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காைல வணக்கம். இக்காைல ல்  ண் ம் இ ப்பதற்   க்க ம ழ்ச் யைட ேறன் . 
ெவளிேய ேமாசமான கால நிைல காணப்ப  ற . ஆனால் ஓ, உள்ேளேயா,  க ம் அ ைமயாக 
இ க் ற . உள்ேள  ந்  ெகாண் , ெவளிேய பார்ப்ப ம்,  (அவ்வா ல்ைலயா?) ெவளிேய 
இ ந்  ெகாண்  உள்ேள பார்ப்ப ம் நன்றாக இ க் ற . கடந்த இர ல் நல்ல ஓய்   ைடத்த , 
அதனால் இக்காைல ல் நன்றாக இ க் ற . நமக்  கடந்த இர ல் அ ைமயான ேவைள 
உண்டா  ந்ததல்லவா? அற் தமான ேவைளய ! அைத நான் ேபாற்  ேறன் .
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ஷ்ரிவ் ேபார்ட் ல் நைடெபற்ற  ட்டத்ைதப் ேபாலேவ நமக் ண்டா  ந்த ேநற் ர க் 
 ட்ட ம் இ ந்த . ஏறத்தாழ ஷ்ரிவ்ேபார்ட் ல்  ஏற்பட்ட ஆ  ன் அைச  ெதாடர்ந்  
இப்ெபா  ம் இக் ட்டத்  ம் ஏற்பட்டதாக இ ந்த . எனேவ அவ ைடய தய , இரக்கம் 
இைவக க்காக நாம் ேதவ க்  நன்  ள்ளவர்களாக இ க் ேறாம். நீங்க ம்  ட உங்கள்  
ஆ ைய அவரிடம் ஒத் ைழப்ேபா  சமர்ப் த்  இ ந் ர்கள்: அ னால் அவ ம்  நம்ைம நடத்த ம் 
வ காட்ட ம்   ந்த , அதற்காக உங்க க் ம் நன் .

நீங்கள்  ேப வைதக் ேகட்  ேகாபமைட ம்  ட்டம் உங்கள்   ன் இ ந்தால், அப்ெபா   
பரி த்த ஆ யானவர் ஒன்ைற ம்  ெவளிப்ப த்தமாட்டார். உங்கேளா  மனெதா  த்   ரிைய 
ெசய் ம் ஒ   ட்டம் உங்க க்  இ க்க ேவண் ம். ''அவர்கள் ஓரிடத் ல்  ஒ மனப்பட்     
வந்தார்கள். அப்ெபா   வானத்   ந்  ச  யாய் ஒ   ழக்கம் உண்டா ற்  என்  
பார்க் ேறாம். பார்த் ர்களா? ஆனால் உங்க க்   ைடத்  ப்ப ... நான் எவ்வள  அ கமாய் 
ெஜ த்தா ம் சரி, நான் ஒ ேவைள அ ேஷகம் என்ேமல் தங் னவனாய் இங்ேக உள்ேள நடந்  
வ ைக ல், அந்த கசப் ணர்  மக்களிைடேய காணப்பட்டால் , அப்ெபா   அைவெயான் ம் 
 ரிைய ெசய்யா . அவ் த உணர்  அவைர உடேன  க்கப்ப த்  ற . அவர் ஒன்ைற ம் 
ெவளிப்ப த்த மாட்டார்.
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ஆனால் அ ேஷகத் டன்  இங்ேக உள்ேள நடந்  வ ைக ல்; அ ேஷகத் ன்   ழாக 
சைப ன ம் இ ப்பைத நீங்கள்  உண ைக ல், அப்ெபா   தான் பரி த்த ஆ யானவர் 
 ரிைய ெசய்ய ஆரம் க் றார.் அப்ெபா   அவர ் அைசவா  நமக்ெகன மகத்தான 
காரியங்கைளச் ெசய் றார.் பா ங்கள்?

ேமய்ப்பன்  அவர்களிடம்  நான் இன் ம் ேபச ல்ைல. . . .  ' 'நம்  வாய்'' என்ற பாடைலக் 
ேகட்ட ம் நான் உள்ேள வந்   ட்ேடன் . அவர ்இன்  காைலக்காக என்ன  ர்மானித்  க் றார் 
என்பைதக்   த்  அவரிடம் ேபச ல்ைல. இப்ெபா   சேகாதரன் ெந ல் அவர்கேள! 
என்னெவன்  நான்  உங்க க் ச ்ெசால் ேவன் . நான்  இந்த   ய பாடவ ப்ைப ஆரம் த் , 11 
மணி வைரக்  ம் நான் ெதாடர்ந்  ேப  ேறன் . அதன்   ற  நீங்கள்  ஆராதைனைய  ண் ம் 
எ த்  நடத் , ரசங் க்க ஆரம் த்    ங்கள் . என்ன சரிதாேன? அ  எப்ப   க் ம்?
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(சேகாதரன் ெந ல் அவர்கள்,'ஆம், அ ேஷகத் ன்   ழாக நடத்தப்ப ைக ல், அைத தைட 
ெசய்யாமல், நீங்கள்  ெதாடர்ந்   ரசங் த் க்  ெகாண்ேட இ ங்கள் '' என்     றார ் -
சேகாதரன்  ரன்ஹாம் அவர்கள்,

“அ ேஷகமான   ன்னால்  இங்ேக ம் இ க் ற  என்  நான்   வா க் ேறன் . 
அ ேஷகமான  இங் ம் வ  ற . அவர ்ஒ ... ஆ ).

சேகாதரன் ெந ல் அவர்கள் எப்ெபா  ம்... இதற்   ன் இங்  வந் ராத   யவர்க க்  
அவைரக்  த்  நான்  ற   ம்  ேறன் . அவர   கத் ற்   ன்பாக  கஸ்  யாக எ  ம் 
நான் ெசால்ல ல்ைல. அவர ் ஒ   க ம்   ைப ெபற்றவர்ரான மனிதர். எப்ெபா  ம் 
அப்ப த்தான்  இ ந்  க் றார.் அவர ் ேவதவாக் யத்ைத வா த் , அைத   த் க் 
காண் ப்பவராக காணப்ப  றார். அவர ் எப்ெபா  ம்   ஸ்  க் ள்ளாக 'கனம் 
பண்  ற ேல ஒ வ க்ெகா வர ் ந் க்ெகாள் ங்கள்' என்னப்பட்டவராக இ க் றார.் அவர ்
எப்ெபா  ம்  றைர கனம்பண்  ற அவ் ஷயத் ல்   ந் க்ெகாள் பவர். நான் அவைர 
அ ந்த நாள்  தலாய் அவர ்அப்ப ப்பட்டவராகேவ இ ந்  வந்  க் றார.் அவர ்இக் டாரத் ல் 
வந்த நாள்  தலாய் அல்ல, அேநக ஆண் க க்   ன்பாக நான் அவைர அ ந்த காலம் 
 தற்ெகாண்ேட அவர ்அவ் தமாகத்தான்  இ ந்  வந்  க் றார.்
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 தன்  தலாக நான் அவைர சந் த்  அவைர அ ந்  ெகாள்ள ெசன்ற ெபா   உள்ளைத 
நான் நிைன     ேறன் . அவர ் ேஹாவர்ட் பார்க்  என்ற இடத்  ள்ள ெமேதா ஸ்ட் சைப ல் 
 ரசங் ப்பைதக் ேகட்க ெசன்  ந்ேதன் . அ  அேநக ஆண் க க்   ன்பாக நடந்த . அ  
இ ப  அல்ல  அதற்  ேமலாக உள்ள வ டங்க க்   ன்பாக என்  க   ேறன் . 
அப்ெபா    ந்  அவைர எனக் த் ெதரி ம்.

அவர ்ஒ  ேவைல ம் ெசய்  வந்தார். அவர ்ெஹன்  ல்  என்ற ஊரி  ந்  வந்தவர். அங்ேக 
அவர ் வனங்கள்  சம்மந்தமான பணி ல் ஈ பட்  ந்தார.் அவர ் தன்  ைழப் க்காக 
அவ்ேவைலைய ெசய் ெகாண்ேட  ரசங்க ம் ெசய்  வந்தார். நா ம் ச பகாலம் வைர  ம் 
அவ்வா  ேவைலெசய்  வந்  க் ேறன் .  அேத   தமாகத்தான்  அவ ம்  இ ந்தார.்  அதன்   ற ,
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நாங்கள்  இ வ ம் ேதவ ைடய ஊ யத்ைதத் த ர ேவ  எந்த ேவைல ம் ெசய்ய   யாத 
அள க்  இ ந்த கட்டத்ைத ஆரம் த்ேதாம். எனேவ நான், எங்களி வ ைடய   ய 
எஜமான க்காக ம ழ்ச்  ெகாள்  ேறாம். சேகாதரன்  ெந ல் அவர்கேள! நீங்க ம் அவ்வா  
இ க்  ர்களல்லவா? ஆம் ஐயா! நான்  நிச்சயமாக இவ்ேவைலைய   ம்  ேறன் . ஆம் ஐயா. 
நான் அவைரக்   த்   க ம்   ப் யைடந்  க் ேறன் .

இப்ெபா     வர்க்கான ஞா   பள்ளி வ ப்ைப அவர்கள் நடத்தப்ேபாவ ல்ைல என்  
நான் நம்  ேறன் . ஏெனனில் அவர்க க்ெகன இ ந்த அந்த அைற ல் த ப் கெளல்லாம்  ரித்  
அகற்றப்பட்டதால் அவர்க க்  இட ல்லாமற் ேபாய் ட்ட , அதனால் சைப னர ்    வர 
இடங்ெகாள் மள க்  இடம்  ைடத் ள்ள .
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இன் ர ல் நாம் அந்த   வான மகத்தான காலமா ய லேவா க்ேகயாைவப் பற் ப் 
பார்க்கப்ேபா ேறாம். ேநற் ர ல் நாம்  லெதல் யா ன்  காலத்ைத எ த் க் ெகாண் , 
லேவா க்ேகயா சைப ன்  காலத் ன்   வக்கத் ற் ள்  வந் , இ சைபக் காலத் ற் ம்  ந  ல் 
இ க் ம் அந்த இைடப்பட்ட காலத்ைதக்   த் ம் பார்த்ேதாம் (the lapover). அதன்  ற , '' றந்த 
வாசல்'' 'ெகாஞ்சம் ெபலன் '' ''என் வார்த்ைதையக் காத் க்  ெகாண்டாய்', ''என் நாமத்ைதப் பற் க் 
ெகாண்  ந்தாய் என்பைவகைளப் பற் ய இவ்   சைபக் காலத் ற் ம் இைடப்பட்ட 
காலத் ற் ரிய மகத்தான இரக யங்கைள ேதவன் நமக்  ெவளிப்ப த்த ஆரம் த்தார். அச்   
   காரியங்கைளெயல்லாம் ேதவன் எவ்வா  நமக்   க அற் தமாகெமய்ப் த் க் காண் த்தார் 
என்பைதப் பார்க்ைக ல் , நாம் அதற்காக  க  க நன்  ள்ளவர்களா   க் ேறாம்.
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நம் மத்  ல்   தாக  ஜயம் ெசய் ள்ள  யா  ள்ள மக்கள்  யாரா  ம் இ ப் ன் , ஒ  
காரியத்ைத ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் , அதாவ   யா யஸ்த க்காக அ த்த 
ஞா ற் க் ழைமயன்  நாம் ெஜபம் ைவத்  க் ேறாம். அ  கர்த்த க்   த்தமானால்  
நடக் ம். நான் அைத 'கர்த்த க்   த்தமானால் ' என்  எப்ெபா  ம்   ப்  வைத 
கவனி ங்கள் .  ' 'கர்த்த க்   த்தமானால்“ என்   றேவண் ம் என்  ேவதம்    ற . இ  
வைரக்  ம் நமக்   டட்வட்டமாகத் ெதரிய ல்ைல. நான் இங்  ப்ேபனா, அல்ல  சைபயான  
இங்  இ க் மா, நாம் யாவ ம்  இங்  இ ப்ேபாமா என் ம், மற்  ள்ள  ஷயங்கைள ம் அவர ்
எனக்  ெசால்ல ல்ைல. அப்ப யானால், அ  அவ க்   த்தமா  க் மானால், நாம் இங்  
இ ப்ேபாம், பா ங்கள். அவ க்   த்த ல்ைலெயனில், அப்ெபா   நிச்சயமாக நாம் 
இ க்கமாட்ேடாம்.
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வாெனா  ன்   லமாக சேகா. ெந ல் அவர்க ம், மற் ம் இங்  க் ற இந்த சேகாதரன்  
மற் ம் வாெனா  ஒ பரப் ச் ெசய் ற ஏைனேயா ம் அைதப்பற்  ெதாடர்ந்  அ  த் க் 
ெகாண்ேட  ப்பார்கள் .
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ஞா ற் க் ழைம காைல ல் ெஜ ப்பதற்காக ெப ங் ட்டமான மக்கள்  வ வார்கள் என்  
நாங்கள்  எ ர்பார்க் ேறாம் . எனேவ ஞா  காைல ல்   ந்த அள   ன்  ட் ேய 
வந்   ங்கள் . நாங்க ம் வந்  ட   ம்  ேறாம் . நல்ல , நாம் பார்க்கலாம். ஒ ேவைள இ  
ேபால் ெப ங் ட்டமாக வந்  ட்டால், அச்சமயங்களில் , ெஜப அட்ைடகள் ெகா த்  ஒ ங்  
ெசய்வ தான்  சரியாக இ க் ம், ஏெனனில் அவர்கள் ஒ வைரெயா வர் ெந க் க் ெகாண்  
மக்கள்   ரண்    வர். ஆகேவ அைத ஒ ங் ப த் ச் ெசய்தால் அப்ெபா   ஒவ்ெவா வராக 
வந்  ெஜ த் க் ெகாண்  ேபாகலாம். அ  மக்கள்  மத்  ல்  ழப்பத்ைத நீக்   ம்.

அப்ெபா  , உங்கள்  அட்ைடயான  வரிைசப்ப  அைழக்கப்ப  ற வைர  ம் நீங்கள்  
எ ந்  க்க ேவண் ய  அவ ய ல்ைல. நீங்கள்   யா ப்பட் , உடல்  நிைல ேமாசமாக இ ந்  
ெகாண்  ந்தால், நீங்கள்  எங்ேக உட்கார்ந்  க்  ர்கேளா, அங்ேகேய இ க்கலாம்,  ணாக 
நீண்ட வரிைச ல் நிற்க ேவண் ய ல்ைல. உங்க ைடய அட்ைடயான  அைழக்கப்ப ம் ேபா , 
ேமேல வந்  ெஜ த் க் ெகாண்  நீங்கள்    ம் ச ்ெசல்லலாம்.  ற  அேதேபால் , அ த்தவர் தன் 
 ைறப்ப  வ வார.் இவ்வாறான  ைறைய நான் அைனவ க் ம்  கைடப்  க்க   ம்  ேறன் .

நான் வழக்கமாக, ஒ   ல ேபர்கைள  ன் க்  அைழப்ப ண் , அவர்கள் காத் க் 
ெகாண்  க்ைக ல், யாராவ  உடல்  நிைல பா ப்பால்  கஷ்டமாக உண ைக ல்  அவர்கள்  
அம வதற்காக ஆசனங்கைள வா பர்கைளக் ெகாண்  ேபாடச் ெசய்வ ண் . அைத ட 
அவர்கள் இ க்  டத் ல்  தத்தம  ஆசனங்களிேலேய அமர்ந்  க்கச் ெசய் , அவர்க ைடய 
எண்ணான  அைழக்கப்ப ைக ல் வந்  ெஜ த் க் ெகாண்  ேபாகலாம். அ  வைர ல் 
அவர்கள் ஆசனங்களிேலேய காத்  க்கலாம்.

ேவதத் ன்  மகத்தான ேபாதகங்களில் ஒன்றான ெதய் க  கமளித்தைல நான்  
  வா க் ேறன் . ெதய் க  கமளித்தல் என்ப , ெதய் க  கமளித்தைலப் ெப வைத  ட 
அ கம் அர்த்த  ள்ளதாய் உள்ள . ெதய் க  கமளித்தல்,  ண் ம் வரப்ேபா ற ஒ  ேதவன் 
உண்  என்     ற . ெதய் க  கமளித்தல் எைதக்   த்  ேப  ற ? அ  நம  
உ ர்த்ெத த ன்  அச்சாரமா ம் . ெதய் க  கமளித்தல் என்ற ஒன்  இல்லா  ல், அப்ெபா   
உ ர்த்ெத தல் என்ற ஒன் ம்  இ க்கா .
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இப்ெபா  ம் நம்ைம ஞானஸ்நானம் ெசய் க்க பரி த்த ஆ  என்ற ஒன் ம் இ க்கா  ல் , 
அப்ெபா   வரப்ேபா ற உல ல் நித் ய  வன் என்ற ஒன் ம் இ க்கா .  “நம   ட் ன்  
அச்சாரமா  க் ற  இ  என்  ேவதம்  பரி த்த  ஆ ையக்    த்     ற .  அச்சாரம்
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என்றால் என்ன என்  உங்க க்  ெதரி மா? அ   ன் பணமாக இ க் ற , பா ங்கள். நீங்கள்  
ேபாய் ஒ  பண்ைணைய  ைலக்  வாங் னீர்கெளன்றால், அதற்   ைலக் ரயமாக பத்தா ரம் 
டாலர்கள் ேவண் ெமன்  ெசான்னால் , நீங்கள்  அதற்கான  ன்பணமாக இரண்டா ரம்  
டாலர்கைள ெச த் னால், அைத அவர்கள் அச்சாரம் என்றைழக் றார்கள் . இந்த பரி த்த 
ஆ  ன் ஞானஸ்நானமான  வரப்ேபாவ ன்  அச்சாரமாக இ ப் ன் , ஓ,   க் ரய ம் 
ெச த்தப்ப ம் ேபா  அ  என்னவா  க் ம்? அ  ம ைம ெபா ந் னதா  க் ம்!

இப்ெபா   இன்  காைல ல், கர்த்த க்   த்தமானால் , சைபக்காலங்க க்  இைட ல் 
உள்ள அந்த  ல காரியங்கைள நாம் இைணக்கப்ேபா ேறாம். அங்ேக ஏேதா நைடெபற் க் 
ெகாண்  க் ற . இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபர ்   யா  க் றவர்கள் , நித் ைர 
ெசய் ம் கன்னியர்,  த்  ள்ள கன்னியர், பரி த்த ஆ  னால்  த் ைர டப்ப தல், 
  கத் ன்  அைடயாளம் ேபாடப்ப தல் ஆ ய இந்தக் காரியங்கைளப ் பற்  பார்க்கலாம் . இ  
காலத் ன்    வாக இ க் ற , அைனத் க் காரியங்க ம் இங்ேக இந்த ஒேர இடத் ல்தான்  
வந்     ற . எனேவ நாம்  ளிர்காலத் ற்   ன்பாக  த ள்ளைவகைள ம் பார்த்    த்  
ெவளிப்ப த் ன  ேசஷப்  த்தகத்ைத   த்தாக ேவண் ம். அ  எவ்வா  ஒன்றாக இைண ற  
என்பைதப் பா ங்கள் .
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    ட் அவர்கேள, நாகரிகமான  அேத தமாக பயணம் ெசய்த  என்பைத நீங்கள்  
கவனித் ர்களா? மனிதனானவன் ஆறா ரம் ஆண் க க்   ன்பாக    ல் ேதான் ய  
 தற்ெகாண்  இ ந்த ேபாலேவ, ெதாடர்ந்  ஆ   லன்கைள அல்ல  ஐம் லன்கைளக் 
ெகாண்டவனாய்  தான் இ க் றான் . ஆனால் இந்த கைட  ல்     காலத் ற் ள், அதாவ  
கடந்த    ஆண் களில் ... என்ேன! அவன் மாட்  வண்  ல் ெம வாக வந்  ெகாண்  ந்தவன் . 
கடந்த    ஆண் காலத் ல், அவன் மாட்  வண்    ந்  மணிக்  இரண்டா ரம்  ைமல்கள்  
ேவகத் ல் பறக் ம் ராக்ெகட் காலத் ற் ள்  வந்   ட்டான். மாட்  வண்   கத்   ந்  
ராக்ெகட்  கத் ற் ள்   க ேவகமாக வந்  ட்டான் . பா ங்கள் , இக்காரியம் கடந்த  ல 
ஆண் க க்   ன்பாகத்தான் , ஏன், கடந்த ஐம்ப  ஆண் காலத்  ற் ள்தான்  இெதல்லாம் 
நடக்க ஆரம் த்த .
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  க்காைபக் என்ற இடத் ல், நான்  ஒ    வனாக இ ந்த ெபா  , அங்ேக எல்ெமர் 
ஃப்ராங்க் என்ற மனிதன் வாழ்ந்  வந்தார். அவர ் ஒ  வழக்க ஞர.் அவர ் அந்த சாைல ல் 
    ந்த லஷர ்என்ற ெபய ள்ள வா பமான ெபண்ைண மணந்  ெகாண்டார.் அப்ெபண்ணின்  
தந்ைத டம், என் தந்ைத பணியாற் னார்.
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அவர்களிடத் ல் ஒ  ேமாட்டார் வாகனம் இ ந்த . அ ல் ஒ  க்ராங் ம் இ ந்த .  (க்ராங்க் 
என்றால், வாகனத் ன்  சக்கரத்ைத  ழலச் ெசய்வதற்காக உள்ள வைள      என்னப்ப ம் 
பாகமா ம் -  ெமா  ெபயர்ப்பாளர்). நீங்கள்  அந்த க்ராங்ைக, வாகனத் ன் பக்கவாட் ல்  ெசன்  
இயக்  ட ேவண் ம். அவ் தமானெதா  அைமப் ள்ள வாகனம் அ . அதற்  ஒேரெயா  யர் 
தான் உண் . அவ்வாகனத் ற்  ரப்பரினால் ஆன ெபரிய ஒ ப்பான்  (ஹார்ன்) 
ெபா த்தப்பட்  க் ம். அைதக் ெகாண்  தான் அந்த வண்  ேபாைக ல்  ஹார்ைன ஒ க்கச் 
ெசய்ய ேவண் ம். அந்த வண்  பயங்கர ேவகமா ய மணிக்  பத்ெதான்ப  ைமல்கள்  ேவகத் ல் 
ேபா ம் என்    னார்கள்.

என் தந்ைத சாக் களில் மணைல அைடத்  அவ்வண்  ல் ைவத் க் ெகாண்  வந் , அ  
அவர்கள்    றப  மணிக்  பத்ெதான்ப  ைமல்கள்  ேவகத் ல் உண்ைம ேலேய ஓ க்  ய  
தானா என்  பார்ப்பதற்காக ஓட் ச் ெசன்றார.் ஆனால் அந்த சாைலகைள நீங்கள்  பார்க்க 
ேவண் ம், உ, ஊ : அந்த வாகனம் இந்த வ யாக மணிக்  பத் ைம ம், ேம ம்   மாக இ ந்த 
இந்த வ  ல் ஒன்ப  ைமல்கள்  ேவகத்  ம் ெசன்ற . பா ங்கள்? இப்ப யாக இரண்ைட ம் 
 ட் னால் , மணிக்  பத்ெதான்ப  ைமல்கள்   ைடக் ற .

நாங்கள்  யாவ ம்   வர்களாக இ க்ைக ல், அப்ெபா    ள்ைளகள்  நாங்கள்  ஐந்  
ேபர்கள். என் தாயார் எங்கைள  ளிப்பாட்    வார்கள். நாங்கள்  ேவ ய  ல் நின் , அந்த 
வண்  வ வைத பார்க்க ஆவேலா  காத்  ப்ேபாம். அேநக ைமல்க க்கப்பால் அ  வந்  
ெகாண்  க்ைக ேலேய அதன் ெபரிய உ மல்  சப்தமான  ேகட்கத்  வங்    ம். அ  ெபரிய 
 ழக்கத்ேதா  வ ம். அந்த வண்  வ ம் ேபா  அதன் சப்தத்ைத ேகட் ம் யாவ ம் நின் , 
தங்கள்    ைர வண் கைள சாைலைய  ட்  அகற் ,   ைரகைளப்   த் க் ெகாள்வார்கள் . 
அவ்வாகனேமா சாைல ல்  வ ம் ேபா  பயங்கரமா  க் ம்.
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அ  நான் ஏ  வயதா  க் ம் ேபா  என்  எண்  ேறன். அ   மார ்1914ம் ஆண் ல்  
அவ்வா  ந்த . அப்ேபா  இ ந்த நிைலைமக் , அ   தற்ெகாண்  இக்காலம் வைர  ம் 
எவ்வள  ெபரிய மாற்றம் ஏற்பட்  க் ற  என்  பா ங்கள். இ  கடந்த நாற்பதாண்  காலமாக 
ஏற்பட்டைவ தான் என்பைதப் பா ங்கள் . இன்ைறக்  இங்  உள்ள இந்தக் காரியங்கைள 
ெயல்லாம் உண்டாக்க, மனித க்  ஆறா ரம் ஆண் கள்    த்  க் ற . ஏெனனில் 
ேவதமான , அந்த  தமாக மனிதன் ெசய்வான்  என்பைத  ன் ைரத்  க் ற . கைட  
நாட்களில்  அேநகர ்இங் ம் அங் ம் ஓ  ஆராய்வார்கள் . அ  ம் ெப  ப்ேபாம்.''

நான்கா ரம் ஆண் க க்   ன்பாகேவ நா ம்  ர்க்கதரி யானவன் , இங்  
 க்காேகா  ள்ள  வாகனப்  ேபாக் வரத் க்கான   ைர  ெந ஞ்சாைலகைளக்  கண் 
14
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எ   ள்ளைத நீங்கள்  எப்ெபா தாவ   ந் த் ப் பார்த்த ண்டா? அவன்   னான்: ''அைவகள்  
அகலமான   களில் கடகடெவன்ேறா ,  (த ழ் ேவதாகமத் ல் '  களில் என்  மட் ம் 
 றப்பட் ள்ள . ஆங் ல ேவதாகமத் ேலா அகலமான சாைலகளில் என்   றப்பட் ள்ள  - 
ெமா ெபயர்ப்பாளர்) இட  சாரி வல  சாரி வ ம்.  ' 'நான்  பழங்காலத் ப் பாணி  ள்ள 
ஆஸ்ேலா மற் ம் இதர நா க க் ச ் ெசன்  க் ேறன் . அந்த நா களில்  ெத க்கள்  நடந்  
ெசல்லக் ட இட ல்லாத வைக ல் அைமந்  க் ம். ஒ  ெபரிய இரதமான  அவர்க ைடய 
நகரத் ல் ஓ வதற்  மட் ேம வச யாக ெத வான  அைமந்  க் ம். இங்  ந்  அந்தச் 
 வர்வைரக்  ள்ள  ரம் தான் ெத வான  அைமந்  க் ம். அதாவ  ஒ  இரதம் ஓ வதற்  
மட் ேம ேபா மான அகலம் உள்ள ெத வாக அ  இ க் ம்.

நல்ல , ஆனால் நா ம் கண்  ெசான்ன  என்னெவனில் , ''அகலமான   கள் ' என்  தான். 
அைவகள்   ன்னல்கைளப் ேபால் ேவகமாய்ப் பறக் ம்' '  (நா ம் 2:4)  என்றான்.  'அைவகள்  
 வட் கைளப் ேபால்  ளங் '  (நா ம் 2:4) என்  நா ம்    றான் . அவ்வண் களி ள்ள 
 ளக் கைளப் பற் ேய அவன் அவ்வா     றான் .  “அைவகள்  ஒன் க்ெக ராக ஒன்  
ஓ வ ம்' என்    னான்.  பத் க்கள்  அைவகள் . அந்த  ர்க்கதரி  தன் காலத் ற்  அப்பால் 
எ ர்வ ம் காலத்  ள் , நான்கா ரம் ஆண் க க்  அப்பால்  இைவகள்  வ வைத பார்த்தான். 
அைதப்பற்  எண்ணிப்பா ங்கள் . அ  ஆ க் ரிய  ண் தைல ெகா ப்பதாக இ க் ற .

ஆனால் நாேமா கைட  காலத் ற் ள் இ க் ேறாம். நண்பர்கேள! அேத தமாக ேவத 
வாக் ய ம் இ க் ற . சரியாக இந்தக் கைட  காலத் ேல அ ல் ெசால்லப் 
பட்டைவகெளல்லாம் சம்ப த் க் ெகாண்  வ  ன்றன. இன்  காைல ல்  ட நான், ேதவன் 
நமக்  உத  ெசய்வாெரனில், இவற் ல்  ல காரியங்கைள, நம்மால்   ந்த அள க் , ஒன்  
ேசர்த்  இைணத் ப் பார்க்கலாம்  என்  எண்ணிேனன் .
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 ன் , இன் ர ல் அந்த மகத்தான கைட  காலத் ல் , அதாவ  லேவா க்ேகயா சைப ன்  
காலத் ல், அ  எவ்வா  தன் ைடய ெசய் ைய ெபற் க் ெகாண்ட  என் ம், அதன்  ற , அ  
எவ்வா  அைத  ட்   ல , தனக் க் ெகா க்கப்பட்ட ெசய் ைய அலட் யம் ெசய் , ேநராக 
அ  அன  ன்   ளி மன்  ெவ ெவ ப்பான நிைலைமக் ள்  ெசன் , அ னால் ேதவ ைடய 
வா   ந்  வாந்  பண்ணிப் ேபா ம்ப யான நிைலைமக்  வந்த  என்பைதப் பற்  ம் 
பார்ப்ேபாம். பா ங்கள் , ேவ   தமாக   னால், அந்த சைபையப் பற்  எண்ணிப் பார்த்தாேல 
ேதவ க்  வ ற்ைற உமட் க் ெகாண்  வ  ற அள க்  அ  அவ்வள  ேமாசமான நிைல ல் 
இ க் ற . ''என் வா னின்  வாந்  பண்ணிப் ேபா ேவன் '' என்  அவர ்  னார.்

இப்ெபா   இன்  காைல ல்  நான்    ப் ட் க் காட் ம் ப   ல ேவத வாக் யங்கைள 
இங்ேக எ   ைவத்  க் ேறன் . அதற்   ன் , ெஜபத் ற்காக நாம் சற்  ேநரம் எ ந்  நிற்ப  
நமக்  அப்ப ெயான் ம் க னமாக இரா  என்  நான் க   ேறன் .
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எங்கள்  இரக்க ள்ள பரம  தாேவ, நாங்கள்   ண் ம் இந்த ஓய்  நாளில்     வ ைக ல், 
ெவளி ேல, மைழயான   ற ஆரம் த் ,  க ம் க ைமயான  ளிர்காற்  அ த் க் 
ெகாண்  க் ற . ஆனால் நாங்கேளா இன்ைறக்  எங்கள்  தைலக க்  ேமல் ஒ   ைர 
இ ப்பதற்காக ம், எங்க க்    வர ஒ    ய இட  ப்பதற்காக ம், எம  மனச்சாட்  
எவ்வா  ஆரா க்க ேவண் ம் என்    ம் எந்தெவா  வ   ம்    வந்  ேதவைன 
ஆரா ப்பதற்  வச யான ஒ  ேதசம் இன் ம்  எங்க க்  இ ப்பதற்காக ம், ம ழ்ச்  
அைட ேறாம்.  ற , உம் ைடய வார்த்ைத ேல, இந்நிைலைம நீண்ட காலத் ற்  
நீ த்  க்கா  என்பைதக் காண் ேறாம்.

எனேவ  தாேவ, இ   ந்  நாங்கள்  ெபற் க் ெகாள்வதற்ெகன்ேற ைவக்கப்பட் ள்ள  கச் 
 றந்தவற்ைற நாங்கள்  ெபற் க் ெகாள்ளத்தக்கதாக எங்கைள  ேச த்த வண்ணமாக 
அ ேஷ  ம் என்  ெஜ க் ேறாம். எங்களால்  ரிைய ெசய்ய   யாத வரப் ேபா ற அந்த 
ேவைளக க்காக நாங்கள்  ஆயத்தமாக இ ந் ட எங்க க்  உத  ெசய் ம். இன் ம் எவ்வள  
காலம் இ க் ம் என்பைத நாங்கள்  அ ேயாம். அ  ஒ ேவைள வாரக்கணக் ல்  இ க்கக்  ம், 
மாதங்கள் கணக் ல் இ க்கக்  ம், அல்ல  வ டக்கணக் ல் இ க்கக்  ம், நாங்கள்  
அ ேயாம். ஆனால் வரப்ேபா ம் என்றாவ  ஒ  நாளில் இவ்வா  ெசய்ய இயலாமற்ேபா ம்.

எனேவ,  தாேவ, நீர ் எங்கைள உம  ெதய் க வ  நடத் த ன்   ழாக ைவத் , எங்கள்  
 ந்ைதகள்  உம்ைமக்   த்ேத இ க் ம்ப  ெசய் , எங்கள்  இ தயத் ன்   யானம் உம  
ச கத் ல் ப்ரி யாக இ க் ம் ப  ெசய்த  ம் என்  ெஜ க் ேறாம். ஓ கர்த்தாேவ. 
எங்க ைடய பாவங்கைள மன்னி ம். நாங்கள்  பாவம் ெசய் , உம் ைடய வ ைய  ட்  
 ல ேனாம் என்  நாங்கள்  பாவ அ க்ைக ெசய் , பாவ மன்னிப்ைபக் ேகட் ேறாம். நாங்கள்  
உம் ைடயவர்கள்  என்  அைழக்கப்பட சற்ேற ம் த   ைடயவர்களல்ல,   க்  அமர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட உம் ைடய ேவைலக்காரர்களாக மட் மாவ  எங்கைள ைவத் க் ெகாள் ம், 
கர்த்தாேவ. நாங்கள்  ெசய்ய ேவண் ெமன நீர ்எங்கள்  ேமல்  மத் ம் எந்தெவா  ேவைலைய ம் 
ெசய்ய நாங்கள்    ப்ப ள்ளவர்களா   ப்ேபாம். அைத நாங்கள்  ெசய்ய   ப்ப ள்ளவர்களா 
  க் ேறாம், எங்கைள மட் ம் உம் ைடய இராஜ்யத் ற் ள்  ஏற் க்ெகாள் ம், கர்த்தாேவ. 
அ னால் நாங்கள் , இவ்  லைக எ ர ் ேநாக்  ள்ள இந்தப் ெபரிய பயங்கரமான ேவைள ல் 
 ரிைய ெசய்ய எங்க க்  இய ேம, கர்த்தாேவ.



5பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

உம் ைடய  ரசன்னத் னாேல இப்ெபா   எங்கைள ஆ ர்வ  ம், உம் ைடய பரி த்த 
ஆ ையக் ெகாண்  எங்க க் ப ் ேபா த்த  ம்; இங்  ஒ  த் க்    வந் ள்ள எங்கள்  
 லமாக ம ைமப்பட்ட  ம். இேய  ன்  நாமத் னாேல ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

 தலாவதாக இங்  வந் ள்ள என  நண்பர்கள் ஒவ்ெவா வைர ம் நான் அைடயாளம் கண்  
ெகாள்ள   ம்  ேறன் . அவர்கள் யார ் யார ் வந்  க் றார்கள்  என்பைத நான்  இன்  காைல 
 தற்ெகாண்ேட  ற்   ற் ம் ேநாட்டம்  ட் க் ெகாண்ேட  க் ேறன் . இர  ேநரத் ல் 
நண்பர்கள் யார ் யார ்வந்  க் றார்கள்  என்பைத கண்  ெகாள்வ  சற்   ரமமான  ஷயம் 
தான். ஏெனனில் நம் ைடய ஒளியைமப் ல்,  ன்னால் ெதாங் க் ெகாண்  க் ற  ளக் கள் 
நி த்தமாக மக்கைள அைடயாளங் கண் ெகாள்வ  க னமாய் இ க் ற . இந்த  ரசங்க 
 டத்   ந்  ெகாண் , இர  ேநரத்  ம் சரி, பகல் ேநரத்  ம் சரி, மக்கைள சரியாக பார்த்  
அைடயாளங்  கண் ெகாள்வ  க னமா ள்ள . ேதசத் ன்  பல்ேவ  பாகங்களி  ந்  
வந்  க் ற நம  நண்பர்கள் பலைர நான் பார்க் ேறன் . இன்ைறக்  பகல் ேவைள ல் 
இன்னின்னார் வந் ள்ளனர் என்  அைடயாளங்  கண் ெகாள்வ , இர  ேநரத்ைத  ட  லபமாக 
இ க் ற . அவர்கள் ஒவ்ெவா வர் ெபயைர ம்   ப் ட்  ெசால்ல இயலாதப , அவர்கள் 
அேநகராய் இ க் ன்றனர ்ஆனால் உங்கைளெயல்லாம் நான் பாராட்  ேறன்  என்பைத நீங்கள்  
அ ந்  க்க   ம்  ேறன் .
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ேவத வாக் யங்களின்ப , நான் இந்த க ந்  ெகாள் தைல ெயல்லாம் ெசய்  சத் யத்ைத 
ெகாண்  வர ேவண்  ள்ள . நான் அவ்வா  ெசய்ய ேவண் ெமன  யமாக   ம்  அப்ப ச் 
ெசய்ய ல்ைல. ஆனால் எவ்வா  ெசய்ய ேவண் ெமன ேதவன் எ  ைவத்  க் றாேரா, அைதச் 
ெசய்தாக ேவண் ம். அைதச் ெசய்ய ேவண் வ  தான்  க் யமா  க் ற . அப்ப   ந்த 
 ற ம், பல்ேவ  ஸ்தாபனங்கைளச ்ேசர்ந்த என் ைடய சேகாதரர்கள்  அேநகர,் இன்ன ம்  ட 
என் டன்  ட அமர்ந்  க் றைத நான் காண்ைக ல், இவர்கைள நான்  க  க அ கமாக 
பாராட்  ேறன் . ேதவன் தாேம உங்கைள ஆ ர்வ த் , உங்க க்  உத  ெசய்ய 
ேவண் ெமன்பேத என் ைடய ெஜபமா  க் ற .

இப்ெபா  ...18

(சேகாதரன் ஸ்ட்ரிக்கர,்  'சேகாதரன்  ரன்ஹாேம, என்  அைழக் றார ் -  ஆ .). ஆம் 
சேகாதரேன.  (இங் ள்ள அைனத்  மக்கள்  சார்பாக ம் நான் ேப ட சைப ன்  அ ம  எனக்  
இ க் ெமன்றால் , நாங்கள்  அைனவ ம் உங்கைள பாராட்  ேறாம் என்பைத நீங்கள்  அ ந் ட 
ேவண் ெமன நாங்கள்    ம்  ேறாம் என்பைதத் ெதரி த் க் ெகாள் ேறன் ''). நன் , 
சேகாதரன் ஸ்ட்ரிக்கர ் அவர்கேள.  ( “நாங்கள்  உம்ைம ேந க் ேறாம்''). நன் , சேகாதரன்  
ஸ்ட்ரிக்கர ் அவர்கேள.  ( 'நீங்கள்  கடந்  ெசல்ல ேவண் யதா ள்ளைவக க்காக ேதைவயான 
  ைப உங்க க் க்  ைடக்க நாங்கள்  உங்க க்காக ெஜ க் ேறாம். நாங்க ம் 
அச்சமயங்களில்  உங்கள்  பட்சமாக நிற்கக்  ம் ப  ம் ெஜ க் ேறாம் .  உங்க க்  நன் , 
சேகா.ஸ் ரிக்கர ் அவர்கேள.  (சைபயார ் ஆெமன்  என்     றார்கள்  -  ஆ ). சைபேய 
உங்க க்  நன் . இைதக்   ம்  நீங்கள்  அ ைமயானவர்களாய் இ க்  ர்கள் . நான்  அைத 
ெவ வாக ெமச்  ேறன் .

ேநற் ர ல் யாேரா ஒ வர ் ெசால் க் ெகாண்  ந்தார.் அ  சேகா. ஃப்ெரட் என்  
நிைனக் ேறன் . அவர ்என்ைன அைழத் , ேநற் ர   ட்டம்   ந்       ம்பப் ேபாைக ல், 
தன்னிடம் ஒ  சேகாதரன்  தான் கண்டதாக   ன தரிசனம் அல்ல  ெசாப்பனம் பற்  என்னிடம் 
எ த் ைரத்தார். அ ல், நான்    ன்  வைளவான ப   ல் நிற்பதாக ம் , என்  ன்னால் 
க ேமகம்   ண்  நிற்பதாக ம் காணப்பட் ள்ள . அவன் என்ைனத் ெதாடர்ந்  வந்  
ெகாண்  க் றான்  என்பைத நான் அ ேவன். ஆனால் அ ... ேதவன்  ரிைய ெசய்    க் ற 
வைர  ம் அவனால்  ஒன் ம் ெசய்ய இயலா . அதன் ற , அப்ெபா   நான்  ேபாய்  வதற்  
ேநரமா   க் ற . எனேவ ஆனால், நான் - இதன் காரியம் என்னெவனில், ''ெபரிய ஆளாக'' நான் 
இ க்க   ம் யேத  ைடயா . அவ் தம் ஆ ட நான்    ம் ய ல்ைல. ஆனால் நான் “ வனின் 
சங் தத்ைதப் பற் த்தான்  எண்  ேறன் .
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மகத்தான மனிதர்களின்    யங்கள்  நமக் 

நிைன ப த்  ன்றன

(ப ல் என்ன ெசய்தார,் ஐேரனியஸ்  என்ன ெசய்தார,்

 த்தர் என்ன ெசய்தார,்

ெவஸ்  என்ன ெசய்தார,்

அல்ல  பரி த்த மார்ட் ன்  என்ன ெசய்தார ்என்பைதப் பா ங்கள் ).

மகத்தான மனிதர்களின்    யங்கள்  யா ம் நமக்  நிைன ப த்  ன்றன

அ னால் நாம் நம் ைடய   யங்கைள ம் உன்னதமானதாக ஆக்க

   ம் உலைக ட் ப்  ரிந்  ெசல் ைக ல்
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நமக் ப்  ன்னால்  காலத் ன்  மணற்பரப் ல்  அ ச் வ கைள  ட்  ட்  ெசல் ேறாம்.

அ ச் வ கள் , ஒ ேவைள இன்ெனான்றாக இ க் ம்,

வாழ்க்ைகயா ய இ ண்ட ச த் ரத் ல் பயணம் ெசய்ைக ல்,

(நான் ேபாய் ட்ட  ன் , பா ங்கள்  ேபாய் ட்ட  ற )

ைக டப்பட்ட நிைல ல்,   வாசக் கப்பல் ேசதமைடந்த நிைல ல் உள்ள எந்தெவா  
சேகாதரேன

(இப் த்தகங்களில் ஒன்ைற எ த் ப் ப  ங்கள்)

அ ல் கண் ணர்ந் ,  ண் ம் இதயத்ைத  டப்ப த் க் ெகாள் ங்கள் . (அ தான் காரியம்)

நாம் நம் தைலகைள உயர்த் , அப்ெபா    ரிைய ெசய்ேவாம் எந்த த ேபாராட்டத் ற் ம் 
ஆயத்தமான இ தயத்ேதா  இ ப்ேபாம்.

(நான் அைத   ம்  ேறன் , நீங்கள்    ம்   ர்களா?) வாய்ேபசாத, ஓட்  டப்ப ம் 
நிைல ல் உள்ள

கால்நைடகைளப் ேபால் இ க்க ேவண்டாம் (வார்த்ைதயண்ைட ஓட்  டப்பட ேவண் ம்)

ஆனால்  த்தத் ன்  நாயகனாக இ ந்  ங்கள்

(நான் அைத   ம்  ேறன் ).

என    ய சேகாதரனா ய ஜார்ஜ் அவ க்    த்தமான பாடைலப் பா வான் . அப்பாடைல 
அவன  அடக்க ஆராதைன  ம்  பாடப் ெபற்  ந்தான் . நா ம் அவ ம் உட்கார்ந்  பா ேவாம். 
நான் ' வனின் சங் தம் என்ற பாடைல ம், அவன் உட்கார்ந் , மரணத்ைத கடத்தல்' என்ற 
பாடைல ம் பா வான். பா ங்கள்? நீங்கள்  அப்பாடைல ேகட்  க்  ர்கள் .
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 ரிய அஸ்தமனத் ன்  ேவைள ல் மாைல ேநர நட்சத் ரம்

ேதான் ைக ல், எனக்ெகன ெதளிவான அைழப்  வந்  ேம

அம்மரண ேவைள ல்  க்கங்ெகாண்டா தல்  இ க்க ேவண்டாம்,

அப்ெபா   நான்  கட க் ள்  ேபாகப்  றப்பட் 

  ேவன் (இைத நீங்கள்  அேநக தடைவகளில்  ேகட்  க்  ர்கள் .)

ேநரம்  ரம் இைவகளால்  றம்ேப

இ ப்பைவகெளல்லாம் அைச ம், ெவள்ளங்கள்  என்ைன  ரத் ல்  ெகாண்  ெசல் ம், 
மரணத்ைத நான் கடக்ைக ல்,

என  மா  ைய  க கமாய் கண்  ேவன்  என நான் நம்  ேறன் .

(என் தம்  அைதக் கடந்  ப்பான்  என்  நிச்சயமா  க் ேறன் )

அவன் பா    த்த  ன்  நான் பா ம் பாடல் இேதா:

என்  ன்னால்   ரி கள்  ஏற்பட் ள்ளன காலத் ன்  மணற்பரப் ல்  கால் அ ச் வ கள்  
ப ந்தன, அ னால் மற்றவர்கள் அைதக்  கண் , அப்பாைத ல் ெதாடர்ந்  வரலாம், இைத 
மன ல் ப த் , ெதாடர்ந்  ெசல் ங்கள் .

ஏெனனில், ஒ  மகத்தான நாளில்  இேய  வ வார.் இன்  காைல ல் அைதப்பற் த் தான் நாம் 
ப க்கப் ேபா ேறாம். அப்ெபா   எல்லாம்    ந்  ட்  க் ம்.

நான் ெமய்யான சைப மற் ம் கள்ளச்சைப என்பைதப் பற்  ேபச   ம்  ேறன் . நான் 
இைதப்பற்  இன்  காைல ல்  ந் க்ைக ல், இந்த சைபக் காலங்களின்  ெசய்  ல் 
இைதப்பற்  ேபச இயலாமற்ேபானால், ஒ ேவைள கர்த்த க்   த்தமானால்,  க் ரத் ல் ஒ  
  ய ெதாடர ்  ட்டங்கள்  ஏற்பா  ெசய் , ஆ யாகமம் ெதாடங்  ேவதாகமம்   வ  ம் 
ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் வைர  ம்   ரமாக கடந்  ெசன் , அைதப்பற்  ப க்கலாம் என்  
எண்ணிேனன் . அவ் ரண்  சைபக ம் என்ன ெசய்யப் ேபா ன்றன என்பைதப் பற்  
பார்க்கலாம்.
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 ன் , ஒ ேவைள, என்றாவ  ஒ  நாளில், நாம் சைபக் கட் டத்ைத கட்   ட்ேடாெமன்றால் , 
அப்ெபா  , இன் ம்   தலாக மக்கள்  அம வதற்  இடம் உண்டா  க் ம். எவ்வள  ேபர்கள் 
வந்  ட் ப் ேபா றார்கள்  என்பைத அ ந்தால்  நீங்கள்  ஆச்சரியப்ப  ர்கள் . மக்கள்  ஏராளமாய்  
வ  றார்கள், நமக்  ேபா மான இடம் இல்லாமல் இ க் ற .

ஒ ேவைள  ேகாைட  காலத் ல் ,   க ம்  உஷ்ணமாக  இ க் ம்  ேபா ,  அப்ெபா  ,  அந்த
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உயர்நிைலப் பள்ளி ன்  அரங்கத்ைத எ த் க் ெகாண் , அ ேல  ட்டங்கைள ஒ ங்  ெசய்  
ெகாண் , ெவளிப்ப த் ன  ேசஷப ் த்தகத்ைத ம், இன் ம் ேவ  எைதயாவைதேயா, அல்ல  
தானிேய ன்   த்தகம் மற் ம் ெவளிப்ப த் ன  ேசஷப்  த்தகம் ஆ யவற்ைற 
எ த் க்ெகாண் , அைவகைள ஒன்றாக இைணத் , நாம் ப க்கலாம்.

இப்ெபா  , நாம்  தர்கைளப் பற்  பார்க்கப் ேபா ற ல்ைல.  தர்கள் .... நான் ஏற்கனேவ 
  ய வண்ணமாக,  . .1500ல் இ ண்ட காலங்களில், கத்ேதா க்க மார்க்கத் ன்  
  க்களாட் யான , சைபைய ம், அரைச ம் ஒன்றாக இைணத்   ட் , அ  அவர்கள  
“ஆ ரவ ட அரசாட் க்   ந் னகாலம்'' ஆக இ ந்த . அவர்கள்,   ஸ் ைவப் ேபால் ஒ வர,் 
  ஸ்  க் ப் ப லாளாக, ஒ   ங்காசனத் ல் அமர ேவண் யவராக சைபயான  
ஏற் க்ெகாண்   ட்டப  னால், தாங்கள்  சரியாக ஆ ரம் ஆண் க்கால்  அரசாட்  ன்  
காலத் ல் இ ப்பதாக எண்ணிக்ெகாண்டனர். சைப ம் அரசாங்க ம்  ஒன்றாக இைணந் , யா ம் 
நன்றாக ஆ  ட்டப  னால் , அ ேவ,  ”மகத்தான ஆ ரம் ஆண் க்கால அரசாட்  நடந்  
ெகாண்  க் ற '' என்  நம் னர். அவர்கள்  இன்ன ம் அவ்வா  தான்    வா க் றார்கள் .
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ஆனால் அ  ஒ   ைழயான காரியமா ம். ஏெனனில்,   ஸ்  ன்  வ ைக ஏற்படாமல் , 
ஆ ரமாண்  கால அரசாட்  ஆரம் க்கா .   ஸ்  ஆ ரம் ஆண் க்கால அரசாட் ைய 
ெகாண்  வ  றார,் அவேர ெச ப் ன்   மாரனா  க் றார். அவர ் வ ம் ெபா  , 
சைபயான  ேமேல எ த் க் ெகாள்ளப்பட்  க் ம் .

நாம் அ த்தப யாக எைத எ ர்பார்த் க் ெகாண்  க் ேறாம்? சைப ன்  எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப த க்காகத் தான்.

சைப ன்  எ த் க் ெகாள்ளப்ப தைல ம், ெவள்ைள  ங்காசன நியாயத் ர்ப்ைப ம் 
ஒன்றாகப் ேபாட்   ழப் க் ெகாள்ள ேவண்டாம். ஏெனனில், சைப எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம் 
ெபா   நியாயத் ர்ப்  இல்ைல, பா ங்கள் . நியாயத் ர்ப்ைப நீங்கள்  இங்ேகேய 
சந் த்  ட் ர்கள் . அ தான் சரி.   ஸ்  க் ள்  இ ப்பவர்கள் நியாயத் ர்ப் னின்  
நீங்கலா  க் றார்கள் . இேய    னார:்  “என் வசனத்ைதக் ேகட் , என்ைன அ ப் ன வைர 
  வா க் றவ க்  நித் ய  வன் உண் ; அவன் ஆக் ைனத்  ர்ப் க் ட்படாமல், மரணத்ைத 
 ட்  நீங்   வ க் ட்பட்  க் றான் ''
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நாம் எவ்வா  அைதப் ெப  ேறாம்? நாம்   ஸ்  க் ள்  வந் , ஒ  சரீரத் ற் ள்ளாக 
ஞானஸ்நானம் பண்ணப்ப  ேறாம். 1. ெகாரிந் யர ்12ம் அ காரம் “ஒ  சரீரம்' என்     ற . 
இேய    ஸ்  ன் சரீரத் ற் ள்ளாக நாம் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்ப  ேறாம். ேதவன் 
அச்சரீரத்ைத ஏற்கனேவ நியாயந் ர்த்  க் றார்.   ஸ்  ன்  அ ம  ன்   லமாக ம், 
அவ ைடய   ைப ன்   லமாக ம் , அவர் தமக் ள்  நம்ைம ெகாண்  வ  றார.்  1 
ெகாரிந் யர ் 1 2ம்அ காரம் ( 1 3ம் வசனம்). ஒேர ஆ  னாேல ஒேர சரீரத் ற் ள்ளாக 
ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்  நியாயத் ர்ப் னின்     க்கப்பட்  க்  ேறாம். ஏெனனில் அவர ்
அந்த நியாயத் ர்ப்ைப தாேம ஏற் க் ெகாண்   ட்டார.் ஓ, இதற்காக நீங்கள்  அவ க்  
நன்  ள்ளவர்களாய் இ க்க ல்ைலயா? அவர ் நமக்காக நியாயத் ர்ப்ைப தன் ேமல் 
எ த் க்ெகாண்டார். இனி நியாயத் ர்ப்ேப இல்ைல.

ஆனால் அ , அவ க் ள்  வர ம க் றவர்க க்  உண் , அச்சரீரத் ற் ள் , அந்த 
இரக யமான சரீரத் ற் ள்  வர ம ப்பவர்க க்  உண் . நாம் எவ்வா  அதற் ள்  
 ரேவ க் ேறாம்? ெவ மேன ைககைள   க் க்ெகாள்  வ னாலா? இல்ைல. க தத் ன்  
வா லாகவா? இல்ைல. ஏதாவ  ஒ  வைக தண்ணீர் ஞானஸ்நானத் னாலா? இல்ைல.  ' 'ஒேர 
ஆ  னாேல'', பரி த்த ஆ  னாேல, நாம் யாவ ம் அந்த சரீரத் ற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம் 
பண்ணப்பட்ேடாம்.

இன்  காைல ல் நாம் அைதப்பற்   ர்ைமயாகப் பார்க்கப் ேபா ேறாம் என்பைத 
நிைன ல்ெகாள் ங்கள் . ஒன்  நீங்கள்  அச்சரீரத் ற் ள்ளாக இ க்க ேவண் ம். அல்ல  அதற்  
 றம்ேப இ க்க ேவண் ம். இரண் க் ம் ந  ல் இ க் ம் ஒ ஏற்பா  இல்ைல. 
  ஸ்தவர்களிேல, ெராம்ப நல்ல   ஸ்தவர்கள்  என்  ஒ  வ ப்பார ் ைடயா . ஒன்  நீங்கள்  
  ஸ்தவர், அல்ல    ஸ்தவர் அல்ல என்ற நிைல தான்  உண் . க ப்  -  ெவள்ைள பறைவ 
என்ற ஒன்ேறா,   த்  -  ெதளிவாக உள்ள மனிதன் என்ேறா இ க்க   யா . 
அவ் தமானெதான்  உங்க க்  இ க்க   யா . ஒன்  நீங்கள்    ஸ்தவராக இ க்க 
ேவண் ம், அல்ல    ஸ்தவர் அல்ல என்ற நிைல இ க்க ேவண் ம். ஒன்  நீங்கள்  
  ஸ்  க் ள்  இ க்க ேவண் ம், அல்ல    ஸ்  க்   றம்ேப  க்க ேவண் ம்.
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இப்ெபா   இைவகள்  ஒ  ேபாதைன (teaching) ேபால் ேதான்றலாம். நான் ஒ  ேபாதகன் 
(teacher) என்ற நிைல   ந்  ெவ  ரத் ல் இ க் றவன் . ஆனால் ேபா த்தல் என்ப  
  ஸ்  ன்  சரீரத் ல் ஒ   ேச த்த வரமா  க் ற , அ  ெவட்  ற .  தலாவதாக 
அப்ேபாஸ்தலர்கள் , அதன்  ற   ர்க்கதரி கள்,  ன்  ேபாதகர்கள், மற் ம்   ேசஷகர்கள் , 
ேமய்ப்பர்கள், சரீரமா ய சைப ல் ஐந்  ஊ யவரங்கள்  இைவகள் . அவற் ல் ேபா த்தல் என்ப  
ஆ  ன் வரங்களில் ெலான்றா ம். நான்  ப த்  ஆராய்ந் , சரிெயனக் காண் ற ெத ேவா 
அைத மக்க க்  ெகாண் வர ேவண் ய தா ள்ள . ேவத வாக் யங்கைளப் ப த்  அைவகைள 
ஒன்  ேசர்த்  நான்  ெகாண் வர  ேவண்  ள்ள .  ஆனால்,    ஸ்  க் ள்ளாக  மட் ேம,
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8பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

  ஸ்  ன்  சரீரம் அைடயாளங்  கண்  ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.

இப்ெபா  , ெவளிப்ப த் ன  ேசஷத் ன்   தல்  ன்  அ காரங்கள்  சைபையக்   த் ப் 
ேப  ன்றன.  றஜா  னர,்  தர,் எத் ேயாப் யர், ஆப் ரிக்கர்கள், ஆ ய ஒவ்ெவா  
இனமக்க ம்,  றஜா களாக இந்த ஒ சரீரத்ைத உ வாக்  ன்றனர.் அவர்கள் க ப்பராக, 
ெவள்ைளயராக, ப ப்  நிறத்தவராக, மற் ம் அைனத்  நிறத்தவராக, பல்ேவ  நிற மலர்களால்  
ஆன மலர்ச் ெசண்ைடப்ேபா ள்ளனர். அ  அவ்வா  தான் உள்ள . அைத ேதவன் தன் ைடய 
ப  டத் ல்  பைடக் றார.் அவர்கள் அைனத்  ஜா கள் , ேகாத் ரங்கள், பாைஷக்காரரில்  
இ ந்  வந்தவர்கள்.
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ஆனால் இப்ெபா  , நீங்கள்  3ம் அ காரத்ைத தாண்   ட்டால் (சைபக்காலங்கள் இவற் ல் 
அடங்  ள்ளன). ேதவன்   ம்  வந் ,  தர்கைள ேசர்த் க்ெகாள் றார். அந்தக் காலத் ல் 
சைபயான  இனிேமல் காணப்படேவ ல்ைல. அ   தர்களின்  காலம். ேதவன்  தர்கேளா , 
ஒவ்ெவா  தனி நபர்களாக காரியமாற் வ ல்ைல. அவர ் இஸ்ரேவலேரா , எப்ெபா  ம் ஒ  
ஒட் ெமாத்த ஜா யாகத்தான்  பார்த்  காரியமாற்  றார்.

அன்ெறா  நாள், அைதப்பற்  ஒ வ க்  ேகள்  ண்டா ற் .  ' 'கலப்படமான மார்க்கம்'' 
என்ற தைலப் ல் நான்  ரசங் த்த ேபா  (உைரக்கப்பட்ட வார்த்ைத வால் ம்  2, எண் .13- ஆ .) 
நான்   ப் ட்ட ஒன் ன் ேபரில் எனக்  ஏராளமான க தங்கள்  வந் ள்ளன. ேவதமான   ைற 
தவ ப் றந்த  ழந்ைத, அதாவ  ேவ ப் ள்ைள, கர்த்த ைடய சைப ல் பத்  தைல 
 ைறக க்   ரேவ க்கலாகா  என்   றப்பட் ள்ளைதக்   த்  நான் அச்ெசய்  ல் 
  ப் ட்  ந்ேதன் . பத்  தைல  ைறெயன்றால்,  4 0 0  ஆண் க்காலமா ம்; அவ்வள  
காலத் ற்   ைறதவ ப்  றந்த  ழந்ைத ம் அதன்  தைல ைற ன ம்,
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கர்த்த ைடய சைபக்  உட்படலாகா . கலப்படமாய்  றத்தல் அவ்வள  ேமாசமான 
 ைளைவ உண்டாக்  ற . ஒ   ழந்ைதயான , அதன் தாய், தன்   ஷேனா  ேசராமல் 
அந்நிய   ஷேனா  ேசர்வ னால்  உண்டா ப்  றந்ததாய் இ க் மானால் , அ ேவ 
கலப்படமாய்ப்  றந்த  ழந்ைதயா ம். அக் ழந்ைத தன் தகப்பனா  க்க ேவண் யவ க் ப் 
 றக்காமல், தன் தாய் அந்நிய   ஷேனா  ேசர்ந்த னால்  றந்ததா  க் ம். பா ங்கள்?அ  
ேதவ க்   ன்பாக   ந்த  ைமயானதாக இ ந்த . ேதவ க்   ன்பாக சரியான  த்  
 ண் ம் ேதான் ட பத்  தைல ைறக்காலம்  கடந்  ெசல்லேவண்  ள்ள .

ஆனால் அ  இந்தக்காலத் ற்  ெபா ந்  வதா  க்கா . இப்ெபா   உங்க க்    ய 
 றப்  உண்டா  க் ற . பைழய ஏற்பாட் க் காலத் ல் அவர்க க்  ஒேர  றப் தான்  
உண்டா  ந்த . அ  ம் இனச் ேசர்க்ைக னால்   றப் க்கப் பட்டைவயா  ந்த . 
இப்ெபா   நமக்    ய  றப்  உண்டா  க் ற . அ  ஆ க் ரியதா ள்ள , அ  தாேன 
ெதரிந்ெத க்கப் பட்டவர்கைள  றப் க் ற . நாம்   ஸ்  இேய  ேல, ேதவ ைடய 
ஆ  னால் ம ப  ம்  றந்த   ய   ஷ் களா  க் ேறாம்.   ய   ஷ் கள்! இந்த 
  ஷ்  என்ற வார்த்ைதைய இங்ேக ள்ள நல்ல கல் மான்களா  க் றவர்கள்   ரிந்  
ெகாள் ர்கள் . நீங்கள்  அைதப்பற்  கவனிக்க  ல்ைலெயனில், அைதப் பற் ப் பா ங்கள். 
  ஷ்  என்ற வார்த்ைத  ேரக்க ெமா  ல் 'ஒ    ய   ஷ் ' என்ற வார்த்ைத   ந்  
வ  ற .

ஓ, நீங்கள்  இவ் ல ல்  இனச்ேசர்க்ைக னால்  றந்  மாம்சத் ல்  இ க்ைக ேலேய, 
 ண் க் ரிய  ரகாரமாக ஒ    ய   ஷ் யாக ம்  றந்தவர்களா  க்  ர்கள். ஒ    ய 
மனிதைன   ஷ் க் ம் ேதவ ைடய   ய பைடப்பாக அ  இ க் ற .   ய   ஷ்  என்ப  
ஒ   றப்பா ம். மாம்சத் ல்  றப்பதற்   றப்  எப்ப  அவ யேமா, அவ்வாேற, ஆ க் ரிய 
 றப் ம் இ க்க ேவண் ம். மாம்சத் ன்   றப்ைபப் ேபாலேவ, ஆ க் ரிய  றப் ம் 
அவ யமா  க் ற .

 வாகம் ெசய்  ெகாள் ம் ஒ  இளம் தம்ப கள் , மணந்  ெகாண்  ஒ ேவைள இப்ப க ்
 றலாம்: ''எங்க ைடய  தல் மக க்  'ேயாவான்' என்  ெபயரிட்  அைழக்கப் ேபா ேறாம்'' 
என்  அவன்  றக்கேவ  ல்ைலெயன்றால், ேயாவான்  என்பவன் அங்ேக இல்லேவ ல்ைல
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அேத தமாகத் தான்... நீங்கள்  ஒ  ேவைள... பரேலாகத்ைதப் பற்  உங்க க்  பல்ேவ  
 ராண கட் க் கைத ன்ப யான அேநக க த் க்கள்  இ க்கக்  ம். அ  எவ்வள  ெபரிதாக 
இ ந்தா ம், நீங்கள்  ம ப  ம்  றக்கா  ல் , நீங்கள்  அங்ேக இ க்க மாட் ர்கள். அ தான்  சரி, 
பா ங்கள். அந்த  தமாகத்தான்  அ  இ க்க ேவண் ம். ஏெனனில், அ   றப் ன்  வ யாகத் 
தான் சாத் யமா ம். ேதவன் தம   ரமாணங்கைள   த் ள்ளார். எனேவ யா ம் அவ ைடய 
 ரமாணங்களின்ப  தான்  நைடெபற ேவண் ம்.

இப்ெபா  , இவர்களில் ,  தர்களில்   யா ப்பவர்கள்  இரட் க்கப்பட ேவண் ம். நாம் 
 த ல் அவர்கைளப் பற்  எ த் க் ெகாள்ளப் ேபா ேறாம். ஏெனனில் அ  ைவக்கப்பட் ள்ள 
இடம்... எப்ெபா  ம் அங்ேக  ன்   தமான மக்கள்  எல்லாக் காலத்  ம் ெதாடர்ந்  இ ந்  
ெகாண்ேட  க் றார்கள் . அைத மன ல் ப த்  ைவத்  ங்கள் . அைவயாவன:   வா , 
  வா யாக ந த் க்காட் பவன் , அ  வா . அந்த  தமான  ன்  வ ப்பார.் நமக்  த ணம் 
அளிக் ம் ெபா ட்  தள்ளி டப் பட்ட  தன் இ க் றான் , அன  ன் ,  ளி  ன்  
ெவ ெவ ப்பா ள்ள சைப உள்ள , மற் ம் ஆ யால் நிரப்பப்ெபற் ள்ள சைப ம் உள்ள .
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9பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

ஒ  சமயம், சார்  ெபாேஹெனன்  என்பவர், நான் பணி ரிந்த பப்ளிக் சர் ஸ்  கம்ெபனி ன்  
ெதன் மாவட்டங்களின்  தைலவராக அல்ல , கண்  காணிப்பாளராக இ ந்  வந்தார். நான்  ஒ  
வா பனாக இ ந்த அக்காலத் ல், ேவதவாக் யங்கைளப் ப த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . 
அப்ெபா   அவர ் என்ைன அைழத் ,  ' ல் , பத்    ல் இ ந்த ேயாவான்  ெகாஞ்சம்  வப்  
 ளகாய்  ன்   ட்  ெகட்ட ெசாப்பனம் கண்  க்க ேவண் ம்.'' என்றார்.
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'' ஸ்டர ் ெபாேஹெனன்  அவர்கேள, நீங்கள்  அவ்வா  ெசால்   க்கக்  டா ' என்ேறன். 
அவர ்என  ேமல காரியாக, ேமற்பார்ைவயாளராக இ ந்தார.்

''நல்ல , உல ல் யார ்தான் அைதப்  ரிந்  ெகாள்ள    ற ?'' என்றார்.

''அ   ரிந்  ெகாள்ளப்பட் ள்ள , பரி த்த ஆ யானவர் அைத ெவளிப்ப த்த 
ஆயத்தமா  க் ம் ேபா , அ   ரிந்  ெகாள்ளப்ப ம்'' என்  நான் ப லளித்ேதன் . அ  தான் 
சரி.

அவர ்  னார:்  “ஓ, என்ேன !  நான்  அைதப் ப க்க  ய  ேறன் . என  ேமய்ப்ப ம் அைத 
ப க்க  ய  றார.் ஆனால் அ ன் ேபரில் நாங்கள்  ேமாசமானெதா   ழப்பத் க்  தான் 
வரேவண்  ள்ள  என்றார். அவர ் ேம ம்,  னாய் மைல ன்  ேமல் மணவாட்  நிற்க நாம் 
காண் ேறாம். அதன்  ற , மணவாட் க்  ெக ராக வ சர்ப்பமான  தன் வா   ந்  
ெவள்ளத்ைத அ ப்  ற .   யா  க் ற ஸ் ரீ ன்   த்ேதா  அ   த்தம் பண்ணப்ேபா ற . 
 ன்  மணவாட்  பரேலாகத்  ம் இ க் றாள் . ஒேர ேவைள ல்  ன்  காரியங்கள்  நைட 
ெப  ன்றன'' என்    னார.்

''அ  ஆ க் ரிய  ரகாரமான அ   இல்லா  ப்ப னால் தான்'' என்  ப லளித்ேதன் .

“நல்ல , அவர்கள் ஒேர ேவைள ல்  ன்  இடங்களி ம் காணப்ப  றார்கேள என்  
  னார.்

நான் அதற் , ''ஆம் ஐயா, ஆனால் அவ் தமாக அவர்கள்  அங்ேக இடம் ெபற்  க்க ல்ைல. 
பா ங்கள், நீங்கள்  அந்த இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபைர மணவாட்  என்  அைழத் ர்கள் . 
ஆனால் அவர்கள் மணவாட் யல்ல, அவர்கள்  தர்களாவர். வ சர்ப்பமான  எவர்க க் ெக ராக 
 த்தம் பண் ம்ப  தன் வா   ந்  ெவள்ளத்ைத ஊற் னேதா, அவர்கள் தான்    யா  க் ற 
,   யாக ைவக்கப்பட் ள்ள ஸ் ரீ ன்   த்தானவர்கள். அவர்கள் கற்பைனகைளக் ைகக் 
ெகாள்  றவர்க ம், இேய  ன்  சாட் ைய உைடயவர்க மாவர். மணவாட் ேயா ம ைம ல் 
இ க் றாள்“ என்  ப லளித்ேதன் . கவனித் ர்களா?

ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 14ம் அ காரத்  ள்ள இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபர்கள் 
 னாய் மைல ன்  ேமல் நிற் றார்கள் . அ  சரியாக அப்ப ேய உண்ைமயா  க் ற . தங்கள்  
 தா ன் நாமத்ைத தங்கள்  ெநற்  ல் ெகாண்டவர்களாக அவர்கள் இ ந்தார்கள். அ  சரிதான் 
அவர்கள்  தர்கள்   தர்களில்   யா  ப்பவர்கள் .

அதன் ற , இங்ேக வ சர்ப்பமான  வ  ற . அ  ேராம்   க்களாட் யா ம். அப்ெபா   
ஏற்கனேவ சைபயான  எ த் க் ெகாள்ளப்பட் , ம ைம ல், அங்ேக  ன்றைர ஆண் கள் 
க யாண   ந் ல் இ க் ற . அதன்  ற  வ சர்ப்பம் வ  ற . வ சர்ப்பம் எப்ெபா  ம் 
ேராமா ரிையேய   க் ற . அ   வப்பான வ சர்ப்பமா ம்.
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அ  அ  தான் என்பைத உங்க க்  உ  ப்ப த் ம்ப , ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 12ம் 
அ காரத் ல், வ சர்ப்பமான  ஸ் ரீ ன்  ேமல் ேகாபமைடந்  ந்த . அந்த ஸ் ரீயானவள் சகல 
ஜா கைள ம் இ ப் க் ேகாலால்  அரசா ம் ஆண் ள்ைளைய ெபற்ெற க்க  ந்தாள். 
வ சர்ப்பமான  தன் வா   ந்  ெவள்ளத்ைத ஊற்  ட் , ஸ் ரீ ன்   த்தா  க் ற 
  யா  க் றவர்கேளா   த்தம் பண்ணப்ேபான . ஆனால் இந்த  வப்பான வ சர்ப்பமான ,

 த ல் இந்த ஸ் ரீக்   ன்பாக நின்ற . ஸ் ரீயானவள் இந்தக்  ழந்ைதைய ெபற்  
எ த்த டேனேய, அக் ழந்ைதைய பட் க் ம்ப  அ  ஆயத்தமாக நின்ற . இஸ்ரேவல் என்ற 
ஸ் ரீயா ய இஸ்ரேவல் சைபக்   ன்பாக அவள் ெபற்ெற க்கப ் ேபா ம்  ழந்ைதயா ய 
இேய ைவ பட் க் ம்ப  நின்ற  யார?் ேராமா ரிதான்  அ , ஏேரா  இரண்  வய க் ட்பட்ட 
 ழந்ைதகைள ெயல்லாம் ெகான்  ேபா ம்ப  உத்தர   றப் த்தான் .

அதன்ப  அத்ேதசம்   வ  ம் எ ெரயக்  ழந்ைதகைள ெயல்லாம் ெவட் க்ெகாைல 
ெசய்தார்கள். அவ்வாேற இேய  க்   ன்னைடயாளமா  ந்த ேமாேசைய ம்   த் க் ெகாைல 
ெசய்ய பார்ேவான்   யன்றான் . அவன்  ழந்ைதகைள ம் ெகான்றான் . ஆனால் ேமாேசைய 
அவனால்   க்க   ய ல்ைல. ஓ -  ஓ -  ஓ, ேதவன் அவர்கைள எவ்வா  மைறப்ப  என்பைத 
அ வார்!

நீங்கள்  மைறக்கப்பட்ட க் ற ப  னால்  ம ழ்ச் யைடய  ல்ைலயா? ஓ! மைறந்  
ெகாள்வதற்கான ஒ  ஸ்தலம் உண் .
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ேவதம்    ற :  ' 'நீங்க ம் உங்கைளப ் பாவத் ற்  மரித்தவர்களாக எண்ணிக் 
ெகாள் ங்கள் .    ஸ்  க் ள்  உங்கள்   வன்  மைறந்  க் ற ,  பரி த்த  ஆ  னால்  நீங்கள்



10பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

 த் ைர டப் பட்  க்  ர்கள் '' என் . நீங்கள்    ஸ்  க் ள்  மைறந்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  
உங்கைள மரித்தவர்களாக எண்ணிக் ெகாள் ங்கள்.  சா  ேத னா ம் உங்கைள கண்   க்க 
அவனால்   யா . பா ங்கள்? உங்க ைடய   யங்கள்    ஸ்  க் ள்  மைறக்கப்பட்  
இ க் ன்றன.   ஸ்  ன்   லமாக ேதவ க் ள்  அ  மைறந்  க் ற . ேம ம் அ  பரி த்த 
ஆ  னால்  த் ைர டப்பட் ம் உள்ள .

இப்ெபா  , இந்த   யா  பவர்களான இவர்கள், நித் ைர ெசய் ம் கன்னியராவர், 
இவர்கேளா   த்தம் பண் ம்ப  தான் வ வர்ப்பமான  தன் வா   ந்  ெவள்ளத்ைத 
அவர்க க்   ன்னாக ஊற்  ட்டான் . இவர்கள் ஸ் ரீ ன்   த்தா ய   யா  க் றவர்கள்  
ஆவர.்   யா  க் றவர்கள்  என்பவர் யார?் இங்ேக தான்  நீங்கள்  இந்த சாயல்கைள ஒன்  
ேசர்த் ப் பார்க்க ேவண் ம்.
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மாம்சத் ன்ப யான ஒ  சைபயான  இ க் ற . அைத நான்  இங்ேக வைரந்  இன் ம் 
ெகாஞ்சம் ெதளிவாக் ட   ம்  ேறன் . இப்ெபா   சேகாதரன்  ெந ல் அவர்கேள உங்க ைடய 
ேநரத் ல் ெகாஞ்சம் நான்  எ த் க் ெகாண்டால் அதற்காக என்ைன நீங்கள்  மன்னிக்க ேவண் ம். 
(சேகாதரன் ெந ல் அவர்கள், ' 'ஆெமன், எனக்ெகன ேநரம் எ  ம் இல்ைல ' 'என்     றார-்
ஆ ).

அங்ேக யார ்இ க் றார்கள்? அ  வா . அவர்கைள நான் இங்ேக  . . என்  எ   ேறன் . 
(க ம்பலைக ல் அ  வா க்  ஆங் ல வார்த்ைதயான unbeliever ஐ UB என்    க்கமாக 
சேகா.  ரான்ஹாம் அவர்கள்   ப்   றார ்ெமா ெபயர்ப்பாளர்). அ  பா ையக்   க் ற . 
அ த் , இங்ேக இன்ெனான்  இ க் ற , அ  தான்  சடங்காச்சாரமான மார்க்கத்ைத 
  க் ற . அைத நான்  “எஃப்ஓ”  (FO) என்    ப்   ேறன் . அ  சடங்காச்சாரசைபையக் 
  க் ம். அ த்   ன்றாவதாக இரட் க்கப்பட்ட சைப இ க் ற . அைத “எஸ்ஏ'' (SA) என்  
  ப்   ேறன் . அ  இரட் க்கப்பட்ட சைபயா ம். இைவயாவற்ைற ம் எப்ெபா  ம் மன ல் 
ப த்  ங்கள் .
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இப்ெபா   இந்த இரட் க்கப்பட்ட சைப ல் இ சாரார ் இ க் ன்றனர.் இந்த சைப ல் 
இங்ேக ம் இ  றார்கள். அ    ஸ்  னால், உவைமயாக ெசால்லப்பட்ட . ஒ   ரிவார் 
நித் ைர ெசய் ம் கன்னியர், இன்ெனா  சாரார ் தங்கள்   ளக் ல் எண்ெணைய 
உைடயவர்களாக இ க் றார்கள் . இப்ெபா   நீங்கள்  யாவ ம்... எத்தைன ேபர்கள் அந்த 
உவைமைய நிைன ல்  ைவத்  க்  ர்கள்? இன் ம் ஒ  நி ட ேநரத் ல்  அைதப் பார்க்கப் 
ேபா ேறாம்.

அைதப் பார்ப்பதற்   ன்பாக, நாம் ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 7 -ம் அ காரத் ல்  
  ப் ட் ள்ள இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபர்கைளப்பற்  பார்ப்ேபாம். அதனால்  நாம் 
அைத ெதளிவாகப்  ரிந்  ெகாள்ள    ம். இைத நீங்கள்  ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம்   ப்ெப த் க் ெகாள்  றவர்கள் , ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 7ம் அ காரத்ைதக் 
  த் க் ெகாள் ங்கள் . நமக்  க் ற ேநரத்ைத நாம் இைத  ளக் வதற்ெகன்  எ த் க் 
ெகாள்ேவாம்.  (நீங்கள்  ஞானஸ்நானம் ெகா க்கப ் ேபாவ ல்ைலேய... ஆராதைன    லா, 
நல்ல  )  என  ைகக்க காரத்ைத நான் இங்ேக ைவத்  ந் , ேநரத்ைத கவனித் , உரிய 
ேநரத் ல்   த்  ெவளிேய ேவாம். ஏறக் ைறய  மார ்2 மணி ேநரம் நமக்  இ க் ற . கர்த்தர் 
தாேம நமக்  இப்பாடத்ைத கற் த்த வாராக.
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“இைவக க் ப்  ன் ...”

இப்ெபா  ம் நாம்... 6ம் அ காரம் ெவள்ைளக்   ைரையப் பற் ப் ேப  ற . அ     
  வ  ம், ெஜ க் றவராக ம் ெஜ க்கப் ேபா றவராக ம்  றப்பட் ச் ெசல் ற பரி த்த 
ஆ யானவர் ஆவார்.  ன் , மங் ன நிற ள்ள   ைர வ  ற . அைத மரணம், பாதாளம் 
இைவ  ன் ெதாடர்ந்த . இவ் தமாக ஒவ்ெவா    ைரகளி ம்  ஏ   க் றவர்கள்  கடந்  
ெசன்றார்கள் .
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''இைவக க் ப்  ன்  என்றால், இந்த ெபரிய அ  ற் ப ் ற  என்பதா ம்.  தலாவதாக 
பரி த்த ஆ யானவர், ெஜ க் றவராக ம் , ெஜ க்கப் ேபா றவராக ம்      வ  ம் கடந்  
ெசல் றார.் அதன்  ற  வ வ ,  கப் ெபரிய பஞ்சகாலத் ல் உள்ளதா ம்.  “ஒ  பணத் க்  
ஒ ப  ேகா ைமெயன் ம், ஒ  பணத் க்   ன் ப  வாற்ேகா ைம ெயன் ம், 
எண்ெணைய ம்  ராட்ச இரசத்ைத ம் ேசதப்ப த்தாேத'' என் ம்  றப்ப  ற . அைதத் 
ெதாடர்ந்  அவர ்இந்த  த் ைரகைளத்  றக் றார.்

இைவக க் ப்  ன் ,    நான்   ைசகளி ம் நான்   தர்கள் நின் ,    ன்  
ேமலாவ , ச த் ரத் ன்  ேமலாவ , ஒ  மரத் ன் ேமலாவ , காற்  அ யாதப க் , 
   ன்  நான்  காற் கைள ம்   த்  க்கக் கண்ேடன் .
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 வ ள்ள ேதவ ைடய  த் ைரக்  ேகாைல ைடய ேவெறா   தன்  ரியன்  
உ க் ந் ைச   ந்  ஏ வரக் கண்ேடன்; அவன்,   ைய ம் ச த் ரத்ைத ம் 
ேசதப்ப த்  றதற்  அ காரம் ெபற்ற அந்த நான்   தைர ம்  ேநாக் :

நாம்  நம  ேதவ ைடய  ஊ யக்காரரின்  ெநற் களில்   த் ைரேபாட் த்
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  மள ம்   ைய ம் ச த் ரத்ைத ம் மரங்கைள ம் ேசதப்ப த்தா  ங்கள் என்  
மகா சத்த ட் க்  ப் ட்டான் .

ெவளி.7:1-3

இப்ெபா   நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , ஊ யக்காரர்கள் என்னப்பட்டவர்கள்  எப்ெபா  ம் 
ேதவ ைடய ஊ யக்காரர்களாக  தர்கள்  இ க் றார்கள் . ஆ ரகாம்  அவ ைடய 
ஊ யக்காரனாக இ ந்தான் .  றஜா யார் ஊ யக்காரர ் அல்ல. அவர்கள்  மணவாட் யாக 
இ க் றார்கள் . அவர்கள்  மாரனாக இ க் றார்கள் . சைபயான   மாரனாக இ க் ற . 
 தர்கள் ஊ யக்காரர்களாக இ க் றார்கள் . ஓ, உங்களால் இய ெமன்றால்... நமக்  
ேபா மான ேநரம் இ க் ெமனில்  இவ் தமான வார்த்ைதகைள அல  ஆராய்ந்  பார்க்க    ம். 
அேநக தடைவகளில்  என  அைற ல் நான்  அவ்வா  ஒத்  வாக் யங்கைள எ த் க் ெகாண்  
அல  ஆராய்ந்  பார்த் , அைத ஒ ங் ப த் வ ண் ,

 தர்கள் ஊ யக்காரரா  க் ன்றனர.் நான் இங்  நின்  ெகாண் , இ க் ற ேநரத்ைத 
ெயல்லாம், “ஒ  ஊ யக்காரன் '' என் ற  ஷயத்ைதப்பற்  எ த் க் ெகாள்ேவெனன்றால், மற்ற 
 ஷயங்கைள நான் ெதாட   யா . எனேவ, நான் ெசான்னைத நிைன ல் ெகாண் , அைத 
ேவதம்  ரா ம் ெதாடர்ந்  ேத ப் பா ங்கள் . அப்ெபா  ,  தன் ேதவ ைடய 
ஊ யக்காரனா  க் றான்  என்பைத நீங்கள்  கா  ர்கள்.

எேசக் ேயல்  4ம் அ காரத்ைத நாம்   ம் ச ்ெசன்  பார்ப்ேபாமானால், அங்ேக என்ேன ஒ  
அழகான ஒத்ததான ஒ  காரியத்ைத நாம் காண் ேறாம்! அவ்வசனத் ல், ''இவ் தமான காரியம் 
இதற்   ன் சம்ப த்த ண்ேடா ? ' '  என்  ேகட் றார.் எேசக் ேயல்  உயரமான  வற்ைறப் 
பார்க் றான் . அங்ேக அவன் அந்நகரத் ல் ெசய்யப்பட்ட அ வ ப் க்கைள ெயல்லாம் கண்டான் . 
அங்ேக நான்    ஷர ் சங்கரிக் ம் ஆ தங்கைள எ த் க் ெகாண்   றப்பட்டனர.் அவர்கள்  
எ சேலம் நகர   வ  ம் ெசன் , யாவைர ம் சங்கரிக் ம்ப   றப்பட்  வந்தனர்.
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அவர்கள் சங்கரிக் ம்ப  ேபாகப் றப்ப ம்  ன்னர், அவர்கள் த த்  நி த்தப்பட்டார்கள். 
ஏெனனில், தன் அைர ேல கணக்க ைடய ைமக் ட்ைட ைவத்  ந்  ெவண்ைமயான ஆைட 
தரித்த ஒ வன்  வந்தான். எத்தைன ேபர்கள்  அைத வா த்  க்  ர்கள்? எேசக் ேயல்  4ம் 
அ காரம் அந்தப்   ஷன், தன் அைர ேல கணக்க ைடய ைமக் ட்ைட ைவத்  ந்தான் , 
ெவண்ைமயான ஆைட அணிந்  ந்தான் .

கர்த்தர் அவைன ேநாக் ,  ' ' தலாவ  நீ ேதவ ைடய ஊ யக்காரரின்  ெநற் களில் 
 த் ைரேபா ம்  ன்னர், நகரத்  ள் ேபாய் எவைர ம் நீ சங்காரம் ெசய்ய ேவண்டாம்'' என்  
  னார.் அவன்  றப்பட் ப் ேபாய்,     ழந்ைதகளிட ம்   , உரியவர்கைளெயல்லாம் 
 த் ைர ட்டான் .

அதன்  ற , சங்கரிக் ம் ஆ தங்கைள ைவத்  ந்த நான்  ேபர்க ம்,  றப்பட்  வந்  
உள்ேள ெசன் , ஈ  இரக்க ன்  யாவைர ம்   வ மாக ெவட் ச் சாய்த் க் ெகாண்ேட 
ேபானார்கள். அவர்கள்   ஷர,் ஸ் ரீகள்     ள்ைளகள் ஆ ேயாரில் , கணக்க ைடய 
ைமக் ட்ைட ைவத்  ந்த   ஷன்  எவர்கைள ெயல்லாம்  த் ைர ட்டாேரா, அவர்கைளத் த ர 
மற்ற யாவைர ம் ெவட் க் ெகான்  ேபாட்டனர். அந்த மகத்தான...
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இச்சம்பவமான ,    ல் வந்த நம் ைடய கர்த்தரின்  நாட்க க் ப்  ற  நடந்தைவயா ம். 
அைவகைளப் பற்  கர்த்த ம் மத்ேத  2 4ம் அ காரத் ல்   ன் ட் ேய எச்சரித்  ந்தார். 
எப்ப ெயனில், “எ சேலம் ேசைனகளால்   ழப்பட்  ப்பைத நீங்கள்  கா ம் ேபா   ட் ன் ேமல் 
இ க் றவன்  இறங்கா  க்கக்கடவன் , வய ல் இ க் றவன்   ட் ல்  ேபாய் தன  அங் ைய 
எ த் க் ெகாள்ள   ம் ப் ேபாகா  க்கக்கடவன் , ஆனால்  ேதயா ல்  இ க் றவர்கள் ...'' 
ேஜா பஸ்  என்பவர் அைதப் பற்  எ   ள்ளார், அவர்கள் எவ்வா  ஓ ப்ேபானார்கள் என்பைத 
ெயல்லாம்  வரிக் றார். கர்த்தரா ய இேய  ன்  வார்த்ைதகைள நம் னவர்கள்  மாத் ரேம 
தப் த் க் ெகாண்டனர.்

ைசன்யமான   ழ்ந்  ெகாண்டைத அவர்கள்  கண்டேபா , அவர்கைள அந்த பைட தங்கைள 
வைளத்  ேபாட்ட  என்  கண்டேபா …  த் . . . அதாவ   .  96 ல்,  த்  எ சேலம் ம ைல 
 ற்  ேபாட்டைத கன்டேபா , அவர்கள்  உள்ேள  க் க் ெகாண்டார்கள் . அவர்கள் 
மரப்பட்ைடகைள ம், நிலத் ன்   ல்ைல ம்   த்தனர.் உண்ைமயாகேவ ஒ வர ்
இன்ெனா வ ைடய  ழந்ைதகைள ேவ த்    த்தனர.் அவர்கள்  ற் ைக னால்  தர்கைள 
பட் னிேபாட்  அவர்கள்  ெசயலற் ப்ேபாகச ்ெசய் ,

அவ்ேவைள ல் உள்ேள  ைழந் , அவர்கள் இரத்தமான  ஒ  ஓைடையப் ேபால் வாசல் 
வ யாக வ ந்ேதா ம் அள க்  அவர்கைள சங்கரித்தனர.் அவர்கள்  ஆலயத்ைத  ட்ெடரித்தனர். 
ம ல்கைள இ த்   ேழ தள்ளினர், அவ்வா  இன்  வைர  ம் அ  உள்ள .

ேதவாலயம் இ ந்த அேத இடத் ல்  ஓமர ்பள்ளி வாசலான  கட்டப்பட்ட .40

இேய  ம் அைதப்பற்  மத்ேத  24ம் அ காரத் ல் ேப   க் றார.்

''ேம ம்  பாழாக்  ற  அ வ ப்ைபக்    த் த்  தானிேயல்   ர்க்கதரி 
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ெசால்   க் றாேன, வா க் றவன்   ந் க்கக்கடவன் , நீங்கள்  அைத பரி த்த 
ஸ்தலத் ல் நிற்கக்கா ம்ேபா .

இங்ேக இைத ேமற்ேகாளாகக்   ப்   றார ் (வா க் றவன்  ந் க்கக்கடவன்  என்றார்). 
பார்த் ர்களா? இந்த அ வ ப்ைப நீங்கள்  காண்ைக ல் , ஓமர ்பள்ளிவாசல் அங்  அ வ ப்பாக, 
 ன்  ஒ காலத் ல் பரி த்த ஸ்தலமாக இ ந்த இடத் ல்...

இன்ைறக் ம் ேதவாலயம் ஸ்தா க்கப்பட்  ந்த அேத இடத் ல்  அந்த  ஸ் ம் பள்ளி 
வாசலான  அைமக்கப்பட் ள்ள . இேய    யவா ம், தானிேயல்   யவா ம்  
 கம்ம யர்களின்  அந்த பள்ளி வாசலான  அங்ேக நின்  ெகாண்  க் ற . இேய  ம் 
அவ்வா  நடக் ம் என்பைத உ  ப்ப த் னார்.

அந்த  ர்க்கதரி க ம், ேதவ ம் அந்த காரியங்கைள  ன் ைரத்  ப்பைதக் கவனி ங்கள் ,41

சேகாதரேர, அ  உங்கைள, நாம் கைட  காலத் ல் இ க் ேறாம் என்பைத அ யச் ெசய் , 
நம் க த் ன்   ன் ற   ைய  த் ட்  நிற்கச ் ெசய்தல் ேவண் ம். நாம்     காலத் ல்  
இ க் ேறாம். ேவ  ஒன் ம் நடக் ம்ப  ஒன் ம்   யாக இல்ைல. இவ்வா  நடக் ம் என்  
அவர ்   ய  ரகாரமாகேவ இைவயா ம் நைட ெபற் க் ெகாண்  க் ன்றன. அ  நம்ைம 
ைதரிய ட் , நம்ைம ஆயத்தப்ப த்த ேவண் ம். இைவ யா ம் சம்ப ப்பைத நீங்கள்  கா ம் 
ேபா '' என்     இேய  நம்ைம எச்சரித்  க் றார.் ''உங்கள்   ட்  ச பமா  க் றப யால்  
நீங்கள்  நி ர்ந்  பார்த் , உங்கள்  தைலகைள உயர்த் ங்கள்'' என்  நாம் ேப க் 
ெகாண்  க் ேறாேம, அைதப் ேபாலத்தான்  இ  உள்ள .

உலகம்   வைத ம் நாம் ஆதாயப்ப த் னா ம் அ னால் நமக்  என்ன பயன்? எப்ப  ம் 
அைத இழந்   டத்தான்  ேபா ேறாம். அந்த  தமாக அைத நாம் நமக்  ஆதாயப்ப த் க் 
ெகாள்ள   யா . ஒேரெயா   தமான ஆதாயப்ப த் க் ெகாள் தல்  தான்  உண் , அ  
  ஸ்  ன்   லமாகத் தான்.   ஸ் ைவ எ த் க் ெகாள் ங்கள். அப்ெபா   நீங்கள்  
ெவல்லக்   யவர்களாக இ ப் ர்கள்.

இவ் லைக  ட்  நீங்கள்  கடந்  ெசல்ல ேவண் யவர்களாக இ க்  ர்கள் , இந்த ஆராதைன 
  வதற்   ன்னர் ஒ  ேவைள நீங்கள்  கடந்த ெசன்   டக்  ம். இன்   ரியன்  
அஸ்த க் றதற்   ன்னர் ஒ  ேவைள நீங்கள்  கடந்  ெசன்   டக்  ம்.  ரியன்  நாைள 
காைல உதயமாவதற்   ன்னர் ஒ  ேவைள நீங்கள்  இவ் லைக  ட் ப் ேபாய் டக்  ம், 
அ த்த ஞா ற் க்  ழைமக்   ன்பாக ஒ  ேவைள நீங்கள்  ேபாய் டக்   ம். நாம் யாவ ம் 
 ட ஒ  ேவைளேபாய்  டக்  ம். நாம் எப்ெபா   இவ் லைக ட்  கடந்  ெசல்லப் 
ேபா ேறாம் என்பைத அ ேயாம். ஆனால் நீங்கள்  இங்  க்க   யா , இைத  ட் ப்ேபாய்  
 டத்தான்  ேவண் ம்.

எனேவ அைத ஏற் க் ெகாள்வைத தள்ளிப் ேபாட் க் ெகாண்ேட ேபாவ  ம  னமான 
ெதான்றல்லவா? மரணத்ேதா  நீங்கள்  ெந ங் , மரணத்ேதா  சரசமா க் ெகாண்  க்  ர்கள் .

அ  பழங்காலத் ய , பனிக்கட்  ன்     வ க்  ேயா வதற்காக மரத் னாலான ஒ வைக 
வண்  ல்  ஏ க் ெகாண்  ேபாவ  ேபால் உள்ள . அ ல் ஏ க் ெகாண்   ற்  ம் ச க் க் 
ெகாண்ேட வ ம் ெபா  , அவர்கைள ம் அ யாமல்   ெரன ஒ  சரி ல் வ க் க் ெகாண்ேட 
ேபாய்   வார்கள், மரணத் ற்   க ம் ச பமாக வ வார்கள். அவ் தமாக தான் நீங்க ம் 
 ற்  ம் ச க் க் ெகாண்ேட வந்  வ க்   ழப் பார்க்  ர்கள். எந்த நி டத் ல்  ஏேதா ஒன்  
உங்கைள க ழ்த்  நீங்கள்  இல்லாமற் ேபா ம்ப  ெசய்யப் பார்க் ற  என்பைத நீங்கள்  
அ  ர்கள். இ தயம் நின்    தல், ேமாட்டார் வாகன  பத் , மற் ம் ேவெறந்த ஒன் ம் எந்த 
ேநர ம் ேநரிட் , நீங்கள்  மரிக்க ேநரிடலாம். அப்ெபா   நீங்கள்  ேபாய்ச் ேசரேவண் ய 
உங்க ைடய நித் ய ேபாக் டம் சரியாக உங்க க்   ன்பாக உள்ள . அைதப்பற்  
ேயா த் ப் பா ம், நண்பேர.
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“பாழாக் ம் அ வ ப்ைப நீங்கள்  பரி த்த ஸ்தலத் ல் நிற்கக் கா ம் ேபா ,43

இேய     ல் வந்   ட் ப் ேபானதற் ப்  ற ,  த்  வந் ட்ட நாட்களிேல, அங்ேக தன் 
அைர ல் கணக்க ைடய ைமக் ட்ைட ைவத் க் ெகாண்  வந்த அந்த நபர ் பரி த்த 
ஆ யானவர் தாேம. அவர ் எ சேலம்   வ  ம் உ வக்கடந்  ேபாய், உரிய மக்கள்  ேமல் 
அைடயாளத்ைதப் ேபாட்டார். சைப உ ப் னேர, ஒ  காரியத்ைத நீர ்கவனிக்க ேவண் ெமன்  
நான்   ம்  ேறன் . நீங்கள்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற்  க் றதாக   க் ெகாள்   ர்கள்  
அல்லவா?  ' 'நகரத் ெலங் ம்  அதற் ள்ேள ெசய்யப்ப  ற சகல அ வ ப் களினி  த்த ம் 
ெப  ச்   ட்ட  ற ம ஷரின்  ெநற் களில் த ர ேவ  எவர் ேம ம் அைடயாளத்ைதப் 
ேபாடாேத' என்  அவ க் ச் ெசால்லப்பட்ட .

இப்ெபா   உலகத்ைதப் பற்  ம் அவர்க ைடய நிைலையப் பற்  ம் பாரமைடந்  க் ற 
நிைல ல் உள்ளவர்கள் எங்ேக  க் றார்கள்? நல்ல ,  ' 'நான்  ெமேதா ஸ்ட், நான் பாப் ஸ்ட், 
ப்ெரஸ்  ேடரியன். அ  என்ன  த் யாசத்ைத ஏற்ப த்  டப் ேபா ற ?'' என்     றார்கள்.

இழந்  ேபாகப்பட்டவர்கள்  ேமல் ெதாடர்ந்  இ க் ம் பாரமல்ல அ . அ  இனிைமயா ம். 
உங்கள்  ஆத் மா ல்  எந்தெவான் ம்  எ ம்  உங்க க் ள்  கசப்ைப  ேபாட்   ட  இடம்
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ெகாடா  ங்கள் . உங்கைள ஒ வர ் எவ்வள  ேமாசமாக நடத்   ந்தா ம் சரி, அைதப் 
ெபா ட்ப த்த ேவண்டாம். ஒ  ேபா ம் கசப்  ேவண்டாம். உங்க ைடய ஆத் மா ல் 
கசப்பான  நங் ர ட்    ம்  ற்ற உணர்  உைடயவர்களாக ஆகா  ங்கள் . அ தாேன 
பரி த்த ஆ யானவைர  க்கப்ப த் , உங்கைள  ட்  நீங்கச் ெசய்    ம். நிச்சயமாக 
அ தான் நடக் ம்.

இரண்   ன்  ஆண் க க்   ன்பாக நான்  இங்ேக ஒ  தவறான காரியத்ைதப் 
ேப  ட்  ந்ேதன் . வழக் ைரஞர்கள் என்ைன அைழத்  ந்தனர். என் மைன  அங்ேக 
அமர்ந்  க் றாள்.... ஏேதா என் தைலேய  ரிந்  வந்தைதப் ேபால் நான்  உணர்ந்ேதன் . நான் 
  ம் ப் ேபாய் ட்ேடன் . அவர்கள்  ெதாைலேப  ன்   லமாக இன்  ம யம் அங்  வ ம்ப  
அவரிடம் ெசால் ங்கள்“ என்  என் மைன  டம்   னார்கள்.
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ேமடா என்னிடம்   னாள் ''வழக் ைரஞர்கள் ேப னார்கள் '' என்றாள்.

நான் வாசைல  ட்  ெவளிேய ந  க் ெகாண்ேட,  “நான் இங்ேக இல்ைல என்      ' 
என்  அவளிடம் ெசான்ேனன் .

'' ல்'' என்  அவள்   னாள் .

இப்ெபா   நான் இங்ேக இல்ைல என்       என்ேறன் நான். அப்ப ச் ெசால்  ட்  
நான் ெவளிேய ேபாய்  ட்ேடன் .

 ற நான்  ெவளிேய ேபாய் ட் , மன ல்  க ம்  க்கமைடந்தவனாய்      ம் ேனன் . 
அவள் வழக் ைரஞரிடம் நான் ெசான்னைத    ட்டாள். அக்காரியம் அவைள  க ம் 
 ண்ப த்   ந்தைத நான் கண்ேடன் .  யா  ற்  ந்த ஒ      ழந்ைதக்காக ெஜ க் ம்ப  
ஒ  மனிதன் வந்  ந்தார். நான் அதற்காக ெஜ க்கப ்ேபாேனன். அக் ழந்ைத ன்  ேமல் நான் என் 
ைகைய ைவத்  ெஜ க்க ஆரம் த்த ெபா  , ஏேதா ஒன்  என்னிடம், ''நீ ஒ  மாய்மாலக்காரன் , 
நீ என்ன ெசய்தாய் என்  நீ அ வாய்'' என்ற .

நான் அம்மனிதனிடம்,  ' 'ஐயா, நான் உம   ழந்ைதக்காக ெஜ க்க அ கைதயற்றவன் . 
என்னில் உள்ள பரி த்த ஆ யானவர்  க்கமைடந் ள்ளார். நான்  ழந்ைத ன்  ேமல் என் 
ைககைள ைவத்  ெஜ க்க எனக்  ேதைவ ல்ைல. நான் என்ைன சரி பண்ணிக் ெகாண்  
வ மள ம் காத்  ங்கள்“ என்ேறன் .

நான் என  வழக் ைரஞரிடம் ேபாய், நான் தவ  ெசய்ேதன் '' என்    ேனன் .

'நீங்கள்  ெவளிேய ேபாய் ட்  ந் ர்கள்  என்  நான்  நிைனத்ேதன்“ என்றார்.

'இல்ைல, தவறான ஒன்ைற உங்களிடம் ெசால் ம்ப  நான் என் மைன ைய ஆக்  ட்ேடன் . 
நான் அதற்காக வ ந்  ேறன் . நான் அைத ேவண் ெமன்ேற ெசய்ய ல்ைல. என்ைன அதற்காக 
மன்னிப் ர்களா?' என்  நான் அவரிடம் ேகட்ேடன் . அந்த  ஷயத் ல்  என்ைன மன்னிக் ம்ப  என் 
மைன ைய ம் ேகட்ேடன் .

அதற் ப ் ற  க்ரீன்ஸ்   ல் என்ற இடத் ற்  நான் ெசன்ேறன் . அ  ஒ  ஜ ைல மாதத் ல் 
நடந்த . அந்த சமயத் ல் அங்ேக காட் ல்   க ம் நிசப்தமாக இ க் ம். நான்  ைக ல் அந்த 
ம யம்   வ ம் ெஜ த் க் ெகாண்ேட  ந்ேதன் . நான்   ைகைய  ட்  ெவளிேய ேபாய், 
பாைற ன்  ேமல் ேபாய் நின்ேறன் . என்னால், மைலக க்  அப்பா ம் பார்க்க   ந்த .  க ம் 
அழகான காட் யா  ந்த ; இைலகள்  மற் ம் யா ம் அைசயாமல் அைம யாக இ ந்த . 
அப்ெபா   மாைல  மார ்5 மணி இ க் ம், அல்ல  6 இ க் ம். அ  ேகாைட காலமா  ந்த , 
ஒன் ம் அைசய ல்ைல,  க ம் அைம யா  ந்த .  க ம் உஷ்ணமானபகலாக அன்  
இ ந்த .
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''பரம  தாேவ, ஒ சமயம் நீர ்ேமாேசைய பாைற ன்  ேமல் நி த்  அவ க்   ன்பாக கடந்  
ெசன் ர.் நான்  ெசய்த ெபால்லாங்ைக நீர ் மன்னித்த   ரானால் , நீர ்  ண் ம் ஒ  தடைவ 
எனக்   ன்பாக கடந்  ெசன்  நான் உம்ைம கா ம்ப  ெசய் ரா?'' என்  ேகட்ேடன் .

அப்ெபா   என  இட  பக்கத் ல் உள்ள மைல ன்  பக்கமாக     ழற்காற்  உண்டா , 
இைலகைள நன்  அைசயச் ெசய்  என்பக்கமாக அ  தாழ இறங்  வந்    , காட் க் ள்  
கடந்  ெசன்ற . அைதக் கண்  நான் ஒ   ழந்ைதையப் ேபால் கத ேனன்.

நான்  ட் க் த்   ம் ச் ெசன் , “என் பாவம் இப்ெபா   எனக்  மன்னிக்கப்பட்ட  என்  
அ ேவன் '' என்    ேனன் , பா ங்கள்?

எப்ெபா  ம் கசப்பான ேவர் உங்கைள  ட்  அகன்  ேபா ம்ப  பா ங்கள் . உங்க க்  
யார ் என்ன ெசான்னா ம் அைதப்பற்  ெபா ட்ப த்த ேவண்டாம். ேதவன் அங்ேக இ க் ம்ப  
பார்த் க் ெகாள் ங்கள் . அப்ெபா  , அ  ெபால்லாங்  யாைவ ம்  உங்கைள ட்  
அகன்  க் ம் ப  ெசய் ம்.

  ஸ்  ன்  எச்சரிக்ைகையப் ெபற்  ந்த   ஸ்தவர் களின்  காரியமான , இன்  
காைல ல்  நாம்  ேப க்  ெகாண்  க் ற  காரியத் ற்  சாயலா  க் றைத  கவனி ங்கள் .
46
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இேய  ன்  இந்த எச்சரிக்ைகையப் ெபற்  ந்த இந்த   ஸ்தவர்கள், அவர ் ெசான்னப  
அ வான  ஏற்படப்ேபா றைத அ ந்  ந்தப  னால் , உரிய சமயத் ல், ஆபத்  வ வதற்  
 ன் ட் ேய எ சேலம் பட்டணத்ைத ட்  ெவளிேய  ட்டார்கள்.

இப்ெபா   சைப அங்கத் னர்கைள கவனி ங்கள் . இவர்க க்  அந்நாட்களில் 
இ ந்தவர்கள்  ன்னைடயா ளமா  ந்தார்கள் . அக்காலத் ல் மக்கள்  சைபையச ் ேசர்ந்  
ெகாண் , சைபக் ப்ேபானார்கள். அவர்கள்,  ' 'ஓ, பைடகளான   ழ்ந்  ெகாண்  வ  ற . 
எனேவ நாம் இப்ெபா   கர்த்த ைடய  ட் ற் ள்  ெசன்  ெஜபம் ெசய்ேவாம்'' என்  
  னார்கள். ஆனால் அவர்கள்  ந்  ட்டனர். அ  ஒ  இம் யள   ட பலனளிக்க ல்ைல. 
பா ங்கள்.

ஆனால் இந்த  ஷர்கேளா இேய   ன் ைரத்த எச்சரிப்ைப அ ந்  ந் , அதன்ப  
சம்ப க்கப்ேபாவைத கவனித் க் ெகாண்ேட  ந்தார்கள் . அவர்கள் அதனால் 
தப் த் க்ெகாண்   ட்டனர.் வரலாற்றாளர்கள் இேய  ன்   ஷர்கள்  எவ்வா  எ சேல ன்  
அ    ந்  தப் த்தக் ெகாண்டனர ்என்பைதக்   ப்  ைக ல்,''அந்த நரமாம்சத்ைத  ன்ற, 
அதாவ  இேய  என்றைழக்கப்பட்ட வ ைடய சரீரத்ைத  ன்றவர்கள்; அவர்கைள இேய  
 ணமாக் வ ண்  (பா ங்கள்,  ஷர்கள்  இராப்ேபாஜனம் எ த்தைத, வரலாற்றாளர்கள் 
இவ்வா    ப் ட்  க்  றார்கள். அவர்க க்  அ  என்னெவன்  ெதரியா , அவர்கள்  மாம்ச 
 பாவ ள்ள மனிதர்தாேன,   வா யல்ல, ெவ ம் வரலாற்றாளர்கள் தான் அவர்கள்) அவர்கள் 
   ன்  ேமல் வந்த அ  ன்  தப் னார்கள்'' என்  எ   ள்ளார்கள் .
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அவர்கள் தப் த்த  ற , எ சேலம்   வ ம் அ க்கப ் பட்டைதப் பா ங்கள் . இப்ெபா   
அ  இங்ேக பரி ரணமாக  ன் மா ரியாக இ க் ற . அ  ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 7ம் 
அ காரம். இப்ெபா   கவனி ங்கள் . உலகத் ற் ள்ளாக,  த்  எ சேலைம  ற் ைக ட்ட 
காலம் ெதாடங் , 1914ம் ஆண்  வைர  ம் உள்ள இைடப்பட்ட காலத் ல் எப்ெபா தாவ     
உலக ம் ஒ  ெபரிய  த்தத்ைத ெசய்  ெகாண்டதாக வரலாற் ல் ஒ  சமயத்ைத நா ம் 
காணேவ   ய ல்ைல.
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இப்ெபா   கவனமாக ேக ங்கள் . இந்த இடத் ல்  தான்   வாளர் த்தர் ஃேபார்ட் அவர்கள்  
தவறான    க்  வந்  க் றார.் நிச்சயமாக இங்ேக தான். இப்ெபா   கவனி ங்கள் .

இைவக க் ப்  ன் ,    ன்  நான்   ைசகளி ம் நான்   தர்கள்  நின் ,  (இவ் தமாக 
அந்நால்வ ம்    ன்  நான்   ைலகளில் நின்  ெகாண்  க் றார்கள் )    ன்  ேமலாவ , 
ச த் ரத் ன்  ேமலாவ , ஒ  மரத் ன்  ேமலாவ , காற்  அ யாதப க் ,

(ேவதத் ல் காற் கள்  என்ப  “ேபார,் சண்ைட '  என்ற அர்த்தத்ைத ெகா க் ற  என் ம், 
 சாசானவன்  ஆகாயத் ன்  அ காரப் ர  என்பைத ம் எவ ம் அ ந்  ப்பர)்

   ன்  நான்  காற் கைள ம்   த்  க்கக் கண்ேடன் .    ன்  ேமலாவ , ச த் ரத் ன்  
ேமலாவ , ஒ  மரத் ன் ேமலாவ , காற்  அ யாதப க் ,

 வ ள்ள ேதவ ைடய  த் ைரக் ேகாைல ைடய ேவெறா   தன்   ரியன்  உ க் த் 
 ைச   ந்  (அத் ைச   ந்  இேய  ம் வ வார)் ஏ  வரக்கண்ேடன் ; அவன்,   ைய ம் 
ச த் ரத்ைத ம் ேசதப்ப த்  றதற்  அ காரம் ெபற்ற அந்த நான்   தைர ம் ேநாக் : நாம் 
நம  ேதவ ைடய ஊ யக்காரரின்  ெநற் களில்  த் ைர ேபாட் த்   மள ம்    ைய ம் 
ச த் ரத்ைத ம் மரங்கைள ம் ேசதப் ப த்தா  ங்கள்  என்  மகா சத்த ட் க்  ப் ட்டான் . 
ெவளி.7:1-3

நாம் நம  ேதவ ைடய ஊ யக்காரரின்  ெநற் களில்  த் ைரேபாட் த்   மள ம்  
  ைய ம் ச த் ரத்ைத ம் மரங்கைள ம் ேசதப்ப த் தா  ங்கள்  என்  மகா சத்த ட் க் 
 ப் ட்டான் .

ேதவ க்  ேநரம் என்ப   ைடயா , அவர் நித் யமான வரா  க் றார.் நாம் 
காலக்கணக் ப் பார்க் ேறாம். நமக் த் ெதரிந்தெதல்லாம், அங் லங்கள் , ச ரங்கள் , இத்தைன 
கல் ெதாைல  என்பன ேபான்றைவ தான் . ஆனால் ேதவேனா நாட்களின்   வக்க ம் 
    ல்லாத, நித் யமான வரா  க் றார,் பா ங்கள், அவர ்நித் யமான வரா  க் றார.்
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1914ம் ஆண் ல்    உலக ம் ெஜர்மனிைய ேநாக்  ஒ  உலக  த்தத் ற்காக அணி 
வ த் ச் ெசன்ற . ஆம்,    உலக ம் ஒ  உலக  த்தத் ற்காக  றப்பட்டன. அங்ேக ஒ  
 ேனாதமான காரியம் நடந்தைத நீங்கள்  கவனித் ர்களா? என  நல் நண்பரா ய இங்ேக 
அமர்ந்  க் ற சேகா.  ட் அவர்களின்  தந்ைதேய, நீங்கள்  இைத ெதளிவாக  ரிந்  ெகாள்ள 
  ம்  ேறன் . பா ங்கள் , அவர்கள் .... அவர ் ேயேகாவா சாட் களி  ந்  மனந்  ம் யவர் 
ஆவார்.

ஆகேவ, அவர்கள் யாவ ம்  த்தத் ற்   றப்பட் ச ்ெசன்றார்கள் . அ  1914ம் ஆண்  என்  
நன்  நிைன   க் ம். அவர்க க்  இ  நாள் வைர  ம், யார ்அந்த  த்தத்ைத நி த் ய  
என்ப  ெதரியா  என்ப   ேனாதமாக இல்ைலயா?  ( ' 'உலக  த்தத் ன்   ழ்ச் '' என்ற 
 த்தகத் ன்  இரண்டாவ  வால்  ல், 44ம் பக்கத் ல் அைதப் பற்  ப க்கலாம். அப் த்தகத் ன்  
ெதா  கள் யா ம் என்னிடம் உள்ளன). ெகய்சர் ல்  ெஹம், தான்  அதற்காக உத்தர  ஒன்ைற ம்
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15பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

 றப் க்க ல்ைல என்    னார.் ஆனால்   ெரன  த்தமான  நின்  ேபான , ஒ வ க் ம் 
ஏன் நின்  ேபான  என்ப  ெதரியா . அவர்கள்  சண்ைட ட் க் ெகாண்  ந்தார்கள்.   ெரன 
 ன்னணி ல்  வந் , அவர்களிடம்   னார்கள் .  “எல்லாம்   ந்த ,  த்தம் நின்ற  என் . 
அவர்கள் ஏற்கனேவ சமாதான உடன்ப க்ைக ல், என்ன நடக் றெதன்  அ யாமல்  
ைகெயாப்பம் இட்  ந்தனர.்

அைவகள்  யாைவ ம்   த்  ேபச ேவண் மானால், ஒன் ரண்  நாட்கள்    க்கக்   ம். 
அவர்கள் அ ந்  க்க  ல்ைல. ஆனால் நாம் அ  ள்ள  க் யமான ப  கைள மட் ம் 
எ த் க் ெகாண்  பார்ப்ேபாம். ேதவன் தன் ைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற் வதற்காக, அவேர 
இைதச் ெசய்தார.் அந்த  தன் அைத நி த் னான் . அத் தர்கள்  சங்கரிக் ம் ஆ தங்கைள 
தங்கள்  ைககளில்   த் க் ெகாண்  ெசன்றார்கள் , ஏன்?    உலைக ம் அ ப்பதற்காக 
இன்ெனா   தன்   னார,் ''சற் ப்ெபா ங்கள் , அைதச் ெசய்யா ர்கள், ஏெனனில்,நாம் நம  
ேதவ ைடய ஊ யக்கார ைடய ெநற் களில்  த் ைர ேபாட்டாக ேவண் ம்'' என் .

சரியாக, ெபந்ெதெகாஸ்ேத எ ப் தல்  உண்டான சமயம் அ . 1906ல் அ   வங் ய .  த்தம் 
1914ல்  வங் ய . உங்களில் எத்தைன ேபர்கள் அைத அ  ர்கள்? அந்த பைழய நாட்கைள 
நிைன ல் ைவத் ள்ள பழங்காலத்  ெபந்ெதெகாஸ்ேதக் காரர்கள்  யாரா  ம் இங்ேக உண்டா? 
நிச்சயமாக.
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அக்காலங்களில், பரி த்த ஆ யானவர் மக்கள்  ேமல்  ழ ஆரம் த்த ேபா , அவர்கள் பரி த்த 
ஆ ையப் ெபற் , அந்நிய பாைஷகளில் ேப ,  யா யஸ்த க்காக ெஜ த்தார்கள் . அதன் 
 வக்கமாக அக்காலம்  இ ந்த . அல்ல  இ  காலங்க க் ம்  இைடப்பட்ட காலமாக அ  
இ ந்த . அவ்வா  அ   றந்த ெபா  , உண்ைமயான சைபயான ம் ஏற்பட்ட .

அதன் ன் , ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் அெசம்ப்ளீஸ்  ஆஃப் காட், சர்ச்ஆஃப் காட் ஆ ய 
ஸ்தாபனங்கைள உண்டாக் க் ெகாண்டனர.் இவ்வா  அவர்கள் தங்க ைடய ஸ்தாபன 
ெகாள்ைகக க் ள்  ெசன் , வ  தவ னர். இப்ெபா   இ க் ற  ேபாலேவ அப்ெபா  ம் 
இ ந்தனர.் எனேவ அ  . . . .  நாம் காலத் ன்  கைட  ல் இ க் ேறாம் என்பைத நீங்கள்  
பா ங்கள். யா ம்    க் கட்டத்ைத ேநாக்  இறங்  வ  ற , யா ம் சரியாக இந்தக் கைட க் 
கட்டத் ற் ள்  ஓ வ  ன்ற .

இப்ெபா  , இந்த நான் ... நீங்கள்  கவனித்  பா ங்கள் , ேபார ் சரியாக ப ேனாராம் 
மாதமா ய நவம்பரில் 1 1ம் ேத , பகல் 1 1ம் மணி ேவைள ல் நின்   ட்ட . அ  சரியாக 
வ டத் ல்  11ம் மாதம், மாதத் ல் 11ம் நாள், நாளின் 11ம் மணிேவைளயாக இ ந்த . அைதக் 
  த்  இேய  என்ன ெசான்னார்?  தலாம் மணி ேவைள ல் ஒ வன்   ராட்ைசத் ேதாட்டத் ற்  
ேவைலக் ச் ெசன்றான் . அவ க்  1பணம்   யாக  ைடத்த . கைட யாக  லர ்ேவைலக் ச் 
ெசன்றார்கள் . அவர்கள் தான் ப ேனாராம் மணி ேவைள ல் ெசன்றவர்கள் . அ  சரியாக 
இ க் றதல்லவா?
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அங்ேக அவர்கள் இ க் றார்கள் , அவர்கள் ப ேனாராம் மணி ேவைள ல் உள்ளவர்கள். 
அவர்கள்  ந் ேனார் ஆவர.் இப்ெபா   அவர்கள் வ வதற்  உரிய ேவைளயா   ட்ட . 
அவர்கள்  தர்கள்  மத்    ந்  உள்ளவர்கள். இப்ெபா   ஒன்  ேசர்ந்  ஒ  ேதசமாக 
உ வா   ட்டார்கள். அவர்கள் உலகம்   வ  ம், ஈரான்  தற்ெகாண்  பல்ேவ  
ேதசங்களி ம்  தற க்கப்பட்   ட்டார்கள். அங்ேக அவர்கள் இ ந்த ெபா  , இேய     ல் 
இ ந்தார ் என்பதைன அ யா  ந்தார்கள் ; ஒ    ய ஏற்பா  உண்  என்பைதேயா, அல்ல  
ேவ  எைத ேமா அ யா  ந்தார்கள் .

இப்ெபா   நீங்கள்  ைலஃப் என்ற பத் ரிக்ைக ல் அவர்கள்  தங்கள்   ய ேதசத் ற் த்   ம்  
வந்  ெகாண்  ப்பைதக்   த்த படங்கள்   ர ரித் ள்ளைதப் பார்க்கலாம்.
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''அத்  மரம்  ளிர ்  வைத நீங்கள்  கா ம் ேபா '' என்  இேய   ற  ல்ைலயா?  தர்கள்  
எப்ெபா  ம் அத்  மரத் னால் உவைமயாக ெசால்லப் ப  றார்கள்.  ' 'இைவகெளல்லாம் 
சம்ப க்   ன்ேன, இந்த சந்த  ஒ ந்  ேபாகா '' என்  இேய    னார.் இப்ெபா   அவர்கள் 
ஏற்கனேவ தங்கள்  ேதசத் ற்    ம்  வந்   ட்டார்கள். அவர்கள் ஏற்கனேவ ஒ  ேதசமாக ஆ , 
தங்கள்  ெசாந்த நாணயத்ைத ம், ெசாந்தக் ெகா ைய ம் உைடயவர்களாக இ க் ன்றனர.் 
அத்ேதசம் ஐக் ய நா கள் சைப ல் ஒ  நாடாக அங் கரிக்கப்பட் ள்ள . அவள்  தன் நாட் ல்  
  ேய  ட்டாள். அவள் ஆயத்தமாக இ க் றாள் .

இப்ெபா   எதற்காக ஆயத்தமா  க் ன்றனர்? அவர்களி ள்ள இலட்சத்  நாற்பத்  
நாலா ரம் ேபர்கள் ஆ ய இஸ்ரேவலர்  த் ைர டப் ப வதற்காகேவ. இன் ம்  ஒ  நி டத் ல் 
நாம் அைதப் பற் ப் பார்ப்ேபாம். நான் உண்ைமயான  தர்கைளப் பற்  தான் இங்ேக 
  ப்   ன்ேறன் . அவர்கள்   தர்கள், வால் ஸ்ட்ரீட்  ள்ள எப்ெபா  ம் ஏமாற்     ம் 
 ட்டமா ய  தர்கைள நான்    ப் ட ல்ைல. அங்ேக ேதவ ைடய கட்டைளகைள 
ைகக்ெகாள் ம்  க ம் உண்ைமயான  தர்கைளப் பற் த் தான் நான்   ப்   ேறன் . 
(அெமரிக்கா ல் நி யார்க் நகரி ள்ள வால் ஸ்ட்ரீட் என்ற இடம் தான் அெமரிக்கா ன்  பங் ச் 
சந்ைதயா ம். உல ன்  ெபரிய பங் ச ் சந்ைத ங்   ட. இங்   தர்கள் ஆ ய வர்த்தகளின்  
ஆ க்கம் தான் அ கம் - ெமா ெபயர்ப்பாளர்)
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இப்ெபா   உண்ைமயான  தர்கள்  ண் ம் பாலஸ் னா ல்    வந்  ெகாண்  
இ க் றார்கள் .  ர்க்கதரி  என்ன உைரத்தாேனா, அேத  தமாக, இஸ்மேவ ம், ஈசாக் ம் 
ஒ வர ்க த்ைத ஒ வர ்ெந க் ம் ப யான அள க்  அ க  ல் எப்ெபா  ம் சண்ைட ட் க் 
ெகாண்டவர்களாக இ ந்  ெகாண்  க் றார்கள் . கைட  நாட்களில்  இவ்வா  அவர்கள் அங்ேக 
இ ப்பார்கள் என்   ன் ைரக்கப்பட் ள்ள ப , அவர்கள் அவ்வாேற அங்ேக வாசம் 
பண்  றார்கள். இஸ்மேவல் ஒ    ப் ட்ட இடத் ல்  வாசம் பண்  றாெனன்றால், ஈசாக்  
அதற்க த்த ெத  ல் இ க் ற அள க்   க ம் அ க ேக அவர்கள்  வாசம் பண்  றார்கள். 
 கம்ம யர்க ம்,  தர்க ம்மான அவர்கள், ஒ வ க்ெகா வர ் எவ க் ம் ெசாந்த ல்லாத 
இடத் ற்காக சண்ைட ட் க் ெகாண்  க் றார்கள் .
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இப்ெபா  , நாம் ெபற்  க் ற இந்த ெசய் ேயா  அந்தக் காரியம் ெதாடர் ைடயதாக 
இ க் றதா இல்ைலயா என்பைதப் பற் ப் பார்ப்ேபாம். இஸ்ரேவல் என்ற ஒ  நா  ஏற்ப வைதப் 
பற்  ைகச்சாற் டப்ப ம் அேத ேவைள ல், அேதமணி ேநரத் ல், அேத நாளில், அேதமாதத் ல் 
நான் இந் யானா  ள்ள க்ரீன்   ல் என்  டத் ல்  இ ந்ேதன் . அப்ெபா   அந்த  தன் அங்ேக 
எனக்  தரிசனமா , இந்த ெசய் ேயா  என்ைன ஊ யக்களத் ற்  அ ப் னார.் அங்ேக அவர ்
அந்த ந க்கைர ல் என்ைன சந் த்  என்ன நடக் ம் என்    ய  ற , அதற்  ப ேனா  
ஆண் கள் க த் , இஸ்ரேவல் ேதசமாக உ வாவதற்கான  ர்மானம் ைகச்சாற் டப்பட்ட அேத 
ேநரத் ல் அவர ்எனக்  தம  உத்தரைவக் ெகா த்தார்.

55

அ  யா ம் ஒன்ேறாெடான்  சம்மந்தப்பட் ள்ள .

பா ங்கள், கர்த்த ைடய  தனானவர் இப்ெபா      ல் இ ந்  ெகாண் , எங் ம் 
 ற் த் ரிந் , கர்த்த ைடய வ ைகக்காக யாவற்ைற ம் ஆயத்தப்ப த்தக் ெகாண்  க் றார.்
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அேத  தர்கள்  தான் ேசாேதா க் ள் ெசன் , அவர்க ைடய பாவங்களின்   க் ரல், 
ேகட்டதன்ப ேய இ ப்பைதப ் ேபாய் கண்டார்கள்.  ' 'எங்களிடத் ல்  வந்  எட் ன அ ன் 
 க் ர ன்ப ேய அவர்கள் ெசய்  க் றார்கேளா இல்ைலேயா என்  பார்த்  அ ய இறங்  
வந்  க் றாம்'' என்றார்கள் . நீங்கள்  அைத ஞாபகத் ல் ைவத்  க்  ர்களா? ஒ   தன் அங்ேக 
ேபானான் .

(ஒ   தனானவர் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட ஆ ரகாேமா  தங்  ட்டார்). ேசாேதாம் அப்பால் 
இ ந்த . இ   தர்கள்  அங்ேக ெசன்  அவர்க க்   ரசங் த் , அச்     வா ய உறங் ம் 
கன்னியைர ெவளிேய ெகாண்  வந்தனர். பா ங்கள்? சரி.  (ஆனால் ஒ   தனானவர் 
ஆ ரகாேமா  தங்   ட்டார)்.

இந்த  தர்கேளா ேசாேதா ல்  ரசங் த்தார்கள் . ந ன  ல்  ரகாம் மற் ம் உள்ேளா ம் 
அவர்கைள ெவளிேய இ த்தனர.்

ஆனால் ஆ ரகாேமா  தங்  ட்ட இந்த  தனானவேரா, தன் ைடய      டாரத் ன்  
பக்கமாக   ம்   க் ம்ப  நின்  ெகாண்  ந்தார.்  ' 'ஆ ரகாேம, உன்  மைன யா ய 
சாராள் எங்ேக?'' என்  ேகட்டார.் அவள்  வாகமானவள் என்ப ம், அவன்  வாகமானவன் 
என்ப ம் அத் த க்  எப்ப த் ெதரி ம்? அவ க்  மைன  ஒ த்  இ க் றாள்  என்ப  
அவ க்  எப்ப த் ெதரி ம்? அவள  ெபயர ்என்ன என் ம் அவ ைடய ெபயர ்சாராள் என்ப ம் 
எப்ப  அவ க் த் ெதரி ம்?
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அவ க் ப்  ன் றமாய் அவள்  டாரத் ல் இ ந்தாள் .

'நல்ல , நான் உனக்  ஒ  வாக் த்தத்தம் ெசய்ேதன்“ என்றார் அவர.் ''நான்'' அவர ்யாெரன்  
நீங்கள்  கண் ெகாள்ள  ல்ைலயா? ''ஒ  உற்பவ காலத் ட்டத் ல் நிச்சயமாய் உன்னிடத் ற்  
  ம்ப வ ேவன். அப்ெபா   உன் மைன யா ய சாராள் இந்த  ழந்ைதைய ெபற்  ப்பாள்'' 
என்றார்.

அவ க் ப் ன்னாக  டாரத் ன்  வாச ல் நின்  ந்த சாராள் அைதக் ேகட்டேபா  
நைகத்தாள்

 தனானவரின்     ப்  றமான  சாராள் இ ந்த  டாரத் ற்  எ ராக இ க் ம்ப  
இ க்க, அவர,் ''சாராள் ஏன் நைகத்தாள்?'' என்றார்.

ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட சைபக்  அவர ் ெகா த்த அைடயாளத்ைதப் பார்த் ர்களா? 
ேசாேதா ல்அவர்க க் க் ெகா க்கப்பட்ட அைடயாளத்ைதப் பார்த் ர்களா?  ண் ம் அங்ேக 
 ன்  தமான  ரி னர் இ க் றார்கள் . நாம்  ண் ம் அவர்கைள பார்க் ேறாம். நாம் 
ெபற்  க் ேறாம்.

இந்த ெபரிய ஊ யக்காரர்கள் எல்லாம், அந்த உலைகெயல்லாம் வைளய வந்  
ெகாண்  க் றார்கள் .  ல்  ரகாம் பரி த்த ஆ ையப்ெபற்ற  ற , இதற் ள்ளாக வர 
  ய ல்ைல. அவ ைடய ஊ யகளம் அங்ேக தான் இ க் ற . அவர ் அைத கண்  
ெகாண் ள்ளார். ேதவ ம் அவைர அங்ேக தான் ைவத்  க் றார.் பா ங்கள்? அ  னால் 
நிைறந்த அந்த  ரசங்கத்ைதக ் ெகாண் , இங்ேக உள்ளைத அவர் ேகட்  ந் ம்  ட, அவர ்
ேசாேதா க் ள்  இ க் ம்  உறங் ம்  கன்னிய க்    ைப   ைடத்  அவர்கைள  காப்பாற் ட

58



17பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

 யற் க் றார.் பா ங்கள்? ஆனால் இங்ேகா ,  ஆ ரகா ம் அவன  வ ப் ன ம் 
இ க் றார்கள் .

“ேசாேதா ன்  நாட்களில் நடந்த  ேபால ம ஷ மாரன்  வ ம் நாட்களி ம் நடக் ம்'' என்  
இேய    னார.் பா ங்கள் , அத் தர்கள் இப்   ல் இ ந்  ெகாண்  அேத காரியத்ைதச் 
ெசய்  ெகாண்  ப்பார்கள்.

அதனால் தான்  ல்  ரகாம் பாப் ஸ்ட் கள் மற் ம் இன்ன  ற சைபக க் ள் ம் ெசன்  
ெகாண்  க் றார.் அவ் தமாகத் தான் அவர ்ெசய்தாக ேவண் ம். ேஜக்  ல்லர ்மற் ம் ஏைனய 
ெபரிய மனிதர்கைளப் பா ங்கள் அவர்கள்  எ ப் தல்   ரசங் கள் ஆவர.் அவர்கள் மக்கைள 
 ண்  இ க் றார்கள் . எனேவ அவர்கள்  அப்ப த்தான்  இ ந்தாக ேவண் ம். அவர்கள்  அங்ேக 
அற் தங்கள்  ஒன் ம் ெசய்ய ல்ைல. ஒ   ல காரியங்கைள, அதாவ  மக்கைள 
  டாக் வைதச ் ெசய்தார்கள். அனால்   ேசஷத்ைதப்  ரசங் த்தல்  அவர்கைள   டாக் ப் 
ேபாட்  க் ற , பா ங்கள் . ேவதம் அவ்வா     ற . ஆனால் இங்ேக நின்  ந்த இவேரா, 
ஆ ரகா க் ம், அவ ைடய  ட்டத்தாரா ய ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட சைபக் ம் 
இவ்வைடயாளங்கைள, இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அைடயாளங்கைள ெசய்தார.்

1914ல் உலகம்  த்தத் ற்  ெசன்ற . அ   தற்ெகாண்  அவர்கள் சமாதானமா 
  க்க ல்ைல. ெதாடர்ச் யாக அவர்கள் சண்ைட ட் க் ெகாண்ேட   க் றார்கள் . இன்ன ம் 
அவர்கள் அேத காரியத்ைதத் தான் ெசய்  ெகாண்  க் றார்கள்? அத் தர்கள் என்ன ெசய்  
ெகாண்  ந்தார்கள்   த் க் ெகாண்  ந்தார்கள்'' ஓ ேதவேன, இரக்கமா  ம்! நான்  
தரிசனத் ல் கண்ட அம்மகத்தானைத அவர்கள் த த்  நி த் க் ெகாண்  க் றார்கள் . 
(  வ ம் அ  க் ள்ளா ன்ற ). அ  வந்  அ க் றவைர  ம், அவர்கள்  தங்கைளத் 
தாங்கேள அ த் க் ெகாள்ளாதப க் ம், இஸ்ரேவல் தன் ெசாந்த நாட் ற் த்   ம் ச் ெசன்  
ஒ  த்     ற வைர  ம், ெசய் யான  இஸ்ரேவ க் ச் ெசன் , பரி த்த ஆ யா ய 
 த் ைர னால் அவர்கள்  த் ைர  டப்ப  ற வைர  ம், அ  ண் கைள ம், 
 த்தங்கைள ம் அத் தர்கள் த த்  நி த்    த் ைவத்   க் றார்கள் .
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பா ங்கள்,  றஜா யார் மத்    ந்  அவர  நாமத் ற் ெகன ஒ   ட்டம் மக்கள்  
 ரித்ெத க்கப்பட்ட  ற ; இந்த காலத் ல்  தான் அவர்கள் அைழக்கப்ப  றார்கள். அதன்  ற , 
இஸ்ரேவல் மட் ேம,  ன்  வ டங்கள்  ஆ  மாதங்கள் அள க்  ெசய் ைய ெப  ற . 
தானிேயல் அவ்வா  உைரத்தான். அவர்கள் அவ்வா  ெசய்வார்கள், அங்ேக அ  இ க் ம் என் ம் 
உைரத் ட்டான் . அங்ேக 70 வாரங்கள்  இ ந்த .

ஏ  ஆண் கள்  தர்க க்கான இரட் ப் க்காக  டப்பட் ள்ள  என்   றப்பட்  ந்த . 
அந்த எ பதாவ  வாரத் ன் ந  ேல அ ப யா ய ேம யா, அவர ்தான்   ஸ் , வந்  வார், 
அவர ்அப்ெபா   சங்கரிக்கப்ப வார ்என்  தானிேயல்    னான். இேய   ன்றைரயாண் கள்  
 ரசங்கத்தார.் அதன் ற  அவர ் சங்கரிக்கப்பட்டார.் அன்றாட ப  அத்ேதா  நி த்தப்பட்ட . 
அைத தானிேயல்    ள்ளான் . சரி.

அதன் ற , ஒ  இைடப்பட்ட காலமான   றஜா யா க்  ெகா க்கப்பட்ட . அவர்கள் இந்த 
காலத் ற் ள் வ  றார்கள்.  ற ,  தர்க க்  இன் ம்  ன்றைர ஆண் கள்   யாக 
 டப்பட் ள்ள . ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 11ம் அ காரத்ைத நாம் எ த் க் ெகாண்டால், நாம் 
அங்ேக சரியாக     காலத்ைதக்   த்  ெதளிவாகப் பார்க்கலாம் .
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(சைபயான  ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 1 9ம் அ காரம் வைர  ம் ேதான்றேவ ல்ைல. 
அந்த    ன் கட்டத் ல்  ேமாேச ம், எ யா ம்  ண் ம் ேதான் ,  தர்க க்  
 ரசங் க் ன்றனர். அந்த ஆ  னால் அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட இ  மனிதர்கேளா, அல்ல  
சாட்சாத் அவர்கள்  இ வ ேமா வ வார்கள். அவர்கள் இ வ ம் மரிக்க ல்ைல. ஆகேவ, அவர்கள் 
அவர்கைள ெகான்   ட, அவர்கள  சரீரங்கள்  ேசாேதாம் என்னப்பட்ட ெத  ல்  டக் ம். 
அங்ேக நம  கர்த்த ம்   ைவ ல் அைறயப்பட்டார.் அ  எ சேலமா ம்.  ன்  நாட்க க் ப் 
 ற ,  வன், அதாவ   வ ஆ யான  அவர்க க் ள் வந் , அவர்கள் உ ேராெட ம் , ேமேல 
எ த் க் ெகாள்ளப் பட்டார்கள். அப்ெபா    ன் ெலா  பங்    யான  ெவ த் ச ் த ய . 
அவர்கள்  தர்கள்  மத்  ல் அற் த அைடயாளங்கைளச் ெசய் றார்கள்.

இேதா இங்ேக இந்த  தர்கள் இ க் றார்கள் . இவர்க எண்ைடக் த் தான் அவர்கள்  இ வ ம் 
 ரசங் க்க வ  றார்கள். அந்த  தர்கள் தங்கள்  நாட் ற்    ம்  வ  ற வைர  ம், 
உலகத் னால் , அவர்களால் ஒ வைரெயா வர்  ண்    அ த் , அ ைவக் ெகாண்  வர 
இயலா ; இங்ேக  க் ற ேவதாகமம் அவ்வா     ற : அவன் அந்த நான்   தர்கைள ம் 
கண்டான் .
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அவர்கள் என்ன ெபறப்ேபா றார்கள் என்பைதக் கவனி ங்கள் . அவர்கள் ெபற்ற  ேபாலேவ, 
 தர்க ம் பரி த்த ஆ ையப்ெபற்றாக ேவண் ய  க்  ற . ேவதாகமத்ைதப் ப க் ற நாம் 
யாவ ம், கணக்க ைடய ைமக் ட்ைட ைவத்  ந்த மனிதன் பரி த்த ஆ யானவர் தான் 
என்பைத உணர்ந்  க் ேறாம். நல்ல , இங்ேக அேத  தன் தான் பரி த்த ஆ ேயா , அதாவ  
 வ ள்ள ேதவ ைடய  த் ைரக் ேகாேலா ''  ண் ம் வ  றார.் எேப யர ்4:30ல், பரி த்த 
ஆ  னால்,  ட்கப்ப ம் நாள் வைர  ம்  த் ைர டப்பட்  க்  றைதப் பற்  
 றப்பட் ள்ள .  அந்த   தர்கள்  யாவ ம்  தங்கள்   ய  ேதசத் ற்    ம் ப்ேபா ற  வைர  ம்



18பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

அவர்களால்  ஒன் ம்  ெசய்ய இயலா .  ல வாரங்க க்   ன் தான். அவர்கள் யாவற்ைற ம் 
ஒன்  ேசர்த்  அவர்கைள வைகப்ப த் , ஐக் ய நா கள் சைப ல் ஒ  உ ப் னராக 
ஆனார்கள் .

அ  ஆயத்தமாக இ க் ற . நாம்    க்கட்டத் ற்  வந்  க் ேறாம். யா ம் 
 த் ைர டப்பட்   ட்ட  இப்ெபா  .

அவர்கள்  தர்கள் தான் என்பைத இப்ெபா   நி  க்கப் ப வைத கவனி ங்கள் . நான் 
இப்ெபா   இந்த வசனத்ைத எ த் க் ெகாள்ளப் ேபா ேறன் .
62

நாம் நம  ேதவ ைடய ஊ யக்காரரின்  ெநற் களில்  த் ைர ேபாட் த்   மள ம்  
  ைய ம் ச த் ரத்ைத ம் மரங்கைள ம் ேசதப்ப த்தா  ங்கள் என்  மகா சத்த ட் க் 
 ப் ட்டான் .

ெவளி.7:3

இந்த ெவளிப்பா  சரியான  தான் என்பைத நி  ப்பதற்காக, நான்காம் வசனத்ைத 
கவனி ங்கள்:

 த் ைர ேபாடப்பட்டவர்களின்  ெதாைகையச ்ெசால்லக் ேகட்ேடன் ; இஸ்ரேவல்  த் ர ைடய 
சகல ேகாத் ரங்களி ம்  த் ைர ேபாடப்பட்டவர்கள்  இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபர.்

ெவளி.7:4

“இஸ்ரேவலர்”  .  அவர்கள் எங்ேக இ க் றார்கள்? அவர்கள்  இப்ெபா   தான்    
வந்  க் றார்கள் . அவர்கள் தாங்கள்   த் ைர டப்ப ம் நா க்காக ஆயத்தமாகக் காத் க் 
ெகாண்  இ க் றார்கள் .  ' ' தா ேகாத் ரத் ல்   த் ைர ேபாடப்பட்டவர்கள்  பன்னீரா ரம்  ; 
 பன் ேகாத் ரத் ல்   த் ைர ேபாடப்பட்டவர்கள்  பன்னீரா ரம்; காத் ேகாத் ரத் ல்   த் ைர 
ேபாடப்பட்டவர்கள்  பன்னீரா ரம் ;  ஆேசர ் ேகாத் ரத் ல்  த் ைர ேபாடப்பட்டவர்கள்  
பன்னீரா ரம்; நப்த  ேகாத் ரத் ல்   த் ைர ேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னீரா ரம்;. இவ்வா  
  ேயான்   தல் ெபன்ய ன்  ேகாத் ரம்   ய உள்ள 1 2  ேகாத் ரங்க ம்  த் ைர 
ேபாடப்பட்டைதக்   த்  ெசால்லப்பட் ள்ள . 12000-ஐ 12ஆல் ெப க் னால் வ வ  இலட்சத்  
நாற்பத்  நாலா ரம். அவர்கள் தான் அ .

14ம் அ காரத் ல் இப்ெபா   பார்ப் ர்களானால் ஒ   ணம் கவனி ங்கள் .63

 ன் , நான்  பார்த்த ேபா , இேதா,  ேயான் மைல ன்  ேமல் ஆட் க் 
 ட் யானவைர ம், அவேராேட  ட அவ ைடய  தா ன் நாமம் தங்கள்  ெநற் களில் 
எ தப்பட்  ந்த இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபைர ம் நிற்கக் கண்ேடன் “

ெவளி.14:1

'' னாய்மைல'' இங்ேக ஆட் க் ட் யானவர் எ த் க் ெகாள்ளப்ப தைல   த்  ட்  
  ம்  வந்  க் றார.் அவர ்  ம்  வந்தேபா , அன் ர ல் நாம் பார்த்த தமாக, ேயாேசப்  
 றஜா கள்  யாவைர ம் தன்ைன  ட்  அப் றமாக அ ப்  ட் , தன் சேகாதர க்   ன்பாக 
நின் , ' 'நான் தான் ேயாேசப்  உங்கள்  சேகாதரன் '' என்றான் . அவர்கள்  ைகப்பைடந்தார்கள். 
சைபக்கால் ெசய்  ல் நாம் ேகட்  க் றைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . அவர ் எப்ெபா   
  ம்  வ வார?் அவ ைடய கரங்கைள  த் யவர்கள்  ட பார்த் , அவரிடம், 'உம் ைககளில் 
இ க் ற இந்த வ க்கள்  ஏெதன்  ேகட்பார்கள் என்  பார்த்ேதாம் .

''என்  ேந தரின்   ட் ல்  காயப்பட்ட னால் உண்டானைவகள் '' என்  அவர ்   னார.் 
அவர்கள்  லம் னார்கள். ஒவ்ெவா    ம்ப ம் தனித்தனிேய அ   அ    லம் னார்கள். 
ஏெனனில் அவர்கள், இந்த ெபால்லாங்ைக ெசய்ேதாேம என்   த்தப்பட்டார்கள். அவர்க ைடய 
ேம யா ேதவேனயாவார்.

ேயாேசப்  தன் சேகாதரிடம்,  'நீங்கள்  ஒ வ க்ெகா வர ் ேகாபப்பட ேவண்டாம்.  வைன 
உ ேராேட காக் ம்ப  ேதவேன இைதச் ெசய்தார“் என்  ெசான்ன  ேபால் ேதவ ம்  தர்களிடம் 
அவ்வாேற   வார.்

 றஜா யா க்  ஒ  வாய்ப் க்  ைடக் ம்ப , ேதவன்  தரின் கண்கைளக்   டாக் னார் 
என்  ேவதம்    ற . நாம் தாேன அைதப் ெப ம்ப , அவர  நாமத் ற்ெகன ஒ  ஜனத்ைத 
ெதரிந்ெத க்க,  றஜா களி  ந்  அவர  மணவாட் ைய  ரித்ெத க்க, ேதவன் இவ்வா  
ெசய்தார.் ஓ, அ  அழகாக இ க் ற . அவ்வா ல்ைலயா?

நிச்சயமாக அவ்வாேற உள்ள .

அங்ேக தான் உங்க ைடய இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபர்கள் உள்ளனர். மணவாட்  
இதற் ப்  ற  தான் வ  றாள் என்பைத ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபர்கள் 
மணவாட் யல்ல என்பைத காண் க்க ம் , ெதாடர்ந்  வா த் க் ெகாண்ேட ேபாேவாம்.  7ம் 
அ காரம் 8ம் வசனத்   ந்  வா ப்ேபாம்.
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19பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

9ம் வசனத்   ந்  வா ப்ேபாம். ஏெனனில் 8ம் வசனத் ல்  ெபன்ய ன்  ேகாத் ரத்தார் 12000 
ேபர ் த் ைர டப் பட்டைதக்   த்   றப்பட் ள்ள .

இைவக க் ப்  ன் , நான் பார்த்த ேபா , இேதா, சகல ஜா களி ம், 
ேகாத் ரங்களி ம், ஜனங்களி ம் பாைஷக் காரரி   ந்  வந்த ம், ஒ வ ம் 
எண்ணக்  டாத மான  ரளான  ட்டமா ய ஜனங்கள் ,  (இங்ேக தான்  மணவாட்  
வ  றாள்) ெவள்ைள அங் கைளத் தரித் , தங்கள்  ைககளில்    த்ேதாைலகைளப் 
  த் ,  ங்காசனத் ற்   ன்பாக ம்  ஆட் க்  ட் யானவ க்   ன்பாக ம் 
நிற்கக் கண்ேடன் .

அவர்கள் மகா சத்த ட் , இரட் ப் ன்  ம ைம  ங்காசனத் ன்  ேமல்  ற்  க் ற 
எங்கள்  ேதவ க் ம் ஆட் க் ட் யானவ க் ம் உண்டாவதாக என்  
ஆர்ப்பரித்தார்கள்.

 தர்கள் யாவ ம்   ங்காசனத்ைத ம்  ப்பர்கைள ம் நான்   வன்கைள ம்  ழ 
நின் ,  ங்காசனத் ற்   ன்பாக  கங் ப் ற   ந் , ேதவைனத் ெதா   
ெகாண் ,

ஆெமன் , எங்கள்  ேதவ க் த்    ம் ம ைம ம் ஞான ம் ஸ்ேதாத் ர ம் கன ம் 
வல்லைம ம் ெபல ம் சதாகாலங்களி ம் உண்டாவதாக; ஆெமன்  என்றார்கள் .

அப்ெபா    ப்பர்களில் ஒ வன்  என்ைன ேநாக் : ெவள்ைள அங் கைளத் 
தரித்  க் ற இவர்கள் யார?் எங்ேக  ந்  வந்தார்கள் என்  ேகட்டான் .

அதற்  நான்: ஆண்டவேன, அ  உமக்ேக ெதரி ம் என்ேறன் . அப்ெபா   அவன்: 
இவர்கள்   ந்த உபத் ரவத்   ந்  வந்தவர்கள் , இவர்கள் தங்கள்  அங் கைள 
ஆட் க்  ட் யானவ ைடய இரத்தத் ேல ேதாய்த்  ெவ த்தவர்கள் .

ஆனப யால் , இவர்கள் ேதவ ைடய  ங்காசனத் ற்   ன்பாக இ ந் , இர ம் 
பக ம் அவ ைடய ஆலயத் ேல அவைரச ்ேச க் றார்கள் .'' (பார்த் ர்களா?)

ெவளி.7:9-15.

உங்கள்  மைன  என்ன ெசய் றாள்? அவள் உங்க க்   ட் ல்  பணி ைட ெசய் றாள். 
நீங்கள்  அமர்ந்  க்க அவள் உங்க க்  உண  பரிமா  றாள் , உங்கள்  ஆைடகைள ஆயத்தம் 
ெசய்  ெகா க் றாள். அவள் இர ம் பக ம்  ட் ல்  பணியாற்  றாள் . மணவாட் யா  க் ற 
இவள்,  றஜா களின்  ஜா களி  ந்  வந்தவர்களாவர்; இவர்கள் ேதவ ைடய  ங்காசனத் ற்  
 ன்பாக, அவேரா  இர ம் பக ம் இ ந்  ெகாண்  க் ன்றனர.்

65

கடந்த இர ேல, நாம் அ ன் ேபரில் என்ன ேப ேனாம் என்பைத யாவ ம் நிைன ல்  
ைவத்  க்  ர்களா?

'' ங்காசனத் ன்  ேமல்  ற்  க் றவர ்இவர்க க் ள்ேள வாசமா  ப்பார்.

இவர்கள் இனி ப யைடயவ  ல்ைல; இனி தாகமைடவ  ல்ைல; ெவ லாவ  
உஷ்ணமாவ  இவர்கள்  ேமல்ப வ  ல்ைல.

 ங்காசனத் ன்  மத்    க் ற ஆட் க் ட் யான வேர இவர்கைள ேமய்த் , இவர்கைள 
 வத்தண்ணீ ள்ள ஊற் களண்ைடக்  நடத் வார்; ேதவன் தாேம இவர்க ைடய கண்ணீர ்
யாைவ ம்  ைடப்பார ்என்றான்.

ெவளி. 7:15-17

இப்ெபா  , அங்ேக உங்க ைடய இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபரா ய இஸ்ரேவலர் 
கர்த்த ைடய வ ைகக்காக காத் க்  ெகாண்  க் றார்கள் .  றஜா களின்  நிைற  
உண்டா றவைர  ம் அவர்கள் உள்ேள ேபாக   யா .  றஜா கள்  காலம்   வைடந்தாக 
ேவண் ம்.
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இப்ெபா   நான்  ஒ    ய என் ெசாந்த  ஷயத்ைத   ப்  ேவன் , அைத நீங்கள்   ரிந்  
ெகாள் ர்கள்  என நம்  ேறன் . ஸ் டனின்  தைலநகராம் ஸ்டாக்ேஹா ல் உள்ள  லெதல் யா 
சைபகளின்  ெபா க் கண்காணிப்பாளர் ேல  ெபத்ரஸ்  என்பவர் இந்த  தர்க க்  பத்  இலட்சம் 
ைப ள்கைள, அதாவ    ய அள ல்  உள்ள   ய ஏற்பா   த்தகங்கைள அ ப் க் 
ெகா த்தார். அ ல் ஒ   ர  அவரிட  ந்  எனக்  ஒ  ஞாபகச் ன்னமாக 
அ ப்பப்பட்  ந்த . அவர்க ைடய ெமா யான  எப்ப ப்பட்ட  என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள். 
 தர்கள்  ன்னால் இ ந்   ன்னாக வா த் க் ெகாண்  வ  றவர்கள். அவர்கள் பாைஷ 
அப்ப .

அவர்கள் இப் த்தகங்கைள வா த் ,  “நல்ல , இந்த இேய  தான் ேம யாெவனில் , அவர ்
மரித் , அவர  ஆ யான  ஆ  ன்  பத் ல் வந்  க் ற  எனில், அவர ்  ர்க்கதரி க் ரிய 
அைடயாளத்ைதச்  ெசய்  காண் ப்பைத  நாங்கள்  பார்க்கட் ம்,  அப்ெபா   நாங்கள்  அவைர



20பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

  வா ப்ேபாம்'' என்    னார்களாம் .

என்ேன ஒ  பரி ரணமான அைமப்  இ  நான் , ' 'ஆண்டவேர, இேதா இப்ெபா ேத ேவைள 
வந்   ற . இ  தான் சமயம், இங்ேக அ  வந்  க் ற '' என்ேறன். எனேவ, நா ம்,  ல்  ம், 
லாய்ஸம்  மானத் ல் பயணமாேனாம்.

நான் இந் யா க் ள் ெசன்ேறன் , அங்  ந்  நான்    ம்பப்  ரயாணமாைக ல் , ' 'அங்ேக 
இறங்   தர்க க்  ெசய் ையப ்  ரசங் ப்ேபன் .  'இேதா இங்ேக சத் யம் இ க் ற ' என்  
அவர்க க்  எ த் க் காண் ப்ேபன்“ என்    ேனன் .
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 தர்கள் எப்ெபா  ம் தங்க ைடய  ர்க்கதரி கைள   வா ப்பவர்கள். நாம் யாவ ம் 
அைத அ ேவாம். ஏெனனில் ேம யா ஒ   ர்க்கதரி யாக இ ப்பார ்என்  ேதவன் அவர்க க்  
உைரத்  க் றார.் அவர்கள்  தங்க ைடய  ர்க்கதரி கைள   வா க் றார்கள் . 
''உங்க க் ள்ேள ஒ வன்   ர்க்கதரி யா  ந்தால், கர்த்தரா ய நான் தரிசனத் ல்  என்ைன 
அவ க்  ெவளிப்ப த்  என்  ேதவன்   னார.் அந்த  ர்க்கதரி  ெசால் ம் காரியம் 
நிைறேவ னால், அப்ெபா   அவ க்  ெச ெகா க்க ேவண் ம், ஏெனினல் நான் 
அவேனா  க் ேறன் . ஆனால் அவன்   ய வார்த்ைத நிைறேவறாமற் ேபானால், அந்த 
 ர்க்கதரி ைய நம்ப ேவண்டாம். ஏெனனில் நான் அவேனா  இ க்க ல்ைல. ஆனால் அவன் 
  ய  நிைறேவ னால் , அப்ெபா   அவ க்  ெச ெகா ங்கள். ஏெனனில் நாேன 
அவேனா  க் ேறன் '' என்     ள்ளார்.  தர்கள்  அைத அ வார்கள்.

“ஓ என்ேன !  அ  அற் தமானதாய்  இ க்காதா? நான் அவர்களில்  நான்கா ரம் அல்ல  
ஐந்தா ரம் ேபர்கைள வரவைழத் , அங்ேக நிற்கச் ெசய்  ேவன் , அவர்கள் ேவதாகமத்ைத 
வா க் றவர்களாக இ க்க ேவண்டாம். இ  ேம யாவானால், அவர ்  ர்க்கதரி  ன்  
அைடயாளத்ைத ெசய்  காண் க்கட் ம் என்  எனக் ள் எண்ணிேனன் .
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என  ைக ல்  க்ெகட் ஆயத்தமாக இ ந்த . அரா ய  மானக் கம்ெபனி ன்   மானத் ல்  
பயணம் ெசய்வதற்  பயணம் ெசய்பவர்கைள  மானத் ற்  வ ம்ப  அைழத்    க்க இன் ம் 
 ப்ப  நி டங்கள்  இ ந்தன. எனேவ நான் எ ப் ன்  தைலநகர ் ெகய்ேரா ல் நின்  ந்ேதன் . 
அப்ெபா   நான் எனக் ள், ஓ ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம், இன் ம் இரண்  மணிேநரம். 
அப்ெபா    தர்கள்    நிச்சயத்ேதாேட ெபந்ெதெகாஸ்ேத ல் அவர்கள் ெபற் க் 
ெகாண்டைதப்ேபால் இவர்க ம் ெபற் க் ெகாண்டைதப்ேபால் இவர்க ம் ெபற்றக்ெகாள்ளப் 
ேபா றார்கள்'' என்  எண்ணி ேனன்:

ேம ம், நான் எனக் ள் ,  'நீங்கள்  ேபாய் ஒ   ட்டம் ஜனங்கைள அைழத்  வந் , அவர ்
இன்ன ம் ேம யா தாேனா என்பைத கா ம்ப  ெசய் ங்கள்  என்ேபன் “ என்  எண்ணிேனன் . 
'உங்க ைடய  ற் தாக்கள்  எந்த அ ப்ைட ல்  இந்த ேம யாைவ  றக்கணித்தார்கேளா, அேத 
அ ப்பைட ல்  நீங்கள்  அவைர ஏற் க் ெகாள் ங்கள் . உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ங்கள்; 
இப்ெபா   நீங்கள்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள் ர்கள்'' என்  ெசால் ேவன்  என்  
நிைனத்ேதன்.

அப்ெபா   உல ல் அவர்கள் உள்ள ப   ல் ேபாய் அவர்கள்    ேசஷத்ைத 
பரவச்ெசய்வார்கள். இந்த ெசய் ைய அவர்கள் ஏற் க் ெகாள் ம் ெபா  , தைலவர்கைளப் 
   ங்கள் . அவர்களின்  நா த்  ப்பாய்  இ க் ன்ற தைலவர்கைளத் ெதா ங்கள். அவர்கள் 
இைத  வக்கட் ம்'' என்  ெசால் ேவன்  என்  நான் ேம ம் நிைனத்ேதன்.

அப்ெபா   எனக் ள்  ஏேதா ஒன் ,  ' 'இப்ெபா   ேபாகாேத, ேவைளயான  இன்ன ம் 
வர ல்ைல'' என்    ய . பார்த் ர்களா,  றஜா களின்  நாளான  இன்ன ம் 
  வைடய ல்ைல, பா ங்கள் .
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“ஓ, இ  என் ைடய எண்ணம் தான்' என்  அப்ெபா   தான்  ந் த்ேதன் . நான்  ண் ம் 
 றப்பட்ேடன் , அப்ெபா  , என்னால் தாங்க   யாத அள க்  எனக் ள்  ஒ  ேமாசமான நிைல 
ஏற்பட்ட . நான்  மானம் நி த் ைவக் ம் ெஷட் ன்   ன்பக்கமாகச் ெசன்  தைல வணங் , 
' தாேவ, நீர ்தான் என்ேனா  ேப க் ெகாண்  க்  ரா?'' என்  ெஜ த்ேதன் .

“இப்ெபா   இஸ்ரேவ க் ப் ேபாகாேத, ேவைளயான  இன் ம் வர ல்ைல'' என்  அவர ்
  னார.்

உடேன நான் உள்ேள ேபாய், என   க்ெகட்ைட மாற் க் ெகாண் , ேவ  வ யாக ேபாக 
பாைதைய மாற் ேனன். ேவைளயான  இன்ன ம் வர ல்ைல என்பைத பா ங்கள் . ஆனால் 
இந்நாட்களில்  ஒன் ல்  ெசய் யான  இஸ்ரேவ க் ப் ேபா ம். ேதவன் அவர்களிடமாக 
ேமாேசைய ம் எ யாைவ ம், ெவளிப் ப த் ன  ேசஷம் 1 1ம் அ காரத் ல்    ள்ளப  
அ ப்  வார.் அவர்கள்  அற் த அைடயாளங்கைளச் ெசய்  காட் வார்கள்; அ  ேயேகாவா ன் 
அைடயாளமா ம். அப்ெபா    றஜா களின்  காலமான    வைடந்  க் ம்.  றஜா  
சைபைய  ட்    ைபயான  அகன்   ட்  க் ம்; ெபந்ெதெகாஸ்ேத  கமான  
  வைடந்  க் ம். ஸ்தாபனங்கள்  ெதாடர்ந்  இ ந்  ெகாண்ேட  க் ம். ஏெனனில் அவர்கள்  
உறங் ம் கன்னியேரா  எ ம்  வ  றார்கள்; நாம்     ேநரத் ற் ள் அந்த  ஷயத் ற் ள் 
ெசல் ேவாம். ஆனால் அவர்கள் அந்த  ரி ல் தான்  வ வார்கள்.



21பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

ஆனால் அவர்கள் அைதச் ெசய் ம் ெபா  ,  தர்கள் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப ்
ெப வார்கள்; அவர்க க்  ஒ  எ ப் த ண்டா , அ  மைழ ெபய்யா  வானத்ைத அைடக் ம் 
காரியத்ைதச் ெசய் ம். அவர்கள் எல்லா தமான அைடயாளங்கைள ம், அற் தங்கைள ம் 
ெசய்வார்கள். இ  யாக ேராமானிய   க்களாட் யான ...
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கத்ேதா க்க சைபயான   தர்கேளா  ெசய்  ெகாண்  ந்த உடன்ப க்ைகைய   த் க் 
ெகாண்    வார்கள். அப்ெபா   அங்ேக... அவர்கள்  தங்க க் ைடேய ெசய்  ெகாண்ட 
ஒப்பந்தமான . அவர ் அங்ேக ெசல் வார.் ேதவன் ஆ  நாட்களில்  இஸ்ரேவ க்காக  த்தம் 
ெசய்த  ேபால, நின்  அவர்க க்காக  த்தம் பண் வார். அவர்கள்    ல் ,

அந்த இ   ர்க்கதரி கைள ம்  ெகான்    வார்கள். அவர்கள் ெத  ல் டப்பார்கள் . 
அவர்கள் ேமல்  ப் வார்கள்.  லவாரங்க க்   ன்பாக, அங்ேக அந்த ெபந்ெதெகாஸ்ேத 
ஊ யக்காரைர ம் அவர  மைன  மற் ம்  ள்ைளகைள ம் ெகான்  ேபாட்ட  ேபால் நடக் ம். 
அப் ள்ைளகளின்    ய வ    க ம் ெபரிதாக உப் ப்ேபா ற் . மக்கள்  அப் ேரதங்களின்  
பக்கமாக நடந்  ெசன் , அவர்கள் ேமல்  ப் , அவர்கள  உடல்கள் அடக்கம் பண்ணப்படாமல், 
அப்ப ேய  ன்  அல்ல  நான்  நாளாக ெவ  ல்  டந்தன. அேத காரியத்ைதேய அவர்கள்  
ெசய்வார்கள். ேவதம் அவ்வா     ற . அங்ேக சரியாக இேத காரியத்ைத அவர்கள் 
ெசய்வார்கள்.

அவர்கள் அவர்கைளக் ெகாைல ெசய் ம் ெபா  ,  ன்  நாட்கள்  அவர்கள்  ேரதங்கள் 
  களில்  டக் ம் ெபா  ,  வ ஆ  இ   ர்க்கதரி க க் ள்  ரேவ த்  அவர்கள் எ ந்  
நின் , ம ைமக் ள்  ஏ ச்ெசல்வார்கள் .  ற , ஏறக் ைறய அேத ேவைள ல் தான்  ெவ  
ெவ க்க ஆரம் க் ற . அ தான் கைட  ேநரம். அப்ெபா   தான் அவள்   ந் ேபாவாள்.

ஆனால் அ  சம்ப ப்பதற்   ன்பாக,  றஜா கள் , ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட மணவாட் ... 
அங்ேக உங்களில்  லர,் இக்காைலகளில் ஒன் ல்  ேமைசய ேக அமர்ந்  ப் ர்கள். அ ல் ஒ வர ்
எ த் க் ெகாள்ளப்ப வார், இன்ெனா வர் ைக டப்ப வார்.   வாக நீங்கள்  
அ சயப்ப  ர்கள்,  'இ  என்ன  ஷயம் என் . ஒ  ேமாட்டார் வாகனத்ைத உங்கள்  
மைன ேயாேடா அல்ல  உங்கள்  கணவேனாேடா ேப க்ெகாண்ேட ஒட் க்ெகாண்ேட ெசன்  
ெகாண்  க்கக்   ம், நீங்கள்  ேகட்பதற்  அவர்கள் ப லளிக்க மாட்டார்கள், ஏெனனில் 
அவர்கள்   ெரன அங்  இ க்கமாட்டார்கள்.
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கல்லைறக்  ஓ ச ் ெசல் ர்கள் ,  ல கல்லைறகள்   றந்  க் ம், ேவ   ல இன்ன ம் 
அப்ப    ேய  டக் ம்.  ' 'மரணமைடந்த மற்றவர்கள் அந்த ஆ ரம் வ ஷம்    மள ம் 
உ ரைடய ல்ைல''. அப்ப ேய ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் . அ  அப்ெபா   
  வைடந்  க் ம்.

அ  ஒ  இரக ய வ ைகயாக இ க் ம், அ  எப்ெபா   சம்ப க்கப் ேபா ற  என்பைத 
ஒ வ ம் அ யமாட்டார்கள் . நாம் ஆயத்தமாக ம்   ப் ட ம் இ க் ம்ப  கட்டைள டப் 
பட்  க் றாம். எந்த மணிேவைள என்பைத நாம் அ ேயாம். ஆனால் அ  என்னவா  ந்தா ம் 
சரி, கடந்த காலத் ல் மரித்தவர்க க்  நாம்  ந் க் ெகாள்வ ல்ைல. இேய  ேதான் ய ேம, 
   ஜாம ம்   த்ெத  ற . மரித்தவர்கேளா, உ ேரா  க் றவர்கேளா, யாரா  ந்தா ம் 
சரி.
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 த ல், நாம் அவைர சந் ப்ப ல்ைல. நாம் ஒ வைரெயா வர்  த ல் சந் ப்ேபாம். ேவதம் 
   ற  எேப யர ் 5 -தாம் அ காரம்,“கர்த்த ைடய வ ைக மட் ம் உ ேரா  க் ம் நாம் 
நித் ைரயைடந்த வர்க க்   ந் க் ெகாள்வ ல்ைல. தங்க ைடய சாட் கைள தங்க டய 
இரத்தத் னால்  த் ைர ட்ட அந்த  ைலேயறப் ெபற்ற மக்கள் . ' 'நித் ைரயைடந்த வர்கைள 
நாம்  ந் க் ெகாள்வ ல்ைல. ஏெனனில்.... எக்காளம் ெதானிக் ம்

அப்ெபா   ஒன்  சம்ப க் ம்.   ேசஷத் ன்  ஏேதா ஒன்  ெதானிக் ம். அ  தாேன 
அவ ைடய வ ைகைய அ  த்தலா ம்.  ' '    க் ள்  மரித்தவர்கள்  தலாவ  உ ேரா  
எ ந்  ப்பார்கள் .  ன்  உ ேரா  க் ம் காத்  க் ம்  நா ம் ம  பமைடேவாம். ஒ  
 ணத் ல்  ஒ  இைமப்ெபா  ல், நாம் ம  பமைடேவாம்,   க்கங்கள்  மைறந்  ேபா ம். 
நைரம ர் நீங்   ம், ஒ மாற்றம் ஏற்ப வைத நாம் நன்  உண ேவாம். நாம் நின்  
ெகாண்  க்ைக ல், நமக் ப்  ரியமானவர்கைள  த ல் நாம் சந் ப்ேபாம்.

''அேதா அங்ேக அம்மா இ க் றார்கள் , அப்பா இ க் றார்கள் , அேதா அங்ேக என்   ரிய 
 ேந தன்  இ க் றான் . ஓ, அல்ேல யா, நாம் ஆயத்தமாக இ க் ேறாம்'' என்  ெசால் ேவாம். 
மரித்  ர்த்  அவர்கேளா   ட நாம் ஆகாயத் ல் எ த் க் ெகாள்ளப்பட் , கர்த்தைர 
சந் ப்ேபாம் என்  ேவதவாக் யம்     ற . இ ேவ வ ைக ன்  ஒ ங்கா ம்.

ஓ, எனக்  வய  ெசன்ற தந்ைதைய காண்ப  எவ்வள  நன்றா  க் ம்! ஓ, என்ேன! 
  வாசத்ேதா  மண் க் ள்  ெசன்ற நமக்   க ம்  ரியமானவர்கைள சந் ப்ப  எவ்வள  
அ ைமயா  க் ம் ேதவ ைடய இனிைமையப் பா ங்கள். அவைர  த ல் நாம் 
சந் ப்ேபாமானால் , 'அம்மா அங்ேக இ க் றார்களா, அம்மா கைட யாக அைத அைடந்தார்களா? 
அவர்க க்   க ம் உ  யாக  ரசங் த்ேதாம், நாம்  யற்  ெசய்ேதாம்; அவர்கள்  இங்  
இ க் றார்களா? ஜா அங் ள்  இங்  இ க் றார்களா? சேகாதரன்  இன்னார் இங்  இ க் றாரா?''
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என்ெறல்லாம் நாம் ேகட்ேபாம் என்  அவர ்அ ந்ேத இ க் றார.் ''கர்த்தாேவ, நாங்கள்  உம்ைம 
ேந க் ேறாம், உம்ைம ேந க் ேறாம், ஆனால்...'' என்  ேகட்ேபாம்.  தலாவதாக நாம் 
ஒ வைரெயா வர் சந் க்கப ்ேபா ேறாம். ஓ, ஓ, ஓ . அவர்கள் அங்  இ க் றார்களா என்  நாம் 
 யக்கத் ேதைவ ல்ைல. நாம் யாவ ம் அங்ேக இ க் ேறாம்.

அவர்கள், “ஆெமன் , ம ைம ம், ஞான ம், கன ம், வல்லைம ம், ெபல ம் உண்டாவதாக” 
என்    ய  ஆச்சரியமல்ல. இ பத்  நான்   ப்பர்கள் தங்கள்   ரீடங்கைள கழற்   ட் , 
தைர ேல வணக்கமாய்   ந் , அவர்கள் யாவ ம் தைர ேல   ந்   டந் , அவைரத் 
ெதா   ெகாண்டனர.்

இந்நாட்களில்  ஒன் ல் நாம்   க்  அப்பால்,    ன்  வைளயத் ற்  அப்பால், எங்ேகா 
ஆகாயத் ல் நிற்ேபாம். அப்ெபா   நாம் இன்ன ம் பரேலாகத் ல் ேபாய்  டமாட்ேடாம்; நாம் 
அவைர ஆகாயத் ல் சந் ப்ேபாம்.
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ெரெபக்காள்   ைரவாக  ர்மானித்தாள். தான் ஈசாக்ைக சந் க்க எ ேயச டன்  ஒட்டகத் ன்  
ேமேல  ெசல்ேவாம் என்  அவள்  ர்மானித்த ெபா  , தனக்  கணவனாக ஆகப்ேபா ற 
ஈசாக் ன்   கத்ைத அவள் இதற்   ன் பார்த்தேத ல்ைல. ஆ  ம் ேதவன் அவைள அவனிடம் 
நடத் க் ெகாண்  இ ந்தார.் மாைல ன்  ளிர்ச் யான ேவைள ல், ஈசாக்  வயல்ெவளிகளில் 
ேபாவதற்காக ேபாய்க் ெகாண்  ந்தான் . அ  மாைல ேவைளயா  ந்த  என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள் . அப்ெபா   ெரெபக்காள்  ஒட்டகத் ன்  ேமேல வந்  ெகாண்  க் றாள்.

எ ேயசர் அவளிடம், ' 'இேதா அவர ் வ  றார'்' என்    னான். அப்ெபா   ெரெபக்காள்  
ஒட்டகத்ைத  ட் றங் , தன்  கத் ன்  ேமல் இ ந்த  க்காட்ைட இ த்  ட் க் ெகாண்டாள் . 
அவள் இதற்   ன் அவைனப் பார்த்தேத  ைடயா . அ ந்  க்க ல்ைல.... அவன் தான் 
அவ ைடய கணவன் என் , அவைன இதற்   ன்பார்த்தேத  ைடயா . அவள் அவைன 
  வாசத் னால் சந் க்க ேபாவதாக இ ந்தாள். (அவர ்எப்ப  ேதாற்ற மளிப்பார் என்பைத நான் 
அ ேயன், ஆனால், ஓ, அவைர நான்  சந் க் ம் ெபா  !) அவைன அங்ேக ெவளிகளில் அவள் 
சந் த்த ெபா  , அ  கண்ட ம் காதலாக மலர்ந்த . அவ ம் அவைள இதற்   ன்  
கண்ட ல்ைல. அவன் கண்டேபா , அ  கண்ட ம்  காதலாக மலர்ந்த . இங்ேக இவர்கள்  
ஒ வைரெயா வர் ெவளிகளிேல சந் க்க வ  றார்கள். அவன் அவைளத் தன் தந்ைத ன்  
இராஜ்யத்  ள்  ெகாண்  வந்  அவைள  வாகம் ெசய்  ெகாண்டாள்.

அேத தமாகத் தான், கர்த்தர்  ேழ இறங்  வ  ற வ  ேல, அவைர மத் ய ஆகாயத் ேல, 
சைபயான  ஆகாயத் ல் எ த் க் ெகாள்ளப்பட்  சந் க் ம். ஓ, அ  எப்ேபர்ப்பட்ட உறவாக 
இ க் ம், கண்ட ம் காதலாகத் தான் இ க் ம். நாம்    ன்  வைளயங்களிேல நின்  
ெகாண்  க் ம் ெபா  , அந்த  ட் ன்  பாடல்கைளப் பா ம் ேபா , அ  எப்ப யா  க் ம்! ஓ, 
என்ேன எப்ப யாய், நாம் நமக்  அவர ்அளித்த நம்ைம  ட் ம்   ைபையக்   த் , அவைரப் 
பா த்   ப்ேபாம்.    ன்  வட்டத்ைத, தைல வணங் யவா ,  தர்கள்   ற்   ழ்ந்  
ெகாண்  க்ைக ல், நாம் என்ன ேப க் ெகாண்  க் ேறாம் என்பைதப் பற்  
அ யாம  ப்பார்கள்.
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அத் தர்கள் இழக்கப்பட ல்ைல. இரட் க்கப்ப வ  என்றால் என்ன என்பைத அத் தர்கள் 
அ யமாட்டார்கள். நாம் தான்  இழக்கப்பட்ேடாம். நாம் தான் அவ்வா  ந்ேதாம். அப்ெபா  , 
எவ்வள  பயங்கரமான காரியம் நமக்   ன்பாக இ ந்த  என்பைத நாம் உணர்ந்  ெகாள்ேவாம், 
அவேரா நம்ைம சகல ேகாத் ரங்களி ம் , பாைஷக்  காரரி ம், ஜா களி ம் இ ந்  தம் ைடய 
இரத்தத் னாேல  ட்டார். ஓ, அ  எப்ேபர்ப்பட்ட ம ழ்ச்  ெகாண்டா தலான நாளா  க் ம்!

நான் அப்பாடைல   ம்  ேறன் .76
ஆகாயத் ல் ஆனந்த சந் ப்ெபான் ண் .
இனிைமயாய், இனிைமயாய்,
ஈற் ேல நான் வான்ெவளிக்கப்பால்  உள்ள  ட் ேல உன்ைன சந் த்  
வாழ்த் ேவன் .
அ  ள்ேளார் கா களில்  ேகட் ராத ேபரின்ப  தம்
பா ேவாம்.
அ  ம ைமயா  க் ம், நான் அ  க் ேறன் ,
ேதவ ைடய ெசாந்தக்  மாரன் நடத் ச் ெசல் வார ்ஆகாயத் ல் நாம் அவைர 
சந் க்ைக ல்.
 ட்ெச ய ேக நின்ற ேமாேசைய ம்  ர தா ைத ம்  அவன் கவைண ம்
ெசாப்பனம் கா ம் ேயாேசப்ைப ம்   த்  அ ந் ள்ளீர். தானிேய ம்  
 ங்கக்ெக ைய ம் பற்  எப்ேபா ம்
பா  ேறாம்.
ஓ, இன் ம் இவ் தமான அேநகர ்ேவதத்  ண் .
அவர்கள் யாவைர ம் காண நான் வாஞ் க் ேறன்  என்  அ  க் ேறன்  (அ  
சரிதான்)
அவர்கைள சந் ப்ப  எவ்வளவாய்  ஆனந்தமா  க் ம்
அ  ஆகாயத் ல் சந் க் ம் ேபா  நடக் ம்
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(அந்நா க்காக காத்  க் ேறன் !)

அேதா அங்ேக உங்க ைடய இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் ேபர்கள் வ  றார்கள். அவர்கள்  
 ற    ேசஷத்ைத ஏற் க் ெகாள்வார்கள்.  றஜா கள்  ேமல் ஒளியான    க் 
ெகாண்  க்ைக ல், அேத ேவைள ல் அவர்கள் ஏற் க் ெகாள்ள இயலா .  தர்கள்  அைத 
ம த த்  மைறத் க் ெகாண்  க் றார்கள் . இப்ெபா  , ஒளியான .  றஜா யார் 
எ க்கப்பட்ட  ற , ஆ யானவர்அவர்க க்  சாட்  ெகா க் ம்ப  இ வர ் ேமல் வ  றார.் 
அப்ெபா    தர்கள் ஏற் க் ெகாள்  றார்கள் . அவர்கள்  தான் அந்த இலட்சத்  நாற்பத்  
நாலா ரம் ேபர்களாவர். அவர்கள் காணாமற் ேபான இஸ்ரேவல்  ட்டார.் அவர்கள்   ேசஷத்ைத 
ஏற் க் ெகாள் வார்கள் . அப்ெபா   மணவாட் யானவள் ஏற்கனேவ எ க்கப்பட்  ப்பாள்.
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அங்ேக பத்  கன்னியர் காணப்ப  றார்கள். நாம் மத்ேத  எ  ன   ேசஷம் 2 1ம் 
அ காரத்ைத இப்ெபா ேத எ த் க் ெகாள்ேவாம். பா ங்கள் , நமக்  இன் ம் நிைறய ேநரம் 
இ க் ற . ஓ, நான் ேவதாகமத்ைத ேந க் ேறன் .
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என  இைளப்பா தைல நான் பரேலாகத் ல்  எ க்ைக ல்,
அ  என்ேன ஒ  அ ைமயான பயணமா  க் ம்!
அங்ேக பரேலாக இைசக்   இைசக் ம் பாடல் இைசைய நான் ேகட்ேபன்
என  இரட்சகரின்   கத்ைத நான் காண்ேபன் .
நித் ய ப ைம மரத் ன்  ழ் ந  ன் கைர ல் அமர்ந் ,
என  இைளப்பா தைல பரேலாகத் ல் க க்க நான்
வாஞ் க் ேறன் ,
நீ ம் உன ைளப்பா தைல க க்க என் டன் வாராேயா?

இப்ெபா  , மத்ேத  எ  ன   ேசஷம் 2 5ம் அ காரம் என்  நம்  ேறன் . நான்  2 1ம் 
அ காரம் என்    ேனனல்லவா? நான் இங்ேக 21ம் அ காரம் என்    த்  ைவத் ள்ேளன் . 
ஆனால் அ  தவ . அ  25ம் அ காரம் தான். நான் இக்காைல ல் சற்   ைரவாகச் ெசல்ல 
ேவண் ம். நான் கைளப்பாக தாம த்  எ ந்ேதன். எனேவ நான் அவசரம் அவசரமாக  ல 
ேவதவாக் யங்கைள   த்  ைவத் க் ெகாண்ட ல்,  25க் ப் ப லாக,  21ம் அ காரம் என்  
  த்  ைவத்  ட்ேடன் .
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அப்ெபா   பரேலாகராஜ்யம் தங்கள்   வட் கைளப்   த் க்ெகாண் , 
மணவாள க்  எ ர்ெகாண்  ேபாகப்  றப்பட்ட பத் க் கன்னிைகக க்  
ஒப்பா  க் ம்.

இப்ெபா   அவர்களில் ஐந்  ேபர ்  த்  ள்ளவர்க ம், ஐந்  ேபர ்
 த்  ல்லாதவர்க  மா  ந்தார்கள் .

 த்  ல்லாதவர்கள்  தங்கள்   வட் கைள எ த் க் ெகாண்  ேபானார்கள் . 
எண்ெணையேயா  டக் ெகாண்  ேபாக ல்ைல.

 த்  ள்ளவர்கள்  தங்கள்   வட் கேளா ங்   டத் தங்கள்  பாத் ரங்களில் 
எண்ெணைய ம் ெகாண்  ேபானார்கள்.

மணவாளன்  வரத்தாம த்த ேபா , (அ  சைபக் காலங்களிேல) அவர்கள் எல்லா ம் 
நித் ைர மயக்கமைடந்   ங்  ட்டார்கள்.

காலம்   வ  ம், அவர்கள் யாவ ம் மரித்தனர், நித் ைர மயக்கமைடந்  
 ங்  ட்டார்கள். அவர்கள் காத் க் ெகாண்  க் றார்கள்  என்பைதப் பா ங்கள் . தாங்கள்  
மரித்ததாக அவர்கள்   ற ல்ைல. ஆனால் அவர்கள்  “நித் ைர மயக்கமைடந்  
 ங்  ட்டார்கள்''. பார்த் ர்களா?
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ந ராத் ரி ேல: இேதா, மணவாளன்  வ  றார,் அவ க்  எ ர்ெகாண்  ேபாகப் 
 றப்ப ங்கள்  என் ற சத்தம் உண்டா ற் .

அப்ெபா   அந்தக் கன்னிைகள் எல்லா ம் எ ந்  ந் , தங்கள்   வட் கைள 
ஆயத்தப்ப த் னார்கள் .

 த்  ல்லாதவர்கள்   த்  ள்ளவர்கைள ேநாக் : உங்கள்  எண்ெண ல் 
எங்க க் க் ெகாஞ்சங் ெகா ங்கள் , எங்கள்   வட் கள்  அைணந்  ேபா றேத 
என்றார்கள் .

 த்  ள்ளவர்கள்   ர  த்தரமாக: அப்ப யல்ல, எங்க க் ம் உங்க க் ம் 
ேபாதாம ராதப , நீங்கள்   ற் றவர்களிடத் ற் ப் ேபாய் உங்க க்காக வாங் க் 
ெகாள் ங்கள்  என்றார்கள் .

அப்ப ேய அவர்கள் வாங்கப்ேபான ேபா  மணவாளன்  வந்   ட்டார;் 
ஆயத்தமா  ந்தவர்கள்  அவேராேட  டக் க யாண  ட் க் ள்   ரேவ த்தார்கள்; 
கத ம் அைடக்கப்பட்ட .

 ன் ,  மற்றக்  கன்னிைகக ம்  வந் :  ஆண்டவேர,  ஆண்டவேர,  எங்க க் த்
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 றக்க ேவண் ம் என்றார்கள் .  (இப்ெபா  , அவர்கள் அ  வா கள்  
அல்லெவன்பைதப் பா ங்கள் . அவர்கள் நல்லவர்கள் தான்)

அதற்  அவர:் உங்கைள அ ேயன் என் , ெமய்யாகேவ உங்க க் ச் 
ெசால்  ேறன்  என்றார்.

ம ஷ மாரன்  வ ம் நாைளயாவ  நா ைகையயாவ  நீங்கள்  
அ யா  க் றப யால்    த்  ங்கள் .

இப்ெபா   இந்த ஐந்   த்  ள்ள கன்னியர். ேவதத் ல் எண்ெணயான  பரி த்த ஆ ையக் 
  க் ற . நாம் யாவ ம் அைத அ ேவாம். எனேவ தான் நாம்  யா யஸ்தைர எண்ெணய்    
ெஜ க் ேறாம். எனேவ  த்  ள்ளவர்கள்  தங்கள்   ளக் களில் எண்ெணைய உைடயவர்களாக 
இ ந்தார்கள். அ  பரி த்த ஆ யா ம். எனேவ அவர்கள் க யாண   ந் க் ள்   ரேவ க்கத் 
தக்கதாக ஆயத்தமா  ந்தார்கள் . நான் எேசக் ேயல்  9ம் அ காரத் ற்    ம் ச் ெசன்  
உங்க க்  காண் க்க    ம். ஆனால் நான் இங்ேக  மார ் ப ைனந் ம் அதற்  ேம மாக 
ேவதவாக் யங்கைள   த்  ைவத் ள்ேளன் . எனேவ எண்ெணயான . இந்த வாரத் ல் நடந்த 
வ ப் ல், எண்ெணயான  ''பரி த்த ஆ ையக்   க் ம் என்பைத ஏற்கனேவ பார்த்   ட்ேடாம் 
என்  நம்  ேறன் . நாம் யாவ ம் அைத அ ேவாம்.
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இப்ெபா   கவனி ங்கள் . அவர்கள்  இ சாரா ேம கன்னியர் தான் .82

இைத நான் இப்ெபா   எ த் க் ெகாள் ேறன் . இங்ேக நாம் இந்த இ  சாராைர ம் பற் ப் 
பார்த்   ேவாம். இ  ஒ  கன்னிைக, அ  ஒ  கன்னிைக இ   த்  ள்ள கன்னிைக, அ  
 த்  ல்லாத கன்னிைக, ஆனால் இ வ ேம கன்னியர் தாம். கன்னிைக என்ற அந்த 
வார்த்ைதைய நீங்கள்  எ த் க் ெகாண்  அதன் அர்த்தத்ைத நீங்கள்  ஆராய்ந்தால் , “பரி த்தமாக, 
 த்தமான,  த் கரிக்கப்பட்ட'' என்ற அர்த்தங்கைள த  ற .  'பரி த்தமாக்கப்பட்ட' என்ற 
வார்த்ைத ,  ”பரி த்தவானாக்கப் பட்ட' என்ப   ந்  வ  ற , அ  ' ' த்தமான'' என்ற 
வார்த்ைத   ந்  வ  ற . எ ெரய வார்த்ைதையப் ேபால.....  ேரக்க ெமா  ல், 
“பரி த்தமாக்கப்பட்ட' என்ப ,  ' ' த்தமான'' என்  அர்த்தமா ற . எ ெரய பாைஷ ல்  
''பரி த்தமாக் ” என்  அர்த்தமா ற . பா ங்கள்? நமக்   த்தமான'' என்  இ க் ற .

நாம்  ன்  வார்த்ைதகைள எ த் க் ெகாள் ேறாம் ,  ன் க் ேம ஒேர அர்த்தம் தான்  
உண் . ஆனால் அ  ேவ பட்ட வார்த்ைதகளாக  றப்பட் ள்ள .  ' த்த ள்ள, பரி த்தமான, 
பரி த்தமாக்கப்பட்ட'' ஆ ய  ன்  வார்த்ைதகைள ம் ேபால்.  ன் ேம ஒேர வார்த்ைத தான்.

நாய் என்ற (Dog) வார்த்ைதையக்   த்  ெசான்னால்  ஆங் லத் ல் நான் அைத Dog என்  
  ேவன் . ெஜர்மானிய பாைஷ ல் அ  'ஹண்ட்'  (Hund) என்  உள்ள . அ  சரிதாேன? 
சேகாதரன் நார்மன்  அவர்கேள, ஸ்பானிஷ்  பாைஷ ல்  நாய்க் , ''அேஜா' (Aj0). “அேஜா, ஹண்ட், 
நாய்'' என் ம் நாையத் தான்   க் ற . எனேவ அ  ஒ  ெசால் ேதாற்றம் தான்.
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எனேவ “ த்தமான'' என்பதற் ரிய ெசால்   ேரக்க ெமா  ல் ' 'பரி த்தமாக்கப்பட்ட'' என்ற 
அர்த்தத்  ம், எ ெரய பாைஷ ல் , ''பரி த்தமான” என்ற அர்த்தத்  ம் உள்ளன. 'பரி த்தமான, 
 த்தமான, பரி த்தமாக் ' ஆ ய இைவயா ம் ஒேர வார்த்ைத தான். எனேவ இ  அ த்தமான, 
அ க்கைடந்த சைப அல்ல. அ  பரி த்தமாக்கப்பட்ட,  த்தமான சைபயா ம். பத்  கன்னியர் 
மணவாளைன சந் க்கப ் றப்பட் ப் ேபானார்கள். அதன்அர்த்தம் என்ன?

இந்த சைபகள்  யா ம்.... இங்ேக இந்த ேராமன் சைப ல் அல்ல. ஆனால் ஏைனய 
ஸ்தாபனங்களில், நிக்ெகாலாய் மதஸ்தரில் பாப் ஸ்ட் கள்   ஸ்  ன்  இரண்டாம்  வ ைகையக் 
  த்   ரசங் க் றார்கள். ப்ெரஸ்  ேடரியன்கள்   ஸ்  ன்  இரண்டாம் வ ைகையக் 
  த்   ரசங் க் றார்கள் . நசேரய சைபக்காரர்கள்    ஸ்  ன்  இரண்டாம் வ ைகையக் 
  த்   ரசங் க் றார்கள். யாத் ைர பரி த்தம் சைபயார ்   ஸ்  ன்  இரண்டாம்  
வ ைகையக்   த்   ரசங் க் றார்கள். அ  சரிதாேன?அவர்கள் யாவ ேம மணவாளைன 
சந் க்கப ் றப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் ஒவ்ெவா  வ ம் மணவாளைன சந் க் ம்ப  ேபாய்க் ெகாண்  ந்தார்கள் என்பைத 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள் .
84

ேதவன் அைத கனம் பண்ணி  ந்தால் , அப்ெபா   அவர்கைள ம் அவர ்எ த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ய  க் ம். சைபக் காலங்களின்  ெசய்  ல் அேத  ஷயத்ைத ேதவன் நம்ேமா  அன்  
இர ல்  ேலயா ன்  உவைமையக்   த் , அதாவ  “ ேலயா ன்  உபேதசம்' என்பைதப் பற்  
ேப யைத நிைன ல் ைவத்  க்  ர்களா? இங்ேக  ேலயாம் நின்  ெகாண்  க் றான் . அ  
அ ைமயான, மகத்தான, ெபரிய ஸ்தா க்கப்பட்ட ேதசமா  ந்த . அவர்கள்  ேதவனில்   வாசம் 
ெகாண்டவர ் களா  ந்தார்கள் . ஏெனனில் பாலாக் வந்தேபா  என்ன ெசய்தான்  என்பைதப் 
பா ங்கள். அல்ல,  ேலயாம் வந்த ேபா , என்ன ெசய்தான்  என்  பா ங்கள்.  ேலயாம், 
இஸ்ரேவலர் வணங் ய அேத ேதவ க் , ேயேகாவா க் , அேத தமான ப கைளச் 
ெச த் னான் .

அவன் ஏ  ப  டங்கைள உண்டாக் னான் . ஏ  என்ற எண்  ேதவ ைடய  ர்த் யான, 
  ைமயான எண்ணாக இ க் ற .



25பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

'அவர ் ஆ  நாட்கள்   ரிைய ெசய்தார,் ஏழாம் நாள் ஓய்ந்  ந்தார்.  ' 'ஏ  என்ப  
 ர்த் யைடந்தைதக்   க் ற , பா ங்கள் . இவ் ல ல்  அவர ்ஆ  நாட்கள் ேவைல ெசய்தார.் 
 தல் இரண்டா ரம் ஆண் கள்  ஆனேபா , உலகமான  தண்ணீரால் அ க்கப்பட்ட . 
இரண்டாவ  இரண்டா ரமாண் ல்   ஸ்  வ  றார;் இப்ெபா   இ   ன்றாவதான 
இரண்டா ரம் ஆண் க்காலம் நடந்  ெகாண்  க் ற . ஒவ்ெவா  இரண்டா ரம் ஆண் களின்  
   ல்   க் யமான ஒன்  சம்ப த்   ற ; அப்ெபா   உலகமான   ண் ம் ஒ  தடைவ 
அைசக்கப்ப  ற .
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ஆறா ரம் ஆண் க் காலத் ல் அவர ் உலைக கட் னார.் ஆறா ரம் ஆண் க்காலம் 
சைபயான  உல க்  எ ராக பா ப  ற ; அதன் ற  ஏழா ரமாண்  தான், ஆ ரவ ட 
அரசாட் க்காலமா ய ஆ ரமாண் க் காலமா ம். அைத இப்ெபா    ரிந்  ெகாண் ர்களா?

இப்ெபா   சைபக் ங் ட ஏ  சைபக்காலங்கள் உண்டா  க் ற . ேதவன் .... அ தான்  
சைபக் காலங்களின்    ைமயான  ர்த் யான எண்ணாக இ க் ற . அைவயா ம் ஏழாக 
இ க் ற . ஏ  என்ற எண்  ேதவ ைடய  ர்த் யான   ைமயான எண்ணாக இ க் ற . ஏ  
சைபக்காலங்கள்,   ஷ் ப் ன்  ஏழா ரம் ஆண் க்காலங்கள் , யா ம் ஏ  என்ற எண்ணில்  தான் 
அைமந் ள்ளன.

அங்ேக கன்னிைககள் அவைரச் சந் க் ம்ப   றப்பட் ச ் ெசன்றார்கள் . ஆனால் 
 த்  ல்லாத கன்னியரிடம் , அவர்கள்  ளக் களில் எண்ெணய் இல்ைல, ஆனால் அவர்கள் மற்ற 
யாைவ ம் உைடயவர்களாக இ ந்தார்கள் ; அவர்கள்  த்தமானவர்களாக இ ந்தார்கள். அவர்கள்  
  ஸ்  ேல   வாசங்  ெகாண்டவர்களா   ந்தார்கள். தங்கள்  ஸ்தாபனங்கள்  அவர்கைள 
 ரசங் க்க அ ம த்த வார்த்ைதைய அவர்கள்  ரசங் த்தார்கள். இரண்டாம் வ ைகையப் 
பற்  ம், பாவ நிவாரண ப ையக்   த் ம் அவர்கள்   ரசங் த்தார்கள் . அவர்கள் 
  வா க் றார்கள் .
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ஒ  நல்ல பாப் ஸ்ட் ேவதபண் தர் ஒ வேரா  எப்ெபா தாவ  நீங்கள்   வா க்க ேநர்ந்தால், 
நீங்கள்  அவேரா  ேப ம்  ஷயத்ைதக்   த்  சரியானப  அ ந்  ைவத்  ங்கள் . நிச்சயம் 
நீங்கள்  அப்ப  ெசய் தான்  ஆகேவண் ம்.

இப்ெபா ேத மத்ேத  24:24-ஐப் ப த் ப் பா ங்கள் ; அப்ெபா   அ   க ம் ெந க்கமாக 
உள்ளைத நீங்கள்  காணலாம்.   மானால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம் 
வஞ் க்கத்தக்கதாக, இக்கைட  நாட்களில் இ  ஆ க ேம  க ம் ெந க்கமாக 
ஒத் க்காணப்ப ம் என்  இேய     ள்ளார். அ   க ம் ஒத்  ப்ப  ேபால் இ க் ம். அ  
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னைர ம்  ட  ழன் டச் ெசய்   ம். நிச்சயமாக. மத்ேத  24-24-ஐ 
யாராவ  எ த்  ட் ர்களா? எனக்  அங்ேக  ைடக்க ல்ைல. சேகாதரி உங்க க்  
 ைடத்  ட்டதா? அல்ல  ேவ  யா க் ம்  ைடத்ததா? மத்ேத  24 ,   ைடத்ததா? ெபன்? 
நல்ல , ப  ங்கள் . (ஒ  சேகாதரி  ன்வ ம் வசனத்ைத வா க் றார்கள்  - ஆ .)
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“ஏெனனில் கள்ளக்  ஸ்தவர்கள் எ ம் வார்கள் ...'' கள்ளக்   ஸ் க்க ம் கள்ளத் 
 ர்க்கதரி க ம் எ ம் ,   மானால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம் 
வஞ் க்கத ் தக்கதாகப் ெபரிய அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம் 
ெசய்வார்கள்”. 'கள்ளக்   ஸ் க்கள்  கள்ளத்  ர்க்கதரி கள்'.

அங்ேக தான்   ஷயம் இ க் ற . என்ன எ ம்பப் ேபா ற ? 'நான்   ஸ் ைவச் ேசர்ந்தவன்  
என்    க் ெகாண்  கள்ளக்   ஸ் க்க ம், கள்ளத்  ர்க்கதரி க ம் எ ம் வார்கள் . ''நான் 
இன்னார், இன்னார் என்  கள்ளத்  ர்க்கதரி கள்   க் ெகாள்வார்கள் .   மானால்,ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம்  ட ஏறக் ைறய வஞ் க்கப ்பார்ப்பார்கள்.

அ   ந்  நீங்கள்  காப்பாற்றப்பட ஒேரெயா  வ  தான் உண் . நீங்கள்  
உலகத்ேதாற்றத் ற்   ன்னால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்  ந்தால் தான் இய ம். அ  
 ன்ன  னால் நீங்கள்  ெதரிந்  ெகாள்ளப்ப த னால்  உண்டாவதா ம்; உங்கள  ெபயர ்
அப்ெபா    த்தகத் ல்  எ தப்பட்  த்த னால் அ  உண்டா ற . “ெபரிய அைடயாளங்கள்''.

அங்ேக இ  சைபகைளக்    த் ப் பா ங்கள். இைதக்   த்  மக்கள்  கண் ணரச் ெசய்ய 
என்னால்   மானால்.... என் ஆத் மா ல் அவ் ஷயம் ெகா ந்   ட்  எரி ற . இச்சைபகள்  
உண்ைமயான சைபையப ் ேபாலேவ,  த்தம் உள்ளதாக ம், பரி த்தமானதாக ம் உள்ளன. 
இவர்கள் யாவ ம் கன்னியர் என்றால், அவர்க ம் கன்னியர் தான். அேதேபாலேவ 
 த்தமா  க் ன்றன. இ சாரா க்  ைடேய ள்ள ஒேரெயா  ேவ பா  என்னெவனில், 
இவர்க க்   ளக் ல் எண்ெணய் ஆ ய பரி த்த ஆ  உள்ள . பரி த்த ஆ யான  அங்ேக 
இ க் ெமனில் , அ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் உண்டான அேத தமான அக் னிையத் தான் 
இங்ேக ம் உண்டாக்  ன்ற .
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ஆனால் அவர்க க்ேகா தங்கள்   ளக் ல் அக் னிேயா, எண்ெணேயா இல்ைல. அவர்க க்  
சைபச் சடங்காச்சாரம் தான் உள்ள .   ந்த அள க்  சைபயான  பார்க்க சம் ரதாயங்கைளக் 
ெகாண்டதாகத் தான் இ க் ற . அ ைமயான ைவப்வங்கள்  அவர்க க்  உண் . 
(அதற்ெக ராக ஒன்  ல்ைல). சமயாசார ேகாட்பா கள்  அங்ேக உண் ; அ  உங்கள  
மனச்சாட் ையக்   ட  அைசத்   ற .   தர்கைளப்  ேபால்  பாடல்கள்  பா தல்  இெதல்லாம்



26பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

அவர்களிடம் உண்டா  க் ன்றன. அவர்கள்... உங்களால் அவர்க ைடய   யத் ன்  ேமல் 
 ற்றஞ்ெசால்ல   யா . ஆ  ம் அ  தவறா  க் ற . அவர்க ைடய காரியங்கள்  
வார்த்ைத ன்  ஒ  பாகமாக இ க் றேதயல்லாமல்,   ைமயான வார்த்ைதயாக அ  இல்ைல. 
அவ் தமான ஒ   ட்டத் னர ் தான் எ த் க் ெகாள்ளப்ப த ல்  ைக டப்ப  றார்கள் . 
பார்த் ர்களா? அவர்கள் ....

இப்ெபா   கவனி ங்கள் . இங்ேக ேமாவாப் வ  ற . நான் அதன்  ஷயத்ைத இப்ெபா   
எ த் க் ெகாள் ேறன் . அ னால் நீங்கள்  ெதளிவாக  ரிந்  ெகாள்ள இய ம். இேதா இங்ேக 
ேமாவாப் ஒ  ெபரிய ஸ்தாபனமாக இ க் ற . அைத நான் இங்ேக ஸ்தாபனத் ற்  சாயலாக 
உதாரணமாக வைர ேறன் . ஸ்தாபன ல்லாத சைபக்  அைடயாளமாக இஸ்ரேவைல இங்  
வைர ேறன் . இேதா இங்ேக ேமாவா டம் ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , ஐந்த, ஆ  மற் ம் ஏ  
ப  டங்கள்  உள்ளன. இஸ்ரேவ ம், ஒன் , இரண் ,  ன்  நான் , ஐந் , ஆ , ஏ  
ப  டங்கள்  உண்டாக் னார்கள் . அ  சரி.

89

ேமாவாப் தான்  உண்டாக் ன ஏ  ப  டங்களின்  ேம ம், ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , 
ஐந் , ஆ  மற் ம் ஏ  காைளகைள ெச த் ன . இஸ்ரேவ ம் தன  ஏ  ப  டங்களின்  ேமல், 
ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , ஐந் , ஆ  மற் ம் ஏ  காைளச் ெச த் ன . ' 'ஒ  சமயம் 
உண்டா  க் ம், அப்ெபா   மனிதனா ய ஒ வர,்   ஸ் ,    ன்  ேமல் வ வார;் அவேர 
சர்வ ேலாகத் ன்  பாவங்கைள ம்  மந்   ர்க் ற ேதவ ஆட் க்  ட் யா  ப்பார;் எனேவ 
நாங்கள்  ஏ  ெச த்  ள்ேளாம்'' என்  ேமாவாப்   ன .  (என்ன?)“ ப  டத் ன்  ேமல் 
ஆட் க் ட் கள் '.

இஸ்ரேவ ம்   ய , அ   க ம் சரிதான் , ப  டத் ன்  ேமல் ஏ  ஆட் க்  ட் கள் ' 
பா ங்கள்?

இப்ெபா  ம், ஆ  ேலேய  ட, கா ன்  ஒ  ப  டத்ைத உண்டாக் , அ ன்ேமல் ப  
ெச த் , ெதா   ெகாண் , ஆேபல் ெசய்த யாவற்ைற ம் இவ ம் ெசய்தான் ; ஆனால் 
ேதவைனப் பற் ய ெவளிப்பா  இல்லாமல் தான் அைவயாைவ ம் கா ன்  ெசய்தான் . ஓ, அைத 
நீங்கள்  அ ந்  ெகாள் ங்கள் ! ஆனால் ேதவ ைடய சைபேயா, ெவளிப்ப த் த ன்  ேமல் 
கட்டப்பட் ள்ள . இேய  அவ்வா  தான்   னார.் இந்தக் கல் ன்  ேமல் என் சைபையக் 
கட் ேவன் '' என்றார். இேய    ஸ்  ன்  உன்னத ெதய் கத் தன்ைமையப் பற் ய சத் யம் 
ஆ க் ரிய  ரகாரமாக ெவளிப்ப த்த ன்  ேமல். . .  ' 'இந்தக் கல் ன்  ேமல் என் சைபையக் 
கட் ேவன் .''
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இப்ெபா  ம், ேதவன் உங்க ைடய சடங்காச்சாரங்கள் , ேகாட்பா கள், இைவகைளத் தான் 
ம க் றார ் எனில், அைவகைளச ் ெசய் றவர்கள், ெமேதா ஸ்ட் கள், பாப் ஸ் கள் , 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் மற் ம் இன்ன  ற சைப னர ்தான்; அவர்கள் உங்களிடம் அைதத்தான்  
ெசய் ம்ப  எ ர்பார்க் றாெரன்றால், அத்ேதா  இரண்டாம் வ ைகையக்   த்   ரசங் த் ம் 
மற் ம் இன்ன ற காரியங்கைள ம்  ரசங் த் ,  (அ  நிச்சயமாக ேவத ர்வமான  தான்); 
பாப் ஸ்ட் க ம், ப்ெரஸ்  ேடரியன்க ம்  இைவகைளச ் ெசய் றார்கள்; அப்ெபா  , 
இ சாராைர ேம எ த் க் ெகாள்ள அவர ் கடைமப் பட்டவரா  க் றார்; ஏெனனில் அவர ்
அைதத் தான் எ ர்பார்க் றார் என்  ஆ   ம்.

ஆனால், பார் ர்களா,  ங் க் ெகாண்  க் ற கன்னிைக ெவளிபா  இல்லாமல் 
இ க் றாள்;  த்  ள்ள கன்னிைகேயா அப்ப  அல்ல. அவர்கேளா ஒ  ஸ்தாபன மாக ம்  கப் 
ெபரிய ஜா யாக ம் இ ப்பார்கள்.

அன்ெறா  இர ல்  நாம் வா த்த ேபா , வார்த்ைத   ய , அவர்கள் ஒ  ஸ்தாபனமாக 
இ க்கமாட்டார்கள் என் . அவர்கள்  ேதசத் ல்  அைலந்   ரி றவர்களா   ப்பார்கள், 
 டாரங்களில்     ப்பார்கள் , தரித் ரரா ம், தாழ்ைமேயா ம் இ ப்பார்கள். ஆனால் 
அவர்கைள நீங்கள்  ச க்க  யற் க்க ேவண்டாம். ஏெனனில் நான்  அவர்கேளா  க் ேறன் '' என்  
   ள்ளார்.
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இப்ெபா   கவனி ங்கள் . இவர்கள்   வா த்த அேத  ைறைமைய அவர்க ம் 
  வா த் , அேத ேதவைன இவர்க ம் ெதா   ெகாண்டார்கள் . பா ங்கள்? ஆனால் 
அவர்கேளா , அற் த அைடயாளங்கள்   ன் ெதாடர ல்ைல. ஆனால் இஸ்ரேவலேரா , ெவண்கல 
சர்ப்பம், அ க்கப்பட்ட கன்மைல, இராஜா ன்  ெஜய ெகம் ரம், ெதய் க  கமளித்தல், 
 ர்க்கதரி கள் இைவகள்யா ம் உண் . அவர்களிடேமா இைவகள்  இல்ைல, அவர்களிடம்  ெவ ம் 
சடங்காச்சாரம் தான் உண் , எண்ெணயா ய ஆ ர்வாத ன்  இ ந்தார்கள்.

இேத தமாகத் தான்  நித் ைர ெசய் ம்  த்  ல்லாத கன்னிைககேளா ம்,  த்  ள்ள 
கன்னிைககேளா ம் இ ந்த . அவர்கள் பரி த்தமாக்கப்பட்ட ஜனங்களா  ந்தார்கள் . ஆனால் 
இவர்களிடம் எண்ெணய் எனேவ இவர்கள் ''நாங்க ம் உங்கைளப ்ேபாலேவ நல்லவர்களாகத் தான்  
இ க் ேறாம்'' என்றார்கள் . அைதப் ெபா த்த மட் ல், நம் ல் நல்லவர்கள் எவ ேம  ைடயா . 
“ஏன், நீங்கள்  ஒ   ட்டம் உ  ம் பரி த்தரா  க்  ர்கள் '' என் றார்கள் .
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நல்ல , அ  சரிதான் . நம் ல் நல்லவர்கள் எவ ேம இல்ைல; நாெமல்லா ம்  பாவஞ் ெசய்  
ேதவம ைம  யற்றவர்களாேனாம்.  ஆனால்  அைத  நீங்கள்  அ ந்  ெகாள்வதற்   ரிய  ஒேர  வ ,



27பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

சைபைய ேசர்ந்  ெகாள் வ னால் அல்ல, நல்ல தமாக   க்க  யற்  ெசய்வ னால்  அல்ல. 
ஆனால்   ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாள்வ னால்  மட் ேம. நான் எப்ப    க் ேறேனா 
அதன்ப யல்ல; அவர ் என்னவா  க் றார் என்பைதப் ெபா த்தேத அ . நான் என்னவா 
  க் ேறன்  என்பைதப் பற் ய  அல்ல அ , அவர ் என்னவாய் இ க் றார ் என்பதாகத் தான் 
இ க் ற . அவ ைடய   ைப னால்  நான்  அவராக, ேதவ ைடய  மாரனாக ஆ ம்ப , அவர ்
என்ைனப் ேபால் ஆனார.் அைத நீங்கள்  கண்  ெகாண் ர்களா?

இங்ேக, ஒ  நித் ைர ெசய் ம்,  த்  ல்லாத கன்னிைக இ க் றாள்; இங்ேக தன்  ளக் ல் 
எண்ெணைய உைடயவளாக ஒ   த்  ள்ள கன்னிைக ம் இ க் றாள். இப்ெபா     ெரன 
ஒ  சப்தம் உண்டா ற் ; “இேதா மணவாளன்  வந்  ட்டார், அவைரச ் சந் க்க எ ர ்ெகாண்  
ேபாங்கள் '' என் . அைதக் ேகட்ட அவர்கள்   த் ெத ந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் இ சாரா ம் 
  த் ெத ந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் இ சாரா ம்   த்ெத ந்த ேபா , இந்த ஒ   ட்டம் 
உள்ேள  ரேவ க்க   ந்த , ஏெனனில், இவர்கள் தங்கள்   ளக் களில்  எண்ெணைய 
உைடயவர்களாக இ ந்தார்கள். அ தான்  த் யாசத்ைத உண்  பண்ணின . இன்ெனா  
 ரி னரால் உள்ேள  ரேவ க்க   ய ல்ைல, ஏெனனில் அவர்கள   ளக் ல் எண்ெணய் 
இ க்க ல்ைல; அவர்கள் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள் ம்ப  ேவண் தல் ெசய்ய 
  ம் ப் ேபானார்கள். ஆனால் அவர்கள் அதற்காகப் ேபா  க்ைக ல், யா ம்    ற்ற .
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ஸ்தாபனங்கள் ,  ' 'நல்ல , ஒ ேவைள நாங்கள்  தவறா  க்கக்   ம். ஒ ேவைள பரி த்த 
ஆ  ன் ஞானஸ்நானத் ற்காக நாங்கள்  அவரிடம்   ம் ப் ேபாவ  நல்லதாக இ க்கக்  ம் 
என்     ன்றனர.் அைதத்தான்  அவர்கள் இப்ெபா   ெசய்ய  யற் த் க் 
ெகாண்  க் ன்றனர.் அைத நீங்கள்  கவனித் ர்களா?ப்ெரஸ் ேடரியன்கள்... ஒ  நி டம் ஒ  
நாடா ல் ப   ெசய்வைத நி த்  ைவத் க் ெகாள் ங்கள். நான் அவ ைடய ெபயைரக் 
  ப் ட   ம்ப ல்ைல. (ஒ  நாடா ல் கா  டம்  -  ஆ .).... மணவாளன்  வ  றார.் அவர்கள்  
இப்ெபா  , எண்ெணைய  ைலக்  வாங்க  யற் த் க் ெகாண்  க் ற ெபா  , 
அவ ைடய வ ைகயான  எவ்வள  ச பமா  க் ற ? சரி,  ன் உங்க ைடய ஒ ப்ப ைவ 
ஆரம் த்  ங்கள் . இப்ெபா    ரிந்  ெகாண் ர்களா?'

அவர்கள் எண்ெணய் வாங்க ெசன்ற ெபா  ''. அவர்கள் இப்ெபா   அைத வாங்க 
 யற் த் க் ெகாண்  க் றார்கள் . அைனத்  சைபக ம் எ ப் தைல அைடய  யற் த் க் 
ெகாண்  க் றார்கள் , அதற்காகத்   ம் ப் ேபாக  யற் த் க் ெகாண்  க் றார்கள் .

இப்ெபா  , டாக்டர்  ல்  ரகாம் அவர்கள்  ட,  ' 'நம் க்ைக ன்   தன்' என்ற 
 க்காேகா   ந்  வ ம் பத் ரிக்ைக ல் (Hera ld  o f  Fa i th)  எ    ப்பைத நீங்கள்  
பார்த்  ப் ர்கள், அ ல் அவர,்  ' 'ெபந்ெதெகாஸ்ேத அைசைவ நாம் அவம க்கக் டா  என்  
எ    க் றார.்  “நாம் அவர்கைள அலட் யப்ப த்  ட   யா , ஏெனனில் மற்ெறல்லா 
சைபகைள ம் ஒன்  ேசர்த்  ஒ  வ டத் ல் , அவர்கள் யாவ ம் ெசய் ட்ட ஆத் ம 
ஆதாயத்ைத ட ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் அ கமாக ஆதாயப் ப த்   க் றார்கள் '' என்  
எ   ள்ளார். அ  சரியாக, அக் னி பற் ெய த ம், அ  அைசத்த ம், ஒன்   ரட் த ம், 
வைலைய   ெய ந் , இ த்த மா  க் ற .
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நீங்கள்  ஒ  வைலைய கட ல்   ெய ைக ல்.... இேய  ெசான்னார்,  'ேதவ ைடய 
இராஜ்யம் ஒ  மனிதன் ெசன்  கட ல்  வைலைய   , அைத அவன்  கைரக்  இ த்த ெபா  , 
அ ல் அவ க்  ஆைமக ம், பாம் க ம், தவைளக ம், சர்ப்பங்க ம், இன்ன ற ம்  
 ைடத்தன. ஆனால் அவ க்   ல   ம்  ைடத்தன'' என் . ெபந்ெதெகாஸ்ேத ெசய்  
அைதத்தான்  ெசய்  வ  ற . அ       வ  ம்   ரமாய் பர  ற . அைத   ெய ந்  
கைரக்  இ க் ம் ெபா  , நாம் ஆைமகைள ம் க்ராஃ ஷ்  எனப்ப ம் ஒ வைக 
நண் கைள ம், க்ராடாட்ஸ்  என்ற வைக நண் கைள ம், தவைளக்  ஞ் கைள ம், நீர ்
நாய்கைள ம், நீரில்   த்ெத ம் ம் ஒ வைக நீர்ப் பறைவகைள ம், மற் ம் உள்ளைவகைள ம் 
நாம் அந்த வைல ல் ெபற் க் ெகாள்  ேறாம். ஆனால் அ  என்ன? அங்ேக  ல  ன்க ம் 
இ க் ன்றன. அைவ தான் எஜமான க்  ெசாந்தமானைவகள் .

இவ்ெவா  நாடா ெசய் ையக் ேகட் ம்,  ரமாணத்ைத  க ம் க ைமயாக ஆசரிப்ப ல் 
  வாசங்  ெகாண்  க் ற சேகாதரரில்  லேர, அைத எரித்   ட  ம்  ர்கேளா? அவர்கள்  
எப்ெபா    ன்களாக மா னார்கள்? வைலயான  அவர்கள் ேமல் ெசன்ற ெபா ேதா? இல்ைல, 
அவர்கள்  வக்கத் ேலேய  னாக இ ந்தனர,் அ  சரிதான். உலகத்ேதாற்றத் ற்   ன்னேர 
அவர்கள் ெதரிந்ெத க்கப் பட்டவர்கள் . மற்றைவகேளா எஜமானின்  உபேயாகத் ற் ள் 
வராதைவகளா ம்.

அ தான் உங்க ைடய தவைள. வைல   ந்  ஒ  பைழய தவைளைய நீங்கள்  ெவளிேய 
எ த் கைர ல் எ ந்  ட்டால், அ  “வாப் வாப்''என்  சத்த ட் க் ெகாண்ேட, தண்ணீ க் ள்  
 ண் ம்   ம்   ம். அங்ேக அந்த வயதான நண்  உட்கார்ந்  ெகாண் , ”ஆ, அந்தக்  ட்டம், 
ஒ  உ  ம் பரி த்தரின்   ட்டம் அ '' என்  ெசால் ம். அ  ம்  ண் ம் தண்ணீ க் ள்  
  ம் ச் ெசன்     ற . ஆ, ஆ, ஆ, ஓ இல்ைல   யா '' என்  ெசால்   ட் ,   ம்ப ம் 
அ  ேசற்  ள்   ைரவாக தப்  ஓ    ற .
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வைல ல்  அகப்பட்ட  அந்த  வயதான  பாம் ம்      ேநரம்     ட் ,  ''அற் தங்களின்  காலம்
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  வைடந்   ட்டன, டாக்டர் பண் தர ்இன்னார் இன்னார் என்னிடம்   னார,் ஆகேவ என்ைன 
நீங்கள்   ட்டாளாக்க   யா ' என்     ட் , அ   ண் ம் தண்ணீ க் ள்    ம் ச் ெசன்  
   ற , பா ங்கள். பாம்  பாம்பாகத் தான் ஆரம்பத்   ந்ேத இ ந்  வ  ற . தவைள 
தவைளயாகத் தான் ஆரம் த்த .

அந்த தமான மக்கைளப் பற்  ப  ங் ட   ப்  ைக ல் , ''அவர்கள் நம் ைடயவர்களாக 
இல்லாதப  னால் நம்ைம  ட் ப்  ரிந்  ேபானார்கள்'' என்     றான் . ஊ! சரிதான்.

அ   த்  ல்லாத கன்னிைகயா ம்.

'அவள் ெகாஞ்சம் எண்ெணய் வாங்கப்ேபா  ந்த ெபா   அைதத்தான்  அவர்கள் இப்ெபா   
ெசய்ய  யற் த் க் ெகாண்  க் றார்கள் . இந்த ெபரிய   ேசஷ சைபகள்யா ம், 
இம்மகத்தான காரியங்கைள கண்  ெகாள்ள   ம் , ேவதத் ற் த்   ம் ப்ேபாய், ''எங்க க்  
ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஆ ர்வாதம் ேதைவ'' என்  ேவண்  ன்றனர்.
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நல்ல , அவர்கள்  என்ன தமான ஆராதைனையப் ெபற் க் ெகாள்ளப் ேபா றார்கள் என்பைத 
நீங்கள்  நன்  கற்பைன ெசய்  பார்க்கலாம். அவர்கள்  அைதப் ெபறப ்ேபா ற ல்ைல; அவர்கள் 
அங்  ெசன்  தங்கள்  ேமல்  சப்பட்ட அழ  சாதனங்கைள ெயல்லாம் ெக த் க் ெகாள்ளப் 
ேபா ற ல்ைல. ஓ இல்ைல. அவர்கள் தங்க ைடய சங்கங்கைள ம் ஸ் ரீகள் ஐக் ய 
சங்கங்கைள ம்  ட்  டப் ேபாவ ல்ைல. ஏசாைவப்ேபால் , ஒ ைகயால் உலைகப்பற் ப் 
  த் க் ெகாண் , இன்ெனா  ைகயால் ேதவைன ம்   த் க் ெகாள்ள  ய  றார்கள். 
அப்ப  நீங்கள்  ெசய்ய   யா . மா  கண்  உைடய   ஸ்தவராக இ க்க   யா : 
ேதவைன ம் ேநாக் க்  ெகாண் , உலைக ம் பார்த் க் ெகாண்  இ க்க   யா . உங்கள்     
பார்ைவ ம் கல்வாரி ன்  ேமல் தான் ைமயம் ெகாண்  க்க ேவண் ம். அங்ேக தான் 
நிைலத்  ங்கள் .

அவர்கள் அங்ேக   ம் ப் ேபாய் வாங்க  யன்  ெகாண்  க் றார்கள் . எவ்வள  
ச பமா  க் ேறாம் என்பைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள் . எண்ெணைய வாங்க அவர்கள்  ேபான 
அேத ேவைள ல் தான்  மணவாளன்  வந்  ட்டார். ஓ! சேகாதரன்  ஸ்ட்ரிக்கர ் அவர்கேள, நாம் 
ச பமாக அங்ேக இ க் ேறாம். நாம் நம  பரம்  ட் க்  ச பமாக வந்   ட்ேடாம். 
இக்காைலகளில் ஒன் ல்  கர்த்தரின்  எக்காளம் ெதானிக் ம், இனி காலம் ெசல்லா , காைலப் 
ெபா   நித் யத் ல்  ரகாசமா ம், அழகாக ம்    ம், அப்ெபா   இரட் க்கப்பட்ட 
அவ ைடயவர்கள்  ஆகாயத் ற் கப்பால்  உள்ள தங்கள்   ட் ல் ஒன்    வர.் அ  எப்ேபர்பட்ட 
ேநரமா  க்கப் ேபா ற !
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ஆம், நித் ைர ெசய் ம் கன்னியர்... இந்த நித் ைர ெசய் ம் கன்னிய க்  என்ன ேநரி ம் 
என்பைத அ ந் ட நீங்கள்    ம்   ர்கள் . அப்ப த் தாேன? ஒ  காரியத்ைதப் பற்  நான் 
 ளக் ட   ம்  ேறன் . இந்த சைபக க்  என்ன ேநரிடப்ேபா ற ? ஒ  ப    ரம் மட் ேம 
  ஸ் ேவா  வந்  ட் ,   ஸ் ேவா    த் ர ம்  டப்ேபாகாத இம்மக்க க்  என்ன 
ேநரிடப் ேபா ற ?
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இப்ெபா  ம் ேராம க்  எ  ன நி பத் ல், அ  2:22 என்  நான் நம்  ேறன் . ேவதம் 
  ய , ப ல்   னான், (ேராமர் 8:9 - ெமா ெபயர்ப்பாளர்)

''ேதவ ைடய ஆ  உங்களில் இரா  ல், நீங்கள்  ேதவ ைடயவர்கள்  அல்ல'' 
ேதவ ைடயவர்களாக நீங்கள்  இ ப்பதற் , ேதவ ைடய ஆ ைய ைடயவர்களாக 
இ த்தல் ேவண் ம். நிச்சயமாக அப்ப த்தான் . ஆ ையப் ெபற் ரா  ல்  
ஸ்தாபனத் ற்  ெசாந்தமானவர்களாகத் தான் நீங்கள்  இ ப் ர்கள் .

அ  சரி, ஐயா,  “மகா உபத் ரவ காலம் -  அவர்கள்  அதன் வ யாக கடந்  ெசல்ல 
ேவண் ய  க் ற . இப்ெபா   நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . இப்ெபா  , நான் இனி 
  யா  க் ற  ஷயத்ைத எ த் க் ெகாள்  ேறன் . இப்ெபா   அவர்கள்  றம்பான 
இ ளிேல தள்ளப்பட்டார்கள் . அங்ேக அ ைக ம் பற்க ப் ம் உண்டா  க் ம். அ தான் மகா 
உபத் ரவ காலமா ம். அவ்வா ல்ைலயா? மகா உபத் ரவ காலம்.

99

இந்த உபத் ரவ காலத் ற் ப்  ற , அந்த ஜனங்கள் ....   யா  க் றவர்கைளப் பற்  
நான்  ண் ம் எ த் க் ெகாள்ளட் ம் . இப்ெபா   பா ங்கள்  இங்ேக ஒ   ண்   ணி 
இ க் ற . ெபண்ணானவள்  அைத இவ்வா   ரித்  ைவத் , அ   ந்  தனக்  ஒ  ஆைடைய 
தயாரிக்கப்ேபா றாள். அவளிடத் ல் ஒ    ப் ட்ட அள ள்ள  ணிதான் இ க் ற .

அத் ணி ன்  ஒவ்ெவா  ப   ம் ஒேர தமான  ணியாகத் தான் உள்ள . அ  சரிதாேன? 
இ சாரா ேம கன்னியர் தான் . அ  சரி. அவர்க க்    ஸ்  ல்   வாசம்  இ ந்த . 
ேதவபக்  ன்  ேவஷம் உண்டா  ந்த , அவர்கள் ஆலயத் ற்  ெசன்  வந்தார்கள்; நல்ல 
காரியங்கைள, தர்மங்கைளெயல்லாம் ெசய்  வந்தவர்களாகத் தான் இ ந்தார்கள் . அவர்க ைடய 
 ரிையக க்ெக ராக  ைறெயான் ம் ெசால்லக்   யதாக இல்ைல. ''உன்  ரிையகைள நான் 
அ ந்  க் ேறன் '' என்  கர்த்தர்   னார.் ஒவ்ெவா  காலத்  ம் அைதக்   த்  அவர ்
  னார,் “உன்   ரிையகைள அ ந்  க் ேறன் . ஆனா ம் உன்னிடத் ல்  ைற ண் '' என்றார். 
பா ங்கள்?
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அந்த ஸ் ரீயானவள் .... அவள் தன் மன ல், எந்த தமாக அவ்வாைடையத் தயாரிக்க 
  ம்  றாேளா அதற்கான மா ரிையப் பற்   ட்ட ட் க் ெகாள்  றாள்; அந்த 
மா ரி ன்ப  எவ்வா  அத் ணிைய ெவட்ட ேவண் ம் என்பைதப் பற்  ம் அவள்  ந் க் றாள்; 
தான் ெவட்டப் ேபாவ  என்னவா  க் ம் என்பைத ம்  ன் ட் ேய அ ந்  க் றாள் . அ  
சரிதாேன? அவள் அம்மா ரி ல் ேபா மான  றந்த ப   எ ெவன்  எண்  றாேளா அைத 
அவள் எ த் க் ெகாள்  றாள் . அ  சரிதாேன? ஏெனனில் அத் ணி   வ ம் ஒேர தமான 
 ணியாகத் தான் உள்ள . ஆனால், அவள்   ம்  ற வண்ணமாக அத் ணிைய  ரித் , 
கத்தரிக்ேகாைல எ த் , அைத ெவட் ெய த் க் ெகாள்  றாள் .
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அத் ணி   ந்  ெவட் ெய க்கப்பட் ப் ேபாக   யாக இ ப்ப தான்  ''  யான '' என்  
 றப்ப ம் (Remnant) சரி. இந்த மா ரியான  என்னவா  க் ற , அ  எவ்வா  அ ந்  
ெகாள்ளப்பட்ட . எ   ந்  ெவட் ெய க்க ேவண் ம் என்  அந்த ெபண்மணி ெதரிந்  
ெகாண்டாேளா, அ   ந் .

ஆ   தல் அந்தம் வைர  ம்  ன்ன  னாேல அ ந்  ந்த ேதவனானவர். 
உலகத்ேதாற்றத் ற்   ன்னேர, எங்  ந்  ெவட் ெய க்க ேவண் ம் என்பைத ெதரிந்  
ைவத்  ந்தார். ஏசா க் ம், யாக்ேகா க் ம் உள்ள ேவ பாட்ைட அவர ் அ ந்ேத  ந்தார். 
பா க் ம், பரி த்தவா க் ம் இைடேய உள்ள  த் யாசத்ைத ம் அ ந்ேத  ந்தார்.
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ஒவ்ெவா  இ தயத் ன்  ேநாக்கத்ைத ம்  அவர ் அ ந்ேத  ந்தார், எனேவ, அவர ் நம்ைம 
உலகத் ன்  ேதாற்றத் ற்   ன்னேர ெதரிந்  ெகாண் , நம  ெபயர்கைள ஆட் க் 
 ட் யானவ ைடய  வ  த்தகத் ல் வைரந்தார்; அ க்கப்படப்ேபா ற ஆட் க் ட் யாக 
அவ்வாட் க் ட்  இ ந்த ;  (அவர ் அ க்கப்படப் ேபாவதற்   ன்னேர, நம  ெபயர்கைள 
எ  னார்).   ஸ் வானவர் உலகத் ேதாற்றத் ற்   ன்னேர அ க்கப்பட்ட 
ஆட் க் ட் யானவர் என்  ேவதம்    ற . அ க்கப்ப வதற் ெகன்  அவர ்ஆ  ல் ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்ட ெபா  , அவர ் யா க்காக அ க்கப்பட ேவண் ேமா, அதற் ரிய ஜனங்களாக 
நாம் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ேடாம். அைத காண்  ர்களா?

யாவ ம் கன்னிைககள் தான். இேதா இங்ேக அந்த   ய   யா  க் றவர்கள்  
இ க் றார்கள் . ஆனால் ெவட்டப் ப ம்வ ல்   ம் க  த் ண் கள்  அல்ல இவர்கள் . ஓ, 
இல்ைல. அப்ெபண்மணி அைத பத் ரமாக எ த் ைவத்  ைவக் றாள், அைத அவள் ேவ  
எதற்காவ  உபேயா க்க    ம். பா ங்கள்? ஆனால் சைபக்காலத் ல் இங்ேக அ  
உபேயாகப்படப் ேபா ற ல்ைல, அங்ேக ெவட் ெய க்கப ்பட்ட சைபதான்  உபேயா க்கப்ப ம். 
  யா  க் ற அவர்கள் உபத் ரவ காலத்  ேட ெசல்  றப  னால், அவர்கள்  
நியாயத் ர்ப் ல் நிற்க ேவண்  ள்ள . அைத இப்ெபா    ரிந்  ெகாண் ர்களா?
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இங்ேக சைபயான  பரம்  ட் ற்  ேபா ன்ற . இேதா இங்ேக  தமாக  டப்பட்  க் ற 
  யா  க் றவர்கள்  இ க் றார்கள் . இங்ேக தான்  ேயான் மைல ன்  ேமல் நிற் ற 
 தர்களா ய இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்  ேபர்கள் இ க் றார்கள் . அ   ன்  தமான 
மணவாட் கள்  அல்ல. அ  தாேன மணவாட் , அ த்    யா  க் றவர்கள் ; இலட்சத்  
நாற்பத்  நாலா ரம் ேபர்கள். சரியாக அ தான் . ேயாவான் அங்ேக பரி த்த ஆ  ன் உணைவத் 
த ர ேவ  எைத ம்    த் க் ெகாண்  க்க ல்ைல. எனேவ அவன் சரியான நிைல ல் தான் 
இ ந்தான் . அவனிடத் ல் எந்த த ப  ம் காணப்பட ல்ைல என்  நான் க   ேறன் . 
பா ங்கள்? அவர்கள்  அேதா அங்ேக இ க் றார்கள் .

காலத் ன்  இ   ேல,  “பரி த்தவான்கள் உலகத்ைத நியாயந் ர்ப்பார்கள் '' என்  ேவதம் 
  வைத எத்தைன ேபர்கள் அ ந்  க் றார்கள்? ப ல்  அவ்வா    னான். நாம் இப்ெபா   
தானிேய ன்   த்தகத்ைத எ த் க் ெகாண் , அங்ேக ெவள்ைள  ங்காசன நியாயத் ர்ப்ைபப் 
பற்  பார்ப்ேபாம். ெவளிப்ப த் ன  ேசஷத்   ந் ம் அந்தக் காட் ைய நாம் எ த் க் 
ெகாள்ள    ம். ஆனால் நான் தானிேய ன்   த்தகத்   ந்  எ த் க்ெகாள்ள   ம்  ேறன் . 
அ  அேத காரியம் தான். தானிேயல்  7ம் அ காரம், அங்ேக நாம் அந்த மகத்தான ெவள்ைள 
 ங்காசன நியாயத் ர்ப்ைபப் பற்  எ த் க் ெகாள்ேவாம் .
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தானிேய ன்   த்தகம் 7ம் அ காரம் 8ம் வசனத்   ந்   வக் ேவாம்:

''அந்தக் ெகாம் கைள நான் கவனித்  க்ைக ல், இேதா, அைவக க்  
இைட ேல ெவேறா   ன்ன ெகாம்  எ ம் ற் ; அதற்   ன்பாக  ந் ன 
ெகாம் களில்  ன்    ங்கப்பட்ட ; (அங்ேக நாம் ேராமா ரிையக் காண் ேறாம்)... 
இேதா, அந்தக் ெகாம் ேல ம ஷக் கண்க க்  ஒப்பான கண்க ம்

(இப்ெபா   கவனி ங்கள் , இந்த ெகாம்   ரீடத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்ள ல்ைல. அ  ஒ  
தந் ரமான காரியமா ம். ஏைனய ெகாம் கள்    கங்க க்  இைரயா ன. இந்தக் ெகாம்  ஒ  
தந் ரமான மனிதனா ம். அஞ்ஞான மார்க்கத் ற் ப் ப லாக அ  ேபாப் ஆ ம். அைத நீங்கள்  
பா ங்கள்)

ெப ைமயானைவகைளப் ேப ம் வா ம் இ ந்த .

[இப்ெபா   9ம் வசனத்ைதக்  கவனி ங்கள்]104



30பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

“நான் பார்த் க் ெகாண்  க்ைக ல்,  ங்காசனங்கள்  ைவக்கப்பட்ட ;

அ  எப்ேபா  என்றால்  றஜா க ைடய இராஜ்யங்கள்     ெபற்ற  ன். அப்ப  தான் இந்த 
 ர்க்கதரி  ேப  றார். அவர ்  ன் ைரத்த ஒவ்ெவா  காரியங்க ம் இந்த கைட  காரியம் 
மட் மாக கட் தமாக நைடப் ெபற்  க் றைத நிைன ல் ெகாண்  ங்கள் . இைவகைள நாம் 
வரலாற்ைற பார் ம் ேபா  அ ந் க் ெகாள் ேறாம்.

 ங்காசனங்கள்  ைவக்கப்பட்ட ; நீண்ட ஆ  ள்ளவர்  ற்  ந்தார்; அவ ைடய 
வஸ் ரம் உைறந்த மைழையப் ேபால ம், அவ ைடய  ர ன்  ம ர ்
ெவண்ைமயாக ம், பஞ்ைசப்ேபாலத்  ப் ரவாக ம் இ ந்த . . .  (அன் ர ல் நாம் 
பார்த்த அத்தரிசனத் ல் அ  யார ்என்  பார்த்ேதாம்? அ  இேய  தான்). அவ ைடய 
 ர ன்ம ர ் ெவண்ைமயாக ம் பஞ்ைசப ் ேபாலத்  ப் ரவாக ம் இ ந்த ; 
அவ ைடய  ங்காசனம்  அக் னி ஜ வாைல ம் , அ ன் சக்கரங்கள்  எரி ற 
ெந ப் மா  ந்த .

“அக் னி அவர ் சந்த    ந்   றப்பட்  ஓ ன ; ஆ ரமா ரம் ேபர ்அவைரச ்
ேச த்தார்கள் .  (இேதா அவேரா    ம்  வ  ற சைபைய அங்ேக காண் ேறாம்)... 
ேகாடா ேகா  ேபர ் அவ க்   ன்பாக நின்றார்கள் . . . .  (மணவாட்  அவ டன்  
வ  றாள், மற் ம் உல ல்    ள்ளவர்க ேம ) . . .  நியாய சங்கம் உட்கார்ந்த ; 
 ஸ்தகங்கள்   றக்கப்பட்ட .

அப்ெபா   நான் பார்த்ேதன்; நான்  பார்த் க் ெகாண்  க்ைக ல், அந்தக் ெகாம்  
ெப ைமயான ேபச் கைளப் ேப ன னி த்தம் அந்த   கம் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட ; அ ன் உடல் அ க்கப்பட் , எரி ற அக் னிக்  ஒப் க் 
ெகா க்கப்பட்ட .

மற்ற   கங்க ைடய ஆ ைகேயாெவன்றால் , அைவகைள  ட்  நீக்கப்பட்ட ; 
ஆனா ம் அைவக க் க் கால ம் சமய ம் ஆ மட் ம் அைவகள்  உ ேராேட 
இ க் ம்ப  கட்டைள டப்பட்ட .

நியாயசங்கமான  அமர்ந்த ,  த்தகங்கள்   றக்கப்பட்டன. அப்ெபா   தான் மணவாட்  
  ம்  வந்  நியாயத் ர்ப் ல் அமர்ந்   றாள் . ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட சைபயான . அந்த 
 ன்றைரயாண் க க் ப்  ற , எ த் க் ெகாள்ளப்பட்ட சைபயான    ம்  வ  ற . 
அதற் ப ்  ற ... ெவளிப்ப த் ன  ேசஷத் ல் அைதப்பற்     ற .  “மரணமைடந்த 
மற்றவர்கள் அந்த ஆ ரம் வ ஷம்    மள ம் உ ரைடய ல்ைல'' உங்களில் எத்தைன ேபர்கள் 
அைத வா த் ள்ளீர்கள்? இேய  மணவாட் ேயா    ப்  வ  றார.் மணவாட் ேயா .
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யா ம்  ன்  என்ற எண்ணில்  காணப்ப  ன்றன என்  நான்    யைத நிைன ல்  
ெகாள் ங்கள் . அவ ைடய வ ைக  ன்   ைறகள்;  தல் தடைவ அவர ்தன  மணவாட் ைய 
 ட்க வந்தார்; இரண்டாவ  தடைவ அவர ் தன் மணவாட் ைய எ த் க் ெகாண்  ேபாக 
வ  றார;் அ  ஒ  காதல்  வகாரமா ள்ள , அவர ் தாேன இரக யமாக வந்  அவைள இர  
ேநரத் ல்    க் ெகாண் , உலைக  ட்  எ த் க் ெகாண்  ேபாய்    றார். அவைர நாம் 
ஆகாயத் ல் சந் ப்ேபாம். அ  கர்த்த ைடய இரக ய வ ைகயா  க் ற . இரண்டாவ  
தடைவ அவர ்வ வ , தன் மணவாட் ைய ெபற் க் ெகாள்ளத் தான் .  தலாவ  தடைவ, அவர ்
அவைள  ட் க் ெகாள்ள வந்தார். இரண்டாவ  தடைவ அவைளப் ெபற் க் ெகாள்ள வ  றார;் 
இராஜா ம் இராணி ம் வ  றார்கள் .
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அவர ்இங்ேக ேதசங்களின்  ேமல் நியாயத் ர்ப் க்ெகன வ  றார.்107

''உங்களில் ஒ வ க்  ேவெறா வேனாேட வழக் ண்டானால்  நீ மன்றத் ற்  ேபாகத் 
 ணி றெதன்ன?அற்ப வழக் கைள  ர்க்க நீங்கள்  அபாத் ரரா? பரி த்தவான்கள்  உலகத்ைத 
நியாயந் ர்ப்பார்கெளன்  அ  ர்களா? என்  ப ல்   னான் . இங்ேக நியாயத் ர்ப்பான  
  ஸ்  னிட ம், அவ ைடயவர்களிட ம் ஒப் க் ெகா க்கப் பட்  க் ற . அவர்கள் தான் 
 ண் ேலற்   சாரிக் ற வழக்க ஞர ்ஆவர.் அவேரா  ங்காசனத் ல்  ற்  க் றார.்

வழக்க ஞராக மணவாட்  இ க் றாள். இங்ேக இைவகள்  வ  ன்றன.  த்தகங்கள்  
 றக்கப்பட்டன,  வ  த்தகம் என்ற மற்ெறா   த்தக ம்  றக்கப்பட்ட .  தல்  த்தகம்,  றம்ேப 
தள்ளப்பட்ட பா ையப் பற் ய  த்தகமா ம். சரி. அவன்  வக்கத் ேலேய 
ஆக் ைனக் ள்ளாக்கப் பட்டவனாய்  இ க் றான் . அவர்கள்  தான்  ெவள்ளா கள் . அவ க்  ஒ  
வாய்ப் ம் இல்ைல; அவன   வக்கேம பா யாகத் தான் இ க் ற . எனேவ அவன்  றம்ேப 
தள்ளப்ப  றான் .

ெசம்ம யா கள் நியாயத் ர்ப் ல் நிற் ன்றன. அவர்கள்  நியாயந் ர்க்கப்பட ேவண் ம்; 
பரி த்தவான்கள் அவர்கைள நியாயந் ர்க்க ேவண் ம்.
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ேதவன் அநீ  ள்ளவரல்ல. ஒ  அஞ்ஞானி  ர ேதசத்   க்ைக ல் , நாம் இங்ேக 
அெமரிக்கா ல் எட் , பத்   ல் யன்  டாலர்கள் ம ப் ல் ஆலயங்கைள எ ப் க் ெகாண் , 
அந்த அஞ்ஞானிக்  ேதவ ெசய் ைய எ த் ச் ெசல்லாம  ந்தால், ேதவன் நம்ைம அதற்காக 
ெபா ப்  பாளியாக் ,  அவர்கைளேயா  தப்  க்க  ைவத்   வார்.  நிச்சயமாக!  ேதவன்
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அநீ  ள்ளவரல்ல. இங் ள்ள நீங்கள்  இைத இதற்   ன்  கண்  க்கா  ல், நீங்கள்  ெபா ப் 
பாளியல்ல; ெசய் ைய மக்களிடம் எ த் ச் ெசல்வதற்  நாங்கள்  
ெபா ப் ள்ளவர்களா  க் ேறாம். நீங்கேளா அதற்  நீங்கள்  ெச ெகா ப் ர்களா, அல்ல  
மாட் ர்களா என்பதற்  ெபா ப் ள்ளவர்களா  க்  ர்கள் .

ேகா ல்கைளக் கட்   ம்   ற அஞ்ஞானிகள் எ ம் வார்கள்; அவர்க க்  அைத ட 
ேமலாக ஒன் ம் ெதரியா . ேதவைனப் பற்  அவர்க க்  ஒன் ம் ெதரியா . ேதவன் 
அநீ  ள்ளவரல்ல. அவர்க க்  ஒ  சந்தர்ப்பம்  ைடத்  க்கா  ல் , அவர்கைள ேதவன் 
ஆக் ைனக் ள்ளாக்க மாட்டார். அவர்க க்  ஒ  இடத்ைத ஒ க் வார.்
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எனேவ சைப ல் ஒவ்ெவா  சைபக் காலத்  ம், எேப  சைபக்காலம்  தற் ெகாண் , 
இங்ேக இந்த சைபக்காலம் வைர  ம், ெசய் யான ,   ஸ்  ன்  உண்ைமயான 
ெசய் யான , அ  ஆ  ல் இ ந்தைதப் ேபாலேவ, பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானம், வல்லைம, 
உ ர்த்ெத தல், அந்நிய பாைஷகளில் ேப தல்,  கமளிக் ம் வரங்கள் , இேய    ஸ்  ன் 
நாமத் னால் ஞானஸ்நானம், மற் ம் அவர ்ேபா த்த இன்ன ற காரியங்கேளா  ெபற்  க் ம் 
மணவாட்  ல்  உள்ள ஒவ்ெவா வ ம், வழக் ைரஞராக நிற்பார்கள்.

இேதா இங்ேக ஒ வ ைடய வழக்  எ த் க் ெகாள்ளப் ப  ற .  ' 'இன்னின்ன இடத் ல்  
உனக்  ஒ   ட்டம் உண்டா  ந்த . நீ அவரிடம்   னாயா?'' என்  ேகட்கப்ப  ற .
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இப்ெபா   வழக் ைரஞர்    றார.் ''ஆம், நான் அவ க் ச் ெசான்ேனன் '' என் .

அ   த்தகத் ல் எ தப்பட் ள்ள . அைத ம க்க  யா . நம் ைடய எண்ணங்கள்  ட 
அங்ேக ப   ெசய்யப்பட் ள்ள . அைத நீங்கள்  ம த க்க   யா .

'ஆம் ஞானஸ்நானம் ெபற ேவண் ம் என்  நான் அவ க் க்   ேனன் “ என்  
ப லளிக் றார.்

''ெஜஃபர்சன் ல் ல் உள்ள  டாரத் ல் தாேன''

'ஆம் ஐயா, நான் அைத அ ேவன்“ என்  ப ல் வ  ற .

''ஆம், இங்ேக இப் த்தகத் ல், அவர்கள்  அைதச் ெசய்ய ேவண் ம் என்பைதப் பற்  நீ 
  யைவகள்  ப   ெசய்யப்பட் ள்ளன.  ன் , அவர ் ேவத வாக் யங்கைள ெயல்லாம் 
ஆராய்ந் , அ  சரிதான் என்பைத கண்  ெகாண்டார.் ஆ  ம் அதற் க்  ழ்ப்ப ய ல்ைல''

'அக் ரமச் ெசய்ைகக்காரேர, என்ைன  ட்  அகன்  ேபாங்கள்  உங்கைள நான் அ ேயன் '' 
என்பார். அங்ேக தான் அவர ் ெவள்ளா கைள ெசம்ம யா கைள  ட்   ரிக் றார.் 
ெசம்ம யா கைள தன  வல  பக்கமாக ம் , ெவள்ளா கைள தன  இட  பக்கமாக ம் 
நி த்  றார். அங்ேக நீங்கள்  அந்த  ன்   தமான மக்கைள ம் காணலாம்.

ஆனால் மணவாட் யா ய இந்த வ ப் னர ்ஒ ேபா ம் அந்த வ ப் னராக இ க்க   யா . 
அப்ெபா   மணவாட் யானவள் , அவேரா  ஆலயத் ல் இ க் றாள். ஏைனேயார், பா பட் , 
தங்க ைடய ம ைமைய இராஜ்யத்  ள்  ெகாண்  வ  றார்கள். மணவாட் ேயா 
மணவாளேனா  ெதாடர்ந்  இ ந்  ெகாண்  க் றாள். மற்றவர்க க்ேகா, இவர்கைளப் ேபால் 
அவர்கள்  றம்ேப தள்ளப்ப வ  ல்ைல, அவர்கள் பணி ைட ெசய்வார்கள். ஏெனனில் 
ெசம்ம யா களா ய அவர்கைள அவர ் ெவள்ளா களினின் ம் ேவ   ரித்தார். ஆனால் 
அவர.்..ஆனால் ெவள்ளாட் க்ேகா அைதப்பற் ய அ   இல்ைல; அைதப்பற்  அ  அக்கைற 
ெகாள்ள ல்ைல. அவன் ஒ  ெவள்ளாடாக இ க் றான் , ெவள்ளா  என்ற நிைலையப் பற்  
  ப்  ெகாண்  க் றான் . எனேவ ஒ  ெவள்ளாடாக அவன் மரிக் றான் . அ ேவ அவன் 
  வா ம். அவ்வள  தான் .
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ஆனால் ெசம்ம யாேடா, அவ க்  இ க் ெமன்றால்... ேதவன் அைத   த் க் 
ெகாள்வாரானால்... நான் ேதவைனப் பற்  ஒன் ம் ேகள் ப்பட் ராத ேதவனற்ற அந்த 
அஞ்ஞானிகேளா  நின்  ெகாண்  இ ந்ேதன் . எனேவ நீங்கள்  அந்த மக்க க்  இந்த 
  ேசஷத்ைத  ரசங் த்தால்...

நான் அங்ேக நின்றாக ேவண் ம். ச பத் ல் ேதவன் எனக்  ெகா த்த அந்த மகத்தான 
ஸ்தலத் ற்  என்ைன எ த் ச் ெசல் த ல், நான்  காண்ைக ல், நான்  அந்த ஜனங்கேளா  நிற்க 
ேவண்   ந்த . நான் அவர்க க்காக ெபா ப் ள்ளவனாக இ ப்ேபன் .
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இலட்சக்கணக்கான மக்கள்  அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்தார்கள் .  'அவர்கள் யாவ ம் 
 ரான்ஹாம்   ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களா?'' என்  நான் ேகட்ேடன் .

''இல்ைல, அவர்கள் உன்  ஊ யத் ல் ஆதாயப்ப த்தப்பட்டவர்கள் '' என்  ப ல் வந்த .

''நான் இேய ைவக் காண ேவண் ம்'' என்  நான்  ேகட்ேடன் .

'இல்ைல, இன்ன ம் சமயம் வர ல்ைல. அவர ் வ வதற்   ன்பாக ஒ  சமயம் 
உண்டா  க் ம்  ஆனால்  அவர்   த ல்  உன்னிடம்  வந் ,  நீ   ரசங் த்த  வார்த்ைத ன்ப ேய
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நியாயந் ர்க்கப்ப வாய். அவர்கள் அதன் ேபரில் தான் இைளப்பா க் ெகாண்  இ க் றார்கள் “ 
என்  அவர ்  னார.்

''எல்ேலா ம் அங்ேக நின்றாக ேவண் ேமா? ப  ங்   ட அங்ேக நின்றாக ேவண் ேமா?என்  
நான் ேகட்ேடன் .

“ஆம், ப ல் தான் யா க்   ரசங் த் தாேனா அவர்கேளா ங்   ட அவன் நின்றாக ேவண் ம்'' 
என்  அவர ்  னார.்

“ப ல்  ரசங் த்த அேத ெசய் ையத் தான்  நா ம்  ரசங் த்ேதன்” என்ேறன்.

தங்கள்  கரங்கைள யர்த் ,  “அதன் ேபரில் தான் நாங்க ம் இைளப்பா க் 
ெகாண்  க் ேறாம்'' என்றார்கள் .

அங்ேக தாேன அ  சரியாக இ க் ற . ஆம்,

ேம ம்  றப்பட்ட : '' ன்  நாம் யாவ ம் ஒன்  ேசர்ந்    க்க ம்   க்க ம்   யதான 
ஒ சரீரத்ைத அைடய   க் த ்   ம் ப் ேபாேவாம்.  ன் ,    ல்லாத  கா கமாய் ஒன்  
ேசர்ந்  வாழ்ேவாம்' என் . அ ேவ கர்த்த ைடய வ ைகயா  க் ற . அ  சரி தான். இன் ம் 
ஒ  நி டம்.

இப்ெபா  ... இன் ம் ெகாஞ்சம் ேநரத் ல்   த்தாக ேவண் ம். ஏெனனில் ேநரமா  ட்ட . 
நம் ைடய சேகாதரன்  ஞானஸ்நான ஆராதைனக்ேகா அல்ல  அவர ்
உபேயா ப்பதற்காகேவெறந்த காரியத் ற் மான ேநரமாக இ  இ க் ற .
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இந்த சைப ன்  காலத் ல், ஓ, இங்ேக  க ம் அ ைமயான காரியம் ஒன்  க் ற . நான் 
இைத  க ம்   ம்  ேறன் . இச்சைபக் காலங்களில் ஏறத்தாழ ஒன்ைறெயான்  ஒத்த  ேபால் 
 ரிைய ெசய்  வந்த இ  த் யாசமான ஆ கள்  இங்ேக இந்தக் காலம் வைர  ம் இ ந்  
ெகாண்  க் ன்றன. அவற் ல் ஒன்  ஸ்தாபனமா ம். இன்ெனான்  பரி த்த ஆ யா ம். 
  மானால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம் வஞ் க்கத்தக்கதாக அ  அச க்   க ம் 
ெந க்கமாக அைத ஒத்  காணப்ப ம் என்  இேய  ங்   ட எச்சரித்தார். இவ் ரண்  
ஆ க ம் எ ர்வ ம் நியாயத் ர்ப் க்ெகன ஜனங்கைள ஆயத்தப்ப த்  வ  ன்றன.

சாத்தான் தன் ஜனங்க க் ,   ஸ் ைவக் காட்  ம்   தலான ஜனங்கைள உைடயவனாக 
இ ப்பான்  என்  வாக்களித்தான் . அவன் அைதப் ெபற்  க் றான் ; இப்ெபா   இைத  க ம் 
கவனமாகக் கவனித் ப் பா ங்கள் . மக்கைள அைடயாளப்ப த் ம் ப , அ  உண்ைமயானைத 
 ட அ கமாக இ க் ற .

அேநகர ் ஏவாைளப் ேபால் இ க் றார்கள் . வஞ் க்கப்படத் தக்கதாக ஏவாள் நீண்ட ேநரம் 
நின்  ட்டாள். அவள் அவ்வா  நின்  க்கா  ல் , வஞ் க்கப்ப தேல இ ந்  க்கா . ஆனால் 
ஏவாேளா நின்  ட்டாள். அவள் அவ்வா  நின்  ட்ட ேபா , அங்ேக தான்  அவள் 
வஞ் க்கப்பட்டாள். ெதாடர்ந்  நிைல நிற்பதற் ப் ப லாக இப்ெபா   நான்   வைத 
கவனமாகக் ேகட்  ர்களா? கவனி ங்கள் .
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ஏவாள் வஞ் க்கப்பட்ட தன் காரணம்  என்னெவனில் ... அைத நாம் ேசர்ந்  ெசால் ேவாம். 
அப்ெபா   நீங்கள்  அைதப்  ரிந்  ெகாண்   ட் ர்கள் என்  அ ந்  ெகாள்ேவன் . (சேகாதரன்  
 ரன்ஹா ம் சைபயா ம் ேசர்ந்  இவ்வா     றார்கள் : ''ஏவாள் வஞ் க்கப்பட்டதன்  காரணம்  
என்னெவனில்: அவள் ஒ ேபா ம்   ைமயாக ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ைகக் 
ெகாள்ள ல்ைல -  ஆ ). சாத்தான்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அவளிடம் ேமற்ேகாள் காட் னான் . 
ஆனால் அவன் எல்லா சத் யத்ைத ம் அவளிடம்  ற ல்ைல. அவ ைடய ஸ்தாபன ம் அவ்வா  
தான் ெசய்  வ  ற . பார்த் ர்களா? அவள் வார்த்ைத ன்  ஒ  ப  ைய மட் ம் எ த் க் 
ெகாள்ளத் தக்கதாக அந்த அ க அள  ேநரம் அங்ேக நின்  ட்டாள். அவள் வார்த்ைதைய 
  ைமயாக எ த் க் ெகாள்ள ல்ைல.

நித் ைர ெசய் ம்  த்  ல்லாத கன்னியைரப் ெபா த்த மட்  ம், காரியமான  இவ்வா  
தான் உள்ள . அவர்கள் வார்த்ைதைய   ைமயாக எ த் க் ெகாள்ளாமல் , ஒ  ப  ைய 
மட் ேம எ த் க்ெகாள்ளத் தக்கதாக, நீண்ட ேநரம் தங்  ட்டார்கள். வஞ் க்கப்பட்ட 
சைபயான , வார்த்ைத ன்    ைமைய ம் ஏற் க் ெகாள்ளாமல், வார்த்ைத ன்  பாகத்ைத 
மட் ம் எ த் க் ெகாள்ளத்தக்கதாகத் தான்  நீண்ட ேநரம் தங்  ட்டார்கள். அவர்கள்  உண்ைம ம், 
உத்த மா  ந்த ேபா  ம், இவ்வா  ஆ ய . ஏவாள் வஞ் க்கப்பட்டாள்.  “அவள் 
வஞ் க்கப்பட்டாள்'' என்  ேவதம்    ற . ஆதாம் வஞ் க்கப்பட ல்ைல. ஆதாம் தான் தவ  
ெசய்வைத நன்  அ ந்ேத  ந்தான் . ஆனால் அவன் மைன ேயா, தான் ெசய் றைத ெசய்  
 ட்ட,  லக்கப்பட்ட அைதச் ெசய் மா  அவைன ம்  ண் னாள் . ஏன், அவன் ஒ  
மனிதனா  ந் தான். அவ க்  அ  அவ்வா  இ ந்த . அவன்தான் தவ ைழப்பைத 
அ ந்  ந்தான் . ஆனால் ஏவாள், தான் சரியானைதச் ெசய்வதாக எண்ணினாள்.
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ஓ, உங்களால் காண    ய ல்ைலயா? எனேவ தான்  ப ல், ஒ  ஸ் ரீயானவள்  ஒ ெபா  ம்116
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  ேசஷத்ைதப்  ரசங் க்கக்  டா  என்    னான்  என்பைத நீங்கள்   ரிந்  
ெகாள்ள ல்ைலயா? ஸ் ரீயானவேள வஞ் க்கப்பட்டாள் .  ' 'உபேதசம் பண்ண ம், அ காரம் 
ெச த்த ம் ஸ் ரீயானவ க்  நான் உத்தர  ெகா க் ற ல்ைல. அவள் அைமதலா  க்க 
ேவண் ம்' ' .  ' 'என்னத் னாெலனில் ,  தலாவ  ஆதாம் உ வாக்கப்பட்டான் ,  ன்  ஏவாள் 
உ வாக்கப்பட்டாள். ேம ம் ஆதாம் வஞ் க்கப்பட  ல்ைல. ஸ் ரீயானவேள வஞ் க்கப்பட்  
  த க்  உட்பட்டாள்.

ேம ம் ப ல்   னான் , ' 'அப்ப   ந் ம்,  (அவள் இழந்  ேபாகப்பட மாட்டாள்). ெதளிந்த 
 த் ேயா    வாசத்  ம், அன்  ம், பரி த்தத்  ம் நிைல ெகாண்  ந்தால்,  ள்ைளப் 
ேபற் னாேல (அவ க்  ஒ  கணவன் இ ந்தால்) இரட் க்கப்ப வாள்.'' ''ஆனால் ஒ ெபா  ம் 
ஸ் ரீயானவைள உபேதசம் பண்ணேவா, அ காரம் ெச த்தேவா அ ம க்கா ர்கள். அப்ப ச் 
ெசய்யக் டா '' என்  ப ல்   னான். கர்த்த ைடய  ந்ைத எனக்  உண்டா  க் ற  என்  
நான் எண்  ேறன் '' என்  அவன்   னான்.

“ஏன்,  ர்க்கதரி கள், அங்ேக ,நாங்கள்   ரசங் த்தாக ேவண் ம் என்   ர்க்கதரிசனம் 
உைரத்  க் றார்கேள' என்  அவர்கள்     றார்கள்.
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''ேதவவசனம் உங்களிடத்   ந்தா  றப்பட்ட ? அ  உங்களிடத் க்  மாத் ரமா வந்த ? 
ஒ வன்  தன்ைனத்  ர்க்கதரி ெயன்றாவ , ஆ ையப் ெபற்றவெனன்றாவ  எண்ணினால், நான் 
உங்க க்  எ   றைவகள் கர்த்த ைடய கற்பைனகெளன்  அவன் ஒத் க் ெகாள்ளக்கடவன் '' 
என்  ப ல்   னான். அ  சரிதான். ப ல்தான்     ற காரியம் என்ன ெவன்  நன்  
அ ந்  ந்தான் . ஆனால் அவன்   னான், “ஒ வன்  அ யாதவனா  ந்தால்  அ யாதவனா  க்  
கட் ம்'' என் . அவ்வள  தான். அவன் ெச ெகா க்க மன ல்லாதவனா ன் , அவைனப் 
ேபாக  ங்கள். அவன் சரியாக அந்த அ   அரித்த ப    ல் ேபாய்   வதற் ப் ேபாய்க் 
ெகாண்  க் றான் . அவன் அதற்  ேநராகப் ேபாகட் ம்.

ஆனால் அங்ேக, அந்த இ  தமான ஆ கள் உள்ளன.

காரணம்.... காவல் ைற பைட ல்  அவர்கள் அங்ேக ெபண்கைள ேசர்த்    களில் நி த்  
ைவத்  க் றார்கேள, அைதப் ேபால். அந்த தாய்மார்கைள   களிேல அவ்வா  
நி த்   ப்ப  அெமரிக்க ெகா க்ேக   ந்த இ க்கா ம். ஆ ரக்கணக்கான 
  ஷர்க க்ேகா ேவைல ல்லாமல் இ க் ற . ஏன், இ  ஒ  ஸ் ரீ ன்  ேதசமா  க் ற . ஒ  
ெபண்ணானவள்  ஆ க்கத் க்  வ வாள். அ  ஸ் ரீைய வ ப ம் ேதசம். அ  கத்ேதா க்க 
மகதத் ன்  ேகாட்பா பற் ய ன்  ஆ யா  ந்த . ஒ  ஸ் ரீைய கட ளாக வ பட 
ைவத் ள்ள . இங்ேக அ  ....  அ  அங்ேக அமர்ந்  ந்  ெகாண்  க் ற . அ  உ வா  
வ வைத நீங்கள்  காண ல்ைலயா?

118

ஒ  உண்ைமயான, இனிைமயான மைன ைய ஒ  மனித க்  ேதவன் ெகா ப்பாெரனில், 
அைத ட ேமலான ெதான்  மனித க்  ேதவன் ெகா க்கத்தக்க  ேவ  ஒன் ம் இ க்க 
  யா . ஆனால் அவேளா அைத தாண்  எைத ம் ெபற் க் ெகாள்வாள் எனில், அப்ெபா   
அவள் இழந்  ேபாகப்ப வாள் . அ  அப்ப த்தான்  இ க் ற . ேதவன் ஒ ேபா ம் ெபண்கள்  இந்த 
மா ரி இடங்களில் ேவைல ெசய்ய ம், இம்மா ரியான காரியங்கைளச் ெசய்ய ம்  த்தங்  
ெகாள்ள ல்ைல.

இந்த ெபண்மணிகள்   ள்ைளகைளப் ெபற்  அவர்கைள வளர்க்க ேவண் யவர்களாக 
இ க் றார்கள் . அவர்கள்  யாவ ம், ஒவ்ெவா வ ம்        ரசங் கள் ஆவார்கள் . 
அவர்க க்ெகன ெசாந்தமாக ேமய்க்கத்தக்க மந்ைதயான  அவர்கள் இல்லங்கள்  ேதா ம் 
உள்ளன. அ தான் அவர்களின்   ள்ைளகைள ேமய்த்தலா ம். அவர்கைள வளர்த்  ஆளாக்க 
ேவண் ம். அ தான்  சரி.

ஆக, இ   த் யாசமான ஆ கள் , ஏறத்தாழ ஒன்ைறெயான்  ஒத்  க் மாப் ேபால் 
உள்ளன. ஏவாள் வார்த்ைதைய ஒத்  ந்த சாத்தான்  ெசான்னைவகைள நம் னாள். சாத்தான்  
  னான், “ேதவன்    ள்ளார்” என் .
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''ஊள - ஊள''

“ேதவன்    ள்ளார்''

''ஊ ஊ அ சரி தான்''

''ேதவன்   னார“்

''ஊ ஊ“

“ேதவன்   னார,்

நாம்,  ' தா  மாரன் பரி த்த ஆ  ன் ' நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெபற்றால், அதற்காக 
ேதவன் நம்ைம ஆக் ைனக் ள்ளாக்கமாட்டார். அப்ப  ஞானஸ்நானம் ெப தல் நன்றாக 
இ க்க ல்ைலயா?' என்     றார்கள் .



34பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

நீங்கள்  அ த்தமான மாய்மாலக்காரன்  ஆ ர ் ஆம் ஐயா. ேதவன் ஒ ேபா ம் அைதக்  
 ற ல்ைல. எந்த வைக  ம், அவ்வைகயான ஒ  காரியம் இல்ைல. அ  மரித்ததாய் 
இ க் ற . அவ் தமான காரியம் ஒன் ம் இல்ைல. ' ' தா  மாரன்  பரி த்த ஆ  ன் நாமம்'' 
என்  ஒ  நாமம் எங்ேக  க் ற  என்பைத எனக்    ங்கள் பார்க்கலாம். அவ் தமான ஒ  
நாமம் இல்லேவ ல்ைல. அப்ப ப்பட்ட  மரித்ததா  க் ற . நல்ல , அ  “மரித் ப் ேபான” 
சர்ைத ன்  காலத் ல்  ேதான் ன . அப்ப ப்பட்ட ெதான்  இல்ைல.

''உ ேரா  க் றவன்  என்ற ெபயர ் உனக்  இ க் ற . நீ ஒ    ஸ்தவ சைப என்  
உன்ைன அைழத் க் ெகாள் றாய். ஆ  ம் நீ மரித்ததாகத் தான் இ க் றாய், அ  சரிதான் .

“ தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  ன் நாமம் என்ற நாமம் ஒன்  இல்ைல.120

“ஓ நல்ல , அ  மற்றைதப் ேபாலேவ நன்றாக இல்ைலயா?'' என் றார்கள் .

அ  நல்லதாக இ க்கா . ப ல் அ  சரியாக இ க்கா  என்    னான்.  ' 'நீங்கள்  
  வா கள்  ஆன   ந் , பரி த்த ஆ ையப் ெபற் ர்களா?'' என்  ேகட்டான் .

''அப்ப ப்பட்ட ெதான்  உண்ெடன்  நாங்கள்  ேகள் ப்பட ேவ ல்ைல'' என்றார்கள் .

''நீங்கள்  எவ்வா  ஞானஸ்நானம் ெபற் ர்கள்?'' என்  ேகட்டான் . ''வா ங்கள், வந்  ம ப  ம் 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள்' என்  ப ல்   னான். 
''இைதத் த ர ேவ  எைத ம் ஒ   தன் பரேலாகத்   ந்  வந்    னால் , அவன் 
ச க்கப்பட்டவனா  க்கக்கடவன் “ என்  ப ல்     ள்ளான்.

அ ேவ சத் யமா  க் ற ! இைத நான்   வதற்  மட் ேம ெபா ப் ள்ள 
வனா  க் ேறன் . அைத நீங்கள்   ரிந்  ெகாள் ங்கள் . இந்த ஒ நாடாக்களின்  வா லாக நான் 
உங்க க்  மட் ம்  க் ர ட ல்ைல; ஏெனனில், அைவகள்  எவ் ட ம் ேபாவைத நான் 
அ ந்  க்  ேறன். அதற்காகத ்தான்  அைவகள்  உள்ளன.

ஏவாள் வஞ் க்கப்பட்டாள். அவள் வார்த்ைத ன்  ஒ  பாகத்ைத மட் ம் எ த் க் ெகாண்டாள். 
ேமாவாப் வஞ் க்கப்பட்ட . நித் ைர ெசய்த  த்  ல்லாத கன்னியர் வஞ் க்கப்பட்டனர.் 
சைபயான  வஞ் க்கப்பட்ட . ஸ்தாபனங்கள்  வஞ் க்கப்பட்  க் ன்றன, பா ங்கள் .
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வார்த்ைதேயா  நிைலத்  ங்கள் . அ  ஒன்ேற வ . அேதா  சரியாக நிைலத்  ங்கள் . 
வார்த்ைத ன்  எந்தெவா  பாகத்ைத ட் ம் அகன்   டா ர்கள். அேதா  நிைலத்  ங்கள் . 
ேதவன் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்    னாேரா, அ ல் சரியாகச் ெசல் ங்கள். யார ் என்ன 
ெசான்ன ேபா  ம், அைதப் பற்  கவைலப்படாமல், ேதவன் வ த் ள்ள ேகாட் ல் நில் ங்கள் .

நித் ைர ெசய்த  த்  ல்லாத கன்னியர் தங்க ைடய ஸ்தானத்ைத இழந்தனர். அைத நாம் 
அ ேவாம். அவள் நியாயத் ர்ப் ல் எ ம் வ வாள். அவள் சத் யத்ைத எப்ெபா தாவ  
ேகட்  ந்தால் அவள் ஆக் ைனக் ள்ளாக்கப் பட்  க் றாள் . அ  சரிதான். இேய ைவ எங்ேக 
நீங்கள்   ட்  ட் ர்கேளா, அவ் டத்ைதத் த ர ேவ  எங் ம் அவைரக் காண  யா .  தாஸ்  
எ ம்  வரக்  ம்...
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நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . ''நித் ைர ெசய்த  த்  ல்லாத கன்னியர், அவர்கள்  சா னால் 
ஊக்  க்கப்பட்  க்கக்   ேமா?'' என நீங்கள்  ேகட்  ர்கள் . நிச்சயமாக அப்ப த்தான் . 
“பரி த்தமாக வாழ் றார்கள்'' என்   றலாம். ஆம் ஐயா,  தாஸ ம் அவ்வாேற இ ந்தான் . அவன்  
இரட் க்கப்பட்  பரி த்தமாக்கப்பட் , ெதய் க  கமளித்தைல  ரசங் த் ,  சா கைளத் 
 ரத் னவனாக இ ந்தான் . ஏைனேயார் இ ந்தைதப் ேபாலேவ அவ ம் ஏறத்தாழ அவ்வாேற 
காணப்பட்டான் . ஆனால் ெபந்ெதெகாஸ்ேத வந்த ெபா ேதா, அவன் தன் ைடய நிறத்ைத 
காண் த்தான் . அவன் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள்ளேவ ல்ைல. அவன் தன்   காைலத ்
 க் , கர்த்தரா ய இேய ைவ ம த த்தான் .

சைபக ம் அைதேய ெசய்தன. ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஆ ர்வாதத்ைதப் ெப ம் ேவைள வந்த 
ேபா , அவர்கள்  அ   ந்   ல ப்ேபானார்கள் . ஓ, இைவகைளப ் ப த் க் ெகாண்  க் ம் 
வ ப்ேப, இைத நீங்கள்  காண ல்ைலயா?

ஓ, இப்ெபா   இன் ர ல் அந்த மகத்தான தைலக்கல், ஆனால் இன் ம்  ஒ   ணம், 
இங்ேக நமக்  இன் ம் சற்  ேநரம் உள்ள  என்  எண்  ேறன் . ேவ  ஒ  காரியத்ைத ம் 
நான் உங்க க்  காண் க்க   ம்  ேறன் .
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  கத் ன்   த் ைர, நாம் ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 1 3ம் அ காரத்ைத ஒ  நி டம் 
எ த் க் ெகாள்ேவாம். ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 13:15, அவன் என்ன ெசய்யப் ேபா றான்  
என்பைத அங்ேக வா  ங்கள் . ெவளி. 13:15.

''... ெசா பத் ற்  ஆ ையக் ெகா க் ம்ப  அதற் ச் சத் வங்ெகா க்கப்பட்ட ''

(அ  என்னெவனில்,  'ப்ராெடஸ்ெடண்ட் சைபக க் . ப்ராெடஸ்ெடண்ட் சைபக க் க் 
ெகா க்கப்பட்ட ''.
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அவ க்  வல்லைம இ ந்த . ஏெனனில் அவர்கள் ஒ  ெசா பத்ைத உண்டாக் னார்கள் . 
ப்ராெடஸ்ெடண்ட் சைபகள் உண்டாக் ன. சைபகளின் ஆேலாசைன சங்கம்  லமாக, 
ப்ராெடஸ்ெடண்ட் ஐக் யம் யா ம் இைணக்கப்ப வதற்கான ஒ  ஸ்தானத்ைத உண்டாக் க் 
ெகாண்  க் ற .

உல  ள்ள சைபகள்யா க் மான ஒ ங் ைணப்பான அந்த மகத்தான கட் டத்ைதப ் பற்  
எத்தைன ேபர்கள் ப த்  அ ந்  க்  ர்கள்? நிச்சயமாக. பா ங்கள்? ஐக் ய நா கள் 
சைபையப் ேபாலேவ அ  ம் அங்ேக எ ம்  ள்ள . அவர்கள்  யாவ ம் , அெசம் ஸ்  ஆஃப் 
காட்சைப ன ம்  ட, அங்ேக இைணந்   ட்டனர.் அவர்கள் அங்ேக    ட்டார்கள் . அவர்கள் 
இங்ேக இ க் றார்கள் , பா ங்கள் . ேநாய் தான் கக் னைதத்  ன்ன ம், க வப்பட்ட பன்  
ேசற் ேல  ரள ம்   ம் ன '' என்  ெசால்லப் பட்ட ன்ப ேய அவர்க க் ச ் சம்ப த்த . 
 ண் ம் அேத காரியத்ைத நிச்சயமாகேவ ெசய் றார்கள். ஏறத்தாழ தங்க ைடய   ேசஷ 
ஊ ய நிைலையேய ம த க் றவர்களா   க் றார்கள் . இஸ்ரேவலர் ஏைனய ஜா க க்  
இராஜாக்கள்  இ ந்தைதப் பார்த் ,  ' 'எங்க க்  ஒ  இராஜாைவ ஏற்ப த் ம்'' என்  ேகட்ட  
ேபால், உலகத்தாைரப் ேபால் ஆக  ம் , தாங்கள்  ெபரிதாக ஆகேவண் ம் என்  
  ம்  ன்றனர். பா ங்கள்?

“ேம ம் அம்  கத் ன்  ெசா பம் ேபசத்தக்கதாக ம்,   கத் ன்  ெசா பத்ைத வணங்காத 
யாவைர ம் ெகாைல ெசய்யத்தக்கதாக ம்,   கத் ன்  ெசா பத் ற்  ஆ ையக் 
ெகா க் ம்ப  அதற் ச் சத் வங்ெகா க்கப்பட்ட ''.
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ெவளி.13:15

  கத்  ைடய ெசா பம்: அதாவ  “ப்ராெடஸ்ெடண்ட் ஸ்தாபனங்கள்” கத்ேதா க்கம்  
அல்ல. இ  அெமரிக்கா ல் உள்ள , இைதத்தான்  அவர்   ப்   றார.் பா ங்கள். ஏெனனில், 
ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 1 3 -ஆம் அ காரம் அெமரிக்காைவப் பற் னதா ம்.      ந்  
எ ம்  வ  ற   கம்...

பா ங்கள். ஏைனய   கங்கள்  யா ம் தண்ணீரி  ந்  எ ம்  வ  ன்றன. அதன் அர்த்தம்  
என்னெவனில், '' ரள்  ட்டமான ஜனங்கள்“ என்பதா ம். ஆனால் இங்ேக ள்ள இந்த   கேமா, 
ஒ  ஆட் க் ட் ைய ேபால் ஜனங்கேள இல்லாத      ந்  எ ம்  வ  ற ; அதற்  இ  
ெகாம் கள்  உண்டா  க் ற , அ  ஒ  சர்ப்பத்ைதப் ேபால் ேப ன . அவர்கள் 
அம்  கத் ற்  ஒ  ெசா பத்ைத உண் பண்ணினார்கள் , அ  ஐேராப்பா ல் உண்டா  ந்த . 
அதற்  இங்ேக ஒ  ெசா பத்ைத உண்  பண்ணினார்கள். சைபகள்  யாைவ ம் ஒன்றாக 
இைணத் , அவ்வா  இந்த ப்ராெடஸ்ெடண்ட் ஐக் யத்ைத உ வாக் ,  ன் , ஏைனய அைனத்  
சைபகைள ம் நிர்ப்பந் த்  ஒன்  ேசரச் ெசய்வார்கள் . அப்ப  ேசரா ட்டால்,   கத் ன்  
ெசா பத்ைத அவர்கள் ெபற்  க்காமல்,  ற்கேவா, வாங்கேவா   யாதப  ெசய்   வார்கள்.

இங்ேக என்ன சம்ப க் ற  என்பைதக் கவனி ங்கள்:125

அ    ேயார், ெபரிேயார், ஐ வரியவான்கள், தரித் ரர்,  யா னர், அ ைமகள் , இவர்கள் 
யாவ ம் தங்கள்  தங்கள்  வல ைககளிலாவ  ெநற் களிலாவ  ஒ   த் ைரையப் 
ெப ம்ப க் ம்,

அந்த   கத் ன்   த் ைரையயாவ  அ ன் நாமத்ைதயாவ  அ ன் நாமத் ன்  
இலக்கத்ைதயாவ  தரித் க் ெகாள்  றவன்  த ர ேவெறா வ ம் ெகாள்ள ம்  ற்க ங்  
 டாதப க் ம் ெசய்த .

இ ேல ஞானம்  ளங் ம்; அந்த   கத் ன்  இலக்கத்ைதப்  த்  ைடயவன்  கணக் ப் 
பார்க்கக்கடவன் ; அ  ம ஷ ைடய இலக்கமா  க் ற , அ  ைடய இலக்கம் அ  ற்ற  
பத்தா .

(இ  யார ் என்  நாம் அ ேவாம்; அ தான்  ேராமச் சைப ன்  பரம்பைர   க்களாட்  ன்  
ேபாப் ஆ ம்) .  (ெவளி.13:16-18). நான் அங்ேக ேபா  ந்த ெபா   நாேன அவ ைடய 
ஸ்தலத் ல், அவ ைடய  ம்மாசனத்ைத அ  இ க் ற வண்ணமாக கண்ேடன் . இங்ேக 
கத்ேதா க்க காலத் ன்   வக்கத் ல்,  3-ம் ேபானிேபஸ் -ஐ  தல் ேபாப்பாக அவர்கள்  ஏற்ப த்  
அமரைவத்த ேபா  இ ந்தப ேய அச் ம்மாசனம் அங்ேக உள்ள . அதன்ேமல், அங்ேக 
“ைவகாரியஸ்  ஃ  ைய ைய (Vicarius Filii Dei) என்  எ தப்பட்  ந்த . அதன்  அர்த்தம் 
என்னெவனில்,  ' 'ேதவ மார ைடய ைவகார”்  ஐ' ' ' ' ஐ ' '  (Dei, Deity என்றால் ேதவன் என்  
அர்த்தம்.-ெமா  ெபயர்ப்பாளர்). பா ங்கள் .

“ேதவ மார க்  ப  ' அதாவ , ேதவ மாரைனப் ேபால் உள்ளவர்,    ல் அவ க் ப் 
ப லாக அமர்ந்  க் றார ் என்  அர்த்தம் ெகாள் ம் ெபயரா ம். ேவதாகமத்ைதக்  ட மாற்ற 
சர்வ வல்லைம பைடத்தவர்,   ம் ம் எைத ம் மாற்  ட அ காரம் பைடத்தவர். எனேவ, ”மரிேய 
வாழ்க'' என்    ம்ப    னார.் ேபாப் என்ன ெசான்னார்?  “நமக்  'மரிேய வாழ்க' என்  
ஏற்ப த் க் ெகாள்ேவாம்'' என்றார். அத் டன்  அ      ெப  ற . ஊ ஊ .  நாம் 
இன்னின்னைதச் ெசய்ேவாம் என்  ேபாய் ெசான்னால் , அ  தான் அ கார  ர்வமான  
என் றார்கள்.
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“ேதவ ைடய  மார க்  ப லாக அவ ைடய ஸ்தானத்ைத வ க் றவர'் என்  
   றார்கள்.

ச பத் ல் அவர்கள் ஒ    ய ெகாள்ைகைய ெவளி ட்டார்கள்; அதாவ : “மரியாள் அடக்கம் 
பண்ணப் பட ல்ைல, அவள் உ ர்த்ெத ந்தாள் '' என்  ேபாப்   னார.் மரியா ைடய கல்லைற 
இன்ன ம் இ க்கத் தான் ெசய் ற ; அவைள எங்ேக அடக்கம் ெசய்தார்கேளா, அவ் டத்ைத 
அைடயாளம் பண்ணிைவத்  க் றார்கள்.

ஆனால் ேபாப் ெசால்  ட்டதால், அ  உண்ைம என் றார்கள் . பா ங்கள் . ஏெனனில், ேபாப் 
 ைழயற்றவராக இ க் றார,் அவர ்ேதவ ைடய  மார க்  ப லாக உள்ளார், அவர ்ெசால்வ  
சரிதான் என்  நம்  ன்றனர்.

எவராவ , இந்த   கமான  யாைரக்   க் ற , இந்தவல்லைம எங்  ந்  வ  ற  
என்பைத அ ய   ம் னால், ேவதம்    ற , ஞான ள்ளவன்  எண்கைள கணக் ப் 
பார்க்கக்கடவன்  என் . ஆம், பரி த்த ஆ  ன் வரங்களில் ஒன்  ஞானமா ம். பா ங்கள்? 
“ஞான ள்ளவன் ம ஷ ைடய இலக்கத்ைத கணக் ப்பார்க்கக்கடவன் '' என்   றப்பட் ள்ள . 
  கமானவனின்  இலக்கமான  அ  ற்  அ பத்தா  ஆ ம். நீங்கள்  அந்த ெபயைர எ த் க் 
ெகாண் ,அைத அகரவரிைச ல் ஒவ்ெவா  எ த்தாக எ த் , அைவக க் ச ் சரியான ேராம் 
இலக்கத்ைத எ த் ப் பார்த்தால், அைதக் ட் ைக ல் அ  ற்  அ பத்தா  தான் வ  ற . 
அ  சரிதான்.
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“நாம் அந்த   கத் ற்  ஒ  ெசா பத்ைத உண்டாக் ேவாம்'' என்பார்கள் . இந்த ேதசத் ல் 
அவர்கள் ஒ  ெசா பத்ைத உண்டாக் னார்கள் . அ  தான் ,  ஸ்தாபனங்களின்  ஒ  த்   ட்  
ேசர்ந்த சைப ன்  சமஷ் யா ம். நிக்ெகாலாய் மதஸ் னர் ஒன்  ேசர்ந் , தங்கைளஸ்தாபனமாக 
ஆக் க் ெகாண்  ட்டார்கள் . இ  யாக அவர்கள் இந்த சேகாதரத் வ ஐக் யத்ைத இைணத் , 
கத்ேதா க்கராக ஆகாமல், ஆனால் சேகாதர ஐக் யத் ல்  ஒன் ைணந் , கம் னிசத்ைத 
ஒ த் க்கட்ட ய வார்கள் .
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ேவதம்    றப , ேதவ ைடய ஜனங்க க்  அவர்கள் இைழத்த ெகா ைமக க்காக 
அவர்கைளப் ப வாங்கேவ கம் னிசத்ைத ேதவன் எ ப் னார். அ   க ம் சரியாக இ க் ற . 
அவர்கள்  ந் ய இரத்தத் னி த்தம் ப வாங்க அவர்கள் ஒ  மணி ேநரமள ம் அந்த 
  கத் ற்  அ காரம் அளித்தனர்.

அந்த வாட் கன் நகைரஅ  ண்ேடா அல்ல  மற்ற எ  ேமாதாக்  ைக ல், 
ேராம  க்களாட்  இனி இல்லாமற் ேபாய்  ம்.  ' 'உல ல் ெகால்லப்பட்ட ஒவ்ெவா  இரத்த 
சாட்  ன்  இரத்த ம் அவளில் காணப்பட்ட ' என்  ேவதம்    ற . அவள் அங்ேக 
இ க் றாள். இங்ேக அதற் ரிய ெசா பம் உள்ள , அ ேவ, சைபகளின்  மகாசம்ேமளனம் ஆ ம்.

கத கைள நாம் அைடத்    வதற்காக ேவைளயான  அ க  ரத் ல் இல்ைல, 
அல்ல ஸ்தாபனத் ன்  அைடயாளத்ைத எ த் க் ெகாள்ள ேவண் யதா    ம். நாம் 
வாசல்கைள அைடத்    ேவாம். அ  சரிதான். அைத  ட நாம் நன்  அ ேவாம்.

இப்ெபா  , இன் ம் அ த்த  ல நி டங்களில் நாம் இங்  ந்  கடந்  ெசல் ம்  ன்னர், 
காரியத் ன்  கைடத் ெதாைகைய கவனிக்க நான்    ம்  ேறன் . இப்ெபா  , ேதவ ைடய 
 த் ைரயான  பரி த்த ஆ யா ம். நீங்கள்  யாவ ம்  அைத அ  ர்களல்லவா? நல்ல , பரி த்த 
ஆ ேய ேதவ ைடய  த் ைர என்  நாம் யாவ ம் அ ேவாம்.
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ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 9ம் அ காரம் 1   தல் 4    ய உள்ள வசனங்களில், அவர்கள்  
யாவ ைடய ெநற் களில்  த் ைரையப் ெபற்  ந்தார்கள் என்பைதக் காண் ேறாம். 
1ெகாரிந் யர ்1:22ல் ப ல்    றான் , அவர ் நம்ைம  த் ரித் , நம் ைடய இ தயங்களில் 
ஆ ெயன் ம் அச்சாரத்ைத ம் ெகா த்  க் றார.் ''எேப யர ்4:30ல் ப ல், “பரி த்த ஆ ைய 
 க்கப் ப த்தா  ங்கள்  என்     ள்ளான். அந்த  தனானவர் வந்  அவ்வா  அவர்க ைடய 
ெநற்  ல்  த் ைர   றார்.

அவர ்வந்  உங்கள்  ெநற் களில் ஒ  ெபாட்  ேபான்ற ஒன்ைற இ வார ்என்ற அர்த்தமல்ல. 
உங்க ைடய ெநற்  உங்க க் க்  ைடக் ம் ெவளிப்ப த் தலா ம், பா ங்கள். 
உங்க ைடயகரமான , அைதக்   த்  நீங்கள்   ரிைய ெசய்வைதக்   க் ற . பா ங்கள், 
அ  ஒ  ஆ க் ரிய அைடயாளமா ம். அவர ் ஒ  ெபரிய  த் ைரைய எ த்  அவ்வா  
உங்கைளக்  த்  ற ல்ைல. ஓ, இல்ைல.

 ல ஆண் க க்   ன்பாக என்.ஆர.்ஏ. என்றெவா  நி வனம் ஏற்பட்டேபா  அ தான் அந்த 
காரியம் என்  அவர்கள்   னர.் அைதப் பார்த் க் ெகாண்  க்க ேவண்டாம். அ வல்லஅ , 
ஏற்கனேவ அ  வந்  ட்ட . ெராம்ப காலத் ற்   ன்பாகேவ அ  ஆரம் த்  ட்டதாக ேவதம் 
   ற . இப்ெபா   அ    வைடயப் ேபா ற .
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ஆனால் அவர ்  த் ைர டப்பட்டவர்கைள அைடயாள ட்டார். பா ங்கள்?  தலாம் 
 த் ைரயான  எவ்வா  காணப்பட்ட , அவர்கள் பரி த்த ஆ  னால்  நிரப்பப்பட்  ந்தனர். 
அவர்கள   ரிையகள்    ஸ்  ன்   ரிையகளா  ந்தன. அவர்கள்   யா யஸ்தர்கள்  ேமல் 
ைககைள  ைவத்தார்கள்,  அவர்கள்   ணமைடந்தனர்.  அவர்கள்  எல்லா தமான  அற் த



37பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

அைடயாளங்கைள ம் அ சயங்கைள ம் ெசய்தனர.் அவர்க ைடய ெநற் களில், 
அவர்ேதவ ைடய  மாரன்  என்ற ெவளிப்பா   த் ைரயாக இடப்பட்  ந்த . அவர்கள் 
அவேரா  ரிைய ெசய்  ெகாண்  ந்தனர.்   ஸ்  ன் ெதய் கத் தன்ைம. அ ேவ அதற் ரிய 
அைடயாளமா  க் ற .

நீங்கள்     ன் ர்கள் ,  “அவர ்  ன்றாம், அல்ல  இரண்டாவ  ஆள்'' என் . உங்க க்  
இன் ம்  த் ைர  ைடக்க  ல்ைல. எனேவ அைத  ட்   ங்கள் . பா ங்கள், ேவதாகமத் ல் 
அவ் தமான ஒன்  இல்ைலயாதலால் , அதன் தாள்களில் இ ந்  நீங்கள்    வைடந்  
ேபாய் ட் ர்கள் .
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''நல்ல , நாங்கள்  ஆ ர்வ க் ேறாம். நாங்கள்  பரி த்த  ரித் வத் ல்   வாசங்  
ெகாண்  க் ேறாம்'' என்      ர்கள். நீங்கள்  இப்ெபா   கா தத் ேலேய இல்ைல, 
பா ங்கள். ஏெனனில், ேவதத் ல்  ரித் வம் என்ற ஒன்    ப் டப்படேவ இல்ைல. ேவதத் ல் 
 ரித் வம் என்ற வார்த்ைதைய கண்    த் க் ெகாண்  வா ங்கள்  பார்க்கலாம்.

(ஒ நாடா ல் கா  டம் -  ஆ ...  மார க் ள் ,  மாரத் வம்  என்  அைழக்கப்ப  ற . 
அவர ்இப்ெபா   பரி த்த ஆ யாக உங்களில் வாசம் பண்  றார்; அ ேவ பரி த்த ஆ  ன் 
ஞானஸ்நானமாக உள்ள . அேத ேதவன் தான்  அவர.் பரி த்த ஆ யானவேர இேய    ஸ்  ன்  
 தாவாக இ க் றார.்
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'இன் ம் ெகாஞ்ச காலத் ல் உலகம் என்ைனக் காணா '' என்  இேய    னார.்  ' 'நான் 
ேதவனிடத்   ந்   றப்பட்  வந்ேதன், ம ப  ம் ேதவனிடத் ற்    ம் ப் ேபா ேறன் '' என்  
இேய    னார.்  ண் ம் பரி த்த ஆ யானவராக.  “நான் உங்கேளா  இ ப்ேபன் , உங்களில் 
    வைரக்  ம்,     காலம் வைர  ம் இ ப்ேபன் . காலம்    வ  ம்,     
பரியந்த ம், உங்க க் ள்  இ ப்ேபன்” என்றார்.  ' 'நான் ெசய்த  ரிையகைள நீங்க ம் 
ெசய் ர்கள்.

நான் ெசய்த  ரிையகள்  யா ம் எல்லா காலங்களி ம்  ளங் ம், அ ேவ   வா க் ரிய 
அைடயாளமாக காலெமல்லாம் இ க் ம். நீங்கள்  ேபாய்  ரசங் த்த , கர்த்தரா ய இேய  ன்  
நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெகா ங்கள், அப்ெபா   அவர்கள் என் ைடய ஆ  னால் நிரப்பப் 
பட்  ப்பார்கள் , அவர்கள்   வா களா   ப்பார்களானால், உலகத்  ன்    பரியந்த ம் 
இந்த அைடயாளங்கள்  அவர்கைளப்  ன் ெதாட ம்.'' அவர ் ம ைம ல் ஏெற த் க் 
ெகாள்ளப்பட்டார.் ஒ நாளில் அவர ்   ம்பவ வார ் என்  நாெமல்லா ம்  எ ர ் பார்த் க்  
ெகாண்  க் ேறாம். அ ேவ ேதவ ைடய  த் ைரயாக உள்ள , நாம் அைத அ ேவாம்.

இைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . அங்ேக இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்கள்  மட் ேம 
 த் ைர டப்ப  ன்றனர். அவர்கள்   யாக இ க்கப் ேபா ம்  தர ் ட்டமா ம். ஆனால் இந்த 
 றஜா  மணவாட்  ல் , அவர்கள் ஆ ரம் ப னா ரம் ேபர்களானவர்கள்  ஆவர;் அவர்கள் 
 த் ைர  டப்பட்டவர்கள் . ஏெனனில் அவர்கள் காலங்கள் ேதா ம் இரத்த சாட் களாக 
இ ந்தார்கள், ஒவ்ெவா  காலங்களி ம் அவர்கள் இவ்வா  இ ந்  வந்தார்கள். அவர்கள் 
நியாயத் ர்ப்  நாளில் எ ம் வார்கள் .
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நியாயத் ர்ப் ன்  ெவண்கலம் ேபான்ற பாதங்கள் அந்நாளில் நிற்ைக ல் , என்ன நடக் ெமன்  
நிைனக்  ர்கள்? அந்த இரத்த சாட் க ம் அங்ேக நிற்பார்கள்; அப்ெபா   ேராமர்கள் அங்ேக 
நிற்பார்கள்அவர்களின்   ன்பாக, இந்த இரத்த சாட் கைள மரத் ல்  க்  எரித் ம்,  ங்கத் ன்  
 ைககளில்  க்  எ ந்த மான நிக்ெகாலாய் மதஸ் னேர இவர்கள், அந்த இரத்த சாட் கள்  
இவர்க க்ெக ராக வழக்ைக எ த் க்    அவர்கள் ேமல்  ற்றஞ் சாட் ம் வழக் ைரஞர்களாக 
அல்ல  ஜ ரிகளாக அமர்ந்  ப்பார்கள். அப்ெபா   பரம நீ ப யானவர், இந்த ஜ ரிகளிடம்,

'நீங்கள்  அவர்க க்    ேசஷத்ைதப்  ரசங் த் ர்களா?'' என்  ேகட்பார.்

''நான் என்  வைன ஒ   ங்கத் ன்  வா ல்   ம் ேபா , அப்ெபா   என்  வைன 
இவர்க க்காக நான்   த் ைர ட்ேடன் '' என்பார்கள் .

ஓ, சேகாதரேன!  “என்ைன  ட்  அகன்  ேபாங்கள்  என்  இேய    யைதப் பற்  
ேப   ர்கேள, நரகமான  அவர்க க்  நலமா  க் ம். அ தான் சரி.

''உ  யாக பற் க்ெகாள் . தாங்கைளத் தாங்கேள நிக்ெகாலாய் மதஸ் னர் என் ம், 
ஆ  னால் நிரப்பப்பட்டவர்கள்  என் ம் அைழத் க்ெகாள்  றார்கள் , ஆனால் அவர்கள் 
அப்ப யல்ல என்பைத நான்  அ ந்  க் ேறன் '' பார்த் ர்களா? ஓ, என்ேன ஒ ேவைள 
வ  றதா  க் ற , என்ேன ஒ  பயங்கரமான ேவைளய . ேதவன் ப வாங் வார ் “நான்  
ப வாங் ேவன் '' என்  கர்த்தர்    றார.் 'நான் ப ல் ெசய்ேவன்” என் றார்.
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ஒவ்ெவா  ெபால்லாங்கான  ரிையக் ம் நீ யான  ர்ப்  உண் . உங்கள்  வாழ்க்ைக ல் 
நீங்கள்  ெசய்  க் ற ஒவ்ெவா   ரிைய ம், அல்ல  உங்கள்   ந்தைன ம், உங்க க்ெக ராக 
அங்ேக அந்த மகத்தான காந்த ஒ நாடா ல் ப   ெசய்யப்பட்  க் ம். உங்கள்   ந்ைத ல் 
ேதான் ய ஒவ்ெவா  ெபால்லாத எண்ண ம் அங்ேக காணப்ப ம்.

 ள்ைளகேள,  மனந்  ம் ங்கள் !  அ   ந்    பட  ஒேரெயா  வ  மட் ேம  உண் ,



38பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

  ஸ்  க் ள்  வா ங்கள். அவ ைடய வாழ் ல்பட்ட அவ் னிய ஐங்காயத்  ள்  நீங்கள்  
 ரேவ க்ைக ல், அவர ்சரீரத்  ள்ள அவ்ைவந்   ைலேயறப்ெபற்ற காயங்க க் ள்  நீங்கள்  
 ரேவ த் , அங்ேக காயத் ல் ஓ ம் இரத்தத்ைத நீங்கள்  காண்ைக ல் , அங்ேக மைறந்  
ெகாண் ,  ' ள ண்  இ க் ம் கன்மைலேய, நான் நல்லவனல்ல, என்ைன உள்ேள 
மைறத் க்ெகாள் ம்,  ள ண்ட கன்மைலேய' என்  ேக ங்கள் .  ைலேயறப் ெபற்ற பரி த்த 
ஆ  ன்  ரசன்னத்ைத உண ங்கள் . உங்கள்   யத் ற்  மரித் ,   ஸ்  ன்  சரீரத்  ள் 
 ரேவ த் , எ ம் , உங்கைளச்  ற்  ள்ள   ய உல ற் ள்    த்  ங்கள் . நீங்கள்   ன்  
 ேந த்  ந்த பாவங்கள் உங்கள்   ன்னாகப் ேபாய் ட்டன.

ஓ, வ ங்காலேமா, நிகழ்காலேமா அல்ல  ேவ  எந்த ஒன் ேம உங்கைள அ   ந்  
 ரித் டா . உங்க ைடய  ட் ன்  நாள் பரியந்த ம், நீங்கள்  பரி த்த ஆ  னால் 
 த் ைர டப்பட் ள்ளீர்கள் . அவர ் யார ் என்பைதப்பற் ய ெவளிப்பா  உங்க க் க் 
 ைடத்  க் ற . மரணத்  னின்  நீங்கலா   வ க் ள்   ரேவ த்  க்  ர்கள்  என்பைத 
உங்கள்  இ தயத் ல் நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள்.

அப்ெபா   உங்கள்  கரத் ன்   ரிையகைள கவனித்  பா ங்கள்.134

இனிேமல் நீங்கள்     வ ல்ைல, இனிேமல் நீங்கள்   ைம ெசய்வ ல்ைல. உங்கள்  கரங்கள்  
எல்லா இரத்தப்ப க க் ம் நீங்கலா  க் ன்றன. அப்ெபா   நீங்கள்  எ ம்  நின் , 
  ேசஷத்ைதப்  ரசங் த் , எ  சரிேயா அைதேய ேப , எ  சரிேயா அதன்ப    த் , எ  
சரிேயா அைதேய ெசய் ன் ர்கள். பரி த்த ஆ யானவ ம் உங்கேளா  ந் , ஒவ்ெவா  நா ம் 
அற் த அைடயாளங் கைளக் காண் க் றார்; ''நீ என் ைடய ஆ ர்வ க்கப்பட்ட  ள்ைள, நான் 
உன்ேனா  இ க் ேறன் , இப்ெபா ேத நான்  உன்ேனா  இ க் ேறன் ,

நீ எங்  ந்தா ம் சரி, நான் உன்ேனா  இ க் ேறன் . இ ண்ட ேவைளகள் வ யாக ம் 
எவ் டத் ம் நான் உன்ேனா  ெசல் ேவன்“ என்  ேதவன் உங்கேளா  ேப த் 
ெதரியப்ப த்  றார், ஓ, என்ேன ஓர ்நங் ரம்!

இைளப்பா ம்  ைற கத் ல் நான் என் ஆத் மாைவ நங் ர ட்ேடன்

இனி ெகாந்தளிக் ம் கடலைலகள்  ேமல் பயண ல்ைல,

ஓ, ஆழ் கட ல்   யல் ெகாந்தளித்தா ம்,

நான் என் இேய  ல் பத் ரமா ள்ேளன் .

ஏன் மரணம்  ட ரீங்கார ட் க் ெகாண் , இந்நாட்களில்  ஒன் ல்  உங்கைளச்  ற் வந் , ஒ  
வண்ைடப்ேபால்  உங்கள்  தைலையச ்  ற்  வட்ட ட் க் ெகாண்ேட வரக்  ம். அப்ெபா   
நீங்கள்  மரணத்ைத ேநாக் , ''ஓ மரணேம, உன்   ர ்எங்ேக?'' என்  ேகட்கலாம்.
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 ன்னால்  அமர்ந்  க் ற என    ய மகள் சாராள் அன்ெறா  நாளில் 
எ    ந்தைதப்ேபால்: அதாவ  அவள்  ரசங்கத்ைத   ப்ெப த் க் ெகாண்  ந்தாள் . 
அவ ம், சேகாதரன்  கா ன்ஸ்  அவர்களின்  மக ம், நான் என்ன ெசான்ேனேனா, அ ன் ேபரில் 
  ப்ெப த்  ந்தனர். நா ம், சாராளின்  தா ம் அவள் எ  னைவகைள வா த் க் 
ெகாண்  ந்ேதாம். ''ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம்  த்தகம்'' (Book of Revelation) என்பதற்  ப லாக 
' ரட் களின்   த்தகம்'' (Book of Revolutions) என்  எ   ட்டாள் . ஆெமன், அவள்    னாள்.

   ல்  நான் மரணத்ைதப்பற் க்   ய அச்   கைதைய நீங்கள்  அ  ர்கள். அ  ர்கள். 
மரணத் ற் க் ெகா க்  இல்ைல என்    யைதக் ேகட்  க்  ர்கள் . அக்கைத 
 றப்பட்டேபா  நீங்கள்  இங்ேக இ ந் ர்களா? ஒ  காலத் ல்  மரணத் ற் க் ெகா க்  இ ந்த , 
ஆனால்....

ம ஷ மாரனா இல்ைலயா என்பைதப் பற்  சாத்தான் அ கம் நிச்சய ல்லாதவனாக 
இ ந்தான் . இேய வண்ைட சாத்தான்  வந்    யைத பா ங்கள் . நல்ல  உம்மால் அற் தம் 
ெசய்யக்  மானால், நீர ்ஓர ்அற் தம்  நடப் க் ற நபராக இ ப் ேரயானால், நீர ் ேதவ ைடய 
 மாரேன யானால், நீர ் ஒ  அற் தம் நடப் ப்பைத நான்  காணட் ம்; இப்ெபா   நீர ்
ப யா  க்  ர;் நாற்ப  நாட்களாக ஒன் ேம நீர ்   க்க ல்ைல; நீர ் ஏன் அந்தக் கல்ைல 
அப்பமாக் , உட்கார்ந்  அைதப்   க்கக் டா ? நீர ் அைத ெசய்வைத நான் பார்க்கட் ம். 
அப்ெபா   நீேர ேதவ ைடய  மாரன் என்பைத நான்   வா ப்ேபன் '' என்    னான்.
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இேய  அதற் ப ்  ர  த்தரமாக:  ' 'ம ஷன் அப்பத் னாேல மாத் ரமல்ல,... ஒவ்ெவா  
வார்த்ைத  னா ம்  ைழப்பான் ' என்    னார.்

ஓ, என்ேன! அங்ேக சாத்தான் , தான் ேமாேசைய சந் க்க ல்ைல என்பைத அ ந்  
ெகாண்டான் , அல்லவா? ேமாேச கற்பைனகள் எ  ய கற்பலைகைய  ேழேபாட்  
உைடத்ெத ந்தான் . ஆனால் சாத்தான், தான் ேமாேசைய  டப்ெபரியவைர சந் த்தாக அ ந்தான் .

 ன் , சாத்தான் , இேய ைவ உயரத் ேல எ த் ச் ெசன் ,  ' 'இவ் லக 
இராஜ்யங்கைளெயல்லாம் பா ம், அேதா அங்ேக அெமரிக்கா இ க் ற , அங்ேக க்ேரட்  ரிட்டன் , 
அங்ேக அந்த இராஜ்யங்கெளலாம் வர  க் ம்  ஆண் களில்  வரப்ேபா  ன்றன. அைவகள்  யா ம்

137



39பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

எனக்  ெசாந்தமா ள்ளன நீர ்அைத அ  ர.்' (அவன்தான்  அவர்கைள ஆ  றான்)

'அைவகள்  எனக் ச் ெசாந்தமானைவ; நான் அவர்கைள ஆட்  க் ேறன் , நாேன அவர்கைள 
 த்தத் ற்  அ ப்  ேறன் . அவர்க க்  என்ன ெசய்ய நான்   ம்  ேறேனா அைத நான் 
ெசய் ேறன் , அவர்கள் என் ைடயவர்கள் , நீர ் என்ைனத் ெதா   ெகாண்டால், அந்த 
இராஜ்யங்கைள உமக் த் த ேவன் '' என்றான். (மத். 4:8-9).

அப்ெபா   இேய ,  ' 'அப்பாேல ேபா சாத்தாேன'' என்றார். எப்ப  ம்    ல், தான் 
அைனத் க் ம்  தந்தரவாளியா   டத்தான்  ேபா ேறாம் என்பைத அவர ் அ ந்  ந்த 
ப  னால் , ''அப்பாேல ேபா சாத்தாேன'' என்றார்.

இ  யாக அவர்கள்  ஒ  நாளில் அவைரப்   த்தெபா  , அவர்கள்  ஒ   ணிைய எ த்  
அைதக் ெகாண்  அவர   கத்ைத   னார்கள் . அவர்கள் அவர  தைலையச் ற்  கட்  
 ட்  ந்த , ஒ  பைழய அ க்கான  ணியாகத்தான்  இ ந்  க்கேவண் ம் என்  நான் 
கற்பைன ெசய்  பார்க் ேறன் . அவேரா அங்ேக காய ற்றவராய், இரத்தம்  ந் னவராக 
காட் யளித்தார். அ காைல ல் க ங் ளிர ் காற்    க்ெகாண்  ந்த . அவர்கள்  அவைர 
ஏற்கனேவ சாட்ைடயால் அ த்தார்கள் , அவர  ேதாள்கள்  வ யாக இரத்தமான    ட்  ஓ ய ,
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அவர ்ேமல்  ற்  எைதேயா அவர்கள்  எ ந்தார்கள் . இரத்தமான  அவர     ல் அப்ப ேய 
பைசையப்ேபால் ஒட் க்ெகாண்  ந்த ; அவர ்  ர ன்ேமல்  ட் ரீடத்ைத அ த்  
அணி த்தார்கள். அவர   கத் ன்  ேமல் இரத்த ம், ேபார்ச்ேசவகர் அவர   கத் ல்  ப் ய 
எச்  டன்  நிைறந்தவராக அங்ேக உட்கார்ந்  ந்தார.் அ  ஒ  ேகாரமான காட் யாக 
இ க்க ல்ைலயா? (ஓ ேதவேன)

''நான் அப்ெபா   அங்ேக இ ந்  ப்ேபெனன்றால், அ   ஷயத் ல்  ஏதாவ  
ெசய்  ப்ேபன் ' என்  நீங்கள்  இப்ெபா    றலாம். நல்ல , நீங்கள்  ஏன் இப்ெபா   அந்த 
 ஷயத் ல்  ஏதாவ  ெசய்யக் டா ? ஏெனனில் நீங்கள்  இ ந்தால், இப்ெபா   நீங்கள்  அைதக் 
  த்  என்ன ெசய்  ர்கேளா, அைதேய தான் அக்காலத் ல்  இ ந்  ந ் தா ம்  
ெசய்  ப் ர்கள்.

அங்ேக அவர ் பரிக க்கப்பட் ,  கத் ல் கா த்  ப்பப்பட்டவராக உட்கார்ந்  
ெகாண்  ந்தார.் அவர   ஷன் அங்ேக நின்  ந்த , “ஓ என்ேன! இப்ப  ம் நடக்கக்  ேமா? 
அந்த மாமனிதர் கல்லைற   ந்  மரித்தவைன உ ேரா  எ ப்ப   ந்த . இப்ெபா   
அவர  நிைலையப் பா ங்கள் ” என்    னான். ஆனால் அவேனா, ேவதவாக் யங்களின்ப தான்  
அக்காரியம் நடந் ெகாண்  க் ற  என்பைத அ ந்  ெகாள்ளத் தவ னான்.
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ஆகேவ அவர   கத் ல் எச்  ம், இரத்த ம் நிைறந்தவராகக்  காணப்பட்டார். ஒ  
 ணிையக் ெகாண்  அவர  கண்கைள மைறத்  கட் ,  “இேதா இந்த மனிதன் இ தயத்ைத 
ப த்த  ம் ஆ க் ரிய வரம் ெகாண்டவர ் என்  அவர்கள்  என்னிடம்   னார்கள். அவர் ஒ  
 ர்க்கதரி  என்றார்கள் . மக்களிடம் அவரால்  ற   ந்த ,  ணற்றண்ைட ல்  நின்  ந்த அந்த 
ஸ் ரீ ன்  பாவங்கைளக்    ட்டார.்  ேமானிடம்  அவன  தந்ைத ன்  ெபயைர   னார.் 
அவன  ெபயர ் ேயானா என்பைத ம்   னார,் மற் ம் யாவற்ைற ம் சங்க கைள ம்    
 ட்டார.் இப்ெபா   அவ்வா  அவரால்   ற    றதா என்பைத நாம் இப்ெபா   பார்க்கலாம்'' 
என்றார்கள் . அவர்கள்,  ”அவ க்  ஒ    ய ேசாதைன ெகா ப்ேபாம்'' என்றார்கள் . அ  அந்த 
மக்களில்  சா  அவ்வா   ரிைய ெசய்  ெகாண்  ந்ததா ம்.

அவர  கண்கைளத்  ணியால்  கட் , ஒ   ச்  னால்  அவர  தைல ல் அ த் ,  'நீ 
 ர்க்கதரி யானால் , உன்ைன அ த்த  யார ் என்பைதச் ெசால் '' என்றார்கள் . அவர ் தன் 
வாையத் றக்கக்  ட இல்ைல. அவர ்ேபசாமல் அமர்ந்  ந்தார்.

சாத்தான்   னான் “அ  ேதவனா  க்க   யா  என்  அ வாயாக''என் . அைதத்தான்  
பைழய ஸ்தாபனமான  இன்     ற ,  ' 'அந்த உ  ம் பரி த்தர்  ட்டமான  
ேதவ ைடயதாக இ க்க   யா '' என் . ஆனால் அவர்கள் அ யமாட்டார்கள். அவர்க க் த் 
ெதரியா . பா ங்கள்?” அக்காரியங்கைளெயல்லாம் ேதவன் ெசய்ய  ல்ைல. அவர்கள் 
மேனாவ யத்தால்   ரிைய ெசய்  றவர்கள் . அவர்கள்    ெசால்  றவர்கள்  என் றார்கள் . 
அவர்கள் அ  என்னெவன்  அ ந் ெகாள்ள  ல்ைல, அவ்வள  தான்.

எனேவ அவர்கள் அவர ்ேமல் அங் ைய அணி த்  மைல ன்  ேமல் ஏறத்ெதாடங் னார்கள். 
அவர ் மனிதனாக இவ் ல ல்  இ க்ைக ல், அவ க்காக மரியா ம், மார்த்தா ம்,   வ ம் 
ைதயேல ல்லாமல் தயாரித்தளித்  ந்த அந்த ஒேர அங் ையத்தான்  அணிந்  ெகாண்  ந்தார ்
என்  நான் ஊ க் ேறன் . அவ க்  ந்த ஆைடெயல்லாம் அ தான் . அைத அவர     ன் ேமல் 
ேபாட்டார்கள்.
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அவர ்மைல ன்  ேமல் ஏ ச்ெசல் ைக ல் , அவர  அங்  ன்  ேமல்    இரத்தக்கைறகள் 
காணப்பட்டன. அவேரா, அந்த பைழய   ைவைய இ த் க்ெகாண்ேட தள்ளா க்ெகாண்ேட 
 மந்  ெசன்றார.் அவர  அந்த பல னமான சரீரத்ேதா  அவர் ேபாைக ல் அவர்கள் அவைர 
சாட்ைடயால் அ த் க்ெகாண்ேட  ந்தார்கள், மற் ம் இவ்வாறான அைனத்  பா கைள ம் 
அவர்  ச த் க்ெகாண்ேட  ெசன்றார.்  அந்த  பைழய    ைவ  அவர  ேதாளில்  அவைர  அ த் க்
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ெகாண்  க்க, அவர ்தள்ளா யவாேற ெதாடர்ந்  ெசன்றார.்

அந்தச்       கைறகள்  வர வர ெபரிதா , ெபரிதா , கைட  ல் ஒ  ெபரிய  ள்ளியாக 
கைறயாக அவர  அங்  ல் ஆ ய . பைழய சாத்தானானவன், மரணம் என் ம்  ஷக் 
ெகா க்ைக உைடய ஒ ேதனீ ன்   பத் ல், அவரண்ைட வந் , ' 'ஹ ஹ ஹா அவரா? ேதவன் 
அவ்வா  ெசய்யமாட்டார,் அவர ்ெவ ம் ஒ  மனிதன் தான் , அவர ்ந க் றார“் என்றான். அவன் 
இன்ன ம் அவ்வாேற நிைனக் றான் .  ' 'அவர ் அவ்வா  ந ப்பாக ெசய் றார ் அவர ்
ேதவனா  ந்தால், அவன் அவைர ெகா க்கால் ெகாட் னால், அவர் மரிக்க   யா . எனேவ 
நான் அவைர ெகா க்கால்  ெகாட்  என்ன நடக் ற  என்  பார்க்கப்ேபா ேறன் . அவைர 
ேசா த் ப் பார்ப்ேபன்” என்றான்.

எனேவ, அவன் இேய ைவ   ைவ ல் அைறயச் ெசய்த ெபா  , அவர் உட ல்  தன  
ெகா க்ைக ைவத் க்ெகாட்  னான், ஆனால் சாத்தான்  தன் ெகா க்ைக ைவத் க்ெகாட் ய 
ெபா  , அவன  ெகா க்ைக அவன் இழந்  ட்டான் . அவர ்மனிதைன  ட ேமலானவர். அந்தத் 
தடைவ அவன் ேதவைனக் ெகாட்  ட்டான் . அக்காரணத் னால்தான் , ப ல் எ  ைக ல், ' 'ஓ 
மரணேம...'' என்றான்.
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ஒ  ேதனீ ஆழமாக ஒன்  ள்  ெகாட்  ட்டால் , அதன்  ற  இனிேமல் அதனால் ெகாட்டேவ 
  யா  என்  அ  ங்கள் . அந்த  ஷத் ேதனியா ய சாத்தான் ரீங்கார  வான் , 
ஓைசெய ப் வான் , எல்லாம் ெசய்வான் , ஆனால் அவனால்  இப்ெபா   ெகாட்ட  யா , 
ஏெனனில், அவன் ஏற்கனேவ தன  ெகா க்ைக இழந்  ட்டான் , அவனிடம் ெகா க்  இல்ைல.

ப  ன்  தைலைய ெவட்ட அதற்ெகன ஒ  இடத்ைத அவர்கள்  கட் க்ெகாண்  க்ைக ல் , 
ப ைலச்  ற்  அந்த  ஷத்ேதனீ ரீங்கார ட்ட , அப்ெபா   அவன், ' 'ஓ மரணேம, உன்  ர ்
எங்ேக?'' என்றான்.

கல்லைற   ய ,  “ப ேல நான் உன்ைன என்னிடம் ேசர்த் க்ெகாள்ேவன் , நான் உன்ைன 
    ல்  ரட் ப் ேபா ேவன் ' என் . நான் ப ைல  ரச்ேசதம் ெசய் ,    ல்   ெய ந்த 
இடத் ற் ச ் ெசன்  இ க் ேறன் . கல்லைற   ய ,  ”நான் உன  சரீரத்ைத அ யச்ெசய் , 
அ  ப் ேபாகச்ெசய்ேவன் '' என் .

“ஓ பாதாளேம, உன் ெஜயம் எங்ேக'' என்  ப ல்   னான் . பா ங்கள்? ''கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்   லமாய் நமக்  ெஜயங்ெகா க் ற ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம்''. மரணம் தன   ைர 
அவனிடத் ல் இழந்த .  ”நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாரா ேனன் , ஓட்டத்ைத   த்ேதன் , 
  வாசத்ைதக் காத் க்ெகாண்ேடன் . இ   தல் நீ  ன்   ரீடம் எனக்காக 
ைவக்கப்பட்  க் ற . நீ  ள்ள நியாயா ப யாக கர்த்தர் அந்நாளிேல அைத எனக் த் 
தந்த  வார்; எனக்  மாத் ரமல்ல, அவர ்  ரசன்னமா தைல   ம் ம் யாவ க் ம் அைதத் 
தந்த  வார். ஆெமன் .  ' '  ம் னால்  இப்ெபா ேத தைலைய ெவட் க்ெகாள்'' என்றான். 
அ தான் உண்ைமயான   ஸ்தவ ஆ யா ம். அ ேவ காரியம், சேகாதரேன.

உங்க க்  அ ந் ெகாள்ள சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால்,   கத் ன்   த் ைர எங்ஙனம் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப  ற  என்பைத அ  ங்கள் . நான்  இைதப்பற் க்  ற   ம்  ேறன் . 
ஏெனனில், அைதப்பற் க்    ட்    த்  டலாம் என்  நான்  எண்ணிேனன். எவ்வா  
  கத் ன்   த் ைரயான  ெபறப்ப  ற ? அைத நீங்கள்  அ ந் ெகாள்ள   ம்   ர்களா? 
அதன்  ைள கள் என்ன?   கத் ன்   த் ைரயான  என்னவா  க் ற ?
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எ  ேதவ ைடய  த் ைரயா  க் ற  என்பைத நாம் அ ேவாம்.

ேதவ ைடய  த் ைரயான  என்ன? நல்ல , எேப யர ் 4 : 3 0ஐ எ த் க்ெகாள்ேவாம். 
அைதப்பற்  அங்ேக நீங்கேள ப த் த் ெதரிந்  ெகாள்ளலாம். உங்களில் யாராவ  
ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 9 : 1 -4ஐ எ க்கலாம். இன்ெனா  வசனம் 2  ெகாரிந் யர ் 1 : 2 . 
அைதப்பற்  பல இடங்களில் உள்ள . அைவகளில்  லவற்ைற நான்    த்  ைவத் ள்ேளன் . 
ஆனால் நாம் எேப யர ்4:30ஐ எ த் க் ெகாண் , அங்ேக நீங்கள்  ேதவ ைடய  த் ைரயான  
என்னெவன்  கண் ெகாள்ளலாம் . ேவ பல வசனங்களி ம் இைதப்பற் க் காணலாம்.  த் ைர 
என்ற வார்த்ைதைய நீங்கள்  எ த் க்ெகாண் , உங்கள  ஒத்தவாக் ய அகரா  ல் ஆராய்ந்  
பார்த் க் ெகாள்ளலாம்.

எேப யர ்4:30 - இைதக் கவனி ங்கள் .

“அன்  ம், நீங்கள்   ட்கப்ப ம் நா க்ெகன்   த் ைரயாகப் ெபற்ற ேதவ ைடய பரி த்த 
ஆ ையத்  க்கப்ப த்தா  ங்கள் .”

ேதவ ைடய  த் ைரயான  என்ன? அ  பரி த்த ஆ யா ம். அ  சரி.  “ேதவ ைடய 
ஆ ையப் ெபற் ராதவன்  என் ைடயவனல்ல என்  ேதவன்    ள்ளார் நீங்கள்  பரி த்த 
ஆ ையப் ெபற்  ந்தால், நீங்கள்  ேதவ ைடய பாகமாக இ க்  ர்கள் . ஏெனனில் நீங்கள்  
அவ ைடயவர்களாக இ க்  ர்கள் . அவர ் உங்கைள  த் ைர ட் , உங்களில் இ க் றார,் 
உங்களில்  ரிைய ெசய் ெகாண்  இ க் றார.் அவர் ெசய்த அைடயாளங்கைள நீங்க ம் 
ெசய்  ர்கள். ேவதத்ைதக் கற் ம் வ ப் ல் இங்  உள்ேளாேர, நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் இைதப் 
 ரிந்  ெகாண்  ட் ர்களா?  ேதவ ைடயவர்களாக  ஆவதற்  பரி த்த  ஆ ேய
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ேதைவப்ப  ற . பரி த்த ஆ தான் ேதைவ.

அவ்வா  நீங்கள்  பரி த்த ஆ ைய ைடயவர்களாக இ ப் ன் , இேய  ெசய்த அேத 
 ரிையகைள நீங்க ம் ெசய்  ர்கள் . பார்த் ர்களா? உங்க ைடய அன்பான .... அவர்கள்  
உம   கத் ல் காரி உ ழ்ந் , உம்ைமச்  ற்  நின்  அ த்தேபா , உம் ல் கசப் ன்  ேவர் 
எ  ேம இல்ைல. அவர ் அவர்கைள உற்  ேநாக்   ட் ,  ' ' தாேவ, இவர்க க்  மன்னி ம், 
தாங்கள்  ெசய் ற  இன்னெதன்  அ யா  க் றார்கேள'' என்றார். அவர்கள்  
அ ந்  க்க ல்ைல என்பைதப் பா ங்கள் .

அைத உங்களால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க    றதா? அவர  இரத்தத்ைத  ந்த 
ேவண் ெமன் , அவர  ெசாந்தப்  ள்ைளகேள  க் ர ட் க் ெகாண்  ந்தனர.் 
வானங்கைள ம்,   ைய ம்   ஷ் த்தவர,்      ந்  அவர ்  ைளத்ெத ம்பச் ெசய்த 
மரத் னால் உண்டாக்கப்பட்ட   ைவ ல் ெதாங் க்ெகாண்  ந்தார;்
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அவர  ெசாந்தப்  ள்ைளகள் ( தாக்கேள, உங்கள்   ள்ைளகைளப் பற் ச்  ந் த் ப் 
பா ங்கள், உங்கள்  ெசாந்தப்  ள்ைளகள்). அவ க்ெக ராகக்  க் ர ட் , ''அவைன அகற் ம், 
கள்ளனா ய அந்தப் பரபாைஸ   தைலயாக் ம்'' என்றார்கள் . ஓ, நான் அந்த 
பரபாஸா  ந்ேதன் . மரிக் றதற்  பாத் ரவானா  ந்தவன்  நான் , அவேரா என் ைடய 
ஸ்தானத்ைத எ த் க்ெகாண்டார்.  ைற ல் அந்த பரபாஸ்  என்பவன் இ ந்த ெபா  , அங்ேக 
அந்த  ற் க்க ப    ந்த ஓைசேயா  நடந்  வந்  கதைவத்  றந்தெபா  , பரபாஸ்  எவ்வா  
 ந் த் க் ெகாண்  ந்  ப்பான் ? 'இன் ம்     ேநரத் ல் நான் மரித் ப்ேபாய்  ேவன் , நான் 
ஒ  ெகாைலக்காரன் , நான் ஒ    டன். இன்  என்ைன அவர்கள்  ெகான்  டப் ேபா றார்கள். 
அவர்கள் அவ்வா  ெசய்வார்கள்  என்பைத அ ேவன். இன்  பஸ்கா  னமா ம், எனேவ நான் 
உண்ைம ேலேய நான்  இன்  மரிப்ேபன்  என்  அ ேவன் '' என்  பரபாஸ்  தனக் ள் ெசால் க் 
ெகாண்  ந்தான் .  ந் ன இர    வ ம் ந ங் னவனாக காணப்பட்டான் . நிம்ம யற்ற 
எந்தெவா  பா ைய ம் ேபால அங்  ங் ம் நடந்  ெகாண்  ந்தான் .

 தலாவதாக, அங்ேக அந்த காவலாளி வ  றான். அப்ெபா   பரபாஸ் , “ஓ, ஓ, இேதா இவன் 
வந்  ட்டான் , நான்  ேபாய் டேவண் ம்'' என்றான். அப்ெபா   சா ையப் ேபாட் க்ளிக் என்  
காவலாளி கதைவத் றந்தான் .

காவலாளி அட்ெடன்ஷனில் நின் , “பரபாேஸ,ெவளிேய வா” என்  அைழத்தான் .

''ஊ ஊ ,ஆம், நான் ேபாகேவண் ம் என்பைத அ ேவன். நான் ேபாய்க்ெகாண்  க் ேறன் '' 
என்றான் பரபாஸ் .

'நீ ேபாகலாம், உனக்    ப்பமானப  ெசய்  ெகாள்ளலாம்'' என்றான் காவலாளி.

''என்ன?'' என்றான் பரபாஸ் .

'நீ   தைலயா  க் றாய், நீ ெவளிேய ேபாகலாம், நீ ேபாய் உனக்    ப்பமானப  
ெசய் ெகாள்'' என்றான்.

''நான்   தைலயா  ட்ேடனா? நீரல்லவா எனக்  மரண தண்டைன அளித் ர்'' என்றான் . 
ேதவன் அைனத்  பா கைள ம் மரணாக் ைனக் ள்ளாக்  றார். ''நீர ்எனக்  மரண தண்டைன 
  த் ள்ளீேர, அப்ப   க்க நான் எப்ப    தைலயா ேபாக    ம்?'' என்  பரபாஸ்  
ேகட்டான் .

''இங்ேகவா பரபாஸ் , அேதா அங்ேக அவர ் அந்த மைல ன்  ேமல் ஏ ச்ெசல்வைதப் பார,் 
  ைவ கல் ன்  ேமல் ேமா ம் ேபா  உண்டா ம் சத்தத்ைதக் ேகள். அவ ைடய ைககளில் 
அவர்கள் ஆணியைறவதனால் உண்டா ம் சத்தத்ைதக் கவனி, அங்ேக கத  ற அவைர ேநாக் , 
அவர ் கத் ல் உப்பான கண்ணீ ம், இரத்த ம் கலந்  காணப்ப  றைத பார.் பரபாேஸ, உன  
ஸ்தானத்ைத அவர ்எ த் க்ெகாண்டார். அவர ்உனக்காக மரித்தார்“

''நான்   தைலயாவதற்காக அவர ்மரித்தார்“ என்றா     ர்கள்”

''ஆம்''

“ஓ நல்ல , நான் ம ப  ம் ெகாைல ெசய்ய ஆரம் ப்ேபன் .

''ஓ, என்ேன ஒ  நன் யற்றவன்  நீ, நீ மரிப்பதற்  பாத் ரமானவன் .

ம ைம ன்  அ ப  மரித்த அவ்வற் த   ைவைய நான்  காண்ைக ல் , என் ைடய 
ெப ைமெயல்லாம்  ண்  நஷ்டம் தான். ஓ, என்ேன க ஞன்  இவ்வா  பா ய  ஒன் ம் ஆச்சரியம் 
அல்ல.
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அவர ்உ ேரா  ந்  என்ைன ேந த்தார், மரித்  என்ைன இரட் த்தார,்

அடக்கம் பண்ணப்பட் , அவர ்என் பாவங்கைள  மந்  ெதாைல ல்  அகற் னார,்

உ ர்த் , இலவசமாக என்ைன என்ெறன்  ைறக் மாக நீ மானாக்  றார்,
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ஓர ்நாளில் அவர ்வ வார,் ஓ அ  ம ைமயான நாளா  க் ம்.

அவர ்எனக்காக ெசய்தைத நான் காண்ைக ல், அவைர நான்  எவ்வா   றக்கணிக்க    ம்? 
நான் எங்ஙனம் அைதச ் ெசய்ேவன்?    ல் எனக் ள்ள நபர ் யாவைர ம் இழந்  ட நான்  
  ம் ேவன் . ஸ்தாபனங்களால் நான்  உைதத்  எ யப்பட ம், யாவற்றா ம் உைதத்  
எ யப்பட ம் ஆயத்தமா  ப்ேபன் . நான் அங்ேக ேநாக் ப் பார்க்ைக ல், நான் 
மரணாக் ைனக் ள்ளாக்கப் பட்  க்ைக ல் , அவேரா என் ைடய ஸ்தானத்ைத 
எ த் க்ெகாண்  ட்டார். நிச்சயமாக, கர்த்தாேவ, யாற்ைற ம்  ண்  நஷ்டெமன்  நான் 
எண்  ேறன். ஓ, நான்    ைவைய த  க்ெகாள்ளட் ம். கர்த்தாேவ.
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கன்மைலகள்  இரண்டாகப்  ளந்தன, ஆகாயங்கள்

இ ண்டன, இரட்சகர ்தைலைய சாய்த்  மரித்தார்,

அப்ெபா    ைரச் ைல   ந்  வ ைய ெவளிப்ப த் ய 

பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச் க் ம்,   வற்ற நா க் ம்.

ஓ, இேய ேவ, நான்  உம்மண்ைட ல்  ெந ங்  தங்   க்கட் ம். உம  பக்கத்   ந்  
என்ைன அகற்  டாேத ம், இரத்தம்  வ  ம் உம  ஐங்காயங்கைள நான் காணட் ம். ஓ 
பரேலாகத் ன்  அ ப ேய எப்ப யாக அவர ் எனக்காக மரித்தார் நான்  ைழக் ம்ப யாக அவர ்
மரித்தார். ஆக் ைனக் ட் ப த்தப்பட்ட ஒ வன் ... பாவ சங்  யால் நரகத் ன்   ைற ல் 
ைவக்கப்பட்  ந்த, ஆக் ைனக் ட் ப த்தப்பட்ட,  ற்ற ள்ளவனாக, என்ெறன் ம்  அ ந்  
ேபா  க் ம்ப யாக இ ந்ேதன் . ஒ வர ் என் ைடய ஸ்தானத்ைத எ த் க்ெகாண்டார். 
அதன் ற  அவர்கள்....
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இங்ேக நான் 18 அல்ல  20 வய னனாக இ க்ைக ல், ஒ  நாளிேல பரி த்த ஆ யானவர். 
நான், ''நான்  யார,் நான் எங்  ந்  வந்ேதன், எங்ேக ேபா ேறன்?'' என்    ேனன்.

அவர ்   னார,்  ' 'அவர ் உன  ஸ்தானத்ைத எ த் க் ெகாண்டார.் நீ அங்ேக ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்தாய். அவர ்உன்  ஸ்தானத்ைத எ த் க்ெகாண்டார். அவர் அங்ேக இ க் றார ்என் .

“ஓ ேதவ ஆட் க் ட் ேய, ஓ ேதவ ஆட் க் ட் ேய, நான் வ  ேறன் , நான்  வ  ேறன் . 
ெவ ங்ைகயனாக நான் வ  ேறன் , உமக் க் ெகா க்க என்னிடத் ல் ஒன்  ல்ைல. 
உம் ைடய   ைவைய நான்  பற் க்ெகாள் ேறன் . கர்த்தாேவ, என்னி டம் இ ப்பெதல்லாம் அ  
மாத் ரேம'' என்  நான்   ேனன்.

அவர ்என்ைன உள்ேள எ த் க்ெகாண்டார். ெகட்ட  மாரைன அவன  தந்ைத உ த்  த்த  
ேபால், என்ைன ம் உ த்  த்தார்.  த்தாைடைய எனக்  உ த்  த்தார். அ  என் ைடய 
ஆைடயல்ல, அ  அவ ைடய நீ யா ய வஸ் ரேம, அைதக்ெகாண்  என்ைன உ த்  த்தார். 
ஒ   வாக ேமா ரத்ைத, அந்நாளில்  நான் மணவாட் ேயா  இ க்கத்தக்கதாக, என்  ர ல் 
அணி த்தார். இப்ெபா   ெகா த்த கன்  அ க்கப்பட்  க் ற . நாம் இப்ெபா   
களி ர்ந்  ெகாண்  க் ேறாம், ஏெனனில், நான்   ன்  மரித்  ந்ேதன் , இப்ெபா ேதா 
உ ர்த்  ட்ேடன் . காணாமற்ேபாேனன் , இப்ெபா ேதா கண்   க்கப்பட்ேடன் .

ஆச்சரியமான   ைப, அதன் சப்தம் இனிைமயான ,

அ  பா யான என்ைன ம் இரட் த்த  (பரபாைஸ

 டேமாசமான நான்)

நான் காணாமற்ேபாேனன் , இப்ெபா ேதா கண்    க்கப்பட்ேடன் .

நான்   டனா  ந்ேதன் , இப்ெபா ேதா காண் ேறன் .

பயந்  க்க எனக் ப் கற் த்த    ைபேய

அச்சம் யா ம்  ர்த்த  ம்   ைபேய

நான்  த ல்   வா த்த ேவைள ேல   ைபயான  எத்தைனயாய்  ைலேயறப் 
ெபற்றதாய்

காணப்பட்ட !

ப னா ரம் ஆண் க்காலங்களாக நாம் அங்ேக இ க் ற ேவைள ல்,

 ரியைனப் ேபால்  ரகாசமா  ந்த . (இனி நட்சத் ரங்கேள இல்ைல, ஆனால்  ரியன்  தான்)

நாம் ஆ  ல்  ஆரம் த்தைத  ட, அவைரத்   த் ப் பா ட நமக்  நீண்டகாலம்  
உண்டா  க் ம்

(நாம் அப்ெபா   நித் யத் ல் இ க் ேறாம்).
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ஓ, நான் எவ்வளவாய்  இேய ைவ ேந க் ேறன் . ஏெனனில் அவர ் என்னில்  ந்  
அன்  ர்ந்தார். ஓ எவ்வள  அற் தமான !

இப்ெபா   என்ேனா   ட யாத் ராகமம் 21ம் அ காரத் ற் த்   ப் ங்கள் . அவ ைடய 
ஆ ையக்   த்த ஆேலாசைனகள் இப்ெபா  . எவ்வா   த் ைரையப் ெப வ  என்பைதப் 
பற்  இப்ெபா   ேபசப்ேபா ேறாம். நான்  உங்க க்  அைதக்   த்  காண் த் , அதன் 
 ைள கைளப் பற் க்  க் ெகாண்  ந்ேதன் . அேதா அங்ேக அ  இ க் ற . எவ்வா  
  கத் ன்   த் ைரைய நீங்கள்  ெபற் க்ெகாள்  ர்கள்? அங்ேக உங்க ைடய     எவ்வா  
உள்ள  என்பைத நான்  காண் ப்ேபன் . இப்ெபா  ,   கத் ன்   த் ைர... யாத் ராகமம் 21ம் 
அ காரம். அைதக்    த்  பைழய ஏற்பாட்   ந்  நாம் எ த் க்ெகாள்ேவாம். அதனால்  நீங்கள்  
அைதக்  த்  கண் ெகாள்ள    ம். நாம் யாவ ம் அ ந்  க் றப    ய ஏற்பாட்  ம் 
ஏராளமான ேவதவாக் யங்கள்  உள்ளன, அைவகைள நான்  இங்ேக எ   ைவத்  க் ேறன் . 
இப்ெபா   நாம் வா ப்ேபாம்.
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“ேம ம், நீ அவர்க க்  அ  க்க ேவண் ய  ரமாணங்களாவன:

எ ெரயரில் ஒ  அ ைமையக் ெகாண்டாயானால் . . .  (எ ெரயன் என்னப்பட்டவன்  ஒ  
  வா  என்பைத இப்ெபா   நீங்கள்  நிைன ல்  ெகாள் ங்கள் )... அவன்  ஆ  வ ஷம் 
ேச த் , ஏழாம் வ ஷத் ேல ஒன் ம் ெகாடாமல்   தைல ெபற் ப் ேபாகக்கடவன் .

ஒன் க்காரனாய் வந்  ந்தானானால் , ஒன் க்காரனாய்ப் ேபாகக்கடவன்;  வாகம்  
பண்ணினவனாய் வந்  ந்தானானால் , அவன் ெபண்  ஜா  அவேனாேட டப் ேபாகக்கடவள் .

அவன் எஜமான் அவ க்  ஒ  ெபண்ைண  வாகம் ெசய்  ெகா த் ம், அவள் அவ க்  
ஆண் ள்ைளகைள யாவ  ெபண் ள்ைளகைளயாவ  ெபற் ம் இ ந்தால் , அந்தப் ெபண் ம் 
அவள்  ள்ைளக ம் அவன் எஜமாைனச் ேசரக்கடவர்கள்; அவன் மாத் ரம் ஒன் யாய்ப் 
ேபாகக்கடவன் .“

யாத்.21:1-4

என் ைடய ேநரமான    ந்  ட்ட  என்  நான்  அ ேவன். சேகாதரன் ெந ல் அவர்கேள, 
என்ைன மன்னித் க் ெகாள் ங்கள். சேகாதரேன, இைத நான் ஆழமாகப் ப க்க ேவண் ம்.
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இங்  கவனி ங்கள் . உங்க ைடய தாய் என்னவாக இ க் றார்கள்  என்பேதா உங்கள்  தந்ைத 
என்னவாக இ க் றார ் என்பேதா காரியமல்ல. நீங்கள்  தான் உங்க ைடய மைன  அல்ல, 
பா ங்கள், உங்கள்  மைன க் ம் இதற் ம் சம்மந்தமல்ல. அவன  மைன  ம்   ள்ைளக ம் 
காரணமல்ல. அ  அந்த நபைரப் ெபா த்த தான் . உங்கள  தாயார் ஒ  பரி த்தவாட்  
யா  ந்  க்கலாம், உங்கள  தந்ைத ஒ  பரி த்தவானாக இ ந்  க்கக்  ம்; 
அைதப்ேபாலேவ, ஏசா ன்  தாய், தந்ைத ம் இ ந்தார்கள். அவன் நிைலயற்றவனாக இ ந்தான் . 
பா ங்கள்? ஆனால் அவன், தனிப்பட்ட நபரான உங்கைளப ்ெபா த்த தான்  அ .

'என் தந்ைத ஒ   ரசங் யார்'' என்   றலாம்.

அதற் ம் உனக் ம் எந்த சம்மந்த ம் இல்ைல.

“என் தாயார் ஒ  ேதவபக்  ள்ள ெபண்மணி'' எனலாம்.  'ஓ, அவள் பரேலாகத் ல் 
இ க் றாள்” என் ம்  றலாம்.

அ  சரியாக இ க்கலாம். ஆனால் உன்ைனக்   த்  என்ன? உன்ைனப் ெபா த் தான்  
உள்ள .

''அந்த அ ைம...150

இங்ேகதான்  அவன்... இப்ெபா   இந்த   கத் ன்   த் ைரையக்   த்  கவனி ங்கள் . 
 ரமமாக நான் ஏற்கனேவ   யைவகைள  ண் ம்  ற எனக்  ேநரேம ல்ைல, ஏெனனில் 
இன் ம் 20 நி டங்கேள தான் உள்ள . ஆனால் நான் உங்க க்  இைதக் ற   ம்  ேறன் .

ஒவ்ெவா  ஏழாம் வ ஷம் என்   றப்பட்ட ஒ  ேவைளயான  அக்காலத் ல் 
 றப்பட் ள்ள . ஆ  ஆண் கள்... ஏழாம் ஆண் ல் ... இங்ேக அமர்ந்  க் ற 
ேவதமாணாக்கர்கள் , ஊ யக்காரர்கள்  இ  உண்ைம என்  அ வர.்.. ஏழாம் ஆண் களில் யா ம் 
ஓய்ந்  ந்த . அ      வ ஷம் என்  அைழக்கப்பட்ட . ஏழாம் ஆண் ல்  ஒன் ம் 
ப ரிடப்பட ல்ைல. ேதசமான  ஓய்ந்  ந்த . யா ம் அவர்கள் தானியங்கைள 
ெபா க்கமட் ேம ெசய்தார்கள். யா ம் ஏழாம் ஆண் ல்  ஓய்ந்  ந்தன.

ஏழாம் ஆண் ல், அங்ேக ஒ  ஆசாரியனானவன்  ஒ  எக்காளம் ஊ வான். ஓ  மனிதன் 
அ ைமயாக இ ந்தாெனன்றால், அவன  கடன்கள் எவ்வளவா   ந்தா ம், எனக்  
கவைல ல்ைல. அவன்   தைலயா  க் றான் .

இப்ெபா  , அ தாேன   ேசஷ எக்காளத் ற்   ன்னைடயாளமாக இ க் ற .151

இத்தைன  ஆண் களாக  ஒ ேவைள  நீங்கள்  சாத்தானின்  சங்  யால்  கட் ண்  ,  ம 



44பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

அ ந் தல்,  ைகத்தல்,  தா தல் , மற் ம் பாவம், அ த்தமான காரியங்களி ம் ஈ பட் , 
அ னால் அவ க்  ஊ யம் ெசய்  ப் ர்கள். ஆனால்   ேசஷ எக்காளம் ஊதப்ப ைக ல், 
நீங்கள்  ேகட் ம்ெபா  , நீங்கள்  அ ைமயா  ப்பைவகளினின் ம்   தைலயா ச் ெசல்லலாம் 
என்ப தான்  அதற்  அைடயாளமாக இ க் ற . நீங்கள்    பட்  ேபாகலாம் .

'  வாசம் ேகள்  னால் வ ம். இப்ெபா   நீங்கள்   ரண   ேசஷத்ைதக் 
ேகட்  க்  ர்கள் . அப்ெபா  , நீங்கள்  இனிேமல் கட் ண்டவர்களாக இ க்கத் ேதைவ ல்ைல. 
இப்ெபா  , நீங்கள்  உட்கார்ந் , 'ஓ, நான் அதன் சப்தத்ைதக் ேகட்ேடன் . ஆனால் நான் அதற் ச் 
ெச ெகா க்க ல்ைல“ என்   றக்  ம். பா ங்கள்? நல்ல . அப்ப யா ன் , அ  
உங்க க்காக உள்ள  அல்ல. அ  ெச ெகா க் றவர ் எவேரா அவ க் ரிய . அ  சரி, 
உங்களால் ெச ெகா க்க   ந்தால் மட் ேம.

அவர ் இங்  என்ன     க் றார ் என்பைத இப்ெபா   கவனி ங்கள் . இைதப்பற்  
நி  க்கப்படத்தக்கதாக, இப்ெபா    ர்ந்  கவனித் , அ த்த இரண்  அல்ல   ன்  
நி டங்க க்  உங்கள்   ந்ைதைய காத்  கவனி ங்கள் .
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''அந்த ேவைலக்காரன்:  (இவன்   தைல ெசய்யப்ப வதற்காக உள்ள மனிதன்) என் 
எஜமாைன ம் என் ெபண்  ஜா ைய ம் என்  ள்ைளகைள ம் ேந க் ேறன் ....

(அல்ல , ''நான் நடனமாடச் ெசல்ல   ம்  ேறன் . யா க்காக ம் நாட் யமாடப் ேபாவைத 
நான்  ட் க் ெகா க்கமாட்ேடன் . நான்  இைதேயா அைதேயா, யா க்காக ம்  ட்  டமாட்ேடன் , 
என  மைன யானா ம் சரி என்  ள்ைளகளானா ம் சரி, அல்ல  நான் ேந க் ற இவ் ல ன்  
காரியங்கைளயானா ம் சரி' '). ' 'இப்ெபா  , இங்ேக ேநாக் ங்கள், சேகாதரன்   ரன்ஹாம் 
அவர்கேள, நான்  உங்க க் ச ் ெசால்லப்ேபாவ  என்னெவனில்: நான்  அைத  ட்  ட 
ேவண் ெமன்  நீங்கள்      ர்களா?' என்  ேகட் ர்கள் .

நீங்கள்  ஒன்ைற ம் நி த்த ேவண்டாம். நீங்கள்  உள்ேள வா ங்கள். அ  தானாகேவ 
நின்   ம்.

ஆனால் நீங்கேளா,  ' 'நல்ல , நான் அைதச் ெசய்யமாட்ேடன் . நான்  அைதச் 
ெசய்யேவண் ய ல்ைல. நான் சைபையச் ேசர்ந்தவனாக இ க் ேறன் . உங்கைள ம் இன் ம் 
ேவ  யாைர ம்  ட நல்லவனாகத்தான்  இ க் ேறன் '' என்       ர்கள்.

அப்ப ேய ைவத் க் ெகாள் ங்கள் , சேகாதரேன, உங்க க்  சரி என்றால், அப்ப ேய 
ைவத் க்ெகாள் ங்கள். சத் யத் ற்  ெச ெகா ங்கள்.

''இங்ேக  றப்ப வைத கவனி ங்கள் .  தா  மாரன் பரி த்த ஆ  ...?

'' நல்ல . நீங்கள்  அவ்வாேற ைவத் க்ெகாள்ள   ம் னால் , ெதாடர்ந்  அ ல் ெசல் ங்கள் . 
எக்காளமான  என்னத்ைத ஒ த் க்   ய  என்பைதக் ேகட்  க்  ர்கள் . அ  என்ன 
ஸ்வரத்ைத இைசத்த  என்பைத ேகட் ர்கள். ேவதம்   ய ... (ஓ ேதவேன!) அைத ேநாக் ங்கள் 
அ த்த மணி ேநரத் ற் ரிய ெசய் க்  இ  ஒ  ெபா ளாக அைமயலாம் அல்லவா? 
''எக்காளமான   ளங்காத சத்த ட்டால்  .

உங்க ைடய ஸ்தாபனங்கள்  ' தா,  மாரன் , பரி த்த ஆ ''என்    னால், அ  
எக்காளத்ைதப் ேபால் சப்த ட ல்ைல.

''எக்காள ம்  ளங்காத சத்த ட்டால்  எவன்  த்தத் ற்  ஆயத்தம் பண் வான் ?“'.

''... ேவைலக்காரன்  என் எஜமாைன ம் ேந க் ேறன்  என்  மனப் ர்வமாய்ச் 
ெசால்வானானால்...''
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“என்ைன இவ் தச் ெசயல்கைளச ்ெசய் ம்ப  ெசய்யச் ெசய் ம்  சாைச நான் ேந க் ேறன் , 
அெதல்லாம் சரிதான் . நீங்கள்     ன எண்ணம் ெகாண்டவர்களாக இ க்  ர்கள் . நீங்கள்  
 க ம்    ன  த்  ள்ளவர்கள் . இந்த ெபரிய காரியங்கெளல்லாம் நமக்  இ ந்தாக ேவண் ம். 
நான் அைவகைள ேந க் ேறன் . இந்த உல க்  உரிய அக்காரியங்கள்  அைவகள் . எங்க க்  
நடனங்கள்  உள்ளன. எங்கள்  சைப ல்  ட்   ைளயாட்  உள்ள . அைதப்ேபான்ற ேவ  
காரியங்க ம் உள்ள . இைவகளினால்  எங்க க்  நல்ல ேநரம் உள்ள . அங்ேக உங்க க்  
இ க் றைவகைள ட நல்ல காரியங்கள்  எங்க க்  உள்ள ' என்      ர்கள் .

சரி, அப்ப ேய ைவத் க்ெகாள் ங்கள். உங்க க்  அ  சரி.

''... நான்   தைல ெபற் ப்ேபாக மன ல்ைல...'' நீங்கள்     ற அந்த ஆ க் ரிய 
 யா னத் ற் ள் ெசல்ல நான்   ம்ப ல்ைல என்      ர்கள்.

“அவன் எஜமான் (அ   சாசா ம்) அவைன நியாயா ப களிடத் ல் அைழத் க் 
ெகாண் ேபாய் , அவைனக் கத ன்  அ ேகயாவ ...

(ஊ! அ  என்ன? யார ்அந்த கத ? (சைப யார,்  “இேய    ஸ்  என்     ன்றார ் -ஆ .) 
''உனக்   ன்பாக  ஒ  வாசைல  நான்  ைவப்ேபன் ''.  எப்ெபா     கத் ன்   த் ைர  வந்த ?
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 றந்தவாசைல ைவத்  க் ற இக்காலத் ல்  தான் இ    கமான  தன்  த் ைரைய இ த ன்  
இ  க்கட்டமா ம்.)...

அவைனக் கத ன்  அ ேகயாவ  கத  நிைல ன்  அ ேகயாவ  ேசரப்பண்ணி. . .  (அ  
கல்வாரிையக்   க் ற . அங்ேக எஜமான் அவன்  காைதக் கம்  னாேல  த்தக்கடவன்;  ன்  
அவன் என்ைறக் ம் அவனிடத் ேல ேச த் க் ெகாண்  க்கக்கடவன் .“

''சேகாதரன்  ரன்ஹாேம, நீங்கள்  என்ன ெசால்   ர்கள்?

நீங்கள்    ேசஷ சத் யமான  ெதானிக்கக் ேகட் ம், அ ல் நடக்க நீங்கள்  ம த்  ட்டால் , 
அப்ெபா   ேதவன் தாேம உங்கள்  காைத, இனி ஒ ேபா ம் அைதக் ேகட்கக்  டாதப  
அைடயாளப்ப த்    றார். அதனால், நீங்கள்   வ க் ம் மரணத் ற் ம் இைடேய உள்ள 
ேகாட்ைட தாண்      ர்கள். அப்ெபா   நீங்கள்  உங்கள்  ஸ்தாபன சங்கத்ேதா   த ள்ள 
உங்கள்  வாழ்நாள்   வ ம் என்ெறன் மாக ெசன்      ர்கள்.  ( ள்ைளகேள, ஒளி ல் 
நட ங்கள் , அ தான் சரியான ) நீங்கள்  அந்த எஜமாைன என்ெறன் மாக ேச ப் ர்கள் .

உங்க க்    ப்ப ல்ைல...154

பா ங்கள், எக்காளமான   ழங் ய . அ னால் அவன்   தைல ெபற் ப்ேபாக    ம், 
அ  ேதவ ைடய   ைபயா  க் ற . அ தாேன     வ டமா  க் ற . 
 ர்த் யைடந்ததாக இ க் ற . பாவத் ன்  நாளான    வைடந்   ட்ட , சேகாதரேன. 
பாவத் ற்  ஊ யம் ெசய் ம் ஒவ்ெவா வ க் ம் நான்    ேறன்;  (அவர்கள் ஒ நாடா ல்  
ேகட் றவர்களா  ம் சரி, பார்க்கத்தக்கதாக அமர்ந்  க் ம் சைபயாரானா ம்  சரி) 
பாவத் ற்  ஊ யம் ெசய் ம் ஒவ்ெவா  வ க் ம்    ேறன் , பாவத் ன்  நாளான  
  வைடந்  ட்ட . இேய  மரித்தார், எனேவ நீங்கள்  இனி பாவத் ற்  ஊ யம் ெசய்ய 
ேவண் ய ல்ைல. மதக்ேகாட்பா க க் ம், ஸ்தாபனங்க க் ம்  ன்பாக நீங்கள்  இனி 
தைலவணங்கத் ேதைவ ல்ைல.

' மாரன் உங்கைள   தைலயாக் னால்  ெமய்காகேவ   தைலயா ர்கள் . நீங்கள்  
  தைலயா ச் ெசல்ல   ம் னால்,  மார க் ள்    தைலயா ச் ெசல்ல   ம் னால் , 
எல்லாவற் னின் ம் உங்கைள    த் க் ெகாண்  அவைர ேச  ங்கள் . வா ங்கள் .

ஆனால் நீங்கள்  அவ்வா  ெசய்ய  ம்பா  ல் , அப்ெபா   உங்க ைடய மத 
ஸ்தாபனமான . உங்க ைடய எஜமானானவன் , அல்ல  நீங்கள்  யாைர ேச த் க் 
ெகாண்  க்  ர்கேளா அவன், இனிேமல் ஒ ேபா ம்   ேசஷ எக்காளத்ைதக் ேகட்கேவ 
 டாதப , உங்க ைடய காைதக் த்  அைடயாளப்ப த்   வான் . ேதவன் எப்ெபா  தாவ  
உங்களிடம் ேப ,  ' 'வா, இ ேவ த ணம் என்  அைழத்தால், அப்ெபா  , நீங்கள்  அவர ்
ேப வைதப்  றக்கணித்தால், சத் யத் ற்  ெச ெகா க்க   யாதப  க னமைடந்தவராக 
இ க் ம்ப , அவ ைடய அைடயாளத்ைத நீங்கள்  ெபற் க் ெகாண்    ர்கள் . அ தான் 
 சா ன்   த் ையா ம். அ ேவ   கத் ன்   த் ைர யா ம். அைதப் பார்த் ர்களா?

  கத் ன்   த் ைரயான  என்ன ெசய் ற ? உங்கைள  ண் ம் ேராமானியக் 
ெகாள்ைக ல் , மத ஸ்தாபனக் ேகாட்பாட் ல்  ைவத்    ற . இனி உங்களால் ெவளிேய வந்  
 தந் ரமைடய   யா . அைதத்தான்  சதா ேச க் றவர்களா  ப் ர்கள். அங்ேகதான்  
  கத் ன்   த் ைரயான  இ க் ற . அ  க னமான  ஷயமாகத்தான்  இ க் ற . 
நண்பர்கேள, அ  ெவட்  ற . ஆனால் அ தான் ... நான்  அதற்  ெபா ப்பாளியல்ல... ேவதம் 
என்ன    றேதா அைதேய நான்    ேறன் .

இப்ெபா  ,  'நீ   தைலயா  க் றாய்'' என்   ழங்க  ற நற்ெசய் யா ய   ேசஷ 
எக்காளம்  ழங் வைதக் ேகட்பதற்   ன்னைடயாளமாக, நிழலாக, பைழய ஏற்பாட் ல்  
 றப்பட் ள்ள  ஷயம் இ . இனி நீ கட் ண்   டக்கத் ேதைவ ல்ைல, நீ   வ மாக   ஸ்  
இேய  க் ள்    தைலயா   க் றாய், இனிபாவங்கள்  ஏ  ல்ைல. நீங்கள்  இனிச் 
ெசய்வ ல்ைல என்  உங்க க் த் ெதரி க் ற .
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நீங்கள்  இவ் லைக ேந த்தால், ேவதம் உங்க க் க்    ற .  ' 'நீங்கள்  உலகத்  ம் 
உலகத்  ள்ளைவகளி ம் அன்   ர்ந்தால் , ேதவ ைடய அன்  உங்களிடத் ல்  இல்ைல''. அ  
உண்ைம. உலகத்  ம் உலகத்  ள்ளைவகளி ம் அன்   ர்ந்தால், ேதவ ைடய அன்  
உங்களிடத் ல்  இல்ைல.

அப்ப ெயன்றால், மார்க்கத் ன்  ெபயரால் இன்  உல ல் நடந்  ெகாண்  க் ற ெபரிய 
காரியங்  கைளப்பற்  என்ன? அைவகள்  உலகத் ன்  காரியங்கள்  ஆ ம். பன்  அைடக் ம் 
பட்  ல்  உள்ள பன்  தன் உணைவ ஆவ டன்   ங் வ  ேபால், மக்க ம் உலகத் ற் ரிய 
இக்காரியங்கைள ஆவ டன்    ங்  றார்கள் .  “ஓ, இ  அ ைமயா   க் ற . அைதப்பற்  
ஒன் ம் தவ ல்ைல'' என்     றார்கள். பார்த் ர்களா? அவர்கள்   த் ைர டப்பட் , 
அைடயாளப்ப த்தப்பட் ள்  ளார்கள்.

 தர்களில்   யானவர்கள்  என்ப  யார ்என்பைதப் பற்  ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாரா ரம் 
ேபர ் யார ் என்பைதப் பற்  ம்  ரிந்  ெகாண் ர்களா? அவர்கள் எங்ேக அமர்ந்  ந் , 
காத் க்ெகாண்  க்   றார்கள்?  இேத  மணி  ேவைள ல்  தான்.   த்  ல்லாத  கன்னியர்
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எண்ெணைய எ த் க் ெகாள்ளமாட்டார்கள்  என்பைத ம் , அவர்கள் தாேம எ ம் , நியாயத் ர்ப்  
நாளில் நல்லைவக ம், ெபால்லாங்கானைவக ம்  ரிக்கப்ப ம் நாளில்  ரிக்கப்ப வார்கள் 
என்பைத உங்களால் காண   ந்ததா? எண்ெணையப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய  அவ யம் 
என்பைத  த்  ல்லாத கன்னிைக அ ந் , இப்ெபா   நடப்பைதப் ேபால, அைதத் ேத ச்ெசன்ற 
அேத ேநரத் ல் மணவாளன்  வந்  ட்டார் என்பைதப்  ரிந் ெகாண் ர்களா?

அப்ப யா ன்  நாம்    க்  எவ்வள  ச பமா  க் ேறாம்? இப்ெபா ேத! நமக்  இன் ம் 
   ய ேநரந்தான் இ க் ற . இன் ம் எவ்வள  ேநரம் நீ க் ம் என்ப  எனக் த் ெதரியா . 
எப்ெபா   என்  என்னால்  ற   யா . எனக் த் ெதரியா . ஒ ேவைள இன்ெனா  வ டம் 
  க்கலாம். அ  ஒ  ேவைள இன்ெனா  பத்  வ டங்கள்  ஆகலாம். அல்ல  நாற்ப  
ஆண் கள் ஆகக்  ம். அல்ல  நாற்ப  நி டங்கள்  மட் ேம ட ஆகலாம். எனக் த் ெதரியா . 
என்னால்  ற   யா . ஆனால்அ  ச பமாக இ க் றெதன்  மட் ம் எனக் த் ெதரி ம். அ  
 க ம் ச பமா ள்ள . கர்த்த ைடய ஆ யானவர்...

ஒ  சமயமான  வரப்ேபா ற , அப்ெபா    தலாவதாக சைபயான   ளிர்ந்  ேபா ற 
நிைலக் ப்ேபாக ஆரம் க் ம். கடந்த  ல ஆண் களில் சைபயான  அவ்வா   ளிர்ந்  ேபா ற 
நிைலைய அைடய ஆரம் த்தைத எத்தைன ேபர்கள்  கவனித்  க்  ர்கள் ? நிச்சயமாக. அ  
எதற் ள் ேபாகப்ேபா ற ? லேவா க்ேகயா. இன் ர ல் அ   ந்  நாம் அந்த சைபக் 
காலத் ற் ரிய  தன் இன்னார் என்பைத கண்   த்  பார்த் , அவ ைடய ெசய் ைய ம் 
நாம் கண் ெகாண் , அ  எப்ப  இ க் ம் என்பைத ம், லேவா க்ேகயா சைபக்காலத் ன்  
   ல்  அவள் நித் யத் ற் ள்  ேபாய்   வைடந்  அதற் ள்  பரந்  நிற் றெபா   
எப்ப   க் ம் என்பைதெயல்லாம் நாம் காணலாம்.
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ஓ, நான் அவைர ேந க் ேறன் . நீங்கள்  ேந க்க ல்ைலயா? ஆம், ஐயா.158

ஓ, ேதவ ைடய  த் ையான  என்னவா  க் ற ? பரி த்த ஆ .   கத் ன்  
 த் ைரயான  என்னவா  க் ற ? பரி த்த ஆ ைய  றக்கணித்தேலயா ம். அந்த இ  
 ரி னர், அவர்கள் ஒ வர ்காண் ன்றனர்... நல்ல , அவர்கள் ...    ல் எத்தைன ேபர ்அைதப் 
ெபற் க் ெகாள்ளாம  ந்தனர்?“  த்தரிக்கப்படாதவர் யாவ ேம   கத் ன்   த் ைரையப் 
ெபற் க் ெகாண்டனர.்'' எத்தைன ேபர்கள் ேதவ ைடய  த் ைரையப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ல்ைலேயா, அவர்கள் யாவ ம்   கத் ன்   த் ைரையப் 
ெபற் க்ெகாண்டனர.்

ேதவ ைடய  த் ைரயான  பரி த்த ஆ யா ம். ேவதம் அவ்வா     ள்ள . அைதக் 
  த்  ேவதத் ல்  றப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  இடத்  ம், அ  ேதவ ைடய அைடயாளம், 
ேதவ ைடய  த் ைர என்     ற . அம் த் ைரைய ெபற் ராதவர்கள்  யாவ ம், அைத 
 றக்கணித்தவர்கள் ஆவர.் அைத அவர்கள் எவ்வா   றக்கணித் ள்ளனர?் அதற்  
ெச ெகா க்க ம ப்ப ன்   லேம. அப்ப த்தாேன?

  வாசத்ைத நீங்கள்  எவ்வா  ெபற் க் ெகாள்   ர்கள்? ''ெச ெகா த்த ன்   லமாக.'' 
அ  எங்ேக அைடயாளப்ப த்தப்பட்ட ? ைக லா? இல்ைல. தைல லா? இல்ைல. அ  கா ேல 
தான் அைடயாளம் ேபாடப்பட்ட . “ெச ெகா த்தலா ம். அ  என்ன ெசய்த ? அைதக் ேகட்கேவ 
ம   ன்  றனர.்
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இனி ேமல் ேவண்டாம்' என்  நீங்கள்      ர்கள் . இனி நான் அைதப்பற்  ேகட்கமாட்ேடன் , 
அதேனா  எந்த சம்மந்த ம் எனக்  ேவண்டாம். அதேனா  எனக்  இனி ஒன் ம் இல்ைல'' என்  
    ர்கள்.

அ  அவர்கைளப் ேபாலேவ இ க் ற .... சேகாதரன்  ெந ல் அவர்கேள, இைத இப்ெபா   
நான்  ட்  ட் . . . .  “ஒ  தடைவ  ரகா க்கப்பட்டவர்கள்  ம த த் ப்ேபானால்  அவர்கைள 
  ப் ப்ப   டா  காரியம் என் ற  ஷயத்ைதப் பற்  உங்க க்  நான்  ற  ந்ேதன் . 
அவர்களால்  ேதவ ைடய இராஜ்யத் ல்   ரேவ ப்பதற்  இயலா . அ தாேன எல்ைலக் ேகாட் ல்  
நிற் ம்   வா கள் .

''ஏெனனில், ஒ  தரம்  ரகா ப் க்கப்பட் ம், பரம ஈைவ   பார்த் ம் , பரி த்த ஆ ையப் 
ெபற் ம், ேதவ ைடய நல்வார்த்ைதைய ம்

இனிவ ம் உலகத் ன்  ெபலன்கைள ம்   பார்த் ம்,

ம த த் ப்ேபானவர்கள் , ேதவ ைடய  மாரைனத் தாங்கேள ம ப  ம்   ைவ ல் 
அைறந்  அவமானப்ப த்  றப யால் ...

எ .6:4-6 “.... தன்ைனப் பரி த்தஞ் ெசய்த உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தத்ைத அ த்த 
ெமன்ெறண்ணினப யால் ...”

எ .10:29 '... மனந்  ம்  றதற்ேக வாய் அவர்கைள ம ப  ம்   ப் க் ற   டா  
காரியம்“

எ .6:6
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பா ங்கள். ஆனால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட ஒ வன்  இவ்வா  ெசய்வ  என்ப   ற்  ம் 
இயலாதகாரியமா ம். அவன் அவ்வா  ெசய்ய   யா . ஏெனனில், அவன் என்ன ெசய்வான்? 
பா ங்கள்?  ' 'உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தத்ைத நம் '. ஒ வன்  
ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவனா  ந்தால், அந்தக்  ட்டத் ல்  ஒ வனாக இ ந்தால் , அவனால் 
அவ்வா  ம த க்க   யா . அவ்வா  ெசய்வ  என்ப  அவ க்  இயலாத காரியமா ம்.

இப்ெபா  , இைத நாம் எ த் க்ெகாண்  இங்ேக வந்  க் ேறாம்.  “எப்ப ெயனில், 
தன்ேமல் அ க்க  ெபய் ற மைழையக்   த் ...  ள்ெச கைள ம்  ள்  ண் கைள ம்  
 ைளப் க் ற நிலேமா தகாததா ம்... இ க் ற ;  ட்ெடரிக்கப்ப வேத அ ன்    .” 
ேகா ைம மணிேயாபரம்  ட் க்  களஞ் யத் ல் ேசர்க்க எ த் ச்ெசல்ல  க் ற ) ஆனால் 
இந்த  வைன அளிக் ம் மைழயான  கைள, ேகா ைம ஆ ய இரண் ன்  ேம ேம ெபய் ற . 
அைவ ரண் ேம மைழ வ வைதக்    த்  ம ழ்ந்  களி ர்ந் , அ  வ வைதப்பற்  
ஒேர தமாகத்தான்  எண்   ன்றன. ஆனால் அைவக ைடய கனிகளினால் நீங்கள்  அைவகைள 
அ  ர்கள். அைவகள்  கைள ன்  கனிகைளயா அல்ல  ேகா ைம மணி ன் கனிகைளக் 
ெகாண்டைவயா என்பைத அவற் ன்  கனிையக் ெகாண்  அ ந் ெகாள்   ர்கள் . இப்ெபா   
ேகா ைமையக்   த் ...
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இப்ெபா  , அைதப்பற்  அ ந் ெகாள்வ  எவ்வாெரனில்... இந்த எல்ைலக்ேகா  
  வா ையக்   த்  உங்க க்  காண் க் ம்ப யாக நீங்கள்  அைதப்  ரிந் ெகாள்வதற்காக 
நான் இந்த  த்  ல் லாத கன்னிைகைய உங்க க்  காண் க் ேறன் . இஸ்ரேவலரின்  மத்  ல், 
இந்த எல்ைலக்ேகா    வா  ேல, அவர்கள்  காேதஸ்  பர்ேனயா க்  வ ைக ல் என்ன 
ேநரி  ற  என்பைதக் கவனி ங்கள் . நான் அைதப்பற்  ஆ யாகமத்    ந்  யாத் ராகமம் 
  ய  ன் ம்  ன் ம் எ த் , இந்த வ ப்  அைதக் காணத்தவறக் டா  என்பதற்காக நான் 
உங்க க்   ன்னைடயாளத் ைதக் காண் த்ேதன் .
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யாத் ராகமத் ல் இந்த ஜனங்கள்  காேதஸ்  பர்ேனயா க்  வ ைக ல்... காேதஸ்  பர்ேனயா 
தான் அந்தக்காலத் ல்  உல க்ேக நியாயாசனமாக இ ந்த . அங்ேக தான் இஸ்ரேவல் தன் ைடய 
நியாயாசனத்ைதப் ெபற்ற . அந்த மைல ல் அவர்கள் பத் க்கட்டைளகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள 
வ  றவைர  ம், அவர்கள் 1 1  நாட்கள்   ரயாணம் ெசய்தார்கள். அங்ேக தான் அவர்கள் 
நியாயத் ர்ப்ைப சந் த்தார்கள் . ' 'அவர்கள் கடேலாரமாக 11 நாட்கள்   ரயாணம் ெசய்தார்கள்'' 
என்  ேவதம்    ற .  1 1  நாட்கள்  ரயாணம்ெசய் , அவர்கள் காேதஸசக்  வந்  
ேசர்ந்தார்கள். அங்ேக அவர்கள்  நியாயந் ர்க்கப்பட்டார்கள்.
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இன் ம் நான்  நாட்களில்  ேதவன் அவர்கைளக் கானா க் ள் ெகாண்  ெசன்  டப் 
ேபா றதற்  இ ந்தேபா , அவர்கள்  ண் ம் வனாந்தரத் ல் வந்த வ ேய   ம் ப்ேபாய் 
வனாந் ரத் ல் அைலந்   ரி ம்ப  ஆனார்கள் . அவர்கள் கட்டைளகைளப் ெபற்றார்கள். 
 ண் ம்   ம் ப்ேபானார்கள் . அப் றம் என்ன ேநரிட்ட ?

அவர்கள்  ண் ம் இங்ேக வந்  அங்  ந்  11 நாட்கள்   ரயாணத் ல், காேதஸ்  பரேனயா ல் 
தங்க ைடய நியாயத் ர்ப்பண்ைட ல் அவர்கள்  வந்  ேசர்ந்தார்கள்.

என்ன ேநரிட்ட ? ஒவ்ெவா  ேகாத் ரத்  ம் ஒவ்ெவா வனாக ேமாேச ெதரிந் ெகாண் , 
''நீங்கள்  ேபாய் ேதசத்ைத ேவ  பார்த் , அ  எப்ப ப்பட்ட ேதசம் என்பைதக் கண்  வா ங்கள்'' 
என்    னான். அவர்கள்  யாவ ம் அங்  ெசன்  அைத ேநாக் னார்கள். அவர்களில்  இ வர ்
ேபாய் ஒ  ெபரிய  ராட்ைசக்  ைலைய எ த் க்ெகாண்டார்கள் . இ  இ வர ் மக்கேவண் ய 
அள க்  ெபரிய  ைலயாக இ ந்த .
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அத்ேதசம் எத்தைகய ேதசம் என்பைத ேபாய் கண்ட ந்    ம்  வந்த  ற  அவர்கள் என்ன 
ெசய்தார்கள்? அங்ேக அவர்கள் எேமாரியர் மற் ம் இன்ன ற மக்கைளக் கண்டார்கள். 
அவர்கைளப்பற்  இஸ்ரேவலர், ''அவர்கள்  இராட்சதர்கள்'' என்    னார்கள். அவர்கள் கா னின்  
 த் ரராவர். அங்ேக   வாக அத்ேதசத்ைத அைடந்  அங்  இ ந்தார்கள்.

அவன்   னான்.  ' 'அவர்கள் இராட்சதர்கள் '' அத்ேதசத்ைத எ த் க்ெகாள்ள  யா . 
அவர்க  ைடய ேதசம்   ைம ம் ெபரிய ம ல்  ழ்ந்த பட்டணங்கள்  ஆ ம். அவர்கள்  
கண்க க்  நாங்கள்  ெவட் க் ளிகைளப்ேபால் இ ந்ேதாம்''.

அவர்கள் என்ன ெசய்  ட்டார்கள்? அவர்கள்   ைமயாக அத்ேதசத்ைத பார்ைவ ட்  
 ட்டார்கள். அத்ேதசத் ன்  கனிையக் ட அவர்கள்   பார்த்  ட்டார்கள். பா ங்கள், காேல ம் 
ேயா வா ம்  ட அங்ேக ேபாய் அத்ேதசத் ன்  நிைலைய  ளக் ம்  அத்தாட் ையத் தங்கள்  
ேதாள்களின்  ேமல்  மந்  ெகாண்  வந்  ந்தனர்.
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காேல ம் ேயா வா ம், ''நாம் அத்ேதசத்ைதக் ைகப்பற் ட நமக்  இய ம் என்    னார்கள். 
பார்த் ர்களா? ஏன்? ஏெனனில் காேல ம் ேயா வா ம் வார்த்ைதைய உற்  ேநாக் னவர்களாகேவ 
இ ந்தார்கள். ேதவன்   னார,்  ' 'இத்ேதசம் உங்க ைடய . ேதசம்   வ  ம் எேமாரிய ம், 
ஏ ய ம், மற் ம் பல்ேவ  ஜா  ன ம் ஆ ேயாரால் நிைறந் ள்ள . ஆனால் ேதசேமா 
உங்க ைடய . உங்கள்  பாதம்  க் ம் ஒவ்ெவா  இட ம் உங்க க் ச் ெசாந்தமானதா ம். 
நான் அைத உங்க க் க் ெகா ப்ேபன் . அ  உங்க ைடய . ஆகேவ அைத ேநாக்  நடந்  
ெகாண்ேட  ங்கள் '' என்    னார.்
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ஆனால் அவர்கேளா,  “ஓ இல்ைல, அவ் தமாக நாங்கள்  ஒ  எ ப் தைலக் 
ெகாண்  க்க  யா . ஏன் ெதரி மா? ஆர்ச்  ஷப் அல்ல   ஷப்ேபா அல்ல  ப்ெரஸ் டேரா, 
அல்ல  ேவ  யா ேமா வந்  எங்கைளெயல்லாம் ெவளிேய  ரத்    வாேர'' என்றனர். ஹ 
 ன்ேன ெசல் ங்கள் , நாம் அைத அைடேவாம்.

இப்ெபா  , இந்த இ வ ம்   ம்  வந் , ''அத்ேதசத்ைத நாம் ைகப்பற் ட நம்மால் இய ம். 
ஏெனனில் ேதவன் அவ்வா     ள்ளார். எனேவ நாம் ேபாய் அத்ேதசத்ைத எ த் க்ெகாள்ேவாம் '' 
என்றார்கள் .
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ஆனால் பா ங்கள், இந்த எல்ைலக்ேகா    வா கேளா, ேதசத் ன்  கனிைய    பார்க்க 
 ரத்   ந்  வந்தவர்கள் , அவர்கள், ''அ   க ம்   யாக இ க் ற . ஆனால், ஓ, நம்மால் 
அத்ேதசத்ைத ைகப்பற்ற   யா '' என்றார்கள் .

இப்ெபா   அ  என்ன? இன்ைறக்    வா  இ க் றான் . இந்த ஆைள கவனி ங்கள் . 
ேதவன் அவ க்  ஒ  அைழப்ைபக் ெகா க் றார.் ஊள ஊ. அ  சரி. இப்ெபா    த ல் 
அவன் இரட் க்கப்ப  றான் . அவ ைடய தாய்  ணிகைளத்  ைவத்   ைழப்ைப நடத் , 
அைதக்ெகாண்  அவைன ஒ  கல் ரிக் ,  ரசங் ப்ப  எப்ப  என்பதற் ரிய கல் ையக் 
கற் ம்ப  அ ப்  ைவக் றாள்.

அவன் இன்ன ம்  ந் க் றான் ... ெபண்கள்  ஒ க்கக்ேகடாக உைட  த்  வைத அவன் 
காண்ைக ல் , அ  அவைன ெவ வாக மன ைடயச் ெசய் ற .  கெரட் களின்   ைகைய 
 க ைக ல்  ைக  ப்பைத த ர்க்க அவனால்  இயலாமற் ேபா ற . அ  தவறான  என்பைத 
அவன் அ வான் . அவன் அைதச் ெசய்ய   ம்  ற ல்ைல. எனேவ அவன், “கர்த்தாேவ, என்ைன 
பரி த்தமாக் ம், அந்தக் காரியத்ைத என்ைன ட்  அகற் ப்ேபா ம்'' என்  ேவண் ம் றான் .

ேதவன் அவனிடம் , ''நல்ல , நான்  அைத உனக்காகெசய்ேவன் , மகேன, அைவ யாவற்ைற ம் நீ 
உன்ைன  ட்  அகற் ப்ேபா '' என்பார்.

ஒ  இர ல் அவன் ஒ      ட்டத் ற் ச் ெசன் , அங்  பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதக் 
  த்  ேபசப்ப வைதக் ேகட் றான் .
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அவன்  தல் அ யா ய நீ மானாக் தைல அைடந்   ட்டான், இரண்டாவ  கட்டமா ய 
பரி த்தமா தைல ம் அைடந்தான் . இப்ெபா   பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத் ற்  
ஆயத்தமா   ட்டான். பா ங்கள்: ஒன் , இரண் , ன் . அவன் ஞானஸ்நானத் ற்  
ஆயத்தமா  ட்டான் .

அவன் அங்ேக ேபாய்ச் ேச ைக ல், ேவதாகமத்ைத நன்  ப க் றான் .  ' 'அவர்கள் 
அவ்வா தான்  ெசய்தார்கள். அ  சரிதான். ஞானஸ்நானமான  இேய  ன்  நாமத் ல் தான் 
ெகா க்கப்படேவண் ம். அவர்க ம் அப்ப த்தான்  ெசய்தார்கள். அ  சரிதான் . நான் ேவதம் 
  வ  ம் ப க் ேறன் . அவர ் சரியாக வார்த்ைத ல் தான் இ க் றார'்' என்ற    றான் . 
'' ஷப், நீங்கள்  இைதப்பற்  என்ன நிைனக்  ர்கள்?'' என்  ேகட் றான் .

“அந்த அபத்தெமல்லாம் ேவண்டாம்'' என் றார்.

“ஓ அப்ப யா?'' என் றான் . 'அவர்கள் பரி த்த ஆ ையப் ெபற்றார்கள். அந்நிய பாைஷகளில் 
ேப னார்கேள, அவர்கள்  இைதச் ெசய்தார்கள், அவர்கள்  ணியாளிகைள ெசாஸ்தமாக் னார்கள் . 
ஓ ஆம். சரியாக அவ்வா  தான்.'' என்     றான் . அவர்கள் இவ்வா  ேதசத் ன்  எல்ைல ல் 
இ ந்  ெகாண்  அந்த நல்ல ேதசத்ைத ேநாக் ப் பார்க் றார்கள்.

“ஓ, நான் இைதப்ேபாய் என் சைபக்  ேபா த்   ட்டால்.... ஓ, நான்  ஒ  ப்ெரஸ் ேடரியன் , 
ெமேதா ஸ்ட், பாப் ஸ்ட். ஓ.  ஷப் என்ைன ெவளிேய தள்ளி  வார், நாங்கள்  அைதச் ெசய்ய 
  யா . அவ் தமானெதா   ட்டத்ைத எங்கள்  சைப ல் நடத் ட   யா . ஒவ்ெவா வ ம் 
சைப   ந்  ெவளிநடப்  ெசய்   வார்கள்” என்     றார்கள்.

ஒ  தடைவ ஒ வன்  இதனால்  ரகா க்கப்பட் ம், பரம் ஈைவ   பார்த் ம், அவன் 
ெதரிந் ெகாண்ட அந்த பாைத   ந்  அவன்   ந் ேபானால், அவைனப்   ப் ப்ப   டாத 
காரியம். ஏெனனில் அவன் ேதவ க்   ேராதமாக பாவஞ்ெசய்  ட்டான் .
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பாவமான  என்ன? அ  வாசம் தான். அவன் ேதவ க்   ேராதமாக பாவம் ெசய்  ட்டான் . 
அவன் தன்ைன  த் கரித்த உடன்ப க்ைகைய, அ  ஏேதா பரி த்த ல்லாத ஒன்றாக 
க   ட்டான் . அவைன அங்ேக ெகாண் வந்த   ைப ன்   ரிையகைள அலட் யம் 
ெசய்  ட்டான் . அங்ேக அவ க்ெகன இனிேமல் ப ேய இல்ைல. ஆனால் பயப்படத்தக்க 
 தமான சத்  ைவப் பட் க் ம் ேதவ ேகாபாக் ைனயான  காத் க்ெகாண்  க்  ற .

''ப வாங் தல் எனக்ேக உரிய '' என்  கர்த்தர்    றார.்  “ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  
இ  ற ம் க க் ள்ள எந்தப் பட்டயத்  ம் க க்கானதா ம், ஆத் மாைவ ம் , ஆ ைய ம் 
க க்கைள ம் ஊைன ம்  ரிக்கத்தக்கதாக உ வக் த்  றதா ம், இ தயத் ன்  நிைன  
கைள ம் ேயாசைனகைள ம் வைகய க் றதா ம் இ க் ற . ஒளிைய நீங்கள்  காண்ைக ல்  
அ ேல நட ங்கள் ! நட ங்கள்! நீங்கள்  எங்ேக ேபாய்க் ெகாண்  க்  ர்கள்  என்பைத  அ  ர்கள்.
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ஆ  ம் ெதாடர்ந்  நடந்  ெசல் ங்கள் . கல்வாரிைய ேநாக்  நட ங்கள் , கல்வாரி ன்  ேமல் 
அர்த்த ள்ள பார்ைவைய ப த்  ங்கள் , நட ங்கள். நடந்  ங்கள் .

ஓ ேதவேன, ஒ  நாளில் சைபயான ... ஏேனாக்  சைபக்   ன்னைடயாளமா  க் றான் . 
ஐந்   ஆண் கள் அவன் ேதவ க்   ன்பாக நடந்தான் . ேதவன்   யயாவற்ைற ம் 
ெசய்தவனாக இ ந்தான்  என்ற சாட் ேயா  அவன் ஒளி ல் நடந்தவனாக இ ந்தான் . அவன் 
ேதவைனப்  ரியப்ப த் னான் . கர்த்தர் என்ன   னாேரா அவற்ைற ஏேனாக்  ெசய்தான் . அவன் 
ஒ   ன்னைடயாளமானவன் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் .
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ேபைழேயா  தர்க க்   ன்னைடயாளமாக இ க் ற . இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம் 
ேபரா ய  தர்க க்   ன்னைடயாளமாக ேபைழ இ க் ற . ேநாவா ம் அவ ைடய 
  ம்பத் ன  மா ய ேபைழ  ள்ளவர்கள்  ஜலப் ரளயத் ன்  வ யாக கடந் ெசன்றார்கள். 
ஆனால் ஏேனாக்ேகா ஜலப் ரளயத் ற்   ன்னால், பரம ட் ைன அைடந்தான் . அைத நீங்கள்  
அ  ர்கள். ஆகேவ, ஏேனாக்  ெதாடர்ந்  ஒளி ல் நடந்  ெசன்றான். ஆகேவ அவ்வா  அவன் 
நடந்  ெசல் ைக ல், ஒ நாள்  அவன  பாதங்கள்   ைய  ட்  ேமேல  ளம்  ட்டதாக 
உணர்ந்தான் . அவன் ெதாடர்ந்  நடந் ெசன்  மரியாமேலேய ம ைமக் ள்  நடந்  
ெசன்  ட்டான் , அப்ப த்தான்  நடந்த . ேதவன் அவைன எ த் க்ெகாண்டார், ஏெனனில், ''அவன் 
ேதவ ைடய ஒளி ல் நடந்தான் ' என்ற சாட் ேயா  ஒளி ல் நடந்தவனா  ந்தான் . அவன் 
ஒளி ல் நடந்  ெகாண்ேட  ந்தான் . நட ங்கள் . நடந்  ங்கள் .

சைபேய, நாம் நடந்  ெசல்வதற் ரிய பாதரட்ைசகைள அணிந்  ெகாள்ேவாம் .169

ஒளி ல் நட ங்கள் ,  வ் ய ஒளிய ேவ

அ னின்  இரக்கத் ன்   ரகாசமான பனித் ளிகள்  வநத ேவ

நம்ைமச்  ற்  ம் இர ம் பக ம் அ   ரகா க் ற ,

இேய  உலகத் ன்  ஒளியா  க் றார.்

இப்ெபா   நாம் அைதப் பா ேவாம்:

நாம் ஒளி ல் நடப்ேபாம், அ   வ் ய ஒளியாம்

அ னின்  இரக்கத் ன்   ரகாசமான ஒளி    ற 

இர ம் பக ம் நம்ைமச் ற்  ம்  ரகா க் ற ,

இேய  உலகத் ன்  ஒளியா  க் றார.்

ஒளி ன்  பரி த்தேர,

இேய ேவ உல ன்  ஒளிெயன் 

 ர த்தம் ெசய் ர்

அப்ெபா   பரேலாகத் ன்  மணிகள்

இேய  உல ன்  ஒளிெயன  ழங்  ேம

நாம் அச் ந்தர ஒளி ல் நடப்ேபாம்

அங்  ந்   ரகாசமா ள்ள இரக்கத் ன்

பனித் ளிகள்   ந்  ேம

அ  நம்ைமச்  ற்  இர ம் பக ம்  ரகா த்  ம்

இேய ேவ உல ன்  ஒளியா ள்ளார்.

சற்  ேநரம் நாம் நம் தைலகைள வணங் ேவாம். இங்  யா க்காவ  பரி த்த ஆ  னால் 
நிரப்பப்ப ம் அ பவத்ைதப் ெபற ேவண் ெமன வாஞ்ைச ள்ளவர்கள்  இ ப்பார்களா ன் . 
''சேகாதரன்  ரன்ஹாம் அவர்கேள, என்ைன நிைன   ங்கள் , சைபேய, என்ைன நிைன  
  ங்கள் . நான்  ஒளி ல் நடக்க   ம்  ேறன் . என்னில் கசப்பான ேவர் எ  ம் இ க்கலாகா  , 
என்னில் கசப்பான ேவர் எ  ம் இ க்கலாகா , இனிைம என்னில் ேவண் ம், நான் ேதவ ைடய 
ஊ யக்காரனாகேவ இ க்க  ம்  ேறன் '' என்    ங்கள்.  “கர்த்தாேவ என்ைன 
நிைன   ம்'' என்  கரத்ைத உயர்த் க்  ங்கள் .
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ஆம், இ ப  அல்ல  அதற் ம் ேமலான கரங்கள்  உயர்த்தப்பட் ள்ளன.

நாம் ெம வாக ஒன்  ேசர்ந்  பா ைக ல், தைலகைள வணங் ய வண்ணமாகேவ 
இ ங்கள் :



50பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

ஓ, இேய ேவ உல ன்  ஒளியா  க் றார்

நாம் இவ்ெவாளி ல் நடப்ேபாம், அ   ந்தர ஒளியாம்

 ரகாசமா ள்ள இரக்கத் ன்  பனித் ளிகளி னின்  அ  வ  ற 

இர ம் பக ம் நம்ைமச்  ற்   ரகா க் ற .

இேய ேவ உல ன்  ஒளியா  க் றார.்

ஒளி ன்  பரி த்தேர,

இேய ேவ உல ன்  ஒளிெயன் 

 ர த்தம் ெசய் ர்

அப்ெபா   பரேலாகத் ன்  மணிகள்

இேய  உல ன்  ஒளிெயன  ழங்  ேம

அ  நம்ைமச்  ற்  இர ம் பக ம்  ரகா த்  ம்

இேய ேவ உல ன்  ஒளியா ள்ளார்.

நாம் அச் ந்தர ஒளி ல் நடப்ேபாம்

அங்  ந்   ரகாசமா ள்ள இரக்கத் ன்  பனித்

 ளிகள்   ந்  ேம

நம்ைமச்  ற்  ம் இர ம் பக ம்  ரகா க் ற 

இேய ேவ உலகத் ன்  ஒளியாம்.

(சேகாதரன்  ரன்ஹாம் அவர்கள் ேமற்கண்ட பாடைல தனக் ள்  ெம வாக பா  றார் - ஆ ). 
ஆண்டவேர, இந்த ஜனங்கள்    ேசஷ ஒளி ல் நடக்க   ம்  இப்பாடைல தங்க க் ள்  
ெம வாக இைசத் க் ெகாண்  க்ைக ல், அவர்களின்   ைலேயறப்ெபற்ற இ தயங்கைள உம் 
கரத் ல் எ த் க்ெகாள் ம், கர்த்தாேவ .  அவர்கள் உம் ைட யவர்கள்  ஆக இ க் றார்கள் . 
அவர்கைள  த்  கரி ம், எல்லா  ைமைய ம், அ  வாசத்ைத ம் அவர்கைள  ட்  
அகற் ய  ம். உல ன்  ஒளியா  க் ற இேய  அவர்க க் ள் வரட் ம்.
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இங்ேக ைகக் ட்ைடகள் ைவக்கப் பட் ள்ளன. கர்த்தாேவ, இைவகள்   ணியா 
ளிக க்காக ம்,  ன்பப்ப பவர்க க்காக ம் ைவக்கப்பட் ள்ளன. கர்த்தரா ய இேய ேவ, 
அவர்களண்ைடக்  வந்  அவர்கைள  ணமாக் ம், அ னால் அவர்கள்  ஒளி ல் நடக்க    ேம, 
அ க் ர த்த  ம், கர்த்தாேவ.

எங்க க்  ெகா க்கப்பட்ட ேபாதைனக்காக நாங்கள்  உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம். 
பரி த்த ஆ யானவரின்   ரசன்னம் எங்கேளா  இ ந் , எம்ைமக்காத் , மணிக்கணக் ல்  
இங்ேக அமர்ந்  க்கச ் ெசய்ததற்காக நன்  ெச த்   ேறாம். மக்கள்  இந்த உஷ்ணமான 
அைற ல் அமர்ந்  காத் க்ெகாண்  க் றார்கள் . அவர்கள் எ ர்பார்ப் ேபா ம் 
ஆச்சரியத்ேதா ம் காத் க்ெகாண்  க்  றார்கள் . ஏெனனில், வசனமான  வா க்கப்ப  
ைக ல், தாங்கள்  கைட க்காலத் ல்  இ ப்பைத உணர்ந்  க் றார்கள் . உல ல்  களியாட்டம் 
தான்  ச்சமாக உள்ள . இந்நாட்களில்  ஒன் ல் , இந்த ேவஷமான, ேபா யானைவகெளல்லாம் 
ஒ ந்  ேபாம்.

ெதய் க  ரசன்னத் ல்  இ க் ம் ஒவ்ெவா  நபைர ம் நீர ்இரட் க்க ேவண் ெமன, ேதவேன, 
நான் ேவண்  ேறன் . அவர்கைள உம  ஆ யால்  இரட் த்த  ம். பரி த்த ஆ யானவர் தாேம 
அவர்கள் ஒவ்ெவா வர் ேம ம் வந் , அவர்கள் ஆ  ன் கனியா ய நீ ய ெபா ைம, தய , 
சமாதானம், ெபா ைம, சாந்த ணம்,  வாசம் ஆ யைவகைள பரி த்த ஆ க் ள்  ெபற் க ்
ெகாள் ம்ப  தா ம், கர்த்தாேவ .

இப்ெபா   உம் ைடய ேசைவக்காக அவர்கைள நான்  உம் டம் ஒப்பைடப்ேபன் . இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் னால் ேவண்  ேறன் . ஆெமன்.
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(நாம் பா ம் ெபா   நம் ைடய கரங்கைள உயர்த்  ேவாமாக) அ   ந்தர ஒளியாம்,

 ரகாசமான இரக்கத் ன்பனித் ளிகளினின்  அ   ந்  ற ,

நம்ைமச்  ற்  இர ம் பக ம்  ரகா க் ற ,

ஓ, இேய ேவ உல ன்  ஒளியா  க் றார.்



51பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

நான் அவைர ேந க் ேறன்  நான்  அவைர ேந க் ேறன்

ஏெனனில் அவர ்என்னில்  ந்  ேநசம் ெகாண் 

என் இரட் ப்ைப கல்வாரி   ைவ ல்  ரயத் ற்  வாங் னதால் .

ஓ, அவர ்அற் தமானவராக இ க்க ல்ைலயா? நாம் இப்ெபா   பத்  அல்ல  ப ைனந்  
நி ட ேநரத் ற்  அல்ல  எவ்வள  ேநரேமா அவ்வள  ேநரத் ற்  ஞானஸ்நான ஆராதைனைய 
நடத்  ேவாம். இங்ேக ஒ  இளம்ெபண்  ஞானஸ்நானம் ெசய்யப்ப வதற்காக இ க் றாள், அ  
சரிதாேன? ('அேநகர ் இ க் ன்றனர'்' என்  சேகாதரன் ெந ல்    றார ் -  ஆ ). மாைல ல் 
உள்ள ஞானஸ்நான ஆராதைன ல் ஞானஸ்நானம் எ க்க வர இயலாமல் இ ந் , காைல ல் 
உள்ள ஞானஸ்நான ஆராதைன ல் ஞானஸ்நானம் எ க்க   ம்  றவர்கள்  எத்தைன ேபர்கள்  
இ க் றார்கள்? ஒன் , இரண் ,  ன் , இவர்கள் இன்  ம யம் அல்ல  மாைல ஆராதைனக்  
 ன்பாக, இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் எ க்க வர இயலாமல் 
இ க் றார்கள் .  ள்ைளகேள, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.
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ேதவன் உங்க க்   ன்பாக  றந்த வாசைல ைவத்  க் றதற்காக நான் 
ம ழ்ச் யைட ேறன் . நீங்கள்  உள்ேள  ரேவ க்க இப்ெபா   ஆயத்தமாக இ க்  ர்கள் ; 
நீங்கள்  கல்லைறக் ள்  ேபாய், பைழயைவகெளல்லாம் உங்க க்  மரித்ததாக ஆ , 
அடக்கம்பண்ணப்ப வதற்காக இ க்  ர்கள் . இப்ெபா   இைத மன ல் ைவ ங்கள் , அதாவ , 
நீங்கள்  எ க் ம் ஞானஸ்நானம் ஆன , உங்க ைடய உள்ளத் ல் என்ன ேநரிட்  க் றேதா 
அைத ெவளிேய காட் வதாகத்தான்  அைமந் ள்ள .

நாம் அச் ந்தர ஒளி ல் நடந்  ேவாம் (ஆயத்தமா    ேவாம்)

அங்  ந்   ரகாசமா ள்ள இரக்கத் ன்  பனித் ளிகள்   ந்  ன்றன,

நம்ைமச்  ற்  ம் இர ம் பக ம்  ரகா க் ற 

ஓ இேய ேவ, உல ன்  ஒளியா  க் றார.்

ஓ, இந்த மகத்தான ஐக் யம்! நீங்கள்  அைதப்பற்  நல்லதாக உணர ல்ைலயா? ஓ, நான்  
 க ம் நன்றாக இ ப்பதாக உண  ேறன் , ச க்காரத்ைதக் ைகயாண் , பழங்காலத்  
அ க் த் ேதய்க் ம் ப்ரஷ்  ெகாண்  ேதய்த் , அ க்ைக ெயல்லாம் அகற்  ம் ஒ  இடத் ல்  
இ ந்   த்தம் ெசய்யப்பட்  வந்த  ேபால் நான் உண  ேறன் . என் சேகாதரன்   னார,் 
ஒ ேவைள இன்  காைல ல்  ஞானஸ்நானம் எ க்க  ம்  றவர்கள்  அைனவம்  எ க்கக்  ம் 
என் . எனேவ ஆயத்தமா ங்கள். ஞானஸ்நானத் ற்ெகன்ேற உள்ள  ரத் ேயக ஆைடகள்  
இன் ர ல் ஈரமாக ஆ   ம். அைதப்பற்  பரவா ல்ைல. நீங்கள்  அவ்வா  காைல ல்  
ஞானஸ்நானம் எ க்க   ம் னால்  ெசய் ங்கள் . இன்  காைல ல்  ஞானஸ்நானம் எ க்க 
  ம் னால் அப்ப ேய ெசய் ங்கள் . நாம் இேதா    த் க்ெகாண்  கடந்  ெசல்லேவண்  
ெமன எண்  ேறன், அப்ப த்தாேன சேகாதரன் ெந ல் அவர்கேள? நல்ல , ஐயா. எத்தைன 
ேபர்கள் இப்ெபா   தங்   ந் , ஞானஸ்நானம் ெகா க்கப்ப வைத காண   ம்   ர்கள்? 
ஒ ேவைள இைத நீங்கள்  இ வைர  ம் பார்த் ரா   ல்,  ல நி டங்கள்  தங் த்தரித் , 
அைதக் கண்  ட் ப்ேபாங்கள்.
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அப்ப த் தங்   ந்  அைதக்கண் ேபாக   யா  ல் பரவா ல்ைல, ஆனால் இர  
ஆராதைனக்  கடந்  ெசல்ேவாமாக. அங்ேக ெபரிய கண்ணா  இ க் ற , அதன் வ யாக 
ஞானஸ்  நானத் ற்காக தண்ணீ க் ள் ெசல் ம் ஒவ்ெவா வைர ம் நீங்கள்  கண் ெகாள்ளலாம். 
அ ன் தாக்கம் உங்க க்  ஏற்ப ம். நான் நிச்சயமாக இ க் ேறன் . ஞானஸ்நானத் ல் நாம் 
கர்த்தேரா  அடக்கம்பண்ணப்ப  ேறாம். ஆெமன் . அவர ் மரித்த  ேபால் நா ம் அவ ைடய 
மரணத் ற் ள்ளாக அடக்கம்பண்ணப்ப  ேறாம்.   தான  வ ள்ள வர்களாய் நடக் ம்ப , 
அவ ைடய உ ர்த் ெத த க் ள்ளாக நாம் எ ம்  ேறாம். கர்த்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக.

இன் ர ல் உள்ள பாடம் எைதப்பற் ய  என்  எத்தைன ேபர ் அ  ர்கள்? அ தான் 
லேவா க்ேகயா ஆ ம். சைபக் காலங்களின்  உச்சக்கட்டமான ம் கைட யான மா ம். நல்ல , 
நாம் ஞானஸ்நான ஆராதைனக் ள் ெசல்ேவாம். ெடட் , நீங்கள்  ஒ ேவைள நீங்கள்  ஞானஸ்நானம் 
எ க்க   ம்   ர்களா?  (ஒ  நாடா ல் கா  இடம் -  ஆ ... ஏற்கனேவ ஞானஸ்நானம் 
எ த்தா  ட்டதா? இப்ெபா    க்காேகா க் ப் ேபாக ேவண் ய  லர ்உள்ளனர்.
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ெஜபம்பண் ேவாம். கர்த்தரா ய இேய ேவ, அவர்கள்  ஆராதைன   வ  ம் அமர்ந்  ந்  
ெச ெகா த்  க் றார்கள் .  க்காேகா க்  அவர்கள்   றப்ப ைக ல், நாங்கள்  அவர்கைள 
இப்ெபா   உம் டம் அர்ப்பணிக் ேறாம், கர்த்தாேவ. அவர்கேளா   டப்ேபாம், கர்த்தாேவ. 
அவர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் இந்த அற்   ஒளிைய தங்கேளா  எ த் ச்ெசன் , அைத அவர்கள் 
ேபா ம் ஒவ்ெவா  இடத்  ம்  க்காேகா நகரம்   வ  ம் பரவச் ெசய்யட் ம், கர்த்தாேவ. 
அவர்கேளா  நீர ்இ ந்த  ம்.  ண் ம் நாங்கள்  சந் க் றவைர  ம் அவர்க ைடய ஆ கள்  
உம் ல் நங் ர ட்  க்கட் ம். இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறன். ஆெமன் .

(சேகா. ெந ல்  ர்க்கதரிசனம் உைரக் றார ்- ஆ )176
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“என் ஜனங்கேள, இந்த காைலேவைள ல் மற்ெறா  ைச இைத  ற   ம்  ேறன் . என் 
ஊ யகாரேன, நீ என் ைடய வார்த்ைதைய ெகா த் க்ெகாண்  ப்பைத நான்  
ஏற் க்ெகாண்ேடன் . உன்ைன நான்  ன்ெதாடர்ந் , உன்ெனா  தனிைமயாய் ேப ேவன். 
உன் ைடய  ரயானத் ட்டங்கைள உனக்  காட் ேவன் . நான் உன் டேன  ட இ ந்  உன்ைன 
ஆ ர்வ ப்ேபன் .;

என் ஜனங்கேள, இந்த காைலேவைள ேல நான்    வ  என்னெவன்றால், நான் 
சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன். இந்த காைலேவைள ேல நான் உங்களிடத் ல்  வ ம்ப க்  இந்த 
பாத் ரத்ைத உபேயாகப்ப த் ேனன் . இேதா, நீங்கள்  என் ைடய ஆ ைய தள்ளி ட்  
ேபாகேவண்டாம் என்     ேறன் . உங்களிடத் ல்  ேப  ற சத்தத்ைத ைக ட ேவண்டாம். நான்  
உங்க டேன  ட இ க் ேறன் . உங்க ைடய  த்தம் என் ைடயதாய் இ க்கட் ம்.

உங்க ைடய ெசாந்த வ ைய  ட் , உங்க ைடய என்னங்கைள  ட்   ல  என்ைன 
  வா  ங்கள் , நான் உங்க டேன இ க் ேறன் . என்னிடத் ல்  வந் , ஞானஸ்தானத் ல் 
என்ைன  ன்பற்  ர்களானால் , அப்ேபா   நான் உங்கைள ஆ ர்வ த்  உங்கைள 
பா காப்ேபன் . நான் உங்கைள இன்பத் ன்    ைமக்  ெகாண் வ ேவன் . ஆம், நான் 
ேப ேனன். இைத நிைறேவற்றாமல் இ ப்ேபேனா?“ என்  கர்த்தர் உைரக் றார.்

நாம் நம் ைடய கரங்கைள உயர்த் ,  ' 'கர்த்தரா ய இேய ேவ, உமக்  நன் , உம  
நாமத் ற்  ஸ்ேதாத் ரம் ' என்    ேவாம். கர்த்தாேவ, உமக்  நன்  நாங்கள்  
அங் கரிக் ேறாம்.

கர்த்தாேவ, ேவதத் ல் ஒ  மனிதன் ேமல் ஆ யானவர் இறங் , ேதவ ைடய இரக யம் 
யாவற்ைற ம்   , என்ன நடக்கப்ேபா ற  என்பைத எ த் ைரத்தார்.  தாேவ, நீர ் மாறாத 
ேதவன் என்பைத நாங்கள்  அ ேவாம். இங்ேக இ க் ற இந்த தாழ்ைமயான ேமய்ப்பனின்  ேமல் 
இன்  காைல ல் இறங் னீர.் கர்த்தாேவ, ஒ  காலத் ல் இவர ் நிக்ெகாலாய் மதஸ்தரின்  
சைப ல் இ ந்தார.் ஆனால் நீர ்அவைர அைசத்தெபா  , அவர ்ஒளிையக் கண் , அ   ந்  
ெவளிேய வந்  ட்டார்.

அவேரா  நீர ் ேபசத்தக்கதாக அவ ைடய இ தயம் உமக்ெகன்   றந்ததாய் இ க் ற . 
அவர,் தான் என்ன  றப்ேபா ேறாம் என்பைதேய அ யாதவரா  ந்த ெபா  , அவர ் எ ம்  
நின் , எங்க க்ெகன  ர்க்கதரி சனத் ன்   ரலாக இ க் ம்ப , தன்  லமாக பரி த்த 
ஆ யானவர் அைசவாட இடம் ெகா த்தார்.  தாேவ, உமக்  நன் . என் ைடய பயணத் 
 ட்டங்க க்காக நான் உம்ைம ேநாக் ப்பார்க் ேறன் . ஆெமன் .

(ஒ  சேகாதரி அந்நிய பாைஷ ல்  ேப  றார். இன்ெனா  சேகாதரி அதற் ரிய 
 யாக் யானத்ைதத் த  றார ் -  ஆ ). நீங்கள்    வா க் றவர ் ேதவன் நாேன. 
பயப்படாேத ங்கள் . இேதா நான்  உங்க க்  ெசால்  ேறன் , நான்  க் றமாய் வரப்ேபா ேறன் . 
ஆம், என் ைடய ஆ   ேயானிேல என் மக்கள்  ேமல் இ க் ற . நான் அவர்கள்  ந ேவ கடந்  
ேபாேவன். அைத ேநாக் ப்பார்த்    வா  ங்கள்  அப்ெபா   அைத ெப  ர்கள். 
 ர்கதரி  ன்  நாட்களில் நான் ேப ன  ேபால உங்க டேன இைத ேப  ேறன் . அல்பா ம்  
ஒேமகா ம்  வக்க ம்    ம்,  தல்வ ம் கைட யானவ  மானவைர அ ப்  ேறன் . 
உங்க க்   ன்பாக  றந்த வாசைல ைவத்  அங்ேக நின் க்ெகாண்  க் ேறன் . நீங்கள்  
அதற் ள்   ரேவ ப் ர்களானால்  அைத ெபற் க் ெகாள் ர்கள் . இேதா நான்  உங்க க்  
ெசால்  ற  என்னெவன்றால் , என்ைன ஏற் க்ெகாள் ங்கள் , ஏெனனில் நான் அல்பா ம் 
ஒெமகா ம்  வக்க ம்    மா  க் ேறன் .“)
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ஆெமன் . நீங்கள்  அைத ெபற் க்ெகாண் ர்களா? அ  என்னெவன்  பார்த் ர்களா? அந்நிய 
பாைஷ ல்  ேப ன அந்த ெபண்மணி ன்  ெதானிைய ம் , அேத ெதானி ல் அந்த சேகாதரி ன்  
 யாக் யானத்ைத ம் கவனித் ர்களா? அவர்களி வ ம்  ெவவ்ே  ெபண்கள். அவர்கள்  
ஒ வைரெயா வர் அ ந்   ட இ க்கமாட்டார்கள் என்  எண்  ேறன். அவர்கள்  
ஒ வைரெயா வர் அ ந்  க்க ல்ைல. அந்த சப்தத் ல் உள்ள ெதானிைய கவனி ங்கள் , 
அங்ேக பரி த்த ஆ யானர் இ க் றார.் இங்ேக ஜனங்களின்  மத்  ல்   ஸ்  இ க் றார ்
என்பைத நீங்கள்  உணர ல்ைலயா? அவ்வா தான்  உள்ள .

சேகாதரன் ேபட் அவர்கேள, நீங்கள்  ஏேதா வா க்க   ம்   ர்களா? வா  ங்கள் . 
(சேகாதரன் ேபட் ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 2 2 : 1 6ல் இ ந் ,  'சைபகளில் இைவகைள 
உங்க க் ச ்சாட் யாக அ  க் ம்ப  இேய வா ய நான் என்  தைன அ ப் ேனன் ' என்ற 
வசனத்ைத வா க் றார ்- ஆ ).
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ஆெமன் . ெதய் க வ நடத் தல் , அ  ஆ க் ரியதா  க் ற . சைப ன்  
மக்க க் ள்ளாக ஆ யானவர் அைசவா வைதப் பா ங்கள். அவர்க க் ள் உலா  , 
ேப  றார்.

ஓ, அவர ்அற் தமானவராக இல்ைலயா? நண்பர்கேள, அைதப்பற்  நாம் எண் ைக ல் , அ  
ேவதத் ல் ெசால்லப்பட் ள்ள அேத காரியம்தான் . அ  இன்ைறக்  இங்ேக இ க் ற . 
அைதப்பற்  இனிேமல் ஆச்சரியப்படத் ேதைவ ல்ைல. என் ைடய  ைலேயறப்ெபற்ற மக்கேள, 
ஓ, வா ங்கள், அவைர ஏற் க்ெகாள் ங்கள் , வந்  ஏற் க்ெகாள் ங்கள் .
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 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்  லம்
 ரசங் க்கப்பட்ட ெசய் கள்

"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7

53பத்  கன்னிைகக ம், இலட்சத்  நாற்பத்  நாலா ரம்   தர்க ம்

ெடட் , நாங்கள்  ஞானஸ்நானத் ற்காக ஆயத்தப்ப ைக ல்.... ேதவன் உங்களின்  
இ தயங்கைள ஆயத்தமாக் ம்ப  ேவண்  ேறன் .  “அவர ் எங்ேக வ நடத் ச் ெசல்  றாேரா, 
நான் அ ல்  ன் ெசல் ேவன் ''(பாடல்)

நீங்கள்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல ஞானஸ்தானத்ைத எ த் க்ெகாள் ம்ப  
  க் ன்ற ேதவனாேல மற் ம் அவ ைடய வார்ைத ன்   த் ம ேயா  உங்க க்  
கட்டைள   ேறன் . நான் ஏன் இைத ெசய் ேறன்  என்றால், நிைன ல்  ெகாள் ங்கள் , ேவதம் 
நாம் அவ்வன்னேம ெசய் ம்ப  நம்ைம வளி  த்  ற . ப  ம் வளி  த்  றார். இைத த ர 
ேவெறா  காரியத்ைத  தன் ேபா த்  ப்பானானால் , அவன் ச க்கப்பட்டவன் . இேதா அவன் 
ெசான்னப யாக நா ம் என் ைடய வாழ்ைக ன்     ேல இைத ெசால்ல  ம்  ேறன் , 
“ேதவ ைடய    ஆேலாசைனைய உங்க க்  அளிப்ப ல் நான் தவ ன ல்ைல” ஏெனன்றால் 
எந்த மனித ைடய இரத்த ம் நம்ேமல் இல்ைல என்  அ ந்  க் ேறன் . ஓ, நீங்கள்  அவைர 
ேந க்க ல்ைலயா? ஓ, நான் அவைர ேந க் ேறன் . நல்ல . நாம் நம் ைடய 
கைளந் ேபா ம்ேபா  பா  ற பாடைல பாடலாம். அந்த ேநரமட் மாக

இேய  ன்  நாமத்ைத எ த்  ெசல்

ேவதைன ம்  யரத்ைத ம் ஏற் க்ெகாண்ட  ள்ைள ன்  நாமம்

சந்ேதாஷ ம் ெசாகரிய ம் ெகா க் ம் நாமம்

எங் ேபானா ம் இைத ெகாண் ெசல்

 ைலேயற ெபற்ற அந்த நாமம், எவ்வள  இனிைமயான 

   ல் நம் க்ைக ம் பரேலாகத் ன்  சந்ேதாஷ ம் நிைறந்த நாமம்

 ைலேயற ெபற்ற அந்த நாமம், எவ்வள  இனிைமயான 

   ல் நம் க்ைக ம் பரேலாகத் ன்  சந்ேதாஷ ம் நிைறந்த நாமம்

அந்த இேய  ன்  நாமத் ற்  தைல வணங் ேவாம்

அவ ைடய பாதத் ல் சாஷ்டாங்கமாய் பணிேவாம்

நம் ைடய பயனம்   வைடந்த  ன்னர்

அவைர ராஜாக்க க்  எல்லாம் ராஜாவாய் பரேலாகத் ல்     ட் ேவாம்


