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சேகா. ெந  க் ம் வ ப் க் ம் காைல வணக்கம் .  ண் ம் இவ் டம் வந் , 
எல்லாவற் ற் ம் ேபா மான கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் உங்க க்  வாழ்த் தல் 
  வதற்  நாங்கள்  ம ழ்ச் யைட ேறாம். அவ ைடய   க ம் ஆ ர்வாதங்க ம் ெகாண்ட 
ஒ  மகத்தான வாரமாக இ  உங்க க்  ந்த  என்  நம்  ேறாம்.
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இன்  காைல நான் இங்  வந்  ெகாண்  க் ம் ேபா , ஒ    வைனச் சந் க்க ேநர்ந்த . 
அவன் எனக் , இ      ழந்ைதகைளப் பா காக் ம் ேதவ தனின்  ன்னம்  (plaque) ஒன்ைற 
தந்தான். அவன் டால்டன்    ம்பத்ைதச் சார்ந்த   வன்  என்  அப்ெபா   எனக் த் ெதரியா .

 ல வாரங்க க்   ன் ... ஏறக் ைறய இரண்  வாரங்க க்   ன்  -    ஸ்தவ 
தகப்பனார ் ஒ வர ்   ஸ்தவள்  அல்லாத தன் வா ப மகள் இரட் க்கப்பட ேவண் ெமன்  
ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தார.் அவர ் ெஜப வரிைச ல் நின்  ெகாண்  ந்தேபா , பரி த்த 
ஆ யானவர் அவரிடம் , ''உன்   ப்பப்ப ேய உன்  மகைள உனக் த் த  ேறன் '' என்றார். இன்  
காைல அவள், பரி த்த ஆ யானவர் உைரத்தப ேய, இரட் க்கப்பட் , கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் ெபற் , ேமைட ல்  அமர்ந்  ெகாண்  க் றாள் . மற்ற 
 ள்ைளக ம்  ற்  அமர்ந் ள்ளனர். இதன் காரணமாக டால்டன்    ம்பத் னர்  க்க 
ம ழ்ச் யைடந் ள்ளனர் என்  நான் அ ேவன்.
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அந்த  ழந்ைதைய ைவத்  க் ம் அந்த ெபண்ைணப் பார்த் ர்களா? ெசன்ற ஞா றன்  
அந்த  ழந்ைதக்காக ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்ட . அ  மரித்   ம் என்  க  னர.் இன்  காைல 
அ  உ  டன்  இ ப்பைத நான் காண் ேறன் . சேகாதரிேய, நாங்கள்  அைனவ ம் 
ம ழ்ச்  ைடயவர்களா  க் ேறாம். அதற்  தைச பலம்  ன்  ட்டதாக (muscular dystrophy) 
எண்ணி  ந்தனர். ஆனால் அ  இல்ைல. அதற்காக நாம் நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம் .
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என் நல் நண்பர்கள் அைனவைர ம் நான் காண் ேறன் . இந்த மனிதன் ஒ   ைற சட்டக்வா 
என்  டத் ல் என்னிடம்  ேசஷ ேபட்  ஒன் ற்  வந்த  என் நிைன க்  வ  ற . நான் 
உங்க ட ம், மைன  ட ம்,  ள்ைளக ட ம் காைல உண  அ ந் ேனன்  -    ல்ட ன்  
என்  டத் ல், அப்ெபயர ் எனக்  உடேன ஞாபகத் ற்  வர ல்ைல. ஆகேவ தான்  சட்டக்வா 
என்    ேனன் . ஆம், ஐயா. என் நல் நண்பர்களில் அேநகர ்வந் ள்ளனர்.
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இங் ள்ள சார்  காக்ஸாம் சேகாதரி ெநல்  ம். அ  என் இரண்டாம்    ம்பத்ைதப் 
ேபான்ற . அவர்கைள என் ெசாந்த  ள்ைளகைளப் ேபாலேவ க   ன்ேறன் . நான் அ க ேநரம் 
இைளப்பாற ேவண் மானால், அங் தான்  ெசல்வ  வழக்கம். நான்  இந் யானா ல் இ ந்த ேபா , 
சார்  தான் ெகன்டக்  ேலேய  க ம்  றந்த அணில் ேவட்ைடக்காரர். ஆகேவ இந் யானா... 
சார் , இைத உம் டம்  ற   ம்  ேறன் . நான்  ேபா ம்  ன், ஒ   ல அணில்கைள   க்க 
ேவண் ெம ம் ஆவல் ேதான்  ற . அந்த  ரமத்ைதெயல்லாம் என்னால் தாங் க் 
ெகாள்ள   ம் என் ம் உணர்  ேதான்  ற .

சேகா. பார்னல்... ெதன் கேரா னாைவச் ேசர்ந்த ஆர்ெனட்.  ன்  சேகாதரன்... அேநக 
நண்பர்கள் பல டங்களி  ந்  இன்  காைல எங்கைள சந் க்க வந் ள்ளனர்.
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நாம் இங்  அங்கத் னர்கைளச ் ேசர்ப்ப   ைடயா  என்  உங்க க் த் ெதரி ம். நாம் 
ஒ வேராெடா வர் ஐக் யம் ெகாள்  ன்ேறாம். அப்ெபா   ேதவ ைடய  மாரனா ய இேய  
  ஸ்  ன்  இரத்தம் நம்ைம எல்லா அநீ  னின் ம்   த் கரிக் ன்ற .

நாம் ஒ  அற் தமான பாடத்ைதப் ப த் க் ெகாண்  க் ேறாம்,  க ம் ேமன்ைமயான . 
நாம் அைனவ ம் என்ைனப் ெபா த்தவைர ல் நான்  இைத  க ம் அ ப த் க் 
ெகாண்  க் ேறன் . நீங்க ம் அ ப த் க் ெகாண்  க்  ர்கள்  என்  எனக் த் ெதரி ம். ஒ  
நாளில் நான்  ேபசேவா அல்ல  ப க்கேவா ெதாடங்  ேறன் . இரண்  வசனங்கைள நான் 
ப ப்ேபன் . அதன்  ன்  ேவத வாக் யங்கைள ஆராயத் தைலப்ப ேவன் . இப்ப யாக ஆ யாகமம் 
 தல் ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம்   ய ள்ள வசனங்கைள ஆராய்ந் , அப்ப  ெசன்  
ெகாண்ேட  ப்ேபன் .
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எ ெரயர ் நி பத்ைதப் பற்  ேபச     சமயம் எ த் க் ெகாள்ளலாம் என்  ஆவல் 
ெகாள் ேறன் . அணி ன்  காலம் ெதாடங் ம் ேபா  -  அதாவ  ஆகஸ்ட், ெசப்டம்பர,் அக்ேடாபர ்
மாதங்களில் இைத ஆரம் த் , அயல் நா கள் ேபாக ேவண் ய சமயம் வைரக் ம்  ஒவ்ெவா  
இர ம் எ ெரயர ்நி பத்ைத அல்ல  யாத் ராகம்  த்தகத்ைத நாம் ஆராயலாம் -  எப்ப  ேதவன் 
தம  ஜனங்கைள ெவளிேய ெகாணர்ந்  யாத் ைரையத் ெதாடங் னார் என் . நாம் இப்ெபா   
யாத் ைரக்  ஆயத்தப்பட் க் ெகாண்  ப்பதற்  அ  ஒ  அழகான  ன்னைடயாளம் . ஓ, அ  
 க ம் அழகான . ேவதவாக் யங்கள்  அைனத் ேம ஒன்றாக இைண ன்றன. அ  ஒ  ெபரிய 
சரித் ரம்.

இன்  காைல நாம் - நாம் இன் ம் எேப யர ்நி பத் ல் நிைலத்  க் ேறாம். நாம் எேப யர ்
நி பத் ன்   தல்  ன்  அ காரங்கைள எ த் க் ெகாண் , ப ல் எேப  பட் னத்   ந்த 
எேப ய க்  எ  ன நி பத்   ந் , சைபைய அதன் ஸ்தானத் ல்  ெபா த்த  யன்  
ெகாண்  க் ேறாம்.  அைத  அ  ம்   ன்னர்,  ஒ   ல  நி டங்கள்  நாம்  ெஜபத் ற்காக

7



2 த் ர  காரம் - பாகம்  - 3

ெசல டலாமா?

எங்கள்  ஆண்டவேர. எங்கள்  ேதவேன, த  யற்றவர்களாய் இப்ெபா   நாங்கள்  உம  
ச கத் ல் வந்  க் ேறாம். ஆ  ம் எங்க க்காக இரத்த ப  ஒன்  காத்  க் ற  என் ம், 
அ  எல்லா அ   ம் நீங்க எங்கைள  த் கரித் , எங்கைள  ற்றமற்றவர்களாக  தா ன் 
 ன்னிைல ல் நி த் ம் என் ம் நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். இதற் த் த  யா  க்க 
எங்களால் ஒன் ேம ெசய்ய   யா . ஆனால் இேய  எங்க க்காக இைத ெசய்    த்த னால் 
நாங்கள்  தாழ்ைம டன்  அவ ைடய ச கத்ைத ம், அவ ைடய நாமத்ைத ம் வணங் , எங்கள்  
மத்  ல் பரி த்த ஆ ைய அ ப்ப ேவண் ெமன்  ேகட் க் ெகாள் ேறாம். நான்  ஒ  
ேவதபண் தன்  அல்ல. ேவதவாக் யங்கைள எவ்வா  ஒ ங்காக அைமக்க ேவண் ெமன்  
எனக் த் ெதரியா . ஆனால் பரி த்த ஆ யானவர் எனக் ள்  அைசவதால், நான் 
உணர்ச் யைடந்தவனாய் , உற்சாக ள்ளவனாய்  இ க் ேறன் . எ தப்பட்ட உம் ைடய 
வார்த்ைதைய நாங்கள்  வா க் ம்ேபா , எங்கள்  அைனவைர ம் அ  ஒ ங்ேக ஆ ர்வ த் , 
எங்க க்  அ  நித் ய  வனாய் அைமவதாக.  தாேவ, இைத அ  ம். இைத இேய  ன்  
நாமத் ல், இேய  ன்  நி த்தம் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .
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இைத உங்களிடம்  ற   ம்  ேறன் . நீங்கள்  ஒப் க்  ெகாள்ளாத ஒன்ைற நான் 
எப்ெபா தா  ம்  றேநரிட்டால் -  அதாவ , உங்கள்  ேபாதகங்க க்  மாறாக காணக்   ய, 
உங்களால் இணங்க   யாத ஒன்ைற -  பரி த்த ஆ யானவர்தாேம அைத உங்க க் ப் 
பதனிட்  இனிைமயாக் த் தந் , அதன்  ைளவாக உங்களில் எவ் த  ேராத மனப்பான்ைம ம் 
எழாதப  பா காக்க, அவைரேய நான் நம்   க் ேறன் . பா ங்கள்? அ  அன் னா ம் 
ஐக் யத் னா ம் ெசயல்ப ம் ஒன்றா ம். அப்ப த்தான்  அ  இ க்க ேவண் ம்.
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இ  அைனத் ம்  ெசன்ற ஞா றன்  காைல நான்  அளித்த ' றக்கணிக்கப்பட்ட ராஜா' என் ம் 
ெசய்  டன்  ெதாடங் ய . உங்கள்  யாரிடமாவ  அந்த ஒ நாடா உள்ளதா? அவர்கள் அந்த ஒ  
நாடாக்கைள ைவத்  க் றார்கள்  என்  நிைனக் ேறன் , ேவண் மானால் ' றக்ணிக்கப்பட்ட 
ராஜா' என் ம் ெசய்  ன்  ஒ நாடாைவ நீங்கள்  வாங் க் ெகாள்ளலாம்.

இன் ம்  ல நாட்கள்  க த்  நாங்கள்  ஒைஹேயா  ள்ள   ல்  ட னில் நைட 
ெபற  க் ம்  ட்டங்களில் கலந்  ெகாள்ள  க் ேறாம்.    ைற உள்ளவர் அைனவ ம் 
அச்சமயம் எங்கைள அங்  சந் க்க ேவண் ெமன்    ம்  ேறாம். ஏெனனில் அங்  நாங்கள்  
மகத்தான ஐக் ய ேநரம் ஒன்ைற எ ர்பார்க் ேறாம். டாக்டர் ச வன்  தான் அக்   ன்  தைலவர.் 
அங்  ஐந்  இர கள்  ட்டங்கள்  நைடெப ம். நான் அந்த அைனத்  ஸ்தாபனங்கள்  சைப ன்  
சர்வேதச கன்ெவன்ஷனில்    ந்  ேபச்சாளராக (guest Speaker) ேப ேவன். அதன்  ன்  நம  
ெசாந்த  ட்டங்கள்  பன்னிரண்டாம் ேத  வைர ஒ ங்  ெசய்யப்பட் ள்ளன. ஆனால், ேம ம் ஒ  
வாரம்  ட்டங்கள்  நடத்த அ ம யளிக்கப்பட ேவண் ெமன்  அங்  ஒப்பந்தம் 
ெசய்யப்பட் ள்ள . பரி த்த ஆ யானவர் எப்ப  வ  நடத்  ன்றாேரா அைத ெபா த்த . நாம் 
எல்ேலா ம் ஆ யானவரால் வ நடத்தப்பட   ம்  ேறாம் . பரி த்த ஆ யானவர் எைத ெசய்யக் 
   ன்றாேரா, அைத உடேன ெசய் ங்கள் .
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நாம் பரி த்த ஆ க் க்  ழ்ப்ப  ம் ேபா , ஒ  ெபரிய பாடத்ைத ப க்க 
ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். அதாவ , எைத ம்  நாம் அவசரப்பட்  ெசய்யக்  டா . நாம் 
ெமல்லச் ெசய் ,   வாச ள்ளவர்களாய் இ க்க ேவண் ம். நாம் ேதவனிடத் ல்  எைதயா  ம்  
ேகட்டால் அவர ் ெஜபத் ற்  ப லளிக் றவர ் என்பைத ஞாபகம் ெகாள்ளேவண் ம். அவர ்
தமக் ரிய ேநரத் ல் மாத் ரேம, அைத நமக்  ேநர்த் யாகச் ெசய் , நமக்  நன்ைமயாக 
வாய்க் ம்ப  ெசய்வார.் அப்ப  இல்ைலெயன்றால், இன்  காைல நாம் இங்  என்ன ெசய்  
ெகாண்  க் ேறாம்? நாம்   ஸ்தவ மார்க்கத்ைதப்  ன்பற் வதாக ஏன்   க் 
ெகாள்ளேவண் ம்? ேதவ ைடய வார்த்ைத உண்ைமயா ராமல்  ேபானால், எல்லா மனிதர்கைளப் 
பார்க்  ம் நாம் பரித க்கப்படத் தக்கவர்களா  ப்ேபாம்.
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இ  ேதவ ைடய  ைழயற்ற வார்த்ைத என்  அ ந்  ப்பவர்களின்  இ தயங்க டன்  
என் ைடய இ தய ம் இைணந்  ப்பைதக்   த்  நான் ம ழ்ச்    ேறன் . இ ல் ஒவ்ெவா  
வார்த்ைத ம், ஒவ்ெவா  கட்ட ம் சத் யமா ம் . ேதவ ைடய   ைப னால் அந்த ேதசத்ைதக் 
கா ம்  லாக் யம் எனக் க்  ைடத்த . என்றாவ  ஒ  நாளில் நா ம் பயணப்பட்  அங்  
ெசல்ேவாம்.

ேநற்  இத்தைகய ஊ யத் ல் எப்ப ப்பட்ட ேசார் ள்ள த ணம் வ ம் என்  ஜனங்கள்  
அ வ ல்ைல. எனக்  உண்ைமயாகேவ ேசார்  ஏற்பட்ட . என் மைன  டம் நான், 
இவ்  யத் ல் என்னால் ெதாடர்ந்  ெசல்லக்   மானால் நலமா  க் ம்'' என்ேறன்.
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அவள், '' ல், ஏன் அப்ப  ெசால்   ர்கள் “ என்றாள்.

நான், ''ஓ, எனக்  அ க  ரமங்கள்  ஏற்ப  ன்றன'' என்ேறன்.

“அைவகைளெயல்லாம்  ட்  ட்  ேவ  வ  ல் ெசல்லப் பார் ன்றாயா? அைவகளி  ந்  
ஏமாற்  ெசல்ல  யற் க் ன்றாயா?'' என்  பரி த்த ஆ யானவர் என்னிடம்   வ  ேபால் 
ேதான் ன . பா ங்கள்?
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“இல்ைல, நான்  ரமங்கைள  க கமாய் சந் ப்ேபன்  என்ேறன்” பா ங்கள்?

அங்   க ம் நன்றாக இ க் ம். நான்  உத்தமமாக உண்ைமயாக, என் கண்  கண்டைவகைள 
சாட் யாக அ  க் ேறன் . இவ்வாழ்க்ைக    ற்ற  ன் , நாம் நிைனப்பைதக் காட்  ம்  க்க 
ேமன்ைம ள்ள ஒ  ேதசத் ல்   ரேவ ப்ேபாம். இங்  அந்நியர்கள்  யாரா  ம் 
இ ப்பார்களானால் , நான்  டபக்  ைவராக் யம் ெகாண்டவன் என்  நீங்கள்  எண்ணி ட 
ேவண்டாெமன்  ேதவைன ேநாக்  ெஜ க் ேறன் . உத்தமமாக உங்களிடம் உண்ைமையேய  ற 
  ம்  ேறன் . இங்  இவ்வள  சத் யம் உள்ள ெபா   தவறான ஒன்ைற உங்களிடம் 
  வதனால்  என்ன பயன்? நான் ஏன் தவறானைவகைளக்  ற ேவண் ம்? பா ங்கள்? இ  
சத் யம்.

ப ல்  ன்றாம் வானம் வைரக் ம்  எ க்கப்பட்  ேபசப்படாத வார்த்ைதகைள அவன் ேகட்ட ல் 
 யப்ெபான்  ல்ைல. ஒ  நாள் அவன்,  “ேதவன் தம் ல் அன்     றவர்க க்  ஆயத்தம் 
பண்ணினைவகைளக் கண்  காண  ல்ைல, கா  ேகட்க  ல்ைல, அைவகள்  ம ஷ ைடய 
இ தயத் ல் ேதான்ற  ல்ைல'' என்றான். ஓ, அ   வ ள்ளதா  க் ற !
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இங்  நாம் அ க் க்   ய ல் வாழ்ந்  வ  ேறாம். அவ்வள தான் ...  ைகந்  
ெகாண்  க் ம் அ க் க்   யல். அதனால்  நாம் அ க்காகாமல் ேபானா ம், அ ேல தான் 
நாம் வாழ்ந்  வ  ேறாம். அ  பாவம் என்பைத அங்  எரிப்பதனால் ,  ைகந்  வ  ன்ற . 
பட் னத்  ள்ள அ க்    யல் எரிந்   ைகவைதப் ேபான்ற  மட்டலான காரியம் ேவெற  ம் 
இ க்க   யா . நீங்கள்  எப்ெபா தா  ம் அதன  ல்  ெசன்ற ண்டா? அந்த அ க்   ந் , 
எல்லா த  ர்நாற்றம் கலந்த  ைக ேதான்  ெவளிவ ம். நீங்கள்  அைத  கர்ந்தால், அ  
உங்கைள மயக்கத் ல் ஆழ்த் ம்.

நான் நி  ஆல் பனி ல் ப ெனட்டாம் ெத  க் ச் ெசன் ,  ட்டைர பார்த்  பணம் வ ல் 
ெசய் ம் சமயம் என் ஞாபகத் ற்  வ  ன்ற . அங்  ஒ  அ க்    யல் இ ப்ப  வழக்கம். 
அவ்வ  ல் ேபாகேவண் ய நாள் வந்தாேல எனக்  ெவ ப்  ேதான் ம். ஏெனனில் அங்  
பயங்கரமான  ர்நாற்றம். அங்  எ களின்  உடல்க ம், நாய்களின்  உடல்க ம் எரிந்   ைகந் , 
பயங்கரமான  ர்நாற்றம் ேதான் ம்.
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இந்த வாழ்க்ைகைய அத டன்  ஒப் டலாம். ஆ க் ரிய  தமாக   னால், பாவமான  
எரிந்   ைகந் , எல்லா டங்களி ம்  ர்நாற்றம்    ன்ற . ஆனால் ந க்  அப்பால் , காற்  
 யா னமாக   , எங்  பார்த்தா ம் அழகாக ம், அன் , சந்ேதாஷம், நித் ய  வனாக ம் 
காணப்ப  ன்ற . ஆனால் நாம் ஒ  ேபாரில் ஈ பட்  க் ேறாம். எனேவ, நம  
ேபாரா தங்கைளக்  ேழ ைவத்   ட் , ''நாம்  ரிதமாக அங்  ெசன்  டலாம்'' என்  ெசால்ல 
ேவண்டாம். நாம் யாைரெயல்லாம் நம் டன்  ெகாண்  வர    ேமா, அவர்கைளெயல்லாம் 
ெகாண்  வ ேவாம். ஆம்,

இந்த பாடங்களின்  ேநாக்கம், ேதசத் ல்   ரேவ த்தவர்கைள நங் ரப்ப த்தேலயாம். இந்த 
பாடத் ன்  ேநாக்கம் -  எேப யர ் நி பம் -  சைப   ஸ்  ல்  ற்  மாக நிற் ம் அள ற் , 
அைத அதன் ஸ்தானத் ல்  ெபா த் வேத. அ  பைழய ஏற்பாட் ற் ம் ேயா வா ன் 
 த்தகத் ற் ம்  ன்னைடயாளமாகத்  கழ் ன்ற . ேயா வா ன்   த்தகத் ல், ேயா வா 
ேதசத்ைத இஸ்ரேவல க் ப் பங் ட் க் ெகா த்தான் . ேயா வா எவ்வா  ஒவ்ெவா  
ேகாத் ரத் க் ம் ேதசத்ைதப் பங் ட் க் ெகா த்தான்  என்  ெசன்ற ஞா றன்  பார்த்ேதாம். 
அவன் கர்த்த ைடய ஆ  னால் அப்ப  ெசய்தான் .
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ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எ ப்   ந் ம், அங்  ந்த ெவள்ைளப்  ண் களி  ந் ம், 
ெகாம்மட் க் காய்களி  ந் ம் ெவளிேய ெகாண்  வந் , நா   ஆண் க க்   ன்  ேதவன் 
அவர்க க்  வாக் த்தத்தம்  பண்ணி  ந்த பா ம் ேத ம் ஓ ம் ேதசத் ற்  அவர்கைள 
வ நடத்  ெசன்றான் . ேமாேச இஸ்ரேவல்  த் ரைர அந்த ேதசம் வைரக் ம் ெகாண்  
வந்தாேனயன் , அதற் ள்  ெகாண்  ெசல்ல ல்ைல.

இேய  ஆ க் ரியவர்க க் ... ெதாடக்கத்   ந்  நமக்  பரி த்த ஆ  வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்  ந்த . இேய  நம்ைம அந்த வாக் த்தத்தம் வைரக் ம்  வ நடத் ச் ெசன்றார.் 
ஆனால் பரி த்த ஆ யானவர் ேயா வாவாக வந் , சைபைய ேதசத் ற் ள்  வ நடத் , அைத 
 தந்தரித் க் ெகாள் ம்ப  ெசய்தார.் அ ப்பைட ல் நாம் காண் ேறாம்...

இங்  தான் நான் க ரமாகப் ேப  ேறன்  என் ம், சேகாதரர்கைள அவமரியாைத ெசய் ேறன்  
என் ம் ஜனங்கள்  நிைனக்கலாம். அப்ப யல்ல! ேதவேன என  நியாயா ப . நான் அப்ப ச் 
ெசய்ய ல்ைல. பா ங்கள்? சத் யத்ைத மாத் ரேம நான்  ட் க்காட்ட  யல் ேறன் . பா ங்கள்? 
பரி த்த ஆ  ன் வ  நடத் த க் ப் ப லாக நாம் மனிதர்களின்  வ நடத் தைல ெதரிந்  
ெகாண்  க் ேறாம். நம  பாகத்ைத நமக்  வ த்  ெகா த்  நம்ைம வ நடத்த, நாம் 
மனிதைன   ம் ேனாம். ெமேதா ஸ் , பாப் ஸ் ,  ரஸ் ேடரியன் ,  த்தரன்,   ஸ்  சைப, 
ெபந்ேதேகாஸ்ேத ேபான்ற ஸ்தாபனங்கள்  நமக்   ன் மா ரியாக இ க்க நாம்   ம் ேனாம். 
அைத நாம்  ன் பற்  ேறாம். ஆனால் நாேமா...
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நாம் அப்ப  ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேவதத் ல் எங் ம்  றப்பட ல்ைல. அைத ஆதரிக் ம் 
ஒ  ேவதவாக் யம்   ட  ேவதாகமத் ல்   ைடயா  -  அதாவ  அவர்  ஒ  ஸ்தாபனத்ைத
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ஏற்ப த் னார், அல்ல  ஸ்தாபனத்ைத ஆதரித்  ேப னார ்என்பதற்  ஆதாரமாக ேவதத் ல் ஒ  
இட ம்  ட  ைடயா . ஆனால் அதற்  எ ராகப் ேப ம் அேநக ேவத வாக் யங்கள்  - 
காணப்ப  ன்றன. இப் ரபஞ்சத் ற்  ஒத்த ேவஷத்ைத நாம் தரிக்கக்  டா  என்  தான்  அவர ்
   றார.் நாம்  ரித்ெத க்கப்பட்டவர்களாய், அவ க்  ெசாந்தமானவர்களாக இ க்க 
ேவண் ெமன்ேற அவர்   ம்  றார.்

நான்  த் க்ெகட்ட  தமாக (Silly) இ க்கேவண் ம் என்பதற்காக இைத  ற ல்ைல. நாம் 
ெவளிேய அைழக்கப்பட்ட ஜனங்களாக, ஆ ர்வ க்கப்பட்ட பரி த்த ஜா யாக, எல்லா 
நிந்ைதக க் ம் அப்பாற்பட்ட ஒ  வாழ்க்ைகைய நடத் னவர்களாய், அவர ் நமக் ள்   ரிைய 
ெசய் , அவர ் எப்ப  நடந்  ெகாள்வாேரா, அவ்வாேற நா ம் நடந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற 
அர்த்தத் ல் தான்    ேறன் . ஏெனனில் நற் ரிையகைளச் ெசய் றதற்  நாம்   ஸ்  
இேய  க் ள்    ஷ் க்கப்பட் , ேதவ ைடய ெசய்ைகயா  க் ேறாம்.

 தன் இர  உங்களில் அேநகர ்இங் ல்ைல. நாங்கள்  3-ம் வசனம், இல்ைல, நம் வசனத்ைதப் 
பார்த்ேதாம் (எேப யர ்  தலாம் அ காரத்ைதக்   ப்   றார.் த ழ் ேவதாகமத் ல் அ  
ஆறாம் வசனம் - த ழாக் ேயான் .)
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...  கார  த் ரரா ம்ப க் ..., அல்ல  ஜனங்கைள அவர்க ைடய ஸ்தானத் ல்  ைவத்தல்.

ேதவன் எவ் தமாக தம  ஜனங்கைள அவரவர் ஸ்தானத் ல் ைவக்க  ைன றார ்என்  ஒ  
நபைர ேதவன் அவ ைடய ஸ்தானத் ல் ைவக் ம் ேபா , எல்ேலா ம் அந்த மனிதன் வ க் ம் 
ஸ்தானத்ைதேய வ த் , அவன்  ரி ம் ெசயல்கைளேய  ரிய   ம்  ன்றனர். ஆனால் நாம், 
ெவவ்ேவ   தமாக இ க்க உண்டாக்கப்பட்  க் ேறாம், நாம்  த் யாசமாக 
உண்டாக்கப்பட்  க் றாம், நாம் ெவவ்ேவ  ஸ்தானங்களில்  ைவக்கப்பட் , ெவவ்ேவ  
ெசயல்கைளப்  ரிய ேவண் யவர்களா  க் ேறாம், ஒ க்கால் ஒ வ க்    ய ேவைல 
நிய க்கப்பட்  க்கலாம், மற்ெறா வ க்  ெபரிய ேவைல நிய க்கப்பட்  க்கலாம். தா  , 
அல்ல  ேவ  ஏேதா ஒ   ர்க்கதரி , இவ் தம்   னான் என்  நிைனக் ேறன் . எனக்  
இப்ெபா   ஞாபக ல்ைல.  ' 'ஆகா யக்  டாரங்களில் வாசமா  ப்பைதப் பார்க்  ம், என் 
ேதவ ைடய வாசற்ப  ல் காத்  ப்பைதேய ெதரிந்  ெகாள்ேவன்“.

இப்ெபா   நாம்  த் ர  காரத்ைதக்   த்  ேப வைத சற்  நி த்   ட் , நம்மால் 
இயன்றவைர, ெதாடர்ந்  நம் வசனத் ற்    ள்ள வசனங்கைளப ் ப ப்ேபாம். ஆனால் நாம் 
ேப க் ெகாண்  க் ம் ெபா ைள (theme) ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் . அ   ற்  ம் 
ஸ்தானத் ல்  ைவக்கப்ப தைலக்   த்தேத. எத்தைன ேபர ்அைத  ரிந்  ெகாண் ர்கள்? நீங்கள்  
ஒ  த்    வைத நான் ேகட்கட் ம்.  (சேகா.  ரான்ஹாம்  ற  ற, சைபேயார ் அைத 
  ம்ப ம்    ன்றனர ் -  த ழாக் ேயான்). இேய    ஸ்  ன்  ( “இேய    ஸ்  ன்”) 
சரீரத்ைத ( ' 'சரீரத்ைத“)   ஸ்  க் ள்  ( ”  ஸ்  க் ள்“) அதன் ஸ்தானத் ல் ( ”அதன் 
ஸ்தானத் ல்“) ைவத்தல் ( ”ைவத்தல்“) அங்  பரி த்த ஆ யானவர் ( ”அங்  பரி த்த 
ஆ யானவர்“) நம்ைம வ  நடத்  ன்றார் ( ”நம்ைம வ  நடத்  ன்றார்“). அ  தான். நாம் 
இப்ெபா    ரிந்  ெகாண்ேடாம் . பா ங்கள் . நம்ைம ஸ்தானத் ல் ைவத்தல். எேப யர ் நி பம் 
அைத ெசய்ய ேவண் ம்.
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இந்த  றந்த ஆ ரியர ் ப ல்   வைதக் கவனி ங்கள் .  தலாவதாக,   ந்  ேபாதல் 
என் ம் க த்ைத அவன் நம்   ந்  எ த் ப் ேபா  றான்  -  ' 'இன்    ஸ்தவனா  ந்  
நாைள   ந்  ேபாேவன். அ த்த நாள் ேதவன் என்ைனக்  ற்றப்ப த் வார.் அதற்க த்த நாள் 
 ண் ம்   ஸ்தவனா     ேறன் '' என் ம் க த் , அ  அர்த்தமற்ற ! இ ... இந்த நி பம் 
  ேசஷ ேபாதைனக்காகேவா,   ேசஷப ் ரசங்கத் ற்காகேவா எ தப்பட ல்ைல. நாங்கள் ... 
  ேசஷ ஊ யத் ன்  ேபா  இைத   ப் ட்  ேப வேத  ைடயா . ஆனால் இந்த சத் யத்ைத 
நான் சைபக் க் ெகாண் வர ேவண் ம். ஏெனனில், அைழக்கப்பட் , காக்கப்பட் , பரி த்த 
ஆ  னால் நிைறயப்பட் , அவ க்ெகன்  தனியாக ஒ க்கப்பட்  ஏற்கனேவ பரி த்த ஆ ையப் 
ெபற்  கானான் ேதசத்  ள்  ரேவ த்த பரி த்தவான்க க்  ப ல் இைத எ   ள்ளான் . 
நீங்கள்    ந்  ேபானீர்கள். நீங்கள்  இழக்கப்பட் ர்கள், நீங்கள்  பயந்  க்  ர்கள்  என் ம் 
எல்லாக் க த் க்கைள ம் உங்கள்   ந்ைதைய  ட்   தலாவ  அகற் ங்கள்  என்  ப ல் 
அவர்களிடம்    றான் . எதற் ம்  பயப்படா  ங்கள் , நீங்கள்  எங்  க்  ர்கள்  என் ம், நீங்கள்  
யாெரன் ம், நீங்கள்  எப்ப  நின்  ெகாண்  க்  ர்கள்  என் ம் அவன் எ த் க்    றான் .
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நீங்கள்  ஒ க்கால்  தவறான காரியங்கைளச் ெசய்யலாம். ஒவ்ெவா   ைற ம் நீங்கள்  தவ  
ெசய் ம்ேபா , அதற்கான  ரயத்ைத நீங்கள்  ெச த் ேய  ரேவண் ம். ஆம், ஐயா! நீங்கள்  எைத 
 ைதக்  ர்கேளா, அைதேய அ ப் ர்கள். ஆனால் அதற் ம் உங்கள்  இரட் ப் க் ம் எவ் த 
சம்பந்த ம் இல்ைல. நீங்கள்  ேதவ ைடய ஒ  பாகமாக, ேதவ ைடய  த் ரராக ஆ  
   ன் ர்கள் .
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நான் ஒ   ரான்ஹாமாகப்  றந்ேதன் . நீங்கள்  எனக்  ேவ  ெபயர்கைளச்  ட்டலாம். அதன்  
 ைளவாக, நான்   ரான்ஹாமாக இ ப்ப  எந்த  தத்  ம்  ைறந்  ட ல்ைல. நான் 
அப்ெபா  ம்  ரான்ஹாமாகேவ இ ப்ேபன் . என்றாவ  ஒ  நாளில் நான்  ஒ க்கால் 
 ல்வாதத் னால் அவ  ற் , உ க் ைலந் , ஒ    கத்ைதப ் ேபால் ேதாற்றமளிக்கலாம். 
ஆனால் அப்ெபா  ம்  நான்   ரான்ஹாமாகேவ  இ ப்ேபன் .  ஏன்?   ரான்ஹாம்  இரத்தம்  எனக் ள்
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ஓ  ன்ற .

அப்ப த்தான்  நீங்க ம் இ க் ன் ர்கள் . ேதவன் உங்கைள... பைடத்  க் ம் வைரக் ம்... 
கவனி ங்கள் ,   ஸ்  க் ப்  றம்பானவர்களிடம் இப்ெபா   நான் ேப க் 
ெகாண்  க்க ல்ைல.   ஸ்  க் ள்  இ ப்பவர்களிடேம இைதக்    ேறன் . நீங்கள்  எப்ப  
  ஸ்  க் ள்ளா ன் ர்கள்? ' 'ஒேர ஆ  னாேல'' அதாவ  ஒேர பரி த்த ஆ  னாேல நாம் 
எல்லா ம் அந்த ஒேர சரீரத் ற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்  க் ேறாம், ' 'நாம் எப்ப  
அதற் ள்   ைழ ேறாம்?“, தண்ணீர் ஞானஸ்நானத் ன்   லமா? பாப் ஸ் கேள,   ஸ்  
சைப னேர, இவ் ஷயத் ல் நான் உங்க டன்  எவ்வளவாக ஆேமா க்க   யாமல்  இ க் ேறன்  
தண்ணீர் ஞானஸ்நானத் ன்   லமாய் அல்ல, அல்லேவ அல்ல!  ”ஒேர ஆ  னாேல -  பரி த்த 
ஆ  னாேல -  நாம் அந்த சரீரத் ற் ள்  ெகாண்  வரப்ப  ன்ேறாம்'' என்  1ெகாரிந் யர ்12 
உைரக் ற . அந்த சரீரம் எவ்வள  பா காப்பாக உள்ளேதா, அவ்வள  பா காப்பாக நா ம் 
இ க் ேறாம். ேதவன்... அைத வாக் த்தத்தம் ெசய் ள்ளார.்
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அவர ்கல்வாரிக் ச் ெசன்ற  ன் , ேதவன் அவைன எவ்வா  நியாயந் ர்க்க    ம்? அவர ்
ெகால்கதா மைல ன்  ேமல் ஏ ச் ெசன்ற ேபா  அ க்கப்பட்டார.் ெநா க்கப்பட்டார.் அப்ெபா   
அவரால்  கமாக்க   ய ல்ைல, ஒ  வார்த்ைத ம்  ட அவரால்  ேபச   ய ல்ைல. ஏன் 
ெதரி மா?உலகத் ன்  பாவங்கைள அவர ் தம் ேமல்  மந்  ந்தார். அவர ் பா யா  ந்தார் 
என்பதனால்  அல்ல. அவர ் உங்க க்காக ம் எனக்காக ம் ' 'பாவமானார்'' ஆதா ன்  காலம் 
ெதாடங்  அவர ் வரப்ேபா ம் காலம் வைரக் ம் இ ந்த எல்லா பாவங்க ம் அவர ் ேமல் 
தங்   ந்த . ேதவன் தம   மாரைனத் தண் க்க ல்ைல, அவர ்பாவத்ைதத் தான் தண் த்தார.் 
அ  (பாவம்) எவ்வள  பயங்கரமான , பா ங்கள் நமக்காக அவர ்ஒ  பாவநிவாரணத்ைத உண்  
பண்ணினார். யார ் யாெரல்லாம் வ வார்கெளன்  ேதவன் தம   ன்ன  னால் 
அ ந்  ந்தாேரா, அவர்கள் தப் ப்பதற்ெகன அவர ் ஒ  வ ைய உண்டாக் னார். அதற்  
இன் ம்  ல நி டங்களில் நாம் வரப் ேபா ன்ேறாம்.
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நாம் ஒேர ஆ  னாேல அந்த ஒேர சரீரத் ற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்  க் ம் 
ேபா , நாம் என்ெறன்ைறக் ம் பா காப்பாக இ க் ேறாம்.
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ஆர் னியன்    வா கைள இ   க் யமாக தாக்  ன்ற . ஏெனனில், இதற்  
த  யா  க்க ஏதாவெதான்ைற ெசய்ய ேவண் ெமன்  அவர்கள் க   ன்றனர.் இவ் ரண் ம் 
ஒேர சமயத் ல் எவ்வா  இ க்க   ம?் ஒன்  அ    ைப னால் உண்டா  க்க ேவண் ம், 
அல்ல   ரிையகளினால் உண்டா  க்க ேவண் ம். இவ் ரண் ல்  ஏதாவெதான்  தான்  இ க்க 
   ம். இவ் ரண் ம் ெவவ்ேவறாக இ க் ம் பட்சத் ல்  அைவகளில் ஒன்  மாத் ரேம இ க்க 
   ம்.

என்ைனப் ெபா த்த வைர ல், ேதவ ைடய   ைப என்பைதத் த ர ேவெறான்ைற ம் 
என்னால் காண   ய ல்ைல. அ ேவ என் க த் . நான் எப்ெபா  ம்   ைப ல் 
நம் க்ைக ைடயவன் . எல்லாேம   ைப தான், அவ்வள  தான் , அ  ேவெறான்  ல்ைல... என் 
வாழ்க்ைக ல் நான்   வனாக இ ந்த சமயத்  ம் ேவெறான்ைற ம் என்னால் காண 
  ய ல்ைல.   ைப,   ைப மாத் ரேம.  ' 'நீ என்   ைகச் ெசா , நான்  உன்   ைகச் 
ெசா  ேறன் '' என்றல்ல. நீங்கள்  என்   ைகச் ெசா ந்தா ம் ெசா யாமல் ேபானா ம் எனக் க் 
கவைல ல்ைல; உங்கள்    ைகச் ெசா ய ேவண் ய அவ யம் - ஏற்ப மானால் , நான் நிச்சயம் 
ெசா ந்   ேவன் . பா ங்கள். அ  தான்    ைப. ஆம், ஐயா, பா ங்கள்,   ைப அன் னால் 
 ரிைய ெசய் ன்ற . உங்க க்  அவ யம் ஏற்ப மானால்; அ  வைர ல் நீங்கள்  எனக்  
ஒன் ேம ெசய்யாமல் இ ந்  க்கலாம். உங்களிடம் நான்  எவ் த ெதாடர் ம் ெகாள்ளாமல் 
இ ந்  க்கலாம். ஆனால் உங்க க்  அவ யம் ஏற்ப ம் ேபா , நான்  எப்ப  ம் அைத 
உங்க க்  ெசய்  த ேவன். அ  தான்   ைப! ஏெனனில் அ  உங்க க்  அவ யமா ள்ள .

24

எனக்  இரட் ப்  அவ யமா  ந்த . என்ைன எ  ேம இரட் க்க   ய ல்ைல. அைதக் 
  த்  என்னால் ஒன் ேம ெசய்ய   ய ல்ைல, என்ைன நாேன இரட் த் க் ெகாள்ள 
  ய ல்ைல. ஆனால் எனக்ேகா இரட் ப்  அவ யமா  ந்த . ஏெனனில் ேதவனில் நான் 
  வாசம் ெகாண்  ந்ேதன் . ேதவன் பாவ ள்ள சரீரத் ன்  சாய ல் உண்டாக்கப்பட்ட தம  
 மாரைன அ ப் , எனக் ப் ப லாக அவர ் பாட ப க் ம்ப  ெசய்தார.் அதன்  ைளவாக, 
நான் இரட் க்கப்பட்ேடன் .   ைப னால் மாத் ரேம நான் இரட் க்கப்பட்ேடன் . அதற்காக நான்  
ஒன் ேம ெசய்ய   ய ல்ைல. நீங்க ம் உங்கைள இரட் த் க் ெகாள்ள ஒன் ேம 
ெசய்ய  யா . உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்  அவர ்எவர்கைள  ன்ன ந்தாேரா...

25

அைதக்   த்  நாம் கடந்த  தன் ழைமயன்  பார்த்ேதாம். ேதவைன அவ ைடய ஏலா, 
ஏேலா ம் என்ப ல்  த்தரித் , அவர ்தனிைம ல் வாழ்ந்தார் என்  காண் த்ேதாம். அவ க் ள்  
 தாத் வம் இ ந்த . அவ க் ள்  இரட்சகர,்  கமளிப்பவர் ேபான்ற ெவவ்ேவ  தன்ைமகள் 
இ ந்தன. இைவயைனத் ம் ேதவ க் ள்  இ ந்தன. ேதவன் தனிைம ல் வாழ்பவரா  ந்தார். 
அப்ெபா   ேதவ தர்க ம்  ட  ைடயா , எ  ேம  ைடயா . அவைரத் த ர அப்ெபா   
ேவெறான் ம் இ க்க ல்ைல. அவர ்தனிைம ல் வாழ்ந்  வந்தார்.

26

ஆனால் அவர ் ேதவனாக இ ந்த காரணத்தால்  அவைர வணங்க ஏதாவெதான்  இ க்க 
ேவண் ம்.  அவர்  ஆரா க்கப்பட    ம் னார.்  எனேவ  அவைர  வ ப வதற்ெகன  அவேர  தம 
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  ஷ் கைள   ஷ் த்தார.் அைத சற்  இப்ெபா   பார்க்கலாம். அைத   வ மாக நாம் 
  ம்ப ம் இப்ெபா   பார்க்க ேவண்டாம். உங்க க்  அ  ஒ நாடா ல் ப   
ெசய்யப்பட் ள்ள . அவர ் ேதவனா  ந்தப யால் , அவர ் ேதவ தர்கைள   ஷ் த்தார;் 
ேதவ தர்கள் அவைர வ பட்டனர.் ேதவ தர்கள்  அவைர இன் ம் வ ப  ன்றனர். ேதவ ைடய 
ச கத் ல் நிற் ம் ேதவ  தர்க க்  ஆ  ெசட்ைடகள் உள்ளன. இரண்  ெசட்ைடகளால்  
அவர்கள்  கத்ைத   க்ெகாண் , இரண்  ெசட்ைடகளால்  கால்கைள   க் ெகாண் , இரண்  
ெசட்ைடகளால்  அவ ைடய ச கத் ல் பறந் ,  ' 'சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவனா ய கர்த்தர், 
பரி த்தர், பரி த்தர் என்  இர ம் பக ம் ஓயாமல்   த் க் ெகாண்  க் ன்றனர.் 
அப்ப த்தான்  ேவதம்    ன்ற . அவர்கள் அவைர வ ப  ன்றனர், அவைர 
வ ப வதற்ெகன்ேற அவர ்அவர்கைள   ஷ் த்தார.்

அவ க் ள்  இரட்சகர ்என் ம் தன்ைம இ ந்த . பாவேமா அல்ல  பாவ  ந்ைதேயா இல்லாத 
இச்  ஷ் கள்  எங்ஙனம் பாவத் ல்  ழ    ம்?   யா . எனேவ   ந்  ேபாவதற்ெகன அவர ்
ஒன்ைற   ஷ் த் , அவர ் இரட்சகராக ஆக ேவண் யதா ற் . அவ க் ள்   கமளிப்பவர் 
என் ம் தன்ைம இ ந்த . அவர ் இரட்சகர ் என்  நீங்கள்    வா க் ன் ர்களா? அவர ்
 கமளிப்பவர் என்  நீங்கள்    வா க் ன் ர்களா? இரட் ப்பதற்ேகா,  கமளிப்பதற்ேகா 
ஒன்  ல்லாமல் ேபானால் என்ன பயன்? அதற்காக ஒன்    ஷ் க்கப்பட ேவண் யதா ற் .
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ஆனால் அவர ் அவ் தம் அைத ஏற்ப த்த ல்ைல. அவர ் மனிதைன  யா ன  த்தத் டன்  
பைடத்தார.் இைத நீ ஏற் க் ெகாண்டால்    ப்பாய், “அைத ஏற் க் ெகாள்ளா ட்டால் மரிப்பாய்.'' 
இவ் ல ல்  ேதான் ம் ஒவ்ெவா  மனித ம் அேத  யா னத் டன்   றக் றான் . ேதவன் தம  
 ன்ன  ன்  லம் யார ் இரட் க்கப்ப வார்கள் என் ம், யார ் இரட் க்கப்பட மாட்டார்கள் 
என் ம் அ ந்  ந்தார்.

இக் ட்டத் ற்  வந்  ந்த, அல்ல  ஒ நாடாக்கைளக் ேகட்ட ேவத பண் தர ்ஒ வர ்ேநற்  
என்னிடம், “அப்ப யானால் ேதவன் எங் ம்  ரசன்னரா (omnipresent)? அவர ்எல்லா டங்களி ம் 
இ க்க ேவண் ம் அல்லவா?'' என்  ேகட்டார.்
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நான்,  ' 'எங் ம்  ரசன்னர்'' என் ம் வார்த்ைத அளிக் ம் அர்த்தத் ன்ப , அவர ் எங் ம் 
 ரசன்னர் அல்ல. அவர ்ஒ  நபராக இ ந்  ெகாண் , அேத சமயத் ல் எங் ம்  ரசன்னராக 
இ க்க   யா , அவர ் எங் ம்  ரசன்னரா  ப்பாரானால் ,  ன்ைன ஏன் நீங்கள்  பரி த்த 
ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள்ள ெஜ க்க ேவண் ம்? அவர ் எங் ம்  ரசன்னராக இ ந்தால், அவர ்
ஒவ்ெவா   றைல ம்,  ைலைய ம்,  ளைவ ம், சரீரத்  ள்ள ஒவ்ெவா  அ ைவ ம், 
ஒவ்ெவா  தைச நாைற ம் -  எல்லாவற்ைற ம் -  நிரப்ப ேவண் ேம என்ேறன். நான் ெதாடர்ந் , 
அவர ் எங் ம்  ரசன்னராக இ ப்பாரானால்  அவர ் ஏன் ேமாேசையத் ேதட ேவண் ம்? அவர ் ஏன் 
ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  இங் மங் ம் ஓ , ஆதாேம! நீ எங்ேக இ க் றாய்? என்  ேகட்க ேவண் ம்?'' 
என்ேறன்.

அவர ் எல்லாம்  அ ந்தவர் (omniscient) என்பதனால்  அவர ் எங் ம்  ரசன்னரா  க் றார் 
(omnipresent). அவர ்  வற்றவர ் (infinite) என்பதனால், அவர ் எல்லாம் அ ந்  க் றார.் அவர் 
  வற்றவரா  ப்பேத அவைர எங் ம்  ரசன்னராக்  ற . அவர ் எங் ம்  ரசன்னர், 
  வற்றவர.் அவர ் பரேலாகத் ல்  ற்  க் றார.் அவர ் ஒ  நபராக இ ப்பதால், அவர ்
ஓரிடத் ல்  வாசம் ெசய் றார.்

அவர ்  வற்றவராக இ ப்பதால், எல்லாம்  அ ந்தவராக இ க் றார.் ஒவ்ெவா   ைற ம் 
ஒ  ெகா  (gnat) கண்ணிைமப்பைத ம்  ட அவர ்அ ந்  க் றார.் ேதன்  ட் ற் ச ்ெசன்  
ேதைன ப  ம் ஒவ்ெவா  ேதனிைய ம் அவர் அ ந்  க் றார.் மரத் ல் உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் ம் ஒவ்ெவா  அைடக்கலான்     ைய ம் அவர ் அ ந்  க் றார.் உன் 
மன  ள்ள ஒவ்ெவா   ந்தைனைய ம் அவர ்அ ந்  க் றார.் ஏெனனில் அவர ்  வற்றவர ்
மாத் ரமல்ல, எல்லாம் அ ந்தவ ம்  ட. ஆனால் அவர ்ஒ  நபர ் (Being). ேதவன் ஒ  நபர.் இந்த 
நபர்தான் எல்லாவற்ைற ேம ேதான்றச் ெசய் றார.்
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பாவம் என்ப    ஷ் க்கப்பட ல்ைல என்  அன் ர    ேனன் . பரி ரணமானைவகைளத் 
த ர ேதவன் ேவெறைத ம்   ஷ் க்க ல்ைல. ேதவன் எல்லாவற்ைற ம் நல்லதாகேவ 
பைடத்தார.் பாவம்   ஷ் க்கப்பட்ட ஒன்றல்ல.  “அ  பாவத் ன்    ஷ் ப்பா ம்” என்   றக் 
ேகட்  க்  ர்கள் . அ  தவ .   ஷ்  கர்த்தர் ஒ வேர, அவர ் தான் ேதவன். ேதவனால் 
பாவத்ைத   ஷ் க்க   யா . ஏெனனில் அவர ் பரி த்த ள்ளவர். பாவத்ைத   ஷ் க்க 
அவ க் ள்  ஒன்  ல்ைல. பாவம் என்ப  தா மாறாக்கப்பட்ட ஒன்றா ம்.  (perversion) - 
  ஷ் ப்பல்ல  பச்சாரம் என்ப  நீ யான, சட்டப் ர்வமான ெசயல் தா மாறாக்கப்பட்ட ஒன் . 
உண்ைம தவறாகக்  றப்ப தேல ெபாய். பாவம் என்ப  நீ  தா மாறாக்கப்ப தல் .
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ேதவன் தம்ைம ஏற்கனேவ ெவளிப்ப த்  ட்டார். அவர ் ேதவன். அவர ் ஏற்கனேவ தம்ைம 
இரட்சகராக ெவளிப்ப த்  ள்ளார். மனிதன் தவ ப் ேபானான். அவேரா அவைன இரட் த்தார.் 
அவர ் ஏற்கனேவ தம்ைம  கமளிப்பவராக ெவளிப்ப த்  ள்ளார். அைதக்   த்  ஜனங்கள்  
எத்தைகய க த்  ெகாண்  ந்தா ம் கவைல ல்ைல; அவர ்  கமளிப்பவராகேவ இ க் றார.் 
அவர ் இரட்சகர,் அவர் ேதவன், அவர ் நித் யமானவர். அவ க்  ஒ  ேநாக்க ண் . அவைர 
ேந க்க ம்,  ஆரா க்க ம்,  அவர்    ஷ் கைள  பைடக்க  ேவண் ம்  என்பேத  ஆ  ல்  அவர்

31
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ெகாண்  ந்த ேநாக்கமா  ந்த .

அவர ்   ஷ் கைள   ஷ் த்தார.் ஆனால்   ஷ் கேளா   ந்  ேபா னர். ேதவேனா 
  வற்றவராய்  காலம் என் ம் ந ைய அவர ்  ழ் ேநாக் , ஒவ்ெவா  காலத்  ம் 
இரட் க்கப்பட  க் ம் ஒவ்ெவா  மனிதைன ம் கண்டார.் தம   ன்ன  னால் அந்த 
ஒவ்ெவா  மனிதைன அவர ் அ ந்தார். எனேவ, தம   ன்ன  ன்ப , யார ்
இரட் க்கப்ப வார்கள், யார ்இரட் க்கப்பட மாட்டார்கள் என்  அவர ்அ ந்  ந்த னால் தான், 
அவர்கைள அவர ் ன்  க்க   ந்த , ' ன்  த்தல் ' என் ம் வார்த்ைத அவ்வள  ேமாசமான  
இல்ைல அல்லவா? எனேவ இரட் க்கப்ப பவர்கைள அவர ்   த் க் ெகாள்ள, அவர்க ைடய 
பாவங்க க்காக அவர ் பாவநிவாரணம் ெசய்ய ேவண் யதா  ந்த . ஓ,   மானால்  ல 
வசனங்க க்   ன்  அைத பார்க்கலாம் . அவர ் நம்ைம நித் ய  வ க்ெகன்   ன்  த்தார். 
எல்லாவற்ைற ம் உத த் தள்ளி டக்   யவர்கள்  யாெரன்  அவர ் அ ந்  ந்தார். 
இவ் லகத் ன்   ள்ைளக க்  அ  ைபத் யக்காரத்தனமாய் காணப்பட்ட ேபா  ம், இவர்கள் 
ேதவ ைடய  ள்ைளகளாக இ க் ம் காரணத்தால், அவர்க ைடய க த்ைதக்   த்  இவர்கள் 
கவைல ெகாள்ளமாட்டார்கள் . ஏெனனில் அவர்கள் ேதவ ைடய  ள்ைளகள்.
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இேய  ன்  இரத்தம் பாவப் பரிகாரமாக இ ந் , பாவத்ைதச் க வ ேவண் ம் என்பதற்  அவர ்
இேய ைவ அ ப் னார.் அ  எப்ெபா  ம் பாவத்ைதக் க  க் ெகாண்ேட  க் ற  - 
எ ப் த ன்  ேபா  ஒ தரம் மாத் ரமல்ல. அவர ் எப்ெபா  ம் உ ேரா  க் றவராய், 
ேவண் தல் ெசய்  அதன்  ைளவாக   ஸ்தவன்  இர ம் பக ம்  த்தமாய் 
ைவக்கப்ப  ன்றான் .   ைவ ல்  ந்தப்பட்ட இேய    ஸ்  ன்  இரத்தம் ேதவ ைடய 
ச கத் ல் இ ந்  ெகாண் , நம்ைம எப்ெபா  ம் - இர ம் பக ம் - எல்லா பாவங்களி  ந் ம் 
 த் கரித் க் ெகாண்  க் ற . நாம் பா காப்பாக உள்ேள  ைழக்கப்பட்  க் ேறாம். எப்ப  
 ைழக்கப்பட்  க் ேறாம்? பரி த்த ஆ  ன்  லமாய் கர்த்தரா ய இேய  ன்  சரீரத் ற் ள் 
பா காப்பாக  ைழக்கப்பட்  க் ேறாம்.  “என் வசனத்ைதக் ேகட் , என்ைன அ ப் னவைர 
  வா க் றவ க்  நித் ய  வன் உண் ; அவன் ஆக் ைனத்  ர்ப் க் ட்படாமல், மரணத்ைத 
 ட்  நீங் ,  வ க் ட்பட்  க் றான் ”. இனி ஒ  ேபா ம் அவ க்  நியாயத் ர்ப் ல்ைல. 
  ஸ்தவன்  ஆக் ைனத்  ர்ப் க்  உட்ப வ ல்ைல. அவ க்  ப லாக   ஸ்  
நியாயந் ர்க்கப்பட்டார். என் வழக்க ஞர ் (attorney) என் ஸ்தானத் ல்  நின்றார். என் வழக்ைக 
அவர ்வாதா , நான்  ற்றமற்றவன்  என்றார். அவர ் தா னிடம், நான் த  யற்றவன்  என் ம், 
ஒன் ேம அ யாதவன் என் ம்   னார.் அவர ்என்ைன ேந த்  என் ஸ்தானத்ைத வ த் , என் 
வழக்ைக வாதா னார். இன்  நான்   தைலயா  ள்ேளன் . ஆம், ஐயா. அவர ்பாவங்க க்காக 
தம  இரத்தத்ைத  ந் னார.்

நான் ெசன்ற  தன் இர    யைத ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் .   ஸ்தவன்  
ஒ வ ம்...   ஸ்தவர்கள் பாவம் ெசய் ன்றனர.் ஆனால் பா  ஒ வன்  பாவம் ெசய்வ ல்ைல. 
ஏெனனில் அவன் பா யாகேவ இ ந்  வ  ன்றான் . அவ்வள தான் . இந்த  த்தகத் ன்  
 ன்பாகத்ைதப் பா ங்கள். அ  க ப்பாய் இ க் ற . அ ல் எவ்வள  பாகம் க ப்பா ள்ள : 
  வ ேம க ப்பா ள்ள . அ ல் ெவள்ைள நிறம் எ   ல்ைல. அ  க ப்  நிற ள்ள . 
நீங்கள் ,  “அ  இவ்வள  மாத் ரம் க ப்பா ள்ள ' என்   ற   யா . ஏெனனில் அ  
  வ ேம க ப்பா ள்ள , பா  ம் அப்ப த்தான்  இ க் றான் . ெதாடக்கத் ேலேய அவன்  
 ற்றவாளியா  க் றான் . அவன்  பச்சாரம் ெசய்தால்  என்னவா ம்? ஒ  ெபண்ைண அவன் 
கற்ப த்தால் என்னவா ம்? அவன்  தா னால் என்னவா ம்? அவன் யாைரயா  ம்  ட் க் 
ெகான்றால் என்னவா ம்?'' என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம். அ  நம் ைடய ேவைலயல்ல. அைதக் 
கவனித் க் ெகாள்ள நாட் ன்  சட்ட ட்டங்கள்  உள்ளன, நாம்  ர்  த்தவா கள்  அல்ல, நாம் 
  ேசஷத்ைதப்  ரசங் ப்பவர்கள். அவன்  ரிந்த ெசயல்களின்  நி த்தம் அவன் ேமல் நாம் 
 ற்றஞ்சாட் வ ல்ைல. அவன்  பச்சாரம் ெசய்தான்  என்பதற்காக அவன் ேமல் நாம் 
 ற்றஞ்சாட் வ ல்ைல. அவன் பா  என் ம் காரணத்தால்  அவன்      ற்றஞ்சாட்  ேறாம். 
அவன்   ஸ்தவனாக இ ந்  ந்தால்  அப்ப  ெசய்  க்க மாட்டான். அ  உண்ைம. அவனில் 
மாற்றம் ஏற்பட்  ந்தால் அவன் அப்ப  ெசய்  க்க மாட்டான். அவன் பா  என்பதனால் , 
அந்நிைல அவைன அவ்வா  ெசய்யத்  ண்  ற .
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அ  தான்  ' க ஸ் '  (Legalists)  ட்டக்காரைரத் தட்டச் ெசய் ன்ற . ஆம், ஐயா. 
சேகாதரேன. உன்னிடம் ஒன்ைறக்  ற   ம்  ேறன் . '' ரிையகளினால்  அல்ல,   ைப னாேல 
  வாசத் னால் நாம் இரட் க்கப்ப  ேறாம்“, ஆம், ஐயா. நான்  ' க ஸ் ' சேகாதரர்கைளக் 
 ற்றஞ்சாட் வதாக எண்ண ேவண்டாம். அவர்கள் என் சேகாதரர்கள். மற்றவர்கள்  அங்  ப்ப  
ேபால் அவர்க ம்  அங்  ப்பார்கள். ஏெனனில் தம  சைப அங்  க்க ேவண் ெமன்  ேதவன் 
 ன்   த்  க் றார.் ஆனால் நீங்கள்  ஜனங்கைளப்  ரித்  ைவப்பதனால், சத் யம் எ ெவன்  
அவர்க க் த ் ெதரிவ ல்ைல. அவர்களிடம் சத் யத்ைத எ த் ைர ங்கள், அவர்களிடம்  உலக 
வாஞ்ைச காணப்ப மானால், ெதாடக்கத் ேலேய அவர்கள் அங் ல்ைல.

34

என் மைன  என்ைன  வாகரத்  ெசய்   வாள்  என் ம் காரணத்தால் அவ க்  நான் 
உண்ைமயாய்  வாழ்வ ல்ைல. அவைள நான் ேந ப்பதனால் அவ க்  உண்ைமயாய்  
வாழ் ேறன் . நாங்கள்  ஒ வைரெயா வர் ேந ப்ேபாம் என்  சட்டப் ர்வமாக நாங்கள்  உ   
 ண் ள்ேளாம்.  ஆனால்  அதற்   ன்ேப,  அன்  என்  ஒன்  க்க  ேவண் ம்.  அவைள  நான்
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ேந க் ேறன் . நான் அவ க்  தவ ைழத்தா ம், அவள் என்ைன மன்னித்   வாள் என்  
எனக் த் ெதரி ம். இ ப்  ம், நான் அவ க்  தவ ைழக்கமாட்ேடன் . ஏெனனில் நான் அவைள 
ேந க் ேறன் .

அவ்வாேற தான்   ஸ்  ட ம்  ட, எனக்  ஐம்ப  வயதா ன்ற  நான் ெதாண்   
அல்ல     வய  வைர வாழ ேநரிட்டால் இன் ம் ஐம்ப  ஆண் கள் நான்  ரசங்கம் 
ெசய்யலாம். நான் ஒேர ஒ   ைற  ரசங்கம் ெசய்  ட் , ந  ன  ல்  ெசன்  அமர்ந்  
ெகாண் , என்ைனப் ெபா த்தவைர நான்  இரட் க்கப்பட்  ட்ேடன்  என்    க் ெகாள்ள எனக்  
  ப்ப ல்ைல. ேதவன் தம    ைப னால்  என்ைன இரட் த்தார;் அதற்  நான் த  யற்றவன் . 
அதற்  த  யா  ப்பதற்  நான் எைத ம்  இதற்   ன் ம் ெசய்த ல்ைல, இனி ஒ ேபா ம் 
ெசய்ய ம்   யா . நான்  அவைர ம் அவ ைடய ஜனங்கைள ம் ேந ப்பதனால், 
மற்றவர்க க் ப்  ரசங்கம் ெசய் ேறன் . அதனால்  நான்  மரணத்   ந்  நீங்  
 வ க் ட்பட்  க் ேறன்  என்பைத அ ந்  க் ேறன் . ஏெனனில் நான் அவர்கைள ேந த்  
அவர்கைளப்  ன் ெதாட  ேறன் . அவர்கள் எந்நிைல ல் இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல, 
அவர்கைளப்  ன்ெதாடர்ந் , எப்ப யா  ம் அவர்கைள ேதவனிடம் இ த் க் ெகாண் வர 
 ைன ேறன் . ேபாதகர்க ம், மற்றவர்க ம்  ஸ்தாபனங்க ம் நான்   வைத ஆேமா க்காமல் 
ேபானா ம், அ  என்ைன நி த்   வ ல்ைல. ஏேதா ஒன் ள்ள . அ  அவைர ம் 
நி த்   வ ல்ைல அவர ்அ  வாசத் ன்  மத்  ல் ேதான் னார். அந்த அ  வாசம்  அவைர 
நி த்  ட ல்ைல. அவர ்எப்ப  ம் தம் பணிைய ெசய்  ெகாண்ேட ெசன்றார.் நா ம் அைதேய 
ெசய் ேறாம். நாம் ெசன் , அவர்கைள எப்ப  ம் ேதவ க்காகப்   க் ேறாம். 
எ வா  ந்தா ம், அவர்கைள நாம் அ  , நம்    பலத் டன்  அவர்கைள இ கப்   த் க் 
ெகாள் ன்ேறாம். அவர்கள்  யாெரன்  நமக் த் ெதரியா . அவர்கைள எப்ப யா  ம் 
இரட் ப் க் ள்  நடத்  ன்ேறாம். அ  அன் ன்  நி த்தேம. நான் அைத ெசய் தான்  
ஆகேவண் ம் என் ம் கட்டாயத் னால் அல்ல. நான் ேந ப்பதனால் , நீங்கள்  ேந ப்பதனால்.

நான்,  “அந்த ஸ் ரீ டம் ெசன்  அவ டன் சரிெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். நான்  சைபக் ச் 
ெசல்வதனால் அப்ப  ெசய்யேவண் ம்'' என்  நீங்கள்   றலாம்.  த ல் உங்கைள நீங்கள்  
சரிெசய்  ெகாள்ள ேவண் ய  அவ யமா ள்ள . பா ங்கள்? பா ங்கள்? உங்கள்  இ தயத் ல் 
ேதவ ைடய அன்ைப நீங்கள்  ெபறாம  ந்தால், உங்களில் ஏேதா தவ ண்  என்  ஏேதா ஒன்  
உணர்த் னால், நீங்கள்   த ல் ேதவனிடம் ெசன்  அைத சரிெசய்  ெகாள் ங்கள் . அப்ெபா   
உங்கள்  அயலாரிடம் நீங்கள்  சமாதானமா ர்கள் .
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இேய  ம் அைதேய கற் த்தார.் ''நீங்கள்  ேதவ ைடய சந்நிதானத் ல்  வ ம்ேபா , உங்கள்  
அயலான் அல்ல  சேகாதர க்   ேராதமாக எைதயா  ம் ெகாண்  ந்தால்,  த ல் 
அவ டன்  ஒப் ரவா ங்கள்.''

வரப்ேபா ம் காலங்களில்;  தன் இர  நாம் ெவளிப்ப தைலக்   த்  பார்த்ேதாம். 
''ேதவ ைடய  த் ரர்கள் ெவளிப்ப தல்“ என்பைதக்   த்  இன்  காைல நாம் ெதாடர்ந்  
பார்ப்ேபாம் -  ேதவன் எங்  காத்  க் றார.் கைட  காலத் ல் நாெமல்லா ம் அவ க்  
 ன்பாக நிற்ேபாம். ேதவ  தர்கள்   ந்  ேபாக ல்ைல. ஆ ர்வாதங்கைள எவ்வா  அ ப க்க 
ேவண் ெமன்  நமக் த் ெதரிந்  ப்ப  ேபால் அவர்க க் த ் ெதரியா . அவர்கள் காணாமற் 
ேபான நிைல ல் எப்ெபா  ேம இல்ைல. ஆனால் பா யா ய நாேனா எங்  ந்  வந்ேதன் 
என் ம், எந்த கற்பாைற   ந்  ெச க்கப்பட்  க் ேறன்  என் ம் அ ந்  க் ேறன் . நீங்க ம் 
எ   ந்  ெச க்கப்பட்  க்  ர்கள் என்பைத அ ந்  க்  ர்கள். காணாமற்ேபான நான்  
 ண் ம் கண்    க்கப்ப ம் ேபா , ேதவ ைடய ச கத் ல் நாம் நிற்ேபாம். ஓ, அ  
எப்ப ப்பட்ட நாளா  க் ம்!
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 த் ர   காரம் -  ஸ்தானத் ல்  ைவக்கப்ப தல். ேதவ ைடய நற்பண்   ரிைய ெசய்ய 
ேவண் யதா ள்ள . இைத நான்  உங்களிடம் ெகாண்  வர  யல் ேறன் . இப்ெபா   நாம் நம் 
வசனத்   ந்  ெதாடங் ேவாம். அைத நான்  ப க்க   ம்  ேறன் .  (த  ல் 6 -ம் வசனம் - 
த ழாக் ேயான்).
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தம் ைடய தய ள்ள  த்தத் ன்ப ேய, நம்ைம இேய    ஸ்   லமாய்த் தமக் ச் 
  கார  த் ரரா ம்ப   ன்  த்  க் றார்.

தம் ைடய  த்தத் ன்ப  ெசய்வேத ேதவ க் ப்  ரியமா ள்ள  -  நம்ைம   காரப் 
 த் ரராக் க் ெகாள் தல், ஸ்தானத் ல் ெபா த் தல். அவர ் இப்ெபா   என்ன ெசய்  
ெகாண்  க் றார?் தம  சைபைய அதன் ஸ்தானத் ல் ெபா த்  றார்.  தலாவதாக, அவர ்
தம  சைபைய அைழத்தார்; ெமேலா ஸ் ,  ரஸ் ேடரியன் ,  த்தரன் , பாப் ஸ்  -  அவர்கைள 
அைழத்தார்.  ன்  அவர ்என்ன ெசய்தார?் தம  பரி த்த ஆ ையய ப்  அவர்க க்  பரி த்த 
ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத தந்தார்.

ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஜனங்களா ய நீங்கள்  இைத உங்கள்  இ தயங்களி  ந்  எ த் ப் ேபாட 
ேவண் ம். அதாவ , ெபந்ெதெகாஸ்ேத என்ப  ஒ  ஸ்தாபனமல்ல. அ  ஒ  அ பவம். அ  
பரி த்த ஆ . அ  ஸ்தாபனமல்ல. நீங்கள்  பரி த்த ஆ ைய ஸ்தாபனமாக் க்  ெகாள்ள   யா . 
அவர ்அைதப் ெபா த் க்  ெகாள்ளமாட்டார். நீங்கேளா ெபந்ெதெகாஸ்ேத என்  அைழக்கப்ப ம் 
ஒ  ஸ்தாபனத்ைதக்  ெகாண்டவர்களா  க் ன் ர்கள் .  ஆனால்  பரி த்த  ஆ ேயா  அதனின் 
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ெவளிேய  நீங்கள்  இ க் ம் இடத் ேலேய உங்கைள அம ம்ப  அ ம த்  அவர ் ெசன்  
ெகாண்ேட  க் றார.் பா ங்கள்? ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஒ  ஸ்தாபனமல்ல. ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஒ  
அ பவம்.

ேதவன் தம   ள்ைளக க்  பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத் ன்  லம்     றப்ைபக் 
ெகா த்தார். அவர்கள் நசரீன்கள், பரி த்த யாத் ரீகள்  லம் தங்கைளச்  த் கரித் க் ெகாண்ட 
ேபா , அதன் அ காைம ல்  வந்தனர்.  ன்  அவர்கள் ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவத் ற் ள்  வந் , 
பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப் ெபற்றவர்களாய், வரங்கைள  ண் ம் ெபற்றனர.் அவர்கள்  
அந்நிய பாைஷ ேப , பாைஷக க்   யாக் யானம் உைரத் , அற் தங்கைள ம் 
அைடயாளங்கைள ம் ெபற்  ந்தனர.் அவர்கள் ேதவ ைடய  ள்ைளகள் . அவர்கள் 
  ஸ்  க் ள்  தங்கள்  ஸ்தானத்ைத வ த்தனர். ம  றப் ன்   லம் அவர்கள் 
 ள்ைளகளா னர். ம  றப் ம் மனம் மா த ம் பரி த்த ஆ  ன்  லேம.
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நீங்கள்  பரி த்த ஆ ையப் ெபறாமல் மனம் மாறேவ   யா . அப்ப த்தான்  ேவதம் 
   ற . அப்ப த்தான்  இேய  ேப   டம்   னார.் யாைர ேவண் மானா ம் ேகட் ப் 
பா ங்கள். உங்கள்  ேவதாகமத்ைதப் ப த் ப் பா ங்கள். ேப   இேய    ஸ் ைவ 
  வா த்த னால் நீ மானாக்கப்பட்  அவைரப்  ன்பற் ம் ஒ  அப்ேபாஸ்தலனானான் , இேய  
அவனிடம் ராஜ்யத் ன்  ற  ேகாைலக் ெகா த்தார். அவர் அவர்கைளப் பரி த்தமாக் னார். 
அவர ்அவர்க க்  வல்லைமையக் ெகா த் , ெவளிேயய ப் ,  சா கைளத்  ரத்த ம், மற்ற 
ெசயல்கைளப்  ரி ம்ப  ம் ெசய்தார.் அவர்கைள அவர ் பரி த்தமாக் னார், உம் ைடய 
சத் யத் னாேல அவர்கைள பரி த்தமா ம்;  “உம் ைடய வசனேம சத் யம்... அவர்க க்காக 
நான் என்ைனத் தாேன பரி த்தமாக்  ேறன் .''

நான் இ வைர ேகட்  க் ம்  க இனிைமயான வார்த்ைதகளில்  இ  ஒன்றா ம்.  “ தாேவ, 
அவர்க க்காக நான் என்ைனத்தாேன பரி த்தமாக்  ேறன் . ஒ    ம்பத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்ள அவ க்  உரிைம  ந்த  என்  உங்க க் த ்ெதரி மா? அவர ்ஒ  மனிதர் தாேன! 
ஒ  மைன ையக் ெகாள்ள அவ க்  ஏன் உரிைம இ ந்த  ெதரி மா? அவர ் ஒ  மனிதர் 
என் ம் காரணத்தால். இைவயைனத் ற் ம் அவ க்  உரிைம  ந்த . ஆனால் அவேரா, 
'' தாேவ, அவர்க க்காக நான் என்ைனத் தாேன பரி த்தமாக்  ேறன் '' என்றார்.

41

நான் ஒ     ேபாதக டன்  ேநற்  ேப க் ெகாண்  ந்ேதன் , இன் ம்  ல நாட்களில் , அந்த 
ெந ஞ்சாைல ல் அைமந் ள்ள அவ ைடய சைப ல், அவ ைடய அைழப் க் ணங்  ேபசப் 
ேபா ன்ேறன் , ஒ  காரியத்ைதக்   த்  அவரிடம் நான் ேகட்ேடன்  அவேரா,  “ஆம், சேகா. 
 ரான்ஹாம், ஆனால் என் சைபயார ்ெப ம்பாேலார ்அைத நம் வ   ைடயா '' என்றார்.
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நான், ''ஏறக் ைறய அவர்கள் அைனவ ேம  க ஸ் கள்  தாம்'' என்ேறன்.

அவர,்  ' 'ஆம். சேகாதரேன, அவர்கள்    வா ப்ப ல்ைல“ என்     ட் ,  ' 'ஆனா ம் 
அவர்க க்காக நான்  என்ைனத்தாேன பரி த்தமாக் க் ெகாள் ேறன் '' என்றார். அைதக் 
ேகட்டேபா , அவைரக் கட் த் த வ ேவண் ம் என் ம் எண்ணம் எனக் ள்  ேதான் ன .

இேய  பன்னிரண்  ேப க் ப் ப ற் யளித் , இந்த பன்னி வர்  லம்   ேசஷம் 
உலெகங் ம் ெசல்ல ேவண் ெம ம் எண்ணங்ெகாண்டார். அவர,்  ' 'அவர்க க்காக நான்  
என்ைனத் தாேன பரி த்தமாக்  ேறன்“ என்றார். நீங்க ம் அவ்வாேற உங்கள்  அயலா க்காக 
அல்ல  ேவ  யா க்கா  ம் உங்கைளப ் பரி த்தமாக் க் ெகாள் ங்கள் ,  ”உங்கள்  
 யா னத்ைத  டலாகக் ெகாண் ராமல் உங்கைளப ்பரி த்தமாக் க் ெகாள் ங்கள் '' என் றான்  
ப ல். உங்கள்  அயலாரிடம் நல்ல   ஸ்தவர்களாக நடந்  ெகாள் ங்கள். உங்கள்  
சம்பாஷைண... உங்கள்   ேரா ைய நீங்கள்  சந் க்க ேநரிட்டால், அவன் நி த்தம் உங்கைளப் 
பரி த்தமாக் க் ெகாள் ங்கள் , அப்ெபா   என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  அ யாம  க்க 
ேவண்டாம்.
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ேதவ ைடய  த் ரைன அவன  ஸ்தானத் ல்  ைவத்தல். ஒ  மக ைடய நடத்ைத 
பரிேசா க்கப்பட்ட  ன் , அ  சரிெயன்  காணப்பட்டால், அவன்   காரப்  த் ரனாக ஏற் க் 
ெகாள்ளப்ப  ன்றான் .
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ெபந்ெதெகாஸ்ேத னைர... ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஒ  ஸ்தாபனமல்ல என்பைத உங்க க் க் 
காண் க்க   ம்  ேறன் . இங் ள்ள பாப் ஸ் களில்  எத்தைன ேபர ் பரி த்த ஆ ையப் 
ெபற்  க் ன் ர்கள்? உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ங்கள்  பார்க்கலாம்! பார்த் ர்களா? இங்  
வந் ள்ள ெமேதா ஸ் களில் எத்தைன ேபர ் பரி த்த ஆ ையப் ெபற்  க் ன் ர்கள்? உங்கள்  
கரங்கைள யர்த் ங்கள் . பரி த்த ஆ ையப் ெபற் ள்ள  ரஸ் ேடரியன்கள் . பா ங்கள்?
 த்தரன்கள் , ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஸ்தாபன ல்லாமல் மற்ற ஸ்தாபனங்கைளச ்
ேசர்ந்தவர்களா  ந் , பரி த்த ஆ ையப் ெபற் ள்ளவர்கள் உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ங்கள்  
பார்க்கலாம்! பார்த் ர்களா? அப்ப யானால் ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஒ  ஸ்தாபனமல்ல, அ  ஒ  
அ பவம்.

ேதவன் உங்கைள   ஸ்  ன்  சரீரத் ற் ள் ஏற் க் ெகாண்டார.் அவர ் என்ன ெசய் றார?் 
நீங்கள்  உங்கள்  நல்நடத்ைத னால் நி  த் . உங்கைளப ் பரி த்தமாக் க் ெகாண் , உலகம் 
என்ன   னேபா ம் பரி த்த ஆ க் க்  ழ்ப்ப ந் ர்கள்.
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இைத சற்  ஆணித்தரமாகக்  றப் ேபா ன்ேறன் . நான் க ரமாக இ ப்பதாக தய  ெசய்  
எண்ணா ர்கள் , நான் நீசத்தனமாக இ ப்பதாக எண்ண ேவண்டாம். எனக்  வ த்தத்ைத 
அளிப்ப  என்னெவனில், ேதவனால் அ ப்பப்பட்ட இந்த சத் யத்ைத ஜனங்க க்  நான்  
ேபா த்த  ற ம், அவர்கள்  ெசய்  வந்தைதேய ெதாடர்ந்  ெசய் , அேத சமயத் ல் பரி த்த 
ஆ ையத் தாங்கள்  ெபற் க் ெகாண்டதாக   க் ெகாள் தேல. அ  என்ைன ஏறக் ைறய 
அ த்    ன்ற . பா ங்கள்? ஜனங்க க்  என்ன ேநர்ந் ள்ள ? அவர்கள்  ண் ம் அேத 
காரியத்ைதேய ெசய்  ெகாண்  க் ன்றனர.் எவ்வா  இஸ்ரேவல்  த் ரர,் அேமாரியர், 
அமேலக் யர், ெப ஸ் யர ் ேபான்ற ஜா  னைரப் ேபால் தங்கைள ஆள ஒ  ராஜா 
ேவண் ெமன்  ேகட் க் ெகாண்டார்கேளா, அ ேபான்ேற இவர்க ம் இ க் ன்றனர.்
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ஸ் ரீகேள, ஆண்களின்  சட்ைடைய (slacks) நீங்கள்  உ ப்ப  தவெறன்  உங்க க் த் 
ெதரி மா? உங்கள்   ந்தைலக் கத்தரிப்ப  தவெறன்  உங்க க் த் ெதரி மா?  ஸ்டர,்  ைக 
  த்  நீ நடந்  ெகாண்  க் ம்  தத் ல் நடப்ப  தவெறன்  உனக் த் ெதரி மா? உன் 
மைன க்    ஷனாக இராம  ப்ப  தவெறன்  உனக் த் ெதரி மா? உன் மைன க்  
ேகாபம் வ ம்ேபா , அவள் உன்ைன உைதத்   ட் க்  ெவளிேய  ரத்   ட்ட  ன் , “அன்ேப, 
அ  பரவா ல்ைல. நான் உள்ேள வரட் மா?'' என்  நீ ேகட்ப  தவெறன்  உனக் த் ெதரி மா?... 
உன்    ம்பத் ன்  ேமல் உனக்  ஆ க்கம் ெச த்த   யாமல் இ க் ம்ேபா , ேதவ ைடய 
 ட் ன்  காரியங்கைள நீ எவ்வா  கண்காணிக்க    ம்? அ   ற்  ம் உண்ைம. சேகாதரிேய, 
உன்    ஷன் உனக் ப்   ஷன் மாத் ரமல்ல, அவன் உன்ைன ஆ ைக ெசய்பவன்  என்  
உனக் த் ெதரி மா? ேதவன் அவ்வா     ள்ளார். ஏெனனில்   ஷன்  வஞ் க்கப்பட ல்ைல, 
ஸ் ரீேய வஞ் க்கப்பட்டாள். இ ப்  ம்,ேபாதகர்களா ய நீங்கள் , ேதவ ைடய வார்த்ைத ெபண்  
ேபாதகர்கைள நிய ப்ப ல் எ ரா ள்ள  என்  அ ந்த  ன் ம், அவர்கைள உங்கள்  சைபகளில் 
ெதாடர்ந்  நிய த்    ன் ர்கள் .
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நீங்கள்  ெதாடர்ந் ,  தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  ன் நாமத்ைத ஞானஸ்நானத் ல் 
உபேயா த்  வ  ன் ர்கள் . அதற்  ேவதத் ல் ஒ    ய ஆதார ம்  ட  ைடயா . ' ' தா, 
 மாரன், பரி த்தஆ  நாமத் னால்  ேவதத் ல் யாரா  ம் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனரா என்  
தைலைம ேபராயர் ஒ வராவ  எனக் க் காண் க்கட் ம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாலன்  
ேவெறதாவ   ைற ல் ேவதத் ல் ஞானஸ்நானம் ெகா க்கப்பட்டதா என்  யாரா  ம் ஒ வர ்
என்னிடம் காண் க்க ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . ேயாவான் ஸ்நானன்  அம் ைற ல் 
ஞானஸ்நானம் ெகா க்க ல்ைல. இேய  வரப் ேபா றார் என்    வா த்  அவர்கள் 
ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர.் ஆனால் அவர் யாெரன்  அவர்கள் அ ந்  ெகாள்ள ல்ைல. அைத 
கண் ெகாண்ட டன் , அவர்கள் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ம ப  ம் ஞானஸ்நானம் ெபற 
ேவண் யதா ற் . யாரா  ம் ஒ வர.்.. நான் ேதவ சைப (Assemblies of God) னைரக் ேகட் ப் 
பார்த்  ட்ேடன் ;  ரஸ் ேடரியன்  சைப ேபாதகர்கைள ம்  ட, ஆனால் அவர்கேளா அைதக் 
  த்  ெமளனமா ள்ளனர். அதற்  ஆதாரமா ள்ள ேவத வாக் யத்ைத நான் காண 
  ம்  ேறன் .
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அவர்கள் என்ைன,  “ டபக்  ைவராக் ய ள்ளவன் ' ' ,  ' 'ைபத் யக்காரன் ' ' ,  ' ' த்  
 வா ன ல்லாதவன்”, என்ெறல்லாம் அைழக் ன்றனர.் ஏன்? உங்க க்  நான்  சத் யத்ைத 
எ த் க்  ற  ைனவதனாலா? சேகாதரேர, அ  உண்ைம. ஒ  மனிதன் தன்ைன  ற்  மாய் 
ேதவ க்  அர்ப்பணிக் ம் ேபா , அவன் அவ க்ெகன்  தனிேய ஒ க்கப்ப  ன்றான் . 
அப்ெபா   நீங்கள்   த் யாசமான   ஷ் களா ன் ர்கள் .

அைழக்கப்பட்டவர்கள்  அேநகர,் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா  லர.் அேநகர ்
அைழக்கப்பட்டனர.் உங்க க்  இ தயத் ல் ஒ  அைழப்  ஏற்ப  ன்ற .  ' 'ஆம், ேதவன் 
என்ைன ேந க் றார ் என்    வா க் ேறன் . அவர ் என்ைன ேந க் றார ் என்  
  வா க் ேறன் .''

49

ஆனா ம் சேகாதரேன, நீ ம் மற்றவர்கைளப் ேபால் அைத இழந்  டப் ேபா ன்றாய் . 
ஏெனனில் அவர்கள் அந்நாளில் வந் ,  “கர்த்தாேவ! உம  நாமத் னாேல  ர்க்கதரிசனம் 
உைரத்ேதாேம. உம  நாமத் னாேல நாங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ேதாேம. நாங்கள்  
 கமளிக் ம் ஆராதைனகைள நடத் ேனாேம, நாங்கள்    ேசஷத்ைதப்  ரசங் த்ேதாேம, 
நாங்கள்   சா கைளத்  ரத் ேனாேம'' என்பார்கள்.

அப்ெபா   இேய ,  “மாய்மாலக்காரேர, என்ைன  ட்  -  அகன்  ேபாங்கள் . நான் 
ஒ க்கா ம் உங்கைள அ ய ல்ைல. என்  தா ன்   த்தத் ன்ப  ெசய் றவைன மாத் ரேம 
நான் அ ந்  க் ேறன் '' என்பார். ஜனங்களால் ஏன் அைத  ரிந்  ெகாள்ள   ய ல்ைல? அ  
உங்கைள உ த்  ற  என்  எனக் த் ெதரி ம். உங்கைளப ் ண்ப த்த ேவண் ம் என்பதற்காக 
அல்ல. ஆனால் சேகாதரேன, நான்  - நான்...

நாம் கைட  காலத் ல் இ க் ேறாம் என்  எனக் த் ேதான்  ற . ேதவன்   காரப் 
 த் ரராக் க் ெகாண் , சைபைய   ஸ்  ன்  சரீரத் ல் அதன்தன் ஸ்தானத் ல்  
ெபா த்  ன்றார். அவர ் அேநகைர அ ல் ெபா த் வ  ல்ைல. அைத ஆரம்பத் ேலேய 
உங்களிடம்      ன்ேறன் .  ' 'அங்   ரளான ேபர ் இ ப்பார்கள்'' என்  நீங்கள்   றலாம். 
ஆனால் அவர்கைள ெவளிேய இ ப்பதற்  அவ க்  ஆ ரம் ஆண் கள்  இ ந்தன. 
உ ர்த்ெத தல்  நிக ம்.  அப்ெபா   நாம்  அவர்க டன்   ட  எ த் க்  ெகாள்ளப்ப ேவாம்.  ஒ 
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11 த் ர  காரம் - பாகம்  - 3

 லர ்மாத் ரேம பா ங்கள் ! எனேவ உங்கள்  இரட் ப்ைப நீங்கள்  உடேன ேத ங்கள் . உங்கைள 
நீங்கள்  ஆராய்ந் , தவ  எங்  ேநர்ந் ள்ள  என்பைத அ ந்  ெகாள் ங்கள். பா ங்கள்? என்ன 
காரியம் என்பைதக் கண்  ெகாள் ங்கள் . சேகாதரேன, அ   க ம் க னம். ஆனால் அ  
உண்ைம. அ  ேதவ ைடய சத் யம்.

 த் ர  காரம்!

நாம் ேதவ க்காக   ந்த அனல் ெகாண்டவர்களாய், இர ம் பக ம் ெசன்  
ெகாண்ேட  க்க ேவண் ம். ஒன் ேம நம்ைம த த்  நி த்தக்  டா . நாம்  க ம் 
இனிைமயாக ம், அன்பாக ம், தயவாக ம்,   ஸ் ைவப் ேபாலேவ நம  வாழ்க்ைக ல் 
காணப்பட ேவண் ம். நம  அன்றாட வாழ்க்ைக அவ்வா  அைமந்  க்க ேவண் ம். இேய  
  னார:்  ' 'காட் ப்  ஷ்பங்கள்  எப்ப  வள  றெதன்  கவனித் ப் பா ங்கள்; அைவகள்  
உைழக் ற  ல்ைல,  ற் ற  ல்ைல, என்றா ம் சாெலாேமான்   தலாய்த் தன் சர்வ 
ம ைம  ம் அைவகளில் ஒன்ைறப் ேபாலா  ம் உ த்   ந்த ல்ைல.'' சாெலாேமான்  
அழகான  த் ரத்ைதயலாைட ெகாண்ட பட்டாைடகைள உ த்   ந்தான் , ஆனால் இேய  
அைத இங்    ப் ட ல்ைல. ஒ    ப்  ஷ்பம் வளர ேவண் மானால் அ  இர ம் பக ம் 
உைழக்க ேவண் ம். இந்த ெஜப வரிைச ன்  கைட  ல் நின்  ெகாண்  நீங்கள்   ன்னால் வர 
  ம் ம் காரணம்  என்ன? நீ மாேன இரட் க்கப்ப வ  அரிதானால் , பக்  ல்லாதவ ம் 
பா  ம் (அதாவ  அ  வா ) எங்ேக நிற்பான்? - அதாவ  ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் ேகட் ம் 
அதன் வ  ல் நடக்க ம க் ற மனிதன். நாம் என்ன ெசய்யப் ேபா ேறாம்? பா ங்கள்?
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இ  நம  சைப. இங்  ஒ க்கால் நான்  அல்ல  ஐந்  அந்நியர்கள்  வந்  க்கக்   ம், 
ஆனால் இ  என் சைப. இந்த என் சைபக்  நான்  ேபா த் க் ெகாண்  க் ேறன் . இ  ஒ  
நாடா ல் ப   ெசய்யப்ப  ன்ற . இந்த ெசய் ைய ஒ  நாடா ல்  ப   ெசய்யப்ப  ன்ற . 
இந்த ெசய் ைய ஒ  நாடா ல் ேகட்பவர்க க்  நான்  ற   ம்  றதாவ : இ  என் 
சைபக்ேக, நான்  ெவளிேய ெசன்   ரசங் க் ம்  ேபா , பால் ேபான்ற    வான அவர்க ைடய 
க த் க்களில் அவர்கள்  நிைலத்  க்கலாம் என்      ட் , ஒ  சான்ேறாைனப் ேபால் 
(gentleman) இ க்க  யல் ேறன் . ஆனால் சத் யத்ைத ஆணித்தரமாக  ற ேவண் ய நிைல 
ஏற்ப ம் ேபா  நாம் அைத அவ்வாேற, எவ் த மாற்ற  ன் , ஜனங்களின்   ன்னிைல ல்  
ைவப்ேபாம்.
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 த் ர   காரம், ஸ்தானத் ல் ைவத்தல் அவர்கள்  எங்ேக ள்ளனர் என்பைத எனக்  
காண்  ங்கள். ேதவன் அற் தங்கைள ம், அைடயாளங்கைள ம் நடப் த் , தம   ள்ைளகைள 
தனிேய ெகாண்  வ  றார.் அவர்க க்  ஒ  வார்த்ைத ம்  ட  ற ேவண் ய அவ ய ல்ைல. 
ஏேதா ஒன்  நிகழ்ந்தைத அவர்கள் காண் ன்றனர். தம  மகைன அவர ்அவ ைடய ஸ்தானத் ல்  
ைவத்  அவைன ஒ ங் ல் ெகாண்  வ  றார.் அவன் அ காரம் வ க் றான் . அவ ைடய 
வார்த்ைத ஒ   ரதான  தனின் வார்த்ைதைய  ட ேமலான . ஒ  மகன்   கரிக்கப்பட் , 
உயர்ந்த இடத் ல்  ைவக்கப்பட் , அவ ைடய ேமலங்  மாற்றப்பட் , ேவெறா  நிற ள்ள அங்  
அவ க்  அளிக்கப்ப  ன்ற . தகப்பன்  ைவபவம் ஒன்ைற நடத் ,  “இவன் என் மகன். இன்  
 தல் இவன் அ காரியா ன்றான் . இவன் ஆ ைக ெசய்வான் . என் உடைமகள்  அைனத் ற் ம் 
இவன் அ காரி. எனக் ள்ளெதல்லாம் இவ ைடய '' என்   ரகடனம் ெசய் றான் . அ  
உண்ைம.
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இப்ெபா   நாம் தனிைம ல் வாழ்ந்த ஏல், ஏலா, ஏேலா  க்  ெசன் , அங்  ந்  
  ஷ் கைள பைடத்த ேயேகாவா க்  வ ேவாம். அவர ் மனித க்     ன்  ேமல் 
ஆ க்கத்ைதத ் தந்தார். இப்ெபா   நாம் எதற்காக காத் க் ெகாண்  க் ேறாம்? ேதவ ைடய 
 த் ரர ் ெவளிப்ப வதற்காக.   ேய அதற்காக த த் க் ெகாண்  க் ற . அைத நாம் 
ப ப்ேபாம்.
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 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 றார.்

அவ ைடய   ைப என்ன? அவர ்  தாவாக இல்லாத அந்த காலத் ேலேய அவ ைடய 
  ைப ன்  அன்  அவ க்   ள்ைளகள் இ க்க ேவண் ெமன்   ர்மானம் ெசய் , தம் ைடய 
  ைப ன்  ம ைமக் ப்  கழ்ச் யாக நாம்   காரப்  த் ரரா ம்ப  அவர ்  ன் 
  த்  க் றார.் பா ங்கள்?

 ரியமானவ க் ள் ... நம்ைம இேய   ஸ்   லமாய்  ன்   த்  க் றார.்

அவர ் நம்ைம எப்ப  ஏற் க் ெகாண்டார?் நாம் எப்ப  அவ க் ள்  வ  ேறாம்? ஒேர 
ஆ  னாேல அவ க் ள்  நாம் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்ப  ேறாம். கவனி ங்கள் .

...இவ ைடய இரத்தத் னால் பாவ மன்னிப்பா ய  ட்  இவ க் ள்  நமக்  
உண்டா  க் ற .

பாவ  நிவாரணம்  ஒன்  எங்காவ  இல்லாமல்,  நீங்கள்  எப்ப  ேதவ ைடய   ன்  த்தைலப்55
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பற்  ம், அவ டன்   ற்  த்தைலப் பற்  ம் ேபா க்க    ம்? நீங்கள்   னந்ேதா ம் தவ  
ெசய் ன்றவர்களாய் இ க் ன் ர்கேள! ஆனால் நீங்கள்  ம ப  ம்  றந்த ஆணாகேவா 
ெபண்ணாகேவா இ ப் ர்களானால் , நீங்கள்  தவ  ெசய்ய ேநரிட்டால், உங்கள்  தவ க க்காக 
நீங்கள்   சனப்ப  ர்கள்  என்  ேதவன் அ ந்  க் றார.் நீங்கள்  ஜனா ப   ஸ்ெவவ்ட் அல்ல  
எவ ைடய  ன்னிைல  ம் நின் ,  “நான் தவ  ெசய்  ட்ேடன் . ேதவன் என்ைன 
மன்னிப்பாராக'' என்  உங்களால்  ற    ம். ஏன்? அங்  தான் பாவநிவாரணம்...

அங்  'பாவங்கள்'  (sins) என்பைதப் பார்த் ர்களா? (ஆங் லத் ல் “forgiveness of sins” என்  
எ தப்பட் ள்ள . அ  த  ல் பாவமன்னிப்  என்  ெமா  ெபயர்க்கப்பட் ள்ள  - 
த ழாக் ேயான்). ஒ  பா  பா யாகேவ இ க் றான் . அவன் பாவங்கள் ெசய்வ   ைடயா . 
ஆனால் சைபேயா பாவங்கள்  ெசய் ன்ற . அதற்  தவறான எண்ணங்கள் , தவறான 
அ ப் ராயங்கள்  ேபான்றைவ ேதான்  ன்றன. ஒ      ழந்ைத நடக்க பழ ம் ேபா  எவ்வா  
தள்ளா  ன்றேதா, அ  ேபான்  சைப ம் தள்ளா  ன்ற . அவன்    
 ைழந்ைதயா  ப்பதால், அவ க்  இன் ம் சரியாக நடக்கத் ெதரிய ல்ைல. ஆனால் நம்ைம 
  த்  ேநராக நி த் , ''மகேன, இந்த வ  ல் அ ெய த்  ைவ“, என்     நம்ைம ைக  த்  
வ  நடத் வதற்  ஒ  கரம் நமக் ண் . நாம் தவ  ெசய் ற னால் அவர ் நம்ைம 
அ ப்ப ல்ைல. நாம் நடக்கப் பழ க் ெகாண்  ப்பதனால், நாம் சா ம் வைர அவர ் நம்ைம 
அ ப்ப ல்ைல. நம   ள்ைளகைள நாம் எவ்வா  ேந க் ேறாேமா அவ்வாேற அவ ம் நம்ைம 
ேந க் றார.்

ஒ   ழந்ைத நடக்கப் பழ ம் ேபா  தைர ல்  ழ ேநர்ந்தால் , உண்ைமயான தந்ைத எவ ம் 
அந்த  ழந்ைதைய அதற்காக அ க்கமாட்டான் . அதற்  ப லாக அவன் தன் பலத்த கரத்ைத நீட்  
அக் ழந்ைதைய  க் ெய த் , தன் இ  கரங் னா ம் அவைனப்   த் க் ெகாண் , ''மகேன, 
இப்ப  நடக்க ேவண் ம்'' என்  அதற்  ெசால்  ெகா ப்பான் .
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ேதவ ம் அவ்வாேற சைபக் ச் ெசய்  வ  றார.் அவர் தம் கரத்ைத நீட்   க் ெய த் , 
''மகேன, இப்ப  நட“ என்  கற் க் றார.் அவர,்  ”ஸ்தாபனங்கள்  என்ன   னா ம் எனக் க் 
கவைல ல்ைல. நீ இப்ப  ெசால் . என் வார்த்ைத இப்ப    னால் , அ ல் உ  யாய் நின்  
அதன்ப  நட, அ ல் நிைலெகாள். மற்றவர்கள் என்ன   னா ம் கவைலப்படாேத. அ ல் 
உ  யாய் நில். இப்ப  நட. இப்ப த்தான்  உன் அ கைள எ த்  ைவக்க ேவண் ம்'' என்  
  வார.்

நம் ைடய பாவங்க க்காக பரிகாரம். நம் ைடய பாவங்களின்  நி த்தம் அன்  இல்ைலேயல் 
நமக்  த ணேம இ ந்  க்க   யா . அந்த வார்த்ைத ல் நாம் எவ்வளவாக 
நங் ர டப்பட்  க்க ேவண் ம்!
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...அவ ைடய   ைப ன்  ஐ வரியத் ன்ப  அந்த   ைபைய

அவர ்சகல ஞானத்ேதா ம்  த் ேயா ம் எங்களிடத் ல்  ெப கப்பண்ணினார.்

''ெப கப் பண் தல் (abound) என்றால் என்ன? ஓ, என்ேன!'' ெபரிய   யலாக   த்  அைத 
ெப கப் பண்ணினார்.

“சகல ஞானத்ேதா ம்  த் ேயா ம் எங்களிடத் ல்  ெப கப ்பண்ணினார்''...

சகல ஞானத்ேதா ம், உலகப்  ரகாரமான ஞானமல்ல. இவ் லகத் ன்  ஞானம் அவ க் ப் 
ைபத் யமாய் காணப்ப  ன்ற . அவ்வாேற ேதவ ைடய ஞான ம் இவ் லகத் ற்  
ைபத் யமாய் ேதான்  ற . பக ம் இர ம் ேபால், ஒன்  மற்ெறான் டன் இணங் வ ல்ைல. 
ஆனால்  ரியன்  உ த்  காைல ேதான் ம்ேபா , இர  இடம்  ட்  இடம் மைறந்  ேபா ன்ற . 
அவ்வாேற   ேசஷத் ன்  ஒளி உள்ேள  ைழயத் ெதாடங் ம் ேபா , உலகத் ன்  காரியங்கள்  
அைனத் ம் மைறயத் ெதாடங்  ன்றன. அவர ்என்ன ெசய் ன்றார?் அவர ் ரிய ஒளிைய தம  
 ள்ைளகளின்  ேமல் ெப கப்பண்ணி அவர்கள் ேதவ ைடய ஆ  ல் நடக் ம்ப  ெசய் , 
ேதவ ைடய ஆ  அவர்கைள வ நடத் , சகல   ைப னா ம் அவர்கள் ெப  னவர்களாய் 
சகல ஞானத்ேதா ம்,  த் ேயா ம்,  ரிந்  ெகாள் தேலா ம், ப த்த ேவா ம், எப்ப  நடக்க 
ேவண் ம் என்பைத அ ந்தவர்களாய் இ க் ன்றனர.் அ  தவெறன்  உங்க க் த் ெதரிந்தால், 
நீங்கள்  அைதக்   த்  கவனமா  க் ன் ர்கள் . அ  தவெறன்  உங்க க் த் ெதரிந்தால் 
அைத அ க ம்  ட நீங்கள்  கவனமா  க் ன் ர்கள் , ஞானம் (prudence)! அைத எப்ப  அ க 
ேவண் ம் என்பைதக்   த்  நீங்கள்  உ   ள்ளவர்களாய் இ க் ன் ர்கள் . நீங்கள்  
சர்ப்பங்கைளப் ேபால்  னா ள்ளவர்களா ம் ,  றாக்கைளப் ேபால் கபடற்றவர்களா ம் 
இ க் ன் ர்கள் . அப்ப  இ க்க ேவண் ெமன்  இேய     ள்ளார்.

ஓ, நண்பர்கேள! இைவயைனத் ம்  ெபாற்கட் கள் (nuggets). நா க்  நாள் இ ேலேய நாம் 
நிைல ெகாண்  க்க    ம். இைவ அ ைமயானைவ அல்லவா? ஞானம்,  த்  இைவகைள 
அவர ் நம் டத் ல்  ெப கப் பண்ணி, நம்ேமல் ஊற்   க் றார.் ஒ  கரண் யள  மாத் ரம் 
அவர ் ெகா க்க ல்ைல. அவர ் நீண்ட    ள்ள மண்ெவட்  ல் (shovel) ேதாண் , அைத நம் 
ேமல் எ ந்  ெகாண்ேட  க் றார.் அந்த   ைபைய அவர ்சகல ஞானத்ேதா ம்  த் ேயா ம் 
நம் டத் ல்  ெப கப் பண்ணினார். ஓ, அ சயமான   ைப எவ்வள  இனிைமயான !
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அந்தக்   ைபைய அவர ் சகல ஞானத்ேதா ம்  த் ேயா ம் எங்களிடத் ல்  ெப கப ்
பண்ணினார்...

தம் ைடய தய ள்ள  த்தத் ன்  இரக யத்ைத எங்க க்  அ  த்தார்.

அவர ் யா க்  இைத அ  க் றார?் ஸ்தாபனங்க க்கா? என் சேகாதரேர, நான் 
ஸ்தாபனங்கைள இ வாகப் ேப  ேறன்  .  என்  தய  ர்ந்  எண்ண ேவண்டாம். நான்  அப்ப  
ேபச ல்ைல. ஸ்தாபனங்கைள ஏற்ப த் க் ெகாள்வ  தவ  என்பைத  ட் க் காட்டேவ 
 ைன ேறன் . இேய ,  “  ேசஷத்ைதப்  ரசங்  ங்கள்'' என்    னார.் நாேமா ெசன்  
ஸ்தாபனங்கைள ஏற்ப த் க் ெகாண்ேடாம். நம் ைடேய அ  இல்லாமல் ேபான காரணம், நாம் 
மனித ைடய ஞானத்ைதப்  ன்பற்  நடக் ன்ேறாம்.

கால் ன்  உ ேராெட ந்தால் ...

அண்ைம ல் ஒ  மகத்தான  ர்  த்தக்காரரின்  கல்லைற ன  ல் நின் ெகாண் , “அவர ்
எவ்வள  மகத்தானவர்'' என்  ேயா த்ேதன் . ஆம், அவர ்மகத்தானவர். அவர ்தான் ஜான் ெவஸ் . 
ஜான் ெவஸ்  மாத் ரம் இப்ெபா   உ ேராெட ந் , அவ ைடய சைப ன்  நிைலையக் காண 
ேநர்ந்தால், அவர ்ெவட்கமைடவார் என்  எண்ணிேனன். ஜான்  ெவஸ்  ேதவ பக்  ள்ளவர். அவர,் 
''சத் யத்ைத அனல் ெகாண்   ரசங் ப்பவர்' '  (fire brand) என்  அைழக்கப்பட்டார.் அவர ்
பரி த்த ள்ளவர். அவர ் ேதவனிடத் ல்    வாசம் ைவத் , ஒவ்ெவா  அ  ம் அவர ்  ன்னால் 
ெசன்றார.் ஆனால் ஜான் ெவஸ்  மரித்த  ன்  அவைரப்  ன்பற் னவர்கள் ,  ”நாம் ஜான் 
ெவஸ் க்  ஒ  சைபைய ஏற்ப த் க் ெகாள்ேவாம், அப்ெபா   நமக்ெகன்  ஒ  சைப 
இ க் ம். அைத நாம் ெமேதா ஸ்  சைப என்றைழப்ேபாம். ஏெனனில் அவர ்  ரசங் த்த 
'பரி த்தமாக்கப்ப தல்' என் ம் உபேதசம்   ைப ன்  இரண்டாம்  ரிையயா ள்ளேத'' என்றனர்.
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அவர்கள் அவ்வாேற ஒ  சைபைய ஏற்ப த் க் ெகாண்டனர.் ஆனால் இன்  அைத 
சார்ந்தவர்கள் ஜான் ெவஸ்  உ  யாக நின்ற எல்லா சத் யங்கைள ம் ம த க் ன்றனர.் 
ஜான் ெவஸ்  ெதய் க  கமளித்தைலக்   த்   ரசங் த்தார், அவர ் பரி த்த ஆ  ன் 
அ ேஷகத் ல்  நம் க்ைக ெகாண்  ந்தார.் அவர ் வரங்கள்    ப் க்கப்ப த ல் நம் க்ைக 
ெகாண்  ந்தார.் ஜான் ெவஸ் , மார் ன்   த்தர் ேபான்ற அேநக மகத்தானவர்கள்  அந்நிய 
பாைஷ ேப  அதற்   யாக் யானம் அ  த்தனர். ஆனால் இன்ைறக்  நீங்கள்  ெமெதா ஸ்  
அல்ல   த்தரன்  சைப ல் அந்நிய பாைஷ ேப  பா ங்கள் அவர்கள்  உங்கைள ெவளிேய 
தள்ளி  வார்கள். காரியம் என்ன? ேதவ ைடய  த் ரர்கைள அவர்க ைடய ஸ்தானத் ல் 
ெபா த்த ேவண் ய இத்த ணத் ல் ; காரியங்கள்? அவர்கள் ேவெறேதா ஒன்ைற ஏற் க் 
ெகாண்  ட்டனர். ஏெனனில் ேதவ ைடய இரக யத்ைத அவர்கள்  அ யாம  க் ன்றனர.் 
அவர்கள் அைத ேவத பள்ளிகள்   லம் அ ந்  ெகாள்ள   யா .

இங்  ேவெறா  ேவத வாக் யத்ைத வா க்க   ம்  ேறன் , பரவா ல்ைலயா? சரி, நாம் 
இப்ெபா   ேவதாகமத்ைத   ப் ேவாம். ஒ  வசனத்ைத இங்  எ   ைவத்  க் ேறன் . ப ல் 
என்ன ெசய்தான்  என்  பார்ப்ேபாம். அவன் தான் இந்தச ்ெசய் ைய நமக் ப் ேபா ப்பவன் . ஒ  
நி டம் அப். 9.5-க்  ேவதத்ைத   ப் ேவாம்.  (ஒ நாடா ல் கா  இடம் -  ஆ .), நான்  ேநரம் 
கடந்    ம் ேபா  எனக் த் ெதரியப்ப த் ங்கள் .

60

ச ல் என்பவன் இன் ம் கர்த்த ைடய  ஷைரப் பய  த் க் ெகாைல ெசய் ம்ப    ... ஓ, 
ேகாைன  க் ைடய  ர்க்க  பாவ ள்ள அந்த நீசமான  தன்...  ரதான 
ஆசாரியர்களிடத் ற் ப் ேபாய்,

...தமஸ்   ள்ள ெஜப ஆலயங்க க்  நி பங்கைளக் ேகட்  வாங் னான் .

நான் அங்  ெசல் ேறன் ,  “அவர்கைள மாத் ரம் கண்    க்கட் ம்'' என்  அவன் 
சபத ட்டான் . ஆனால் அவேனா  ன்  க்கப்பட்டவன் .

அங்  சாராயம்  ற் க் ெகாண்  ப்பவன்  நித் ய  வ க்ெகன்   ன்   க்கப்பட்டவனா 
இல்ைலயா என்ப  உங்க க்  எப்ப  ெதரி ம்? அங்     ல் நடந்  ெசன்  ெகாண்  க் ம் 
 ைலமா  னிடம் நீங்கள்  ேபச ம் பயப்ப  ன் ர்கேள, அவளிடம்  ைக   க்  சைபக்  
வ ம்ப  அைழப்    த்தால், அ  அவைள ம ைம ல் ேதவ ைடய பரி த்தவாட் யாக ஆக் ம் 
வாய்ப் ண்டா இல்ைலயாெவன்  உங்க க்  எப்ப  ெதரி ம்? அ தான்  நமக் த் ெதரியா . 
ஆனால் அவ் தம் அைழப்    ப்ப  நம  கடைமயா ம். ஒ  ெசம்படவன்  கட ல்  வைலையப் 
ேபாட்  இ க் ம் ேபா  தவைளகள் ,  ன்கள், நீர ் பல் கள் , நீர ் லந் கள்  ேபான்ற எல்லாேம 
வைல ல் அகப்பட் க் ெகாள் ன்றன. ஆனால் அைவகளில்   ல மாத் ரேம  ன்கள் . அந்த 
ெசம்படவ க்  என்னெவல்லாம் வைல ல் அகப்ப ம் என்  ெதரியா . அவன் வைலைய கட ல்  
 ரிக் றான் . நா ம் அைத தான் ெசய் ேறாம். இப்ெபா   ப ைலக்  கவனி ங்கள் .
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இந்த மார்க்கத்தாரா ய   ஷைரயா  ம் ஸ் ரீகைளயா  ம் தான் கண்    த்தால், 
அவர்கைளக் கட்  எ சேல க் க் ெகாண்  வ ம்ப  தமஸ்   ள்ள ெஜப ஆலயங்க க்  
நி பங்கைளக் ேகட்  வாங் னான் .( ஓ, சேகாதரேன, அவன்   க ம் ெகா ரமானவன்).

அவன்  ரயாணமாய்ப் ேபாய், தமஸ்  க் ச் ச  த்த ேபா , ச   ேல வானத்   ந்  ஒ  
ஒளி அவைனச ் ற் ப்  ரகா த்த ...
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அப்ெபா   டாக்டர் எப். எப். ேஜான்ஸ்  என் ம்   வானவர் அந்த சாைல ல்  வந்  
அவனிடம், ''மகேன, உனக்  ேவதாகமப் பள்ளி அ பவம் இப்ெபா   அவ யமா ள்ள . ேதவன் 
உன்ைன உபேயா க்க    ெமன்  நம்  ேறன் ,'' என்றா எ தப்பட் ள்ள ? அப்ப  
எ தப்பட்  ந்தால், ப ப்பதற்  அ   க ம் பயங்கரமான ஒ  ேவதவாக் யமாக 
அைமந்  க் ம் அல்லவா? நான் இைத ேவ க்ைகயாக  ற ல்ைல. இன்  அப்ப  தான் நடந்  
ெகாண்  க் ற .  ' 'உனக் த் ெதரி மா? உன் தாயார்  க ம் நல்லவர். எனேவ நீ நல்ல 
 ரசங் யாவாய் என்  நம்  ேறன் '' என்ெறல்லாம்    ன்றனர.்

என்ன ேநர்ந்தெதன்  கவனி ங்கள் !62

அவன்  ரயாணமாய்ப் ேபாய், தமஸ்  க் ச் ச  த்தேபா , ச   ல் வானத்   ந்  ஒ  
ஒளி அவைனச ் ற் ப்  ரகா த்த . (  , இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட ஒன் டன் ெதாடங்  ன்ற ).

அவன் தைர ேல   ந்தான் . அப்ெபா  : ச ேல, ச ேல, நீ என்ைன ஏன் 
 ன்பப் த்  றாய் என்  தன் டேன ெசால்  ற ஒ  சத்தத்ைதக் ேகட்டான் .

அதற்  அவன்: ஆண்டவேர, நீர ்யார ்என்றான். அதற் க் கர்த்தர்: நீ  ன்பப்ப த்  ற இேய  
நாேன;  ள்ளில் உைதக் ற  உனக் க் க னமாம் என்றார்.

அவன் ந ங் த்  ைகத் : ஆண்டவேர, நான் என்ன ெசய்யச்  த்தமா  க்  ர ் என்றான். 
அதற் க் கர்த்தர்: நீ எ ந்  பட்டணத் க் ள்ேள ேபா, நீ ெசய்யேவண் ய , அங்ேக உனக் ச் 
ெசால்லப்ப ம் என்றார்.

அவ டன்   ட  ரயாணம் பண்ணின மனிதர்கள் அவ டன்  ெசன்றனர.் அப்ெபா   அவர்கள் 
ஒ  மனிதைன (அனனியாைவ) கண்டனர.் இந்த அனனியா ஒ  தரிசனம் கண்டான் . எல்லாேம 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்டைவ. அந்த ச ல், அந்த நீசமானவன்! அனனியா தன்  ட் ல் ஒ  தரிசனம் 
கண்டான் . அவன்  ர்க்கதரி . அவன்  ட் ல்  ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  ந்தேபா , ஒ  தரிசனம் 
கண்டான் . கர்த்தர் அவ டன்  ேப , ' 'ெவளவாைலப் ேபால்   டா ள்ள ஒ  மனிதன்    ல் 
வந்  ெகாண்  க் றான் . அவ ைடய ெபயர ்ச ல். அவன் தர்  பட் னத்தான் '' என்றார்.
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அனனியா, ''ஆண்டவேர, அவைனக்   த்  அேநக  ஷயங்கைளக் ேகள் ப்பட்  க் ேறன் . 
என்ைன அ ப்பாேத ம். நான்   யவன். என்ைன அ ப்பாேத ம் '' என்றான்.

கர்த்தர்,  “அவன்  ரயாணப்பட்  வந்  ெகாண்  க் ம்ேபா  அவ க்  ஒ  தரிசனம் 
காண் த்ேதன் . அவ க்  நான்  அக் னி ஸ்தம்பத் ல் தரிசனமாேனன் . அவைன அ த்  
  டாக் ேனன் . அவைன  க் யமானவனாகச் ெசய் ம்  ன்  அவைன   டாக்    த்ெத ய 
ேவண் யதா  ந்த . பார,் அவ ைடய ேவதசாஸ் ரம் அைனத்ைத ம்  நான்   த்ெத ய 
ேவண் யதா  ந்த . அந்த சைபகளில் ஒன் ல்  அவன் ெபரியவனா  ந்தான் . அவன் எல்லா த 
ேவதசாஸ் ரப் பட்டங்கைள ம் ெபற்  ந்தான் . அவைன ெம ேகற்ற ேவெறான்  அவ க்  
அவ ய ல்லா  ந்த . ஆனால் அைவயைனத்ைத ம்  நான்  அவனிட  ந்  அகற்ற 
ேவண் யதா  ந்த ” என்றார்.

அ  தான்  யஷம். அவ க் ள்  அ கம்   த் வதல்ல, அவனிட  ந்  எ த் ப் ேபா வ . 
இன்ைறய   வானவர்களிடம் காணப்ப ம்  காரியம் அ தான். அவர்களிட  ந்  ேதவன் 
எ த் ப் ேபாட் , அவர்க க் ள் பரி த்த ஆ ைய ைவக்கேவண் ம். எ த் ப் ேபா தல்  அவன் 
ெசான்னான் ...
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''ஆண்டவேர, அவன்  க ம் ெபால்லாதவன் '' என்றான், அன்னியா.

கர்த்தேரா, ' 'அவன் இப்ெபா  ம் ெஜபம் பண்  றான் . இந்த ெத  வ யாகச் ெசன்றால் , 
ஒ  நீ ற்ைறக் காண்பாய். அைத கடந்  ெசன்றால் , இட  பாகத் ல்  ஒ  ெவள்ைள  ட்ைடக் 
காண்பாய். அங்  ெசன்  கதைவத் தட் . அவன் அங்   ற்றத் ல் ப த் க் 
ெகாண்  க் றான் . அவன் ேமல் ைககைள ைவ. அவைன தமஸ்  ந க் க் ெகாண்  ெசன்  
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் ெகா , அவன் எனக்காக அ கமாய்ப் பா பட 
ேவண் ம். ஏெனனில் அவன்   றஜா க க்  அ ப்பப்பட  க் ம்  தன்“ என்றார். ஆெமன் !

ஆண்டவேர,  “சற்  ெபா ம். அவன் எந்த ேவதாகப் பள்ளிைய ேசர ேவண் ெமன்  நான் 
ஆேலாசைன  ற ேவண் ம்?'' என்றா அனனியா ேகட்டான்? நாம் கலாத் யர் நி பத்ைதப் ப த்  
அைத அ ந்  ெகாள்ளலாம். நாம் கலாத் யர்  தலாம் அ காரத்ைத எ த் ,  1 0 -ம் 
வசனத்   ந்  வா த் , ப ல் எந்த ேவதாகமப் பள்ளிக் ச ் ெசன்றான்  என் ம், யா ைடய 
ைககள்  அவன் ேமல் ைவக்கப்பட்டெதன் ம் , அப்ெபா   என்ன ேநர்ந்தெதன் ம் அ ந்  
ெகாள்ளலாம். கலாத் யர் நி பம்  தலாம் அ காரம். அ க ேநரம் எ த் க் ெகாள்ளாம  க்க 
நாம் அவ ைடய இரட் ப்   ந்  ெதாடங் ேவாம். 10-ம் வசனம்.

65

இப்ெபா   நான்  ம ஷைரயா, ேதவைனயா, யாைர நா ப் ேபா க் ேறன்? ம ஷைரயா 
 ரியப்ப த்தப் பார்க் ேறன்? நான் இன் ம் ம ஷைரப்  ரியப்ப த்  றவனா  ந்தால் நான் 
  ஸ்  ன்  ஊ யக்காரனல்லேவ.

ஓ,  என்ேன,  என்ேன,  என்ேன!  இங்  நான்  ஒன்ைறக்   றட் மா?  கலாத் யர்   தலாம்
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அ காரம் 8 -ம் வசனத்ைதப் பா ங்கள் . ஜனங்கள்  ம ப  மாக இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் 
ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள்ளச் ெசய்தவன்  ப ல் என்  எத்தைன ேப க் த் ெதரி ம்? 
அப்ேபாஸ்தலர் 19 .  அவன் நிச்சயம் அப்ப ச் ெசய்தான் . இப்ெபா   நாம் 8 -ம் வசனத்ைத 
வா ப்ேபாம்.

நாங்கள்  உங்க க் ப்  ரசங் த்த   ேசஷத்ைதயல்லாமல் , நாங்களாவ  வானத்   ந்  
வ  ற ஒ   தனாவ  ேவெறா    ேசஷத்ைத உங்க க் ப்  ரசங் த்தால்  அவன் 
ச க்கப்பட்டவனா  க்கக் கடவன்.  ரி றதா?

இந்த ப  ன்    ேசஷத்ைத நீங்கள்  எங்  ந்  ெபற் ர்கள்? 9-ம் வசனம்:

 ன் ெசான்ன  ேபால ம ப  ம் ெசால்  ேறன் . நீங்கள்  ஏற் க் ெகாண்ட 
  ேசஷத்ைதயல்லாமல்  ேவெறா   ேசஷத்ைத ஒ வன்  உங்க க் ப்  ரசங் த்தால்  அவன் 
ச க்கப்பட்டவனா  க்கக் கடவன்.

அ   ரதான  தனா  ந்தா ம் சரி, அல்ல  ேபராயர், ெபா வான ேமற்பார்ைவயாளர், 
டாக்டர் இன்னார் இன்னார், அ  யாரா  ந்தா ம் சரி. இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் 
ெகா க்கப்ப ம் தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்ைதக்   த் ம், பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதக் 
  த் ம், வரங்கள்     க்கப்ப தைலக்   த் ம்,   ஸ்  ன்  வ ைகையக்   த் ம் ஒ வன்  
 ரசங்கம் ெசய்யா ட்டல்  அவன் ச க்கப்பட்டவனா  க்கக் கடவன் , அவன்  இ  ள்ள 
ஏதாவெதா  வார்த்ைதைய எ த் க் ெகாண் , அ ேவ ேவெறா  காலத் க் ரிய  என்  
ேவதாகமப் பள்ளி ல் அவன் கற்ற ஒ  க த்ைத ஆதாரமாகக் ெகாண்   ற  ற்பட்டால் , அவன் 
ச க்கப்பட்டவனா  க்கக் கடவன்.

நாம் ெதாடர்ந்  ப க்கலாம். ப ல் அைத எப்ப  ெபற் க் ெகாண்டான்  என்  பார்ப்ேபாம். 
இன்  காைல உங்களிடம் நான்  என்ன  ற  யல் ேறன்  என்  நீங்கள்  காணலாம்.
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இப்ெபா   நான்  ம ஷைரயா, ேதவைனயா, யாைர நா ப் ேபா க் ேறன்? ம ஷைரயா 
 ரியப்ப த்தப் பார்க் ேறன்? நான் இன் ம்  ம ஷைரப்  ரியப்ப த்  றவனா  ந்தால் நான் 
  ஸ்  ன்  ஊ யக்காரனல்லேவ.

நான் ேவெறைத எ ர்பார்க்க    ம்? ேதவனிடத் ல்  அன்    ம்  ஒ  மனிதன். அ  ம் 
 க் யமாக ஒ  ேபாதகன். மனிதரால் ெவ க்கப்ப வைதத் த ர ேவெறைத எ ர்பார்க்க 
   ம்? மனிதர்கள்  உன்ைன ெவ ப்பார்கள். இேய  அவர்கள் என்ைன  ட்ெடஜமான்  என்  
அைழத்தால்... நான் எஜமான். நான் உங்கெளல்லாரி ம் ெபரியவன் . உங்கெளல்லாைரக் 
காட்  ம் நான்  பரி த்த ஆ  னால் அேநக அற் தங்கைளச ் ெசய்ய    ம்? ஏெனனில் 
எனக் ள் பரி த்த ஆ  ன் பரி ரணம் வாசம் ெசய் ற . அப்ப   க்க, அவர்கள் என்ைன 
'ெபயல்ெச ல்' என்  அைழப்பார்களானால் , உங்கைள அவர்கள் இன் ம் எவ்வள  அ கமாக 
அைழப்பார்கள்? என்னத்ைதப் ேப ேவாம் என்  கவைலப்படா  ங்கள் . ேப  றவர்கள்  
நீங்களல்ல, உங்கள்   தாேவ உங்க க் ள்ளி ந்  ேப பவர். நீங்கள்  வார்த்ைத ல் மாத் ரம் 
சரியாக நில் ங்கள் ,'' என்றார். அவர ்ேவதாகமத்ைத எ     த்த டன் , இத டன்  எவனா  ம் 
ஒ  வார்த்ைதையக்  ட் னால்  அல்ல  ஒ  வார்த்ைதைய எ த் ப் ேபாட்டால் , அவ ைடய 
ெபயர ்  வ ஸ்தகத்   ந்  எ த்  ேபாடப்ப ம்'' என்றார். ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் 
நிைலநிற்க ேதவன் உத   ரிவாராக!

அ த்த வசனம், இைத ேவகமாக ப க்கலாம்.67

ேம ம், சேகாதரேர, என்னால்  ரசங் க்கப்பட்ட   ேசஷம் ம ஷ ைடய ேயாசைன ன்  
ப யானதல்லெவன்  உங்க க் த் ெதரி க் ேறன் . (''நான்  ெமேதா ஸ் மல்ல, பாப் ஸ் மல்ல, 
 ரஸ் ேடரிய மல்ல, ெபந்ெதெகாஸ்ேத ன ம் அல்ல).

அ  மனித ைடய ேயாசைன ன்ப யல்ல. ''நான் அைத ஒ  ம ஷனால் ெபற்ற  ல்ைல, 
ம ஷனால்  கற்ற  ல்ைல...“

''அைத நான்  ஒ  மனிதனிட  ந் ம் ெபற ல்ைல; எந்த ேவதாகமப் பள்ளி   ந் ம் , ேவத 
பாண் த் யம் ெபற்ற எவரிடத்   ந் ம், எந்த பள்ளிக்  டத்   ந் ம், அைத நான் 
கற்க ல்ைல. அம் ைற ல் அைத நான் ேபா க்க ல்ைல, அம் ைற ல் அைத நான் கண்  
ெகாள்ள ல்ைல. அம் ைற ல் அ  என்னிடம் வர  ல்ைல. ப ேல, அப்ப யானால் அ  எப்ப  
வந்த ?

...இேய    ஸ் ேவ அைத எனக்  ெவளிப்ப த் னார்.

இேய    ஸ்  தம்ைம ேதவ ைடய  மாரனாக எனக்  ெவளிப்ப த் ன ேபா , அன்  
அக் னி ஸ்தம்பம் என்ைனத் தாக் ன ேபா , நான்,  ' 'ஆண்டவேர, நீர ் யார?்“ என்ேறன், அவர,் 
''நான் இேய '' என்றார்.

அவ க்  என்ன ேநர்ந்தெதன்  உங்க க்  காண் க்க   ம்  ேறன் . ஒ  மனிதன் 
அ பவம் ெபற, அவன் பத்தாண்   ேரக்க ெமா  ப க்க ேவண் ெமன் ம் அதற்க த்த 
பத்தாண்  ேவெறதாவ  ப க்க ேவண் ெமன் ம் அவர்கள்     ன்றனர.்  அதற் ள்  அவ ைடய

68
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காலம் கடந்    ற . கவனி ங்கள் !

...நான் அைத ஒ  ம ஷனால் ெபற்ற  ல்ைல, ம ஷனால்  கற்ற  ல்ைல, இேய  
  ஸ் ேவ அைத எனக்  ெவளிப்ப த் னார்.

நான்  த மார்க்கத்   ந்த ேபா  என் ைடய நடத்ைதையக்   த்  
ேகள் ப்பட்  ப் ர்கள்...

நான் டாக்டர் பட்டம் ெபற்ற ெபரிய ேமைதயா  ந்ேதன் . அந்த நாட் ேல தைல றந்  
 ளங் ய கமா ேயல் என் ம் ஆ ரியரிடம் அவன் கல்  ப ன்றவன் . கமா ேயல் தைல றந்த 
ஆ ரியர்களில் ஒ வர ் என்  உங்களில் எத்தைன ேப க் த ் ெதரி ம்? ஆம், ஐயா,  ' 'என்  த 
மார்க்கத்ைதக்   த்  நன்றாய்  அ ந்  ந்ேதன் . அப்ேபாஸ்தல ைடய   வாசப்  ரமாணத்ைத 
எப்ப  உச்சரிக்க ேவண் ெமன் ம், இன் ம் மற்ெறல்லா காரியங்கைள ம் நான் நன்  
அ ந்  ந்ேதன் . காைல ெஜபங்கைள உச்சரிக்க ம், ஜனங்கைள ஆ ர்வ க்க ம் நான் 
அ ந்  ந்ேதன் '' பா ங்கள்?...

ேதவ ைடய சைபைய நான்  க ம்  ன்பப்ப த்  அைதப் பாழாக் ,  “அந்த உ  ம் 
பரி த்தர்கைள நான் தைட ெசய்ய  யன்ேறன் '' பா ங்கள்? பா ங்கள்?

என் ஜனத்தாரில் என் வய ள்ள அேநகைரப் பார்க்  ம்  த மார்க்கத் ேல ேத னவனாய்...

“நான்  க ம் ெபரியவனா  ந்ேதன் ... நான் ேத னவனா  ந்ேதன் . அவர்கெளல்லாைர ம் 
நான் அ க்க    ெமன்  காண் த்ேதன் . நான் ஸ்ேதவாைனக் ெகான்ேறன் . ேவ  பல 
ெசயல்கைள ம்  ரிந்ேதன் . நான்  என்ன ெசய்ேதன்  என்  பா ங்கள்? ேதவ ைடய சைபைய நான் 
 க ம்  ன்பப்ப த் ேனன் .''

என்  தாக்க ைடய பாரம்பரிய நியாயங்க க்காக  க ம் பக்  
ைவராக் ய ள்ளவனா  ந்ேதன் .
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அவன் ேதவ ைடய வார்த்ைதக்காக அல்ல, “ தாக்க ைடய பாரம்பரிய நியாயங்க க்காக 
 க ம் பக்  ைவராக் ய ள்ளவனா  ந்தான் . ேவ   தமாகக்    னால், நான்  ற்  ம் ஒ  
ெமேதா ஸ் , நான்  ற்  ம் ஒ  பாப் ஸ் , நான்  ற்  ம் ஒ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத னன்”. ஓ, 
நீ அப்ப   க் றாயா? நான்   ற்  ம் ேதவ ைடயவனா  க்க   ம்  ேறன் . ஆம், அ  
தான். பா ங்கள்? சரி.

அப்ப   ந் ம், நான் என் தா ன் வ ற்   ந்த   தல், என்ைனப்  ரித்ெத த் , 
தம் ைடய   ைப னால் அைழத்த ேதவன்,

தம் ைடய  மாரைன... எனக் ள்  ெவளிப்ப த்தப்  ரியமா  ந்த ேபா ... (ஓ, ஓ, ப ல் நீ 
இங்  வந்  ட்டாய்)

அ  எப்ப     ம்? “எனக் ள் இ க் ம் பரி த்த ஆ யானவர் என் தா ன் வ ற்   ந்த  
 தல் அவர ் என்ைனப்  ரித்ெத த் , தம் ைடய  மாரைன எனக் ள் ெவளிப்ப த்த 
 ரியங்ெகாண்டார். அ  தான் . ஆ  ன் வ  ல் எனக் ள்  பரி த்த ஆ யாக இ ந்  ெகாண் , 
அவைர எனக் ள்  ெவளிப த் பவர்'', ஓ, என்ேன! வ் ! எனக்  சத்த ட ேவண் ம் ேபால் 
ேதான்  ற .

கவனி ங்கள் . சேகாதரேன, இைத  ற   ம்  ேறன் . ேதவ க் ப்  ரியமா  ந்த ேபா ! 
ஓ, அல்ேல யா! ேதவ க் ப்  ரியமா  ந்தேபா  ஒ    கார தகப்பன் , தாய்... (என் தாேய, 
ேதவன் உங்கைளஆ ர்வ ப்பாராக! உங்க க்   ேராதமாக நான் எைத ம்   ற ல்ைல). ஒ  
 ய க்  எப்ப  பனிக்கட்  காலணி (snow shoes) ெதரியாேதா, அ  ேபான்  என் தா ம் 
ேதவைன அ யாம  ந்தார்கள். என் தந்ைத   த்  ட் , ேபாைத    யால்   களில் 
  ந்  டப்பார். பள்ளிக்  டம் ேபாவதற்  எனக் க் காலணிகள்   ட இல்ைல. என் தைலம ர ்
நீண்  வளர்ந் , க த்  வைர ெதாங் க் ெகாண்  ந்த . இந் யானா  ள்ள ெகன்டக் ைய 
நான் ேசர்ந்தவன்  என்பதற்காக எல்ேலா ம் என்ைன ெவ த்தனர.் ஓ, அ   ர்நாற்ற ள்ள 
காட் யாக இ ந்த . ஆ  ம் என்ைனத் ெதரிந்  ெகாள்வ  ேதவ க் ப்  ரியமா  ந்த . 
ஆெமன் ! என் தா ன் வ ற்   ந்த   தல் அவர ் என்ைனப்  ரித்ெத த் , தம் ைடய 
 மாரைன எனக் ள் ெவளிப்ப த் , என்ைன ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் உ  யாய் நிற் ம் 
ஊ யக்காரனாகச் ெசய் , எனக்  தரிசனங்கைளக் காண் த் , அைடயாளங்கைள ம் 
அற் தங்கைள ம் என்  லம் நடப் த்தார். ஓ, என்ேன!

70

அவன் எைதக்   த்  ேப  றான்  என்  பார்த் ர்களா? அப்ப  ெசய்வ  ேதவ க் ப் 
 ரியமா  ந்த . எப்ப ?  ர்ந்  கவனி ங்கள் . 1-ம் வசனத்ைதப் பா ங்கள் .
71

தம் ைடய  மாரைன நான்  றஜா களிடத் ல்   ேசஷமாய் அ  க் ம் ெபா ட்டாக 
அவைர எனக் ள் ெவளிப்ப த்தப்  ரியமா  ந்த ேபா , உடேன நான் மாம்சத்ேதா ம் 
இரத்தத்ேதா ம் ேயாசைன பண்ணாம ம்.

''நான் எந்த ேபராயரிடத்  ம் ெசன் , என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  அவைரக் ேகட்க ல்ைல. 
நான்  இரத்த ம்  மாம்ச ம்  ெகாண்ட  எவரிடத்  ம்  ெசல்ல ல்ைல.  எந்த  ஸ்தாபனத் ட ம்
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ெசல்ல ல்ைல. அவர்களிடம் நான் எவ் த ெதாடர் ம் ெகாள்ள ல்ைல. நான் மாம்சத்ேதா ம். 
இரத்தத்ேதா ம் ேயாசைன பண்ண ல்ைல. நான் எ சேல  ள்ள  தாக்களிடத் ேலா ெசன் , 
“எனக் த் தரிசனம்  ைடத்த . நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? நான் கர்த்தரா ய இேய ைவ என் 
தரிசனத் ல் கண்ேடன்” என்  ெசால்ல ல்ைல. அப்ப  ெசால்   ந்தால்  அவர்கள் ,  “உ  ம் 
பரி த்தேன, இங்  ந்  ெவளிேய ேபா. உனக்  என்ன ேநர்ந்த ?” என்      ப்பார்கள். “நான் 
ெதாடக்கத் ேல அவர்க ைடய எல்லா பட்டங்கைள ம் ெபற்  ந்ேதன் .''

ப ல் தான்  கற்றைவயைனத் ம் மறந் ,   ஸ் ைவ அ  ற அ  ன் ேமன்ைமக்காக 
எல்லாவற்ைற ம்  ப்ைப மாக எண்ண ேவண் யதா  ந்த  என்  உைரக் ம் வசனத்ைத 
உங்க க்  காண் க்க    ம். ஓ!
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எனக்   ன்ேன அப்ேபாஸ்தலரானவர்களிடத் ேல எ சேல க் ப் ேபாகாம ம்; அர  
ேதசத் ற் ப்  றப்பட் ப் ேபாய், ம ப  ம் தமஸ்  ஊ க் த ்  ம்  வந்ேதன்.

 ன்  வ ஷம் ெசன்ற  ன்  ேப  ைவக் கண் ெகாள் ம்ப  நான் எ சேல க் ப் ேபாய், 
அவனிடத் ல் ப ைனந்  நாள் தங்   ந்ேதன் .

நாம் இவ்வா  ப த் க் ெகாண்ேடேபானால் , அவ ம் ேப   அப்ேபாஸ்தலனா ய அ வைர 
ஒ வைரெயா வர் சந் த்த ல்ைல, ஒ வைரெயா வர் அ ய ல்ைல என்  காணலாம். ஆனால் 
அவர்கள் சந் த்தேபா , இ வ ம் ஒேர   ேசஷத்ைதப்  ரசங் த்  வந்ததாக அ ந்  
ெகாண்டனர.் ேதவன் ஒ  பள்ளிைய நி   ள்ளார். ஆம்.

ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்  ேப   அங்  நின் ெகாண் ,  ' 'நீங்கள்  மனந்  ம்  பாவ 
மன்னிப் க்ெகன்  ஒவ்ெவா வ ம் இேய    ஸ்  ன் நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெபற் க ்
ெகாள் ங்கள் , அப்ெபா   பரி த்த ஆ  ன் வரத்ைதப் ெப  ர்கள் ,'' என்றான்.
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  ப் ,  “ஓ, அ  எவ்வள  ம ைமயான ! நா ம் ஏதாவெதான்ைற ெசய்ய ேவண் ம்... 
எனக்  சமாரியா   ந்  அைழப்  வந் ள்ள '' என்    , அங்  ெசன்  ெத  ல் சாட்  
  னான்.  தலாவதாக  யா யஸ்தன்  ஒ வன்  அங்  வ  றான் .  யா யஸ்தன்  ேமல்   ப்  
ைககைள ைவத்த டன் , அவன்  கமைடந் ,  'ேதவ க்  ம ைம' என்  ஆர்ப்பரித்    க்கத் 
ெதாடங் னான் . அதன்  ைளவாக ெபரிய  ட்டம் ஒன்ைற அவன் அங்  நடத்த 
ேவண் யதா ற் . அவன், ”உங்க க்  பரி த்த ஆ  ேதைவ என்றான் . ேம ம் அவன், நீங்கள்  
ெசய்ய ேவண் ய  என்னெவன்றால் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  ஞானஸ்நானம் 
ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்'' என்     அவர்கள் ஒவ்ெவா வ க் ம் ெகா த்தான் . அவன் 
ேப   டம் ' 'ேப  ேவ, இப்ெபா   அவர்கள் ேமல் ைககைள ைவ ம்'' என்றான். ேப   
ைககைள ைவத்த மாத் ரத் ல்  அவர்கள் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாண்டனர.்

ெகார்ேந   ன்   ட் ல்  ேப   ம் அேத  ைறையக் ைகயாண்டான் .

ப ல் அதற்   ன்  ேப  ைவப் பார்த்த  ல்ைல. அவைனக்   த்  ஒன் ம் 
ேகள் ப்பட்ட  ல்ைல, ஆனால் அவன் எேப  ன்  கைர வ யாய் கடந்  வந்தேபா   ல 
 ஷர்கைளக் கண்டான் . அங்  அப்ெபால்ேலா என் ம் ெபய ள்ள ஒ  பாப் ஸ்  ேபாதகைர ம் 
கண்டான் . அப்ெபால்ேலா இரட் க்கப்பட்ட ஒ  வழக்க ஞர.் அவன்  க ம்  த்  
 ர்ைம ள்ளவன் . அவன் பைழய ஏற்பாட்ைடக் ெகாண் , இேய ேவ ேதவ ைடய  மாரன் என்  
நி  த்  வந்தான். ஆம், ஐயா. அவன்  க ம்  த் சா . அவர்கள் எல்ேலா ம் களி ர்ந்  
ஆர்பரித் க் ெகாண்  ந்தனர.் அப்ப த்தான்  ேவதாகமம்    ன்ற . நீங்கள்  
அப்ேபாஸ்தல ைடய நடப கள் 18 ,  19  அ காரங்கைளப் ப த்  பார்த் , அ  உண்ைமயா 
அல்லவா என்  அ ந்  ெகாள் ங்கள் . அவர்கள் ம ழ்ச்     யால் ஆ  ல் நடனமா க் 
ெகாண்  ந்தனர.் ப ல் அவர்கைளப் பார்த்  ' 'நீங்கள்    வா களானேபா  (ஆங் லத் ல், 
“since ye believed,” அதாவ ,  “  வா களான  ற ” என் ம் அர்த்தத் ல்  எ தப்பட் ள்ள  - 
த ழாக் ேயான்) பரி த்த ஆ ையப் ெபற் ர்களா?'' என்  ேகட்டான் .
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 ல  ேரக்க ெமா  ல், நீங்கள்    வா களானேபா  (when you believed) பரி த்த 
ஆ ையப் ெபற் ர்களா? என்  எ தப்பட் ள்ள  என்    , அக்க த்ைத ஜனங்களின்  
ெதாண்ைட ல்  ணிக்க  ய ம் பாப் ஸ்  சேகாதரர்களா ய உங்க க்   ேரக்க 
ேவதாகமத்ைத என்னிடம் காண் க் ம்ப  சவால்    ேறன் . என்னிடம் அரா ய ெமா  
ேவதாக ம், எ ெரய ெமா  ேவதாக ம்  ட உள்ளன. அைவ ஒவ்ெவான் ம்,  ' 'நீங்கள்  
  வா களான  ற  பரி த்த ஆ ையப் ெபற் ர்களா?“ என் தான்  உைரக் ன்றன.

75

நீங்கள்    வா த் னால்  இரட் க்கப்ப  ன் ர்கள் . அ  நீங்கள்  ேதவனிடம் ெகாண் ள்ள 
  வாசமா ம். இரத்தம் பாவத் னின்  உங்கைள  த் கரிக் ன்ற . ஏெனனில் அந்த ப  
ெச த்தப்பட் ள்ள . இரத்தம் உங்கைள  த்தமாக ைவக் ற . நீங்கள்  இரட் க்கப்பட்டதாக 
எப்ப     ன் ர்கள்?   வாசத் னால் நீங்கள்  இரட் க்கப்பட் ர்கள். அ  ம் ேதவன் தம  
 ன்ன  ன்ப  உங்கைள அைழத்ததன்  நி த்தம் நீங்கள்  இரட் க்கப்பட் ர்கள். இரத்தம் 
பாவநிவர்த்  ெசய்  உங்கைள எப்ெபா  ம்  த்தமாக ைவக் ற .  ன்  நீங்கள்  ஒேர 
ஆ  னால் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப் ெபற் ,   வா க டன்  ஐக் யங்  ெகாண் , 
பரி த்த ஆ  ன் ஐக் யத் ல்  பங்  ெகாண் , ஆ  னால் நடத்தப்பட் , அைடயாளங்கைள ம் 
அற் தங்கைள ம் ெசய் ன் ர்கள் .



18 த் ர  காரம் - பாகம்  - 3

சற்  ெபா ங்கள் , நான்  ஒன்ைற அ  வதற்காக காத்  க் ேறன் . இன் ம்      
ேநரத் ல் நாம் அதற்  வந்  டலாெமன்  நிைனக் ேறன் . ேநரமா  ட்டால் என்ைன 
ஞாபகப்ப த் ம்ப  உங்களிடம்   ேனன் அல்லவா? இன் ம் ஒ   ல வார்த்ைதகள். இன் ம் 
ெகாஞ்சம்.
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இந்த இரட் ப்  எவ்வள  காலம் நீ க் ன்ற ? இ  எப்ப ப்பட்ட இரட் ப் ? ஒ  
சைப   ந்  மற்ெறா  சைபக் ச் ெசல்லவா? இப்ெபா   நாம் ஒ  நி டம் எ . 9:11-க்  
ேவதாகமத்ைத   ப் , இந்த இரட் ப்  எவ்வள  காலம் நீ க் ற  என்  பார்க்கலாம் . அ  
எத்தைகய இரட் ப் ? இப்ெபா   நாம் எ . 9:11-ஐ ப க்கலாம்.
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  ஸ் வானவர் வரப் ேபா ற நன்ைமக க் ரிய  ரதான ஆசாரியராய் ெவளிப்பட் , 
ைக னால் ெசய்யப்பட்டதா ய இந்தச ்   ஷ்  சம்பந்தமான  டாரத் ன்  வ யாக அல்ல... 
(அேத ேபாதகர் ப ல்தான்  இைத    றான்)...

ெபரி ம் உத்தம மான  டாரத் ன்  வ யாக ம் ெவள்ளாட் க்கடா, இளங்காைள 
இைவக ைடய இரத்தத் னாேல அல்ல, தம் ைடய ெசாந்த இரத்தத் னாேல  ரேவ த்  (ஒ  
வாரத் ற்  இரட் ப் . அல்ல  அ த்த எ ப் தல்  வைரக் மா? எ  வைரக் ம்?) நித் ய  ட்ைப 
உண்  பண்ணினார்.

நித் யம் என் ம் வார்த்ைதக்  அர்த்தெமன்ன?   ஸ்  க் ள்  நான்   வா த்த  ற ... 
பரி த்த ஆ  னாேலயன்  இேய ைவக்   ஸ் ெவன்  ஒ வ ம் ெசால்ல  யா . எனேவ 
 வைக ஜனங்கள்  உள்ளனர். அ  வா கள் , பாவைன   வா கள் ,   வா கள் . நித் ய 
 வ க்ெகன்    வா ப்பவர்கள்  ெவளிப் ரகாரத் ல்  (count) 
 ைழ ன்றவர்களா  க் ன்றனர்.
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ஆசரிப்   டாரத்ைத நாம் எ த் க் ெகாள்ேவாம். அவர்கள்   த ல் என்ன ெசய்தனர?் 
ெவளிப் ரகாரத் ல்  ைழந்தனர் -  அதாவ   றஜா கள் . அ த்ததாக ெவண்கல ப  டம். 
ெபாற் ண்ணத் ல்  (golden laver) அவர்கள் ப ையக் க  னர.் அ த்ததாக ப யான  
ெகால்லப்பட்  அதன் இரத்தம்  ப  டத் ன்  ேமல் ெதளிக்கப்ப தல்.  ன்  வ டத் ற்  ஒ  ைற 
ஆேரான் சாேரானின்  ேராஜா ன் ைதலத் னால்  அ ேஷகம் பண்ணப்பட்டவனாய்  -  அ  
 ைல யர்ந்த ைதலம். அ   கந்த வாசைன ெகாண்ட . அைத அவன்  ர ன்  ேமல் ஊற் னர். 
அ  அவன் அங்  ன்  ஓரம் வைரக் ம் வ ந்ேதா ய . வ டத் ற்  ஒ   ைற அவன் எவ்வா  
 ைரக் ப்  ன்னால் ெசல் றான்  என்பைதக் கவனி ங்கள் . அவன் இரத்தத்ைத   பாசனத் க்  
ெகாண்  ெசல் றான் . ஒ  சமயம் அவன் தன் ேகாைலக் ெகாண்  ெசன்  அைத மறந்ேத 
ேபாய் ட்டான் . அைதத் ேத  அவர்கள்  ெசன்ற ேபா , அ   ளிர்த்   ப்  த்  ந்த . நாற்ப  
ஆண் களாக ஒ க்கால் அவன் வனாந்தரத் ல்  உபேயா த்த அந்த பைழய ேகால் மகாபரி த்த 
ஸ்தலத் ல் ைவக்கப்பட்ட ! கவனி ங்கள் , அவன் உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தத்ைதக் ெகாண்  
ெசன்றேபா  அ ேஷகம் பண்ணப்பட்டவனா  ந்தான் . அவ ைடய அங்  ன்  ஓரத் ல் 
ஓைச  ம் மணிக ம் மா ளம் பழங்க ம் ெதாங்க டப்பட்  ந்தன. அவன்  நடக் ம்ேபா  
காைல அைசக் ம் ஒவ்ெவா   ைற ம்,  'ேதவனா ய கர்த்தர் பரி த்தர், பரி த்தர், பரி த்தர்' 
என்  அவர்கள்  உச்சரித்தனர.் ஓ, என்ேன!

நான் எைதக்   த்  ேப க் ெகாண்  க் ேறன்?  ரான்ஹாம்  டாரேம கவனித் க் ெகாள்! 
உனக்  த ணம் அளிக்கப்பட்  ட்ட . ஒ வன்  பரி த்த ஆ  னால்  அ ேஷகம் பண்ணப்பட் , 
ேதவ ைடய   ம்பத் ல்   காரப்  த் ரனாக ஏற் க் ெகாள்ளப்பட் ,  தா னால் அவ ைடய 
ஸ்தானத் ல்  ெபா த்தப்பட்  ேதவன் அவைன எதற்ெகன்  அைழத்தாேரா, அந்த ேநாக்கத்ைத 
நிைறேவற்ற அப்பணி ல் அவைன நிய க் ம் ேபா , அவ ைடய நடத்ைத , ''கர்த்தர் பரி த்தர், 
பரி த்தர், பரி த்தர்“ என்பதாய் இ க்க ேவண் ம்.
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''அதனின்  நீ  ல  வரேவண் ம்.''

''கர்த்தர் பரி த்தர், பரி த்தர், பரி த்தர்.''

'' ப்பர்கள் ெசால்வைத நீ   வா க்க ேவண் ம்.''

“ேதவனா ய கர்த்தர் பரி த்தர், பரி த்தர், பரி த்தர்'', ேதவ ைடய வார்த்ைதேய உங்களில் 
 தன்ைம ஸ்தானம் வ ப்பதாக! அ  உங்கள்  இ தயங்களில் ப வதாக! ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ல் நீங்கள்  நடக்க ேவண் ம். ”கர்த்தர் பரி த்தர், பரி த்தர், பரி த்தர்.''

''நீங்கள்  மாத் ரம் இங்  வ  ர்களானால், நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  உங்களிடம் 
  ேவன் . நாம் நம்ைம ஸ்தா த் க் ெகாண் , உங்கைள ஸ்தாபனத் ன்  
அங்கத் னராக்   ேவாம். அப்ெபா   நீங்கள்  ெபரிய மனிதரா    ர்கள்''.

பரி த்தர், பரி த்தர், கர்த்தேர பரி த்தர். பரி த்தர், பரி த்தர், கர்த்தேர பரி த்தர், என்  
கடந்  ேபாய் ெகாண்  ங்கள் . யார ் என்ன ெசன்னா ம், அ  உங்க க்  எந்த 
 த் யாசத்ைத ம் உண் ப் பண்ணா .

''அந்த ஒ நாடாக்கைள ேபாடா ர்கள் . இைத அைத ெசய் ங்கள் , மற்றைத ெசய் ங்கள் .''
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“கர்த்தர் பரி த்தர், பரி த்தர், பரி த்தர்” என்  ெசால் ங்கள். உங்கள்  கண்கைள நீங்கள்  
கல்வாரி    ைவத்  ட் ர்கள் . ஒன் ம் உங்கைளத் த த்  நி த்த   யா . உங்கள்  
வாழ்க்ைகப் பாைத ல் நீங்கள்   ைலேயறப்ெபற்ற அ ேஷகத் ைதலத் னால்  அ ேஷகம் 
பண்ணப்பட் , ராஜா ன் ெப ம் பாைத ல் நடந்  ெசன் , மகா பரி த்த ஸ்தலத் க் ள்  
 ைழந்  ெகாண்  க்  ர்கள் . வ் ! ஆெமன் . சரி.

இைத எந்த மனிதனிடத்   ந் ம் ெபற ல்ைலெயன்  ப ல்    றான் . நம் ைடய 
பாடமா ய கலாத் யரில் அவன் என்ன    றான் ? தம் ைடய தய ள்ள  த்தத் ன்  
இரக யத்ைத எங்க க்  அ  த்தார். அவ ைடய  த்தம்.   ப்  எ   ெகாள்பவர்க க்  - 
அ  நம் வசனம். நான்  ரிதமாக   க்கப் ேபா ேறன் . ஏெனனில் ேநரம் கடந்   ட்ட .
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ஓ, ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம்  ஒ  ெபாற்கட் . அைத ைக ெல த்  ெம ேகற் க் ெகாண்ேட 
ேபாகலாம். நீங்கள்  ேதாண் க் ெகாண்ேட ெசல்லலாம்... அ   ந்  ஒ  வார்த்ைதைய 
ேதர்ந்ெத த் , அைத ஆ யாகமத் ற்  ெகாண்  ேபாய் ெம ேகற் , அைத யாத் ராகமத் க்  
ெகாண்  ெசன்  ம ப  ம் ேல யராகமத் ற்  ெகாண்  ெசன்  ெம ேகற் , இப்ப யாக 
ெம ேகற் , ெவளிப்ப த் ன  ேசஷத்ைத நாம் அைட ம்ேபா , அ  எல்லாம்  இேய வாக 
இ க் ம்! ஆெமன் . நீங்கள்  எவ்வள  ேவண் மானா ம் அைத ெம ேகற்றலாம். நீங்கள்  
ெவளிப்ப த் ன  ேசஷத்ைத அைட ம் ேபா  அ  இேய வாகேவ இ க் ம். அவர,்  “நான் 
இ க் றவ ம், இ ந்தவ ம், வ  றவ மா ய சர்வ வல்லைம ள்ள கர்த்தர். நான் தா  ன் 
ேவ ம் சந்த  மா  க் ேறன் . நான் காைல   ெவள்ளி, நான்  அல்பா ம், 
ஓெமகா மா  க் ேறன்  என்றார். அல்பா, ஓெமகா என்பைவ  ேரக்க ெமா  ல்  தெல த் ம் 
கைட  எ த் மாம்.  ' 'நான்  ஆ  ம் அந்த மா  க் ேறன் . நான் இ க் றவராகேவ 
இ க் ேறன் . நான் எல்லாவற் ற் ம் எல்லா மா  க் ேறன்”. அ  உண்ைம.  ' 'மரித்ேதன் , 
ஆனா ம் சதா காலங்களி ம்  உ ேரா  க் ேறன் . நான் மரணத் ற் ம் பாதாளத் ற்  ரிய 
 ற ேகால்கைள உைடயவரா  க் ேறன் '', ஓ, என்ேன!நீங்கள்  இங்  கண்ெட த்த 
ெபாற்கட் ைய ெம ேகற் க் ெகாண்ேட ேபானால், அ  இேய  ல்   வைட ம்.

இன் ம்     ேநரம்,  ன்  நாம் நி த்  டலாம். ஆம். நாம் எதற்காக காத் க் 
ெகாண்  க் ேறாம்? இக் ட்டத் ற்  நீங்கள்  எதற்காக வந்  க்  ர்கள்? நீங்கள்  வந் ள்ள 
ேநாக்கெமன்ன? இவ் லகம் எதற்காக த த் க் ெகாண்  க் ற ? அ  ண்  எதற்காக 
ெதாங் க் ெகாண்  க் ற ?  -  இந்த  லக்   க ம்  அ க்க ம்? இைவெயல்லாம் எைத 
  க் ன்றன?
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இப்ெபா   ஒ  நி டம் ேராமர்.  8-ம் அ காரத் ற்    ப் ங்கள் . இ  எதற்காக காத் க் 
ெகாண்  க் ற ?இைவயைனத் ம் எதற்காக காத் க் ெகாண்  க் ன்றன? ேராமர்.  8 -ம் 
அ காரம். அைத இனிைமயாக்க நாம் 19 -ம் வசனத்   ந்  ப க்கத் ெதாடங் ேவாம். சரி. 
ேராமர்.  8 -ம்அ காரம். அதற்  நான்   ம்  ட்ேடன் . ஆம், ஐயா.  8 -ம் அ காரம்.  1 8 -ம் 
வசனத்   ந்  ெதாடங் ேவாம். 14-ம் வசனத்   ந்ேத ெதாடங் ேவாம்.

ேம ம் எவர்கள் ேதவ ைடய ஆ  னாேல நடத்தப்ப  றார்கேளா, அவர்கள் ேதவ ைடய 
 த் ரரா  க் றார்கள் .

அந்தப்ப    ம்ப ம் பயப்ப  றதற்  நீங்கள்  அ ைமத் தனத் ன் ஆ ையப் ெபறாமல்...

“ஓ, என்னால் நிற்க    மா என்  ெதரிய ல்ைலேய. ஊ, ஊ, ஊ, நான்  மாத் ரம்  உ  யாக 
நின்றால்” நானாக நிற்ப  ஒன்  ல்ைல. அவர ் என்ைனப்   த்  நி த்  நான்  அவ க் ள்  
இ ப்பேத  க் யம்.
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நீங்கள்  “நான் அவ க் ள்  இ ந்தால் என்  ேகட்கலாம்.  ரஸ் ேடரியன்களா ய நீங்கள் , 
எங்க க்  அ ல் எப்ெபா  ம்   வாசம் உண்  என் ன் ர்கள் . ஆனால் உங்கள்  வாழ்க்ைக 
நீங்கள்  அவ க் ள்  இல்ைல என்பைத நி  க் ற . அவர்  ரசங் த்த அந்த   ேசஷத்ைத நீ 
  வா யாமல் ேபானால், நீ அவ க் ள்  இல்ைல என்ப    வா ற .

பாப் ஸ் கள் , நிச்சயமாக நாங்கள்  நித் ய பா காப்  (Eternal security) என்ப ல் நம் க்ைக 
ெகாண் ள்ேளாம் என் ன்றனர். ஆனால் அவர்கள்    ட்   ைகத் , நடனங்களில் பங்  
ெகாள் ன்றனர். ெபண்கள்  தைலம ைர கத்தரித் ,  கத் ல் வர்ணம்  ட்  நடக் ன்றனர.் 
அைத எப்ப  வர்ணிப்பெதன்ேற ெதரிய ல்ைல. நீங்கள்  அைத   வா க்க ல்ைலெயன்  
உங்கள்  கனிகள்  நி  க் ன்றன.

''ெதய் க  கமளித்த ல் உங்க க்  நம் க்ைக ண்ட ?'', என்  நான்  ேகட்டால்,

''ஓ, அ   ன்காலத்   ந்த ஒன்  என்  டாக்டர் ேஜான்ஸ்     ன்றார'்' என்  ப ல் 
வ  ன்ற .

நல்ல , மாய்மாலக்காரேன! உனக்  என்ன ேநர்ந்த ? வஞ் க்கப்பட்ட  ள்ைளேய, நீ 
  ேசஷத்ைத  ட்  ெவ  ரம் அகன்  ெசன்  ட்டாய். அ   க ம் பரிதாபம். நீ ேச  
நிைறந்த பாைதக் , எரிந்  ெகாண்  க் ம்   ய க்  வ    ப்பப்பட்  க் றாய். அவர ்
என்ன    ள்ளார் என்பைத உன்னால்  ரிந்  ெகாள்ள  ய ல்ைல. இேய    ஸ்  
இப்ெபா   மாம்சத் ல்  ேதான்ற ல்ைல என்  அ க்ைக  பண் ம்  ஒவ்ெவா  ஆ  ம்  தவறான
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ஆ யா ம். இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம், மாறாதவராயா  க் றார் என்  ேவதம் 
   ன்ற . அவர ்அன்  என்ன ெசான்னாேரா, அப்ப ேய இன் ம்  இ க் றார.் அவர ் என் ம் 
அவ்வாேற இ க் றார.் கவனி ங்கள்:

அந்தப ,   ம்ப ம் பயப்ப  றதற்  நீங்கள்  அ ைமத்தனத் ன்  ஆ ையப் ெபறாமல், 
அப்பா  தாேவ என்   ப் டப் பண்  ற (சைபேயார ் ' த் ர   காரத் ன் ' என்  
   ன்றனர.்) ஆ ைய ெபற் ர்கள்.
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நீங்கள்    காரப்  த் ரரான  ற , உங்கள்  ஸ்தானத் ல்  ைவக்கப்ப  ன் ர்கள் . ைவபவம் 
  வைடந்த டன் , நீங்கள்  அந்த சரீரத் ல்  சரியான இடத் ல்  ைவக்கப்ப  ன் ர்கள் . நீங்கள்  
ம ப  ம்  றக் ம் ேபா ,  மார ம்  மாரத் க மா    ன் ர்கள் . ஆனால் இப்ெபா   
உங்கள்  ஸ்தானத் ல்  ெபா த்தப்ப  ன் ர்கள்.

அந்தப்ப ,   ம்ப ம் பயப்ப  றதற்  நீங்கள்  அ ைமத்தனத் ன்  ஆ ையப் ெபறாமல், 
அப்பா,  தாேவ என்   ப் டப்பண்  ற  த் ர   காரத் ன்  ஆ ையப் ெபற் ர்கள்.

நாம் ேதவ ைடய  ள்ைளகளா  க் ேறாெமன்  ஆ யானவர் தாேம நம் ைடய 
ஆ  டேன  டச் சாட்  ெகா க் றார.்

அ  எப்ப  ெசய் ற ? நீங்கள் ,  ' 'ேதவ ைடய ம ைம! அல்ேல யா! நான் ேதவ ைடய 
 ள்ைள“ என்  ெசால் க் ெகாண்ேட, நீங்கள்  ெசய் ம் காரியங்களில் ஈ பட்டால் ! ேதவ ைடய 
ஆ யானவர் ேதவ ைடய  ரிையகைள மாத் ரேம ெசய்வார.்

''என்ைன   வா க் றவன்  நான் ெசய் ற காரியங்கைளத் தா ம் ெசய்வான் '' என்  இேய  
  னார.் பா ங்கள்? பா ங்கள்?

இந்த  ராட்ைச ெச  வளர்ந்  ஒ  ெகாத்   ராட்ைச பழங்கைளக் ெகா த் , அ ல் 
ேவெறா   ைள வளர்ந் , அந்த  ைள ல்  சனிக்காய் ேதான் மானால், ஏேதா தவ ள்ள , 
பா ங்கள்! அ  ஒட் ப் ேபாடப்பட்ட சைப, ஒட்  ேபாடப்பட்ட  ராட்ைச ெச , ஒட் ப் ேபாடப்பட்ட 
ஒ  மனிதன். ஒ வன்  ஒ  ஸ்தாபனத்ைத சார்ந்  ந் , அேத சமயத் ல் தன்ைன   ஸ்தவன்  
என்  அைழத் க் ெகாண்  அவ க்  பரி த்த ஆ  ம், ேதவ ைடய வல்லைம ம் 
மற்ெறல்லா ம் இல்லாமல் ேபானால்...
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நீங்கள்  அந்நிய பாைஷ ேப    ேபாைத  ள்ளவர்கள்  ேபால் நடந்  ெகாள்ளலாம். 
 சா கள்  அந்நிய பாைஷ ேப வைத நான் கண்  க் ேறன் . ஆம், ஐயா, அைவ ஆ  ல் 
நடனமா ,  ச்ச ட் , வா ல்  ைரதள் வைத நான்  கண்  க் ேறன் . அைதக்   த்  
இப்ெபா   நான் ேபச ல்ைல. நான் ேதவ ைடய ஆ ையக்   த்  ேப க் 
ெகாண்  க் ேறன் .
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நாம் ேதவ ைடய  ள்ைளகளா  க் ேறாெமன்  ஆ யானவர் தாேம நம் ைடய ஆ  டன் 
 டச் சாட்  ெகா க் றார.்

நாம்  ள்ைளகளானால்  தந்தர மாேம; ேதவ ைடய  தந்தர ம்   ஸ்  க்  
உடன் தந்தர மாேம;   ஸ்  டன்  நாம் ம ைமப்ப ம்ப க்  அவ டேன  டப் பா பட்டால் 
அப்ப யா ம்.

ஆதலால் இக்காலத் ப் பா கள்....

இைத சற்  ேக ங்கள் . ஓ, அ   க ம் அழகானதல்லவா?

ஆதலால் இக்காலத்  பா கள் இனி நம் டத் ல்  ெவளிப்ப ம் ம ைமக்  ஒப் டத் 
தக்கைவகள்  அல்லெவன்  எண்  ேறன் .

ேம ம் ேதவ ைடய  ள்ைளகள் ெவளிப்ப வதற்    ஷ் யான ...

ேவதாகமத் ன்  ந  ல்  ேரக்க ெமா  ல் '  ஷ் யான ' என்  எ தப்பட் ள்ள .

...  ந்த ஆவேலாேட காத் க் ெகாண்  க் ற .

எல்லாம் எதற்காக காத் க் ெகாண்  க் ற !      ஷ்  ம் எதற்காக காத் க் 
ெகாண்  க் ற ? ேதவ ைடய  ள்ைளகள்  ெவளிப்ப வதற் . சைபயான  அதன் ஸ்தானத் ல் 
ெபா த்தப்பட அ  காத் க் ெகாண்  க் ற . ஆதாம் ேதவ ைடய  த் ரனா  ந்தேபா , 
அவ ைடய ஆ க்கம் எங்  ந்த ?    ல்.   ைய அவன் ஆ க்கம் ெகாண்  ந்தான் . அ  
சரியா? அவர ்அப்ெபா   ஏல், ஏலா, ஏேலா ம் ஆக இல்ைல. அவர ் ேயேகாவாவாக  ந்தார். 
பா ங்கள்? அதாவ ,  “நான்  ேதவன். என்ைன  ட தாழ்வானவர்கைள நான்  பைடத்  என்  ழ் 
ெகாண்  க் ேறன் . அவர்க க்  நான் ஆ க்கத்ைத அளித் ள்ேளன் .    அவர்கள் 
ஆ க்கத் ன்    ள்ள ”. மனிதன்    ன்  ேமல் ஆ க்கம்  ெகாண்  ந்தான் .      ஷ்  ேம 
இப்ெபா   ேதவ ைடய  ள்ைளகள் ெவளிப்ப வதற்காக காத் க் ெகாண்  க் ற .

86

அந்த ம ழ்ச் யான ஆ ரம் வ ட நாள் வரக் காத்  க் ேறாம்.
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அப்ெபா   நம  ஆ ர்வ க்கப்பட்ட ஆண்டவர ்வந் 

காத்  க் ம் தம் மணவாட் ையக் ெகாண்  ெசல்வார.்

அந்த இனிைமயான   தைலக்காக

   த த்  அ   ெகாண்  க் ற .

அப்ெபா   நம  இரட்சகர ் ண் ம்

  க்  வ வார.்

அ  சரியா? காத் க் ெகாண்  க் ற . ேதவன் தம  சைபைய அதன் ஸ்தானத் ல்  
ெபா த்  அவர ் ெவளிப்பட் ,  “ஒ  நபர ்  லம்  ரிைய ெசய்ய  யன்  ெகாண்  க் றார.் 
இேதா என் ஆ  தைட ன்  அவ க் ள்  ஓ  ன்ற . ஆைகயால் அவன்  லம் நான்  ரிைய 
ெசய்ய    ம்'' என் றார்.  ன்  ேவெறா வைர ெகாண்  வந் , அவ ைடய ஸ்தானத் ல் 
அவைன ைவத் ,  ”என்னால் அவைன ெபா த்த    ற '' என் றார்.  த் ர   காரம், 
ெபா த் தல், ெவளிப்ப த் தல்; அவைன ெதரிந்ெத த்  அவ க்  ஒ  ைவபவத்ைத நடத் , 
ஒ  ேதவ  தைன அ ப்  அவைனச ் சந் க்கச ்ெசய்  அவ க்  ஒன்ைற ேபா த் , அவன் 
உண்ைமையக்   ம் ேபா  அவன் ஏேதா ஒன்ைற ேஜா த்    னால், அ  பலன் தரா . 
இல்ைல, இல்ைல, அ   ரிைய ெசய்யா . அப்ப ப்பட்ட அேநக காரியங்கைள நாம் கண் டாக 
கண்ேடாம். ஆனால் நான் இப்ெபா     க் ெகாண்  ப்ப  ேதவ ைடய  ள்ைளகள்  
ெவளிப்ப தலா ம். ேதவன் தம்ைம ஒ வன்   லம் ெவளிப்ப த்  அவைன அ ப்  றார.் அவன் 
 றப்பட்  ெசல் றான் . அவன்   ம் அைனத் ம் சத் யம். அவன் ெசயல்கள்  அைனத் ம் 
சத் யம். அவ ைடய ெசயல்களின்   லம் அவன்    ஸ் ைவ ெவளிப்ப த்  ன்றான் . அவைன 
எப்ப  நீங்கள்  அைடயாளம் கண்  ெகாள் ர்கள்? அவன் ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் உ  யாய் 
நிைல நிற்பதன்   லம். பா ங்கள்? ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் அவர்கள் உ  யாய் நிைல 
நிற்பதன்   லேம நீங்கள்  “எல்லா மனிதைர ம் அைடயாளம் கண்  ெகாள்ள    ம். அவர்கள் 
ேதவ ைடய வசனத் ன்ப  நிற்கா ட்டால் , அவர்க க் ள்  வன் இல்ைல'' என்  ேவதம் 
உைரக் ன்ற . பா ங்கள்? அவர்கைள தனிேய  ட்   ங்கள் .
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இப்ெபா   ெதாடர்ந்  ப ப்ேபாம். நாம் நி த்த ேவண் ம். ஏெனனில் ேநரமா க் ெகாண்ேட 
ேபா ன்ற . சரி 9-ம் வசனம். (எேப: 1:9; த  ல் 10 வசனம்)
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தமக் ள்ேள  ர்மானித்  ந்த தம் ைடய தய ள்ள  த்தத் ன்  இரக யத்ைத எங்க க்  
அ  த்தார்.

அவர ்உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேப தமக் ள்ேள  ர்மானித்  ந்தார். எத்தைன ேபர ்  ரிந்  
ெகாண் ர்கள்? பா ங்கள்?

காலங்கள் நிைறேவ ம் ேபா ...

ஓ, நாம் ம ப  ம் அதற்  வந்   ட்ேடாம். பா ங்கள்?

அைத நாம் கடந்  ெசல்ேவாம்.

எத்தைன ேபர ் காலங்களில் (dispensations) நம் க்ைக ெகாண்  க்  ர்கள்?  ' 'காலங்கள் 
நிைறேவ ம் ேபா '' என்  ேவதம்    ன்ற . ' 'காலங்கள் நிைறேவ தல் (dispensation of the 
fullness of time) என்றால்  என்ன? ேமாேச ன்  நியாயப் ரமாண காலம்  ஒன்  ந்த , ேயாவான் 
ஸ்நானனின்  காலம் ஒன்  ந்த .   ஸ்  ன்  காலம் ஒன்  ந்த . சைப ஸ்தாபனங்களின்  
காலம் ஒன்  ந்த . பரி த்த ஆ  ஊற்றப்ப த ன்  காலம் ஒன்  ந்த . இப்ெபா    த் ர 
  காரத் ன்  காலம். அதற்காக தான் உலகம் த ப் டன்  காத்  க் ற .  ' 'காலங்கள்  
நிைறேவ ம் ேபா '' காலங்கள்  நிைறேவ தல் என்றால் என்ன? மரித்ேதார் உ ேராெட ந் , 
 யா  அறேவ அகன் ,    த ப்பைத நி த்   ம் காலம் தான்  “காலங்கள் நிைறேவ தல்”, 
இைத கவனி ங்கள்:
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காலங்கள் நிைறேவ ம் ேபா   ளங் ம் நியமத் ன்  ப  பரேலாகத்   க் றைவக ம் 
 ேலாகத்   க் றைவக மா ய சகல ம்   ஸ்  க் ள்ேள  ட்டப்பட ேவண் ெமன் ...

அதற்காக நீங்கள்  ம ழ்ச்  ெகாண்டவர்களா  க்  ர்கள்  அல்லவா? அவர ் அைத எப்ப  
ெசய்யப் ேபா ன்றார்?யா க் ள் அவர் சகலவற்ைற ம்  ட்டப ் ேபா றார்?  (சைபேயார,் 
  ஸ்  க் ள்  என்  ப லளிக் ன்றனர ் -  ஆ ). நாம் எப்ப    ஸ்  க் ள்ளாக  ரேவ க்க 
   ம்?ஒேர ஆ  னாேல நாெமல்லா ம் ஒேர சரீரத் ற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம் 
பண்ணப்பட்  க் ேறாம். அ  யா ைடய சரீரம்?  ( “  ஸ்   ைடய '') அ  ஏற்கனேவ 
நியாயந் ர்க்கப்பட்  ட்ட  ( ”ஆெமன் '') அவர ் நம  ஆக் ைனைய ஏற் க் ெகாண்டார.் 
அப்ப யானால் நாம் யார?்  “நான்  இரத்தத்ைத பார்க் ம் ேபா , உங்கைளக் கடந்  ெசல்ேவன் '' 
அவர ் ஒவ்ெவா   ைற ம் அந்த சரீரத்ைதப் பார்க் ம்ேபா , அ  இரத்தம் ேதாய்ந்ததாய் 
அங் ள்ள . நான் எப்ப  அதற் ள்ளாேனன் ? பரி த்த ஆ  ன்  லமாக அவர ் கடந்  
ெசல் றார.் ஓ, என்ேன!
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காலங்கள் நிைறேவ ம்ேபா   ளங் ம் நியமத் ன்ப  பரேலாகத்   க் றைவக ம் 
 ேலாகத்   க் றைவக மா ய சகல ம்   ஸ்  க் ள்ேள  ட்டப்பட ேவண் ெமன் .

இப்ெபா   ஒ  நாமத்ைதக்   த்  நீங்கள்  ேபச   ம் னால்; சற்  ேநரம் அைதக்   த்  
ேப ேவாம். பரேலாகத்  ள்ள   ம்பம் அைனத் ம் என்னெவன்  ெபயரிடப்பட் ள்ள ? 
(சைபேயார,்  'இேய    ஸ் ' என் ன்றனர் -  ஆ .)     ள்ள   ம்பம் அைனத் ம் 
என்னெவன்  ெபயரிடப்பட் ள்ள ? ('இேய    ஸ் ').
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இங்  அேநக அ ைமயான ெபண்கள் உள்ளனர் -   க ம் அ ைமயானவர்கள். ஆனால் ஒேர 
ஒ    ம   ரான்ஹாம் மாத் ரேம இ க் ன்றாள் -    ம   ல் யம்  ரான்ஹாம், அவள் என் 
மைன . அவள் என் டன்  ட் ற்  ெசல் ன்றாள் . பா ங்கள்? மற்ற ெபண்கள் அவரவர் 
கணவர்க டன்       ம்  ன்றனர்.

அ  ேபான் ,  வ ள்ள ேதவனின்   க் ம் மகத்தான சைப ஒன்  மாத் ரேம ண் . அவன் 
அவ ைடய நாமத்ைத தரித்  க் ன்றான் . அவன் அவ ைடய ஆ  னால் 
நிைறந்  க் ன்றான் . அ  உண்ைம.

நான் நற் ரிையக க்  கண்டனம் ெதரி க்க ல்ைல. நான்  ம த் வமைனகள் , மற்ற 
காரியங்கள்  இைவக க்  கண்டனம் ெதரி க்க ல்ைல. அைவெயல்லாம் நல்லைவேய. அவர்கள் 
ெசய் ம் காரியங்க க்  நான் கண்டனம் ெதரி க்க ல்ைல. அைவ எளிேயார்க் , அவ   ம்  
மானிட க்  ஆ ர்வாதமாய் அைமந் ள்ளன. அவர்க ைடய மகத்தான ஸ்தாபனங்க ம் ேகா க் 
கணக்கான டாலர்க ம்,  ைலகளில் இ க் ம் ம பானக் கைடகைளக் காட்  ம் இைவகைளக் 
காணேவ நான் ெபரி ம்   ம்  ேறன் . அவர்கைள  ரசங்க  டத் ல்  நிற் ம் ேபாதகர்கள் 
என் ம்  ைற ல் ெகளர க் ேறன் .
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ஆனால் காலங்கள் நிைறேவ ம்ேபா , ஒன்   ட்டப்பட ேவண் ய ேநரம் வ ம் த ணத் ல், 
ேதவ ைடய  த் ரர ்ெவளிப்ப வதற்காக நாம் காத்  க்க ேவண் யதா ள்ள . அந்த  கத் ல் 
  ஸ்  க் ள்  சகலத்ைத ம் அவர ்  ட்ட ேவண் ம்.   ஸ்  என்றால் என்ன? நாம் எப்ப  
அவ க் ள்ளாக    ம்? Iெகாரி. 12: நாம் எல்லா ம் ஒேர ஆ  னாேல ஒேர, சரீரத் ற் ள்ளாக 
-  அதாவ    ஸ்  ன்  சரீரத் ற் ள்ளாக - ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட் , ஒவ்ெவா  வாரத்  ம் 
அவ க்  க் ம் நற்காரியங்கள்  அைனத்  ம்  நாம் பங்  ெகாள்பவர்களா  க் ேறாம் . அ  
சரியா?    உலகேம த த் , அ   ேதவ ைடய  த் ரர ் ெவளிப்ப வதற்காக காத் க்  
ெகாண்  க் ற . அப்ெபா     ஸ்  ம் சைப ம் ஒன்றாக  ட்டப வார்கள்.

காலங்கள் நிைறேவ ம் ேபா   ளங் ம் நியமத் ன்ப  பரேலாகத்   க் றைவக ம் 
 ேலாகத்   க் றைவக மா ய சகல ம்   ஸ்  க் ள்ேள  ட்டப்பட ேவண் ெமன் 

தமக் ள்ேள  ர்மானித்  ந்த தம் ைடய தய ள்ள  த்தத் ன்  இரக யத்ைத எங்க க்  
அ  த்தார்.

...  ஸ்  க் ள்  அவ ைடய  தந்தரமா ம்ப  (inheritance) ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ேடாம்.

ஓ, சேகாதரன் ெந ல், இவ்வள  ேநரம் எ த் க் ெகாண்டதற்  மன்னிக்க ம் . நான் ... 
'' தந்தரம்“ என் ம் அந்த வார்த்ைத. ஓ, என்ேன! அ   ட் ன்  உற ன்   ைறயானா ய 
சேகாதரன் என்  நான ேவன். சேகாதரேன நான்  ைபத் யம்   த்தவனல்ல என்  
நிைனக் ேறன் . ஓ, என்ேன! அ  என்ன?  தந் ரம் (inheritance). நாம்  தந்தரவாளியா  ட்ேடாம். 
 தந் ரத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்ள யாராவ  ஒ வர ் ஏதாவெதான்ைற நமக்காக  ட்  க்க 
ேவண் ம். உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேப ேதவன் ஒன்ைற உங்க க்காக ட்  ந்தார.் அ தான் 
 த்தகத் ல் எ தப்பட் ள்ள நாமம். ஆட் க் ட் யானவர் அ க்கப்ப ம் ேபா , நீங்க ம் 
அவ டன்  அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்ப  ர்கள் . இக்க த்ைத இன் ர  ேப வதற்காக 
ைவத் க் ெகாள்ளலாம். இன் ம்  சற்  ெதாடர்ந்  ப ப்ேபாம், என்ேன, என்ேன! இன் ர  நாம் 
எப்ப  3 -ம் வசனத் ற்  வசனங்கள்   ட   க்க ல்ைலேய. நாம் இப்ெபா     க்கப் 
ேபா ேறாம். அதற்   ன்பாக இைத ப த்   டப் ேபா ன்ேறன் .
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...  ஸ்  க் ள்  அவ ைடய  தந்தரமா ம்ப  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ேடாம்.93

என்ன? இந்த  தந் ரத்ைத நாம் எப்ப  ெபற் க் ெகாண்ேடாம்? நாம் உத்தமமாக நடந்ேதாம் 
என்பதனாலா? நாம் எவ்வா  இந்த  தந்தரத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்ேடாம்? நாம்  ன் 
  க்கப்பட்டதனால். ஆெமன் , வ் ! என் ஆர் னிய சேகாதரேர, அைத நீங்கள்  ஏற் க் ெகாள்வ  
 க ம் க னம் என்ற ேவன். உங்கைளப ்  ண்ப த்த ேவண் ெம ம் ேநாக்கம் எனக் ல்ைல. 
ஆனால் நான்  ன்  க்கப்பட்ேடன்  என்  அ ந்  ெகாள்வ  எனக்  நல் ணர்ைவத் த  ன்ற . 
சேகாதரேன, நீங்கள்  அைத ெபற் க் ெகாண் ர்கள் . உங்களால் அைத பார்க்க   ய ல்ைல. 
ஆ  ம் அைத நீங்கள்  ெபற் க் ெகாண் ர்கள் . பா ங்கள்? நீங்கள்  சரிேய. பா ங்கள் ! ஆனால் 
நீங்கள் ..., பா ங்கள்? ஆனால் அைத காண்ப  நல்லதா  க் ம். ஆம். சேகா. ெந ல் அன்  
வைள கள் ேபாட்ட பாைதையக்   த்  (arcade)   ன  ேபான்  .  ' 'உங்க க்  இ ப்பைத 
நீங்கள்  பார்க்க ேவண் மானால், ஒ  ஏணி ன் ேமேல  பார்க்க ேவண் ம்'', ஆம் ஐயா. அ தான். 
ேதவ ைடய பரி த்த ஆ யானவேர, நமக் ள்ள  என்னெவன்  அ  க் ம் ஏணியா ம், 
பா ங்கள்
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பா ங்கள்,  தந்தரம், ஓ, என்ேன அ  எத்தைகய  தந்தரம்?94

தம   த்தத் ன்  ஆேலாசைனக் த் தக்கதாக எல்லாவற்ைற ம் நடப் க் ற அவ ைடய 
 ர்மானத் ன்  ப ேய, நாங்கள்   ன்   க்கப்பட் ...

அவர ் தந்ைத ஆவதற்   ன்ேப, அவர ் ேதவனாக ஆவதற்   ன்ேப, அவர ் இரட்சகராக 
ஆவதற்   ன்ேப, அவர ்  கமளிப்பவராக ஆவதற்   ன்ேப -  இைவயைனத் ற் ம்   ன்ேப - 
அவர ்  ன்  த் , ஆட் க் ட் யானவரின் ெபயைர  த்தகத் ல் எ  , தம   ன்ன ைவக் 
ெகாண்  காலங்கள் அைனத்ைத ம்  னிந்  ேநாக்  உங்கள்  ெபயைரக் கண்  அைத ம் அந்த 
 த்தகத் ல் எ  னால், அ  என்ன?  ல காலம் க த்  பாவ ள்ள ெபற்ேறார்களின்   லம் 
இவ் ல ல்  நாம்  றக் ன்ேறாம். நாம் இவ் ல ல் இ ந்  ெகாண்  க் ம்ேபா , அந்த ேகாண 
 க்   தனா ய ப ைலப் ேபான்   தலாவதாக நாம் எல்லாவற்ைற ம்   த்ெத யத் 
ெதாடங் ேனாம். ஆனால் ஏேதா ஒன் , ''இங்ேக, இங்ேக, இங்ேக, இங்ேக!“ என்  நம் டம்  றத் 
ெதாடங் ன .

நாம், “அப்பா  தாேவ”, என்ேறாம்.

அப்ெபா   நாம் வரத்ெதாடங் ேனாம், பா ங்கள்? நம் ைடய  தந்தரத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள் ம்ப  நாம் அவ க் ள்   ன்   க்கப்பட்ேடாம். உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்ேப நாம் அந்த 
 தந்தரத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்ேடாம். பா ங்கள் ! ஓ! தம   த்தத் ன்  ஆேலாசைனக் த் 
தக்கதாக எல்லாவற்ைற ம் அவர ் நடப் க் றார ் -  அவர ் ேதவனாக ம் இரட்சகராக ம் ஆக 
ேவண் ெமன் . அ   ற்  ம் உண்ைம.

நீங்க ம் இரட் ப் ன்    ேசஷமா ய சத் யவசனத்ைதக் ேகட் ...95

யார ்சத் யம்? இேய ேவ சத் யமா  க் றார ் -    ேசஷமா ய சத் யம் எந்த   ேசஷம்? 
ஒேர ஒ    ேசஷம் மாத் ரேம உண் .  ' 'வானத்   ந்  வ  ற ஒ   த ம் ேவெறா  
  ேசஷத்ைதப்  ரசங் த்தால், அவன் ச க்கப்பட்டவனா  க்கக் கடவன் '' என்  கலாத் யர் 
 தலாம் அ காரம் உைரக் ன்ற . இ  தான்   ேசஷம். உங்கள்  இரட் ப் ன்    ேசஷம். 
ேவெறா    ேசஷம் இல்ைல. ''நாம் இரட் க்கப்ப ம் ப க்  வானத் ன்  ெழங் ம் ேவெறா  
நாமம் கட்டைள டப்பட ல்ைல“. எந்த நாமத் ல் நாம் இரட் க்கப்ப  ன்ேறாம்?('கர்த்தரா ய 
இேய    ஸ் ' என்  சைபேயார ் ைடயளிக் ன்றனர் - ஆ .) ஓ, என்ேன!

...  வா களானேபா  (ஆங் ல ேவதாகமத் ல்,  “after  that ye bel ieved”,  அதாவ , 
“  வா களான  ற ” என் ம் அர்த்தத் ல் எ தப்பட் ள்ள  -  த ழாக் ேயான்) 
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரி த்த ஆ யால்  அவ க் ள்   த் ைர ேபாடப்பட் ர்கள்.

ஓ, “  வா களான  ற ”, சேகாதரேன, இைத நாம் எப்ப   ைரவாக கடந்  ெசல்ல   ம்? 
இன் ர க்காக அைத  ட்  ைவப்ேபாம். என்ன ெசால் ன் ர்கள்? ஓ, என்ேன அைத கடந்  
என்னால் ெசல்ல   ய ல்ைல. இன் ர க்காக அைத ட்  ைவப்ேபாம்.  ' ' த் ைர 
ேபாடப்பட் ர்கள்' என் ம் வார்த்ைதைய  வரிக்காமல் என்னால்  ட   யா  -  நாம் எவ்வா  
 த் ைரக் ள் வ  ேறாம் என் .

 ன்   த்த ன்ப   தந்தரம். நான் ஒன்ைற  தந்தரமாகப் ெபற் க் ெகாண்ேடன் . அ  என்ன 
 தந்தரம்? யாரா  ம் ஒ வர ் ஏதாவெதான்ைற எனக்   தந்தரமாக  ட் ப் ேபா  க்க 
ேவண் ம்,  “இேய  எனக்   தந்தரத்ைத ைவத்   ட் ப் ேபா  க் றார'்' என்  நீங்கள்  
   ன் ர்கள் , அைத ம ப  ம்   ங்கள்! இேய  எனக்   தந்தரத்ைத ைவத்   ட் ப் 
ேபாக ல்ைல. அவர ்இவ் ல ற்  இறங்  வந் , உங்கள்   தந்தரத் க்காக  ரயத்ைத ெச த் , 
உங்கள் , உங்க ைடய  தந்தரத் க்  ெகாண்  வந்தார், ஆனால் உங்கள்  ெபயர ்
உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேப ஆட் க் ட் யானவரின்   வ  ஸ்தகத் ல் எ தப்பட்  ட்ட . 
ேதவன் உங்க க்  உங்கள்   தந்தரத்ைத அளித்தார். அ தான்   த ல் நிகழ்ந்த . இேய  
வந் ... அேநகர ் அைத இவ் தமாக  த்தரிக் ன்றனர்.  ' 'ேதவன்   னார:் அேநகர ் இழந்த 
நிைல ல் இ க் ன்றனர.் அவர்கள் இரட் க்கப்பட ேவண் ம். எனேவ நான்  இேய ைவ 
அ ப்  ேறன் , ஒ க்கால் யாரா  ம் மனஸ்தாபப்பட்  நான் என்ன ெசய்ேதன்  என்  அ ந்  
இரட் க்கப்ப வார்கள்” என் ம் க த்ைத அவர்கள் ெகாண்  க் ன்றனர.் ஓ, ேதவன் இரக்கம் 
பாராட் வாராக! என் அ வலகத்ைத  ல ேநரங்களில்  க ம் ேமாசமாக நான் நிர்வாகம் ெசய் ம் 
அந்த நிைல  ம்  ட, நாேன அப்ப  ெசய்யமாட்ேடன்  என்றால், ேதவன் அப்ப  ெசய்வாரா 
என்ன?
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ேதவன் தம   ன்ன  ன்  லம், யார ்இரட் க்கப்ப வார்கள் என் ம், யார ்இரட் க்கப்பட 
மாட்டார்கள் என் ம்  ட்டவட்டமாக அ ந்  ந்தார். இம் ைற ல் அவர் ஏற்கனேவ ெதரிந்  
ெகாண்டவர்கைள இரட் க்கேவ அவர ்இேய ைவ அ ப் னார.் இப்ெபா   ப த்த வசனத் ற்  
ஐந்  வசனங்க க்   ன்னால்,  “அவர ்உலகத ் ேதாற்றத் க்   ன்ேன   ஸ்  க் ள்  நம்ைம 
ெதரிந்  ெகாண்டார'்' என்  ப ல்  ற ல்ைலயா. அ தான்  நம   தந்தரம். ேதவன் நம்ைம 
ெதரிந்  ெகாண்  இேய  வந்  அதற்கான  ரயத்ைத ெச த் ம்ப  ெசய்தார.் அந்த  ரயம் 
என்ன? அவர ்  ந் ன இரத்தம். அதன்  ைளவாக பாவம் எ  ம் நம  கணக் ல்  
எ க்கப்ப வ ல்ைல. அதற்காக நாம் ஒன் ேம ெசய்ய ல்ைல. ஆனால் நீங்கள் ...
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''சத் யத்ைத அ  ற அ ைவ அைடந்த  ன்  ஒ வன்  மனப் ர்வமாய்  பாவஞ் ெசய்தால் , 
பாவங்களினி த்தம் ெச த்தத் தக்க ேவெறா  ப  இனி ல்ைல.''

நீங்கள்  எ ந் ,  “சேகா.  ரன்ஹாேம, அைதக்    த்  என்ன ெசால்  ர்கள்?'' என்  
ேகட்கலாம்.

ஆனால் இங்  கவனி ங்கள்:  “சத் யத்ைத அ  ற அ ைவ அைடந்த  ன் '', அவர்கள் 
சத் யத்ைத ஏற் க் ெகாள்ள ல்ைல, சத் யத்ைத அ  ற அ ைவ மாத் ரம் அைடந்  ந்தனர். 
பா ங்கள்? ஒ  தரம்  ரகா க்கப்பட் ம், பரம ஈைவ    பார்த் , பரி த்த ஆ ையப் ெபற் ம் 
ம த த் ப் ேபானவர்கள்  ம ப  ம்   ப் க் ற   டாத காரியம். இவர்கள்  தான் எல்ைல 
ேகா    வா கள் . இைத   த்  அேநகர ்எனக்  க தம் எ    ந்தனர்.

அந்த எல்ைலக் ேகாட்    வா கள்  அந்த எல்ைல வைர ம் ெசன்றார்கள் . ஆனால் 
ேயா வா ம் காேல ம் அதற்  அப்பால் அங்ேக ெசன்றனர.் ஏன்? இப்ெபா  , அங்  ந்த 
ேதசத்ைத நாம் பரி த்த ஆ  என்றைழப்ேபாம். அவர்கேளா இங்ேக இப்பக்கம் உள்ளனர். பரி த்த 
ஆ  இங்ேக உள்ள . ஆனால் அவர்கள்  அங்ேக ெவளிேய இ ந்தனர.் நீங்கள்  பா ங்கள்? 
வாக் தத்தமான  அங்ேக  ந்த . நல்ல , அவர்கள் ,  ' 'ஒவ்ெவா  ேகாத் ரத்  ம், 
ஒவ்ெவா வராக பத்  ேவ காரைர அ ப் ங்கள் . ஏெனனில் நாங்கள்  -  எல்லா ேகாத் ரங்க ம் - 
எங்கள்   தந் ரம் என்னெவன் ம், நாங்கள்  எந்த ஸ்தானத் ல் ைவக்கப்ப ேவாம் என் ம் அ ந்  
ெகாள்ேவாம். ஆகேவ,  ல ேவ காரைர நாங்கள்  அ ப் ேவாம்,'' என்றனர்.
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இந்த ேவ காரர்கள் எல்ைலையக் கடந்  ம  றம் ெசன்றனர.்  “ஓ, நாெமல்லா ம் உ  ம் 
பரி த்தர்கள்  என்றைழக்கப்ப ேவாம். இல்ைல. இல்ைல, நம்மால்   யா '', பா ங்கள்?

ஆனால் ேயா வா ம் காேல ம்,  “அ  எப்ப  இ க் றெதன்  பார்க்கலாம்'' என்     
எல்ைலையக் கடந்  ெசன்  அந்த ேதசத்ைத  ற் ப் பார்த்தனர். அவர்கள் ஒ  ெபரிய  ராட்ைச 
 ைலைய அ த் , தாங்கள்  இ ந்த இடத் ற்  அைத ெகாண்  வந் , ' 'அந்த ேதசம்  க ம் 
நன்றா ள்ள . இந்த  ராட்ைச  ைல   ந்  ெகாஞ்சம் எ த்  சாப் ட் ப் பா ங்கள். அ  
    ந்த ” என்றனர்.

மற்ற ேவ காரர்கேளா,  ' 'ஆம், அ  நன்றாகத்தான்  இ க் ற . ஆனால் நம்மால்   யா . 
அந்த ெபரிய ஸ்தாபனங்கைள எ ர்த்  நிற்பெதன்ப   டாத காரியம். நம்மால்   யா . 
இல்ைல. ஐயா! நம்மால்   யேவ   யா ,'' என்     ட் ,  “நாம் எ ப் க் த்   ம்  
ெசல்லலாம். அங்ேகேய நாம் தங்   ந்தால் நலமா  க் ம். இவர்கைள எ ர்க்க நம்மால் 
  யா . இந்த பாைத  க ம் ேநரா ள்ள . ஓ, நம்மால்   யேவ   யா '' என்றனர்.

காேலேபா, ''எல்ேலா ம் அைம யா  ங்கள் '' என்றான்.99

“ேயா வா ம், எல்ேலா ம் வாைய   ங்கள் . நான்  ஒன்ைறக்  றட் ம்'' என்றான்.

“ஓ, என்ன பரிதாபம், நம்மால்   யா . ஓ, நம்மால்    யேவ   யா . சேகா.  ரான்ஹாேம, 
என்  ட்  ஆட்டத்ைத நான் எப்ப   ட்  ட    ம்! என் தைல ம ைர  ழ ையப் ேபால் நான் 
வளர்க்க ேவண் மானால் எனக்  என்ன ெசய்வெதன்ேற ெதரிய ல்ைல. என்  ட்ைடக் கால் 
சட்ைடைய அணியாமல் நான் எப்ப  இ க்க    ம்?”   ட்    ப்பைத நான்  ட்  ட 
ேவண் மானால், '' நீ எவ்வள  ேமாசமான  ன்மா ரியாய் இ க் றாய். ஆம். என்னால்  டேவ 
  யா .''

ேயா வாேவா,  “ஓ, அ  நன்றா ள்ள . அல்ேல யா அைத நாம் ைகப்பற்றலாம்'' என்றான். 
அ  என்ன? உயர்ந்த  வர்கள் அரணாக அைமந்  ந்த அந்த ெபரிய பட் னங்கைள அவர்கள் 
பார்த்தார்கள். ஆனால் ேயா வா ம் காேல ம் ேதவன் அளித்  ந்த வாக் த்தத்தத்ைதேய 
பார்த்தார்கள். நீங்கள்  யாரா  ந்தா ம் , ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் நிைலத்  நில் ங்கள் . 
ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் உ  யாய் நில் ங்கள் .

ேப  , நீங்கள்  மனந்  ம் , ஒவ்ெவா வ ம் பாவ மன்னிப் க்ெகன்  இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் னாேல ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் . வாக் த்தத்தமான  உங்க க் ம் (எந்த 
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசம்?) உங்கள்   ள்ைளக க் ம், நம் ைடய ேதவனா ய கர்த்தர் 
வரவைழக் ம்  ரத்  ள்ள யாவ க் ம் உண்டா  க் ற '' என்றான் .
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நான்   க் ம் த ணத் ல், இ  உங்கைள தய  ெசய்   ண்ப த்த ேவண்டாம். யாத் ரீக 
பரி த்தர், நசரீன்களா ய நீங்கள்  பரி த்தமாக்கப்ப த ல் வந் , அந்த  ராட்ைசைய கா ம் 
அள ற்  அவ்வள  அ காைம ல்  வந்    ம்  ெசன்  ட் ர்கள். என்ன ேநர்ந்தெதன்  
பா ங்கள்? நீங்கள்  அந்த ேதசத் க் ள்  ரேவ க்கேவ ல்ைல. யாரா  ம் நசரீன் அல்ல  
யாத் ரீக பரி த்தர்  ட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வர ் மகத்தான  கமளிக் ம்  ட்டங்கைள நடத்  
அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் ெசய்வைத எனக் க் காண்  ங்கள்  -  யாரா  ம் 
ஒ வைர எனக் க் காண்  ங்கள். நீங்கள்  எ ப் ேலேய தங் , உங்கைள ெவள்ைளப் 
 ண் க க்   ட் ர்கள் . நீங்கள்  காேதஸ்  - பர்ேனயா ல் நின்  ட் ர்கள். அ  உண்ைம.

கவனி ங்கள் , எ ெரயர ் 6 -ம் அ காரத்   ந்  ஒ  வசனத்ைத   ப் ட   ம்  ேறன் . 
ஒ தரம்   ரகா ப் க்கப்பட் ம்,  பரம  ஈைவ    பார்த் ம்  ம த த் ப்  ேபானவர்கைள
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ம ப  ம்   ப் க் ற   டாத காரியம். இைதக்   த்  உங்க க்  என்ைனக் காட்  ம் 
நன்றாகத் ெதரி ம். இ வைர ெதரியா ட்டால், இப்ெபா   ெதரிந்  ெகாள் ங்கள் .

   பார்த்தல். ஜனங்கள்  சைபக்  ெசன் , அமர்ந்  ெகாண் ,  “அவர்கள் ஒ க்கால் 
சரியா  க்கலாம், ஒ க்கால் சரியா  க்கலாம். ஆனால் ஒன்  மாத் ரம்     ன்ேறன் . 
அதற்    வாசம் அ கம் ேவண் ம்,'' என் ன்றனர்.

“பரம ஈைவ    பார்த் , தன்ைனப் பரி த்தஞ் ெசய்த உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தத்ைத 
அ த்தெமன்  எண்  ன்றனர்.''

ஒ வன் ,  ' 'ேதவனிடத்   ந்  எனக்  ஊ யத் ற்  அைழப்  வந் ள்ள '' என்  
  ம்ேபா , அவ ைடய தாயார் அவைன அ ப்  றாள்.

அவள், ''சரி மகேன,  தலாவதாக நான் ெசய்யேவண் ய , உன்ைன ஒ  ேவதாகமப் பள்ளிக்  
அ ப்ப ேவண் ம்,'' என் றாள் . அ ேவ அவள் ெசய்யக்  ய   ந்த ேமாசமான ெசயல். அ  
உண்ைம. ேதவன் அவ க் ள்  ேபாட  ய ம் எல்லாவற்ைற ம் அந்த ேவதாகமப் பள்ளி ல் 
அவர்கள் எ த் ப் ேபாட்   வார்கள் . அ  உண்ைம.

இப்ெபா   கவனி ங்கள் .102

''சத் யத்ைத அ  ம் அ ைவ அைடந்த  ன்  நாம் மனப்  ர்வமாய் பாவஞ் 
ெசய் றவர்களா  ந்தால்!'' அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்  
ேவதத் ல் கண்ட  ன் ம் அைத  றக்கணித் , உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தத்ைத 
அ த்தெமன்ெறண்ணி...

ஒ வன் ,  ' 'ஆம், நான் ேதவைன   வா க் ேறன் .'' என்  ெசால் ம்ேபா , அவன்  தல் 
அ ைய எ த்  ைவக் றான் .

''ஓ, நான் பரி த்தமாக் த ல் நம் க்ைக ெகாண்    க் ேறன் '' என்  நீ ெசால் ம்ேபா , நீ 
எல்ைல ன  ல்  வந் , பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்  ஆயத்தமா  க் றாய். நீ 
அைத பார்த்   ட் , “எனக்  அைத பற்  ஒன் ம் ெதரியா . அவர்கைளப் ேபால் நான் நடந்  
ெகாள்ள ேவண் ெமன்றால்... இல்ைல. எனக் த் ெதரியா . அப்ப  நடந்  ெகாள் ம் ஜனங்கைள 
அவர்கள் என்னெவன்  அைழக் ன்றனர ்ெதரி மா? என்னால் அப்ப  நடந்  ெகாள்ள    ேமா 
என்னேமா எனக் த் ெதரியா . நான் ெசன்  இன்னின்ன ஸ்தாபனத்ைத ேசர்ந்  ெகாள் ேறன் '' 
பா ங்கள்? பா ங்கள்?

என்ன நடக் ெமன்  ெதரி மா?  ' 'அவர்கள்   ரேவ ப்ப   டாத காரியம். அவர்கள் 
தங்க க்களிக்கப்பட்ட   ைப ன்  நாைள நிந் த்  பாவமாக்  ட்டார்கள்“. ேவதம் அவ்வா  
   ன்ற , அ  ெகா ரமாய் காணப்ப  ற  என்  எனக் த் ெதரி ம். ஆனால் ேவதம் , ''பரம 
ஈைவ    பார்த் ம் தன்ைன பரி த்தஞ் ெசய்த உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தத்ைத 
அ த்தெமன்ெறண்  ன்றனர்'' என் ைரக் ற .

அவர்கள்,  ' 'நாங்கள்  பரி த்தமாக் த ல்  நம் க்ைக ெகாண் ள்ேளாம்.  த்தமான, 
பரி த்தமான வாழ்க்ைகைய நாங்கள்  நடத்  ன்ேறாம்,'' என் ன்றனர்.
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சரி, ஆனால் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதக்   த் ம், ஞானஸ்நானத்ைதக்   த் ம் 
நீங்கள்  ேவதத் ல் கண்டேபா  என்ன ெசய் ர்கள்? உங்கைளப் பரி த்தஞ் ெசய்த 
உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தத்ைத நீங்கள்  அ த்தெமன்  எண்ணினீர்கள் . மனிதேன, உன்ைன அந்த 
பரி த்த நிைலக் க் ெகாண்  வந்த  எ ? நீ பா யா ராமல் உன்ைனக் காத்த  எ ? உன் 
வாழ்க்ைக   ந்  பாவத்ைத ம்,  ைகப ்  த்தைல ம், ம  அ ந் தைல ம், ெபண்கைள ம்  
எ த் ப் ேபாட்ட  எ ? எ  அப்ப  ெசய்த ? உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தம் மற்ற ேதசத் ல் 
 ராட்ைச பழங்கைள  ன் ம் அள க்  அவ்வள  அ காைம ல் வந்   ட் ,   ேசஷத்ைதக் 
  த்  நீ ெவட்கப்ப  றாய், உன் ஸ்தாபனத் க்  நீ பயப்ப  றாய், ேதவன் இரக்கம்  
பாராட் வாராக! ஆம், ஐயா,  ' 'உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தத்ைத அ த்த ெமன்ெறண்ணி, 
  ைப ன்  ஆ ைய நிந் க் ன்றனர், அப்ப ப்பட்டவர்கள் அந்த ேதசத் ல்   ரேவ ப்ப   டாத 
காரியம்“.

உங்கைள நான் ேகட் ேறன் . என்ன நடந்த ? நான்  ன்னைடயாளங்கைள ஒப்  பவன்  
(typologist). ேவதாகமம் அ  ம் எவ ம்  ன்னைடயாளங்கைள ஒப் ட் ப் 
பார்க் றவனா  ப்பான் . அவர்களில் ஒ வராவ  வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல்  
 ரேவ த்தனரா? ஒ வர ் ட இல்ைல. யார ்அ ல்  ரேவ த்த ?  த ல் அங்  ெசன்    ம்  
வந் , “நாம் அைத ைகப்பற்றலாம்”,
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நாம் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம் ஏெனனில் ேதவன் அவ்வா     ள்ளார்'' 
என்  ெசான்னவர்கள்  மாத் ரேம,  ' 'நான் மனந்  ம்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் 
ஞானஸ்நானம் ெபற்றால் பரி த்த ஆ ைய நான்  ெப ேவன்  என்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்  
ேப     னான். எனேவ அந்த வாக் த்தத்தம் எனக் ரிய . அப்ப  நான் ெசய்ய 
தயாரா  க் ேறன் ,'' என்  நாம் உரிைம பாராட்ட ேவண் ம். உங்க க் ப்  ரி றதா? ''இந்த 
வாக் த்தத்தம்  எனக் ரிய .  அைத  நான்  ஏற் க்  ெகாள் ேறன்“,  அ  என் ைடய .  அவர்கள்
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மாத் ரேம  ரேவ த்தனர்.

''சேகா.  ரான்ஹாேம, உ ர்த்ெத த ன்  ேபா  என்ன நடக் ம்?'' என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம், 
மற்றவர்கள் அ ல் இ க்கமாட்டார்கள். 'இ க்க மாட்டார்களா'? இல்ைல, ஐயா. இேய  அவ் தம் 
   ள்ளார்.

அவர்கள் இேய  டம், ''நீ உன்ைன ேமாேச ன்  அள க்  ெபரியவனாக் க் ெகாள் றாய். நீ 
ஆ ரகாைமக் கண்டதாகச் ெசால் றாய் , ஆ ரகாம் மரித்  ட்டான்  ,  உனக்  இன் ம் ஐம்ப  
வய   ட ஆக ல்ைலேய, அப்ப   க்க நீ ஆ ரகாைமக் கண்டதாக எப்ப  ெசால் றாய்?'' 
என்றனர்.
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அவேரா,  ' 'ஆ ரகாம் உண்டாவதற்   ன்ேன நான் இ க் ேறன் “ என்றார். ஓ, என்ேன! 
''இ க் ேறன் ,'' எக்காலத் ம் இ க் றவர,் நித் ய ேதவன், ேநற்ைறக்  அல்ல. நாைளக்  அல்ல, 
எப்ெபா  ம் இ க் ேறன் .'' பா ங்கள்? எப்ெபா  ம்   க் ம் ேதவன், ஏேலா ம், 
''இ க் ேறன் '' அவர்கள் அவைரக் ெகாண்  ேபாய் ெகால்ல எத்தனித்தனர்.

அவர்கள்,  ' 'எங்கள்   தாக்கள் வனாந்தரத் ேல நாற்ப  வ டம் மன்னாைவப்   த்தனர.் 
கர்த்தர் வானத்   ந்  அப்பத்ைத ெபா ந்  அவர்கைளப் ேபா த்தார், அவர்கள் சைபக் ச் 
ெசன்றனர,் நாற்ப  ஆண்  காலமாக அவர்கள் சைப ன்  நல்ல அங்கத் னர்களா  ந்தனர், என் 
தாய் அந்த சைப ல் தான் மரித்தாள்'' என்றனர்.

“இேய  அவர்கைளப் பார்த்  அவர்கள் எல்லா ம் மரித்தார்கள் '' என்றார், ''மரணம்'' என்ப  
நித் ய  ரி ைன என்  ெபா ள்ப ம்.  ”அவர்கள்  எல்லா ம் மரித்தார்கள், ஆனால் நான் 
உங்க க் ச ் ெசால்  ேறன் . நாேன ேதவனிடத்   ந்  -  வானத்   ந்  -  இறங் ன  வ 
அப்பம். இந்த ஆ  ன் அப்பத்ைதப்   க் றவ க்  நித் ய  வன் உண் . அவன் அ ந்  
ேபாக  யா . அவைன நான் கைட  நாளில் எ ப் ேவன் “ என்றார். ஓ, சேகாதரேன, அவர ்
அற் தர ்அல்லவா?

அற் தன்  அல்லேவா, அற் தன்  அல்லேவா

அற் தன்  அல்லேவா   ஸ்ேத 

கண்ேடாம் ேகள் ப்பட்ேடாம்

ேவதத் ல் வா க் ன்ேறாம்.

அற் தன்  அல்லேவா   ஸ்ேத .

அ  சரியா?  ந்தைனகைளப் ப த்த  ம் அவ ைடய ஆ  நம் ைடேய அைசவா வைத 
நாம் கண்  க் ேறாம். அவர ் அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம் ெசய்வைத நாம் 
கண்  க் ேறாம். ேவதத் ல் எ தப்பட் ள்ள அவ ைடய வார்த்ைதைய நாம் ேகட் , அ  
இங்ேகேய உ  ப்ப வைத நாம் கண் டாக காண் ேறாம். ஓ, என்ேன!
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கண்ேடாம் ேகள் ப்பட்ேடாம்

ேவதத் ல் வா க் ன்ேறாம்.

அற் தன்  அல்லேவா   ஸ்ேத 

இன் ம் இரண்  அல்ல   ன்  நி டங்களில் ஞானஸ்நான ஆராதைன நைடெப ம், 
ஞானஸ்நானம் ெபற   ம் ேவார், ெபண்கள் இந்த பக்கத்  ம் ஆண்கள்  அந்த பக்கத்  ம் 
ெசல் ங்கள் . என  இட  பாகத் ல் வா ங்கள். ெபண்கள் அந்த பக்கம் ெசல் ங்கள் . 
ஞானஸ்நான உைடக டன்  சேகாதரிகள், ெபண்களா ய உங்க க்காக ஆயத்தமாக 
இ ப்பார்கள். இங் ள்ள எந்த மனித ம் ஸ் ரீ ம்: நீங்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய 
  வா ப்பதாக உ   ெகாண் , ஒ வன்   ற்  ம் தன் பாவத் ற்காக மனந்  ம் ம் 
பட்சத் ல்  ேதவன் தம  வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற்  றார் என்  நீங்கள்  
  வா ப் ர்களானால் ...
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இரத்தம் இன்ன ம்  ரிைய ெசய்ய ல்ைல. இ  நீங்கள்  ேதவன் ேபரில் ெகாண் ள்ள 
  வாசம். ேதவன் இப்ெபா   உங்கைள அைழத் க் ெகாண்  க் றார.்  (சேகா.  ரான்ஹாம் 
ஒ ெப க்  ல் “ஊஷ் , ஊஷ் , ஊஷ் '' என்  ஊ  றார் -  ஆ .) அைததான். அவர ்இப்ெபா   
ெசய்  ெகாண்  க் றார.் (''ஊஷ் , ஊஷ் '') ''நான்  இன் ம் ஞானஸ்நானம் ெபற ல்ைல. (”ஊஷ் , 
ஊஷ்“ ) .  ' 'நான் இப்ெபா    த் யாசமான காரியத்ைத ெசய்ய ெதாடங் னால்' '  ( ' 'ஊஷ்”) 
அ தான். ெதாடங் . நீ ெதாடங் னால்   த் யாசமாக இ ப்பாய். பா ங்கள்? நீ மற்ற 
காரியங்கைள  ட் த்   ம் , ெதாடங்க ேவண் ம், பா ங்கள் .

நீங்கள் , ''நான் அைத அவ் தம் காண ல்ைலேய“ எனலாம்.

நல்ல , அ ைம சேகாதரேன! எந்த மனிதனா  ம் ேவ   ைற ல் ஞானஸ்நானம் 
ெபற்றதாக ஒ  ேவதவாக் யத்ைத எனக் க் காண் க்க   ம்  ேறன் . என் ைடய 
 ப்பத்ெதான்  வ ட  ஊ யத் ல்,  உலகம்    வ  ம்  ேபராயர்கள்   ன்னிைல  ம்
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மற்றவர்கள்  ன்னிைல  ம் இந்த ேகாரிக்ைகைய நான்    த்  க் ேறன்  -  அதாவ  
யாரா  ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாலன்  ேவெறந்த  ைற லாவ  ஞானஸ்நானம் 
ெபற்  க் ன்றனர ் என்    ம்  ேவதவாக் யத்ைத. இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  
ஞானஸ்நானம் ெப பவர ் ண் ம் அந்த நாமத் னால்  ஞானஸ்நானம் ெபற ேவண் யதா  ந்த .

ேதவ க்  ஒ  நாமம் மாத் ரேம ண் . அவ ைடய நாமம் இேய . அ  அவ ைடய 
 மாரன். அவர ்அவ ைடய  மாரனின்  நாமத்ைத எ த் க் ெகாண்டார். இேய  - அந்த சரீரம் ஒ  
மனிதன். அைத நாெமல்லா ம் அ ேவாம். அ தான்  நிழ டப்பட்ட ேதவ ைடய  மாரன். நாம் 
ஒ த் வக்காரைரப் ேபால, ேதவன் நம   ரல்கைளப் ேபால் இ க் றார ்என் ம் ெகாள்ைக ல்  
நம் க்ைக ெகாள்வ ல்ைல. ேதவ க்   ன்  தன்ைமகள் (attributes) உண்  என் ம், அவர ்
அந்த  ன்  தன்ைமகளில் ெவளிப்பட்டார் என் ம், நாம்   வா க் ேறாம். ஆனால் ேதவன் 
ஒ வேர, பா ங்கள்? அ  உண்ைம. ஒேர ேதவன் தம் ைடய  ன்  உத் ேயாகங்களில் 
வாழ்ந்தார் என்  நாம்   வா க் ன்ேறாம். ஒ  சமயம்    ல் அவ க்  ஒ  உத் ேயாகம் 
உண்டா  ந்த .

இப்ெபா   ெபண்கள் இப்பக்கம் ெசல் ங்கள் . ஆயத்தமா க் ெகாண்  க் ற ஆண்கள்  
அப்பக்கம் ெசல்ல ம். அவர்கள் ஞானஸ்நான ஆராதைனக்காக ஆயத்தமா க் 
ெகாண்  க் ன்றனர.்
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ேதவ க்   ன்  உத் ேயாகங்கள்  இ ந்தன. ஒன்   தாத் வம் என்றைழக்கப்பட்ட  - 
அல்ல   தா ன்   கம். மற்ெறான்   மாரத் வம்  என்றைழக்கப்பட்ட . மற்ெறான்  பரி த்த 
ஆ  என்றைழக்கப்பட்ட . இன்   தா எந்த  கத் ல்  ரிைய ெசய்  ெகாண்  க் றார?்
(சைபேயார ் “பரி த்த ஆ '' என்   ைடயளிக் ன்றனர் -  ஆ .) கடந்  ேபான நாட்களில் அவர ்
என்னவா  ந்தார்?  (இேய ) இேய . அதற் ம்  ன்  ந்த நாட்களில்அவர் என்னவா  ந்தார்? 
(” தா'') எனேவ ஒேர ஒ  ேதவன் மாத் ரேம இ க் றார.் அ சரியா? அவர ்  தா,  மாரன், 
பரி த்த ஆ , இம் ன் ம் ஒேர ேதவனின்  ன்  உத் ேயாகங்களா ம். ஒேர ேதவன்!
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 தா என்ப  நாமமல்ல. அ சரியா? உங்கைளக்  ேகட்க   ம்  ேறன் . இப்ெபா   மத். 
28:19-ஐ உங்கள்   ன்னிைல ல்  ைவக்க   ம்  ேறன் . அ ல் இேய ,  ' 'நீங்கள்  ேபாய் சகல 
ஜா க க் ம்  ரசங் த்   தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  ன் நாமத் னால்  (நா - ம - த் -   - னா 
-  ல்)...'' என்றார்.

உங்க க்  ேவதம் எவ்வளவாக ெதரி ம் என்  அ ய   ம்  ேறன் . இேய  ெசான்னார்: 
''நீங்கள்  உலகெமங் ம் ேபாய் சகல   ஷ் க் ம்   ேசஷத்ைதப்  ரசங்  ங்கள். 
  வாச ள்ளவனா  ஞானஸ்நானம் ெபற்றவன்  இரட் க்கப்ப வான் ;   வா யாதவேனா 
ஆக் ைனக் ள்ளாகத்  ர்க்கப்ப வான் .   வா க் றவர்களால்  நடக் ம் அைடயாளங்களாவன: 
என் நாமத் னாேல  சா கைளத்  ரத் வார்கள் (அெதல்லாம் சரிதானா? )  ' 'நவமான 
பாைஷகைளப் ேப வார்கள்; சர்ப்பங்கைள எ ப்பார்கள் ...'' இப்ெபா   நான்  மத்ேத    ந்  
உங்க க்  எ த் ைரக்கப் ேபா ன்ேறன் .
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இப்ெபா   கவனி ங்கள் . நான் சரித் ரக்காரர் யாைரயா  ம் ேகட் ேறன் . இ  
ஒ நாடா ல் ப   ெசய்யப்பட்  உலெகங்  ம ்ெசல் ன்ற . நிசாயா ஆேலாசைன சங்கத் ல் 
கத்ேதா க்க சைப “ தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  ன் நாமத் னால்  ஞானஸ்நானத்ைத நி வனம் 
ெசய்வதற்   ன் , யாரா  ம், எந்த  ராெடஸ்ெடண்டா  ம் அந்த நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் 
ெபற்றதாக சரித் ரப்  ர்வமாகேவா அல்ல  ேவத  ர்வமாகேவா எனக்  ஆதாரம் காண் க் ம்ப  
ேகட் க் ெகாள் ேறன் . இ  ஒ நாடா ல் ப   ெசய்யப்ப  ன்ற . இ  உல ன்  பல்ேவ  
பாகங்க க் ச் ெசன்   ப்பத்ேத  ெமா களில் ெமா  ெபயர்க்கப்ப  ன்ற . உங்களால் 
ஆதாரம் காண் க்க    மானால், உங்கள்  ேபாக்  வரத்  கட்டணத்ைத நான் ெச த்த 
தயாரா  க் ேறன் .

'' தா,  மாரன், பரி த்த ஆ '' என்ப  தவறான ,ேபா யான கத்ேதா க்க தத் வம். அ  
  ஸ் வ ஞானஸ்நானம் அல்ல. உண்ைம!  த்தர் கத்ேதா க்க சைப   ந்  ெவளி 
வ ம்ேபா  கத்ேதா க்க ேபாதைனகைள ம் அவ டன்   டெகாண்  வந்தார். ெவஸ்  ம் அைத 
கைட   த்தார.் ஆனால் ேதவ ைடய  த் ரர ்ெவளிப்ப ம் இந்த நாளில், உலகத ்ேதாற்றத் க்  
 ன்  ந்  மைறக்கப்பட்  ந்த இரக யங்கள் இப்ெபா   ெவளிப்பட ேவண் ம். இ ேவ அந்த 
ேநரம். நிச்சயமாக.

ேவதத் ல் யா ேம '' தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  ன்“ நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் ெபற ல்ைல 
என்  நிைன  க்கட் ம். கைட  அப்ேபாஸ்தலன்  மரித்   ன்   ஆண் கள் வைரக் ம் 
யா க் ேம  தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  ன் நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் ெகா க்கப்பட ல்ைல. 
நான், ”நிசாயா க்   ன்  ந்த  தாக்கள்“ (Pre-Nicene Fathers). ''நிசாயா ஆேலாசைன சங்கம்” 
(Nicene council) என் ம்  த்தகங்கைளப் ப த்  க் ேறன் . நிசாயா ஆேலாசைன சங்கத்   ந்  
தான் அவர்கள்  தங்கைள ஸ்தா க்கத் ெதாடங் ,  ' '  ஸ்தவ உலக சைப“  (Christian Universal 
Church) என் ம் ஸ்தாபனம் ஒன்ைற ஏற்ப த்  எல்ேலா ம் அ ல் ேச ம்ப  நிர்ப்பந்தம் 
ெசய்தனர.் அ தான்  கத்ேதா க்க சைப. ''கத்ேதா க்கம்” என் ம் ெசால் ''உலகம்  ரா ம்'' என்  
ெபா ள்ப ம்.  “உலகம்  ரா ம் இந்த   ஸ்தவ உலக சைப” என் ம் ஒேர சைபைய அவர்கள்  
நி  ,   ஸ்தவ மார்க்கத்ைத அதற் ள்  ெகாண்  வரேவண் ெமன்  அ ம்பா பட்டனர்.
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அ ல் ேச ம்ப  அவர்கள்  ஜனங்கைள கட்டாயப்ப த் னர். அந்த சைப ல் அவர்கள் ' னஸ் ' 
(Venus) ேதவைதைய எ த் ப்ேபாட் , அதற்  ப லாக மரியாைள  ைழத்தனர். ஜ  டைர 
(Jupiter) அவர்கள் எ த் ப்ேபாட்  அதன் ஸ்தானத் ல்  அவர்கள் ப ைல ைவத்தனர். ஆனால் அ  
இன்ன ம் அஞ்ஞானமாகேவ (pagan) உள்ள . கத்ேதா க்க சைப அஞ்ஞான மார்க்கத்   ந்  
ேதான் ன ஒன்றா ம், ஐந்   ஆண் க க் ப்  ன் ...

  ஸ் ல் ல் 'ெபன்ஹர்'  (B e n  H u r )  என் ம் படக்காட்  இப்ெபா   
காண் க்கப்ப  ன்ற . அண்ைம ல் அவர்கள்  'பத்  கட்டைளகள் '  (The Ten Commandments) 
என் ம் படக்காட் ைய காண் த்தனர்.  1500 ஆண் களின்  இ ளின்  காலங்கள் என்பைத 
அவர்கள் படம்   த்  காண் த்தால் நலமா  க் ம் - 1500 ஆண்  காலமாக அஞ்ஞானிகளால்  
ேநர்ந்த இன்னல்கள் . எல்ேலாைர ம் அவர்கள்  கட்டாயப்ப த் , அ ல் ேசராதவர்கைளக் ெகான்  
ேபாட்  ஜனங்கைளத்  ண்  ட்டனர். அவர்கள் ஒ  காைளைய ஒ   றத்  ம் , மற்ெறா  
காைளைய மற்ெறா   றத்  ம் கட்   ட் , ஜனங்கள்    ைவ  ள்ள உ வத்ைத (Crucifix) 
 த்த டம த்தால், காைளகைள ெவவ்ேவ   ைச ல் ஓட்  ட்  அவர்கைளக் 
  த்ெத ந்தனர்.   ட்சர்லாந் ல் அவர்கள் நிைலக்கால்களில்  (Posts) நி த்தப்பட் , 
மந் ரவா கள் என்றைழக்கப்பட் , அவர்கள் நா கள்   ண் க்கப்பட்டன. அந்த இடத்ைத நான் 
கண் , ெதாட் ப் பார்த்  க் ேறன் . அ   ற்  ம் உண்ைம! உண்ைம!
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அேத ஆ  இன்  நில  வ  ன்ற . அ   ரிைய ெசய்யாதப க்  நாட் ன்  சட்ட  ட்டங்கள்  
த த்  வ  ன்றன. அதற்   யா னம்  ைடக் ம் வைர காத்  ங்கள். ேவதம் அவ்வா  
   ள்ள , அதற்  த ணம்  ைடக் ம் ேபா , அதன் உண்ைமயான தன்ைமைய 
காண் த்   ம். எனக் த் ெதரிந்த வைர, நீங்கள்  ஒ க்கால்  ைர ல் அதற் ேவாட்  ேபாட் , 
அைத ேதர்ந்ெத க்க வைக ண் . பா ங்கள்? அ  வ ம், அ  -  வ ம், அைத நி த்த 
வ ேய ல்ைல. அ  வந்  தான் ஆகேவண் ம். அ  உண்ைம. அ  வந் தான்  ஆக ேவண் ம். 
அ  வந்  ெகாண்  க் ற . அ  வ ம் ேபா  பா ங்கள் . சேகாதரேர, இந்த ஒன்ைற நீங்கள்  
அ ய   ம்  ன் ர்களா? நான்   வா த்  க் றவர ் இன்னார் என்  அ ேவன். ஆெமன் . 
அணிவ த்   ன்ேன ச் ெசல் ேறன் . அவ்வள  தான்.
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ஒ  சமயம் லாம்சா ேவதாகமத்ைத எ  னவரிடம் நான்   ன தமாக; அவர ் ேதவ ைடய 
பைழைமயான அைடயாளத்ைத எனக் க் காண் த்த ேபா , அ ல்  ன்      ள்ளிகள் 
இ ந்தன. அைவ என்ன? என்  நான் அவைரக் ேகட்ேடன் .
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அவர,் ''அைவ ேதவன்  ன்  தன்ைமகளில்  இ ப்பைதக்   க் ன்றன'' என்றார்.

''நான்,  தா,  மாரன் , பரி த்தஆ , என் ம் தன்ைமகளிலா?'' என்  ேகட்ேடன் .

அவர,்“நீங்கள்  அைத   வா க் ன் ர்களா?” என்றார்.

நான், “ஆம், ஐயா'' என்ேறன் .

அவர,் ''அன் ர  உங்கள்   ட்டத் ேல  ந்தைனகைளப் ப த்த தைலக் கண்ேடன் . நீங்கள்  
கர்த்த ைடய  ர்க்கதரி யா  க்க ேவண் ெமன்  எண்ணிேனன் ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக!'' என்     ட் , தம  ைகைய என் ேதாள்களின்  ேமல் ேபாட் ,  ' 'இந்த 
அெமரிக்க ஜனங்க க்  ஒன் ேம ெதரிவ ல்ைல.  ழக்கத் ய  த்தகம் ஒன்ைற அவர்கள்  
எ த் க்ெகாண் , அ   ந்  ேமற்கத் ய  த்தகம் ஒன்ைற உண்டாக்கப் பார்க் ன்றனர். 
அவர்க ைடய ேவதத்ைத அவர்கள் அ யாம  க் ன்றனர“் என்றார். அவர ் ெதாடர்ந் , 
”வானத் ன்  ெழங் ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமேமயல்லாமல் ேவெறா  நாமம் 
கட்டைள டப்பட ல்ைல. எல்ேலா ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் மாத் ரேம 
ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர.் ஒேர ேதவனில்  ன்  ஆட்கள்  என்ப   ைடயேவ  ைடயா  என்றார். 
அவர ் தான்  சேகாதரன் லாம்சா -  லாம்சா ேவதாகமத்ைத எ  யவர். அவர ் ஜனா ப  
ஐசன்ஹவ க் ம், மற் ம் உல  ள்ள அேநக அர யல் நி ணர்க க் ம்  ஆப்த நண்பர.் அவர ்
தம  ைகைய என் ேதாளின் ேமல் ேபாட் ,  ' 'ஒ  நாளில் அவர்கள் இதற்காக உம்ைம  ட் க் 
ெகால்ல ேநரி ம். ஆனால் அப்ப ப்பட்டவர ்அைனவ ேம ஒ  ேநாக்கத் ற்காகேவ மரிக் ன்றனர் 
என்பைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள்' என்றார்.

ேப  ைவ  ைறச்சாைல ல் அைடத்  ந்தேபா  அவன் எப்ப   ந்தாேனா, அ  ேபாலேவ 
நா ம் இ க்க ஆவல் ெகாள் ேறன் . அங்  ஒ  வேயா பன்  பயத் னால் ந ங் க் 
ெகாண்  ந்தான் , ேப   அவைனப் பார்த் , ''என்ன ேநர்ந்த ?'' என்  ேகட்டான் .
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அவன் ேப  ைவ ேநாக் , ''இன்ைறக்  உன்ைனக் ெகால்லப் ேபா றார்கள்  என்  உனக் த் 
ெதரி மா?'' என்  ேகட்டான் .

ேப   “ஆம்'' என்றான்.

அவன், ''இன்ைறக்  நீ மரிக்கப் ேபா றாய்'' என்றான் .

ேப  , “ஆம்'' என்றான்.

அப்ெபா   அவன் , ''உனக்  பய ல்ைலயா?' என்  ேகட்டான் .
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ேப  , ''இல்ைல'' என்றான்.

அவன்,  “அப்ப யானால் நீ   ஸ்தவர்கள் என்  அைழக்கப்ப பவர்களில் ஒ வனாக 
இ க்கேவண் ம்'' என்றான் .

ேப  , “ஆம்” என்றான்.

அவன், ''பயப்படாமல் இ க்க உனக்  என்ன ேநர்ந்த ?'' என்  ேகட்டான் .

அப்ெபா   ேப   உட்கார்ந்  அவனிடம்    வரலாற்ைற ம்  ற ஆரம் த்தான் . அவன், 
''ேவண் மானால் நான் இன்    தைலயைடந்தவனாய் இ ந்  க்கக்   ம். நான் ஒ  
ஸ்தாபனத்ைத ேசர்ந்  ெகாண்  என் வாழ்க்ைகைய நடத்   ந்தால், நான்  ைறபட்  க்க 
ேவண் ய அவ யேம ல்ைல. நான் பட் னத்  வாசைல  ட்  ெவளிேய ெசன்றேபா , ஒ வர ்
உள்ேள நடந்  வ வைதக் கண்ேடன் . அவைர நான் அைடயாளம் கண்  ெகாண்ேடன் . அவரிடம் 
நான், ' 'ஆண்டவேர, எங்ேக ேபா  ர்?“ என்  ேகட்ேடன் . அவர,்  ' 'நான் ம ப  ம்   ைவ ல் 
அைறயப்படப ்ேபா ேறன்  என்  ப லளித்தார்'' நான்  உடேன   ம்  வந்   ட்ேடன் என்றார்.

அப்ெபா   காவல்காரர், '' ேமான் ேப   யார?்“ என்றனர்.

அவன்,  “இேதா இ க் ேறன் '' என்  ெசால்    ைவ ல் அைறயப்பட அவர்க டன்  
ெசன்றான் .


