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அல்ேல யா. ஓ, அ  உண்ைமயல்லவா?  “ஆண்டவேர, நான் ஏற் க்ெகாள் ேறன் .”எைத 
ஏற் க்ெகாள் ேறன் ? அவர ்அளித் ள்ள ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தத்ைத ம். அைவ என் ைடயைவ 
.
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நாம் உட்கா ம்   ன் , சற்  ேநரம் தைலவணங் ேவாம். இங் ள்ள ைக ட்ைடக க்  
ெஜ க்க நான் மறக்கக்  டா .

எங்கள்  கர்த்தாேவ,  ேயானின்  பாடல்க க்காக ம், எங்கள்  இ தயங்கைள 
ெபால்லாப் னின்  க  ம் பழைம நாகரீகமான அந்த   ேசஷத் ற்காக ம் , ேவதத் ல் 
காணப்ப ம்  கக்   ைப ள்ள வாக் த்தத்தங்கள் எங்க ைடயைவ என்பதற்காக ம் இன் ர  
நாங்கள்  நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம் .   வாசத் னால் இவ்வாக் த்தத்தங்கைள நாங்கள்  
ஏற் க் ெகாள் றாம் . ேதவன் பட்சபாத ள்ளவரல்ல என்பைத நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். ப ல் 
வாழ்ந்த சந்த  ல் ஜனங்கள் ...அேநகர ்  யா யா  ந்தனர். அவர்கள் அவனிடம் 
உ மால்கைள ம் ைக ட்ைடகைள ம் ெகாண்  வந்தனர். அைவகைள அவன் தன் சரீரத் ன்  
ேமல் ேபாட் ,  ன்  அவன் அைத சரீரத்   ந்  எ த் ,  யா யஸ்தர்களின்  ேம ம் 
உபத் ரவப் ப  றவர்களின்  ேம ம் ேபாட்டேபா , அ த்த ஆ கள்  ஜனங்கைள  ட் ப் 
 றப்பட் ச ்ெசன்றன என் ம், ஜனங்கள்  தாங்கள்  கர்த்தரா ய இேய  ன்  ேமல் ெகாண்  ந்த 
  வாசத் ன்   ைளவாக  கமைடந்தனர் என் ம் ேவதாகமம்     ன்ற .ேதவேன, ஏறக் ைறய 
இரண்டா ரம் ஆண் க க்   ன்  ப ல் இவ் லைக  ட் ச் ெசன்  உம  ச கத் ல் 
 ரேவ த் தான் . அந்த சந்த  ம் அவ டன் மைறந்  ட்ட . ஆனால் நீேரா ஒவ்ெவா  
சந்த க் ம் ேதவனா  க்  ர் இன் ர  ஜனங்கள்  உம் ேபரில்   வாசம் ைவத் ள்ளனர். 
அவர்கைள ம், இந்த உ மால்கைள ம்,சரக் கள் ெகாண்ட இந்த    பார்சல்கைள ம் 
இன் ர  உம் டம் சமர்ப் க் ேறாம்.நீர ் எங்கள்  ெஜபத் ற்  ப லளிப் ர ் என் ம், அவர்கள்  
 கமைட வார்கள் என் ம் எங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா க் ேறாம். ஆண்டவேர, இைத 
அ ள் ராக! இைவகைள உம  நாமத் ன்  ம ைமக்ெகன்  அவர்க க்  அ ப்  ேறாம், உம  
 மாரனா ய இேய   ஸ்  ன்  நாமத் ல்.ஆெமன் .
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நீங்கள்  உட்காரலாம் . இைவகைள இங்  ைவத்தவர்கள், ஆராதைன   ந்த டேன ெகாண்  
ெசல்லலாம்.
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இன் ர  நான்   க்க ம ழ்ச் யா ள்ேளன் , எனக்  நிய க்கப் பட்  ந்த ேபட் கைள நான் 
  த் க் ெகாண் , ெஜபத் ற்காக உடேன மைலக் ச் ெசன்  ந்ேதன் .இந்த வறண்ட ேதசத்  
 ரிய ெவளிச்சத் க்  நான்  வ ம் ஒவ்ெவா   ைற ம், அதனிடம்  ண் ம்  ண் ம் 
வரேவண் ெம ம் ஆவல் எனக்  உண்டா  ன்ற .இன் ர  ஒ  காரியத்ைதக்    த்  நான் 
அ க ம ழ்ச் யா ள்ேளன் . என் மைன ...நாங்கள்  ஒன்றாக இைணக்கப ் பட்ட காலம் 
 தற்ெகாண்  அேநக ேதவ ைடய தரிசனங்கள்  ேதான் ,அைவ நிைறேவ னைத அவள் 
கண்  க் றாள் .கர்த்த ைடய  தன்   தல்  ைறயாக ெஜபர்ஸன் ல் ல்  அந்த நாளில் அந்த 
ஆற் ல்  ரத் யட்சமான ேபா , அவள் அங்  ந் தாள் 'அேசா ேயட்ட  ரஸ் 'இச்ெசய் ைய 
ெவளி ட்  ேதசம்   வ  ம் அ  த்த ... அ  1933ம் ஆண்  நிகழ்ந்த  அவள் அப்ெபா   
அங்  நின்  ெகாண்  ந்தாள் ,அவள் அந்த சத்தத்ைதக் ேகட்டாள்,ஆனால் ஒளிையக் 
காண ல்ைல. ஆனால் ெசய் த்தாைளச் ேசர்ந்த  ைகப்படம் எ ப்பவர்கள்  அந்த ஒளிையக் 
கண்டனர,்அவள் அப்ெபா    க ம்   யவளாக இ ந்தாள்  *  பன்னிரண்  வய ள்ள    . 
அவள் அந்த ஒளிையக் காண  ல்ைல. அவள் ஜனங்கைளச் கவனித் க் ெகாண்  ந்தாள். 
அேநகர ்மயக்க  ற்    ந்தனர்.அ  ஒ  நி டம் அங்  தங் ,  ன்  வானத் ற்    ம் ச் 
ெசன்   ட்ட . ெசய் த்தாள்கள்,  “உள்நாட்  பாப் ஸ்  ேபாதகர் ஒ வர ் ஞானஸ்நானம் 
ெகா த் க் ெகாண்  ந்த ேபா ,ஒ   ேனாத ஒளி அவர ்ேமல் ேதான் ன ”என் ம் தைலப் ல் 
ெசய் ைய ெவளி ட்டன.கனடா  ம் இச்ெசய்  பர , அங்  ந்த ெசய் த்தாள்களி ம் அ  
ெவளி யான .

 ன்  அல்ல  நான்  ஆண் க க்   ன் , நான் ெசன்ற  ைற  னிக்ஸ க்  வந்  ந்த 
ேபா ,சேகா. ஜாக்  ர ் என் டன் அப்ெபா   இ ந்தார ் என்  நிைனக் ேறன் . அவர ்
ஒ வா ...என் மைன  பயந்த  பாவ ைடயவள் . அவர ் என் மைன ைய எ ர்பாராத  தமாய் 
ேமைடக்  அைழத்தார், அவள் பயத் னால் மயங்    ந்  ப்பாள். நான் ஏற்ெகனேவ 
ேமைடக் ச ்ெசன்ற  ற  அவள் அங்  வந்தாள். கமளிக் ம் ஆராதைனக்காக அ ேஷகம் அங்  
தங்   ந்த .  தன்  ைறயாக அப்ப ப்பட்ட அவ ைடய ச கத் ல் அவள் இ ந்ததாகக் 
  னாள்.ேம ம் ேநற்ைறய இர க்   ந் ன இர  அவள் அவைர ேமைட ன்  ேமல் 
கண்டாள்.அவைர அவள்  காண்ப  அ ேவ  தல்  ைற.அவர ் ேமைட ன் ேமல் நின்  
ெகாண்  ப்பைத அவள் கண்டாள். அவைள நான் ெவளிேய சந் த்தேபா ...அவள் கண்களில் நீர ்
மல்க,'' ல் , என் வாழ்க்ைக ல் அைத  தன்  ைறயாகக் கண்ேடன் ''என்    னாள்.அவள், 
''நீங்கள்  ஒ  ஸ் ரீக்  ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  ந் ர்கள் . அப்ெபா   அ  அவள்  ன்னால் 
வந் ,  ல ெநா கள்  அங்  நின்   ன்  நகர்ந் ,நீங்கள்  நின்  ெகாண்  ந்த இடத்ைத 
அைடந்த , நீங்கள்  ேப    த்த  டன் ,அ  ெசன்   ட்ட “ என்றாள். எனேவ அதற்காக நான்  
ம ழ்ச்  ள்ளவனா  க் ேறன்- அவ ைடய கண்க க்   ன்னால் ேதான் னதால்.பா ங்கள் , 
அந்த      மாட்  என் டன்  அ க   ரயாசங்களின்  வ யாய்  கடந்  வந்  க் றாள்.  எனேவ
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அவள் கண்ட காட் க்காக நான்  ம ழ்  ள்ளவனா   க் ேறன் .

நாைள இர   கமளிக் ம் ஆராதைன. ெவள்ளி இர   கமளிக் ம் ஆராதைன இ க் ெமன்  
இவ்வாரம் நாங்கள்  அ  த்  வந்ேதாம். நாைள பகல் வந்    ங்கள்- அல்ல  மாைல ல்  
 க் ரமாக ஆ மணிக்ெகல்லாம்.அப்ெபா   நீங்கள்  ஆராதைன ன்  ேபா  தடங்கலா  க்க 
மாட் ர்கள். ல் ,  ேயா,  ன் இன் ம் மற்றவர்கள் ெஜப அட்ைடகைள வழங்  வார்கள்.  ன்  
நாங்கள்  ஜனங்கைள ேமைடக்  அைழத்  அவர்க க்காக ெஜ ப்ேபாம், நாம்... நான் ...இந்த 
அெமரிக்க  ட்டங்கைள ஜனங்கள்  ேபா க்கப்பட் ள்ள  தமாகேவ நான் நடத்த 
ேவண் யதா ள்ள  - அதாவ  ைககைள ைவத்தல், அ  ேவதப்  ர்வமான . ஆனால் அ   தரின் 
வழக்கம்.அ   றஜா  க க்கல்ல. ஆனால்  றஜா க ம் அேத  ைறையக் ைகயாண்  
வ  ன்றனர,்''நீர ் என்  ட் க் ள்   ரேவ க்க நான் பாத் ரன் அல்ல; ஒ  வார்த்ைத மாத் ரம் 
ெசால் ம்,அப்ெபா   என் ேவைலக்காரன்  ெசாஸ்தமாவான்“என்ப  தான்  றஜா களின்  
 ைறைம.அ  உண்ைம. ஆனால்  த க்ேகா,  ' 'நீர ் வந்  என்  மாரத்  ன்  ேமல் உம  
ைககைள ைவ ம்.அப்ெபா    ைழப்பாள்”என்பேத. அ ேவ அவர்க ைடய வழக்கமா 
  ந்த .அ   றஜா க க்கல்ல.
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ஒவ்ெவா  இர ம், ஒவ்ெவா  மணிேநர ம்,இர ம் பக ம் பரி த்த ஆ  வந் , 
இக்கட் டத் ல்  அைசவா ,இ தயங்களில் மைறந் ள்ள இரக யங்கைள 
ெவளிப்ப த்  றார்,நீங்கள்  எல்லா சமயங்களி ம் அைதக் காண்  ர்கள் . ேதவ  ைடய ச கம் 
இங் ள்ள  என்பைதக் காண் க்கேவ அவ்வா  நிகழ் ன்ற .அைத நீங்கள்  
ஏற் க்ெகாள் ர்களானால் , அங்ேகேய ஏற்கனேவ ெசய்    க்கப்பட் ,இப்ெபா   ஆ ரத்  
ெதாளா ரம் ஆண் கள்  ஆ  ட்ட . நீங்கள்  ெபற ேவண் ய இரட் ப் க்கான  ரயம் 
ெச த்தப்பட்  ட்ட .நீங்கள்  அைத ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ய  மாத் ரேம. உங்க ைடய 
இரட் ப் க்கான  ரயம் ெச த் ப்பட்  ட்  ஆ ரத்  ெதாளா ரம் ஆண் க க் ம் 
அ காமா  ட்ட ,இக் ட்டங்களில்,  “அ  உங்கைள  வா க்கச ் ெசய் றதா?” என்  நான் 
ேகட்பைத நீங்கள்  கவனித்  ப் ர்கள். பா ங்கள் , அற் தங்க ம் அைடயாளங்க ம் 
 கமளித்த க்ேகா அல்ல  இரட் ப் க்ேகா அல்ல, ேதவ ைடய ச கம் இங் ள்ள  என்பைத 
ஜனங்க க்  அ   த்  அவர்க க் ப்  ரியச் ெசய்யேவ இைவ நிகழ் ன்றன. அவர.்.. அவர ்
ஒ க்கால்...அ  எப்ப யா ம்?அ  அற் தங்கைளக ்காட்  ம் ேமலான .
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நாம் இப்ெபா  தான்  அற் தங்கைளக ் காணத்ெதாடங்   க் ேறாம். அ  ஒ  நபரிடம் 
வ ம்ேபா , அேநகர ் ேடா களி   ந் ம் சக்கர நாற்கா களி  ந் ம் எ ந்  நடந்  ெசல் 
 ன்றனர.் அ  ஒ  அற் தம் என்  மாத் ரம் ெசால்   ட  யா . பா ங்கள்,   ஸ்தவ 
 ஞ்ஞானம்  ட இப்ப ப் பட்டைவகைளச் ெசய் ன்ற - உங்கள்  மனநிைலைய...அவர்கள் 
நீங்கள்   ந் க் ம்  ைறைய மாற் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்   ன்றனர.்நான் அைத 
நம் வ ல்ைல. அ    வாசத் ன்  காரணமாகேவ நிகழ் ன்ற  என்  நான் நம்  ேறன் .
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நான்  ரான்  ேதசத்  ள்ள ஆல் ேசஸ் - ேலாேரய் க்  ெசன்  ந்ேதன் .நான் பாரிஸ்  
பட் னத் க்  ெசன்  ந்ேதன் .அங்  மரித்  ேபான ஒ  ெபண்ைண அடக்கம் ெசய்  ந்தனர.் 
அவர்கள் ஒ  பாைறைய அங்  உர  ன்றனர். அங்   டவர்க ம் சப்பாணிக ம் ெசன்  
ப த் , அவள் கல்ைற ன்  ேம  க் ம் பாைறைய உர ,  கமைடந்    ம் ச் ெசன்றனர.் 
பா ங்கள், அவள் மரித்தவள் .அவள் மத் யஸ்தம் ெசய்ய  யா ... ேதவ க் ம் மனித க் ம் 
மத் யஸ்தர் ஒ வேர,அ    ஸ்  இேய . நான் கத்ேதா க்க   ம்பத்   ந்  வந்தவன்.எனேவ 
அவர்கள் மரித்தவர்களின்  ேமல் நம் க்ைக ைவத் ள்ளளனர் என்  நான ேவன்.மரித்ேதாரின்  
ஆ கள்  அவர்க க்காக ேவண் க்ெகாள்வதாக அவர்கள்    வா க் ன்றனர.்ெவவ்ேவ  
ஆ கள்-  ல ஆ கள்  அர ய க்காக; ேவ   ல மற்றைவ க க்காக.என்ைனப் 
ெபா த்தவைர ல் அ  இறந்தவர்களின்  ஆ க டன்  ெதாடர்  ெகாள் தலா ம் (Spiritualism). 
உங்கைள நான்  ண்ப த்த  ல்ைலெயன்  எண்  ேறன்.ஆனால் நான் உண்ைமையக் 
 றேவண் ம் பா ங்கள் , இறந்தவர்க டன்  ெதாடர்  ெகாண்  ேப ம் எ  ம் அ ேவ.
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ெமக் ேகா ல் அவர்கள்  என்ைன, “அப்ப யானால் இேய ைவக்   த்  என்ன?”9

என்  ேகட்டனர.் அதற்  நான்,“அவர ்மரித்ேதா டன்  இல்ைல, அவர ்உ ர்த்ெத ந்   ட்டார.் 
அவர ் சதாகாலங்களி ம் உ ேரா   க் றார”்என்  ப லளித்ேதன் .பா ங்கள்? அவர ் மரித்த 
நிைல ல் இல்லாமல்  வ ள்ளவரா  க் றார். மற்றவர்கள் கடந்  ெசன்  
 ட்டனர,்“அங் ள்ளவர்கள் இங்  வர   யா .இங் ள்ளவர்கள் அங்  ேபாக   யா ”என்  
ேவதம்    ன்ற ,உ  ள்ள எந்த மனித ம் அைத கடந்  ெசல்ல  ல்ைல, இனி ெசல்ல ம் 
  யா . இேய  அவ்வா     ள்ளார். எனேவ அத் டன்  அ      ெப  ன்ற .

இப்ப ப்பட்டைவ  ரிைய ெசய்வைத நாம் காண் ேறாம்.ஒவ்ெவா  இர ம் பரி த்த ஆ  
உங்கைள இங்ேக தம் ைடய  ரசன்னத் ன்  ச கத்தண்ைட நீங்கள்  வரத்தக்கதாக  யல் றார-் 
மனிதனின் ச கத் க்  அல்ல. மனிதன் தன்ைன தாழ்த்த மாத் ரம்    ம் -  அவ க்  
அளிக்கப்பட் ள்ள வரத் ன்  லம் அவன் தன்ைன ஆ  ன் பரிமாணத் க்  ஒப்  த் , அ  
ேதவைன உங்க க்   றந்  காண் க் ம். ஆனால் நீங்கள்  அைத   வா த்  
ஏற் க்ெகாள்ளாமல்  ேபானால்,அ  ஒ க்கா ம்  ரிைய ெசய்யா .நீங்கள்  ஏற் க்ெகாண்டால்  
மாத் ரேம, அ   ரிைய ெசய் ம், இங்  அமர்ந் ள்ள நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம்   வா க்காமல் 
ேபானால்-  ஒ  வார்த்ைத ம்   ட    வா க்  காமல்  ேபானால்-  அ  ஒ க்கா ம்   ரிைய
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ெசய்யா .

இேய  தம  ெசாந்த ஊராரிடத் ற் , தம் ைடய ெசாந்த ஊ க் ச் 
ெசன்றேபா ,அவர்க ைடய அ  வாசத் ன்  நி த்தம் அவர ் அேநக ெபரிய அற் தங்கைள 
ெசய்யக்  டாமல் ேபா ற் .அன்  அவர ்ெசய்ய   ய ல்ைல என்றால் , இன் ம் அ  வாசத் 
 ன் காரணமாக அவரால்  ெசய்ய  யா .பா ங்கள் , அ  உங்கள்    வாசம்.

எனேவ நீங்க ம் நா ம் பரி த்த ஆ  டன் ஒன்  ேசர்ந்  இைவகைள நிைற ேவற்  
 றவர்களா  க் ேறாம்.ேதவன் இங் ள்ளார் என் ம், அவர ் தம  வார்த்ைதைய 
நிைறேவற்  றார் என்ப ம் என்ைன ம ழ் க் ற .உங்கைள ம் ம ழ் க் ற .

பரி த்த ஆ  இக் ட்டங்களில் வந் , கைட  நாட்களில்  என்ன நிக ம் என்  அவர ்ேவதத் ல் 
   ள்ளைவகைள அப்ப ேய நிைறேவற் , இவ் ல ல் அவர ்இ ந்தேபா  ெசய்த  ேபாலேவ, 
இப்ெபா  ம் ஜனக் ட்டத் ன்  மத்  ல் ெசன் , அவர்க ைடய இ தயத் ன்  
 ந்தைனகைள ம் ேயாசைனகைள ம்  வைகய க் றார ் என் ம் ேபா ,அைத எப்ப  ஒ வர ்
சந்ேத க்க    ம்? பா ங்கள் , அ  பரி ரண அற் தம். ஒ  சப்பாணி  கமைடந்  நடப்பைதக் 
காட்  ம் அ  ேமலான அற் தம். ஏெனனில் ஆ க் ரிய வல்லைம ல்லாமல் அ  
நிகழ்வெதன்ப   டாத காரியம். அ  நிகழ ேவண் மானால், அ  ஆ க் ரிய 
வல்லைமயாகத்தான்  இ க்கேவண் ம். ேம ம் ேவதம் வாக்களித்த  நிைறேவ வைத நீங்கள்  
கண்   டாகக் காண்  ர்கள் ...நாம் எைத     வா க் ேறாேமா அ  எனேவ  ச்ச  வைதக் 
காட்  ம் இ  ேமலான அற் தம்.பா ங்கள்? அந்நியபாைஷ ேப வைத காட்  ம் இ  ேமலான 
அற் தம், ப ல் அவ்வா     ள்ளான். இ  உண்ைமயான பரி த்த ஆ  ன் வரங்களா ய 
அந்நியபாைஷ ேப தல் ேபான்ற ைவகைளக் காட்  ம் ேமலான அற் தம்.நாம் கைட  
அற் தத் ல் இ க் ேறாம். ேவதம் அவ்வா   ன் ைரத் ள்ள .
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எனேவ, ெஜபவரிைச ல் வந்  ைககள்  ைவக்கப்பட நாைள இர  வைர நாங்கள்  காத்  க்க 
ேவண் ய அவ ய ல்ைல. உங்கள்ேமல் ைககைள ைவத்தல் என்ப ,என்ைனப் ெபா த்த 
வைர ல் இ தயத் ன்   ந்தைனகைளப் ப த்த தைலக் காட்  ம் ஒன் ம் அ கம் ெசய்  டப் 
ேபாவ ல்ைல.நீங்கள்  இப்ெபா ேத அைத ஏற் க்ெகாண் ,அைத இ கப்பற் க் ெகாள் ங்கள் . 
அ  உங்க ைடய .உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் .
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நாைள இர  நீங்கள் ...''நீங்கள்  உலகெமங் ம் ேபாய் சர்வ  ஷ் க் ம்   ேசஷத்ைதப் 
 ரசங்  ங்கள்.  வா க்  றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்   ன்ெதாட ம் என்  ேவதம் 
   ன்ற - எல்லா அைடயாளங்க ம். ன்  அவர,்'' யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள 
ைவப்பார்கள்,அப்ெபா   அவர்கள்  ெசாஸ்தமாவார்கள்“ என்றார் (மாற். 16:18). அவர்கள்... இந்த 
அைடயாளங்கள்    வா கைள  ன்ெதாட ம் சரி. நாம்   வா கள் ,எனேவ ஒவ்ெவா  இர ம் 
 யா யஸ்தர் ேமல் நாங்கள்  ைககைள ைவத்தேபா ,ேதவன் மகத்தான அற் தங்கைள 
அவர்களில் நடப் த்தார். ைகக் ட்ைடகளின்  ேமல் ெஜபம் ெசய்   யா யஸ்த க்  
அ ப் னேபா ம்,மகத்தான அற் தங்கள்  நிகழ்ந்தன. இ தயத் ன்   ந்தைனகைளப் ப த் 
த ந்ததன்   லமாக ம் மகத்தான அற் தங்கள்  நிகழ்ந்தன. பா ங்கள் ,இைவயைனத் ம் ஒ ங்ேக 
ேதவ ைடய ம ைமக்காக  ரிைய ெசய் ன்றன. இ  மனித க்காக அல்ல, சைபக்காக அல்ல, 
ேதவ ைடய ம ைமக்காேவ.ேதவ ைடய ம ைம!

இன் ர  நாம் ேவதாகமத்ைத  றப்பதற்   ன் ...ஓ, நாம் ேவதாகமத் ன்  பக்கங்கைள 
இப்ப    ப்பலாம். ஆனால் ேதவன் மாத் ரேம அைத  றக்க 
ேவண் யவரா  க் றார்.ஏெனனில் ேவதவாக் யங்கள்  தனிப்பட்ட எவரா ம்  யாக்  யானம் 
ெசய்யப்படக்  டா .ேவதாகமத்ைத எ  ன பரி த்த ஆ  மாத் ரேம அைத  ளக்க 
ேவண் யவரா  க் றார்.எனேவ இப்ெபா   நாம் ெஜபம் ெசய் ம் ேபா  தைல 
வணங் ேவாம்.உங்களில் எத்தைனேபர் ெஜபத் ல் நிைன   ரப்பட ேவண்  ெமன்  
  ம்   ர்கள்?உங்கள்  ைககைள யர்த்  ெதரி ப்  ர்களா?அ  என்னவா  ந்தா ம்,ேதவேன, 
நீர ்ேநாக் ப் பா ம், நம்ெமல்ேலா க் ம் ேதைவகள்  உண் . இல்ைலயா? நண்பர்கேள, எனக் ம் 
ேதைவ ண் .என் கரத்ைத ம் நான் உயர்த்  ள்ேளன் .
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பரேலாகப்  தாேவ, தாழ்ைம ட ம், அைம  ட ம், பயபக்  ட ம் உம  மகத்தான, 
கம் ரமான ச கத ் தண்ைட வந்  க் ேறாம்,அப்ப  வ வதற்   ன் , ஒ  காரியம் நிக ம் 
என்பைத நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம்.நீர ்இங்  க்  ர,்ஏெனனில் நீர ்இவ் டம்  ட்  ெசல் ம் 
 ன் ,“இரண்  ேபராவ   ன்  ேபராவ  என் நாமத் னாேல எங்ேக 
    க் றார்கேளா,அங்ேக அவர்கள் ந  ேல இ க் ேறன் ''என் ம் ' 'உங்களில் இரண்  ேபர ்
தாங்கள்  ேவண் க்ெகாள்ளப் ேபா ற எந்த காரியத்ைதக்   த்தா  ம் 
ஒ மனப்பட்  ந்தால்,அ  அவர்க க்  உண்டா ம்” என் ம் வாக்களித்   ட்  ெசன் ர.்இந்த 
வாக் த்தத்தங்கள் உம  இரத்தத் னால் சம்பா த்  ெகா த் ர்.இன் ர  ைககைள யர்த் ன 
ஒவ்ெவா  ஆ ம்,ெபண் ம்,  ழந்ைத ம் -  அவர்க ைடய இ தயத்ைத நீர ்அ ந்  க்  ர-் 
அவர்கள் ேகட்டைதப் ெபற் க்ெகாள்வார ்களாக!கர்த்தாேவ, இைத அ ள் ராக.
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நாங்கள்  ேதைவ ள்ள ஜனங்கள் .பயங்கரமான உம  எ ரி டன் நாங்கள்  இந்த இ ள்   ழ்ந்த 
உல ல் நடமா க்ெகாண்  க் ேறாம்.உம  பரி த்த ஆ  இல்லாமல் அவைன எங்களால் 
எ ர்க்க இயலா .எனேவ நீர் எங்க க்   ன்னால்  ெசன்  பாைதைய  ெசவ்ைவயாக்  ர் என் 
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நம்    வாசத் ல்  ெசல் ேறாம், கைளப் ற்ற எங்கள்  பாதங்க க் , பாைத ல்  எத்தைனேயா 
ப   கள்  ைவக்கப்பட் ள்ளன.ஆனால் மரணத் ைத ம், பாதாளத்ைத ம், கல்லைறைய ம் 
ேமற்ெகாண்ட அவ ைடய இரத்தம் ேதாய்ந்த அ ச் வ கைள நாங்கள்   ன்பற்ற  யல் ேறாம்.

ஆண்டவேர, இன் ர  உம  பரி த்த ஆ  ன்  லம், ேபசப்படேவண் ய வார்த்ைதக க்  
எங்கைள வ  நடத் , இந்த வார்த்ைதகள்  ேதைவ ள்ேளாரின்  இ தயங்க க்  ெசல் ம்ப  
அைவகைள வ  நடத் ம்,ஆண்டவேர,  ட்டத்  ற்   ற  எங்கள்    க க்  நாங்கள்  ெசல் ம் 
ேபா ,எம்மா ர ்  ஷர்கள்   ன  ேபான் ,“அவர ் வ  ேல நம்  டேன ேப னேபா , 
நம் ைடய இ தயம் நமக் ள்ேள ெகா ந்   ட்  எரிய ல்ைலயா?' என்   ற அ ள் ரி ம். 
இைத இேய  ன்  நாமத்  ம் அவ ைடய நி த்தமாக ம் ேகட் ேறாம். ஆெமன்.

ேவதாகமம் ைவத்  ப்ேபார் என் டன்  ட ேசர்ந் 1 இராஜாக்கள்   த்தகத் க்    ப் ங்கள் , 
நாம் 17ம் வசனத் ன் ...இல்ைல, 17ம் அ காரத்   ந்  ஒ  பாகத்ைத ப க்க   ம்   ேறன். 
நான் 1 4ம் வசனத் ல் ெதாடங்கப ் ேபா ேறன் ,14ம்,  15ம்,  16ம் வசனங்கள் ,1 இராஜாக்கள்  1 7ம் 
அ காரம்.
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“கர்த்தர் ேதசத் ன்  ேமல் மைழையக் கட்டைள  ம் நாள் மட் ம் பாைன ன்  மா 
ெசலவ ந்  ேபாவ ம் இல்ைல;கலசத் ன்  எண்ெணய்  ைறந்  ேபாவ ம் இல்ைல 
என்  இஸ்ரேவ ன்  ேதவனா ய கர்த்தர் ெசால்  றார ்என்றான்.

அவள் ேபாய்,எ யா ன்  ெசாற்ப  ெசய்தாள். அவ ம், இவ ம், அவள்  ட்டா ம் 
அேநக நாள் சாப் ட்டார்கள்.

கர்த்தர் எ யாைவக் ெகாண்  ெசான்ன வார்த்ைத ன்ப ேய, பாைன ேல மா 
ெசலவ ந்  ேபாக ம் இல்ைல; கலசத் ன்  எண்ெணய்  ைறந்  ேபாக ம் இல்ைல.“

அவள் உறக்கத் னின்  எ ந்த ேபா , காைல ெவளிச்சம் வந்  க் ம், அவ ைடய 
அைற ல் கவைல ற்ற    அ ைக  ரைல அவள் ேகட் ,தன் கைளப் ற்ற தைலைய 
தைலயைண ன்  ேமல் இங் மங் ம்   ப் னாள், இர    வ ம் அவ க்  உறக்கம் 
வர ல்ைல, இந்த பரிதாபத் ன்  காரணமாக அவள் ப க்ைக ல்  ரண்  ெகாண்  ந்தாள். 
அவ ைடய    மகன் இ ப  அல்ல   ப்ப  நி டங்கள்  உறங்   ட்  ம ப  ம் எ ந்  
 ட்டான்.அவ ைடய     ரல்,  “அம்மா, ம ப  ம் உண  அைறக்  (Pantury) ெசன் , ஒ  
   அப்பத் ண்  இ க் றதா என்  பார்க்கமாட் ர்களா?எனக்  அ க ப  எ க் ற .என்னால் 
 ங்க   ய ல்ைல'' என்    வ  என் கா ல்    ற .
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அவள் அவ ைடய     கத்ைதப் பார்த்தேபா ...அவன் கன்னங்கள்    
  ந்  ந்தன,அவ ைடய கண்கள் மஞ்சளைடந்  ந்தன, அவன் தைலம ர ்
ெவட்டப்படாததனால் நீண்  வளர்ந்  ந்த . அவ ைடய இர  உைட   ந்  ந்த .அவன் 
கண்களி  ந்  ேதான் ய ெபரிய கண்ணீர ்  ளிகள்  அவன்     கத் ல் வ ந்  
ெகாண்  ந்தன. அவள் அவன் கன்னத்ைத ெமல்லத் தட் ,  “அன்ேப,  ழ்நிைலையப்  ரிந்  
ெகாள். நீ ேபாய்  ங்  என்றாள்''.

 ன்  ஆண் களாக    ல் மைழ ெபய்ய ல்ைல.அவள் தைர ல்  ழங்கால்ப  ட்  
கத  ேதவனிடம்  ைற   வைத என்னால் காண   ன்ற ,  “ஓ, ேதவனா ய 
கர்த்தாேவ,ேயேகாவாேவ, நீர ் எங்கள்   தாக்களின்  ேதவன்.உம   ள்ைள கைள நீர ் இத்தைன 
ஆண் களாக ேபா த்  பா காத்  வந்  க்  ர,் உமக்   ன்பாக நான் உண்ைம ம் 
உத்த மாக வாழ  ரயாசப்பட்ேடன் . இப்ெபா   என் மகன் ப யால்  வா , உண்பதற்  ஏதாவ  
ேவண் ெமன்  அ  றான் .அவ க்  ெகா க்க என்னிடம் ஒன்  ல்ைல.அேநக 
வாரங்களாக, ன்  அல்ல  நான்  நாட்க க்  ஒ   ைறமாத் ரேம நாங்கள்  உண  அ ந்  
வந்ேதாம், இப்ெபா   எல்லாம்  ெசலவ ந்   ட்ட .ஒ  ைகப்   மா ம், ஒ  கரண்  
எண்ெண ம் த ர ேவெறான் ம் இல்ைல,இர ல் மரிக்க ேவண்டாெமன்  க  , பகல் வைர 
அைத ைவத்  க்க நிைனக் ேறன் . ஓ, ேதவேன நான்  என்ன ெபால்லாப்  ெசய்ேதன்? உம  
பணி ைடக்காரியா ய நான் உண்ைமயாக வாழ்ந்  வந்ேதன்,ேதவ க்காக ஏெற க்கப்பட்ட 
ேபாரில் என் கணவர் மாண்  ேபானார், அேநக ஆண் கள்  நான்  தைவயா  க்  ேறன். நான் 
உத்தமமாக வாழ்ந்  உம  கற்பைனகைளக் ைகக் ெகாண்  வந்  க் ேறன் .நான் ேபாவதற்  
சமயம் வந்   ட்டால் பரவா ல்ைல.ஆனால் என்    மகன் உண க்காக ெகஞ்  அ ம் 
ேபா ,அவ க்  ெகா க்க என்னிடம் ஒன்  ல்ைல என்ப  என் இ தயத்ைதப்  ளந்  
   ற ”, என்  அவள் மன்றா னாள் .
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அவள் ெஜபம் பண்ணி   த்  தைர   ந்  எ ந்தாள் . அவள் மகன் ம ப  மாக சற்  
ேநரம் உறங் க் ெகாண்  ந ் தான்.அவள் கரங்கைள யர்த்  ெஜபம் ெசய்தாள் .அவள் 
உ த்   ந்த இர  ஆைட ன் ைகபாகம்   வ ம்   ந்   ந்த . அவள் ஜன்னல் அ ேக 
ெசன்  எட் ப்பார்த்தாள். அ  காைல    ம் ேநரமாக இ ந்த . ஓ, அங்  உஷ்ணமாக 
இ ந்த .

17

நியாயத் ர்ப் ன்  உஷ்ணக் காற்  ேதவைன மறந்த ேதசத் ன்  ேமல் 
  க்ெகாண்  ந்த .அ , இஸ்ரேவ ேலேய  க்க ெகா ரமான, ெபால்லாங்கான ஆகாப் 
ராஜா ன்  அரசாட்  ன்  ேபா ,  அவன்  ேயசேபல்  என் ம்  பா ைய   வாகம்  ெசய்  ந்தான் .
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''அவள்  க் ரகாராதைனக்காரி. அத்தைகய ஒ  கலப்    மணம் ெவற் கரமாக இ ந்தேத 
 ைடயா . அ  ெவற்  கரமாக அைமய   யா . ஒன் , ஸ் ரீ மனிதனின் வ க்  
வரேவண் ம்,அல்ல  மனிதன் ஸ் ரீ ன்  வ க்  வரேவண் ம். ேயசேபல் கவர்ச்   க்க அழ ய 
ெபண் , ஆகாப் ெவ ெவ ப்பான ஒ    வா . அவன் அவ ைடய க த் க்க க்  இணங் , 
''ஓ, மதம் என்ப  எனக்  ஒ  ெபா ட்டல்ல, நான் ஒ  ராஜா“ என்றான். பல ஆண் க க்  
 ன்ேப அவர்கள் ேதவ ைடய ப  டத்ைத தகர்த்  ேபாட் , பாகா ன் ப  டத்ைத 
எ ப்   ந்தார்கள் . உண்ைமயான மார்க்கத் க்   ேராதமான அைற வல்  ெப  னப யால் , 
உண்ைமயான ஊ யக்காரர்க ம் ெந க்கத் ன்  காரணமாக தங்கள்   யற் ைய ைக ட்டனர.்

 ல நாட்க க்   ன் ,இந்நாட்களின்  ேபாதகர்கைளக்   த்  ஒ  காரியத்ைதக் 
  ப் ட்ேடன் .அப்ெபா   ஒ   ட்டம் ேபாதகர்கள் என்ைன சந் த் ,“சேகா.  ரன்ஹாேம, 
எங்கள்  சைபேயார ் எங்கள்  ேமல் சார்ந் ள்ளனர்” என்றனர். அ  தான் காரணம். ேபாதகர்கள் 
சைபேயாைர  ரீ ப த்தா ட்டால் , அவர்கள் ெவளி நடந்    வார்கள்.
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ேபாதகர்கள் ராஜா ன் அரசாட் க்  இைசந்  பாவத்ைத அ ம ப்பார்களானால் , அதற்  
எல்ைலேய இல்ைல. அ  இன்ைறய காட்  டன்  ெவ வாய் ெபா ந்  ற . ஏெனனில் நம  
ேதசம் இத்தைகய ெசயல்கைள அங் கரித் ள்ள . ஜனங்கள்   ரபலமாக ேவண் ெமன்  
நிைனக் ன்றனர்.“ேதசம் அவ்வா    ெமன்றால், அ  சரிேய” என்  அவர்கள்  எண்  ன்றனர். 
அப்ப த்தான்  இன்  அவர்கள்    ன்றனர.்  'ம   ற்ப ல் தவ ல்ைல என்  ேதசம் 
  மானால் , ம  அ ந் வ  சரிேய. அைர நிர்வாணமாக ெபண்கள்   களில் நடக்க ேதசம் 
அ ம த் , சட்டம் அவர்கைளக்  ற்றவாளிகளாகத்  ர்க்கா  க் ம் பட்சத் ல் , அப்ப  
ெசய்வ  சரிேய“ என்  அவர்கள்  நிைனக் ன்றனர். அ  ேதசத் ற்  தவறாகத் ேதான்றாமல் 
இ க்கலாம். ஆனால் ேதவ ைடய மகத்தான  த்தகங்களில், அதற்  நீங்கள்  
உத் ரவாத ள்ளவர்கள்  என்  எ தப்பட் , ேதவ க்   ன்பாக இதற்  ப ல் 
 றேவண் யவர்களா  க்  ர்கள் . ெந க்கத் ன்  காரணமாக அவர்க ம்  சம்ம க்க 
ேவண் யதா ள்ள .

ேதசம் நாளைட ல் ெச ப்பைடந்த . ெச ப்  ேதவன் அவர்கேளா  ட இ க் றார ்
என்பதற்  அைடயாளம் என்  அவர்கள் எண்ணினர். அ   ற்  ம் உண்ைமயல்ல. ேதவன் 
உங்களிடம் வ  றார.்
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ஒ  பழெமா  உண்  - “தங்க க் த் தாங்கேள உத  ெசய்  ெகாள்பவர்க்  ேதவன் உத  
ெசய் றார”் என் ம் ேதவைனக் கன னப்ப த் ம் பழெமா .அ  ேதவைனக் 
கன னப்ப த் வதா ம். தங்க க் த் தாங்கேள உத  ெசய்  ெகாள்ள   யாதவர்க க்ேக 
ேதவன் உத  ெசய் றார.் இரக்கம் ேதைவப்ப  றவர்க க்  அவர் ேதவனா  க் றார். அவர ்
இரக்க ள்ள ேதவன். அந்த பழெமா  அவ்வா     ன்றேத, உங்க க்  நீங்கேள உத  
ெசய் ெகாள்ள    மானால், உங்க க்  ேதவ ைடய உத  அவ ய ல்ைலேய! தங்க க் த ்
தாங்கேள உத  ெசய்  ெகாள்ள   யாதவர்க க்  அவர ்உத  ெசய் றார.்

அவர்கள் நன்றாக உண  அ ந் , நன்றாக உைட உ த் னால், எல்லாேம சரியாகத்தான்  
இ க்க ேவண் ெமன்  ேதசம் எண்ணி  ந்த .
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ஆனால் அங்  ஒ வன்  இன் ம் பழைம நாகரீக டன்  வாழ்ந்  வந்தான் . பழைம நாகரீகம் 
ெகாண்ட ேதவன் ஒ வர ் இ க் றார ் என் ம், ஆ ரகாம், ஈசாக் , யாக்ேகா ன்  ேதவனா ய 
அவர ் பரி த்த ள்ளவர் என் ம், தம  பரி த்தத் க்   ற்  ம் அர்ப்பணிப்ைப அவர ்
எ ர்பார்க் றார் என் ம் அவன்   வா த்தான் , ஆனால் ேயசேப ம் அவ ைடய ந ன 
க த் க்கள்  ெகாண்ட    ம் அவைன ெவ த்தனர,் அவன் அவர்க ைடய ேபாதகன், ஆனால் 
அவர்கள் அைத   வா க்க ல்ைல. எனேவ தன   வைனக் காத் க்ெகாள்ள அவன் 
ஒளிந் ெகாள்ள ேவண் யதா  ந்த .

ேதவன் அவைன மைல ன்  ேமல் அ ப் னார.் அவர ்அவ க்  ஒ  ெசய் ையக் ெகா த் , 
''நீ ேபாய் அந்த ெபால்லாத ராஜா டம், நீ கட்டைள ட்டாலன்  ேதசத் ல் மைழ ம் ெபய்யா , 
பனி ம் ெபய்யா  என்  கர்த்தர் ெசால்  றார ் என்  ெசால்“ என்றார். சமயம் வ ம்ேபா  
மைழைய வ  க்க எ யா ன் வா ல் அைத ேபாட்டார். அவனிடம் வானத் ன்  ற ேகால் 
இ ந்த . அைத அவன்  ட்ட ம்    ம்,  றக்க ம்    ம். அவர ் அவனிடம்,”நீ இந்த 
 ழப்பத்ைத  ட்   றப்பட்  வனாந்தரத் க்  ெசல்ல ேவண் ம். அவர்கைள  ட்  ெவளிேய வா. 
அவர்களிடம் நீ  ரசங்கம் ெசய்தாய். ஆனால் அவர்கள்  உனக்  ெச ெகா க்க மாட்டார்கள், 
அவர்கள் நா க்  நாள் ேமாசமா க் ெகாண்ேட ேபா ன்றனர். நீ வனாந்தரத் க்  ெசன்  ேகரீத் 
ஆற்றண்ைட ல்  உட்கார்ந்  ெகாண்  . உன்ைனப் ேபா க்க நான் காகங்க க்  ஏற்கனேவ 
கட்டைள ட்   ட்ேடன் '' என்றார். ஓ, ஜனங்கள்  ெசய்யா ட்டால் அைதச் ெசய்ய ேதவ க்  
காகங்கள் உள்ளன!
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''ேதவன் இந்தக் கல் களினாேல ஆ ரகா க் ப்  ள்ைளகைள உண் பண்ண 
வல்லவரா  க் றார'்' என்  ேயாவான்  ஸ்நானன்   னான் .
22

இேய ,“இவர்கள் ேபசமா  ந்தால்  கல் கேள  ப்  ம்”என்றார்.

ேதவன்  தாம்    ம் வைதச்  ெசய்ய     ம்.  அவர்  ''நான்  காகங்க க் 
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கட்டைள ட்  க் ேறன் . அைவகள்  உன்ைனப் ேபா க் ம்'' என்றார். காகங்கள் அவ க்  
இைறச்  ம் அப்ப ம் ெகாண்  வந்தன.

ஒ  ைற ஒ வன்  என்னிடம்,  “சேகா.  ரன்ஹாேம காகங்க க்  இைறச்  ம் அப்ப ம் 
எங்  ந்   ைடத்தன?'' என்  ேகட்டார.்

நான், “எனக் த் ெதரியா , அைவ ெகாண்  வந்தன என்  மாத் ரம்  ெதரி ம். இேய  ஐந்  
அப்ப ம் இரண்   ன்கைள ம் எ த்  ஐயா ரம் ேபர்கைளப் ேபா த்தாேர. அேத 
இடத்   ந்  தான் இந்த காகங்க ம் அைத ெபற்  க்க ேவண் ம். சர்வவல்லைம ள்ள 
ேதவனின் அேத   ஷ் ப் ன்  கரத்   ந்  அைவ வந்  க்க ேவண் ம்'' என்  
 ைடயளித்ேதன் . காகங்கள் இைறச்  ம் அப்ப ம் ெகாண்  வந்  எ யா டம் ெகா த்தன. 
அவன் அைத   த்   ட்   னிந்  அந்த ஊற் ன் தண்ணீைரக்   த்தான் . ேதவன் தம் ைடய 
 ர்க்கதரி ைய இைளப்பாறப் பண்ணினார்.

ஓ, தப் ப்பதற்  ேதவன் ஒ  வ ைய ைவத்  க் றார ் என்ப ல்  எனக்   க்க ம ழ்ச் . 
அவன் ைபத் யக்காரன்  என்  அவர்கள் எண்ணி  ந்தனர்.  “அந்த வேயா ப  ர்க்கதரி  
ம ழ்ச் ைய  ைலத்  ேபா பவன் ”என்  அவைன இகழ்ந்தனர.் தங்கள்     ம ழ்ச்  
  ந் களில்  ைடக் ம் ம ழ்ச் ைய அவன்  ைலத் ப் ேபாடப்பார்க் றான் . அ  பாவம் என்  
எப்ெபா  ம்    றான்  என்  அவர்கள்  நிைனத்தனர். அவன் ேதவ ைடய கட்டைளையக் 
ைகக்ெகாண்  மைல ன்ேமல் ெசன் , ேதசத் ேலேய  க ம் வறட் யான, உயரமான இடத் ல்  
உட்கார்ந்தான் . ஆனால் ேதவேனா ஆற் ல் தண்ணீர் ஓ ம்ப  ெசய்தார.் ஆனால்  ேழ ஜனங்கள்  
நாவரண் , தண்ணீ க்காக த த் க் ெகாண்  ந்தனர.்
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உங்க க் த் ெதரி மா? ெஜபத் க்  ப லளிக்க ேதவன் ஒ   ரத் ேயக  ைறையக் 
ைகயா  றார.் இந்த    ஸ் ரீ உண்ைமயாக வாழ்ந்  வந்தாள். அவள் ம ப  ம்  வாகம்  
ெசய்  ெகாள்ள ல்ைல. அவ ைடய கணவைன ம ைம ல் சந் க்க க   அவள் தனிைம ல் 
வாழ்ந்தாள்.அவள் ெகௗரவமான ஒ  ெபண் , வாரங்கள்  கடந்தேபா , பாைன  ள்ள மா      
  தாக  ைறய ஆரம் த்த . அவள் ெதாடர்ந்  ெஜபம் ெசய்த ேபா  ம், எவ் தத்  ம் 
நம் க்ைக ேதான் வதாகத் ெதரிய ல்ைல,
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இ   ந்  நாம் ஒ  பாடத்ைதப் ப க்கலாம். நீங்கள்  ெஜபம் ெசய் , ேதவன் உங்களிடம் 
எ ர்பார்க் ம் எல்லா அவ யங்கைள ம் (requirements) நீங்கள்  ெபற்  ந் ம், அவர ் ஒன் ம் 
ேபசாமல் இன் ம் ெமளனமா  ப்பாரானால்; என்ன ேநரி  ற ? நீங்கள்  அவர ் எ ர்பார்க் ம்  
அவ யங்கள்  அைனத்ைத ம்  ெபற்  ந் , உங்க க் த ்ெதரிந்த அைனத்ைத ம் ெசய் ம்ேபா , 
  வாசம் தள்ளா வ ல்ைல. அ  அமரிக்ைகயா  ந் , அ  நிைறேவ ம் என்பைத 
அ ந் ள்ள .   வாசம் காலாகாலங்களில் உள்ள அந்த கன்மைலைய (Rock  o f  Ages ) 
நித் யமாகப் பற் க்ெகாண்  அங்  ந்  அைசவ ல்ைல.

'  வாசம்' என்  அைழக்கப்ப ம்  அந்த பலவான் ''   வாசத் க்  ெநஞ் ல் ம ர ்
 ைளத் ள்ள '' என்  நான் அ க்க    வ ண் . அந்த பலவான்  ேப ம்ேபா , எல்லாேம 
வாைய      ம்.   வாம் “வாைய   ” என்    னால், எல்லாேம நின்    ம். ஏெனனில் 
அ தான்  தலாளி.

அவள் எல்லா அவ யங்கைள ம் ெபற்  ந்தாள் . அவள்  த்தமாக ம், நாணயமாக ம், 
ெகௗரமாக ம் வாழ்ந்தாள். ேதவ ைடய அவ யங்கள்  அைனத்ைத ம் அவள் ெபற்  ந்தாள். 
ஆனா ம் அவர ்அைம யா  ந்த  ேபால் காணப்பட்ட . உங்கைளச் ேசா க்க ேதவன்  ல 
சமயங்களில் அப்ப  ெசய்வ ண் . அ  உங்க க்  எத்தைகய பா ப்ைப (reaction) 
உண்டாக்  ற  என்  அவர ்காண   ம்  றார.் அைத மறந்  டா ர்கள்!

25

நீங்கள்  ேமைடக்  வந் , உங்கள்  ேமல் ைககள்  ைவக்கப்பட்  ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்ட  ன்  
ஒன் ேம நடக்க ல்ைல என்ப  ேபால் காணப்பட்டால் , அ    வாசத்ைத      ட 
நி த்  டா . ேதவ ைடய அவ யங்கைள நீங்கள்  ெகாண்  ப் ர்களானால் ! நீங்கள்  
ேதவனிடம் ஏதாவெதான்ைற மைறத்  ைவத்  ந்தால், உங்கள்  இ தயம் உங்கைளக் 
 ற்றப்ப த் ம்.  'நம் ைடய இ தயம் நம்ைமக்  ற்றவாளிகெளன்   ர்க்கா  ந்தால்''. 
நம் ைடய இ தயம் நம்ைமக்  ற்றவாளிகெளன்   ர்க் மானால் , ேமைடக்  வர 
அவ யேம ல்ைல, ேதவனிடத் ல்  ஒன்ைற ம் ேகட்க அவ யேம ல்ைல, ஏெனனில் அைதப் 
ெபற் க்ெகாள்ள உங்க க்  ேபா ய   வாசம் இ க்கா . ஆனால் நீங்கள்  ேதவ ைடய 
அவ யங்கள்  அைனத்ைத ம்  சந் த்  ந்தால் , அப்ெபா     வாசம்  ன்னால் அ  எ த்  
ைவத் , ''ேதவன் ேதவனா  க் றார். நான் எல்லா அவ யங்கைள ம் சந் த்   ட்ேடன் '' என்  
  ம்.

''கர்த்த க் க் காத்  க் றவர்கேளா   ப்ெபலன்  அைடந் , க  கைளப்ேபாலச ்
ெசட்ைடகைள அ த்  எ ம் வார்கள். அவர்கள்  ஒ னா ம் இைளப்பைடயார்கள் , நடந்தா ம் 
ேசார்ந்  ேபாகார்கள்'' என்  ேவதம்    ன்ற . அந்தப் பாடல்  “எனக் க் கற்  ம் ஆண்டவேர, 
காத்  க்க எனக் க் கற்  ம்” என்  உைரக் ன்ற . என் ஆத் மாைவ கல்வாரி இரத்தத் னால் 
க  , எல்லா அவ யங்கைள ம் நான் ெபற்  ந் ,  ற்   ள்ள பாவங்கைள எரித்   ட் , 
“ஆண்டவேர, என் கரங்களில் நான் ஒன்ைற ம்  ெகாண்  வர ல்ைல. ெவ மேன உம    ைவய 
கட் த்த  க்  ெகாண்  க் ேறன் .  ஆண்டவேர,  அைத  நீர்  வாக்களித் ள்ளீர்”  என் 
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 றேவண் ம். அ ேவ நிபந்தைனயா ம். நான் தனிைமயாக  ரித் க் ெகாள்பவன்  (isola- tionist) 
என்  ஜனங்கள்  க  வதற்  அ ேவ காரணம், ஆனால் அைற ேலா அல்ல  வனாந்தரத் ேலா 
அந்த நிைலக்  வந்த  ன்  தான் அந்த  ரசங்க  டத் ல்  ஏற   ம் . ஏெனனில் சாத்தான் 
எப்ெபா  ம் காரியங்கைளத் தைல ழாக்க தன   ட் ப்  சா கைள(imps) அ ப் க் 
ெகாண்  க் றான் . எனேவ நீங்கள்  எப்ெபா  ம்   ைவையக் கட் த்த  னவர்களாக இ க்க 
ேவண் ம், உங்கள்   றைம ன்  ேபரிேலா அல்ல  உங்கள்  க த் க்களின்  ேபரிேலா நீங்கள்  
சார்ந் ராமல், அவ ைடய நித் ய கரத் ன்  ேமல் சாய்ந்  ெகாண்  க்க ேவண் ம். உங்க க்  
அ  த் றன்  உள்ளதாகேவா,  ய ந்ைத உள்ளதாகேவா உரிைம பாராட்டாமல், உங்கைள நீங்கள்  
 றந்  ெகா த் , பரி த்த ஆ யானவர் ேபச  ட் க் ெகா க்கேவண் ம். அந்த நிைலக்  சைப 
வர ேவண் ெமன்  ேதவன்   ம்  றார.் அந்நிைலக்  வா ங்கள்.

ேதவன் உங்கைள ேசா க் றார.் ேதவனிடத் ல் வ ம் ஒவ்ெவா   த் ர ம்   த ல் 
ேசா க்கப்பட் , அவன்  ட்ைசைய ச க் றவனா என்பைத அ ந்  ெகாள்ள 
 ட் க்கப்படேவண் ம். நீங்கள் ,  “இேய   ஸ்  ேதவ ைடய  மாரன் என் ம், அவர ்
என் ைடய பாவங்க க்காக மரித்   ன்றாம் நாளில் உ ேராெட ந்தார் என் ம் 
  வா க் ேறன் . என்   தல்களினி த்தம் அவர ்காயப்பட் ,என் அக் ரமங்களினி த்தம் அவர ்
ெநா க்கப்பட்டார.் எனக்  சமாதானத்ைத உண் பண் ம்  ஆக் ைன அவர ் ேமல் வந்த ; 
அவ ைடய த ம் களால்   ணமா ேறன்” என்     ன் ர்கள் . அவ்வா  நீங்கள்  உண்ைமயாக 
அ க்ைக  ம்ேபா ...உங்கள்  பாவங்கள், உங்கள்  அக் ரமங்கள் , உங்கள்   றைம, உங்கள்  
எல்லாேம ப  டத் ன் ேமல் ைவக்கப்ப  ன்றன. உங்கள்  கரங்களில் ஒன் ேம ல்ைல. 
சாத்தான் தன்னாலான மட் ம் ஒவ்ெவா  அம்ைப ம் உங்கள்  ேமல் எய் றான் , அப்ெபா   
நீங்கள் ,“ஒ க்கால் நான்  இரட் க்கப்பட ல்ைல, ஒ க்கால் நான்   கமைடய ல்ைல'' என்  
சந்ேதகப்பட்  அதனின்  வ  ல ப்ேபானால்,  ' 'நீங்கள்  ேதவ ைடய  த் ரர ் அல்ல, 
ேவ ப் ள்ைளகள்” என்  ேவதம்    ன்ற .
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ேதவன் ஆ ரகாைமச் ேசா த்த  ேபாலேவ ஒவ்ெவா  ஆ ரகா ன்   ள்ைளைய ம் 
ேசா க் றார.் ஏெனனில் நாம் ஆ ரகா ன்  சந்த யா  க் ேறாம்   ஸ்  க் ள்  நாம் 
மரித்ததன்   லம், நாம் ஆ ரகா ன்  சந்த யா ம், வாக் த்தத்தத் க்   தந்தரவாளிகளாக ம் 
இ க் ேறாம். ஆ ரகா ன்  சந்த யார;் அந்த ஆ ையத்தான்  ஆ ரகாம் ெபற்  ந்தான் . 
அவ க்  வாக் த்தத்தம் அளிக்கப்பட்  ந்த . நம  தகப்பனா ய ஆ ரகாம் ேதவைன 
  வா த் , அவரளித்த வாக் த்தத்தத்ைத  டாத காரியத்ைத ஏற் க்ெகாண்  அ  
நிைறேவ வதற்   ன்  இ பத்ைதந்  ஆண் களாக அைத இ கப்பற் க்ெகாண் , நா க்  
நாள் ெபலனைடந்  வந்தான்  என்றால் , அவ ைடய சந்த  ம் அவைனப் ேபாலேவ இ க் ம். 
என்ன ேநர்ந்த ேபா  ம், அதற்காக நமக்  ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்   ட்டால், அத் டன்  அ  
    ெபற்  ட்ட . எல்லாவற்ைற ம் நாம் வ    ந்  அகற் , ேதவ ைடய அவ யங்கள்  
அைனத்ைத ம் சந் த் ,  ன்  ேதவைனக்  ேகட்ேபாமானால், அைத நாம் ெபற் க் 
ெகாள்ேவாெமன் ம் உ   டன்  நிற்கலாம்.
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ேதவன் ேயா ைவ அவ்வா  ேசா த்தார், ேயா  இரக்கத் ற்காக ெகஞ் , தன் 
 ள்ைளக க்காக ப  ெச த் னான் . அந்த  ர்க்கதரி க்  தகனப  மாத் ரேம அப்ெபா   
இ ந்த . அ தான் ேதவ க் த் ேதைவயா  ந்த .
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ேதவ க்  கல்  ம், அர்த்தமற்ற அேநக காரியங்க ம் ேதைவ ல்ைல. அவ ைடய 
 த்தத் க்  அர்ப்பணிக் ம் இ தயேம அவ க் த் ேதைவ. ஒ   ரத் ேயக  ைற ல் நீங்கள்  
உைட உ க்க ேவண் ெமன்ேறா அல்ல  ஒ    ப் ட்ட கல் ரிக் ச் ெசன்  பட்டங்கைளப் 
ெபற ேவண் ெமன்ேறா அவர ்உங்கைளக் ேகட்க ல்ைல. அவர ் தாழ்ைம ள்ள, ெநா ங் ண்ட, 
ந ங் ண்ட ஆ ைய ம், அவைர ஏற் க்ெகாள்ள  த்தமா ள்ள இ தயத்ைத ம் மாத் ரேம 
ேகட் றார.்

ேயா க்  எப்ப ப்பட்ட பா ப்  இ க் ம் என்பைதக் கண் க்ெகாள்ள அவர ் அவைனச ்
ேசா த்தார். அவர ் அவ ைடய ஆ கைள ம், மா கைள ம்,ஒட்டகங்கைள ம், 
 ள்ைளகைள ம் எ த் க்ெகாண் ,“ேயா  என்ன ெசால்  றான்  பார்ப்ேபாம்'', என்றார்.

அவன் “கர்த்தர் ெகா த்தார், கர்த்தர் எ த்தார்.'' கர்த்த ைடய நாமத் க்  ஸ்ேதாத் ரம்” 
என்றான்.

ேயா க் ள்  என்ன இ க் ற  என்  அவர ் சாத்தா க்  அ  த்தைத அவனில்  கண்டார ்
''அவைனப்ேபாலப்    ல் ஒ வ ம் இல்ைல“.

அப்ெபா   இ கள்    ங்கத் ெதாடங் ன.  ன்னல் அ க்கத் ெதாடங் ன . ஆ யானவர் 
 ர்க்கதரி  ன்  ேமல் வந்தார். அவன்,  ' 'என்  ட்பர ் உ ேரா  க் றார ் என் ம் அவர் கைட  
நாளில்    ன்  ேமல் நிற்பார ் என் ம் நான்  அ ந்  க்  ேறன். இந்த ேதால்   க்கள்  இந்த 
சரீரத்ைத அ த்தா ம் (ஆங் ல ேவதத் ல் உள்ளப ேய - த ழாக் ேயான்) நான் என் மாம்சத் ல்  
இ ந்  ேதவைனப் பார்ப்ேபன் .அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்கேள அவைரக் கா ம்“என்றான்.

எ ெரய  ள்ைளக க்  எப்ப ப்பட்ட பா ப்  இ க் ம் என்பைதக் காண அவர ்அவர்கைளச் 
ேசா த்தார். அவர்கள் அஞ்ஞானிகளின்  மத்  ல், '' வ ள்ள ேதவன் ஒ வர ்இ க் றார,் அவர ்
ேயேகாவா  ேதவன்.  அவர்  வானத் க் ம்    க் ம்  ஆண்டவரா  க் றார்.  எல்லா
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8எ யா ம் ேபாஜனப  ம்

ஆத் மாக்கைள ம் அவர ்தம  கரங்களில் ெகாண்  க் றார'்',என்  அ க்ைக ட்டனர.் எனேவ 
அவர்கள் எல்லா அவ யங்கைள ம் சந் த்  ந்தனர். அவர்கள்  ெஜபம் ெசய்  எல்லாவற்ைற ம் 
வ    ந்  அகற்   ந்தனர.் ராஜா ன் ெசா பத் க்   ன்பாக அவர்கள் பணிய 
ம த்தனர். அவன்  ைளைய ஏ  மடங்   டாக் னான்   ன்ைபக் காட்  ம் அ க 
  ,சாத்தான் அவர்களிடம் ,“இ  தான் உங்கள்  வாழ்க்ைக பாைத ன்     ” என்   ற 
 யன்றான்  என்ப ல் சந்ேதக ல்ைல. அவர்கள் ப லளித்த  தம் எனக்   க ம் 
 ரியம்.“நாங்கள்  ஆரா க் ற ேதவன் எங்கைள இந்த அக் னி  ைள னின்  தப்  க்க 
வல்லவரா  க் றார.் அவர ் தப்   க்காமற்ேபானா ம், நாங்கள்  ேதவ ைடய கற்பைனகைள 
 ற மாட்ேடாம். அதற்  உண்ைமயாக இ ப்ேபாம்! நாங்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைதக்  
உண்ைமயா  ந்ேதாம் என்பைத வரப்ேபா ம் ஆண் களில் எங்கள்    வாசம் பைறசாற்  
அ  க்கட் ம்”, என்றனர்.

“என் ேதவன் என்ைன இவ் யா  னின்   கமாக்க வல்லவரா  க் றார.் ”  “என் ேதவன் 
இந்த சக்கரநாற்கா    ந்  என்ைன எ ந்  நடக்கச் ெசய்ய வல்லவரா  க் றார.் அவைர 
என்  கமளிப்பவராக ஏற் க்ெகாண்ேடன் . என் பாவங்கைள (அ  வாசத்ைத) நான் 
அ க்ைக ட்ேடன் . அவேர எனக்   கமளிப்பவர் என்    வா க் ேறன்  என்  நான் அ க்ைக 
ெசய்   ட்ேடன். என்ன ேவண் மானா ம் நடக்கட் ம். இன்  நான்   கம் ெபறா ட்டால் , நாைள 
நான்  கம் ெப ேவன் . நாைள இல்லா ட்டால் அ த்த ஆண் . கர்த்தர் ெகா த்தார், கர்த்தர் 
எ த்தார், கர்த்த ைடய நாமத் க்  ஸ்ேதாத் ரம்.”
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பார்த் ர்களா?அவர்கள்  ேசாதைனக் ட் பட்டவர்களாய் அக் னி ைளக் ள்  நடந்  ெசன்றனர.் 
அவர்கள் கைட  மட் ம் உண்ைமயாய்  இ ந்தனர.் ஆனால் ஒ  ெநா  ல் ேதவன் அங்  வந்  
அவர்கைள    த்தார். அவர்க க்காக ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்ட  என்  அவர்கள் 
அ ந்  ந்தனர். அவர்க ைடய பாவங்கள்  அ க்ைக ெசய்யப்பட்  ந்தன. ேதவ ைடய 
அவ யங்கள்  அைனத்ைத ம் அவர்கள் சந் த்  ந்தனர் என்  அவர்கள் 
அ ந்  ந்தனர்,ஆ  ம் அவர ் ெமளனமா  ந்த  ேபால் காணப்பட்டார். உங்கைள 
ேசா ப்பதற்காகேவ அவர ் ெமளன மா  க் றார ் -  நீங்கள்  உண்ைமயாகேவ 
யாெரன்பைதக்காண ம், உங்க க் ள்  என்ன இ க் ற  என்பைத அ ந்  ெகாள்ள ம், நீங்கள்  
உத களினால் என்ன     ர்கேளா,அ  உண்ைமயாகேவ உங்கள்  இ தயத்   ந்  
எ  றதா என்பைத அ ந்  ெகாள்ள ேம இ  உங்களில் ஆழமாக ப யட் ம். நம் உத களினால் 
நாம் எைத ம்     டலாம். ஆனால் நம  இ தயம் அைதக்    ன்றதா?
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இந்த ஸ் ரீ ேதவ ைடய அவ யங்கள்  அைனத் ம் சந் த்  ந்தைத அ ந்  ந்தாள். 
ஆ  ம் ேதவன் ெமௗனமா  ந்தார். அவ க்காக அவர ் கவைல ெகாள்ளாத  ேபால் 
ேதான் ன . அவள் உ ர ்வாழ்ந்தா ம் மரித் ப்ேபானா ம்  அவ க் க் கவைல ல்ைல என்ப  
ேபால் ேதான் ன . ஆனால் ேதவேனா ெதாடக்கத்   ந்   ரிைய ெசய்  ெகாண்  வந்தார். 
அவ க்  அ  ெதரிய ல்ைல. ஆனால் கர்த்தர் எ யா டம்   னார.்அவர ்ஆற் ன்  தண்ணீைர 
வற்றச் ெசய்தார.் அவர ்தம  கரங்கைள நீட்  ஆற் ல் தண்ணீர் ஓ வைத நி த் னார்.எ யா, 
''ஆண்டவேர, ஆற் ல் தண்ணீர் ஏன் நின்   ட்ட ?“ என்  ேகட்டான் .
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அவர,்''உன்ைனப் ேபா க் ம்ப  நான் ஒ   தைவக்  கட்டைள ட்  க் ேறன் '' என்றார். 
அவர ்ஏற்கனேவ அவ க்  கட்டைள ட்   ட்டார.் அவேளா அைத அ ய ல்ைல.

அவர ் ஏற்கனேவ நீ  கமான சாட் ையக் கட்டைள ட்  க்கலாம், அைத நீ 
அ யாம  க்கலாம். ஆனால் அைத நீ இ கப்பற் க் ெகாண்  . நீ ேதவ ைடய அவ யங்கள்  
அைனத் ம் சந் த்   ட்டாய் என் ம் உ  ையப் ெபற்  ந்தால் , உனக்  ெசய்யத் ெதரிந்த 
அைனத் ம் நீ ெசய்   ட்டாய் என் ம், நீ ேதவ ைடய ச கத் ல் உன்ைன  டத்  ட்டாய் 
என் ம் அ ந்  ப்பாயானால், நீ ெசய்ய ேவண் ய  ஒன்ேற ஒன் . அவ ைடய 
வாக் த்தத்தத்ைத இ கப் பற் க்ெகாள் . அ ேல நிைலெகாள் ேதவன் ப லளிப்பதாக 
வாக்களித் ள்ளார், அவர ்நிச்சயம் ெசய்வார.் அவர ்என்ன கட்டைள ட்  க் றார ்என்  உனக்  
ெதரியாேத எந்த ேதவ தனிடேமா அல்ல  என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்ெற, ஒ க்கால், நாைள 
இர   கமளிக் ம் ஆராதைன ெதாடங் ம்  ன் , அ  இன் ரேவ நிகழலாம். ேதவன் உன்  
நிைலைய இன்ேற கண்  க்கலாம். உன் ெஜபத்ைத அவர ்ேகட்  க்கலாம்.

34

ெச  ம் ஊைம மான இந்த ஜனங்க க்காக நான்  க ம் வ த்தப்பட்ேடன் . அவர்கள் ேமல் 
ைககைள ைவத்  ெஜபம் ெசய்ய   ம் , கடந்த இர  அங்  ெசல்ல எண்ணி ேனன். ஆனால் 
மற்றவர்க க்  அ  சரியாகத் ெதன்படா . ஆனால் எனக்  எப்ப த் ெதரி ம்? ஒ க்கால் 
இ தயத்ைத அ ந் ள்ள ெமளனமான ேதவன், அவர்கள் ேதவ ைடய அவ யங்கைள சந் த்  
ஆயத்தமா ள்ளார்கள் என்பைத அ ந்  க்கலாம். இன் ர  அவர்கைள இவ் பத் ரவத் னின்  
   க்க ஒ  ேதவ தன் இங்  க்கலாம்.  யா யஸ்த க்காக ெஜபம் ெசய்தா ம் ெசய்யாமல் 
ேபானா ம், அவர்கள் அைதப் ெபற் க்ெகாள்வார்கள். ஏெனனில் ேதவ க்  அ  
அவ யமா ள்ள . ேதவைனக்   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ந் , அ ல் நிைலத்   ந் , 
அவ ைடய அவ யங்கைளச் சந்  ங்கள் . சரியானைவகைள எப்ப  ெசய்வெதன்  ேதவ க் த் 
ெதரி ம். அைத சரியான  தத் ல் எப்ப  ெசய்வெதன்  அவ க் த் ெதரி ம்.

35

ஒ   தைவப் ெபண்ணின்   ட் ற்  ேதவன் தம   ர்க்கதரி ைய அ ப் வெதன்ப  ஒ  
 ேனாதமான  ெசயல்.  அ ப் வதற்  அ  என்ன  ஒ  இடம்!  அவள்  உண்ைமயாகேவ  ஒ 
36
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நற்பண் ள்ள ஸ் ரீயாக இ ந்  க்க ேவண் ம், இல்ைலேயல் அவர ்தம   ர்க்கதரி ைய அங்  
அ ப்   க்கமாட்டார.் எ யாைவப் ேபான்ற ஒ வைன உபசரிக்க அவள் த   ள்ளவளாக 
இ ந்  க்க ேவண் ம்.

உங்க க்  ஞபாக  க் றதா? சகரியா தன்  ட்டார ் அைனவரி ம்   க உத்த ம் 
உண்ைம ள்ளவனா  ந் , ேதவன் தனக்  ஒ   ள்ைளையத் தரக் காத் க்ெகாண் ந்தான் . 
கா ரிேயல்  தன் அவன்  ட் ற்  வந்தான் . கன்னி மரியா ம் கற் ள்ளவளாக ம்  த்தமாக ம் 
வாழ்ந்  ேதவ ைடய வாக் த்தத்தம் நிைறேவறக் காத் க் ெகாண்  ந்தாள் . அவளிட ம் ஒ  
 தன் அ ப்பப்பட்டான் .

உலகத் டன்  இணங்  ஓ  நடந் , அத டன்  சல்லாபம் ெசய் ,  ன்  ேதவ தர்கைளக் 
காண ம், அற் தங்கள்  நடக்க ம் எ ர்பார்ப்ப  எப்ப ?அ  ேதவ ைடய  ட்டத் க்  
அப்பாற்பட்ட . நீங்கள்  சரியாக நடக்கேவண் ம் , உங்கள்   ட்ைட  த்தப் ப த் ங்கள் , உங்கள்  
பழக்க வழக்கங்கைள  த்தப்ப த் ங்கள் . உலகத் ன்  காரியங்கைள அகற்  உங்கைள 
 த்தப்ப த் ங்கள் , உங்கள்   ட் க் கச்ேசரிைய ம் உலகத் டன்  நீங்கள்  ெகாண் ள்ள 
ெதாடர்ைப ம் ஒ த்  ட் , ஆயத்தப்ப ங்கள் . அப்ெபா   ேதவ தன்  உங்களிடம் ேப ,''நான் 
தான், பயப்படா  ங்கள் !'' என்பான் . அப்ெபா   காரியங்கள்  நிக ம்.
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அந்த ஸ் ரீ  ழங்காற்ப  ட்  ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  ந்தாள்.  ர்க்கதரி  மைல   ந்  
இறங்  அவனிடம் வ  றான்  என்பைத அவள் அ யாதவளா  ந்தாள் . தான் எங்  ேபாக 
ேவண் ம் என்பைதக்   த்த தரிசனம் அவ க்  உண்டா  ந்த . ேதவன் தம  ஜனங்கைள 
  ட் த்தனமாக வ நடத் வ ல்ைல. அவர்கள் எங்  ேபாகேவண் ம் என்பைத ெதளிவாகக் 
காண் க் றார.் அவன் பட் னத்ைத ேநாக் ப் பார்த்த ேபா , அ   க ம் பயங்கரமான 
நிைல ல் இ ந்த . ஜனங்கள்  பட் னி னால்  மரித் க் ெகாண்  ந்தனர.் தண்ணீ க்காக 
 க் ர ட் க் ெகாண்  ந்தனர,் ப யால் வா த்த த்தனர். அ  ெகட்ட நடத்ைத ன்  
 ைளவால்  உண்டான , அ  பாவத் ன்   ர ப ப்பா ம்.
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இந்த ேதச ம் அப்ப ப்பட்ட நிைலைய அைடய ேபா ற . இயற்ைக ன்    க ம்  ட 
இைத  ம்மா  ட் ைவக்கா . உல ன்  ஜனத்ெதாைக ல் பா ேபர் பட் னி னால்  மரித் க் 
ெகாண்  க் ம் ேபா  (  ஸ்  அந்த மானிட க்காக ம் மரித்தாேர!), நாம் நம  
கட் க்கடங்காத வாழ்க்ைக னால் பணத்ைத  ணாக் க் ெகாண்  க் ேறாம்.

அதன் காரணமாகத் தான் ெவளிநாட்    ேசஷ ஊ யம் என் இ தயத் ல் ப ந் ள்ள . 
 னிக் ல்  க ம் அ ைம யான ேபாதகர்கள் உள்ளனர். அெமரிக்க ஐக் ய நா கள்    வ  ம் 
ஒவ்ெவா   ைல  ம் ஆலயங்கள்  உள்ளன. ஓரல் ராபர்ட்ஸ்  ேபான்ற மகத்தான மனிதர்க ம்  
இன் ம் அேநக ம்  ரசங்கம் ெசய் ன்றனர.் ஆனால் உல ன்  மற்ற பாகங்களில்  இேய  ன்  
நாமத்ைத ஒ   ைற  ட ேகள் ப்படாதவர் ஒவ்ெவா  நா ம் ஆ ரக்கணக் ல் மரித் க் 
ெகாண்  க் ன்றனர.் ஆப் ரிக்கா ல் ஏைழ, எளிய, நீக்கேராக்க ம், அ  ேபான்  
இந் யா ல் ெத க்களில் ப த் க் ெகாண்  ப்பவர்க ம்,  'ேதவன் ' என் ம் ெசால் க்  
அர்த்தேம அ யாதவர்களாய்  மரித் க் ெகாண்  க் ன்றனர.்  ழ்நிைல அவ்வா  க்க, 
நம் ைடேய காணப்ப ம்     மார்க்க ேபாதகங்களின்  ேபரில் நாம் தர்க் த் க் 
ெகாண்  க் ேறாம். நண்பர்கேள, அ  சரியல்ல என்  நான் நிைனக் ேறன்  அைத 
 ரிந் த்ெகாள்ள உங்கள்  உள்ளத் ல் நீங்கள்   ர்மானம் ெகாண்டால் .
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இந்த ஏைழ ஸ் ரீைய கவனி ங்கள் . அவள் ஜன்ன ன் வ யாகப் பார்த்  காைல   யப் 
ேபா ற  என்  அ ந்த ேபா  ம், அவ க்காக என்ன காத் க் ெகாண்  க் ற  என்பைத 
  ேத ம் அ யாதவளாய்  இ ந்தாள். அவ க் ம் அவள்   ய மக க் ம் மரணம் ேநரி ம் 
என்  அவள் எண்ணி  ந்தாள் .அவள் உறங் க் ெகாண்  க் ம்ேபா , அவைள  ல நி டங்கள்  
உற்  ேநாக் ேவாம். அவள் ெஜபம்பண்ணி   த்த  ன் , மகனிடம் ெசன் , அவன் கண்களின்  
ேமல்   ந்  ந்த தைலம ைர  ன்னால்  ஒ க் ,  “அன்பான   வேன, காண்பதற்  நீ 
பரி த்தவானா ய உன் அ ைம தந்ைதையப் ேபாலேவ இ க் றாய். அவர ்எவ்வளவாக ேதவைன 
  வா த்தார்! இஸ்ரேவல் ேதசத் ற்காக ேபார்க்களத் ல் தன் உ ைரேய ெகா த்தாேர!அவைரப் 
ேபாலேவ நீ இ க் றாய்.  ற்ற ள்ளவர்க டன்   ற்றமற்றவர்க ம்  ஏன் கஷ்டப்ப  ன்றனர ்
என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல. ஆனால் அவர்கள் கஷ்டப்ப  ன்றனர'், என்      ப்பாள் .
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  ஸ்தவர்கேள, இந்த ேதச ம் அர ய ல் காணப்ப ம் அநீ  ன்  காரணமாக கஷ்டப்ப ம். 
அ     ேதசத்ைத ம் கஷ்டத் க் ள்ளாக் ம்.

அவள் அங்  ெசன் ,“ஒ     அப்பத்ைத  ட் த் த  ேறன் . ஒ     அப்பத் க்  
மாத் ரேம ேபா ய மா  உள்ள . அைத நாம் சாப் ட்  மரித்  டலாம்'' என்    வைத 
என்னால் காண   ற . எனேவ அவள் அைறக் ள்  ெசன்  பாைன  ள்ள மாைவ எ க் றாள் . 
எ ம் கள் கா ம் தன் கரத் னால் அவள்  ைச தட்  ட் , கரண்  னால் பாைனையச் 
 ரண் வைத என்னால் காண   ற .    ல் ஒ  அப்பத் க்  ேபா ய மா  அவ க் க் 
 ைடக் ற . அவள் கலசத்ைத எ த்  அ   ந்த எண்ெணைய ஊற்  றாள் . ஒ  கரண் யள  
மாத் ரேம இ ந்த .

41

இந்த மா  (meal) - இைவயைனத் ற் ம் ஒ  அர்த்த ண் . மா    ஸ் ைவக்   க் ற . 
  ஸ் ேவ ேபாஜன-ப .  அைசவாட் ம்  காணிக்ைகக்காக அவர்கள்  பைழய  ஏற்பாட் ல்  மாைவ
42
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அைரத்தேபா  அ  அைசவாட் ம்- காணிக்ைக ல்   ஸ் - ஒ    ப் ட்ட அள க்  
ெமல் யமாவாக அைரத்தனர். மா ன்  ண் கள் ஒேர அளவாக  ட்கப்படேவண் ம் . ஏெனனில் 
இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்.

உங்க க்  ஞாபக  க் றதா? அங்  ந்த  லர ் ேபய்க் ெகாம்மட்  காய்க க் ம் 
பட்டாணிக் ம்  த் யாசம் ெதரியாமல்,ேபய்க் ெகாம்மட்  காய்கைள பட்டாணி உள்ள 
பாைன ல் ேபாட்  சைமத்தார்கள் , அவர்கள்,  ' 'பாைன ல் சா  இ க் ற “? என்  
சத்த ட்டனர்.
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அப்ெபா   எ யா ஒ     மாைவ பாைன ல் ேபாட் ,  ' 'இப்ெபா   சாப்  ங்கள் “ 
என்றான். அந்த மா  என்ன ெசய்த ? அ  பாைன   ந்த மரணத்ைத  வனாக மாற் ன  - 
மரணத்ைதப்  றப் க் ம் ஒன்   ந்   வைனப்  றப் க் ம் ஒன்றாக.

இன் ர ம் அவ்வாேற ள்ள . உங்கள்  சரீரமா ய பாண்டத் ல்  மரணம் இ ந்தேபா , 
  ஸ்  தம்ைம உங்கள்  பாண்டத் க் ள்  ேபாட் , உங்கைள மரணத்   ந்   வ க் ள்  
இரட் க் றார.்   ஸ் ேவ  த் யாசத்ைத உண் பண்  றார். அவர ்மனித இ தயத் க் ள்  
வந் , ஓ, எல்லா  த் க் ம் ேமலான சமாதானத்ைத அ   றார.் அ  நமக்  நித் ய  வைன ம் 
அளிக் ற . ' ' மாரைன   வா க் றவன் நித் ய  வைன உைடயவனா  க் றான் . அவன் 
ஒ க்கா ம் அ ந் ேபாவ ல்ைல.“

அந்த ஸ் ரீ மாைவ எ த்தாள். அ    ஸ்  க்  அைடயாளமா ள்ள .   ஸ்  வார்த்ைத. 
“ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத்   ந்த . அந்த வார்த்ைத 
ேதவனா  ந்த . அந்த வார்த்ைத மாம்சமா  நமக் ள்ேள (நம் ைடேய) வாசம் பண்ணினார். 
”ேபாஜன ப யா ய   ஸ் . அவள் ேபாய் எண்ெணையக் ெகாண்  வந்தாள். எண்ெணய் 
ஆ க்  அைடயாளமா ள்ள , அவள் வார்த்ைதைய ம் ஆ ைய ம் ஒன்  ேசர்த்  அைத 
கலக் னாள் ( ைசந்தாள்).
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ஓ, அப்ப  ெசய் ம் ேபா  ஏதாவெதான்  நிகழ ேவண் ம், இன் ர  நான்   ரசங் க் ம் 
வார்த்ைத உங்கள்  இ தயங்களில்   வதாக!  ன்  பரி த்த ஆ  அங்  வந்  அத டன்  
கலக் ற . நீங்கள்  வார்த்ைதைய ம் ஆ ைய ம் ஒன்  ேசர்க் ம் ேபா  என்ன ேநரி  றெதன்  
கவனி ங்கள் !  ணற்ற    ந்த ஸ் ரீ டம் இேய , ''ஸ் ரீேய, நான்  உனக்  ெசால்  ேறன் . 
ேதவைன ஆ க் ள்ளாக ம் சத் யத் ற் ள்ளாக ம்(Truth) ெதா  ெகாள்ள ேவண் ய ேநரம் 
வரப்ேபா ற . அ  இப்ெபா ேத வந்  க் ற '' என்றார். அவேர சத் யம்(Truth).

அந்த மாைவ அவள் என்ன ெசய்தாள் என்  கவனி ங்கள் ! அவள் வார்த்ைதைய ம் 
ஆ ைய ம் ஒன்றாகப்  ைசந்தாள். அேநக க்  வார்த்ைத இல்லாமல் ஆ  இ க் ற , 
 ல க்  ஆ  இல்லாமல் வார்த்ைத இ க் ற . ஆனால் நீங்கள்  இவ் ரண்ைட ம் எ த்  
சரியான இடத் ல்  ெபா த் ம்ேபா  அப்பம்  ைடக் ன்ற , ஏேதா ஒன்  உண்டாகத் 
ெதாடங்  ன்ற .
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இந்த ஏைழ  தைவக் , தான் என்ன ெசய் றாள் என்  ெதரிய ல்ைல. ஆனால் கர்த்தர் 
எ யா டம், '' நான் அவ க் க் கட்டைள  ட்ேடன் “, என்றார்.
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எ யா ம் கற்களின்  ேமல் நடந்  பாைத ல் ெசன்  ெகாண்  க் றான் . அவ ைடய 
தரிசனம் எங்காவ  நிைறேவ ம் என்  அ ந்தவனாய் மைல   ந்  இறங்  வ  றான். 
அப்ெபா   அந்த ஸ் ரீ அங்  நின்  ெகாண்  க் றாள் . அவள்   ந்  பைழயதாய்ேபான தன் 
ஆைட னால்  கண்ணீைரத்  ைடத் க்ெகாண் ,“ஓ, ேயேகாவா ேதவேன, என்   வாசம் 
தவ னேத ல்ைல, அ  இப்ெபா  ம் தவறா . இெதல்லாம் ஏன் நடக் றெதன்  
ெதரிய ல்ைல.ஆனால் சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக நடக் ற  என்  நாங்கள்  
கற் க்கப்பட்  க் ேறாம்”என்றாள். அவள் மாைவப்  ைசந்  ஆயத்தம் ெசய்தாள். அவள், ''நான் 
 ற  ெபா க்  வ  ேறன்“என்  ெசால் , ெசன்  கதைவத்  றக் றாள். அவள்,  ”ஓ, 
ஆண்டவேர, அந்த   வனின்  வ   ப யால் வா , அவன் அங்  ப த் க்ெகாண்  க் றாேன, 
நா ம் இரண்   ன்  வாரங்களாக சாப் ட ல்ைல. என் அப்பத் ண்ைட அவ க்  ெகா த்  
வ  ேறன்“, என்றாள்.

அ தான் தாய் தன்  ழந்ைதக்காக ெகாண் ள்ள பாசம் . அதற்  ஈ  ேவெற  ேம இல்ைல 
ேதவ ைடய அன்ைபத் த ர,  ' 'தாய் தன் பாலகைன மறந்தா ம், நான் உன்ைன 
மறப்ப ல்ைல.என் உள்ளங்ைககளில்  உன்ைன வைரந்  க் ேறன் '', அவர ் எப்ப  உன்ைன 
மறக்க    ம்? ''நான் உன்ைன  ட்   ல வ  ல்ைல,உன்ைனக் ைக  வ  ல்ைல, இேதா 
உலகத் ன்     பரியந்தம் நான் உன்ேனா   ட இ ப்ேபன் .“

அவள் தன் மகைன உற்  ேநாக் னாள். ஒ க்கால்  அவள்  ண் ம் ெசன்  அவன் ெநற் ைய 
 த்த ட்  ப்பாள் . அவள் வ  ல் மயக்க ற்    ந்  மரித் ப்ேபானால்  அவள் ெவளிேய 
ெசல் றாள் . அப்ெபா    ரியன்   ேதயா மைலக க்  ேமல் எ ம்  வ  ற .  ரியன்  
மைலகளி  ந்  எட் ப ் பார்ப்பைத அவள் காண் றாள். ெத க்களில்  க் ரைல அவள் 
ேகட் றாள் . அவள்  ற்றத் ல் ெசன்  இரண்ேட  ற   ள்ளிகைளப் ெபா க்  றாள் ைக 
நிைறய அல்ல- இரண்ேட  ற   ள்ளிகள் . அ  என்ன? அ    ைவ (Cross).
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11எ யா ம் ேபாஜனப  ம்

என் நண்பர்கள் என் இந் ய நண்பர்கள் அல்ல  ேவட்ைடக்காரர் எவ ம், சரியான  தத் ல்   
 ட் வ  எப்ப  என்பைத அ வார்கள், அதாவ , இரண்   ற   ள்ளிகைள அல்ல   ற  
கட்ைடகைள   க்ேக (Cross) ைவத் , அதன் ந  ல்    ட் , அதன்  ைனகைள தள்ளிக் 
ெகாண்ேட  க்க ேவண் ம். அப்ெபா   இர    வ ம் அ  எரிந்  ெகாண்  க் ம். அேநக 
சமயங்களில் நான்  காட் ல்  இரண்      ற   ள்ளிக க்     ட் , இர    வ ம் 
 ளிர்காய்ந்  க் ேறன் . அதன் ந  ல்    ட் ய  ற , அ  என்ைனப் ேபா ய அள க்  
ெவப்பமாக ைவத் ள்ள 
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அவள் என்ன ெசய்யப்ேபா றாள்? இந்த இரண்   ள்ளிக க் ம்    ட்டப்ேபா றாள். 
வார்த்ைத ம் ஆ  ம்   ைவ ல்  ய யாகத்ைதக் ெகாண்  வந்  பணிையச் ெசய்ய 
 வைனக் ெகா க்க ஆயத்தமா ள்ளன. வார்த்ைத ம் ஆ  ம் ஒன்றாகக் கலந்  அ ேவ பரி த்த 
ஆ  னால் ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமல் அவ க்  ந்த   வாசம் எைத ேவண் மானா ம் 
 யாகம் ெசய்  அவைள   ைவயண்ைட ல்  வ  நடத்  ற ... அவள் அக்களத் ல் இரண்  
 ள்ளிகைள ைவத் க் ெகாண்    ம்  வந்தேபா ,கதவண்ைட ஒ   ரல், 'அம்மா ' என்ற .
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கதவண்ைட ஒ  வேயா ப, ஒ க்கால் வ க்ைக தைல ைடய ஒ வன்  நின்  
ெகாண்  ந்தான் .அவ ைடயதா .  'நைரத்  ந்த . அவன் ைக ல் ஒ  த ைய 
ைவத்  ந்தான் . அவன் பைழய ஆட் த்ேதால் ஒன்ைறப் ேபார்த் க் ெகாண்  ந்தான் , அவன் 
ெத  ல் நடந்  வந்  ெகாண்  க் ம்ேபா ,'ஆண்டவேர, ஒ     ெவள்ைள ேவ  இ க் ம். 
அங்  அழகான ஒ  வா பப் ெபண்  இ ப்பாள்' '  (அவள் வா பமாக இ ந்  க்க ேவண் ம், 
ஏெனனில் அவ ைடய மகன்   வன்)' அவள்  ற்றத் ல் இ ப்பாள். அந்த  தைவ ெபண்தான்  
எனக்  ஆகாரம் ெகா ப்பாள் என்    னீேர. அவள் எங்ேக  க் றாள்? நான் நடந்  
ெகாண்ேட  ப்ேபன்“ என்    னான். ஆ யானவர் அவைன அந்த வ யாக நடத் , அவைனத் 
  ம்பச ் ெசால் றார.் ஓ, அ   க ம் அற் தமான ! ேதவ ைடய  த் ரர ் ேதவ ைடய 
ஆ  னால் நடத்தப்ப  ன்றனர். அ  எவ்வள   டத்தனமாக ெதன்பட்டா ம் , அவர்கள் 
நடத்தப்ப  ன்றனர். அவன் ஒ  ெத ைவக் கடந்  மற்ெறா  ெத  க் ள்   ைழ றான்- 
இப்ப யாக ஒ  ெத    ந்  மற்ெறா  ெத  க் .

சற்  க ந்  ஆ யானவர், “உன்  வல  பக்கம் பார'்'என்றார்,

அவன் இப்ப    ம் ப் பார்க் றான்  ஒவ்ெவா  இர ம் அவர ்இந்த ேமைட ன்  ேமல் ெசய்வ  
ேபால். ஓ, ேதவன் இன் ம் மாறாத ேதவனா  க் றார்.'' உன்  வல  பக்கம் பார,் உன்  இட  
பக்கம் பார.் ஒ வர ்ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  க் றார.் அவ க் த் ேதைவ ள்ள '', என்  அவர் 
இப்ெபா   ெசால்வ  ேபால்.

அவன் வல  பக்கம்   ம்  பார்த்தான் .“அேதா ெவள்ைள ேவ  இ க் றேத, அ  உண்ைம. 
நான் இங்  ந்  நகர மாட்ேடன் . ஏெனனில் அந்த மரம் அங் ள்ள . நான் தரிசனத் ல் கண்ட 
 தமாகேவ எல்லாம் அைமந் ள்ள ”, என்  நிைனத்தான் , கத  றந்த . ெம ந்த ஒ  ஸ் ரீ 
ெவளிேய வ  றாள்.
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அவள் இரண்   ள்ளிகைள மாத் ரேம ெபா க்க ெவளிேய ெசன்றாள் . அவள்   ன்  
 ள்ளிகைள ெபா க்   க்க   யா .   க்ேக (Cross) ைவக்க இரண்   ள்ளிகள்  மாத் ரேம 
ேதைவ. அவள் இரண்   ள்ளிகைளப் ெபா க் க் ெகாண் , அக்களத் ல் ைவத்     
  ம் ம்ேபா ,  “மகன் உறக்கத் னின்  எ ம்  ன்  இந்த அப்பத்ைத  ட்    ேவன். 
அவ க்  அைத ஊட்    ேவன். நான் ஒன் ம் சாப் டமாட்ேடன் . மகைன என் கரங்களில் 
அைணத்  உட்கார்ந்  ெகாண்ேட நாங்கள்  மரித் ப் ேபாேவாம்” என்  நிைனத்தாள் . அவள் 
 ட் ற் ள்   ைழந்தாள்.

அப்ெபா   ஒ  அந்நியனின்   ரல் வாச ல் ேகட்ட , ''ஸ் ரீேய,   க் றதற்  ெகாஞ்சம் 
தண்ணீர் ஒ  பாத் ரத் ல்  ெகாண்  த வாயா?“
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அவள்   ம் ப்பார்த்தாள் .“பட்ச ள்ள ஒ  வேயா பன்  அங்  நின்  
ெகாண்  க் றார”்,என்  நிைனத்தாள் . அவள் அவைன உற்  கவனித்தாள். ஒ க்கால்  அவள் 
தன் கண்ணீைர அப்ெபா    ைடத்  க்கலாம். அ    யற்காலமாக இ ந்த . ேதவன் 
காரியங்கைள   த் ரமாகச் ெசய்வார ் என்  உங்க க் த ்ெதரி ம். அவள்  யாகம் ெசய்ய 
 த்தமா  ந்தாள். தண்ணீர்  க ம்  ைறவாக இ ந்த . ஏெனனில்  ன்றைர ஆண்  காலமாக 
மைழ ெபய்ய ல்ைல.

''தண்ணீர் ெகாண்  த வாயா?“ அவள் என்ன ெசய் றாள், அ  அவளில் எத்தைகய பா ப்ைப 
 ைள க் ற  என்  கவனிக்க அப்ப  ேகட் ம்ப  ஒ க்கால்  ேதவன் அவனிடம்     ப்பார.் 
”  க் றதற்  பாத் ரத் ல் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்  த வாயா?“

அவள் அவைனப் பார்த்தாள்.  ' 'இவர ்  த் யாசமாகத் ெதரி றார.் இந்த வேயா பைனக் 
கண்டால் எனக்  பரிதாபமா ள்ள .“

ேதவைன   வா க் ம் எந்த   வா  ம் தன் ைடயைத ேவெறா    வா  டன்  கைட  
மட் ம் ப ர்ந்  ெகாள்வான் . அ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத  னரிைடேய காணப்ப ம்  ஒ   றந்த 
ெசயல்.  அவர்கள்,  அந்த  ேநாக்கத் ற்காக,  தங்கள்  'ஷர்ட் '  கைள ம்   ட  கழற்  ெகா த் 
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  வார்கள்.அ  உண்ைம. அ   க ம் ெபரிய காரியம்-அவர்களில்  காணப்ப ம் ெபரிய 
காரியங்களில் இ  ஒன் . ெகா க் ம்  ஷயத் ல்  அவர்கள் உல ல் தைல  றந்தவர்கள். 
இவ் லகப் ெபா ட்கள் ஒன்   ல்ைல என்ப  அவர்க க் த ் ெதரி ம். அவர்கள் 
ெபாக் ஷங்கைள பரேலாகத் ல் ேசர்க் ன்றனர், ஏெனனில் என்றா  ம் ஒ நாள் அவர்கள்  
அங்  ெசல்ல  க் ன்றனர.்

இந்த ஸ் ரீ,  “என் தண்ணீைர அவ டன்  ப ர்ந்  ெகாள்ேவன் , எப்ப யா  ம் நாங்கள்  
மரிக்கப் ேபா ேறாம். ஆைகயால்   க் ம் தண்ணீைர  யாகம்  ெசய் , அங்  நின்  
ெகாண்  க் ம் பட்ச ள்ள அந்த வேயா ப டன்  ப ர்ந்  ெகாள்ேவன் . அவர ் தாக ட ம் 
கைளப் ட ம் காணப்ப  றார்'', என்  நிைனத் , ”இேதா ெகாண்  வ  ேறன் '' என்  ெசால்  
உள்ேள  றப்பட்டாள்.
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அப்ெபா   ம ப  ம் அவள் அந்த  ரைலக் ேகட்டாள்: ''மற்ெறா  ைக ல் ஒ     அப்பம் 
ெகாண்  த வாயா?“ ஓ, என்ேன! இப்ெபா  , இப்ெபா   என்ன? அவ ைடய மகனின்  
 வனின் கைட  நம் க்ைக அ . அவர்க க்  ந்த கைட  நம் க்ைக அ ேவ, அப்ப யானால் 
மா  ெசலவ ந்    ம், எண்ெணய்  ர்ந்    ம், எல்லாேம ேபாய்  ம்.

அவள்...  ம் ப்பார்த்தாள் , ஆச்சரிய ற்றாள் ; அவள் ''பாைன ல்      ேபாஜனம் மாத் ரம்  
உள்ள . அந்த மாைவ இ ந்த எண்ைண ல் மாைவக்கலந்  ஈரப்ப த்  அைத ஏற்ெகனேவ தயார் 
ெசய்   ட்ேடன்  அல்ல  கலந்  ட்ேடன் .  (நான் வார்த்ைதைய ம் ஆ ைய ம் ஒன்  கலந்  
 ட்ேடன் .அைத ேமேல ைவத்  அப்பம்  ட் , எனக்   வன் அளிக்க,   ைவ என்னிடம் உள்ள “) 
வார்த்ைத ம் ஆ  ம் ஒன்றாக கலக்கப்பட்    ைவ ன்  ேமல் ைவக்கப்ப ம்ேபா , அ   வ 
அப்பத்ைத உங்க க்  அளிக் ற . அ  உண்ைம. ''அைத நான்  ஒன்றாக கலந்  ட்ேடன் . அைத 
 ட் , சா ம் த வா  ள்ள என்    ைபய க் க் ெகா க்கலாம் என்  க் ேறன் . சாப் ட 
ஏதா  ம் ேவண் ெமன்  அவன் இர    வ ம் அ   க் றான் . அவ க்  நான் ெகா க்க 
ேவண் ம். என் ைடயைத ம் நான்   யாகம் ெசய்  அவ க் க் ெகா க்கப்ேபா ேறன் . அதன் 
 ன்  அவைன நான் கரங்களில் ஏந் , நாங்கள்  இ வ ேம மரணத் ற்  காத்  ப்ேபாம்.”

ஆனால் அவன்,  “ த ல் ஒ     அப்பத்ைத எனக் த்தா” என் றான். மரித் க் 
ெகாண்  க் ம் ஒ   தைவ ெபண்ணிடம், அவ ைடய  ழந்ைத ம் மரணத்த வா   க் ம் 
ேபா , அவளிட ள்ள கைட  ேபாஜனத்ைத ஒ  மனிதன் ேகட்பெதன்ப   ேனாதமா ள்ள  
அல்லவா? ேதவன்  க ம்   த்தரமான காரியங்கைளச் ெசய்பவர.் “ த ல் ஒ     அப்பத்ைத 
எனக் த்தா.”

54

அவள் ேவதத் ல் ப த்  க் றாள் .“நாம் அந்நியைர உபசரித்த ண்  என்  ேவதம் 
   றதல்லவா?  ”நாம் அந்நியைர உபசரித்  க் ேறாம். நாம் என்ன ெசய் ேறாம் என்  
ெதரியாம்ேலேய ேதவ தர்கைள ம் உபசரித்  க் ேறாம்.“சரி, நான் அப்ப ேய ெசய் ேறன்” 
என்  அவள் ெசான்னாள் .

அவள்   ம்  உள்ேள ெசன்றேபா ,என்ேன! எந்த   வா  ம் ேகட்க   ம் ம்  கப் ெபரிய 
ஆ தல் .  “கர்த்தர் ெசால்  றதாவ .”அந்த வார்த்ைதக்காக அவள் காத் க் ெகாண்  ந்தாள். 
“கர்த்தர் உைரக் றதாவ , கர்த்தர் ேதசத் ன்  ேமல் மைழையக் கட்டைள  ம் நாள் மட் ம் 
பாைன ன் மா  ெசலவ ந்  ேபாவ ம் இல்ைல; கலசத் ன்  எண்ெணய்  ைறந் ேபாவ ம்  
இல்ைல.”

இ   ந்  நாம் என்ன ெதரிந்  ெகாள் ேறாம்?  “ தலாவ  ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத ம் 
அவ ைடய நீ ைய ம் ேத ங்கள் , அப்ெபா   இைவகெளல்லாம் உங்க க்   டக் 
ெகா க்கப்ப ம்,'' ''சேகா.  ரன்ஹாேம, எனக்  எப்ப த் ெதரி ம்? எனக்  எப்ப த் ெதரி ம்?” 
எனக் த் ெதரிந்த ஒன்ேற ஒன் ,ேதவைன  த ல் ைவத்   ன்ெசல்வேத.  யாகம்! 
வார்த்ைதைய ம் ஆ ைய ம் ஒன்றாக கலக் , உங்கைள   ைவ ல்  டத் ,  “ஆண்டவேர, 
இேதா இ க் ேறன் .”என்  ெசால் ங்கள்.எல்லாவற்  ம் ேதவைன  த ல் ைவ ங்கள் .
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“கர்த்தர் உைரக் றதாவ . கர்த்தர் ேதசத் ன்  ேமல் மைழையக் கட்டைள  ம் நாள் மட் ம் 
பாைன ல் மா ெசலவ ந்  ேபாவ   ல்ைல,கலசத் ன்  எண்ெணய்  ைறந்  
ேபாவ  ல்ைல.”அவளிடம் ேப வ  ேதவ ைடய  ர்க்கதரி  என்பைத அவள் அ ந்  
ெகாண்டாள் . ஓ, அவள் இ தயம் எவ்வளவாய் ம ழ்ச்  னால்  ள்ளி  க் ம்! அவள் உள்ேள 
ஓ ப்ேபாய் அப்பத்ைத  ட் க்ெகாண்  வந் , தண்ணீ டன்  அவ க் க் ெகா த்தாள். ஏற்கனேவ 
     ந்  ந்த அவ ைடய கன்னங்க டன்  அவ ைடய ைக ம் ந ங் ன . ஒ     
அப்பத் ன்   லம் ேதவன் அவைளக் காக்க வந்   ட்டார ்என்  அவள் அ ந்  ெகாண்டாள் .

ஓ, நீங்கள்  ேதவ ைடய ஒ     வாக் த்தத்தத்ைத ஏற் க்ெகாண் , எல்லாவற்ைற ம் 
சரிப த் , காரியங்கைள வ    ந்  அகற் , என்ன ேநரி  றெதன்  பா ங்கள். 
அ  வாசத்ைத உங்கள்  இ தயத்ைத  ட்  அகற்    ங்கள் . உங்க க் ள்ள    
  வாசத்ைத எ த் க்ெகாண்  அைத   ைவ ன்  ேமல் ைவத் , “ஆண்டவேர, இவ்வள  தான்  
என்னிடம் உள்ள , எ த் க் ெகாள் ம்'' என்  ெசால் ,  ”கர்த்தர் உைரக் றதாவ '' என்  
உங்கள்  வாழ்க்ைக ல் ேநரி ம்   ப்பத்ைதக் கவனி ங்கள் .ஓ, அவர ்என் ம் உள்ள  ேபாலேவ 
இன் ம் மாறாதவராய் இ க் றார.் அவள் அந்த   ப்பத் க் காகக் காத் க் ெகாண்  ந்தாள் .
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ஒ க்கால் அ   க ம் இ ளாகத் ெதன்படலாம். ஆனால் (அன் ர  நான்  ரசங் த்த 
 தமாக),காைல    ம்  ன்   க ம் இ ளாக இ க் ம். இர ேல  க ம் இ ள்   ழ்ந்த 
ேநரத் ல் தான்   ெவள்ளி  ரகா க் ன்ற .  ரியன்  உ க்கப் ேபா ன்ற  என்பைத அ  
 ர ப க் ன்ற .

ெஜர்மனி ல் ஒ  படம் ைவத்  க் ன்றனர.் அைத 'ேமகம்' என்றைழக் ன்றனர். அ  லாஸ்  
ஏஞ்ச   ள்ள ஃபாரஸ்ட் லாணில் ைவக்கப்பட் ள்ள “  ைவ மரணம்” என் ம் படத் ற்  
ேபாட் யாக அைமந் ள்ள . லாஸ்  ஏஞ்ச   ள்ள அந்த படம் இந்த அைற ன்  அகலத் ற்  
இ க் ம். அந்தப் படத்ைதச்  ற்  அவர்கள் ஒ  கட் டம் எ ப்  ள்ளனர். உங்களில் அேநகர ்
அைத கண்  ப் ர்கள் . ஆனால் ெஜர்மனி  ள்ள இந்த படம் ' 'ேதவ தன்“ அல்ல  ”ேமகம் 
 ழ்ந்த நாள்“ என் ம் தைலப்ைபக் ெகாண்ட . அப்ப த்தான்  அ  அைழக்கப்ப  ன்ற  என்  
நிைனக் ேறன் . ஒ  ேகாணத்   ந்  அைதப் பார்க் ம் ேபா , அ  பயத்ைத  ைள க் ம் 
ஒன்றா ள்ள . ெவளிச்சம் அதன் ேமல்பட்   ர ப க் ம் ேபா , ேகாபம் நிைறந்த ேமகங்கள்  
ஒன்ேறாெடான்  ேமா  நகர்வ  ேபால்
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காட் யளிக் ம்ப  அந்தப் படம் வைரயப்பட் ள்ள ... பயங்கர  யல் ஒன்  ேமா  
எல்லாவற்ைற ம்  ன்னா ன்னமாக் வ  ேபால் அ  காட் யளிக் ற . ஆனால் வ காட் , 
''அ  ல் ெசன்   ர்ந்  கவனி ங்கள் .“ என் றான் . நீங்கள்  அ  ல் ெசன்  பார்த்தால்,அ  
பயங்கர ேமகங்கள்  அல்ல; அ  ேதவ தரின் ெசட்ைடகள் ஒன்ேறாெடான்  அ த் க் ெகாண் , 
அவர்கள் ம ழ்ச் யா ள்ளனர். அ  மா ேவடத்  ள்ள ஆ ர்வாதம்.

ஒ க்கால் இன் ர  உங்க க் ள்ள  யா , இங்  வ வதற்ெகன நீங்கள்  ெசய்த  யாகம் , 
இைவயா ம் மா  ேவடத்  ள்ள ஆ ர்வாதமாக இ க்கக்   ம். ெசட்ைடகைள ஒன்றாக ேசர்ந்  
அ த்  களி ர, ேதவ தர்கள் இங்   ரசன்னரா  க் ன்றனர். ஏெனனில், மனந்  ம் ம் ஒ  
பா ையக்   த்  பரேலாகத் ல்   ந்த சந்ேதாஷம் உண்டா   க் ம், ேதவ தர்கள்  
களி  வார்கள்  என்  ேவதம்
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உைரக் ற . சற்  ேயா த்  பா ங்கள். கர்த்தர் உைரக் றதாவ , இேய    ஸ்  ேநற் ம் 
இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார். அவ ைடய   ைப  ர்ந்  ேபாகேவ   யா . உங்கள்  
இ தயம்   ம் ம் எைத ம் ெகா க்க அவர ் த்தமா  க் றார.்

நாம் தைலவணங் ,     ேநரம் ெஜபம் ெசய்ேவாம். நீங்கள்  ெஜப ந்ைத ல் இ ப் ர்கெளன 
நம்  ேறன் . உங்கள்  கண்கள்   டப்பட் , உங்கள்  தைலகள்  நீங்கள்  உண்டாக்கப்பட்ட 
மண் க்  ேநராக  னிந்  க் ம் இந்ேநரத் ல் இேய  வரத் தாம த்தால் அந்த மண் க்  
நீங்கள்    ம்ப ேவண் யவர் களா  க்  ர்கள் .  “இங் ள்ள இரட் க்கப்படாதவர ் யாரா  ம் 
உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ,  ”சேகா.  ரன்ஹாேம, என் வாழ்க்ைக  ன்பம் நிைறந்த . நான் 
இரட் க்கப்பட ல்ைல. இன் ர  உங்கள்  ெஜபத் ல் என்ைன நிைன    ங்கள் , சேகாதரேன, 
என் ைகைய யர்த்  ேறன்“ என்   ற   ம்   ர்களா? இரட் க்கப்படாத யாரா  ம் - 
ைபயேனா, ெபண்ேணா, மனிதேனா, ஸ் ரீேயா, யாரா  ம் நான்  இனிேம ம் ேகட்கப் 
ேபாவ ல்ைல. உங்கள்  ைககைள யர்த் ங்கள் . உங்க க்காக ெஜபம் ெசய்ேவன் .
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என் வல  பக்கத் ல், ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக, ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக, 
ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக, உன்ைன ம், உன்ைன ம், ேவெறங்கா  ம்  ன் பக்கத் ல் 
ந  வரிைச ல் -  உங்கள்  ைககைள யர்த் ங்கள் . யா ம் உங்கைளப் பார்க்க ல்ைல. நா ம் 
பரி த்த ஆ  ம் மாத் ரேம காண் ேறாம். கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக, கர்த்தர் உன்ைன 
ஆ ர்வ ப் பாராக. அ  நல்ல .
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ந வரிைச  ள்ள யாரா  ம் ைக யர்த்  “சேகா.  ரன்ஹாேம, நான்    ஸ்தவன்  அல்ல. 
நான் பரி த்த ஆ ைய என்னிடத்   ந்  அ க  ரம் அகற்   ட்ேடன் . அதனால் அவர ்என்ைன 
ெதாந்தர  ெசய்வைத  ட்  ட்டார். ஆனால் உண்ைம ல்  நான் தவ  என்  உண  ேறன் . நான் 
பரி த்தஆ  னாேல ம ப  ம்  றக்க ல்ைலெயன்  அ ந்  க் ேறன் . அதற்  நான் 
த  யல்ல என்  எனக் த் ெதரி ம். நான்  எல்லாவற்ைற ேம அ க்ைக ெசய்ய ல்ைல, நான் 
ேதவ ைடய அவ யங்கள்  அைனத்ைத ம் சந் க்க ல்ைல” என்  ெசால் ர்களா?

ஒ க்கால் நீங்கள்   யா ப்பட்  க்கலாம். ேதவ ைடய அவ யங்கைள நீங்கள்  சந் க் ம் 
வைரக் ம் ஒ  உபேயாக  ல்ைல.  ' 'சேகா,  ரன்ஹாேம, நீண்ட காலமாக நான்   ஸ்தவ 
மார்க்கத்ைத த   ள்ேளன் . ஆனால் ெதய் க  கமளித்தைல நான் எப்ெபா  ேம 
சந்ேத த்  க் ேறன் . இந்த பரி த்த ஆ  சரிதானா என்  நான்  யந்த ண் .  “  ஓ, 
அ ைமயான சேகாதரிேய,அ ைமயான சேகாதரேன, ேதவனிடத்   ந்  அப்ப  ஒன்ைற நீங்கள்  
ெபற் க்ெகாள்ள   யா . நீங்கள்  ேதவ ைடய அவ யம் ஒவ்ெவான்ைற ம் சந் க்க ேவண் ம். 
அப்ெபா   நீங்கள்  ேதவனிடம் சரியா   ட் ர்கள் என் ம் உ  ையப் ெபற் க்ெகாள் ர்கள் . 
 ன்  ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத ஏற் க்ெகாண்  அைத இ கப் பற் க்ெகாள் ங்கள்.
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என் இட  பக்கத் ல் யாரா  ம் இ க் றார்களா? ன்னால்  அமர்ந் ள்ள வா பர்கேள, 
நீங்கள்    ஸ்தவர்கள். அல்லாம  ந்தால் , உங்கள்  ைககள யர்த் ,  “சேகா.  ரன்ஹாேம, 
என்ைன நிைன    ம்'' என்  ெசால் ங்கள் . ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக,  ன் பக்கத் ல் 
உன்  ைகையக் காண் ேறன் .  க ம்  ன்னால்,  மாட் ேய, உன்  ைகையக் காண் ேறன் , ஆம், 
அங்  அந்த    ெபண் , ஆம், ஆம். அங் ள்ளவர்கைளக் கர்த்தர் ஆ ர்வ ப்பாராக. அ  நல்ல .
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14எ யா ம் ேபாஜனப  ம்

உங்கைளக் ேகட்கப் ேபாவெதல்லாம், உங்கள்  ைகைகைள யர்த்த ேவண் ம் என்பேத என்  
நான் வாக்களித்ேதன் . இப்ெபா   நாம் ெஜபம் ெசய்யப் ேபா ேறாம். அப்ப  ெஜபம் ெசய் ம் 
 ன்  (ஏறக் ைற இ ப   ப்ப  பா கள்  ைககைள  யர்த் னர்),  யா யா ள்ள உங்களில் 
எத்தைன ேபர ் ைககைள  யர்த் ,  “சேகா,  ரன்ஹாேம, ேதவன் என்    இரக்கம்  பாராட் , 
என்ைனச்  கப்ப த்த ேவண் ெமன்  உங்கள்  ெஜபங்களில் நிைன   ங்கள்” என்  
ெசால் ர்களா?இ   க் ம்  ேமற்பட்டவர் ைககைள  யர்த்  ள்ளனர்.சரி. ெஜபம் ெசய்ேவாம்.

எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இந்த  ண்ணப்பங்க டன்  உம  ச கத் ல் வ வ   க ம் 
  ைபயா ள்ள .  (ஒ  நாடா ல் கா  இடம்- ஆ .) .  “ 'நான் உன்   ஷ்  கர்த்தர்''என்  
ெசால்   க்  ர,் இவர்கள் ைககைள யர்த் னர். அப்ப யானால்  ஞ்ஞானத்ைத  ட ஆ  
ேமலான  என்பைத அ  காண் க் ற ,  தாேவ,''என்  தா ஒ வைன 
இ த் க்ெகாள்ளா ட்டால்  ஒ வ ம் என்னிடத் ல்  வரமாட்டான் , என்னிடத் ல் வ பர ்
யாவ க் ம் நான் நித் ய  வைன அளிப்ேபன் '' என்  நீர ் வாக் ைரத்  க்  ர். ஆண்டவேர, 
இவர்கள் உம் ைடயவர்கள் . அவர்கள் இ க்ைக ல் அமர்ந் ள்ள இந்ேநரத் ேலேய அவர்க க்  
 வைனத் தந்த ள் ராக. அவர்கள் நித் ய  வைனப் ெபற் க்ெகாள்வார்களாக. அவர்கைள நீர ்
கைட  நாளில் எ ப் , சைப ன்   ரீடத் ல்   ரகா க் ம் கற்களாக பரேலாகப்  தாவா ய 
ேதவனிடத் ல்  அவர்கைள ஒப்  ப் ராக.  தாேவ, இைத அ  ம்.
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 யா ப்பட்டவர்க க் ம்,உபத் ரவப்ப  றவர்க க் ம் நான்  ெஜ க் ேறன், அேநக ைடய 
கரங்கள்  இன் ர  ேமேல ெசன்றன, ஏெனனில் ேதவன் உண்ைமயாக, அவ க்  
அவ யமா  ந்த ஒ  ஸ் ரீைய அவர்கள் கண்டனர.் அந்த க னமான ேநரம் வ வைத அவள் 
கண்டாள். அேத நிைல ல்- மரிக் ம் த வா  ள்ள- அேநகர ்இன் ர  இங் ள்ளனர ்என்ப ல் 
சந்ேதக ல்ைல. ஆனால் ேதவன் ஏற்கனேவ தம   ர்க்கதரி க க்  கட்டைள ட்  ட்டார். 
எனேவ எல்லாேம சரியா   ட்ட . எல்லாம் நன்றாக    ெப ம், எல்லாேம சரியா ள்ள  
என் ம் உ  ைய அவர்கள் ெபற்  ந்தால் , அவர்கள் ேதவைனக்   த்  
உ   ைடயவர்களா ள்ளனர் என்  அர்த்தமா ற . ேதவன் தம  வாக் த்தத்தத்ைத 
நிைறேவற் வார் என்  அவர்கள்  உ   ள்ளவர்களா  க் ன்றனர். ஆண்டவேர, அப்ப  
யானால், நீர ்அன்  ெகாண் ள்ள,  யா யா ள்ள உம   ள்ைளக டன்  இன் ர  ஈ பட் , 
அவர்க ைடய  யா ைய  கப்ப த் , அவர்க க்  வல்லைம ம்,   ைப ம்,   வாச ம் 
அ ள ேவண் மா  ெஜ க் ேறன் .  தாேவ, அப்ப  ெசய் ராக..

இன் ர  இங் ள்ள எல்லா ஊ யக்காரர்கைள ம் -  உம   ைலம க்க   யாத 
 ர்க்கதரி கைள- ஆ ர்வ ப் ராக. ஆண்டவேர, அவர்கைள ஆ ர்வ க்க ேவண் மாய் 
ெஜ க் ேறாம்.அவர்கள் இந்த ஜனங்களின்    ம்பங்கைள ஆ ர்வ த் , அவர்கள் வாழ்நாள் 
மட் ம், அவர்க ைடய   களில்  வைனயளிக் ம் ஆகாரம் இ க்க அ ள் ரி ம். 
அவர்க ைடய கலசம் வற் ப்ேபாகாம ம் , பாைன ல் மா   ைறயாம ம் இ ப்பதாக. இந்த 
ேதசத்  ள்ள சைபகள்  அைனத்  ம் ஆ க் ரிய ஆகாரம்  ைடப்பதாக. ஆண்டவேர, 
ப  ள்ளவர்கைள ம் ேதைவ ள்ளவர்கைள ம் அ  ேபா ப்பதாக, ஆண்டவேர, அைத அ  ம்.
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நாங்கள்  உம்ைம ேந க் ேறாம். நீர ் ந்  எங்கைள ேந த் ர் என்  நாங்கள்  அ ேவாம். 
நாங்கள்  பா களா  க்ைக ல்   ஸ்  எங்க க்காக மரித் -  ற்ற ள்ளவர்க க்காக 
 ற்றமற்றவர ்மரித் - எங்கள்  பாவங்க க் ப் பரிகாரமாக அவர ்மரித் , ேதவேனா  எங்கைள 
ஒப் ரவாக் னார். நாங்கள்  ஏேதன் காலம்  தற்ெகாண்ேட இழக்கப்பட்ட நிைல ல்,ஒன் ேம 
ெசய்ய  யாதவர்களாய், ேதவ ம் அவ ைடய  மார ம் இல்லாதவர்களாக இ ந்ேதாம். எங்கள்  
 தாக்களின்  அக் ரமங்கள்  எங்கைள பாவத் ன்   ழப்பத் ல் ஆழ்த் ய . இேய  எங்கள்  ேமல் 
அன்   ர்ந்ததனால், ேதவ ைடய  த்தத் ன்ப  அவர ் வந் , அவ ைடய ெசாந்த  வைன 
கல்வாரி ல் ஒப் க்ெகா த் , எங்கைள ேதவ க்ெகன்   ட் க்ெகாண்டார்.  தாேவ, உம  
எல்லா நன்ைமக க்காக ம் உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம்.

நாங்கள்  கைட  காலத் ன்  நிழல்களில் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ேறாம். நாைள இர  என்ப  
ஒன்  இராமல் ேபாகலாம். ஆண்டவேர, எனக் த் ெதரியா . அ  உமக்ேக ெதரி ம். இன் ர  
யாரா  ம்  ரேவ க்கக்   மானால், தாேவ பரி த்த ஆ ைய அ ப் மா  
ேவண் க்ெகாள் ேறன் .
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“'ேசாேதா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபால, ம ஷ  மாரன் வ ம்ேபா ம் நடக் ம்” என்  நீர ்
    க்  ர.் ேசாேதா ன்  நாட்களில்   வைக ஜனங்கள்  இ ந்தனர ் -  பா கள், ெவ  
ெவ ப்பான சைப அங்கத் னர்கள் , ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட வர்கள்  (ெவளிேய 
அைழக்கப்பட்டவர்கள் ). ஒ  ெபரிய ெசய்  டன்  வந்த இ  ஊ யக்காரர்கைள ேசாேதா யர் 
ஏற் க்ெகாண்டனர.் ஆ ரகா ன்   ட்டம் ஒ  அைடயாளத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட . அந்த 
அைடயாளம் ஆைட ல்    ப ந்த ஒ  மனிதன். அவர ்அந்நியரா  ந்தேபா  ம், ஆ ரகாைம 
அ ந்  ந்தார், சாராைள அ ந்  ந்தார், அவள் ெபயர ் என்னெவன்  அ ந்  ந்தார். சாராள் 
இ ந்த  டாரத் க்  தன்   ைக   ப் , ''சாராள் ஏன்  ரித்தாள்?'' என்  ேகட்டார.் ஓ, ேதவேன, 
சைப உறக்கத் னின்    த்  அைத காணட் ம்.  ' 'ேசாேதா ன்  நாட்களில் நடந்த  
ேபால,ம ஷ மாரன்  வ ைக  ம் நடக் ம்.'' என்  இேய    னார.் அேத ேதவன் அவ ைடய 
சைப ல் மாம்சத் ல்  ேதான் , அேத அைடயாளத்ைதக் காண் ப்பார.் ஆண்டவேர, இன் ர  
ம ப  ம் அைத அ  ம். இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன்.
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ேந க் ேறன் , ேந க் ேறன்66

(அவைர ஆ  ல் இனிைமயாகத் ெதா   ெகாள் ங்கள்)

 ன்  அவர ்ேந த்ததால் சம்பா த்தார்

என் இரட் ப்ைப கல்வாரி மரத் ல்

ஓ, ஒ  ெசய் க் ப ்  ற  நீங்கள்   த்தமாக்கப்பட்டவர்களாக உண   ர்கள் அல்லவா?
பரி த்த ஆ  உங்கள்  இ தயத்ைத எல்லா அ  வாசத் னின் ம்  த் கரித் , உங்கைள 
 ண் ம் ேதவ ைடய பாைதக்  ெகாண்  வ  றார.் ஓ, அவைர ெதா  ெகாள்ள இ ேவ ேநரம். 
ெசய்  ெகா த்    ந்   ட்ட .எனேவ ம ப  மாக'ேந க் ேறன் ' என் ம் பாடைலப் பா  
அவைர ஆரா ப்ேபாம். எல்ேலா ம், இப்ெபா   அைம யாக ம், இனிைமயாக ம், உங்கள்  
கண்கைள   , உங்கள்  ஆ க் ரிய கண்களினால் அவைரப் பா ங்கள். அந்த  தைவக்  அவர ்
என்ன ெசய்தாெரன்  பா ங்கள் .அந்த  தைவையப் ேபாலேவ நீங்க ம் அவ க்  அ ைமயான 
வர்கள். உங்கள்   வைன ம் அவர ் பா காத்  வந்  க் றார.் அவைர நீங்கள்  ேந க்  ர்கள்  
அல்லவா?

ேந க் ேறன் , ேந க் ேறன்

 ன்  அவர ்ேந த்ததால் சம்பா த்தார்

என் இரட் ப்ைப கல்வாரி மரத் ல்

மகத்தான ைவத் யர்

இப்ெபா   அ  ல் உள்ளார்

அ தாபங்  ெகாள் ம்

இேய  அவர ்தளர்ந்த இ யத் ற்  ேப  உற்சாக  ட்  றார்

இேய  ன்  நாமேமயன்  ேவறல்ல ேசரா ன்  பாட் ேல  க இனிய இைச மரிக்க ேவண் ய 
நா ேல இனிய நாமம்

இ வைர பாடாத  க இனிய பாட் 

ஓ, இேய , ஆ ர்வ க்கப்பட்ட இேய 

'ஆர்கன் ' இைசக் க   ல் அவர ்   வாக     ெகா க் ம்ேபா  (சேகா,  ரன்ஹாம் 
ெமளனமாக, 'மகத்தான ைவத் யர்' என் ம் பாடைல இைசக் றார ்- ஆ ). அந்தப் பாடைல நான் 
ேகட் ம் ேபா , அ  ஒன்ைற என் நிைன க்  ெகாண்  வ  ற .  ல நாட்க க்   ன்  
இந் யானா  ள்ள ஃேபார்ட் ேவ ன் என்  டத் ல், டன்கர்ட் இனத்ைதச ் ேசர்ந்த ஒ     
ெபண்  அமர்ந்  ெகாண்   யாேனா வா த் க் ெகாண்  ந்தாள். அவள் ெபந்ெதெகாஸ்ேத 
 ட்டத்ைத ேசர்ந்தவள்  அல்ல. ஆனால் அவ க்  நீண்ட  ந்தல் இ ந்த , அவள் அைத  ன்னால்  
ெகாண்ைட கட்   ந்தாள் . நான்  யா யஸ்த க்காக ெஜ க்க ெசன்ேறன் . வரிைச ல் 
 தலாவதாக ஒ    வன்  இ ந்தான் . அவன் இளம் ள்ைள வாதத் னால் ஊனமா  ந்தான் . 
அவைன  க்  ைவத் க் ெகாண்  ந்த சேகாதரி ன்  ைககளி  ந்  நான்  அவைன 
வாங் க்ெகாண் ,  “உண்ைமயாகேவ மகத்தான ைவத் யர் இங் ள்ளார.் அவர ் எல்லா 
இ தயங்களின்  இரக யங்கைள ம்  அ ந்  க் றார”் என்      ட் , அங்       ந்த 
பல ஆ ரக்கணக்கான ஜனங்களிடம், ''நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா?“ என்  ேகட்ேடன் .
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'ஆம்' என்  ப ல் வந்த . அவர்கள்  எல்ேலா ம் அைத   வா த்தனர். ஆனால்  ட்டத் ன் 
 தல் இரவாக அ  இ ந்தப யால் ,அவர்கள்  அைத சற்  தள்ளி ைவத்  ந்தனர். ெசய் ையப் 
 ரிந்  ெகாள்ள அவர்க க் க் க னமா  ந்த .

நான்,“இந்த ைபயன் யாெரன் ம் அவ ைடய ெபயர ் என்னெவன் ம் கர்த்தரா ய இேய  
என்னிடம்  ற    ம் என்    வா க்  ர்களா? அவர ் அப்ப  ெசய்தால் நீங்கள்  
  வா ப் ர்களா? ஆ ரகாைமச் சந் த்  சாராள்  என்ன ெசய்தாெளன்  அ ந்த அேத 
 தனாகத்தான்  அ  இ க்க ேவண் மல்லவா? நாத்தான்ேவல் வந்தேபா  அவன் யாெரன்பைத 
அ ந் , ேப  ைவ அ ந்  அவைனப் ெபயர ்ெசால்  அைழத் ,  ணற்ற    ந்த ஸ் ரீ டம் 
எல்லாவற்ைற ம்   ன அேத இேய வாக அ  இ க்க ேவண் மல்லவா?'' என்ேறன். அவர்கள் 
எல்ேலா ம் ஆேமா த்  ைககைள யர்த் னர். அ  அப்ப த்தான்  இ க்க ேவண் ெமன்  
அவர்கள் க  னர.்
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அப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் அந்தப் ைபயன் யாெரன்  ெவளிப்ப த்தத் ெதாடங் னார். 
அவர ் அப்ப  ெசய்த ேபா , அந்த   வன்  என் ைககளி  ந்  தா   ேழ   த்  ஒ , 
ேமைட   ந்   ேழ   த்தான் . அச்  வனின்   ன்னால் நாற்கா  ல் அமர்ந்  ந்த அவன் 
தாய் அைதக்கண்  மயங்    ந்தாள். அவன் இங்  மங் ம் ஓ னான்.  யாேனா வா த் க் 
ெகாண்  ந்த அந்த ஆ ஷ்  ெபண் , அல்ல  டன்கர்ட் ெபண்ணின்   கம் ெவ த்த . அவள் ேமேல 
  த்தாள். அப்ெபா   அவள்   ந்தல்  அ ழ்ந்   ன்னால்  ெதாங் ய .  அவள்  ெவள்ைள  உைட
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உ த்  ந்தாள் . காண்பதற்  ஒ  ேதவ  தைனப் ேபா  ந்தாள் . அவள் அந்நிய பாைஷ ல்  
பாடத் ெதாடங் னாள் .  யாேனா ம் ஒ      ம்  ட தவறாமல் தானாகேவ இந்த பாடைல 
இைசத்த :

மகத்தான ைவத் யர் இப்ெபா  அ  ல் உள்ளார்.

அ தாபங்  ெகாள் ம் இேய 

அவர ்தளர்ந்த இ தயத் ற்  ேப  உற்சாக ட்  றார்

இேய  ன்  நாமேமயன்  ேவறல்ல.

அப்ெபா   ஜனங்கள்   ரண்   டத்தண்ைட வந்  கத  அ  , வரிைசகளில்   ேழ   ந் , 
''ேதவேன, எங்க க்  இரங் ம்“ என் ,  ச்ச ட்டனர.் ஓ, என்ன ஒ   ட்டமாக அ  இ ந்த !
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அந்த மகத்தான ைவத் யர் இப்ெபா  ம் இங் ள்ளார.் அவர ் தவ னேத ல்ைல. அவர ்
ஒ க்கா ம் தவறேவ   யா . இங் ள்ள எத்தைன ேபர ் உங்கள்     இ தயத்ேதா  
பயபக்  டன்  அைத   வா த் , ேதவ ைடய வல்லைம னால்  கம்ெப வதற்  இன் ர  
எ ர்பார்த் க் ெகாண்  க்  ர்கள்?

இங்  அமர்ந் ள்ள  ன்  ேபர்கைளத் த ர, இக்கட் டத்  ள்ள ேவ  யாைரயாவ  நான்  
அ ேவனானால்  அன்ெறா  நாள் ேபட்  ன்  ேபா  அர்கன்சா   ந்  வ ம் இம் ன்  
ேபர்க டன்  உைரயா ேனன் . சேகா. பாட் ைடலர.்அவர ்ெகாள்ைளக்  ட்டத்ைதச் ேசர்ந்  ந் , 
இப்ெபா   இரட் க்கப் பட்டவர;் இங்  அமர்ந் ள்ள சேகா.  ல் யம், இங்  அமர்ந் ள்ள என் 
ஆப்த நண்பர ் சேகா. ன் ேகாட், இவர்கள்  வைர மாத் ரேம இக்கட் டத் ல்  நான்  
அ ந்  க் ேறன் . மற்றப  ெபா வான ஜனங்கள்  அமர்ந் ள்ளைத அ ந்  க் ேறன் .

நான் ெகாராைன ஒ  ைக  ம், ேவதாகமத்ைத ஒ  ைக  ம் ஏந் க்ெகாண்  ஒ  லட்சம் 
ேபர ் ன்னிைல ல், ' 'இைவகளில் ஒன்  சரியா  க்க ேவண் ம். மற்ெறான்  தவறா  க்க 
ேவண் ம்“ என்ேறன். எல்லா மார்க்கங்களி ம்   ஸ்தவ மார்க்கேம; அவர்களி ம்    
  ேசஷகர ்மாத் ரேம இேய    ஸ்  இன் ம்  உ ேரா  க் றார ் என்  நி  க்க    ம். 
மற்ைறய   ஸ்தவ மார்க்கத் னரிடம் ேவதசாஸ் ரம் உள்ள . அவர்கள்,  ”எங்களிடம் அ க 
மேனாதத் வம் உள்ள '' என்  அைதக்   த்  உங்களிடம்   வார்கள் .  கம்ம யர்கள், 
''எங்களிட ம் மேனாதத் வம் உள்ள . நீங்கள்  இேய ைவக்   த்  எவ்வள  
 ச்ச    ர்கேளா, அவ்வள  எங்கள்   ர்க்கதரி ையக்   த் ம் நாங்கள்   ச்ச ட    ம். 
எங்கள்   ர்க்கதரி  எங்க க்  எைத ம் வாக்களிக்க ல்ைல. ஆனால் உங்கள்  இேய ேவா, அவர ்
மரித்ேதாரி  ந்  உ ேராெட வார் என் ம், அவர் உங்க க் ள்ளாக   ப்பதனால் அவர ்
ெசய்த  ரிையகைள நீங்க ம் ெசய் ர்கள்  என் ம் வாக்களித்தார். எங்கள்   ர்க்கதரி  மரித்  
கல்லைற ல் இ க் றார ் என் ம், உ ேராெட ந்த இேய ைவ நீங்கள்  ெபற் ள்ளதாக ம் 
உரிைம ேகா   ர்கேள! அவர ் ரிைய ெசய்வைத நாங்கள்  காணட் ம் “ என் ன்றனர்.
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நீங்கள்   ல  ேரக்க ெசாற்கைள ைவத் க்ெகாண் ,அந்த ேவதபண் தர்களிடம் தர்க் த் , 
நீங்கள்  அைனவ ேம  ழப்ப  ற்  க்கலாம். ஆனால் அைத இந்த மக்களிைடேய 
பலப்பரீட்ைசக்  ெகாண்  வரா ர்கள். நீங்கள்  எைதக்   த்  ேப  ன் ர்கேளா, அைத 
ெபற்  ங்கள் . நீங்கள்  அைத அ ந்  ப்ப  நல்ல . அதன் காரணமாகத்தான்  அங்  
அ ப் வதற்   ஷனரி மார்கள்  ைடப்ப  க னமா ள்ள . அந்த ஜனங்கள் , தாங்கள்  என்ன 
ேப  ன்றனர் என்பைத அ ந் ள்ளனர். அவ்வாேற நீங்க ம் அ ந்  ப்ப  நல்ல . ஏெனனில் 
நீங்கள்   ரிையகளில் அைத காண் க்க உங்கைள அைழப்பார்கள் .
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ஆனால் நண்பர்கேள, நம  இேய  உண்ைம ள்ளவர் (அவர ் அளித் ள்ள ஒவ்ெவா  
வாக் த்தத்த ம் சத் யமான ) என்பைத இன் ர  நான் அ ந் ள்ளதற்காய் நன்  ள்ளவனா 
  க் ேறன் . என்னால் இங்  யாைரயா  ம்  கப்ப த்த    மானால், நான் நிச்சயம் 
ெசய்ேவன் . நான் அப்ப  ெசய்யா  ந்தால், மாய்மாலக்காரனா  ப்ேபன் . ஆனால் என்னால் 
 கப்ப த்த   யா , ஆனால் ேதவன் சைபக்  ஒ  வரத்ைத அளித் ள்ளார், அவர ் அைத 
வாக் த்தத்தம் ெசய் ள்ளார.்

 த்தரின் நாட்களில்  நீ மானாக்கப்ப தல் என்பதன்  லம் நாம் வாழ்ந்ேதாம். ெவஸ்  ன்  
நாட்களில்  பரி த்தமாக்கப்ப தல் என்பதன்  லம் நாம் வாழ்ந்ேதாம். சைப அப்ெபா   
  பான்ைமேயாைரக் ெகாண்  ந்த . ெபந்ெதெகாஸ்ேத னரின்  நாட்களில்  நாம் 
பரி த்தஆ  ன்  அ ேஷகம் மற் ம் வரங்கள்    ப் க்கப்ப தல் என்பைவகளின்   லம் நாம் 
வாழ்ந்ேதாம். இப்ெபா   நாம் உண்ைம ல்    பான்ைமேயாராக இ க் ேறாம் ேதவ ைடய 
 மாரனின் வ ைக. இங்  அவர்கள்    வா த் னால்  நீ மான்களாக்கப்பட்டனர்; இங்  
பரி த்தமாக் த ன்   ழ் அவர்கள் சத்த ட்டனர்; இங்  அவர்கள் வரமா ய அந்நியபாைஷ 
ேப னர;் ஆனால் இப்ெபா   'ெநக வ்' ம் 'பா  வ் ம் -   ர் னிக் ேகா ரத் ன்  ேமல் 
தைலக்கல் வந்  ெகாண்  க் ற . இ  கைட  காலம். அப்ெபா     ஸ்  ம் சைப ம் ஒேர 
ேபாலா , அ  ெமேதா ஸ்  காலத் ல்,  த்தரின் காலத் ல்  மற் ம்  ற்காலத்தவர் 
மத்    ந்  மரித்ேதாைர அைழக் ம். அப்ெபா   உ ர்த்ெத தல்  இ க் ம்.  தலாம், 
இரண்டாம்,   ன்றாம்,  நான்காம்,  ஐந்தாம்,  ஆறாம்,  ஏழாம்  ஜாமங்களில்  நித் ைரயைடந்தவர்கள்
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இந்நாட்களில்  ஒ  நாளில் உ ேராெட ந் , இேய ைவ ஆகாயத் ல் சந் ப் பார்கள், நண்பர்கேள, 
அந்த மணிேநரம் வந்  ட்ட . கர்த்த ைடய வ ைக ச  த்   ட்ட .

நாம் எ சேலைம ேநாக் ,  தர்கள் நமக்காக   டாக்கப்பட்டைதக் காண் ேறாம் . அத் மரம் 
 ளிர ்  ட் க்ெகாண்  க் ற .  “மற்ெறல்லா மரங்க ம்” என்  அவர ்    ள்ளார். 
 ல்  ரகாம் ெபயர ்   ஸ்தவர்களிைடேய எ ப் தைல உண்டாக் னார். ஒரல் ராபர்ட்ஸ்  
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னரிைடேய எ ப் தைல உண்டாக் னார். இப்ெபா   ேதவ ைடய 
 மாரானா ய இேய , தைலக்கல் க்காக ஜனங்கைள இ க்க ம், ேதவ ைடய  மாரைன 
ம ப  ம் ெகாண்  வர ம், கர்த்தரா ய இேய   ஸ்  ன் வ ைகக்காக காரியத்ைத  ர்த்  
ெசய்ய ம்,இந்த   யானவர்களிடம் வந் ள்ளார். அவர,்  “ேசாேதா ன்  நாட்களில்  நடந்த  
ேபால,ம ஷ மாரன்  வ ைக  ம் நடக் ம்” என்றார்.

73

என்   ைக நீங்கள்  கா ம்ப யாக உங்களிடம்   ப்  ேறன் . அ  மனிதன் அல்ல என்பைத 
ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் . அங்  உட்கார்ந்  ந்த மனிதன்  ண்ணாம் , ெபாட்ேரா யம் ேபான்ற 
உல  ள்ள ப னா   லப் ெபா ட்கைள ேதவன் எ த் . . .  (சேகா,  ரன்ஹாம் ஊ  றார்- 
ஆ ), அைவகைள

ஒன்றாக ஊ  ஒ  சரீரத்ைத உண்டாக் ,அதற் ள்   ைழந்    க் றவராக இ ந்தார.்

இேய    ஸ்  ம் அவ்வாேற இ ந்தார.் அவர ் ேதவ ைடய  மாரன் . அவர ் மாம்சத் ல்  
ெவளிப்பட்ட ேதவன். அவ ைடய மாம்சம் மனிதனா  ந்த , ஆ ேயா ேதவன். கைட  நாட்களில்  
அவர ்தம் ைடய சைபக் ள்ளாக வ வதாக வாக்களித் ள்ளார். “இன் ம் ெகாஞ்சக் காலத் ேல 
உலகம் என்ைனக் காணா , நீங்கேளா என்ைனக் காண் ர்கள். ஏெனன்றால் நான் 
உங்கேளா  ந்  உங்க க் ள்  இ ப்ேபன் . நான் ெசய் ற  ரிையகைள நீங்க ம் ெசய் ர்கள்.” 
பா ங்கள்? அந்த மகத்தான ைவத் யர் இங் ள்ளார.்

74

அவர,்''ேசாேதாம் ேகாேமாரா ன்  அைடயாளம்'' என்றார். அ  என்ன? நம  
ெசய் த்தாள்கைளப் பா ங்கள் . ''ஆண்   ணர்ச் க்காரர்கள். பத்  ஆண்  காலத் ல் இந்த ெகட்ட 
நடத்ைத 4 0  சத  தம் உயர்ந் ள்ள .'' என்  அைவ    ன்றன. பல டங்களில் 
  ய ர்ச் கள்,வ ைக ன்  எல்லா தமான அைடயாளங்க ம், சைப   ந்  ேபாதல்,     
காலம் இங் ள்ள .

ஆனால், நாங்கள்   ரசங் த்  வ வ  ேபான்  ேதவ ம் தம் அைடயாளங்கைளக் காண் த்  
வ  றார.் இந்த ேவதாகமம் சத் யமானால் அ  சத் யம் தான் அதன் ேநாக்கத் க்காக நான் 
மரிக்க ம் ஆயத்தமா ள்ேளன் , ேவதாகமம்   ற்  ம் உண்ைம .  இேய    ஸ்    க் றார.் 
நாம் அவ ைடய ஆ  னால் நிைறந்த அவ ைடய சைபயா  க் ேறாம். அப்ப யானால் 
நமக் ள்  இ க் ம் அவ ைடய  வன், ேதவ ைடய  மார க் ள்  அ  இ ந்தேபா   ைள த்த 
அேத  வைனத் ேதான்றச் ெசய் ம் ேதவ ைடய பரி த்த ஆ  நமக் ள்  வாசம் ெசய்தால்

ேதவ ைடய ம ைமக்காக ம் அவ ைடய சைப ன்  நி த்தமாக ம், உங்கள்  
 யா க்காக ம்;உங்களில்  யா  ள்ேளா ம் உபத் ரவப்ப பவர்க ம், அவ ைடய 
வஸ் ரத் ன்  ஒரத்ைதத் ெதாட் , அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  ஒரத்ைதத் ெதாட்ட அந்த ஸ் ரீ டம் 
அவர ்  ன  ேபால், அவ ைடய ஊ யக்காரனா ய என்  லம் அவைர உங்களிடம் ேபசைவக்க 
   மா என்  பா ங்கள் . ஆண்டவர ் அைத அ  வாராக. அ  உங்கைள அ கமாக 
  வா க்கச ் ெசய் , உங்கள்   கமளித்தைல ஏற் க் ெகாள்ளச் ெசய் மா? ேதவன் உங்கைள 
அவ்வா  அைழப்பாரானால், அல்ல  அைழப்பைத நீங்கள்  காண் ர்களானால், அ  
 கமளித்தைல நீங்கள்  ஏற் க்ெகாள்ளச் ெசய் ம் என்  எத்தைன ேபர ்   வா க் ன் ர்கள்! 
உங்கள்  ைககைள யர்த் ங்கள் . ஆண்டவர ் அைத அ  வாராக.  ( ' 'மகத்தான ைவத் யர்'' 
என் ம் பாடைல வா த் க் ெகாண்ேட  .அப்ப  நான் ஏவப்ப  ேறன் .).
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நான்   ம்  உங்கைளப் பார்க்கப் ேபா ன்ேறன் . சேதாதரேர, நான்   யல ல்ைல. 
உங்க க் ... சேகா. ேட ட் ேதவன் எனக்  சாட் . நான் ஜனங்களிடம் ெவளிப்பைடயாய்  
  ன  ேபால், அ  நானல்ல. அதற் ம் எனக் ம் எவ் த சம்பந்த  ல்ைல. நான்... ேதவன் 
யாராவ  ஒ வைர உபேயா க்க ேவண் ம். எந்த கரங்க ம் த   ள்ளைவயல்ல. ேதவேன 
அைவகைளத ் த  யாக்  றவர். பா ங்கள் , அவ ைடய ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் வதற்காக 
அவர ் உலகத்ேதாற்ற க்   ன்ேப ெதரிந்  ெகாள் றார.் அ  ெசய்யப்படேவண் ம். அ  
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம்.
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சைப கைற ைரயற்றதாய் அங்  இ க்கப் ேபா ன்ற . ேதவ ைடய   ைப அைத 
ெசய் ம். அ  ெசய்யத்தான்  ேவண் ம். அதற்    ைப அவ யம். அவர ் ஆ ரகா டம் 
ேப னேபா , சாராள் சந்ேத த்தாள் . அதற்காக அவர ்அவைள அப்ெபா ேத ெகான்  க்கலாம். 
ஏெனனில் அ  வாசம்  தான்  க ம் பயங்கரமான பாவம். அ  ஒன் தான்  பாவம். அவள் 
சந்ேத த்  தனக் ள்  ரித்தாள்.  தன்  டாரத் க் ள்  இ ந்த அவ ைடய  ந்ைதைய 
ப த்த ந்தார். அ  சரியா?  ன்ைன ஏன் அவர ் சாராைளக் ெகால்ல ல்ைல? ஏெனனில் அவள் 
ஆ ரகா ன்  ஒ  பாகமாக இ ந்தாள். அப்ப யானால் அவர ் ஆ ரகாைம ம் ெகான்  க்க 
ேவண் ம். அ  ேபால், நாம்   ஸ்  ன்  சரீரத் ல் இ க் ம் ேபா , இேய  ன்  ஒ  பாகமாக 
இ க் ேறாம். எனேவ நாம் அ யாைம னால்  காண் க் ம் நம    வாசம்,
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சாரா க்  மன்னிக்கப்பட்ட  ேபால் நமக் ம் மன்னிக்கப்ப  ன்ற . சாராள்  பயந்  
ேபானாள்.

ஏேதா ஒன்  ேமைட ன் ேமல்  ரத் யட்சமா றெதன்  நீங்கள்    வா க்  ன் ர்களா? ஓ, 
என்னால் அைத  வரிக்க   ந்தால் நலமா  க் ம்! நான்   ம்    ைகக் காண் க்க 
ேவண் ம். ஒ  ஸ் ரீக்  ேதால் அரிப்  இ ப்பைதக் காண் ேறன் . நீ அவைரத் ெதாட்டாய். அ  
உன்ைன  ட் ப்ேபாய்   ம். ஏெனனில் உன்ைனச்  ற்  ம் ெவளிச்சம் உள்ள . நீ 
  வா த்தால் எல்லாம்    ம். இப்ெபா     வா .
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இ  உங்கள்   ந்ைதைய ப க் ம் மேனாதத் வம் அல்ல என்பைத அ ந்  ெகாள் ங்கள். 
நான் என்   ைக உங்களிடம்   ப்  ேறன் . இந்த பக்கத்  ள்ளவர்கைளக்   த்ெதன்ன? 
சேகாதரிேய, சேகா, ேட ட் இ  ஒ  ைற ஆஞ்ச ஸ்  ஆலயத் ல் ெசய்யப்பட்ட . உங்க க்  
ஞாபக  க் றதா?...நீங்கள்  பார்க் ம் ப யாக நான்  உங்களிடம் ேப க்ெகாண்  க்  ேறன், 
எனக்  ஜனங்களிடம் ெதாடர்  இல்ைல என்பைத அ  காண் க் ற , நீங்கள்   ரிந் ... ரிந்  
ெகாண் ர்கள் என்  எனக் த் ெதரி ம். ஆனால் ஜனங்கள்  இைத  ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்  
ேதவ ைடய   ைபையக் ேகா  ேறன் .

நான் ஒ  வா பப் ெபண்ைணக் காண் ேறன் . அவள்  ரத்   ந்  வ  றாள் . அவள் இந்த 
இடத்ைதச் ேசர்ந்தவள்  அல்ல. மைழ அ கமாகப் ெபய் , நிைறய மரங்க ம் பா  ம் உள்ள 
இடத்   ந்  அவள் வ  றாள். அவள்  ஒரிகாைனச் ேசர்ந்தவள் . அவ க்  காக்காய்வ  
உள்ள . அவள் அங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றாள். இேய   ஸ்  உன்ைன  கமாக் வார் 
என்    வா க் றாயா? நீங்க ம் அவளின்  நி த்தம் அைத ஏற் க்ெகாள் ர்களா?சேகாதரிேய, 
எ ந்  நில்.   ெசல். நான்  சாைசக் க ந்  ெகாள் ேறன் . உன்     இ தயத்ேதா ம் நீ 
  வா க் றாயா? சரி.
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ந  வரிைச ல் யாேரா ஒ வ க்    வாசம்  உள்ள . சந்ேதகப்பட ேவண்டாம். சேகா. ேஷார ்
நான் உங்களிடம் ேப  ேறன் . நாம் யாேரா ஒ வைர அங்     ேறன் ... ெஜப அட்ைடகள்  
வழங்கப்பட ல்ைல. எனேவ யாைர ம் ேமைடக்  அைழக்காமல் அ  எளிதா   ட்ட . 
அவர்க ம் அைத கா ம்ப யாக.
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ஆம், ெம ந்த ஒ  ஸ் ரீ அங்  க் றாள் . அவ க்   ற்  ேநாய். அவள் இன்  
ஆஸ்பத் ரிக்  ெசன்  க்க ேவண் ம். அவள்  ன் வரிைச ல் அமர்ந்  க் றாள் . ஒ வா  
ெம ந்த ஸ் ரி. அவள் ெபயர ்  மாரி  டர்ஸன்.பா ங்கள்? சரி  மாட் ேய, ேதவன் ேமல் 
  வாசம் ைவ, பரேலாகத் ன்  ேதவன் தாேம, அைத ம ப  ம் யா ம் காணாதப க் , அந்த 
 சாைசக் ெகான்  ேபா வாராக, நீ ேதவ ைடய  மாரைன   வா க் றாயா? உன்    
இ தயத்ேதா ம் அவைர   வா க் றாயா? அவர ் ேமல்   வாசம் ைவத்  . அ  ஒன்  
மாத் ரேம நீ ெசய்ய ேவண் யவளா  க் றாய் . சரி.

இந்த பக்கத்  ள்ளவர ்எல்லா ம்   வா க்க ஆயத்தமா  க்  ர்களா? இந்த ேபாதகரிடம் 
நான் ேபசட் ம். உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ர்களா? அங் ள்ள ேவ  யாேரா 
ஒ வர ் ட   வா க் றார ் என்  நிைனக் ேறன் . நான் உங்களிடம் ேப  ேறன்  என்பைத நீர ்
அ ந் ெகாள்ள, எனக்  ப லளி ம், ேதவ ைடய வல்லைம,  ந்ைதையப்பற் ன எல்லா 
காரியங்கைள ம் ேமற்ெகாண்  ஆ க் ரிய ராஜ்யத்ைத அைடந்     ற .
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ஆம், எனக் ப்  ன்னால் ஒ  ஸ் ரீ இ க் றாள். அவ க்  என்ன ேகாளா  என்  
அவ க் த் ெதரிய ல்ைல. அவள்... ஓ, அந்த ஏைழ ஸ் ரீ! அவ க்  ஒன் , இரண் ,  ன் , 
நான்  ஐந்  அ ைவ   ச்ைசகள் ெசய்யப்பட்டன. ஆனால் அ  என்ன என்பைத அவர்களால்  
அ ந்  ெகாள்ள   ய ல்ைல. அ  என்னெவன்  அந்த ம த் வர்களால்  அ ந்  ெகாள்ளேவ 
  ய ல்ைல. ஓய் க்காக அவள் அரிேசானா   ந்  இங்  அ ப்பப்பட்  க் றாள் . அவள்  
   யானாைவச் ேசர்ந்தவள் . அவ ைடய ெபயர ்   ம   யர்சன் . சரி, எனக் ப்  ன்னால் 
எங்ேகா உள்ள   ம   யர்சேன எ ந்  நில், என்ைனப்பார், நான் ேதவ ைடய 
 ர்க்கதரி ெயன்    வா க் றயா? எனக்  உன்ைனத் ெதரியா . அ  உண்ைமயானால்,உன்  
ைகைய ஆட் , நாம் ஒ வ க்ெகா வர ் அ  கமாகாதவர்கள் . நான்   ன அைனத் ம் 
உண்ைமேய,அ  சரியா?உனக்  என்ன ேகாளா  என்  ம த் வர்கள்  அ ந்  ெகாள்ள 
  ய ல்ைல. அ  உன் நரம் க டன்  சம்பந்தப்பட்ட . நீ அைம யா  ந் ,   வா த்தால், 
 கமைடந்தவளாக      ம் வாய். ேதவைன   வா . ேதவ ைடய  மாரன் 
உ ேராெட ந்தார் என்    வா க் றாயா?

இந்த பக்கத் ல் உள்ளவைரக்   த்ெதன்ன?  ன்னா  ப்பவர்கேள, நீங்கள்    வா க்க 
ஆயத்தமா   க்  ர்களா? பாட் நீ   ஸ்தவனா  ப்ப ல் ம ழ்ச்  ெகாள் றாயா? நீ  ன்  
வாழ்ந்  ந்த வாழ்க்ைக   ந்  ெவளிேய , இப்ெபா     ஸ்தவனா  ப்ப  
அற் தமல்லவா?
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இங்  ஒ   மாட்  இ க் றாள். அ  ஒ  ஸ் ரீ, ஒ  மனிதன் ஒ   ள்ைள. அந்த ஸ் ரீ 
ேதவ டன்  ெதாடர்  ெகாண்  க் றாள். அவள் என்  ன்னால்  இ க் றாள் . அவ க்  ஒ  
 தமான வ ற்  வ  ஏற்ப  ன்ற . அதன்  ன்  அவள் பல னமைட றாள் . அவ ம் இந்த 
இடத்ைதச் ேசர்ந்தவள்  அல்ல. அவள் வரண்ட  ரேதசத்   ந்  வ  றாள் . அவள்  கான்சாஸ்  
பட் னத்ைதச்  ேசர்ந்தவள் .  அவள்  கணவர்  ஒ  ேபாதகர்.  அேதா  அவள்  அங்  உட்கார்ந் 
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இச்ெசய் கள்

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

19எ யா ம் ேபாஜனப  ம்

ெகாண்  க் றாள். உன்ைன எனக் த் ெதரியா . அ  உண்ைமயானால்,  மாட் ேய, இப்ப  
உன்  ைககைள ஆட் .சரி, ஐயா, சரி,    ெசன் ,கர்த்தரா ய இேய   ஸ் ைவ   வா த்  
 கம் ெப . கர்த்தைர   வா க் றாயா?

கட் டத் ல்  எல்லா பாகங்களி ம்  உள்ளவர்கேள, கர்த்தைர நீங்கள்    வா க்  ர்களா? 
நிச்சயமாக, அவர ் இங்  க் றார.் இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார்.  தைவ எங்  ந்தாள்  என்  எ யா க் க் காண் த்த அேத ேதவன், 
நீங்கள்  எங்  அமர்ந்  ெகாண்  ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  க்  ர்கள்  என்  எனக் ம் காண் க்க 
   ம். ஏெனனில் அ  ேநற் ம் இன் ம் மாறாதவரா  க் ற இேய   ஸ்  ன் ஆ , அைத 
நீங்கள்    வா க்  ர்களா? இங் ள்ள ஒவ்ெவா  நப ம் ஒ வர ் ேமல் ஒ வர ் ைககைளப் 
ேபா ங்கள். நான் உங்க க் ப் ெபா வாக ெஜ க்கப்ேபா ன்ேறன் . இந்த இடத் ேலேய 
  வா  ங்கள் . ஏேதா ஒன் ள்ள  என்  நீங்கள்  அ ந்  ெகாள் ர்கள்..நீங்கள்  
ஒவ்ெவா வ ம்.நீங்கள்    வா கள்  அல்லவா? அப்ப யானால் 'ஆெமன் ' என்  ெசால் ங்கள் 
(சைபேயார ் 'ஆெமன் ' என் ன்றனர். ஆ ). ேதவ ைடய ச கத் ல் இேய    ஸ்  ன்  
உ ர்த்ெத தைலக்   த்த  ைழயற்ற நி பண ைடய நீங்கள் , ஒ வர ்ேமல் ஒ வர ்ைககைள 
ேபாட் , ஒ வ க்ெகா வர ்ெஜ  ங்கள் .
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எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இங்  காத்  க் ம்  ட்டத்  னைர உம  கரங்களில் 
ஒப்  க் ேறன் . தங்கள்  பாவங்க க்காக மனந்  ம் ன இவர்கள் அைனவ ம் தங்கள்  
இடங்களில் ஒ  நல்ல சைபையச் கண்   ப்பார்களாக. ஆண்டவேர, இங்   யா யா ள்வர்கள்  
 கமைடவார்களாக. இவர்கள் வாழ்க்ைக ல்  காணப்ப ம் சாத்தானின்  வல்லைம இப்ெபா ேத 
  ய க்கப்ப வதாக. இப்ெபா   நான்  சாைசக் க ந் ெகாண் , இேய   ஸ்  ன்  
வல்லைம இந்த  ட்டத் னரின்  ேமல் இறங் , எல்லா  யா கைள ம், உபத் ரவங்கைள ம், 
எல்லா சந்ேதகங்கைள ம் நீக் ம்ப  ேவண் க்ெகாள் ேறன். ஆண்டவேர, நீர ்வந்  இவர்கைள 
 கப்ப த் ம். ேதவ ைடய  மாரனா ய இேய   ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறன்.
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