நான்  அவ்வள  
நிச்சய ைடயவனா  க்  ேறன். எப்ப ெயனில், மக்களா ய நாம் நமக்  நாேம உ வாக் க் 
ெகாண்ட மற்ற சட்ட ட்டங்கள்  ேமலாக அ கப்ப யான கவனத்ைத ைவக் ேறாம். ஏேதா 
உங்களிடத் ல்  க னமாக ேபச ேவண் ம் என்பதற்காக அல்ல, ஆனால்  ல சமயங்களில் 
அப்ப த்தான்  ேப யாக ேவண் ம். ேம ம் நாம் அைவகளின்     அவ்வள   க் யத் வத்ைத 
ைவக்  ேறாம் என்றால் கைட  ல் நாம் த   நீக்கம் ெசய்யப்ப வைதேய காண்ேபாம்.

மார் ன்   த்தர் மட் ம் ேபாட்  ன்  சட்ட ட்டங்கைள சரியாக கைட  த்   ப்பாரானால்? 
ெமத்ெதா ஸ்  (Methodist) சைப என்ற ஒ  காரியேம இ ந்  க்கா . அவ் தேம ெமத் 
ெதா ஸ்  சைப மட் ம் ேபாட்  ன்  சட்ட  ட்டங்கைள சரியாக கைட  த்  ப்பார ்களானால்? 
ெபந்ெதேகாஸ்  சைப என்ற ஒ  காரியேம இ ந்  க்கா .
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எனேவ ேபாட்  ன்  சட்ட  ட்டங்கைள கைடப்  ப்ப ல் நாம் ேதால்  அைடேவாமானால் , 
ேதவன் தாேம நம்ைம த   நீக்கம் ெசய் , இந்த கல் களி  ந்  ஆ ரகா க்   ள்ைளகைள 
எ ப் வார.் நாம் ேபாட்  ன்  சட்ட  ட்டங்கைள சரியாக கைட  க்கேவண் ம்  என்  ேதவன் 
  ம்  றார,் எனேவ நாம் அவ் தேம ெசய்யேவண் ம். ேம ம் நாம் எவ்வள தான் ெவற் ைய 
ேநாக்   ன்ேன க் ெகாண்  க் ேறாம் என்ற உணர்ைவ ெபற்  ந்தா ம் நாம் ேபாட்  ன்  
சட்ட   ட்டங்கைள  கைட  க்க    ம்பாத  பட்சத் ல் ,  அ  எந்த  ஒ   த் யாசத்ைத ம்
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உண்டாக்கா .

இங்ேக  ட்டத் ல்  கலந் ெகாள் ம்ப க்  ெதாைல ல் இ க் ம் அரிேசானா    ந்  
இங்ேக வந்  க் ம், ேஹா  (Hopi) இந் யர்க டன்  இம்ம ய ேவைள ல் ேப க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . அவர்களில்  ல வா ப மக்கள்  கடந்த இர   டத்தண்ைட ல் வந் , 
  ஸ்  க்  தங்கள்  இ தயத்ைத ெகா த்தார்கள்  .  அவர்க டன்   ட ஒ   ஷனரி ம் 
வந்  ந்தார். அவர,்  “சேகாதரன் .  ரான்ஹாம், நான் இந் யர்க க்  ெசய் ம் ஊ யப்பணிைய 
ேதவன் சற்  அ கரிக் ம்ப க் , நீங்கள்  அவரிடத் ல் ேகட்கேவண் ம்  என்  நான்  
  ம்  ேறன்”, என்றார்.

9

நான்,  “நா ம்  ட அவர்க க்  அவ் தமாகேவ உணர் ேறன் '', என்ேறன். எனேவ,  ”ேதவன் 
உங்க க்  ஒ   றைமைய ெகா த்  ப்பாரானால், அ ேனா   ட தரித்  ங்கள் . நீங்கள்  
எைதச ் ெசய்ய  யற் த்தா ம், அந்த  றைம எவ்வள  ெபரிதானதாக இ ந்தா ம், அ தாேம 
சட்ட ட்டங்க ளின்ப  இயங்கா ட்டால்  ஓட்டத்   ந்  நீங்கள்  த   நீக்கம் 
ெசய்யப்ப  ர்கள்'', என்றார்.

நான் அ ந்  க் ம்  க ம் வல்லைமயான ஆ தம் அ  அன்பா  க் ற  (LOVE). நான்  
ம ஷர ் பாைஷகைள ம்  தர் பாைஷகைள ம் ேப னா ம், அன்  எனக் ரா ட்டால், 
சத்த   ற ெவண்கலம் ேபால ம், ஓைச   ற ைகத்தாளம் ேபால ம் இ ப்ேபன் . மைலகைளப் 
ேபாக்கத்தக்கதாக சகல   வாச ள்ளவனா  ந்தா ம், அன்  எனக் ரா ட்டால்  நான் 
ஒன்  ல்ைல.
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எனேவ, இவ் தமாக நாம் ேபாட்  என்  அைழக் ம் இைத நாம்  ைளயாட   ம் ம் 
பட்சத் ல் ...... ேம ம் நாம் தாேம ெஜ க்க ேவண் ம் என்  இ க் ம் பட்சத் ல், நாம் தாேம 
ெஜ ப்பதற்கான ெகாள்ைகக க்  ம ப  ம்   ம்ப ேவண் யதா  க் ற . நாம் பார்த்த 
அந்த எல்லா மகத்தான அைடயாளங்க க் காக ம், அற் தங்க க்காக ம் நாம் ேதவ க்  
  ைய ெச த்த ேவண் யதா   க் ற . ஆனால் இவ் தமான காரியங்கள்  ேதவ ைடய 
  ஸ்தவ அன் ன்  ேம ம் மற் ம் ேதவ க் ம், அவ ைடய மக்க க் ம் ெகா க் ம் 
மரியாைத ன்  ேமலாக கட்டப்படாத பட்சத் ல் , அ தாேம ேதாற் ப்ேபா ம். அ  ேதாற்ேறேபாக 
ேவண் ம். பா ங்கள் ! காரணம் அதற்  அஸ் பாரம் இல்ைல .

 ல நாட்க க்   ன்  இங் லாந் ல் இ க் ம் லண்டனில்  ெவஸ்ட் ன்ஸ்டர் அெபய் என் ற 
  மடத் ல்  (Westminster Abbey) நின்  ெகாண்  ந்தேபா , வாழ்க்ைக ன்  சங் தம்' (Psalm of 
Life) என் ம் பாடைல எ  ய க ஞன்  லாங் ெபல்ேலா ன்  (Long fellow) உ வ அைமப்ைப 
பார்த் க்ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ெபா   அவ ைடய க ைதைய   த்   ந் க்கலாேனன் ,
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வாழ்க்ைக என்ப  ஒ  ெவற்  கன  என் ம் (ெவ மேன   ப்ப ,   ப்ப  மற் ம் 
சந்ேதாஷமா  ப்ப )

ஆத் மா ம் மரித்  அ  உறங்  ற  என் ம்

மற் ம்

நாம் கா ம் காட் கள்  உண்ைம அல்லெவன் ம் ேசாக டன்  அவ்வப்ேபா   றாேத.

வாழ்க்ைக என்ப  உண்ைம! வாழ்க்ைக நிச்சயமான ம்  ட!

கல்லைற அ ன் இலக்கல்ல!

நீ மண்ெனன் ம் எனேவ நீ மண் க்    ம் வாய் என் ம் ெசால்லப்பட்ட 

ஆத் மாைவ   த்தல்ல.

ேம ம் ெபரிய மனிதர்களின்  (கடந்  ெசன்ற)   யம் யா ம் நமக்  எைத 
நிைன ட்  றெதன்றால்,

நாம் நம் ைடய   யத்ைத இன் ம் உன்னத நிைலக்  ெகாண் ெசல்ல    ம்

எனேவ நாம் இந்த   யத்ைத  ட்  கடந்  ேபா ம்ேபா , காலெமன் ம் மண ன் ேமலாக

நம் ைடய அ ச் வ கைள  ட் ச் ெசல்ேவாம்.

ஒ  ேவைள வாழ்க்ைக ன்  ெப  தமான வ  ல் பயணம் ெசய் ம் ேபா ,

ேசதமைடந் , நம் க்ைகயற்  இ க் ம் இன்ெனா  சேகாதரன் , நம் ைடய அ ச் வ கைள 
கண்  ம ப  ம் ைதரியங்ெகாண்  எ வான்.

எனேவ நாம் எ ம் , ெதாடர்ந்  க ம்  யற்  ெசய்ேவாம் என்  நம் ைடய இ தயத் ல் 
 ர்மானிப்ேபாம்.

அ க்கப்ப ம்ப க்  ெகாண்  ெசல்லப்ப ம் ஊைம கால் நைடகைளப் ேபால் இல்லாமல்
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ஒ   ரனாய் இ ப்ேபாம்.

அவ் தேம சைப  ைடய ஒவ்ெவா  தனிப்பட்ட நப ம் ேதவ ைடய இராஜ் யத் ற்ெகன்  
 க ம்  றப்பானைத ெசய் ம்ப க்  தங்க ைடய இ தயத் ல்  ர்மானித் க் 
ெகாள்ளேவண் ம். நீங்கள்  ேதவ க்  எப்ப  ேசைவ ெசய் ர்கள்? நீங்கள்  ஒ வ க்ெகா வர ்
ேசைவ ெசய்வ ன்   லம் அவ க்  ேசைவ ெசய்  ர்கள். இ ப்ப ேலேய  க ம் அ மட்டமான 
நிைலைய நீங்கள்  எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  உலகம் அைழக் ம்  தமாக தங்கைள 
தாழ்த் ெகாண் , ெபரிய மனிதர்கள்  என்  தங்கைள காண் க்காதவர்கேள இவ் ல ல்   க ம் 
 ர த்  ெபற்ற நிைலைய அைடந்  க் றார்கள். ஒ  ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் ம்ப க்  
அவர்கள் தங்கைள   ைமப்ப த் க் ெகாண்டார்கள் .
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இந்த இர , ஏறக் ைறய என் வய ல் இ க் ம்   ஷர்க ம், ஸ் ரீக ம்  ெகாண்ட இந்த 
 ட்டத்தாைரப் பார்க் ம்ேபா , நம் ைடய பள்ளிக்  டத் ல்  நாம் ப த்த ஒ   ரைன   த்  
இன் ர  நான்  நிைனக் ேறன் . அைவெயல்லாவற்ைற ம்  ெவ   க் ரத் ல் நாம் 
மறந்  ட்ேடாம். அவன்   ட்சர்லாந் ன்  ஆர்னால்ட் வான்  ன்கள்ரீட் (Arnoldvon Winkelried) ஏன், 
இன்ைறக் ம் அங்ேக ெதாைல ல்   ஸ்  (Swiss) மைலகளில் இ க் ம் மக்களிைடேய 
அவ ைடய ெபயைர ெசால் ர்களானால் அம்மக்களின்   கத் ல் ஒ  மாற்றத்ைத ம், 
அவர்க ைடய கன்னங்களில் கண்ணீர ்ஓ வைத ம் பார்க்கலாம் .

நாெமல்லா ம் அவர்க ைடய வரலாற்ைறப் பற்  நன்  அ ேவாம். எப்ப ெயனில்  ஃ ன்னிஷ்  
மக்கள் , என்ைன மன்னிக்க ம்  ஃ ன்னிஷ்  அல்ல ஆனால்   ஸ்  மக்கள் , அவர்கள் ேபாைர 
த ர்த் , சமாதானத் டன்    ட்சர்லாந்  ள்ள மைலகளில்   க் ம்ப க் , அங்  வந்த ஒ  
 ட்ட ெஜர்மானியர்கள். இன்ைறக் ம்  அவர்கள் ேபாரில் ஈ படாத மக்கள் .
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ஆனால் ஒ  நாள் அவர்க ைடய ெபா ளாதாரம் எ ரிகளால் தாக்கப்பட்டேபா , அங்ேக அந்த 
மைலக்   ழாக இ க் ம் பள்ளத்தாக் ல்  எல்லா ஃ ன்னிஷ்    ஷர்க ம் ஒன்    னார்கள் . 
தங்க ைடய   கைள ம், தங்க ைடய  ள்ைளகைள ம் மற் ம் தங்கள்  வாழ்நாளில்  
அ கமாக ேந த்த எல்லாவற்ைற ம் பா காக் ம்ப க்  அங்ேக ெசன்றார்கள், ஆம் அைவகைள 
பா காக் ம்ப க்  அங்ேக ெசன்றார்கள் . அவர்கைள ேநாக்  ஒ  ெபரியம ல்  வர ் ேபால் 
இ க் ம் ேசைன வ  றைத கண்டேபா , அங்ேக அவ் டத் ல் அந்த ேசைனக்  அவர்கைள 
ஒப்  ம் ேபா  தாங்கள்  ஒ    ய  ட்டம் என்பைத அவர்கள் அ ந் க் ெகாண்டார்கள் . 
அவர்களில் ஒவ்ெவா  மனித ம் ஈட் ைய ம், ேகடகத்ைத ம், தைலச் ராைவ ம்  இன் ம்  
மற்றெபரிய ேபார ்ஆ தங்கைள ம் எப்ப  ைகயாள ேவண் ம் என்  ப ற்  ெபற்  ந்தார்கள். 
அ  மட் மல்லாமல்  பரந்   ரிந்  க் ம் எல்ைல ல்லாத அவர்க ைடய அவ்வள  ெபரிய 
ேசைன ல்  ஒ  மனிதன்  ட தங்க ைடய ஸ்தானத்ைத ட்   லகாதப க்  அவர்கள் அவ்வள  
ேநர்த் யாக ப ற்  ெபற்  ந்தார்கள். ஆனால் இவர்கேளா இப்ப யாக நின்  
ெகாண்  ந்தார்கள், எப்ப ெயனில் அவர்க டன்  சண்ைட  ம்ப க்  தங்கள்  ைக ல் பைழய 
அரிவாைள ம், பாறாங்கற்கைள ம்,  ச் கைள ம ் ைவத் க் ெகாண்  ம ற் வர ் ேபால் 
காணப்ப ம் அந்தப் ெபரிய ேசைனைய ேதாற்க க் ம்ப க்  அவர்கெளல்லா ம் தங்கள்  
உரிைமக்காக அவர்கைள எ ர்த்  நின்  ெகாண்  ந்தார்கள் . அவ்வள  க ைமயாக ேபாரிடக் 
  ய அவர்க ைடய எ ராளி பைட ல்  கச் தமாக ப ற்  க்கப்பட்ட ஒவ்ெவா  
மனிதைன ம் எ ர்க்க இந்த   ய பைடயால்  என்னெசய்ய    ம்? ஆம், அவர்கள்  உத யற்ற 
நிைல ல் இ ந்தார்கள். அவர்கைள எ ர்த்  ஒ  காரிய ம் அவர்களால்  ெசய்ய   யாமல்  
இ ந்த .

ஆனால்,    ல்  ஏறக் ைறய  ப்பத்   ன்  வய  க் ம் ஒ  வா பன் அங்ேக காட்  ல் 
வந்தான், அவன்,  “  ட்சர்லாந் ன்  கனவான்கேள, இந்த நாளில் நான்   ட்சர்லாந் க்காக என் 
 வைனக் ெகா க்கப்ேபா ேறன் '', என்றான்.
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அவர்கள், “ஆர்னால்  வான்   ன்கள்ரீட் (Arnold von winkelried) ெப ங் ட்டமாய் வ  ற அந்த 
ேசைனைய எ ர்த்  உன்னால் என்ன ெசய்ய    ம்? என்  ேகட்டார்கள்.

அவன், “இந்த மைலக்  அப்பால்  உள்ள என் மைன  மற் ம் என்  ன்   ள்ைளகளிடத்  ம் 
”ேதவன் உங்க க்   ைண இ ப்பாராக', என்  அவர்களிடத் ல்    ைட ெபற்  
வந்  ட்ேடன் . அங்ேக ஒ    ய ெவள்ைள    இ க் ற , அவ் ட் ன்  வாச ல் அவர்கள்  
நின்  ெகாண் , நான்   ம்   ட் க்  வ ேவன்  என்  எனக்காக அவர்கள் காத் க் 
ெகாண்  ப்பார்கள்'', என்றான். ஆனால் நான்  ம ப  ம் இப்   ல் அவர்கைள பார்க்கப் 
ேபாவ ல்ைல, ஏெனனில் இன்ைறய  னம்   ட்சர்லாந் க்காக ம், அ ன் உரிைமக்காக ம் என் 
 வைன  யாகம் ெசய்யப்ேபா ேறன் '', என்றான்.

அவர்கள், “  . ஆர்னால்  வான்  ன்கள்ரீட், நீ என்ன ெசய்யப் ேபா றாய்?” என்றார்கள் .

அவன்,  'நீங்கள்  ெவ மேன என்  ன்னாக வந் , உங்களிடத் ல்  உள்ள எல்லாவற்ேறா ம் 
ேபாரி ங்கள் '', என்றான்.

அவர்கள், 'நீ என்னெசய்யப் ேபா றாய்?“ என்றார்கள் .

அவன்  தன்  ைக ல்  உள்ளைத   க் ெய ந்   ட் ,  அந்த  ெபரிய  ேசைன  வ  றைதக்
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கண்டான் . எங்ேக ஈட்  ஏந் யவர்கள் அ கமாக இ க் றார்கள்  என்  கா மட் ம் அந்த 
ேசைனைய  ற்  ற் ம் கண்ேனாட்ட ட்டான் . இவ் தமாக இந்த கைத ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்த . அவன்தன் கரங்கைள உயர்த் , சரியாக அந்த ஈட் க க்  மத்  ல், 
“  தைலக்  வ ெகா ங்கள் '' என்  கத் க் ெகாண்ேட ஓ னான். ெதாடர்ந்  அவன் 
”  தைலக்  வ ெகா ங்கள்“ என்  கத் னான் . சரியாக ஒ     ஈட் கள்  அவைன   க் ம் 
இடத்  டாக ஓ , தன் கரங்கைள  ரித் , அ கமான ஈட் கள்  அவைன ேநாக்  வ ம்ப க் ச் 
ெசய் , அைவகைள தன் மார் ல் ஏற் க்ெகாண்டான் . அ  எப்ேபற்பட்ட ஒ   ர ரச் ெசயல், அ  
அந்த ேசைனைய நிைல ைலயச்ெசய்த . அைதப் பார்த்த அந்த   ய   ஸ்  பைட தாங்கள்  
ைவத்  ந்த  ச் கைள ம், கற்கைள ம், அரிவாள்கைள ம் ெகாண்  எ ராளிப்பைடைய 
நிைல ைலயச் ெசய் , அவர்க ைடய எல்ைலைய  ட்  ஓ ம்ப க் ச் ெசய்தார்கள். அ  
 தற்ெகாண்  அவர்க க்   த்தம் என்ற ஒன்  இல்லாம  ந்த .

அப்ப ப்பட்ட  ரச் ெசயல் மற்ற  ரச் ெசயல்கேளா  அரிதாகேவ ஒப் டப்பட் , ஒ ேபா ம் 
 ஞ்சப்படாமல் இ க் ற . ஆர்னால்  வான்   ன்கள்ரீைட ம், அவ ைடய  ரச் ெசயைல ம் 
இன்ைறக் ம்   ட்சர்லாந்  நிைன    ற .  ற் க்கணக்கான வ டங்க க்  அவர்க க்  
 த்தம் இல்லாம  ந்த . அ  தாேம ஒ  ெபரிய  ரச் ெசயலாக இ க் ற .
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ஆனால் சேகாதரேன சேகாதரிேய ஒ  நாளில் ஆதா ன்  சந்த யார ் வ க் ள்  அைடபட்ட  
ேபான்  எ ர்க்க   யாத நிைல ல் இ ந்தார்கள். இைத அேதா   ட ஒப்  ம்ேபா , அ  
ஒ   ய காரியமாய் இ க் ற . அவர்க க்   ர்க்கதரி கள்  இ ந்தார்கள் . மற் ம் 
நியாயப் ரமாணங்க ம் இ ந்த . அவர்கள்  ர்க்கதரி கைளக் ெகாைல ெசய் , 
நியாயப் ரமாணங்கைள அ த் ப்ேபாட்டார்கள் . எனேவ ஆதா ன்  சந்த யார ் அைடபட்ட 
நிைல ல், அவர்கைள எ ர்ேநாக்  வ ம் எ ராளியா ய  சாைச ம்  அவ ைடய    
ேசைனகைள ம் எ ர்க்கக்   டாமல் உத யற்ற மற் ம் நம் க்ைகயற்ற நிைல ல் இ ந்தார்கள். 
அைவகள்  நன்றாக ப ற்  க்கப்பட்ட ஆ கள் , மனிதர்கைள அைவகேளா   ட ஒப்  ம்ேபா , 
அ  ள்ள மனிதைன அைவக டன்  ஒப்  ம்ேபா , அவன் ெகாஞ்சம்  ட இைணயானவன்  
அல்ல. அவர்களால்  என்ன ெசய்ய    ம். அவர்கள்  ராணியற்றவர்கள்.

ஆனால் ம ைம   க் ம்  தா ன் ம    ந்  ஒ வர ்  றப்பட் வந்தார். அவர,் 
“இந்நாளில் நான்  ேழ இறங் ,   ந்  ேபான ஆதா ன்  சந்த க்  என்  வைனக் ெகா ப்ேபன் '', 
என்றார்.

அவ ம் இப்   ல் வந்தேபா , மனிதைன ெஜயங்  ெகாள்  ற மரணமா ய ஈட் கள்  வந்  
தாக் ம் இ ளான ஸ்தலத்ைதக்  கண்டார.் கல்வாரி ல் அைவகைள தன் கரங்களில்   த் , 
அ ன் ேமலாக   ந்  மரணத்ைத தான் ஏற் க்ெகாண் , கல் ய  ல்லாத, ப ப்ப வற்ற, 
கந்தலான உைடயணிந்த அந்த   ய  ட்டத்தாரிடத் ல்  தன் கட்டைளைய  ட் ச் ெசன்றார.் 
ேம ம் அவர்கள் எ ராளி னிடத் ல்  சண்ைட  ம்ப க்  அவர்க க்  ெவ மேன 
 ச் கைள ம், கற்கைள ம் ஆ தமாக  ட் ெசல்லாமல் , ெபந்ேதெகாஸ்ேத நாளில்  சைப 
இ வைரக் ம் ெபற் ராத  கப் ெபரிய வல்லைமயான ஆ தத்ைத அவர்க ைடய கரங்களில் 
ெகா த்தார். அதன்  ன் அவர,்  “என்ைனப்  ன் பற் , உங்களிடத் ல் இ க் ம் யாைவ ம் 
ெகாண்  ேபாரி ங்கள் ', என்றார்.
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அவேர வ நடத் ச் ெசல் றவ ம், அவேர வல்லைம ள்ள ெஜயங்ெகாள்  றவ மாய் 
இ க் றார.் அவர ் தனக்காக ம், தன் ைடய ெசாந்த ம ைமக்காக ம்  ெஜயங்  ெகாள்ளாமல் , 
  ந் ேபான ஆதா ன்  சந்த  ன்  நன்ைமக்காக ெஜயங்ெகாண்டவராய்  இ க் றார.் 
அவைரப்ேபால் ேவெறா  ெஜயங்ெகாள்  றவர் இ ந்த ல்ைல.

ெநப்ேபா யன்  தன் ைடய  ப்பத்  ன்றாம் வய ல்   க்  அ ைமயா , அவன் 
ேதாற்க க்கப்பட்டான் . ஆனால் அேத  ப்பத்  ன்றாம் வய ல்   ஸ்    யமா ய 
 ைளயாட்ைட சரியானப   ைளயா  மரணம், பாதாளம்,  யா  மற் ம் கல்லைறைய 
ெஜயங்ெகாண்டார.் அவைரப்ேபால்  ஒ  ெஜய ரர் இ ந்த ல்ைல, இ க்கப்ேபாவ  ல்ைல .
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 மாட் கேள, கனவான்கேள, என் ைடய சேகாதர சேகாதரிகேள   ஸ்  நமக்காக எைத 
 ட் ச் ெசன்  க் றாேரா அைத சைபயான  இன் ர  எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ய 
ேநரமா  க் ற .  “நீங்கள்  ஒ வ க்ெகா வர ்அன்பா  ப்ப னால்  எல்லா ம ஷ ம் நீங்கள்  
என் ைடய  ஷர்கள் என்  அ ந் க்ெகாள்வார்கள் ''. எனேவ அந்த பட்டயத் ைத ம்,  ய 
அர்ப்பணிப்ைப ம் எ த் க்ெகாண் , பைழய   ேசஷ வ க்  ம ப  ம்   ம் , நம் ைடய 
எ ரிைய ெஜயங்ெகாள்ளப்  றப்பட் ச ்ெசல்ேவாம். ”ேதவன், தம் ைடய ஒேர ேபரான  மாரைன 
  வா க்  றவன் எவேனா அவன் ெகட் ப் ேபாகாமல் (அ ந்  ேபாகாமல்) நித் ய  வைன 
அைட ம்ப க் , அவைரத் தந்த ளி, இவ்வளவாக உலகத் ல்  அன்  ர்ந்த ேபால்“, நா ம் அேத 
காரியத்ைதக் ெகாண் , அன் னாேல அவைன ெஜயங்ெகாள்ேவாம்.

அவர ்   ல் இ ந்தேபா , ஆதா ன்  சந்த யா க்  அேநக பயங்கள்  இ ந்த . ஆம் அ  
உண்ைமதான் . அைவகள்  இன் ம்  அவர்க க்  இ க் ற , ஆனால் அைவகைள அவர்கள் 
ெபற்  க்கக் டா . எவ் தமாக ஆர்னால்  வான்  ன்கள்ரீட்  த்தத்ைத ஒட் ெமாத்தமாக 
   க்  ெகாண்  வந்தாேனா, அவ் தமாகேவ   ஸ்  ம் ஒட் ெமாத்தமாக கல்வாரி ல் 
அைவயாவற்ைற ம் ெஜ த்தார.்
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அவர ்   ல் இ ந்தேபா , அவர ்ஒ   யா வயப்பட்ட மனிதனிடத் ல்  ெசன்றார.் ஏெனனில் 
 யா யான  மனிதவர்கத்ைத கட் ப் ேபாட் ைவத்  ந்த . அவர ் அவனிடத் ல் ெசன் , 
“ சா ன்  ஆ ேய, இந்த மனிதைன ட்  ெவளிேயவ ம்ப க்  நான்  உனக்  
கட்டைள   ேறன் '', என்றார். அவர ்அந்த  சாைச ெஜயங்  ெகாண்டார.் மனிதன் கல்லைற ல் 
மரித்தவனாய்  டத்தப்பட்  ந்தேபா , மனித க்காக மரணத்ைத ம் அல்ல   த்    த்  ந்த 
மனிதன் அவைர ெகால்ல வ ம் ேபா   யா ைய ம் ெஜ த்தார.்  த்    த்  ந்த அந்த 
மனிதன், அவர ் ஒ  ேதவ ைடய  மாரன் என்பைத உணர்ந்  ெகாண்டான் . எனேவ அவன் 
அவரிடத் ல்,  'நீர ் எங்கைள  ரத்  ரானால் , நாங்கள்  அந்த பன் க்  ட்டத் ற் ள்  
ேபா ம்ப க்  கட்டைள  ம்”, என்றான் . ஏெனனில் இேய   ஸ்  எப்ப ப்பட்ட அ காரத்ைத 
ெபற்  ந்தார ் என்பைத அவன் அ ந்  ந்தான் . எங்ெகல்லாம் அவர ்  சாைச சந் த்தாேரா 
அங்ெகல்லாம் அவைன ெஜ த்தார.் அவர ் அவைன தான்  மட் ம் ெஜ க்க ல்ைல, ஆனால் 
சைபக் ம் அவர ் கட்டைளைய  ட் ச் ெசன்றார;் என்னெவனில் “நீங்கள்  என் நாமத் னாேல 
எைதக் ேகட்  ர்கேளா, அைத நான்  உங்க க் ச ்ெசய்ேவன்” என்பேத!

உங்கள்  ைக ல் என்ன இ க் றேதா அைத ைவத்  ேபாரி ங்கள் . உங்களால் பாட 
   மானால்,   ேசஷ பாடல்கைளப் பா ங்கள் . உங்க க்    ல் அ ப்பைதத் த ர 
ேவெறான் ம் ெதரியாெதன்றால் , ேதவ ைடய ம ைமக்காக எவ்வள  சத்தமாக   ல க்க 
   ேமா அவ்வள  சத்தமாக   ல  ங்கள். உங்களால் ைககைளத ் தட் வைதத் த ர, 
ேவெறான் ம் உங்க க் த் ெதரியாெதன்றால் ெவ மேன ைககைளத ்தட் ங்கள். உங்க ைடய 
கரங்களில் இ க் றைத ைவத்  நீங்கள்  ெஜயங்ெகாள் ங்கள் . உங்கைளச்  ற்  இ க் ற 
அக்கம் பக்கத் னர ்யாவ ம் உங்கைள ேந க் ற அள க்  உங்கள்  கரங்கைள ேநர்த் யாகத் 
தட் ங்கள் . எல்லா ஸ்தாபனங்க ம் நீங்கள்    ஸ்  க் ச் ெசாந்தமானவர் என்  
அ ந் ெகாள் ம் அள க்  நீங்கள்    ல  ங்கள்  அவ் தமாக அவர்கைள 
ெஜயங்ெகாள் ங்கள் . நியாயமான  ைற ல்  ைளயா ங்கள். சரியான வ  ல் 
 ைளயா ங்கள்.

19

ச தாய   ேசஷம் அ கப்ப யாக ெப   வ  ற ம், சைபகள்  தங்கைள ஒன்றாக 
இைணந் , ச தாய   ேசஷத்ைத உ வாக் க்ெகாண் , தங்கைள இ கக் கட் க் ெகாள் ற 
பயங்கரமான நாளில்  நாம்   க் ேறாம். இ  ஒ  பயங்கரமானநாளாக இ க் ற . அவர்கள் 
எல்லா ேதவத் வத்ைத ம் மற் ம்   ஸ்  னிடத்    ந்  எல்லா ம ைமைய ம் 
எ த் ப்ேபாட் , அவைர ெவ மேன ஒ   ர்க்கதரி யாக மட் ேம ஆக்க  யற் க் றார்கள் . 
  ஸ்  ெவ மேன ஒ   ர்க்கதரி யாக மட் ேம இ ப்பாரானால்  நாெமல்லா ம் 
இழக்கப்பட்டவர்களாய்  இ ப்ேபாம். அவர ் ர்க்கதரி ையக் காட்  ம் ேமலானவர்.

 ல நாட்க க்   ன்  ஒ  ஸ் ரீ என்னிடத் ல் இவ் தமாகக்   னார.் அவள்,  “  . 
 ரான்ஹாம் உங்கள்  ேபச் ல் ஒ  காரியம் எனக்    க்க ல்ைல”, என்றாள்.
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சரி, “அ  என்ன, சேகாதரிேய?” என்ேறன்.

அவள், “நீங்கள்    ஸ் ைவ அ கப்ப யாக ம ைமப்ப த்   ர்கள் , அவைரப் பற்  நீங்கள்  
அ கமாக ெப ைம அ த் க் ெகாள்  ர்கள் . அவர ்என்னவாய் இ க் றாேரா அைதக் காட்  ம் 
அவைர ெபரிதாக்   ர்கள்'', என்றாள் .

நான்,  “எனக்  பத்தா ரம் ெமா கள்  இ ந்தா ம், அைவ எனக்  ேபாதா  மற் ம் அைத 
ைவத்  அவர ்உண்ைம ேலேய என்னவா  க் றார் என்  என்னால்  வரித் ம்  ற  யா . 
அவர ்எல்லா   க் ம் பாத் ரரா  க் றார்”, என்ேறன்.

அவள்,  “  .  ரான்ஹாம் நீங்கள்  ஒ  அ ப்பைடவா  என்   ரசங்க  டத் ல்    னைத 
நான் ேகள் ப்பட்  க் ேறன் ”, என்றாள்.

நான், ஆம், “வார்த்ைத ன்ப  அ  உண்ைமதான்”, என்ேறன் .

அவள்,  “நீங்கள்  ேதவன் என்     ற அவைர, அவர ்ெவ மேன ஒ  மனிதன் தான் என்  
வார்த்ைதையக் ெகாண்   ளக்  என்னால் உங்க க்  நி  க்க    ம்”, என்றாள்.

நான்,  “அவர ் ஒ  ேதவன். ேதவன்   ஸ்  க் ள்ளாக இ ந் , உலகத்ைத தனக்  
ஒப் ரவாக் க்ெகாண்டார். அவர ்ெவ மேன ஒ   ர்க்கதரி யாக இ ப்பாரானால் , நாெமல்லா ம்  
ைக டப்பட்டவர்களாய் இ ப்ேபாம்', என்ேறன்.

அவள், நான் ேவதத்ைதக் ெகாண் , அவர ் ஒ மனிதன்  என்  உங்க க்  
நி  ப்ேபெனன்றால் நீங்கள்  அைத ஏற் க் ெகாள் ர்களா?“ என்றாள்.

நான், ஆம், அம்ைம ர், ேவதாகமம் அப்ப யாக   ம்  பட்சத் ல்“, என்ேறன்.

அவள்,  ய ேயாவான்  1 1  -  ம் அ காரத் ல், அவர் லாச  ன்  கல்லைறயண்ைட ல்  
ெசன்றேபா , அவர ் கண்ணீர ்  ட்டார ் என்  ேவதாகமம்    ற . அவர ் ேதவனாக 
இ ப்பாரானால் , அவர ்கண்ணீர ் ட்  இ க்கமாட்டார.் எனேவ அந்த காரியம் அவர ்சாதாரன ஒ  
நல்ல மனிதேன த ர ேவெறான்  ல்ைல என்  நி  க் ற , என்றாள்.
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நான், “சேகாதரிேய, உங்க ைடய  வாதத் ல் ஒ   ரேயாஜன  ல்ைல. நீங்கள்  அவைரக் 
சரியாக காணத் தவ னீர்கள். நீங்கள்  மனிதைன மட் ம் தான் பார்த் ர்கள், ஆனால் அந்த 
மனித க் ள்  இ ந்த ேதவைனப் பார்க்கத் தவ னீர்கள். அ  உண்ைமதான் . அவர ் லாச  ன்  
கல்லைறயண்ைட ெசன்றேபா , அவர ் ஒ  மனிதைனப் ேபால் அ தார ் தான், ஆனால் அவர ்
தன் ைடய   ய ேதாள்பட்ைடகைள  ன் க்  இ த் , நி ர்ந் , மரித்த மனிதனின் ஆத் மா 
நான்  நாள்  ரயாணத்  ள்ள நிைல ல், அவைனப் பார்த்  ”லாச ேவ எ ந்  வா“ என்றார். 
அந்த மரித்த மனிதன் தன் கால்களில் ம ப  ம் எ ந்  நின்றான். அ  மனிதைனக் காட்  ம் 
ேமலானவர் ேப னதா ம். அவேர மகத்தான ெஜய ரர். அ  ேதவன் தன்  மாரன்  லம் 
ேப னதா ம்.
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  க்க எ  ம் இல்லாமல், ப  டன்  மைல   ந்  அந்த இர ல் அவர ் இறங்  வந்த 
 ற்  ம் பார்த்    க்க ஏதாவ  உண்டா என அங்  ந்த அத்  மரத்ைதப் பார்த்தேபா  அவர ்
மனிதேன! அவ க்  ப  ண்டானேபா  அவர் மனிதனாக இ ந்தார.் ஆனால் ஐந்  
அப்பங்கைள ம் இரண்    ய  ன்கைள ம் ெகாண்  ஐயா ரம் ேபர்கைள ேபா த்தேபா  
அவர ் மனிதைனக் காட்  ம் ேமலானவராக இ ந்தார.் அ , ேதவன் தன் ைடய  மாரனா ய 
இேய    ஸ்   லம் ேப  ற ம் மற் ம், ேதவத் வம் மனிதனில் இ ந்தைத காண் க் ற .

அன்ெறா  இர ல், அவர ்அந்த   ய பட ன்  ன்னால் இ ந்தேபா , பத்தா ரம்  சா கள்  
அவைர கட ல்   ழ்க ப்ேபாம் என்  ஆைண ட்டேபா , உண்ைம ேலேய அப்ெபா   அவர ்
ஓர்மனிதனாகத்தான்  இ ந்தார.் அ  (பட  )  அந்த அ க  ற்றம் ெகாண்ட கட ல் ஒ பாட் ல்  
  ையப் ேபால் இங் ம் அங் ம் அலச ப்பட் க் ெகாண்  ந்த . இைதப்பார்த் க் 
ெகாண்  ந்த  சா , இப்ெபா   நாம் இவைரப்   த்  ட்ேடாம்'', என்ற . ஆனால் அவர ்
கண்  த் , கப்பற்பா ன்  கம்பம் இ க் ம் பட ன்  ன் ப  க்  வந் , அ ன் ேமல் தன் 
பாதத்ைத ைவத் , நி ர்ந்  பார்த் ,  “இைரயாேத, அைமதலா  '', என்றார். உடேன 
அைலக ம், காற் ம் அவ க்   ழ்ப ந்தன. அைத அவர ் ெசய்தேபா , ஒ  மனிதைனக் 
காட்  ம் உயர்ந்தவராக இ ந்தார.்
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அவர,்   ைவ ல் இரக்கத் ற்காக கத னேபா , அவர ்ஒ மனிதனாக இ ந்தார.் அவர,் ஒ  
மனிதன் மரிப்ப ேபால மரித்தார், ஆனால் ஈஸ்டர ் காைல ல் ேராம அர ன்   த் ைர 
உைடக்கப்பட் , கல்லைறயான  ெவ ைமயாக்கப்பட் , அவர ்உ ர்த்ெத ந்தார். அவர ்மனிதன் 
மரிப்ப  ேபால மரித்  க்கலாம், ஆனால் ேதவைனப் ேபால ம ப  ம் உ ர்த்ெத ந்தார். அவர ்
ேதவ ம் மனித ம் ஆனவர்.

ஒ  க ஞன்  இப்ப யாக பா ன ல் ஆச்சரிய ெமான்  ல்ைல.

  க் ம்ேபா , அவர ்என்ைன ேந த்தார், மரிக் ம்ேபா , அவர ்என்ைன இரட் த்தார,்

அடக்கம் பண்ணப்ப ம்ேபா , அவர ் என் ைடய பாவங்கைள ெவ  ரம் ெகாண்  
ெசன்றார.்

உ ர்த்ெத ந்த ேபா , அவர ்என்ைன  ற்  ம்என்ெறன்ைறக் மாய் நீ மானாக் னார்.

என்ேறா ஒ  நாள், அவர ்வ  றார;் ஓ, அ  ஒ  ம ைமயான நாள்

ஆகேவ தான்   டான ஃெபன்னி  ராஸ்  இப்ப யாக  ைற ட்ட ல் எந்த ஒ  
ஆச்சரியெமான்  ல்ைல.

என்ைனக் கடந்  ேபாகா  ம், ஓ இரக்க ள்ள இரட்சகேர!

என் ைடய தாழ்ைமயான ெஜபத்ைத ேகட்ட  ம்;

மற்றவர்கைள நீர ்அைழத் க் ெகாண்  க் ம்ேபா ,

என்ைனக் கடந் ேபாகா  ம்,

நீேர என் எல்லா சந்ேதாஷத் ன்  ஊற் ம்,

 வைனக் காட்  ம் ெபரிதானவரா  க்  ர்.

உம்ைமயல்லாமல் எனக்     ல் ேவ யா  ல்ைல,

பரேலாகத்  ம் உம்ைமத் த ர ேவ  யா  ல்ைல!

அவர ் மனிதைனக் காட்  ம் ேமலானவர், அவர ் ேதவ ைடய வல்லைம ள்ள ெஜய ரர், ஓ 
நாம் அவைர எவ்வளவாய் அன்   ரேவண் ம்! அவைர எவ்வளவாய்  நாம்   க்க ேவண் ம்! 
 யா ைய ம், மரணத்ைத ம், பாதாளத்ைத ம் ெஜ த்த அவர ் லமாய் நாம் ெஜய ரர்கைளக் 
காட்  ம் ெபரிதானவர்களாய்  இ க் ம்ப  ,  நம்    அன்   ர்ந்  தன்ைனேய ெகா த்த 
அவைரப் ேபால; நா ம் ஒ வரிெலா வர் அன்   ற ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம்.
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இங்ேக    ல் நாம் அவைர ஒ  ெஜய ரராக பார்க் ேறாம். அவர,் அங்ேக அந்த 
கல்லைற ன்  பக்கத் ல் நின் , அந்த மனித க் ள்  இ ந்த மரணத்ைத ெஜ த்தார.்  அவ ைடய
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ஆத் மா நான்  நாள்  ரயாணத் ல் இ ந்த . எனக்  ெதரியா  அப்ெபா   அவன் எங்ேக 
இ ந்தான்  என் , உங்க க் ம்  ட அைதப்பற்  ெதரியா . ஆனால் அவன் எங்  ந்தா ம், 
அவர ் அைத ெஜ த் , அைத அவர ்   ம்பக்ெகாண்  வந்தார். அ வான  அ  ைடய 
எஜமாைன அ ந்  க் ற . ஆெமன் ! மரித் ப்ேபா  ந்த இந்த மனித ைடய ஆத் மா, 
ம ப  ம்   ம்ப வந் , அ  ள்ள சரீரத் ல்   ம்ப ம்   த் , ேமைஜ ல் அமர்ந்   ன் 
ேபால் அ    த்த . அதற்   ன்னர் எந்த ஒ  மனித ம் இவ் தமான காரியத்ைத 
ெசய்த ல்ைல. அவர ்ேதவ ைடய வல்லைம ள்ள ெஜய ரர்.

அவர ்சவ அடக்கத்ைத (Funeral) ஒ ேபா ம் ெசய்த ல்ைல .  மரணம் அவ ைடய ச கத் ல் 
நிற்க   யா . எப்ப  மரண ம்  வ ம் ஒன்றாக வாசம் ெசய்ய    ம்? அவ் தமாக அைவ 
இ க்க  யா . எனேவ சேகாதரேன, இன்ைறக் , சைபயான  ம ப  ம் ேதவ ைடய 
ஆ  னால்  றந்  க் ம் ேபா , மரண ம்,  வ ம் ஒன்றாக வாசம் ெசய்ய   யா . 
ஏெனனில் ஏேதா காரியம் நடந்  க் ற .   ஸ்  நமக் ள்ளாக வந் , நம் ைடய 
கட் க்கடங்கா மாம்ச உணர்ச் கைள ெஜயங்ெகாள்  றார.் மற் ம் நம் ைடய ஆைசகைள ம் 
ெஜயங்  ெகாள்  றார.் நம் டத் ல்  இ க் ற எல்லா ேதவபக் யற்ற காரியங்கைள ம் 
ெஜயங்ெகாள்வார். எனேவ அவர ்  ைழத்  ப்ப னால் நா ம்  ைழத்  க் ேறாம். 
ேதவபக் யற்ற ஒவ்ெவான்ைற ம் அவர ் ெஜயங்ெகாள்வார். அைத அவர ் ஏற்கனேவ ெசய்  
  த்  ட்டார;் அைத ெவ மேன நாம் ஏற் க்ெகாள் ம்ப க்  அ  நம் ைடய கரங்களில் 
ெகா க்கப்பட்  க் ற .
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நாம் அவ ைடய   க் ரிய ஊ யத் ல் அவைர ஒ  ெஜய ரராக பார்க் ேறாம். நிச்சயமாக 
நாம் அவைர அப்ப த்தான்  பார்க் ேறாம். ஆனால் இப்ெபா  , அவர ்மரித்த ன்  என்ன ெசய்தார ்
என்  பார்ப்ேபாம். அதன்  ன்ன ம் அவர ்ெதாடர்ந்  ெஜயங்  ெகாண்டார.் அவர ் கல்லைறைய 
ெஜ த்  அேதா  அவர ் நின்  ட ல்ைல. ேவதாகமம்,  “அவ ைடய ஆத் மா பாதாளத் ற்  
இறங் , ேநாவா நீ ய ெபா ைமேயாேட காத்  ந்த நாட்களில்  மனம்  ம்பாத, காவ  ள்ள 
( ைற ல்) ஆ களிடத் ல்  ெசன்   ரசங் த்தார்”, என்     ற .

வான ம்,    ம் காரி  க் ள்  ேபாய்க்ெகாண்  ந்த ேபா , மைலகளி ள்ளகற்பாைறகள்  
 தற க்கப்பட் க் ெகாண்  ந்தேபா , என்னால் அவைர பார்க்க  ந்த .    வான ம், 
நில ம், நட்சத் ரங்க ம்  ரகா க்கம த்த . அைத அவர ் ெஜயங்ெகாண்டார.் அவர ்  ேழ 
இறங் , பாதாளத் க் ச் ெசன் , இழந்  ேபான ஆத் மாக்கள்இ க் ம் இடத்  ைடய கதைவத் 
தட் னார.் அ  ைடய கத கள்   றந்தேபா , ஏேனாக்ைகப் பரிகாசம் ெசய் ,  ரித்தவர்க ம்; 
ேநாவாைவப் பரிகாசம் ெசய்தவர்க ம் அக்கதவண்ைட வந்தேபா ; அவர,்“ஆ ரமா ரமான தம  
பரி த்தவான்கேளா ங்   ட கர்த்தர் வ  றார ்என்  ஏேனாக்   ன் ைரத்த நபர்நான் தான். ஏன் 
நீங்கள்  ஏேனாக்ைக   வா க்க ல்ைல? ஏன் நீங்கள்  ேநாவாைவ   வா க்க ல்ைல?'' என்  
  வைத என்னால் ேகட்க    ற .
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அவர ் ெஜயங்ெகாண்டார ் என்பைத ஒவ்ெவான் ம் அ ந் ெகாள்ள ேவண் யதாய் இ ந்த . 
அவர்கைள உள்ேள ைவத்  அவர ் கதைவ அைடத்தேபா ,   ைப ன்  நாட்கள் 
  வைடந்த .   க் ம் பாதாளத் ன்  க ம் அ த்தளப் ப  க்  அவர ் ெசன்றார.் 
 ைகக்கைறப ந்த  சா ன்  பாதாள கதைவ அவர ்தட் னார.்

கதைவ தட் ன  யார ் என்  பார்ப்பதற்காக நாம் கதவண்ைட வ வ  ேபால,  சா ம் 
கதவண்ைட ஓ வந் ,  “ஓ, கைட  ேல இங்ேகேய வந்  ட்டாயா நீ?”  ர்க்கதரி கைள 
ெகான்றேபா , உண்ைம ேல நான் உன்ைன ெகான்  ட்ேடன்  என்  நிைனத்ேதன் .  ைற ல் 
ேயாவான்  ஸ்நானக ைடய தைலைய  ண் த்தேபா , நிச்சயமாக உன்ைன நான் 
ெகான்  ட்ேடன்  என்  நிைனத்ேதன் . ஆனால், இப்ெபா  , கைட  ேல இங்ேகேய 
வந்  ட்டாயா நீ?, என்றான்.

அவர ் நி ர்ந்  நின் ,  ' சாேச,  வ ள்ள ேதவ ைடய கன்னிப் றப் ன்   மாரன்  நான். 
என் ைடய இரத்தம் இன் ம்   ைவ ல் ஈரமாக இ க் ற . நான்   ரயத்ைத ெச த் , நான்  
ெஜயங்  ெகாண்  க் ேறன். என் ைடய  என்  நீ உரிைம ேகா ம் ஒவ்ெவான்ைற ம் எ த் க் 
ெகாள்ள ம், நீ ெபற்  க் ற உரிைமைய உரிந் ேபா ம்ப க் ம் நான் இங்ேக  ேழ இறங்  
வந்  க் ேறன்“, என்    வைத என்னால் ேகட்க   ற . அவர,் அவ ைடய  லா பக்கத் ல் 
தன் ைகைய நீட் , மரணத் க் ம் பாதாளத் க் ம் உரிய  ற ேகால்ைள ச  யாகப்  ங் , 
அவ க் ரிய இடத் ல்  ேபாய் அவன்   ம்ப க்  அவைன தன் காலால்  ஒ  உைத  ட்டார.் 
அவர ் பாதாளத்ைத ெஜயங்ெகாண்டார.் அவர ் உ ர்ெத ந்தெபா  , அவ ைடய பக்கவாட் ல்  
மரணத் க் ம், பாதாளத் க் ம் உரிய  ற ேகால்கைள ைவத்  ந்தார்.
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அப்ப யானால் சைப ஏன் பயப்பட ேவண் ம்? அவர ் மரணத்ைத ெஜயங்ெகாண்டார.் அவர ்
பாதாளத்ைத

ெஜயம் ெகாண்டார.் அவர ்ெவளிேய தன் வ  ல்  றப்பட் ேபாய்  ெகாண்  ந்தார.் நிைன  
ெகாள் ங்கள் , அவேரா  ட இன் ம்  ல உத்தமமானவர்கள்  ெசன்றார்கள் . அவர்கள் பர   
(Paradise) என்  அைழக்கப்பட்ட இடத் ல்  இ ந்தவர்கள் . அவர்கள் ேதவ ைடய ச கத் ல் 
 ரேவ க்க   யாதவர்களாய் இ ந்தார்கள். ஏெனனில் அவர்கள்  ந்தப்பட்ட ெசம்ம யா , 
ெவள்ளா  இன் ம்  மற்றைவகளின்  இரத்தத் ன்   ழாக  இ ந்தார்கள்.  அ  பாவத்ைத
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 ற்  மாக நீக் ப்ேபாடா . ஆனால் பாவத்ைத மைறத்  மட் ேம ைவக் ம்.

இன்ைறக் ம் அ தான்  காரியம். நீங்கள்  உங்கள்  பாவத்ைத மைறத் க்ெகாண்  உள்ேள 
வர  யா . ஆனால் அ   ற்  மாக நீக்கப்பட ேவண் ம். அைத ஒேர ஒ காரியம் மட் ேம 
ெசய்ய   ம், அ  உங்க ைடய சைப அல்ல; அ  நீங்கள்  எ க் ம் தண்ணீர் ஞானஸ்நான ம் 
அல்ல, அ  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  இரத்தமா  க் ற , அ தான் பாவத்ைத    , 
பாவத்ைத  ற்  மாக நம்ைம ட்  நீக் ப்ேபா ம். ஒேர ஒ  காரியத்ைதக் ெகாண் தான்  நாம் 
ெஜயங்ெகாள்ள   ம், அ  கர்த்தரா ய இேய  ன்  இரத்தமா  க் ற .

அ  ஞா ற் க் ழைம காைல ஏறக் ைறய நான்  மணி என்  ைவத் க் ெகாள்ளலாம், 
அப்ெபா   சாரா ம், ஆ ரகா ம் பர   ல் இங் ம் அங் ம் நடந்  ெகாண்  ந்தார்கள். 
  ெரன, ெம வாக கத  தட்டப்ப ம் சத்தம் ேகட் ற . இந்த நாளில், இந்த காைல ேவைள ல், 
யார ்கதைவ தட்  ற  என்  பார்க் ம்ப  ேயா  கதவண்ைட ெசன்றார.் அவர ் (ேயா ) பார்த்த 
ேபா , தன் கரங்கைள உயர்த் ,“அவர ் என் ைடய  ட்பர,்  ன்னல்  ரகா த் க் 
ெகாண்  ந்தேபா  நான் பார்த்த  இவைரத் தான். அவர ்   க் றார ் என்  எனக்  ெதரி ம். 
கைட  நாட்களில்     ன்  ேமல் நிற்பார ்என்  எனக் த் ெதரி ம். அ  இவர்தான்”.

27

ஆ ரகாம்,  “ேயா ேவ, நீ என்ன   னாய்?” அவர,் அவ ைடய ேதா க்   ன்னால்  நின் , 
“சாராள், இங்ேகவா. இங்ேக பார.் கவனி, கதவண்ைட வந்  ப்ப  யார ்என் , என்றார்.

சாராள்,  “நான்  டாரத் ல் நைகத்தேபா , தன்   ைக என் பக்கமாக   ப்  நின்றவா , 
நான் நைகத்தைத அ ந்  ெகாண்ட அந்த நபர ்தான், அ  உண்ைம . அ  அவர ்தான்”, என்றார்.

இேதா தானிேயல்  ஓ வந் , சாராளின்       ன்னால் நின்றவா  பார்த் ,  “ைககளால் 
ெபயர்க்கப்படாத மைல   ந்  வந்த கல் இ  தான்”,என்றான் .
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அதற்   ற  எேசக் ேயல்  ேவகமாக ஓ வந் ,“ேமேல மத் ய ஆகாயத் ல்  ழன்  
ெகாண்  ந்த சக்கரத் க் ள்  சக்கரம் இவர ்தான்”,என்றான் .

அவர ் தான் வல்லைம ள்ள ெஜய ரர். ஓ, என்ேன, நாம் அப்ப யாக அவர்கள் 
  க்ெகாண்  ந்தைத ேகட் க் ெகாண்  ந்தேபா , அவர,்  ' ள்ைளேள, வா ங்கள், 
ெகாஞ்சத் ேல உண்ைமயா  ந் ர்கள் . வா ங்கள் , இக்காைல ல் நாம் ெவளிேய  றப்பட்  
ெசல் ேறாம். நீங்கள்  இங்ேக நீண்ட நாட்களாக இ ந்   ட் ர்கள். நாம் இைதக் காட்  ம் 
ேமலான இடத் ற் ப் ேபா ேறாம்“, என்றார். ஓ, ேதவேன சைப  ைடய வாஞ்ைச ம் 
அவ் தமாக இ க்கட் ம். இன் ம் உயரச் ெசல்ேவாமாக. எ ப்   ந்  நம் ைடய 
 ைளகைளெயல்லாம்   ங்  எ த்  இங்  ந்   றப்பட்  ெசல்ேவாமாக.

ஆ ரகாம், “ தாேவ, நாம் ேபா ம்ேபா , ெகாஞ்சம் நிற்கலாமா? அங்  க் ம் எங்க ைடய 
பைழய இடத்ைத பார்க்க   ம்  ேறன்”, என்றார்.
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“நிச்சயமாக, நான் என் ைடய  ஷர்கேளா  நாற்ப  நாட்கள்  ேபச இ க் ேறன் . அப்ெபா   
நீங்கள்   ற் ப்பார்க்கலாம்''.

உங்க க்  ெதரி ம், ேவதாகமம்    ற  அவ ைடய உ ர்ெத த க்   ற , அேநக 
பரி த்தவான்கள்; உ ர்ெத ந்  பட்டணத் ற் ள்  ெசன் , அேநக க்  காட் யளித்தனர். 
ஆ ரகா ம், சாரா ம் பட்டணத் ல்  நடந்  ெசன்றவா ,“அ   க ம் அ ைமயாய் இல்ைலயா?” 
“சாராள், அந்த பைழய இடத்ைதப் பார”், என்றார். ஓ, என்ேன. நான்  உண்ைம ேலேய 
பக் பரவச ைடயவனாக உணர் ேறன் . நிச்சயமாக அவ் தமாய் நான் உணர் ேறன் . 
ெதாடர்ந் , ஆ ரகாம், “அங்ேக கவனி, அேதா இ க் ற  தா  ன் பட்டணம்; அேதா இ க் ற  
அந்த எல்லா அழகான இடங்க ம். அேதா, நான் கட் ன ப  டங்கள் . கர்த்த ைடய நாமம் 
ஆ ர்வ க்கப்ப வதாக”, என்றான்.

நாற்ப  நாட்கள்  க த் , அங்ேக நின்றப , தன் ைடய கைட  கட்டைளயாக,  “நீங்கள்  
உலகெமங்  ம் ெசன் ,   ேசஷத்ைதப்  ரசங்  ங்கள் (சைபைய கட் ம் ப க்காக அல்ல, 
ஸ்தாபனங்கைள உ வாக் ம்ப க்காக அல்ல, ஆனால்   ேசஷத்ைத  ரசங் க் ம்ப க்  
  னார,் நாேமா ேவ   தமாக காரியங்கைள ெசய்ேதாம்).   வா க் றவர்க க்  இந்த 
அைடயாளங்கள்   ன்ெதாட ம்; என் நாமத் னாேல  சா கைள  ரத் வார்கள்  .......” இன் ம் 
அவ் தமான காரியங்கைள அவர ்ெதாடர்ந்    னார.்
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அவர ் அவ் தமாக ெதாடர்ந்  ேப க் ெகாண்  ந்தேபா ,   ஈர்ப்   ைசயான  
ெஜயங்ெகாள்ளப்பட்ட .  ற் க்கணக்கான சேகாதரர்கள் ெதாடர்ந்  கவனித் க்ெகாண்  ந்த 
ேபா , அவ ைடய பாதத்ைத   த்  ந்த    ஈர்ப்   ைச ன்   தளர்ந்  ேலசாக மா ன . 
அவ ம், அவ ைடய பைழய ஏற்பாட்  பரி த்தவான்க ம் ேமெல ம் , இன் ம் ேமலாக 
ெசன் , உயரப்ேபானார்கள் . அவர்கள்  அப்ப யாக ெதாடர்ந்  நட்சத் ரங்கைள ம் தாண் , 
நிலைவ ம் தாண் , நட்சத் ரங்க க் ம் ேமலான நட்சத் ரங்கைள ம் தாண்  உயரச் 
ெசன்றார்கள் . அதன் ன்  ெபரிய பட்டணத்ைத காண் ன்றஅள க்  உயர வந்  ந்தார்கள். ஓ , 
மகத்தான ெஜய ரரா ய இேய , அவர்க க்   ன்னாக நின்   ரநைட ேபாட் ச் ெசன்ற , 
எப்ப யாக இ ந்  க் ம் பா ங்கள்.



10வல்லைம ள்ள ெஜய ரர்

  ெரன, அந்த பைழய ஏற்பாட்  பரி த்தவான்களின்  பார்ைவ ல் அந்த அழகான ெபரிய 
பட்டணம் காட்  ல் ெதன்பட்ட , அைதக் கண்ட டன்     பரேலாக ம் அ ரத்தக்கதாக ஒ  
ெபரிய ெவ ச்சத்தம் ேபான்ற சத்தத் டன்  அவர்கள் சத்த ட்டார்கள் ,  “வாசல்கேள, உங்கள்  
தைலகைள உயர்த் ங்கள்; அநா  கத கேள உய ங்கள் ம ைம ன்  இராஜா உட் ரேவ ப்பார”்.

உங்க க் த் ெதரி ம்,  ட்லர ்  ரான்  ேதசத்ைதெவன் , அந்த ெவற்  ன்  வைள ல் 
வந்  நின்றேபா ,    ல்லாத நீண்ட ைமல்கள்   ரத் க்  ெஜர்மானிய ேபார ் ரர்கள்   நைட 
ேபாட்  வந்தார்கள், ேபார ்  மானங்க ம்  க ம் ைககைள கக் யப  வானத்ைத 
க ைமயாக் ய  என்  அவர்கள்    னார்கள் .  ட்லரின்   ரான்ஸ்  ெவற்  வ ைகைய 
ெகாண்டா ம்ப க்  அவர்கெளல்லா ம் அங்  வந்  ந்தார்கள். அவர்கள்  ஸ்டா ைன 
எப்ப யாக ெஜர்மானிக்  ெகாண்  வந்தார்கள், ஆனால், ஓ, சேகாதரேன, அந்நாளில் சைப ம் 
இேய ைவ அைழத் க் ெகாண்  வந்தேபா , “வாசல்கேள ,  உங்கள்  தைலகைள உயர்த் ங்கள்; 
அநா  கத கேள, உய ங்கள் , ம ைம ன்  இராஜா உட் ரேவ ப்பார'்', என்  
ஆரவார ட்டார்கள்.
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அங்  ந்த  தன், “யார ்இந்த ம ைம ன்  இராஜா?” என்  ேகட்டான் .

அைதக் ேகட்டபைழய ஏற்பாட்  பரி த்தவான்கள், “அவர ்ேசைனகளின்  கர்த்தரானவர், அவர ்
 த்தத் ல் பராக் ரம ள்ள கர்த்தர், மகத்தான ெஜய ரர். அவர ்  ைறப்பட்டவர்கைள 
 ைறப்ப த் , ம ஷ க்  ெவ ம கைள ெகா த்தார்'', என்    ம்ப ம் சத்த ட்டார்கள். 
அைத அவர ்ெசய்தார ்என்  ேவதாகமம்    ற .

 ட் க்    ம் ம்ேபா  ெகா க் ம் வரேவற்ைபக்   த்  நீங்கள்  என்னமாய் 
ெசால்லக்  ம்? அங்ேக அந்த ெபரிய  த் க்கள்  ப த்த கதவண்ைட இ ந்த  தர்கள் , 
உடன யாக அைத அவர்கள்  றந்  ட்டார்கள். இேதா, அந்த ம ைம ன்    கள்  வ யாக 
பைழய ஏற்பாட்  பரி த்தவான்கள் அவைரப்  ன்ெதாடர்ந் , “எல்ேலா ம் இேய  ன்  நாமத் ன்  
வல்லைமைய ேபாற் ங்கள் '', என்  பா யப  வந்தார்கள்.  தா ன்  ங்காசனத் க்   ன்பாக 
அவர ்வந்  நின் , ” தாேவ, இேதா இவர்கள் இங்ேக வந்  க் றார்கள் . இவர்கள் ெகாஞ்சத் ேல 
உண்ைமயாய்  இ ந்தார்கள்“, என்றார்.
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அவ ம்,  “இங்ேக ேமேல  வா, மகேன, நான் உன் ைடய எல்லா சத்  க்கைள ம், 
உன் ைடய பாதப்ப யாக்  ேபா ம் வைரக் ம், என் ைடய வல  பாரிசத் ல்உட்கா ம்”, 
என்றார். இேதா, அவர ்இன் ர  அங்ேக நின்  ெகாண்  க் றார.்

இேதா, இங்  க் றார ்இந்த வல்லைம ள்ள ெஜய ரர்,

இேதா, எல்ேலா ம் காண் ற வண்ணமாக அவர ்இ க் றார.்

அவர ்ஒ வேர வல்லைம ள்ள ெஜய ரர்,

ஏெனனில் அவர ் ைரைய இரண்டாக   த் ப் ேபாட்டார்.

நம் ைடய ஆண்டவரா ய இேய  ெஜயங்  ெகாள் வைதப் ேபால ேவ  எவரா ம் 
ெஜயங்ெகாள்ள   யா . இன் ர  இந்த உலகத் ற்  ஒ  அசலான காரியம் ேதைவப்ப  ற 
தா  க் ற . இன் ர  இந்த உலகத் ற்  எ  ேதைவப்ப  றெதன்றால், ஒ  காரியத்ைத 
ெதரி த் , அைத உண்ைம ேலேய ெகாண்  க் ம் ஒ  அசலான காரியம் 
ேதைவப்ப  றதா  க் ற '   ஸ்தவர்களா ய உங்களிடத்   ந்  ஒ  உண்ைம ள்ள 
காரியத்ைத இன் ர  உலகமான  எ ர்பார்க் ற . அவர்கள்  சைப  ைடய ேபா யான 
  யத்ைதக் கண்  கைளப்பைடந்  க் றார்கள் . “நான்  ரஸ்   ெடரியன் , நான் ெமத்ெதா ஸ்ட், 
நான் கத்ேதா க்கன் , நான்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத ,  நான் நசேரயன்”, என்  அ க்க    வைதக ்
ேகட்  ச ப்பைடந்   க ம் ேசார் ற்  க் றார்கள். அப்ப ப்பட்ட காரியத்ைத உலகம் 
எ ர்பார்க்க ல்ைல. அவர்கள்   வ அப்பத் ற்காக ப யா  க் றார்கள் .
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இேய ,  “நீங்கள்  உலகத் க்  உப்பாக இ க்  ர்கள் , உப்பான  அ ன் சாரத்ைத 
இழந் ேபா மானால், அ  ஒன் க் ம்  ரேயாஜனப்படாமல்,    ேல  க்  எ யப்பட 
ேவண் யதாய்  இ க் ற ” என்றார்.

உப்பான  ெதாடர்  ெகாள்ளப்ப ம்ேபா , அ  சாரத்ைத உைடயதாய் இ க் ற . நீங்கள்  
உப்பாக இ க் ம்ேபா , உலகம் உங்கைளக் கண்  தாகம் ெகாள் ம். ேதவேன ! 
அசலான  ஷர்கைள ம், ெபண்கைள ம்எங்க க் த் தந்த  ம், சத் யத் ற்காகைதரியமாக 
நிற்கக்  ய   ஷர்கைள ம் , ெபண்கைள ம் எங்க க் த்தந்த  ம். சங்   ல் 
உங்க ைடய இைணப்  எங்ேக ெபல னமாக இ க் றேதா, அ ேவ  க ம் ெபல ள்ள 
இடமா  க் ற .சங்   ல், மற்றஇைணப் கள்  எவ்வள தான் ெபல ள்ளதா  ந்தா ம், 
அந்த   ப் ட்ட இடத் ல்சங்   ெபல னமாக இ க் ற  என்பைத ெதரி க் ற . அந்த 
இடத்ைதத் தான் நீங்கள் க ம் பா காப்பாக ைவக்  ர்கள் .

உங்கள்  எல்ேலா க் ம் ெதரி ம், நான் ஒ  ேவட்ைடக்காரன்  என் , ேவட்ைடக்காக ஒ  
  கத்ைத ெகால்ல நான் அங்ேக ெசல்வ ல்ைல, ஆனால்அங்ேக ேதவைனப் பார்க்க ம், 
இயற்ைகேயா    க் ம்ப க் ம்  அங்ேக  நான்  ெசல்  ேறன் .   ல  சமயங்களில்  ேமாட்டார்

34
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வாகன எரிெபா ள் மற் ம்  கெரட ்  ைகைய  கர்வ னால்  நான்  க ம்  யா ப்பட் , 
அவ்வளவாக ேசார்ந்  ேபாய்    ேறன்; அ  உங்க க்   மட்டைல உண்டாக்  வாந்  
பண் ம்ப க்  ெசய்   ம். ேம ம் ஆகாய  மானம் இன் ம் அ ேபான்ற காரியங்களின்  
இைரச்சைல த ர்த் , ஆனால் அேத சமயத் ல் அங்ேக மைலேமலாக எங்ேகா இ க் ம் 
அவ ைடய ேதவாலயத் க் ச் ெசன் ,“ஊ  இைல மரங்களி டாக,  (pinetrees) காற் ன்  
ஓைச ன்   லம் வ ம் ேதவ ைடய என்ெறன்ைறக் மான      சத்தத்ைத ேகட் ம்ப க்  
அங்ேக ேமேல ெசன்  தனிைம   க்க நான்   ம்  ேறன் . அ  எனக்  ேதவனாக இ க் ற . 
ஓ, அைதக்   த் ப் பார்க் ம்ேபா  அ ல் ஏேதா ஒ  உண்ைம இ க் ற .

என் ைடய நண்பன் , ெபர்ட் கால் டன் , நார்த் உட்ஸ்  (NorthWoods) என்  டத் ல், நான் 
ேவட்ைடயா வ  வழக்கம். ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன் , அங்ேக ேமேல இ க் ம் நி  
இங் லாந்  என்  டத் ல் நடந்த  கமளிக் ம் எ ப் தல்   ட்டத் ல்  அவைர நான் சந் த் , 
ைக  க் , இர  உணைவ அவேரா  ட   த்ேதன் .
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ஒவ்ெவா  இைல  ர ் காலத்  ம், அங்ேக ேபாய் ேவட்ைடயா வ  வழக்கம். அவ் தமாக 
ஒ   ைற ெசன்றேபா , அவ டன் நான்  ேப க்ெகாண்  ந் ேதன். நான் பார்த்த ேலேய  க ம் 
 றைமயான ேவட்ைடக்காரர் அவர.் அவைரக்   த்  நீங்கள்  கவைலப்பட ேதைவ ல்ைல; அவர ்
எங்  ப்பார ்என்  நீங்கள்  அ  ர்கள். காட் ல்  அவைர நீங்கள்  ேதட ேவண் ய அவ ய ல்ைல ; 
அவர ் காட் ல் எந்த இடத் ல்  இ க் றார ் என்  அவ க்  ெதரி ம். அவர ் ஒ   றைமயான 
ேவட்ைடக்காரர், ஆனால் இ ப்ப ேலேய நான் அ ந்த  க ம்  ழ்தரமான மனிதன் அவர.் அவர ்
எவ்வள க்ெகவ்வள  ெகா ரமானவராக இ க்க    ேமா, அந்த அள க்  அவர ் ஒ  
ெகா ைமயான ேவட்ைடக்காரராக இ ந்தார.் என்ைன ேவண் ெமன்ேற கஷ்டப்ப த்த ேவண் ம் 
என் , அவர ்  ய மான் ட் கைள  ட   ம் வார்.

எனேவ, ேவட்ைடக்காரர்களா ய, இங்  க் ம் ெடக்சாஸ்ைபயன்கேள, ஒ  மான் ட் ைய 
  வ  என்ப  தவ ல்ைல. ஒ  மான் ட் ைய  டலாம் என்  சட்டம்  மானால் , அ ல் 
தவெறான்  ல்ைல. மா ைடய வய  எ வானா ம் அ ல் தவெறான்  ல்ைல. ஆ ரகாம் ஒ  
கன் க் ட் ைய அ த்தார,் ேதவ ம் அைத சாப் ட்டார.் அ  சரிதான் . எனேவ அைவகைள 
ெகால்வ னால்  எந்த ஒ  ேசத  ல்ைல. அ  உண்ைம ேலேய சரிதான். ஆனால் ஒ  
ெகாைலகாரனாக இ க்கேவண் ம் என்  வ ம்ேபா , அப்ெபா   காரியேம 
 த் யாசமா   ம்.
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அ  உங்கைள இடறலைடய ெசய் றதா? உண்ைம ேலேய அைத அவர ் ெசய்தார.் அவர ்
கன் க்  ட் ைய   த் , ப  ன் பாைலக்   த் ,  ல ேசாள அைடகைள ம் அவர ்  த்தார.் 
அ  உண்ைம ேலேய சரிதான். பா   ந்  கைடந்ெத த்த ெவண்ைனைய ம்   த்தார.் 
உண்ைம ேலேய அைத அவர ்   த்தார.் அவர ் அைத   த் , ஆ ரகா ைடய கண்  
 ன்னாேலேயஅவர் மைறந்  ேபானார்.

“அவர ் ஒ   தன்”, என்  நீங்கள்    னீர்கேள, ஆனால் ஆ ரகாேமா அவைர ேதவனா ய 
“ஏேலா ம்” என்றைழத்தார். அ  சரிதான் . அவர ் ேதவன்தான். ஓ, நான்  க ம் 
சந்ேதாஷமைட ேறன் . ஏெனனில் அைத அவர ் தன  கரங்களில் ைவத்  ந்தார். நீர ் எவ்வள  
மகத்தானவர்!

யாேரா ஒ வர ் என்னிடத் ல்,  “சேகாதரன்  ரான்ஹாம், அவர ் ேதவன் தான் என்  நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா?” என்  ேகட்டார.்
37

நான், “நிச்சயமாக அவர ்ேதவன் தான்”, என்ேறன்.

அவர ்நம் ைடய மகத்தான  ஷ் கர.்

நாெமல்லா ம் ப னா   லகங்களினால் உ வாக்கப்பட்  க் ேறாம். எனேவ அவர ்
தைர ேல  னிந்   ல ெபட்ேரா யம்,  ரபஞ்ச ெவளிச்சம் மற் ம் அ க்கைள ம் எ த் , ஊ  
ஒ   ய சரீரத்ைத உண்டாக்  அதற் ள்   ைழந்  ெகாண்டார.் அவ் தேம அவ ைடய 
 தர்கைள ம் ஒ    ய சரீரத் க் ள்   ைழ ம்ப ச் ெசய்தார.்  ன்னர் அவர்கள் 
ஆ ரகா டத் ல் நடந்  ெசன்றார்கள். நிச்சயமாக, அவ க்  ப  உண்டாக, அவர ்இைறச் ைய 
  த்தார,் அதன்  ன்னர் அவ ைடய பார்ைவ   ந்  மைறந்  ேபானார். அேத ேதவன், நான்  
எங்ேக அடக்கம் பண்ணப்ப ேவன்  என்  அ வார். நீங்க ம் எங்ேக அடக்கம் பண்ணப்ப  ர்கள்  
என்  அவ க் த் ெதரி ம்.

ச பத் ல், என் தைல ல்  ஞ்   ந்த இந்த இரண்  அல்ல   ன்  தைல  ைய வாரிக் 
ெகாண்  ந்ேதன் .  ன்னாக உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்த என் மைன  என்னிடத் ல்,“ ல் , 
நீங்கள்  ஏறக் ைறய வ க்ைக தைலயரா   ட் ர்கள்', என்றாள்

38

நான், “இ ப்  ம் நான்  ஒ  தைல  ையக்  ட இழக்க ல்ைல”, என்ேறன்.

அவள், “அப்ப யானால் அைவெயல்லாம் எங்ேக இ க் ற , எனக்  ெசால் ங்கள்'', என்றாள்.

நான்,  “அைவகைள நான்  ெப வதற்   ன்னதாக, அ  எங்ேக இ ந்த ? அங்ேக அைவ 
எனக்காக  காத் க்ெகாண்  க் ற ;  என்ேறா  ஒ  நாள்,  அைவகளிடத் ல்  நான்  ெசல்ேவன் .
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அைவ அங்ேக பத் ரமாக இ க் ற '' என்ேறன். உங்கள்  தைல ல் இ க் ற ஒவ்ெவா  
தைல   ம் எண்ணப்பட்  க் ற , அைவகளில் ஒன்   ட ெதாைலந் ேபாவ ல்ைல. நான்  
   ைபயனாக இ ந்தேபா  என் ைடய கரங்க ம்,   ேசஷ  ரசங்க ேவைல னி த்தம் 
இறங் ப்ேபான என் ைடய ேதாள்க ம், என்ேறா ஒ  நாள்   ம்ப ம் அவ ைடய சாய ல் 
உள்ள அசலான நிைலக்    ம் , அவ க்  ஒத்த சாய ல் (likeness) எ ந்  நிற் ம். அவ ைடய 
இரத்தத் னால் க வப்பட்டவனாக ம், அவ ைடய   ைப னால்  ட்கப்பட்டவனாக ம், நான் 
  ம்ப எ ந்  நிற்ேபன் . ஆம், உண்ைம ேலேய, மரணத்ைதக்   த்த எந்த ஒ பய ம் 
எனக் ல்ைல . அவன் வ  றான் .

ஒ  நாள், நான் ெபர்ட்ைட (Bert) சந் க்க ெசன்  ந்ேதன் , வழக்கம் ேபால அவர ்ஒ    ய 
ஊதைல (Whistle) ெசய்  ைவத்  ந்தார். அந்த ஊதைல ைவத்  ஒ    ய மான் ட்  கத் வ  
ேபால அைத ைவத்  ஊ வார்.
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நான், “ெபர்ட், நீங்கள்  இைத உபேயா க்க டா ', என்ேறன்.

அவர,்  “ஓ,  ல் , உன் எண்ணத்ைத மாற் க் ெகாள். நீ ஒ  ேகாைழ  ரசங் , உங்க மா ரி 
ஆட்கள்  எல்ேலா ம் இவ் தமாகத்தான்  இ ப் ர்கள். நீங்க ஒ   றைமயான ேவட்ைடக்காரர் 
தான், ஆனால் நீங்க  க ம் ேகா  ன்  இ தயம் (ேகாைழத்தனம்) ெகாண்டவர'்', என்றார்.

நான்,  “ெபர்ட், நான் ஒ  ேவட்ைடக்காரன்  தான், ஆனால் அேத சமயத் ல் நான் ஒ  
ெகாைலகாரன்   ைடயா . நீங்க அவ் தமாக ெசய்வைத நான் பார்க்க   ம்ப ல்ைல, அைத 
உபேயா க்கா ர்கள், ெபர்ட்'', என்ேறன்.

அவர,் “ஆ, உங்க ேவைலைய பா ங்க', என்றார்.

அந்த காைல ல்  ஏறக் ைறய ஆ  அங் ல உயர பனிப்ெபா  ல் ேவட்ைடயாடத்  
வங் ேனாம், அ  ஒ  நல்ல ேவட்ைட ேநரமாக இ க் ம் என்  எந்த ஒ  ேவட்ைடக்கார க் ம் 
ெதரி ம். நாங்கள்  ேவட்ைடயா க் ெகாண்  ந்ேதாம், நான் அங்  ேபாய் ேச வதற் , சற்  கால 
தாமதமா  அதன்  ன்னர்தான்  நான் அங்  ேபாய் ேசர்ந்ேதன் . ஏெனனில் சற்  அ கமாக நான் 
 ட்டங்களில் கலந் ெகாள்ள ேவண் யதா   ட்ட . அந்த காைல   வ ம் நாங்கள்  
ேவட்ைடயா , ஒன்ைற ம் ெபற் க்ெகாள்ள   ய ல்ைல, காரணம் அங்  க் ம் ெவள்ைள - 
வால் மான், அைவக க்  எப்ப  ப ங் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ெதரி ம்.   ப்பாக, பகல் 
ேவைளகளில் அைவகள்  ெவளிேய வராமல் ப ங் க் ெகாள் ம்.

அ  ஏறக் ைறய ந ப்பகல் இ க் ம். ஆம், இந்த  டாரத் ன்  பா  அள க்  இ க் ம் ஒ  
  ய  றந்த ெவளி ல் ெபர்ட் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தார.் நான் நிைனத்ேதன், அவர ்
தன் ைடய கா   ஜாைவ எ க்கப்ேபா றார் என் . அ  நாம்   க் ற கா  அல்ல, ஆனால் 
அ   டான சாக்ெலட்பானம். அவர ் தன் ைடய சாக்ெலட் பான  ஜாைவ எ ப்பார் என் ம், 
 ன்னர் நாங்கள்  இைறச்  அல்ல  ெகாத் ய பழத் ண் கள் இைடேய ெகாண்  க் ம்  ல இ  
ெராட் த ்  ண் கைள (Sandwich)   த் ,   ம்ப ம் ேவட்ைடக்  ேபாேவாம் என்  நான் 
நிைனத்ேதன், ஏெனன்றால் அந்த காைல   வ ம் ஒ  (மான்) தடயத்ைத  ட நாங்கள்  
பார்க்க ல்ைல. மான்கள் எல்லாம் பயந்  ேபாய் இ ந்தன. பக ல், அைவகள்  அடர்த் யாக 
வளர்ந்  க் ம்    ெச கள்  மற் ம்  தர்க க்   ழாக மைறந் க்ெகாள் ம், ஆகேவ 
அைவகைள எளி ல் கண்   க்க   யா .
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நான் அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்தேபா , அவர ் அங்ேக வந்  உட்கார்ந் , தன் ைடய 
பாக்ெகட் ல் ைகைய  ைழப்பைத கவனித்ேதன் . அவர ் தன் ைடய பாக்ெகட்   ந்  இந்த 
  ய ஊதைல ெவளிேயஎ த்தார்.
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நான், “ெபர்ட், உண்ைம ேலேய நீங்கள்  அப்ப  ெசய்யக் டா '', என்  நிைனக் ேறன் . அவர ்
என்ைன தன் ைடய பல்  பார்ைவ ெகாண்ட கண்களால்  பார்த்   ரித் , தன் ைடய ஊதைல 
ஊதத்  வங் னார். நான், ”ெபர்ட், அப்ப  ெசய்யா ர்கள் '', என்ேறன்.

ஆனால் அைத அவர ் ஊ ன டன், என் ைடய இடத்   ந்  இ ப  ெகஜ  ரம்  ட 
இ க்கா , அங்  ந்  ஒ  ெபரிய தாய்மான் (doe) அந்த சத்தத்ைத ேகட்  வந்  நின்ற . எனேவ, 
ெடள (doe) என்ப  ஒ  ெபண்மான்  ஆ ம். ஆம், அவ ைடய ப ப்  நிற கண்கைள ம், 
அவ ைடய  கத் ல் இ க் ம் இரத்த நாளங்கைள ம்  பார்க்க   ய அள க்  அவ்வள  
ெந க்கத் ல் அவள் வந்  ந்தாள், அவ ைடய கா கள்  நி ர்ந்  நின்  பார்ப்பதற்  அவள் ஒ  
அழகான   கமாக இ ந்தாள். அவள்  அவ்வள  ெந க்கத் ல் வந்  நிற்பதற்கான காரணம்  
என்ன? ஏெனனில் ஒ   ட் மான்  அ ம் சத்தத்ைத அவள்  ேகட்டாள்.

நான் ெபர்ட்ைட ேநாக் ப் பார்த்ேதன் , அவ ம் என்ைன   ம் ப்பார்த்தார்.  “ெபர்ட், நீங்க 
அப்ப  ெசய்யக் டா , நிச்சயமாக நீங்க அப்ப  ெசய்ய மாட் ர்கள் என்  நிைனக் ேறன் ''.

அைத அவர ்ம ப  ம் ஊத ஆரம் த்தார். வழக்கமாக அந்த பகல் ேவைள ல் அங்ேக ஒ  
மான் வந்  நிற்ப  என்ப  வழக்கத் ற்  மாறான . அவள் அந்த  றந்த ெவளி ல் ைதரியமாக 
ெவளிேய வந்தாள். ஓ, அவ் தமாக அைவகள்  ெசய்யேவ ெசய்யா . அவள் பார்க் ற அள க் , 
அவள் ெவளி ல் வந்தாள்.
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 ற்  எண்ப  ரைவ மஷ் ம் ேதாட்டா இ க் ம் 30.06, 180 நீள  ப்பாக்  ல் (Rifle) இ க் ம் 
ெநம்  ேகாைல அவர ் இ க் ம் சத்தத்ைத நான் ேகட்ேடன் . அவர ் சரியாக   ப்பார்த்  
 டக்  யவர.் அவர,் அந்த நீள ப்பாக் ைய   ம்ப க்    பார்த் க் ெகாண்  க் ம்ேபா ; 
நான், “ஓ, ேதவேன, உண்ைம ேலேய அவர் அப்ப ெசய்யக்  டா . அந்த உத்தமமான தாய் மான், 
சைப ந க் ற மா ரி, அவள் ந க்க ல்ைல. அவளிடத் ல்ஒ  உண்ைம ள்ள காரியம் 
இ க் ற . அ , அவள் ஒ  தாயாக இ க் றாள். ஒ  மான் ட்  ஆபத் ல் இ க் ற  என்  
அவள் அ வாள். ஏேதா அவ் தமாக இ க்கேவண் ம் என்  அவள்  ந க்க ல்ைல. அசலான ம், 
உத்தமமான மான ஒ  காரியம் அவளிடத் ல் இ க் ற . அவள் ஒ  தாயாக இ க் றாள்; 
அவ் தமாக அவள் ந க்க ல்ைல அவளிடத் ல் இ க் ற ஏேதா காரியம் அவைள அவ் தமாக 
ெசய்யச்ெசய் ற . அதற் க் காரணம் அவள் ஒ  தாய்”, என்  எண்ணிேனன் .

அவள் இன் ம்  ல அ கள்   ன்ேனாக்  வந்தாள். நான்,  “ஓ, ெபர்ட் ,  அவளிடத்   ந்  
அவ ைடய இ தயத்ைத அவ் தமாக  தற க்க ெசய்யப் ேபா றாயா?” என்  எண்ணிேனன் . 
எனக் த் ெதரி ம், அவ் தமாகஅந்த நீள  ப்பாக்    மானால், அவ ைடய உத்தமமான 
இ தயத்ைத அவளிடத்   ந்  இ பக்க ம் ெவளிேய  தற க் ம்ப  அவர ் ெசய்   வார.் 
ஆம், அவ க்  அவ்வள  அ  ல் அவள் இ ப்ப னால், அவைள அவர ் தைல ழாக   ப்  
ேபாட்   வார். நான்,  “அந்த  ைலேயறப்ெபற்ற தாய் தன் ைடய  ட் ையத ் ேத  
வந்  க் றாேள', என்  நிைனத்ேதன் .
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அந்த மான்  ற் ம்  ற் ம் பார்த் , அந்த ேவட்ைடக்காரைரக் கண்ட . அவள் ந ங் னாள் , 
ஆனா ம், இல்ைல , அவள் அங்  ந்  ஓட ல்ைல. ஏெனனில் அவள் ஒ  தாய், அவள் அங்ேகேய 
தரித்  ந்தாள். காரணம் அவ ைடய  ட்  ஆபத் ல் இ க் ற . ஓ, அ  எவ்வள  
உண்ைமயான காரியமா  க் ற .

நான் என் தைலைய   ப் க் ெகாண்ேடன் . அைத என்னால் பார்க்கேவ   ய ல்ைல. நான், 
“ேதவேன, அவர ் அப்ப  ெசய்வைத, அந்த  ைலேயறப்ெபற்ற தாையக் ெகால்வைத என்னால் 
பார்க்க   ய ல்ைல, அவ க் ள்ளாக இ ந்த ஏேதா காரியம் அவைள அங்ேக உந் த்தள்ளிக் 
ெகாண்  வந்  க் ற , காரணம் அ  அவள்  ஒ  தாயாக இ ப்ப னி த்தம்'', என்  
எண்ணிேனன் .  ப்பாக்  அவைள  டப்ேபா ம் சத்தத்ைத எ ர்பார்த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . நான்  
என் தைலைய   ப் க் ெகாண்ேடன் . ”ேதவேன, அவர ்அப்ப  ெசய் ம்ப க்   ட்  டாேத ம்“, 
என்ேறன். நான்  ஒ  நி டம் காத்  ந்ேதன் .  ப்பாக்    ம் சத்தம் ேகட்கப்பட ல்ைல. நான் 
  ம் ப் பார்த்ேதன் , அப்ெபா  ,  ப்பாக்  இப்ப யாக சாய்வைத கவனித்ேதன் . அவரால் 
அைதச்  ட  ய ல்ைல .

அவர ்  ம் ப் பார்த்தார், அவ ைடய கண்ணங்களி  ந்  ெபரிய கண்ணீர ் ளிகள்  வ ந்  
ெகாண்  ந்த .  ப்பாக் ைய அவர ்  ேழ ேபாட் , என் ைடய ேபண்ட் காைல 
  த் க்ெகாண் ,  “ ல் , அ  என் இ தயத்ைத ெதாட்  ட்ட . நீர ் ேப  ற அந்த 
இேய  னிடத் ல்  என்ைன வ நடத் ம். அன்ைப அ   ற அந்த   ஸ் ைவ நான் அ ந் க் 
ெகாள்ளட் ம்”, என்றார்.

அ  என்ன? அ , அவர ்உண்ைமயான ஒன்ைறப் பார்த்தார். ந ப்ைபப் ேபான்  இ க் ற ஒ  
காரியத்ைத அவர ் பார்க்க ல்ைல. மாயமால ல்லாத ஒன்ைற அவர ் பார்த்தார். அவர ்
உண்ைமயான ஒ  காரியத்ைத அங்ேக பார்த்தார். அங்ேக அந்த பனிபடர்ந்த கைர ேல, அந்த 
ெகா ர இ தய ள்ள ேவட்ைடக்காரைர கர்த்தரா ய இேய    ஸ் வண்ைட ேல 
வ நடத் ேனன் . அதற் ப ் ற  அவர ்அன்பான, தாழ்ைம ள்ள   ஸ்தவராக மா னார். ஏன்? 
 ரசங்கங்கள் எல்லாம் அைதச் ெசய்ய ல்ைல. அதற்  காரணம், ஒ  உண்ைமயான காரியத்ைத 
அவர ்பார்த்தார்.
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ஓ,  வ ள்ள ேதவ ைடய சைபேய, இன் ர , உலகம் ஒ  உண்ைமயான காரியத்ைத எ ர ்
பார்க் ற . மரணத்ைத ேந க்  ேநராக நின்  சந் க் ம்ப க் , உன்  இ தயத் ல் அந்த 
அள க்  நீங்கள்    ஸ் ைவப் ெபற் க்ெகாள்ள   ப்ப ைடயவர்களாய்  இ க்  ர்களா? 
 யா ப்பட்  க் ம்,  யா யஸ்த மக்களா ய நீங்க ம்; வாழ்ேவா ,  சாேவா ,  அவைர 
அவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  ஏற் க்ெகாண் , இப்ெபா   அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமலாக 
நீங்கள்  நிற் ர்களா? இவ் தமான க த்  ேவ பா கைள ம், இன் ம்  இந்த எல்லா   ய 
ெதால்ைலகைள ம், ஸ்தாபன  ரி கைள ம் ெகாண்  க் ம் நீங்கள் , ெத  ல் நடந்  
ெசல் ம்ேபா  அங்  க் ம் ஆண்க ம், ெபண்க ம்  உங்கைளப் பார்த் ,  “உண்ைம ேலேய 
ேதவபக்  ள்ள   ஷர்க ம், ஸ் ரீக ம் இ ப்பார்கெளன்றால், அேதா ேபா றார்கேள அ  
அவர்கள்தான் ” என்  ெசால்லதக்கதாக, அைத காண் க் ம்ப க்  நீங்கள்  ஒ  காரியத்ைத 
ெபற்  க்கேவண் ம் என்    ம்ப ல்ைலயா? உண்ைமயான ஒ  காரியத்ைத , அைதக்   ம் 
ஒ    யம்.

இைதப்பற்  நாம்  ந் த் க் ெகாண்  க்ைக ல், நாம் சற்  தைல வணங் ேவாம். அ  
என்ன? அந்த ேவட்ைடக்காரைன அன்  ெஜயங்ெகாண்ட . ேதவ ைடய அன்  
ெஜயங்ெகாள்  றதாய்  இ க் ற . இன் ர , இந்த கட் டத் ல்  இ க் ம் நீங்கள்  யாவ ம்  
அந்த தாய்மான் தன்  ட் க்காக எவ் தமாக அன்ைபக் காண் த்தேதா, அவ் தேம நீங்க ம் 
  ஸ் ைவ உங்கள்  இ தயத் ல், அவர ்உங்க க்  அவ்வள  ஒ  நிஜப்ெபா ளாக இ க் ம் 
அள க்  நீங்கள்  அவைர  ெபற்  க்கேவண் ம்  என்    ம்ப ல்ைலயா?  நாம்  இப்ெபா  

45



14வல்லைம ள்ள ெஜய ரர்

காத் க்ெகாண்  க்ைக ல் , அைம யாக உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? நீங்கள்  
எவ்வள  நாட்கள்    ஸ்தவராக இ க்  ர்கள்  என்  எனக்  கவைல ல்ைல, ஆனால் இைத 
ேகட்கேவண் ம் என்  உங்களிடத் ல் நான் ேகட் ேறன். ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அ  அ ைமயான . எல்லா இடத்  ம்,  ற் க்கணக்கான 
கரங்கள்  உயர்த்தப்பட் ள்ள .

ேதவேன, நான்  ஒ  ஸ் ரீயாக, நான் ஒ    ஷனாக எ ம்பட் ம். நான் ஒ  பரி த்தவானாக 
எ ம்பட் ம். நான்  ஒ  உண்ைமயான நபராக என் ைடய இ க்ைக   ந்  எ ம்பட் ம் . ஓ, 
ேதவேன, ெகா ர இ தய ள்ள பா கள் என்ைன ஒ  எ த் க்காட்டாகப்  ன்பற் , கவனித் , 
என்ைன  ன்ெதாடர்ந்  கல்வாரிக்  வ ம் அள க்  உம் ைடய அன்ைப என் ைடய 
இ தயத் ல் அவ்வளவாக ெவளிக்காண் க்கட் ம்.

நாம் அப்ப யாக ெகாஞ்ச ேநரம் காத் க் ெகாண்  க்ைக ல் இன் ம் ேவ  யாராவ  
இ க்  ர்களா? உங்க ைடய கரங்கைள உயர்த் ங்கள். ெகாஞ்ச ேநரத் ற்   ன்பாக 
தங்க ைடய கரங்கைள உயர்த்தாதவர்கைள நான்  அ ேவன் . சேகாதரிேய, ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. வா ப  மாட் ேய, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதேன, ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அ  நல்ல . அங்ேக  ன்னால்  உள்ளவர்கேள, ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. இப்ெபா   ெவளிேய இ க் ற நீங்கள் , உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் .
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நண்பேன, கவனி,  “அ  என்ன  த் யாசத்ைத உண்  பண்ணப்ேபா ற , சேகாதரன் 
 ரான்ஹாம்?” என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம். ஓ, நண்பேன, ஒ ேபா ம்  ளிராக ம், இ க்கமாக ம் 
இ க்க ேவண்டாம். நாம் எங்ேக நிற் ேறாம் என்  உணர்ந்  ெகாள்ேவாம். நம் ைடய கரங்கைள 
உயர்த் ,  “ேதவேன, பா யா ய என்ேமல்   ைபயா  ம்”, என்  ெசால்ேவாமாக. இந்த இ  
வரிைசக க்  இைட ல்  இ க் ம் உள்ள உங்கைள, ேதவன் ஆ ர்வ ப்பாராக. ெகாஞ்ச 
ேநரத் ற்   ன்  நான் உங்கைள பார்க்க ல்ைல. இங்ேக  ன்னால் இ க் ற உங்கைள ேதவன் 
ஆ ர்வ ப்பாராக,  க ம் உத்தமமா  ங்கள் .

ஒ ேவைள நீங்கள் , சேகாதரன்  ரான்ஹாம், நான்  அந்நிய பாைஷ ல்  ேப   க் ேறன் . 
நான்  ச்ச ட்  க் ேறன் '', என்   றலாம். அ  நல்ல தான் . அதற்   ேராதமாக நான் 
ஒன் ம்  ற ல்ைல ;  அ  ேதவ ைடய  ரிையகளாக இ க் ற . ஆனால், கவனி ங்கள்  
நண்பேர, அேதா  ட அன் ம் வர ல்ைலெயன்றால், ஒ வ ம் உங்கைள 
  வா க்கமாட்டார்கள், ஆம் ஒ வ ம் உங்கைள   வா க்க மாட்டார்கள். அ  
அ ைமயான . நா ம் அைத   வா க் ேறன் . ஆனால், அேத சமயத் ல் அப்ப ப்பட்ட 
காரியங்கள்  உங்களிடத் ல்  இல்லாமல், அன்  மட் ம் இ க் மானால் , மற்றவர்கள் உங்கைள 
உடேன   வா ப்பார்கள். அ  சரிதான். நீங்கள்  அந்த உண்ைமயான ேதவ ைடய அன்ைப 
ெபற் க்ெகாள் ங்கள், அதன் ன்  அப்ப ப்பட்ட காரியங்கள்  தானாகேவ  ன்ெதாட ம், 
ஆனால்  தலாவ  அதற்   ன்னர் ேதவைனப் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் . ேதவைனப் 
ெபற் க்ெகாள் ங்கள், அசலான காரியத்ைத ெபற் க்ெகாள் ங்கள். மரத்ைத 
ெபற் க்ெகாள் ங்கள். அதன் ன்  அ  தன் ைடய ெசாந்தகனிகைளக் ெகா க் ம்.
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ெகாஞ்ச ேநரத் ற்   ன்  கரங்கைள உயர்த்தாதவர்கள் ேவ  யாராவ  இ ந்தால் 
இப்ெபா   உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ,  “ேதவேன, என்ேமல்    ைபயா  ம்”, என்  
  ங்கள். அவர ் அங்ேக நின் ெகாண்  உங்கைள கவனிக் றார ் என்  நீங்கள்  
நிைனக்க ல்ைலயா? வா ப  மாட் ேய, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, அ  நல்ல . 
இங்ேக இ க் ம்   ய  மாட் ேய... அங்ேக உட்கார்ந்  க் ம்  மாட் ேய, ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. ஒ ேவைள இ ேவ உங்க ைடய கைட  த ணமாக இ க்கலாம். அங்ேக 
 ன்னால்  இ க் ம் இந்த   ய ெபண்ைன ஆ ர்வ  ம், அ  ஒ   ய ைபயன், அவ ைடய 
  ய இ தயத்ைத ஆ ர்வ  ம்.

நீங்கள் , அந்த    ைபய க்  அைதப்பற்  என்ன ெதரி ம்“, என்  ேகட்கலாம்.

இேய ,  “    ள்ைளகள் என்னிடத் ல் வ வதற்  இடங்ெகா ங்கள் , அவர்கைள தைட 
பண்ணா  ங்கள், பரேலாக இராஜ் யம் அப்ப ப்பட்டவர்க ைடய ', என்றார்.

அங்ேக கரங்கைள உயர்த்   க் ம் சேகாதரிேய, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
வா ப ம ஷேன, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அ  நல்ல . ேதேன, ேதவன் 
உங்களி  ந்  ஒ      ரசங் ைய, இன்ெனா     ைபயைன ெகாண் வ ம்ப க்  நான் 
ெஜ க் ேறன் . இப்ெபா  , நாம்  க ம் அைம யாக இ ப்ேபாம். இைதக்   த்  
 ந் த் ப்பா ங்கள் ஒ ேவைள இ ேவ உன் ைடய கைட  இரவாக இ ந்தால் எப்ப   க் ம்? 
அதற் ப ் ற  உனக்  ஒ  த ணம்  ட இல்லாமல் ேபா ம். இந்த   யத்ைத  ட்  நீங்கள்  
கடந்  ேபா ம்ேபா , எல்லாம்   ந்  ேபா  க் ம். ஒ ேவைள உங்கள்  வாழ்நாளில்  நீங்கள்  
அேநக வ டங்கைள  ண த்  க்கலாம். ஆனால் இப்ெபா   காரியம் என்ன? இன்  
இர   ந்  நாம்  வங்கலாேம.  மாட் ேய, ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. ஒ  ேவைல 
ெகாஞ்ச ேநரம் காத்  ப்பெதன்ப  உங்க க்  அ  அ கப்ப யான காரியமாக இ க்கலாம். 
நீங்கள்  மரணத் க்  நீங்கலா   வ க்  வந்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  ேதவ க்  உங்கள்  
கரங்கைள உயர்த் , அைத உங்கள்  இ தயத் ன்  ஆழத்   ந்  ெசய் ங்கள் , அப்ெபா   
ேதவன்  இங்ேகேய  உங்க க் ள்  ஒ  காரியத்ைத  ெசய் றாரா  இல்ைலயா  என்  பா ங்கள் .
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நிச்சயமாக அவர ்ெசய்வார.்

சேகாதரிேய, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, அங்  க் ம் அவள் அவ்வள  ஒ  
இளைமயான, வா ப  மாட் யாவாள் . பா ங்கள் இந்த ஏளனமான ராக் அண்  ேரால் இைச 
மற் ம் ஆபாசமான   -ஊ  (Booge-Woogey) நடனங்கள்  இ க் ம் இக்காலத் ல் ஒ  வா பப் 
ெபண்    ஸ் ைவ ேச க் ம்ப க்  தன் கரங்கைள உயர்த்   க் றாள் . வா பப் ெபண்ேன 
ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. அைத நீங்களாகேவ ெசய்ய   யா .   ஸ்  
இங்  க் றார.்  ' ' தாவானவர் ஒ வைன இ த் க் ெகாள்ளா ட்டால் ஒ வ ம் என்னிடத் ல் 
வரமாட்டான் . என்னிடத் ல் வ  ற யாவ க் ம், நான்  நித் ய  வைன அளித் , அவர்கைள 
கைட  நாளில் உ ேராேட எ ப் ேவன்“.

இன்ெனா  கரம்? அங்ேக உட்கார்ந்  க் ம் அந்த வா பப் ெபண்ைன ம் , அவள் பக்கத் ல் 
உட்கார்ந்  க் ம் அவ ைடய   ய நண்பைர ம் ேதவன் அ ர்வ ப்பாராக.

“அ னால் ஏதாவ   ரேயாஜனமா  க் மா?'' என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம். அ  நீங்கள்  
கரங்கைள உயர்த் ன்ேபா , என்ன அர்த்தங்ெகாண்  உயர்த் னீர்கேளா அைதப் 
ெபா த்ததா  க் ற . நமக்    ய ேகாட்பா க ம் மற் ம் நாம் ெசய் ற இந்த, அந்த 
இன் ம் மற்ற   ய காரியங்க ம் நமக்  உண்  என்ப  எனக் த் ெதரி ம், ஆனால் 
இேய ,”என் வார்த்ைதையக் ேகட் , என்ைன அ ப் னவைர   வா க் ற அவ க்  ( ர ப் 
ெபயர)், நித் ய  வன் உண்  (நிகழ்காலம்) அ  ேதவ ைடய ெசாந்த  வனா ய (ேஸா  - ZOE), 
அவன் ஆக் ைனக்  உட்படாமல், மரணத் க்  நீங்கலா   வ க்  உட்பட்  க் றான் . அைதத் 
தான் அவர ்    க் றார.்
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நீங்கள்   ரசங்க  டத்ைத ேநாக்  ஓட ேவண் ம் என்    ம்   ர்களா? அல்ல  உங்கள்  
இ க்ைகயண்ைட ல்   ழங்கால்ப  ட ேவண் ம் என்    ம்   ர்களா? அல்ல  உங்கள்  
கரங்கைள உயர்த்தேவண் ம் என்    ம்   ர்களா அல்ல  உங்கைள சரணைடயச் ெசய் ட 
ேவண் ெமன்    ம்   ர்களா? அ  காரியமல்ல. ஆனால், அ  நீங்கள்  என்ன நிைலைம ல் 
 ரசங்க  டத்தண்ைட ெசன் ர்கள் ; உங்கள்  இ க்ைக ல்  ழங்கால்ப   ட் ர்கள்; அல்ல  
உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் னீர்கள்  என்பைதப் ெபா த்ததா  க் ற . அ  நீங்கள்  என்ன 
நிைனத் ர்கள்! ேதவைனக்    த்  என்ன நிைனத் ர்கள்  என்பைதப் ெபா த்ததா   க் ற .

நாம் ெஜ ப்பதற்   ன், இன் ம்  ெகாஞ்சம் ேபர ் கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? ேதவன் 
ேவண் ம் என்  ேதைவ ள்ேளார் யாவ ம், இன் ம் ேவ  எ வானா ம், நீங்கள்  உங்கள்  
கரங்கைள உயர்த் ,  “ேதவேன, என் ேமல் இரக்கமா  ம்; நீர ் எனக்  ேதைவயா  க்  ர”், 
என்    ங்கள். ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கள்     
இரக்கமா  ப்பாராக! இப்ெபா   இைத  ந் த் ப் பா ங்கள்; ஒ  ேவைள இ  உங்க ைடய 
கைட த ்த ணமாக இ க்கலாம்.
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கர்த்த க் ச ்  த்தமானால் , நாைள இரேவா அல்ல  அதற்  ம நாள் இரேவா வானத் ல்  
ேதான் ன ஸ் ட்னிக் (Sputnik), அதாவ   வற் ல் ேதான் ன ைகெய த் ' என்ப ன் ேபரில் ேபச 
இ க் ேறன் , அ  காலத் ன்     ன்  ெந க்கத் ல் ேதவன் காட்  ல் வந்  க் றைதக் 
காண் க் ற .

எனக்காக  ந்தப்பட்ட ,

உம்மண்ைட ல்  வ ம்ப க்  நீர ்அைழக்  ர,்

ஒ  ேவைள இ  தாேம இரக்கத் ற் ம் நியாயத் ர்ப் க் ம் மத்    ந்  உம்ைம  ரிக் ற 
கைட  மணி ேவைளயாக இ ந்தால் என்னவா  க் ம்?

நான் வ  ேறன் ,...

நீங்கள்  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? நான்  வ  ேறன்  . . .  “ேதவேன என்ேமல் 
இரக்கமா  ம்”.

அங்ேக  ன்னால்  உம் ைடய கரங்கைள  ேழ இறக் னப  அ   ெகாண்  இ க் ம் 
வா ப நபேர ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. ஒ  வயதான , தா  ைடய அேநக ெஜபங்கள்  
உனக்காக ஏெற க்கப்பட்  ப்ப ல் எந்த ஒ  சந்ேதக   ல்ைல. ேதவன் உன்  ெஜபத்ைத 
ேகட்  க் றார.் அவர ் உன்ைன பார்த்தார். அவர ் உன் அ  ல் நின் க்ெகாண்  க் றார.் 
உன் ைடய கரங்கைள உயர்த் ம்ப க்    ன  அவர ்தான்.

நாம் ெஜ ப்பதற்   ன், இன் ம் ேவ  யாராவ  இ க்  ர்களா? வா பேன, ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. சரியாக வரிைச ல் ஒ  வா ப ெபண்  தன் ைடய கரங்கைள 
உயர்த் னைத நான் கவனித்ேதன் . இங்ேக வரிைச ல் உட்கார்ந்  க் ம்  ன்  வா பர்க ம், 
அேத வரிைச ல்  டப்பட்  இ க் ம் இன்ெனா  நப ம்,   ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாள் ம்ப க்  
தங்கள்  கரங்கைள உயர்த்தாமல்  இ க் றார்கள் . இப்ெபா ேத, “ஓ, ேதவேன, ஒ  உண்ைமயான 
காரியத்ைத எனக் ள்  உ வாக் ம்”, என்    ங்கள்.
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ஒ ேவைள  நீங்கள்  ஒ  சைபைய  ேசர்ந்தவரா  க்கலாம்.  ஓ,  நண்பேன,  ஒ  சைபைய
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இச்ெசய் கள்

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

16வல்லைம ள்ள ெஜய ரர்

ேசர்ந்  ப்ப  அ ைமயான  தான், ஆனால் நீங்கள்  ம ப  ம்  றக்கா ட்டால் , நீங்கள்  
இழக்கப்பட் ப்ேபானீர்கள். பா ங்கள். அைத நிைனத் ப் பா ங்கள் . இேய  ெஜயங்  ெகாண்டார்; 
எனேவ, நீங்க ம்  த்தத் ல் ேபாரி ம்ப க்  உங்க ைடய கரத் ல் ஒ  காரியத்ைத அவர ்
ெகா த் ள்ளார். நாம் ெஜ ப்பதற்   ன், இப்ெபா   ம ப  ம் நீங்கள்  சரியான   ைவ 
எ த்  க்  ர்கள்  என்  நிச்சய ைடயவர்களாய்  இ ங்கள் . நீங்கள்  உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த்   ப் ர்களானால் , அவ் தமாய் நீங்கள்  ெசய்  க்  ர்கள்  என்  நீங்கள்  அ  ர்கள். 
நீங்கள்  அவ் த ல்ைலயா?... இங்ேக இ க் ற

இந்த   ய  மாட் ைய ேதவன் ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதேன, ஆ ர்வ ப்பாராக. சரிதான்.

அங்ேக  ன்னால் அதற் ம்  ன்னால், ஆம், ஒ    ய வா ப ெபண்  இ க் றாள். அன்பான 
சேகாதரிேய, ேதவன் உங்க க்  அ ைமயானவராக இ ப்பாராக. இப்ெபா  , நாம் 
உண்ைம ேலேய பயபக் ேயா  நம் ைடய தைலகைள தாழ்த் ேவாம். ஒவ்ெவா வ ம் 
ெஜபத் ல் இ ப்ேபாம்.

நான் சேகாதரன் ெச ல்ேலாைவ (Brother Cerulo) இங்ேக வந்  எனக்காக இந்த ெஜபத்ைத 
ஏெற க்க ேவண் ம் என்  ேகட்கப்ேபா ேறன். என் ைடய ெதாண்ைட கரகரப்பா க் 
ெகாண் ேபா ற . ஒவ்ெவா வ ம் உங்க ைடய தைலகைள தாழ்த்   க்கட் ம். இப்ெபா   
ெஜ  ங்கள் . ேதவன் உங்கேளா   ட இ ப்பாராக.


