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இன்  இர ேல கர்த்த ைடய ஆராதைன ல் இ ப்பேத ஒ   லாக் யமாய் இ க் ற . 
ஆனால் மக்கள்  நம் அைழப்ைப ஏற்  வந்தவர்கள்  உள்ேள வ வதற் ம், உட்கார இடம் இல்லாமல் 
இ ப்ப ம் நிச்சயமாகேவ ஒ  வ த்தமான காரியம். நான் இங்ேக ேமேல வந்தேபா  மக்கள்  
ஜன்னல்கைளச்  ற்  ம், ெத  ேல, ேம ம்   மாக கட் டத் ற் ள்  ைழவதற் ம் இட ன்  
இ ந்தார்கள். இ  ஒ   க ம்   ய சைப. மற் ம் நாங்கள்  ஒ ேபா ம்  ளம்பரம் ெசய்வ  
இல்ைல. இங்  இ க் ம் நாளிதழ்களில்  ட  ளம்பரம் ெசய்வ ல்ைல. நம் ைடய நண்பர்களில் 
 லர ் ெதாைலேப  ல் ெதாடர்  ெகாண்  ெஜ த் க் ெகாள் ம்ப யாக வரலாமா என்  
ேகட்டார்கள். அதற்  நாங்கள்  வா ங்கள் என்ேறாம். அப்ப யாக இந்தச் ெசய்  ப ப்ப யாக 
 ற்  ம் பரவத் ெதாடங் ய . யாேரா ஒ வர ்    ல் ேல இ ந்  வந்தவர் யாேரா 
ஒ வ க் ச் ெசால்ல,  ற  அவர ்ேவெறா வ க் ச ்ெசால்ல, இப்ப யாகத் தான் அ   ற்  ம் 
பர  ற .
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நான் இங் ள்ள ேமல்நிைலப் பள்ளி ல்  ட்டத்ைதநடத்த   ம் ேனன் . ஆனால் அவர்க க்  
பள்ளி நடந்த னால் அைதப் ெபற   ய ல்ைல. அப்ப  இ ந்  ந்தால்  ஒ ேவைள நாங்கள்  
 ளம்பரம் ெசய்  ப்ேபாம். இங்   ற் ப் றத் ல் உள்ள மக்க க்  இைதத் ெதரி க்க 
  ம்  ேறாம். அதாவ  உங்கைள வர தைட ெசய்வ  எங்கள்  எண்ணமல்ல. ஆனால் இந்த 
அைற ேபாதா  என்  நாங்கள்  அ ேவாம். ஒ  ேவைள அந்த ேமல்நிைலப்பள்ளி  ைடத்  ந்தால் 
நாங்கள்   ளம்பரம் ெசய்  ப்ேபாம். ஆனால் அ  எங்க க் க்  ைடக்க ல்ைல.

 த்தகங்கைள ம், ஒ நாடாக்கைள ம் ெபற் க் ெகாள்ள இன்ேற கைட  இரவாக 
இ க் ற .   . ெமர் ய ம், அவர     ன ம் அைவகைள ைவத் ள்ளனர். நாைள 
காைல ேல ஞா   பள்ளி உள்ள . ஞா   பள்ளி   ந்த  ற  உடன யாக, கர்த்த க் ச ்
 த்தமானால் , நான் ஒ    ேசஷ  ரசங்கத்ைதச ் ெசய்ய   ம்  ேறன் . அ  சரியாக 9.30 
மணிக் த் ெதாடங் ம். அப்ப த்தான்  என்  நிைனக் ேறன் . சரியா சேகா. ெந ல்? சரியாக 9.30 
மணிக்  ேவதாகமப் பள்ளி ெதாடங் ம். ஞா   பள்ளி   ந்த டன் , பா க க்  அைழப்  
ெகா க் ம்ப  ஒ    ேசஷ ெபா  ைடய ெசய் ையப் ேபச   ம்  ேறன் .
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மற் ம்   ந்த அள  கடந்த ஞா   இர  ெதாடங்  எல்லா இர கைள ம், 
 யா யஸ்தர்க க்காக ம், ேதைவ ற்ேறா க்காக ம் மற் ம் ெதால்ைல ற்ேறா க்காக ம் 
ஒ க் ேனாம். ெசய்    ந்த  ன், இங்  வந்  ெஜப அட்ைடையப் ெபற் க் ெகாண்ட 
எல்ேலாைர ம்   ந்த மட் ம் சந் க்க வாஞ் க் ேறன் . அப்ப யாக  லைரத் த ர்த்  
மற்றவர்கைள சந் த்  ெஜப வரிைசைய நடத்த ேவண் மானா ம் நாங்கள்  அைத ம ழ்ச் ேயா  
ெசய்ேவாம். நாைளய இர   ட்டத் ற்கான ெஜப அட்ைடகள் நாைள காைல ஞா  பள்ளி 
  ந்த டன்   நிேயா க்கப்ப ம். சரியாக ஞா  பள்ளி   ந்த டன்  11.30மணி அள ல் , ெஜப 
அட்ைடகள் நாைள ெகா க்கப்ப ம். ஆைகயால் ெஜபத் ற்காக வ  ன்ற உங்க ைடய 
அன்பானவர்க ம் மற் ள்ேளா ம் ெசய் க்  வர   ய ல்ைலெயன்றா ம்  ைறந்தபட்சம் 
11.30 மணி அள ல் இங்  இ க் ம்ப  பார்த் க் ெகாள் ங்கள் .

அதாவ  உங்க க்  ஏற்கனேவ ஆரா க் ம் ஸ்தலம் இ ந்  அங்ேக ேபாய் பங்  
ெகாண்  ப் ர்களானால்  அவ் டத்   ந்  ஒ ேபா ம் உங்கைளப்  ரித் டமாட்ேடாம். நீங்கள்  
ெசய்யப் ேபா ற காரியத்ைத  க  தந் ரமாகச் ெசய்ய ேவண் ெமன நாங்கள்    ம்  ேறாம்.

நான் இன்   க ம் அ வலாய் இ ந்ேதன் . சற்  ேநரத் ற்   ன்பாக அவர்கள் என்னிடத் ல் 
வந் ,  “நல்ல , இப்ெபா   நீங்கள்   ேழ ெசன்றால்  உடன யாக உங்க ைடய  ரசங்கத்ைத 
ெதாடங்கலாம்” என்    னார்கள். ஏற்கனேவ இந்தச ்  ய  டாரம்   ைமயாக நிரம் ற் . 
ஆைகயால் நான் இன் ர ேல ஒ   ல வசனங்கைள வா த்  அைத உங்க க் ப் 
 ரசங் க்கலாம் என்  நிைனத்ேதன். கர்த்தர் நமக்காக ெசய்த எல்லா காரியங்க க்காக 
 தலாவதாக அவ க்  நன்  ெச த்த   ம்  ேறாம். நம் டத் ல்  ெஜ த் க் ெகாண்டவர்கள்  
மற் ம்  ட்டத் ல்  கலந்  ெகாண்டவர்களிடத் ல்  இ ந்  ெபறப்பட் ள்ள அ க்ைககைளப் 
பார்க் ம்ெபா  , இந்தச ்   ய இடத் ேல மகத்தான காரியங்கள்  நைடெபற்  க் ன்றன. 
இங்ேக ேமேல  டத்தண்ைட வந்  தனிப்பட்ட  ைற ல் ெஜ த் க் ெகாண்டவர்கைளக் காட்  ம் 
அேநகர ்  ட்டத் ன்  மத்  ல் நன்றாக  கத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டார்கள் எனத் ெதரி ற . 
அதற்காக நாங்கள்   க ம் சந்ேதாஷப்ப  ேறாம் . அந்த  தத் ல் அவர்கள்  கத்ைதப் ெப வ  
 க நல்ல .
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இன்  இர ேல “  வாசேம நம் ைடய ெஜயம்” என்ற ஒ  ப  ைய ெதரிந் ெகாண்ேடன் . 
நான் ெதரிந் ெகாண்ட ேவத பாகமா ய 1ேயாவான்  5 -ம் அ காரம் 4 -ம் வசனத்ைத வா க்க 
  ம்  ேறன் .

4

@@ேதவனால்   றப்பெதல்லாம்  உலகத்ைத ெஜ க் ம் ; நம் ைடய   வாசேம உலகத்ைத 
ெஜ க் ற ெஜயம் .

இப்ெபா   என்ன ஒ  அற் தமான வார்த்ைதகள் , “நம் ைடய   வாசேம ெஜயம்”. 
இப்ெபா   ெஜயங்கைள ெகாண்  க் றைத   த் ப் ேப ம்ெபா  , இந்த    ன்  
நீண்டசரித் ரத் ேல  மனிதன்  ேதான் ன   தல்  அேநக  மகத்தான  ெஜயங்கைள



2  வாசேம நம  ெஜயம்

ெவன் ள்ளார்கள் . இரண்டாம் உலகப்ேபார ் (அல்ல ) கைட யான உலகப்ேபாரில் பாரீஸ்  நகரம் 
சரணைடந்தைத   த்ததான காரியத்ைத ஒ   த்தகத் ல் நான் ப த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . 
அ ல் பாரி  ள்ள “ெவற்  ன்  வைள ”  (Arch of tr iumph) என்ற இடத் ற்   ட்லர ்
அைழத் வரப்பட்டான் . அந்த ெவற்  எவ்வள  மகத்தான  என்றால், அேத “ெவற்  ன்வைள ” 
வ யாக பல மணி ேநரம் ெஜர்மானிய பைட  ரர்கள்  ட்  மடங்கா வண்ணம் நடக் ம்  ைற ல் 
(goose step) நடந்தனர். அைத  ட்லர ் நி ர்ந்  (attention) ேநராக நின்  கவனித் க் 
ெகாண்  ந்தான் , அப்ேபா     வான ம் இ ளாக இ ந்த .  மானங்கள்  ண்ணில் 
பறப்பதற்  தைட   க்கப்பட்  ந்த . ெஜர்மனி  ரான்ஸ்  நாட்ைட ெவற்  ெபற்றதற்காக 
அப்ேபற்பட்ட ஒ  ெவற்  ெகாண்டாடப்பட்ட .  ரான்ஸ்  ெஜர்மனி டம் சரணைடந்  ந்த .

அதன்  ற  இங் லாந்  ள்ள லண்டனில்  நடந்த க த்தரங் ல் ஒ   ைரப்படத்ைதப் 
பார்ப்பதற்  எனக்  ஒ   றப்  வாய்ப்   ைடத்த . அ  ெபர் ன்  நகரமான  ரஷ்யா டம் 
சரணைடந்த ேபா  ரஷ்யர்களால் எ க்கப்பட்ட படம். என்ன ஒ   ரளான ரா வ க  கள் , 
மகத்தான  ரங் கள்  எல்லா பக்க ம்  ழக்  ய வண்ணம் ெபா த்தப்பட்  ந்த . அைவ 
ெபர் ன்  நக க் ள்ளாக  ைழந்  வந்தேபா  பல ைமல்  ரம் எந்த ஒ   வ ம்  ைழப்பைதக் 
காணக் க னமாய்  இ க் ம். அவர்கள் பார்ப்பதற்  ெவட் க் ளிகள்  ப ஞ்  ப ஞ்சாய் வ வ  
ேபால் ைமல் கணக்காக எல்லா ம்  க  ல் யமாகச்  ட் , ெபர் ன்  நகரத்ைத  ற்  ம் 
தைரமட்டமாக் னார்கள். அந்த  ரங் கள்   ண் மாக ெவளிேய அைழக்கப்பட்  காலாட்பைட 
நன்றாக அந்த இடத்ைத ேசாதைன ட்ட  ற  அவர்கள்   . ஸ்டா ன்  அவர்கைள உள்ேள 
அைழத்  வந்தார்கள். அவைர  மானத் ன்   லமாக அைழத்  வந்  தைர இறங் னேபா , 
எல்லா ரஷ்ய  ரர்க ம் ெவற் ையக்   க் ம் வைக ல்,ெவற்   ரர்களாய் ,    ல் 
நைடேபாட்டனர். அ  ரஷ்ய ெவற் ச்  ன்னம். அங்ேக சாம்பலாய்  டந்த ெபர் ன்  ேமல் 
பத்தா ரத் ற் ம் ேமலான  ரர்கள் ெவற்  நைடேபாட் ச் ெசன்ற ேபா , ஸ்டா ன்  எவ்வளவாய் 
நி ர்ந்  (attention) நின்  ெகாண்  ந்தான் .
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ெஜர்மானியப் ெபண்கள் ெத க்களில் ெக க்கப்பட் ம்,  ழந்ைதகள்  ெகால்லப்பட் ம்,  லர ்
எரிக்கப்பட்  ந்தா ம் அ  ரஷ்ய நாட் ற்  ஒ   கப்ெபரிய ெவற் யாக இ ந்த .

 ற  எனக் க்   ன  தமாக, கடந்  ேபான  ல வ டங்களில், ஏறக் ைறய ஐந்  
வ டங்க க்   ன் , கடந்த நாட்களில்  இ ந்த ெபரிய ெவற்   ரனான ெநப்ேபா யனின்  
'வாட்டர ் '  (water loo) என்ற இடத் ன்  ன்  நிற் ம்ப  எனக்  ஒ   லாக் யம்  ைடத்த . 
அப்ேபா  அங்  ந்த ஒ      த்தகத்ைத எ த்  ெநப்ேபா ய ைடய   யத்ைதப் ப த்ேதன் . 
அவன்  ெரன்ச் மக்கைள ெவ த்தான் . ஒ    ல்  றந்த அவன்  ரான்ஸ்  நாட் க்  வந்  
 ரான்ஸ்  நாட்ேடா  ேசர்ந்  ஒ   கப் ெபரிய ெவற்   ரனானான்.  வங் ம் ெபா   அவன் ஒ  
கனவானாக இ ந்தான் . ஆனால் ெவற்  அவ ைடய தைலக்  ஏ ய . அவன் தன் டன்  ஒத் ப் 
ேபாகாத எல்லாவற்ைற ம் ெகான்  ேபாட்டான் . அவன் ேமல் அ க பயம் இ ந்த னால் ஸ் ரீகள் 
தங்க ைடய  ழந்ைதகைளப் ப க்க ைவப்பதற்  “அந்தப் பைழய பய  த்  ற  ச்சாண்  
உன்ைனக் ெகாண்  ெசல் வான் ” என்   ள்ைளகைளப் பய  த் வதற் ப் ப லாக 
“ெநப்ேபா யன்  உன்ைனப்   க்கப் ேபா றான்” என்    னர ் என்  ெசால்லப்ப  ற . 
அப்ேபா   ரகா க் ற கண்கைள ைடய   வர்கள் அந்தப் ெபரிய   கமான ெநப்ேபா யைன 
நிைனத் க் ெகாண்  பயந்   ப்பட் ைய இ த்   ரிதமாக   க் ெகாள்வார்கள் .
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ஆனால் பா ங்கள் , அவன் ெபற்ற ெவற் யான , ெவ  நாள் நீ க்க ல்ைல.  வக்கத் ல் 
அவன் ம ைவ  லக்  றவனாய் ஆரம் த்  தன் ைடய 33-ஆம் வய ல்   காரனாய் மரித் ப் 
ேபானான் . இந்த வைகயான ெவற் யான  நீண்ட நாள் நீ க்கா . ஏெனன்றால் அ  
உ வாக்கப்பட்ட  தம் சரி ல்ைல. நீங்கள்  ஒ ேபா ம்  ைமயான ஒன்   ந்  நன்ைமையப் 
ெபற் க் ெகாள்ள   யா . நீங்கள்  ஆட்டத்ைதச் ெசவ்ைவயான  ைற ல் அதற் ரிய 
   ைறகேளா தான்   ைளயாடேவண் ம்.

ஒ ம் க்  ைளயாட்டானா ம் சரி அல்ல  மற்ற ஓட்டப் பந்தய  ைளயாட் களானா ம் சரி 
அந்தப் பந்தயங்களில் நீங்கள்   தலாவதாக வந்  ந்தா ம் , அந்த  ைளயாட்ைட அதற் ரிய 
   ைறகேளா   ைளயாட ல்ைலெயனில், நீங்கள்  ஆட்டத்   ந்  நீக்கப்ப  ர்கள்  என்  
அ ந்  க்  ர்கள். நீங்கள்  ஆட்டத்ைத    ைறகேளா  சரியாக  ைளயாட ேவண் ம்.
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இந்த  தமாகத்தான்  மனித   ய ம் இ க் ற . நீங்கள்    ய ஆட்டத் ன்     ைறகைள 
தவறாக  ைளயா  ட்  ெஜயத்ைத எ ர்பார்க்க   யா . நீங்கள்  இங்  ெகாண்  
வரப்பட் ள்ள ேநாக்கத் ன்ப  கர்த்த ைடய வார்த்ைத ன்   ரகாரமாக  ைளயாட ேவண் ம்.

அேனக மக்கள் ,  ேசஷமாக நாம்   க் றதான இந்த காலத் ல், எந்த  தமான ேநாக்க ம் 
இல்லாதைதப் ேபால் இ க் ன்றனர.் மக்கள்  மற்றவர்கைளப் ேபால் தாங்க ம் இ ந்தால் ேபா ம் 
என நிைனக் ன்றனர். இந்த உலகத் ன்  அலங்கரிப் கேளா ம் மற் ம் உலகம் ெகா க் ற 
கவர்ச் ேயா ம் தங்கள்    யம் ஒன் ைனந்தால் ேபா ம் என க   ன்றனர.் அ  எவ்வாறாக 
இ க் ற  என்றால், பள்ளி ல்  ஒ   ல    கள்  ஒ  தமான க ன் (அல்ல  அைத 
என்னெவன்  அைழத்தா ம்) அணி ம்ெபா   பள்ளி  ள்ள மற்ற எல்லா    க ம் அைதப் 
ேபால் அணிந்  ெகாள்வைதேய லட் யமாகக் ெகாண்  ப்ப  ேபால இ க் றைத பள்ளிக் ச் 
ெசன்றால்  பார்க்க   ம்.
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ெதாைலக்காட்  ல் ஒ   தமான பாணி ல் ஒ ஸ் ரீ உைடயணிந்  வ வாள் எனில்,  ல 
ஸ் ரீகள் அைதக் கண் , அந்த  தமாக உைடயணிவ  மற் ம் அந்த  தமாக நடந்  ெகாள்வேத 
தங்க ைடய லட் யமாகக் ெகாண்  க் றார்கள் . ஒ    ய ேவைலையப் ெப வ ம் அல்ல  
அ கமான சம்பளம் ெப வ ம் அல்ல  ஒ  ெதாைலக்காட் ப ்ெபட்  வாங் வ ம், அல்ல  ஒ  
  ய கார ்வாங் வ ேம அெமரிக்கர்களின்  லட் யத் ன்  எல்ைலயாய் இ க் ற .

நான் உங்க க்  இைதக்  றட் ம். அந்த காரியங்கள்  எல்லாம் ஒ  தத் ல் சரிதான் . 
ஆனால் மனித   யத் ல் அந்த காரியங்கைளக் காட்  ம் ேமலான இலக்  இ க் ற . மற் ம் 
  ஸ்தவர்கள் தங்க ைடய பற் கைள உயர்ந்த லட் யங்களின்  ேமல் ைவக்கேவண் ம்.

9

 தல் கட்டமாக நாம் எல்ேலா ம் அமர்ந் , நாம் ஏன் இங்  இ க் ேறாம் என்  ேயா ப்ப  
நமக்  நலமா  க் ம் என நம்  ேறன் . தயவாய் நம்ைம இங்ேக அைழத்  வந்த  யார,் அைத 
எண்ணிப் பார்த் , நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம், அவர ் என்ன  த்தம் ைவத்  க் றார;் நாம் 
வந்த ன்  ேநாக்கம் என்னெவன்  அவரிடம் ேகட்க ேவண் ம். ஆனால் நாம் அைத  ட்  
உலகத்ேதா  ேசர்ந்  ஓட நிைனக் ேறாம்.

இப்ெபா  , நாம் இந்த உலகத்ைத ேமற்ெகாள்ள    ம் என ேவதாகமம்    ற . அைத 
நாம் எப்ப ச ் ெசய்ய   ம்? இந்த உலகத் ன்  பாணிையக் ெகாண்  அல்ல. ஆனால் 
“  வாசேம உலகத்ைத ெஜ க் ற ெஜயம்” என ேவதம்    ற .

ஒ  சமயம் நடந்த இந்தக் காரியமான  எனக்  நிைன ல்  வ  ற . எனக்  இந்த 
வார்த்ைதையக்  ற   ப்ப ல்ைல, ஆனால் அவன் ெவட் யாக ஊர ் ற் த்  ரி ம் ஒ  நபராக 
இ ந்தான் . அவன் என் ைடய கதவண்ைட ல்  வந் ,  “ஐயா, எனக்  ஒ  சான் ச் (sandwich: 
இைறச்  அல்ல  ெகாத் ய பழத்ைத இைடேய ெகாண்  க் ம் இ  ெராட் த்  ண் கள்) தர 
   மா?” என்  என்னிடம் ேகட்டான் .
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அதற்  நான் “நிச்சயமாக, நீர ் உள்ேள வ   ரா?” என்ேறன் . அவ க்  சான் ச் ெசய்  
ெகா ப்பைதக் காட்  ம் அவர ்   ப்பதற்  ஏதாவைதக் ெகா க்கலாம் என்  எண்ணிேனன் . 
அவைர அமர ைவத்  அங்  இ ந்தைவகைள ைவத்  என்னால்   ந்தைத அவ க் ச் ெசய்  
அவைரச ் சாப் ட உட்கார ைவத்ேதன் . அவர ் சாப் ட் க் ெகாண்  க்ைக ல், அவர ் ஒ  
வ ப்ேபாக்கன்  என கண்  அவ டன்  ேபசலாம் என நிைனத்ேதன் . நான்  அவரிடம்,  “நீர ்
எங்ேக  ந்  வ   ர”் என்  ேகட்ேடன் .

அவர ்அப்ப ேய தன் ேதாைள       க் ய வண்ணம் “எங்  ல்ைல” என்றார்.

“ ன்னர் நீங்கள்  எங்ேக ேபா  ர்கள்?” என்  ேகட்ேடன்

அவர ் சாப்  வைத நி த் , என்ைனப் பார்த் ,  “எங்  ல்ைல” என்றார்.  ன்னர் அவர ்
அப்ப ேய  ற் ம்  ற் ம் பார்த்  ட் , ஒ  ெபரிய சான் ச்  ண்ைடக் க த்    ங் , “ஐயா, 
என் ைடய ெதாப்  எங்ேக இைளப்பா ேமா, அங்ேக தான் நா ம் இைளப்பா ேவன் ” என்றார் .

அதற்  நான் , “ஓஅப்ப யா, எவ்வள  காலமாய் நீர ்இப்ப  ெசய்  ெகாண்  க்  ர?்” என்  
ேகட்ேடன் .

அதற்  அவர ் “ஓ, அ  ஒ  இ ப  ஆண் கள் அல்ல  அதற்  சற்  அ கமாக இ க் ம்” 
என்றார். தன் நிைலைய மாற்ற ேவண் ம் என்ற எந்த ஒ    க்ேகா ம் இல்லாமல் இ ந்தார.்

இப்ெபா  , இ ேவ மக்களின்  அ   ைறயாய் இ க் ற . இைதத் தான் நான் 
நிைலயற்றவன்  என் ம்,   க்ேகாள் இன்  அைலந்   ரிபவன்  என் ம் அைழக் ேறன் . சைப ல் 
ேச  ற மக்க ம் அந்த  தமாகத் தான் இ க் றார்கள் . நான் அ க்க , 'தண்ணீரில்  அ த் ச் 
ெசல்லப்ப ம் 'மரக்கட்ைட'  -ையக்   த்  நிைனத் ப் பார்த்  க் ேறன் . அந்த நீரில் அ த் க் 
ெகாண்  வரப்பட்ட மரக்கட்ைடயான , எந்த வைகயான  ப்ைப  ம் அங்ேக  க் க் 
ெகாள் ம்.   க்ேகாள்  இன்  அைலந்  ெசல்பவர்கள்  சைப  ம் மற்ற இடங்களி ம் அந்த 
 தமாகத்தான்  இ க் றார்கள் .
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நீ  வ ந ையப் ேபால ஒ  நீேராைடைய எ த் க் ெகாள்வாயானால். அங்  ஒவ்ெவா   ப்ைப 
  ய  ம் அேநக மரக்கட்ைடகள்   க் க் ெகாண்  இ க் ம். ஆனால் மரக்கட்ைடயால்  
ெசய்யப்பட்ட ஒ  படேகா அங்ேக கடந்  ெசல்  ற . ஏன் என்  நீங்கள்  கவனிப் ர்களானால் 
அந்த மரமான  ஒ  வல் னரால் வ வைமக்கப்பட்  ெசய்யப் பட்  க் ற . 
வ வைமக்கப்பட்ட மல்லாமல்  அந்த படகான , ஒ  வல் னரால், வ நடத்தப்பட் ,ஒ  
வல்லைம னால் உந் த் தள்ளப்ப  ற . இங்  நாம் எல்ேலா ம் அேத வைக ேலேய 
ெசய்யப்பட்  க் ேறாம். நம  ஓட்டம் நம் ைடய லட் யத்ைதச் சார்ந்ேத இ க் ற .

அந்த மகத்தான கைலஞன்  உங்கைள உபேயாகப்ப த்த ம் , உங்கைள கட் ப்ப த்த ம், 
அவ ைடய வல்லைமைய பயன்ப த் ம்ப  நீங்கள்  உங்கைளச் ெச க்க அர்ப்பணிப் ர்களா? 
எஜமானின் ைககளால்  ெசய்யப்பட்ட, அந்த தனித் வம் வாய்ந்த, அந்த   யபட  பாைத ல் 
ேமேலாட்டமான தண்ணீரி ள்ள, கடற் பா  ல் எங்ேகயாவ   க் மானால் , அப்ெபா   அந்த 
  ய படைக அந்த எஜமானால்   ப் , ம ப  ம் ஆழமான தண்ணீ க் ள்  இ த் ச ்ெசல்ல 
அ  ைடய  ன்பாகத் ல் ஒ  வல்லைம உண் .
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நாம் எந்த  தமாக இ க்க அவர ்  ம்  றாேரா, அந்த  தமாக நம்ைம வைனய ேதவன் 
  ம்  றார.் ஆனால், நாம் ேதவன்  ரிைய ெசய்வதற்காக சற்  அைம யாகக் 
காத்  க்கா ட்டால் , அவரால் எப்ப  வைனய   ம்? நாேம நமக்  எஜமானனாக இ க்க 
  ம்  ேறாம். அேநகர ்சைப ல் ேசர்ந்  அவர்க ைடய ெபயைர ஒ  ப ேவட் ல்  (உ ப் னர் 
 த்தகத் ல்) ப   ெசய் றார்கள். ஆனால், அந்த சைப என்ன   வா க் ற  என்ேறா, அல்ல  
அவர்கள் ேதவ ைடய வார்த்ைதையப்  ரசங் க் றார்களா என்ேறா, அல்ல  அவர்கள் 
    ேசஷத் ற்காக நிற் றார்களா, அல்ல  அவர்கள் ேவதத் ன்  ஒ  பாகத்ைத மட் ம் 
எ த் க் ெகாண்  அேதா  ேகாட்பா கைளச் ேசர்த் க் ெகாள் றார்களா என்ேறா, ஒ ேபா ம் 
பரி லைன ெசய்யாமல்  தந்  ெகாண் , அைலக க்கப்பட் , ஒன் க் ம் 
உபேயாக ல்லாதவர்களா ப் ேபா றார்கள்.

இன் ர ேல, இந்தக் கட் டத் ல்  உள்ேள இ ப்பவர்க க் ம்  மற் ம் ெவளிேய 
இ ப்பவர்க க் ம் நான் ஒன்  ெசால்லட் ம்,  “இந்நாள் ஒன் ல் நீங்கள்  எல்ேலா ம் ஓர ்
இடத் ற்  வந்தைடயப் ேபா  ர்கள். அ  மரண இ ளின்  பள்ளத்தாக்காக இ க் ற ”, அந்த 
மணி ேவைள ேல உங்கைளச் சந் க்க இ க் ம் ேதவைனக் காண ஆயத்தமா ங்கள், என 
இம்மணி ேவைள ேல உங்க க்  ஆேலாசைன ெகா க் ேறன் . அப்ெபா   நீங்கேளா அவரால் 
ெசய்யப்பட்ட ஒ   றந்த ேவைலப்பாடாக அவைரச ் சந் ப் ர்கள், அல்ல  உன் ைடய 
இ  யான ேச  டத்ைத ேநாக்  அ த் ச ் ெசல்லப்ப  ற மரக்கட்ைடயாகச் ெசன்  
ெகாண்  ப் ர்கள். ஆைகயால், இந்த   யத் ல் நிைல ல்லாமல் ெவ மேன அைலந்  
ெகாண் , லட் ய ல்லாமல்  ற் க் ெகாண் ; ஒ  நல்ல ேவைலக்காக ம், மற் ம் நன்றாக 
உ த் வதற் ம், ஒ    யெதாைலக்காட்  ெபட் , அல்ல  ஒ  வச யான கார ்வாங் வதற் ம் 
பயன்ப த்த ேவண்டாம்.   யம் என்ப  இைதக் காட்  ம் ேமலான .  “மற்ற எல்ேலா ம் 
சைப ல் ேச ம் ெபா  , நா ம்  டேச ேவன்” என்  ஒ  ேபா ம் ெசால்ல  யற் க்க 
ேவண்டாம்.
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நீங்கள்  ஒ  சைப ல் ேச ம் ெபா  ,  தலாவ  அந்த சைப எதற்காக நிற் ற , என்பைதக் 
கண்  அ ய ேவண் ம். அந்த சைப ெவ ம் மக்கள்  ஒ வேரா  ஒ வர ்ஐக் யம் ெகாள் ம்ப  
   ற ஒ  ஸ்தலமாக இ க் றதா, அல்ல   வ ள்ள ேதவ ைடய வார்த்ைதையப் 
 ரசங் த் ; இேய  மரித்த; ஒவ்ெவா  ெகாள்ைகக்காக ம் நிற் றதா என கண்ட ய ேவண் ம். 
நீங்கள்  அைதச ்ெசய்ேத ஆக ேவண் ம். ெவ மேன  தந்  ெகாண் , அைலகேளா  அ த் ச் 
ெசல்லப்பட ேவண்டாம். ஏெனனில்,  “ வ க் ப் ேபா ற வாசல் இ க்க ம் வ  
ெந க்க மா  க் ற ; அைதக் கண்   க் றவர்கள்  லர.் அ  ற் ப் ேபா ற வாசல்  
 ரி ம் வ   சால மா  க் ற ; அ ன் வ யாய்ப்  ரேவ க் றவர்கள்  அேநகர”். நமக்  
எைதக்   த்தாவ  ஒ  ேநாக்கம் இ க்க ேவண் ம்.
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கடந்த நாட்களி ம், அல்ல  இந்த நாட்களி ம்  ட ஒ  மனிதன் ேதவனிடத் ல்  வ ம்ெபா   
ஒ  ேநாக்கத்ைத உைடயவனாய் இ ந்தான் . ஆனால் இப்ெபா   அப்ப  இ க் ற ல்ைல. 
உன் ைடய ேநாக்கமான  ஒ  சைபயாேரா  ேசர்ந்  அவர்கள் ேபா ற ேபாக் ல்  ேபாவதா? 
அல்ல , ேதவைன ேநாக் ப் பார்ப்பதா?.

தானிேயல், தன் ெசாந்த ேதசத்   ந்  ேவெறா  ேதசத்  மக்களின்   ழ் அ ைமயாக 
இ க் ம்ப , பா ேலா க் க்  ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட ெபா  ; அவன் தன் இ தயத் ல் ஒ  
ேநாக்க ைடயவனாய்; அவர்கள்  அவ க்  என்ன ெசய்தா ம், தன்ைன பா ேலானின்  
பாவத் னால்  ெக த் க்ெகாள்ளப் ேபாவ ல்ைல என  ர்மானித்தான் .
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ஓ,  “நான் ஒ    ஸ்தவனானால், ேதவன் எனக்  ைவத்  க் ற, எல்லா ெதய் க 
ஆ ர்வாதங்கைள ம் கண்   த்  உரிைம ேகாரப் ேபா ேறன் . ேவதாகமம்; பரி த்த ஆ ையப் 
ெபற    ம் என்  ேபா க் ம் பட்சத் ல், நான்  அைத  ழங்கா ல் நின் , ேதவன், அைத 
எனக் த் த ம் மட் ம் கடந்  ேபாக மாட்ேடன்” என் , தங்கள்  இ தயத் ல்  ர்மானிக் ம்  
இவைரப் ேபான்ற  ணி ள்ள மனிதர்கைள, இன் ம்  அ கமாக நாம் ெகாண்  ப்ேபாமானால்....

 ல நாட்க க்   ன்  நான் அந்தப் பைழய அங் ள்  பட்  ரா ன்ஸன்  (Buddy Robinson), 
அவர்களின்    ய சரித் ரத்ைத வா த்ேதன் . அவர ் ஒ  மகா ெபரிய மனிதர், அன் ம், 
  வாச ம் ெகாண்ட மனிதர். ேவதாகமம் , பரி த்த ஆ ையக்   த்  ேபா த்தப யால்  அைதக் 
  த்  ப தாகம் ெகாண்  ந்தார.் அந்த   ய சரிதத் ல் இப்ப யாகக்  றப்ப  ற . ஒ  
நாள் அவர ்வயல்ெவளி ல், ேசாள வயைல உ   ெகாண்  ந்தார.் அப்ேபா  அவர ்தன் ைடய 
வயதான ேகாேவ  க ைதயா ய எல் ைய நி த்  ட் , தன் ைடய அந்த ேசாள வரிைச ல் 
 ழங்கால் ப  ட் ,  “ேதவேன, நீர ் எனக்  பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத தர ல்ைல 
என்றால், நீர ்   ேல  ண் ம் வ ம் ேபா  என் ைடய எ ம் கைள இங்ேகேய காண் ர”் என்  
ெஜ த்தார.்
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அ  தான் இ தயத் ல் ேநாக்கம் ெகாள்வ . உண்ைமயாக காரியத் ல் இறங் வ  என்ப  
அ தான். அப்ப ப்பட்ட எண்ணத்ைத, உங்கள்  இ தயத் ல் நீங்கள்  ெகாள் ம் ெபா  , ேதவன் 
வானத் ன் பலகணிகைள உங்க க்காகத்  றந்  ெகா ப்பார். அங்  ஏேதா ஒன்  நடந்ேத 
ஆகேவண் ம். நீங்கள்  நிச்சயமாகேவ, ேதவேனா   ட, ஒ  ேநாக்கத்ேதா   ர்க்கமாய் அண் ச ்
ேசர ேவண் ம். உன்ைன இரட் த்ததற்காக நன்  ைடய இ தயத்ேதா  இ க்க ேவண் ம்.



5  வாசேம நம  ெஜயம்

தானிேயல் தன் ைடய இ தயத் ல் எ த்த  ர்மானத்ைத சாத்தான்  நி  க்க ைவத்தான் , 
ஆனால் ப யாக இ ந்த  ங்கத் ன்   ன்பாக நிற்க, அ  ேபா மானதாக இ ந்த  என 
காண் ேறாம். ஒ  மனிதன் தன் ைடய இ தயத் ன்  ஆழத் ல், எப்ெபா  ம் நிைலயான 
  வாசத்ேதா , ேதவனிடத் ல்  வ வானானால் அப்ேபா  மரணமானா ம்,  யா யானா ம், 
மற் ம்  ன்பத் ன்  வாயானா ம், இைவகைள ேமற்ெகாள்ள அ  ேபா மான . ஏெனன்றால், 
  வாசேம ெஜயமா  க் ற . நீங்கள்  உங்க ைடய   வாசத் னால் ேமற்ெகாள்  ர்கள்.
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ஆ ரகாம்   யத் ேல, எந்த  த நிச்சயமான ேநாக்க ல்லாத, ஒ  சாதாரன மனிதனாக 
இ ந்தான் . தன் ைடய தந்ைதேயா ம், நண்பர்கேளா ம், பா ேலானி  ந்   றப்பட்  வந் , 
 ெநயார ் என் ம் இடத் ல்    ேய னான் . அங்ேக தான் அவர்கள் ேகா ரத்ைத ம் மற்ற 
காரியங்கைள ம் கட்   ந்தார்கள் . ஒ நாள், ஆ ரகாம்  ெஜ த் க் ெகாண்  இ ந்தான் . 
அன்  அவன் ெதாடர்ந்  ெஜ த் , ேதவ ைடய கரத்ைதத் ெதா ம் வைரக் ம்  ெஜ த் க் 
ெகாண்  ந்த ல், எந்த சந்ேதக ம் இல்ைல. அவன் அைத எப்ப ச் ெசய்தான்?   வாசத் னால்.

ஒ  ேவைள அவன் இ  ேபால் நிைனத்  இ க்கலாம்,  “ஒ  ேபைழைய உண்டாக் , 
ேநாவாைவ அ ல்  தக்கச் ெசய்த ஒ வர ்உண்  என்றால், அவர ்இன்ன ம்   க்கேவண் ம்”. 
அவன் ேதவைன அ யாதவர்களின்  ேதசத் ல் தற்கா கமாக வ க் ம் சமயத் ல், ேதவ ைடய 
கரத்ைதத் ெதாட்டான் . அங்ேகதாேன, ேதவன் அவ க்  “ஒ  பட்டணம் உண் , அந்த 
பட்டணத்ைதக் கட் னவ ம், உ வாக் யவ ம் ேதவேன” என்ற ெவளிப்பாட்ைடத் தந்தார்.

ஆ ரகாம்   யம்   வ ம், இந்த உலகத் ல்  அந்நியனாக ம் , ஒ  யாத் ரிகனாக ம் 
இ ந்தான்  என வா க் ேறாம். ஏெனன்றால், அவன்  ேதவன் தாேம கட்  உண்டாக் ன நகரத்ைத 
கண்   ப்பைதேய ேநாக்கமாக ைவத்  ந்தான் . அவன்  ஏேதா ஒன்ைறத் ெதாட்டான் . அவன் 
ேதவைன ம், அவ க் ள்ளான   வாசத்ைத ம்   த் க் ெகாண் , வரப்ேபா ற   ய 
எ சேலைம  ன்னேர கண்டான் . தன் ைடய  ட்ைடைய  க் க் ெகாண் , அைலந்  
 ரி றவனானான் . எந்த  தமான ேநாக்க ம் இல்லாமல்,  தந்  ெகாண்  ேபா ற கட்ைடையப் 
ேபால் அல்ல; ேதவன் தாேம கட்  உண்டாக் ன நகரம் உண்  என்ற   வாசத்ேதா , அந்த 
நித் ய நகரத்ைதக் கண்   ப்பைதேய ேநாக்கமாகக் ெகாண்  ந்தான் . அந்த இடத்ைதக் 
கண்   ப்பைதேய   ய ேநாக்கமாகக் ெகாண்  ந்தான் .
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நான் இைத இங்ேக ெசால்லட் ம், ஒ  நாளிேல  த்தமான    வைடந்தேபா , அவன் அந்த 
நகரத் ன்  ராஜாைவ சந் த்தான் . அந்த ராஜா அவ க்  அப்பத்ைத ம் ,  ராட்ைச ரசம ைவ ம் 
ெகாண் , இராேபாஜனம் ெகா த்தான் . அவேர அந்த ெமல் ேசேதக் .

ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத் ன்  நிஜத்தன்ைமைய அ யாதபட்சத் ல், உங்க ைடய 
இ தயத் ல் எந்த ஒ  ேநாக்க ம் ெகாண்  க்க   யா . உன் ைடய ஆத் மாவான  
பாவத் னா ம், சந்ேதகத் னா ம் , ஏற்றத்தாழ் களினா ம்,  ழப்பத் னா ம் , 
ேவதைனக் ள்ளாக்கப்பட்  க் ம்ேபா ; உங்க க் ள்  ஏேதா ஒன்  “ஆம் எப்ப யாவ , அைத 
ெஜயங்ெகாள்ள   ம்” எனக்   னால், எதற்காக நீ, சைப சைபயாக ம், ஒவ்ெவா  
இடமாக ம், அைலந்  ெகாண்  க் றாய்? நீ பரேலாகத்ைத சந் க் ம் வைர,  ழங்கா ல் நில் 
மற் ம் ேநற்  இர  நான் ெசான்ன  தமாக “ஒ த் தைடகைளத் (Sound Barriers) தாண் ச் ெசல்”, 
அப்ெபா   உன் ைடய   யத் ல் ஒ  ேநாக்கத்ைதப் ெப வாய். அப்ேபா  சைப ல் 
ேச வதற்  ஒ  ேநாக்கம்  இ க் ம். அப்ேபா  உனக்  ஞானஸ்நானம் எ ப்ப ல்  ஒ  ேநாக்கம் 
இ க் ம். நீ எைதத் ேத  றாேயா அ ல் ஒ  ேநாக்க ைடயவனாக இ ப்பாய்.

ஏெனனில், ேதவன்உண்ைம ள்ளவர் என் ம், அவர ்சத் யபரர ்என் ம், அவர ்ெபாய் ைரக்க 
  யாதவர் என் ம், நாம் அ ந்  க் ேறாம். ேதவன் அவ ைடய சத்த ன்   லம், அதாவ  
அவ ைடய வார்த்ைத ன்   லம், ஆ ரகா  ைடய இ தயத் ல் இைத ைவத்  ப்பாரானால்; 
அவர ்அவ ைடய ேவதாகமத் ல், இேய   ஸ்  இன் ம்   க் றார,் அவர ் ேநற் ம் இன் ம் 
என் ம் மாறாதவார்“ என் , நமக்காக நமக்   ன்பாகேவ ைவத்  க் றார.் இைத அவர,் 
பரி த்த ஆ யானவராக,   ம்ப ம் வந் , அற் த அைடயாளங்களினால், பரி த்த ஆ யானவர் 
 லம் உ  ப்ப த்  க்க, நாம் ஏன் இன் ம் நாம் வாஞ்  ற காரியங்கைளேய ேதட 
ேவண் ம்?
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உங்க க்  ஏதாவ  ேதைவ  க் மானால் , அ  எந்த  தமான ேதைவயா  ந்தா ம், 
ேதவன் எைதெயல்லாம் அவ ைடய ேவதத் ல் வாக்களித்  க் றாேரா, அைதெயல்லாம் அவர ்
இன் ர ேல சந் க் ம்ப  இங்  இ க் றார;் இனி ம் அவைரத் ேதட ேவண் ய அவ யம் 
இல்ைல.அவ ைடய ச கம் இங்ேகேய இ க் ற . அவ ைடய ஆ  ம் இங்ேக இ க் ற . நீ 
எைத வாஞ் த் த் ேத  றாேயா, அைத அவர ் உனக்  ெகா ப்பதற்  அவர ்
  ப்ப ள்ளவராக ம், தயாராக ம், ஆைசயாக ம் இ க் றார.் நீ ஏன் இனி ம் காத்  க்க 
ேவண் ம்?

நீ அவரிடத் ல் வ ம்ெபா  , அ த்  ெசல்  றவைனப ்ேபால் வர ேவண்டாம். நான் ெசன்  
அைவ  ரிைய ெசய் றதா என்   யற்  ெசய் பார்ப்ேபன்  என்  வர ேவண்டாம். நீ எங்  
ெசன்றா ம் எைத ம் ெபற  யா . நீங்கள்  இந்த உலகத் ன்  பாவத்   ந் ம், 
அ  வாசத்   ந் ம், சந்ேதகங்களி  ந் ம்,  ரக்    ந் ம்,  ற்  மாக ஒ  
 ர்மானத்ேதா ,  காலங்களின்  கன்மைல ல்  இ க  நங் ர டப்பட் ,   வ ள்ள  ேதவனிடத் ல்
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வ ம்ெபா  , இங்ேக இ க் ற ஆ யானவர் தாேம ேதவ ைடய  ரசன்னத் ற் ள்ளாக 
இ த் க் ெகாள்வார். அவர ் தாேம உனக்  இந்த உலகத் ல்  இ க் ம் எந்த  தமான 
 யா ைய ம், ேநாய்கைள ம், மரணத்ைத ம்  ட ெஜயம் ெகாள் ற   வாசத்ைத அளிப்பார.்

சேகா.  ரான்ஹாம் அவர்கேள என்ன     ர்கள்?  “மரணத்ைத மா?, ஆம். அைதத் தான்  
நான் அர்த்த   ேறன் . மரணத்ைத ம்”.

மரித்     ற்க  ல் லாச   டந்தான்  அல்லவா? அவன்  சரீரம் மக் ப் ேபாக 
 வங்   ந்த . இேய  மார்த்தாைள ேநாக் , லாச ைவ எங்ேக அடக்கம் ெசய் ர்கள்? என்  
ேகட்டார.்  ன்  அவைள ேநாக் , நீ சந்ேதகப்படாமல் இ ந்தால் ேதவ ைடய ம ைமையக் 
காண்பாய் என்றார்.
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சந்ேதகப்பட ேவண்டாம் என் , நான் உனக் க்  ற ல்ைலயா? அன்  இர  அல்ல  பக ேல 
ய   னிடத் ல் , நீ   வா த்தால் ேதவ ைடய ம ைமையக் காண்பாய் என்றார்.

 ற    வாசமான  மரணத்ைத ெஜயம் ெகாள் ற .  சவாசமான  மரணத் ன்   தான 
ெவற் யாய் இ க் ற .   வாசமான  பாவத் ன்   தான ெவற் யாய் இ க் ற . 
  வாசமான   யா  ன்   தான ெவற் யாய் இ க் ற .   வாசமான  கவைலகளின்  
 தான ெவற் யாய் இ க் ற .   வாசமான  பதற்றத் ன் ,  ழப்பங்களின்   தான ெஜயமாய் 
இ க் ற .   வாசமான  உலகத் ன்   தான ெஜயமாய் இ க் ற .

ேயாவான்  இந்த வசனத்ைத எ  ம்ேபா , அவ க்  எந்த  ரச்சைனக ம் இ ந்த ல்ைல 
என்  நீங்கள்  ெசால்லலாம். நான் சந் க் ம் மக்கைளப் ேபால் அவர ் சந் க்க ல்ைல என்  
ெசால்லலாம். நான் கடந்  ெசல் ம் காரியங்களி டாக அவர ் கடந்  ெசல்ல 
ேவண் ய ல்ைலேய என்  ெசால்லலாம் . அ  சரி தான். அவர ் நீ சந் க் ம் மக்கள்  
ேபான்றவர்கைள சந் க்காமல் இ ந்  க்கலாம். நீ ேமற்ெகாள் ம் காரியங்கள்  ேபான்றவற்ைற 
ேமற்ெகாள்ளாமல்  இ ந்  க்கலாம். ஆனால் அவர ் அைவகைளப ்  றக்கணிக்க ல்ைல. 
ஏெனன்றால் “இந்த   வாசேம உலகத்ைத ம் மற் ம் எல்லாவற்ைற ம் ெஜ க் ற ெஜயம்” 
என்  ெசான்னார்.
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அ  எப்ப  சாத் யம்? அ ேல   வாசம் இ க் ற . அ ல்   வ ம், அதற்  ேம ம் 
கடந்  ெசல் ங்கள் . நமக்   ன்பாக எ தப்பட்ட வார்த்ைதயான  ைவக்கப்பட்  க் ற . 
மற் ம் இேய    ஸ்  ன்  உ ர்த்ெத தைல, பரி த்த ஆ யானவர் ெசயலாக்கத் ேல 
காண் த் ,  “  வாச ள்ளவர்களாய் ெஜபத் ேல, எைவகைளக் ேகட் ர்கேளா, நீங்கள்  
அைவகைளப் ெபற் க் ெகாள் ர்கள்  என்    வா க் ம் ேபா , அைவகைளப ் ெபற் க் 
ெகாள் ர்கள்” என ெதய் க வாக் த்தத்தம்  எ    க் ம் ேபா , நீங்கள்  என்ன ெசய்ய 
ேவண் ம்?   வாசம் உைடயவர்களாய் இ ங்கள் . நிைலயற்றதான   வாசேமா அல்ல  
பாவைன   வாசேமா அல்ல. உண்ைமயான   வாசத்ைதேய ெகாண்  ங்கள் .

இப்ெபா     வாசமான  ஒ  ெஜய ரன் .   வாசமான  ஒ  ேமற் ெகாள்  றவர். அ  
சமரசம் ெசய்  சமாதானத்ைத உண் பண்  றவர் அல்ல, அ  அைவகைள ெஜயம் ெகாள் ம். 
  வாசமான  உலகத்ைத ெஜ க் ற ெஜயமா  க் ற . அ  என்ன ெசய் ற ?   வாசம் 
என்றால் என்ன? ேமற்ெகாள் தல்  என்றால் என்ன?. ெஜயம் ெகாள் த ம், ெவற்  ம் ஒன்  
தான். ேமற்ெகாள் தல் என்ப  ஒ வைன அ த்  ைநயப் ைடத் , ேமற்ெகாண் ,  லங் ட் , 
 ைற   வ . அதற்  என்ன அர்த்தெமன்றால் ,  ன்  ஒ  காலத் ல் உன்ைன ஆண்ட 
பாவத்ைத இப்ெபா   நீ ஆ ைக ெசய் றாய். நீ அைத ேமற்ெகாண்  கட்  ட்டாய் என்  
அர்த்தம். ஓ, நீ அைதக் காட்  ம் ெபரியவனா  ட்டாய். ஓ‚ நான் இப்ெபா   அ கம் 
பக் பரவசமைட ேறன் .

23

யார ் த ல் இ ந்த ? பா யா அல்ல  இரட்சகரா? ஒ  இரட்சகர ் த ல் இ ந்தார.் அவர ்
பாவத்ைதக் காட்  ம்  க வல்லைம ள்ளவராக இ க் றார.்  த ல் எ  இ ந்த . 
 கமளிப்பவரா?  யா யா?  யா ைய அவர ் ேமற்ெகாள்ள   ய ல்ைலெயனில், அவர ்
 கமளிப்பவராக இ க்க   யா . ஆகேவ,  யா ைய ேமற்ெகாள் ம்  கமளிப்பவேர  த ல் 
இ ந்தார.் மற் ம்   வாசமான   சா  ைடய எல்லா சாபத்ைத ம் ேமற்ெகாள்  ற 
ெஜயமா  க் ற .   வாசேம ெஜயம்.

எ ன் ேமல்   வாசம்? உன் ைடய சைப ன்  ேமல் உள்ள   வாசம் அல்ல; உன் 
ேகாட்பா களின்  ேமல் உள்ள   வாசம் அல்ல; அல்ல  ஏேதா ஒ  மனிதன் ேமல் ைவக் ம் 
  வாசம் அல்ல; ஆனால், வாக் த்தத்தம் ெசய்த இேய    ஸ்  ன்  ேமல் உள்ள   வாசேம 
ெவற் . அ  என்ன? அ ேவ, ெஜயம் “என் ைடய ைக இன் ம்   டமாகக்  டக் ற ” என்  நீ 
ெசால் றாய் . ஆனால்   வாசேம ெஜயமா  க் ற .  “நான் இன் ம்  க னமாய் 
உண  ேறன்” என்  ெசால் றாய் . ஆனால்   வாசேம ெஜயமா  க் ற . ஓ‚ அ  உலகத்ைத 
ேமற்ெகாள் ற . நீங்கள்  ெஜபத் ேல ேதவ க் ள்ளாக ஏ ச்ெசன்  நீங்கள்  ேமற்ெகாண்ட 
காரியத்ைத கா ம்பட்சத் ல் எ  ம் உங்கைள  ன்  த்த   யா . நீங்கள்  
ேமற்ெகாண்  ட் ர்கள் . நீங்கள்  ெசயல்ப வதற்  ஐம்ப  ைமல்கள்  ெகாண்ட அைற உண் . 
அதற் ப ் ற  நீங்கள்   தந் ரமாக  ரயாணம் ெசய்யலாம்.
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 ஸ்  ம  க்  அ ைமயா    காரனாக  இ ந்த  நீ,  இனி  அதற்  நீ  எஜமானனாக
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இ ப்பாய். உன்ைன   க்க ைவத்த அந்த பைழய ம பானத் ன்   சா , இப்ெபா   உனக்  
எஜமானாக இ க் றான் . ஆனால், நீ   வாசத்ைதப் ெபற் க்ெகாள் ம்ெபா  , பாவைன 
  வாசத்ைதப் பற்  அல்ல; ஒ  அசலான   வாசத்ைதப் ெபற் க் ெகாள் ம்ெபா  ; அவன் 
உனக்  ேவைலக்காரனாக மா  றான் .

இேதா  ைக ைலைய  ட   யாத ஆண்க ம், ெபண்க ம்   வாசத் னால் அைத 
ேமற்ெகாண் ர்கள் என்ற நிைலக்  வ ம் மாத் ரத் ல், அப்ெபா   நீங்கள்  அதற்  எஜமானாய் 
இ ப் ர்கள்.

இப்ெபா   இங்ேக அமர்ந்  இ க் ற இந்த   ய ஸ் ரீயானவள்; இந்த ப  டத் ற்  
ெதாடர்ந்  வந்  ெகாண்  ந்தாள். ஒ  அ ைமயான ஸ் ரீ. ஆனால், அேநக நாட்க க்  
 ன்பாக அவள்  ைக  க்க ஆரம் த் ; அந்த பழக்கத்ைத ேமற்ெகாள்ள   யாமல்  இ ந்தாள் . 
அவள் வ ம் ெபா   நா ம் அவர்கேளா   ட அவ க்காக ெஜ ப்ேபன் . ஆனால், அவளால் 
அைத ேமற்ெகாள்ள   யாத  ேபால் ெதரிந்த . நான்  தலாவதாக அவளிடத் ல் “இ  வ  ல் 
ஆபத்தான ” என்    ேனன் .
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அதற்  அவள், “சேகா.  ரான்ஹாம், நான் அ ேதன் , நான் ெகஞ் ேனன்” என்றாள் .

பா ங்கள்‚ ெவ ம் உணர்ச் வசப்ப தல் ‚ ெவ ம் ேபச் ‚ ஆனால், அ  ஒ  நன்ைம ம் தரா . 
நான் ம ப  ம் அவள் ேமல் ைககைள ைவத்  அவ க்காக ெஜ ப்ேபன்; அதற் ப ் ன், அவ ம் 
  ம் ச் ெசல்வாள்.  ல நாட்கள்  க த்   ண் ம் அவைள சந் ப்ேபன் . அப்ேபா  அந்த   ெரட் 
 ைக அவைள நிைல ைலய அ த் க்  ேழ தள் ம். அவ ைடய ைககள்  ப ப்  நிறமாகக் 
காணப்ப ம்.

ஒ  நாள் இர ேல அவள் அங்ேக  க் ற ஒ  ம த் வரிடத் ற் ச் ெசன்றாள் . 
ேநாய்வாய்ப்படத் ெதாடங்  ெம ந் , ந ந் , தளர்ந்  ேபானாள். ம த் வர ்அவைளப் பார்த்  
 கெரட்  ைகத்த னால் உனக் ப்  ற் ேநாய் வந்  க் ற  என்றார். அங்ேக அவள் மரிக் ம் 
த வா ல் ப த் க்  டந்தாள். அதன்  ன் அவள்  ரத்ைதேயா  காரியத் ல் இறங் னாள்.

பா ங்கள்‚  ழ் ம் மனிதன் தான்   ல்ைலப ்   க்கப் ேபாவான். இன்  இர ேல நீ இந்த 
சைபைய  ட்  ெவளிேய  ஒ  ெமத்த ஸ் , அல்ல  ஒ  பாப் ஸ்  சைப ல் அமர்ந்  
ெகாண் , “நான் ஒ  நல்ல மனிதன், என்னிடத் ல் தவ  ஏ  ல்ைல” என்    ம்ப  உன்ைன 
ைவப்பாயானால்; உன்னால் ஒன் ம் ெசய்ய   யா . அ  சரிதான். ஆனால், ேதவன் எப்ப  
உன் ைடய பாவத்ைத ேவதத் ன்  ெவளிச்சத் ல் பார்க் றாேரா‚ அப்ப ேய நீ ம் 
பார்ப்பாயானால்‚ நீ ஒன்  மனந்  ம் வாய், அல்ல  அ ந்  ேபாவாய். ஏதாவ  ஒன்  நடக் ம். 
அப்ெபா   நீ  க ம்  ரத்ைதேயா  காரியத் ல் இறங் வாய்.
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நீ இங்ேக  ந்  ெவளிேய ேபா ம் ெபா  ,  ச்சைடப்ப  ேபால் நீ உண வாய். 
அப்ெபா   அங்ேக  க் ற ம த் வர ்உனக்  மாரைடப்  என்  ெசான்னால் , நீ உடன யாக 
 ரத்ைதேயா  காரியத் ல் இறங் வாய். அந்த  தத் ல் தான் அந்த ஸ் ரீ  ரத்ைதேயா  
காரியத் ல் இறங் னாள் . இப்ெபா  , அந்த ஸ் ரீ இங்ேக அமர்ந்  என்ைனப் பார்த் க் 
ெகாண்  க் றாள்.

சேகா. ராபர்ஸ ம் ,  ன்னாக இ க் றார,் சேகா. உட்ஸ்  இங்  எங்ேகேயா ஒ  இடத் ல்  
அமர்ந்  இ க் றார;் மற் ம் நா ம் ேவட்ைடக்காக,  (ஒ   ரக் ல் என நிைனக் ேறன்) 
ெசன்  ந்ேதாம். அப்ெபா   அந்த ஸ் ரி இ ந்ததான நாப்ஸ்  என்ற இடத்ைத ேநாக்  பரி த்த 
ஆ யானவர் எங்கைள நடத் னார். நான் அங்  ெசன்றைடந்த ேபா  அவ க்  ஒ  ெசாப்பனம் 
உண்டா  ந்த . அப்ெபா  , பரி த்த ஆ யானவர் அந்த அைறக் ள்ளாக வந்தேபா , அவள் 
 க ம்  ரத்ைதேயா  காரியத் ல் இறங் னாள். அந்த நி டம்  தற்ெகாண்  அவள் ஒ ேபா ம் 
 கெரட்ைட  ைகக்க ல்ைல. அவ ைடய எைட  ட அ கமான . மற் ம்  ற் ேநா ன்  ஒ  
அ   ைய ம் அவர்களால் கண்   க்க   ய ல்ைல. அ  என்ன?   வாசேம அைத 
ேமற்ெகாள் ற . நான்  இங்ேக அவ க்காக ெஜ க் ம்ெபா   ஏன் ேமற்ெகாள்ளக்  டாமற் 
ேபான ? அவள் இங்ேக ெவ மேன ஒ  ேநாக்கம் இல்லாமல்  ரிந்  ெகாண்  ந்தாள். ஆனால், 
ம த் வர ் “உனக்   ற் ேநாய் இ க் ற . நீ மரிக்கப் ேபா றாய்” என்    னெபா  , அவள் 
அ வ ல் இறங் னாள். அந்த  தத் ல் தான்  அைதப் ெபற் க் ெகாள்ளேவண் ம்.
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நீங்கள்   ரத்ைதேயா  காரியத் ல் இறங் வதற்  ஏன் நீண்ட காலம்  காத்  க்கேவண் ம்? 
ஏன் இப்ெபா ேத ேதவேனா   ட அ வ ல் இறங்கக்  டா ? ேதவன் ேமல் உங்க ைடய 
  வாசத்ைத ைவ ங்கள் . அந்த ஸ் ரீயானவள் என்      வாசம் ைவத்  ப்பாெளன்றால் 
என்ன நடந்  க் ம்? அ  ேதாற் ப் ேபா  க் ம். ஏெனனில் நான் ஒ  மனிதன். ஆனால், அவள் 
தன் ைடய   வாசத்ைத மாற் ;  ரான்ஹாம்  டாரத் ன்   ேதா, அல்ல   ல் யம் 
 ரான்ஹாம்  ேதா, அல்ல  ேவ  யார ்  ேதா ைவக்காமல்; இேய    ஸ்  ன்  ேமல் தன் 
  வாசத்ைத ைவத்தாள். அப்ெபா   அவள்   வாசத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டாள் . அவள் எல்லா 
 தமான சந்ேதகங்கைள ம், பயத்ைத ம் கடந்  ேமலாக எ ம் னாள் . அப்ெபா   ேதவன் 
அவைள  கமாக் னார். ஓ‚ அவள் ேமற்ெகாண்டாள் ‚   வாசேம ெஜய ம், அ ேவ 
ேமற்ெகாள்  ற மாக இ க் ற ‚

எதற்காக   ஸ்தவர்கள்  தங்கைள   ல  காரியங்கைளக்  ெகாண்   ழம் க்  ெகாள் றார்கள்28
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என, நான் பலதடைவ  யந்  ேபா  க் ேறன் . அேநக ஆண்க ம், ெபண்க ம்  தனிப்பட்ட 
 தத் ல் என்ைன சந் த் ; அேனக  ைற தங்களின்  ஒ க்கமற்ற  ேபான்றதான   யத்ைத 
அ க்ைக ெசய்வார்கள் ;. அவர்களால் அைத ம த க்க   யா . ஏெனனில், பரி த்த 
ஆ யானவர் சரியாக அங்ேகேய இ க் றார.் அவர்கள்  அைத மைறக்க  யற் த்தால், 
அவர்க க்காக அ  ெவளிேய ெகாண்  வந்    ம். அதனால்  அவர்கேள அைத அ க்ைக 
ெசய்   டலாம். அவர்கள்  லக  யற் த்தால் பரி த்த ஆ யானவர் “ஒ  நி டம்ெபா ங்கள் . 
இேதா இங்ேக  ல   ப் ட்ட காரியம் இ க் ற ”, என்      வார்.

ஆைகயால் அவர்கள் வ ம்ெபா  ;   ,    உலக காரியங்கைளக்    த் ப் ேபசத் 
 வங் வார்கள். இைத நான்    வா களிடத் ல்  கவனித்ேதன் . நீ எங்ேகேயா ெசன் ெகாண்  
இ க் றாய். எதற்காக நீ ேநாக்க ல்லாமல் அைலந்  ெகாண்  க் றாய்? உன்ைனக்   த்  
ஒ  இலட் யத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்.   ஸ்  ன்  ேமல் உங்கள்  இலக்ைக நிர்ண த் க் 
ெகாள் ங்கள் . உலகத்ேதா   ற் த்  ரிவைத  ட்   ங்கள் .

நீ ஒ  பத் ரிக்ைகைய எ ப்பாய், அ ல் “இந்த நாட்களில்  ெதய் க  கமளிப்பவர்களா?” 
ெதய் க  கம் அளிப்பவர்கள்  என்  யா ம்  ைடயா  என   ம். அ  உன் ைடய மன ல் ஒ  
சந்ேதகத்ைத ைவக் ம். யாேரா ஒ வர ்வாெனா  ல் ஒ  அ ைமயான  ரசங்கத்ைதச ்ெசய் , 
அற் தங்களின்  நாட்கள்  கடந்  ட்ட  என்  ெசால்வார். அதற்  நீ ம் ஆதர  ெகா ப்பாய் . 
பா ங்கள்‚ அ  உன்ைன பல னமாக் ம். எல்லாவற்ைற ம்  ட்   ; ேதவேனா  சரிெசய்  
ெகாள் ங்கள் . ஒன்  நீ நீயாகேவ   ைமயாக இ ; அல்ல  அப்ப  இ க்கேவ இ க்காேத. 
ேதவ ைடய ேவதம் அைதக்   த்  ேபா க்க ல்ைல என்றால், அ   ந்  உன்ைன 
 றம்பாக் க்ெகாள் ; அைதக்   த்  ேபா க் ெமனில்  அேதா   ட தரித்  .
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எனக்  இந்தக் காரியத்ைத நிைனப் ட்  ற ‚ ஒ  எ த் க் காட் க்காக,  ப்ப  நாட்கள் 
பயணமாக ஒ  ேவைள நாம் இங்  ந்  ேவ  இடத் ற் ப் ேபாேவாம் என்றால் எப்ப  இ க் ம்? 
அந்த இடத் ேல,  ேதாஷ்ண நிைலயான  அற் தமாய்  இ க் ெமன்றால் ; நாம் ஒ ேபா ம் 
  ம்  வரேவ மாட்ேடாம். ஆனால் ேபா ற அந்த இடத் ல்  நாம்  ப்  அைடவேதா, அல்ல  
மரணேமா இல்லாமல், நித் ய நித் யமாய் அங்ேக இ ப்ேபாெமனில் ; நீங்கள்  அந்த இடத் ற்  
ெகாண்  ெசல்வதற் , ம    ைல கைடக் ச் ெசன் ,  ட்ைட  ட்ைடயாக  ப்ைபைய வாங்  
கட் க்ெகாண்  ப்பைத என்னால் கற்பைன ெசய்யக்  ேமா? நீங்கள்  உங்களிடம் உள்ள 
ேதைவ ல்லாத  ப்ைபகைளெயல்லாம் ெவளிேய அகற் க் ெகாண்  ப் ர்கள். நீ 
நிைல ல்லாமல் அைலந்  சைபைய மாற் க் ெகாள்வ னால்  ேம ம் ேம ம்  ப்ைபையத்தான்  
ேசகரித் க் ெகாண்  க் றாய். ஆனால், நீங்கள்  ேபா ன்ற இடத்ைதப் பற்   ந் ப் ர்களானால்; 
அ  வாசங்கைள ம்,  த் ெகட்ட காரியங்கைள ம்  க் ப் ேபாட்    ர்கள் . உங்க க்  
உண்ைமயான   வாசம் இ க் ம்.
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நான் மக்களிடத் ல்    வ ண் .31

அவர்கள் என்னிடத் ல் வந் , “ யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க் ம் சேகாதரர்  ரான்ஹாம் நீர ்
தானா”? என்பார்கள் .

“ஆம்” என்ேபன்.

அதற்  அவர்கள், “நல்ல  அ  எங்கள்    வாசத் ற்   ரண்பாடான ”, என்பார்கள் .

அப்ப ெயன்றால் உங்க க்    வாசேம இல்ைல. ேவதாகமமான  அவ் தமாகத் தான் 
ேபா க் ன்ற .

மற் ம் அேநகர ் வரிைச ல் வந் ,  “நல்ல  எனக்  எல்லா   வாச ம் இ க் ற ”, 
என்பார்கள்.

அப்ப ெயனில் இங்ேக என்ன ெசய்  ெகாண்  க்  ர்கள்?

ஓ‚ அ  அவ் தமாக இல்ைல. உண்ைமயான   வாசம் ேதால் ைய அ யா . அைத 
ேதாற்க க்க   யா . மரணம்  ட அைத ெஜ க்க   யா . அ  ேதால் ைய அ யா . 
ேசாதைனயான  ேதால் கைள அ ந்  க் ற . ஆனால்,   வாசேமா ேதால் ைய அ யா . 
அ  ேதாற்க க்கப்ப வ ல்ைல. மற் ம் அந்த ஒ வ  ல் மாத் ரேம உங்களால் ேதவைனப் 
 ரியப்ப த்த   ம்.   வாச ல்லாமல் ேதவைனப்  ரியப்ப த் வ   டாத காரியம் என்  
எ ெரயர ்11    ற .

இந்த இடத் ேல   ஸ்தவர்கள்  அ ங்கமான வார்த்ைதகைள ம், ெகாச்ைசயான 
ெமா ைய ம் ேப க் ெகாண்   ரிந் , இன் ம் சைப ல் ேசர்ந்  ெகாண்  ப்பைத என்னால் 
ேயா த் க்  ட பார்க்க   ய ல்ைல. நீங்கள்  அெமரிக்காைவ  ற் த் ரிந் , 
அெமரிக்கா  ள்ள எல்லா ெகாச்ைசயான வார்த்ைதகைள ம் ப த் , ேவெறா  ேதசத் ற் ச ்
ெசல்வைத என்னால் கற்பைன ெசய்ய    மா? நீ கண் ப்பாக அப்ப ச் ெசய்யமாட்டாய். நீ 
என்ன ெசய்வாய் என்றால் அந்த ேதசத் ற் ரிய பாைஷ ல்   ல வார்த்ைதகைளயாவ  கற் க் 
ெகாள்ள  யற்  ெசய்வாய். அ  சரிேய. 'நீங்கள்  எப்ப  இ க்  ர்கள் ' என்றாவ  ேகட்க கற் க் 
ெகாள்வாய். ஒவ்ெவா    ஸ்தவ ம் பரேலாகத் ற் ரிய பாைஷைய ம், அங்ேக ேதவைனத் 
  த்  ம ழ்ச் யா  க்க  பாடல்கைள ம்  ப ப்ப  அவன்  ேமல்    ந்த  கடைமயா  க் ற 
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என நான்   வா க் ேறன் . சத்தமாகத்   ப்ப ல் உடன்பா ல்லாதவர்கேள‚ நீங்கள்  அங்ேக 
ேபா ம்ேபா  என்ன ெசய்யப் ேபா  ர்கள்? நீங்கள்  அந்த இடத் ற்  சம்பந்த ல்லாதவர்களாய் 
இ ப் ர்கள். நீங்கள்  இப்ெபா ேத   வாசத்ைதப் ெபற்  ேமற்ெகாள்வ  நலமா  க் ம். 
  வாசேம ெஜய ம் அ ேவ ேமற்ெகாள் த மாய்  இ க் ற . நீங்கள்  இப்ப ப்பட்ட அற்பமான 
காரியங்கைள ேசகரித் க் ெகாண்  வரமாட் ர்கள். உங்களிடம் ெஜயம் இ க் ம்.

நீங்கள்  “எப்ப  நான் அைதச் ெசய்ேவன் , சேகாதரன்   ரான்ஹாம்” எனக் ேகட்  ர்கள்?

ஓ‚ அ   க  லபமான காரியம். இப்ெபா   இங்ேக இந்தக்  ட்டங்களில், எப்ப  உங்கைள 
அர்பணிப்ப  என்  ேயா க்  ர்கள் . இந்தக் கட் டத் ல் உள்ள அேநகைர நான் அ ேயன் . 
இன் ம்  ல  ட்டங்களில் ஒ வைரக்  ட எனக் த் ெதரியா . பல்ேவ   தமான ெமா கள்  
உண் ; அைவகைள ம் நான்  அ ேயன். ஆனால், எப்ப  இைவகைள அ  ேறன்? ஒப் க் 
ெகா ப்பதன்   லமாகத்தான் . உன்ைன பரி த்த ஆ யானவரிடத் ல்  ஒப் க்ெகா த்    ; 
அப்ெபா   அதற்  ேமல் ஒ ேபா ம் நீ அல்ல; நீ என்ன ேபசப்ேபா றாய் என்பைத ம் நீ 
அ யாமல் இ ப்பாய்; நீ அவைரேய ேபச  ட்   . இ  அவ்வள  எளிைமயாக இ க் ற .

உங்களில் அேநகர ்ம த் வர ்ேமல் நம் க்ைக ைவத்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  ஒ  ம த் வைரக் 
ெகாண்  க் ம் ெபா   அவர ் ேமல் கண் ப்பாக நம் க்ைக ைவத்  க்க ேவண் ம். மற் ம் 
உங்க க்  ஏதாவ   ைறபா  ஏற்ப ம்ேபா  நீங்கள்  நம் க்ைக ைவத்  க் ற அந்த வயதான, 
உத்தமமான ம த் வரிடத் ற் ச் ெசல் ர்கள் . நீங்கள்  அப்ப த்தான்  ெசய்தாக ேவண் ம். அ  
நல்ல தான் .  ற , உங்க ைடய காரியத்ைதக்   த்  அவரிடம்    ர்கள் . அவர ்உங்கைள 
ம த் வமைன ல்  ேசர்த் டக்   வாரானால், நீங்கள்  ேவெறந்த காரியத்ைத ம் ெசய்யாமல் 
ேநராக  ட் ற் ச ்ெசன்  உைடகைள எ த் க்ெகாண் , ம த் வமைனக்  வந்     ர்கள். 
நிச்சயமாகச் ெசய் ர்கள் . உங்க க்  ம த் வர ்    கண் ப்பாக   வாசம் இ க் ற . 
நீங்கள்  ம த் வமைன ல்  ேசர்க்கப்பட ேவண்டாம் என அவர ்  ர்மானிப்பார் என்றால், ஒ  
 ண் ச ்  ட் ல்  எ  , ைப நிைறய மாத் ைரகைளத் த வார.் நீங்க ம் அந்த மாத் ைர ல் 
என்ன இ க் ற  என்  அ யாமேல அைதச் சாப்   ர்கள்.
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அப்ப ெயன்றால், ேதவைனக்   த்  என்ன? அவர ்உனக் க் ெகா க் ம் நற்ெசய்  ன்   ல 
மாத் ைரகைள (Gos-pills)   ங் வதற் ப ் பயப்ப  றாய்.  'அவ ைடய த ம் களால் 
 ணமானாய்.   வாசேம உலகத்ைத ெஜ க் ற ெஜயமாய் இ க் ற ' இைத   ங்  என்ன 
நடக் ற  என்  பா ங்கள் . அ  ஒ  உ  யான நம் க்ைக. உங்க ைடய ம த் வர ்    
என்ன  தமான நம் க்ைக ெகாண்  க்  ர்கள்  என்பைத, அவர ் ெகா க் ம் மாத் ைரகளில் 
என்ன இ க் ற  என அ யாமல் எ ப்ப ன்   லம் காண் க்  ர்கள் . அ ைவ   ச்ைசக்  
நீங்கள்  உங்கைள ஒப் க் ெகா ப்ப ன்   லம், ம த் வர ் ேமல் உள்ள நம் க்ைகையக் 
காண் க்  ர்கள். அ  உங்கள்  ம த் வர ்    நீங்கள்  ெகாண்  க் ம் நம் க்ைகைய 
நி  க் ற . ஆனால், நீங்கள்    ஸ்  னிடத் ல்  வ ம்ெபா  , அவ ைடய வார்த்ைத ல் 
அவைர ஏற் க் ெகாள்வதற் ப் பயப்ப   ர்கள். அ  எப்ப ? “  வாசேம ெஜயம்”.
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உங்க ைடய ம த் வரிடத் ல்  உங்க ைடய  ரச்சைனைய ஒப் க்ெகா ப்பைதப் ேபால், 
இேய    ஸ்  னிடத் ல்  இன் ர  உங்க ைடய  ரச்சைனைய ஒப் க் ெகா ங்கள் .  “நீர ்
என்ன ேவண் மானா ம் எனக்  தா ம் ஆண்டவேர. நீேர என் ைடய  ரச்சைனக்  ம த் வர”், 
என ஒப் க்ெகா ங்கள். அப்ெபா   நீங்கள்  ெஜயத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டவர்களா  ப் ர்கள். 
 ற  ெஜயங்ெகாள்  ற   வாசத்ைதப் ெபற் க்ெகாள் ர்கள் .  ற  ஒ  ேபா ம் ேவ  ஒ  
ெஜப வரிைசக்காகத் ேத  அைலயமாட் ர்கள் . அ  மட் மல்லாமல்  நீங்கள்  எைத ம்  டத் ேதட 
மாட் ர்கள். அைத நீங்கள்  அங்ேகேய ெப  ர்கள். உங்க ைடய எல்லாவற் க் ம் அங்ேகேய 
 ர்   ைடக் ம். நீங்கள்  ஒ  சைபைய  ட் , இன்ெனா  சைபக்  'அங்ேக அ  இ க் மா? 
இங்ேக இ  இ க் மா?' என்  அைலந்   ரியமாட் ர்கள் . அ ேல எல்லாவற்ைற ம் 
ெபற்  ப் ர்கள். நீங்கள்    வாசத்ைதக் ெகாண்  க் ம்ெபா  , ெஜயத்ைதப் 
ெபற்  ப் ர்கள்.

இன் ர  அெமரிக்கா ற்  என்ன ேதைவ என நான்  றட் ம். மற் ம் இந்த  டாரத் ற்  
என்ன ேதைவ என்பைத ம்  இன் ர ேல  றட் ம். அதாவ  நம் ம த் வரா ய இேய  வந்  
நம் ைடய   வாசத் ல்  அ ைவ   ச்ைச ெசய்ய அ ம ப்பேத நம  ேதைவ. ம த் வர ்
உங்களிடத் ல்  “உங்க க்  ஒ   டல் வால் அழற்  இ க் ற , அ    வ ம் நஞ்சா  
 ட்ட ” ஆகேவ, அைத அ ைவ   ச்ைச ெசய்  ெவளிேய எ க்க ேவண் ெமன   வார்; 
அல்ல  இ  நாசமைடந்   ட்ட , இைத நீங்கள்  எ த்தாக ேவண் ம் என்  ெசால்வார். மற்ற 
உ ப் கள் சரியாக இயங் வதற்காக அவர ்அைத ெவளிேய எ த்   வார். அப்ப ெயன்றால் , 
இன்  இர ேல நம் ைடய   வாசத்ைதக்   த்ததான காரியம் என்ன? நம் ைடய ேக க் 
 த் க ம், ேமாசம்ேபாக் ம் வ க ம் தவ  எனக்   ; ேதவன் அவ ைடய இ  ற ம் 
க க் ள்ள பட்டயமா ய வார்த்ைதயா ய கத் ைய ைவத்  நம்   அ ைவ   ச்ைச ெசய் ட 
நாம் பயப்ப  ேறாம். நாம் எல்லா நிழல்கைள ம்  ட்  தளர்த் ; கர்த்த ைடய நித் ய 
வாக் த்தத்தத்ைத ேநாக்  பயணம் ெசய்யேவண் ம். ஓ‚ அப்ப  நாம் ெசய் ம்ெபா   இேய  
நம் ைடய   வாசத் ன்     ஒ  அ ைவ   ச்ைச ெசய்  நம் டத்  ள்ள எல்லா 
அவநம் க்ைககைள ம், எல்லா பயங்கைள ம், எல்லா கவைலகைள ம், எல்லா பாவத்ைத ம், 
இ க் ற எல்லாவற்ைற ம் எ த் ப் ேபா வார். நம் ைடய   வாசமான  ெதளிவாக அ ைவ 
  ச்ைச  ெசய்யப்ப ம்ெபா  ,  நாம்  ஒ       ஷ் யாக  மா ேவாம்.   ற  நாம்
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ேவ பட்டவர்களாக இ ப்ேபாம். நமக்  ஒ  அ ைவ   ச்ைச ேதைவயா  க் ற .

அந்த அ ைவ   ச்ைச ெசய்வதற்  நீங்கள்  இேய    ஸ்  ல் நம் க்ைக ைவப் ர்களா? 
அவர ்ேமல்   வாசம்  ைவப் ர்களா? ேதவனா ய கர்த்தாேவ, உம் ைடய வார்த்ைத ன்  ப யாக, 
உம் ைடய வார்த்ைத ன்ப யாக என்  மாற்  ( க்கா) 5-ம் அ காரத் ல்  ஷர்கள்   ன  
ேபால   வாயா?  “ஆண்டவேர நாங்கள்  இரா  வ ம் ெபரிய வைலகைளக் ெகாண்   ன் 
  த்ேதாம், ஒன் ம் அகப்பட ல்ைல, ஆனா ம், ஆண்டவேர உம் ைடய வார்த்ைத ன்  ப யாக 
நான் வைலைய    ேறன்”, என்  ேப     னான். “ஆண்டவேர‚ நான் ஒ   னவன்‚ நிலா ன்  
அைடயாளங்கைளக் ெகாண் , அைவ எப்ெபா    க் ம், எப்ெபா    க்கா  என்  அ ேவன். 
எப்ெபா   அைவ பள்ளிக் ச ் ெசல் ம், எப்ெபா   அைவ ெசல்லா  என அ ேவன். அ  
மாத் ரமல்ல; நான்  இரா  வ ம் வைல   ேனன். மற் ம் என் டன்  ன்   ப் ல் டாக்டர் 
பட்டம் ெபற்றவர்க ம் இ க் றார்கள் . டாக்டர்  னவர்கள் நாங்கள்; எங்க ைடய ெதா ைல 
அ ந்  க் ேறாம். இந்த ஓைட ேல இரா  வ ம் ேத ேனாம்; ஒன் ேம அகப்பட ல்ைல‚ 
ஆனா ம், உம் ைடய வார்த்ைத ன்  ப யாகநான்  வைலைய   ேவன். ஏெனனில்,  தன்ைம 
அ ைவ   ச்ைச நி ணேர    ட்டார‚்  தன்ைம ம த் வர ்    ட்டார‚்” அதன் ற  
அவர்கள் தங்க ைடய வைலகள்    ந் ேபா ம் அள ற்  அேநக  ன்கைளப்   த்தார்கள் . ஏன், 
  வாசேம ெஜயம். அங்ேக ஒ  ேவைள ஒ   ன்  ட இல்லாமல் இ ந்  க்கலாம். ஆனால், 
ேதவன் வாக் த்தத்தம் ெசய்வாரானால் , அவர ்  ன்கைள   ஷ் த்  அைத அங்ேக இ க் ம் 
ப யாகச் ெசய்வார.்
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நீ   ப்பதற்  ஒ  வாய்ப்   ட இல்லாமல் இ க்கலாம்; நீ ஒ  ேவைள  ற்  ேநா னால் 
மரித் க்ெகாண்  க்கலாம்; நீ ஒ  சக்கர நாற்கா  ல்  டங்கப்பட்டவனாக இ க்கலாம். ஒ  
ேவைள நீ  ற்  மாக   டனாக இ க்கலாம். உங்க ைடய ெதால்ைல என்ன என்  எனக் த் 
ெதரியா . ஆனால், தன்ைம ம த் வ ைடய ம ந் ச்  ட்ைட எ த் க் ெகாள் ர்களானால், 
நீங்கள்  ெஜபம் பண் ம்ேபா  எைவகைளக் ேகட் க் ெகாள் ர்கேளா, அைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ேவாம் என்    வா  ங்கள் ; அப்ெபா   அைவகைள நீங்கள்  
ெபற் க்ெகாள் ர்கள். நிைன ல் ெகாள் ங்கள் ‚   வாசமான  எந்த தமான கஷ்டமான 
காரியத்ைத ம் ெஜயம் ெகாள் ம். ஒ ேவைள உங்கள்  ஆத் மாவான   ற்  மாய் கைறபட் , 
பாவத் னால்   க ம் பாரப்பட்  க்கலாம். ஒ ேவைள உங்க ைடய ேகாபப்படக்   ய 
தன்ைமைய ம், ஒ வைரப் பற்  அவ ராகப் ேப ம் காரியத்ைத ம், ெதாைலேப  ல்   றைரப் 
பற்   ணாகப் ேப  றைத ம்  ட்  ெவளிேயற ேவண் ெமன  யற் த்  க்கலாம். 
உங்க க் த் ெதரிந்த மட் ம் அதற்கான  ர் கைளக்   மானமட் ம்  யற் த்  க்கலாம். 
ஆனால், இன் ர  இேய   ஸ்  உங்க க் ள்  வர அ ம ப் ர்

37

களானால்; அவர ் உங்க ைடய   வாசத் ன்  ேமல்  ரிையெசய் , இந்த உலகம் 
 றப் க் ம் எல்லா காரியத் ற் ம் ேமலாக ஏ ச் ெசல்வதற் , அவர ்  வாசத்ைத அ  வார.் 
ஏெனன்றால், '  வாசேம உலகத்ைத ெஜ க் ற ெஜயம்'.

 வ ள்ள ேதவ ைடய  மாரனா ய இேய   ஸ் , அந்த மகத்தான பரி த்த ஆ யானவர் 
இப்ெபா   இந்த கட் டத் ல்  இ க் ம்ெபா  ; நீங்கள்  எப்ப  சந்ேத க்க    ம்?  “இேதா 
நான் உலகத் ன்     பரியந்த ம், சதாகால ம் நான் உங்கேளா   ட இ ப்ேபன்”, என்  
வார்த்ைதயான  வாக் த்தத்தம்  ெசய்  க் ற . அ  கர்த்தரால் வாக் த்தத்தம் 
ெசய்யப்பட்  க் ற . ேதவன் தன் ைடய வார்த்ைதையக் காத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். நீங்கள்  
அைத   வா க்  ர்களா? அவர ்இைதச் ெசய்ேவன்  என வாக் த்தத்தம் ெசய் ம் ெபா   அவர ்
அைதச் ெசய்யக் கடைமப்பட்  க் றார். இப்ெபா   உங்களிடத் ல்  பாவம் இ க் மானால், 
உங்க ைடய   யத் ல் ஏேத ம் தவ  இ க் மானால் , நாம் நம் ைடய தைலகைள ஒ  
கணம் தாழ்த்  ெஜ க் ம் ேவைள ேல, அைதக்   த்  ஒ   ைச நீங்கள்   ந் க்க 
  ம்  ேறன் .
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நாம் ெஜ ப்பதற்   ன்பாக, நான் இந்தக் ேகள் ையக் ேகட்க   ம்  ேறன் . இந்த 
கட் டத் ல்  உள்ள யாராவ  ஒ  ஆேணா அல்ல  ெபண்ேணா, ைபயேனா,    ேயா உங்கள்  
கரங்கைள உயர்த் ,  “ஆண்டவேர என்னால் ெஜயங்ெகாள்ள   யாத  ேபால் காணப்ப  ற . 
நான் இப்ப ப்பட்டகாரியங்கைளச் ெசய்யக்  டா  என அ ேவன். நான் இைத ம், அைத ம் 
ெசய்  க்கக்  டா  என அ ேவன். ஆனால், இந்த ெசய் ையக் ேகட்ட  ற  நீர ்இப்ெபா ேத 
என் ைடய   வாசத் ன் ேமல்  ரிைய ெசய்ய ேவண் ெமன   ம்  ேறன் . நீர ் என்ைன 
 ற்  மாய் ேசா த்  நான்  ேமற்ெகாள்ளக்  டாதப க் த் தைடயா  க் ற என்   வாசத் ல் 
உள்ள ஒவ்ெவா         யா கைள ம் அ ைவ   ச்ைச ெசய் மா  ேகட் க் 
ெகாள் ேறன்”, என     ர்களா?
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உங்கள்  கரங்கைள அவ க்  ேநராக உயர்த் ங்கள் . உயர்த்  ர்களா? கர்த்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. இந்த இடமான    வ மாக கரங்களால்  நிரம்  இ க் ற . நமக்  
ெதால்ைல ெகா க் ன்ற பாவங்கைள ம், பாரத்ைத ம் நாம் ஓரமாக ைவத்  ட் ; நம  
  வாசத்ைத  வக் னவ ம்,   க் றவ மான இேய    ஸ் ைவ ேநாக் ; நமக்   ன்பாக 
ைவத்  க் ற ஓட்டத்ைதப் ெபா ைமேயாேட ஓ ேவாம்.

எத்தைன ேபர ்இங்   யா ேயா ம் ேதைவகேளா ம் வந்  க்  ர்கள்? உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த்  ஆண்டவேர‚  என் ைடய    வாசத் ன்  ேமல்   ரிைய  ெசய் ம்,  இன் ர  எனக் த்
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ேதைவ ள்ள  என ேகட் ர்களா? ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.   வாசேம ெஜயம். நாம் 
எப்ப    வாசத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ள    ம்?   வாசமான  ேகள்  னால் வ ம், 
ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் ேகட்ப னால் வ ம். பாவ பாரத்ேதா ம், ேதைவகேளா ம் 
வந்  க் றவர்கேள, இக் டாரத் ன்  வழக்கத் ன்ப , நான்  ப  ட அைழப்ைபக் ெகா த்  
ப  டத்தண்ைட ல்  வ ம்ப யாக அைழக்கப் ேபா மான அள ற்  இடம் இப்ேபா  இல்ைல. 
இங்  மக்கள்  எல்லா  வர்கைள ம்  ற்  நிற் றார்கள் . இங்ேக ப  டத் ன்  ேம ம் 
இ க் றார்கள் . ஆகேவ நாம் இப்ப ெயா  இடத் ல்  கண் ப்பாக ப  ட அைழப்ைபக் ெகா க்க 
  யா . ஆனால், நான் உங்க க்காக இப்ெபா   ெஜ க்கப்ேபா ேறன் . நீங்கள்  இந்த 
மணிேவைள ல், நான் ெஜ க் ம்ெபா     ஸ்  னிடத் ல் உங்கைள அர்பணி ங்கள் .

அன்பான ேதவேன‚ உம்ைம உண்ைமயாய்  ேத  றவர்க க்  பலன் அளிக் றவெரன்ற 
  வாசத்ேதா , இங்  காத் க் ெகாண்  க் ற மனம்   ம் ம் ஆத் மாக்களின்  ேமல் 
உம் ைடய ெதய் க இரக்கம் இ ப்பதாக. நீர ் அவர்களிடத் ல் இரக்கமா  க் ம்ப யாக 
ேவண்  ேறன் . அவர்களிடத் ல் சந்ேதகெம ம்  ற் ேநாேயா, ேகாபெமன் ம்   ற் ேநாேயா, 
அ  வாசம் என் ம்  ற் ேநாேயா, எ வா  ந்தா ம் இப்ெபா ேத அைத எ த்  ட் , 
பரி த்த ஆ ைய அவர்க க் த ் தா ம். அவர்க ைடய ஆத் மாைவ உம் ைடய 
நன்ைமகளினால்  நிரப் ம். அவர்கள் தங்க ைடய   வாசத்ைத அ க்ைக ட்  கரங்கைள 
உயர்த்  இ க் ம் இந்த ேவைள ேல; உம் ைடய இராஜ்யத் ற்  அவர்கைள அ ேஷகம் 
ெசய் ம். இரக்க ள்ள ேதவேன‚ அவர்க க்  இைதச் ெசய் ம். அவர்கள்  கட ல்   தந் , 
அ த் ச ் ெசல் ம் தங்க ைடய எண்ணத்ைத மாற் க் ெகாண்டார்கள் . அவர்கள் இப்ெபா   
கப்பல் பணிேமைட ேல;  றந்த கட் மான நி னரால் ெச க்கப்பட ம்,   ஸ்  ற் ள்  ஒ     
  ஷ் யாக மாற ம்   ம்  றார்கள். அவ ைடய ஆ  னால் அ காரம் ெபற்றவர்களாக ம், 
உம் ைடய  த்தத் னால்  ஆ ைக ெசய்யப் ப  றவர்களாக ம் இ க்க   ம்  றார்கள் . 
ஆைக னால் இப்ெபா   அைத அவர்க க் த் தரேவண் ம் என, உம் ைடய  மாரனா ய 
இேய  ன்  நாமத் ல் தாழ்ைம டன்  ேகட் ேறாம்  தாேவ‚
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ஆண்டவேர‚ இப்ெபா   அேனக கரங்கள்  ேமேல உயர்த்தப்பட்  க் ற . அவர்களில் அேநகர ்
அேனக இடங்க க் க் கடந்  ெசன்றார்கள் என உணர்ந்  க் றார்கள் . மற் ம் அேநக 
ைமல்கள்  வாகனத்ைத ஓட்   யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க் றவர ் ஒ வர ் இ க் றார ் என்  
ேத  வந்  க் றார்கள் . ஒ ேவைள, ெவ ெதாைல   ந்  அவர்கள் இங்  வந்  க்கலாம். 
ஆண்டவேர‚ அைத நான் ெமச் க் ெகாள் ேறன் . ஆனால், அவர்கள் என்ைன உம் ைடய 
ஊ யகாரன்  என்    வா க்க ல்ைல என்றால் என்ன ெசய்வ  ஆண்டவேர? அப்ப ெயன்றால் 
அவர்கள் இங்  வந்  க்க மாட்டார்கள். ஆண்டவேர‚ அவர்கள் என் ைடய ெஜபத் ல்   வாசம் 
ைவக் ம்ப யாக நீர ்அ ம த்  ப்ப னால், நான் உமக்  நன்  ெச த்  ேறன் .

ேதவனா ய கர்த்தாேவ‚ இங்  இ க் ம் ஒவ்ெவா வ க்காக ம் நான் உத்தமத்ேதா  
ெஜ க் ேறன் . பரேலாகத் ன்  மகத்தான ேதவன் தாேம, அவர்க ைடய   யத் ல் உம் ைடய 
பரி த்த ஆ ையக்ெகாண்  அைசவா , எல்லா அ  வாசத்ைத ம் ெவட்  எ ப் ராக. 
  வாசேம ெஜயம் என்  அவர்கள்  அ வார்களாக. ஏேதா ஒ  சைபேயா, அல்ல  ஏேதா 
  க் ரிய நபேரா அல்ல  ஒ   ப் ட்ட மனிதனின் ெஜபேமா, அைவெயல்லாம் உத னா ம், 
  வாசேம ெஜயம்  என்  அ வார்களாக.
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இங்  உம் ைடய  மார ம், எங்க ைடய இரட்சக மானவர், தன் ைடய ெசாந்த 
ேதசத் ற் ச்ெசன்ற ேபா , “அங்ேக  லர ்இப்ப க்   னார்கள். யார ்இவன்? இவன் தச்ச ைடய 
 மாரன் அல்லவா? அவைன ம் அவ ைடய தாைய ம் நாம் அ ந்  க் ேறாம் அல்லவா? 
அவ ைடய ெபயர ் மரியாள். அவ ைடய சேகாதரிக ம்;  தா ம், ேயாேச ம் இங்ேக 
இ க் றார்கேள‚” என்  அவைரக்   த் , அவர்கள் இடறல் அைடந்தார்கள் என்  நாங்கள்  
வா க் ேறாம். அவர ்அவர்க ைடய அ  வாசத்ைதக்   த்  ஆச்சரியப்பட்டதால் , மகத்தான 
 ரிையகைள ெசய்யக்  டாமல் ேபான .

உமக்   ன்பாக ஒ  நபர ்எவ்வள  தய  ெபற்றவனாக இ ந்தா ம், எங்க ைடய ெசாந்த 
  வாசேம ெஜயமா  க் ற  என்  உண  ேறாம். ேதவேன‚ அவர ் உ ர்த்ெத ந்தார் 
என் ற ெகாள்ைக ன்  ேமல் ைமயம் ெகாண் ள்ள   வாசத்ைத ைடய இவர்க க் , உம்ைம 
இன் ர  காண் ப் ராக என்  ெஜ க் ேறன் . அவர ் மரிக்க ல்ைல; என்ெறன் மாய் 
  க் றார.்  'இேதா நான் உலகத் ன்      பரியந்த ம் சதாகால ம் நான்  உங்கேளா   ட 
இ ப்ேபன் ' என வாக் த்தத்தம் பண்ணி  க் றார். அேதேபால் அவர ் இங்ேக இ க் றார ் என 
நாங்கள்    வா க் ேறாம். ேதவேன‚ இன் ர  நாங்கள்  ெஜ க் ம் ேவைள ேல, அவர ் தாேம 
தன்ைன எங்கள்  மத்  ல்  ரத் யட்சப்ப த் க் காண் ப்பாராக; மற் ம் பரி த்த ஆ யானவர் 
தாேம ஒவ்ெவா  இ தயத்ைத ம் ஆட்ெகாண் ,   வாசத் ன் ேமல்  ரிைய ெசய்வாராக; 
அப்ெபா  , அவர்கள்  யா ைய ம், இ க்கண்ைண ம், ேநாய்கைள ம் ெஜ ப்பார்கள். 
அவர்கள் இங்  ந்   றப்பட் ச ் ெசல் ம்ேபா  ஒ  காரிய ம் நடக்க ல்ைலெயன்றா ம்; 
 டமான   வாசத் ேல அ    ந்த  என்    ம் அள ற்    வாசத்ைத   ஷ் ப்பதாக. 
அ ேவ ெஜயமாக இ க் ற . அ  உலகத்ைத ேமற்ெகாள் ம். நாங்கள்  இைத அவ ைடய 
நாமத் னாேல அவ ைடய ம ைமக்காகக் ேகட் ேறாம். ஆெமன் ‚
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இந்த வாசலான  ெத  வைரக் ம் ெநரிச ல் அைடக்கப்பட் , இந்தப் பக்க ம் அேத ேபால் 
ெந க்கப்பட் ,  இங்  க் ம்  ஒவ்ெவா  ஜன்னல்களி ம்  ெந க்கப்பட் ,  இங்ேக  வாசல்களில்
43
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 ற்  ம் ஆட்கள்  இ க் ம் பட்சத் ல் நான் எப்ப  ெஜபவரிைசைய அைழக்க    ம் எனக் 
காண்ப  க னமாக இ க் ற . நீர ்  ப்பப்பட்டால் , ெஜப வரிைசைய அைழக்க  யற் ப்ேபன் . 
ெஜப வரிைசைய அைழக்க    ம். ஆனால், இைத நான்  றட் ம்; அந்த உ  ைய எனக்ேக 
நான்  ரசங் த் க்ெகாண்ேடன் .

நீங்கள்   க பயபக் ேயா  ந் , உங்களிடம் உள்ள      வாசத்ைத ம் எ த் , மனித 
  வாசமா  ந்தா ம் சரி; ேதவ ைடய கரத் ல் ஒப்பைடத் , “இப்ெபா  , ேதவேன‚ என்னால் 
ெகா க்க   ந்த இந்தச ்   ய பங்ைக ஏற் க்ெகாள் ம், உம் ைடய   வாசத்ைத நான் 
ெபற் க்ெகாள்ளட் ம்”, என்    ங்கள். இந்த ேமைட   ந்  நீங்கள்  இ க் ம் இடத் ேலேய 
உங்கைள நான் அைழக் ம் ேபா , நீங்கள்  இங்ேக வராமேலேய உங்கைள  கப்ப த் வார் என 
  வா க் ேறன் .

உங்களால் அைத   வா க்க    றதா?  (சைபயார ் ஆெமன்  என் றார்கள்) நல்ல ‚ 
உங்களிடத் ல்  ெஜப அட்ைட இ க் மானால், அைத ைவத் க் ெகாள் ங்கள். அைத நாம் 
எப்ப யா  ம் உபேயாகப்ப த்தப் ேபா ேறாம் என நாங்கள்    வா க் ேறாம்...

இங்ேக  ல ெஜப அட்ைடகள்  இன் ர ம் ெகா க்கப்பட்  க் ற  என  ல்  பால்   ன  
நான் இங்  உள்ேள வ வதற்  சற்  ேநரத் ற்   ன்னால் என் நிைன க்  வந்த . கடந்த இர  
 லவற்ைறக் ெகா த்  ந்ேதாம்.  லவற்ைற ேநற்  இர  எ த்  வந்தேபா , அப்ேபா  
அங்  ந்த  லர ்ெஜப அட்ைட ேவண் ம் என்  ேகட்டார்கள் அப்பா‚ ஆகேவ, நான் அவர்க க்  
ெஜப அட்ைடையக் ெகா த்  க் ேறன்  என்றான்.
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நான் அதற் , “அ பரவா ல்ைல‚” என்ேறன்.

அதற்   ல் , “ஆனால் நீங்கள்  எப்ப  ெஜபவரிைசைய அைழக்கப் ேபா  ர்கள்?” என்றான்.

அப்ெபா   மக்கள்   ட்டமான  அ  மட் மாக இ ந்த . இப்ெபா ேதா அவர்கெளல்லா ம் 
எல்லா பக்க ம்  ற்   க் றார்கள் . ஆைகயால் ெஜப வரிைசைய நடத் வதற்  ஒ  வ  ம் 
இல்ைல. நீங்கள்  இங்ேக ெஜபவரிைச ல்  நிற் றதற் ம், அங்ேக உட்கார்ந்  க் றதற் ம் 
 த் யாசம் என்ன? ஆனால் அந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்வதற் ச ்       வாசம் 
ேதைவப்ப  ற . அதற்  என் ைடய   வாச ம் , உங்க ைடய   வாச ம் , ேதவ ைடய 
  வாச ம்  ேதைவப்ப  ற . அைவ கலந்த  ன்னர் உங்க ைடய   வாச ம் என் ைடய 
  வாச ம் மைறந்  ேபா ம். ேதவ ைடய   வாசேம ேமன்ைம ெபற்   ரிையகைளச் 
ெசய் ம்.

இதன் அ ப்பைட ல்  நான்  உங்கைளக் ேகட்க   ம்  ேறன் ,  “நீங்கள்  இ  கர்த்த ைடய 
வார்த்ைத என   வா க்  ர்களா” ?  (சைபயார ் ஆெமன்  என் றார்கள்) இ  ேதவ ைடய 
வார்த்ைத என்றால்  அ  சத் யேம‚ அ  ெபாய் ைரயா . அ  ேதவ ைடய 
வார்த்ைதயா  க் மானால் , அ  சத் யேம‚ அவ் தமாய் இ க் ம் பட்சத் ல் , அவர ் இங்ேக 
ேப ய ஒவ்ெவா  வார்த்ைதைய ம்  காத் க் ெகாள்ளக் கடைமப்பட்  க் றார‚் அந்த 
வார்த்ைதையக் காத் க் ெகாள்ள அவர ்கடைமப்பட்  க் றார‚்
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நீ ஒ  ேவைள  க்ேக யா னால்   யா ப்பட்  மரித் க் ெகாண்  ப்பாயானால் , அல்ல  
 ற் ேநா னால் மரித் க் ெகாண்  ப்பாயானால், காசேநாயானா ம் அல்ல  எ வானா ம்; நீ 
இந்த ேமைடக்  வ ம்ேபா  இங்  இ க் ற எல்லா ஊ யக்காரர்க ம் உனக்காக ெஜ த்தா ம், 
உனக் ள்    வாசம்  இல்ைல என்றால்; அ  ஒ  காரியத்ைத ம் உனக் ச ்ெசய்யா . ஆனால், 
யாேரா ஒ வர ்  ணப்பட் , அைத ேதவன்  கமாக் னார் என்  நீ கவனித்  ப்பாயானால்; 
அல்ல  அவர ்  கம் ெபற்ேறன்  என அ க்ைக ட்டா ம்; அ  உன் ைடய   வாசத் ற்  
உத ம். ஏெனனில், நீ அவர்கள்  கமைடந்தைதக் கண்டாய்.

ச பத் ல் நான் டர்பன்  ெதன் ஆப் ரிக்கா ல் ெஜ த் க் ெகாண்  க்ைக ல், ஒ வைர 
 ரசங்க  டத் ல்  ெகாண்  வந்தார்கள். அந்தக் கைத உங்க க் த் ெதரி ம். உங்களில் 
அேநக க்  நான் இைதக்     க் ேறன் . அங்ேக ஒ   கம ய ஸ் ரீ  கத்ைதப் ெபற்றாள் . 
 ட்டத்தட்ட இ ப  பழங்   இனத்ைதச ் ேசர்ந்தவர்கள்; இன் ம் அதற்  அ கமாேனார் 
அ   ந்  வந்  ந்தனர். அங்ேகதாேன  ற  ேல  ணி    ன ஒ வன்  வந்தான். அவன் 
தன் ைடய ைககளிேல நடந்  நகர்ந்தான் . அவன் ஜ   (ZULU) என் ம் பழங்   இனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவன் . அப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் வல  ைகக் ம், இட  ைகக் ம்  த் யாசம்  ட 
ெதரியாத நிைல ல் இ ந்த, அந்த ஆப் ரிக்க மந்ைத ேமய்க் ம்  ட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவனிடம் ேபச 
ஆரம் த்தார். அவன் யார ் என்பைதக்  ட   னார.் அவர்கள் மாந் ரீக ைவத் யைர அங்ேக 
நி த்   ந்தார்கள். ஆனால், அவர்கேளா  ர த்  “இ  என்ன ஒ    ய காரியம்” என்  
  னார்கள்? அப்ேபா  அங்  ந்த பழங்   தைலவர்கள் தங்க க்     க் ெகாண்  ந்த 
   ைய நி த்தச் ெசான்னார்கள் .
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ஆனால், பரி த்த ஆ யானவர் ெதாடர்ந் ,  “நீ வ க் ம் உன் ைடய   ைச ேல, 
என் ைடய ேதவனின் படமான   வரிேல ெதாங்க டப்பட்  க் ற ” என்றார். அங்ேக 
அவ ைடய தா ம், தகப்ப ம் அ  உண்ைமெயன ஆ ரக்கணக்கான மக்கள்  மத்  ல் சாட்  
ெகா த்தனர்.
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ெதாடர்ந் , இப்ெபா   உன் ைடய சேதாரன், ஒ  மஞ்சள்  ஆ  அல்ல  நா ன் ேமல் 
சவாரி ெசய்  வந்தேபா , அவ ைடய கா ல் காயமைடந் , கக்கத் தண் கைளக் ெகாண்  
நடந்  வந்  க் றான் ; அவ ம் இந்த  ட்டத் ல்  இ க் றான்; அவ ைடய   வாசம் அைத 
இப்ெபா   ேமற்ெகாண்ட . அவன்  கமைடந்தான்“ என்றார். எப்ப  ெதரி மா? அந்த 
ெவள்ைளக்காரர், அவ ைடய பாைஷையக்  ட அ யாதவர். அவன்  யார ்என்பைத ம் அவ க்  
என்ன நடந்த  என் ம் ெசால்ல    றேத என்  கண் , அ ர்ச்  அைடந்தான் . அ  எப்ேபர்பட்ட 
வல்லைமேயா? என்   யந்தான் .

அந்தச்   வன்  ெமா  ெபயர்ப்பாளர்   வைதக் ேகட்ட டன்  தன் ைடய கக்கத் 
தண் கைள எ ந்  ட் , சந்ேதாஷத் ல்   த்  ஓ  வந்தான். இைதப் பார்த்த அவ ைடய 
சேகாதரன்; வல  ைகக் ம், இட ைகக் ம்  த் யாசம் ெதரியாதவன்; நான்  அவைனப் பழங்   
நடனமாட ைவக்கப் ேபா ேறன்  என்  நிைனத் க்ெகாண்டான் . அவ க் ள்  ஏேதா ஒ  காரியம் 
நடந்த . அவன்  தாேன அ  வாசெம ம் பாவத் தைடகைளத் தாண்   ட்டான். இேதா நான் 
ேநாக் ப் பார்க்ைக ல் ஒ  தரிசனம் உண்டான . அ  அவைன தன் ைடய கால்களில் நிற்கச் 
ெசான்ன . அவன் ெசாஸ்தமானான் . நான் என்ன ெசால் ேறன் என்பைதக்  ட  ரிந்  ெகாள்ள 
  யாத நிைல ல் இ ந்த அவன்; ெமா ப் ெபயர்ப்பாளர் ெசான்ன டன்    ைமயாக நின்றான். 
அவன் க த் ல் ெதாங் க் ெகாண்  ந்த ஒ  சங்  ைய நான்   த் ,  “இேய  உன்ைன 
ெசாஸ்தமாக் னார், எ ம் ” என்ேறன்.
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 ற    ந்   யா ப்பட்  ந்த அவன் இப்ெபா   தன் ைடய கால்களில்  நின்றான். அ  
மாத் ரமல்ல, அவன் சரியான  ந்ைதேயா ‚ கண்ணீர ்அவ ைடய க ப்  நிற வ ற் ல் வ ந்  
ஓ ய . இ பத்ைதந்தா ரம் அஞ்ஞானிகள் ஒேர ேநரத் ல்,  கமா மள ம், கர்த்த ைடய 
வல்லைம அந்த இடத் ன்  ேமல் வந்  இறங் ன .

அவர்கள் என்ன ெசய்தார்கள்? ம நாள் காைல ல், நான்  ஜன்னல் ஓரமாக அமர்ந்  ந்ேதன் , 
அந்த நகரத் ன்  ேமயர் வந்  “அந்த ஜன்ன ன்  வ யாகப் பா ங்கள் , உங்க க்  ஒ  ஆச்சரியம் 
காத்  க் ற ” என்றார்.

48

ம நாள் காைல ல் கால்நைடைய ஏற் ச ் ெசல் ம் ஏ  ெபரிய வாகனங்கள்  (Big Cattle 
Trucks)   வ மாய், சக்கரநாற்கா க ம், கக்கத ் தண்டங்க ம், மற்ற காரியங்களா ம் 
நிைறந்  ந்த . அங்ேக  ந்ைதய இர   ட்டத் ல்  கலந்  ெகாண்ட ஜ  , ஷங் ,   ேதா, 
ேகாெசத,் பழங்   னர ் எப்ேபா  ம் ஒ வேரா  ஒ வர ்  த்தத் ல் இ ந்தவர்கள்; அன்  
ெத  ல் சமாதானத்ேதா  ஒன் ைணந்  'நம்  ேவன் , நம்  ேவன்  யா ம் ைகக்   ம்' என 
தங்க ைடய ெசாந்த பாைஷ ேல பா க்ெகாண்  நடந்  ெசன்றனர.்

நான் ஜன்ன   ந்  எ ந்  ைகைய உயர்த்  அைசத் ,  'ஆச்சரியமான   ைப, என்ன 
இனிைமயான சத்தம், என்ைனப் ேபான்ற நீசைன இரட் த்த ' என்  பா  ப ல் அளித்ேதன் .

நான் கர்த்தைர தரிசனத் ல் கா ம் மட் ம், அ ேவ நான்  என் கண்களால் கண்ட ல் 
ம ைமயான காட் .

அ  என்ன? அ  ஏேதா ஒன்ைற  ண்    ற . அந்த மக்கள்  ஒன் ம் நிைல ல்லாதவர்கள் 
அல்ல. இைதக்   த்ெதல்லாம் அவர்கள் இதற்   ன்  ேகள் ப்பட்டேத இல்ைல; ஆனால், 
ேகள் ப்பட்டெபா  ,  ழந்ைதையப் ேபான்ற எளிைமேயா  அைதப்   த் க்ெகாண்டார்கள் . 
அவர்க க்  எந்த ஒ   ரிைய ம் ேதைல ல்ைல. அவர்கள்  அைதக் கண்  அதன் 
 ன்ெசன்றனர.் அ  அவர்க ைடயதா ற் . அங்ேக எந்த ஒ   த் யாசத்ைத ம் கா ம்ப  
ஒ வ ம் இல்ைல. அ  நடந்தைத அவர்கள் கண்டனர.்
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இப்ெபா   இங்ேக அெமரிக்க ேதசத் ல் உள்ள ெஜபர்சன் ல் ல் கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  இன்    க் றவராக இ ப்பாெரனில், இன் ம் மாறாத ேதவனா  ந்  இந்த இர ேல 
  டா  க் ம்  ரசங் க்  பார்ைவ தர வல்லவரா  க் றார.் இரத்தப்  ற் ேநா னால் 
மரித் க் ெகாண்  ந்த    ழந்ைதக்   கமளித்த ம், அேத மாறாத ேதவன்தான் . ம நாளிேல 
ம த் வர்கள்  அவள் நன்றாக இ க் றாள் என்றார்கள் .

ச பத் ல் நான்  ஒ  கட் ைரைய வா த்ேதன் . இங் ள்ள  த்தகங்களில் ஒன்  என 
  வா க் ேறன் . எந்த  த்தகம் என்  நான்  உ  யாக இல்ைல. அைத மற்ற ெபா ட்கேளா  
  ம்ப ம் ைவத்   ட்ேடன்  என நிைனக் ேறன் . நான் அப்ப  ைவத்  க்க ம் மாட்ேடன் . 
ஆனால், ஒ  பத் ரிைக ல் அ ல் ஒ  பத் ைய வா த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . ஓ இேதா‚ அ  
இங்ேக இ க் ற . என் ைடய கைட க்  ட்டத்ைதப்பற்  பத் ரிைக ல் இ ந்த . அந்த 
 ட்டத் ல்  ஒ  ஸ் ரீ கலந்  ெகாண்டாள் . அந்தக்  ட்டம் ேவர்மான்  ள்ள ெபர் ங்டனில்  
நடந்த . அந்த ைபயன்களிடத் ல் இ ந்  அவளால்  அன்  இர  ஒ  ெஜபஅட்ைடையப் ெபற 
  ய ல்ைல என்   க ம் வ த்தப்பட்டாள் . அன்    ம்,  ேயா ம், மற் ம்  ல்  ம் அங்  
இ ந்தனர.்   ெரன் , நான் ஏன் ெஜப வரிைச ல் நிற்க   ய ல்ைல என ேயா க் ம் ேபா , 
ேமைட ல்   தல் நபர ்வந்தார். அப்ெபா   அவ ைடய காரியத்ைத, “நீங்கள்    ம  இன்னார், 
இன்னார் இந்த   ப் ட்ட இடத்   ந்  வ   ர்கள்,  ல  ல காரியங்கள்  நடந் ள்ள ” என 
ெவளிப்ப த் ன .
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அந்த நி டேம இந்த ஸ் ரீ இ க் ற தைடகைளத் தாண் , “அந்த ஸ் ரீைய  எனக்  ெதரி ம்,
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அவைளப் பற்  உைரக்கப்பட்ட  உண்ைம”, என்    னாள்.

அவள் அப்ப யாக அவ ைடய உள்ளத் ல் நிைனத்த ேபாேத, மகத்தான பரி த்த ஆ யானவர் 
என்ைன அைழத் த்   ப் , “இங்  க் ற   ம . இன்னார், இன்னார் (அவள்  க ம்  ன்னால்  
இ க் றாள், இந்த கட் டத்ைதப் ேபான்  இ  மடங்  ெதாைல ல்) அங்  கைட  ல் பச்ைச 
நிற ஆைட அணிந்  இ க் ம் ஸ் ரீ. நீ இன்னார், இன்னார், நீ காக்காய் வ ப் னால் 
அவ ப்ப  றாய். உனக்   ன ம் நான்  அல்ல  ஐந்   ைறயாவ  வ ப்  வ  ற ” 
என்ேறன். அைதக் ேகட்ட மாத் ரத் ல் அவள் தன் ைடய பாதத் ல்   த்  நின்றாள் . அ  
அவைளப் பற் யேத‚ அவள்  க ம்  ைகத்  நின்  என்ன ெசய்வ  என அ யா  இ ந்தாள்.

ெதாடர்ந்  நான்,  “அ  மாத் ரமல்ல, உன் ைடய கணவர் ரா வ ம த் வமைன ல்  
இ ப்ப னால்  க ம் கவைலப்பட் க் ெகாண்  க் றாய்,  ட்டத்தட்ட அவ ைடய வ ற் ல் 
எல்லாேம அகற்றப்பட்  இ க் ற . இப்ெபா   அந்த  யா யான  உடம் ன்  ேவெறா  
பாகத் க் ச ் ெசன்  ட்ட . அவர ்  ைழப்பதற்  வாய்ப்ேப இல்ைல என்  ம த் வர்கள்  
   ட்டார்கள்” என்ேறன். அவள்  கண்ணங்களில் கண்ணீர ் மல்க, ெசய் த்தாளில் 
 வரிக்கப்பட்  ந்தப  தன் ைடய கரங்கைள உயர்த் , “அ  உண்ைம”, என்றாள்.
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அப்ெபா  தாேன உடன யாக நான் தரிசனத் ல் , அவர ்  ட் ற்  வ வைதக் கண்ேடன் . 
 ற  நான் “கர்த்தர் உைரக் றதாவ , நீ கவைலப்படேவண்டாம். அவர ்  ணமைடந்     
  ம் வார”், என்ேறன். ம நாள் காைல ல், அ ைவ   ச்ைசக்   ன்ேசாதைனக்காக 
ெகாண்  ெசல்லப்பட்டேபா , அந்த ஹாட் ன்ஸ்  ேநா னால் (நிணநீர்கட் ) ஏற்பட்ட ெபரிய 
கட் கள்  இ ப்பதாக ெகாஞ்சம்  ட என்னால் உணர  ய ல்ைல என்றார். ம த் வர்க ம் 
தங்களால் ஒ  கட் ைய ம் கண்   க்க   ய ல்ைல என்றனர். தங்களால்   ந்த எல்லா 
ேசாதைனகைள ம் எக்ஸ்ேர (X- Ray) ைய ம் ெசய்  பார்த்த ேபா ம்; அவர ் பரி ரண 
 கமைடந்  ந்தார். அ த்த நாள் அவர ் ட் க்   க ெபலேனா  ெசன்றார.் எப்ப ?   வாசேம 
ெஜயம். எந்த ெஜப அட்ைட ம் இல்ைல, யா ம் ைககைள ைவத்  ெஜ க்க ல்ைல. அப்ப  
எ  ம் ெசய்ய ல்ைல. ஆனால்,   வாசேம எல்லாவற்ைற ம் ெஜயங்ெகாள்  ற ெஜயம். 
அ ேவ வ .

 காேகா ேல என் ைடய கைட   ட்டத் ல் ேமைட ன் ேமல் ஒ  மாநிற சேகாதரி நின்  
ெகாண்  இ ந்தாள். என்ைன மன்னிக்க ம் ‚ அவள் ஒ  ெவள்ைள நிற ஸ் ரீ என்  
நிைனக் ேறன் . அவள் ேமைட ன்  ேமல் நின்  ெகாண்  ந்தாள்.  ந் ன இர ேல, ஸ் டன்  
நாட்ைடச் ேசர்ந்த ஒ  ஸ் ரீ இ ந்தாள், அவள் சேகா. ஓஸ்பார்ன்  நடத் ம் 'ஆப் ரிக்கன்   ளாக் 
ேகாஸ்ட்' அைழப்   ட்டங்க க்காக காணிக்ைகப ் ெபட்  ல் அ கமான பணத்ைதக் 
காணிக்ைகயாகச் ெச த் வைத  ல்  பார்த்தான் .  ற   ல்  என்னிடம், எப்ப  அந்த    
ஏைழயான ஸ் ரீயானவள் ,  ள்ளிக ள்ள சாதாரண ஆைடேயா  இ ந் ெகாண்  அவ்வள  
ெதாைகையக் காணிக்ைகயாகச் ெச த்த   ம் என்  ேகட்டான்?
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அங்ேக  ல்  அட்ைடைய ெகா க்க ஆரம் த்தேபா , அவள்  ல் ைய ேநாக் 'ேதேன, 
எனக்  ஒ  ெஜப அட்ைடையக்  ெகா “ என்  ேகட்டாள் .

அதற்   ல் , என்னிடம் அட்ைட ஏ ம் இப்ேபா  இல்ைல என்றான்.  ற  அவன் சேகா. 
ெஜனி டேமா அல்ல   ேயா டேமா ெசன்  ெஜப அட்ைட இ க் றதா என்  ேகட்டான் . 
ஆனால், அவர்களிட ம் இல்ைல. அதனால் சேகா.  ல் , அந்த ஸ் ரீைய ேநாக் , சேகாதரி, நான் 
உங்க க்  நாைள ஒ  ெஜப அட்ைட ெகா க் ேறன்  என்றான்.

அதற்  அவள், சரி நல்ல  ேதேன‚ எனக்   , ேமேல ேமல் மாடத் ல் (Balcony) ஏ  எங்ேகா 
ஒ  இடத் ல்  அமர்ந்தாள். எனக்  அைதக்   த்  ஒன் ம் ெதரியா .

அன்  இர ேல நான் ேமைடக்  வந்  ந்தேபா , ஒ  ஸ் ரீ ேமைடக்  ேமல் இ ந்தாள். 
இேதா அவள் அங்  க்ைக ல்  அவள் அந்த தைடையத் தாண் , ேதவன்அவ ைடய 
  வாசத் ன்  ேமல்  ரிைய ெசய்யத்தக்க அந்த இடத் ற்  அவள் வந்தாள். அவள்  சரியாக அந்த 
இடத்ைதத் ெதாட்ட டன்  “அேதா ெதாைல ேல ேமல்மாடத் ல்  அமர்ந்  ெகாண்  இ க் ற அந்த 
   ஸ் ரீ, இரண்டாவ  ேமல் மாடத் ல் , இரண்டாவ  நபராக,   ய கட்டங்கைளக் ெகாண்ட 
ஆைட அணிந்  இ க் ற அந்த    ஸ் ரீ, அவ ைடய ெபயர ்  ம . இன்னார், இன்னார். 
அவள் இர  ல் ”தபால் அ ப் னராக“ பணி ரி ம் ஒ  கா  ேகளாதவரான தன் ைடய 
கணவ க்காக ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தவள் ”, என்றார். அைதக் ேகட்ட ம் அவள் ஏறக் ைறய 
மயங்    ந்  ட்டாள். அவள் ஒ   த்தரன்  சைபையச் ேசர்ந்தவள் .  ன்  ேதவன்,  “கர்த்தர் 
உைரக் றதாவ , அவர ்  கமானார்‚” என்றார். அவள் அன் ர   ட் ற் ச ் ெசன்றெபா   
அவ ைடய கணவர் கதவ ேக ம ழ்ச் யாக நின்  ெகாண்  இ ந்தார.் அேத நி டத் ல்  
அவ க் ,  “அ ப் னரின்” அ வலகத் ல் அமர்ந்  ெகாண்  இ க் ம்ெபா ேத அவ ைடய 
கா   றக்கப்பட்ட .
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அைத அங்  அமர்ந்  இ க் ற அந்த க ப் நிற ஸ் ரீ அைத கண்    வா த்தாள். அவள், 
பத்  வ டமாக  ட் ல் ராக் என்ற இடத்  ள்ள மனேநாயாளிைய  ணப்ப த் ம் ம த் வ 
மைன ல் மனநிைல பா க்கப்பட்டவளாக காப் மைன ல் இ ந்  வந்தஅவ ைடய 
சேகாதரிக்காக   வா த் க் ெகாண்  ந்தாள் .  ன்  பரி த்த ஆ யானவர், அவளிடத் ல் 
வந் , அவள்  யார் என் ம்,அவ ைடய சேகாதரி  யார் என் ம்    னார.்  ெதாடர்ந்  அவள்   த் 
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ெவ   த்தவள்  என் ம்    எ  றவள்  என் ம், பத்  வ டமாக  வற் ல் தன் தைலைய 
ேமா க் ெகாள் றாள் என் ம்   னார.் ஆனால்,  “கர்த்தர் உைரக் றதாவ , அவள் 
 ணமானாள்”. ம நாள் காைல ல் , அந்த கத ன்  வ யாகச் ெசன்ற அந்த காப்பாளரிடம், 
மனநிைலபா க்கப்பட்  ந்த அந்த சேகாதரி, தன் ைடய சரியான மனநிைல டன்  கத ன்  
ஓரத் ல் நின்  ெகாண்  தன்ைன ெவளிேய   ம்ப யாகக் ெகஞ் க் ெகாண்  ந்தாள். 
 காேகா ல் இ க் ம் தன் ைடய சேகாதரிக்  தான்   கமானைதக்   த்  தகவல் 
அ ப் னாள். அைதக்  ேகட்ட டன்  இந்த ஸ் ரீ, “இரக்க ள்ள ேதவேன! இ தான் கடந்த இர ல்  
ேமைட   ந்  உைரக்கப்பட்ட ”, என்றாள்.

 ற  இவள், அன்ேப, உன்னிடம் ேபா மான பண ல்ைல என்  எனக் த் ெதரி ம், 
ஆைகயால் நான் உனக்  இப்ெபா ேத  மான பயணச் ட்ைட அ ப்  ைவக் ேறன் . 
உடன யாகப்  றப்பட்  வா; நாைள இர ல்   ட்டமான      ெப  ற  என்றாள்.

பத்  வ டமாக மனநிைல காப்பகத் ல் (ம த் வமைன ல்) இ ந்தவள்  ம நாள் இர ேலேய 
ேமைட ன்  ேமல் நின்  சர்வவல்லைம ள்ள ேதவ க்  நன் கைள ஏெற த்தாள் .

அ  என்ன? அவ ைடய சேகாதரி, உலகத் ன்  காரியங்களி  ந்  உைடத்  ஊ   ச் 
ெசன்றாள் . உலகத் ன்  காரியங்கள்  என்    ம்ெபா  ,  ைக  த்தேலா,   த்தேலா, மற் ம் 
 னிமா பார்ப்பேதா மாத் ரம்  அல்ல, அ  வாசத்ைதேய ெபா ட்ப த்  ேறன் . அவள் 
தன் ைடய   வாசத் னாேல ேமற்ெகாள் மட் மாக எல்லாவற்ைற ம் கடந்  வந்தாள். அவள், 
“ேதவனால் ஒ  ெவள்ைள ஸ் ரீக்  அைதச் ெசய்யக்   மானால், க ப்  நிற ஸ் ரீயா ய 
எனக் ம் அைதச் ெசய்ய   ம் என்றாள்”. ேதவன் அைதச் ெசய்தார.் நம் ைடய   வாசமான  
சந்ேதகத்ைத ெஜயங்ெகாள் ம் ெபா ெதல்லாம், ேதவன் அைதச் ெசய்வார.் அ  எவ்வள  
ேமாசமா  ந்தா ம் அ  ஒ  ெபா ட்டல்ல,

ஓ‚ அவர ்  க் றார‚்

இங்  ப்பவர்களில் யாராவ   காேகா ல் அன் ர  அந்த ஸ் ரீ ன்  சாட் ையக் 
ேகட்டவர்கள்  உண்டா? உங்க ைடய கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . நல்ல , ஆம், அேநகர ் இங்ேக 
 ற்  ம் இ க்  ர்கள் . நிச்சயமாக, இவ்வள  காலம் அந்த ஸ் ரீ மனநிைல ம த் வமைன ல் 
இ ந்தாள். அ  என்ன?   வாசேம ெஜயம்.
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இப்ெபா  , அேத இேய  இன் ர ேல நம் டன் இ ப்பாரானால்  நான் என் ைடய 
  வாசத்ைத, அவ ைடய வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் சார்ந்  க்க ைவக் ம் பட்சத் ல்  அவர ்
  ம்ப வந்  அேத காரியத்ைதச் ெசய்வார.் உங்க ைடய   வாசம்  அவ ைடய 
வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் சார்ந்  க் ம் ேபா  அவர ் அைதேய ெசய்வார.் அங்ேக  ட்டத்தார ்
மத்  ல்உங்களில் யார ் ஒ வ க்காவ  அவர ்அைதச் ெசய்வார ் என்றால்; அவர ் இன் மாக 
  க் றார ் என நீங்கள்    வா ப் ர்களா? அவர ்    ல் இ க் ம்ெபா   இந்த  தத் ல் 
தான் அவர ் ெசய்தாரா? அப்ேபாஸ்தலர்கள்  இந்த வ  ல் தான் ெசய்தார்களா? ப ல் அந்த 
மனிதைன ேநாக் ப் பார்த்தேபா ம்.... இேய   ணற்றண்ைட ல்  ஸ் ரீேயா  இ ந்தெபா  , 
ஏன், ஒ  ஸ் ரீ அவ ைடய வஸ் ரத்ைதத் ெதாட்   ட் ப் ேபாய் உட்கார்ந்  ட்டாள் . அவேரா 
  ம் ப் பார்த் , யார ் என்ைனத் ெதாட்ட  என்றார்? ெதாட்ட  யார ் என்  ெதரிய ல்ைல. 
ஆைகயால் தான் “யார ் என்ைனத் ெதாட்ட ” என்றார். எல்ேலா ம் ம க்க, அவர,்  “நான் 
பல னமாேனன், என்னிடத்   ந்  வல்லைம  றப்பட்ட ”, என்றார்.  ற  தன்ைனத் ெதாட்ட 
ஸ் ரீையக் கண்   க் ம் மட் ம்  ற்  ம் பார்த்தார். அவ க்  உ ரப்ேபாக்  இ ந்த . 
அவர ்அவளிடத் ல், “உன் ைடய   வாசத் ற்  ெஜயம்  ைடத்த ”, என்றார்.

அ  என்ன? அவர,் “நான் உன்ைன  கமாக் ேனன் ” என்  ஒ ேபா ம் ெசால்ல ல்ைல. அவர ்
உன்    வாசம்  உன்ைன இரட் த்த  என்றார். நீ என்ன ெசய்தாய்? உன்னிடத் ல்  ேமற்ெகாள் ற, 
ெஜயங்ெகாள்  ற, எல்லா அ  வாசத்ைத ம்  ழ்த் ன   வாசத்ைத நீ ெபற்  க் றாய். 
ஆைகயால் அவள் தன் ைடய இ தயத் ல் அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  ஓரத்ைதயாவ  
ெதாட்ேடனா ல்  நான்   கமாேவன்  என்  ெசால் க் ெகாண்டாள். அவள் அைதச் ெசய்வதற்  
அவ ைடய ெசாந்த  ந்ைத ல் ஏதாவ  ஒ  காரியத்ைதப் ெபற்  க்கேவண் ம். அன்  அவர ்
ெசய்த அேத காரியத்ைத   ம்ப ம் இந்தநாளிேல ெசய்வார ் என்  அவ ைடய ெசாந்த 
வார்த்ைதேய ேகா  ற . “இன் ம் ெகாஞ்சக் காலம்  இந்த உலகம் என்ைனக் காணா . ஆனால், 
நீங்கேளா என்ைனக் காண் ர்கள் . நான்  ெசய் ற  ரிையகைளத் தா ம்ெசய்வான் , நான் 
 தா னிடத் ற் ப் ேபா றப யால்  இைவகைளப் பார்க்  ம் ெபரிய  ரிையகைள ம் 
ெசய்வான்”.
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இேதா, நாம் இங்ேக இந்த கைட  நாளிேல   த் க் ெகாண்  க் ேறாம். இேய  இங்ேக 
இ க் றார.் நாம் ெஜ க்கலாம். நாம்   வா ப்ேபாமாக. நான் ெஜ க் ம் ேபா  
  வா  ங்கள் .

கர்த்தாேவ, இங்ேக இேதா ஒ   ட்ட மக்கள்  இ க் றார்கள் . நீர ் ஒ  மகத்தான ேதவன். 
ேவதத் ல்  ரள் ட்டத்தாைர நீர ்  கமாக் னைதக் காண் ேறாம். இஸ்ரேவலர்களின்  
யாத் ைர ன்  ேபா , ேமாேச ன்  வ  நடத் த ேல கடந்  வந்தவர்களில் ஒ வ ம் 
ெபல னர்களாய் இ ந்த ல்ைல. ஆண்டவேர‚ நீேர மகத்தான ம த் வர.் நீேர அந்த மகத்தான 
அ ைவ   ச்ைசயாளர.்
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இப்ெபா   ஆண்டவேர, இன் ர ேல தங்க ைடய சரீரத் ேலா அல்ல  ஆத் மா ேலா 
 யா யாய் இ க் ற இந்த மக்கள் , மகத்தான ைவத் யரா ய உம் டத் ல்  தங்க ைடய 
காரியங்கைள ஒப்  ப்பார்களாக.  தாேவ, நீர ்தாேம அவர்களிடத் ல் இ க் ம் சந்ேதகமான  
ெவட்  எ க்கப்படத்தக்கதாக அ ைவ   ச்ைச ெசய்த  ம்.

உம் ைடய வார்த்ைதயான  நீர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க்  ர் என்  
   ற . நீர ் தாேம அந்த கத் ைய உபேபா க் ம் ப யாக நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். அந்த 
கத் ையக் ெகாண்  வந்  நீர ்இன் ம் மாறாதவராய் இ க்  ர ்என்பைத ெவளிப்ப த் ம். நான் 
உங்கேளா ம், உங்க க் ள் ம ்இ ப்ேபன்  என் ர்; மற் ம் ஆண்டவேர‚ நீர ்இங்ேக இ க்  ர ்
என்பைத மக்கள்  கா ம் ேபா , பாவத் ற் ம் எல்லா  யா க க் ம் ேமலாக இந்த 
கட் டத்  ள்ள அவர்க ைடய   வாசம் ேமேல எ ம்  அவர்கள்   கமாவார்களாக. இைவகைள 
இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம்.ஆெமன் .

என்ைன ஒ  ஸ்தானத் ற் ள்ளாக அ  ெபா த்  றைத உங்களால்  உணர்ந்  ெகாள்ள 
அல்ல  ெமச் க்ெகாள்ள    றதா? இப்ெபா   இங்ேக கவனி ங்கள் . இ  ற்  ஐம்ப  
அல்ல  அதற் ம் ேமலான நபர்கள்  இங்ேக நின்  ெகாண்  க்  ர்கள்  என   க் ேறன் . ஆம்‚ 
அ கமாய் இ க்  ர்கள்  என   க் ேறன் . எனக் த் ெதரிய ல்ைல. ஆனால், இங்  ஒ  ெபரிய 
 ட்டத் னர ் இ க்  ர்கள் . எனக்  ெதரிய ல்ைல. அவ க்  என்ைனத் ெதரியா  என் ம், 
என்னிடத் ல் உள்ள தவ  என்ன என்  அவ க் த் ெதரியா  என் ம் ெசால்  றவர்கள்  
இங்  க் றவர்களில் எத்தைன ேபர?் உங்க ைடய கரங்கைள உயர்த் ங்கள். ஆம் ஐயா? 
நல்ல , அேநகர ்எல்லா இடத்  ம் மக்கள்  இ க் றார்கள் . நிச்சயமாக நான் அ ேயன், ஆனால் 
அவர ்அ வார்.
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இப்ெபா   நீங்கள்  அந்த ஸ் ரீ ெகாண்  ந்த அேத   வாசத் ல் உங்கைள அவ க்  
அர்ப்பணித்  அவர ்உங்களிடத் ல்  ேப வார் என்றால் அவைர நீங்கள்    வா ப் ர்களா? எந்த 
காரிய ம் நி  க்கப்பட்  ந்தால், அ  ஒ  நி  க்கப்பட்ட உண்ைமேய.

யாராவ  ஒ வர ்இங்ேக வந் , “என்னிடம் (ேகன்சர்)  ற் ேநாய்க் த்  ர்  உண் ”, என் ம், 
ேமாசமான  ழ்நிைலைய அைடந்த ஒ   ற் ேநாைய அவர ் எ த்  ம த் வர்கைள அைழத் , 
 ற் ேநாைய  கப்ப த்த    ம் என் ம் நி  ப்பாரானால் , உலகத் ல்  உள்ள அைனவ ம் அந்த 
 கத் ற்காக ஓ  வ வார்கள். ஆம் சேகாதரேர, நான் இேய   ஸ்  அேநக  ற்  ேநாய்கைள 
 கமாக் னைதக் கண்  க் ேறன் , ஆனால் அவர ் ஒன்ைற மட் ம் தான்  ேகட்டார,்  “நீ 
  வா ப்பாயானால்” அ தான் க னமான காரியமாகத் ேதான்  ற . அவர்   டரின்  
கண்கைளத்  றப்பைதக்  கண்  க் ேறன் ,  டவர்கைள நடக்கச் ெசய்தைத ம், மரித்  ட்டார் 
என்  ம த் வர்கள்  அ க்ைக ெகா த்த  ன் ம் அவர்கைள உ ேரா  எ ப் னைத ம் 
கண்  க் ேறன் . அவர ் அேநக காரியங்கைளச் ெசய்  க் றார.் அைவகளில் நான் பார்த்த 
காரியத்ைத மாத் ரம் எ தேவண் ம் என்றால் எவ்வள   த்தகங்கள்  எ  னா ம் ேபாதா . 
இ ப்  ம்   வா க்கச ்ெசய்வ   கக் க னமாக இ க் ற .
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இப்ெபா   இங்  இ க் ற ஒவ்ெவா   யா யஸ்தர்க ம், உங்களால்   ந்த வைரக் ம்  
பயபக் யாய் இ ங்கள் . நான்  உணர்ச் வசப்ப த ல்  அ க நம் க்ைக ள்ளவன் . உணர்ச்  
இல்லாதயாெதான் ம் ெசத்தேத என்    வா க் ேறன். உங்க ைடய பக்  ல் 
யாெதா உணர்ச்  ம் இல்ைலெயனில் அைதப்  ைதப்ப  நலமா  க் ம். ஆனால் 
எல்லாவற் ற் ம் ஒ  கால ண் .
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நீங்கள்  என்னிடத் ல் வந் ,  “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், எனக்  ஒ     டாலர்  க ம் 
அவசரமாகத் ேதைவ” என்  ேகட் , நான்உங்க க்  அைதக்  ெகா க்க    ம் என்ற பட்சத் ல்; 
நீங்கள்   க பவ் யமாக என்னிடத் ல்  வந்  “சேகாதரர்  ரான்ஹாம், எனக்  அவசரமாக    
டாலர்கள் ேதைவப்ப  ற ” என் ர்கள். மற் ம் என் ைடய பாக்ெகட் ல்     டாலர்கள்  
ைவத்  க் ேறன்  என்  அ ந்  க்  ர்கள்; ேம ம், அந்த    டாலர்கைள ெகா ப்பதற்  
நான் உங்கள்  ேமல் க ைண ைவத்தாெலா ய அைதக் ெகா க்க  யா  என்  
அ ந்  க்  ர்கள். இப்ெபா   அைத ெப ம்ப க்   க பயபக் ேயா , எ ர்பார்த்  நின்  
ெகாண்  இ ப் Pர்கள்.  ற  நான் உங்க க்  அந்த    டாலர்கைளக் ெகா க் ம் ேபா , 
உங்களால்   ந்த அள  ம ழ்ச்  ல் ஆரவாரம்  ெசய் ர்கள். ஏெனனில், அந்த    டாலர்கைள 
உங்க ைடய கரங்களில் ெபற்  க்  ர்கள் . பா ங்கள் ‚ ஆகேவ, நீங்கள்  வ ம்ெபா   
மரியாைத டன்  என்னிடத் ல்  வா ங்கள் ;  ச்ச ட்  என்னிடம் வந்     டாலர்கைளக் 
ேகட்கா ர்கள் . நீங்கள்  ெசால்வ  எனக்   ரியாமல் ேபாய்  ம். ஆனால், நீங்கள்  வந்  
என்னிடத் ல் ேகட் , நான் உங்க க்     டாலர் ெகா த்த ன்   ச்ச  ங்கள் .

நாம் கர்த்தரிடத் ல் வந் ,  வர்க க்  ெவளிேய ம், உள்ேள ம், எங்ேக  ந்தா ம் 
பரவா ல்ைல. அவ ைடய பரி த்த ஆ ைய அைசவா ம் ப யாக ேகட் க் ெகாள்ேவாம். நீங்கள்  
எங்ேக நின்  ெகாண்  ந்தா ம் அைதக்   த்  எனக்  அக்கைர ல்ைல. எங்ேக இ ந்தா ம் 
சரி எனக்  அக்கைர ல்ைல. ஒ  ேவைள ேதசத் ன்  ெதாைல  ரங்களில் உள்ள யாராவ  
ஒ வ க்காக நீங்கள்  ெஜ த் க் ெகாண்  ப் ர்களானா ம், அதற்காக அவர ்ெசயல்ப வார.்
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நாம் அைதப் பார்க்கலாம் . என்ைன ேசா த் ப் பா ங்கள்  என்  ேதவன் ெசான்னார். அவர ்
ேதவன்  தானா  இல்ைலயா  என்  நி  ப்பதற்  அ ேவ  ஒ  நல்ல  வ .  என்ைன  ேசா த் ப்
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பா ங்கள் என்  கர்த்தர் உைரக் றார.் இப்ெபா  , அவர ் ேதவனா  ப்பாரானால் ‚ அவர ்
ேதவனாகத் தான் இ க் றார ் என்பைத நாம் அ ந்  க் ேறாம். அப்ப ெயன்றால் அவர ்
அந்நாளிேல ெசய்த அேத காரியங்கைள இங்ேக இன் ர ேல நிகழ்த் ம்ப யாக ேவண் க் 
ெகாள்ளலாம். அப்ேபா  நீங்கள்  இங்ேக வரேவண் யஅவ யம் இரா . இப்ேபா  இந்த 
கட் டத் ல்  உள்ள எனக்  ெதரிந்த  ன்  ெவவ்ேவ  நபர்க க்காவ  நடக் ெமன்றால்  அைத 
ஒ  ெபா ட்டாக நான் ஏற் க்ெகாள்ள   ம்ப ல்ைல. ஆைகயால் எனக்  ெதரியாத யாேரா ஒ  
நப க்  நடந்ேதறேவண் ம்.

 யா கைள அ ந்த வைரக் ம் ,  யா யா  க் றவர்களில் ஒ வர ் மாத் ரேம எனக் த் 
ெதரிந்த நபராக இங்  இ க் றார.் அ  ஒ   யா  அல்ல. அ  என் ைடய நல்ல இனிைமயான 
  ய நண்பர ் ஈ த் ைரட் அவர்கள் . அவள்  ன்ேன அமர்ந்  இ க் றாள். எனக்  அவைளத் 
ெதரி ம், அவள் அேநக வ டங்களாக அவ ப்பட் க் ெகாண்  ந்தாள். நாங்கள்  அவ க்காக 
ெஜ த்ேதாம், அந்த வ ேயா   ட அவள் ெசன்றாள். கர்த்தர் அவ ைடய இ க்கண்ணி  ந்  
அவைள    க்கேவ இல்ைல. எனக்  ஈ த் டம் என்ன ெபல னம் இ க் ற  என்பைத 
அ ேவன். அைதத் த ர இங்  க் ற யாைர ம் எனக் த் ெதரியா . என்ன  யா  இ க் ற  
என் ம் எனக் த் ெதரியா . ஆனால் என்ைன உங்க க் த ் ெதரி மானால், அ  நான் அல்ல; 
அவர ் கர்த்தர் என்பைத அ  ங்கள் . இப்ெபா   நீங்கள்  ெஜ  ங்கள் , நா ம் ெஜ க் ேறன் . 
நாம் ெவ மேன கர்த்தைர   வா ப்ேபாம்.
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இப்ெபா   சேகாதரி. ெகர் , உங்களால்    ந்தவைர 'மகத்தான ைவத் யர், இப்ெபா   
நம் அ  ல் இ க் றார,் க ைண ள்ள இேய ', - பாடைல ெம வாக இைசப்பாயாக.

நான் இங்  என் ைடய நண்பர ் சேகா. ேபங்க்ஸ்  உட்ஸ்  -ஐ ேநாக் ப் பார்க் ேறன் . சேகா. 
ேபங்க்ஸ்  உட்ஸ்  அவர்கள் , இங்ேக இந்த  டாரத் ல்  தர்மகர்த்தாக்களில்  ஒ வர ் என எவ ம் 
அ ந்தெதான் . ஆனால், அவர ்இதற்   ன்பாக ெயேகாவா சாட் க்காரராக இ ந்தார.் அ ேவ 
அவ க்  நிச்சயமானதாக இ ந்த . ஆனால்,    ல் க்  அவர ் வந்தேபா  கர்த்தர் ெசய்த 
காரியத்ைதக் கண்டார.் அவ க்  ேபா ேயா ேநா னால் ஊன ற்ற ஒ  மகன் இ ந்தான் . அந்த 
 ழந்ைதக் ஒ  கால்  ேமேல இ க்கப்பட்  ந்த . அவர ் ெதாடர்ந்   ட்டங்க க்  வந்  
ெகாண்  ந்தார.் அ  எனக் த் ெதரியா . அவைரப் பற்  நான் ேகள் ப்பட்ட ல்ைல. நான் 
  டன்  நாட்   ந்    ம்  வந்ேதன்.கட் டத் ன்   ன்னாக இ ந்த அந்த   வைன 
கர்த்தரா ய இேய  ேட ட் என ெபயர ் ெசால்  அைழத்   கப்ப த் னார். இன்  அந்தப் 
ைபய க் , எந்தக் கால்  டக் வாதத்   ந்   ணமான  என்  அ வ  க னமாக இ க் ம். 
பார்த் ர்களா‚ ஓ‚  ற் க்கணக்கான காட் கள்  உண் , நீங்கள்    வா த்தால் மட் ம் ேபா ம்‚
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இப்ெபா   இங்  ஆ ஷ்    ைவச் சார்ந்த மக்கள்  (Amish) அல்ல  ெமேனாைநட் 
(Mennonite) மக்கள்    ைவச் சார்ந்த    ஸ் ரீகள்  ெதாப் கைள அணிந் ெகாண்   லர ்
இ க் றார்கள்  என நம்  ேறன் . இவர்கைள நான் பார்க் ம் ேபா  அந்நாளில்  நடந்த சம்பவம் 
ஒன்  என் ைடய ஞாபகத் ற்  வ  ற . இ  அந்த சம்பவத்ைத எனக்  நிைனப் ட்  ற . 
நான் ேவ ன் ேகாட்ைட (flat wayne) இந் யானா ல் இ ந்தேபா , ஒ  ெமேனாைநட் அல்ல  
ஆ ஷ்    ைவச் சார்ந்த ஒ  ெபண்  என நிைனக் ேறன்; அவள்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் 
ெகாண்டாள் . அ  ஒன்  ெமேனாைநட் அல்ல  ஆ ஷ்  என நிைனக் ேறன் . ஏதாவ  ஒன்றாக 
இ க்கேவண் ம். அவள் ஒ  அன்பான ெபண் . அவள் “மகத்தான ைவத் யர் நம் அ  ல் 
இ க் றார;் அவர ்க ைண ள்ள இேய ” என்ற பாடைல வா த் க் ெகாண்  ந்தாள். அப்ேபா  
ஒ   டமான  ழந்ைத என் ைடய கரங்களில் ெகா க்கப்பட்  ந்த , நான் ெஜ த்தேபா , 
அந்த     ழந்ைத  கமைடந்த . அ  என் ைடய கரங்களில் இ ந்  எ  ,   த்  
ேமைட ன்     ஓ ன . இைதக் கண்ட அந்த  ழந்ைத ன்  தாயார் மயங்    ந்தாள். அந்த 
ஆ ஷ்  அல்ல  ெமேனாைநட் ெபண்  அந்த ஸ் ரீைய அ ந்  ந்தாள் , பரி த்த ஆ யானவர் அந்த 
ெபண்ைனத் தாக் ன டன்  அவள் கத்த ஆரம் த்  ட்டாள். அவள் தன் ைடய கரங்கைள 
உயர்த்   யாேனா வா ப்பைத  ட்  ட்  ஓ  ட்டாள் . ஆனால், அந்த  யாேனாேவா 
நி த்தாமல், அந்த “மகத்தான ைவத் யர் நம் அ  ல் இ க் றார;் அவர ்க ைண ள்ள இேய ” 
என்ற பாட ன் இைச         ம் தவறாமல் தானாக வா த் க் ெகாண்ேட இ ந்த . மக்கள்  
எல்லா பக்கத்   ந் ம் அந்த வ  ன் அ ேக வந்   ட்டமாக   னர.் அந்த ெவள்ைள 
பட்டன்கேளா ேம ம்   மாக அ த் க் ெகாண்  “மகத்தான ம த் வர ் நம் அ  ல் 
இ க் றார;் அவர ் க ைண ள்ள இேய ” என்  இைசத் க் ெகாண்ேட இ ந்த . அங்ேக 
    ந்த மக்கள்  தைர ேல ம் மற் ம்  றங்களி ம் பரி த்த ஆ  ன்  ரசன்னத் னாேல 
ந க்கத்ேதா  சாஷ்டாங்கமாய்   ந்தனர். அவர ் இன் ம்   க் றார,் இன் ம் 
இேய வானவேர‚.
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இப்ெபா   நாம் அந்தப் பாடைல ஒ  நி டம் வாைய    ரீங்கார ட் ப் பா ேவாம். அதன் 
 ற  கர்த்தர் என்ன ெசய்யப் ேபா றார் என பார்ப்ேபாம். இப்ெபா   எல்ேலா ம்   வாசத் ல்  
நிலவரப்பட் ,    இ தயத்ேதா    வாசமாய் ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  ங்கள் .
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மகத்தான ைவத் யர்; இப்ெபா   நம் அ  ல் இ க் றார.்...

கர்த்தரா ய இேய ேவ, இைவகைள அ  ம் ஆண்டவேர. . .  (சேகாதரன்   ரான்ஹாம் 
அைம யாக ெஜ க் றார)்

.... ஓ, இேய  ன்  சத்தத்ைத ேக ங்கள் ,
இ தயங்கள்  களி  ம்,
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 ராப் பாட ல் , ஒர ்இனிைம
இனிைம......

இப்ெபா    யா யஸ்தர்கேள! நீங்கள்  அைனவ ம் உங்க ைடய எல்லா 
அ  வாசத்ைத ம் கைளந்  எ  ங்கள் ‚ உங்களில் அேநகர ் இதற்   ன்  இைதப் 
பார்க்க ல்ைல என்றா ம், “எப்ப யா  ம் நான் இைத   வா க் ேறன்”, எனக்   ங்கள்.

இேய ேவ மகத்தான இேய ேவ‚

(சேகா.  ரான்ஹாம், “மகத்தான ம த் வர”் என்ற பாடைல  னங்  றார)்

நான் மதெவ   த்தவனாக இல்ைல என நம்  ேறன் . ஆனால், இப்ெபா   என் ைடய 
அைறக் ள்ளாகச ் ெசன் ,  க ம் ரக யமான அைறக் ள்   ரேவ த் ; கத கைள  ட் க் 
ெகாள்வைதப் ேபால் இ க் ற . இப்ேபா  என்ைனச்  ற்   க் ற இந்த  ட்டத் னரிட  ந்  
என்ைன    த் க் ெகாண்ேடன். பார்த் ர்களா?  “அந்தரங்கத் ல் இ க் ம் உன்   தாைவ 
ேநாக் , ெஜபம் பண் , அப்ெபா   அந்தரங்கத்ைதப் பார்க் ற உன்  தா ெவளியரங்கமாய் 
உனக் ப் பலனளிப்பார்”. ேக ங்கள்  ெகா க்கப்ப ம், ேத ங்கள்  கண்டைட ர், தட் ங்கள்  
 றக்கப்ப ம். ேத  ற எவ ம் கண்டைட றான் . அங்ேக இ க் ம் அந்த படத்ைதப் பா ங்கள், 
அந்த ெவளிச்சம்; ஒளிவட்டம்; அ  ேபாலேவ இங்  க் றார ் என்பைத நிைன ல்  
ெகாள் ங்கள் .அ  ெவ  ெதாைல ல்  இல்ைல. அ தான்  எண்ணங்கைளப் ப த்த  ற . அ  
  ஸ் . “நான் ேதவனிடத்   ந்  வந்ேதன், ேதவனிடத் ற்ேக   ம்பப் ேபா ேறன்”. அவர் வந்  
ம ப  ம் எப்ப  இ ந்தாேரா அப்ப ேய   ம்பச் ெசன்  ட்டார.் அவர ்  ம்ப வ ம்ெபா  , 
கர்த்தாரா ய இேய    ஸ்  மா ச சரீரத் ல் இ ந்தைதப் ேபாலேவ இ ப்பார.்
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நீங்கள்  ஒ ேவைள இப்ப ச ் ெசால்லலாம்,  “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், நீங்கள்  என்ன ெசய்  
ெகாண்  க்  ர்கள் ”. என்ைன நான்  ட் க் ெகா த் க் ெகாண்  க் ேறன் . நான் இங்ேக 
ெவ மேன நின்  ெகாண்  இ க் ேறன் . இப்ெபா  , இ  ஒ  காட் க்காக அல்ல. இல்ைல 
ஐயா? நீர ் அப்ப  நிைனக்க ேவண்டாம். அப்ப  நிைனத்தால் ஒ  ேமாசமான நிைலைமக் ள்  
ெசல் ர்கள் . அ  எதற் ள்ளாகேவா ெசல்ல பலவந்தம் பண்ணி  யற் த் க் ெகாண்  க் ற . 
ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  நி  க்கப்பட ேவண் ய நிைல ல் இ க் ற . அவர ்“அப்ப யாக 
இ ந்தார”் என நான்   ேனன். அவர ் அப்ப  இல்ைலெயன்றால் என்னவா ம்? அவர ்
எப்ெபா  ம் தன் வார்த்ைதையக் காத் க் ெகாள் றார். எனக்  அைதக்    த்  
பயேம  ல்ைல. யாராவ  ஒ வர ் அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  ஓரத்ைத கண் ப்பாகத் 
ெதா வார்கள் .
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அவர ்சரியாக இப்ெபா ேத “நம் ைடய பல னமான உணர் கைளக் ெகாண்  ெதாடப்படக் 
  ய  ரதானஆசாரியராக நமக்  இ க் றார”் என் ேவதாகமம்    ற .

அங்ேக நீல நிற ஆைட அணிந்  க் ற ஸ் ரீேய‚ நீ என்ைன  க உத்தமமாக பார்த் க் 
ெகாண்  க் றாய்‚ உன்ைன எனக் த் ெதரியா . நான் உன்ைனக் கண்ட ல்ைல என 
  வா க் ேறன் . இங் ள்ள எவராவ  தங்கள்    வாசத்ைதக் ெகாண்  என்ைனத் ெதாட்டதாக 
எனக் த் ெதரிய ல்ைல. ஒ ேவைள அ  உத   க் ம். ஆனால், உனக் த் ேதவன் ேதைவயாக 
இ க் றாரா? நான்  உனக்  ஒ  அன்னியன் என்றால் , உன் ைடய கரத்ைத ேமேல உயர்த் . 
உன்ைன எனக் த் ெதரியா , ஆனால் என்ைன உனக் த் ெதரி ம். சரி நல்ல , நீ இங்ேக 
எதற்காக இ க் றாய் என்பைதப் பற்  எனக்  ஒன் ம் ெதரிய ல்ைல. எனக்  ெதரிந்தமட் ம் 
நான் என் ைடய வாழ்க்ைக ல்  உன்ைன கண்டேத ல்ைல. நீ ஒ  ேவைள என் ைடய 
 ட்டங்களில் எங்ேகயாவ  கலந்  ெகாண்  க்கலாம். கர்த்தரா ய இேய  மாத் ரம் உன் 
 ரச்சைன என்ன என்  ெசால்வாரானால், நீ அைத   வா ப்பாயா? அ  சத் யமா  ந்தால்  நீ 
அைத   வா க்க ேவண் ம். அ  மற்றவர்க க்   ரிைய ெசய் ம் ப    வாசத்ைதப் ெபற 
வ ெகா க்கக்   ம். பா ங்கள் , எனக் த் ெதரிய ல்ைல. நீ அங்ேகேய உட்கார்ந்  என்ைன 
ேநாக் ப் பார்த் க்  ெகாண்  இ ந்தைதக் கண்ேடன் . நீ கவனம்  தறாமல் உன் ைடய கண்கள் 
என்ைனேய ேநாக் க் ெகாண்  ந்த . நீ ெந ங்  ள்ளாய்.

68

இங்ேக  ன்னாேல அமர்ந்  இ க் ம் ஸ் ரீைய நான் அ ேவன். மற் ம் இங்  இ க் ம் 
மக்கைள ம் நான் அ ேவன். ஆனால், எனக்  உன்ைனத்; ெதரி ம் என்  நிைனக்க ல்ைல. 
இல்ைல‚ நான் அப்ப  நிைனக்க ல்ைல. ஆனால், அவர ்அ வார். இந்த ேமைட ன் ேமல் நின்  
ெகாண்  க் ம் இந்தச ்சமயத் ேலேய உனக்  ஒ  ேதைவ இ க் மானால்..... ஆம், இப்ெபா   
எவேர ம் காணக்   மானால்‚ உங்களால் காண    ம் என நான் நம்  ேறன் . அந்த ஸ் ரீ 
மங்கலா க் ெகாண்ேட ேபா ற  ேபால் எனக்  ெதரி ற . ஆனால், அவ க்  ேவ  ஏேதா 
ஒன்  தவறா  க் ற . அவ க்  ேதால்  யா   க் ற . அ  சரி. அ  உண்ைமெயன்றால்  
உன்  கரத்ைத உயர்த்த ம். அ  அவ ைடய சரீரத் ல் உள்ள . ெவளிேய காணப்பட ல்ைல. 
ஆனால், அவளிடத் ல் அந்த  யா  உள்ள . அ சரி. பா ங்கள். ெவ மேன ெதாடர்  
ெகாண்ட ல். . . .  “எங்கைள ேநாக் ப் பா ங்கள் ” என்  ப ல் ெசான்ன ேபா , அவர்கள் 
உ  ேயா  அவைர ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  க்ைக ல்,  “நீ  கத்ைதப் ெப ம்ப  
  வாசம் உனக்  உண்ெடன்  நான் காண் ேறன் ” என்  ெசான்னார்.

உன்  பக்கத் ல் அமர்ந்  இ க் ம் ஸ் ரீையக்   த்  என்ன? அவ ம் ெஜ த்த னால்  
அவ க்  இ ந்த தைடயான  உைடக்கப்பட்  க் ற .  ஸ் ரீேய  எனக்  உன்ைனத்  ெதரியா .
69
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நாம் இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர ் அந்நியர்கள். அ  சரிேய. இப்ேபா  பரி த்த ஆ யானவர் 
உனக்  என்ன  ரச்சைன என் ம் அல்ல  எதற்காக நீ இங்  க் றாய்‚ அல்ல  உன்    யத் ல் 
உனக்  மட் ம் ெதரிந்த, எனக் த் ெதரியாத காரியத்ைத ெவளிப்ப த் வாரானால் , அ  
  ஸ்  னிடத்   ந்  வ ம் காணக் டாத சக் ‚ வல்லைம என்    வா ப்பாயா? சரியாக 
இப்ெபா ேத நான் ஒன்ைற ேகட்க   ம்  ேறன் . உன்  ேமல் ஒ  உணர்  இ க் ற . ஒ  
உண்ைமயான, இனிைமயான, தாழ்ைமயான, பணிவான ஒ  உணர் , அ  சரிெயன்றால் உன் 
கரத்ைத உயர்த் . பா ங்கள் , அ ேவ, சரியாக உனக்  ேமேல அந்த ெவளிச்சம் நின்  ெகாண்  
இ க் ற . மற் ம் உன் ைடய கால்களி ம், பாதங்களி ம்  ஒ   ரச்சைன னால் 
அவ ப்ப  றாய். அ  சரி, இல்ைலயா? அ  சரியாய் இ க் ம் பட்சத் ல் , உன்  ைக  ட்ைடைய 
மக்க க்   ன்பாக அைசத் க் காட் . அவர்கள் அைதக் காணட் ம். இனி ம ப  ம் அ னால் 
ெதால்ைலப்ப த்தப்ப வாய் என நான்  நிைனக்க ல்ைல.

எ  இைவகெளல்லாவற்ைற ம் ெசய் ற ? என்ன அ ? இேதா இந்த மக்கைள என் ைடய 
வாழ்ைக ல் கண்டேத ல்ைல. எ  இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய் ற . அந்த இ வர.்

அந்த ஸ் ரீக்  அ த்ததாக ஒ  வா பன் அமர்ந்  க் றான் . அேதா அங்ேக இ க் றான் . 
அ  அவைன தாக் ன டன், அவன் அழ ஆரம் த்  ட்டான் . அவன் ஏேதா ஒ  காரியத் ற்காக 
அல்ல  அந்த ஸ் ரீக்காக அ  றான் . ஓ‚ இல்ைல‚ அ  அந்த வா பைனக்   த்தேத. அவன் 
ெதாண்ைட  ம், தைல  ம் இ க் ம்  ரச்சைன அவைன ெதால்ைலப்ப த்  ற . அ  
சரிேய. வா பேன, நீ எனக்  அந்நியனாக இ க் றாய் என நிைனக் ேறன்? நான் உன்ைனக் 
கண்டேத இல்ைல. அ சரிேய, அ  சரிேய, அ  சரிெயன்றால் உன்  கரத்ைத உயர்த் .
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அங்ேக ஒ  வரிைச ல்  ன்  ேபர ்அமர்ந்  இ க் றார்கள் . என் ைடய வாழ்க்ைக ல் 
அந்த  வைர ம் கண்டேத இல்ைல. அவர்கைளத் ெதாடர்  ெகாண்ட ம் இல்ைல. நீங்கள்  
  வா ப் ர்களா?

இப்ெபா   இந்த  ைச ல்  இங்ேக உள்ளவர்கள் எத்தைனேபர்  யா ேயா ம், 
ேதைவேயா ம் இ க்  ர்கள்? உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . இந்த  ைச ல் ேதைவ ள்ள 
அைனவ ம். ஓ‚ எல்லா இடத்  ம் இ க் றார்கள் . எல்லாம்  சரி. இப்ெபா   ெதாடர்ந்  
  வா த் க் ெகாண்  ங்கள் .

என்ைனப் பார்த் க்  ெகாண்  அமர்ந்  க் ம் அந்த மனிதன், நீ   ஸ் ைவக் கண்டைடந்ேத 
ஆகேவண் ம் அல்ல  மரிக்கேவண் ம்.  ற் ேநாய் உன்ைனக் ெகான்   ம். ேதவேன 
 கமளிக் றவர.்
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இங்  அமர்ந்  இ க் ம்  த்த ஸ் ரீ, சரியாக இங்ேக இந்த இ க்ைக ல், அவள் வ ற் ப் 
 ரச்சைன னா ம்,  ட்   க்கத் னா ம் அவ ப்ப  றாள். அ  சரிதான் , நீ அ  நடந்  
  ந்தா ற்  என   வா ப்பாயா?

இேதா அந்த  தாட் ையப் பார்த் க் ெகாண்  க் ற நீ   வா க் றாயா? உனக் த் ேதைவ 
  ஸ் ேவ. நான் அவ ைடய ஊ யக்காரெனன்  என்ைன நீ நம்  றாயா? உன்ைன  ட்  அந்த 
சைத வளர்ச்  நீங்க ேவண் ெமன   ம்  றாயா? ேதவன் ெசய்வார ் என   வா க் றாயா? 
அந்த வளர்ச்  இ ப்பைத நான் பார்க்க ல்ைல. ஆனால், அ  இ க் ற . அ  உன் க த் ன்  
 ன் றத் ல் இ க் ற . ஒ  ேவைள நான் உன் ைடய ெபயர ்   ம . ேவல்ஷ்  என்  
ெசான்னால்  நீ என்ைன   வா ப்பாயா? அ  சரியா? அ  சரி. அ  தானா? சரி. நான் 
என் ைடய வாழ்க்ைக ல் உன்ைனக் கண்டேத ல்ைல. அ  உனக் த் ெதரி ம். ேதவன் ேமல் 
  வாசங்ெகாண்  .

அங்ேக அமர்ந்  க் ம் அந்த    ஸ் ரீ னிடத் ல் ஒ  மரண அைடயாளம் ெதாங் க் 
ெகாண்  க் ற . அங்ேக ம்  ற் ேநாய் தான். உன்ைன ேதவன்  கப்ப த் வார் என்  
  வா க் றாயா, ஸ் ரீேய? நீ   வா ப்பாயா?  ற் ேநா னால் 
அவ ப்பட் க்ெகாண்  க் றாய். உன்ேமல்  அந்த க ப்  நிழல் ெதாங் க் ெகாண்  க் ற . 
இப்ெபா   நான்    ேறன் , அ  உன்ைன  ட் ச் ெசன்  ட்ட . நீ   வா த்தால் ேபா ம். 
அந்த ஸ் ரீைய எனக் த் ெதரியா . நான் என் வாழ்க்ைக ல் கண்டேத இல்ைல. எனக் த் 
ெதரிந்த வைரக் ம் இங்  க் ம் ஜனங்களில் எவைர ம் நான்  கண்டேத இல்ைல. நீங்கள்  அைத 
  வா ப் ர்களா?
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நான் ஒ  மனிதைனப் பார்த் க் ெகாண்  க் ேறன் . நான் இதற்   ன்  அவைர என் 
வாழ்ைக ல் கண்டேத ல்ைல என நிைனக் ேறன் . அவர ்  டல்இறக்கம் என்ற  யா  னால் 
அவ ப்ப  றார். ஐயா, கர்த்தர் அந்த  டல்  இறக்கத்   ந்  உன்ைன  கப்ப த்த    ம் 
என்    வா க்  ரா? உம் ைடய மைன க்  நரம் தளர்ச்  ம் , பல ன ம் உள்ள . 
உம் ைடய ெபயர.் சங்ைக. ரீஇட் எனக்  உம்ைமத் ெதரியா . நீர ் இந்த நாட்ைடச் 
ேசர்ந்தவ  ல்ைல. நீர ்ஓஹாேயா   ந்  வ   ர.் அ  சரி. அ  சரிஎன்றால்  எ ம்  நில் ம். 
உமக் ம், உம் ைடய மைன க் ம் இந்தத் ெதால்ைல  ர்ந்த . உம் ைடய    
இ தயத்ேதா ம்   வா  ம். இப்ெபா   நீர ்  வா ப் ரா?

இந்த வ  ேல, இந்த வ  ேல  ேழ ெசல்ைக ல்... அங்ேக அந்த ெவளிச்சம் ெதாங் க் 
ெகாண்  இ க் றைதக்  காண     றதா?  இங்ேக  இந்த  வரிைச ல்  ஒ  ஸ் ரீ  ஒ 
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    னால் ெதாற்  ேநாய் ஏற்பட்  (virus Infection) அவ ப்பட் க் ெகாண்  க் றாள். நீ இந்த 
பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்தவள்  அல்ல. இந் யானா ல் உள்ள ெகாலம்பஸ்  என்ற இடத் ல் இ ந்  
வ  றாய். உன் ைடய ெபயர ்எ செபத.் நீ ஓஹாேயா ெத  என்  அைழக்கப்ப  ற ெத  ல் 
வ க் றாய். உங்க ைடய எண்  1932. ஓஹாேயா ெத .   வாசத் டன்  கடந்  ெசல். அ  
இப்ெபா   உன்ைன  ட்  நீங்  ட்ட .   வாசம் ெகாண்  .

இப்ெபா   அந்த ஆ யான  நகர்ந் , இந்தப் பக்கமாக இ க் ற ஒ  மனிதனிடம் 
ெசல் ற . அங்ேக ஏேதா ஒ  இைணப்  இ க் ற . இல்ைல. அவர ் ெகாலம்பஸ்  என்ற 
இடத்   ந்  வந்  க் றார,் மற் ம் அவர்கண்   ரச்சைன  ம், வ ற் ப்  ண்ணினா ம் 
அவ ப்பட் க் ெகாண்  க் றார.் ஐயா, கர்த்தர் உம்ைம  கப்ப த்  சரியாக் வார் என்  
  வா க்  ரா? மற் ம் உம  சேகாதரி ன்  மகள் உமக்   ன்பாக அமர்ந்  இ க் றாள் . 
அந்த  ழந்ைதக்  ஒ  தமான எ ம்   யா   ந்த . அ  இப்ெபா   ேசதப்ப த்த ல்ைல. 
அேதா  ஒ   தமான  க்கைல ஏற்ப த்  ற . நீர ் உம     இ தயத்ேதா ம் 
  வா ப் ரானால்  நீர ் கமாக்கப்ப  ர். ேதவன் ேமல்   வாசமா  ம். இப்ெபா   எத்தைன 
ேபர ்  வா க்  ர்கள் .

நான் இன்ெனா   ற் ேநா ன்  நிழல் இ க் றைதக் காண் ேறன் . சேகாதரி, நீ உன்     
இ தயத்ேதா ம்   வா ப்பாயானால் உனக்  அ  நடக் ம். உன் ைடய   வாசமான  அந்த 
சந்ேதகத் ன்  எல்ைலையக் கடந்   ட்டதா? எத்தைன ேபர ் உங்க ைடய   வாசம் அந்த 
சந்ேதகத் ன்  எல்ைலையக் கடந்   ட்ட  என்    வா க்  ர்கள்? உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த் ங்கள் .  ற  என்ன  தம் இ க் ற ..  தந் ரமாக ஓட்டத்ைத ஓ ங்கள் . எல்லாம் 
  ந்த .
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இங்ேக நாற்கா  ல் அமர்ந்  இ க் ற இந்த   ெபண்கைள எனக்  ெதரி ம். கடந்த 
இர   ந்  அல்ல. ஆனால், இப்ெபா   எனக்  உங்கைளத் ெதரி ம். என் மைன   லம் 
உங்கைளப ்பற்  ெதரிந்  ெகாண்ேடன். உன்  தாய்க்    மணம் ஆவதற்   ன்பாக அவ க்  
ஃபால்ெகர்சன்  (Falkerson) என்ற ெபயர ் இ ந்த . உங்க க்  இ க் ம் இந்த  யா ையக் 
  த்  யா ம் அ யார்கள் . உங்கள் ;  ரல்களில் ெதாற்  ேநாய்  த்  இரத்த சம்பந்தமான 
அல்ல  அ  ேபான்  உங்கள்  ைககளில் ஒ   யா  இ க் ற .  தலாவதாக உன் ைடய 
 ரல்களில் வந்     ற . உங்கள்  இ  ெபண்க க் ம்  அ  இ க் ற . இரண்     
அழகான  மாட் கேள‚ எனக்  உங்கள்  தாயாைர ம்  ெதரி ம்.  ட்டத்தட்ட இ ப  
வ டங்க க்   ன்பாக ஒ  நாள் இர  உங்கள்  பாட் ைய சந் த்த ேபா , அவர்கள் 
காசேநா   ந்    தைலயானார்கள் . அ  சரிேய‚   ம . ஃபால்ெகர்சன் . அழகான   
ெபண்கேள! உங்கைளத் தைடெசய் ற அந்த  சாைச ேதவன் க ந்  ெகாள்வாராக. இேய  
  ஸ் ைவ கல்லைற   ந்  எ ப் ன அந்த வல்லைம,அந்தப்  ரச்சைன   ந்     த்  
இனி ஒ ேபா ம் உங்கைள ெதந்தர  ெசய்யாமல் இ ப்பதாக. இைத நான் ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ன்  அ காரத் னால்  ெசால் ேறன். நீங்கள்  அந்த  சா ன்  ேமல் ேகாபம் ெகாள்ள 
ேவண் ம். ேதவன் நமக்  ெஜயத்ைத த  றார.் அைத நாம் இப்ெபா   ெபற்  க் ேறாம். 
“உங்கள்    வாசேம உலகத்ைத ெஜ க் ற ெஜயம் ”.

இந்த கட் டத் ல்  யாெரல்லாம் அவ ைடய வல்லைம னால்  கமைடந் ர்கள்  என்  
  வா க்  ர்கேளா, உங்கள்  கால்களில் எ ந்  நின்  அவ க் த்   ெச த் ேவாம். 
உம் ைடய  கமளிக் ம் வல்லைமக்காக நன்  ஆண்டவேர‚ இ ேவ உலகத்ைத ேமற்ெகாள்  ற 
ெஜயம். நம் ைடய   வாசேம உலகத்ைத ெஜ க் ற ெஜயம். கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல் அவர்கள்  கமானார்கள்  என்  அ க்ைக ெசய் ேறாம். இைத தந்த  ம் ஆண்டவேர.
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“நான் அவைர   ப்ேபன்”,

“ெகர் ”,

“நான் அவைர   ப்ேபன்”. நீங்கள்  அந்த தைடக் ேகாட்ைட கடந்   ட் ர்களா?
பா க க்காக அ க்கப்பட்ட ஆட் க் ட் ைய    ங்கள்
ஜனங்கள்  எல்ேலா ம் அவ க்  ம ைம ெச த் ங்கள்
ஏெனனில், அவ ைடய இரத்தம் எல்லா கைறைய ம்
க  ன .

(நல்ல , எல்ேலா ம் இத டன்  ேசர்ந்  வா ங்கள் )
நான் அவைர   ப்ேபன் , நான்  அவைர   ப்ேபன்
பா க க்காக அ க்கப்பட்ட ஆட் க் ட் ைய    ங்கள் .
ஜனங்கள்  எல்ேலா ம் அவ க்  ம ைம ெச த் ங்கள் .
ஏெனனில், அவ ைடய இரத்தம் எல்லா கைறைய ம்

க  ன .

நண்பர்கேள, ேக ங்கள் , நீங்கள்  அந்த இடத் ற்  ஏ ச் ெசல்ல  யா  என்  நான் 
இன் மாக   வா க் ேறன் . இந்த  தமான  ட்டத்ைத,  சாசானவன்   ழ்த் ப்ேபாட 
(ேதாற்க க்க)  டமாட்ேடன் . அதற்  ஒ  வாய்ப் ம் இல்ைல.  ேசஷமான  
 ரசங் க்கப்பட்டா ற் . அைத உ  ப்ப த்த   ஸ்  இங்ேக இ க் றார.்  சா  ஒ  
ெபாய்யன் .  இங்  க் ற  ஒவ்ெவா வ ம்  இேய    ஸ்  னால்   கமைடந் ர்கள் .  இந்த
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  வாசத்ேதாேட உந் ச் ெசல் ங்கள் . அ  அங்ேக இ க் ற . அ  உங்க ைடய . இனி ஒ  
ேபா ம் ஒ    க்ேகாள்  இல்லாமல் அைலந்   ரியா ர்கள் . கல்வாரி ன்  ேமல் நிைலவரப்பட்  
அவ க்ேக    ம் கன ம் ெச த் ங்கள் . நீங்கள்அவைர ேந க்  ர்கள்  என்  அவரிடத் ல் 
ெசால் ங்கள். அவைர ெமச் க் ெகாள்  ர்கள்  என்  அவரிடத் ல் ெசால் , அந்த ேவ  
 ரித்  ம் ேகாட்ைடக் கடந்  ெசல் ங்கள் . அப்ெபா   ேதவன் உங்கைள  கப்ப த்  
 ணமைடயச் ெசய்வார.் உண்ைமயாக அைதக்   ங்கள். ஏேனாதாேனா என்  ெசால்ல 
ேவண்டாம். உங்க ைடய உள்ளத்   ந்  உணர்ந்  அவ க்    ெச த் ங்கள் .

(இப்ெபா   உங்க ைடய இ தயத்   ந் , உள்ளத் ன்  ஆழத்   ந்  பா ங்கள்)
நான் அவைர   ப்ேபன்
நான் அவைர   ப்ேபன்
பா க க்காக அ க்கப்பட்ட ஆட் க் ட் ைய    ங்கள் .
ஜனங்கள்  எல்ேலா ம் அவ க்  ம ைம ெச த் ங்கள் .

(அவ க்     ெச த் ங்கள் )
ஏெனனில் அவ ைடய இரத்தம் எல்லா கைறைய ம் க  ன .

எந்த  தமான கைற? சந்ேதகத் ன்  கைற.  “இப்ெபா   நான்  கமாேனன், அவ ைடய 
த ம் களால் நான்   கமாேனன்”. நான் கர்த்த க் ச் ெசாந்தமானவன் . என்  யா ெயல்லாம் 
ேபா ன. நான்  அவைரத்   ப்ேபன் . நான் அவைரத்   ப்ேபன் . நான்  அவ க்  ம ைம 
ெச த் ேவன் . நான்  ெஜயத் ன்  சத்த  ேவன் . அவைர ேந க் ேறன்  என்  அவரிடத் ல் 
  ேவன் . நான்  அவைர   வா ப்ேபன் . நான்   தைலயாேனன் . அல்ேல யா‚
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ஏெனனில் அவ ைடய இரத்தம் எல்லா கைறைய ம் க  ன .
நான் அவைரத்   ப்ேபன் , நான் அவைரத்   ப்ேபன்
பா க க்காக அ க்கப்பட்ட ஆட் க்  ட் ையத்    ங்கள் .
ஜனங்கள்  எல்ேலா ம் அவ க்  ம ைம ெச த் ங்கள்

.

ஏெனனில் அவ ைடய இரத்தம் எல்லா கைறைய ம் க  ன .

(இப்ெபா   அதற் ள்ளாகக் கடந்  ெசல் ங்கள் . ஒவ்ெவா  கைறைய ம்)கடந்  
ெசல் ங்கள் .

நான் அவைரத்   ப்ேபன் , நான் அவைரத்   ப்ேபன் .

(அல்ேல யா, அல்ேல யா)
பா க க்காக அ க்கப்பட்ட ஆட் க் ட் ையத்    ங்கள் .
ஜனங்கள்  எல்ேலா ம் அவ க்  ம ைம ெச த் ங்கள் .

ஏெனனில் அவ ைடய (இ  ேபா ம்) இரத்தம்  எல்லா கைறைய ம் க  ன .
நான் அவைரத்   ப்ேபன் , நான் அவைரத்   ப்ேபன் . (ெதாடர்ந்  பா ேவாம். 
அவ ைடய இரத்தத் ல் க வப்பட் )
பா க க்காக அ க்கப்பட்ட ஆட் க் ட் ையத்    ங்கள் .
ஜனங்கள்  எல்ேலா ம் அவ க்  ம ைம ெச த் ங்கள் .
ஏெனனில் அவ ைடய இரத்தம் எல்லா கைறைய ம் க  ன .

ம ைம, கர்த்தைரத்    ங்கள் . நீங்கள்  அவைர ேந க்  ர்களா? அவைரத்    ங்கள் , 
அவைரத்    ங்கள் , ம ைம ள்ள ஆட் க் ட்  என்ெறன் ம்   க் றார.் பைழய ஏற்பாட் ன்  
ெயேகாவா ேதவன் இப்ெபா   இந்நாளில்  நம் மத்  ல் இ க் றார.் அவ ைடய  ரிையகள்  
எவ்வள   ர க்கத்தக்க அ சயமானைவகளாக இ க் ற . அவ ைடய அ சயங்க ம், 
அைடயாளங்க ம் ஆராயப்பட   யாதைவகள் . ஓ‚ எவ்வள  அ ைமயான , ஓ‚ அவர ்
ம ைம ள்ளவர்.
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இப்ெபா   எத்தைன ேபர ் ேதவ ைடய  ரசன்னத்ைத உண   ர்கள்? நிச்சயமாக. 
இப்ெபா   உங்களிடத்   ந்  எல்லா சந்ேதக ம் மங் ப் ேபாகட் ம். நீங்கள்  
 கமைடந் ர்கள் . அவ ைடய காயங்களால்  கமானீர்கள் . அ    ந்த . அவைர   த்  
ம ைமையச் ெச த் ங்கள் . இந்த கட் டத் ல்  பரி த்த ஆ யானவர் எல்லா இடத்  ம் இறங்  
வ  றார.் அந்த மகத்தான ஒளி வட்டம் இந்த இடத்ைத வட்ட   ற . எவ்வள  
அ ைமயா  க் ற . நாம் எவ்வளவாய் அவைர ேந க் ேறாம்.

மற் ம்  த்தமான     ம் ேபா , நாம்  ரீடத்ைத அணிேவாம்
ஆம்‚ நாம்  ரீடத்ைத அணிேவாம், ஆம்‚ நாம்  ரீடத்ைத அணிேவாம்
அந்த  த்தமான     ம் ேபா ,    எ சேல ேல நாம்  ரீடத்ைத 
அணிேவாம்‚  ரீடத்ைத அணிேவாம்‚  ரீடத்ைத அணிேவாம்‚
பளபளப்பான,  ன் ம்  ரீடத்ைத அணிேவாம்.
அந்த  த்தமான    ந்த  ன் ,    எ சேல ேல,
நாம்  ரீடத்ைத அணிேவாம்.
 ரீடத்ைத அணிேவாம்,  ரீடத்ைத அணிேவாம்,
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பளபளப்பான,  ன் ம்  ரீடத்ைத அணிேவாம்.
அந்த  த்தமான    ந்த  ன் ,    எ சேல ேல,
நாம்  ரீடத்ைத அணிேவாம்.

பரி த்த ஆ யானவர் ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில்  இறங் னைதப் ேபாலேவ இங் ம் இறங்  
 ைறக் கட் கைள அ ழ்த்  ட்டைதப் ேபாலேவ இ க் ற . இ  என் ைடய 
க த்தா  க் ற . நான் இப்ெபா   இங்  ெமேனாைநட் சேகாதரன்  ஒ வைரக்  காண் ேறன் . 
அவர ்இந் யானா ேபா ஸ்  என்ற இடத் ல்  நடந்த  ட்டத் ல்  இ ந்தவர.் அவர ்காக்காய் வ ப்  
ேநா னால் அேநக ஆண் கள் கஷ்டப்பட் க் ெகாண்டவராய் வந்  ந்தார். அந்த  ட்டத் ல்  
பரி த்தா யானவர் அவைர அைழத்த ன்  அவ க்  அந்த  ரச்சைன ம ப  ம் வந்தேத ல்ைல. 
ேதவனா ய கர்த்தர் அவைர ெசாஸ்தமாக்   ரணமாக  ணப்ப த் னார். அவர ் ஒ  
ெமேனாைநட்  ரசங் . ஓ‚ அவர ் அ ைமயானவர் அல்லவா? அவ ைடய நன்ைமைய    
பார்த்தவர்கைளத் த ர ேவ  ஒ வ க் ம் அவர ்எவ்வள  நல்லவர் என்  ெதரியா .
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இப்ெபா   நண்பர்கேள, என் ைடய க த் ல், நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  நம் 
மத்  ல் வந்  நம்ைம ஆ ர்வ க் ற , பண்ைடய கால மார்க்கமா  க் ற . நீங்கள்  
இங்  க் றைதக்   த்   க ம ழ்ச் யைட ேறாம். இப்ெபா   இங்  ெதய் க 
 ரசன்னத் ல்  இ க் ம் ஒவ்ெவா  நப ம், உங்க ைடய அ  வாசத்ைத எல்லாம்  ன்னால் 
தள்ளி  ழ்க க் ற   வாசம் உங்க க்  இ க் ம் என்றால்;
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அப்ெபா   நீங்கள்    தைலயானீர்கள் என்  நான்   வா க் ேறன் . இப்ேபா  ந்  எந்த 
ஒ  ேநா ைன ம் உரிைமேகாரா ர்கள்.  ன்ேன ப் ேபாங்கள் . உங்க ைடய  ரச்சைனைய 
ஒ  ம த் வரிடம் ஒப்பைடத்  க்  ர்கள் . இப்ெபா   இேய    ஸ்  னிடம் ஒப் க் 
ெகா ங்கள். நாம்   தைலையப் ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  அவர் உங்கள்     அ ைவ 
  ச்ைச ெசய் , எல்லா அ  வாசத்ைத ம் நீக்   க் றார.் கர்த்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக.

இ  பண்ைடய கால மார்க்கம்,
அ ேவ எனக்  ேபா மான .
இ  பண்ைடய கால மார்க்கம்
இ  பண்ைடய கால மார்க்கம்
இ  பண்ைடய கால மார்க்கம்
அ ேவ எனக்  ேபா மான .
அ  என்ைன எல்ேலாைர ம் ேந க்க ெசய் ற .
அ  என்ைன எல்ேலாைர ம் ேந க்க ெசய் ற .
அ  என்ைன எல்ேலாைர ம் ேந க்க ெசய் ற .
அ ேவ எனக்  ேபா மான .
ஓ, இ பண்ைடய கால மார்க்கம்,
இ  பண்ைடய கால மார்க்கம்,
இ  பண்ைடய கால மார்க்கம்,
இ  பண்ைடய கால மார்க்கம்
அ ேவ எனக்  ேபா மான .


