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நான் அ க்க    வ  ேபால், ' 'கர்த்த ைடய ஆலயத் ற் ப் ேபாேவாம் வா ங்கள்  என்  
எனக்  அவர்கள்  ெசான்ன ேபா  ம ழ்ச் யா  ந்ேதன் . ' '  ' 'கர்த்த ைடய ஆலயத் ற் ப் 
ேபாேவாம் வா ங்கள் '' என்  தா   ஒ  சமயம்   னான் என்  எண்  ேறன் . கர்த்த ைடய 
ஆலயத்ைதத் த ர ேமலான இடம் ேவெறான்ைற ம் நான் அ ேயன்.
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இன் ர ... ஜார் யா   ந்  அேநக நண்பர்கள் இங்  வந் ள்ளனர். இர  உண ற் ப் 
 ற  ஒ க்கால்  அவர்கள்      ம்பலாம். அவர்களில்  லர ்அதன்  ன் ம் தங் வார்கெளன 
நம்  ேறன் . எங்களிட ள்ள அைறகள்  உங்க க்காக  றந்  ெகா க்கப்பட் ள்ளன.

 தன் இரவன்  இந்த ேவதபாடத்ைத நாம் ெதாடர்ந்  நடத் ேவாம். கர்த்த க் ச ்
 த்தமானால் ,  ண் ம் ஞா றன்  இைத ெதாடரலாம்.

சாட்டக் வா ல் (chatauqua) நைடெபற  க் ம்  ட்டங்கள்  6 -ந்ேத யன்  
ெதாடங்  ன்றன.    ைறையத்  ட்டம் ெசய்  ப்ேபார ்அைனவ க் ம் இைத    ேறன் . 
நாங்கள்  சாட்டக் வா ல் ஒ  மகத்தான, அற் தமான ேநரத்ைத எ ர்ேநாக்   க் ேறாம். 
ஒவ்ெவா  சமய ம் எங்க க்  அங்  அற் தமான ேநரம் இ ந்  வந் ள்ள . சாதாரணமாக 
அங்   ரளான ஜனக் ட்டம் இ ப்ப ல்ைல....  மார ்பத்தா ரம் ேபர ்அ ல் கலந்  ெகாள்வ  
வழக்கம். கடந்த ஆண் ல்  ஏழா ரம் ேபர ் வந்  ந்தனர். இடம் நிரம்   ந்த . ஆ  ம் 
நிற்பதற்  அங்  ேபா ய ஸ்தலம் உண்டா  ந்த . ஆனால், இ க்ைககள்  அைனத்  ம் 
ஜனங்கள்  அமர்ந்  ந்தனர். அந்த  ட்டங்கைள நாங்கள்  எ ர்ேநாக்   க் ேறாம்.
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அேநக ேபாதகர் சேகாதரர்கைள இங்  காண்ப ல் எனக்   க்க ம ழ்ச் . இந்த  ஷனரி ன்  
ெபயர ்என் நிைன க் வர ல்ைல. சேகாதரன் , சேகாதரி ஹ ம்ஸ்  (HUMES). நீங்கள்  தாேன அங்  
அமர்ந்  ப்ப ? அவர்க ைடய  ள்ைளக ம்  ட. நீங்கள்  வந்  ப்ப ல் எங்க க்   க்க 
ம ழ்ச் . மற்றவர்கள், சேகா. பாட், சேகா. டால்டன், ஓ, அேநகர,் சேகா.  லர.் சற்   ன்  சேகா. 
கா ன்ைஸ கண்ேடன் . எல்ேலார் ெபயைர ம் அைழப்பெதன்ப   க ம் க னம். இன் ர  
நீங்கள்  கர்த்த ைடய  ட் ற்  வந்  ப்ப ல் நாங்கள்  ெப  ம ழ்ச் யைட ேறாம். எனக் ப் 
 ன்னால்  அமர்ந் ள்ள இந்த  ைலேயறப்ெபற்ற சேகா. ெந ல், நாங்கள்  ேதவ ைடய 
வார்த்ைதையப் ேபா க் ம் ேபா  என் டன் ெஜ த் க் ெகாண்  ப்பார.் சார் , உங்கைள ம் 
சேகாதரி ெநல் ைய ம்  ழந்ைதகைள ம் இன் ர  காண்ப ல் எனக்  ம ழ்ச் . ேவதத்ைதக் 
கற் ப்ப  என்ப ... சேகா. ெவல்ஷ் , உங்கைளத் ேத க்ெகாண்  ந்ேதன் . நீங்கள்   ன்னால்  
அமர்ந் ள்ளைதக் காண் ேறன் .
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ேவதாகமத்ைதக் கற் ப்ப  என்ப   க ம் அபாயகரமான ெசயலா ம். அ    கலான 
பனிக்கட்  ன்  ேமல் நடப்ப  ேபான்ற . ஆ  ம் இந்ேநரத் ல்  நாம்   ஸ்  இேய  க் ள்  எந்த 
ஸ்தானத்ைத அைடந் ள்ேளாம் என் ம்  ரண அ ைவ சைபயான  ெபற் க்ெகாள் தல்  
நல்லெதன்  எண்  ேறன்.  ரசங்கம்  ெசய்வெதன்ப   க ம் அ ைமயான . ஆனால், சேகா. 
 லர ் அவர்கேள, ேவதபாடம் கற் த் க் ெகா ப்பெதன்ப ,  க் யமாக சைபக் ,  ரசங்கம் 
ெசய்வைதக் காட்  ம் சற் ேமலான ஒன்றா ம்.  ரசங்கம் என்ப  பா ையக் கவர்ந் , 
வார்த்ைத ன்   லம் அவ ைடய பாவத்ைத உணர்த்  ற . ஆனால், ேவதபாடம் கற் த்தல் 
என்ப  ஒ  மனிதைன அவ ைடய ஸ்தானத் ல்  ெபா த்  ன்ற . நம  ஸ்தானம் என்னெவன்  
நாம் உண ம் வைர, நமக்  சரியான  தத் ல்   வாசம் இ க்க   யா .
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இந்த அெமரிக்க ஐக் ய நா கள் என்ைன   யா க்  அயல் நாட்   தனாக (ambassador) 
அ ப்  ள்ள  என்  ைவத் க்ெகாள்ேவாம். அவர்கள்  என்ைன அ காரப் ர்வமாக அ ப் னால் 
அ காரம்   வ ேம என்ைன ஆதரிக் ம். நான் ஒ  அயல் நாட்   தன் என்  
அங் கரிக்கப்பட்டால், நான்   ம் ெசாற்கள் அைனத் ேம அெமரிக்க ஐக் ய நா கள் 
  பைவேய.
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அப்ப யானால், ேதவன் நம்ைம தம   தர்களாக (ambassadors) அ ப்   ப்பாரானால், 
வானத்  ள்ள சகல அ கார ம், ேதவன் என்னவா  க் றாேரா அந்த அைனத் ம், அவ ைடய 
ேதவ தர்க ம், அவ ைடய வல்லைம அைனத் ம் நாம்   ம் ெசாற்கைள ஆதரிக்க ேவண் ம். 
நாம் அ ேஷகம் பண்ணப்பட் , சரியான  தத் ல் அவ ைடய  தர்களாக நாம் ஜனங்களிடம் 
அ ப்பப்பட்  ப் ேபாமானால்,ேதவன் தம  வார்த்ைதைய ெகளர க்க 
ேவண் யவரா  க் றார். ஏெனனில் அவர ் பயபக்  டன் ,  ' ' ேலாகத் ேல நீங்கள்  கட்  ற  
எ ேவா, அைத நான் பரேலாகத் ல் கட் ேவன் .  ேலாகத் ேல நீங்கள்  கட்ட ழ்ப்ப  எ ேவா, 
அைத நான்  பரேலாகத் ல் கட்ட ழ்ப்ேபன் '' என்     ள்ளார். ஓ, அத்தைகய மகத்தான 
வாக் த்தத்தங்கைள அவர ்சைபக்  அளித் ள்ளார்.

அன்ெறா  நாள் என் எளிய ெசாற்ப தத் ல்  நான் பரேலாகத்ைதக்   த்  கண்ட 
தரிசனத்ைத  வரித்தைதக் ேகட்ட அேநகர ்இங் ள்ளனர ்என்  நிைனக் ேறன் .
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ேதவன் தங்களிடம்   னதாகயாரா  ம் என்னிடம் எைதயா  ம்    னால் , அைத 
சந்ேத க்க நான்   ம் வ ல்ைல. அ  ேவதத் டன்  ஒத் ப் ேபாக ல்ைலெயன்றா ம், அந்த 
சேகாதரன்    யைவகைள  நான்  நம்பேவ   ற்ப ேவன் .  என்ைனப்  ெபா த்தவைர ல்  நான்
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ேவதத் ல் மாத் ரம் நிைலத்  நிற்ேபன் . அந்த சேகாதரன்  எைதேயா தவறாகப்  ரிந்  
ெகாண் ள்ளார் என் ம், அவர ் எங்ேகா சற்   ழப்ப ற் ள்ளார் என்  நான் ேயா ப்ேபன் . 
ஆ  ம் அவர,் என் சேகாதரன்  என்பைத நான் நம் ேவன்.

ஏதா  ம் என் இ தயத் ல் பற்  எரிந்  ெகாண்  க் மானால் , வரப்ேபா ம் ஆண் களில்  
அ  என்ைன  ட்  அகன்   டா  என்  நிைனக் ேறன் , ெசன்ற ஞா   காைல நடந்த 
சம்பவத்ைத என்னால் மறக்கேவ   யா . அ  என் வாழ்க்ைகைய  ற்  ம் மாற்  
அைமத்  ட்ட . எனக்  பயம்  ைடயா . எனக்  மரணத்ைதக்   த்    ேத ம் பய ல்ைல. 
மரணம் நம்ைம பயப்ப த்த ேவண் ய அவ ய ல்ைல. அ  என்னெவன்  நீங்க ம்  ரிந்  
ெகாண்டால் , நீங்க ம் அைதக் கண்  பயப்பட ேவண் ய அவ ய ல்ைல.... அைதக்   த்த 
அ பவம் உங்க க்  ஏற்பட ேவண் ம். ஏெனனில், அைத  வரிக்க ேவ  வ  ஏ  ல்ைல. 
அைத  வரிக்க ஏற்ற வார்த்ைதகள் ஆங் ல அகரா  ேலா அல்ல  ேவெறந்த அகரா  ேலா 
 ைடயா . ஏெனனில், அ  நித் யமா ம். அ  ேநற்  என்பதல்ல, நாைள என்பதல்ல, அல்ல  
நிகழ்காலத்ைதக்  த்தல்ல. அ , ''எனக்  நல் ணர்  ஏற்பட் ள்ள “ என்     ட்  ஒ மணி 
ேநரம் க த் ,  ”எனக்  அவ்வள  நல் ணர்  ேதான்ற ல்ைல'' என்    வ ம் ,  ண் ம் ஒ  
மணி ேநரம் க த் , ''எனக்  இப்ெபா   நல் ணர்  ஏற்பட் ள்ள '' என்    வதல்ல. அ  
எக்காலத்  ம் நிகழ்காலேம தான். பா ங்கள்? அ  ஓய்வ ல்ைல. அந்த ம ைம ெபா ந் ன 
சமாதானம் எக்காலத்  ம் நில  ெகாண்  க் ம்.
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அங்  பாவம் இ க்க   யா . ெபாறாைம இ க்க   யா ,  யா  இ க்க   யா . 
இைவயைனத் ம் பரேலாகக் கைரைய அைடயேவ   யா . இைத எ த் க்   ம்  லாக் யம் 
எனக்  அ ளப்படாமல் ேபானால், ஒ க்கால் அ  அ ளப்படாமல் இ க்கலாம். அப்ப யானால் 
ேதவன் என்ைன மன்னிப்பாராக. ஆனால், அந்த  லாக் யம் எனக்  அ ளப்ப மானால், நான்  
 லவற்ைறக்காண ேதவன் என்ைன  தலாம் வானம் வைரக் ம்  எ த் க் ெகாண்டார ்என்பைதக் 
 ற   ம்  ேறன் . ேவதத் ல் ஒ வர,் அ  ப ல் என்  நம்  ேறன் ,  ன்றாம் வானம் வைரக் ம் 
எ த்  ெகாள்ளப்பட்டதாக எ தப்பட் ள்ள .  தலாம் வானேம, இவ்வள  ம ைம 
ெபா ந் னதா  க் மானால்,  ன்றாம் வானத் ன் ம ைம எப்ப  இ ந்  க் ம்? அைதக் 
  த்  ப லால்  ப னான்  ஆண் களாக ேபச   ய ல்ைல என்ப ல்  யப்ெபான்  ல்ைல. 
அவன் சரீரத்   ந்தாேனா, சரீரத் ற் ப்  றம்ேபா  ந்தாேனா என்  ெதரிய ல்ைலெயன்  
அவன்    றான் . அந்த மகத்தான அப்ேபாஸ்தல டன்   ட நா ம் ேசர்ந் , அவ ைடய 
உத் ேயாகத்ைத ப ர்ந்  ெகாள்ளேவா அல்ல  என்ைன அவ க்  சமமாக் க்ெகாள்ளேவா நான் 
 யல ல்ைல, நான் சரீரத் ற் ப்  றம் ேபா  ந்ேதேனா என்  அ ேயன் என்   ற 
  ம்  ேறன் . ஒன்  மாத் ரம் எனக் த் ெதரி ம். உங்கைள எவ்வள  தத் பமாகக்  
காண் ேறேனா, அவ்வள  தத் பமாக அ  அைமந்  ந்த .
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ஒ     ேமகம் அல்ல  ஆ  அங்   தந்  வ ெமன் ம், அைதக் கண் ,  ' 'அேதா என் 
சேகாதரன் அங்  ெசல் ன்றார,் அேதா என் சேகாதரி அங்  ெசல் ன்றாள். அ , சார்  ம், 
ெநல்  ம். அேதா, சேகாதரன். ஸ்ெபன்ச ம், சேகாதரி. ஸ்ெபன்ச ம் ெசல் ன்றனர'்' என்  
  ேவன்  என்  நான் நிைனத் க்  ெகாண்  ந்ேதன் . அ  எப்ெபா  ம் எனக் ப்   ராகேவ 
இ ந்த . என் கண்கள் கல்லைற  ள்  அ   ெகாண்  க் மானால், ேகட்பதற்  என் கா கள்  
இல்லா  க் மானால் , என் இரத்தம் உைறந்  ேபாய் அவர்கள் என் சவத் ற்  ைதல ட் , அ  
இப்ெபா   தண்ணீரிேலா அல்ல  நிலத் ேலா இ ந் , என்  ந்தைன சக்  ம் என்  ைள 
அ க்க ம் அ ந்  ேபான  ன் , நான்   தந்  ெகாண்  க் ம் ஒ  ஆ யா ராமல்  ேவ  
எவ்வா  இ க்க    ம் என்  நான்   யந்த ண் . அ  என்ைன வ த்தமைடயச் ெசய்த .
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நான் எப்ப , ' 'ஹேலா சேகா. பாட், ஹேலா சேகா. ெந ல், உங்கைளக் காண்ப ல்  ெப  
ம ழ்ச் ,“ என்  ஒ  ஆ ையப் பார்த்   ற    ம் என்  ேயா ப்ப  
வழக்கம்...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................

ஆனால், நான் ெகாண்  ந்த க த்  தவெறன்  உண  ேறன் . ஏெனனில், “  க் ரிய இந்த 
 டாரம் அ ந்  ேபானா ம், ேவெறான்  நமக்காகக் காத்  க் ற ,'' என்  ேவதம் 
   ன்ற . கா கள் , உத கள் ,  ந்ைத இவற்ைற ெகாண்ட ேவெறா ,  டாரம்.  ”  க் ரிய 
இந்த  டாரம் அ ந்  ேபானா ம் ேபசக்  ய, உணரக்  ய மற்ெறா  சரீரம்.
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இந்த க த் , இப்ெபா   என் மன ல் ேதான்  ற . ேமாேச மரித்  எண்   ஆண்  
காலமாக யா ேம அ யாத கல்லைற ல் ைவக்கப்பட்  ந்தான் . எ யா ம், ஐந்   
ஆண் க க்   ன்  பரேலாகத் ற்  ஏ ச்ெசன்றான் . ஆனால், ம  பமைல ன்  ேமல் அவர்கள்  
இ வ ம் இேய  டன்  ேப  றவர்களாகக் காணப்பட்டார்கள்.

சா ேவல் மரித்   ைறந்தபட்சம்  ன்   தல் ஐந்  ஆண் கள்  க த்த  ற  
எந்ேதாரி  ந்த  னியக்காரி அவைன ெவளிேய வரப்பண்ணினாள் . அவள்  கங் ப் ற   ந் , 
''நீர ்என்ைன ேமாசம் ேபாக் னீர். நீர ்ச லாச்ேச. நான் ேதவர்கள்  ஏரி வ  றைதக் காண் ேறன் '' 
என்றாள் ( 1 .சா ; 28:12,13) அவள் அஞ்ஞானி, பா ங்கள் . ஆகேவ அவள்,  ' 'ேதவர்கள்  ஏ  
வ  றைதக் காண் ேறன்“ என்றாள் .

11



3 த் ர  காரம் - பாகம்  - 1

ச லால் சா ேவைலக் காண  ய ல்ைல. அவன் அவளிடம் ,  “அவ ைடய  பம் என்ன? 
அைத எனக்   வரித் ச் ெசால்” என்  ேகட்டான் .

அவள், ''அவர ்ெம ந்த ேதக ைடயவர். அவர ்சால்ைவையப் ேபார்த் க் ெகாண்  க் றார“் 
என்றாள்.

அவன் பரபரப் டன் , அ  தான் சா ேவல் . எனக்   ன்னால் அவைரக் ெகாண்  நி த் '' 
என்றான். சா ேவ ன்  உ வைமப்  அல்ல  தன்ைம எ  ம் மாற ல்ைல என்பைத நீங்கள்  
கவனிக்க ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . அவன் , அப்ெபா  ம்  ர்க்கதரி யா  ந்தான் . 
அ த்த நாள் என்ன ேநரி ெமன்  அவன் ச  டம்   னான்.

எனேவ பா ங்கள் , நாம் கல்லைற ன  ல் அ    லம்  ேறாம். ஆனால், மரணம் நம  
தன்ைம எைத ம்  ைறப்ப ல்ைல. நம  இ ப் டத்ைத மாத் ரம்  அ  மாற்  ற . 
இவ் டத்   ந்  அ  நம்ைம... வய  என்றால்  என்ன? நான்  இன் ம் ஒ  மணி ேநரம் 
உ ேரா  க்க ேநர்ந்தால் நான்  ப னா  வய  நிரம் யவர்கைளக் காட்  ம், ஐந்  வய  
  வர்கைளக் காட்  ம் அ க காலம் உ ர ்வாழ்ந்  க் ேறன் . வய  என்ப  ஒன்  ல்ைல. 
நாம் ஒ  ேநாக்கத் ற்காக, ஏேதா ஒன்ைறச ்ெசய்வதற்காக இங் ள்ேளாம்.

இங்  அழகான அேநக தாய்மார்கள்  அமர்ந் ள்ளனர். அவர்களில்  ல க்  அ ப , எ ப  
வய  ஆ  ட்ட . அவர்கள், சேகா.  ரான்ஹாேம, நாங்கள்  என்னத்ைத சா த்   ட்ேடாம்?'' 
என்  ேகட்கலாம். நீங்கள்  உங்கள்   ள்ைளகைள வளர்த் ர்கள் . நீங்கள்  என்ன ெசய்ய 
ேவண் ெமன்    க்கப்பட்  ந்தேதா, அைத ெசய் ர்கள் .
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வயதான தகப்பன்மார்கள்  லர,் நாங்கள்  நிலத்ைத உ   பண்ப த் ேனாம். நாங்கள்  
அைதெயல்லாம் ெசய்ேதாம். ஆனால், நாங்கள்   ரசங்கம் ெசய்ய ல்ைல,'' எனலாம். ேதவன் 
உங்கைள எதற்காக அ ப் னாேரா, அைத  ைழ ன்  ெசய் ர்கள். எனேவ, உங்க க்  
பரேலாகத் ல் ஒ  இடம் உண்டா  க் ம்.

ேநற்  ஒ  வேயா ப ம த் வ நண்ப டன்  உைரயா க் ெகாண்  ந்ேதன் . அவ க்  
எண்ப  வய  நிரம்  ட்ட . அவ ைடய ைமத் னி இன் ர  சைபக்  வந்  க் றாள். 
அவைரக்   த்  அவள்  சற்  கவைல ெகாண்  ந்தாள். எனேவ, அவைரப் பார்க்கச் 
ெசன்  ந்ேதன் . நான்  அவ டன் உைரயா க் ெகாண்  ந்த ேபா  அவ ைடய  கம் 
 ரகாச ற்ற . அேநக ஆண் க க்   ன்  ெகாலராேடா ல்  அவர ் ேவட்ைடயா ன்  சம்பவம் 
ஒன்ைற என்னிடம்   க் ெகாண்  ந்தார.் அங்  தான் நா ம் ேவட்ைடக் ச ் ெசல் ேறன் . 
அவ ைடய  கம்  க ம்  ரகா க்க ெதாடங் ன . நான் அவரிடம், ''எவ்வள  காலமாக நீங்கள்  
ம த் வத்  ைற ல் இ க்  ர்கள்?'' என்  ேகட்ேடன் .
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''நீ பால்   க் ம்  ழந்ைதயா  ந்த  தற்ெகாண்ேட'' என்  அவர ் ப லளித்தார். ேம ம் 
அவர,் ''அேநக ைற நான் என்   ைர ல் ேசணம் கட் ,   ச்ைசக்  ேவண் யைவகைள ேதாள் 
ைப ல் எ த் க் ெகாண் , அைத ெதாங்க ட் க் ெகாண்  ெசன்ற ண் . அேநக ைற நான் 
நடந் ம்  ட ெசன்ற ண் '' என்றார்.

நான், ' 'ஆம், நீேராைடகளின்  கைரகளில், அ காைல ல் இரண்  மணிக் , ைக ல் டார்ச் 
 ளக்ைகப்   த்  ெகாண்  ெசன்  வ ற்  வ யால் அவ  ற்ற ஒ      ழந்ைதக்ேகா 
அல்ல   ரசவ ேவதைன ெகாண்  ந்த ஒ  ெபண் க்ேகா அவர்கள்  ட்ைடத் ேத க்கண்  
  த்  ைவத் யம் பார்த்  ப் ேர'' என்ேறன்.

''அ  உண்ைம என்றார் அவர.்''

நான், ' 'டாக்டர், அ ைவ ம் அ யாைம ம்  ரிக் ம் அந்த ேகாட் ற்  அப்பால், அவ் தம் 
ேசைவ  ரிந்த ம த் வர்க ெகன ேதவன் ஒ  இடத்ைத ைவத் ள்ளார் என்  உங்க க்  
ெதரி மா?'' என்  ேகட்ேடன் .
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அவ ைடய கண்களில் கண்ணீர ் மல் ய . அவர ் அழத் ெதாடங் னார். அவர், தம  
பல னமான கரங்கைள நீட்  என்ைனப்   த்  ெகாண் ,  ' 'அப்ப  இ க்கலாம் என்  
நம்  ேறன் '' என்றார். இந்த ேதசத் ற்  அப்பால், ேதவன் ஒ  மனிதனின் ஆத் மா ன்  
தன்ைமைய ஆராய்ந்த  றார்.

 ன்  நான் அவ க்  இந்த   ப் யளிக் ம் ேவதவாக் யம்  ஒன்ைற   ேனன். அேநக ைற 
ேச  நிைறந்த வயல்களின்  வ யாக இர ல் நடந்  ெசன் , யா க்கா  ம் ஒ வ க்  உத  
ெசய்ய  யன் , அதற்காக கா  வாங்காமல் அவர ் இ ந்   க்கக்  ம். பரவா ல்ைல. நான் 
அவரிடம், ''இரக்க ள்ளவர்கள்  பாக் யவான்கள்; அவர்கள் இரக்கம் ெப வார்கள்'' என்  இேய  
ேவதத் ல்    ள்ளார்'' என்  ெசான்ேனன். அ  உண்ைம.

இன் ர , கர்த்தர் அ ம த்தால், சைபக்  இந்த  ன்  பாடங்கைளக் கற் த் , அவர்கள் 
எப்ப , எைத எ ர ் ேநாக்   க்க ேவண் ம் என் ம், நாம் யார ் என் ம் காண் க்க 
  ம்  ேறன் .  தலாவதாக நாம் அப்ேபாஸ்தலனா ய ப ல் எேப ய க்  எ  ன நி பத் ன்  
 தலாம் அ காரத்   ந்  ெதாடங்கலாம். இந்த  ன்  நாட்களி ம், ஒவ்ெவா  மாைல  ம், 
 தல்   ன்  அ காரங்களில்  ஒவ்ெவான் ைன  நாம்  ப ப்ேபாம்.  இன் ர ,   தன்,  ம ப  ம்
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ஞா   காைல. எேப யர;்  1ம் அ காரம். நாம் ஒ  த்  இப்ெபா   இைத ஆரா ம் ேபா , 
இைத உங்களிடம்  ற   ம்  ேறன் . எேப யர ் த்தகம் பைழய ஏற்பாட்  ள்ள ேயா வா ன்  
 த்தகத் டன்   ற்  ம் இைண ன்ற . எேப யர ் த்தகம்.

நம  பாடத்ைத  ட்  நாம் சற்  அகன்  ெசன்  ட்டால் , எங்க டன்  சற்  ெபா த் க் 
ெகாள் ங்கள் . அைத ெதாடங் ம்.  ன்  நாம் தைல வணங் , அவ ைடய உத ையக் 
ேகா ேவாம்.
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ஆண்டவேர, நாங்கள்  உம  பரி த்த வசனத்ைத இப்ெபா   அ   ேறாம். வானத்ைத ம், 
  ைய ம்  ட அ   க ம் பா காப்பாக உள்ள . ஏெனனில் ேவதாகமத் ல், “வான ம்    ம் 
ஒ ந் ேபாம், என் வார்த்ைதகேளா ஒ ந்  ேபாவ ல்ைல'' என்  நாங்கள்  வா க் ேறாம். உம  
இரத்தம் என் ம்  ரயத் னால் ெகாள்ளப்பட்டவனாய் இந்த  ரசங்க  டத் ன் ேமல் இன் ர  
நான் வந்  க் ம் இந்த பயபக் யான ேநரத் ல் , இன் ர  இங்  அமர்ந் ள்ள இந்த அ ைமயான 
மானிடர், வரப்ேபா ம் அந்த வாழ்க்ைகக்ெகன ஒவ்ெவா     நம் க்ைகைய ம் இ கப்பற் க் 
ெகாள் ன்றனர். இன் ர  இங் ள்ள ஒவ்ெவா    வா  ம் தன் ஸ்தானத்ைத உணர்ந்  
ெகாள்ள, அ  ேபா மானதா  ப்பதாக. ஆண்டவேர, இந்த மகத்தான ஐ வரியத் க் ள்  இன் ம் 
வராத ஒவ்ெவா வ ம், ராஜ்யத்ைத ேநாக்  ெதாடர்ந்  ெசன்  வா ற்காப்ேபான்  கதைவத் 
 றக் ம் வைரக் ம் கதைவத் தட் ம்ப  அ ள்   ரி ம்.

ேவதாகமத்ைத யா ம் ெசாந்த தத் ல்  யாக் யானம். ெசய்யக்  டா  என்  நாங்கள்  
ப க் ேறாம். ஆண்டவேர, நாேனா அல்ல  ேவெறந்த ஊ யக்காரேனா ெசாந்த 
 யாக் யானத்ைத வார்த்ைதக்  அளிக்காதப க்  த த்     ராக! அ  எ தப்பட்ட 
 தமாகேவ அைத நாங்கள்  ப த்    வா க்க அ ள் ரி ம்.  க் யமாக, ஆ களின்  
ேமய்ப்பர்கள் என் ம் நிைல  ள்ள ேபாதர்களா ய நாங்கள் , அந்த    மந்ைதக டன்  
என்றாவ  ஒ  நாள் அந்த மகத்தான ேதசத் ல் ஒன்    ேவாம். நாங்கள்  கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  ன்  ச கத் ல் நின் , ப ல், ேப  ,  க்கா, மாற் , மத்ேத  ேபான்றவர்கள்  
அவர்க ைடய சந்த க டன்  நியாந் ர்க்கப்ப வைத காண்ேபாம். ஆண்டவேர, நான்  
தாழ்ைமேயா  தவழ்ந்  வந்  உம   ைலேயறப் ெபற்ற பாதங்கைள என் ைககளினால் ெதா ம் 
அந்ேநரத் ல், ஒ  ேகா  பரி கைள (trophies) உம  பாதத்தண்ைட ல்  ைவத் , ' 'ஆண்டவேர, 
இவர்கள் உம் ைடயவர்கள்“ என்   ற அ ள் ரி ம்.
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ஓ, ேதவேன உம  ஆ  னா ம், அன் னா ம் நன்ைம னா ம் எங்கைளப்   தாய் 
நிரப்  ராக. அந்த க ஞன்  அேநக ஆண் க க்   ன்  தன் க ைத ல் எ  ன  ேபால், 
அ ைமயான மரிக் ம் ஆட் க் ட் யானவேர,  ரயத் னால் ெகாள்ளப்பட்ட ேதவ சைப பாவம் 
ெசய்யாதப  இரட் க்கப்ப ம் வைரக் ம், உம   ைலேயறப்ெபற்ற இரத்தம் அதன் 
வல்லைமைய ஒ க்கா ம் இழந்  ேபாவ ல்ைல உம  கரத்   ந்  ெப க்ெக த்த அந்த 
இரத்த ெவள்ளத்ைத நான்   வாசத் னால் கண்ட   தல்  ட் ன்  அன்ேப என் பாட்டா ள்ள . 
நான் மரிக் ம் வைரக் ம் அ  அவ்வாேற இ க் ம்.'' அந்த க ஞன்  ெதாடர்ந் , இந்த எளிய, 
மழைல ேப ம்  க்  நா  ெமளனமாக. கல்லைற ல் ப த் க் ெகாண்  க் ம் ேபா , 
இனிைமயான பாடல்  ஒன் ன்  லமாய் உம  இரட் ப் ன்  வல்லைமையக்   த் ப்பா ேவன் '' 
என் றார். அப்ப யானால், உம் ைடய  ள்ைளக க் . கல்லைற மரணத்ைத அளிப்ப ல்ைல 
என்  ெதளிவா ற . அ , இைளப்பா தல் ஸ்தலம் மாத் ரேம. அ , நாங்கள்  மைறந்  
ெகாள் ம் ஸ்தலம். அங்  அ  ள்ள  அ யாைமையத் தரித் க் ெகாள் ற .
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ஆண்டவேர, வார்த்ைத ல்  எங்க க்  அளிக்கப்பட் ள்ளைத இன் ர  நாங்கள்  ெதளிவாகக் 
காணக்   ைப ெசய் ம். ஆண்டவேர, உம  வ ைக மட் ம் உமக்  நாங்கள்  உண்ைமயாக 
ஊ யம் ெசய்ய, எங்கள்  பணி ல் எங்கைளப் ெபா த் ம். இைத இேய  ன்  நாமத்  ம் 
அவ ைடய நி த்தமாக ம் ேகட் ேறாம். ஆெமன்.

இப்ெபா  , நான் உங்களிடம்   ன்  தமாக எேப யர ்  த்தகம்...   ய ஏற்பாட் ல் 
காணப்ப ம் மகத்தான  த்தகங்களில், இ  ஒன்  என்ப  என  க த் . கால் னியக் ெகாள்ைக 
ஒ  ற ம், ஆர் னியக் ெகாள்ைக மற்ெறா   ற ம் ெசல் ன்ற . ஆனால், எேப யர ் த்தகேமா 
அைவகைள ஒன்  ேசர்த்  சைபைய அதன் ஸ்தானத் ல்  நி த்  ன்ற .
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அைத நான் ேயா வா ன்   த்தகத் டன்  ஒப் ட்ேடன் . நீங்கள்  கவனிப் ர்களானால், இஸ்ரேவல் 
ஜனங்கள்  எ ப்   ந்  ெவளிேய ெகாண்  வரப்பட்டனர். அவர்க ைடய  ரயாணம்  ன்  
கட்டங்கைளக் ெகாண்ட .  தலாம் கட்டம், எ ப்ைத  ட்  வ தல். அ த்த கட்டம், 
வனாந்தரத் ல்  ரயாணம் ெசய்தல். அதற்க த்த கட்டம் கானாைன அைடதல்.

கானான்  ஆ ர வ ட அரசாட் க்   ன்னைடயாளமாகத்  கழ்வ ல்ைல. அ  
ெஜயங்ெகாள்பவனின்  காலத் ற்   ன்னைடயாளமாக அைமந் ள்ள . ஏெனனில், அவர்கள் 
கானானில்  ெகான் ,  ட்ெடரித்  ேதசத்ைதக் ைகப்பற் னர.் ஆ ரம் வ ட அரசாட்  ல் மரணம் 
இ க்கா .
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அ , ெசய்த ேவெறான்  என்னெவனில், அவர்கள்  ேமாேசைய   வா த்  எ ப்ைத  ட்ட 
 ன் ,   வாசத் னால் நீ மானாக்கப்ப தல்  (Justification) என்பைதக் ெகாண்  வந்த  
வனாந்தரத் ல் அக் னி ஸ்தம்பத்ைத  ன் ெதாடர்ந்  ப  ெச த்தப்பட்ட ஆட் க் ட்  ன்  பாவ 
நிவாரணத் ன்   ழ்   ரயாணம்  ெசய்தல்,  பரி த்தமாக்கப்ப தல்  (Sanctification):  அதன்   ன் 
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வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற் ள்   ரேவ த்தல்...

  ய ஏற்பாட் ன்    வா க்  வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட் ள்ள ேதசம் எ ? அந்த 
வாக் த்தத்தம் பரி த்த ஆ தான். ''அதற் ப்  ன்  நான் (கைட  நாட்களில்) மாம்சமான யாவர் 
ேம ம் என் ஆ ைய ஊற் ேவன்; ஊ யக்காரர ்ேம ம் ஊ யக்காரிகள்  ேம ம் அந்நாட்களில் 
என் ஆ ைய ஊற் ேவன் . அவர்கள்  ர்க்கதரிசனம் உைரப்பார்கள் . வானத்  ம்     ம் 
இரத்தம் அக் னி  ைக ஸ்தம்பங்களா ய அ சயங்கைளக்  காட் ேவன் ,'' (ேயாேவல்; 2:28-36) 
ெபந்ேதேகாஸ்ேத நாளன்  ேப  ,  ரசங்கத் க்  ேவண் யதன்  ெபா ைள எ த்   ரசங்கம்  
ெசய்    த்த  ன்  ' 'நீங்கள்  மனந்  ம் , ஒவ்ெவா வ ம் பாவமன்னிப் க்ெகன்  
இேய   ஸ்  ன்  நாமத் னாேல ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள்'' என்    னான். 
பாவ மன்னிப் , பாவம் அைனத்ைத ம் கைளந்  ேபா தல் .
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நீங்கள்  கவனித் ர்களா? ேயார்தாைனக் கடப்பதற்   ன்  ேயா வா ஜனங்கைள ேநாக் , 
''உங்கள்  பாளயத் ற்  ெசன்  உங்கள்   ணிகைள  த்தம் பண் ங்கள் . உங்கைளப் பரி த்தம் 
பண்ணிக் ெகாள் ங்கள் . யா ம் உங்கள்  மைன களிடத் ல்  ரேவ க்க ேவண்டாம். இன் ம் 
 ன்  நாட்க க் ள்  ேதவ ைடய ம ைமையக் காண் ர்கள்“ என்றான். பார்த் ர்களா? 
வாக் த்தத்தத்ைத  தந்தரித் க் ெகாள்வதற்  அ  ஆயத்தமா ம் கற்பாராம்  ைறயா ம். 
இஸ்ரேவல க்  அளிக்கப்பட்ட வாக் த்தத்தம் என்னெவனில்; ேதவன் ஆ ரகா க்  பாலஸ் னா 
ேதசத்ைத த வதாக வாக்களித்  ந்தார். அ  என்ெறன்ைறக் அவர்க ைடய 
 தந் ரமா  க் ம் அவர்கள் என்ெறன் ம் அத்ேதசத் ல்  தங்   க்க ேவண் ம்.
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வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத அைட ம்  ன்  கட்டங்கள்  இ ந்தன. அ    ய 
ஏற்பாட் டன்   ற்  ம் இைணவைதக் கவனி ங்கள் ...

இ  உங்கள்   ல ைடய க த் க்க க்   ரணா  க்கலாம். அ ைமயான நசரீன் 
ஜனங்கேள, ேதவ சைப ஜனங்கள் , இ  உங்கைளப ்  ண்ப த்த ேவண்டாம் இைத  ர்ந்  
கவனி ங்கள்  இந்த ஒப் வைம  ற்  மாக இைண ன்றதா என்பைத நன்  கவனி ங்கள் .

இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்   ரயாணத் ல்   ன்  கட்டங்கள்  இ ந்தன. இந்த  ரயாணத்  ம் 
 ன்  கட்டங்கள்  உள்ளன. நாம் கர்த்தரா ய இேய    ஸ் ைவ   வா த்    வா த் னால்  
நீ மானாக்கப்பட் , எ ப்  ேதசத்ைத  றக்கணித்  ெவளி வ  ேறாம்.  ன்  அவர ்  ந் ன 
தம  இரத்தத் ன்   லம் நாம் அந்நிய ம் சஞ்சாரிக மா , நமக்  வாக் த்தத்தமாக 
அளிக்கப்பட் ள்ள அந்த வரப்ேபா ற ேதசத்ைதேய நாம் நா த் ேத  ேறாம் என்     ேறாம்.
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வனாந்தரத்   ந்த, இஸ்ரேவல் ஜனங்க ம் அப்ப தான்  இ ந்தனர.் அவர்க ம்  
சஞ்சாரிகளாகத்  ரிந்  ெகாண்  ந்தனர.் இைளப்பா வதற்  அவர்க க்  இடம் ஏ  ல்ைல. 
ஒவ்ெவா  இர ம், அவர்கள் அக் னி ஸ்தம்பத்ைத  ன் ெதாடர்ந்   ரயாணம் ெசய்தனர.் 
   ல்  அவர்கள் வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைதயைடந்  அங்ேக தங் னர்

  வா  ம் அந்த இடத் ற்  தான் வர ேவண் யவனா  க் றான் .  தலாவதாக அவன் ஒ  
பா  என் ம் உணர்ைவ ெப  றான் . அதன்  ன்  அவன் தண்ணீரினால்  ரிக்கப்பட் , இேய  
  ஸ் ைவ   வா த் ,   வசனத்ைதக் ெகாண்  தண்ணீர்   க் னால் 
 த் கரிக்கப்ப  றான் . அவன் ,   வாசத் னால் நீ மானாக்கப்பட்  க் றப யால், அவன் 
  ஸ்  ன்   லமாய் ேதவனிடத் ல்  சமாதானம் ெபற் , இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ற் ள்  
ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்  பங்காளியா ,  ரயாணத் ல் பங்  ெகாள் றான் . உங்க க் ப் 
 ரி ன்றதா? அப்ெபா  , அவன் அந்நிய ம் சஞ்சாரி மா ன்றான் . அவன் எைத ேநாக்  
 ரயாணம் ெசய் றான்? ேதவன் ெசய்த வாக் த்தத்தத்ைத ேநாக் .

24

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்டைத அைடவதற்   ன்   ரயாணம் 
ெசய்தனர.் இைத  ரிந்  ெகாள் ங்கள் . அங்  தான் நசரீன்க ம், யாத் ரீக பரி த்த மா ய, 
நீங்கள்    ந்  ேபானீர்கள், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  காேதஸ்  பர்ேனயாைவ அைடந்த டன் , 
ேவ காரர்கள் கடந்  ெசன் ,   ம்  வந் ,  ' 'ேதசம்  க ம் நன்றா ள்ள '' என்றனர். 
அவர்களில் பலர,்  ' 'அந்த ேதசத்ைத நாம் ைகப்பற்ற   யா . ஏெனனில், அந்த பட் னங்கள் 
அரணிப்பானைவகளாய்  இ க் ன்றன'' என்றனர். ஆனால் ேயா வா ம், காேல ம், ''நாம் அைத 
எளிதாய் ெஜ த் க் ெகாள்ளலாம்'' என்றனர். அவர்கள் , ஏற்கனேவ ைகெயாப்ப ட் ள்ள 
சாசனத் ன்  காரணமாக   ைப ன்  இரண்   ரிையகைள மாத் ரேம   வா த்தனர். 
நீ மானாக்கப்ப தல், பரி த்தமாக்கப்ப தல். எனேவ, அவர்களால் அதற்  ேமல்  ன்ேனற 
  ய ல்ைல. கவனி ங்கள் . அந்த சந்த    வ ேம வனாந்தரத் ல் அ ந்  ேபான . ஆனால், 
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற் ள்  ெசன்  அ  நல்ல ேதசம் என் ம் அத்தாட் ையக் 
ெகாண்  வந்த இ வர,்  “நாம் அைத எளிதாய் ெஜ த் க் ெகாள்ளலாம். ஏெனனில், அ  
ேதவ ைடய வாக் த்தத்தமா ள்ள  என்றனர். எனேவ, ஜனங்கள்   ன்ேன ச் ெசன்  பரி த்த 
ஆ ையப் ெபற் , அந்நிய பாைஷ ேப  ேதவ ைடய வல்லைமையப் ெபற் , அற் தங்கைள ம், 
அைடயாளங்கைள ம் ெசய்வதற் ப் ப லாக, அ  அவர்க ைடய பாரம்பரியப் ேபாதைனகைள 
 ைலத் ப ் ேபா ம் என்  எண்ணினர். என்ன ேநர்ந்த ? அவர்கள் வனாந்தரத் ல் அ ந்  
ேபா னர். அ  உண்ைம.

25

ஆனால்,   வா களா ய காேல ம், ேயா வா ம் வாக் த்தத்தத்ைத ேநாக்  நடந் , 
ேதசத்ைத  அைடந்  அைத   தந்தரித் க்  ெகாண் ,  அ ல்  தங் னர.்  எனேவ,  நாம்
26
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நீ மானாக்கப்ப தல், பரி த்தமாக்கப்ப தல் இைவக டன்  நின்  டக்  டா . நாம், பரி த்த 
ஆ  ன் அ ேஷகத் ற் ம் ெசல்ல ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். நாம் ஞானஸ்நானம் ெபற்  
இேய    ஸ் ைவ   வா ப்ப டன்  நின்  ட ேவண்டாம். நம் ைடய பாவ 
வாழ்க்ைக   ந்  அவர ் நம்ைம  த் கரித்தார் என்பதற்காக, நாம் நம் ைடய ஸ்தானத்ைத, 
பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் என் ம் வாக் த்தத்தத்ைத அைடய 
ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். ெபந்ேதேகாஸ்ேத நாளன்  ேப  ,  “வாக் த்தத்தமான  
உங்க க் ம் உங்கள்   ள்ைளக க் ம் நம் ைடய ேதவனா ய கர்த்தர் வரவைழக் ம்  
 ரத்  ள்ள யாவ க் ம்  உண்டா  க் ற ” என்றான்..

எனேவ, எேப யர ் நி பம் ேயா வா ன்  த்தகத்ைதப் ேபால் நம்ைம ஸ்தானத் ல்  
ெபா த்  ற . ேயா வா ேதசத்ைத  தந்தரித் க் ெகாண்ட  ன் .  “எப் ரா  க்  இங்ேக, 
மனாேசக்  இங்ேக, காத் க்  இங்ேக, ெபன்ய  க்  இங்ேக'' என்  ேதசத்ைதப் பங் ட் க் 
ெகா த்தான்  என்பைத கவனித் ர்களா?

27

கவனி ங்கள் ! இ  நம் இ தயத்ைத ஜ வாைல  ட்  ற . ஒவ்ெவா  எ ெரயத் தா ம், 
அவ ைடய  ரசவத் ன்  ேபா , வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ன்  அந்த  ழந்ைத 
எந்த டத் ல்  இ க் ம் என்பைதக்   னாளாம். ஓ, அ  ஒ  ெபரிய ஆராய்ச் , அந்த 
 பரங்கைளெயல்லாம்  றப்ேபானால் மணிக்கணக்கா ம். நம  சைப கட் டம் கட்    ந்த 
 ன் , ஓரிரண்  மாதம் இைதக்   த்   ரசங் க்க   ம்  ேறன் . கவனி ங்கள் , ஒவ்ெவா  
தா ம் தன்  ரசவத் ன்  ேபா , ''எப் ரா ம்'' என்   ப் ட்ட ேபா , அவ ைடய கால்கள் எங்  
படேவண் ெமன்  அவ ைடய ஸ்தானத்ைத அவள் நிர்ண த்தாள். அப்ப ேய ஒவ்ெவா வ ம் 
ெசய்தனர.்

இைத அ யாத ேயா வா, வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத அைடந்த  ற , பரி த்த 
ஆ  ன் ஏ த னால், ஒவ்ெவா  மனித க் ம் பரி த்த ஆ யானவர் அவ ைடய  றப் ன்  
ேபா  அவ க்  என்ன வாக்களித்தாேரா, அைதேய அவ க்  அளித்தான் .

அவர்க ைடய  ரசவ ேவதைன ன்   லமாய்  லைர ேதவன் எவ்வா  சைப ல் 
நிய த் ள்ளார்.  ல சமயங்களில் அ   க ம் வல்லைம ெபா ந் னதா ள்ள . சைபயான  
ெவளிப் ற உல ன்  உபத் ரவங்களின்  காரணமாக ேவதைனப்ப ம் ேபா ; சைபயான  
கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  ேமல்   வாசம் ைவத் , பரி த்த ஆ ையக்   த்த 
வாக் த்தத்தம், ெபந்ேதேகாஸ்ேத நாளில் எவ்வள  உண்ைமயா  ந்தேதா, அவ்வள  
உண்ைமயாக, அ  நமக்  இ ந்  வ ம் இக்காலத் ல், அவர்கள்  ேதவ ைடய ராஜ்யத் க் ள்  
 றந்த  ற , பரி த்த ஆ யானவர் சைப ல்  லைர அப்ேபாஸ்தலராக ம்,  லைர 
 ர்க்கதரி களாக ம்,  லைர ேபாதகராக ம்,  லைர ேமய்ப்பராக ம்,  லைர 
  ேசஷகராக ம் ஏற்ப த் னார்.  ன் , அவர ் சைபக்  அந்நிய பாைஷ ேப ம் வரத்ைத ம், 
பாைஷக்  அர்த்தம் உைரத்தல், ஞானம், அ  ,  கமாக் ம் வரங்கள் . அற் தங்கள்  ெசய்தல் 
ேபான்றைவகைள அளித்தார்.''
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சைப எங் ள்ள  என்பைதக் (காண் ப்பேத என் ேநாக்கமா ள்ள ), சைப  ள்ளவர்கள்  
மற்ெறா வரின்  ஸ்தானத்ைத எ த் க் ெகாள்ள  ய  ன்றனர.் அப்ப  ெசய்ய ேவண்டாம். 
நீங்கள்  மனாேச ேகாத் ரத்ைத ேசர்ந்தவர்களா  ந்தால், எப் ரா  ன்  நிலத் ல் தானியத்ைத 
 ைதக்கக்  டா . நீங்கள்    ஸ்  க் ள்  உங்கள்  ஸ்தானத்ைத வ க்க 
ேவண் யவர்களா  க்  ர்கள் . ஓ, நாம் அதற்  வ ம்ேபா  அ   க ம் ஆழமான 
ெசய் யா    ற . ேதவன் எவ்வா  சைப ல் ஒ வ க்  அந்நிய பாைஷ ேப ம் வரத்ைத 
அளிக் றார ் என் ம்... ''நாம் எல்ேலா ேம அந்நியபாைஷ ேபச ேவண் ம்'' என்  அேநக ைற 
நாம் ேபா க்கப்பட் ள்ேளாம். அ  தவ . எல்ேலா ேம அந்நியபாைஷ ேபச ேவண் ய ல்ைல. 
ஒேர காரியத்ைத எல்ேலா ேம அக்காலத் ல் ெசய்ய ல்ைல. ஒவ்ெவா வ ம் தனித்தனிேய....

29

ஒவ்ெவா  நில ம் பரி த்த ஆ யானவரின் ஏ த ன்ப  ப ர்ந்  ெகா க்கப்பட்ட . 
ஒவ்ெவா வ ம் எங்ேக இ க்க ேவண் ெமன்   ர்மானிக்கப்பட்டேதா, அங்ேக அவர்க க்  இடம் 
அளிக்கப்பட்ட  என்பைத நான் ேவதவாக் யங்கைளக் ெகாண்  உங்க க்  காண் க்க 
   ம்... எப்ப  இரண்டைர ேகாத் ரங்க ம் ந க்  இப் றம் இ க்க ேவண் ெமன் ம், 
அவர்க ைடய  றப் ன்  ேபா  அவர்க ைடய தாய்மார்கள்  அைதக்     ரச த்தார்கள் 
என் ம்.
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நீங்கள்  உள்ேள வந்த  ன்  சண்ைட, ெதால்ைல எ   ல்ைல என்  அர்த்த ல்ைல. நீங்கள்  
நின்  ெகாண்  க் ம் ஒவ்ெவா  அங் ல நிலத் ற்காக ம் நீங்கள்   த்தம் ெசய்ய 
ேவண் யவர்களா  க்  ர்கள் . எனேவ, கானான்  பரேலாகத் க்  அைடயாளமல்ல. ஏெனனில் 
கானானில்   த்தங்க ம், ெதால்ைலக ம், ெகாைலக ம், ேபாராட்டங்க ம் ேநர்ந்தன. அ  
ேதவ ைடய பரி ரணமாக சஞ்சரிக் ம் ஒ  நிைலக்  எ த் க் காட்டா ள்ள .

ேதவ டன்  நடந்  அவ டன்  சஞ்சரிக் ம்  ஷயத் ல் சைப இன்  தவ  ள்ள . உங்கள்  
நடத்ைதேய ேவெறா வர்  கம் ெப வதற்  தடங்கலா  க்க    ம் என்ப  உங்க க் த் 
ெதரி மா?   வா களா ய நீங்கள்  அ க்ைக ெசய்யாத உங்கள்  பாவங்கள்  இந்த சைப 
ேதால் யைடய காரணமா  க் ம். நியாயத் ர்ப் ன்  நாளில் அைவ ஒவ்ெவான் ற் ம் நீங்கள்  
உத் ரவாதமா  ப் ர்கள் .  ''ஒ  நி டம்  ெபா ம்,  சேகா.   ரன்ஹாேம''  என்  நீங்கள்   றலாம்.
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ஆனால், அ  உண்ைம. அைத சற்  ேயா த்  பா ங்கள் .

ேயா வா கடந்  ெசன்  ேதசத்ைத அைடந்த டன் , ேதவன் அவ க்  ஒ  வாக் த்தத்தத்ைத 
அளித்தார்... இைத சற்  ேயா த் ப் பா ங்கள். ஒ  மனிதைன ம்  ட ேபாரில் இழக்காமல், ஒ  
 ற ம்  ட யா க் ம் ேநராமல்,  தற்  ச்ைச எ  ம் இராமல் ேபாரில் ெவற்  ெப வ  
என்ப . ேதவன் அவனிடம், ''ேதசம் உங்க ைடய . நீங்கள்  ெசன் , ேபார ்ெசய் ங்கள் “ என்றார். 
ெசஞ்  ைவ எ  ம் அ  ல் இராமல் ேபார ் ெசய் , ேபாரில் யா ேம காயமைடயாமல்  
இ ப்பெதன்ப !

அவர்கள் அமேலக் யைர ம், ஏத் யைர ம் ெகான்  ேபாட்டனர் பாவம் பாளயத் ல் 
 ரேவ க் ம் வைர, அவர்களில் ஒ வராவ  ேபாரில் காயப்பட ல்ைல. ஆகான், பா ேலானிய 
சால்ைவைய ம், ெபான்பாளத்ைத ம் எ த்   டாரத் ன்  மத்  ல் மைறத்  ைவத்தேபா , 
அ த்த நாளில் அவர்களில் ப னா  ேபைர அவர்கள்  இழந்  ேபானார்கள். ேயா வா, 
''நி த் ங்கள் , நி த் ங்கள் , ஒ  நி டம் ெபா ங்கள் , எங்ேகா தவ ள்ள . இங்  எங்ேகா 
தவ ள்ள . நாம் ஏ  நாட்கள்  உபவாசம்  ெசய்யப் ேபா ேறாம். ேதவன்,  ' 'யா ம் காயப்பட 
மாட்டார்கள்'' என் ம், ''நம  எ ரிகள்  நம  கால களில்   வார்கள்'' என் ம் வாக்களித்  க்க, 
இ  எப்ப  சம்ப த்த ? எங்ேகா தவ ள்ள  எங்ேகா தவ  ேநர்ந் ள்ள . ஏெனனில், நம் ல் 
ப னா  ஆட்கள்  மாண்  ேபா னர்'' என்றான்.
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அந்த  ற்றமற்ற ஜனங்கள்  ஏன் மாண்  ேபா னர்? ஒ  மனிதன் வ ைய  ட்   ல  ெசன்ற 
காரணத்தால் , இ  சைபக் ப் ேபா க்கப்பட ேவண் ய அவ யத்ைத நீங்கள்  காண்  ர்களா? 
சைபயான  ேதவ ைடய வார்த்ைத ட ம், ேதவ ட ம், ஒவ்ெவா வ ட ம் இைணந் , 
எல்ேலார்  ன்பாக ேநர்ைமயாக ம், பயபக் யா ம், ேதவ க்  பயந்  நடந்  ெசன்  
ெகாண்  க் ற . ஆனால், ஒ  மனிதன் சால்ைவையத்     ,  அவன் ெசய்யக்  டாதைத 
ெசய்த காரணத்தால் , ப னா  ேபர ் அங்  உ ர ் இழக் ன்றனர.் அ  ப னா  ேபர ் என்  
நிைனக் ேறன் . அ கமாக ம் இ க்கலாம்.
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ேயா வா அவர்கைள அைழத் , ''எங்ேகா தவ  ேநர்ந் ள்ள . ேதவன் வாக்க ளி  ந்தாேர! 
எங்ேகா தவ ள்ள '' என்றான்.

நாம்  ணியாளிகைளக் ெகாண்  வந் , அவர்கள்  கமாக ல்ைல ெயன்றால், நாம் சைபைய 
ஒன்   ட்  உபவாசத்ைத ஆசரிக்க ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். ஏெனனில், எங்ேகா 
தவ ள்ள . ேதவன் வாக்களித்  க் ம்  ேபா , அைத நிைறேவற்ற ேவண் யவரா  க் றார். 
அவர ்அைத நிச்சயம் ெசய்வார.்

அவன் உபவாசம்  ெசய் ம்ப    னான். அவர்கள் தவ  என்னெவன்பைதக் கண்  
  த்தனர.் அவர்கள்   ட்  ேபாட்டனர். ஆகான் தன் பாவத்ைத அ க்ைக ட்டான் . அவர்கள்  
ஆகாைன ம் அவன்   ம்பத் னைர ம், அவன் உடைமகைள ம்  ட்ெடரித் , அைத அங்  
ஞாபகச்  ன்னமாக ைவத்தனர். ேயா வா  ண் ம் ேபார ் ெதாடங் , ஒ   ற ம், காய ம் 
யா க் ம் ஏற்படாமல் , எல்லாவற்ைற ம் ைகப்பற் னான் .
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ஒ  நாள் அவ க்  அ க ேநரம் ேதைவப்பட்ட .  ரியன்  அஸ்தமனமா க் ெகாண்  ந்த . 
அவ ைடய ஜனங்கள்  இர  ேநரத் ல்  நன்றாக ேபார ்ெசய்ய   யா . அந்த மகத்தான  ரனான 
ேயா வா, ேதவ ைடய அ ேஷகத்ைதப் ெபற்றவனாய், எேப யர ் த்தகத் ல்   ய ஏற்பாட் ன்  
சைப எவ் தம் ெபா த்தப்பட் ள்ளேதா, அவ் தம்  இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கானானில்  ெவவ்ேவ  
இடங்களில் ெபா த் வதற்காக அைதக் ைகப்பற்ற ேபார ் ெசய்  ெகாண்  ந்தான்  அவ க்  
சற்  அ க ேநரம் ேதைவப்பட்ட . அவன், '' ரியேன தரித்  நில்'' என்றான்.  (ேயா வா; 10:12). 
அவன் ேதசத்ைதக் ைகப்பற் ம் வைரக் ம், ஏறக் ைறய பன்னிரண்  மணி ேநரம், அ  தரித்  
நின்ற . பா ங்கள்?
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  பரி த்த ேதசத் ல்  ெபா த்தப்பட்ட  ேபான் , எேப யர ்  த்தகம்  
நம்ைம   ஸ்  க் ள் , நம  ஸ்தானத் ல்  ெபா த்  ன்ற . நாம் பரி த்த ேதசத் ல்  
ெபா த்தப்பட ல்ைல. ஆனால், பரி த்த ஆ  ல் ெபா த்தப்ப  ேறாம். நாம்  ல ேவத 
வாக் யங்கைளப் ப த் , சைப எவ்வள  பரி ரணமா ள்ள  என்பைத அ ந்  ெகாள்ேவாம்.
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ேதவ ைடய  த்தத் னாேல இேய    ஸ்   ைடய அப்ேபாஸ்தலனா ய ப ல்...

ஓ, அ  எனக்   க ம்  ரியம். ேதவன் அவைன அப்ேபாஸ்தலனாக் னார். எந்த  ப்பர்க ம் 
அவன் ேமல் ைககைள ைவக்க ல்ைல. எந்த ேபராய ம் அவைன எங் ம் அ ப்ப ல்ைல. 
ேதவேன அவைன அைழத்  அப்ேபாஸ்தலனாக் னார்.

ேதவ ைடய  த்தத் னாேல இேய    ஸ்   ைடய அப்ேபாஸ்தலனா ய ப ல், 
எேப  ேல   ஸ்  இேய  க் ள்    வா களா  க் ற பரி த்தவான்க க்  
(பரி த்தமாக்கப் பட்டவர்க க் ) எ   றதாவ :

இந்த நி பத்ைத அவன் யா க்  எ   றான் என்  கவனி ங்கள் . இ  அ  வா க்கல்ல, 
சைபக்  எ தப்ப  ற . அைழக்கப்பட்    ஸ்  இேய  க் ள்  
பரி த்தமாக்கப்பட்டவர்க க்  இ  எ தப்ப  ற .



8 த் ர  காரம் - பாகம்  - 1

நாம் எவ்வா    ஸ்  இேய  க் ள்  வ  ேறாம் என்  அ ய   ம் னால் 
1.ெகாரிந் யர;்12க்    ப் ங்கள் : ''நாம் எல்ேலா ம் ஒேர ஆ  னாேல ஒேர சரீரத் ற் ள்ளாக 
ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட் .....'' எப்ப ? எதனால் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்ப  ேறாம்? பரி த்த 
ஆ  னால்.  ' '  ஸ்  சைப ஸ்தாபனத்தவேர, தண்ணீர் ஞானஸ்நானத் னால்  அல்ல, ஒேர 
ஆ  னால். ஒேர ைக   க் த னால் அல்ல, ஒ  க தத் ன்   லமாய் அல்ல, ெதளித்த ன்  
 லமாய் அல்ல. ஆனால், ஒேர ஆ  னாேல நாம் எல்ேலா ம் ஒேர சரீரத் ற் ள்ளாக 
ஞானஸ்நானம் பண்ணப்ப  ேறாம். அ  தான்  ேதவன். நாம் வ ப்பதற்ெகன ெகா த்த ேதசம், 
பரி த்த ஆ .  தர்கள் வ ப்பதற்  அவர ்கானான் ேதசத்ைதக் ெகா த்த  ேபால், நமக்  அவர ்
பரி த்த ஆ ையத் தந்  க் றார.் ஒேர ஆ  னாேல நாம் எல்ேலா ம் ஒேர சரீரத் ற் ள்ளாக 
ஞானஸ்நானம் பண்ணப்ப  ேறாம். உங்க க்   ரி றதா?
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ேதசத்ைத  தந்தரித் க் ெகாண்ட ஆ க் ரிய இஸ்ரேவல டன்  அவர் ேப  
ெகாண்  க் றார.் எ ப்  ள்ள ெவள்ைளப்  ண்ைட  ட்  வந்தைதக்   த்  நீங்கள்  ம ழ்ச்  
ெகாண்  க்  ர்கள்  அல்லவா?நீங்கள்  வனாந்தரத்ைத  ட்  வந்தைதக்   த்  உங்க க்  
சந்ேதாஷம் அல்லவா?அவர்கள் , ேதசத் ல்  ேச ம் வைரக் ம், வானத்   ந்    ந்த  தர்களின்  
அப்பமா ய மன்னாைவப்   க்க ேவண்   ந்த . ஆனால், அவர்கள்  ேதசத்ைத அைடந்த டன் , 
மன்னா ெபய்யாமல் அைடபட்ட . அப்ேபா , அவர்கள்    ர்வைடந்  ட்டனர். ேதசத் ன்  
தானியத்ைத அவர்கள்   க்கத் ெதாடங் னர.்  ' 'நீங்கள்  இன் ம்  ழந்ைதகள்  அல்ல, நீங்கள்  
இப்ெபா     ர்ந்த   ஸ்தவர்களா   ட்டதால்,   ேசஷத் ன் ஞானப்பாைல நீங்கள்  
இப்ேபா  வாஞ் ப்ப ல்ைல. நீங்கள்  சைபக்  ெசல்ல ேவண் ெமன்  யா ம் உங்கைளத் தட் க் 
ெகா க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல. இப்ெபா  , நீங்கள்  பலமான ஆகாரத்ைத உண்ண 
ஆயத்தமா  க்  ர்கள் . ஆழமான ேபாதகங்கைள நீங்கள்   ரிந்  ெகாள்ள 
ஆயத்தமா  க்  ர்கள் . ேநர யாக நாம் அதற்  இப்ெபா   ெசல்ல    ம். அைவ 
உலகத்ேதாற்றத் க்   ன் மைறக்கப்பட்ட இரக யங்களாக இ ந்  வந் ள்ளன. நீங்கள்  
இதற் ள்  வந்  ட்டதால், இைவகைள உங்க க்  எ த் க்    ேறன் '' என்  ேயா வா 
    ப்பான் . இ  எ ப்ைத இப்ெபா   தான்   ட்டவர்க க்கல்ல, அல்ல  இன் ம் 
 ரயாணம் ெசய்  ெகாண்  ப்பவர்க க்கல்ல, வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத 
ஏற்கனேவ அைடந் , வாக்களிக்கப்பட்டைத, ஏற்கனேவ ெபற்  ெகாண்டவர்க க்  மாத் ரேம 
இ  உரிய .
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உங்களில் எத்தைன ேபர ்வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரி த்த ஆ ைய ெபற்  க்  ர்கள்? 
ஓ, நீங்கள்  இப்ெபா   ேதசத் ல்  இ ந்  ெகாண்   தற் தானியங்கைளப்   ப்பைதக் 
  த் ம், ேதவ ைடய பல ள்ள காரியங்கைளப ்   த்  எல்லாவற்ைற ம் ெதளிவாக  ரிந்  
ெகாண்  ப்பைதக்   த்  நீங்கள்  ம ழ்ச் யைடந்  க்  ர்கள்  அல்லவா? உங்கள்  ஆ க் ரிய 
 ந்ைத  ழம்   க்க ல்ைல. அவர ் யாெரன்பைத ெதளிவாய் அ ந்  க்  ர்கள்: நீங்கள்  
  வா க் றவர ் இன்னார் என் ம் நீங்கள்  அவரிடத் ல் ஒப் க் ெகா த்தைத அவர ் அந்நாள் 
வைரக் ம் காத் க்ெகாள்ள வல்லவரா  க் றார ் என் ம் நிச்சயத்  க்  ர்கள் . ஓ, அவைரக் 
  த் தான்  ப ல் இப்ெபா   ேப க் ெகாண்  க் றான் .  ர்ந்  கவனி ங்கள் .
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''....  ஸ்  இேய  க் ள்    வா களா  க் ற....''

சைப இைத   ம்ப ம்   ம்ப  ெசய்யப்ேபா ேறன் . நாம் எவ்வா    ஸ்  இேய  க் ள்  
வ  ேறாம்? ஒ  ஸ்தாபனத்ைத ேசர்வதன்   லமா? இல்ைல, ஒ   த்தகத் ல் நம  ெபயைர 
எ  வதனாலா? இல்ைல. தண்ணீர்   க்  ஞானஸ்நானம் ெப வதன்   லமா? இல்ைல. 
அப்ப யானால் நாம் எப்ப    ஸ்  க் ள்  வ  ேறாம்? ஒேர பரி த்த ஆ  னால் நாம் 
எல்லா ம் அந்த ஒேர வாக் த்தத்தமா ய சரீரத் ற் ள் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட் , அந்த 
ேதசத் ற் ரிய அைனத்ைத ம் அ ப க் ேறாம். ஆெமன் . ஓ, அ  எனக்   க ம்  ரியம், என் 
ெதாண்ைட இப்ெபா   கரகரப்பாய் இல்லாமல் ேபானால், நான்   ச்ச  ேவன் . அந்த ேதசத்ைத 
நான் அைடந்த டன் , அ  என் ைடயதா     ற . நான் என்  டா ய கானா க்  
வந்  ட்ேடன் . கர்த்தர் என்ைன எதற்காக உபேயா க்க  த்தம் ெகாண்  க் றாேரா, அதற்  
நான்  ழ்ப்பட்டவன் , நான் ராஜா ன்  ள்ைளயாக, அங் ையத் தரித் க்ெகாண் , ஆயத்தமா , 
பரி த்த தைர ல் நடந்  ெகாண்  க் ேறன் . நான் எ ப்ைத  ட்  ெவளிவந் , வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத ேநாக்   ரயாணம் ெசய் , ேசாதைனகைளெயல்லாம் ேமற்ெகாண் , 
ேயார்தாைனக் கடந் , வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத அைடந்  ட்ேடன் . ஓ, நான்  
எவ்வா  அங்ஙனம் ெசய்ேதன்? ஒேர ஆ  னால். ப  ம் அேத  தத் ல் தான்  அைத ெபற் க் 
ெகாண்டான் . அ  எவ் தமாக அவன்     ரிைய ெசய்தேதா, அவ் தமாகேவ என்   ம் உங்கள்  
  ம்  ரிைய ெசய்த . ஒேர ஆ  னாேல, நாம் எல்ேலா ம் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்ேடாம் . 
நாம் அதன  ல்   ழ்க்கப்பட்ேடாம், நாம் எல்லா ம் பரி த்த ஆ  ல் நீந்த 
ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். அ  தான் நமக்களிக்கப்பட்ட வாக் த்தத்தம்.
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நம  பரி த்த ஆ யா ய ேயா வா,  ' 'ேயா வா என் ம் ெசால் க்  இேய , இரட்சகர ்
என் ம் அர்த்த ண் .'' ேயா வா எவ்வா  மா சப் ரகாரமாக இஸ்ரேவல க்  மகத்தான ேபார ்
 ரனாகத்  கழ்ந்தாேனா அேதேபான்  பரி த்த ஆ யானவர், ஆ க் ரிய  தமாக நமக்  
இ க் றார.் அவேர, நம  மகத்தான தைலவர,் ேதவன் ேயா வா டன் இ ந்த  ேபான் , இன்  
பரி த்த ஆ  ன்  பத் ல் நம்ைம அைசத் க் ெகாண்  க் றார,் பாவம் பாளயத் க் ள்  
 ரேவ க் ம்  ேபா ,  பரி த்த  ஆ யானவர்  நிற் ம்ப  கட்டைள ட் ,  ''சைப ல்  என்ன
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தவ ள்ள ? ஏேதா தவ ள்ள '' என்  நாம் அ ந்  ெகாள் ம் ப  ெசய் றார.் இன்    ன்  
 மாரர ் அேநகர ் நம் ைடேய உள்ளனர் என்  உங்களால்  காண   ய ல்ைலயா? அேநக 
ச ல்கள்  ேவத பள்ளி  ந் , ெவளி வந்  மா பாடானைவகைளப் ேபா க் ன்றனர். அவர்கள், 
அவ்வா  ெசய்வார்கள்  என்  ேவதம் உைரக் ன்ற . அவர்கள்   வாசமற்றவர்களாய்  தங்கைள 
உங்களிட  ந்   ரித் க் ெகாண் , உங்களிடம் எவ் த ஐக் ய ம் ெகாள்ளாமல், ேதவ 
பக்  ன்  ேவஷத்ைதத் தரித்  அதன் ெபலைன ம த ப்பார்கள் .  ' 'இப்ப ப்பட்டவர்கைள நீ 
 ட்  ல . அவர்கள்  எங்  ந்  வ  றார்கள் என்பைத அ யா  க் றார்கள். அவர்க க்  
எந்த காரண ம்  ற   யா .

என் நண்பன்  சேகா.  த்  ளிப்ேபார்ன்    னைத இங்    ப் ட   ம்  ேறன் . 
ேதவ ைடய   ஷ் ப் ல் இல்லாத,  ைற தவ   றந்த ஏதாவெதான்  இவ் ல ல் 
இ க் மானால் , அ  தான் ேகாேவ  க ைத. ேகாேவ  க ைத எல்லாவற்ைறக் காட்  ம்  க 
நீசமான . அ  யாெரன்  தனக்ேக ெதரியா . அ  தன்ைன தாேன உற்பத்  ெசய் க்ெகாள்ள 
  யா . ஒ  ேகாேவ  க ைத மற்ெறா  ேகாேவ  க ைத டன்  ேசர்ந் , இன் ெமா  
ேகாேவ  க ைதையப ்  றப் க்க   யா . அதன் தந்ைத யாெரன் ம், தாய் யாெரன் ம் 
அதற்  ெதரியா . அைவ  ைறேய க ைத ம்   ைர மாம். ேதவன் ேகாேவ  க ைதைய 
  ஷ் க்க ல்ைல. அைத அவர ் ேபரில்  மத்த ேவண்டாம் ேதவன் அப்ப  ஒ க்கா ம் 
ெசய்ய ல்ைல.  ' 'ஒவ்ெவான் ம் அதனதன் ஜா  ன்  ப ேய ேதான்றச் ெசய்யக்கடவ '' என்  
அவர ்  னார.் ஆம் ஐயா, ஆனால் ேகாேவ  க ைத ன்  தந்ைத ஒ  க ைத. அதன் தாய் ஒ  
  ைர, அ  எந்த இனத்ைதச் சார்ந்த  என்  அதற்  ெதரியா . ஒ  ேநரத் ல், அ  
  ைரயாக, ஆக  ய ம் க ைதையப ்ேபால ம், ேவ  ேநரங்களில் க ைதயாக ஆக  ய ம் 
  ைரையப் ேபால ம்  காணப்ப ம். ேகாேவ  க ைதகள்    வாதம்   த்தைவகள்: 
அைவகைள நம்பேவ   யா .
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இன்  சைபகளி ம் அப்ப ப்பட்ட அேநகர ் உள்ளனர். அவர்கள் தந்ைத யாெரன்ேறா, தாய் 
யாெரன்ேறா அவர்க க் த ் ெதரியா . அவர்க க் த ் ெதரிந்த ஒன்ேற ஒன்  அவர்கள்  
 ரஸ் ேடரியன் , ெமேதா ஸ் , பாப் ஸ் , ெபந்ேதேகாஸ்ேத ேபான்ற ஸ்தாபனங்கைளச ்
ேசர்ந்தவர்கள் என்ப  மாத் ரேம. அவர்கள் எங்  ந்  வந்தார்கெளன்  அவர்க க்  ெதரியா . 
ஒ  க ைத டம் நீங்கள்  உங்களால்,   ந்த அள  எவ்வள  தான் சத்த ட்  கத் னா ம் அ  
உணர்வற்றதாய், அைசயாமல் நின்  ெகாண்  க் ம். இர    வ ம் அவர்க க்  நீங்கள்  
 ரசங்கம் ெசய்தா ம், அவர்கள் இடம்  ட்  ெசல் ம் ேபா , வந்தைதக் காட்  ம் அ கம் 
கற்ற ந்  க்க மாட்டார்கள் . அ  உண்ைம, நான் க ரமாக இ க்க ேவண் ம் என்பதற்காக 
இைத  ற ல்ைல. உங்க க்  உண்ைமைய எ த் ைரக்கேவ   ம்  ேறன் .
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ஆனால், அவர்கள் எந்த ஒ  காரியத்ைத ம்  க நன்றாய்  ெசய்ய    ம். அவர்கள் நன்  
பணி ெசய்பவர்கள். அவர்கள் பணி ெசய்  ெகாண்ேட  ப்பார்கள் , ேகாேவ  கழைதையப் 
ேபால். இந்த ேகாேவ  க ைதகள்  தங்கள்   ரிையகளின்   லம் பரேலாகத்ைத அைடய 
 யல் ன்றனர். அ  உண்ைம. ஓ, ெபண்கள் உத  சங்கம், ேகா க்க  இர  உண  
ேபான்றைவகைள நடத்  பணம் சம்பா த் , அவர்கள் ேபாதகர்க க்  சம்பளம் 
ெகா க் ன்றனர். ''நாம் இந்த நடனத்ைத ஒ ங்  ெசய்ய ேவண் ம், இந்த   ந்ைத ஆயத்தம் 
ெசய்ய ேவண் ம்'' என்ெறல்லாம் அவர்கள்    ன்றனர.் அ  ேவைல, ேவைல, ேவைல, ேவைல 
என்பதல்லாமல் ேவறல்ல. எதற்காக ேவைல ெசய்  ர்கள்?
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அவர்களிடம்,  ' 'நீங்கள்    வா களான  ன்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற் ர்களா?'' என்  
ேகட் ப் பா ங்கள்.

அவர்கள் க ைதகைள ேபால் கா கைள நீட்  அைசயாமல் நிற்பார்கள். அவர்கள் எங்ேக 
ேபா றார்கெளன்  அவர்க க்  ெதரிய ல்ைல. அவர்கள்,  ' 'நீங்கள்  என்ன    ன் ர்கள் ? 
பரி த்த ஆ  என்றால் என்ன? அைதக்   த்  நாங்கள்  ேகள் ப்படேவ ல்ைல. ஓ, நீர ் டபக்  
ைவராக் ய ள்ளவர்'' என்பார்கள் . பா ங்கள் , அவர்கள் தந்ைத யாெரன்ேறா, அவர்க க்  
ெதரியா . நீங்கள்  ேகாேவ  க ைதக் ச் ெசய்வ  ேபால் அவர்கைள இங்  அ க்க ேவண் ம், 
அங்  அ க்க ேவண் ம்.

ஆனால், நல்ல ஜா    ைரக்  நீங்கள்  அவ் தம் ெசய்ய ேவண் ய அவ ய ல்ைல, 
சேகாதரேன, அைத ஓேர  ைற சாட்ைடயால் அ த்தால் ேபா ம். அ  பாய்ந்ேதா ம், அ  என்ன 
ெசய் றெதன்  அதற்  ெதரி ம் நல்ல ஜா க்   ைர ஒன் ன்  ேமல் சவாரி ெசய்வெதன்ப  
எவ்வள  இன்பமான ெசயல் அந்த   ைர டம்,  ' 'ஓ '' என்  ெசால் ப் பா ங்கள் . நீங்கள்  
க வாளத்ைத இ கப்   க்கா ட்டால், ேசணம் காற் ல்  பறக் ம்  அள க்  அ  அவ்வள  
ேவகமாக ஓ ம்.

45

நல்ல இன   ஸ்தவர்க ம் அவ்வாேற உள்ளனர் அல்ேல யா! ''பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் 
ெகாள் ங்கள் , நீங்கள்  மனந்  ம்  ஒவ்ெவா வ ம் பாவமன்னிப் க்ெகன்  இேய    ஸ்  ன் 
நாமத் னாேல ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் “ என்பைத ேகட்ட மாத் ரத் ல்  அவர்கள் 
 ைர ல் தண்ணீரில் இறங்    வார்கள் . பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள் ம் வைரக் ம் 
அவர்கள் இர ம் பக ம் அயரமாட்டார்கள் . ஏன்? ஒ    ஸ்தவ க்  அவன் தந்ைத யாெரன்  
ெதரி ம். ஒ   றப் ற்  இ வர ்அவ யம் -  தந்ைத, தாய். ேகாேவ  க ைதக்  அதன் தந்ைத, 
தாய்  யாெரன் ம்  ெதரியா .  ஆனால்,  நமக்ேகா  நம  தந்ைதயாெரன் ம்,  தாய்  யாெரன் ம்
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ெதரி ம். ஏெனனில், நாம் எ தப்பட்ட ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்   லம்  றந் , ஆ யானவரால் 
உ  ப த்தப்பட்  க் ேறாம். ெபந்ேதேகாஸ்ேத நாளன்  ேப  ,  ' 'நீங்கள்  மனந்  ம் , 
ஒவ்ெவா வ ம் பாவமன்னிப் க்ெகன்  இேய   ஸ்  ன்  நாமத் னாேல ஞானஸ்நானம் 
ெபற் க் ெகாள் ங்கள் . அப்ெபா   பரி த்த ஆ  ன் வரத்ைதப் ெப  ர்கள்” என்றான் .

சேகாதரேன, உண்ைமயாய்  ம ப  ம்  றந்த   ஸ்தவ க்  பரி த்த ஆ  அவ ைடய 
ஆ யா     ற  (ஓ, என்ேன!). அவன் வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாள் ம் ெபா   அவைனக் 
ேகட் ப் பா ங்கள் அவன் எங்  நிற் றான்  என்பைத அ ந்  க் றான்  ெதய் க  கமளித்த ல் 
உனக்  நம் க்ைக ண்டா?''
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''ஆெமன் !''

''இரண்டாவ  வ ைகைய நீங்கள்    வா க்  ர்களா?''

''ஆெமன் !''

அைதேய, ஒ  ேகாேவ  க ைதையக் ேகட் ப் பா ங்கள் , ேகாேவ  க ைத மார்க்கம் . 
''எனக்  ெதரியா . டாக்டர் ேஜான்ஸ்  ஒ  சமயம் இப்ப    னார ்என்  ப லளிப்பான் . சரி, நீ 
ச  ன்   ன்னால் ேபா. பா ங்கள்?  “ஓ, அவர்க க்  ெதரியா . என் சைபக்  அைத   த்  
ெதளிவாகத் ெதரியா '' என்ெறல்லாம்   வார்கள்.

ஓ, சேகாதரேன, ம ப  ம்  றந்த மனித ம், ஸ் ரீ ம், கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  
வ ைகையக்   த்   க ம் உ   ைடயவர்களா  க் ன்றனர். பரி த்த ஆ  அ ளப்ப  
ெமன் ம் அைத அவர்கள் ெபற் க் ெகாண் ள்ளனர் என் ம், அவர்கள்  க 
உ   ைடயவர்களா  க் ன்றனர்.

 ணற்ற    ந்த அந்த சமாரியா ஸ் ரீ இேய  டம், ''நாங்கள்  இந்த மைல ேல 
ெதா   ெகாள் ேறாம் .  தர்கள், எ சேல ல் ெதா   ெகாள் றார்கள்'' என்றார்.
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அவர,்  ' 'ஸ் ரீேய நான்  ெசால்  றைதக் ேகள். உண்ைமயாய்த் 
ெதா  க்ெகாள் ம் காலம் வ ம். அ , இப்ெபா ேத வந்  க் ற . தம்ைமத் 
ெதா  க் ெகாள்  றவர்கள்  இப்ப ப்பட்டவர்களா  க் ம் ப   தாவானவர் 
  ம்  ன்றார்.

அவ ைடய வசனேம சத் யம். ேவதாகமத்ைத வா த்  அ    ம் ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம்  
  வா த் , அ  கற் ப்பைவகைளப ் ன்பற்ற ேவதத்  ள்ள மனிதர்கள் ெபற்ற அேத பரி த்த 
ஆ ைய, அவர்கள் ெபற்ற அேத  தத் ல் ெபற் . அேத வல்லைமைய அத டன்  ெபற் ள்ள 
ஒவ்ெவா வ க் ம், அவ ைடய தந்ைத யாெரன் ம் தாய் யாெரன் ம் ெதரி ம். அவன், 
இேய   ஸ்  ன்  இரத்தத் னால் க வப்பட் , ஆ யால்  றந் . அந்த மகத்தான 
அ ேஷகத்ைதப் ெபற்  க் றான்  என்பைத அ ந்  க் றான் . அவன் எங்  நின்  
ெகாண்  க் றான்  என் , அவ க் த் ெதரி ம். நிச்சயமாக. அவன் கானானில் இ க் றான் . 
அவன், எங்  ந்  வ  றான்  என் ம் அவ க் த் ெதரி ம். உண்ைமயான ஒவ்ெவா  
  ஸ்தவ ம் அந்நிைல ல் இ க் றான் . ''நீ   வா த்த  ற  பரி த்த ஆ ையப் ெபற்றாயா?'' 
என்  அவனிடம் ேகட் ப் பா ங்கள் !

''ஆெமன் , சேகாதரேன'' என்பான்.

அன்ெறா  நாள், 80 வய  நிரம் ய ேபாதகர் ஒ வ டன்  ேப க்ெகாண்  க் ம் ேபா , 92 
வய ள்ள ஒ  பரி த்த மணவாட் ைய சந் க்க ேநர்ந்த . நான், ''ேபாட் ேய?'' என்ேறன்.
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அவர்கள்  ரகாசமான  கத் டன் , ''என் மகேன?'' என்றார்கள் .

நான், ''நீங்கள்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற்  எவ்வள  காலமா ற ?'' என்  ேகட்ேடன் .

அவர்கள்,  ' 'ேதவ க்  ம ைம! அ ப  ஆண் க க்   ன் ெபற் க் ெகாண்ேடன் '' 
என்றார்கள் .

அவர்கள், ேகாேவ  க ைதயாக இ ந்  ந்தால்  சற்  ெபா ங்கள் , நான் ெதளிப்  
ஞானஸ்நானம் ெபற்   டப்ப த்த ல் பங்  ெகாண்ேடன் . அவர்கள் என்ைன சைப ல் ேசர்த் க் 
ெகாண்டார்கள். நான்  க தத்ைத இன்னாரிடத் ல்,  ' 'ஓ, என்    இரக்கமா  ப்பாராக.'' 
அப்ப ப்பட்டவர்கள்  தாங்கள்  எங்  சார்ந்  க் ன்றனர ் என்பைத ம்   ட 
அ யாம  க் ன்றனர.்

ஆனால், இந்த அம்மாேளா அவர்கள்   றப் ரிைம எங்  ந்  வந்த  என்பைத 
அ ந்  ந்தார்கள். அைத ெபற் க் ெகாண்ட அத்த ணத் ல் அவர்கள்  அங்  ந்தார்கள். 
அவர்கள் ஜலத் னா ம் , ஆ  னா ம் ம ப  ம்  றந்தவர்கள்.   வசனத்ைதக் ெகாண்  
தண்ணீர்   க் னால்  த் கரிக்கப்ப வதற்  வார்த்ைத அவ யம் என்பைத அவர்கள் 
உணர்ந்  ந்தார்கள் .

இந்த  நி பம்  யா க்  எ தப்பட்ட  என்பைதக்  கவனி ங்கள் .    ஸ்  இேய  க் ள்50
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இ ப்பவர்க க் . ப ல்.... நான் அ க ேநரம் எ த் க் ெகாள் ேறன் . இந்த அ காரத்ைத நான்  
  த்  ட ேவண் ம்.... உங்க க்  அ    த்  க் றதா? நாம் எங் ள்ேளாம் என்பைத, அ  
எ த் க் காண் க் ற . ஆனால் ஒேர இர ல்  அந்த அ காரத்ைத   க்க   யா . நாம் 
ஒவ்ெவா  இர ம்  ட்டம் நடத் னால், வார்த்ைதக்  வார்த்ைத  யானிக்க ஒன்  அல்ல  
இரண்  மாதங்கள் ெசல் ம். நாம்  ன் ெசன்  சரித் ரத்ைத ஆராய்ந் , இத டன்  ஒப் ட் , இ  
உண்ைமெயன்பைத நாம் நி  க்க ேவண் ம்.

இந்த வசனத்ைத நான்  ண் ம்  ைரவாக ப க்கப் ேபா ேறன் .

ேதவ ைடய  த்தத் னாேல, (மனித ைடய  த்தத் னால் அல்ல) இேய    ஸ்   ைடய 
அப்ேபாஸ்தலனா ய ப ல் எேப  ேல   ஸ்  இேய  க் ள்    வா களா  க் ற 
பரி த்தவான்க க்  எ   றதாவ :

இவர்கள் ெவளிேய அைழக்கப்பட் , தனியாக  ரிக்கப்பட் , இப்ெபா   பரி த்த ஆ  ன் 
அ ேஷகத்ைதப் ெபற்    ஸ்  இேய  க் ள்  இ க் ன்றனர.் என் அ ைமயானவர்கேள, 
இந்நி பத்ைத உங்க க்  எ   ேறன் , ''ஓ! ப ல் அவர்க டன்  இ ந்த காலத்ைத இப்ெபா   
கற்பைன ெசய்  பார்க் ேறன் . அங்ேக, அந்த   ய வயதான அப்ேபாஸ்தல ைடய தைல  ேழ 
  ம்ப  ெவட்டப்பட்ட . எங்ேக அவன் தைல ெவட்டப்பட்டேதா, அந்த இடத் ல் அ  ல் நான் 
நின்  ெகாண்  ந்ேதன் . ஆனால், அந்த தைல அந்த   ய சரீரத் ன்    ள்ள . இனிேமல், 
ம ப  ம் ெவட்டப்படா . அந்த அப்ேபாஸ்தலன்  அவர்க டன்  அக்கைர ல் நின்  
ெகாண்  க் றான் .  ' '  ஸ்  இேய  க் ள்  இ க் றவர்கேள, ஒேர ஆ யனாேல நாம் 
எல்லா ம் ஒேர சரீரத் ற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்  க் ேறாம்'' என்  அவன்  
எ  னான் . இப்ெபா   கவனி ங்கள் !
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நம் ைடய  தாவா ய ேதவனா ம், கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  னா ம் உங்க க் க் 
  ைப ம் சமாதான ம், உண்டாவதாக.

நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்   தாவா ய ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம் . அவர ்
  ஸ்  க் ள்  உன்னதங்களிேல ஆ க் ரிய சகல ஆ ர்வாதத் னா ம் நம்ைம 
ஆ ர்வ த்  க் றார். (சார் , அைதக்  ேகட் ர்களா?)

அப்ேபாஸ்தலர்க க்      ஆ ர்வாதம், மற்றவர்க க்      ஆ ர்வாதம் என்றல்ல. 
அவர,் சகல ஆ ர்வாதத் னா ம், நம்ைம ஆ ர்வ த்  க் றார். ெபந்ேதேகாஸ்ேத நாளன்  
  ந்த பரி த்த ஆ தான் இன் ர  இங் ள்ள பரி த்த ஆ   ரியாம்  ச்ச ட் , அந்நியபாைஷ 
ேப , கர்த்த க் ள் சந்ேதாஷமான ேநரத்ைத க க்கச ்ெசய்த அேத பரி த்த ஆ தான்  இன் ர  
நம் ைடேய ள்ள . அேத பரி த்த ஆ தான் நீர ் நிரம் ய பைழய கப்ப   ந்த ப ைல 
சந் த்த . இர ம், பக ம் ப னான்  நாட்கள்  சந் ரேனா, நட்சத் ரங்கேளா அப்ெபா   
வானத் ல் காணப்பட ல்ைல. அங்  பார்த்த ேபா  ஒவ்ெவா  அைல ன்    ம்  சா    ந்  
நடனமா க் ெகாண் , பற்கைள க த் க் ெகாண்  அவைன, நான் எப்ப யாவ   ழ்க த்  
  ேவன். அந்த  ழப்ைபயன்  என் ைக ல் அகப்பட் க் ெகாண்டான் '' என்  ஆரவாரம் ெசய்  
ெகாண்  ந்த .
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   ெஜபம் ஒன்ைற ஏெற ப்பதற்  ப ல் ெசன்ற ேபா , அங்  ேதவ தன் ஒ வன்  நின்  
ெகாண்  ந்தான் . அவன் ப ைல ேநாக் , ' 'ப ேல, இந்த பைழய கப்பலான  ஒ    ப் ட்ட 
  ல் தைரதட் ம். நீ ெசன்  இர  உணைவ சாப்  . இப்ெபா   எல்லாம்  சரியா  ட்ட '' 
என்றான்.
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ப ல், தன் ைகக ம் , கால்க ம்  சங்க களால்  கட்டப்பட்டவனாய் , கால்கைள இ த் க் 
ெகாண்ேட நடந்  வந்  ''மனிதேர,  டமனதா  ங்கள் . ஏெனனில், நான் ேச க் ற ேதவ ைடய 
 தனானவன்  என்னிடத் ல்  வந்  நின்  ப ேல, பயப்படாேத'' என்  ெசான்னான் '' என்றான், அேத 
பரி த்த ஆ யானவர், அேத, ேதவ ைடய ஆ யானவர், இன் ர  அேத ஆ க் ரிய 
ஆ ர்வாதங்கைள நமக்  அ   றார.்

...உன்னதங்களிேல ஆ க் ரிய சகல ஆ ர்வாதத் னா ம் நம்ைம ஆ ர்வ த்  க் றார்...

ஓ, இன் ம் ஒ  நி டம் இ ல் நிைலத்  ப்ேபாம். ' 'உன்னதங்களிேல,'' எங்ேகா ஓரிடத் ல்  
அல்ல, ''உன்னதங்களில்.'' நாம் உன்னதங்களில் ஒன்      க் ேறாம். அ தான்    வா  ன்  
ஸ்தானம் எனக்  ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்  ட்ட . உங்க க்  ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்  ட்ட . 
சைபக்  ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்  ட்ட . நாெமல்லா ம் ெசய் ைய ஏற் க்ெகாள்ள 
ஆயத்தமா  ட்ேடாம். நாம் ெவளிேய அைழக்கப்பட் , பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப ்
ெபற்றவர்களாய், ேதவ ைடய ஆ ர்வாதத் னால்  நிைறக்கப்பட் , அதற்ெகன்  ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்  பரி த்தவான்களாக ஒன்    , இப்ெபா   உன்னதங்களில் உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் ேறாம், நம  ஆத் மா ல் நாம் பரேலாகத்ைத ேசர்ந்தவர்களா  க் ேறாம். ஓ, 
சேகாதரேன! பரேலாகத் ன்   ழ்நிைல. நாம் பரேலாக  ழ்நிைல ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்  
  தாக்கப்பட் ,   ஸ்  இேய  க் ள்       ஷ் யா ள்ள நம் ஒவ்ெவா வ ைடய 
  தாக்கப்பட்ட இ தயத்  ம் பரி த்த ஆ யானவர் இன்  அைசவா னால்  என்னமா  க் ம்? 
நம  பாவங்கள் அைனத் ம் இரத்தத் ன்   ழ் ைவக்கப்பட்  நம் பரி ரண ஆராதைன டன்  நம  
கரங்கைள ம்  இ தயங்கைள ம்  ேதவனிடத் ல்  ஏெற த் ,  உன்னதங்களில்  ஒ  த் 
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உட்கார்ந்  ெகாண் , உன்னதங்களில் ஒ  த்  அவைர நாம் ேச த் க் ெகாண்  க் ேறாம்!

அப்ப ப்பட்ட ஒன் ல்  நீங்கள்  எப்ெபா தா  ம் பங்  ெகாண்  க்  ர்களா? நான் ஆனந்த 
கண்ணீர ்  ந் ,  ' 'ேதவேன, இங்  ந்  ெசன்   ட அ ம யாேத ம்'' என்    ன ண் . 
  ஸ்  இேய  க் ள்  உன்னதங்களிேல அவேராேட  ட உட்கார்ந்  த்தல் .

அவர ் எதனால் நம்ைம ஆ ர்வ த்  க் றார்? ெதய் க  கமளித்தல்.  ன்ன தல், 
ெவளிப்பா , தரிசனம், வல்லைம, அந்நியபாைஷ ேப தல், பாைஷக்  அர்த்தம் உைரத்தல் , அ   
உன்னதங்களி ள்ள சகல ஆ ர்வாதங்கள் , ெசால்    யாத ம் ம ைமயால்  
நிைறந்த மா  க் ற சந்ேதாஷம், ஒவ்ெவா  இ தய ம் ஆ  னால் நிைறந்  ஒ  த்  
நடந் , உன்னதங்களில் ஒ  த்  உட்கார்ந்  த்தல் , நம் ைடேய எவ் த ெபால்லாத 
 ந்தைன  ன்  ஒ   கெரட்  ட   க்காமல் , ஒ   ட்ைட ஆைட  ட அணியாமல், இ  அ  
மற்ற  ஒன்  ல்லாமல், ஒ வ க்   ேராதமாக மற்றவர ்எைத ம்  ெகாண் ராமல், எல்ேலா ம் 
ஒ வேராெடா வர் அன் ட ம், இைச ட ம் ேப , எல்ேலா ம் ஒ மனப்பட்  ஓரிடத் ல்  
அமர்ந்  க் ம் ேபா , ''பலத்த காற்  அ க் ற  ழக்கம் ேபால வானத்   ந்  ச  யாக ஒ  
 ழக்க ண்டான . அ தான் . ''உன்னதங்களிேல ஆ க் ரிய சகல ஆ ர்வாதத் னா ம் நம்ைம 
ஆ ர்வ த்  க் றார்.''
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அப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் யார ் ேமலாவ  இறங் ,  ' 'கர்த்தர் உைரக் றதாவ  
இன்னின்ன இடத் ற்  ெசன்  இன்னின்னைத ெசய் நீங்கள்  காண் ர்கள் .  ' 'கர்த்தர் 
உைரக் றதாவ  இன்னின்ன இடத் ற்  ெசன்  இன்னின்னைத ெசய்.'' அ   ைழ ன்  
நிைறேவ வைத நீங்கள்  காண் ர்கள் .
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அவர,்   ஸ்  க் ள்  உன்னதங்களிேல ஆ க் ரிய சகல ஆ ர்வாதத் னா ம் நம்ைம 
ஆ ர்வ க் றார். ''கவனி ங்கள் .''

அவர.்.. நம்ைமத் ெதரிந்  ெகாண்டப ேய

நாம் அவைரத் ெதரிந்  ெகாண்ேடாமா? அவர ்நம்ைமத் ெதரிந்  ெகாண்டாரா? அவர ்நம்ைம 
ெதரிந்  ெகாண்டார.் எப்ெபா  ? நாம் அவைர ஏற் க் ெகாண்ட அந்த இர லா?

தமக்   ன்பாக நாம் அன் ல் பரி த்த ள்ளவர்க ம்  ற்ற ல்லாதவர்க மா  ப்பதற் , 
அவர ்உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்ேன   ஸ்  க் ள்  நம்ைமத் ெதரிந்  ெகாண்டப ேய...

ேதவன் எப்ெபா   நம்ைமத் ெதரிந்  ெகாண்டார்? பரி த்த ஆ ையப் ெபற் ள்ள உங்கைள 
ேதவன் எப்ெபா   ெதரிந்  ெகாண்டார?் அவர ் எப்ெபா   உங்கைள ெதரிந்  ெகாண்டார?் 
உலகத் ேதாற்றத்   ன்ேன (ஒ நாடா ல்  கா  இடம்... ஆ ). அவர் உங்கைள ெதரிந்  
ெகாண்டார.் உங்க ைடய பாவங்கைள நிவர்த்  ெசய் ற   பாதார ப யாக, அவர ்இேய ைவ 
அ ப்  உங்கைள அவ டன்  ஒப் ரவாக்  ெகாண்டார.் ஓ, இன் ம்   ல நி டங்கள்  இ ல் 
நிைலத்  க்க ேநர  ந்தால் நலமா  க் ம்!
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நான் ெதாடர்ந்  ெசல்வற்   ன்பாக, சற்   ன்பாக சற்   ன் ெசன் , ஆ ;1:26ஐப் 
பார்ப்ேபாம். அைதக்   த்  நான்  தன் ழைம ேபச  க் ேறன் . ேதவன் மனிதைன 
உண்டாக் ன ேபா ... அவர ் மனிதைன உண்டாக் வதற்   ன் , தம்ைம ' 'ஏல், ' '  ' 'ஏலா,'' 
''ஏேலா ம்,'' ''தன்னில்  தான்'' (self existence) என் ம் அர்த்தம் ெகாண்ட ... எல்லாம் தாமாகேவ. 
அவ க்   ன்  எ  ம் இ க்க ல்ைல. அவர ்மாத் ரேம தனிைம ல் வாழ்ந்  வந்தார். ''ஏல்'', 
''ஏலா,'' ''ஏேலா ம்,'' என்றால்,  ' 'எல்லாம் ேபா மான, எல்லாம் வல்ல, சர்வவல்லைம ெகாண்ட, 
தனிைம ல் வாழ்பவர்'' என்  ெபா ள் .
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ஆனால், ஆ யாகமம்;2ல் அவர ் மனிதைன   ஷ் த்த ேபா ,  ' 'நான் ேயேகாவா'' என்றார். 
அதன் அர்த்தம் என்ன?  “தனிைம ல் வாழ்ந்த நான் என்னி  ந் , ஏேதா ஒன்ைற எனக்  
 மாரனா  க் ம் ப , தற்கா கமாக   ய ஒ வைன   ஷ் த் க் ெகாண்ேடன் .'' ம ைம! 
ஏன்?... ''ேயேகாவா'' என்றால் அவர ்மனித க் , ''   ேதவன் '' (amateur god) என்  ெபா ள் . அவர ்
 தாவாக, ேதவனாக, இ க் றப யால், அவர் மனிதைன உண்டாக் னார்.
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   மனிதனின் ஆ க்கத் ன்   ழ் இ ந்த . அ , ேவத வாக் யங்க டன்  ெபா ந்  றதா? 
  க்  ேதவன். அவன் உைரப்ப  எ ேவா, அ  நிைறேவ ம். அவன் அைத உைரத்தால், அ  
நிைறேவ ம். ேயேகாவா ேதவன், ஒ  காலத் ல்  தனிைம ல் வாழ்ந்தவர். இப்ெபா   தம  
  ம்பத் டன் ,  ள்ைளக டன்  வாழ் ன்றார்.

இைதக்   த்  நாம்  தன் இர  பார்ப்ேபாம். இப்ெபா  , நமக்  இன் ம் ப ைனந்  
நி டங்கள்  மாத் ரேம ள்ளன.  ' 'வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரி த்த ஆ  னால் 
 த்தரிக்கப்பட்  க்  ர்கள் '' என்  எ தப்பட் ள்ள இடத் ற்  வர ேவண் ெமன்  
எண்ணிேனன் . சரி.
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நாம் எப்ெபா   ேதவ ைடய ஊ யர்களா ம் ப  அைழக்கப்பட்ேடாம்? ேதவ ைடய 
ஊ யக்காரனா ம் ப , ஆர்மன் ெந ல் எப்ெபா   அைழக்கப்பட்டார?் ஓ, என்ேன! அ  என்ைன 
 ணற ைவக் ற . நாம்  ல ேவதாவாக் யங்கைளப் பார்ப்ேபாம். நீங்கள் ,  1 .ேப  ; 1:20ஐ 
எ க்க  ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் .  பாட்,  நீங்கள்  ெவளி;  17:8ஐ  எ ங்கள் .  இந்த  வசனங்கள்
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13 த் ர  காரம் - பாகம்  - 1

என்ன    ன்றன என்  நாம் ேகட்க   ம்  ேறாம். உங்கைளத் ேதவன் எப்ெபா   
  ஸ்தவனா ம்ப  அைழத்தார் என்  நாம் ேகட்க   ம்  ேறாம். உங்கைளத் ேதவன் 
எப்ெபா     ஸ்தவனா ம்ப  அைழத்தார் என்  நீங்கள்  அ ய   ம்   ர்கள் அல்லவா? ஓ, 
இந்த வசனம் எனக்   க ம்  ரியம்:  “ம ஷன் அப்பத் னாேல மாத் ரமல்ல, ேதவ ைடய 
வா   ந்   றப்ப  ற ஒவ்ெவா  வார்த்ைத னா ம்  ைழப்பான் '' என் ம் வசனம் (மத்; 4:4). 
சரி சேகா. ெந ல், 1.ேப  ; 1:20ஐ எ த்  ட் ர்களா? 19, 20 வசனங்கைளப் ப  ங்கள்  இைத 
கவனி ங்கள் . (சேகா. ெந ல், 1.ேப   1:19, 20ஐப் ப க் றார ்- ஆ  )

 ற்ற ல்லாத மாசற்ற ஆட் க் ட் யா ய   ஸ்  ன்   ைலேயறப்ெபற்ற 
இரத்தத் னாேல  ட்கப்பட் ர்கெளன்  அ ந்  க்  ர்கேள.

அவர ் உலகத ் ேதாற்றத் ற்   ன்ேன   க்கப்பட்டவரா  ந் , தம   லமாய் 
ேதவன் ேமல்   வாசமா  க் ற உங்க க்காக இந்தக் கைட  காலங்களில்  
ெவளிப்பட்டார்.

அவர ் எப்ெபா     க்கப்பட்டார?் உலகத் ேதாற்றத் ற்   ன்ேன. சேகா. பாட், எனக்காக 
ெவளி;17:8ஐ வா  ங்கள் . (சேகா. பாட், ெவளி;17:8ஐ வா க் றார ்- ஆ )
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நீ கண்ட   கம்  ன்ேன இ ந்த  இப்ெபா   இல்ைல; அ  பாதாளத்   ந்  
ஏ  வந்  நாசமைடயப் ேபா ற . உலகத்ேதாற்ற  தல்  வ  ஸ்தகத் ல் 
ேபெர தப்பட் ராத    ன்    கள் , இ ந்த ம், இராமற்ேபான ம் , இனி 
இ ப்ப மா  க் ற   கத்ைதப ்பார்த்  ஆச்சரியப்ப வார்கள் .

யார ் வஞ் க்கப்படப் ேபாவ ? ச ைலப ் ேபான்ற இந்த பக்  ள்ளவைனக் கண்  
வஞ் க்கப்படப் ேபா றவர்கள் யார?் அ   க ம் தந் ர ள்ள ம்,  ரணமா  ந்    மானால் 
யாைர வஞ் க் ம்?  (சைபேயார,் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள என்  ப லளிக் ன்றனர.்) 
  மானால் சரி, ெவளி; 13:8, அைத நான்  உங்க க் ப ்ப க்கப் ேபா ேறன் .

உலகத்ேதாற்ற  தல் அ க்கப்பட்ட ஆட் க் ட்   ைடய,  வ  ஸ்தகத் ல் 
ேபெர தப்பட் ராத    ன்    கள்  யாவ ம் அைத வணங் வார்கள்.

நம  ெபயர்கள்  ஆட் க் ட்   ைடய  வ  ஸ்தகத் ல்  எப்ெபா   எ தப்பட்டன? 
உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்  ஆட் க்  ட் யானவார் அ க்கப்பட்ட ேபா . ேதவன் ஏல், ஏலா, 
ஏேலா ம், தனிைம ல் வாழ்பவராக இ ந்த ேபா . அ  ெபரிய ைவரம் ேபான்ற . அவர ் ேவ  
எ வாக ம் அப்ெபா   இல்ைல. அந்த ைவரத் க் ள்  ' 'இரட்சகர ் என் ம் அவ ைடய தன்ைம 
அடங்   ந்த .'' அவ்வாேற, '' கமளிப்பவர் என் ம் அவ ைடய தன்ைம ம் அடங்   ந்த . 
ஆனால், இரட் ப்பதற்ேகா,  கமளிப்பதற்ேகா, அப்ெபா   எ   ல்ைல அவர ்
இரட்சகரா  ப்பார ் என் ம், அவர ் மா சத் ல்  ெவளிப்பட்  நம் ைடேய வாசம் பண் வார் 
என் ம், அவர ்த ம் களால் நாம்  ணமாேவாம் என் ம், அவர ்உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்னேம 
அ ந்  ந்தார். எனேவ, உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேப அவர ்ஆட் க் ட் யானவைர அவ ைடய 
 த்தகத் ன்  ேமல் ெகான்  உலகத் ேதாற்ற க்   ன்ேப உங்கள்  ெபயர்கைள அந்த  த்தகத் ல் 
எ   ைவத்  ட்டார்.
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இைத  ர்ந்  கவனி ங்கள் , ெதரிந்  ெகாள்ளப்ப தல்  (Election)  ன்ன தைல (fore 
knowledge)  ன் ேநாக்  ற .  ன்   த்தல் (Predestination) நாம் ேசரப்ேபா ம் இடத்ைத எ ர ்
ேநாக்   க் ற . இைத மறந்  ேபாக ேவண்டாம் ெதரிந்  ெகாள்ளப்ப தல்  ன்ன தைல  ன் 
ேநாக்  ற . நான்  ஒ   ள்ளாக இ ந்ேதன் , நான்  இவ் ல ல்  பாவத் ல்  றந் , அக் ரமத் ல் 
உ வா , ெபாய்கைளப ் ேப பவனாய் இவ் ல ல் வந்  பா களின்  மத்  ல்  றந்ேதன் . என் 
தந்ைத தாய்,   ம்பத் னர் அைனவ ேம பா கள் . நான்  ஒ   ள்ளாக இ ந்ேதன் . ஆனால், 
  ெரன்  ேகா ைம மணியா    ேறன் . இ  எப்ப  ேநர்ந்த ? அ  தான் ெதரிந்  
ெகாள்ளப்ப தல்  என்ப  உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேப, இந்த  ள் ேகா ைம மணியாக 
ேவண் ெமன்  ேதவன் நிர்ணயம் ெசய்தார,்  ' 'நான் ஒ  ேகா ைமமணி என்  இப்ெபா   
அ ேவன். ஏெனனில், நான் இரட் க்கப்பட்  க் ேறன் . நான் எப்ப  அைத அ ேவன்?  ன் 
ேநாக் ப் பார்த்  அவர ்அேநக காலங்க க்   ன்ேப என்ைன  ன்  த்   ட்டார ்என்  அ ந்  
ெகாள்வதன்   லமாக அவ ைடய  ன்ன  ன்  லம் நான் அவைர ேந ப்ேபன்  என்  அவர ்
அ ந்  ந்தார். எனேவ, அவர ் நம  பாவங்கைள நிவர்த்  ெசய் , அவர ்  லமாய் நான் 
 ள்ளி  ந்  ேகா ைம மணியாக மாற ேவண் ெமன்  நிர்ண த்தார். இப்ெபா   நான் 
எங் ள்ேளன்?'' நான்  இரட் க்கப்பட் , ேதவ ைடய   ைப னால்  நடந்  ெகாண்  க் ேறன் . 
 ன்   த்தல் எைத எ ர ் ேநாக்  ற ? நாம் ேசர ேவண் ய இடத்ைத அவர ் என்ைன எங்  
ெகாண்  ெசல்வார ் என் ம் நான் எங் ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறன்  என் ம். அ  உன்ைனப் 
பற் க் ெகாண்ட . அவ்வள 
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தான்.

நாம் இன் ம் சற்  ெதாடர்ந்  ப க்கலாம். இன் ம்     ேநரத் ல்  நாம்  ட்டத்ைத   க்க 
ேவண் ம்.
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தமக்   ன்பாக  நாம்  அன் ல்  பரி த்த ள்ளவர்க ம்
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 ற்ற ல்லாதவர்க மா  ப்பதற் . உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்ேன   ஸ்  க் ள்  
நம்ைமத் ெதரிந்  ெகாண்டப ேய,

 ரியமானவ க் ள்  தாம் நமக் த் தந்த ளின தம் ைடய   ைப ன்  
ம ைமக் ப்  கழ்ச் யாக,

தம் ைடய தய ள்ள  த்தத் ன்ப ேய, நம்ைம இேய    ஸ்   லமாய்த் தமக் ச் 
  கார த் ரரா ம்ப   ன்  த்  க் றார்.

எேப;1:4-6.

அவர ் என்ன ெசய்தார?் அவர ்தம   ன்ன  ன்ப  நம்ைம  ன்ேப கண்  அவர ்இரட்சகர ்
என்பைத அ ந்  அவர ் தனிைம ல் வாழ்ந்  வந்தார். அப்ெபா  , ேதவ  தர்கள்  ட 
 ைடயா . ஏலா, ஏேலா ம் ேதவன் மாத் ரேம. ஆனால், அவ க் ள்  இரட்சகர ்என் ம் தன்ைம 
   ெகாண்  ந்த . எ  ேம இழக்கப்படாமல் அவர ் எைத இரட் க்க    ம்? அவ க் ள்  
  ெகாண்  ந்த அவ ைடய மகத்தான தன்ைம  ற்காலத் ல்  ெவளிப்பட் , அவர் இரட் க்க 
   ம் என்பைத அவர ் நன்  அ ந்  ந்தார். எனேவ, தம   ன்ன  ன்  லம் அவர ்
வ ங்காலத்ைத பார்த்  அைத ஏற் க்ெகாள்ள   ய ஒவ்ெவா வைர ம் அவர ் கண்டார.் 
அவர்கைள இரட் க்க ேவண் மானால் அதற்கான ஒேர வ  நாேன மா சத் ல் ெவளிப்பட் , 
மனிதனின் பாவத்ைத என் ேமல்  மந் , அவ க்காக மரித் , ஆரா ப்பதற் ரியவராதேல'' என்  
அவர ்எண்ணினார். ஏெனனில் அவர ்ேதவன், ஆரா ப்பதற் ரியவர்.

அவர ்மனித  பத் ல் இரங்  வந்  மனிதனின் பாவங்கைள தம்ேமல்  மந்தார். அப்ப  அவர ்
ெசய்த னால் இரட் க்கப்பட ேவண் ெமன்    ம்  றவர்கைள அவரால் இரட் க்க    ம். 
நான்   வ  உங்க க் ப்  ரி றதா?   வற்ற ேதவன், எல்லாவற்ைற ம் அ ந்தவர். தம  
 ன்ன  ன்  லம் ஆட் க் ட் யானவைரக் ெகான்  உங்கள்  ெபயர்கைள ஆட்  ட்  ன்  
 வ ஸ்தகத் ல் எ   ைவத்  ட்டார்.  சா ன்  வஞ்சகத்ைத ம், அவன் என்ன ெசய்வான்  
என்பைத ம் அவர ்அப்ெபா ேத அ ந்  ந்தார். எனேவ, அவர ்உங்கள்  ெபயர்கைள அ ல் எ   
ைவத்  ட்டார். அந்   ஸ்  என்பவன்  க ம் பக்  ள்ளவனாக ம், நல்லவனாக ம், 
 த்  ர்ைம ள்ளவனாக ம் இ ந் ,   மானால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம்  
வஞ் ப்பான்  என்  அவர ்    ள்ளார். ஆனால், ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கள் 
வஞ் க்கப்ப வெதன்ப   டாத காரியம். ஏெனனில், அவர்க ைடய ெபயர்கள் 
உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேப  ர்மானம் ெசய்யப்பட்  ட்ட . ெதரிந்  ெகாள் த ன்ப  அவர ்
உங்கைள  ன்  த்தார்.  ன்  த்த ன்ப  அவர்கள் எங்  ெசல் ன்றனர ் என்பைத 
அ ந்  க் ன்றனர.்
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அைத யார ் சந்ேத க்க    ம்? அப்ப  தான் ப ல்    ன்றான் . ப ல் எ  ன 
ேவதவாக் யம் அப்ப     ன்ற . அப்ப தான்  அவன் சைபக்  உைரக் றான் . 
உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேப சைப அதன்ஸ்தானத் ல்  ெபா த்தப்பட்  ட்ட . ேதவன்  ரசவ 
ேவதைன ெகாண் , உங்கைள  ரச த் க் ெகாண்  க் ம் சமயத் ல், நீங்கள்  என்ன 
ெசய் ர்கள் என்பைத  ன்ன ந்தவராய், உங்கைள உங்க ைடய ஸ்தானத் ல்  அவ ைடய 
சரீரத் ல் ெபா த் . உங்கைள   ம்பத் தைல யாக ம்  (housewife),  வசா யாக ம், 
ேபாதகராக ம்,  ர்க்கதரி யாக ம், இ வாக ம், அ வாக ம் ைவத்தார் உங்கைள உங்கள்  
ஸ்தானத் ல்  அவர ் ெபா த் னார் நாம் பரி த்தமாக்கப்ப த ன்  (Sanctification)  லம் 
ெவள்ைளப் ண்  ேதசமா ய எ ப்ைத  ட்  ெவளி வந் , வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
ேதசத் ற் ள்  ஞானஸ்நானம் பண்ணப்ப ம் ேபா ... பரி த்த ஆ  தான் ேதவன் நமக்  
வாக்களித் ள்ள ேதசம். ''நீங்கள்   ட்கப்ப ம் நா ெகான்   த் ைரயாகப் ெபற்ற ேதவ ைடய 
பரி த்த ஆ ையத்  க்கப்ப த்தா  ங்கள் '' என்  எேப;4:30 உைரக் ற . ேதவன் சைபைய 
மாத் ரம்  ன்  த்   ட் ,  ' 'ேகா க்கணக்கானவர்கள்  பக்  ள்ளவர்களாய்  நடப்பார்கள். 
ஆனால், அவர்கள் வஞ் க்கப்ப வார்கள் '' என் றார். வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத 
அைடந்தவர்கள் மாத் ரேம வஞ் க்கப்ப வ ல்ைல. உலகத ் ேதாற்றத் க்   ன்ேப 
அவர்க ைடய ெபயர்கள் ஆட்   ட்  ன்   வ ஸ்தகத் ல் எ தப்பட் , அவர்கள் வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத அைடந் , அதன் பலைன அ ப த் க் ெகாண்  ப்பார்கள்.
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பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க்ெகாள்வதனால் தாங்கள்    த் ரமாக நடக்க ேநரி ேமா என்  
அேநகர ் பயப்ப  ன்றனர். பரி த்த ஆ  உங்கைள  ல ெசயல்கைள ெசய்யத்  ண் , அதன் 
 ைளவாக ஜனங்க க்   ன்பாக ெவட்கப்பட ேவண் ய நிைலைம ஏற்பட்   ம் என்  அேநகர ்
பயப்ப  ன்றனர் பரி த்த ஆ ையப் ெப வதனால்  லர ் அழ ேநரி ம் என் ம், அவர்கள் 
கணவேரா, மைன ேயா, தாயாேரா, அ த்த  ட் க்காரேரா, அல்ல  எஜமானேனா அைத காண 
ேநரி ெமன் ம் அேநகர ்பயப்ப  ன்றனர்.
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  ப்பதற்   ன் , ஒ  காலத் ல் வாழ்ந்த ஒ  மனிதைனக்    த்  உங்களிடம்  ற 
  ம்  ேறன் . தா   என் ம் ெபயர ் ெகாண்ட ஒ  மனிதன் இ ந்தான் . ேதவ ைடய 
உடன்ப க்ைக ெபட் ெப ஸ் யர ் நாட் ல்   க் க் ெகாண்ட . அ  காைள வண்  ல் 
அங்  ந்  ெகாண் வரப்பட்ட . ேதவ ைடய உடன்ப க்ைகப் ெபட்  வ வைத தா   
கண்டேபா , அவன் ஒ     அங்  (gown) மாத் ரம், அப்ெபா   அணிந்  ந்தான் . அவன் ஓ ச் 
ெசன்  கால்கைள  ேமேல   க்  உைதத் ,    த் ,   ச்ச ட் ,  நடனமா னான் .  அவன்  யார்
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ெதரி மா? இஸ்ரேவ ன்  ராஜா. அவன்   த் ரமாய் நடந்  ெகாள்வைத அவ ைடய மைன  
ஜன்னல் வ யாகக் கண்  அவைன நிந் த்தாள்.'' அந்த  ட்டாைளப் பா ங்கள் . கால்கைள 
உைதத்  நடந்  ெகாள் ம்  தத்ைதப் பா ங்கள். அவ க் ப் ைபத் யம் தான்   த்  ட்ட  
என்  ெசால்   ப்பாள். அன் ர  அவன்      ம் ன ேபா  அவள்,  ' 'நீர ் என்ைன 
ெவட்கமைடயச ் ெசய்  ட் ர.் இராஜாவா ய நீர,் என் கணவர், இப்ப யா நடந் ெகாள்வ ?'' 
என்  ேகட்  ப்பாள் .

''தா  , நாைளக்  இைதக்காட்  ம்  றப்பாக நடனமாடப் ேபா ேறன் , நான் கர்த்த க்காக 
நடனமா ேனன்  என்  உனக் த் ெதரிய ல்ைலயா?'' என்றான். அவன் கடந்  ெசன் , 
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைதயைடந்தான் . அவன் உலகப் ரகாரமான நாகரீகம் 
அைனத் ம் கைளந்  ேபாட்டான் . உடன்ப க்ைகப் ெபட்  தன் ெசாந்த பட் னத் க்  
வ  றெதன்  அ ந்  அவன்  க்க ம ழ்ச்  ெகாண்டான் .

ஓ, நான்  உங்க க் ச் ெசால்  ேறன் .  லர ் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள்ளேவ 
அஞ்  ன்றனர.் அவர்கள் அந்நியபாைஷ எங்  ேப  டப் ேபா றார்கேளா என்  பயம். 
ஏெனனில், யாரா  ம் அவர்கைளப் பார்த் ,  ' 'இவ ம் அந்நியபாைஷ ேப ம்  ட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவன'' என்  ெசால்    வார்கேள. அவர்கள் சைபக் ள்  வந்  இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் ெபற் க்ெகாள்ள பயப்ப  ன்றனர். அவர்கள் அைதக்   த்  
ெவட்கப்ப  ன்றனர.் ஊ!ஓ!
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இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ெகா க்கப்ப ம் ஞானஸ்நானத்ைதக்   த்  நான்  ரசங்கம் 
ெசய்  ப்பதனால், என்  ரசங்க ஒ நாடாக்கள்  அைனத்ைத ம்  நான்   ம்ப ெபற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  ஒ வர ்  னார.் நான் அைவகைள   ம்ப ெபற் க்ெகாள்ளப் ேபாவ ல்ைல. 
அதற்  ப லாக நான்  அ கமான ஒ நாடாக்கைள ப   ெசய் ேறன் . அ  உண்ைம. அ கமான 
ஒ நாடாக்கைள அந்த ஞானஸ்நானம் ேவதப் ர்வமான . ேநற்  நாம் ெசய்த . அவர்க க்  
  ப்பமா ரா ட்டால், நாைளக்  நாம் என்ன ெசய் ேறாெமன்  கவனி ங்கள் . அைத தான்  
நாம் ெசய்ய ேவண் ம். நாம் ெசய்  ெகாண்ேட ேபாக ேவண் ம். அதற்    ேவ ரா . 
ஏெனனில், அ  ேதவனால் உண்டான . அ  ேதவன்.

ேதவன் தா  ன்   ஷயத் ல் என்ன ெசய்தார ்ெதரி மா? அவர ்பரேலாகத்   ந்  ேநாக் ப் 
பார்த் , “தா ேத, நீ என் இ தயத் ற்  ஏற்றவன் ” என்றார். தா   ெவட்கப்படேவ ல்ைல. அவன் 
கர்த்தரின்  ஊ யக்காரன் . அவன் கர்த்தைர ேந த்தான் . அவன் ம ழ்ச் யால்  ெபாங்  வ ந்தான் . 
எனேவ, அவன் மனிதப்  ரகாரமாக தன் ெகளரவத்ைதக்   த்  கவைல ெகாள்ள ல்ைல.
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பா ங்கள், இன்  காைல என்  ரசங்கத் ல் நான்   ன  ேபான் , நாம்  க ம் பயந்  
ேபாய். ேவத பள்ளி ல் ப த்  ெவளி வந்  ஒ  ச ல், நம  மார்க்கத்ைத நாம் எப்ப  
கைட  க்க ேவண் ெமன்  நமக்  கற் க்க   ம்  ேறாம். அ , ேயார்தானின்  இந்த 
பக்கத் ல். ஆனால் அதன் ம  றத் ல் , பரி த்த ஆ யானவர் வ  நடத்  ன்றார். அந்த 
உைளயான ேசற்   ந்  நீங்கள்  ெவளி வந்தவர்கள். அவர்கள் உங்கைளக்   த்  என்ன 
நிைனத்தா ம், நீங்கள்  கவைலப்ப வ ல்ைல. அங்  நீங்கள்  மரித்  க்  ர்கள் . உங்கள்   வன் 
  ஸ்  க் ள்  மைறந் , பரி த்த ஆ  னால் நீங்கள்   த்தரிக்கப்பட்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  
எதற் ம் கவைலப்ப வ ல்ைல. நீங்கள்  கானானில்  வ க்  ர்கள் .   ர்ந்த தானியத்ைத 
 ரணிக்க உங்களால்     ம். நீங்கள்    ஸ்  இேய  க் ள்       ஷ் யா  க்  ர்கள் . 
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற்  நீங்கள்  ெசன்  ெகாண்  க்  ர்கள் .

 ல வ டங்க க்   ன் , சைபயான  இன் ம் கட்டப்படா  க்ைக ல், இங்ேக இந்த 
 ைல ல் என் ைடய  தல்  ட்டமான   டாரத் ல் நைடெபற்ற  என்பைத, சேகா. கா ன்ஸ் , 
நான் அங்ேக நின்  நிைன   ர்ந்ேதன் . நான் இன்   ரசங் ப்ப  ேபாலேவ, அன் ம் நான் இேத 
  ேசஷத்ைத, இேத காரியத்ைத, இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம், 
ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம்  சத் யம் என்    வா ப்ப , பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானம், 
ெதய் க  கமளித்தல், ேதவ ைடய வல்லைம இைவகளினின்  நான்  ஒ  அங் ல ம் ஒ ேபா ம் 
 ல னேத ல்ைல. ேதவன் அைதக்   த்  இன் ம் அ கமாய் எனக்  ெவளிப்ப த் னார். 
அவர ்எனக்  ெவளிப்ப த் ய  ேபாலேவ, அைத நான் ெகா த் க் ெகாண்ேட  ந்ேதன் . அவர ்
அவற் னின்  ஒன்ைற ம்  எ த் ப் ேபாடாமல், அவர ் அைத இன் ம்  ட் க்ெகா த் க் 
ெகாண்ேட  க் றார.்
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நான் அங்  நின்  ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ெபா  , 500 ேபர ் கைர ல் நின்  ெகாண் , 
'' யல க் ம் ேயார்தானின் கைர ல் நான் நின்  ெகாண் , எனக்   தந்தரமான அந்த 
அ ைமயான, ம ழ்ச் யான கானான்  ேதசத்ைத, என் ஆைச த ம் ம் கண்களால் கண்ேடன் . 
அந்த ஆேராக் யமான கைரைய நான் என்  அைடந் , நான் எக்காலத் ம் 
ஆ ர்வ க்கப்ப ேவன்? நான் என்  என்  தா ன் ச கத்ைத அைடந்  எக்காலத் ம் 
இைளப்பா க் ெகாண்  ப்ேபன்?'' என் ம் பாடைலப்பா க் ெகாண்  ந்தனர.் அவர்கள் 
பா க்ெகாண்  ந்த ேபா , இேய  ன்  நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் ெகா க்க ஒ  ைபயைன 
ஆற்  ள்  ெகாண்  ெசன்ேறன் . நான்,  ' 'பரேலாகப்  தாேவ, இந்த ைபயைன அவ ைடய 
அ க்ைக ன்  ேபரில் உம் டம் ெகாண்  வ  ேறன் ...'' என்  ெஜ த்த ேபா . அந்த ைபய ம், 
நா ம் மாத் ரம் , அந்த  ைகப்படம் என்  ட் ல் உள்ள . நான் , ''ஆண்டவேர, இந்த ைபயனின்  
அ க்ைக ன்  ேபரில்,  இவ க்  ேதவ ைடய   மாரனா ய  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்

72



16 த் ர  காரம் - பாகம்  - 1

ஞானஸ்நானம் ெகா க் ம் ேபா  இவைன பரி த்த ஆ  னால் நிைறப்  ராக'' என்  ெஜ த்த 
ேபா , ஏேதா ஒன்   ழன்  ெகாண்ேட இறங்  வந்த :  ரகாசமான அந்த   ெவள்ளி 
நட்சத் ரம் இறங்  வந்  அங்  நின்  ெகாண்  ந்த .

இந்த ெசய்  உலகம்  ரா ம் ெசன் , கனடாைவ ம்  ற்  பாகங்கைள ம்  அைடந்த . 
அவர்கள், உள் ர் பாப் ஸ்  ேபாதகர் ஒ வர ்ஞானஸ்நானம் ெகா த் க் ெகாண்  ந்த ேபா , 
ஒ    ரான ஒளி ேதான் ன '' என்   ர ரித்தனர்.
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 ல நாட்க க்   ன் , டாக்டர் லாம்சா என்னிடம் வந்  ந்தார். அவ க்  அைதக்   த்  
ஒன் ேம ெதரியா . அவர ்ஒ  படத்ைதக் ெகாண்  வந்  ந்தார். அைத சேகாதரன்  இப்ெபா   
அவரிடம் ைவத் ள்ளார். அந்த படம் உங்களிடம் உள்ளதா? அந்த ேவதாகமம் உங்களிடம் உள்ளதா? 
அ , அத ள்தான்  இ ந்த . சரி, அ  ேதவ ைடய பைழய எ ெரய அைடயாளம். ேவதாகமம் 
எ தப்ப வதற்   ன்னேம, அ  ேயா ன்  காலத் ல் இ ந்த அைடயாளமா ம். அ  ேதவ ைடய 
 ன்  தன்ைமகைளக்   க் ற .  ன்  ெதய்வங்கள்  அல்ல. ஒேர ேதவன்  தா,  மாரன், 
பரி த்த ஆ  என் ம்  ன்  தன்ைமகளில்  (attributes) இ க் றார.் அவர ்  ரிைய ெசய் ம் 
 ன்  உத் ேயாகங்கள் .  ன்  ெதய்வங்களல்ல,  ன்  தன்ைமகள்!

அந்த  கழ்ெபற்ற மனிதர், டாக்டர். லாம்சா, லாம்சா ேவதாகமத் ன்  ெமா ப்ெபயர்ப்பாளர் 
அன்  காைல என்னிடம் வந்  ந்த ேபா , நான் அவரிடம்,  ' 'அ  என்ன அைடயாளம்?'' என்  
ேகட்ேடன் .
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''அ  எ ெரய ெமா  ல் ேதவ ைடய பழைமயான அைடயாளம். அ , ேதவன்  ன்  
தன்ைமகளில் இ ப்பைதக்   க் ற '' என்றார்.

நான் “ தா,  மாரன் , பரி த்த ஆ  என்பைதப் ேபாலவா?'' என்ேறன்.

அவர ்நி த்  ட் , காப்  ேகாப்ைபைய  ேழ ைவத்  ட்  என்ைன உற் ப ்பார்த்தார்.  ன், 
 ேயா, நீங்கள்  அப்ெபா   அங்  ந் ர்கள் என்  நிைனக் ேறன் . அவர்,  ' 'அைத நீ 
  வா க் றாயா?'' என்  ேகட்டார.்

''என் இ தயப் ர்வமாக'' என்  ப லளித்ேதன் .

அவர,்  ' 'சேகா.  ரன்ஹாேம, ெசன்ற இர  2ம்  ட்டத் ல்  ப த்த த ன்  வரம்  ரிைய 
ெசய்வைதக் கண்ேடன் . அப்ப ப்பட்ட ஒன்ைற நான்  இ வைர அெமரிக்கா  ம் என் நாட்  ம் 
கண்ட ல்ைல“ என்     ட் , ''இந்த அெமரிக்க ஜனங்க க்  ேவதாகமம் சரியாகத் ெதரியா . 
அவர்க க் த ் ெதரிந்த ஒன்ேற ஒன்  அவர்க ைடய ஸ்தாபனேம. அவர்கள்  எங்ேக நின்  
ெகாண்  க் றார்கள்  என்   ட அவர்க க் த ் ெதரியா . அவர்க க்  ஒன் ேம ெதரியா . 
ஆனால், ெசன்ற இர  உங்கள்   ட்டத் ற்  நான் வந்  ந்த ேபா ... '' சேகா.  ன், இைத நான் 
பயபக் ேயா ம், அன்ேபா ம்    ேறன் ... ''நீங்கள்   ர்க்கதரி யா  க்க ேவண் ம் என்பைத 
அ ந்  ெகாண்ேடன். இப்ெபா   நிங்கள்   தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  என்பைவ  ன்  
ெதய்வங்களல்ல, அைவ தன்ைமகள் என்    ம்ேபா  நீங்கள்  ேதவ ைடய  ர்க்கதரி ெயன்ப  
ஊர் தமா  ட்ட . இல்ைலேயல் அ  அவ் தம் உங்க க்  ெவளிப்பட்  க்க   யா '' 
என்றார். அவர,் ''இ  ஓர ்பரி ரண அைடயாளம் என்     ட் . '' நீர ்ஒ த் வக்காரர ்அல்லேவ'' 
என்  என்ைனக் ேகட்டார.்

நான்,  ' 'இல்ைல, ஐயா. நான் ஒ த் வக்காரன்  அல்ல. ேதவன் சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவன் 
என் ம், அந்த  ன்  தன்ைமக ம், அந்த ஒேர ேதவன் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ம்  ன் , 
உத் ேயாகங்கள்  என்  நான்    வா க் ேறன் '' என்ேறன்.

75

அவர,்  ' 'ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக'' என்     ட் , என்றாவ  ஒ  நாளில் 
அதற்காக உங்கள்  இரத்தத்ைத    ல்  ந்த ேநரிடலாம். '' ர்க்கதரி கள்  எப்ெபா  ம் தங்கள்  
ேநாக்கத் ற்காகேவ மரிப்ப  வழக்கம்'' என்றார்.

''அ ேவ ேதவ க் ப்  ரீ யா  க் மானால் , அப்ப ேய ஆகக்கடவ '' என்ேறன். லாம்சா 
ேவதாகமத்ைத எ  யவர்.

ஓ, அ   க ம் உண்ைம. எத்தைன  ைற நான் இந்த சைப டம், ச ைலத் ெதரிந்  
ெகாள்வதற்   ன் , இஸ்ரேவலரிடம் சா ேவல்    ன தமாக, ''நீங்கள்  ஸ்தாபனத்ைத ேசர்ந்  
ெகாண் , ஒ  தமான மார்க்கத் க்  கட் ப்ப வதற்   ன்பாக, பரி த்த ஆ யானவர் 
உங்கைள வ நடத்த நீங்கள்  ஏன்  ட்  ெகா க்கக் டா ?'' என்    ன ண் ? நீங்கள்  ஏன் 
ேதவைன உங்கள்  தைலவராகக் ெகாண் , அவர ்உங்கைள ஆ ர்வ க் ம்ப   ட் க் ெகா த் , 
உங்கள்  ஸ்தாபனத்ைத நீங்கள்  ஏன் மறந்  டக் டா ? நீங்கள்  எந்த ஸ்தாபனத்ைத ம்  
ேசரேவண்டாெமன்  நான்   ற ல்ைல. உங்கள்    ப்பப்ப , நீங்கள்  எைத ேவண் மானா ம் 
ேசர்ந்  ெகாள் ங்கள். அ  உங்கைளப ்ெபா த்த . தனிப்பட்டவர் என்ற  ைற ல், பரி த்த 
ஆ யானவர் உங்கைள வ  நடத் ம்ப   ட் க் ெகா ங்கள் என்  தான்    ேறன் . நீங்கள்  
ேவதாகமத்ைதப் ப  ங்கள் . நீங்கள்  என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேவதம்    றேதா, அைத 
ெசய் ங்கள் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக!
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நான்  நீண்ட  ேநரம்  எ த் க்  ெகாண்ேடன்.  யாரா  ம்  ெஜப  வரிைச ன்  வ யாக  வந் 77
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ெஜ த் க் ெகாள்ள   ம்   ர்களா என்  ெதரிய ல்ைல. அப்ப யானால் உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த் ங்கள் . ஒன் , இரண் ,  ன் . சரி, நீங்கள்    ம் னால் இங்  வந்  நில் ங்கள்  
நாங்கள்  உங்க க்காக ெஜ ப்ேபாம். நான் உங்கைள இப்ெபா    ட் ப்ேபாக   ம்ப ல்ைல. 
  ப்பதற்   ன், அ காரப் ர்வமாக  லவற்ைற ெசய்ய   ம்  ேறன் .

எத்தைன ேபர ் எேப யர ்  த்தகத் ன்  ேபாதைனைய   ம் னீர்கள்?  தன் இரவன் , நாம் 
 த் ைரையக்   த்  ேபசலாம். அ த்த ஞா   காைல, சைப ஸ்தானத் ல்  
ெபா த்தப்ப வைதக்   த்   ந் ப்ேபாம். ெஜபர்ஸன் ல் ஜனங்கேள,   மானால்   தன் 
இரவன்ேற அைத பார்க்கலாம்; சைப எந்த ஸ்தானத் ல்  இ க்க ேவண் ேமா, அந்த ஸ்தானத் ல் 
அைத ெபா த் வ . நாம் ஒவ்ெவா வ ம் நாம் எப்ப    காரப்  த் ரரா ம்ப  
அைழக்கப்பட்ேடாம், என்  ேதவன் நம்ைம   காரப்  த் ரராக ஏற் க் ெகாண்  பரி த்த 
ஆ  ன்  லமாக நம் ைடய ஸ்தானத் ல் இ க்க ேவண் ேமா, அந்த ஸ்தானத் ல்  நம்ைம 
ெபா த்   க் றார.் பா ங்கள்? அவர்கள் ேயார்தாைனக் கடந்த ேபா , அவர்கள் எல்ேலா ம் 
எ ெரயர்களா  ந்தனர். ஆனால், அதன்  ற  ேயா வா ேதசத்ைதப் பங் ட்  அவர்க ைடய 
தாய்மார்கள்   ரசவத் ன்  ேபா , பரி த்த ஆ யானவர் உைரக்கச ் ெசான்ன வார்த்ைதகைள 
அவர்கள் உைரத்தப ேய அவர்கள் ஒவ்ெவா வ க் ம் அந்த ேதசத்ைதப் பங் ட்  ெகா த்தான் .
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கவனி ங்கள் , யாக்ேகா  மரணத்த வா   ந்த ேபா , அவன் ஒ   ர்க்கதரி . அவன் 
பார்ைவ மங் ப் ேபானவனாய், கால்கைள மடக் ப் ப த் க் ெகாண் , “யாக்ேகா ன்   மாரேர. 
நீங்கள்     வா ங்கள். கைட  நாட்களில்  உங்க க்  ேநரி ம் காரியங்கைள அ  ப்ேபன்” 
என்றான். ஓ, நான்    த் ரமாகத் ெதன்படலாம் ஜனங்கள்    த் ரமாகத் ெதன்படலாம். நீங்கள்  
மாத் ரம் அந்த உ  ைய (assurance), இ தயத்  ள்ள அந்த வாஞ்ைசைய அ  ர்களானால்! 
   வா ங்கள் . கைட  நாட்களில்  உங்க க்  ேநரி ம் காரியங்கைள அ  ப்ேபன் , ''நான் ேவத 
வாக் யங்கைள எ த் க் ெகாண்  இன்   தர்கள் எங்  தங்  ள்ளனேரா, அதன் 
வைரபடத்ைத ம் எ த் க் ெகாண் , அவர்கள் கைட  நாட்களில்  எங்  ப்பார்கள் என்  
யாக்ேகா  அ  த்த அேத இடத் ல்  அவர்கள் அந்த இடத் ல்  இ க்க ல்ைல. அேத நாள் இர ல் 
தான், கர்த்த ைடய  தன் எனக்   ரத் யட்சமா , இவ்  யத்ைதக்   த்  எனக்  
அ  த்தார் அவர்கள் எங்  ப்பார்கள் என்  யாக்ேகா    னாேனா, அேத இடத்ைத அவர்கள் 
அைடந் , இன்ைறக் ம் அேத இடத் ல்  அவர்கள்  உள்ளனர் என்  என்னால் காண் க்க    ம். 
ஓ, ஓ, என்ேன! ஓ, என்ேன நாம்    ெசல்வதற்  ஒ  நாள் அ காைம ல் உள்ேளாம்.
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அ ைமயானவர்கேள, நீங்கள்   யா ப்பட்  க்  ர்கள் . இல்ைலேயல், நீங்கள்  இங்  
காரண ன்  நின்  ெகாண்  க்க மாட் ர்கள் . நான் உங்கள்  சேகாதரன் .  யா யஸ்த க்  
ெஜ க்க நான் ேதவனிட  ந்  கட்டைள ெபற் ள்ேளன் .  கமளிக்க எனக்  வல்லைம 
 ைடயா . ஆனால், ெஜபத் ன்  வல்லைம என்னிட ண்  இன்  காைல நான்    ய  ேபான் , 
தா  னிடம் ஒ  கவைணத் த ர ேவெறான்  ல்ைல. அவன் , ' 'ேதவ ைடய வல்லைம அதன்  
ேமல் வ ம் ேபா  அ  என்ன ெசய் ெமன்  எனக் த் ெதரி ம்'' என்றான். பா ங்கள்? 
உங்க க்காக ஒ     ெஜபத்ைத மாத் ரேம நான்  ஏெற க்க    ம். என் ைககைள உங்கள்  
ேமல் ைவக்க    ம். ேதவன் ேபரி ள்ள   வாசம் என்ன ெசய் ெமன்  எனக் த் ெதரி ம். அ  
மற்றவர்க க்  ெசய் ள்ளைத உங்க க் ம் ெசய் ம். நீங்கள்  சற்  அ காைம ல் வ ம்ேபா  
அைத   வா க்  ர்களா?
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இைத சற்  பய ள்ளதாக்க. என் சேகாதரைன இங்  வ ம்ப  அைழத் , இவர்கைள 
எண்ெணயால் அ ேஷகம் ெசய் ம்ப  ேகட் க்ெகாள்ளப் ேபா ேறன் . அப்ப  ெசய் ர்களா, 
சேகா. ெந ல்? ெஜபத் ற்காக தைல வணங் ம்ப  சைபையக் ேகட் க்ெகாள்ளப் ேபா ேறன் .
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கடந்த வாரம் அந்த ஆமணக்ெகண்ைண காரணமாக நான் அ க  யா  ற்  ந்த ேபா , 
யாரா  ம் வந்  ைககைள ைவத்  ெஜ க்கமாட்டார்களா என்  ஆவ டன்  காத் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . ேதவன் ஆ ர்வ த்  உத ெசய் ள்ள யாரா  ம் வந்  ைககைள ைவத்  
ெஜபம் ெசய்  ந்தால், அைத பாராட்   ப்ேபன் . அப்ெபா  , எனக்  ந்த உணர்ச்  தான் 
இப்ெபா   உங்க க்  இ க் ம். யாரா  ம் எனக்  என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  
அப்ெபா   நான்   ம் ேனேனா, அைதேய நான் உங்க க்  இப்ெபா   ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  நீங்கள்    ம்   ர்கள். அந்த ேவைலைய நான்  அசட்ைட ெசய்யாதப க்  
ேதவன் காப்பாராக. நான் கைளப் ற்  ந்த ேபா  ம்; ஒ  அ  என்னால் எ த்  ைவக்க 
  யாத அள க்  நான் கைளப் ற்  க்க ேநரிட்டா ம், நான் ெதாடர்ந்  என் பணிைய 
ெசய்ேவனாக. ஏெனனில், அந்த ேதசத் ல்  உங்கள்  ஒவ்ெவா வைர ம் நான் ம ப  ம் சந் க்க 
ேவண் ம்.

வேயா ப ஆண்க ம், ெபண்க ம் ஒ ந்  ேபாய், நா  தளர்ந் . தைலம ர ் நைரத்  
  ந் , ேராஜாப்  ெமாட்   ரிந்  அதன் இதழ்கள்  உ ர்வ  ேபால், நீங்க ம் உ ர்ந்  
ேபா  க்  ர்கள்  அல்லவா? அ  உண்ைம... ேதவ ைடய ம ைமக்காக  ரகா க்க ேவண் ம் 
என்பதற்காக, நீங்கள்  உ ராமல் இ க்க ேவண் ெமன்  ஆைசப்ப  ன் ர்கள் . எ ராளி 
உங்கைளப ்  த் க் ெகாண்  ஓ ப் ேபா ம் ேபா . ேதவ ைடய கவைணக் ெகாண்டவனாய், 
  வாசத் டன்  ேதவன் எனக்  அளித் ள்ள வரத் டன் வ  ேறன்  இைத நீங்கள்   ரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்     ேறன் . ேப   இங்  க் றான்  என்  ைவத் க் ெகாள்ேவாம். அவன் என்ன 
ெசய்  ப்பான்? நாம் ெஜ க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல. இப்ப    னால் ேபா ம், ' 'நீங்கள்  
இன்னாரா?  உங்கள்  ெபயர்  என்ன?''  ''சேகாதரி.  ஹாவர்ட்.''  ''சேகாதரி,  நீங்கள்    வா யா?
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அப்ப யானால்,  ட் ன்  சகல ஆ ர்வாதங்க க் ம் உங்க க்  உரிைம ண் , சேகாதரி. 
ஹாவர்ட், எல்லாம்  சரியா   ம்'' என்     ட்  நடந்   ேவன் . ''ஆண்டவேர, அ  நிைறேவற 
ேவண் ம். அ  நிைறேவற ேவண் ம்'' என்ேபன்.

''இன்  நான் ஜனங்க க்காக ெஜ க்கவ ம் ேபா , அப்ப  ெசய்ய ேவண் ெமன்  தான் 
அவர்கள் எ ர்பார்க் ன்றனர்'' என்  எண்ணிேனன். அ தான் . நான்   வ   ரி ன்றதா?

நான் அேநக  ைற ஜனங்களிடம்,  ' 'ஓ, அ ைம சேகாதரிேய, நீ   வா ப்பாயா? நீ 
  வா ப்பாயா? ஆண்டவேர, ஓ, ேதவேன, அவர்கள்    வா க் ம்ப  ெசய் ம்'' என்  
ெஜ த்த ண் . ஓ, தய   ர்ந்  அைத ஏற் க் ெகாள் ர்களா?'' என்  அவர்களிடம் நான் 
ெகஞ் ன ண் . அ வல்ல. அந்த கட்டத்ைத நான் கடந்  ட்ேடன் . இப்ெபா  ,  ' 'சேகாதரி. 
ஹாவர்ட், நீங்கள்    வா யா?''
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''ஆம்''

'சரி, சேகாதரி ஹாவர்ட். நீ   வா யானால் , ேதவனிட ள்ள எல்லாவற் ற் ம், நீ 
 தந்தரவாளியா     றாய் என்     ட் , அவள் ைகைய   ப்ேபன் . பா ங்கள், அைத 
நான்   வா க் ேறன் . என் ைககைள சேகாதரி ஹாவாட் ன்  ேமல் ைவப்பதன்   லம் நான் 
அவ டன்  ெதாடர்  ெகாண்    ேறன் . இேய , அவர்க க்காக ெஜ  ங்கள் '' என்  
 ற ல்ைல. உங்கள்  ைககைள அவர்கள் ேமல் ைவ ங்கள் '' என்  தான்    னார.் அவ்வள  
தான். அப்ெபா   அவள்  கமைட றாள் .  ' 'எல்லாம் சரியா   ம், சேகாதரி. ஹாவர்ட். 
 கமைடந்     ெசல். கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக.''

''சேகாதரி ஹாம்ப்டன் , நீ   வா தாேன. அப்ப யானால், ேதவனிட ள்ள எல்லாவற் ற் ம் நீ 
 தந்தரவாளியா    றாய். ேதவன் உன்ேனா  இ ப்பாராக. ஆெமன்.  கமைடந்     ெசல். 
இேய   ஸ்  உன்ைன  கமாக்  ட்டார். ஆெமன் .
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நீங்கள்  சேகாதரி. ஸ்லா? சேகாதரன். ஜாக்... அன்ெறா  நாள் நாங்கள்  ம த் வமைன ல்  
ெஜபம் ெசய்த ெபண்  நீங்கள்  தான் அல்லவா. அப்ப யானால் சேகாதரி. ஸ்லா, நீங்கள்  ஒ  
  வா  ம் நாம் ெகாண்  க் ற எல்லாவற் ற் ம்  தந்தரிக்கப் ேபா ம் ஒ வராய் நீங்கள்  
இ க்  ர்கள் . சேகாதரி. ஸ்லா, நீங்கள்  எைதக் ேகட் ர்கேளா அைதப் ெபற் க் ெகாண்  நலமாக 
இ ப் ர்களாக. ேதவன் அைத உங்க க்  அ  வார.்

சேகாதரன்.  ன், ேதவன் உங்கைள  கப்ப த் வார் என்    வா க் ன் ர்களா? சரியாக 
நீங்கள்  ேகட் க் ெகாண்  க் ன்ற காரியத்ைத ேதவன் உங்க க்  அ  வாராக,  ன்.

நான் உங்கைள அ ேவன். அ  சரி. சேகாதரிேய, நீங்கள்    ேசஷம் ெசால்பவர.் உங்கைள 
எனக் த் ெதரி ம். இங்ேக இ ப்ப  உங்கள்  கணவர். அன்ெறா  நாள் நான் ெதாைலேப  ல்  
ெஜ த்த  இவ க்காகத் தான். அைத நான் எப்ெபா  ம் நிைன ல் ெகாண்  க் ேறன் . 
 ல்சா ல் நடந்த  ட்டத் ற்  இவரால் ெசல்ல   ய ல்ைல.  ட்டத் ற்  வந்தார், கர்த்தர் 
இவைர  கப்ப த்  அந்த  ட்டத் ற்  இவைர அ ப்  ைவத்தார். சேகாதரிேய, நீங்கள்  
ேவெறா வ க்காக இங்ேக நின்  ெகாண்  க்  ர்கள் , என்ன அ ைமயான ஒ    ஸ்தவ 
ெசயல். பா ங்கள், அவ ம் நமக்  ப லாக நம் எல்ேலா க்காக ம் அவர ்நின்றார். நீங்கள்  ஒ  
  வா . ஆகேவ, ேதவன் வாக்களித் ள்ள எல்லா காரியத் ற் ம் உங்க க்  உரிைம ண் . 
நான் அவ ைடய ஊ யக்காரன் . ஆகேவ, நீங்கள்  ேகட்ட  எ ேவா அைத இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல் உங்க க்  நான் த  ேறன் .

வா ம், சேகாதரன்.  ல். ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அவர ் உங்க க்  
அ ரி தமாக அ ைமயானவராக இ க் றார.் நீங்கள்  ஒ    வா ; நீர ்ஒ    வா  என்பைத 
நான் அ ேவன். நீங்கள்  ஒ    வா யா  ப்பதால்  நீங்கள்  ேகட் ன்ற ஒவ்ெவா  காரியத்ைத ம்  
ேதவன் உங்க க்  அளிப்பார ் என்  நான்  நம்  ேறன் . அவ ைடய ஊ யக்காரனாக, 
உங்க க் , என் சேகாதரேன, இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் உங்கள்  இ தயத் ன்  வாஞ்ைசைய 
நான் உங்க க்  அளிக் ேறன் . இப்ெபா  , ெசன்  அைதப் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் . ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.
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சேகாதரி.   ஸ் , உங்கைள நான் அ ேவன். உங்க க் ம் எனக் ம்  ன்பாக அந்த   ய 
நர்ஸ்  இ ந்தார்கள். அவள் அங்ேக அந்த ேஜ, ேஜ,   ன் ேஜ உணவகம் அல்ல  அைதப் ேபான்ற 
ஒன் ற்  வ வ  வழக்கம். நீங்கள்  மற்றவர்க க்காக ெஜப வரிைச ல் நிற்ப  வழக்கம். 
 தாைவ ேநாக்  நீங்கள்  ேகட் ம் உங்கள்  வாஞ்ைச என்ன? இன் ர  உங்க க்காக... உங்கைள 
ம த் வரின்  ெசயல்வரம்  ற்கப்பால் சத்   ெகாண்  ெசன்  ட்டான் ; ஆனால், நான் ஒ  
கவண்  கல்ேலா  உங்கள்   ன்னால்  வ  ன்ேறன் . ஆகேவ, நான்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் 
இந்த கவண்  கல்ைல    நீரகங்க க் ள் இ க் ம் அந்த கல் -  அம் கள்  மற் ம்   நீரகம்  
அைடபட்  க் ள்  நிைலைய ேநாக்  எ  ன்ேறன் , அ  உங்கைள. . . ? . . .  (பா ங்கள்?) 
இப்ெபா  , இேய    ஸ்  ன்  நாமத்  டாக நீர ்ஆ ர்வ க்கப்ப  ராக. ஆெமன் .

...?... தந்ைத ன்  ெபயர,் ஐயா. நீங்கள்  ஒ    வா யா? அ  உங்கள்   ழ், இட  பக்கமாக 
உங்க க்  ெதாந்தர  அளிக் ற ... ேதவன் உங்க க்  அைத அளிப்பாெரன்  நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா  ஐயா?  இ  அவ ைடய  ஊ யக்காரனா ம்.  கர்த்தாேவ,  இந்தக்  கரமான 
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ஒ க்கால், அேநக நாள் க ைமயாக உைழத்  க் ம். ஏேதா ஒ  காரியத் ற்காக, 
ேநாக்கத் ற்காக இங்ேக வந் ள்ள . இவ ைடய இ தயத் ன்  வாஞ்ைசைய அளித்த  ம், 
 தாேவ, நீர ்அளிப் ெரன்  இேய  ன்  நாமத் ல் நான் ெஜ க் ேறன் . ஆெமன்.

சந்ேதகப்படா ர்கள்; உங்கைளத் ெதாந்தர  ெசய் ம் அந்த வ யான  உங்கைள  ட் ச் 
ெசல் ம், நீர ் கமா ர். ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, சேகாதரேன...?...

நீங்கள்  ஒ    வா , அப்ப த்தாேன? நீங்கள்  ஒ    வா , ஆகேவ நீங்கள்  இந்த எல்லா 
ஆ ர்வாதங்க க் ம்  தந்தரவாளியாக இ க்  ர்கள் . உங்க க்  நன் .  தாேவ, என் 
சேகாதரியா ய இவர்கைள இந்த வரிைச ல்...?...    லக் ன்  (target) ந  ல், ஆகேவ, நான் 
கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் சத்   ன்       ந்  இவர்கைள   ம்ப 
உம் டம் ெகாண்  வ  ேறன் . ஆெமன். அந்த  தமாகத் தான் இ  இ க் ம்.

உங்க க்  அ ைவ   ச்ைச ெசய்ய   ப்ப ல்ைல. ஓ ஆண்டவேர, இந்த வா பப் ெபண்  
இங்  நிற்ைக ல், இள வய ன் மலர்ச்  ேல தான் இவள் இ க் ன்றாள் , ஒ   ைர ரல்  
இவ க் ள்ளி ந்  ெவளிேய எ க்கப்பட ேவண் ய நிைல. அப்ப யானால் இவள் வாழ் நாள் 
  வ ம்  னிக்  னிந்ேத தான் க க்க ேவண் ம், நான் இவ க்காக ெஜ க் ேறன் , 
ஆண்டவேர, ெஜபத் ன்  அக் னிைய ேநராக இவைள ேநாக்  அந்த  ைர ரைல ேநாக்  
இலக் ைவக் ேறன் . நான் இந்த ெஜபத்ைத இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் அ ப்  ேறன் ; 
இ தாேம...?... இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல்...?... ஆெமன் .

நீங்கள்  ஒ    ஸ்தவளா? சேகாதரி. டர்ட்...?... தைல என்னிட  ந்  சற்  அகன்  க் ற . 
கர்த்தாேவ, நீர ் எனக் த் தந்த இந்த   ய கவ டன்  இவைள உம் டம் ெகாண்  வ  ேறன் . 
தா   அவ ைடய தகப்பனின்  ஆட்  மந்ைதைய காவல் காக்க ஒ  கவைண நீர ்அவ க்  
அளித் ர், சத்  வானவன்  ஆட் ன்  ன்னால்  வந்தா ம்  ட தா   அஞ்ச ல்ைல; அவன் அந்த 
  ய கவண்  கல்ைல எ த்   ங்கங்கள் , கர கைள  ரட் ச ் ெசன்  ஆட்ைடத்   ம்பக் 
ெகாண்  வந்தான். இ    வாச ெஜபமா ம். நான் இந்த ஜனங்கள்  உண்ைம டன்    வா க் ம் 
ப க் ம் நான்  ெசய்ேவனானால் ... என்  நீர ்என்னிடம்    ள்ளீர். இன் ர  நான் சேகாதரி. டர்ட் 
அவர்கைள   ம்பக் ெகாண்  வ  ேறன் . சத்   ன்  ைககளி  ந்  இவர்கைள நான் 
  ங்  ேறன் . இவர்கள் உம் ைடய ஆடா ள்ளார்கள்.  தா ன்  மந்ைதக்  இவர்கைள நான் 
  ம்பக் ெகாண்  வ  ேறன் , இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல். ஆெமன்.
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சேகாதரி. ேலாவ், உயர ்இரத்த அ த்தம்... சேகாதரி. ேலாவ், நீங்கள்  ஒ    வா யாக, எல்லா 
ஆ ர்வாதங்க க் ம்  தந்தர வாளியாக உள்ளீர,் அப்ப த்தாேன? அப்ப யானால்,  தாவா ய 
ேதவேன, சேகாதரி. ேலாவ் அவர்களின்  உயர ் இரத்த அ த்தங்க க்காக ேதவ ைடய 
கவணி  ந்  இந்த ெஜபத்ைதஎய்த   பார்க் ன்ேறன் . அ த்த தடைவ ம த் வர்கள்  இரத்த 
அ த்த அளைவ ேசா க் ம் ேபா  இவர்கைளப் பார்த்  சரியான இயல்பான நிைல ல் உள்ள .'' 
என்    வார்களாக. எ  அவ்வா  ஆ ம் ப க் ச் ெசய்த  என்பைத இவர்கள் அ ந்  
ெகாள்வார்கள் . இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் இைத இவர்க க்  அளிக் ன்ேறன் . ஆெமன் .

ஆம்... இங்ேக என் அப்பா இன் ர  இ ந்  அவ க்காக நான் ெஜபத்ைத ஏெற க்க எனக்  
  ப்பம் தான். உங்க க் ம்  டத்தான் . எனக் ப்  ரி ன்ற .
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பரேலாகப்  தாேவ, இந்த மகைன வளர்த்த அந்த மனிதன், அந்த மனிதனாேல தான்  இவர ்
இப்ெபா  , இன் ர     ல் இ க் ன்றார.் ஆகேவ, அவ ைடய ெசாந்த மகனா ய இவர ்
  ம் வ , இவ ைடய தகப்பன்  பாவ உலகத்   ந் ம்,    பழக்கத்   ந் ம்   ம்பக் 
ெகாண்  வரப்பட ேவண் ம் என்பேத. ஓ, கர்த்தாேவ, இந்த ெஜபத்ைத, இந்த கவண்  கல்ைல 
என்னால் எ ய    ன்ற அள ற்    வாசத்ேதா ம், பலத்ேதா ம் கர்த்தரா ய இேய  ன்  
நாமத் ல், அவ்வா  ெசய்  க் ன்ற அந்த  சாைச ேநாக்     ேறன் ...?... சரியாக அங்ேக... 
அவர ்தாேம மந்ைதக் ள்ளாக பத் ரமாக வ வாராக, இேய  ன்  நாமத் ல். ஆெமன் . ஆெமன் .

உனக் ம் ஒ  வாஞ்ைச உண்டா? எல்லா வாக் த்தத்தங்க ம் இ க் ன்ற அந்த 
ேதசத் ற் ள்ளாக நீ வர   ம்  றாயா. இப்ெபா  , கர்த்தாேவ இந்த ைபயன் ந க்  அப்பால் 
இ க் ன்றான் , ந  ன் ம  றத் ல் இ க் ன்றான் , ேயார்தானில்  ேவள்ளம் ெப க்ெக த்  
ஓ  ற . ேயா வா ற் ம் இஸ்ரேவ க் ம் நீர ்ஒ  வ ைய உண்டாக் ன  ேபால இவ க் ம் 
ெசய்யா  ல்  இவன் ந ைய கடப்பதற்  ேவ  வ ேய  ைடயா . ஆகேவ,  தாேவ, எங்கள்  
அ ைமயான சேகாதரைன, ஓ, ேதவேன, கடந்த இர ல் நான்   க் ச் ெசல்லப்பட்ட, இந்த 
வாக் த்தத்தமா ய அந்த ம  றத் ல், இவர ்தாேம இந்த வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல்  
 ரேவ க்க அ ள்   ரி ம் என்  உம் ைடய ஊ யக்காரன்  என்ற  ைற ல் உம்ைம நான் 
ேகட் ன்ேறன் . அந்தத் ேதசத் ல் நான் இவைர அைணத்    த்  என்  ைலேயறப்ெபற்ற 
சேகாதரர்கேள'' என்     ன்ற  லாக் யத்ைத நான்  ெப ேவனாக. கர்த்தாேவ, இைத அ  ம். 
அந்த பரி த்த ஆ யா ய ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத இவர ் தாேம ெபற் க்ெகாள்வாராக. 
ஆெமன் .

ஓ கர்த்தாேவ, இவர ் என் ைடய  ைலேயற ெபற்ற சேகாதரர். இவர ் என்னிடம் அன்பாக 
இ ந்  ெகாண்  க் றார,் கணக் லடங்காத மணி ேநரங்களாக எனக்காக நின்  
ெகாண்  ந்தார.்   வாசத்ைத ைடயவனாக இ க் ேறன்  என்  நம்  றார். இப்ெபா  , இந்த 
என்  நண்பைர  சத்     ங்க   யற் க் ன்றான் .  சர்க்கைர...  இந்த   ள்ைளைய  அவனால்
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  ங்க    ெமன்  நிைனக் ன்றான்; ஆனால், நான் அவ க் ப்  ன்பாக வ  ேறன் . 
உம் ைடயைத   ம்பக் ெகாண்  வரத்தக்கதாக நான் வ  ேறன் , கர்த்தாேவ, இந்த 
கல்ைலகவணில் ைவத்   ழற் க் ெகாண்    வாசமான இலக் டன்  இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல் அந்த சர்க்கைர நீரி ைவ எ ர்த்  நிற் ேறன்  அவன்...?... உம் ைடய ெசாந்த ஆட்ைட 
  ம்ப மாக மந்ைத ல் ெகாண்  வ  ேறன்   தாேவ, இேய  ன்  நாமத் ல். ஆெமன் .

ஒ   ரப் .. ஓ ஆண்டவேர, அள  கடந்த உடல்  ம த்த நிைல என்னெவன்பைத எங்கள்  
சேகாதரி அ வார்கள் , இந்த நிைல மாணத்ைத  றப் க் ன்ற ஒன்  என ம த் வர ்   ன்றார.் 
ஆ ள் காப் ட்   ளக்க  ள்ளி  வரத் ன்  ப  உடல்  எைட ஒ  ப ண்ட்    ன்ற ேபா  ஆ ட் 
காலத் ல் ஒ  வ டம்  ைற ற  என் ள்ள . இவர்கேளா, ேதவ க்  கன ம்,  கழ்ச்  மாக 
  க்க இவர்கள்   ம்  றார்கள் . எந்த ஒ  ம த் வரா ம் இைதச் ெசய்ய   யா ,  தாேவ 
ேதவேன; இ  உம் ைடய கரத் ல் மாத் ரேம உள்ள . சேகாதரி. ெபல்  க ம்   வாசமாக 
உள்ளார்கள் , இவர்கள் அன் ள்ளவர்களாக ம், தைய ள்ளவர்களாக ம்...?... இவர்கள் அேநக 
க ைமயான ேசாதைனகளி டாக ெசன்  க் றார்கள்; கர்த்தாேவ, இன் ர  இவர்க க்காக 
நான் வ  ன்ேறன் . அங்ேக இ க் ன்ற அந்த சத்  ைவ சந் க்க நான் வ  ேறன் . அந்த 
கல்லான  அவைனச ் தறச் ெசய் , இந்த சேகாதரி ட  ந்  அவன் ஓ ப ்ேபாகட் ம். ஆகேவ, 
இவர்கள் தாேம நிழற்ப ந்த  ல் ள்ள இடங்க க் ம், அமர்ந்த தண்ணீர்களண்ைடக் ம் இேய  
  ஸ்  ன்   லமாக   ம்பக் ெகாண்  ெசல்லப்படட் ம். ஆெமன்.

சேகாதரி. ெபல், அவ் தமாகேவ அ  நடக் ம்.   தள ம்  ட சந்ேதகம் ெகாள்ள 
ேவண்டாம்...?...

(ஒ  சேகாதரி சாட் யளிக் றார்கள்  -  ஆ .)...?... நிச்சயமாக சேகாதரிேய...?... ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ஆெமன் ...?... நீர ் ேந க் றவர்கள்  இரட் க்கப்பட ேவண் ம்...?... 
ஆம், ஐயர,் அைதக்   த்  எல்லாம்  எனக் த் ெதரி ம். அைத நாங்கள்  உரிைம ேகா  றாம். 
சேகாதரி. ஸ்ெபன்சர,் உங்க க் த் ெதரி ம் எவ்வா  அவ ம் சேகாதரன். ெஜ  ம் அ  டாக 
ெசல் றார்கள்  என் ...?... இங்ேக  க்கம் சைபக்  வ வதா என்  நான் ம  றத் ற்  கடந்  
ெசல்ைக ல், அவர்கள் இவ் தமாக ெமல்ல ெமல்ல வா பமா  ப்பார்கள், ஓ, சேகாதரன் 
ெஜ ...?... மற் ம் எல்லா ம். உங்க க்  ெதரி மா, அங்ேக அைதக் கடந் ... அங்ேக கடந்  
ெசல்ைக ல் ம ப  மாக அந்த அ ைமயான வா பப் ெபண்ணிடம் மற் ம் வா பப் 
ைபயனா ய சேகாதரன். ெஜ  டம்   ம் ச் ெசல் ர்கள் . ேதவன் உங்க க்  
வாக் ைரத்  க் றார்.
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இப்ெபா  , கவனி ங்கள் . நீங்கள்  இங்ேக கைட  நபராக இ ப்பதால் உங்க க்  ஒ  
  ய அள லான, ஒ  பாடத்ைத கற் க்க   ம்  ேறன் . ஏெனனில்... இந்த சார்  உம் ைடய 
  ய ைபயன் என்  நான ேவன். நீங்கள்  ெஜ க்கப்பட   ம்   ர்கள் ...?...

இந்த ஒ  காரியத்ைத நான்   ற  ம்  ேறன் . ேவதம் இைதக்   வைத ேவத வசனத் ல் 
எங்காவ  வா த் ள்ளீர்களா? ப ல் ேராம்  ற் க்க ப  டம்   னான்  (நான் ேப வ  
உங்களால் ேகட்க    றதா?)   ப்  ல் ப ல்   ைற ல் இ ந்த ேபா  தன் பட்டயத்தால்  
தன்ைனத்தாேன ெவட்  ெசத் ப்ேபாக  யற் த்த அந்த ேராமனிடம்   னான்.   ய ர்ச்  அந்த 
 ைறைய தைரமட்டமாக் ய . அவன், ''கர்த்தரா ய இேய    ஸ் ைவ   வா . அப்ெபா   
நீ ம் உன்   ட்டா ம்
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இரட் க்கப்ப  ர்கள்'' என்றான். நீங்கள்  அைதக்    த்  எப்ெபா தா  ம் ேகட்ட ண்டா?'' 
நீ ம் உன்   ட்டா ம்...''

இப்ெபா  , கவனி ங்கள் . உங்கள்  இரட் ப் க்காக நீங்கள்  ேபா மான   வாசத்ைத 
ெகாண்டவர்களா  க் ம் ேபா , உங்கள்   ள்ைளக்காக ேபா மான   வாசத்ைத உங்களாேல 
ெகாண்  க்க   யாதா? ேதவன் ஏதாவ  ஒ வ  ல்...?... கர்த்தாேவ, இன் ர  நான் சேகாதரி 
ஸ்ெபன்சர ் மற் ம் சேகாதரன் . ஸ்ெபன்ச க்காக ெஜ க் ேறன் , இந்த   ய வாழ்க்ைகயான  
ஒ  ெகா ைமயான கனைவப் ேபால க ந்ேதா ன  ற ,  யா ேயா, வயதான நிைலேயா, 
கவைல அல்ல  ஏமாற்றேமா இல்லாத அங்ேக இ க் ன்ற அந்த ம ைமயான ம ழ்ச்   க்க 
ேதசத் ல்  இவர்க ைடய ஒவ்ெவா   ள்ைள ம் இவர்க ம் இவர்க ைடய  ள்ைளக ம், 
எல்லா மாக இ ப்பார்களாக. இவர்கள் தாேம அைதப் ெபற் க் ெகாள்ளட் ம் , இவர்க ைடய 
எல்லா  ள்ைளக ம், இவர்கள் கணவ ம் , இவர்க க்  இனியவர்களா  க் ற எல்லா ம், 
இவர்கைள ேந க் ன்ற எல்லா ம் மற் ம் இவர்கள்  ேந க் ன்ற எல்ேலா ம் அங்ேக இவர்கேளா  
இ ப்பார்களாக, இேய  ன்  நாமத் ல். சேகாதரிேய, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
எண்பத் ரண்  வய . நீங்கள் ...?... சேகாதரி. ஸ்ெபன்சர,் உலகமான    ந்  
ெகாண்  க் ன்ற .

நல்ல , இைளப்பா த க்  ெசல்ல நீங்கள்  தயாராக உள்ளீர்களா, நீங்கள்  பா ங்கள் ...?... 
எல்லா ேநர ம்...?... நான் இங்ேக நின்  ெகாண்  ப்ப  எவ்வள  நிச்சயேமா அவ்வளவாக...?... 
இன் ர , சேகாதரி. ஸ்ெபன்சர,் அவ ைடய   ைபயால் நான்  உங்கைள ம் ெஜ ைய ம் 
அங்ேக எல்ைலக்  அப்பால், வா பமாக ம்   தைலயாக ம் காண்ேபன் . நீங்க ம்,  ' 'என் 
சேகாதரேன, என் சேகாதரேன“ என்   ச்ச ட்  என்ைன ேநாக்  ஓ  வ  ர்கள் . நான் 
உங்கைளப ்பார்ப்ேபன் .
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இ  இவ ைடய நரம்  பல னமா ம்.  தாவா ய ேதவேன, இந்த    ெபண் க்  நரம் த் 
தளர்ச்  ண்டா ம், ேம ம் இவ க் ...? மாத் ரம் ...?... தைடயா ம். ஆனால், இன் ர  நான் 
இவ க்காக வ  ேறன் .  தாேவ, நான் உம் டம் வ  ேறன் . நான் எ யப் ேபா ம் அந்த 
கல் னால் நீர ்தாம் இலக்ைக ேநாக்  தாக் ம்ப  நான்  ேகட் ன்ேறன் . அ  தான்  சரியாக    
பார்க்கப்பட் ம்,  ைன ல் இ க் ம்    சரியாக அவன்...?... இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் னாலான இந்த ெஜபமான  அந்த நரம்  தளர்ச் ைய தாக்  அைத  க்  றாக   த் ப் 
ேபாட் , இந்த ஆட்ைட ேதவ ைடய மந்ைதக்    ம்பக் ெகாண் வரட் ம். ஆெமன் . அ  
இப்ெபா ேத நடந்  க்க ேவண் ம், ேதேன...?...

பரேலாக ேதவன், இவர்க ைடய ஆ  ள்ைளக ம் இரட் க்கப்பட ேவண் ம் என் ன்ற 
இவர்க ைடய வாஞ்ைசைய இவர்க க்  அ  ம்... சேகாதரன் . டால்டன்  தன் அ ைம 
மகள்கைளக்   த்  ெசான்ன சாட் ைய இவர்கள்  ேகட்டார்கள்.  தாேவ, இவர்க ைடய ஆ  
 ள்ைளக ைடய இரட் ப் க்  வாஞ்ைசயா  க் றார்கள். இந்த சேகாதரி தன்  ள்ைளகைள 
ெகாண்  ப்பார்கள்ளாக. இர  என்ற ஒன்  இல்லாத, இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத்தால்  
பா காக்கப்பட் , பா காப்பான நிைல  ள்ள அந்த ேதசத் ேல இச்சேகாதரிைய அவர்கள் 
சந் ப்பார்களாக. ஆெமன் . சேகாதரிேய இக்காரியத்ைத நீங்கள்  ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பேத என் ைடய ெஜபமாக உள்ள .

நான் நம்  ேறன் ... இதற்  எந்த ஒ  காரிய ம் உதவா : இந்த ேநாய்க்  அ ேடா ன்  
ேபான்ற ம ந்ைத த வார்கள்; அ ... காரிேடான்  என அைழப்பார்கள், ஆனா ம், அ  உங்கைள 
ெகான்    ம், உங்கள்  இரத்தத்ைத   த்    ம்...?... ஆனால், அந்த... பா ங்கள், அந்த 
 ல்வாத ேநாய், ஆட்ைட   த்   க்   ர ஓ ப்ேபா ன்ற ஒ   ங்கம் ேபான்ற . இப்ெபா  , 
ஒ  கவண்கல் என்ன ெசய் ம்? ஓ, என்ேன ஒ  ஆட்ைட ைவத் க் ெகாண்  க் ற ஒ  ெபரிய 
கர்ச் க் ன்ற  ங்கம். அதற்  ஆ  என்றால்   க் ம், ஆகேவ, அந்த ஆட்ைட   த் க் ெகாண்  
ஓ  ட்ட ; ஆனால் தா   கவண்  கல்ைல எ த்  அந்த  ங்கத்ைத  ரத் ச் ெசன்றான் . 
பா ங்கள், இப்ெபா   கவனி ங்கள் . அவனிடம் ஐந்  கற்கள்  இ ந்தன:  - -வா-ச-ம், மற் ம் 
அவன் தா-ன். அவ ைடய கவண்  இந்த கரத் ல்  இ ந்த , இ-ேய-  (J-E-S-U-S). அவன் 
 டப்ேபா  மரண அ  ெகா க் ன்ற ஒன் . ஏேதா ஒன்  நடந்தாக ேவண் ம்; இந்த 
ெஜபத் னாேல இன் ர  அந்த இல்லாத ேநாைய நாம்  ன் ெதாட ேவாமாக, ேதவன்உங்க க்  
இைத அ  வாராக.
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இவர்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற   ம்  றார்கள்... இவள் ஞானஸ்நானம் ெபற ேவண் ெமன்  
  ம்   ர்களா...?... சேகாதரிேய, உமக்  நன் . அ  அந்த வ  என்றல்ல...?... ஏெனனில்... 
இப்ெபா  ,  தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  என்  ேவதாகமத் ல், நான்  அ ல்   வாசம்  
ெகாண்  உங்கேளா  நா ம் தரித்  ப்ேபன் . நான்  த் யாசமானவனாக இ க்க 
  ப்ப ல்ைல. எனக் ...?... நான் அதற்  ப ல்  ற ேவண் யவனாக உள்ேளன் .  ரி ன்றதா? 
அ  என்ன    ன்றேதா அந்த  தமாகத் தான்  நா ம்  ற ேவண் யவனாக இ க் ேறன் , 
 த் யாசமாக இ க்க ேவண் ம் என்றல்ல, ஆனால் ேநர்ைமயாக இ க்க ேவண் ம் 
என்பதற்காகேவ.

இப்ெபா  ,  தாேவ, இவர்க ைடய அ ைமயானவர்க க்காக நாங்கள்  வ  ேறாம். 
இவர்க க்   ட்   க்கம் உள்ள , ேம ம் கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் 
ெபற் க் ெகாள்ள இவள்   ம்  றாள் , ஏெனனில் அ  தான்  ைழ டம்; அ  தான்  றந்த 
வாசல். அங்ேக தான் ேயா வா வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற் ள்  ெசல்  ன்ற அந்த 
ஒேர பாைதைய  றந்தான் . இரண்  அல்ல   ன்  இடங்கள்   றக்கப்பட ல்ைல; ஓ, ஒன்ேற 
ஒன்  தான் இ ந்த .
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ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளிேல, ேப  , சைபயான   தன்  தலாக  வக் ைவக்கப்பட்ட ேபா , 
ஒ  பாைதையத்  றந் , ''நீங்கள்  மனந்  ம்  ஒவ்ெவா வ ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் 
ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட ேவண் ம் என்    னான். அந்த பாைத   ந்  அவர்கள்  
அகலேவ ல்ைல: ஒவ்ெவா வ ம் வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் க் ள்  கடந்  ெசன்றனர.் 
 லர ் ஆற் ல் நடந்  கடக்க   ய ேவெறா  ஆழ ல்லாப் ப   ல் கடந்  ெசல்ல 
 யற் த்தனர,் ப ல் அவர்களிடம்,  ' 'நீங்கள்  எந்த ஞானஸ்நானம் ெபற் ர்கள்? நீங்கள்  எந்த 
இடத் ன்   லமாக கடந்  ெசல்ல  யற் த் க் ெகாண்  க்  ர்கள்?'' என்றான்.

அவர்கள், “அேதா அங்ேக ேயாவான்  ேநாக் ன இடத் ல்” என்றனர்.

அவன்,  ' 'நல்ல , ேயாவான் காலத்ைத ம் அந்த இடத்ைத மாத் ரேம கட் க் காட் னான் .'' 
என்றான். அவர்கள் இைதக்  ேகட்ட மாத் ரத் ல் சரியாக அந்த ஆழ ல்லாத ஆற் ப் ப   ேலேய 
ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாண்டனர,் அவர்கள் ேநராக அதற் ள் ...?... ஆ  ன்   யம்.

இைத எங்கள்  சேகாதரிக் ம்  அவர்க ைடய இனிைமயானவர்க க் ம் அ  ம், இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ல். ஆெமன் .

சேகாதரன். ைலல்... ஓ... ஆம்...?... அ  மற் ம் அவர ் அளித்த தரிசனம்...?... அ      
ெபற்   ட்ட . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நீங்கள்  இப்ெபா   வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற்  ெசல்  ன்ற பாைத ல் ெசன்  ெகாண்  க்  ர்கள் , 
சேகாதரன்...?...
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இந்த ஊ யமான  எனக்  உ  ப த்தப்பட்ட ேபா , ஒ  நாள் ஒ  மனித டன் ஒ  
ஆற் ல், ஏரி ல்  ன்   த் க் ெகாண்  ந்தைத இங்ேக எத்தைனப் ேபர ் நிைன ல் 
ெகாண் ள்ளீர்கள்? நான்   ய  ன்கைளப்   த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ெபா   பரி த்த 
ஆ யானவர் என்    வந்தார். அங்ேக ஒ  ெபரிய மனிதன் இ ந்தார,் அவர ்ெயேகாவா சாட் கள்  
ஸ்தாபனத்ைதச் ேசர்ந்தவர். அவ ைடய சேகாதரன் இங்  எங்ேகா இ க் ன்றார,் பாங்க்ஸ்  உட். 
அவர ் என் பக்கத்   ட்ைடச் சார்ந்தவர். அவர ் இங்ேக எங்ேகா இ க் ன்றார.் இவர ் ைலல். 
ஆகேவ, இவர்கள் ெயேகாவா சாட் கள்  ஸ்தாபன மக்களா  ந்தனர.் இந்த ைபயன் 
மனமாற்றமைடந்த  ற  நாங்கள்  ஒ  நாளிேல அங்ேக  ன்   த் க் ெகாண்  ந்த ேபா  
அவ ைடய வாழ்க்ைக ல் இ ந்த ஒன்ைறக்   த் ம், என்னெவல்லாம் சம்ப த்தெதன் ம், 
அைதக்   த்த எல்லாவற்ைற ம், எப்ப  அைத தன் வாழ்க்ைக   ந்  அைத 
எ த் ப்ேபாட்டார் என்பைத ம் நான்   ேனன் , இப்ெபா   அவர ்அைத என்னிடம்   னார.் 
அ  சரி. கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம். அ   ற்  ம் சரி. அவ ைடய தகப்பனார ் அங்ேக 
உத் ேயாகத் ல் இ ந்தார.் இங்   ட்டத் ல்  இ க் ன்றாரா? இவ ம் இவ ைடய மைன  ம் 
சாட் களாக இங்ேக  ளத் ல் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர.் இந்த 
மனிதன் அவ க்க  ல் அமர்ந்  ந்தார், என் சேகாதரரர்.

பாங்க்ஸ் , எங்ேக  க்  ர்கள்? அவர ் உள்ேள இ க் ன்றாரா? அங்ேக  ன் றத் ல்  
 ைல ல். ஆம். ஆகேவ, நாங்கள்   ன்   த் க் ெகாண்  ந்ேதாம். ஆகேவ சேகாதரேன, என் 
   ைபயன் அைதக் ெகான்றான் ... அந்த  ைனக்  ட் ைய  ல நாட்க க்   ன்பாக 
ெகான்  ட்டான்  என்  நான் நிைனத்ேதன். ஒ  வயதான  ைன     ட் கைள ஈன்  ந்த . 
ஆகேவ, இவன் அைத  க்   ேழ ேபாட்  ட்டான் . நான்  நிைனத்ேதன்... நான், ''கர்த்தர் ஒ    ய 
 வைன எ ப்பப் ேபா றார்,'' என்ேறன். அதற்   ந்ைதய நாள். ைலல், நான்    வ  
சரிதாேனா? அங்ேக அந்த  ளிரில் நின்  ெகாண் , நான், ''கர்த்தர் உைரக் றதாவ  என்ேறன் .

96

நாங்கள்  இர    வ மாக  ண் ல்  ேபாட்ேடாம், ஒன் ேம அகப்பட ல்ைல. அ த்த நாள் 
காைல அங்ேக அந்த   ய வைள டா ல்     ல்  ைன   க்க  யற் த் க் 
ெகாண்  ந்ேதாம், அ  ஒ    ய  னா ம். சேகாதரன். ைலல் ஒ  ெபரிய ெகாம்ைப 
ைவத்  ந்தார், அவர ்அந்த   ய    ல்  னான  அந்த ெபரிய ெகாக் ைய   ங் ம் ப க்  
 ட்   ட்டார,் அந்த ெகாக்  ஆழமாக ெசன்ற , அந்த   ய    ல்  னின் வயற் ல் ெபரிய 
ெகாக் . ஆகேவ, அவர ் இ த்தேபா  அவர ் அந்த  னின்  டல்கள் மற் ம் அந்த    ல் 
 னி  ந்த எல்லாவற்ைற ேம ெவளிேய இ த்  ட்டார,் ஏெனனில் அந்த ெபரிய ெகாக் யான  
 னின் வ ற் ன்  ப   ல் ஆழமாக  க்  ட்ட . ஆகேவ, அவர ்அப்ப  ெசய்தேபா , அவர ்
அைத தண்ணீ க் ள் ேபாட்  ட்டார், அ  நான்  அல்ல  ஐந்  தடைவ   த்த , 
இறந் ேபான ; ஏெனனில் அத ைடய  டல்க ம் ெச ல்க ம் அதன் வா ற்  ெவளிேய 
இ ந்த . அ  அங்ேக அைறமணி ேநரமாக தண்ணீரில்  தந் ,  தர்க க் ள்ளாக  தந்  
ெசன்  ட்ட .

நான் அங்ேக உட்கார்ந்   ன்   த் க் ெகாண்  ந்ேதன் , ச  யாக பரி த்த ஆ யானவர் 
வந்  அந்த  ைன ேநாக்  ேப “ என்றார்.
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நான், “  ய  ேன, இேய    ஸ்  ம ப  மாக உனக்   வைன அளிக் ன்றார'்' என்ேறன் . 
மரித்  தண்ணீரில்  தந்  ெகாண்  ந்த அந்த   ய  ன், ம பக்கமாக   ம்  சர்ர்ர்ர ்ெரன்  
தண்ணீ க் ள் , அ னால்   மானவைர ேவகமாக நீந் ச் ெசன்ற .

சேகாதரன். ைலல், சேகாதரன். உட் இங்ேக உட்கார்ந்  க் ன்றனர.் சேகாதரன். ைலல் 
  னார,்  ' 'சேகாதரன்.  ரன்ஹாம், அ  எனக்காகத் தான், ஏெனனில் நான்   ேனன் அந்த 
  ய...'' என்றார்.  ' 'நான் இல்ைல...?...'' அவர ்   னார,் அவர ் அந்த  னி  ந்   டல்கைள 
ெவளிேய எ த் ப்ேபாட் , அைத    எ ந்த ேபா , ''  யவேன உன் ைடய கைட ...'' அைத 
ெவளிேய எ ந் , ''அ  - அ  என்ைனத் தான்   க் ற '' என்றார்.

நான், ''இல்ைல, சேகாதரன் . ைலல், அ  அப்ப யல்ல'' என்ேறன் .

சேகாதரன். பாங்க்ஸ்  அங்ேக “ேதவ ைடய வல்லைமயான   ேழ வந்  இைதப் ேபான்ற ஒ  
காரியத்ைத ெசய்வைத சரியாக அேத இடத் ல்  நாம் நின்  பார்த்ேதாம், நாம் நின்ற அேத 
இடத் ல்  இந்த உலகத் ல் எத்தைன மக்கள் , எத்தைன ஆ ரம் ேபர ் நின்  க்க 
  ம்   ப்பார்கள்?'' என்    னார.் ேவ   தமாகக்    ேவாமானால் , அவர.் . .  ' 'இங்ேக 
இ ப்ப  அ ைமயான . இங்ேக  ன்   டாரங்கைளக் கட்டலாம் என்  ெப   உணர்ந்த  
ேபால நாங்கள்  எல்லா ம் உணர்ந்ேதாம் என்  நான் நம்  ேறன் . ''அ  சரி.

இப்ெபா   சேகாதரன். ைலல், நீங்கள்  இப்ெபா   பரி த்த ஆ யால் அ ேஷகம் 
பண்ணப்பட் ள்ளீர்கள். நீங்கள்  எ ப்ைத  ட்   ட் ர்கள்;  ண்  பாைனக ம் உலக 
அ த்தங்க ம் உங்கள்   ன்பாக தங்  ட்ட . நீங்கள்  இப்ெபா   ேயார்தான் கைர ேயாரத் ல் 
நின்  ெகாண்  க்  ர்கள் , கடந்  அ த்த  ெசல்ல ேவண் ய  தான். ேதவன் உங்கைள 
அக்கைரக்  ெகாண் ச் ெசல்வாராக.
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சர்வவல்லைம ள்ள ேதவேன, இங்ேக உம் ைடய (trophy) பந்தயப் ெபா ள். அவர்  க ம் 
பயந்  ப்பார,் கர்த்தாேவ, ஆனால் என் இ தயம் அவர ் ன்ேன ெசன்ற . எங்கள்  ெஜபங்கள்  ஒ  
பலமான  அ ைய  ெகா த்த ,  ஏெனனில்,  அவைர    த் க்  ெகாண்  ந்த  அேத  காரியமான 
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அவைர  ட் ச் ெசன்  ட்ட . அ  ெநா க்கப்பட்   ட்ட , இப்ெபா   அவர ்ேயார்தா க் ள் 
நடந்  ெசன்  ெகாண்  க் றார.் கர்த்தாேவ, அவைர வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட 
ேதசத் க் ள்  ெகாண்  ெசன் , அவ ைடய மக்கேளா   த் ைர ேபா ம், அந்த ம ைமயான 
நாளிேல நாம் எல்லா ம் சந் க் ம் ேவைள ல் அவர,் ''என்  ைலேயறப் ெபற்ற சேகாதரன் “ என்  
அவர ் க் ர ட்  என்ைனக் கட் த்த   ன்ற அவ ைடய கரங்களின்  மனமார்ந்த வரேவற்ைப 
நான் உண ேவனாக. நான ேவன்...?... பாங்க்ஸ் ம், அவர்கைள அவ டன்  ெகாண்  வா ம் 
கர்த்தாேவ, நீர ்ெசய் ரா? சேகாதரி, மற் ம் அவர்கெளல்லா ம், சேகாதரி, மற் ம் அந்த ெபரிய 
  ம்பத்ைத ம். நாங்கள்  எல்லா ம் அங்ேக சந் ப்ேபாமாக, கர்த்தாேவ, ஒவ்ெவா வ ம் பரி த்த 
ஆ யால் நிரப்பப்பட்  ப்பார்களாக. இேய  ன்  நாமத் ல் நான்  ெஜ க் ேறன் . ஆெமன்.

சேகாதரேன, நீர ்அைதப் ெபற் க்ெகாள் ர.் சேகாதரேன, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
ஆம் சேகாதரன்...?...

ெதாைலேப  ல் தகவல் வந் ள்ள . யாேரா ஒ வர ் மரித் க் ெகாண்  க் றார;் நான் 
ெசல்ல, சேகாதரன். ெந  டம் ஆராதைனைய ஒப்பைடக் ேறன் ...?....
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(சேகாதரன். ேந ல் ேப  ட் , சைபக்  கைட  ெஜபத்ைத ெசய்    க் ன்றார,் 
சேகாதரன்.  ரன்ஹாம்   ம்ப ம் வந்  ேப  றார் - ஆ .)

ஒ  வா ப  ரசங்   ரசங்க டத் ேலேய மரித் ப் ேபானார்...?... நாங்கள்    வாசம் என் ம் 
கல்ைல அ ப் ேனாம் ...?... இன் ர ...?... அவர ் ஒ  மகத்தான மனிதர், இேய    ஸ்த ன்  
நாமத் ல் நான்  அவ க்   ன்பாக ( ரதாப்கள்  வாசக் என் ம் பல ெஜபத்ைத 
அ ப் ேனன் ...?... அவ ைடய நா த்   ப்  நின் ேபான அந்த... அவரிடம்  ட் ச் 
ெசன்ற ...?... அவ ைடய நா த்   ப் ...?... கண்கள் அப்ப ேய நின்   ட்ட ...?...  ரசங்க 
 டத் ல்  அப்ப ேய   ந்தார்...?...

இன் ம்  ட்டம் நடந்  ெகாண்  க் றதா? உங்கள்  கவனத்ைத சற்  நான் ேகாரலாமா...?... 
ஒ  வா ப   ேசஷகர,் இண் யானா ல் ஒ   ரசங்   ரசங் த் க் ெகாண்  க்ைக ல், ஒ  
மணி ேநரத் ற்   ன்னர்  ரசங்க  டத் ல்  மரித்   ேழ   ந்   ட்டார,்  ரசங்க  டத் ல்  
மரித்தார், ஒ   கழ் ெபற்ற   ேசஷகர,் இண் யானா ல்  ரசங் த் க்  ெகாண்  ந்தார.் அந்த 
ேமய்ப்பர் வந்  என்ைன ெதாைலேப  ல் அைழத்தார். ஆ  ன் அ ேஷகத்ேதா   ரசங் த் க் 
ெகாண்  க்ைக ல் அவர ்மரித்தர்,  ன்ேன   ந்தார், அவர ்கண்கள்  அப்ப ேய நின்  ட்டன, 
அவ ைடய  வாசம் அவைர  ட் ச் ெசன்  ட்ட . மரித்   ட்டார ்என அ  க்கப்பட்ட , ஒ  
மணி ேநரமாக மரித் க் டக் ன்றார். ஏேதா ஒன்  அவர்களிடம் சைபைய ெதாைலப்ேப  ல் 
அைழத்  என்ைன ெஜபம் ெசய்ய ைவக் ம் ப க் ச ்ெசான்ன . அவைர ம ப  ம் ெகாண்  
வரத்தக்கதாக கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் ல் ெஜபத்ைத நான் அ ப் ேனன் .

அ    ையத் தவற  டாதப க்  நீங்க ம் என் டன்   வாசத் னாேல இைணத் க் 
ெகாள் ங்கள் ...?... அவைர   ம்பக் ெகாண் ...?... அவைர   ம்பக் ெகாண்  வரட் ம். 
உங்க க்  நன் . ேதவன் உங்கேளா  இ ப்பாராக. (ஒ  நாடா ல் கா  டம் -  ஆ .) அ த்த 
 தன் இர ல் சந் க் ம் வைர. ஜார் யா ல் அைதச்  ற்  ள்ள ஜனங்க க் ,  ைட ெபற் க் 
ெகாள் ேறன் . ேதவன் உங்கேளா  இ ப்பாராக. சேகாதரன் ேமய்ப்பர்...

(சேகாதரன்.  ரன்ஹாம் ேப  மற்றவர்க க்காக ெஜ க் ன்றார ் -  ஆ )... நான் இைத...?... 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல். ஆெமன் . . .? . . .  (வார்த்ைதகள்  ெதளிவாக ஒ  நாடா ல் 
ேகட்க ல்ைல -  ஆ .) அட்ைடக்காக நன் . உங்கைள அங்ேக சந் ப்ப ல் ம ழ்ச் ...?... 
உங்கைளக் காண்ப ல் ம ழ்ச் ...?... ஓ, அப்ப த்தாேன?  (வார்த்ைதகள்  ெதளிவாகக் 
ேகட்க ல்ைல -  ஆ  )...?... உங்கைளக் காண்ப ல் ம ழ்ச் . எப்ப   க்  ர்கள்? சேகாதரேன 
எப்ப   க்  ர்கள்? ஆம், நான்... அ  அ ைமயான . அற் தமான . இப்ெபா   அவர்கள் 
 ேச த்த இடத்ைத...?... இக்காைல நீங்கள்  இ ந் ர்களா?... நல்ல . அ   க ம் 
அ ைமயான  சேகாதரிேய...?... உங்கைள ம், உங்கள்  கணவைர ம்,     ள்ைளகைள ம் 
ேதவன் ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதேன, ெசன்  வா. ேதேன, ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. ஐயா, 
உமக்  நன் , உமக்  நன் . நீங்கள்  இங்  இ ந்த  க்க ம ழ்ச் . உங்கேளா  இ ந்  
ஆரா த் ம் ம ழ்ச் யாக இ ந்த .


