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இந்த காைல ல்  என்ன   வ  என்  அ யாமல் இ ந்ேதன் . அங்  சேகாதரன்  ஈக டன்  
 ன்னால்  அமர்ந்  ந்த ேபா , சேகாதரர் ெந ல் ஒன்ைறக்   னவராய் என்ைனேய பார்த் க் 
ெகாண்  ந்ததால், நான்  சேகாதரர் ஈகனிடம் “அவர ்என்ைனயா அைழக் றார”்? என்  ேகட்ேடன் .
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''ஆம்உங்கைளத் தான்“ என்    னார.்

எனேவ இங்   லவற்ைற   ம்ப  இந்தக் காைல ல் இங்ேக இ க் ேறன் . இந்த  ன் 
   யான  ேப ம்ேபா  சத்தத்ைத ெவ ெமன ெவளிேய இ க் றதாக காணப்ப  ற . அ  
பார்ப்பதற்க்   ன்   யான  எல்லா சத்தத்ைத ம் தன் பக்கமாக எ த் க்ெகாள் றதாக 
இ க் ற . அங்ேக அந்த ஸ் ரிக்காக ெதாைலேப  ன்   லமாக ெஜ க்க இ ந்தேபா ... 
சாட் ையக் ேகட் க்ெகாண்  ந்ேதன் . டாக்டர் மாரிஸனின்  மைன  னிடத் ல் ெசய் ைய 
ெபற்ற அந்த நபர ் அைழக்கேவண் ய அந்த பட்டணத் ன்  இடத்ைத   ப் ட மறந்  ட்டார். 
ஆனால், உங்க ைடய எல்லா ெஜபத் ன்   லமாக ம் என் ைடய ெஜபத் ன்   லமாக ம் நான்  
என்ன ெசய்ேதன்  என்  உங்க க்  ெசால்லட் ம் நான் என் கரங்கைள ெதாைலேப  ன்  
எண்கள் ேமல் ைவத்த வண்ணமாக பரி த்த ஆ  னிடத் ல்  அந்த ஸ் ரி னிடத் ல்  ெசல் மா  
ேகட்ேடன் . அவர ் நம்ைம எப்ப யாக... அேத  தமாகதான் அவ ம் ேகட் றார ் என்  நான் 
நிைனக் ேறன் . பா ங்கள் ‚ அதன்  ற  அைத அங்   ேழ ைவத்ேதன் . அந்த வ  ல்தான்  
நிகழேவண் ம் என்  ேதவன்   ம் னார.் பா ங்கள் ‚ அ  அந்த தமாக நிக ம்ேபா  
நன்ைமக்காகேவ    ம்.

அதன் ற , நான்  அங்  ந்தேபா  சாட் கைளக் ேகட் க் ெகாண்  ந்ேதன் . யாேரா ஒ வர ்
என்னிடத் ல் சேகாதரி  க், அவர்கைளக்   த்    னார்கள். அ  சேகா. ெந ல் அந்த 
ஸ் ரிக்  மன ைத  ேபால் ஏேதா ஒன்  ஏற்ப்பட்  க் ற  என்    னார ் என்  
நிைனக் ேறன் . ேதவன் தம் ைடயவர்கைள அ ந்  க் றார.் அவர ் அவர்கைள   த்ததான 
எல்லாவற்ைற ம் அ ந்த  க் றார ்என்பைத நிைன ல் ெகாண்  இந்த ஸ் ரிக்காக அவைரப் 
பற் ப்  த் க் ெகாள்ேவாம்.
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அங்   ன்னால்  இ க் ற உங்க க்  சரியாக ேகட்க    றதா? உங்க க்  சரியாகக்  
ேகட்காத பட்சத் ல் இங்   ல இ க்ைககள்  கா யாக இ க் ன்றன. நீங்கள்    ம் னால் 
உங்கள்  இ க்ைககைள மாற்  அமர்ந் க் ெகாள்ளலாம். இ தான்  க் யமான ஒ வாங் யா 
(Mike) என்  பார்க்கலாம்? (ஒ  சேகாதரன் இல்ைல ஐயா என்    றார் - ஆ ரியர.்) சரி. அைத 
இன் ம் சற்  அ காைம ல்  ெகாண்  வர    மா என்  நாம் பார்ப்ேபாம். அைத இந்தப் 
பக்கத் ல் ெகாண்  வந்தால் எப்ப  இ க் ம்  ன்? அ  சற்  நன்றாக இ க் ம்.  ல 
ேநரங்களில் நான் சற்  கரகரப் த ் ெதாண்ைட உைடயவனாக ஆ    ேறன் . நான் 
ச பகாலமாக ெதாடர்ந்   ரசங் த் க் ெகாண்  வ  ேறன் . அ சற்  பரவா ல்ைலயா? அைத 
உங்களால் சரியாக ேகட்க    றதா?
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நாம் நிச்சயமாகேவ இந்தக் காரியங்கைளக்   த்  ெஜபத் ல் நிைன    ேவாம். ேம ம் 
நாங்கள்  அங்  ெகாண்  ந்த ம ைமயான  ட்டத்ைத   த்த அ  ப்ைப அ  க்க 
  ம்  ேறாம். நான் சேகாதரி  க் அவர்கைளயா ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  க் ன்ேறன்? 
(இல்ைல என் றார் ஒ  சேகாதரர்- ஆ ரியர)்  ன்னால்  இ க் ற ஸ் ரி பார்ப்பதற்க்  அவைரப் 
ேபாலேவ இ ப்பதால் அவர்தான்  என்  நிைனத்ேதன். நான்  நிச்சயமாக இவைர பார்த்  இன் ம் 
ஒ வைர பார்ப்ப  ேபால பார் ேறன்  என்  ெசால்ல ல்ைல. நான்  அவர்கைளப் ேபால் 
இ க் ன்ற ஒ வைரப்  ன்னால் இ ப்பைத பார்க் ேறன் . அவர்கள்  பரி த்த எட்வர்  ம த் வ 
மைன ல் இ க் றார்கள் .
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ஆகேவ, நாங்கள்  க்ளீவ்லாண் , ெடன்னஸ்  ம் மற் ம் க ேபார்னியா  ம் ம ைமயான 
 ட்டங்கைள ெபற்  ந்ேதாம். ேதவன் தாேம அபரி தமாய் ஆ ர்வ த் , அேனக காரியங்கைள 
அங்  ெசய்தார.் அதற்காக நாங்கள்  ம ழ்ச்  அைடக் ேறாம். நிச்சயமாகேவ நம் ைடய ெசாந்த 
மக்களிடத் ற்க்    ம்  வந் , ேதவ ைடய நன்ைமகைள ம், அவ ைடய இரக்கங்கைள ம் 
  த்  அ க்ைககைள ெவளி  வதற்காய்  க ம் ம ழ்ச்  அைடக் ேறாம். அந்த 
 தமாகதான் அவர்கள்  ேவதாகமத்  ம் ெசய்தார்கள்.
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நான் சேகாதரன்  ெந ல், இல்ைல சேகாதரன்  லர ் அவர்க ைடய ெஜபத்ைத பாராட் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் , அவர ் ேதவனிடத் ல்  எவ் தமாய்  மக்க க்  உத ம்ப க்காக ம், 
இரக்கத்ைதப் ெப ம்ப க்காக ம் ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தார.் மற் ம் நைடெப  ன்ற 
ஒவ்ெவா  காரியத்ைத ம் நாம் சற்  ெதாடர்ந்  பார்ப்ேபாேமயா ல், நீங்கள்  எப்ெபா  ேம, 
அைதக்   த்ததான அசலான ஏேதாெவான்ைற நீங்கள்  கண்   ப் ர்கள் . அதன் ன்  சேகா. 
ெந ல் சைப ன்  காணிக்ைகைய ஆ ர்வ க் ம்ப க்   க்கன்மார,் மற்றவர்கைள ம் ேமேல 
ேமைடக்  அைழத்  அவர ் ேதவனிடத் ல்  அவர்கைளக்   த்  ெஜபத் ல் ேப னைத ம்  
,அவர்கள் எப்ப யாக ஒ வ க்காக ஒ வர ்ெஜ த்தைத ம் நான் ேகட்ேடன் . ஒ  ேமய்ப்பனானவர் 
தம் ைடய  க்கன்மார்க க்காக ெஜ ப்ப ம்,  க்கன்மார்கள்  தம் ைடய ேமய்ப்ப க்காய் 
ெஜ க் ற மான காரியங்கைளக்   த்  நான் ேகட் ம்ேபா  அ  எனக்   க ம் நன்ைம 
அளிப்பதாய் உள்ள . இவ் தமாய் சைபயான  ஒ  ஒற் ைமக் ள்ளாக ேபா ம் ேபா ; நல்ல , 
அங்  ஏேதா  ஒ  காரியமான  நடக்க  ஆயத்தமா  க் ற .  அந்த   தமான  ஒ ங் ல்  தான்
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சைபயான  இ க்க ேவண் யதாய் உள்ள . ேம ம் இந்தக் காரியம் எனக்  ேப ம்ப க்கான ஒ  
ெபா ைள   த்த ேயாசைனையக் ெகா த்த . நான் காேத ன்  ஆ ர்வாதங்கைளக்   த் ம், 
ஒற்றர்களின்  அ க்ைகையத ் தள்ளிப் ேபா வைதக்   த்த மான காரியங்கைள பற்  
ேப வதற்காய் எத்தனித் க்  ெகாண்  ந்ேதன் , ஆனால் அதன்  ற ேவ  ஒ  காரியத்ைதக் 
  த்  ேப வதற்காய் என் ைடய மனைத மாற் க்ெகாண்ேடன் .

ேம ம்,  கமாக் தைலக்   த்  நான் ஒ    ய சாட் ைய உைடயவனாய் அைத 
உங்களிடத் ல்  ப ர்ந் க் ெகாள்ள   ம்  ேறன் . நான் என் மகன்  ல் ைய அங்ேக  ன்னால்  
பார்ப்ேபன்  என்ற நம் க்ைகேயா  இ ந்ேதன் . ஆனால், அவேனா அைத தன் ைடய 
பாக்ெகட் ற் ள்  ைவத்  க் றான் . ேம ம்  ல்   ன் இ ந்தைதக் காட்  ம் இப்ெபா   
 ட்டங்களில் ேத னவனாய் இ க் றான் . அவன் பதற்ற ைடயவனா ம், த மா னவனா ம் 
இ ந்  மக்கைளப ்பார்த் , “ஓ, அங்ேக ேபாய் உட்கா ங்கள் , அங்ேக ேபாய் உட்கா ங்கள் , நான் 
உங்க க்  ெஜபஅட்ைடையக் ெகா ப்ேபன்  என்  ெசால்வான்”, ஆனால் ச பகாலமாக நான் 
அவைன கவனித்தேபா   ட்டங்க க்  வ  ற மக்க ைடய நிைலைமைய கண்  அவன் 
வ த்தப்ப  றான் . அவனிடத் ல் ெஜப அட்ைட இல்லாதபட்சத் ல்  நான்வந்  ெஜ க் ம்ப யாக 
அவர்கைள ஒ  அைற ல் தங்க ைவக் றான் .
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அந்த  தமாக கடந்த  ைற  காேகா ல்  ஒ  சம்பவம் நடந்த . அவன்  இங் , உள்ேள 
வ வானா ல், அைத   த்தான க தத்ைத உங்க க்  ப த்  காட்ட   ம்  ேறன் . இேதா 
அ  இவ் தமாக இ ந்த . அ  நி  க்கப்பட்ட ஒ  காரியம். இம்மட் ம் அவைன 
பார்க்க ல்ைல. அவ க்  நான் இந்தக் காைலப் ெபா  ல்  இங்ேக வ ேவன்  என் ம், அந்தக் 
க தம் எனக் த் ேதைவப்ப ம் என் ம் அவ க் த் ெதரியா . நான்  அேனக  யா கைளக் 
  த்  நிைனத் க் ெகாண்  க்ைக ல் அைதப் பற் னதான  ந்தைன எனக்  வந்த . நான் 
ெசய் தாைள வா த்  ெகாண்  ந்ேதன் .  (நான் அைத ப க்க ல்ைல. ஆனால் என்னிடம் 
இப்ப யாய்  ெசால்லப்பட்ட ) அதாவ  ெசய் தாள்களில் ஓரல்ராபர்ட்ஸ்  ெஜ த்  சர்க்கைர 
 யா  ற்ற ஒ  ெபண்  மரித்  ேபானைத  மர்சனம்  ெசய்தார்கள். நான் ஒ  
அெமரிக்க  மகனாக சட்டத் க் ம் மற் ம் அ காரத் ல் உள்ளவர்க் ம் ெச ெகா க்க 
  ம்  ேறன் . ஆனால் இவர்கள்  ெசய்த  நியாயமானதாக இல்ைல. ம த் வர்களால்  
ைக டப்பட்  ஓரல் ராபர்ட்ஸ்  ெஜ த்த ன்   லம்  ணமைடந்த எல்லாவற்ைற ம் ெசய் தாள்கள்  
 ர ரிக்க  த்த ைடயதாய் இ க் மா என்  நான் ஆச்சரியப்ப  ேறன் , அைத அவர்கள் 
உடன யாக ேவ  தமாக மாற்   வார்கள்  என்  நான் ஆச்சரியப்ப  ேறன் ‚ பா ங்கள்‚ 
அைத அவர்கள்  ர ரிக்கமாட்டார்கள் . அ   சாசானவன் அவர்கள் அவ் தமாக ெசய் ம்ப க்  
 ழப்பத்ைத உண்டாக்  இ க் றான்  என் ம், ேதவன் அைத அ ம த்  க் றார ் என் ம், 
நியாயத்  ர்ப் ன்  நாளிேல அவர்கள்  அதற்காக ப லளிக்க ேவண் யவர்களாய்  இ க் றார்கள்  
என் ம் நான்  நிைனக் ேறன் . ஆனால், மரித் க் ெகாண்  ந்ததான ஆ ரக்கணக்கானவர்க க்  
ஓரல்ராபர்ட்ஸ்  ெஜ த்  அவர்கள் நலமாக இ ப்பைத நான்  அ ேவன்.
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ஆைகயால் பா ங்கள்  அைதக்   த்  அவர்கள்  நியாய ைடயவர்களாய்  இ க்க ல்ைல. 
அவர்கள் தங்க க்  ேவண் யதான  ைற  தைல ெவளி  வார்கேள அன் , மற்ற 
காரியத்ைத ெவளி டமாட்டர்கள். இப்ெபா  , ெசய் த் தாள் என்ப  மக்க க்  அன்றாடம் 
நடக் ன்றதான நிகழ் கைள அவ்வப்ெபா   அ  க்கேவண் ய ஒன்றாய் உள்ள . ேம ம் 
மனிதர்கள் ஒ வ க்ெகா வர ்அக்கைற ெகாள் ம் ேபா , ஒ வர ் கமைட ம் ெபா   அதாவ  
உண்ைமயான  கத்ைதப் ெபற் க் ெகாள் ம் ெபா  , அெமரிக்க ஐக் ய ேதசத் ல்  
இ க் றதான ஒவ்ெவா  ெசய் த்தா ம் அந்தக் காரியத்ைத  ர ரிக்கேவண் ம். ஆனால் அைத 
ெசய் ம்ப க்  நீங்கள்  அவர்க க்  பணத்ைத ெகா த்   ர ரிக்க ெசான்னா ம் அைத 
ெசய்யமாட்டார்கள். இல்ைல. நீங்கள்  நியாயமான அப்ப ப்பட்டைவகைள அங்ேக எ த்  
ெசல் ர்களா ல் அைதக்   த்  அவர்கள்  ஏளனம் ெசய் , நைகத் , உங்கைள பரியாசம் 
பண் வார்கள். இ  எைத காண் க் ன்றெதன்றால் , இந்த ேதசமான  நியாத் ர்ப் க்  
ஆயத்தமாய் இ க் றெதன்  காண் க் ற . அ  சரிதான். நிச்சயமாக ஒ  நியாத் ர்ப்  
உண் . அ   ந்  தப் த் க் ெகாள்ளவ ேய இல்ைல. அவர்கேள தங்கள்  தைலகளின்  ேமல் 
அக் னிைய வரவைழத் க்  ெகாள் றார்கள். அவ்வளவாக அவர்கள் தங்க ைடய அ ப்பைடக் 
ெகாள்ைககளில்  ேவ ப்பட்  இ க் றார்கள் . ஒ  ெசய் த் தாளின்  அ ப்பைடக் 
ெகாள்ைகயான  நிகழ் ன்றதான நலமான அல்ல  ெகட்ட காரியங்கள்  எ வாக இ ந்தா ம், 
அைத மக்க க்  அ  க்க ேவண் ய ஒ  ஊடகமாய் உள்ள . ஆனால் அவர்கள்  தங்க ைடய 
அ ப்பைடக் ெகாள்ைகக க்  அப்பாற்பட்டவர்களாய் இ க் றார்கள் . அவர்கள் அவ் தம் 
தங்க ைடய அ ப்பைடக் ெகாள்ைகக க்  அப்பாற்பட்  இ க் ம் பட்சத் ல், அவர்கள் 
தாங்கள்  ெசய்யேவண் யதான ேநாக்கத்ைத சரியாக ெசய்யமட்டார்கள் .
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சைப காரியங்களி ம் அ  அேத  தமாகேவ தான் இ க் ன்ற . சைபயான  தன் ைடய 
அ ப்பைடக் ெகாள்ைக   ந்   ல   க் ம் ேபா , அ  ஒ ேபா ம் தம் ைடய 
பரி த்தவான்க க்  சரியான ஒ  ஊ யத்ைத ெசய்ய   யா . நாம் ஒ  த்  ஒற் ைம டன்  
   இ க்க ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். நாம் ஏகமன ட ம், ஒ  த்த  ந்ைத 
உைடயவர்களா ம் இ க்க ேவண் ம். அல்லாமல் ேவதத் ன்  அ ப்பைடக் ெகாள்ைககளி ம் 
ேதவன் சரிெயன்    ன காரியங்களி ம் ஏகமன ட ம், ஒ  த்த  ந்ைத ட ம் நாம் நிற்காத 
பட்சத் ல்  ேதவ க் ம் அல்ல  அவ ைடய மக்க க் ம் ேசைவ ெசய்ய  யா . நாம் 
எப்ெபா  ம் அைவகைளக் ெகாண்ேட   க்கேவண் ம்.
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3ஒ   ற்  மான   தைல

 ல் ,  காேகா ல்  அந்த அைற ல்  இ ந்ததேபா , யாேரா ஒ வர,் ஒ  ஸ் ரீயானவள்  
 ைர ரல்  ற்  ேநா னால் மரித் க்ெகாண்  ந்த தன் ைடய கணவ டன் , அங்  
அவனிடத் ல் வந்தார்கள். அவ ைடய மைன  ம்  இளம் ள்ைள வாதத் னால்  பா க்கப்பட்  
சக்கர நாற்கா  ல் இ ந்தவண்ணமாய்,  ைர ரல்  ற்  ேநா னால் தம்மால் எ ந்  நிற்கக் 
 ட   யா  இ க் ம் தன் ைடய கணவைன கவனித் க் ெகாண்  ந்தாள் .  ல்  
அவரிடத் ல் இவ் தம்   னான் .  “என்ைன மன்னி ங்கள் ஐயா”, நான் உங்க க்  ெஜப 
அட்ைடையக் ெகா ப்பதற்  ம ழ்ச்  உைடயவனாய் இ க் ேறன் ,  “ஆனால் உங்க க்  
ெகா ப்பதற்  என்னிடத் ல் ஒ  ெஜப அட்ைட ம் ட்  ைவக்கப ் பட்  க்க ல்ைல” என் க் 
  னான்.
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அதற்  அவர,் “நல்ல , எல்லாம் சரி, மகேன, அ  பரவா ல்ைல”, என்    னார.் “நாங்கள்  
எங்களால் இயன்ற மட் ம் இங்  வ வதற்   யற்  ெசய்ேதாம் ஆனால் அ  எங்களால்  டாமற் 
ேபா ற் ”.

 ல்  அவர்களிடத் ல், “சரி, நீங்கள்  இைத எப்ப  ெசய்யேவண் ம் என்  நான் உங்க க் ச் 
ெசால்லட் ம்”. நான் ேபாய் என் அப்பாைவ அைழத்  வ ேவன்.  “நான் என் ைடய அப்பாைவ 
உள்ேள ெகாண்  வந்  ட் , ெவளிேய ெகாண்  ெசல்ல ேவண் யவனாய்  இ க் ேறன் ”. 'நான் 
அவ் தம் ெசய் ம்ேபா , நீங்கள்  அவ ைடய ெசய் ையக்ேகட்    த்த மாத் ரத் ல், “நீங்கள்  
உங்கள்  மைன  டன் நான்  கடந்  ெசல்லேவண் யதான அந்த    அைறக் ள்ளாக வந்  
இ ப் ர்கேளயா ல், அப்ெபா   நான் அப்பாைவ உங்க க்காக ெஜ க் ம் ப ச் ெசய்ேவன்” 
என்றான்.

ஓ, அவர ் “அ  உத்தமமான  மகேன. அ  ேபா மான நன்ைமயாய்  இ க் ம்”. பா ங்கள்‚ ஒ  
மனப்பான்ைமயாய் இ க் ற  பா ங்கள் ‚ 'ேபா மான நன்ைம. அ எனக்  ேபா ம்“, பா ங்கள் ‚

அந்த இர ன்ெபா  ேல,  ல்  அவன் அங்    ம்  ெசன்ற ேபா , அவர்தான்   னதற்  
ேமலாக அங்ேக  ைர ர  ந்  இரத்தம் க ந் க் ெகாண்  ந்ததான தன் ைமத் ன ம், மற் ம் 
அங்ேக  டல்   ண்ணினால் வ ற் ல் இரத்தம் க ந் க் ெகாண்  ந்த அவ ைடய ைமத் னி ம் 
அவர்க க்  உள்ேள வர உத ெசய் ம் ப க்  இவர்க ம் உள்ேள வந்  ந்தார்கள் . நீங்கள்  
இங்  கவனிக்க ேவண் ம், அந்த அைறயான    வ ம் நிரம் ன ஒன்றாய்  காணப்பட்ட , 
பா ங்கள்‚ இ ந்த ேபா  ம், உள்ேள  ரேவ த்  அவர்க க்காக ெஜ த்ேதாம்.  ன்னர் நாங்கள்  
தபால்  லமாக ஒ  க தம்  ைடக்கப் ெபற்ேறாம், அ ல்  ைர ரல்   ற் ேநா னால்  
பா க்கப்பட்  ந்த அந்த மனிதன் பரி ரணமாய்  கமைடந்   ட்டதாக ம்; சக்கர நாற்கா  ல் 
வந்த அவ ைடய மைன யானவள்,  ன்  இ ந்த  ேபாலேவ, எ ந்  சாதாரணமாக நடமா க் 
ெகாண்  ப்பதாக ம்; எ ம்  க்  ேநா னால் தன் ைட  ைர ரல்களில் இரத்தம்  க ந்  
ெகாண்  ந்ததான அந்த மனிதன்  ற்  ம் நல டன்  இ ப்பதாக ம்,  டல்  ண்ணினால் 
பா க்கப்பட்  ந்த அவ ைடய மைன  ம் நலமாக இ ப்பதாக ம் எ தப்பட்  ந்த . அவர்கள் 
நால்வ ேம ேநரிைடயாக  கத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டார்கள்‚ ெசய் த்தாள்கள்  அைத  ர ரிக்க 
 த்த ைடயதாய்  இ க் மா என நான்  யக் ேறன் , பா ங்கள்‚ ஓ, ேதவனானவர் இன் ம் 
ேதவனாகேவ இ க் றார.் அவர ் ெவ மேன காரியங்கைள அவ ைடய ெசாந்த வ  ல் 
ெசய் றவராக இ க் றார ்மற் ம் அவர ் க ம் நல்லவராக இ க் றார ் என்பைத ம் நீங்கள்  
அ ந்  க்  ர்கள். அவர ் ேதவனாய் இ க் றார ் என்பைத அ ந் க் ெகாள்வ ல் நாம்  க ம் 
ம ழ்ச்  உைடயவர்களாய் இ க் ேறாம்.
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நாங்கள்  மற்ெறா நாள்  காைல ல் எங்க க்  அ  கமான ஒ    ய  ரசங் ையக் 
  த்  ேப க்ெகாண்  ந்ேதாம், அவர,்  ற் த்  ரிந்   யா யஸ்த க்காக ம் மற் ம் 
அைனத்  காரியங்க க்கா ம் ெஜ ப்பார.் அவர்    ல் ல் உள்ள ம த் வமைன ல்  காச 
ேநா னால்   க்கப்பட்  ந்த ஒ  நப க்காக ( மாட் ) ெஜ த்தார.் அதன்  ற  அந்த 
 மாட் ேயா மரித் ப்ேபானார். இந்த     ரசங் ேயா,  “சரி... அ  அவ ய ல்ைல, ேதவன்... 
இல்ைல. ேதவேன இல்ைல, இ ந்  ந்தால்  தன் ைடய வார்த்ைதைய காத்  ெகாண்  ப்பார”். 
ேவதத் ல்     க் ம் வண்ணமாகேவ நான் அவைள அ ேஷக் த்ேதன் , அவர ் தம் ைடய 
வார்த்ைதையக் காத் க்  ெகாள்ளா  ல் அவர ்ேதவனாக இ க்க  யா , “அ  ெவ மேன ஒ  
 த்தகம் தான்” என்    னான்.
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இப்ெபா  , நீங்கள்  ேதவைன அ யாத பட்சத் ல் அ  அவ் தமாகத் தான் காணப்ப ம். அ  
ேவதாகமத் ன்  ஒ  பாகமாக இ க் றேத அன் , அ ேவ    ேவதாகமம் ஆகா . அ  ஒ  
தனிப்பட்ட மனிதனின்   வாசத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டதாக இ க் ற , பா ங்கள்.

நான் என் ைடய மைன  னிடத் ல் இவ் தமாகக்   ேனன்,  “அேனக காரியங்கள்  
இவ் தமாய் நிகழ் றைத அ ந்தவனாய் இ க் ேறன் .    ல் எனக்  எவ் தமாக சம்ப க் ம் 
என்பைத நான் அ யாதவனாய்  இ க் ேறன் . நா ம் அேத தமாக ேபாக ேநரிடலாம். ேதவன் 
தாேம தன் ைடய இரக்கத் ன்  கரத்ைத என்னிடத்   ந்   லக் வாரானல் , நா ம் 
அேத தமாக கடந் ெசல்ேவன் . ஆனால், ேதவன்தாேம அவ ைடய இரக்கம், வ நடத்த ன்  
கரத்ைத என் ேமலாக ைவக் ம் வைர ம் நான்  ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்  ப்ேபன் ”. நான் 
 டா னிடத் ல் “என் ைடய   ய ெபண்  ேஷரைன தரிசனத் ல் பார்த்த  ற  அந்தகாைல ல் 
அந்த அைற ல் இ ந்த  யார?் என்  ேகட்ேடன் ”.
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ெசால்லேபானால் , அன்ெறா நாளில், நான் மயங்     ன்றதான நிைலைய அைடந்  
   ேல அமர்ந்ேதன் . அதன்  ற  நான் அவைளப் பற் க் கண்டதான தரிசனத்ைதக்   த்  
நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள். அந்த தரிசனத் ல் நான்  கண்ட  தமாகேவ, ெஜபர்சன் ல்     ல் 
ஒ  வா பெபண்  எனக்  பக்கத் ல் நடந்  வ  றைத நான்  பார்த்ேதன் . நான்  என் ைடய 
கரங்கைளச் ேசர்த்    த் க் ெகாள்ளேவண் யதாக இ ந்த . பார்பதற்க்  என் ைடய    
ேஷரைன தரிசனத் ல் கண்ட  தமாகேவ அ  இ ந்த ; அப்ெபா   அவள் ஒ  
வா பெபண்ணாக இ ந்தாள்.
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அந்தக் காைலெபா  ேல, தரிசனத் க்   ற , ம ைம ல், ேஹாப் என்னிடத் ல் 
அவ ைடய கரத்ைத என் ைடய ேதாள்கைளச்  ற்  ம் ேபாட் க் ெகாண்டவளாய் , “எங்கைளக் 
  த்  கவைலப்பட ேவண்டாம்,  ல். நாங்கள்  இங்  நலமான இடத் ல்  இ க் ேறாம்” என்றாள். 
நான் அப்ெபா   தற்ெகாைல ெசய் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற எண்ணத் ல் இ ந்ேதன் . அவள், 
“கவைலப் படா ர்கள், நீங்கள்  இனி கவைலப்பட மாட் ர்கள் என்  எனக்  வாக் க்  ெகா ங்கள்” 
என்றாள்.

அதற்  நான்,  “என்னால் வாக்  ெகா க்க   யா  ேஹாப், ஏெனனில் நான் கவைலயாய் 
இ க் ேறன் , என்னால் கவைல ெகாள்ளாமல் இ க்க   யா ” என்ேறன்.

நான் அந்தத் தரிசனத்   ந்  ெவளிேய வந்த டன், இ ட்டான ஒ  அைற ல் நான் நின் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . அ  ஒ  தரிசன ம் இல்ைல, என் ைடயக் கற்பைன ம் இல்ைல, ஆனால் 
இன் மாக அவ ைடயக் கரம் என்ேமலாக இ ந்த . அவள் என்ைனத் தட் க் ெகா த்தவளாய் 
சமாதானப் ப த் க் ெகாண்  ந்தாள் .  “ஒ  நி டம் ெபா ங்கள் , அந்த நாட்களில்  இந்த 
தரிசனத்ைத எவ் தம் அைழக்க ேவண் ம் என்பைத நான்  அ யா  ந்ேதன்”. நான்  அைத ஒ  
ெமய்மறந்த நிைல என்  அைழத்ேதன் . அவ ைடய கரமான  இன் மாக என்ேமல் இ ந்த “. 
நான், ”நீ இங்  இ க் றாயா ேஹாப்?“ என்  ேகட்ேடன் .
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அதற்க்  அவள்,  “ ல், நீங்கள்  என்ைனக்   த் ம், ேஷரைனக்   த் ம் இனி கவைலப ்
ப வ ல்ைல என்  வாக் த் ெகா ங்கள்” என்றாள். ஏெனனில், நான் என் வாழ் ன்     க்  
வந்  ந்ேதேன, தற்ெகாைல ெசய் க் ெகாள்வதற் த் தயாராக இ ந்ேதன் .  ன் , “நான் உனக்  
வாக்களிக் ேறன்” என்  அவளிடத் ல்   ேனன். அவள் என்ைனக் கட் த் த  , அவ ைடய 
கரத்தால் என்ைன தட் க்ெகா த்தாள் . அதன் ற ,  “ேஹாப் நீ எங்ேக இ க் றாய்?” என்  
ேகட்ேடன் . நான் எ ந்  அந்த  ளக் ன்    ய சங்  ைய   த்  இ க் ம் வைரக் ம் அைத 
உணர்ந்ேதன் . அவள் எங்ேகயாவ  உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றாளா என்  ஒவ்ெவா  
நாற்கா ைய ம் ேத  ெசன்ேறன் . அவர ் ேதவனாகேவ இ க் றார.்அவர ் ேமாேச ம், எ யா ம் 
காணப்பட்ட அந்த ம  பமைல ல் எவ் தமாக இ ந்தாேரா அேத தமாக இன்ைறக் ம் 
இ க் றார.் அவர ்இன் மாக ேதவனாகேவ இ க் றார.்

நாம் ஒ ேவைளஅேநக ெதால்ைலக க் ள் ம் ேசாதைனக க் ள் ம் கடந்  ேபாகக்  ம். 
ெவ மேன நிைன ல் ெகாள் ங்கள், இைத அ ந்த ஒ வர ் பாைதக்  ஒளிையக் ெகா த் , 
அைத நிஜமாக்  றவர் இ க் றார ்என் .  ைரக்   ன்னால் என்ன இ க் ற  என்பைத நான் 
அ ேயன்.ஆனால் ஒ  காரியத்ைத நான் அ ந்  க் ேறன் . ஒவ்ெவா  நா ம் உன்னத 
அைழப் ன்  இலக்ைக ெதாடந்  ெசன் , என்ேறா ஒ  நாள் நடக்கப்ேபா ற அந்த மகத்தான 
நிகழ் க்காக வாழ  யற்  ெசய் க்ெகாண்  க் ேறன் ; அவைர நான்   க கமாய்கா ம் 
ேபா  “  ைப னால் இரட் க்கப்பட்ேடன் ” என்ற கைதைய அவரிடத் ல்   ேவன் . அந்த 
நா க்காகத்தான்  நான் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ேறன் . நிகழந்த காரியங்கைள  ன்னாக  ட் , 
ெதாடர்ந்   ன்ேன  ேபாய்க் ெகாண்  க்கேவ   ம்  ேறன் .
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இப்ெபா  , இந்த  டாரத் ல் இ க் ன்ற நீங்கள்  தாேம, உன்னத அைழப்ைப ேநாக் ேய 
ெதாடர்ந்  ேபாகேவண் ம் என்  நான்  வாஞ் க் ேறன் . நீங்கள்  எைத ெசய்தா ம் 
ஒற் ைமயா  ங்கள் , உங்களால்   ந்த மட்  ம் அந்நியர்கேளா  கலவாமல் 
ஒற் ைமயா  ங்கள் , ஆனா ம் மற்றவர்கைள ம் அ   உள்ேள ெகாண்  வ ம்ப க்  
உங்கள்  கரமான  எப்ெபா  ம் ெவளிேய நீட் னதா  க்கட் ம். இப்ெபா   நாம் 
 ரசங் க் ற ம்,  ரத்ைதேயா  ேபாரா  ற மான இந்த   வாசத்   ந்  ஒ  அங் லம் 
 ட நகர ேவண்டாம். நீங்கள்  என்ைன அவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்    வா ப் ர்கேளயா ல், 
இ ேவ ேதவ ைடய  ட்டமாய் இ க் ற . அ  ஒ ேபா ம் ெப ம்பான்ைம ல்  இ க்கா . அ  
எப்ேபா ேம   பான்ைம ல்தான்  இ க் ம், அ  எப்ெபா  ம் அவ் தமாகேவ தான்  இ ந்த , 
இனிேம ம் அ  அவ் தமாகேவ இ க் ம். ஆனால்,  “பயப்படாேத    மந்ைதேய, உங்க க்  
இராஜ் யத்ைதக் ெகா க்க உங்கள்   தா  ரியமா  க் றார்”, என்  எ தப்பட்  க் றைத 
நிைன ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் .
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இப்ெபா  , நம் ைடய சைபயான  ஒ  ஒ ங் ல் ெகாண்  வரப்பட்  க் ன்றப யால், 
நம் டத் ல்  உத க்காரர்க ம் ( க்கன்மார)், தர்மகர்த்தாக்க ம், ஞா   பள்ளி நிர்வா க ம் , 
ேமய்ப்பர் ேபான்ற சைப ன்  அ வலர்களின்    ைவக் ெகாண்  க் ன்ேறாம். மக்களா ய 
நீங்கள்  தாேம இந்த அ வலர்கைள ம், ேமய்ப்பைர ம் ேதந்தெத த்  க்  ர்கள். நான் 
ெவ மேன ெபா வான ேமற்பார்ைவ   றவனா  ந் , அைவ சரியாக நடக் ன்றதா என் ம், 
ஆேலாசைன வழங்க ம் மற் ம் அ  ேபான்ற காரியங்கைள கவனிக் ேறன் . மக்களா ய நீங்கள்  
தாேம  உங்க ைடய  ேமய்ப்பைரத்  ேதர்ந்ெத க் றவர்களாக ம்,  நீங்கள்  தாேம  உங்கள்
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தர்மகர்த்தாக்கைளத் ேதர்ந்ெத க் றவர்களாக ம், நீங்கள்  தாேம உங்க ைடய  க்கன்மார்கைள 
ேதர்ந்ெத க் றவர்களாக ம், இந்த சைப ல் இ க் ன்றதான ஒவ்ெவா  அ வலர்கைள ம், 
மக்களா ய நீங்கள்  தாேம ேதர்ந்ெத த்தவர்களாய் இ க்  ர்கள் . நீங்கள்  அவர்க க்  
உ  ைணயாக நிற்ப  அ  உங்க ைடய கடைமயா  க் ற , பா ங்கள‚ அவர்க ம் தவ  
ெசய்யக்  ம். அவர்கள் சா க்ேக வானவர்கள் , ெவ மேன மனிதர்கள், அவர்கள் தவ கள்  
இைழக்கக்   ம். ஆனால்,அெமரிக்கா ஐக் ய ேதசத் ன்    யர த் தைலவரானவர், ஒ  தவ  
ெசய்வாெரனில் ஜனா ப  ெபா ப்   ந்  நாம் அவைரத்  க் எ ந்     ேறாமா? நாம் 
அைத மறந்  ட்டவர்களாய்  ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்ேட இ க் ேறாம். இப்ெபா  , அந்த 
 தமாகேவ தாம்நாம் நம் ைடய சைப  ம் ெசய்யேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். ஒ   ல 
நி டங்க க்   ன்பாக, அவர ் எவ் தத் ல்   க்கன்மார்க க்  ெஜப் த்தார ் என்பைத 
ேகட் க்ெகாண்  ந்ேதன் . அங்ேக, வாசலண்ைட ல் நீங்கள்  எல்ேலா ம் எப்ப யாய்  
ஒ மனேதா  இ க்  ர்கள்  என்  சாட் ைய தர்மக்கத்தாக்கள் ெசால்ல நான்  
ேகட் ெகாண்  ந்ேதன் . இப்ெபா   அந்த  தமாகேவ தரித்  இ ங்கள் . அங்கத் னர்களா ய 
நீங்கள்  இந்த தர்மகர்த்தாக்க க் ம்,  க்கன்மார்க க் ம் , ேமய்ப்ப க் ம் உ  ைணயாய் 
இ ங்கள் . நீங்கள்  இவ் தமாக ஒன்    னவர்களாய் இ க் ம் ேபா , அ  உைடக்கப்பட 
ேவண் ம் என்பேத சாத்தா ைடய ேவைலயாய் இ க் ற  என்பைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள் . 
அ  எப்ெபா ேம அவ் தமாகத் தான் இ ந்த , இனிேம ம் அவ் தமாகேவதான்  இ க் ம். 
ஆனால், நீங்கள்  உங்கள்  அ வலர்க க்காக நில் ங்கள் . அைதக்   த்  தான் நான் ேபச 
ேவண் ெமன இ க் ேறன் .

ேம ம், இந்த காைல ல் அ  ப்  பலைக ல் ைவப்பதற்கான சைப அ வலக   க்களின்  
 ட்டம், அவர்களின்  அ காரம்   த்ததான காரியம் என்னிடத் ல் இ க் ற . அ  அ  ப் ப் 
பலைக ல் ைவக்கப்பட்  இ க் ம். அத ைடய ஒ  நகைல, தர்மகர்த்தாக்களின்  தைலவரான 
சேகாதரன் ராபர்ஸன்  அவர்க க்  ெகா க் ம்ப க்  ைவத்  க் ேறன் . ேம ம், சேகாதரன்  
கா ன்ஸ்  அவர்க க்  ஒ  நகைல ைவத்  க் ேறன் , அவர ்தாேம உத க்காரர ் ( க்கன்மார)் 
   ன்  தைலவராக ெசயல்பட் க் ெகாண்  க் றார ்என்  நான் நிைனக் ேறன் . இப்ெபா  , 
இந்த அ வலகங்கள் அைனத் ேம, ேவதத் ன்  அ ப்பைட ல்  அைமக்கப்பட்  ப்பதால், 
அவர்கள் என்ன ெசய்யேவண் ம் என்பதற்கான, ேவதத் ன்  அ ப்பைட லான    ைறகள்  
அவர்க க்  இ க்கேவண் ம். தர்மகர்த்தாக்கள் அவர்க க்ெகன தனி அ வலகத்ைத 
ெகாண்டவர்களாய் இ க் றார்கள் . உத க்காரர்கள்  அவர்க க்ெகன தனி அ வலகத்ைதக் 
ெகாண்டவர்களாய் இ க் றார்கள் . ஞா   பள்ளி நிர்வாக அ காரி அவ க்ெகன தனி 
அ வலகத்ைதக் ெகாண்  க் றார.் ேமய்ப்பரானவர் இந்த மந்ைத அைனத் ற் ம் தைலவராய் 
இ க் றார.்
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இப்ெபா  , இந்த அ வலகங்கள் ஒவ்ெவான் ம் ெபா வான காரியங்கைளக் 
ெகாண்  ப்பார்கள். ஆனால், உங்கள்  சந் ப்   ட்டங்கள்  ஒன்றாக நைடெபறக்  டா  என்  
நான் நிைனக் ேறன் . அ  அவரவர் அ வல் சந் ப்   ட்டமாக இ க்கேவண் ம், ஏெனன்றால் 
( க்கன்மார்கள்) உத க்காரர்கள்  தர்மகர்த்தாக்களிடம்   வதற்க்  எந்த அ வ ம் 
இல்லாதபட்சத் ல் , அவர்களிடத் ல் ெசால்வதற்க் ெகன்  ஒன்  ல்ைல. ேம ம் 
தர்மகர்த்தாக்களிடத்  ம் அேத தமாக உள்ள . அவர்கள் நி  மற் ம் கட் டத் ன்  ெபா ள்கள்  
   ெபா ப்  உைடயவர்கள்,( க்கன்மார)் உத க்காரர்கள்  அ வ ல் அவர்க க்  ஒன் ம் 
 ைடயா .  ( க்கன்மார)் உத க்காரர்கள்  சைப ன்     ைறகைள காவல் காக் றவர்க ம் 
(ேபா ஸ் ) மற் ம் ேமய்ப்ப க்  உத க்காரர்களாக ம் இ க் றார்கள் . தர்மகர்த்தாக்கள் தாேம 
ெசாத் க்கள்    வைத ம் தங்கள்  ெபா ப் ல் ைவத்  ப்பார்கள். தர்மகர்த்தாக்கள்  சைப ன்  
ஆ க் ரிய காரியங்களில் ெசய்வதற்க்  ஒன்  ல்ைல மற் ம் ( க்கன்மார)் உத க்காரர்கள்  
சைப ன்  நி  காரியங்களில் ெசய்வதற்  ஒன்  ல்ைல. ஆகேவ, அ  அவ் தமாகத்தான்  
இ க்கேவண் ம். மற் ம், ஞா   பள்ளி ேமற்பார்ைவயாளர் தாேம ஞா   பள்ளி ன்  
தைலவராக இ க் றார.் ஆகேவ, நான் அைவ அைனத்ைத ம் எ  , தட்டச்  ெசய்யப்பட் , 
அ  ப் ப் பலைக ல் ேபா வதற்  ஏ வாய் ைவத்  க் ேறன் .
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இப்ெபா   சைபயான  எந்த உபேதசத்ைத கைட  க் றேதா அைத நாம் சட்டம்ேபாட்  
(frame) இங்ேக சைப ல் அைதநாம் மாட்டப் ேபா ேறாம்; நாம் கைடப்  க் ற சைப ன்  
உபேதசம், ெகாள்ைககள் . இப்ெபா   நாம் சைபயாக இ ப்பதற்க்  நமக்ெகன்  ஒ  உபேதசம் 
இ க்கேவண் ம்.
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நாம் எந்த ஒ  வைர  ைறைய ம் ைவத் க் ெகாண்  நாங்கள் ,  “இவ்வள   ரம் மட் ேம 
ெசல்ேவாம்” என்  ெசால்ல ல்ைல. ேதவன் தம் ைடய ேவதத் ல் எந்த அள ற்  மக்க டன்  
ஐக் யமாய்  இ க்க அ ம க் றாேரா அந்த அள ற்  நாம் அைனவரிடத்  ம் ஐக் யம் 
ெகாள் றவர்களாய் இ ப்ேபாம். இப்ெபா  , ஒ  த்  இ ங்கள் , ஏக  ந்ைத டன் , 
ஏகமன டன்  ேதவ க்காக ெதாடர்ந்   ன்ேனாக்  ெசல் ங்கள் . அவ் தமாகத் தான் நாம் 
ெசய்யேவண் ம் என்  ேதவன்   ம்  றார.்

இப்ெபா   நாம் ெஜ த்  அதன் ன்  வார்த்ைதைய  றப்ேபாம்.

ஓ  ைலேயறப் ெபற்ற கர்த்தாேவ, இப்ெபா   நாங்கள்  உம் ைடய ெதய் க வார்த்ைதைய 
அல்ல  வா க்கப் ேபா றதான வார்த்ைதைய அ கப் ேபா ேறாம். எங்க க் த் 
ேதைவப்ப  றைத உம் ைடய பரி த்த ஆ யானவர் தாேம எங்க க்   யாக் யானம்  ெசய் 
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6ஒ   ற்  மான   தைல

த வாராக. நீர ் உம் ைடய   ைப னால் அைழத்த அைழப்ைப ெபற்ற  ள்ைளகள்  நாங்கள்  
என்பைத அ ந் க் ெகாண்டவர்களாய், அதன்ப  ேபச ம், நடக்க ம்,   க்க ம் ெசய்யட் ம் 
கர்த்தாேவ. நாங்கள்  ஏேதா மகத்தான அைசவாய் எ ம்ப ஆயத்தமாய் இ ப்பைத காண்ப னால் 
இந்த சைப ல் ஐக் யம் உண்டா  க்கட் ம் . நீர ் என்ைன உல ன்  ெவவ்ேவ  இடங்க க்  
அ ப்  அங்ேக   வாசத்ைத நிைலநாட்ட, ஆயத்த ம்,  த்த ைடய ப ற்  க்கப்பட்ட ஒ  
ஊ யக்காரைன ெபா ப்ைப எ த் க்ெகாள் ம்ப க்  ெசய் ரானால்; அேத தமாக மற்ற 
ஊ யக்காரர்கள் ஆயத்தப்ப த்தப்பட்  ெவவ்ேவ  இடங்க க்  அ பப்பட ேவண் ம் என்  
நாங்கள்  உணர் ேறாம். நாங்கள்  ைதரியமாய் நிற் றதான, பரி த்தவான்க க்  ஒ  ைச 
ஒப் க்ெகா க்கப்பட்ட   வாசமான , இந்த உலகத்ைதச்  ற்  ம் ஒ  வட்டமாக ஆகட் ம். 
இைத அ  ம் கர்த்தாேவ. ஒ நாளில் நாங்கள்  இந்த இடத்ைத உமக்  அர்ப்பணித்த ேபா  
பதர்க்  யலாக இ ந்த இந்த இடத்   ந்  ஒ  சைப எ ம்பட் ம் கர்த்தாேவ, ேம ம் இந்த 
சைப   ந்  ஊ யக்காரர்க ம் ,   ேசஷகர்க ம், ேபாதகர்க ம்,  ஷனரிமார்க ம் 
உல ன்  எல்லா பாகங்க க் ம்   றப்பட்  ெசல்லட் ம்.

இந்தக் காைலேவைள ல், இப்ெபா    ன்பப்பட் க் ெகாண்  க் ன்றதான எங்க ைடய 
சேகாதரன் ஸ்ட்ைரக்கர ் மற் ம் சேகாதரி ஸ்ட்ைரக்கர ் அவர்கைள  ேச த்த  தத் ல் 
ஆ ர்வ க் ம் ப யாகக் ேவண் க் ெகாள் ேறாம். ஆனால் நாங்கள்  அைனவ ேம இந்தப் 
பரீட்ைசக க் ள்ளாக ேபாக ேவண் யவர்களாய் இ க் ேறாம் என்பைத நாங்கள்  
அ ந்  க் ேறாம். ேதவனிடத் ல்  வ  றதான ஒவ்ெவா  மக ம்  ட் க்கப்பட ம், 
ேசா க்கப்பட ம் ேவண் ம். நாங்கள்  ஒ ேவைள  லபமாய் அைத  ட்   ன் க்காக   ம் ச் 
ெசல்ேவாமா ல், நாங்கள்  ேதவ ைடய  ள்ைளகளாய் இராமல்  ைற தவ ப்  றந்த 
 ள்ைளகளா  ப்ேபாம். சேகாதரன் மற் ம் சேகாதரி ஸ்ட்ைரக்கர ் தங்கள்  கடைம ன்  
ெபா ப் ல் தரித்  க் ம்ப  அவர்க க்  ெபலத்ைத ம் வல்லைம ம் அ   ராக. அவர்கள் 
தங்கள்  ஆகாரத் ற்  இரந் ண்ண ேநரி மானால், உம் ைடய ஆ ர்வாதத் ன்  கரம்தாேம 
அவர்கள் ேமல் இ ப்பதாக. ஏெனன்றால் எங்க க்  ெதரியா , ஆனால் அந்த க னமான 
 ரயாசத் ன்   லமாக அந்த ஆப் ரிக்க பழங்   ன க்  ஒ  உண்ைமயான   ஸ்தவன்  
என்னவா  ப்பான்  என்பைத காண் க்க   ம். இைதய  ம், கர்த்தாேவ. இப்ெபா   யா ம் 
உம் ைடய  த்தத் ன்ப  நடப்பதாக.

23

ேமய்ப்பரா ய சேகாதரன் ெந ல் அவர்கைள ஆ ர்வ  ம். இன் மாக,கடந்த காலத் ல்  
அவைர இந்த மந்ைத ன்  ேமய்ப்பனாக ைவத்த  ேபாலேவ, இப்ெபா  ம் அவைர அப்ப ேய 
ஆக் ம் என்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம் கர்த்தாேவ.ேம ம்,  க ம்  யா ப்பட்  க் ற 
அவ ைடய அ ைமயான    மைன ைய நாங்கள்  மறந்   ட ல்ைல. சத்  வானவன்  
சேகாதரன் ெந ல் அவர்கைள  ள்ைளக டன் , தாைய இழந்தவர்களாய் , தன்னந்தனியாய் 
 ட்  டப் பார்க் றான் . ஆனால், கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத்ைத, நாங்கள்  
  வாசத் டன்  அந்த சத்   க் ம் எங்க ைடய சேகாதரிக் ம் இைட ல்  ைவத்தவர்களாய்  
நிற் ேறாம். எல்லா ஸ் ரிக ம் இந்த காலத் ன்  இ ளின்  பள்ளத்தாக் ன்  ஊடாக கடந்  ெசல்ல 
நிய க்கபட்  க் றைத அ ந்  க் றப யால் , கர்த்தாேவ, உம் ைடய ஆ யானவர்தாேம, 
அவ க்  மகத்தானவராக இ ந்த  ம், ஆனால் நீர ்அவ(ள்)ேரா  இ க்கத்தக்கதாக நாங்கள்  
ெஜ க் ேறாம். அந்த    ள்ைளகைள நீர ்ஆ ர்வ  ம் . இப்ெபா   அவள்  பதட்டத் ட ம்;, 
ேவதைனேயா ம் இ க்க  ம். ஆனால், பரி த்த ஆ யானவர் தாேம எல்லா ேநரங்களி ம் அந்த 
  ம்பத் ற்க்காக இரக்கத் ன்  வா  ல் இ ப்பாராக.
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கர்த்தாேவ, எங்கள்  தர்மகர்த்தாக்கள்   வா ய எங்கள்  சேகாதரன் உட், எங்கள்  சேகாதரன்  
ஈகன் , சேகாதரன் ராபர்ஸன், மற் ம் யாவைர ம் ஆ ர்வ  ம் கர்த்தாேவ.  க்கன்மார்கள் , 
தர்மகர்த்தாக்கள், சைப ல் உடன் அ வ ல் உள்ள யாவ ம் தங்க க்  அளிக்கப்பட்ட அ வல் 
காலம்வைர பரி த்தத்ேதா ம் நீ ேயா ம் ஊ யம் ெசய் ட நீர ் தாேம அ ம த்  ம்ப க்  
ெஜ க் ேறாம், கர்த்தாேவ, கடந்த காலங்களில் ேசைவ ெசய்த அ வலர்ைள ம்  ஆ ர்வ  ம் 
கர்த்தாேவ. நாங்கள்  தாேம சைப ஒ ைமப்பாட்ைட ம், கர்த்த ைடய ஆ ைய ம், அன்ைப ம் 
ெபற்றவர்கள் என்  அ யப்ப ம் ப க்காய் நீர ் ெதாடர்ந்  எங்கள்  அைனவ ட ம்  ட 
இ க் ம்ப  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம், கர்த்தாேவ. எ தப்பட்ட உம் ைடய வார்த்ைதைய 
வா க் றதான இந்த ேவைள ல், எங்க ைடய ேதைவக க்ேகற்ப உம் ைடய வார்த்ைதைய நீர ்
எங்க க்  ப ர்ந்  அளிக் ம் ப க்காய் ேவண்  ேறாம். இைத நாங்கள்  இேய  ன்  நாமத் ல் 
ேகட் ேறாம், ஆெமன் .

25

மற் ம் ெஜ க் ம் ேபா , நம் ைடய   ய தர்மகர்தத்தாக்கள்     க்காக ம்  மற்ற 
காரியங்க க்காக ஆ ர்வாதத்ைத ேகட் ம்ேபா  அல்ல  அவர்கைள ஆ ர்வ க் ம்ேபா , 
இதற்   ன்னதாக நன்றாக ேசைவெசய்த நம் ைடய சேகாதரன் ஃப்ளிேமன் , சேகாதரன் 
 ட்ஸ்ேமன்  மற் ம் இங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றவர்கைள நிைனத் க் ெகாண்  ந்ேதன் . 
அவர்க ைடய உத்தமமான பணிக்காக நாம் ேதவ க்  நன்  ள்ளவர்களாய் இ க்கேவண் ம். 
அவர்கைள ஆ ர்வ க் ம்ப க் , உத  ெசய் ம்ப க்  ேதவன் தாேம அவர்கேளா  
எப்ெபா  ம் இ ப்பராக. நான் இப்ெபா   வா ப்பதற்   ன்னதாக அ  ப் ப் பலைக ல் 
உள்ளைத ம் மற் ம் வரப்ேபா ற  ட்டங்கைள ம் சற்  நிைன ல் ெகாள் ங்கள் .

26

இந்த காைல ல் நம் டன்  இ க் ற  ைலேயறப் ெபற்றவர்க க்காக நாம் ம ழ்ச் யாக 
இ க் ேறாம். நல்ல , நான்  இப்ப யாக ெசால்லட் ம்  கடந்த நாட்களி ம், இப்ெபா  ம் எனக் 
27
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 ைலேயறப் ெபற்றவ ம், நல்ல சேகாதர மா ய ஃப்ரட் சாத்ேமன்  அவ ைடய மைன  ம் 
கனடா ல் உள்ள சாஸ்காட்ச்வனி  ந்  இங்ேக நம் டன்  தற்கா கமாய் வ க் ம்ப க்  வந்  
இ க் றார்கள் . நம் ைடய ேதசத் ல்  தற்கா கமாக வ க் றவர,் ஆனால் நம் ைடய 
ஐக் யத் ல்  ேந க்கப்படத்தக்கவர ் சேகாதரன் ஃப்ரட் சாத்ேமன் . அவர ் அங்ேக உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் றார.் நான் கனடா ேதசத் ல்  இ ந்தேபா  எனக்   ட்டங்கைள ேமற்பார்ைவ 
ெசய்தார.்

மற் ம் இன்ெனா   ைலேயறப்ெபற்ற சேகாதரன்,  ன்னதாக கனடா ேதசத்ைத ேசர்ந்தவர், 
ெசாந்தமாக  யாபாரம் ெசய்பவர.் உங்களால் ேதவைனக்  காட்  ம்அ கமாக ெகா க்க 
  யா  என்  உலகத் க்  நி  க்க  யவர.் அவ ம் அவர ் நண்ப ம் ேசர்ந்  கட் டத்ைத 
கட் வதற்க்கான நி  நி வனம் அல்ல  அயல் நாட்   ஷனரி ஊ யத் ற்க்கான ஒ  
நி வனத்ைத உ வாக் னார்கள் . அவர்கள் என்ைன ஓக்ேலண் க்  ஒ   ட்டத்ைத 
நடத் ம்ப க்  அைழத்தார்கள், அதற்கான பண ம் அவர்களிடத் ல் இ ப்பதாக ம், 
அவர்க ைடய நி வனத் ன்   லம் எல்லா ெசல கைள ம் ஏற் க் ெகாள்வதாக ம் 
  னார்கள்.

நா ம் சேகா. ஃப்ெரட் ம் ெகாஞ்சம் பணத்ைத ெப ம்ப க் , சேகா. ஃப்ெரட் ன்  
நி வனத்   ந்   யற்ச் த்ேதாம், நான்  அைத தனி ஒ வனாய் ஏற் க்ெகாள்ள 
  ப்ப ல்ைல. எனேவ நாங்கள்  கனடா மக்க க்  அைத ெகா த்  ட ம் எந்த ஒ  
காணிக்ைக ம் எ க்க டா  என் ம்  ர்மானித்  ந்ேதாம். ஆனால் அ  அந்த அள க்  
நன்றாக இ க்க ல்ைல,  ட்டங்கள்  எல்லாம் அ ைமயாக இ ந்த . ஆனால் நாங்கள்  
காணிக்ைக எ க்காத காரணத் னால் ... சைபயான    ேகா  டாலர் ம ப் ைடயதாக 
இ ந்தா ம் நீங்கள்  காணிக்ைக எ க் ம்ப க்  ேதவ க்  இன் மாக 
கடைமப்பட்  க்  ர்கள். அ  ஆராதைன ன்  ஒ பாகமாக உள்ள . நீங்கள்  அ னாேல 
வஞ் க்  ர்கள் ... நான்  பணம் மற் ம் அ ேபான்ற காரியங்களில் எவ்வளவாக எ ராக 
இ க் ேறேனா, அேத  தமாக ஒ  மனிதன் தவறாக இ க் ம்ேபா  அவன் தவறாக இ ப்பைத 
ஒத் க்ெகாள்ளவ  நல்ல  என்பைத நான்  அ ந் க்ெகாண்ேடன் . ஏெனன்றால் நா ம் சேகா 
ஃப்ெரட் ம் அ  அந்த அள க்  நன்ைமயானைதேயா அல்ல   ேசஷமானைதேயா 
உ வாக் வ ல்ைல என்  பார்த்  க் ேறாம் .
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சேகா. பார்டர்ஸ் , நான்  சேகா. ஃப்ெரட ்அவர்கைள  ட் , ஓக்லாண் ற்க்  உங்களிடத் ல்  
வந்தேபா , “நீங்கள்  அப்ப  ெசய்யேவண்டாம். நீங்கள்  ெவ மேன காணிக்ைகத் தட்ைட அ ப் , 
காணிக்ைக எ த் , அ  எ வாக இ ந்தா ம், அைத ம ப  மாய் ேவ  எங்காவ  நடக்க 
இ க் றதான  ட்டங்க க்  பயன்ப த் ம்  தத் ல், அந்த பணத்ைத உங்கள்  
நி வனத் ேலேய   ம்ப மாய் ேபாட்    ங்கள்” என் க்   ேனன் .

29

ேம ம், ஆராதைனயான      ெப ம்  ன்னதாகேவ, சேகா. பார்டர்ஸ்  அவ ைடய 
நண்பர்கேளா  என்னிடத் ல் வந்  “நாங்கள்  ஆராதைனக்காக எவ்வள  ெசல  ெசய்ேதாேமா 
அ  ஏற்கனேவ எ க்கப்பட்   ட்ட ” என்    னார.்

அதன் ற , ஒ   ல நாட்க க்   ன்  அவர ் க ேபார்னியா ல்  உள்ள சான்ேஜா ல்  
 ட்டத் க்  ஏற்பா கைள ெசய்தார.் அங்ேக அவ க்  அ ப  அல்ல  எ ப  சைபகள்  
பள்ளத்தாக் ல்  இ க் ற  என்    க் ேறன் , ெவவ்ேவ    வாசத்ைத உைடய அவர்கள் 
எல்லா ம் ஒத் ைழப்  ெகா த்தார்கள் . அங்ேக எங்க க்  அ ைமயான  ட்டங்கள்  இ ந்த . 
ம ப  ம் நவம்பர் மாதத் ல் அங்ேக   ம்  ெசல் ேறாம். இங்ேக  ன்னால்  உட்கார்ந்  க் ற 
சேகா. பார்டர்ஸ் , சேகா. ஃப்ெரட் எங்கேளா  இ ப்பதற்க்காக நாங்கள்  ம ழ்ச் யா ள்ேளாம். 
இவர்கள் உங்க க்  அந்நியர்களாய் இ க்கலாம், ஆனால் ெவளிேய களத் ேல இவர்கள் எனக்  
 ைலேயறப் ெபற்ற சேகாதரர்களா  க் றார்கள் , நாம் நிற் ற   வாசத் ற்க்காக இவர்க ம் 
ெதாடந்  ஊக்கமாய் ேபாரா  றார்கள் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, சேகாதரேன. இந்த 
  ய பைழய  டாரத் ல் இந்த காைல ல் எங்கேளா  நீங்கள்  இ ப்பதற்க்காக நாங்கள்  
ம ழ்ச் யைடக் ேறாம். இங்ேக பார்ப்பதற்க்  அ கப்ப யாய்  ஏ  ல்ைல. ஆனால் இங்ேக 
ஏேதா ஒன்  இ க் ற , அ  ேதவன் இங்ேக வாசம் ெசய் றார ்என்பேத, பா ங்கள். அதற்க்காக 
நாங்கள்  ம ழ்ச் யைட ேறாம். இங்ேக,   வதற்  ேநர  க் மானால் , ேவ   ல 
சேகாதரர்க ம் நம்ேமா  இன்ைறக்  இ க் றார்கள் .

இப்ெபா   நான்  எ ர்ப்பார்ப் டன்  ெஜ த் க் ெகாண்  ப்ப  என்னெவன்றால், அ த்   ல 
நாட்களில்  கர்த்த க்   த்தமானால்  வ நடத்தப்ப தைல உணந்தவனாய்  ேபாக   ம்  ேறன் . 
(நான் அைதப்பற்  இன் மாக அ  ப்  ெசய்ய ல்ைல). அ த்த  ட்டமான , ெவ   ைர ல், 
ஒைஹேயா ல் உள்ள  கா  ம் ைமதானத் ல் சேகா.  ல் வ டன்  இ க் ம். அ  அங்ேக 
ேமேல   ைமல்  ரத் ல் இ க் றெதன்  அல்ல  அவ் தமாக ஏேதாெவான்  என்  
நிைனக் ேறன் , இல்ைலயா  ன்? கர்த்தர் தாேம நம்ைம ெதாடர்ந்  வ  நடத் வாரா ல்  
உம் ைடய    ைறைய நீர ் தாேம  ட்ட டாத பட்சத் ல்  அ  அ ைமயான 
பயணமா  க் ம். நாங்கள்  சேகா.  ல் வான் , அவ ைடய மகத்தான ெசயல்பாட் ற்க்காய் 
அவைர பாராட்  ேறாம்,  க ம் அ ைமயான மனிதன்; அவர ்நகர ேமயர்,  ன்னாள் ேமய ம் 
பழைமவா யான ெகன்டக் யன் . இ  தான் நான் அவைரக்   த்  ெசால்லேவண் ய  எல்லாம். 
அன்ெரா  நாள் நான் அவைர சந் த்தேபா ... நாங்கள்  அங்ேக ெகன்டக்  ன்  மைலகளில் 
வளர்க்கப்பட்ேடாம்.  அவர் என்ைன  ேநாக் ,  “நீ  இன் மாக  ெப ங்காயத்ைத  க த்ைத   ற்  ம்
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ைவத்  க் றாயா  ல்  என்றார்”. இப்ெபா   உங்க க்  ெதரி ம் அவர் எப்ப ப்பட்ட 
ெகன்டக் யன்  என் . இங்ேக உள்ள என் ைடய ெகன்டக்  சேகாதரர்கள் சேகா. ெஜஃப்ரிஸ்  
மற்றவர்கைள ம் அற்பமாய்  ற ல்ைல. நா ம் ஒ  ெகன்டக் யன் என்  உங்க க்  
ெதரி ம். நான் உங்க க்  ஒன்  ெசால்லட் ம் நாம் ெகன்டக் யர்க ம் அல்ல அெமரிக்கர்க ம்  
அல்ல, நாம் அந்நியர்க ம்  பரேத க மா  க் ேறாம். நாம் வரப்ேபா ற பட்டணத்ைத 
ேத க்ெகாண்  க் ேறாம்.

இப்ெபா   வா ப்பதற்காய், நாம் யாத் ராகமம்  த்தகத்   ந்  ஒ   ல நி டங்க க்  
வா ப்ேபாம். நான் 23-ம் அ காரத் ல், 20  தல் 23 வசனங்கள்    ய வா க்க   ம்  ேறன் . 
ேம ம், இந்தக் காைலெபா த் ல் , இ   ந் , சரியாகச் ெசால்லப் ேபானால்: ஒ  
 ற்  மான   தைல என்ற ெபா ைள எ த் ெகாள்ள   ம்  ேறன் . ேம ம் நான் 
அ கேநரம் ேபசப்ேபாவ  இல்ைல, இப்ெபா   நீங்கள்  அந்த  த்தகத்ைத ம் அ காரத்ைத ம் 
  ம் ம்ப க்  காத் க் ெகாண்  க் ேறன் .
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வ  ல் உன்ைனக் காக் றதற் ம், நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தானத் க்  
உன்ைனக் ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்க் றதற் ம், இேதா, நான் ஒ   தைன உனக்  
 ன்ேன அ ப்  ேறன் .

அவர ்ச கத் ல் எச்சரிக்ைகயா  ந் , அவர ்வாக் க் ச் ெச ெகா ; அவைரக் 
ேகாபப்ப த்தாேத; உங்கள்   ேராகங்கைள அவர ் ெபா ப்ப ல்ைல; என் நாமம் 
அவர்உள்ளத் ல்  இ க் ற .

இந்த  தன் யார ் என்  சைபயா க்  ெதரிந்  க் ம் என்  நிச்சய ைடயவ 
னா  க் ேறன் .... என் நாமம்  அவரில்  இ க் ற .

நீ அவர ் வாக்ைக நன்றாய்க் ேகட்  நான் ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்வாயா ல், 
நான் உன் சத்  க்க க் ச ் சத்  வா ம், உன்  ேரா க க்   ேரா யா ம் 
இ ப்ேபன் .

என்  தனானவர் உனக்   ன்ெசன் , எேமாரிய ம்,... ஏத் ய ம்,... 
ெபரி ய ம்,... கானானிய ம்,... ஏ ய ம்,... எ  ய ம்,... இ க் ற இடத் க்  
உன்ைன நடத் க் ெகாண் ேபாவார்; அவர்கைள நான் அதம் பண் ேவன் .

நீங்கள்  ெஜ ப் ர்களா ல், இப்ெபா   நாம் ஒ   ல நி டங்க க்  ேபசப்ேபா ற 
அவ ைடய வார்த்ைதைய ேதவன் ஆ ர்வ ப்பாராக.  “ஒ   ற்  மான   தைல” என்ற 
தைலப்ைப   த்  நான்  ந் த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . சைபயான    பான்ைம ல் இ ந்  
வ  ற . இேய வானவர் வ ம் வைரக் ம் அங்கத் னர ்எண்ணிக்ைக ல்  அ  அவ் தமாகேவ 
இ க் ம். ஆனால் அ ேவா ேதவனால்  ெகா க்கப்பட்ட  லாக் யத் ன்   ழாக   த் க் 
ெகாண்  க் ம். இ   ரான்ஹாம்  டாரமல்ல, ஆனால்  வ ள்ள ேதவ ைடய சைப மட் ேம 
என்  நாம் அ ந்  ெகாள் ம்ேபா ,  ரான்ஹாம்  டாரம் என்ப  அத ைடய ஒ  பாகமாக 
இ க் ற . இ ேபான்  நா    வ ம் மற்ற  டாரங்க ம் இ க் ன்ற .
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இன்  இர  சேகா. ஸ்ெனல் ங்  அவர்கள் ஞானஸ்தான ஆராதைன ைவத்  க் றார.் அைத 
அ  க் ம்ப க்  சேகா. கார் ஸ்    னார ்அல்ல   ந் ன நாள் அைதப்பற்    னைத, நான் 
மறந்  ட்ேடன் . அவர ் ஞானஸ்தான ஆராதைனைய ைவத்  க் றார.் உங்களில் யாராவ  
இன் ம் ஞானஸ்தானம் ெபற்  க்க ல்ைல என்றால், ஏன், இன்ைறய இர ன் ெபா  ல் சேகா. 
ஸ்ெனல் ங்  அைத உங்க க்காய் ெசய்வ ல்  க ம் ம ழ்ச்  உைடயவராய் இ ப்பார.் அ  
தாேம,   கா ல் உள்ள பரி த்தர்களின்   டாரத் ல் நடக்க இ க் ற . ேம ம், சேகா. ஜ னியர் 
ஜாக்ஸன்  நி  ஆல்பனி ல் ைவத்  க் றார.் மற் ம் நா    வ  ம் இைதப் ேபான்றதான 
அேனக சைபகள்  இ க் ன்றன. எனி ம் பார்ப்பதற்  நாம் அைனவ ம் ஏறக் ைறய 
ேதாற்க க்கப்பட்ட பக்கத் ல் இ ப்பைதப ்ேபான்  வாழ்ந் க் ெகாண்  க் ேறாம்.
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இந்த காைல ல் சேகா. ெந ல் ெசய்த அ  ப்ைப அங்ேக  ன் பக்கத் ல் இ ந் ேகட்  
ெகாண்  ந்ேதன் . அ  இவ் தமாக என் நிைன க்  வந்த , அ  மக்கள்    தைல னின்  
 ல ப் ேபாவதாக காணப்ப வ . எப்ப ெயனில் , மக்கள்  அைத பார்த்தேபா  ஏேதா காரியமாக 
அ  காணப்பட்ட . எனேவ, அவர்கள் “ஓ, நல்ல , ேதவன் அைத பார்த் க் ெகாள்வார்” என்ற ஒ  
மனப்பான்ைமக் ள்  ேபானார்கள். ஆனால் அ  ஒ  மனப்பான்ைம ஆகா .

இப்ெபா  , ேமாேச ேதவனால் அைழக்கப்பட்ட ேபா , அவன் ஒ   ற்  மான, 
  ைமயான  ர்க்கதரி யாய் இ ந்தான் . ேதவனானவர் ஒ  காரியத்ைதச் ெசய் ம்ப க்  ஒ  
மனிதைன அ ப் ம்ேபா , அவர ் அவ க்  ேதைவயான எல்லாவற்ைற ம் அவ க் ள்ளாக 
  ைமயாக தரிப் க் றார.் ேதவன் ஒ  மனிதைன, ஒ   ரசங் யாய்  இ க் ம் ப யாய்  
அைழப்பாேரயா ல், அவன்  ரசங் க்கதக்கதான காரியங்கைள அவ க் ள்ளாக அவர ்
ைவக் றார.் அவர ் அவைன ஒ  ேபாதகனாய் இ க் ம்ப க்  அைழத்தால், அவன் 
ேபா க்கதக்கதான காரியங்கைள அவ க் ள்  ைவக் றார.் அவர ்அவைன ஒ  ர்க்கதரி யாய்  
இ க் ம்ப  அைழப்பாேரயானால், அவன் தரிசனங்கைளக் கா ம்ப க்  ஏேதா  ல 
காரியங்கைள அவ க் ள்ைவத் ,  ர்க்கதரி யாக இ க் ம்ப  ெசய் றார.் ேதவன் 
எப்ெபா  ேம  தன் ைடய  மனிதைன    வ மாக  தரிப் த்  க் றார.்  ேமாேசைய
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எ ப் க் ள்ளாக அ ப் ன ேபா ம் அவர ்அவ் தமாகேவ தான் ெசய்தார.்அவர ்அவைன ஒ  
  ப் ட்ட வ  ல் வளரச் ெசய் , ஒ    ப் ட்ட வ  ல் கல்  கற்கச் ெசய் , அவர ்அவைன 
வைனந்  அவன் என்னவாக இ க்கேவண் ேமா அவ் தமாக அவைன உ வாக் னார். அவர ்
 ற் க் கணக்கான வ டங்க க்   ன்  ஆ ரகா க்  அவ ைடய மக்கைள    ப்ேபன்  
என்  வாக் த்தத்தம் பண்ணின  ற  தன் ைடய  ந்ைத ல் ேமாேசைய எவ் தமாக 
உ வாக்கேவண் ம் என்  எண்ணி  ந்தாேரா அேத தமாக அவைன உ வாக் னார். ேமாேச 
ஒ    ைமயான  ர்க்கதரி யாக இ ந்தான் .

நீங்கள்    ஸ்தவர்களாய் இ க் ம் பட்சத் ல் , உங்கைள ேதவன் ஒ அைர ைற 
  ஸ்தவர்களாக உ வாக் வ ல்ைல; ேதவன் ஒ    ைமயான   ஸ்தவைனேய 
உ வாக்  றார.் ேதவன் ஒ  அைர ைற  ரசங் ைய உ வாக் வ ல்ைல, ஆனால் 
 ரசங் யானவன்  அைர ைறயாக இ க்கலாம். ேதவன் தம் ைடயப்  ள்ைளகைள 
  ஸ்தவர்களாகேவ ஆக்  றார,் ஆனால்  ல ேநரங்களில் அவர்கள்  அைர ைற 
  ஸ்தவர்களாக இ க் றார்கள் . ஆனால், அவர்கள்  அப்ப யாக இ க்கேவண் ம் என்ப  
அவ ைடய   க்ேகாள் அல்ல. அவர்க ைடய ெசாந்த வ கள் , அவர்கள்    யத்ைத   த்ததான 
ேதவ ைடய  ட்டத்ேதா  கலந்   வதால் அவர்கள்  அந்த  தமாக இ க் றார்கள் . அவர்கள் 
இ பக்க ம் சமரசமா  அைர ைற   ஸ்தவனாகேவா, அைர ைற  ரசங் மார்களாகேவா 
இ க்கேவண் ம் என்  ேதவன்   ம்ப ல்ைல. அவர்கள்    ைமயாக இைடேவளி ல் 
நிற்கேவண் ம் என்  அவர ்  ம்  றார.்
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இப்ெபா  , ேமாேச, ேதவன் அவைன ஒ    ைமயான   தைலக்காக, ஒ    ைமயான 
 ர்க்கதரி யாய் உ வாக் னார். ேம ம், ேமாேசயானவன் ேதவ ைடயக் கரங்களில் 
  வ மாக சரணைடந்தவனாக இ ந்தான் . அந்த காரணத் னி த்தம் அவன் என்னவாக 
இ க்கேவண் ேமா அ வாக அவைன உ வாக் ற் . ேதவன் அவைன நம் ம் அள க்  அவன் 
ேதவ க் ள்  அவ்வளவாய்   வ மாக சரணைடந்தான் .

இந்தக் காைல ல்,   ஸ்தவர்களா  க் ற நாம், ேதவன் நம்ைம ைவத்  க் றதான இந்த 
ஸ்தானத் ல் , அவ ைடய நம் க்ைகைய நம் தாக ைவக் ம் அள க்  நாம் நம் ைடய  ய 
 த்தங்கைள ஒப் க்ெகா த் , நம்ைம   வ மாய் ேதவனிடத் ல்  ஒப் க் ெகா த்  க் ேறாமா 
என்  நான்   யக் ேறன் . இந்தக் காைல ேவைள ல், என்ைனக்   த் , ேதவன் தம் ைடய 
நம் க்ைகைய என்  தாக ைவக் ம் அள க்  நான் என்ைன அவ க்  அவ்வளவாக ஒப் க் 
ெகா த்  க் ேறனா என் ம், சேகா. ெந ல்    நம் க்ைகைய ைவக்க    மா என் ம், 
நம் ைடய தர்மகர்த்தாக்களின்    ைவ ம், உத க்காரர்கள்    ைவ ம், நம் ைடய சைப 
அங்கத் னர்களின்    ம் தம் ைடய நம் க்ைகைய ைவக்க   மா என் ம் நான்  யக் ேறன் . 
ஏெனன்றால் நம் அைனவ ம்  நமக்ெகன ஒ  ஸ்தான ம் ஒ  கடைமைய ம் ெகாண்டவர்களாக 
இ க் ேறாம்.
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ஒ  ஊ யக்காரன்   ரசங் யாக இ க் ம்ப  அைழக்கப்பட்  ப்பார ் என்றால் அவன் 
  ஸ்  ன்  ஆராய்ந்    யாத ஐ வரியத்ைத எந்த  த சமரச ன் ,  ரசங் க்க ம் அதற்காக 
நிற்க்க ம் அவன் கடைமப்பட்டவனாக  க் றான் .அவன்  ரசங் யாக அைழக்கப்பட்  ப்பான்  
என்றால் ஒ  நபர ்நி த்தம் ஒ  காரியத்ேதா ம் சமரசம் பண்ணமாட்டான் .

மற் ம் சைப ன்  ஒ  அங்கத் னர,் அவர ் இந்த   ப் ட்ட சைப ன்  அங்கத் னராக 
இ க் ம்ப க்  அைழக்கப்பட்  ப்பாரா ல் , அவர் எந்த காரியத்ேதா ம் ஒப் ரவாகமாட்டார். 
நாம்  தாடக்  டா  என்  சைபயான    வா க் ம்பட்சத் ல் அந்த அங்கத் னர ்
 ட் க்கட்ைட ெதாட ம்  டா . நாம்   பழக்கத்ைத   வா க்காத பட்சத் ல், அவர் 
  பழக்கத்   ந்   ற்  மாக தன் தைலைய   ப் க் ெகாள்ளேவண் ம். நாம் 
 தாட்டத் ேலா,  ைக  ப்ப ேலா   வா க்காத பட்சத் ல்  அந்த அங்கத் னர ் அந்த 
மா ரியான காரியத்ைத ெதாடேவ  டா . ேதவன் நமக்    ைமயான   தைலைய 
ெகா த்  க் றார.் நாம், நம்ைம   வ மாக அவரிடத் ல் ஒப்; க் ெகா ப்ேபாமானல் அவர ்
அைதச் ெசய் றார.் நாம் நம்ைம   வ மாக அவ ைடய கரத் க் ள்  ஒப் க் 
ெகா ப்ேபாமானால்  ன்  ேதவன் நமக் ள்    ப்பார். நாம் நம் ைடய வ    ந்  நம்ைம 
 லக் க் ெகாள் ம்ேபா . ம ைம ன்  நம் க்ைகயா ய   ஸ்  நமக் ள்ளாக இ ந்த 
தம்ைமத்தாேம  ர ப ப்பார.் அதன்  ற  நம் ைடய எண்ணங்கள்  அவ ைடய 
எண்ணங்களா  க் ம்.   ஸ் வானவர்  ைகப்  ப்பைத உங்களால் கற்பைன ெசய் பார்க்க 
   மா?   ஸ் வானவர்     ப்பைதேயா அல்ல   ட்   ைளயா வைத உங்களால் 
கற்பைன ெசய்  பார்க்க   மா? உங்க ைடய ஆ யான  அவ ைடய ஆ  ன் பாகமாக 
இ க் ம் பட்சத் ல்  அ தாேம உங்க ைடய அ க்ைக ன்  ப யாக இ க்க அவர ்  ம்  றார.் 
ஆனால் நீேயா  சா  உள்ேள வர அ ம த்  கட் ப்பாட்ைட எ த் க்ெகாள்ளச் ெசய் றாய், 
ேம ம் நீேயா அந்த  தமான காரியங்கைள ெசய் ம்ேபா  நீ தவறா  க் றாய் என்  
உன் ைடய இ தயத் ன்  ஆழத் ல் எல்லா ேநரங்களி ம் அைத அ ந்  க் றாய். மற் ம் ஒ  
சைப அங்கத் னர ் மற்ற அங்கத் ன க்   ேராதமாக ேப ம்ேபா  அ  தவ  என்  நீங்கள்  
அ ந்  இ க்  ர்கள் . நீங்கேளா ஒ வ க்காக ஒ வர ் ெஜ க் ம்ப  கட்டைள டப்பட்  
இ க்  ர்கள்  ஆனால் ஒ வ க்   ேராதமாக ஒ வர ்ேப ம்ப க்  அல்ல, ஒ வ க்காக ஒ வர ்
அன்    ம்ப க்ேக. ேம ம் ஒ வர ் ழ்ந்  இ ப்பாரானால்  அவைர  க்  எ த்  அவ க்  
உத ெசய்ேவாம்.  இப்ெபா   அ  தாேம  நம்ைம  ஒ ங் ைணந்த    வா களின்   ட்டமாய்
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ஆக்  ற . இப்ெபா   நாம் அதற்   ழ்ப யாதபட்சத் ல் நாம் ேதவ க்   ழ்ப யாதவர்க ம் 
அவ க்   ரியம் இல்லாமல்   க் றவர்களா   ப்ேபாம் . அப்ப யாக இ க் ம்பட்சத் ல், 
நம் ைடய சைப ம் நம் ைடய மக்க ம் ெச ப்பைடய   யா , சைபயான  ெதாடர்ந்  
ெசல்ல  யா . ஏெனனில் நாம் எல்லா ம் ஒற் ைம இல்லாதவர்களா  க் ேறாம். 
இேய வானவர்   ன  ேபால “ ளிப் ள்ள ெகாஞ்ச மாவான   ைசந்த மாவைனத்ைத ம் 
உப்பப்பண் ம்” ( ளிப்பாக் ம்).

இப்ெபா  , சைப அ வலகக்   வான , அல்ல  உத க்காரர்கள்  ( க்கன்மார)் 
ேபான்றவர்கள் , நம் டத் ல்  வந்  நாங்கள்    தாக ஒ  சைபக்  டாரத்ைதக் கட்டேவண் ம் என 
நிைனத் க் ெகாண்  க் ன்ேறாம் எனக்   வார்களானால். அப்ப யாக ெசய்வ  
உத க்காரர்களின்  சம்மதமா  க் ம் பட்சத் ல் , தர்மகர்த்தாக்களிடம் அ  
ஆேலா க்கப்ப  ற . ேம ம் அைத ெசய்வதற்க்  அவர்களிடத் ல் பணம் இல்லாதேபா , நாம் 
இப்ெபா   ெகாண்  க் ற கட் ட  ட்டத்ைதப் ேபால அவர்கள் ெசய்யலாம்.    சைப ம் 
 யா னமா  ப்பதால்,ெபா வான  ட்டத்தாரா ய நம் டத் ல்  அ  ெகாண் வரப்ப  ற . 
அதன் ன்  சைபயான    ய  டாரம் கட்ட ஓட்  ேபா மானால், நாம் எல்ேலா ம்   ய 
 டாரத்ைத கட் வ ல்  ஒத் ைழப்  ெகா க்க ேவண் ம்.
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ெவளிப்பைடயாக எனக்  அவர்கள்    ய  டாரத்ைதப் பற்    னேபா , நான் அந்த 
எண்ணத் க்  எ ராக இ ந்ேதன் . அ  சரிதான். நான்,  “நமக்  சரியாக   ய  டாரம் 
அவ ய ல்ைல. ஏெனன்றால் ேதவன் எனக்  காண் த்த அந்தக் காரியம் நிைறேவ ம்ேபா , 
நான் இங்  ந்   க் ரத் ல் ேபாக ேநரிடலாம். ஆைகயால்   ய  டாரத் னால்  நமக்  
அவ யம் என்ன? நம் டத் ல் அதற்க்கான பண ல்ைலேய”, என்ேறன் .

அதன் ற  நான் இறங்  வந் , சைப ன்  உணர்ைவ உணர்ந்ேதன்; அதாவ  சைப ன்  
ெப ம்பான்ைமக்    ய  டாரம் ேவண் ம் என்  காணப்பட்ட . அதன்  ற  நான் ெசய்த  
என்னெவன்றால், என் ைடய ெசாந்த எண்ணங்கைள  யாகம் ெசய்  சைபேயா   டஒன்  
ேசர்ந்  ெகாண்ேடன் . நிச்சயமாக அைத நாம் ெசய்ேவாம். இவ் தமாகத்தான்  ேவதாகம 
நாட்களி ம் சைபயான  ஓட் ப்ேபாட்ட . எனேவ நா ம் அேத தமாகச் ெசய்யலாம்.   வா ய 
மக்கள்  ஒ  த் ப ் ேபா ம்ேபா  அ  ேமலான அ காரமா  க் ற . ஒற் ைம ல் ெபலன்  
இ க் ற . ஆகேவ,“நிச்சயமாக சைப அந்த  தமாக   ம் ம் பட்சத் ல், ேதவ ம் அேத தமாக 
  ம் ம்ேபா , அவர ் எனக்  ஓட்  அளிப்பைதக் காட்  ம்,    மக்கள்   ட்டத் ற் ம் 
ஓட்டளிக்க அவர ்   அ காரத்ைத ம்  ெபற்றவராய் இ க் றார,் ஏெனனில் அைத அவ் தம் 
ெசய்யக்  டா  என்    வதற்  நான் எந்த ஒ  தரிசனத்ைத ம் ெபற்  க்க ல்ைல”. எனேவ 
நாம் சைபேயா   ட ஒன்  ேசர்ந் , சைபேயா   ட நகர ேவண் யதா  க் ற . பா ங்கள் , 
சைபக்  உத  ெசய்யத்தக்கதாக என்னால்   ந்த எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய நான் சைப ன் 
 ன்னாக இ க் ேறன் .
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சைப ல் இ க் றதான ஒவ்ெவா  நப க் ம், ஒவ்ெவா    ஸ்தவ க் ம், நாம் 
ஒற் ைமயா  ந் , இைணந்  இ க்க ேவண் ம் என்ற ஒன்ேற   க்ேகாளாக இ க்கேவண் ம். 
சைபயான  எந்த ஒ  காரியத்ைதக்   த்  ஓட்டளிக் றேதா, அந்த காரியத் ற்காக நாம் நிற்க 
ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். உதாரணத் ற்  ெசால்ேவாமா ல், சைப ல் ஏேதா 
காரியத்ைத மாற்  அைமக்க ேவண் ம் எனக் க  வதாக ைவத் க் ெகாள்ேவாம். நல்ல ,  ற , 
ஒ ேவைள தர்மகர்த்தாக்கள்    ம் வார்களானால் , ேவ  யாராவ    ம் வார்களானால் , 
உத க்காரர்கள் , இவர்கள் ஏேதா காரியத்ைத மாற்  அைமக்க ேவண் ம் என 
  ம் வார்கெளனில், அ  ஒன்   ட்டப்பட்ட சைபக்   ன்பாக ெகாண்  வரப்ப  ற .ஒ  
ேவைள நம் ைடய எண்ணமான , இந்த   சைப   ன   ந்      ேவ பட்  ப்ப  
ேபால் காணப்ப ேமயா ல் , நம் ைடய எண்ணத்ைத நாம்  யாகம் ெசய்ேவாமாக, ஏெனனில் 
அந்த ஒ  வ  ல்தான்  நாம் ஒன் பட்டவர்களாய் நிற்க    ம். இப்ெபா   ேபா ற ேபால 
அேத வ  ல் இந்த சைபயான  ெசன்  ஒன் ப்பட்  இ க் மானல், ேதவன் தாேம... நாம் 
மட் ம் ஒன் ப்பட்  இைணந்  க் ம் பட்சத் ல்  அவர ் ெசய்வ  அளவற்றதா  க் ம். நாம் 
ஒற் ைமயாக இ க்க ேவண் ம். அந்த  தமாகதான்  நாம்  ற்  ம் ஒற் ைமயாக 
இ க்கேவண் ம். அப்ெபா   நாம் தாேம ேதவ ைடய கரங்களில்  ற்  மாக  ற்  ப்ேபாம்.
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ேம ம், நாம்   வா க் ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய  ரசங் க் ற ஒ  மனிதைன நாம் 
ெபற்  க்கேவண் ம். அந்த மனிதனானவன்  அைத ெசய்யாத பட்சத் ல் , அைதச் ெசய் ன்றதான 
ேவ  ஒ  நபைர நாம் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த  தமாகத் தான்  நாம் நிற்க 
ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். சரியான ஒ  காரியத் ற்காய் தர்மகர்த்தாக்களின்    வான  
நிற்காத பட்சத் ல் , சரியான காரியத் ற்காய் நிற் ன்ற தான ஒ  நபைர நீங்கள்  ேதர்ந்ெத ப்ப  
உங்க ைடய ேவைலயாய் இ க் ற . அப்ப யாக நீங்கள்  ெசய் ம் பட்சத் ல் , நீங்கள்  அேதா  
தரித்  நிற்க ேவண் யவர்களாய் இ க்  ர்கள் . அ  உங்கைளப் ெபா த்ததாய் இ க் ற . 
அதேனா  நில் ங்கள் . ேம ம் நாம் எல்ேலா ம் ஒ  த்  ஒ  காரியத் ற்காய் நிற் ேறாம்; அ  
ேதவேன.
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ஒ  அங்கத் னர ் தவ  ெசய்வாேரயா ல், அவைர  றக்கணிக்கா ர்கள் ; அவ க்  
உத ெசய் ங்கள் . அவைரத்  க்  நி த் ங்கள் , ஒ  த்  இ ங்கள் , ஒ வைர ஒ வர ்
 சாரி ங்கள் .அைதத் தான் ேவதாகமமான  நமக்  ேபா க் ற . நாம் தவ  
ெசய் ம்பட்சத் ல் , நாம் ேதவ க்   ன்பாகச் ெசல்ேவாமாக. ஆனால், நாம் ேதவ க்   ன்பாக
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ேபாவதற்   ன், நாம் யாைரத்  ண்ப த் ேனாேமா அந்த நப க்   ன்பாக ேபாக 
ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம்.

நான் அைதச ்ெசய்ய ேவண் ய நிைலக்  ேபாேனன். நான் தவ  ெசய்ேதன்  என்பைத நான் 
அ ந்  க் ேறன்; நான் ெபாய் ெசான்ேனன் . என் ைடய மைன ைய ம் ெபாய் ெசால்ல 
ைவத்ேதன் . அைதக்   த்  நான் இங்ேக சைப ல் உங்க க்  அைதக்     க் ேறன்  என்  
  வா க் ேறன் . அ  அேனக நாட்க க்   ன்பாக அல்ல,  ல நாட்க க்   ன்பாக நடந்த , 
அ  ஆ  வாரங்க க்   ன்பாக இ க் ம். நான்  எங்ேக இ க் ேறன்  என்பைதக்  ட 
அ ந் க்ெகாள்ள   யாத அள ற் , வழக்க ஞர்கள் என்ைன  சாரைண என் றதான ெபயரில் 
அவ்வளவாக ெதால்ைல ெகா த்  ந்தார்கள். அப்ெபா  தான்  நான் என் ைடய 
அ வலகத்   ந் , இர  உணைவ சாப்  வதற்காக  ட் ற்  வந்  ந்ேதன் . அப்ெபா   
எங்க ைடய தனிப்பட்ட ெதாைலப்ேப யான  ஒ த்ததனால்  டா ெசன்  அதற்  ப லளிக் ம் 
ப யாய்  ேபானாள். அவள் ெதாைலப்ேப     தன் ைடயக் ைககைள ைவத்    னவளாய், 
“ம ப  மாய்  அந்த வழக்க ஞர்கள் தாம்ேப  றார்கள்” என்  என்னிடத் ல்    னாள்.
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இன்ெனா  மாைலப் ெபா  வைர என்னால் தாங் க் ெகாள்ள  யா  என் , நான்  
  ேனன். என் தைல தனியாக வந்    வைதப்ேபால அ  உணர்ந்த . என்ைன இந்த 
வ யாக ம், அந்த வ யாக ம், இந்த வ யாக ம் இ க் றார்கள் . என்  ந்ைதைய நான் 
இழந் க்ெகாண்  க் ேறன் . என்னால் இைத ெபா த் க்ெகாள்ள   யா  என்    நான்  
எ ம்    த்  “நான்இங்ேக உள்ேள இல்ைல என் அவர்க க்  ெசால்லச்ெசால்   ட் ற்க்  
 ன்னாக ஓ   ட்ேடன் ”.

நான்   ம்ப மாக வந்த ேபா ,  டா அந்த  தமான காரியங்கைளக்   த்ெதல்லாம்  க ம் 
ேநர்ைமயாக இ ப்பாள். ஏறக் ைறய அ தவண்ணமாய் அவள் என்ைன கதவண்ைட ல்  
சந் த் , அவள், “ ல் நீங்கள்  ெசய்த அந்தக் காரியம் சரியான  தானா?” என்றாள் .

நீ எப்ப  இ க் றாய் என்ப  உனக்  தான் ெதரி ம் நான் எப்ப  இ க் ேறன்  என்ப  
எனக் தான்  ெதரி ம்,  “நிச்சயமாக அந்த சமயத் ல் நான்  இங்ேக உள்ேள இல்ைல” என்  
  ேனன். அதற்காக ேதவன் என்ைன  ற்றவாளியாக் னார் என்பைத நான் அ ந் க் 
ெகாண்ேடன் . “நான் அந்த சமயத் ல் இங்ேக உள்ேள இல்ைலேய” என்    ேனன்.

அவேளா “ஆனால், அவர ்ெதாைலேப  ல் அைழத்தேபா  நீங்கள்  இங்ேக உள்ேள இ ந் ர்கள் 
என்றாள்”.

அந்த நாளின் ம ய ேவைள ல்  யா யா  ந்த ஒ   ழந்ைதக்காக ெஜ க் ம் ப க்  நான்  
ெசன்ேறன் . நான்  ட்ைட  ட்  ெவளிேய  றப்ப வதற்   ன்பாக ம ப  மாக ெதாைலப்ேப  
அைழப்  வந்த ேபா ,   ேஜாசப் ஓ  அந்த ெதாைலேப ைய எ த்  தன் ைடய ைக ல்  
அைதப்   த்தவனாய்,  “அப்பா, நீங்கள்  இங்  இல்ைல என்  அவர்களிடத் ல் நான் ெசால்ல 
ேவண் மா?” என்றான். பாவமான  எவ்வள  களங்கப்ப த்  ற  என்பைதப் பா ங்கள், 
   ல்  அ  எப்ப ப்பட்ட   ம்பமாய் இ க் ம்?
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ேயாவான் ,  3 -ம் அ காரம்,  2 1 -ம் வசனத் ல்,  “ ரியமானவர்கேள நம் ைடய இ தயம் 
நம்ைமக்  ற்றவாளிகெளன்   ர்க்கா  ந்தால், நாம் ேதவனிடத் ல் ைதரியங்ெகாண்  ந் ” 
என்     ற . ஆனால், நம் ைடய இ தயம் நம்ைமக்  ற்றவாளிெயன்   ர்க் ம் பட்சத் ல், 
நாம் ேதவனிடத் ல்  எப்ப  ைதரியங்ெகாள்ள    ம்? நம் டத் ல்  அ க்ைக ெசய்யாத பாவம் 
இ க் ம் வைரக் ம், ேதவன் ஒ ேபா ம் நம் ைடய ெஜபங்கைளக் ேகடப் ல்ைல என்பைத நாம் 
அ ந்  க் ேறாம். இ  க ைமயான தான் , ஆனால், இந்த  தமான காரியங்கள்  சைபக்  
அவ யமா  க் ற .

 ற , நான் இந்தக்  ழந்ைதக்காக ெஜ க்க ஆரம் த்ேதன் . நான்  என் ைடயக் கரங்கைள 
அந்தக்  ழந்ைத ன்   தாக ைவக்கத்  வங் ம் ேபா , கர்த்தர் என்ைனக் க ந்தவராய்,  “நீ 
ெபாய் ைரத்தாய்; அந்தக்  ழந்ைதக்  ெஜ க் ன்ற த   உனக்  இல்ைல” என்றார்.
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நான் அந்த மனிதனிடத்   ந்    ம் னவனாய்;  “ஐயா, நீங்கள்  சற்  இங்ேக 
காத்  ங்கள், நான் சரி ெசய்ய ேவண் யதான ஒ  காரியம் உள்ள ” என்    ேனன் .

 ன்  நான் அந்த வழக்க ஞைர ெதாைலப்ேப  ல் அைழத் , அவ ைடய அ வலகத் ற் ச் 
ெசன் , அவைர சந் த்ேதன் .  “இங்ேக பா ங்கள்  ஐயா, நான் ெபாய் ெசான்ேனன் , என் ைடய 
மைன ைய ம் ெபாய் ெசால் ம்ப  ெசய்   ட்ேடன் ; அவள், நான்  அங்  உள்ேள இல்ைல என்  
  னாள். அப்ெபா   நான்   ட் ற்   ன் றமாக ஓ   ட்ேடன் ”. ேம ம் அவரிடம் அைத 
அ க்ைக ெசய்  அைதக்   த்  அவரிடத் ல்   ேனன்.

அவர ் என்னிடத் ல் நடந்  வந் , தன் ைடயக் கரங்கைள என் ைடய ேதாள்களின்     
ேபாட்டவராய் ,  “சேகா.  ரான்ஹாம் நான்  எப்ேபா ேம உங்கள்     நம் க்ைக உள்ளவனாய் 
இ க் ேறன் , தன் ைடய தவ கைள   த்  சரிப்ப த் க் ெகாள் ம் மனிதனா ய உங்கள்  
   அ  எப்ேபாைத ம்  டஇப்ெபா     தலாய்  இ க் ற ” என்றார்.

நான் அவரிடத் ல், “ஒ   ழந்ைதக்காக ெஜ க்க ெதாடங் னேபா  உடன யாக ேதவன் என் 
இ தயத் ல்  என்ைன   ற்றவாளியாக் னார்,  ஏெனன்றால்  நான்  தவ  ெசய்ேதன்  என்  எனக் 



12ஒ   ற்  மான   தைல

ெதரி ம்”.

அ த்த நாள், என் ைடய மைன  என்னிடத் ல்  “எங்ேக ேபா  ர்கள்” என் க் ேகட்டாள் .

அதற்  நான், “என் ைடய  ைகக்  ெசல் ேறன் ”என்ேறன்.

 ன்  நான் சார்ல்ஸ்  ட ன் என் ற இடத் ல்  ேமேல உள்ேள என் ைடய  ைகக் ச் 
ெசன்ேறன் , பல வ டங்களாக நான்  ேபாய்க் ெகாண்  க் றதான ஒ  இடம் அ . நான் அங்ேக 
ெசன்  ஒ நாள்   வ ம் ெஜ த்ேதன் ,  'ஓேதவேன, என்ைன ஒ  ேபா ம் அவ் தமான 
காரியங்கைளச் ெசய் ம்ப க்  ம ப  ம்  ட்   டாேத ம். என்ைன மன்னி ம்  ேதவேன. நான் 
என் ைடய கரங்கைள  யா யஸ்தர்    ைவத்  ெஜ க்கத ்  வங் ன ேபா  நான் 
 ற்றவாளியாக க ந் க் ெகாள்ளப்பட்ேடன்“. அன்ைறய மாைலப் ெபா  ல்  ஏறக் ைறய  ன்  
மணி அள ல்  நான் ெவளிேய வந்ேதன். அங்ேக ஒ  ெபரிய பாைற இ ந்த  அந்த பாைற ன்  
ேமேல ெசன்   ழக்  பக்கமாக ேமேல பார்த்தவனாய் என் ைககைள ேமேல உயர்த்  ேதவைன 
  த்  ெகாண்  ந்ேதன் . அங்ேக அவ்வள  நிசப்தமாக இ ந்த . ேம ம், ”ேதவேன ஒ   ைச 
ேமாேசைய கன்மைல ன்  ெவ ப் ேல ைவத்  அவைன கடந்  ேபானீர், அவன் அ  
ம ஷ ைடய  ன்பாகத்ைதப் ேபால காணப்பட்ட “ என்றான். ”அைத ம ப  மாக நீர்ெசய் ரா 
ேதவேன? என்ேறன். அதன்  லம் நான்  மன்னிக்கப்பட்ேடன்  என்  அ ந் க் ெகாள்ளட் ம்“. 
ேம ம், 'நீர ்மட் ம் எனக்  உத ெசய்  என் ைடய  ந்ைத ல் வ  ரானால் ...” “ேதவேன நான்  
மன ரீ யாக ெபல ள்ளவன்   ைடயா . ஏெனன்றால் எனக்  கல் ய   இல்ைல”. ேம ம் நான் 
உம்ைம ேச க்க  ரயாசப்ப  ேறன்  என்ேறன். என் ைடய இ தயம் உமக் ெதரி ம் மற் ம் 
நான் அவ் தம் ெசய்  க்கக்  டா . அைத அப்ப ச்ெசய்ய ேவண் ம் என்  ெசய்ய ல்ைல. 
என் தைல தனியாக வந்   வைதப் ேபால அந்த  தமாக நான் உணர்ந்ேதன் ,  க ம் 
தளர்ந் ேபாய் இ ந்ேதன் . சாத்தான்  என்ைன   த்த அந்த இைமப்ெபா  ல் அைத 
ெசய்  ட்ேடன் . “நீர ்என்ைன மன்னீப் ரானால் , ம ப  ம், உம்ைம நான் பார்க்கட் ம் ேதவேன” 
என்ேறன்.
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ேதவன் தாேம என் நியாய ப யாய் இ க் றார.் சரியாக என் பக்கவாட் ல்  அங்ேக,  தரில் 
உள்ள   ய இடமான   ழல்காற்ைறப் ேபால்  ற்ற ஆரம் த்த . அ  சரியாக நான்  இ ந்ததான 
 ைக ன்  பக்கவாட் ன்  வ யாக வந் , காட் ன்  வ யாக கடந்  ெசன்ற . ஓ, சேகாதரேன, 
எல்லா  த் க் ம் ேமலான சமாதானம் என் ேமலாகக்  கடந் ேபான , நான் அ ேதன் , நான் 
கத ேனன், நான்  சத்த ட்ேடன் . என் ைடய பாவங்கள் எனக்  மன்னிக்கப்பட்ட  என்  நான் 
அ ந் ெகாண்ேடன் . பா ங்கள் , நான் ேதவேனா  ஒ ங் ைனப் ல் இல்ைல. என்னால் அந்த 
 ழந்ைதக்    தைலைய ெபற   யாமல்  இ ந்த .
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அதற்  அ த்த நாேள  காேகா   ந்  ஒ  மனிதன் வந்  ந்தார், அவர ்மகத்தான மனிதர், 
ச பத் ல் தான் கத்ேதா க்கத்   ந்  மனமா   ந்தார், அவ ைடய இ தயத்   ந்த 
 ழாயான  காற்ற க்கப்பட்ட   ைபப் ேபால  ங்   ந்த , அைத அவர்கள்  ெவட்  
எ க்கேவண் ம் என்  ெவ  நாட்களாக  யற் த் க் ெகாண்  ந்தார்கள், அவேரா அைத 
அவ் தமாக ெசய்ய அவர்கைள அ ம க்க ல்ைல. கைட யாக என்ைன ேநரிைடயாக 
சந் க் ம் வாய்ப்ைபப் ெபற்றார.் தவ  என்ன என்பைத கண்   க் ம் வைர நாங்கள்  
ெதாடர்ந்  அந்த ேநர்காண ல் தரித்  ந்ேதாம். பரி த்த ஆ யானவர் அவ ைடய கடந்த கால 
  யத்  டாகச் ெசன்  அவன் கத்ேதா க்க சைப ல்  ரசங்க ட உத யாளனாக 
இ ந்தேபா  ெசய்த ஏேதா காரியத்ைத ெவளிப்ப த் ன  ற  அதற்  ேமல்அவன்  அைத 
ெபற்  க்க ல்ைல. “அ தான்  உண்ைம” என்  அவன்   னான் . “அ  உத்தமமான உண்ைம” 
என்றான். அந்த காரியமான  எனக்  எ ராக இ ந்த  என்  எண்   ர்களா? என்றான்.
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அதற்  நான்,  “உன் ைடய   யத் ல் அந்த ஒ  நிழைலத்தான்  பார்க்க  ந்த  என்  
  ேனன்.

 ன்  அவன் அந்த ம த் வரிடத் ல்  ெசன் , “எல்லாம் சரிதான் , நீங்கள்  இப்ெபா   அ ைவ 
  ச்ைச ெசய்வதற்கான காரியங்கைள ஆயத்தப் ப த் ங்கள்” என்றான்.

அதற்  அந்த ம த் வர,்  “நாம் அந்த பைழய அ   கைள ம ப  மாய்  சரிபார்த் க் 
ெகாள்ேவாம்” என்றார். அவர ் அைதப் பார்த்த ேபா ,  “உங்க க்  அ ைவ   ச்ைச 
ேதைவப்படா ” என்றார். பா ங்கள்.

“நம் ைடய இ தயமான  நம்ைம  ற்றவாளிெயன்   ர்க் ம் ேபா ”, நமக்   ற்  மான 
  தைல ேதைவப்ப  ற . நாம் ஒ  அைர ைற சைபயாக இ க்க   ம் வ ல்ைல. நாம் 
இ ந்தால் ஒ  உண்ைமயான சைபயாய் இ க்கட் ம் அல்ல  சைபேய ேவண்டாம். நாம் 
இ ந்தால் உண்ைமயான   ஸ்தவர்களாக இ க்கட் ம் அல்ல    ஸ்தவர்களாக இ க்கேவ 
ேவண்டாம். நம் ைடய பழக்கவழக்கங்களி  ந் ம், நம் ைடய பாவங்களி  ந் ம், நம் ைடய 
 ய ந்ைதகளி  ந் ம், நம் ைடய  யெசய்ைககளி  ந் ம், நம் ைடய அலட் யப்ப த்  
த   ந் ம், நாம் ெசய்ததான எல்லாக் காரியங்களி  ந் ம் நமக்   ற்  மான   தைல 
ேதைவப்ப  ற . நமக்   ற்  மான   தைல அவ யம் ஏெனன்றால் ெஜபம் ெசய்  
ெகாள்வதற்காக மக்கள்  இந்த சைபக் ள்ளாக வ ம்ேபா , இங்ேக இந்த   ய  ட்டம் மட் ம் 
(   அல்ல  இ   க்  ேமலாக அல்ல) அமர்ந்  க் ம், ஆனால் அவர்கேளா ேதவ ைடய 
கரங்களில்   ற்  மாக   ற்  ப்பார்கள்.  அப்ெபா   அவர்கள்  ெஜ க் ம்ேபா  ேதவன்  தாேம

48



13ஒ   ற்  மான   தைல

பரத்   ந்  ேகட்பார.் தன் ைடய கரங்களில்   த் க் ெகாள்ளக்  ய யாரவ  ஒ வர ்
ேதவ க்  ேதைவப்ப  ற .ேதவன் இவ் தமாக ெசால்லக்  ய யாரா  ம், அ  “எனக்  
இவர்கள்    நம் க்ைக இ க் ற , நான் இந்த என் ைடய  க னமான ஊ யக்காரைன, 
ெஜபர்சன் ல் ல் உள்ள  ரான்ஹாம்  டாரத் ற்  அ ப் ேவன்  ஏெனன்றால் அந்த ஜனக் 
 ட்டமான  ஏகமனதா  க் றார்கள்”, எனேவ ஏேதா காரியம் நிச்சயமாக நிக ம்.

நல்ல , நாம் இப்ெபா   இ க் றதான இந்த நிைல ல் ேதவன் நமக்  எப்ப யாய் 
ெசய் றார ் என்  கவனி ங்கள்; நாம் எல்ேலா ம் ஏக மன ட ம், ஏக  ந்ைத டவர்களா ம் 
இ க் ம்ேபா  அவர ் என்ன ெசய்வார ்ெதரி மா? நாம் இவ் தமாக இ ப்பதற்க்கான ஒேர வ , 
நம் ைடய இ தயங்கள்  சேகாதர  ேநகத்தால் இைணக்கப்பட் ம், சைப  ைடய 
அ வலர்க க் ம், ேமய்ப்ப க் ம்  ழ்ப ந் ம், மற் ம் ேமய்ப ம் ேதவ க்   ழ்ப்ப ந்  
இ ப்ப ன்  நி த்தேம. அதன் ற  ேதவன் தாேம ேமய்ப்பர்  லமாக ம் , சைப அ வலர்கள்     
 லமாக ம் சைபக் ள்ளாக  ரிைய ெசய்வார.்  ன்  நாம் எல்லா ம் ேசர்ந்  ேதவ ைடய 
இராஜ் யத் ற்ெகன்  ஒ   ட்ட மக்களாக இ ப்ேபாம். அப்ப  ஒற் ைமயான   வாக 
இ க் ம் பட்சத் ல், ேதவன் நம் ெஜபத்ைத ேகட்பார.் எந்தக் காரிய ம் உங்கைள 
ெதால்ைலப்ப த்த ேவண்டாம், எைதக்   த் ம் பயப்படேவண்டாம்.

49

இப்ெபா  , ேதவன் அந்த  தமான மனிதைனக் ெகாண்  தான்ேதசத்ைத   த் க் 
ெகாள் ம்ப க்  நிய த்  க் றார.் ேமாேச  ற்  மானவன் ; அவன் ஒப் ரவாகாத ஒ  
மனிதன். அெசௗகரியமானநிைல, ேதைவயல்லாத சச்சர கள் மற் ம் அ  ேபான்ற காரியங்கள்  
இ க் மானால்  அவன் அதேனா  ஒப் ரவாக மாட்டான். நா ம் அந்த தமாக இப்ெபா   
இ க்கேவண் ம் என்  ேதவன்   ம்  றார.்

பார்ேவான்  சம்ம க்க   ம் , ேமாேச னிடத் ல் ,  “ேமாேச நீங்கள்  எல்ேலா ம் ேபாகலாம், 
ஆனால் உங்கள்   ள்ைளகைள ம் அல்ல  உங்கள்  கால் நைடகளில்  லவற்ைற ம் இங்ேக 
 ட் ச் ெசல் ங்கள்  என்றான்”.
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அந்த  தமாகத்தான்  சாத்தா ம் ஒ    ஸ்தவன்  வர ேவண் ெமன   ம்  றான் .“நீ ஒ  
சைப ல் ேசர்ந் ெகாள்ளலாம், அ  பரவா ல்ைல, ஆனால் நீ ”ேஜான்ஸ் “ ஐ ஒ  ேபா ம் 
மன்னித்   டாேத. நீ உள்ேள வர   ம் னால் உன் ைடய  ைகப்  த்தைல ம், உன் ைடய 
  ப்பழக்கத்ைத ம், உன் ைடய ெபாய் ேப தைல ம், உன் ைடய   ட் த்தனத்ைத ம், 
உன் ைடய  ைறகண்    ப்பைத ம்,  றங்  தைல ம்  ட்  ட ேவண் ய 
அவ ய ல்ைல. அைதெயல்லாம்  ட்  ட ேவண் ெமன் ல்ைல. ெவ ெமன சைப ல் 
ேசர்ந் ெகாள்.

ஆனால், ேமாேச சமரசவா யாய் இல்ைல; அவன்  ற்  மான   தைலையக் ேகட்டான் . 
அவன்,  “நாங்கள்  ஒ   ளம்ைபக்  ட  ட்   டப்ேபாவ ல்ைல, எங்கள்  கர்த்தைரத் 
ெதா  ெகாள்ளப் ேபா ம் ேபா , எங்க க்  உரியதான யாவற்ைற ம் எ த் க் ெகாண்  
ேபாேவாம்” என்றான்.

அந்த  தமாகத்தான்  சைப ம் இ க்க ேவண் யதாய் உள்ள .  “நாம் நீ ைய ம், 
பரி த்தத்ைத ம், பரி த்த ஆ ைய ம் எ த் க்ெகாண்  ஒற் ைமயான  ட்டமாய் 
ப  டத்தண்ைட ல்  ேசரக்கடேவாம். நாம் ஒ  உண்ைமயான  ட்டமாக இ ப்ேபாம், நாம் 
எைத ம் இங்ேக டப் ேபாவ ல்ைல. நாம் எல்லாவற்ைற ம் எ த் க்ெகாள்ேவாம். ஒ  
 ளம்ைப ம் நாம் இங்ேக  ன் க்   ட்  ைவக்கப் ேபாவ ல்ைல”.  சா  தன்   ைய 
 ட்   ம்ப  அவ் தமாக மக்கள்  ெஜ க்க    ம் என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள்.
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அந்த  தமாகத்தான்  ேமாேச ம், அவ ைடய  ட்டத்தா ம் ெசய்தார்கள். அவர்கள் அங்ேக 
ெசன்  இரத்தத் ன்   ழாக இ ந்தார்கள். அவர்கள்    வ ம் இரத்தத் ன்   ழாக வ ம் மட் ம், 
 ற்  மான   தைலையப் ெபற் க் ெகாள்ள ல்ைல என்பைத நீங்கள்  கவனித்  ப் ர்கள். 
ேமாேச அவன் தாேம ேதவ டன்  ஐக் யப்பட்  ந்தான் , ஆனால் இஸ்ரேவலேரா அந்த  தமாக 
இல்ைல, இன் மாக அவர்களிடத் ல் பாவம் இ ந்த . அவர்கள் ேமாேசக்   ேராதமாக 
    த்தார்கள், அவர்கள் “ஏன், ஏன் இைத நீ ெசய்தாய்? எங்கள்     அ கமான 
ெதால்ைலையக் ெகாண்  வந்  க் றாய்”. ஏெனன்றால், பார்ேவான்  எங்கள்     ெசங்கல் 
உற்பத்  எண்ணிக்ைகைய இ மடங்காகக்  ட்  மற் ம் அ  ேபான்ற ேவ  காரியத்ைத ம் 
ெசய்  க் றான் . ேமாேச, அவன் ேதவ ைடய மந்ைதைய ேமய்க் ம்ப க்  ஆ கைள 
ேமய்ப்ப   ந்   ற்  மாக    க்கப்பட்  ேதவ ைடய கரங்க க் ள்   ற்  மாக 
இ ந்தான் . அவன் தாேம  ற்  மாக    க்கப்பட்டவனாய்  இ ந்தான் . ஆனால் அந்த மக்கேளா 
   க்கப்படாமல் இ ந்தார்கள். ஏெனன்றால் அவர்க க் ள்ளாக இன் மாக     த்தல் 
இ ந்த .
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ஒ  இர ல்   ஸ்  க்  அைடயாளமாக இ ந்த ஆட் க்  ட் யான  ெகால்லப்பட 
ேவண் ம் என்  ேதவன் நிய த்த  ன்  இரத்தமான  ஈேசாப் ேல ேதாய்க்கப்பட்ட , ஈேசாப் , 
(சாதாரணமான, எளிைமயானதற்க்  அைடயாளம்) அ  ெவ ெமன கைளகள். அதன்  ற  
இரத்தமான  வாசல்களின்  நிைலக்கா  ம்  ண்களிேல ம்  சப்பட்ட  ன் இஸ்ரேவல் ஒ  
 ளம்ைப ம்  ட் ைவக்காமல்   ற்  மாக    க்கப்பட்ட . அவர்க க்  உரியதான யா ம் 
   க்கப்பட்ட .  அவர்கள்    வ மாக  அந்த  இரத்தத் ன்   ழாகவந்த  ேபா ,  அவர்க ைடய
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  ம்பங்கள் , அவர்க க்  ேநசமானவர்கள் , அைனத் ம்    க்கப்பட்ட .

எல்லா காரியங்க ம் இரத்த ன்   ழாக வ ம் ேபா மட் ேம, சைபயான   ற்  மான 
  தைலையப் ெபற் க் ெகாள்ள    ம். உங்க ைடய பாவங்கள் இரத்தத் ன்   ழாக 
வ ம்ேபா  - உங்க ைடய  ைகப்  த்தல், உங்க ைடய  தாட்டம், உங்க ைடய ஏமாற் தல், 
உங்க ைடய    தல், உங்க ைடய ெபாய் ைரத்தல், ஆ ய அைனத் ம் இரத்தத் ன்   ழாக 
ெகாண்  வரப்ப ம்ேபா  அப்ெபா   உங்க க்  ஒ   ற்  மான   தைல  ைடக் ம். 
நீங்கள்  யா க்காவ  தவ  இைழத்  ப் ர்களானால்  அைத சரி ெசய் க்ெகாள் ங்கள், நீங்கள்  
அைத இரத்தத் ன்   ழாக ெகாண்  வர  யா , அ  நிைலத்  க்கா . அைத நீங்கள்  
ெகாண் வர ம்   யா . ஏேதா ஒ  காரியம்அைத ெசய் ம்ப க்  உங்கைள அ ம க்கா . 
நீங்கள்  தாேம  ற்  மாக,   வ மாக இரத்தத் ன்   ழாக வ ம்ேபா , அங்ேக ஒ  
 ற்  மான   தைல உண்டா  க் ம். அதன் ற  நீங்கள்  இதற்   ன் அ ந் ராத 
  தைலைய ெபற் க்ெகாள் ர்கள். ஒவ்ெவா  காரிய ம் இரத்தத் ன்   ழாக 
ெகாண் வரப்பட் , ேதவ ைடய இராஜ் யத் ற்   ற்  மான  ழ்ப த க்  
ெகாண் வரப்ப ம் ேபா , தான்  ஒ  உண்ைமயான   தைல உண்டா  க் ம்.
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இேய வானவர்   வ மாக,  ற்  மான ஒ  மனிதனாக இ ந்தார.் அவரால் ஒ  
மனிதைனப் ேபால் அழ  ந்த , அவரால் ஒ  மனிதைனப் ேபால்   க்க   ந்த ; அவர ் ஒ  
மனிதைனப் ேபால் வாழ்ந்  க்க   ம். அவர ்   வ மாக, அவ ைடய மாம்ச சரீரத் ேல, 
 ற்  மான ஒ  மனிதனாக இ ந்தார.் ஆனால், அவ ைடய ஆ  ல் அவர ்   வ மாக, 
 ற்  மாக ேதவனாக இ ந்தார,் ஆகேவ அவ க் ள்ளாக இ ந்த ஆ க்  அவ ைடய 
மாம்சத்ைத  ழ் ப ந்  க் ம்ப  ெசய்தார.் பா ங்கள் , நம்ைமப் ேபால அவர ்எல்லா  தத்  ம் 
ேசா க்கப்பட்டார.் அவர ் ஒ  மனிதனாகேவ இ ந்தார,் ேதவ தனாய் அல்ல. அவர ் ஒ  
மனிதனாக இ ந்தார.் நமக்  இ ப்ப  ேபால அவ க் ம் வாஞ்ைசக ம் , கவர்ச் க்  
உட்ப த ம் இ ந்த . ேவதமான  அவர ்அப்ப யாகத்தான்  இ ந்தார ்என்     ற . அவர்ஒ  
மனிதனாகேவ இ ந்தார,் ேசாதைனக க்  அப்பாற்பட்ட ஒ  ேதவ தனாய் அல்ல. எ ெரயர ்1-ல் 
அவர ் அவ் தமாகதான்  இ ந்தார ் என்     ற . எ : 1:4- இல் அவர ் ேதவ தர்கைளக் 
காட்  ம்   யவராக உண்டாக்கப்பட்  ந்தார.் அவர ் மனிதனாக இ ந்தார,்  வ ம் 
மனிதனாக, ஒ   ற்  மான   தைலையக் ெகாண்  வ ம்ப க் , ேதவன் ஒ   ற்  மான 
மனிதைன எ த் , தம் ைடய ஆ யால் அவைர நிரப் னார். அள ட   யாத அள ற்  
பரி த்த ஆ யானவர் அவ க் ள்ளாக இ ந்தார.் நம்ைமப் ேபாலேவ அவ ம் 
ேசாதைனக் ட்பட்டார். அவர்   வ ம் ேதவனாக இ ந்தார.் அவர ் மரித்தவர்கைள உ ேராட 
எ ப் ன ேபா ம்,    ன்ற கடைல ம், ெப ங்காற்ைற ம் இயற்ைகைய நி த் ன ேபா ம், 
அவர ் தாம் ேதவன் என்பைத நி  த்தார். அவர ் மரங்களிடத் ல்  ேப ம் ேபா ம் மற் ம் அந்த 
 தமாக ெசய் ம்ேபா ம் அைவகள்  அவ க்   ழ்ப ந்தன. உள் க் ள்  அவர ் ேதவனாக 
இ ந்தார.் அவர ்மனிதனாக இ ந்தப யால்  மனிதைனப் ேபால அவரால்   த்  க்க    ம், 
ஆனால் அவேரா ேதவ ைடய பணிக்ெகன் , தம்ைம தாேம மனிதனாக இ ப்ப   ந் , 
ேதவ ைடய கரங்களில்   ைமயாக ம்,  ற்  மாக ம் ஒப் க்ெகா த்தார்.
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அவேர, நம் ைடய உதாரணமாய் இ க் றார.் நாம்   ஷர்க ம் , ஸ் ரீக மாய் 
இ க் ேறாம். ேம ம் நாம்   ஸ்தவர்களாக இ க் ேறாம். அவேர நம் ைடய 
உதாரணமா  ப்பார ல், நாம் ேதவ ைடய இராஜ் யத் ன்   ரைஜகளா  க் ம் ெபா ட்  
நாம் பரி த்த ஆ யானவரின் கரங்களில் நம்ைம  ற்  மாக ஒப் க்ெகா ப்ேபாமாக.
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அவர ் ற்  மான மனிதனாக ம் இ ந்தார,் அவர ்  ற்  மான ேதவனாக ம்  இ ந்தார.் 
ஆனால் அவேரா அவ ைடய இயற்ைகயான அவயங்கைள... அவ ைடய சரீர அவயங்கைள ம், 
அவ ைடய ெசாந்த  ந்தைனைய ம் , அவ ைடய ெசாந்த ெசய்ைகைய ம், அவ ைடய ெசாந்த 
  ப்பங்கைள ம் அவ க்  ஒப் க்ெகா த்  “நான்  தா க்   ரியமானைத மட் ேம 
ெசய்ேவன்” என்    த்தார். அ தான்  காரியம்.  ற்  மாக மனிதர்களி  ந்     க்கப்பட்  
இ ந்தார.் மகத்தான மனிதர்க ம், ஆசாரியர்க ம்  அவரிடத் ல் வந் , அவைர,  “ர  மற் ம் 
இன்னார் இன்னார்” என்ற  கழ்ச்  என் ம் வஞ்சத் னால்  அவர்க ைடய ஸ்தாபனங்களி ம் 
அைத சார்ந்தைவகளி ம் ேசர்ந் க் ெகாள் ம்ப  வ   த் னார்கள், ஆனால் அவேரா 
ேதவைன நம்  ந்தப யால்  அவர ் ற்  மாக    க்கப்பட்  ந்தார.்

சங் தக்காரன்  இப்ப யாகக்  ற ல்ைலயா,  “அவன் என்ைன  ற்  மாக 
நம்   க் றப யால் , நான் அவைன    ப்ேபன்” பா ங்கள். அவன் என்ைன 
நம்   க் றப யால் , “நான் எனக்   ரியமானவைன நாய்களிடத்   ந்     ப்ேபன்”.

எந்த ேநரத்  ம் நம் ைடய   யத் ன்     க்  நாம் வ ம்ேபா , எனக் ம் அவ் தமாக 
நடக்க ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் . நீங்க ம், அ  உங்க க்  ேவண் ம் என்  
  ம் வைத நான் அ ந்  க் ேறன் . அவர ் இப்ப யாக   ம்ப க்    ம்  ேறன் ,  “அவன்  
என்ைன நம்   க் றப யால் , நான்  அவைன மரணப்     ந்  இரட் ப்ேபன் . அவைன 
உ ர்த்ெத ம் அந்த காைல ல், கல்லைற   ந்     த் , அவன் என்ைன 
நம்   க் றப யால்  அவ ைடய ஆத் மாைவ ம் , சரீரத்ைத ம், ஆ ைய ம்  ற்  மாக 
   ப்ேபன்”.
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இேய  ன்  எல்லாக் ரிையக ம்    ைம  ெபற்றதாக  இ ந்த .  எல்லாம்58



15ஒ   ற்  மான   தைல

  ைமயானதாக ம்,  ற்  மானதாக ம்,   தைலையப் ெபற்றதாக ம் இ ந்த . அவர ்
அந்தக்  ஷ்டேரா ைய, அவ ைடய  ஷ்டத்   ந்   ற்  மாய்   தைலயாக் னார். 
உ ரப ் ேபாக் னால் அவ  ற்  ந்த அந்த ஸ் ரீைய அ   ந்  அவர ்  ற்  மாய் 
  தைலயாக் னார். அவர ் பாவ பரிகாரத் ன்  நாளில் மரித்தேபா , இந்த உலகத்ைத அதன் 
பாவத்   ந்   ற்  மாக   தைலயாக் னார். அவர ் ஒவ்ெவா  பாவத்   ந் ம் 
 ற்  மாக   தைலயாக் னார். அவர ் சைபைய   தைலயாக் னார். எனேவ நாம் 
 லாக் யத் ற்   ழானமக்களாக   க்க ேவண் ய அவ யம் இல்ைல. நாம் 
ேதாற்க்க க்கப்பட்ட நிைல ல்   க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல, ஏெனன்றால் அவர ் சாைச 
ேதாற்க்க த்  எல்லா  ைரத்தனங்கைள ம், வல்லைமகைள ம் ைகப்பற்  அைத தன் ைடய 
பாதங்க க்   ழ்ப்ப த் னார்,ேம ம் அைவகள்  உங்கைள ஆ ைக ெசய்வதற்  எந்த ஒ  
சட்ட ர்வமான உரிைமக ம்  ைடயா . நாம் பரி த்த ஆ  னால் நிரப்பட்ட 
  ஸ்த்தவர்களா  க் ேறாம். எனேவ  சா  நம்   சர்வா காரம்  ெச த்த   யா .   ஸ்  
நம்ைம   தைலயாக் னார்,  ற்  மான   தைல;  ைம   ந்  நம்ைம 
  தைலயாக் னார், பாவத்   ந்  நம்ைம   தைலயாக் னார், பழக்கவழக்கத்   ந்  
நம்ைம   தைலயாக் னார்,  ண்  ேபச்   ந்  நம்ைம   தைலயாக் னார். கன னமற்ற 
காரியங்களி  ந்  நம்ைம   தைலயாக் னார், நம்ைம கைறப்ப த்  றதான எல்லாக் 
காரியங்களி  ந் ம் நம்ைம   தைலயாக் னார். அவர ் நம்ைம  ற்  மாக    த் , 
அவ ைடய பரி த்தமான கரங்களில் நம்ைம ைவத்தார். ஒ    ைமயான  ற்  மான 
  தைல.

அவர ் நம் ைடய  யா ைய  கமாக் னார். அவர ்  யா   ந்  நம்ைம 
  தைலயாக் னார், ஏெனன்றால் அதற்கான உரிைமப் பத் ரம் நம் டத்   க் ற . 
அல்ேல யா‚  “நம் ைடய   த னி த்தம் அவர ்காயப்பட்டார.் அவ ைடய த ம் களால் நாம் 
 ணமாேனாம்”. அவேர நம்ைம  கமாக்  றவர். ஆதலால் தான்  ற்  ேநா னால்  மரித் க் 
ெகாண்  ந்த கணவைன  ரயாசத்ேதா  பராமரித் க் ெகாண்  ந்தஅந்த   ய பரிதாபமான 
ேபா ேயா பா ப் க் ள்ளான ஸ் ரியானவள் உண்ைமயான ேதவ ைடய  ரசன்னத் க் ள்  
 ைழந்தாள். அவ க்    வாசம் இ ந்த . ம வத் வர்கள்  ெசய்ய ேவண் யைதெயல்லாம் 
ெசய்தார்கள், ஆனா ம் அவள் ேதவ ைடய ஆேலாசைனகைள  ன்பற்   ற்  மான 
  தைலைய ெபற் க் ெகாண்டாள்.
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 ஷர்க ம்  ற்  மான   தைலையப் ெபற்  ந்தார்கள். நிச்சயமான,  ற்  மான 
  தைல. ஏன்? ஏெனனில் அவர்கள்   வ மாக,  ற்  மாக பரி த்த ஆ யால் 
நிரப்பப்பட்  ந்தார்கள் . நீங்கள்  ெவ மேன ஒ  சைப அங்கத் னராய் இ ந் க் ெகாண் , 
ேமய்ப்பரின்  ைககைளக்   க்  ம், அல்ல  ஏேதா ஒ  தமான   ய அ பவமான 
  த்தைல ம், சத்தம்ேபா தைல ம் அல்ல  அந்நிய பாைஷகைள ேப வைத ம் அல்ல  
அைதப் ேபான்ற ஏேதா ஒ  காரியத்ைத ெபற்  ந் ம்; இன் மாக உங்கள்  இ தயத் ல் 
கபடத்ைத ம்,  ேனாதமான ெசய்ைககைள ம், ெபாய்   தைல ம்,  கெரட்   ப்பைத ம், 
ஸ் ரீகைள இச் த் க் ெகாண் ம் இ ப் ர்கேளயா ல் அங்ேக ஏேதா காரியமான  இன் மாக 
சம்ப க்க ல்ைல. அங்ேக ஏேதா காரியம் தவறாக இ க் ற ,  “உலகத்  ம் 
உலகத்  ள்ளைவகளி ம் அன்   றா  ங்கள் . ஒ வன்  உலகத் ல் அன்  
 ர்ந்தால்அவனிடத் ல்  தா ன் அன்  இல்ைல”. நீங்கள்  தவறாக வ  நடத்தப்பட்  க்  ர்கள் . 
“அவர்க ைடய கனிகளினாேல அவர்கைள அ  ர்கள்”.
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நாம் யாவ ம்பரி த்த ஆ  னாேல ஒன் பட்  க்க   ம்  ேறாம். ஒவ்ெவா  
அங்கத் ன ம் ஒ வ க்ெகா வர ்ஒன் பட்  க்க ேவண் ம். ேதவ ைடய அன்பான , பரி த்த 
ஆ  ன்  லம்,  ரத்  ள்ள நம் ைடய இ தயங்களில் ஊற்றப்பட்  க் ற . அ  நம் ைடய 
எல்லா அநீ    ந் ம் நம்ைம  த்தமாக்  ற . நாம் இந்த உலகத் ன்  காரியங்களி  ந்  
   க்கப்பட்டவர்களாய்  இ க் ேறாம். இேய வானவர்,  “நீங்கள்  ஒ வ க்ெகா வர ்
அன் ள்ளவர்களா  ந்தால் அ னால் நீங்கள்  என் ைடய  ஷர்கெளன்  எல்லா ம ஷ ம் 
அ ந்  ெகாள்வார்கள்” என்றார். ஒ  அங்கத் னர ் மற்ற அங்கத் னைர அ கமாய் ேந க் ம் 
ேபா , அ  அந்த அங்கத் ன க்காக மரிக்க ம் ெசய் ம்.
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ஒ   ைமயான காரியம் நடக்க ஆரம் க் மானால், ெவளி உலக ஸ் ரிகளில்  லர ் வந் , 
“இப்ெபா   பார ் அன்ேப, நீங்கள்  இைதேயா அல்ல  அைதேயா ெசய்  ந்தாேலா, இைத 
உ த்   ந்தாேலா, இைத, அைத ெசய் ம், மற் ம் அந்த பரி த்த உ ைளகள்   ட்டத்ைத  ட்  
ெவளி வந்  ந்தால் உங்க க்  நலமாய் இ ந்  க் ம்”, என்    வார்கள் .
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நாம் ெவ வாக ேதவ டன் இைணக்கப்பட்  இ க் ேறாம்‚ நீங்கள்   றலாம்,  “சேகாதரன் 
 ரான்ஹாம், அ   க ம் ேமாசமான ேசாதைனயான காரியமாய் இ க் றேத” என் . ஆனால், 
  ஸ்  அந்த ேநாக்கத் ற்காக தான் மரித்தார்.  சாசானவன் ேதாற்க க்கப்பட்டான் . நமக்  
 ற்  மான   தைல ேதைவப்ப  ற . நமக்   ய்ைம ம்,  த்த மான, கலப்பட ல்லாத, 
ஆட் க் ட்  ன்  இரத்தத் னால்  க வப்பட் , பரி த்த ஆ  னால் நிரப்பப்பட்ட, 
அைடயாளங்க ம், அற் தங்க ம், அ சயங்கைள ம் ெகாண்ட சைப நமக்  ேவண் யதாய்  
இ க் ற . (ஒ  நாடா ல் கா  டம்)... அைனவைர ம்   ற்  மாக    க் ற .

அன்பான ேதவேன, காரியங்கள்   ற்  மான   தைலைய ெபறாத பட்சத் ல் அைத நீர ்
ஏற் க்  ெகாள்வ ல்ைல.  கைறப்ப ந்ததான  எந்த  ஒ  ப ைய ம்  நீர்  ஏற் க்  ெகாள்வ ல்ைல.
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தன் ைடய   யத் ற் ப்  ன்னால்  பாவத்ைத ைடய எந்தஒ  மனிதனின் ெஜபத்ைத ம் நீர ்
ஒ கா ம் ஏற் க் ெகாள்வ ல்ைல. அைத ெவ ெமன உம்மால் ெசய்ய  யா , ேதவேன. கடந்  
ெசன்ற நாட்களி ம் நீர ் அவ்வா  ெசய்ய ல்ைல, எனேவ இன்ைறய  னத்  ம் அவ்வா  
உம்மால் ெசய்ய   யா . ஆனால் அந்தப் ப யான  கைற ைரயற்றதாக இ க்க ேவண் யதாய்  
உள்ள . ேதவனா ய கர்த்தாேவ, நாங்கள்  எங்கைள ஒ  அர்பணிக்கப்பட்ட   யமாக, 
ப  டத் ன்  ேமல் ைவக் ம்ேபா , ஓ கர்த்தாேவ, பாவமா ய எல்லா கைறகைள ம் 
எங்களி  ந்  நீக்   ம். இந்தக் காைலேவைள ல் நான்  என் ஆத் மா, என் சரீரம், என் 
ெபலன் , என்  ரயாசங்கள்  யாவற்ைற ம் இந்த சைபேயா   ட ப  டத் ன்ேமல்  ற்  மாக 
சமர்ப் க் ேறன் . உம் ைடய இரத்தத்தால்  எங்கைள  த் கரித் , நாங்கள்  ெசய்ததான எல்லா 
பாவங்கைள ம் எங்க க்  மன்னித்த  ம். மகத்தான பரி த்த ஆ யானவர் தாேம,  க ம் 
ஐ வரியமாக எங்க க் ள்ேள வாசம் ெசய்வாராக, மற் ம் அவ ைடய  ரசன்னமான , இந்த 
 டாரத்   ந் , இந்த காைல ல்  நம் டேன  ட வ வதாக, அ னி த்தம் அவர ் நம்ைம 
மன்னித்தார் என்  நமக் ள்ேள நாம் அ ந்  ெகாள்ள   ம். அதன் ற  எங்க ைடய 
ெஜபமான ,  'நாங்கள்  எங்கள்  கடனாளிக க்  மன்னிக் ற  ேபால, எங்கள்  பாவங்கைள 
எங்க க்  மன்னித்த  ம்“ என்பதாய் இ க் ம், இைத அ  ம் கர்த்தாேவ.

நாங்கள்  ம ப  மாக இந்த மாைல ஆராதைன ல் சந் க் ம்மட் ம் நீர ் எங்கள்  
அ காைம ல் இ ந் , எங்கைள ஆ ர்வ த் , பா காப் ராக. நீர ் எங்கைள 
 றக்கணித்  டாதப க்  நாங்கள்   த்தமான கரங்கேளா ம்  ய்ைமயான இ தயத்ேதா ம் 
உள்ேள வரட் ம், ஏெனன்றால் நாங்கள்  இந்த உலகத் ன்  ெவளிச்சமா ராதப க்  ெசய் ம் எந்த 
ஒ  காரியத்   ந் ம் எங்க க்  ஒ    iமாயன,  ற்  மான   தைல ேதைவ, 
ஆண்டவேர.  ன் ன்ேமல் ைவக்கப்பட்ட  ளக்காக ம், மரக்காலால்   டப்பட்டதாக இல்லாமல், 
ஆனால் மக்களின்  பாதங்க க்  ெவளிச்சத்ைத காண் த்  சரியான பாைத ல் வ நடத் ம் 
 ன் ன்   ைவக்கப்பட்ட  ளக்காக இ க்கட் ம். இைத அளி ம்  தாேவ இைத இேய  ன்  
நாமத் னாேல அவ ைடய ம ைமக்ெகன்  ேவண் க்ெகாள் ேறாம்,  தாேவ ஆெமன் .

நான் டாக் அவர்கைள ேகட்கப் ேபா ேறன் , அவர ்அங்ேக  ன்னால்  இ க் றார ் என்  நான் 
நிைனக் ேறன் , அல்ல   க்கன்  மார்களில்  ஒ வர ் ெசய்யலாம். சைபயான  இைத 
ப க் ம்ப க் , டாக்  அவர்கேள, நீங்கள்  இங்ேக வந்  அ  ப் ப் பலைக ல் இைதப் ேபாட 
ேவண் ெமன   ம்  ேறன் , எனேவ சைப மக்கள்  கடந் ச் ெசல் றதான ேவைள ல் அைதப் 
பார்த் ப த்  ெசல்ல ஏ வா  க் ம். ேம ம், சேகாதரன் கா ன்ஸ்  அவர்கள் , இங்  
இ ப்பாரா ல்..... சேகாதரன்  கா ன்ஸ்  அவர்கள்  உள்ேள இ க் றாரா? அவரிடம் இந்த 
மற்ெறான்ைறக் ெகா த்    ங்கள் .
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எல்லாம் சரி, ஐயா, ேம ம் நாம் என்ன காரியம் என்பைதப் பார்ேபாம் (சேகா.  ரான்ஹாம் 
ேப வைத நி த் , ெம வாக, ெகா க்கப்பட்ட  ட்ைட ப க் றார)். அ  யாேரா ஒ வ க்  
ேநர்காணல்  ேதைவப்ப  றதாய் இ க் ற . அ  எப்ெபா  ம் ெகா க்கப்ப ம். அதற்க்காக 
நாங்கள்  களி   ேறாம். ேம ம் எனக்  ேநர்காணல்கள் (இன்டர்  ) இ க் ற . பா ங்கள், 
நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் யகாரியம் என்னெவனில் , அங்  க் றதான எங்க ைடய அந்த எண்ைண 
அைழக்கேவண் ம். நாங்கள்  அங்ேக எங்க ைடய இல்லத் ல் அேனக  ரச்சைனகைள 
உைடயவர்களாய் இ ந்ேதாம் அந்தக் காரியங்கைள சைபயான  அ ந்  க் ற . இவர்கள் 
அந்நியர்களா  க் றார்கள். இந்த சைபயான  அைதக்  த்  அ ந்  க் ற . ஒ    ய 
 ண்டான  அங்ேக ைவக்கப்படேவண் ம்... வ  றவர்க க்காக நான் அைத இங்ேக சைப ல் 
ைவக்கட் ம். பா ங்கள். அ கமானவர்கள்  இ ப்பதால் , அவர்கள்  எல்ேலாைர ம் நாங்கள்  
கவனிக்க  டாமற் ேபா ற , அவர்கள் எண்ணிக்ைக ல்  அ கமாக வ  றார்கள் . பா ங்கள் . 
நீங்கள்  ெவ ெமன பட்லர ்2-1-5-1-9 ஐ அைழத்தால்  ேபா ம்-பட்லர.் மற் ம் அங்கத் னர்களில் 
எவரா  ம் அ  (ேநர்காணல்) அவர்க க்  ேதைவப்ப வைத பார்க் ம் ேபா , நான் மக்கைள 
(அவர்கைள) சந் ப்ப ல் எப்ெபா  ம் ம ழ்ச்  ள்ளவனா  க் ேறன் . ஆனால் நாம் 
எப்ெபா  ம்  ன்பற்  ற  ைறைம நமக்  இ க் ற . ஏற்கனேவ பல ைற அைழத்தவர்கள் 
அேநகர ் இ க் றார்கள் , பா ங்கள். நாங்கள்  அவர்கைள சந் க்க வ ம்ேபா  ஒ வர ்  ன் 
ஒ வராக சந் க் ேறாம். அதன் ற , எங்க க்  ஒ ங்  ெசய்யப்படாத காரணத்தால்  பா ப்  
இ ந்த ன்  நி த்தம் ஏேதா வ  ல் த ர்த் , கடந்  ெசல்லேவண் யதாய் இ ந்த , மக்க ம் 
ஏமாற்றம் அைடந்தவர்களாய்  ட் ற்  ெசன்றார்கள்  மற் ம் ஏைனய காரியங்க ம். இப்ெபா   
அவர்க க்  எல்லாம் ஒ ங் ல் ைவக்கப்பட்  க் ற , பா ங்கள். எல்லாவற்ைற ம் சரியாக 
ஒ ங் ம்  ர மாக ைவக்கேவண் ம் என்  அைதக்   த் தான்  இப்ெபா   ேபச  யன்  
ெகாண்  க் ேறாம். இவர்கள் ெவ ெமன பட்லர ்2-1-5-1-9ஐ அைழப்பார்களானால், இந்த 
அன்பானவர்கைள சந் ப்ப ல் நான் ம ழ் யா  ப்ேபன் .   . ெமர் யர ்அல்ல    . ேகாட்த் 
யாராவ  ஒ வர,் நீங்கள்  எப்ெபா   ேநர்காணல்  ைவத் க் ெகாள்ளலாம் என்  ெதாைலேப  ல்  
ப லளிப்பார்கள். அங்ேக நமக் , மக்கைள வரவைழத்  அவர்க க்  ெஜ க் ம்ப யாக 
 ளிர்சாதனம் ெசய்யப்பட்ட இடம் ஒன்  ஆயத்தமாய் இ க் ற . அைத ெசய்வ ல் நாம் 
ம ழ்ச் யா  க் ேறாம்.

இப்ேபா , நான் சைபக்  வராததன் காரணம் என்னெவனில், நான் மக்கைள  ட்   ரமாக 
இ ப்பதற்   யற்  ெசய்வதாக அவர்கள்  நிைனத் க் ெகாள் றார்கள் , அ  அப்ப யல்ல. நான் 
சரியாக ஒ ங் ல் ைவக்க  யன் க் ெகாண்  க் ேறன் . பா ங்கள‚ அந்த  தமாகத்தான்  நான்  
இ க்க    ம்  ேறன் ,  எந்த  நப க் ம்  பட்சபாதம்  காண் க்காதவராக.  ஒவ்ெவா  நப க் ம்,
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யாரா  ந்தா ம், எந்த இடத்  ம், எந்த ேநரத்  ம்  பா ங்கள்; நிறேமா, ேகாட்பாேடா அேதா  
ெசய்வதற்  ஒன்  ல்ைல. நாங்கள்  இங்ேக சரியாக வந்  மக்கைள சந் க் ேறாம். அவர்க க்  
ேதைவ இ க் மானால்  அ  சரிெசய்யப்ப ம் வைரக் ம்  நாங்கள்  ேதவேனா  தரித்  க் ேறாம். 
அவர்கள்  ட்டங்கைளப ் பற்  ஏதாவ  அ ந் க் ெகாள்ள  ம் வார்களானால் , அைத 
அவர்க க்  ெதரியப்ப த் ம்ப க் , அந்த  ண்ணப்பத்ைதப் பத் ரப்ப த்  
எ த் ைவக் ேறாம். அ  ெவ ெமன பரி த்த ஆ  ன் வ நடத் த ன்  ப யாக இ க் ற . 
ேம ம், அ  அந்த வ  ல் சரியாக, ஒவ்ெவா வ க் ம் ஓேர தமாக ெசய் ற  என்  
நிைனக் ேறன் . எனேவ, எந்த நப க் ம் பட்சபாதம்  காண் க்கப்ப வ ல்ைல, பட்சபாதம் 
என்பேத இல்ைல.

 யா க்காக ெஜபம்ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்  இ க் றவர்கள்  யாராவ  இன்  
காைல, ெஜ த் க்ெகாள் ம்ப  வந்  க் றார்களா? சரி, யா  ல்ைல அப்ப ெயன்றால்  நாம் 
ஆரா க் ம்ப க்  அந்த அ ைமயான பாடைல பாடலாம். இந்த காைல ல்  எந்த பாடைல 
பாடலாம்? “எ  என் பாவத்ைத எ த்  ேபா ம்”? ெடட் , அ  உங்க க்  ெதரி மா? இேய  ன்  
இரத்தத்ைத த ர ேவெறான்  ல்ைல“ .  ( ட்டத்  ள்ள ஒ  சேகாதரியானவள்  க ம் 
 யா யா  க் ற ஒ   மாட் ைய   த்  ெசால் றார ் -  ஆ ரியர.்) சரி ஐயா, இப்ெபா   
நான்அவ க்காக ெஜ க்கேவண் மா?இப்ெபா   அந்த  மாட் க்காக நான் ெஜ க்க 
ேபா ேறன் . இங்ேக இ க் ற இந்த ஸ் ரி    கரங்கைள ைவப்ேபாம். இப்ெபா   அைம யாக 
என்ேனா   ட உங்கள்  தைலைய தாழ்த்  ர்களாக
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(சேகா.  ரான்ஹாம்  ரசங்க ட ஒ ெப க் ைய  ட்  ெசல் றார ்- ஆ ரியர.்)

அன்பான ேதவேன,  க ம்  யா ப்பட்  க் ற ஒ   மாட்  இங்ேக இ க் றார.் 
எங்க ைடய சேகாதரி மற்றவர்களிடத்   ந்   ற் ேநாைய நீக் ம்ப க்  தன் ைடய 
சரீரத்ைத ம் அர்பணித்  அவர்க க்காக இைடெவளி ல் நின்றார்கள. ஒ   ல நாட்க க்  
 ன்  அவ் தமான காரியங்கள்  இ ப்ப  ெதரியவந்த . ஆனால் நீர ் அ   ந்  அவைள 
    ம், ஆண்டவேர. அைத அவள் தாேம அ ந் ெகாள் ம்ப  ெசய் ர.் அ னி த்தம் அ  
( கம்) உம் டத்   ந்  வ  ற  என்  அவள் அ ந் ெகாள்வாள் , ஆண்டவேர. நான் என் 
கரங்கைள அவள்  தாக ைவத்  அவள் ேவண் க்ெகாள் ற மற்ற ஸ் ரிக்காக ம் நான்  
இரக்கத்ைத ேகட் ேறன் . ேதவ ைடய   ைப ம் பரி த்த ஆ  ன் வல்லைம ம்... ேதவேன, 
எங்க ைடய இ தயத் ல் ஏதாவ   ங்  இ க் மானால்  தலாவ  அைத எங்க க்  
ெவளிப்ப த் ம், அப்ெபா   நாங்கள்  ேபாய் அைத சரிெசய்  ெகாள்ேவாம். அதன்   ற  
நாங்கள்  ேதவனிடத் ல்  தையெபற் ம், ேதவேனா  சமாதான ைடயர்களா ம் நாம் எைதக் 
ேகட் க் ெகாள் ேறாேமா அைதப் ெபற் க்ெகாள்ேவாம் என்  அ ந்  க் ேறாம். ஏெனன்றால், 
எங்கள்  ேமல் ஆக் ைனத்  ர்ப்  இல்ைல.இைத நாங்கள்  ெபற் க் ெகாள்ளட் ம், கர்த்தாேவ. 
இேய  ன்  நாமத் ல் ெஜ க் ேறன் , ஆெமன் .
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சரி (சேகா.  ரான்ஹாம்  ரசங்க டத் க்    ம்  ெசல் றார-்  ஆ ரியர.்)
எ  என் பாவத்ைத க   ம்?
இேய  ன்  இரத்தத்ைத த ர ேவ  எ   ல்ைல;
எ  என்ைன ம ப  ம்   ைமயானவனாக ஆக் ம்?
இேய  ன்  இரத்தத்ைத த ர ேவ  எ   ல்ைலƒ
ஓ, அ ன்  ரவாகம்  ல்ைலேயறப் ெபற்ற 
பனிைய ேபால ெவண்ைமயாக என்ைன ஆக்  ற ;
ேவ  எந்த ஊற்ைற ம் நான் அ ேயன்.
இேய  ன்  இரத்தத்ைத த ர ேவ  எ   ல்ைல

உங்க ைடய எல்லாபாவங்க ம் இரத்தத் ன்   ழாக இ ப்பைத எத்தைன ேபர ்
உணர்  ர்கள்? அப்ப யானால்  நாம் நம் ைடய கரங்கள்  உயர்த்தப்பட்டவண்ணமாக அைதப் 
பா ேவாம்.
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எ  என் பாவத்ைத க   ம்?
இேய  ன்  இரத்தத்ைத த ர ேவ  எ   ல்ைல;
எ  என்ைன ம ப  ம்   ைமயானவனாக ஆக் ம்?
இேய  ன்  இரத்தத்ைத த ர ேவ  எ   ல்ைல;
இப்ெபா   நாம் நம் ைடய கரங்கைள  ேழ இறக் ம் ேபா  நம்ைம  ற்  
இ க் றவர்கேளா  கரங்கைள   க் ேவாம்.
நம்ைம  ற்  இ க் றவர்கேளா  கரங்கைள   க் ேவாமாக.
...பனிைய ேபால ெவண்ைமயாக என்ைன ஆக்  ற  ேவ  எந்த ஊற்ைற ம் 
நான் அ ேயன்.
இேய  ன்  இரத்தத்ைத த ர ேவ  எ   ல்ைல

நீங்கள்  அவைர ேந க்  ர்களா? (சைபயார ்ஆெமன்  என்  ெசால் ன்றனர-்  ஆ ரியர)்
ஓநான் இேய ைவ எவ்வளவாக ேந க் ேறன் .
ஓநான் இேய ைவ எவ்வளவாக ேந க் ேறன் .

இப்ெபா   அதேனா  தரித்  ப்ேபாம், இப்ெபா  , ஒவ்ெவா வ ம் ேதவைனப் பற் ப் 
  த் க்ெகாள் ங்கள்.



www.messagehub.info

இச்ெசய் கள்

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

18ஒ   ற்  மான   தைல

நான் இேய ைவ எவ்வளவாக ேந க் ேறன்
ஏெனன்றால்  ந்  அவர ்என்ைன ேந த்தார் நான் அவைர  ட்  டப் 
ேபாவ ல்ைல...


