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நம்  வாய், நம்  வாய்,1
யா ம் ைக   ம், நம்  வாய்.

நாம் இப்ேபா  ெஜபத் ற்காக சற்  தைல வணங் ேவாம். இந்த இர ல் உங்கள்  மத்  ல் 
இ ப்பைத   த்  சந்ேதாஷமைட ேறன் . இப்ெபா    தலாவ  நாம் ெசய்ய   ம்  ற 
காரியம் என்னெவன்றால், நாம் காண வந்  க் றதான அந்த ஒ வர ்கர்த்தரா ய இேய ேவா  
ேப வ  தான். நாம் ெஜ க்கலாம்.

எங்கள்  பரேலாக  தாேவ, எங்க ைடய இரட்சகரா ய உம் ைடய ேநச மாரன்  கர்த்தரா ய 
இேய  ன்  ஊ யத் ல் பங்  ெகாள் ம்ப க்  இந்த   ய சைப ல் இன் ர  இ ப்பைத 
நாங்கள்  மாெப ம்  லாக் யமாக எண்  ேறாம். அவ ைடய மகத்தான பரிகாரத் னாேல 
அ த்தமானவர்களா ய, நாங்கள்   த்தமா ம்ப க்  தம் ைடய இரத்தத்ைத  ந்  எங்க க்  
அவர ்அ ளின   ைபக்காக நாங்கள்  உமக்   க ம் நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம் .

உலக   வ ம் இ க் ற சைபக்காக ம், எல்லா டத்  ம் இ க் ற ஒவ்ெவா  
அங்கத் ன க்காக ம், ஒவ்ெவா  ேமய்ப்ப க்காக ம்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். இந்த இர ல் , 
  ப்பாக இந்த சைபக்காக ம் சைப ன்  ேமய்ப்ப க்காக ம் வ ப் ேபாக்கர்களாய் இந்த 
பட்டணத் ல்  தங்   க் ற இந்த    மந்ைதக்காக ம்  ெஜ க் ேறாம்.   ஸ்  ன் சரீரத் ன்  
அங்கத் னர்களா ய இவர்கைள நீர ்ஆ ர்வ  ம் என்  ெஜ க் ேறாம். சைப  ப்பர்கைள ம், 
தர்மகர்த்தாக்கைள ம் ஆ ர்வ  ம்.   ஸ்  ன்   லமாய் நாங்கள்  ெபற்  க் ற இந்த 
இைச ல் ஒ வ க்ெகா வர ் ஐக் யம் ெகாள் ம்ப  இந்த இர ல்  வந்  ப்ப  எப்ேபர்ப்பட்ட 
பாக் யமாய் இ க் ற .

இப்ெபா   இந்த இர ல் , இங்  இரட் க்கப்படாமல் இ க் ற ஒவ்ெவா வைர ம் 
இரட் க் ம்ப க்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம், கர்த்தாேவ.  யா யா  க் ற ஒவ்ெவா வைர ம் 
 கப்ப த் ம். பரி த்த ஆ க்காக ப  ம், தாக மா  க் றவர்கைள நிரப் ம்.

இந்த இர ல் வார்த்ைதேயா  ம். கர்த்தாேவ, ெதாடர்ந்  நாங்கள்  காத் க் 
ெகாண்  க்ைக ல், வார்த்ைத ன்  தண்ணீரினால் க   ம். கர்த்தார ய இேய  ன்  
நாமத் னாேல இைத நாங்கள்  ேகட் ேறாம் ஆெமன் .

நீங்கள்அமரலாம்.

வ ப்ேபாக்கர்களாய் இந்த பட்டணத் ன்  எல்ைல ல் தங்   க் ற ேதவ ைடய 
மந்ைதக் ம், சேகாதரன்   ரில் அவர்க க் ம் என் ைடய வாழ்த் க்கைள ெதரி க் ேறன் . 
இன் ர  என் ைடய அ ைமயான நண்பர்களா ய உங்கேளா  இந்த ேநரத் ல்  ஐக் யம் 
ெகாள் ம்ப க்  இங்  இ ப்பைதக்   த்  சந்ேதாஷமைட ேறன் . அேநகர ் நின்  
ெகாண்  ப்பைத என்னால் காண    ற . கர்த்தரிடத்   ந்  அ க ேநரம் எ த் க் 
ெகாள்ளமாட்ேடாம் என்  நாங்கள்  நம்  ேறாம். ஒ     ெசய் ைய  ரசங் த் ,  க் யமாக 
இ  நாம் ஐக் யம்ெகாள் ம் ஒ  ேநரமாகேவ இ க் ம். நான் இந்த சேகாதரைன எங்ேகேயா 
இதற்   ன் சந் த்  க் ேறன் . அவ ைடய  கத்ைத நான் நன்றாக அ ந்  க் ேறன் . ஆனால் 
அவ ைடய ெபயர ்எனக்   க ம்அ ந்ததைதப் ேபால் இ க் ற .
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எனேவ, நாம் அைனவ ம் ேதவனின் மகத்தான பைட  ரர்களாய் சாைல ன்     ல் இ   
ெவற் ைய அைட ம் ப   ர நைட ேபாட்  ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறாம். இங்ேக யாத் ைர ல் 
இ க் ற   ஸ்தவர்களா ய உங்கள்  ேமல் கர்த்த ைடய சமாதானம் இ ப்பதாக.

கர்த்தர் இந்த    சைபைய ஆ ர்வ ப்பார் என்  நான் நம்  ேறன் . இங்ேக, இ  மகத்தான 
ெபரிய சைபயாக வளரட் ம்; அங்கத் னர்கள் யாவ ம்  பரி த்த ஆ  னால் நிரப்பப்பட் ம், 
பரி த்த ஆ  னால் ெவளியரங்கமாக்கப்ப வதால் பாவம் (சைபக் ) உள்ேள  ைழய   யாத 
அள க்  அவர்கள் பரி த்த ஆ க்   ழ்ப ந் ம் இ ப்பார்களாக. அவ் தமான சைபையத ்தான் 
நாம் எ ர்பார்த் , அைதப் ெபற் க் ெகாள்ள நாம் ேபாரா  ேறாம். இெதல்லாம் சாத் யம் தான்  
என்  நான்  நம்  ேறன் .

இப்ெபா   இ  சாத் யம்  தான், நாம் மட் ம் ேதவ க்  நம்ைம ஒப் க் ெகா த் , 
அவ ைடய வார்த்ைதக்  ெச  சாய்த் , நம்    இ தயத்ேதா ம் இேய ைவ   வா த்தால் 
இவ் தமான காரியங்கள்  நிகழக்   ய சைப எ ம் ம் என்  நான்   வா க் ேறன் . ஒ  
அங்கத் னர ்  ட பாவம் ெசய்யாம ம், பாவம் என்பேத இல்லாத அள க்  அவ்வளவாக 
ேதவ ைடய  ரசன்னத் னால் நிரப்பப்பட் , ஒவ்ெவா வ ம் பரி த்த ஆ ேயா  
இைசந்  க் ம் சைபக் ள்ளாக வரேவண் ம் என்ப  ஒவ்ெவா  ஊ யக்காரனின்  இ தய 
வாஞ்ைச என்பைத நான் அ ேவன்.
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தங்கள்    யத் ல் பாவத்ைத ெகாண்  ப்பவர்கள்  அப்ப ப்பட்ட  ரசன்னத் னால்  நிைறந்த 
சைபக் ள்ளாக வந்த மாத் ரத் ல்  உள்ேள வ வைத   த்   க ம் 
ஜாக் ரைதயா  ப்பார்கள் . ஏெனனில் பரி த்த ஆ யானவர் அப்ெபா ேத “இன்ன, இன்ன, 
காரியம்  இ ”  என்  சத்த  வார் (ெவளிப்ப த் வார்.)  இப்ெபா   நாம்  அந்த   தமாகத்  தான்
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இ க்க ேவண் ம், நண்பர்கேள. அந்த மா ரியான சைப, அைதப் ெபற் க் ெகாள்ளதான்  நாம் 
ேபாரா  ேறாம், சேகாதரர்கேள. அதற்காகத ் தாேன நாம் ேபாரா  ேறாம்?  (சேகாதரர்கள், 
''ஆெமன் “ என் ன்றனர்) அதற்காக தான் நாம் அைனவ ம் ேபாரா  ேறாம் மற் ம் அைத 
ெபற் க் ெகாள்ேவாம் என்  எ ப்பார்த்  நம்  ேறாம்.

இங்ேக நான் ஃ னிக் ல் இ ப்பதற்கான ேநாக்கம்   ஸ் வ  யாபார நபர்க ைடய 
 ட்டங்களில் இ க் ம்ப  வந்  க் ேறன் . இந்த அ ைமயான சேகாதர  ட்டத்தாரிடத்  ம், 
ெவவ்ேவ  ஸ்தாபனத்தார் மற் ம் இ  ேபான்ற  ட்டத்தார ் மத்  ல் கடந்  ெசன்ற ேபா  
அவர்கள்  க ம் அ ைமயானவர்களாய் இ ந்தார்கள். சேகாதரன்  ல் யம்ஸ்  இங்ேக 
இ க் றார.் ேம ம் இங்ேக இ க் ற    சைபக ம், சேகாதரர்களா ய நீங்க ம், இங்ேக 
உங்களிடத் ல்  வ ம்ப க்  எனக்  அைழப் க் ெகா த் , உங்கேளா   ட இந்த ஐக் யத்ைத 
ைவத் க் ெகாள்ள எனக்   க ம்அ ைமயானவர்களாய்  இ ந் ர்கள். நான் அைதக்   த்  
 க ம் சந்ேதாஷமைட ேறன் . ஏெனன்றால் நான்  என் சேகாதரர்கேளா  ஐக் யம் ெகாள்ளேவ 
  ம்  ேறன் . இேய  இவ் தமாய்   னார ் என்  நிைனக் ேறன்  ' 'நீங்கள்  என் ைடய 
 ஷர்கள் என்  அ ன் நி த்தம் எல்லா ம ஷ ம் அ ந்  ெகாள்வார்கள்“, எப்ெபா   என்  
உங்க க்  ெதரி மா, அ  அவ ைடய அன் னாேல ஒ வேரா  ஒ வர ் ஐக் யம் 
ெகாள் ம்ேபா  தான் .
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இப்ெபா   நாம்  ன்  இர க் ெகாண்  க் ேறாம். கடந்த இர  ''ெடம்ேப“ என்ற இடத் ல்  
சேகாதரன் அ ட்லா சைப ல் மகத்தான ேநரத்ைத ெகாண்  ந்ேதாம். அதன்  ற  இங்ேக நான் 
 ற் ப் பார்த்தேபா , நான்  எங்ேக இ க் ேறன்  என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல. இங்   தல் நாள் 
இர  ேமற்  ஃ னிக் ன்   ன் றத் ல் இ ந்ேதாம். நாைள காைல பத்  மணிக்  சேகாதரன் 
ஃ ல்லர் டம் என்  நிைனக் ேறன் . நாைள இர  இந் யன்  சாைல அல்ல  இந் ய பள்ளிக் ட 
சாைல ல் உள்ள   வாச  டாரத் ல் அல்ல  அ  ேபான்  ஒ  இடத் ல்  என்  நான்  
  வா க் ேறன் . நான்  ற்  ம்  ழம்  ட்ேடன் . அ  எந்த இடம்?  (யாேரா 
ஒ வர,்''ெமக்ெடௗவல்  சாைல” என் றார்). ெமக்ெடௗவல்?  (ெமக்ெடௗவல்  சாைல). அ  
ெமக்ெடௗவல்  சாைல ல் உள்ள   வாச  டாரம். ஓ, என்ன‚ இந் ய பள்ளிக் ட சாைல. அ  
ேவ  காரியமாக இல்ைலயா? அ  கல்வாரி...? (''ஐக் ய  டாரம்“) ஐக் ய  டாரம். நான் 
 ற்  ம்  ழம்  ட்ேடன் . நான்   வ ம்  ழம் ப்ேபாய் இ க் ேறன் . இப்ெபா  , ெவளிேய 
வ ம்ேபா  ”ஐக் ய  டாரம்“ என்   ல்  என்னிடத் ல்   னைத ேகள் ப்பட்ேடன். இங்ேக 
இ க் ற மக்களா ய நீங்கள்  நாைள காைல ம் நாைள இர ம் உங்க க் க் ெகா க்கப்பட்ட 
கடைம ல்  நிற்கேவண் ம் என்பைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள்.
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நாங்கள்  ெவ ம்   ந் னர்களாக இங்  வந்  க் ேறாம். நீங்கள்  ஒ  சைப ல் இ ந்  
இன்ெனா  சைபக் ப ்ேபாக நாங்கள்    ம்ப ல்ைல. அ த்த வாரத் ல்  ஏதாவ  ஒ  ேநரத் ல் 
நாம் சந் த்  ஐக் யம் ெகாள்ளலாம். பா ங்கள். ஆனால் உங்க க் க் ெகா க்கப்பட்ட கடைம 
உங்கள்  சைப ல் தான். ஒவ்ெவா    ஸ்தவ ம் அந்த ேநரத் ல் அவ க்  ெகா க்கப்பட்ட 
கடைம ல்  நிற்க ேவண் ம் என்  நான்    வா க் ேறன் .

எனேவ இன்  நான் ஒ  சேகாதர டன்  ேப க் ெகாண்  ந்ேதன் . நம்ெமல்லா க் ம் 
 ைலேயறப் ெபற்ற நண்ப ம், நாம் அைனவ ம் அ ந்  க் றவ மான சேகாதரன்  ஷாரிட், 
ஜான் ஷர்ரிட், அவர ்மனிதரில் ஒ  இளவரசன். அவர,் ''சேகாதரன்  ரான்ஹாம், நீங்கள்  என்ேறா 
ஒ  நாளில் ேமற்  ப  க்  வந்  வ க்கப் ேபாவதாக அேநக  ைற நீர ் ெசால்லக் 
ேகட்  க் ேறன் “ என்றார்.
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அதற்  நான், ஆமாம் என்ைன  ழக் ல் இ க் ம்ப  கட்  ைவத்  ந்த கைட ப் 
  ப்பா ய என் தாயா ம் இப்ெபா   கடந்  ேபாய் ட்டார்கள் . அவர ் ல நாட்க க்   ன்  
இேய ேவா  இ க் ம்ப   ட் ற்  கடந்  ேபானார்கள் மற் ம் என் ைடய மைன  ன் 
தாயா ம் கடந்  ேபானார்கள். ஆகேவ, நாங்கள்  தங் வதற்  இடத்ைத ேத ெகாண்  ப்ப  
உண்ைமதான் . ஃ னிக்ஸ் ,  சானில்  இ க் ம்ப  ேதவன் அ ம ப்பார ்என்றால் நான் ஒ ேபா ம் 
சைபைய  வங்க மாட்ேடன் . இல்ைல ஐயா, நான் அப்ப  ெசய்ய மாட்ேடன் . நான் ஒ    னரி‚ 
அப்ப  இங்ேக வ ம்ேபா  நான் ஒவ்ெவா  சைபக் ம் ெசன்  ஐக் யம் ெகாள்ளேவ 
  ம்  ேறன் .

இங்ேக உங்க க்  அ ைமயான சைபகள்  இ க் ற  என்  நிைனக் ேறன் . நமக்  
அ கமான சைபகள்  இ க் ன்றன. அைவகைள (சைபகைள) நாம் நிரம்பச் ெசய்ய ேவண் ம்; 
அவ்வள தான் . அ தான் நமக்  ேதைவயா  க் ற . ஆமாம். நாம் அைதத் தான் ெசய் ேறாம், 
காரணம் ஒ  நபர ் ஒ    ய சைபைய எந்த இடத்  ம்  வங் ம் ேபா , பா ங்கள் , அ  
இங்  ந் ம், அங்  ந் ம் ெகாஞ்சம் இ த் க் ெகாள்ள ேவண் யதா  க் ற . அ வல்ல நாம் 
ெசய்ய ேவண் ய காரியம்.
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அப்ப யாக ேதவன் என்ைன வ  நடத் வாரனால், இ  இன்ெனா  சைபைய 
ஆரம் ப்பதற்காக இல்ைல என்பைத இந்த சேகாதரர்கள்  அ ந்  ெகாள்ள   ம்  ேறன் . நான் 
அப்ப யாக ஒ  ேபா ம் ெசய்யமாட்ேடன் . பா ங்கள்‚ இங்ேக வ வ  உங்கள்  ஒவ்ெவா வேரா ம் 
எல்லாேரா ம் ஐக் யம் ெகாண்  மகத்தான ேநரத்ைத கர்த்தரில் ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பேத.
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இப்ெபா   இந்த      ேசஷ  யாபார சேகாதரர்களின்   ட்டத்ைத நீங்கள்  மறவா ர்கள். 
இவர்கள் உங்கள்  எல்லா சைபகளி  ந் ம் உண்டானவர்கள். அ த்த வாரம்  யாழன் மாைல 
அவர்களின்  ஐக் ய  ட்டம் ஆரம் க் ற  என்  நிைனக் ேறன் . அ  சரியா, சேகாதரன் 
 ல் யம்ஸ் ? அ  வான் ரன்  ெத  ல்  ழக்  ப   ல் இ க் றதான ரமடா ல்  நடக் ற . 
 ல  ர த்  ெபற்ற  ரசங் க ம்  இந்த  ட்டத் ற்  வ ைகத் தர இ க் றார்கள் . நா ம் 
அ ல் கலந்  ெகாண்  அவர்கள்  ேப வைத ேகட்க   ம்  ேறன் . தனிச்  றப்  வாய்ந்த 
 ரசங் , சேகாதரன் ' 'ெவல்மர ் கார்ட்னர“் மற் ம் அேநக சேகாதரர்க ம் ேபச இ க் றார்கள் . 
இ வைர நான் ேகள் படாத  ல  யாபார சேகாதரர்கள், அவர்கள் அற் தமான  ரசங் கள் 
என்  ெசால் றார்கள் . அவர்கள் ேப வைத ேகட்க நான் சந்ேதாஷப்ப  ேறன் , இ  எனக்  
 ைடத்த த ணம். ஆகேவ உங்கள்  யாவைர ம் அங்ேக சந் க்க எ ர்பார்ப் டன்  இ க் ேறாம்.
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 ட்ட ட்டப  அந்த வ  ல் நடக் மானால் , சனிக் ழைம காைல உண க்  ட்டத் ல்  நான்  
ேப ேவன் என்  நம்  ேறன் . அைத ெதாடந்  வ  றதான ஞா    ற்பகல்  ட்டத்  ம் 
ேப ேவன் என் ம்  ைலேயறப் ெபற்ற உங்கள்  யாவைர ம் அங்  சந் ப்ேபன்  என் ம் 
நம்  ேறன் .

இப்ெபா  , நீங்கள்  இன் ர   க் ரமாக ேபாக ேவண் ய காரணத்தால்  உங்கைள அ க 
ேநரம் இங்ேக நிற்க ைவக்க   ம்ப ல்ைல. நீங்கள்  ம ப  ம் இங்ேக நாைள காைல ஞா   
ஆராதைன ல் கலந்  ெகாள்ள  ப்பதால்  நாம் பன்னிரண்  அல்ல  ஒ  மணிக்ெகல்லாம் 
இங்  ந்   றப்படலாம். அவ் தமாக நாங்கள்  ெசய்யமாட்ேடாம். இங்ேக உள்ள ெமா ப் 
ெபயர்ப்பாளர் ' 'அைத ஒ  காரணமாக எ த் க் ெகாள்ள   யா “ என்றார். அங்ேக உள்ள 
மக்க ம், நா ம் அந்த மனிதனின்  கத் ல் ஒ    ய  ன்னைகைய பார்க் ேறாம்.
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இப்ெபா   நாம்  ரிதப்பட்  ேவதத்   ந்   ல வார்த்ைதகைள  யானிப்ேபாம். நான் 
நீண்டேநரம்  ரசங் க் ற  ரசங்  என்    க் ேறன் . நான்  பாப் ஸ்  சைப ல் இ ந்தேபா , 
 தன் ைறயாக என் ைடய ெபந்ெதெகாஸ்ேத சேகாதரர்கள் மத்  ல் வந்தேபா , உங்க க்  
ெதரி ம், நான் என் ைடய ைக ல் ேவதாகமத்ைத ைவத் க்ெகாண்  உண்ைம ேல என்ைன 
ஒ   ரசங்  என்  நிைனப்ப  வழக்கம். ஒ  நாளில்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்களிைடேய சங்ைக. 
  . ெடௗட்   ரசங் ப்பைத ேகட் ம்ப  ெசன்  ந்ேதன் . என்ேன‚ அவர ்தன்  ச்ைச   த் , 
 ழங்கால்  ட் ைய மடக் க் ெகாண்  தன்  வன்ேபா ம் அள க்  சத்தமாக  ரசங் த்தார். 
அவ ைடய  ரசங்கத்ைத இரண்  ெப    தாண் க்   ட ேகட்கலாம். அதற்   ற    ம்  
வந்  நான்  ம ப  ம்  ரசங் க்க ெதாடங் னேபா , என்ைனக்   த்    யைதப் பற்  நான் 
ஜாக் ரைதயாய் இ ந்ேதன் .
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நான் ெம வாக  ரசங் த்  பழக்கப்பட்  இ க் ேறன் . நான் ஆரம்பத் ேலேய ஒ  
ெதற்கத் யன் , ெம வாக ஆரம் த்  எப்ெபா  ம் கால தாமதமாக   ப்ப  வழக்கம். ஆகேவ 
 ல நி டங்கள்  என்ேனா  ெபா த் க் ெகாள் ங்கள். என்னால்   ந்தவைர நான்   ரிதமாய் 
ெசல் ேவன் . ஆனால் ேதவன் தாேம அவ ைடய வார்த்ைத   ந்   லவற்ைற நமக் க் 
ெகா த்  அவ க்  ெந ங்  வர அ  தாேம நமக்  உத ெசய் ம் என்  நான் 
  வா க் ேறன் .

இப்ெபா   மல் யா 3 -ம் அ காரம் 6 -ம் வசனத் ன்   தல் ப  ைய வா க்க 
  ம்  ேறன் .
11

நான் கர்த்தர் நான்  மாறாதவர்....

''எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் றமாறாத ேதவன்“ என் ற   ய ெபா ைள, அ  
ேதவைனப்  ரியப்ப த் மானால்  அ ன் ேமல் ேபச   ம்  ேறன் . எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய 
ெசய் ற மாறாத ேதவன்.

இப்ெபா   நாம் மாற்றம் ஏற்ப  ற ஒ  ேநரத் ல்   க் ேறாம். எல்லாேம மா க் 
ெகாண்  க் ற . இந்த      ந்  வ  றதான எந்த ெபா ளாய் இ ந்தா ம்  உங்கள்  
கண்களால் காணக்   ய எல்லாேம மா க் ெகாண்  க் ற .

 ல நாட்க க்   ன்பாக நான் ஃ னிக்ஸ்க்   தல் தடைவ வந்தேபா ... இந்த ெசப்டம்பர ்
வந்தால் நான்  ஃ னிக்ஸ்க்  வந்  சரியாக  ப்பத்ைதந்  வ டங்களா ற  என்  நிைனக் ேறன் . 
நான் ெஹன்ஷா ல் , ப னாறாம் எண்ணில் , அந்த பாைலவனத் ல்  தங்   ந்ேதன் . இப்ெபா   
நான் அங்ேக ெசன்  பார்த்தேபா  நான் தங்   ந்த    காணாமல் ேபான . இப்ெபா   அந்த 
இடம் ஒ  பட்டணமா  அங்ேக எரிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயம் இ க் ற . அந்த சாைல ெபயர ்
 ட ெஹன்ஷா என்ப   ந்  பக்ைஹ என்  மாற்றப்பட் ள்ள . ஏன்? நீங்கள்  அங்ேக  ற்  
இ க் றவர்கைள  சாரிக்க ல்ைல என்றால் நீங்கள்  அந்த இடத்ைத கண்   க்கேவ   யா . 
அெதல்லாம் இந்த  ப்பத்ைதந்  வ டங்க க் ள்ளாக நடந்த . எல்லாேம பார்ப்பதற்  
 த் யாசமாய் உள்ள .
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அங்ேக, உப் ந  பள்ளத்தாக் ல் ெபரிய அைணத ்  ட்டமான  இ ந்த . நான் அங்ேக 
ெசன்றைத நிைன    ேறன் . அங்ேக நா ம் என்ேனா  இ ந்த வா ப ம்   ைர ன்  
ேமலாக ஏ   யல் ேபான்றைவகைள  ரத் க் ெகாண்  ந்ேதாம்.இப்ெபா ேதா அ  ஒ  
வனமாக மாற்றப்பட் ள்ள . ஆகேவ ஃ னிக்ஸ் , ஒ  மைல   ந்  இன்ெனா  மைல வைரக் ம்
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வளர்ந்  ட்ட . இந்த ப     வ ம் நிரம்  ட்ட . உண்ைம ேல ஒ  மாற்றத்ைத ெபற்றதாய் 
இ க் ற . இப்ெபா   நான்  வ ைய எளி ல் கண்    க்க   யா . நான்   த ல் வந்த 
ேபா  ஜனத்ெதாைக  ப்பத்ைதந்  அல்ல  நாற்பதா ரம் தான் இ ந்த , ஆனால் இன்ைறக்  
ஐந்  லட்சம் ேபைரக் ெகாண்டதா  க் ற . எப்ப யாக இந்த இடமான  மா  ட்ட . இ  
எைதக் காட்  ற  என்றால் இ  காலம் ேபா ற ேபாக் ேல சரியாய் ேபாய்க் ெகாண்  க் ற . 
காலம் மா ம் ேபா  இ  ம் மா  ற . ஃ னிக்ஸ்  மா க் ெகாண்  க் ற . மற்ற இடங்க ம் 
மா க் ெகாண்  க் ற .

சாைலக ம் மா ப் ேபானைத நான் கவனித்  க் ேறன் . நீங்கள்  உபேயாகப்ப த் ன 
சாைலயான  இப்ெபா   இல்ைல. அைவகள்  அங்ேக இல்லாமல் ேபான . அைவ எல்லாம் 
ேவேறேதா வ  ல் ேபாய் ட்டன. நீங்கள்  வந்த அேத பாைத ல்  ன்ெதாடர  ய  ர்கள் 
என்றால் வனாந் ரத் ல் எங்ேகயாவ  ெசன்  ெதாைலந்  ேபாய்    ர்கள் . ஆகேவ 
சாைலக ம் மா  ட்டன. பட்டணங்க ம் மா  ட்டன. அர ய ம் மா  ட்டன. வ ஷா 
வ ஷம் அைவகள்  ெதாடர்ந்  மா க் ெகாண்  க் ன்றன. அர யல்கள்  மா  ன்றன. மற் ம் 
ேதசங்கள்  மா க் ெகாண்  க் ன்றன. வ டந்ேதா ம் ேதசங்கள்  மா  ன்றன. அைவகள்  
தங்கள்  நடத்ைதகைள மாற்  ன்றன. தங்கள்   ட்டங்கைள மாற்  ன்றன.
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நான் இடங்கைள கவனிக் ம் ேபா  அ ன் காட் கள்  (அைமப் ) மா க் 
ெகாண்  க் ன்றன. அவர்கள் மரங்கைள ெவட் ப் ேபா  றார்கள் , மற் ம் மைலகைள 
தகர்த் ப் ேபா  றார்கள் . ப்ேளாரிடா கடேலாரப் ப  க்   த ல் ெசன்  ப் ர்கள்  என்றால் 
நீங்கள்  கடல்  தண்ணீைர த ர ேவ  எைத ம் கண்  க்க மாட் ர்கள். அ த்த  ைற நீங்கள்  
ேபா ம்ேபா  அங்  எங்ேகேயா ஒ   ைவ உ வாக் ,   ய   கைள கட்   ப்பார்கள் . 
மனிதனால் கட்டப்பட்ட   கைள உ வாக்  றார்கள் , அவர்கள் நீர ் இைறக் ம் ெபரிய 
பம் கைள கட க் ள்  ெச த்  தண்ணீைர ேமேல எ த்  நிலத் ன்  ேமல் இைறத்  நிலத்ைத 
சமன் ெசய் ம் இயந் ரத்ைதக் ெகாண்  சமன் ெசய்    கைள கட்  பட்டணத்ைத அதன் ேமல் 
உண்டாக்    கைள கட்  றார்கள் .
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ஒ   யல்  ட ேபாக   யாத இங்  உள்ள மைலகளின்  உச் ைய அவர்கள் தகர்த்  
ேபா  றார்கள் . அங்ேக ேமேல லட்சக்கணக்கான டாலர்கள் ம ப் ைடய   கைள 
கட்  றார்கள் .

காட் கள்  மா  ன்றன. நாங்கள்  மக்கள்  மா  றைத கவனித்  க் ேறாம். இன்ைறக்  
இ க் ம் மக்கள்  அன்ைறக்  இ க் ம் மக்கைளப் ேபால் நட் ணர்ேவா  இ ப்ப ல்ைல. அைத 
இங்ேக நீங்கள்  கவனித்  க்  ர்களா இல்ைலயா என்  எனக்  ெதரியா . ஆனால் நாங்கள்  
நிச்சயமாக அங்ேக ெதற்  ம்  ழக்  ம் கவனித்  க் ேறாம். வ டா வ டம் மக்கள்  மா க் 
ெகாண்  க் றார்கள் . அவர்கள்  க ம் அவசரத் ல்  இ க் றார்கள் . அவர்கள் இைத ெசய்  
  க்கேவண் ம் என்பதற்காக  க ம் ேவகமாக ேபா றார்கள். அவர்கள் சாைல ல்  தங்கள்  
வாகனம் இன்ெனா  வாகனத் ன்   ட் த் தாங் க்  (Bumper) ெந க்கமாக ெசல் ம் வைக ல் 
ஒ  மணி ேநரத் ற்  ெதான்   ைமல்கள்  ேவகத் ல் ெசன் ,  ர ்   க் ம் சந் ப் ல் 
வாகனத்ைத நி த்  இரண்  மணி ேநரத் ற்  அங்ேகதங்   ர ்  த்  ட்   ட் ற்   றப்பட்  
ெசல் றார்கள் . அ  மாற்றத்ைத காண் க் ற . அவர்கள்  ரிதமாக எங்ேக ேபா றார்கள் என்  
ெதரிய ல்ைல?
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நீங்கள்  கவனிப் ர்களானால் , இன்ைறக்  உள்ள ெபண்கள்  ணி  ைவக் ம் இயந் ரங்கள் , 
 ன்சார இஸ் ரி ெபட் கள் , ெபாத்தாைன இயக்  பாத் ரங்கள் க  ம் இயந் ரங்கள்  மற் ம் 
அ  ேபான்ற காரியங்கைள ெபற்  க் றார்கள் . இைவெயல்லாம் ெபற்  ந் ம்  ன்  
இ ந்தைத  ட இப்ெபா   அவர்க க்  ெஜ ப்பதற்   ைறவான ேநரேம இ க் ற . 
 சன்னா ெவஸ் ைய   த்  உங்க க்  ெதரி ம். அவர்க க்  ப ேன   ள்ைளகள் 
இ ந்தார்கள். அவள் அந்த ப ேன   ள்ைளகேளா  நீ ற் க க்  ெசன்  தண்ணீைர எ த்  
தன் ைடய ைககளினாேல  ணிகைள  ைவப்ப ண் . எனி ம் அவளால்  ள்ைளகேளா , 
அந்த ப ேன      ள்ைளகேளா   னந்ேதா ம் இரண்  அல்ல   ன்  மணி ேநரம் 
ெஜ ப்ப ண் . அந்த  ள்ைளகள் மத்    ந்  ஜான் ெவஸ்  ம், சார்லஸ் ம்  
எ ம் னார்கள் .
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இன்ைறக்  அ தான்  காரியம், காரணம் நம் ைடய பள்ளிகளில் எந்த ஒ  ஊ யகார ம் 
உள்ேள வரக்  டா  என்  வா பர்கள்   ம்  றார்கள். நம் ைடய பள்ளிகைள நிரப் வதற்  
நமக்  இன் ம்  ல ெஜ க் ற தகப்பனார்க ம் , தாய்மார்க ம் அவ யமா  க் ற . ேம ம் 
  ேசஷத்ைதக் ெகாண்  ெசல்ல ேவண் ம் என்ற ைவராக் யத் னால் உள்ளம் ெகா ந்   ட்  
எரி ற வா பர்கள் நமக் த் ேதைவயாய் இ க் ற . ஆனால் காரியேமா மா க் 
ெகாண்  க் ற .

நாம் இன் மாக மக்களிடத் ல்  ெந ங் ச் ெசன் , அவர்கைள சைப ல் ெகாண் வர 
   ம். சைப ம் மா க் ெகாண்  க் ற . நம் ைடய சைபகள்  எல்லாம் மா க் 
ெகாண்  க் றைத நாம் காண் ேறாம். நாம் நிச்சயமாகேவ  ட்டதட்ட மா  ட்ேடாம். நான் 
இப்ெபா   உலகம்   வ ம் இ க் ம் சைபகைளக்   த்  ெபா வாக ேப  ேறன் . நாம், 
மக்கள்  இரட் க்கப்ப வைத பார்க்  ம் அ கமாக சைப ல் ஆட்கைள ேசர்ப்ப ேல நாட்டம் 
ெகாண்  ப்பைத  பார்க் ேறாம்.  இ  இவ் தமாக  காணப்ப  ற .  அெதன்னெவனில்,
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5எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

எல்ேலா ேம இழக்கப்பட்ட பரிதாபமான ஆத் மாைவ   த்   ந் ப்பைத  ட்  அ கமான 
எண்ணிக்ைகைய ைவத்  க்க ேவண் ம் என் ம், ெபரிய சைபயாய் இ க்கேவண் ம் என் ம், 
ெபரிய கட் டத்ைத ெகாண்  க்க ேவண் ம் என் ம், அல்ல  ெபரிய ஸ்தாபனமாக 
இ க்கேவண் ம் அல்ல  ேவ  ஏேதா ஒன்றாக இ க்கேவண் ம் என் ம்   ம்  றார்கள் . அ  
 க ம் ேமாசமான , ஆனால் நம் ல் அேநகர ்அப்ப யாய்  ெசய்  ெகாண்  க் ேறாம்.

 ர த் ப் ெபற்ற   ேசஷகர ் சேகா.  ல்   ரஹாம் ெகன்டக்     ல் ல் ேப னைத 
ேகட்  க் ேறன் . என் ைடய ெந ங் ய நண்பரான டாக்டர் ெமார்ேதகாய் ஹாம் டன்  அங்ேக 
அைழக்கப்பட்  ந்ேதன் , சேகா.  ல் , அவ ைடய  ரசங்கத் ன்   லமாக இரட் க்கப்பட்டவர.் 
அவர்கேளா   ட காைல உண ல் கலந்  ெகாள் மா  அைழக்கப்பட்  ந்ேதன் . அங்ேக   . 
 ரஹாம் வல்லைமயாக ேப னார.் அவர,் ''நான் ஒ  பட்டணத் ற்  ெசன்  அங்ேக ஆ  வாரம் 
தங்   ப்ேபன் . அப்ெபா   தங்கள்  பாவத்ைத அ க்ைக   ற ஏறத்தாழ இ பதா ரம் 
மக்கைள ெபற் க் ெகாள்ேவன் . ன்னர் அவர்கள் எல்லா ைடய   ப் கைள ம் மற்ற 
 வரத்ைத ம் அங்  க் ம் ஊ யக்காரர்களிடத் ல் ெகா த்    ேவன்.
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 ன்  நான்  அ த்த வ டம், இ பதா ரம் மக்கள்  மனமாற்றம் அைடந்த இடத் ற்  ெசன்  
பார்த்தேபா  அவர்களில் இ ப  ேபைரக்  ட என்னால் கண்   க்க   ய ல்ைல“. 
''என்னதான் நடந்த ? என்றார்”.

நான் இ ல் சற்   ரண்ப  ேறன் . அந்த மகத்தான   ேசஷகர ்   .  ரஹா டத் ல் 
இ ந்   த் யாசப்ப வதற்காக அல்ல. நிச்சயமாக அல்ல. ஆனால், “அவர ்என்னதான் நடந்த ”? 
என்    ன ன்  நி த்தமாகத்தான் . அவர ் தன் ைடய  ரைல  ட் க் காட்  'அ கமான 
ேசாம்ேப   ரசங் மார்கள் இர ம் பக மாக தங்கள்  பாதங்கைள ேமைஜ ன்   தாக ைவத் க் 
ெகாண்  அந்த மனமாற்றம் அைடந்தவர்களின்    ப் கைள எ த் க் ெகாண்  ன்  ெதாடராதேத 
காரணம்“ என்றார்.
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ேம ம் அவர,்  “ப ல் இங்ேக இ ந்தேபா  அவர ் ஒ  பட்டணத் க் ச் ெசன்  ஒ  நபைர 
மனமாற்றத் ற்  வ நடத் வார். அ த்த வ டம் ப ல் அங்  ெசல் ம்ேபா  அந்த 
மனமாற்றமைடந்த ஒ  நபர ் நி த்தம்  ப்ப  அல்ல  நாற்ப  ஆத் மாக்கைள ெபற் க் 
ெகாள்வார். அவர ் (ப ல்) அந்த ஒ  நபரின் மனமாற்றத் ன்  நி த்தம் ெகாள் ப் ேபரன்கைள ம் 
அதற்  அ த் , அ த் , அ த்  வந்த ெகாள் ப் ேபரன்கைள ம் ெபற் க் ெகாண்டார.் 
பா ங்கள்,  ' 'நாேனா  ப்பதா ரம் அல்ல  இ பதா ரம் மனமாற்றமைடந்தவர்கைள ெபற் , 
அ த்த வ டம் அங்  ேபா ம் ேபா  இ ப  ஆத் மாக்கைள  ட என்னால் கண்   க்க 
  ய ல்ைல”, என்றார்.

நல்ல , நான் ெபந்ெதெகாஸ்ேதயனாக இ ந்த னாேல அப்ப  நடந்  க்கலாம். ஆனால் நான் 
இைத கண் ப்பாக ெசால்ல ேவண் ம் என்  ந்ேதன் . ஏெனனில் என்னால் ெசால்லாமல் 
அைம யாக இ க்க   ய ல்ைல. நான்  இப்ப  நிைனத்ேதன் ,“ப ல் அந்த நபைர 
இரட் ப் க் ள்ளாக நடத் னேபா  எந்த ேசாம்ேப யான  ரசங்  தன் கால்கைள ேமைஜ ன்  
ேமலாக ைவத்  ந்தான் ? பா ங்கள்‚ அதற்  காரணம் அந்த மனமாற்றமைடந்த நபர்தாேம ஒ  
உ  ைய ெபற் க் ெகாள் ம் அள க்  ேதவ க் ள்  அவ்வள  ஆழமாக வ  நடத்தப்பட்ட ன்  
நி த்தேம. ஒ  மனிதன் மாத் ரம் ேதவைன உ  யாக   த் க் ெகாள் ம் ேபா , ேதவன் அந்த 
மனித ைடய இ தயத் க் ள்ளாக வ வார.் நீங்கள்  கவைலப்பட ேதைவ ல்ைல. அவன் 
ேதவ க் ள்  ஆழமா ம் அவ ைடய      ய ம்   ஸ்  க் ள்ளாக ேவ ன்  
நடப்பட்  ப்ப னால்,  ப்ெபா யான  அவ ைடய எல்லா பக்கத்   ந் ம் பறக் ம், 
பார்த் ர்களா‚
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ஆகேவ அ  ெவ ம் ேசாம்ேப   ரசங் களால்  அல்ல என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். அதற்  
காரணம் அந்த மனமாற்றம் அைடந்தவன்  உலக காரியங்கைள ம், உலக ஆைச ம் இழந்  
ேபா ம் அள க்  அவன் ேதவ க் ள்  ஆழமாக ேபாகாதேத. அவன் மட் ம் ேதவ க்  ெந ங்  
ேபா ம்ேபா  அவன் அைத ெசய்யமாட்டான் .

சைபகள்  மா  றைத ம், மக்கள்  மா  றைத ம் நாம் பார்க் ேறாம். சாைலகள் மா  ற . 
இயற்ைக காட் கள்  மா  ற . அர யல் மா  ற . ஆனால் ஒ  காரியம் மாத் ரம்  
மா வ ல்ைல,  ' 'அ  ேதவன்“. அவர ் எப்ெபா  ம் மாறாதவராய் இ க் றார.்  ' 'நான் கர்த்தர்; 
நான் மாறாதவர்”. அ  எவ்வள  காலமாக இ ந்தா ம் சரி, ஒ      ளி  ட ேதவன் 
மா வ ல்ைல, அவரால் மாறேவ   யா . அ  எப்ேபற்பட்ட இடம்‚ அவர ்மாறாமல்  இ ப்பதற்  
காரணம் என்னெவன்றால், ேதவன்    ல்லாதவராய்  இ க் றார.்    ல்லா  க் ற எ  ம் 
மாறா .

நாம் ேவதவாக் யத் ற்  ேபாவதற்   ன்பாக இைத சற்   யானிப்ேபாம்.    ல்லாத  
என்றால், அதற்      என்பேத இல்ைல. அதற்   வக்க ம் இல்ைல,    ம் இல்ைல. அவர ்
மகா வல்லைமயான ேதவன், சர்வ வல்லைம ள்ளவர், சர்வ  யா , சர்வ ஞானி, எல்லா 
காரியங்கைள ம், இடங்கைள ம், ேநரங்கைள ம் அ ந்த மகா வல்லைமயான ேதவன். அவர ்
ேதவன் அவர ்மா வ ல்ைல.
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இப்ெபா  , நான் ஒ   ர்மானத்ைத எ த் ,இ  இவ் தமாக நடக் ம் என்  ெசால் ேவன் . 
நாேனா    ைவ ைடயவன்  (Finite).  ஆகேவ,  காரியங்கள்  இவ் தமாய்  நடந்த னால்  என்
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 ர்மானங்கைள மாற்   ட்  நான்  தவறாய் இ க் ேறன்  என்  ெசால்ல ேவண் யவனாக 
இ க் ேறன் . ஆனால் ேதவன் அப்ப  ெசய்ய  யா , ஏெனன்றால் அவர ்எ த்த ஒ    வான  
என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத்  க் ம். அவர ்அவ ைடய    கைள மாற்ற  யா . அவர ்அைத 
மாற்றமாட்டார்.

எனேவ ேதவ ைடய மனப்பான்ைமயான  ஒ பா  மனந்  ம்ப ேவண் ம் என்  க் ம் 
ேபா , ஆதா ம் ஏவா ம் பாவம் ெசய்த  ன் அவர்கள் மனந்  ம்பத்தக்கதாக ஒ  வ ைய 
ஏற்ப த்  அவர்கைள மன்னித்தார் என்றால், அ த்தப யாகஇன்ெனா  பா  வ ம்ேபா  அவர ்
 தல் பா க்  என்ன ெசய்தாேரா அைதேய தான் இந்த பா  னிடத்  ம் ெசய்ய 
ேவண் யவரா  க் றார். அவர ் அப்ப ெசய்ய ல்ைல என்றால் அவர ்  தல் பா ைய 
மன்னித்த  தவறா   ம்.
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ஒ  மனிதன்  யா யாய் இ ந் , ேதவன் அவைன  கப்ப த் வாெரன்றால் , அ த்  
இன்ெனா   யா ப்பட்டவன்  அேத அ ப்பைட ல்  அவரிடத் ல் வ ம் ேபா  அேத காரியத்ைத 
அவ க்  அவர ்ெசய்ய ேவண் ம் அல்ல  அவர ் தல் நபைர  கப்ப த் ன  தவறா   ம். 
அப்ப யானால்,  க டம் ேத  ற ஆத் மா க்  இ  எப்ேபற்பட்ட இைளப்பா ம் இடமாய் 
இ க் ற ‚

''ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த  அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத் ல்  இ ந்த “, இப்ெபா   உலகம் 
எப்ப  இங்ேக வந்த  என்  நாம் ஆச்சரியப்ப  ேறாம், பா ங்கள்‚ ேதவ ைடய வார்த்ைத இந்த 
உலகத்ைத   ஷ் த்த . எ ெரயர ் 11 -ல் ”இந்த உலகமான  காணக்க  டாதைவகளினாேல 
உ வாக்கப்பட்ட “ என்  எ    க் ற . பா ங்கள்‚ ேதவன் ேபச அ    ஷ் க்கப்பட்ட  
ஏெனன்றால் அவர ் ேதவன். அவர ் ெவ மேன ' 'உண்டாகக்கடவ ” என்  ெசான்னேபா  அ  
அப்ப ேய ஆ ற் .
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ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , மற் ம் அந்த உைரக்கப்பட்ட வார்த்ைத   ஷ் க் ற 
வார்த்ைதயாய் இ ந்த , உைரக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம்  ைழ நி த்தமாக 
நிைறேவற்றப்படாமல் அ    ம்ப ம் எ த் க் ெகாள்ளப்படமாட்டா . ேம ம்,  “ஆ  ேல 
வார்த்ைத இ ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத் ல் இ ந்த . அந்த வார்த்ைத ேதவனா  ந்த . 
அந்த வார்த்ைத மாம்சமா  நம் மத்  ேல வாசம் ெசய்த ”.அ    ஸ் ேவ.

இப்ெபா   ேவதத் ல் எ தப்பட்ட ேதவ ைடய வார்த்ைத அ  நமக்காக ெகா க்கப்பட்ட 
அவ ைடய வார்த்ைதயா  க் ற . நாம் மட் ம் அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத தான் என்  
  வா க் ம் ேபா , ஆ  ல்  ேதவ ைடய வார்த்ைத காரியங்கைள எப்ப யாக 
  ஷ் த்தேதா, ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்த ம் அேத   ஷ் க் ம் வல்லைமைய ெபற்  க் ற . 
 ைதயான  எங்ேக    றேதா அைதப் ெபா த்ததாய் இ க் ற .  ைதயான    ஷ் க் ம் 
நிலத் ேல   ந் , ஈரப்பத ம் அல்ல  ஊட்டச்சத் ம் ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத் ற்  
 ைடக் ம் ேபா  ேவதத் ல் ெசால்லப்பட்ட ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தத்ைத ம் நிைறேவற ெசய் ம். 
ஏெனனில் ேதவ ைடய எந்த ெதய் க வாக் த்தத்தத்ைத ம்  சரியான மன ன் தன்ைமேயா  
அ  , அைத கவனித் , சரியாக பராமரிக் ம் ேபா  அைத நிைறேவறச் ெசய் ம். ஏெனனில் 
   ல்லாத ேதவன் அந்த, “ேதவ ைடய வார்த்ைதைய” ேப னார.்

''வான ம்    ம் ஒ ந் ேபாம், ஆனால் என் வார்த்ைதகேளா ஒ ந்  ேபாவ ல்ைல“ என்  
இேய  ெசான்னார். ஓ, ''வான ம்    ம் ஒ ந்  ேபா ம், ஆனால் என் ைடய வார்த்ைதேயா 
ஒ ந்  ேபாவ ல்ைல” என்    ன ேதவ ைடய  மாரனின் ெதய் க வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் 
நாம் எவ்வளவாக இைளப்பாற ேவண் யதா  க் ற . ஆத் மா இைளப்பாறக்   ய இடம் 
ஒன்  இ க் ற .
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இப்ெபா   இேய  அவ ைடய வார்த்ைத ேல,''நீங்கள்  என் நாமத் னாேல  தா னிடத் ல் 
ேகட் க் ெகாள்வெத ேவா அைத நான் உங்க க்  த ேவன்“ என்  ெசான்னார். ஆனால்  ல 
ேநரங்களில் நாம் ேகட் க் ெகாண்ட காரியத் ற்  ேதவன் ேவ   தமாக ெசயல்பட் , ேவ  
 தமாக ெசய் ம்ேபா , அ  எ ர்பாராத வ  ல் வ  றதா  க் ற ,  ல ேநரங்களில் எ ர ்
பாராத இடத்  ம், எ ர ் பாராத ேநரத்  ம் வ  றதா  க் ற . ஆனால், நீங்கள்  அைத 
ெவ மேன   வா க் ம் ேபா  ேதவன் தன் ைடய ெசாந்த வ  ல் ப ல் 
ெகா க் றவரா  க் றார.்

நீங்கள்  அைத   வா த்  ஏற் க் ெகாண்ட ற ,  ன் வாங் ப் ேபாகக்  டா . அ ேல 
தரித்  ங்கள் . அைத நீங்கள்  உ  யாக   த் க்ெகாண்  இப்ப யாக ெசால்ல ேவண் ம். 
“இ தான் காரியம். ேதவன் அைத உைரத்  க் றார.் அ  காரியத்ைத    க்  ெகாண்  
வ  றதா  க் ற . ேதவன் அைத ெசால்   க் ம் ேபா  அ  எவ்வள  காலமானா ம் அ  
  வைடந்ததாக இ க் ற ”. அவர ் உலகம் உண்டாகக் கடவ  என்  ெசான்னேபா , ஒ  
 லக்    ட உ வாகாமல் இ ந்  க்கலாம், ஆனால் அவர,் அவர ் நித் யமானவர். அதற்  
 ற  ெகாஞ்சகாலம் க த்   லக்  க ம் , அ க்க ம் உ வா ற் .அ  அங்ேக 
உண்டான , ஏெனனில் ''உண்டாகக்கடவ “ என்  அப்ப யாக அவர ்  னார.்

இங்ேக நாம்  ந் க்கக்   ய ஒ  வாக் த்தத்தம் இ க் ற . வார்த்ைதைய உைரத்த அவர ்
தாேம, ஒவ்ெவா  வார்த்ைதைய ம்  நிைறேவற்   ப்பாரானால் ,  ' 'கைற  ைர ல்லாத ஒ  
சைபைய ம்  தமக்   ன்பாக  அவர்  ெபற் க்  ெகாள்வார்  என்ப  நிச்சயம்.  “சேகாதரேன,
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சேகாதரிேய நாம் ேதவேனா  சரியாக இ க் ேறாம் என்ற நிச்சயம் அவ யமாய் இ க் ற . 
ஏெனன்றால் ஒ  சைபயான  ேதான்றப் ேபா ற . நாம் அந்த சைப ேல ஒ  பாகமாக இ க்கப் 
ேபா ேறாம்.

இப்   ல் என்ன நிகழ்ந்தா ம் அ  காரியமல்ல, ஏெனன்றால் நாம் தாேம ேதவன் கட்  
உண்டாக் ன நகரத்ைத எ ர ்ேநாக் க் ெகாண்  க் ேறாம். நாம் எவ் தத்  ம் அைத இழந்  
ேபாகக்  டா . நீங்கள்  எைதச ்ெசய்தா ம் அைத மட் ம் மறவா ர்கள். உங்கள்  பக்கத்   ட்டார ்
என்ன ெசய் றார ் என் ம், மற்ற நபர ் என்ன ெசய் றார ் என் ம், உங்கள்  சகமாணவர் என்ன 
ெசய் றார ் என் ம் அல்ல  உங்கள்  கணவேனா, உங்கள்  மைன ேயா அல்ல  ேவ  யாேரா 
என்ன ெசய் றார்கள் என்ப ம் காரியம் அல்ல. அ  உங்க க் ம் ேதவ க் ம் இைடேய ள்ள 
தனிப்பட்ட காரியம். நீங்கள் , நீங்கள்தான்  அந்த இரட் ப்ைபக் கட்டயமாகத் ேதட ேவண் ம்.

உங்கள்  தகப்பனார ்ஒ  ெபரிய மனிதராய் இ ந்  க்கலாம் அல்ல  உங்கள்  தாயார்; ெபரிய 
நபராக இ ந்  க்கலாம், ஆனால் உன்ைனக்   த்  காரியம் என்ன? பா ங்கள் ‚ அ  உன்ைனக் 
  த்ததா  க் ற . அைத தனக்ேக உரியதாக நீ ெபற்ேற ஆக ேவண் ம். சரிதாேன.

இப்ெபா  , ' 'நீங்கள்   தா னிடத் ல் எைதயா  ம் என் நாமத் ேல ேகட் ம்ேபா , நான் 
அைத ெசய்ேவன்“ என்  இேய    னார.் இப்ெபா  ,  ' 'நான் அைத ெசய்ேவன்” என்ப  
அ தாேம ேநரிைடயாக அவரிடத்   ந்  வ  றதா  க் ற . அ ,  “நீங்கள்    வாசத் டன்  
ேகட் ம் ேபா ” என்ற நிபந்தைனகளின்  அ ப்பைட ல் இ க் ற . இப்ெபா  , மாற்  11:22-ல் 
''நீங்கள்  இந்த மைலையப் பார்த்  நீ ெபயர்ந்  ச த் ரத் ேல தள் ண் ேபா என்  ெசால் , 
தான் ெசான்னப ேய நடக் ம் என்  தன் இ தயத் ல் சந்ேதகப்படாமல்   வா த்தால் , அவன் 
ெசான்னப ேய ஆ ம், என்  இேய    னைத நாம் காண் ேறாம்“. பா ங்கள் ‚
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இப்ெபா  , காரியம் என்னெவனில்  நீங்கள்  ெவ மேன ெவளிேய ெசன் ,  ' 'மைலேய 
தள் ண் ேபா“ என்  ெசால்ல  யா . நீங்கள்  அைத ெசய்வதற்கான ஒ  ேநாக்க ம் , 
  க்ேகா ம் உைடயவர்களாய்  இ க்கேவண் ம்.  தலாவ  அ  ேதவ ைடய  த்தமா என்  
அ ந்  ெகாள்ளேவண் ம்.  ன்  உங்க ைடய ேநாக்க ம்,   க்ேகா ம் ேதவ ைடய 
 த்தத் ன்ப  இ க்கேவண் ம். அதன்   ற  நீங்கள்  அந்த மைல னிடத் ல் ேப , அங்ேக 
தரித்  ங்கள் . பா ங்கள், அங்ேக சரியான நிைலைமைய நீங்கள்  ெபற்  க் ம் பட்சத் ல், 
நிச்சயமாக அ  தள் ண் ேபா ம். ஆனால் காரியம் என்னெவனில் நீங்கள்  ”சரியான 
நிைலைமைய“ ெபற்  க்கேவண் ம்.

இப்ெபா   நீங்கள்  இைத நிைன   றேவண் ம், அெதன்னெவனில் ேதவன் ப லளிக் ம் 
ேபா   ல சமயங்களில் அ  எ ர்பாராத வ  ல் இ க் ம். அவர ் மாறாதவர், ஆனால் அவர ்
காரியங்கைள எ ர்பாராத வ களில்  ரிைய ெசய் றார.்
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இப்ெபா   நாம் ெதாடர்ந்  ெசல்வதற்   ன் அைதப் பற் னதான ஒன்  அல்ல  இரண்  
காரியங்கைள நாம் பார்ப்ேபாம். நாம் ேமாேசையக்   த்   யானிப்ேபாம். நான் ேமாேசையக் 
  த்   யானிப்பைத   ம்  ேறன் . ேதவ ைடய வல்லைம னால்  நமக்  பைழய ஏற்பாட்ைட 
ெகாண்  வந்த  ர ள்ள மனிதன் அவன். அேநக  ைற சந்ேதகக்காரர்கள் இப்ப யாக 
   றார்கள், ''இப்ெபா  , அைத (பைழய ஏற்பா ) ேமாேச எ  னப யால் அ  சரியான  
தான் என்  நமக்  எப்ப  ெதரி ம்.

சரி நீங்கள்   ன்னாகப் ேபாய் அ  உண்ைமதான்  என்  நி  க்கலாம். இப்ெபா   ஒ வன்  
இ வைர என்ன நடந்த  என் ம், என்ன நடக்க ேபா றெதன் ம், அவ க்  அ த்ததாக என்ன 
ேநரிடப் ேபா றெதன் ம் ெசால்  அ  நிைறேவ மானால் , அ  உண்ைம என்  நான்  
  வா ப்ேபன் . பா ங்கள்‚ இ  இவ் தமாக இ க் ற . எப்ப ெயனில் நீங்கள்  இங்ேக 
சைப ல் நின்  ெகாண்  க் ம்ேபா  பரி த்த ஆ யானவர் உங்க ைடய   யத்  டாக 
ெசன்  நீங்கள்  ெசய்த காரியத்ைத   வாரானால் அ  உண்ைமயா, ெபாய்யா என்  
உங்க க் த் தான் ெதரி ம். சரி, நீங்கள்  அ  உண்ைம தான்  என்  அ  ர்களானால் , அதன் 
 ன்னர் அவர ்உங்களிடத் ல்  எைத    றாேரா அ  ம் நிச்சயமாக நிைறேவ ம் என்  நீங்கள்  
  வா க்க    ம், ஏெனனில்,  ' 'இ  (நிைறேவ ன ) அதற்  (நிைறேவறப் ேபா றதற் ) 
சாட்  பகர் றதாய் இ க் ற “. பா ங்கள்‚ அ  உண்ைம.

எ ெரயர ் 1 1 -ம் அ காரத் ல் ெசால்லப்பட்ட சாட் கைள ம், இன் ம் ேவதத் ல் அேநக 
இடங்களில் ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ேதா   ட தரித்  ந்  நின்றவர்கேள   வாச  ரர்கள்  
என்பைத நாம் காண் ேறாம். யார ் என்ன ெசான்னேபா ம் அங்ேகேய தரித்  நில் ங்கள் ; 
தம் ைடய நல்ல ேநரத் ல் ேதவன் அைத உங்க க்  அ  வார.்
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இப்ெபா  , ேமாேச எ ப் க் ச ்ெசன்றான்  அல்ல  சரியாக அங்ேக எ ப் ல் இ ந்தான் . 
அவன் அங்  தான்   றந்தான் . அவ ைடய ெபற்ேறார்கள் அவன் அந்த ேநரத் ற்  ஏற்ற சரியான 
 ழந்ைத என்பைத அ ந்  ெகாண்டார்கள். எனேவ அவர்கள் ராஜா ன் கட்டைளக்  
பயப்படா  ந்தார்கள். அதன்  ன்  ேமாேச அவ ைடய தாயாரால் ேபா க்கப்பட்  ந்தான் . 
என்ேன ஒ  நல்ல உபாத் யாயர்‚ அவ ைடய ெசாந்த தாயார் அவ க்  இப்ப ப்பட்ட 
கைதகைள ேபா ப்பார்கள். ' 'ேமாேச, நீ என் ைடய  மாரன் ஆனால் நீ ஒ  ேநாக்கத் ற்காக 
 றந்தவன் . இஸ்ரேவைல    ப்பதற்காக, ஏேதா ஒ நாளில்  ேதவன் உன்ைன உபேயா ப்பார்“.



8எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

அவ ைடய  ைலேயறப்ெபற்ற தாய் மரித்த ற ,  றந்த ஆட் யாளராக பார்ேவா க்  
அ த்த ப யாக  ங்காசனத் ற்  வாரிசாக இ ந்தான்  என்  நிைனக் ேறன் .  ற  ஒ  நாள் 
அவ க்  தன் ைடய சேகாதரர்கைள   த்ததான உணர்  வந்த .  ல ேநரங்களில் ஏதாவ  
காரியத்ைத   த்த உணர்வான , அைத நாம் ெபற்  ந்த ேபா  ம், அைத சரியாக ெசய்  
  ப்பதற்  நாம் ேதவ ைடய வ  ன்ப  ெசய்ய ேவண் யதா  க் ற .
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நிச்சயமாக. ேதவன் நிச்சயமாகேவ ப  ள்ளவர்கள் , உபத் ரவப்ப  றவர்கள் ேமல் 
இரக்கமாய் இ க் றார ் மற் ம் ப  ள்ளவர்கைள ேபா க்க ம்  ஏைனய காரியங்கைள 
ெசய்வதற்  நம் டத் ல்  எல்லா தமான அைமப் கள்  இ க் ற . அ  அ ைமயான காரியம் 
என்  நான்  நம்  ேறன் . இ ந்த ேபா  ம்   ேசஷம் தான் உண்ைமயான பணியாக இ க் ற . 
  ேசஷம், அைத ெகாண்  ெசல்வ ... அ  தான் உண்ைமயான பணி.

அதன்  ற , அவன்  தாேம தன் ெசாந்த  யற்  ல் ேதால்  அைடந்தான்  என்பைத இங்ேக 
நாம் பார்க் ேறாம். காரணம், அவன்  த் சா  ம் , இரா வ  ரனாக ம் இ ந்தான் . அவன் 
அப்ப ப்பட்டவனாக இ ந்தான் . அவன் ேதால் ைய சந் த்தான் . அதன்   ற  அவன் தன் 
பணி   ந்   ல  ஓ  வனாந் ரத் ற்  ெசன்  நாற்ப  வ டங்கள்  அங்ேக இ ந்தான் . 
அங்ேக அவ க்  மைன  ம்,  ள்ைளக ம் அல்ல  ெகர்ேசான்  என் ம்  ழந்ைதையப் 
ெபற் க் ெகாண்டான் .
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 ேனாதமான காரியம் என்னெவன்றால் , அவ ைடய   யத் ல் ேதவ ைடய அைழப்ைப 
ெபற்ற ேமாேச, அ   ந்  ஒ  ேபா ம் தப் த் க் ெகாள்ள   யாதைத என்னால் கற்பைன 
ெசய்  பார்க்க    ற . தப் க்கேவ   யா . இப்ெபா   இன் ர  நம்மத்  ல் 
 ரசங்கத்ைத ேகட் க் ெகாண்  க் ற இவ் தமான மக்கள்  இ க்கலாம். அெதன்னெவனில் 
நீங்கள்  எங்ேகேயா உங்கள்    யத்  டாக ேதவ ைடய அைழப்ைப உணர்ந் ம், அதற்  ெச  
ெகா க்காமல் இ ப்பேத. நீங்கள்  அப்ப ப்பட்ட   யத் ற்  ெச  ெகா க் ம்வைர, உங்கள்  
வாழ்நாெளல்லாம் பரிதாபமான நிைல ல் இ ப் ர்கள்.

அப்ப யானால் பரி த்த ஆ ைய அேநக வ டங்களாக ேத க் ெகாண்  க் ம் மக்கள்  
இங்ேக இ ப்ப ல் எந்த ஒ  சந்ேதக ம் இல்ைல. நீங்கள்  ஒ  ேவைள இப்ப யாக  றலாம், ''சரி, 
அைத நான் ெபற் க் ெகாள்ேவனா என்  எனக்  ெதரியா ... “ நல்ல , நீங்கள்  ”அைத“ ெபற் க் 
ெகாள் ம் வைர ஒ ேபா ம்   ப் யைடய மாட் ர்கள், பா ங்கள் , ஏெனனில் நீங்கள்  அதற்காக 
 ரித்  எ க்கப்பட்  க்  ர்கள். நீங்கள்  ''அைதேய” உங்க ைடய   யத் ல்  தல் காரியமாக 
ைவக்க ேவண் ம். நீங்கள்  ம ப  ம் சாப்    ர்கேளா, அல்ல  ம ப  ம்   க்  ர்கேளா 
அல்ல  ம ப  ம்  ங்   ர்கேளா அல்ல  நீங்கள்  எைத ெசய்தா ம், ''நீங்கள்  அைத ெபற்ேற 
ஆக ேவண் ம்“. அ  சரிேய. அ  தான்  தல் காரியமாக இ க்க ேவண் ம். அ  தான் காரியம்.
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சரியாக ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ேதா  தரித்  ங்கள் . அவர் உங்க க்  அைத 
வாக்களித் ள்ளார். எனேவ அதேனா  தரித்  ங்கள் . ேதவன் அைத நிைறேவற் ேய ஆவார், 
பா ங்கள்‚ இப்ெபா  , அவர ்அைத எ ர்பாராத ேநரத் ல்  ெசய்யக்   ம். ' 'சரி, சேகாதரன்  
 ரான்ஹாம், நான் இன்  க னமாக ேவைல ெசய்  க் ேறன். சற்  கைளப்பாக ம் 
உணர் ேறன் . கடந்த  ன்  அல்ல  நான்  நாட்களாக நான் நல்ல நிைல ல் இல்ைல“, என்  
நீங்கள்   றலாம். ஒ ேவைள அ  அந்த ேநரமாக  ட இ க்க   ம். பா ங்கள் ‚ அ  எப்ெபா   
நடக் ம் என்  உங்க க்  ெதரியா .

நான் ேதவைன ேதட கா க க்  ெசல் ம் ேபா   ட் தர்கள் என்ைன   னைத ம் , 
பறைவகள்  என்ைன எரிச்ச ட் னைத ம், ெகா க்கள்  என்ைன க த்தைத ம் நா ம்  ட 
எத்தைனேயா  ைற நி த் , அேநக நாட்க க்  அந்த அ பவங்கைள  றலாம். சரியாக 
அப்ப ப்பட்ட சமயத் ல் தான் ேதவன் ஏேதா காரியத்ைத ெசய்ய இ க் றார.் காரியங்கள்  எ  ம் 
எ ர்பாராததாக காணப்ப ம் அந்த சமயத் ல் தான் ேதவன் காரியங்கைள தன் கட் க் ள்  
எ த் க் ெகாள்வார்.

இப்ெபா   ேமாேசைய கவனி ங்கள் . இந்த  க ம் வய  ெசன்ற ஆ  ேமய்க் ற 
ேமாேச க்  ஏற்கனேவ எண்ப  வயதா  ட்ட . அவன் ேதவ க்காக நிற்க ேவண் ம் என்ற 
  ைவ எ ப்பதற்   ன்னர் அவன் நாற்ப  வயைத கடந்தவனா  ந்தான் .  ன்  அவன் நாற்ப  
வ டங்களாய் அங்ேக வனாந் ரத் ேல ஆ  ேமய்த் க் ெகாண்  ந்தான்  என்    க் ேறன் . 
அவ க்  வயதா க் ெகாண்ேட ேபான , அவ ைடய தா  நைரத்ததா ம் , காற் ல்  பறந்  
ெகாண்  ந்த நீண்ட நைரத்த    உைடயவனா ம் அவன் இ ந்  க்கக்   ம். அவன் சைப ல் 
இல்லாமல், இங்ேக இந்த ஓேரப் மைல ன்   ழாக இ ந்தான் . ேதவன் ஒ   ரசங்கத் ன்   லமாக 
அங்ேக வர ல்ைல. ஆனால் எ ர்பாராத ேநரத் ல், எ ர்பாராத இடத் ல் , எ ர்பாராத வ  ல் 
எரி ன்ற  ட் தரில்  ேழ இறங்  வந்தார். ஒ  ேகாைலேயா அல்ல  பட்டயத்ைதேயா அல்ல  
ேவ  எைதேயா ெகாண்  அந்த எ ப் யைனக் ெகான்ற ேபாேத ேதவன் அவைனச ் சந் க்கக் 
  ம் என்  நிைனத்தான் .
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ேதவன் அவைன சைப ல்  ட சந் க்க ல்ைல, ஆனால் மைலக்   ேழ அவைன சந் த்தார.் 
ேதவன்   ப் பாடல்களில்  அவைன சந் க்க ல்ைல, ஆனால் எரி ற  ட் தரில் சந் த்தார.் 
ேதவன் அவைன வா பனாய் இ க் ம் ேபா  சந் க்க ல்ைல. ஆனால் வயதானவனாய் 
இ க் ம்ேபா  சந் த்தார.் எண்ப  வயைத கடந்த ேபா  அவைன அைழத்தார்.
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இைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.  ல சமயம்  ப்பத்ைதந்  அல்ல  நாற்ப  வய  ஆன ம் 
அல்ல  நீங்கள்  எ வா  ந்தா ம் நாம் வயதா  ட்டதாக நிைனக் ேறாம். உங்க க்  
அவ்வள  வயதாக ல்ைல. உங்களிடத் ல்  என்ெறன்ைறக் ம்   க்கப்ேபா ற ஆத் மா 
இ க் ற . எனேவ இைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , அ  எப்ெபா  ம் இவ் தமாகத்தான்  
இ க் ற . அெதன்னெவனில் அவர ் எ ர்பாராத ேநரத் ல், எ ர்பாராத வ  ல், எ ர்பாராத 
இடத் ல்   ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவனா  க் றார்.
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நாம் இப்ெபா   யாக்ேகாைப பார்ப்ேபாம்.அவன் தப்  ஓ க்ெகாண்  ந்தான். அவன் 
இரண்  ெந ப் க க் ,  (ஆபத் க க் ) இைட ல் மாட் க் ெகாண்டான் . அவன் தன் ைடய 
 ட் ற்    ம்  ேபாய்க் ெகாண்  ந்தான் . அவ ைடய மாமனார் லாபான்  இந்த 
பக்கத்   ந்  அவைன  ன் ெதாடர்ந்  வந் க் ெகாண்  ந்தான் . ஏெனனில் அவ ைடய 
(யாக்ேகா ன்) மைன  அவர்க ைடய ேதவர்கைள    க் ெகாண்  வந்  ட்டாள். ேம ம் 
அவனால் (யாக்ேகா ) ஏமாற்றப்பட்ட அவ ைடய சேகாதரன் ஏசா இந்த பக்கத்   ந்  அவைன 
 ன் ெதாடர்ந்  வ  றைத அ ந் க்ெகாண்டான் .

இப்ெபா   ேதவன் அவைன சந் ப்பாெரன்ப  எ ர்பாராத ேநரமாய் இ ந்த . இந்த 
பக்கத்   ந்  லாபான் வந் க் ெகாண்  ந்தான் , ம பக்கத்   ந்  ஏசா வந் க் 
ெகாண்  ந்தான் . ஆனால் யாக்ேகாேபா அந்த    ஓைடையக் கடந்  தன் ைடய ேவைல ல் 
இறங் னான் . அவன் தாேம அந்த அசலான காரியத்ைத தன் வாழ் நாளில்  தன்  ைறயாக 
பற் ப்   த்  க்கலாம், ஆனால் அவேனா ஆ ர்வாதத்ைத ெபற் க் ெகாள் ம்வைர அைத 
 டாப்  யாக   த் க் ெகாண்டான் .

அ  நம்ெமல்லா க் ம் ஒ  ெபரிய பாடமாக இ க் ற . அசலான ஒ  காரியத்ைத நீங்கள்  
  த் க் ெகாள் ம் ேபா , அைதப் பற் ப்   த் க் ெகாள் ங்கள் .   ைய தளர்ந்  ேபாக 
 டா ர்கள். எத்தைன  ைற  ரியன்  உங்கைள கடந்  ேபானா ம் அல்ல  எ  நிகழ்ந்தா ம், 
எத்தைன  ைற ப  ேவதைன வந்தா ம், ேம ம் எ  நிகழ்ந்தா ம் நீங்கள்  ஆ ர்வ க்கப்ப ம்  
வைரக் ம், அந்த வாக் த்தத்தத்ைத ெபற் க்ெகாள் ம் வைரக் ம் பற் ப்   த் க் 
ெகாள் ங்கள் . ெதாடர்ந்  பற் ப்   த் க் ெகாள் ங்கள்.
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அவன் தன் மைன ைய ம் , எல்ேலாைர ம் தன்ைன  ட்   லக் , அவன் தாேம தனிேய 
ெசன்  அவைரப் பற் ப்   த் க் ெகாண்டான் . ஏெனனில் அவன்  இரண்  ெந ப் க க்  
இைடேய  க் க் ெகாண்டான் . எ ர்பாராத வ  ல், எ ர்பாராத ேநரத் ல் , எ ர்பாராத இடத் ல்  
ேதவன் அவைன சந் த்தார.் அங்ேக தான் ேதவன் அவைன சந் த்தார.்

வா பனா ய ஏசாயா  ர்க்கதரி  அந்த நல்ல ராஜா ன் ேமல் சார்ந்  ந்தான் . அவன் ஒ  
நல்ல மனித ம்  ட. அவ ைடய வாழ்ைக ல் காரியங்கள்  யா ம்  லபமாக ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்த . ஆனால் ஒ  நாளில் அந்த ராஜா மரித் ப் ேபானான் .  ன்  ஏசாயா ேதவ ைடய 
ஆலயத் ல் உள்ள ப  டத்தண்ைட ல் ெசன் , அங்ேக அவன் ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தேபா  
அவன் தன் ைடய ெசாந்த பாவங்க க் ம் அந்த தரிசனத் க் ம் இைட ல்   க் க் 
ெகாண்டான் . அங்ேக  தர்கள் தங்கள்   ற களால்   கத்ைத  , தங்கள்   ற களால் பாதத்ைத 
   பறந் க் ெகாண்  கர்த்த க்  பரி த்தம், பரி த்தம், பரி த்தம் என்  சத்த  வைத 
பார்த்தேபா  அவன்  ' 'எனக்  ஐேயா“ என்  அல னான்.  ' 'எனக்  ஐேயா, நான்  அ த்த 
உத க ள்ள மனிதன்” என்  சத்த ட்டான் . அவன் தாேம எ ர்பாராத ேநரத் ல், எ ர்பாராத 
இடத் ல்    பட்டான் .
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ேம ம், ''மக்கள்  என்ைன ஒ  நல்ல  ரசங்  என் ம் அல்ல  அ  ேபால ஏேதா ஒ வர ்என் ம் 
  வா ப்பதால்“, நான்  ெசன்  என் ெஜபத்ைத ஏெற த்  ம ப  ம் எ ம்  ெதாடர்ந்  
ேபாேவன் என்  அவன் நிைனத்தான் . ஆனால் அங்ேக அவன்   க்கப்பட்டான் . அவன் தாேம 
தரிசனத் ல் இந்நிைல ல்   க்கப்பட்ட ம் அல்லாமல், அவன்  வ ள்ள ேதவ ைடய  ட் ல்  
அ த்த உத ள்ளவனாகப்;   க்கப்பட்டான் .

ஓ, சேகாதரேன, அ தாேம “ெதய் க  கமளித்தல் இல்ைல என் ம்; பரி த்தா  ன்  
ஞானஸ்நானம் இல்ைல என் ம்  ரசங் க் ற ஊ யக்காரர்கள் உள்ள இந்த பட்டணத் ல் இந்த 
இர ம், நாைள காைல ம் ேத ப் பார்க் மானால்; ''எனக்  ஐேயா, நான்  அ த்த உத கள்  உள்ள 
ம ஷன் ,” என்   க் ர  ம்  லர ்அங்ேக இ க்கக்   ம்; அ  உண்ைமேய. ஆமாம், அ  
 க ம் உண்ைமேய.

இப்ெபா  , அந்த எ ெரய  ள்ைளக ம் அப்ப ப்பட்ட இக்கட்டான நிைல ல் 
  க்கப்பட்  ந்தார்கள் . அவர்கள்  ேதவைன சந் த்த அந்த அக் னி  ைள ல், ேதவன் 
அவர்களிடத் ல் வ வார ்என்  எ ர்பாராத இடத் ல் , எ ர்பாராத ேநரத் ல், எ ர்பாராத வ  ல் 
  க்கப்பட்  ந்தார்கள் . ஆனால் ேதவன் மாறாதவர், அந்த மாறாத ேதவன் காரியங்கைள அந்த 
வ  ல் தான் ெசய் றார;் அ  தாேம எ ர்பாராத இடத்  ம், எ ர்பாராத ேநரத்  ம் இன் ம் 
அ  ேபான்  இ க் ற .
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இஸ்ரேவலர்கள் தங்க க்  ஒ  பல ள்ள ராஜா ேவண் ெமன்  ேகட்டார்கள். அவர்கைள 
   க்கக்   ய ஒ  ராஜா ேவண் ெமன்  இ ந்தார்கள். தா ைதப் ேபால் ைதரியமாய் 
ெசல்லக்  ய ஒ  பல ள்ள ராஜாைவ ம், தங்கைள    க்கக்  ய ஒ  ராஜாைவ ம் ேதவன் 
அவர்களிடத் ல்  அ ப் வார்  என்  அவைர  எ ர்பார்த்  ந்தார்கள்.  எப்ப ெயனில்,  ''தா  ன்
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 மாரன் எ ம்  பரேலாகத் ன்  பாைத  டாய்   ேழ வந் ,  தர்களின்     மரியாைதைய 
ஏற் க் ெகாண் ,    ல் தன் பாதத்ைத ப த்  நடந்  வ வைத பரேலாகத்   க் ற 
 தாவானவர் உற்  ேநாக் ,“ இேதா ' 'இப்ெபா   நான் உங்களிடத் ற்  ேம யாைவ 
அ ப்  ேறன்”, என்பார். அவர ் அவ் தமாகத்தான்  வரக்  ம் என்  மன ல் 
ெகாண்  ந்தார்கள்.

''ஆனால் அவர்கள் ெபற் க் ெகாண்ட  என்ன“? மகத்தான ராஜா ற்  ப லாக ஒ  
 ழந்ைதைய ெபற்  ந்தார்கள். மைலப் ப   ல்,   ய  ைக ல் ைவக்ேகால்க ம் மற் ம் 
 லங் களின்  க  ப் ெபா ள் நிரம் ன ஒ    ய ெதா வத் ல்  ழந்ைதயாக  றந்  ந்தார.் 
அ  அவர்க ைடய ெஜபத் ன்  ப லாக இ ந்த . சரியாக அவர்தான் அவர்க ைடய ேதைவயாய் 
இ ந்தார.் ஆனால் அைத அவர்கள்  தாங்கள்  நிைனத்த வ  ல் வரேவண் ம் என்  
எண்ணினார்கள் . அவர்கள் நிைனத்த வ ேய  க ம்  றந்த  என்  எண்ணி, அந்த வ யாய் 
வரேவண் ம் என்  இ ந்தார்கள். ஆனால் ேதவன் எ   றந்த  என்  அ ந்  க் றார.் அவர ்எ  
 றந்த  என்  அ ந்  க் றாேரா அந்த வ  ல் தான்  அைதச் ெசய்வார.் ேம ம்அவர் எப்ப  
அ ப்ப ேவண் ம் என் ம் அ ந்  க் றார,் ஏெனனில் அவர ்   ல்லாத ேதவன்.

''அவர ்உங்க ைடய ேதைவகைள அ ந்  க் றார“்;. அைத எப்ப  உங்க க்  ெகா க்க 
ேவண் ம் என்பைத ம்  அவர ்அ ந்  க் றார.்
38

ஆனால் ெதால்ைல என்னெவன்றால், அந்த காரியம் வரேவண் ம் என்  நீங்கள்  நிைனத்தப  
வராததால் நீங்கள்  ஏமாற்றமைடந்  அைத அவரிடத் ல்   ம்ப ம் ெகா த்      ர்கள். அவர ்
எந்த வ  ல் அைத ெகா க்க   ம்  றாேரா அவ் தமாக அவர ்ெகா க்கட் ம் என்  ேகட்  
  வா ப்ேபாமாக. அவர ்எந்த அ ப்பைட ல்  ெகா க் றாேரா அவ் தமாக அைத நாம் ஏற் க் 
ெகாள்ளட் ம். அ தான்  சரி.

நீங்கள்  அவரிடத் ல் (எைதயாவ ) ேகட் ர்களானால், அவைர ெபாய்யர ்ஆக்கா ர்கள். அவர் 
ெபாய் ெசால்வ ல்ைல.  ' 'என் ைடய நாமத் னாேல  தா னிடத் ல் எைதயாவ  ேகட்டால், 
அைத நான் உங்க க்  ெகா ப்ேபன்“ என்  வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார.் இப்ெபா   
ேதவன் ெபாய் ெசால்வ ல்ைல. அவரிடத் ல் ேகட் ம் ேபா  அ  உங்க க்  ெகா க்கப்ப ம். 
''ேத ங்கள்  கண்டைட ர்கள்; தட் ங்கள்   றக்கப்ப ம்”, என்பைத நாம்   வா க் ேறாம். 
நிச்சயமாக அைத நாம்   வா க் ேறாம்.

அ  ஒ  ெதா வமாக இ ந்த , எனேவ அவர்கள் என்ன ெசய்தார்கள்? இந்த     ழந்ைத 
ெதா வத் ல்  றந்  க் ற , இவரா அந்த மகத்தான ராஜா? என்     அவர்கள்  அவைர 
நிராகரித்தார்கள். ஆம், ஐயா. ஏன்? அவர,் அவர்கள் எ ர்பார்த்தவ  ல்; அவர ் வராதேத. 
நண்பர்கேள, அ  ஒ  பயங்கரமான காரியம் என்  நீங்கள்  நிைனக்கக்  ம். அ  சரிதான். 
ஆனால், நா ம் அேத காரியத் ல்  ற்றவாளிகளா  க் ேறாம் என்பைத நீங்கள்  
அ ந்  க்  ர்கள். நா ம் அேத  தமாக  ற்றவாளியா  க் ேறாம். நாம் ேதவனிடத் ல்  
காரியங்கைள ேகட்  கடந்  ேபாய்   ேறாம்.  ன்  நாம் நிைனத்த மா ரி ேதவன் அந்த 
காரியத்ைத நம்   ெபா யாத ேபா ம், ெகா க்காத ேபா ம் நாம் அைத   ப் க் ெகா த்  
   ேறாம். பா ங்கள்? அப்ப  ெசய்யா ர்கள் . அவரிடத் ல் ேகட்  அேதா  தரித்  ங்கள் . ஆம் 
ஐயா. அ  உண்ைம என்  ெதரிந்  ெகாண்டேபா  அைத  டாப்  யாக   த் க் 
ெகாள் ங்கள் .
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ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் காட்  ம் உண்ைமயான  எ ?  ' 'ேதவ ைடய வார்த்ைத 
மாம்சமா  நம்மத்  ல்   ஸ்  ல் வாசம் ெசய்த “,   ஸ்  பரி த்த ஆ ைய அ ப் னார.் 
அவர ்தாேம ஆ  ன்  பத் ல் உள்ள ேதவனா  க் றார். எனேவ அவைர உ  யாய்   த் க் 
ெகாள் ங்கள் . பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இங்ேக இ ந்  நமக்  அந்த வாக் த்தத்தத்ைத 
ெகா த்  ப்பாரானால், அேதா  தரித்  ங்கள் . பரி த்த ஆ ைய ெபற்  க் ேறாம் என்  
ெசால்  ற ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்களா ய நாம் ேதவைன அவ்வளவாக நம் வதற்  பயப்ப  ற 
காரியம் தான் என்ன? என்ன தான்  காரியம்? நாம் அைத ேவ  வ  ல் எ ர ்பார்த்த தான் .
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அைததான் நா ம் ெசய் ேறாம் என்  நான் நிைனக் ேறன் . நான் உங்க க்  உண்ைமைய 
ெசால்லட் ம். எப்ப ெயனில் ேதவன் நம் டத் ல்  வந்  நம்ைம இவ் தமாக ம் , அவ் தமாக ம்  
உள்ள ஒ  ெபரிய ஸ்தாபனமாக வளரச் ெசய்ய ேவண் ம் என்  நா ம் எ ர்பார்க் ேறாம் என்  
நான் நிைனக் ேறன் . அப்ப யாக நீங்கள்  வள ம்ேபா  நீங்கள்  இன்ெனா வ க்  எ ராக 
 ரி ைனையத் தான் வளர்ப் ர்கள். சேகாதரேன, நாம் ெசய்யேவண் ய காரியம் என்னெவனில், 
அப்ப  ெசய்வைதக்   த்  நாம் மறந்  ட ேவண் ம். உங்கள்  ஸ்தாபனங்கள்   க ம் 
அ ைமயான தான். ஆனால், இ தயத் ல்; இரட் ப்ைப ெபற்ற ம ப  ம்  றந்த   ஸ்தவர்கள் 
பரி த்த ஆ  ன் வல்லைம னால் ஒ வைர ஒ வர ் ேந த் , ஒ வ க்ெகா வர ் உத  
ெசய்யத்தக்கதாக கரங்கைள நீட் , ஒ வ க்ெகா வர ் ம ைமயான உணர் கைள ம், 
நம் க்ைகயான உணர் கைள ம், சேகாதர  ேநகத்ைத ம் ெபற்றவர்கேள நமக்  ேதைவயாய் 
இ க் ற .  ' 'அ தான் நம்ைம ஒன்றாக இைணக் ற “. அவ் தமாகத்தான நாம் 
இ க்கேவண் ம் என்  ேதவன்   ம்  றார.் அவேர   வற்ற ேதவன்.அவர ் மா வ ல்ைல. 
அவ ைடய வார்த்ைதகைள அவர ்மாற் வ ல்ைல.

இப்ெபா   கவனி ங்கள் .  எனேவ  அவர்தாேம  தாங்கள்  எ ர்பார்த்தவ  ல்  வராததால்41



11எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

அவர்கள் அவைர ஏற் க் ெகாள்ள ல்ைல. ஆனால் அவேரா வார்த்ைத ன்   பத் ல் வந்தார் என்  
நாம் அ ந்  க் ேறாம். அவர ் ேவத வார்த்ைத  ட்ட ட்டப  சரியாக வந்தார். அைவகள்  
ஒவ்ெவான் ம் சரியான இடத் ல் , சரியான ேநரத் ல், சரியான வ  ல் நிைறேவ ன .ேதவன் 
எப்ெபா  ம் அைத தன் ைடய வ  ல் ெசய் றார.் அ ேவ சரியான வ யாக இ க் ற .

இப்ெபா   ேமாேச, அவன் ஏன் சந்ேதகப்படேவண் ம்? அவன்  றப் ேலேய 
அைழக்கப்பட்  ந்தான் . ேதவன், அவைன அைழக் ம்ெபா   அவன்  ழந்ைதயாக இ ந்தான் . 
அவன் இந்த உலகத் ல்  ஒ  ேநாக்கத் ற்காகேவ  றந்தான் . அவன்  றப் ேலேய ஒ   ர்க்கதரி . 
அ  எ ர்பாராத  என்  ேமாேச நிைனப்பதற்  அ  ஒ  க னமான காரியமாக அவ க்  
இல்ைல, ஏெனனில் ேதவன் தன்ைன அைழக்கக்   ம் என்  அவன்  எ ர்பார்த்  ந்தான் .
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யாக்ேகா , ேதவன் அவனிடத் ல் அப்ெபா  தான்  ேப   ந்தார,்  “யாக்ேகாேப உன்  
ேதசத் ற்    ம்  ேபா, நான்உன்ேனா  ந் , உன்ைன ெப கப்பண் ேவன் , உன் ைடய 
சந்த ைய கட ன்  மணைலப் ேபால் ெப கப்பண் ேவன் ” என்றார். அப்ப   க்க அந்த 
இர ல்; லாபான் ஒ  பக்க ம் வந் , இன்ெனா  பக்கம் ஏசா ம் வந் ெகாண்  க்க, ஏன் 
அ கமாய் அவன் எ ர்பாராதவனா  ந் ம் ேதவன் அவைன சந் த்தார.் இ ப்  ம் ேதவன் 
அவ க்  வாக் த்தத்தம் ெசய்தார.் ஆெமன் . நண்பர்கேள, அ  தான்  காரியம்.

ேதவன் வாக் த்தத்தம்  பண்ணி எ ர்ப் கள்  எ ம் ம்ேபா  அ தாேம நீ உண்ைம ேலேய 
வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாண்டாயா? இல்ைலயா? என்பைத ேசா க்கேவ வ  றதா  க் ற . 
அசலான தங்கத்ைதப் ெபற்ற மனிதன் அத ைடய தரத்ைத ேசா க்க உர ம்  கல்ைல 
உபேயா க்க தயங்கமாட்டான் . பா ங்கள் ‚ அ  உண்ைமேய.  “இந்த ேசாதைனகள்  வ ம்ேபா  
நாம் எப்ப  நடந் க் ெகாள் ேறாம் என்  ேசா க்க ம்,  ட ட ம் அ  வ  றதாய் இ க் ற  
என்  ேப   ெசான்னதாக நம்  ேறன் . அ  உண்ைமேய. நீங்கள்  பரி த்த ஆ ைய ெபற்ற  ன், 
உன்    ஷன்  உன்ைன  ட்ைட  ட்   ரத்தலாம் அல்ல  தாயார் உன்ைன  ட்ைட  ட்  
 ரத்தலாம் இன் ம் அ  ேபான்ற காரியங்கள்  ேநரி ம்ேபா  அைத ைக ட்  உலகத் ற்  
ம ப  ம்   ம்  ஓடேவண்டாம். அ  ஒ  ேசாதைன ன்  ேநரம் மட் ேம‚
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யாக்ேகா , அவன் அைதக் காட்  ம் அ கமாக அ ந்  க்கேவண் ம். ஆனால் அதற்  
ப லாக அவன் இங் ம் அங் மாக ஓ  இன் ம் அ  ேபான்ற காரியங்களில் ஈ பட்  தன் 
ெப ம்பாலான   யத்ைத  ண த்தான் . அங்ேக அவன்   னைத நான்    ம்  ேறன் . ''நான்  
இந்த ஒ  ேகாைல உைடயவனாய் ேயார்தாைனக் கடந்  ெசன்ேறன் . ஆனால் இப்ெபா   நான் 
இரண்  ேசைனகளாக  க ம் ப  ப் ெப     ம்  வந்  க் ேறன் , என்றான்“. ேம ம் 
அவன்,  ”என் ைடய சேகாதரன் ஏசா இந்த பக்கத்   ந் ம், என் ைடய மாமனார் அந்தப் 
பக்கத்   ந் ம் என்ைன  ன் ெதாடர்ந்  வ  றார்கள்“, என்றான். அவன் அந்த  ழ்நிைல ல் 
 க் க் ெகாண்டான் , ஆனால் அவேனா சரியான இடத் ற்  ெசன்  எ ர்பாராத  தத் ல் 
ப ைல ெபற் க் ெகாள்ள ெதாடங் னான்  என்  நான்   க் ேறன் . ஆனால் ேதவன் இறங்  
வந்த ேபா , அவன் அவேரா  ேபாரா  ஆ ர்வாதத்ைத ெபற் க் ெகாள் ம் வைர உ  யாக 
ேதவேனா  தரித்  ந்தான் .
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இந்த வ  ல் பார்க் ம்  ேபா  நான் யாக்ேகாைப ேந க் ேறன் . அவன் ஏேதா காரியத்ைத 
சரியான  என்  உண்ைம ேல பார்த்தேபா ; அவன் அசலான ஏேதா ஒன் ன்  ேமல் தன் ைகைய 
ைவத்தேபா ; அவன் அ ன் பலைன அைட ம் வைர அைத உ  யாக   த் க் ெகாண்டான் .
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ஓ, நாம் அப்ப  ெசய்ேவாமானால்‚ சைப மட் ம் அப்ப  ெசய் மானால் , நீங்கள்  மட் ம் அ  
சரி என் ம், அ  தாேம ேதவ ைடய வாக் த்தத்த ம், அ  ேதால் ேய அைடயா  என்ற 
நிச்சயத்ைத ம் ெபற் க் ெகாள் ர்களானால், அ  ேதால்  அைடயேவ மாட்டா .

யாேரா ஒ வர ் உங்களிடத் ல்  வந் ,  “அ  ேவேறா  சந்த க்  என் ம், அ  நமக்  
 ைடயா  என் ம் ெசால்  வ   லகச் ெசய்வார்களானால் ,” அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத 
இல்ைல. இேய , மாற்  16-ல், ''நீங்கள்  உலகெமங் ம்  ேபாய், சர்வ   ஷ் க் ம்   ேசஷத்ைதப் 
 ரசங்  ங்கள்.   வா க் றவர்க க்  இந்த அைடயாளங்கள்   ன் ெதாட ம் என்றார்“, 
பா ங்கள்! எங்ேக? எம் மட் ம்?    உலகத் க் ம், சர்வ   ஷ் க் ம்.    உலகத்  ம் 
  வா க் ற சர்வ   ஷ் க் ம் இந்த அைடயாளங்கள்   ன் ெதாட ம். ேப   
ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில்,  ' 'வாக் த்தத்தமான  உங்க க் ம், உங்கள்   ள்ைளக க் ம், 
நம் ைடய ேதவனா ய கர்த்தர் வரவைழக் ம்  ரத்  ள்ள யாவ க் ம் உண்டா  க் ற ” 
என்றார்.

அைத நீங்கள்  எப்ப  ெசய்யப் ேபா  ர்கள்? இந்த   ேசஷமான  உலகெமங்  ம்  
எ சேலம் ெதாடங்   ரசங் க்கப்பட ேவண் ம் என்றார்.  க்கா 2 4 :  4 9 -ல்,  ' 'நீங்கேளா 
உன்னதத்   ந்  வ ம் ெபலனால் தரிப் க்கப்ப ம் வைரக் ம் எ சேலம் நகரத் ல் தரித்  
இ ங்கள்  என்றார்“. அப்ேபாஸ்தலர் 1:8-ல் பரி த்த ஆ  உங்களிடத் ல்  வந்த  ன்  நீங்கள்  
ெபலனைடந் , எ சேல  ம்,  ேதயா   வ  ம், சமாரியா  ம்,    ன்  கைட  
பரியந்த ம், எனக் ச் சாட் களா  ப் ர்கள்  என்றார்”. பரி த்த ஆ யானவர் 
அைடயாளங்க ம், அற் தங்க ம்,  ன்ெதாடர எல்லா இடத்  ம் சாட்  பகர் றார.்
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இ   ந்  நம்மால் எப்ப   ல  இ க்க   ம?் இ  ேதவ ைடய 
வாக் த்தத்தமா  க் றேத.   சா க்  இடம்  ெகா க்கா ர்கள் .  அவன்  எப்ெபா  ம்
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 ழ்ச் ேயா  ேப , ேவதத்ைத நன்  வா த்தவைனப் ேபால் காணப்ப வான் . ஆனால் அவேனா 
அைத (ேவத வார்த்ைதைய)  ரித் ப் ேபாட்  அ  (வார்த்ைத)  றாத ஏேதா ஒன்ைற   னதாகச் 
ெசய்வான் . இ ப்  ம், ேவதம் ' 'ேபைத ம் அந்த வ  ல்  ைசெகட் ப் ேபாவ ல்ைல“ என்  
ெதள்ளத் ெதளிவாக    ற ”. ெவ மேன ேதவ ைடய வாக் தத்தத்ைத பற் க் ெகாண்  
அைத உ  யாக   த் க் ெகாள் ங்கள். இன்ெனான்ைற நீங்கள்  பற் ப்   த் க்ெகாள் ம்  
வைர இைத நீங்கள்  ெதாடர்ந்    த் க் ெகாண்  ங்கள் . இந்த ஒன் க்  ப ல்  ைடத்த டன் , 
இன்ெனான்ைற நீங்கள்  பற் ப்   த் க் ெகாள் ங்கள் .  ன்னர் நீங்கள்  இன்ெனான்ைற   த் க் 
ெகாள் ம் வைர அைதேய ெதாடர்ந்  பற் ப்   த் க் ெகாள் ங்கள் . இவ் தமாக நீங்கள்  
ெதாடர்ந்  ேமேல ஏ ப் ேபாய்க் ெகாண்  ங்கள் .

ேநற்  இர  இன்ெனா  சைப ல் அ  சேகா. அ ட்லா ன்  சைப ல் பாடல்     னர,்  தற் 
 ற்  ம  றப்  என்  இப்ப  பா க் ெகாண்  ந்தேபா , ஒ வன்  ெதாடர்ந்  பா க் 
ெகாண்  ந்தான் , இன்ெனா வன்  ேவ  எங்ேகேயா ெசன்றான் .  ற      ேநரம் க த்  அவன் 
ெசவ்வாய்  ரகத்ைத ம் (மார்ஸ் ),  யாழன்  ரகத்ைத ம் (  டர)் தாண் , பால்ெவளி 
மண்டலத்ைத ம் அைடந்  அைத ம் தாண்  ேபாய்க் ெகாண்  ந்தான் . அைத நான்  
  ம்  ேறன் . பா ங்கள் ‚  ற் ச்  ற்றாக ெதாடர்ந்  ேமேல ெசன் க்ெகாண்  ங்கள்.
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'ேதவேன, நீர ் என்ைன இரட் ப்பதாக வாக் த்தத்தம்  ெசய்  க்  ர;்“ என்     
ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத   த் க் ெகாள் ங்கள் . அைதப் பற் ப்   த்  நீங்கள்  
இரட் க்கப்ப ம் வைர ெதாடர்ந்  அ ேல தரித்  ங்கள் .'' ன் , ேதவேன நீர ்என்ைன பரி த்த 
ஆ  னால் நிரப் வதாக வாக் த்தத்தம் ெசய்  க்  ர”். எனேவ நீங்கள்  பரி த்த ஆ  னால்  
நிரப்பப்ப ம் வைர ெதாடர்ந்  அங்ேகேய தரித்  ங்கள் . நீங்கள்   யா ப்பட்  
இ ப் ர்களானால் , ''ேதவேன நீர ்என்ைன  கமாக் வதாக வாக் த்தத்தம் ெசய்  க்  ர“், எனேவ 
நான்  கத்ைதப் ெபற் க் ெகாள் ம்வைர இங்ேகேய தரித்  ப்ேபன்  என்  ெசால் ங்கள். அ  
தான் காரியம். ''அந்த வ  ல் தான்  நீங்கள்  அைத ெசய்ய ேவண் ம். அதேனா  தரித்  ங்கள் ”.

ேதவன்    ல்லாதவர். அவர ்மாறாதவர். அவரால் மாற  யா . அவர ்எ ர்பாராத வ  ேல 
காரியங்கைள ெசய் றவர,் ஆனால் அ  நிைறேவ ம் மட் ம் அ ேல தரித்  ங்கள் . நீங்கள்  
ேதவனிடத் ல்  அவர ் எப்ப ச ்ெசய்ய ேவண் ம் என்  'நீங்கள்    ம் ம் வ  ல் என்ன ெசய்ய 
ேவண் ம்“ என்  ெசால்ல ேவண்டாம். அவர ்எந்த வ  ல்ெசய்ய   ம்  றாேரா அந்த வ  ல் 
அவர ் ெசய்வார.் பா ங்கள் ‚ அவர் எப்ப ச் ெசய்ய ேவண் ம் என்  நீங்கள்  அவ க்  
ெசால்லேவண்டாம்.

இப்ெபா   கவனி ங்கள் . இப்ெபா   ஏசாயா  றப் ேல  ர்க்கதரி யாக  றந்தவன்  என்  
அ ந்  ெகாண்ேடாம். அவன் அந்த  டத்தண்ைட ல்  இ ந்தேபா  சரியாய் தன் ைடய 
கடைம ன்  பாைத ல் இ ந்தான் . பா ங்கள், ஒ   ர்க்கதரி  தரிசனம் பார்ப்பெதன்ப  
 ேனாதமான காரியம் இல்ைல. ஆகேவ அவன் அைத நிைன ல் ெகாண்  க்க ேவண் ம். அவன் 
சரியாக தன் ைடய கடைம ன்  பாைத ல் இ ந்தான் . எனேவ அவன் ேவத வார்த்ைதக்  
 றம்பாக இல்ைல, அவன் சரியாக ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் இ ந்தான் .
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''உங்கள்  மத்  ல் ஒ வன்  ஆ க் ரியவனாகேவா,  ர்க்கதரி யாகேவா இ ப்பாேனயா ல், 
ேதவனா ய நான் அவ க்  என்ைன ெதரியப்ப த் ேவன் . இந்த  ர்க்கதரி  ெசால்  ற  
நிைறேவ ம் என்றால், அப்ெபா   அவ க்  ெச  ெகா ங்கள் . அப்ப  ல்ைல என்றால், 
அவ க்  ெச  ெகாடா  ங்கள் “ என்  கர்த்தரா ய ேதவன்   னார.் எனேவ நீங்கள்  
கவனிப் ர்களா ல், யாக்ேகா , ேவத வார்த்ைத ன்  வரிைச ல் இ ந்தான் , ேமாேச ேவத 
வார்த்ைத ன்  வரிைச ல் இ ந்தான் .

இப்ெபா   எ யாைவக்   த்  பார்ப்ேபாம். நான்  அவைனக்   த்  ெசால்ல 
  ம்  ேறன் , இப்ெபா   அவன் வனாந் ரத் ற் ச் ெசன்  மனவாட்டத் டன்  இ ந்தான் . 
ேதவன் அவைன அ ப் , அங்ேக  தைனக் ெகாண்  ேபா த் , அவைன வனாந் ரத் ேல 
ைவத்தார். அவன் நாற்ப  நாட்கள்  இர ம் பக ம் அங்ேக  ற் த்  ரிந்தான்.  தலாவதாக என்ன 
காரியம் நடந்த  என்  உங்க க்  ெதரி மா? அவன் ேமேல உள்ள தன் ைடய  ைகக்  
  ம் னான் . அங்ேக,  ர்க்கதரி , பலத்த காற்றான   ழற்  அ த்    வ ன் சத்தத்ைத 
ேகட்டான் . பாைறகள்  ெவ த்   த வ ன்  சத்தத்ைத ம் மற் ம் எல்லாவற்ைற ம் ேகட்டான் .
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''நல்ல , அெதல்லாம் சரிதான் ,நான் கர்ேமல் பர்வதத் ன்  ேமல் ெசன்  க் ேறன் . அவர ்
இ  ழக்கம்,  ன்னல், மைழ  லமாக ப ல் அளிக் றவர ்என்பைத நான் அ ேவன். அைத நான் 
அ ேவன்“, என்  அவன்  நிைனத்தான்.ஆனால்  ர்க்கதரி  ன்  கவனத்ைத ஈர்த்த  எ ெவன்றால்  
அ  அந்த எ ர்பாராத அமர்ந்த ெமல் ய சத்தேம.

அங்ேகதான்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்களா ய நம் ல் அேநகர ் அைத தாண் ப் ேபா ேறாம். 
பா ங்கள்‚ ேதவன் தாேம காரியங்கைள தன் ைடய ெசாந்த வ  ல் ெகாண்  வ ம் ெபா  , 
நாேமா ேவ  காரியங்கைள, ேவ  வ  ல் எ ர்பார்க் ேறாம் . பா ங்கள் ‚ நாம் நிைனப்ப  
என்னெவனில், அ  நாம் எ ர்பார்க் ற வ  ல் அ  வரேவண் ம் என்  நாம்   ம்  ேறாம் . 
ஆனால் ேதவேனா தான் ெசய்ய   ம் ம் தன் ெசாந்த வ  ல் அைத அ ப்  றார.்

இப்ெபா   நாம் இேய ைவக்   த்  பார்ப்ேபாம். அவர்கள் தங்க க்  ஒ  ராஜா ேவண் ம் 
என்  ேகட்டெபா  ,  ஏசாயா  9  :  6-ல்  “நமக்  ஒ  பாலகன்   றந்தார;்  நமக்  ஒ   மாரன்
50
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ெகா க்கப்பட்டார;் கர்த்தத் வம் அவர ் ேதாளின் ேம  க் ம்”. ''ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யா  
ஒ   மாரைனப் ெப வாள். அவர ் இம்மா ேவல் என்  அைழக்கப்ப வார“் என்  அவன் 
  னான். ஏன், அவர ் சரியாக ேவத வார்த்ைத ன்  வரிைச ல் வந்தார். வந்தாரா? (சைபேயார ்
ஆெமன்  என் ன்றனர்) சரியாக ேவத வார்த்ைத உைரத்தப ேய அவர ்வந்தார்.

ேமாேச வார்த்ைத ன்  வ  ல் இ ந்தான் . ஆனால் அவன்  நிைனத்த வ  ல் அ  வர ல்ைல. 
அவன், ''நான் அங்ேக ெசன் , அந்த எ ப் யைன ெகான்  ேபாடட் ம். அ  தான் வ , அதன் 
 ன்  எல்லா இஸ்ரேவலர்க ம் இன்னார், இன்னார், இவர்தான் , இவர ் தான் எங்கள்  ெஜய ரன் 
என்  ெசால்வார்கள்“ என்  நிைனத்தான். ஆனால் அ  அவ்வ  ல் வர ல்ைல. இ ப்  ம் 
ேமாேச தன்ைனக்   த்  ேவத வார்த்ைத என்ன உைரத்தேதா அந்த வ  ல் அவன் இ ந்தான் . 
இன் ம் யாக்ேகா ம், மற்ெறல்லா ம் ேதவன்  ரிைய ெசய்தேபா  ேவத வார்த்ைத ன்  ஒ ங் ல் 
இ ந்தார்கள்.

நாம் மட் ம் ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ஒ ங் ல் வந்  அ ேல தரித்  ப்ேபாம் என்றால்‚ 
சேகாதரன்  ரான்ஹாம், நான்  ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ஒ ங் ேல வ வதற்  என்ன ெசய்ய 
ேவண் ம்? ெவ மேன உங்க ைடய இ தயத் ல் அைத ஏற் க் ெகாண்    வா  ங்கள் . 
ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தங்க ம் உங்க ைடய . அ  உங்க ைடய . நீங்கள்  அைத ெபற் க் 
ெகாள்ளலாம். அ  உங்க க் ச் ெசாந்தமான .
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''இந்த  த்தகத்  ள்ள ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்த ம் என் ைடய “ என்  நீங்கள்  
பா   ர்கள் . ' 'ஒவ்ெவா  அ கார ம், ஒவ்ெவா  வசன ம், ஒவ்ெவா  வரி ம் என் ைடய . 
இந்த  த்தகத்  ள்ள ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்த ம் என் ைடய  என்பதற்காக அவ ைடய 
ெதய் க அன்ைப நான்  நம்  ேறன்”. பா ங்கள் ‚.

வாக் த்தத்தம் என்னவா  ந்தா ம் அைதப்பற்  கவைல ல்ைல, எப்ப யா  ம் அ  
உங்க ைடயதா  க் ற . ஏெனனில் ேதவன் அைத உங்க க்  ெகா த்  ட்டார். 
''தாகமா  க் றவன்  வரக்கடவன் ;   ப்ப ள்ளவன்   வத்தண்ணீைர இலவசமாய் 
பானம்பண்ணக்கடவன்“ அ  உங்க ைடய . அ  உங்க க்  ெசாந்தமான . உங்க க்  
வாக் த்தத்தத்ைத ெபற் க் ெகாள்ளக்   ய சரியான   வாசம் இ க் மானால், எந்த 
வாக் த்தத்த ம் உங்க ைடயதாய் இ க் ற . நீங்கள்  மட் ம்   வா த்தால்  ேபா ம் அ  
நிச்சயம் நிைறேவ ம்.

இப்ெபா  , இேய  வந்தேபா , அவர ்ெதா வத் ல்  றந்தார ்என்  நமக்  ெதரி ம். எனேவ 
 தர்கள் அைத அ ந்த உடேன அவைர ஏற் க் ெகாள்ள ல்ைல. அவர்கள் நிைனத்த வண்ணம்  
அவர ் வராத னால், அவைர அவர்கள்  ெவ மேன தங்கள்  ஐக் யத்   ந்   லக்  
ைவத்தார்கள். அவர ் அதற்  ேமல் அவர்க ைடய ஐக் யத் ல் இல்ைல. ஆனால் அவர ் என்ன 
ெசய்தார ்என்  கவனி ங்கள் . அவர்க ைடய ெசயல்கள்  அவைர த த்  நி த்த ல்ைல.
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ெபந்ெதெகாஸ்ேத ம்  தலாவ   றந்த ேபா , சைபயான  அவர்க ைடய 
ஐக் யத்   ந்   லக்  ைவக்கப்பட்ட . அ  ெசய் ைய நி த் ப் ேபாட   ய ல்ைல. அ  
எப்ெபா  ம் ேபால் ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்  ந்த . ''இேய ைவ (எ  ம்) த த்  நி த்த 
  யா “.

யாரால்  ேதவைன த த்  நி த்த    ம்? உங்களால் அைத ெசய்ய  யா . இல்ைல, 
அைத ஒ ேபா ம் உங்களால் ெசய்ய  யா . ஒ ேவைள  ரியைன  ட உங்களால்  லபமாக 
நி த்த    ம். ஆனால் ேதவைன உங்களால் த த்  நி த்த   யா . அவ ைடய  ட்டமான  
ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்ேட  க் ம்.

அங்ேக சைபகள்  எ ப் த க்காக ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தேபா  அைத இவ் தமாக 
ெபற் க் ெகாண்டார்கள் . அ தாேம அவர்கள்  எ ர்பாரத வ  ல் வந்த . எப்ப ெயனில், இங்ேக 
க ேபார்னியா ல்  ஒற்ைறக் கண் ைடய ஒ  க ப்  மனிதன் ெத  ல்  ற் த்  ரி ம் ஒ  
ேஜா  நாேடா கைள ம்,  லைர ம், இன் ம் அ  ேபான்ற  ட்டத்ைத ைவத் க் ெகாண்  
அவர்கைள பரி த்த ஆ  னால் நிரப் னான் . அங்  ெதாடங்கப்பட்ட (எ ப் தல்) 
அக் னியான  இப்ெபா   எவ்வள   ரம் கடந்  ெசன்  க் ற  கவனி ங்கள் . உலகத் ேல 
இ  தான்  க ம் ேவகமாக வள ம் சைப. கடந்தஆண்  மற்ற எல்லா சைபயார ் ெபற் க் 
ெகாண்டவர்கைள ேசர்த்தா ம்
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அைதக் காட்  ம் அ கமான மனமாற்றமைடந்தவர்கைள அவர்கள்  ெபற் க் ெகாண்டார்கள். 
ஆமாம், அ  சரிேய. கத்ேதா க்க நாளிதழ் (Our Sunday Visitor) ''அவர ் சண்ேட   ட்டர“் 
அவ் தமாய் ெதரி க் ற . அவர்கள் ' 'ப ைனந்  லட்சம்” என்  ப   ெசய்  க் றார்கள் . 
என்ேன‚ ேதவ ைடய வார்த்ைத ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்ேட இ க் ம். அவ ைடய மக்கள்  
ேதால் ைய ஏற் க் ெகாள்ள மாட்டார்கள்;. அவர்கள் ேபார ்  ரர்கள், ஆெமன் . காரணம்; 
 வ ள்ள ேதவனின் வார்த்ைத அவர்க ைடய இ தயத் ல் எரிந் க் ெகாண்  க் ற . அ  
சரிேய. ேதவன் அப்ப ப்பட்டவர்கைள ெவவ்ேவ  இடங்க க்  அ ப் , அவர்கைள ஆ ர்வ த்  
ெப கச் ெசய் றார.்

இப்ெபா   நாம் நம் ைடய  ந்ைதைய வார்த்ைத ன்    ம், ேதவன்   ம் ைவத்  
ெதாடர்ந்  ெசல் ேவாம்.  ''நாங்கள்  தான்  ெபரிய   ட்டமாக  இ க்கப்  ேபா ேறாம்  அல்ல 
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14எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

பட்டணத் ேலேய எங்களிடத் ல்  தான்  றந்த  ட்டம் இ க் ற .  கச் றந்த உைட 
அணிந்தவர்கள் எங்க ைடய இடத் ற்  வ  றார்கள்  அல்ல  இன் ம் அ  ேபான்ற 
காரியங்கைள ெபற்  க் ேறாம் என்     அைத தவற ட ேவண்டாம்“. அப்ப ப்பட்ட எண்ணம் 
உங்க க்  வ மானால்  அப்ெபா ேத நீங்கள்    ந்  ேபானீர்கள் . பா ங்கள் ‚ ஆம், ஐயா. இைத 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள். எங்ெகல்லாம் ஆ யானவர் இ க் றாேரா, அங்ெகல்லாம்  வ ள்ள 
  ஷ் ப் கள்  இ க் ம். அ  சரிேய. ேதவ ைடய ஆ ேயா  தரித்  ங்கள் . நீங்கள்  என்ன 
ெசய்தா ம் அவ ைடய ஆ ேயா  தரித்  ங்கள் .

இப்ெபா   இேய வானவர் வளர்ந்தேபா , அவர்கள் எந்த ேம யா வரேவண் ம் என்  
ெஜ த்தார்கேளா அேத ேம யா தான்  அவர் என்  அவர்க க்  நி  த்தார். அவர,் 
ேம யா ற்கான தன  அைடயாளத்ைத அவர்க க்  காண் த்தார். அவர ் ெசய்த 
அைடயாளங்கள்   லம் அவேர ேம யா என்  நி  த் க் காண் த்தார்.  ணற்றண்ைட வந்த 
அந்த ஸ் ரீைய கவனி ங்கள் , அவர,் அவ க்  ஐந்    ஷர்கள் இ ந்தார்கள்  என்  அவ ைடய 
பாவங்கைள அவ க்  ெசான்னேபா , ஏன், ''ஐயா, ேம யா வ ம்ேபா  அவர ்எல்லாவற்ைற ம் 
எங்க க்  ெதரி ப்பார் என்    னாள்“, ஆனால் அவேளா அவர ்யாெரன்  அ யா  ந்தாள்.
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அவர,் ''நான் தான்  அவர“் என்    னார.்

நாத்தான்ேவைல கவனி ங்கள்  அவன்   ப்ேபா  இேய  ன்  ச கத் ல் வந்தேபா , இேய  
அவன் யார ் என் ம், அவன் எங்  ந்  வந்  க் றான்  என் ம்,  ன்  என்ன ெசய்  
ெகாண்  ந்தான்  என் ம் அவனிடத் ல் ெசான்னார். ஓ, என்ேன‚ அ  அவைர நி  த்த . அவன்  
''ேபாதகேர, நீர ் ேதவ ைடய  மாரன்“ நீர ் இஸ்ரேவ ன்  ராஜா என்றான். என்ேன‚ நிச்சயமாக. 
அதற்  காரணம் என்ன? அவேர ேம யா என்  நி  த்தார்.

இஸ்ரேவலர்கள், அவர ் எப்ப  வரேவண் ம் என்  நிைனத்தார்கேளா அவ் தமாக அவர ்
வர ல்ைல. அவர்கள்,  “அவர ் ஒ  மகத்தான ராஜாவாக, ைக ேல ேகாைல எ த் க்ெகாண்  
ேராமானியர்களிடத் ல் ெசன் , அவர்கைள தைல ல் அ த்   ழ்த் வார்” என்  
எண்ணினார்கள் . ஆனால் அ  ேதவ ைடய வ  அல்ல. அந்த வ ைக ல் அவர ் அப்ப  
ெசய்யேவண் ெமன ேவதவாக் யம்  ெசால்ல ல்ைல. அவ ைடய அ த்த வ ைக ல்  அவர ்
அைத ெசய்ய ேபா றார். அவர்கள் , அவ ைடய  தலாம் வ ைகேயா  இரண்டாம் வ ைகைய 
கலந்  ட்டார்கள்.
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எனேவ அப்ெபா   அவர ் தாழ்ைம ம், எளிைம மாய் ேகாேவ  க ைத ன்  ேமல் 
ஏ வந்தார். அவர் ெபரிய மாகாணங்கள்  மத்  ல் உள்ள  கச்   ய பட்டணத்   ந்  வந்தார். 
ஓ‚ அவர ் எவ் தமாய்  வ வார ் என்ற அவ ைடய வ ைகைய   த்ததான ேவதவாக் யங்கள்  
சரியாக நிைறேவ ன . ஆனால் அவர்கேளா அைதப் பார்க்க தவ னார்கள் . பா ங்கள்‚ ஆனால் 
அவர ் ேம யா ன் அைடயாளங்கைள நடப் த்  அவர ் தான்  அந்த ேம யா என்  நி  த்தார். 
அவர்கேளா, அைத ஏற் க் ெகாள்ள ல்ைல. ஏெனனில் அவர ் அவர்களிடத் ல்  அவர்கள் 
எ ர்பாராத வ  ல் வந்தார்.

இப்ெபா  , ேதவன் அவைர எந்த அ ப்பைட ல்  அ ப் னாேரா அைத அவர்கள் ஏற் க் 
இந்த இர ல் ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்களா ய நாம், ேதவன் எந்த அ ப்பைட ல்  பரி த்த ஆ ைய 
அ ப் னாேரா அந்த வ  ல் நம்மால் ஏற் க் ெகாள்ள   மா? பரி த்த ஆ யானவர் 
வ ம்ேபா  என்ன ெசய்வார ் என்  ேதவன் உைரத்தாேரா அ  அந்த  தமாக நடக் ம் என்  
எ ர்பார்க்கலாமா? அந்த அ ப்பைட ல்  தான் நாம் ஏற் க் ெகாள்ள   ம்  ேறாமா? அல்ல , 
''நான்   வா த்த ேபா  பரி த்த ஆ ைய ெபற் க் ெகாண்ேடன்  என   வா க் ேறன்“ அல்ல  
''நான் என் ேபாதக ைடய கரங்கைள   க் னேபா  பரி த்த ஆ ைய ெபற் க் ெகாண்ேடன்  
என   வா க் ேறன்  என்  நாம் ெசால்ல   ம்  ேறாமா?” அவ் தமாக ேவதம்  ற ல்ைல.
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''அவர ் வ ம்ேபா , என்ைனக்   த்  அவர ் சாட் க்ெகா ப்பார்“, என்  இேய    னார ்
பா ங்கள்‚ அவர் வ ம்ேபா .

இப்ெபா   அவர ் எப்ப  ேதவைன   த்  சாட் க் ெகா க் றார்? அவர ் உங்க க் ள்  
  க் ற   யத் னாேல அைதக்   த்  சாட்  ெகா க் றார.் ''அவர்க ைடய கனிகளினாேல 
அவர்கைள அ  ர்கள்“.
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நீங்கள்  இப்ப  ெசால்லலாம்,  ' 'நல்ல , சேகாதரன்   ரான்ஹாம், நான் பரி த்த ஆ ைய 
ெபற்  க் ேறன் . அந்நிய பாைஷ ேல ேப  இ க் ேறன் .“

நா ம்  ட அைத   வா க் ேறன் . ஆனால் அந்த   யம் அந்த அ பவத்ைத 
 ன்ெதாடர்ந்  வர ல்ைல என்றால், அங்ேக ஏேதா காரியம் தவறா  க் ற , பா ங்கள்‚ நீங்கள்  
தவறான காரியத்ைத ெபற்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  அசலான பரி த்த ஆ ைய ெபற்  அந்நிய 
பாைஷ ல்  ேப  இ ப் ர்களானால் , அந்த   யமான  அைத  ன்ெதாட ம். ேம ம் நீங்கள்  
பரி த்த ஆ ைய ெபற்  க் ேறன்  என் ம், அ ன் அ பவத்ைத ெபற்  க் ேறன்  என் ம் 
உரிைமேகாரின  ன்னர் உங்க ைடய   யம் ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  
இல்ைலெயன்றால், நீங்கள்  தவறான ஆ ைய ெபற்  க்  ர்கள் . பா ங்கள்‚ காரணம் “நீங்கள்  
 ட்ெச    ந்   ராட்ைச கனிையப் ெபற் க் ெகாள்ள  யா ”. அைத நீங்கள்  
அ ந்  க்  ர்கள். பா ங்கள் ‚ “அ ன் கனிகளாேல அைவகள்  அ யப்ப ம்”.
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இேய  வந்தேபா , அவர,் தான் ேம யா என்  உரிைம ேகாரின ம் அல்லாமல் அவர ்தாேம 
ேம யா ன்  ரிையகைள ெசய் ம் காண் த்தார். ஆெமன் . அவர,்  ' 'நான் என்  தா ன் 
 ரிையகைள ெசய்ய ல்ைலெயன்றால், என்ைன   வா க்க ேவண்டாம். ஆனால் நான் 
 தா ன்  ரிையகைள ெசய்ேவேனயா ல்,  ரிையகைள   வா  ங்கள் “ என்    னார.் 
என்ேன ஒ  அ க்ைக‚ எ ேரயர் 13:8-ல் வாக் ைரத்தப ,  ”இேய    ஸ்  ேநற் ம்,இன் ம், 
என் ம் மாறாதவராய் இ க் றார“் என்ப ம், இன்ைறக் ம்  அேத தமாய் இ க் ற .
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ஸ்தாபனங்க ம், ெபரிய அைமப் க ம்  பட் ணத் ல்  எ ப் தல் உண்டாவைத பார்த் ம் , 
அவர்கள் இன் ம் எைதத்தான் எ ர்பார்க் றார்கள்?எைதத்தான்  ஸ்தாபனங்கள்  எ ர்பார்க் ற ? 
அ  ப் ர்வமான  றந்த ேபச்ைச ெபற்ற ஒ வைன, அவன் நன்  ப த்தவனாக ம், பகட்டாக 
ேப  றவனாக ம் இ க்கேவண் ம். ேம ம் எல்ேலா ைடய ஒத் ைழப்ைப ம் ெபற் , இன் ம் 
அ ேபான்ற காரியங்கைள ெசய்  ஒ  ெபரிய  ட்டத்ைத உ வாக்க றன்  பைடத்தவ ம், 
தனித்தன்ைம வாய்ந்தவ மாய் இ க்கேவண் ம். நீங்கள்  என்னதான் ெசய்  ர்கள்? 
  ஸ்தவர்கள் என் ம், தங்கள்    யம் ேநராக்கப்பட்ட  என் ம் உரிைம ேகா  ற நீங்கள்  
இன் மாக  ப்பா ல் உள்ள ேகாணலான (ேநர்ைமயற்ற) பாம் கைளப் ேபால் இ க் ம்  ெகரட் 
 ைகக் ம் ஒ   ட்ட ைபயன்க ம், க வப்பட   யாத அள க்   கத் க்  வர்ணம்   ன 
ஒ   ட்ட ேயசேபல்க மாய் இ ந்  ெகாண் ,  டத்தண்ைடக்  ஏ  ெசல்  ர்கள் .
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நீங்கள் , அ தான் பரி த்த ஆ என்  என்னிடத் ல்     ர்களா? இல்ைல, ஐயா. பரி த்த 
ஆ யானவர் பரி த்த ம், இேய    ஸ் ைவ உ ர்த்ெதழச் ெசய்த வல்லைமயா  க் ற . 
ேவத வார்த்ைத,  “இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார்” என்  
 ற ற . ஆெமன், அ  உண்ைம, சேகாதரேன, இேலசாக எ த் க் ெகாள்ளேவண்டாம்.

அ  என்ன? அங்ேக ேமேல ( ரசங்க  டம்) ஒ  மனிதைனக் ெகாண்  ெசல் ங்கள் , ஒ  
ேவைள அவன் ெகாஞ்சம்  க் ப ் ேப பவ ம், தன் ெமா ைய ெதளிவாக ேபச   யாதவ ம், 
வார்த்ைதகைள தவ  ெசால் றவ ம், தவ  உச்சரிக் றவனாய் இ க்கக்  ம். அப்ப ப்பட்ட 
ஒ வைன அவர்கள்  என்ன ெசால்வார்கள்  என்றால் “ஆ, அந்த மனித க்  ஒன் ம் ெதரிய ல்ைல” 
என்பார்கள்.
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சார்லஸ்  ஃ ன்னிக்   ற  நீங்கள்  ெபற் க் ெகாண்ட மகத்தான நபர்களில் ஒ வரான 
 ைவட்   ையக்   த் என்ன? அ  சரி,   ையக்   த்  என்ன? அவர ்தன் ெபயைர ப க்க 
 ரமப்ப  ற எளிய ெச ப்  ெசப்பனி பவரா  ந்தார். ஒ  நாளில்  அவர ்இங் லாந் ல் உள்ள 
காக்னிஸ்  (லண்டன்  ழக்  ேகா  ல் வ க் ம்) மக்கள்  மத்  ல்  ரசங் த் க் ெகாண்  ந்த 
ேபா , அவர ்ேவத வசனத்ைத ப க்க  யன் , அைத தவறாக உச்சரித்   ட்டார.் எைத? அவர ்
ெப ஸ் யர்கள் என்ற வார்த்ைதைய ''  ஸ் யர்கள்“ அல்ல  ஏேதா ஒ  தமான வார்த்ைதைய 
அவர ்உச்சரித்தார.்   ம்ப ம் அவர ்பா  வசனத்ைத வா த் , ம ப  ம்  யற் த்தார.் அவர ்
''அந்த வார்த்ைதைய எ த் க்  ட்  வா க்க ேநரம் இ ந்தால் நலமாய் இ க் ம் என்  
நிைனத்தார்”. ம ப  ம் அவரால்  சரியாக உச்சரிக்க   ய ல்ைல. ம ப  ம் அைத சரியாக 
உச்சரிக்கத் தவ னார்.

அவர ் ேவதாகமத்ைத    ைவத்தார். அவ க்  ெதரி ம் அங்  உட்கார்ந்  க் ற அந்த 
காக்னிஸ்  மக்கள்  அ   சார்ந்தவர்கள் என் . அவர ்ேவதாகமத்ைத   , “ேதவனா ய கர்த்தாேவ 
நீர ் எந்த பாைஷ ல்  ேபச ேவண் ம் என்  என்ைன அ ப் னீேரா அேத பாைஷ ல்  ேபசட் ம்” 
என்றார். சேகாதரேன, (தன் ைடய  ரசங்கத் னால் ) அந்த இடத்ைத  ண்   ண்டாக   த் ப் 
ேபாட்டார். அ  ேவைல ெசய்த . அவ ைடய கன்னங்களில் கண்ணீர ்உ ண்ேடா ய .
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ஒ  நாளித   ந் , அவர ் எப்ப  இவ்வள  மக்கைள தன் பக்கமாக இ க் றார ் என்  
அவைர ஆராய்ந்  பார்க் ம்ப  வந்தார்கள் . அவர்கள் ' 'ஏன் எல்ேலா ம்  ைவட்   ைய 
பார்க் ம்ப  ேபா றார்கள்“ என்ற தைலப் ல் ஒ  கட் ைரைய எ  னார்கள். அந்த 
கட் ைர ல் ,  ' ' தலாவ  அவர ் பார்ப்பதற்  சாதாரணமாக இ க் றார.் அ த்  அவர,் 
தன் ைடய  க் ன்   லமாக ேப வார், அவ க்  நல்ல ேபச்  றன்   ைடயா , அவ ைடய 
இலக்கணம் ஒன் க் ம் உதவாத  க ேமாசமானதாக இ க் ம், அவர ் பார்ப்பதற்  ேகாரமாக 
இ ப்பார,் அவர ்வட்டமாக ம்,  ண்டாக ம் , கன்ன ைச அவ ைடய  கம் எங் ம் இ க் ம்”. ஓ, 
அவைர எப்ப ெயல்லாம் அைழக்க   ேமா அப்ப  அைழத்தார்கள்.

அவ ைடய ேமலாளர் வந்  ' '  வாளர்    அவர்கேள, இேதா இைதத்தான்  ெசய் தாள் 
உங்கைள பற்  ெசால்   க் ற  என்றார்“. அ ,  '  வாளேர, ஏன்  ைவட ்   ைய 
எல்ேலா ம் பார்க்க வ  றார்கள்? என்  ெசால்லப்பட்டைத அவர ்வா த்தார்.

  .    அதற்  ஒேர வாக் யத் ல் ப ல் ெசான்னார். அ , ஆ, நிச்சயமாகேவ அவர்கள் 
வ வ  ேதவைன பார்க்கத்தான்  என்றார். அவ்வள  தான். நீங்கள்   ைவட்   ைய பார்க்க 
வ  ர்களானால் , அ  ேவ  ஏேதா காரியமாய் இ க் ற  உங்கைளப் பார்க்க ேவண் மானால் 
நீங்கள்  ஏேதா காரியத்ைத ெபற்  க்க ேவண் ம்.

சேகாரேன, நீ அ   சார்ந்த ேபச்ைச ேகட்க ேவண் ம் என்  எ ர்பார்த்  வ வாயானால்‚ 
அைதத் தான்  நீ ெபற் க் ெகாள்வாய். ஆனால் நீ பரி த்த ஆ  ன் அைசைவ ம், 
வல்லைமைய ம் காண வ வாயானால் , ேதவ ைடய வல்லைமயான  பரேலாகத்   ந்  
இறங்  வந்  அைத  ெசய் ம்.  அ  சரிதான் .  நீ  எைத  எ ர்  ேநாக் ,  எைத  எ ர்  பார்த் 
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வ  றாேயா அைத ெபா த்  தான் காரியம் இ க் ற .

நான் சைபக்  வ ம்ேபா , இரட் ப்ைப எ ர்பார்ப்ேபன் , பரி த்தமான மக்கைள 
எ ர்பார்ப்ேபன் , பாவ   யத்   ந்  க வப்பட்ட ஒ   ட்டத்ைத எ ர்பார்ப்ேபன் . நீங்கள்  
அைதத் தான்  எ ர்பார்க்க ேவண் ம். ஏெனனில் ேதவ ம் அைதத்தான்  எ ர்பார்க் றார். ஆனால் 
பா ங்கள் நாம் ேவ ைய நீக்  ட்ேடாம்.

என் ைடய வயதான ெமெதா ஸ்ட ்ஊ யக்கார நண்பரான சேகாதரன்  ஸ்பர்ஜன் இப்ப யாய்  
 ரசங் ப்பார். இன் ம் ெசால்லப்ேபானால்  இப்ப யாக பா வார், அ :
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நாம் ேவ ைய நீக்  ட்ேடாம், நாம் ேவ ைய

நீக்  ட்ேடாம்.
நாம் பாவத்ேதா  சமரசம் ெசய் க் ெகாண்ேடாம்,
நாம்ேவ ைய நீக்   ட்ேடாம், ெசம்ம  ஆ கள்  ெவளிேய ேபாய் ட்ட .
ஆனால்ெவள்ளா கள்  உள்ேள எப்ப  வந்த ?
நாம்ேவ ைய நீக்  ட்ேடாம், அ  தான் காரணம் , ேவ ையநீக்  ட்ேடாம்.

வார்த்ைதேயா  தரித்  ங்கள் . அவர ் தவ  ெசய்யாதவர். அவர ் மாறாதவர், அவர ்
   ல்லாத ேதவன். அவர ் மாறாதவர், இந்த மாறாத ேதவன், இவேர ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் 
வந்  அந்த      வ ம் பலமாக    ற காற் னால் நிரப் னார்.  ள ண்ட அக் னிமயமான 
நா கள் அவர்கள்  ேமலாக வந்தேபா  அவர்கெளல்லா ம் பரி த்த ஆ  னால் நிரப்பப்பட்டார்கள் . 
இன்ைறக் ம் அேத ேதவைன பார்க்கேவண் ம் என்  தான் நாம் எ ர்பார்க் ேறாம். நீங்கள்  எைத 
எ ர்பார்க்  ர்கேளா அைதப் ெபா த்  தான் காரியம் இ க் ற . அவேர    ல்லாத ேதவன்,

''நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர்“, அவர ் மா வ ல்ைல, மாற ம் மாட்டார். அவர,் அங்ேக 
 தலாவதாக எ ர்பார்த்தவர்களிடத் ல் அைதக் ெகா த்  ப்பாரானால், அைதேய இரண்டாவ , 
 ன்றாவ , நான்காவதாக எ ர்பார்க் றவர்களிடத்  ம் ெகா ப்பார்.  ”அவர ் தன்ைன 
அைழக் ற ஒவ்ெவா வ க் ம் அேத தமாக ெசய் றார“்.
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அவர,் ''நாேன  ராட்ைச ெச , நீங்கேளா  ைளகள்“ என்    னார.் ஒ   ராட்ைச ெச  
 ைளகைள  ட்  அைவ  ராட்ைசக் கனிகைள ெகா க் ம்ேபா , அ   ந்  அ த்  வ  ற 
 ைள ம்  ராட்ைசக் கனிகைளத்தான்  ெகா க் ம். நீங்கள்  ஒ   ைள   ந்  
 சணிக்காய்கைள ம், இன்ெனா   ைள   ந்  தர் சணிகைள ம், இன்ெனான் ல்  
 ராட்ைச கனிகைள ம் ெபற  யா . அப்ப  ெபற் க் ெகாள்ள  யா . பா ங்கள், அ  
எைதக் காண் க் றெதன்றால்  அ  ஒட்ட ைவக்கப்பட்  க் ற . அ  ஒட்  ேபாடப்பட்ட 
 ராட்ைச ெச யாக இ க் ற . அ  சரிதான் . அல்ல , அந்த  ராட்ைச ெச  ல்  ேவ  ஏேதா 
 ைளயான  ஒட் ப் ேபாடப்பட்  க் ற .

ஒ  சமயம் நான்  சேகாதரன் ஜான் ெஷரிட் உடன்  நின் ெகாண்  ந்ேதன் . அவர ் எ  ச்ைச 
வைகைய ேசர்ந்த (Citrus) ஒ  வைகயான ஒ  மரத் ல்  நான்  அல்ல  ஐந்  ெவவ்ேவ  
வைகயான பழங்கள்  இ ப்பைத காண் த்தார். நான் அ  மா ைள மரம் என்  நிைனக் ேறன் . 
இல்ைல, நான் தவறாக    இ க்கலாம். அ  ஒ  ஆரஞ் மரத் ல்; ஆரஞ் , எ  ச்ைச,  ச்   
(tangerines), டன் ேலா (tangelos), பம்ளிமாஸ்  ேபான்ற பழங்கள்  வளர்ந்  இ ந்த .
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நான், ''ஆனால், சேகாதரன்  ஜான், நான் உங்கைள ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . இப்ெபா   
அைவகள்  வளர்ந்  ம ப  ம் ெமாட் க்கைள   ம்ேபா  அைவ எல்லாம்  ஆரஞ்  பழங்களாக 
இ க் மா?“ என்ேறன்.

அவர ்இல்ைல, ஒவ்ெவா   ைள ம், ஒவ்ெவா      ைள ம் ெவட்டப்பட்  அந்த மரத் ல் 
ஒட் ப் ேபாடப்பட்  க் ற . அ  எ  ச்ைச  ைளயாக இ க் ம்ேபா , அ  எ  ச்ைச 
பழங்கைளத்தான்  ெகா க் ம்.

நான், ''ஆனால் அந்த அசலான மரத் ல் இன்ெனா   ைள வள ம்ேபா ?“

அதற்  அவர,் ''அ  ஆரஞ்  பழங்கைளத் தான் ெகா க் ம்“. அ  சரிதான்.

எனேவ, சேகாதரேன நம்ைம நாம் ஸ்தாபனத் க் ள்ளாக இைணத் க் ெகாள் ம்ேபா , 
அதற்  உரியைவகைளத் தான் நாம் ெபற் க் ெகாள்ேவாம் . நாம் ஸ்தாபன கனிகைளக் 
ெகா ப்ேபாம். நாம் ஸ்தாபனத் க்  சான்றாக கனி ெகா ப்ேபாம். ஆனால் நீங்கள்   ராட்ைச 
ெச  ல்  நிைலத்  ந்  வள  ர்களானால், அ  தாேம உங்கைள   ஸ்  க் ள்     
  ஷ் யாக வளரச் ெசய் ம்,  ன்  நீங்கள்  தாேம   ஸ்  ன்    யத்ைத (கனி)   ப் ர்கள். 
அ  அவ் தமாக எனக் ம், உங்க க் ம் உத  ெசய் ம். சரி, அவர்கள்  ஆ  ல் ெபற்ற அேத 
அ பவத்ைத நீங்க ம் ெபற் க் ெகாள் ர்கள் , ஆெமன் . நான் அைத சத் யம் என்  அ ந்  
இ க் ேறன் .

ஸ்தாபனங்கள்  அ   சார்ந்தவர்கைள எ ர்பார்க் ற . ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்களா ய 
நம் டத் ல்   ரச்சைன என்னெவன்றால், நாம் பலத்த காற்ைற அ கமாக எ ர்பார்த் , அந்த 
ெமல் ய சத்தத்ைத தவற   ேறாம். ெவ மேன அைதத்தான்  நாம் ெசய் ேறாம். பா ங்கள் ‚ 
ஆம் ஐயா.  ல சமயத் ல்  அ  எ ர்பாராததா  க் ற .  சரி,  அதற் ள்    ய  ெமல் ய  சத்தம்

67



17எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

இல்லாத ேபா , அைத நாம் ஏற் க் ெகாள்ள ேவண்டாம்.  ல சமயம் ஒ  உண்ைமயான  ரசங்கம்  
நம்ைம  ண்  ண்டாக ெவட் ம், ேம ம்     நம் ைடய  ற கைள பறக்கச் ெசய் ம் என்  
உங்க க்  ெதரி ம்.  ல சமயம் அ  நமக்  ெகாஞ்சம் உத  ெசய் ம் வைக ல் இ க் ம். 
அ  உண்ைம என உங்க க்  ெதரி ம். ஆம் ஐயா, அ  ஏேதா வைக ல் நமக்  உத  ெசய் , 
நமக்  நன்ைம ெசய் ற , அ  சத் யம்.

இப்ெபா  , எ யா பலமாக    ற காற் ன்  சத்தத்ைதக் ேகட்டான் , அங்ேக ெவளிேய, அ  
தாேம ேதவன் என் ம் அல்ல  ஏேதா காரியம் நிகழ் ற  என்  அவன் அ ந்  ந்தான் . ேம ம் 
அவன் மைழ ன்  சத்தத்ைத ம் மற்ெறல்லாவற்ைற ம் ேகட்டான் . ஆனால் அவைன எச்சரித்த  
எ ெவன்றால்  அ  அவன்  ேகட்ட   ய ெமல் ய சத்தேம. அவன், ேதவன் மைழ  லமாக 
வ வைத பார்த்  க் றான் . அக் னி  லமாக ம்  வ வைதப் பார்த்  க் றான் . அவன் 
காற் ன்  சத்தத்ைத ம் ேகட்  க் றான் . அவன் மைழ ன்  சத்தத்தைத ம் ேகட்  க் றான் . 
அவன் அக் னி மற் ம் எல்லாவற்ைற ம் பார்த்  க் றான் . ஆனால் அந்த   ய ெமல் ய 
சத்தம் வந்தேபா  மட் ேம அவன் எச்சரிக்கப்பட்டான் . எனேவ அவன் தன்  கத் க்  
 கத் ைர ட்  ெவளிேய கடந்  ேபானான். ஓ, சேகாதரேன, அ  தான் காரியம்.
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நாம் ெசய்ய ேவண் ய  என்னெவன்றால், நாம் ேகட் ம்ப க்  நம் ைடய இ தயத் ன்  
ஆழத்   ந்  ேதவ ைடய சத்தம் வ மட் ம் நாம் காத்  க்கேவண் ம்.  ன்  நாம் அேதா  
ெவளிேய ெசன் , அ  உண்ைம என   வா க்க ேவண் ம். ஆம் ஐயா. ஆனால், இன்ைறக் , நம் 
மத்  ல் பரி த்த ஆ யானவர் இ ப்பைத இன் மாக நாம் இணங்கண் ெகாள்ள 
தவ ேவாமானால்  அைத   த்  ஆச்சரியப்ப  ேறன் . இன்  நம்ைமப்ேபால்  மனப்பான்ைம ல் 
இ க் ற மக்கள்  இ  தான் பரி த்த ஆ  என்  இணங்கண் ெகாள்ள தவறமாட்டார்கள் என 
நான்  யக் ேறன் .

இப்ெபா  , எனக்  ெதரி ம், இங்ேக  ற்  ம் இ க் ற  ல   யவர்களா ய நீங்கள்  
தாேம   க்க ெவட்கப்ப ம் அள க்   ல மக்கள்  அப்ப யாக   த்  க்கலாம். அ  
உண்ைமயாய்  இ க்கக்   ம். ஆனால் என் சேகாதரேன, சேகாதரிேய அவர்கள் எைத   த்  
ேப  றார்கேளா அைத அவர்கள் ெபற் க் ெகாள்ள ல்ைல. அ  சரிதான். அ  உண்ைம. ஆனால் 
நீங்கள்  அ னி த்தம் அவர்கைள நிதானிக்க ேவண்டாம்.
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நான் இந் யா ற்  ெசன்  ந்தேபா , அங்ேக ஒ  மனிதன் தன்னால்  ர ் ைன ெகாண்ட 
ஆணிகள்     ப த் க் ெகாள்ள    ம் என்  நி  க்க   ம் னான் . இன்ெனா வன்  
ெந ப் ல் நடக்க நி  க்க இ ந்தான் . அவன், நீங்கள்  ெகா க் ற ஒ  ெவள்ளி கா க்ேகா 
(nickel) அல்ல  ஒ  பத்  ெசன்ட (dime) அல்ல  ஒ  ெசன்ட் அல்ல  எ வானா ம் அதற்காக 
தன்னால் ெசய்ய   ந்தைத எல்லாம் ெசய்  காண் க்க இ ந்தான் . ஆனால் கவனி ங்கள் , 
அங்ேக அவன் ஒ  மாய்மாலமான காரியத்ைத ெசய் றான் . ஆனால் அங்ேக உள்ேள எங்ேகேயா 
 ல உத்தமமான மனிதர்கள்  க ம் பயபக் ேயா  அைத ெசய் , எங்ேகா இ க் ற கட  க்  
ப  ெச த்  ேறாம் என்  நிைனத் க் ெகாள் றார்கள். ஆனால் அவேனா ஒ  மாய்மாலமான 
காரியத்ைத ெசய் றான் .

நா ம் அேத காரியத்ைத ெபற்  க் ேறாம். அ   க ம் சரிதான் .  ல ஆண்க ம், 
ெபண்க ம் ெவ மேன ேவஷம் ேபாட் க் ெகாண் , பரி த்த ஆ ைய ெபற் க்ெகாண்டதாக 
ந க் றார்கள் . அந்த காரணத் ன்  நி த்தம் மற்றவர்க ம் அேத வ  ல் ேபா றார்கள்.

அன்ெறா  இர  இைத நான்   க்ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ெபா   தான் நான்  ரசங்கம்  
ெசய்வதற்கான உரிமம் ெபற்  ந்ேதன் . நான் டாக்டர் ேட ஸ்  எவ் தமாக  ரசங்கம் ெசய்வார ்
என்பைத கவனித்  க் ேறன் . எனேவ நான்   தல் ைறயாக  ரசங்க  டத் ற்  ெசன்றேபா  
அங்ேக நின்றவண்ணமாக, ''உனக்  எப்ப   ரசங்கம் ெசய்ய ேவண் ம் என்  ெதரி மா? என்  
எண்ணிேனன் . அதற்  நான், என்னா ம் அவைரப்ேபால  ரசங்கம் ெசய்ய   ம்“, என்ேறன்.
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எனேவ நான் அங்ேக ெசன்  அவர ்ெசய்த  ேபால, நா ம் என் கரங்கைள  ன் ம்  ன் ம் 
 ழற் , அவர ்ெசய்த  ேபால நா ம் ேம ம்   ம்   த் , ''அல்ேல யா, ேதவ க்  ம ைம‚ 
அல்ேல யா ேதவ க்  ம ைம‚ அல்ேல யா ேதவ க்  ம ைம‚“ என்     
ெகாண்  ந்ேதன் .

 ன்  நான் அங்  ந்   ேழ இறங் னேபா   தலாவ  நடந்த காரியம், அங்  ந்த வயதான 
ஸ் ரீகள் எல்ேலா ம் என்ைன  ற்  வந்  ' 'ஓ  ல், அ   க ம் அ ைமயாய் இ ந்த ‚“ 
என்றார்கள் .

ஆனால் வயதான, டாக்டர் ேட ஸ்  அங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தார.் அவர ் ஒ  
வழக்க ஞர ்என்  உங்க க்  ெதரி ம். அவர ்அப்ப யாய்  என்ைன பார்த் க் ெகாண்  ந்தார.் 
அவரிடத் ல், “நான் எப்ப   ரசங் த்ேதன்  டாக்டர் ேட ஸ் ?” என் ேகட்ேடன் .
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அவர,்  ' 'நான்  ேகட்ட  ரசங்கத் ேலேய  க ம் ேமாசமான ம், ெவ க்கத்தக்கதா ம் 
இ க் ற  என்றார்“. ஓ என்ேன‚ அவர ்   ய வார்த்ைதகள் எனக் ள்  இ ந்தைதெயல்லாம் 
ெவளிேயற்  ேபாட்ட . ''நாைள பகல்இரண்  மணிக்  என் ைடய ப ப்பைறக்  வா” என்றார்.

நான் “சரி டாக்டர் ேட ஸ் ” என்ேறன்.
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உங்க க்  ெதரி மா? நான்   க ம் தாழ்த்தப்பட்டவனாக உள்ேள ெசன்ேறன் . அவர ்என்ைன 
பார்த் , ' ' ல் , நீ என்ைன ஒ ேபா ம் மன்னிக்கக்  டா ேபால் உண வதாக   க் ேறன் “ 
என்றார்.

நான், “இல்ைல, நீங்கள்  எதற்காக அப்ப    னீர்கள் என்  அ ந்  ெகாள்ள   ம்  ேறன்” 
என்ேறன்.

அவர,்  ' 'நா ம்  தல்  ைறயாக சட்டப்ப ற்  ெசய்யஆரம் த்தேபா , ஒ  வழக்க ஞைர 
கவனித்ேதன்“ என்றார். ஆனால் நீ என்ைன அ கமாக கவனித்தாய்அ ல் எந்த ஒ  சந்ேதக ம் 
இல்ைல. ஏெனனில், நான் ெசய்த ஒவ்ெவா  அைசைவ ம் நீ ம் ெசய்ய  யற் த்தைத 
கவனித்ேதன்”, என்றார்.

அவர,்  “ஆனால் உனக்  இ  ெதரி மா? நான் ேகட்ட  ரசங்கத் ேலேய  க ம் ேமாசமான 
 ரசங்கம் என்    னதற்  காரணம் என்னெவன்றால், நீ ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ெகாஞ்சம் 
 ட  ரசங்கம் ெசய்யாத  தான்”, என்றார். நீ ெவ மேன ெதாடர்ந்  அ  ெகாண் ம், 
 ச்ச ட் க் ெகாண் ம்,  ரியாத  தத் ல் கத் க் ெகாண்  ந்தாய். ஆனால் “நீ ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய   த்  ஒ  காரியத்ைத ம்  ரசங் க்க ல்ைல” என்றார்.

ெதாடர்ந்  அவர,் நா ம் அங்ேக வழக்  மன்றத் க்  ெசன்   வாகரத்  வழக் க்காக 
என்னால்   ந்தவைர வாதாட  யல்ேவன் .  ' 'இேதா இந்த பரிதாபமான ெபண் !  -ஹ , இந்த 
பரிதாபமான ெபண்   - ஹ “ என்  ெதாடர்ந்  ெசால் க் ெகாண்  ந்ேதன் .
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ேம ம்,  ட்டத்தட்ட என் சத்தத்ைத இழந்  ேபா ம் அள ற்  நான் அ த் ,  ச்ச ட்  
ெகாண்  ந்தைத அங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்த ஒ  வயதான வழக்க ஞர ்என்ைன அப்ப ேய 
 ட்டத்தட்ட அைர மணி ேநரமாக பார்த் க் ெகாண்  ந்தார.் அந்த வயதான வழக்க ஞர,் “கனம் 
ெபா ந் ய நீ ப  அவர்கேள, இப்ப ப்பட்ட  த் ெகட்ட காரியங்கைள எவ்வள தான் உங்கள்  
நீ மன்றம் ெபா த் க் ெகாள் ம்?” என்றார்.

 ற  நான் அந்த வயதான வழக்க ஞரிடம் ெசன்ேறன் . அவர,் “உனக்   ஷயம் ெதரி மா? நீ 
ெபரிய சத்தத்ைத ேபாட் ம், இன் ம்  எல்லாவற்ைற ம் ெசய்  ெகாண்  ந்தாய். நீ அப்ப  
ெசய்த  சரிதான். ஆனால் நீ எந்த ஒ  சட்டத்ைத எ த் க் ெகாண் ம் ேபச ல்ைல. ஒ  
வழக்ைக ேதாற்க க்க சட்டத் னால் மட் ேம    ம்” என்றார்.

சேகாதரேன, இந்த இர ல் அைதத் தான் நா ம் நிைனக் ேறன் . இங்ேக ம் அேத 
 தமாகத்தான்  இ க்க ேவண் ம், சேகாதரேன. எவ்வள  தான் கல் ய  ம், அ வாற்ற ம், 
இன் ம் அ ேபான்ற காரியங்கைள நாம் ெபற்  ந்தா ம் அ  காரியம் அல்ல; ஆனால் 
உங்க ைடய   யத்ைத ேநராக் , இேய    ஸ்    த்த அேத   யத்ைத ம்,  ரிைய ம் 
நடப் க்க ெசய் ம் ேதவைன நி  க்கக்  ய பரி த்த ஆ  ன் வல்லைம ம், ெசயலாக்க ம்  
அவ யமா  க் ற . ஆெமன் .
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கைட  நாட்களில் ,  ' 'சாயங்காலத் ேல ெவளிச்ச ண்டா ம்“ என்  வாக் த்தத்தம் 
ெசய்யப்பட்  க் ற ”.  ர்க்கதரி  அைத வாக்களித்  க் றார.்    யல் ரீ யாக 
ெவளிச்சமான   ழக் ேல ேதான்  ேமற் ேல மைற ம்.  ழக் ேல ேதான்  ற அேத  ரியன்  
தான் ேமற் ேல மைற ம். அ  உண்ைம என்  நாம் அ ேவாம்.
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இப்ெபா  , நாகரிகம் எங்  ந்   வங் ன ?  ழக்   ந் . அ  சரிதான் . அ   ரியன்  
உ க் ற  ைச   ந்   வங்  இப்ெபா   ேமற்  கடற்கைர வந்  க் ற . அ  அங்  ந்  
(ேமற்   ந் ) ெதாடர்ந்  ேபா ம்ேபா  ம ப  ம் அ   ழக் ற்ேக வந்  ேச ம். 
நாகரிகமான   ழக்   ந்  ேமற் ற்  வந்  க் ற . இைத ஒ  நி டம் நீங்கள்  கவனிக்க 
ேவண் ம் என்  நாங்கள்    ம்  ேறாம்.

இப்ெபா   நிைன ல் ெகாள் ங்கள், ''ஒ  நாள் உண் , அ  பக மல்ல இர மல்ல; அ  
மப் ம் மந்தாரமான நாள். ஆனா ம்  சாயங்காலத் ேல ெவளிச்ச ண்டா ம் “. இப்ெபா   
கவனி ங்கள் . ''அ  சாயங்காலத் ேல ெவளிச்ச ண்டா ம் என்பேத”.
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இப்ெபா   ேதவ ைடய  மாரன் தன் ைடய நீ ைய ம், வல்லைமைய ம் ஏறத்தாழ 
ஆ ரத் த்ெதாள்ளா ரம் வ டங்க க்   ன்  ழக்கத் ய மக்கள்      ரகா க்கச் ெசய்தார.் 
அதன்  ன் வந்த கால அள ல்  நாம் அ   சார்ந்த ேபாதைனகைளக் ெபற் க்ெகாண்ேடாம். 
நமக்  ஒ  மகத்தான ேநரம் உண்டா  ந்த . நாம் ஸ்தாபனங்கைள உண்டாக் க் ெகாண்ேடாம் . 
நாம் அ கமான  ரிையகைள ெசய்ேதாம். அ  அ ைமயா  க் ற . அ  ெவ மேன ஒ  
மந்தாரமான (dismal) நாள் மட் ேம. அப்ப ப்பட்ட ஒன்ைற நீங்கள்   னிக் ல் ெபற் க ்
ெகாள்ள ல்ைல என்  நான்    க் ேறன் , ஆனால்  ழக் ேல நாங்கள்  அைத பார்த்  க் ேறாம் . 
ஒ   தமான மப் ம் மந்தார மான நாள், ேபாக்  வரத் க்  ேதைவயான ெவளிச்சம் மட் ேம 
இ க் ம். ஆனால்   ைமயான  ரிய ெவளிச்சம் இ க்கா . அ  ( ரியன்) எங்ேகேயா 
ஓரிடத் ல்   ரகா த் க் ெகாண்  க் ற , இல்ைலெயன்றால் நம்மால் ெவளிச்சத்ைத ெபற் க் 
ெகாள்ள   யா . ஆனால் சரியாக அ  ஒ    ைமயான  ரிய ெவளிச்சமாக இல்ைல.

ஆனால் சாயங்காலத் ல் ேமகங்கள்   ல ன  ற ,  ழக் ேல  ரகா த்த அேத  ரியன்  
ேமற் ேல   ரகா த் க்  ெகாண்  க் ம்.   ழக்கத் ய  மக்கள்     வந்த  அேத  இேய ,  அேத
76
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பரி த்த ஆ யானவர் ஸ்தாபன நாட்களி டாக கடந்  வந் , ேமற்  எல்ைல ல் ெவளிச்சத்ைத 
 ரகா க்கச ்ெசய் ம்ப க்  இங்ேக இந்த கைட  நாட்களில்  ஊற்றப்பட்டார.் அ  அேத இேய  
தான், அேத காரியம் தான், அேத அன்பான ஒ வர.் இன் ர  அவர ் பரி த்த ஆ  ன்  பத் ல் 
இங்  க் றார.் அப்ப யாய்  வந்  க் றார!் அவர ் மாறாத ேதவன். அவரால் மாற   யா . 
இல்ைல. அவர,் அேநக வ களில் அ சயங்கைள ெசய் , எ ர்பாராத வ களில் வ  றார.் 
ெசால்லப்ேபானால் ,   ரான வ களில் தன் ைடய அ சயங்கைள அவர ்ெசய்  காட்  றார.்

ஆனால் நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , இேய ,  ' 'ேசாேதா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபால 
ம ஷ மாரன்  வ ம் நாட்களி ம் அப்ப ேய நடக் ம்“ என்    னார.் ஆனால்,அவர ்  ன 
'ேசாேதா ல் நடந்த  ேபால” என்பைத   த்  ஒ வ ம் சந்ேதகப்படமாட்டார்கள். இப்ெபா  , 
அக் னி ெகாட்டப்பட்  ேசாேதாம் ெகாேமாராைவ எரித்  ேபா வதற்   ன் இவ் தமாக 
ேசாேதாம் இ ந்த . இப்ெபா  , நா ம் இேய    ஸ்  ன்  இரண்டாம்  வ ைகக் ம், 
உலகமான  அக் னியால் அ க்கப்பட இ க் ற நள்ளிர  மணி ேவைளக்  சற்   ன்ன ம் 
நாம்   த் க் ெகாண்  க் ேறாம்.
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என்ன நடந்த ? அந்நாளில்  ன்   தமான மக்கள்  இ ந்தார்கள். இன் ம்  ன்   தமான 
மக்கள்  இ க் றார்கள் .  தலாவ  ேசாேதா யர்கள்; அவர்கள் உலகத் க்  
அைடயாளமா  ந்தார்கள் . அ த்  ேலாத் ம் அவ ைடய மக்க ம் சம் ரதாயமான, அ   
சார்ந்த சைபக்  அைடயாளமா  ந்தார்கள் . ஆ ரகா ம் அவ ைடய  ட்டத்தா ம் அங்ேக 
ெவளிேய இ ந்தார்கள். அவர்கள் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட, ெவளிேய அைழக்கப்பட்ட சைபக்  
அைடயாளமா  ந்தார்கள் .
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இப்ெபா   நிைன ல்  ெகாள் ங்கள், அங்ேக  ன்   தமான  ட்டத்தார ் இ ந்தனர.் 
ேசாேதா யர்கள் இன்ைறக்  இ க் ற  ன்மார்கமான, பாவம் நிைறந்த உலகத் க்  
அைடயாளமா  ந்தார்கள் . அ த்   ளிர்ந்  ேபான, ெவ ெவ ப்பான சைப அங்கத் னர,் 
ேலாத் ம் அவ ைடய  ட்டத்தா ம் . அவர்களி  ந்  ெவளிேய அைழக்கப்பட்ட ஆ ரகா ம் 
அவ ைடய  ட்டத்தா ம் அங்ேக பாைலவனத் ல்  க னமான   யம்   த் க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். சரி.கர்த்தர் மனித  பத் ல் அங்ேக இறங்  வந்தார், அங்ேக வந்  நின்ற 
 ன்   தர்களில்  இவேர ேப னவர்.

இப்ெபா  , யாேரா ஒ வர,்  ' 'சேகாதரன்  ரான்ஹாம் அ  ேதவன் தான் என்  நீங்கள்  
  வா க்க ல்ைலயா?“ என்  ேகட்டார.்
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நான், ''அ  ேதவன் தான்“, என்ேறன் . ஏெனனில் இப்ெபா   கவனி ங்கள் . ஆ ரகாம் அவைர 
ஆங் ல ெபரிய எ த்  ' 'L” ஐ ெகாண்  கர்த்தர் (LORD) என்  அைழத்தான் . ஆங் ல ெபரிய 
எ த்தா ய “L” ஐ ெகாண்  அைழக்கப்ப ம் L-O-R-D என்ற வார்த்ைதக்  ஏேலா மா ய 
ேதவைன   க் ம் என்  எந்த ேவத பண் த ம் அ ந்  க் றார்கள்.

அவர,் சரி. அவரால் எப்ப ... ேதவன்   த்தாரா?

நான்,  ' 'நிச்சயமாக“ என்ேறன் . நான்,  ”ேதவன் தன் கரத்ைத நீட்  ஒ  ைகப்    ரபஞ்ச 
ெவளிச்சத்ைத (ஒளி) எ த்  அதேனா  ெகாஞ்சம் ெபட்ேரா யம்,  ரபஞ்ச ெவளிச்சம், ெகாஞ்சம் 
 ண்ணாம் , மற் ம் ெபாட்டா யம் இன் ம்  ேசர்க்க ேவண் யைத எல்லாம் ேசர்த் ,   ! 
கா ரிேயேல அ ல்  ரேவ ;   !  காேவேல அ ல்  ரேவ  என்றார்.  ன்னர் அவ ம் அதற் ள்  
 ரேவ த்தார்;.

அவர ்ேதவன். அவர ்யார ் என்பைத காண நீங்கள்  தவற     ர்கள். அவர ்மாறாத ேதவன். 
என்ேறா ஒ  நாள் என் ைடய  வன், மற் ம் ப னா  கனிமங்கைள ெகாண்ட என் ைடய சரீரம் 
இந்த    ன்  மண் க் ள்    ம் ப் ேபா ம். ஆனால் அவர ்என்ைன, '' ல் யம்  ரான்ஹாம்“ 
என்  அைழக் ம்  ேபா , நான்   ம்  வ ேவன்  என்ற அந்த   வாசம் இன் ர  என்னிடத் ல் 
இ ப்பதற்காக நான் ம ழ்ச் யைட ேறன் . அவர ்எனக் ள்  வ  வாசத்ைத ஊ வார், ''அ  தான் 
காரியம்”. அவர,் ''நான் ம ப  ம் என் தாயார்  லமாக  றக் ம்  றப்ைப ம், மற்றவற்ைற ம் 
த ர்த்   வார்.
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ேமற்ெசான்ன காரியம், தண்ணீைர  ராட்ைச ம வாக மாற் ன இேய  ெசய்த  தல் 
அற் தத்ைத ேபால் இ க் ற . எப்ப ெயனில்  ராட்ைச எல்லா ெசயல்  ைறகைள ம் கடந்  
வந்  கைட  ல் ம வாக மா ம். ஆனால் அவேரா எல்லா ெசயல் ைறகைள ம் த ர்த் , 
''தண்ணீைர ேநரிைடயாக  ராட்ைச ம வாக“ மாற் னார். உ ர்த்ெத ம் நாளில், அவர,்  ”  . 
மற் ம்   ம   ரான்ஹாம் நீங்கள்  ம ப  ம்   மணம் ெசய் ெகாண்   ல் யம்-ஐ 
ெபற்ெற ங்கள் “ என்  ெசால்லமாட்டார். அவர ் ேபச, நான் வ ேவன். ஆெமன் . அ  அவர்தான். 
அவர ்ேதவன்.

நிச்சயமாகேவ அவர ்அப்ப  ெசய்  ஆ ரகா க்   ன்பாக நடந்  ேபானார். இப்ெபா   
அவர ் என்ன ெசய்தார ் என்  கவனி ங்கள் . இைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள், அவர்கள் கடந்  
ேபா ம் ேபா   தர்களில் இரண்  ேபர ் ேசாேதா ற்  ெசன்  அங்ேக  ர ங் த்தார்கள். அ  
சரிதாேன? அவர்கள் , அங்ேக ஒ   ட்டத்ைத நடத் னார்கள் . ஆனால் அவர்கள் ெசய்த  என்ன? 
அவர்கள் அேநக அற் தங்கைளச ் ெசய்ய ல்ைல. ஆனால் அவர்கள் ெசய்த  என்ன? அவர்கள் 
அந்த  ேசாேதா யர்கைள    ட்டாட்டத் னால்  அ த்தார்கள் .  இப்ெபா   அேத   தர்கள்
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இன்ைறக்  சம் ரதாயமான சைபக்   ரசங் ப்பைத நாம் ெபற்  க் ேறாம்; ஒ வர ்
 ல்  ரகாம் மற் ம் அ ேபான்  இன்ெனா வர். உலகத்ைத எ    டாக்  ற ? அ  
வார்த்ைத. வார்த்ைதைய  ரசங் க் ம்ேபா , அ  அ  வா ைய   டாக்  ற .

ஆனால் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட் , ெவளிேய அைழக்கப்பட்ட சைபைய ம், அங்ேக 
ஆ ரகா டன்  ேப ன இந்த  தைன ம் கவனி ங்கள் . இப்ெபா   நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , 
ஒ  ல நாட்க க்   ன்  வைர அவ ைடய ெபயர ் ஆ ராம் என்  இ ந்த . அவ ைடய 
மைன  ன் ெபயர ் சாராய் சா-ரா-ய். ஆனால் ேதவன் அவைன ஆ  ன்  பத் ல் சந் த்  
அவன் ெபயைர ஆ ரா   ந்  ஆ ரஹாம் என் ம் சாரா   ந்  சாராள் என் ம் மாற் னார். 
இப்ெபா   இந்த  தைன கவனி ங்கள் . அவ ைடய ஆைட ல்    ப ந்  ந்த . அவர ்
ஆ ரஹாைம ேநாக்  ''உன் ைடய மைன  சாராள் எங்ேக“? என்றார்.
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நான்  யப்பைட ேறன் , ஆ ரஹாம்  இப்ப யாக     க்கக்   ம்,  “என் உள்ளான 
வ நடத் தல்  சரிேய. ஏேதா காரியத்ைத நான் உணர்ந்ேதன் , அந்த நபர ்  த் யாசமானவராய் 
இ ந்தார”். அவன், ''உங்க க்   ன்னாக இ க் ற  டாரத் க் ள்  அவள் இ க் றாள் “ என்  
  னான்.

அவ க்  ஒ  மைன  இ க் றாள் என்  எப்ப  அவ க் த் ெதரி ம்? அவ ைடய ெபயர ்
மாற்றப்பட்ட  என்  எப்ப  அவ க் த் ெதரி ம்? அவள் இப்ப ப்பட்ட  ழ்நிைல ல் இ க் றாள் 
என்  அவ க்  எப்ப த் ெதரி ம்? “நான் ஒ  உற்பவ கால ட்டத் ல்   ம்ப வ ேவன்” என்  
  னார.் ஆ ரஹாம்    மணமானவன் என்  எப்ப  அவ க் த் ெதரி ம்? பா ங்கள்‚ ''உன் 
மைன  சாராள் எங்ேக?“. இப்ெபா   கவனி ங்கள் , அவர,் ”நான் ஒ  உற்பவ காலத் ட்டத் ல் 
உன்னிடத் ற்    ம்ப வ ேவன்“ என்றார். இங்ேக ”நான்“ என்  ெசால்லப்பட்ட வார்த்ைத அ  
அவைரேய   க் ம் தனிப் ர ப் ெபயர.் அவர ் யார ் என்  நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்களா? 
பா ங்கள்‚ அவர் யார ்என்  நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்களா?

சாராள்  டாரத் ல் இ ந்தப ,  ' 'என்னால் எப்ப     ம்“ என்  நைகத்தாள் . ேவ  
வார்த்ைத ல் ெசால்ேவாமானால் , அவள் தனக் ள் ெவட்கத்தால் நைகத் , பா ங்கள் , 
”இப்ெபா   எனக்  எப்ப  ம ப  ம் இன்பம் உண்டா  க் ம்?“, என்றாள் . ஆ ரஹாம்    
வயதா  ந்தான் , அைத ேவதாகமம்  இப்ெபா   இங்ேக ெதள்ளத்ெதளிவாய்    ற . அவர்கள்  
இ வ ம்  க ம் வயதானவர்களா  ந்தார்கள் . சாரா க்  வ பா  நின்  நீண்ட நாட்களான . 
ஆ ரஹா ைடய சரீரம் மரித்ததற்  ஒப்பாக இ ந்த . அவ ைடய கர்ப்பேமா காய்ந்  அேநக 
வ டங்களாக மரித் ப் ேபா  ந்த .
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நான், “உன்ைன உற்பவ காலத் ட்டத் ல்  வந்  சந் ப்ேபன் . நீ இந்த  ள்ைளைய ெப வாய்” 
என்றார்.   ப்பதற்   ன்னதாக, இப்ெபா   கவனி ங்கள் .

அப்ெபா   சாராள் நைகத் ; “அ  எப்ப  நிக ம்? நான்  ழ  ம், என் ஆண்டவன்    ர ்
வய ள்ளவ மானப யால் , எனக்  இன்பம் உண்டா  க் ேமா என்றாள்”. இப்ெபா   
கவனி ங்கள் , இங்  ெசால்லப்பட்ட ஆண்டவன் , l-o-r-d ஆங் ல எ த்தா ய   ய “l ”  -  ஐ 
ெகாண்   றப்பட்  க் ற . இங்ேக,  “என் ஆண்டவன் (lord)   ர ்வய ள்ளவாரானப யால்”, 
என்ப  ஆ ரஹாைமக்   க் ற .

அந்த  தன், ''ஏன் சாராள் நைகத்தாள் “, என்றார். ஓ என்ேன.

இப்ெபா   நிைன ல் ெகாள் ங்கள்  “ேநாவா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபால ம், 
ேசாேதா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபால ம் ம ஷ  மாரன் வ ம்ேபா ம் அப்ப ேயநடக் ம்” 
என்  இேய    னார.் அ  என்னவா  க் ற ?. அ  பரி த்த ஆ யா ய ேதவன், 
  வாசத் ன்   லம், ேதவ ைடய  மாரனின் இரத்தத் னால்   த் கரிக்கப்பட்  
பரி த்தமாக்கப்பட்ட பாத் ரங்களா ய மனித சரீரத் ன்  மத்  ல் வாசம் ெசய்வதா ம். ேதவன் 
தாேம இந்த பாத் ரங்களில் வாசம் ெசய்  இேய    ஸ்  ன்  அேத  ரிையகைள ெதாடர்ந்  
நடப் த்  அவைர ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவர் என நி  க் றார.்
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நாம் பரி த்த ஆ  னால் அவ ைடய சரீரத் ற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம் ெபற்  ப்ேபாமா ல், 
நாம் அவ ைடய சரீரமாக ஆ ன்ேறாம்.  ன்னர் நாம் அவேரா   ட உ ர்த்ெத ந் ம் 
இ க் ேறாம். அவர ் உ ர்த்ெத ம்ேபா  நா ம் அவேரா   ட உ ர்த்ெத ந்ேதாம். அவர ்
தைலயாக இ ப்ப னால் தைலேயா  சரீர ம் இைணக்கப்பட்  க் ற . எனேவ அவர ் ஒ  
 ைச தாம் ெசய்த  ரிையகைள, இன்ைறக்    ஸ் வானவர் சைப  ம் 
உங்க க் ள்ளாக ம் இ ந்   ரிைய ெசய் றார.்
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பரி த்த ேயாவான்;. 14:12-ல் ''என்ைன   வா க் றவன்  நான் ெசய்த  ரிையகைள அவ ம் 
ெசய்வான்“ அ  சரி. எ ேரயர்.  13 :8 -ல் ' 'இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார்”, என்     ற . அைத கவனி ங்கள்? மக்கள்  நம்ைம அவ் தமாக 
எ ர்பார் ற ல்ைல. அவர்கள் நம்ைம ப ப்ப  ல்லாத ஒ   ட்ட மக்கள்  என் ம், அவர்கள் 
எைதப் பற்  ேப  றார்கேளா அைதப் பற்  ஒன் ம் அ யா  க் றார்கள் என் ம் இவ் தமாக 
எ ர்பார்க் றார்கள். ஒ  ேபா யான ஜனக் ட்டம் என்  நம்ைம அவர்கள்  நம்  றார்கள். ஒ  
வைக ல் அவர்கள் ேப  ற எண்ணத் ன்ப  நாம் இ க்கக்  ம். ஆனால் நாேமா பரி த்த 
ஆ ைய ேதவன் அ ளிய வ  ல்  ஏற் க்  ெகாண் , அங்ேக அவர்கள்  ( ஷர்கள்) ெபற்ற பலைன



21எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

நா ம் ெபற்றவர்களா  க் ேறாம். எனேவ அ  அவர ்இ க் றார ்என் ம், அவர ்மாறாத ேதவன் 
என் ம் நி  க் ற . நா ம் அேத பலைன ெபற்  க் ேறாம். ஆெமன்.

என்ைன ெபற்ற என் தாயார் மரிக் ம் த வா ல்,  ' ' ல் , நீ எனக்  ஒ  ஆ க் ரிய 
வ காட் யாய்  இ ந்தாய்“ என்றார்கள் . அேநக வ டங்க க்   ன்னர் நான் அவர்க க்  
ஞாஸ்நானம் ெகா த்ேதன் .
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நான், ''அம்மா...“ என்ேறன் . நாங்கள்  கத்ேதா க்கர்கள் என்  உங்க க் ெதரி ம்.

நான்    ைபயனாக இ க் ம்ேபா   தன்  த ல் கர்த்தேர ேதவன் என்  அ ந்  
ெகாண்டேபா , அைத என் வாழ்நாள்   வ ம் அ ந்  ந்ேதன் , ஆனால் என் ைடய மக்கள்  
( ட்டார)் ஒ ேபா ம் சைபக்  ெசன்ற ல்ைல. அதற்   ன்  நான் அந்த (கத்ேதா க்க) 
ஆசாரியரிடத் ல்  ெசன்  ேப னேபா , அவர ்“இ தான் சைப, இ தான் வ ” என்றார்.

நான், “சரி, ேவதாகமம்? தய  ெசய்  நான் ...?”

அவர,் ''இப்ெபா   நீ   வ ம்  ழம்  இ க் றாய். பா ங்கள்‚, இ  தான் சைப. ேதவன் 
அவ ைடய சைப ல் இ க் றார.் நீ சைபையத்தான்    வா க்க ேவண் ம்“ என்றார்.

சரி, நான்   த்தர்களிடத் ல் கடந்  ெசன்ற ேபா , அவர்கள் ''நாங்கள்  தான் சைப, நாங்கள்  
தான்   வா களின்   ட்டமா  க் ேறாம்“ என்றார்கள் .

ெமெதா ஸ்ட்களிடத் ல் நான் ெசன்ற ேபா ,அவர்கள்  “நாங்கள்  தான்   வா களின்  
 ட்டமா  க் ேறாம்” என்றார்கள் .

பாப் ஸ்ட்களிடத் ல் ெசன்ற ேபா , அவர்கள் ' 'இல்ைல அவர்கள் எல்ேலா ம் 
தவறா  க் றார்கள் , நாங்கள்  தான் அ “ என்றார்கள் .

''இங்ேக என்னதான் நடக் ற ?“ என்  நிைனத்ேதன் . ”சைப என்ப  ஒ   ட்ட மக்கள்  ஆ ம்“. 
ஒ வர ் இ தான் வ  என் றார். இன்ெனா வர் இ தான் வ  என் றார். இ தான்  வ , அ  
தான் வ , அ  தான்  வ  என் றார்கள். ஏேதா காரியம் தவறா  க்க ேவண் ம்.
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எனேவ, அம்மா,  ' 'நான்  சரியாக   ம்ப ம் ேவதாகமத் ற் ச் ெசன் , ஆ  சைப எைத 
ெசய்தேதா அைத சரியாக வா த்ேதன்“. அவர்கள் எந்த வ  ல் ெசய்தார்கேளா அேத வ  ல் 
நா ம் ெசய்  அேத பலன்கைள ெபற் க் ெகாண்ேடன்  என்ேறன். நான் ,  ' 'கர்த்த க்  
ஸ்ேதாத் ரம். அ  எனக்   ற்  ம் ேபா மானதா  க் ற ” என்ேறன்.

நான் அேத பலன்கைள ெப ம் வைரக் ம், அேத (மாறாத) இேய ைவ பார்க் ேறன் . பைழய 
ஏற்பாட்  ம்,   ய ஏற்பாட்  ம், நிசாயா ஆேலாசைன சங்கம்  ன்னர் வைரக் ம்  ரிைய 
ெசய்த அேத ேதவைன பார்க் ேறன் . ேவதாகமத் ற்  ப லாக ேகாட்பா கைள ஏற் க் ெகாண்ட 
ேராமன் கத்ேதா க்க சைப வ ம் வைரக் ம் அங்ேக  ரிைய ெசய்த ேதவன் இ ண்ட 
காலங்களில் ஊடாக ெவளிேய ெசன் ,  த்தர், ெவஸ்   லமாக இங்ேக லேவா க்ேகயா சைப 
காலத் ல்   ம்  வந்தார்.

''சாயங்காலத் ேல ெவளிச்சம் உண்டா  க் ம்“. நான் இங்ேக நிற்ப  எவ்வள  நிச்சயேமா 
அவ்வளவாக ேதவன் ஒ  சைபைய ெவளிேய இ ப்பார.் அ  நிச்சயமாக இ க் ம். பரி த்த 
ஆ யானவர் அேத வாக் த்தத்தங்கைளக் ெகாண்  அேத  ரிையகைள ம், அேத காரியத்ைத ம் 
ெசய்வைத பார்ப் ர்கள். கர்த்த ைடய நாமம் ஆ ர்வ க்கப்ப வதாக.

அங்ேக அவர்க க்  அவர ் ெகா த்த அேத பரி த்த ஆ ைய எந்த ஒ  மாற்ற  ன் , 
மாறாத ேதவன் தாேம அைத உங்க க்  ெகா ப்பார். அவர ்   ன்     இ ந்த ேபா  அவர ்
ெசய்த அேத  ரிையகைள அைத   வா த்  ஏற் க்ெகாள் ற எந்த ஒ    ஷ க் ம், 
ஸ் ரீக் ம் அவர ் ெசய்வார.் நீ பரி த்த ஆ ைய ெபற்  இ ப்பாயானால்  யாக்ேகா  அைத 
  த் க் ெகாண்ட  ேபால இ கப்   த் க்ெகாள் . எப்ப ெயனில், நிச்சயமான பலைன ெப ம் 
வைரக் ம் அைத இ க பற் ப்   த் க்ெகாள் . ஆெமன் . அைத   வா  ங்கள் , நண்பர்கேள. 
அ  எ ர்பாராத ேநரத் ல் , எ ர்பாராத இடத் ல்  இ க்கலாம். அவர ் தாேம அைத எ ர்பாராத 
இடத் ல்  ெசய்வாரானால் இன் ர  அ  நிகழ்வைத எ ர்பார்ப் டன்  பார்த் க் ெகாண்  க் ம் 
இந்த இடத் ல்  அவர ்எவ்வள  அ கமாய் ெசய்யக்   ம்?
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நாம் சற்  தைல வணங் ேவாமாக.

உங்கள்  தைலகள்  வணங்   க் ம் ேவைள ல், உங்கள்  இ தயங்க ம் 
வணங்   க் ற  என்  நம்  ேறன் . நான்   ந்தவைர நீண்ட ேநரம், ஒன்ப  மணி வைர 
உங்கைள காக்க ைவத்ததற்காக என்ைன மன்னிக்க ம். ஆனால் நான் உங்கைள இந்த ேகள்  
ேகட்க   ம்  ேறன்: ஒ  ேவைள நாம் ம ப  ம் சந் க்க  டாமல் ேபாகலாம் என்பைத 
நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள். நம் ல்  ல க்  காைல பகல் ெவளிச்சம்  ட வராமல் ேபாகலாம். 
நாம் அ த்த நாள் காைலப் ெபா ைத பார்க்க   யாமல்  ேபா மானால், ந க்  அப்பால் 
(அக்கைர) நாம் ம ப  ம் சந் க்கக்   ேமா? நான் இன் ர  ேப ன இந்த மக்கள் , அவர்கள் 
வார்த்ைத ன்  நிச்சயத்ைத ெபற்ற  ேபால நீங்க ம் ேதவைன சந் த்தேபா  வார்த்ைத ன்  
அ பவத் ன்  நிச்சயத்ைத,  அதாவ  வார்த்ைத ன்  நிச்சயத்ைத ம்,  உங்கள்  இ தயத் ல்
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சமாதானத்ைத ம் ெபற்றவர்களாய் இ க்  ர்களா? ேதவன் உங்கள்    யத்ைத  ற்  ம் 
மாற்   க் றார.் நீங்கள்  ஏேதா ம ப  ம்   ப் க்கப்பட்ட அல்ல  ெம ேகற்றப்பட்ட அேத 
பைழய நபராக இப்ெபா   இல்ைல. ஆனால் நீங்கள்       ஷ் யாய்,   ஸ்  க் ள்  ஒ     
  ஷ் யாய்  இ க்  ர்கள் .

நீங்கள்  அவ் தமாக இல்லாத பட்சத் ல் ...  டத்தண்ைட ல்  நாம் நிற்பதற்ேகா அல்ல  
இடவச ேயா இல்ைல. ஆனால் நான்  உங்க ைடய உத்தமத்ைத இங்ேக ேகட் ேறன் . என்ேறா ஒ  
நாளில் நான் உங்கைள ம ப  ம் சந் ப்ேபன்  என் ம், இன்  இர  நான்  ேப ன 
வார்த்ைதக க்  ப ல்  ற ேவண் யதா  க் ற  என்பைத அ ந்தவனாய், நான்  இங்ேக இந்த 
 ரசங்க  டத்   ந்  உங்க க்  ெஜபத்ைத ஏெற க்க   ம்  ர்களானால்  தய  ெசய்  
உங்க ைடய தைலகைள தாழ்த் , கண்கைள   , உங்க ைடய கரங்கைள ேமேல உயர்த் , 
''நான் அவ் தமாய் இ க்க எனக்காக ெஜ  ங்கள் , சேகாதரேன“ என்    ப்   ர்களா.
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கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. வா ப ஸ் ரீேய கர்த்தர் 
உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. ெவளி  ம் எங்  ந்தா ம் 
உங்க ைடய கரத்ைத ஜன்ன ன்    ைவ ங்கள் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ஆழ்ந்த 
உத்தமத்ேதா  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ' 'கர்த்தாேவ என் ேமல் இரக்கமாய் இ ம்“ என்  
ெசால் ங்கள். சேகாதரன்   ரான்ஹாம், நான் எப்ெபா  ம் அந்த  தமாக இ க்க 
  ம்  ேறன் , ஆனால் எப்ப ேயா ஏேதா வ  ல் என்னால் அைதப் ெபற் க் ெகாள்ள 
  ய ல்ைல.

ஓ‚  ைலேயறப்ெபற்ற நண்பேன, இந்த காரியத்ைத நீ பற் ப்   த் க் ெகாள்ள மாட்டாயா? 
என்ைன அவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்    வா . பரி த்த ஆ யானவர் சரிேய. ஒ வ ம் 
உங்களிடத் ல்  வந்  ேப  அைத எ த் ப்ேபாட அ ம யா ர்கள்.   ஸ்தவ நண்பேன, மாறாத 
ேதவ ைடய கரத்ைதப் பற் ப்   த் க்ெகாள் . நீ இப்ெபா   தான்  சைப ல் ேசர்ந்  ந்தா ம், 
நீ இப்ெபா   தான் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் ெபற்  ந்தா ம், இன் மாக பரி த்த ஆ  னால் 
ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட ல்ைலெயன்றால்  உண்ைம ல்  நீ ம  றப்ைப ெபற் க் ெகாள்ளேவ 
இல்ைல.
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இப்ெபா  , நீங்கள்   றலாம்,  ' 'சேகாதரன்   ரான்ஹாம் நான் அந்நிய பாைஷ ல்  ேப  
இ க் ேறன் . நான் இைத, அைத ெசய்  இ க் ேறன் “. இப்ெபா   அைத நா ம்  ட 
  வா க் ேறன்  என்  நான்  உங்க க்      க் ேறன் . ஆனால் நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , 
நீங்கள்  ஆ  ல் நடனம் ஆடலாம். நீங்கள்  அந்நிய பாைஷகளில் ேபச ம் ெசய்யலாம். இந் க்கள்  
அப்ப யாக ெசய்வைத நான் பார்த்  க் ேறன் .  னியக்காரர்கள்  அந்நிய பாைஷகளில் ேப  
அதற்   யாக் யானம் ெசய்வைத நான் பார்த்  க் ேறன் . நான் இைத ேகள் ப்பட்ேடன். ஒ  
தடைவ அங்  க் ம் சேகாதரர்கள்  ஒ   டாரத் ற் ள்  ெசன்றேபா  ஒ  ேமைஜயான  
பாைஷ ல்  சத்த ட்டேபா  ஒ  ெபன் ல் ேதான்  அைத அந்நிய பாைஷகளில் எ  ய . அைத 
அவர்கள் ப த் ம் காட் னார்கள் . பா ங்கள் ‚ இந்த எல்லா காரியங்க ம்  சாசாய் 
இ க்கக்  ம்.

ஆனால் சேகாதரேன, நீ அந்நிய பாைஷ ல்  ேப  ெதாடந்  பைழய   யத்ைதேய   ப்பாய் 
என்றால் உன் ைடய அ பவத் ல் ஏேதா தவ  இ க் ற . பா ங்கள் ‚ நீ அவ் தமாய் 
இ ப்பாயானால் ெவ மேன நீ அந்நியபாைஷ ேப வ ல் மட் ேம சார்ந்  க் றாய், அைத 
ெசய்ய ஒ ேபா ம்  யற் க்காேத. நீர ்  ழ்ச்  ல் நீ அ த்  ெசல்ல ேநரி ம், அந்த பட ம் 
அதற்  தாக் ப்   த்  நிற்கா .
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''அந்நிய பாைஷகளானா ம் ஓய்ந் ேபாம்.  ர்க்கதரிசனங்களானா ம் ஒ ந் ேபாம். ஆனால் 
நிைறவான  வ ம்ேபா “, ஓ,  க ம் ஐஸ்வரிய ம்,  த்தமான ம், அள ட   யாத ம், 
ெபல ள்ள மான அந்த ேதவ ைடய அன்  வ ம்ேபா   ன்னர் இந்த மற்றவரங்கள்  யா ம்; 
அதேனா   ட சரியாய்  ரிைய ெசய் ம். பா ங்கள் ! அந்நிய பாைஷகளில் ேப வ , 
 ர்க்கதரிசனம் உைரப்ப  இன் ம்  யாக் யானங்க ம் இைவெயல்லாம் உங்க க்  
ெகா க்கப்பட்ட ேதவ ைடய வரங்கள்  ஆ ம். இைவெயல்லாம் சைபயா ய சரீரத் ன்  
பக்   த் க்காக ெகா க்கப்பட்  க் ற .  ”ஆனால் உங்க ைடய   யம் மாற்றப்பட்ட  
என்பைதப் பார்க்க  தலாவ  பரி த்த ஆ ைய ெபற் க் ெகாள் ங்கள்“.

இப்ெபா   நான் ேபச ஆரம் த்த   ந்  இங்ேக எட்  அல்ல  பத்  கரங்கள்  
உயர்த்தப்பட்  க் ற . நான் ெஜபத்ைத ஏெற ப்பதற்   ன்பாக இன் ம் யாரா  ம் 
இ க்  ர்களா? கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக  மாட் ேய. சேகாதரிேய, கர்த்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. இன் ம் யாரா  ம் இ க்  ர்களா?    உத்தமத்ேதா  உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த் ,  “சேகாதரன்  ரான்ஹாம், என்ைன நிைன    ங்கள்” என்  ெசால் ங்கள். 
சேகாதரேன, கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. இன் ம் யாரா  ம்? எனக்காக ெஜ  ங்கள்  
என்  மட் ம் ெசால் ங்கள். என் நண்பேன நான் உனக்காக ெஜபம் மட் ேம ெசய்ய   ம். 
 மாட் ேய கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. அங்  க் ற சேகாதரிேய கர்த்தர் உன்ைன 
ஆ ர்வ ப்பாராக. இப்ெபா   அவர ்உங்கள்  கரத்ைதப் பார்க் றார்.
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இேய    ஸ்    னைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.''என் வசனத்ைதக் ேகட் , என்ைன 
அ ப் னவைர    வா க் றவ க்  நித் ய   வன்  உண் ;  அவன்  ஆக் ைனத்



23எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

 ர்ப் க் ட்படாமல், மரணத்ைத  ட்  நீங் ,  வ க் ட்பட்  க் றான் “. அைத நாம் நம் ைடய 
   இ தயத்ேதா ம்   வா க்க ேவண் ம். ெவ மேன உங்க க் ள்  இ க் ம் எல்லாவற்ைற 
ெகாண் ம் அவைர   வா  ங்கள் , மற்ற காரியங்கைள ேதவன் பார்த் க்ெகாள்வார்.

பரேலாகப்  தாேவ, இந்த   ய  ட்டத்தாைர உம் டத் ல்  ெகா க் ேறாம். ஆண்டவேர, 
இன் ர  இந்த உைடந்  ேபான, பதற்றத் டன்  ேபசப்பட்ட வார்த்ைதகேளா , அங்ேக மக்கள்  
தங்கள்  கால்கள் வ க்க நின் க் ெகாண்  ப்பைத நான்  இங்ேக நின்றவா  உணர   ற . 
ேதவேன, அவர்கள் ஆத் மாக்கைள நான் உரிைம ேகா  ேறன் . ேதவேன, என் ைடய எளிய 
வ  ல் எவ்வள   றப்பாக வார்த்ைதையெகாண்  வர    ேமா அைத 
ெகாண் வந்  க் ேறன் . அ ல் எவ்வள    ய  த்  இ ந்தா ம் அைத மக்க ைடய 
இ தயத் ல்  ைதத்  ம்,  தாேவ. அவர்க ைடய ஆத் மாக்கள்  இழக்கப்பட ேவண்டாம், 
ஆனால் உ ர்ெத ம் அந்நாளில் அவர்கள் ம ப  ம் அங்ேக காணப்ப ம்ப க்  அவர்க ைடய 
ஆத் மாக்கைள நான்  உரிைம ேகா  ேறன் . இைத அளி ம்,  தாேவ.
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நீேர ேதவன். உம்ைமத் த ர ேவேற ேதவன் இல்ைல.  றஜா க க்   க் ரகங்கள்  உண் . 
நமக்ேகா  வ ள்ள ேதவன் உண் , அவர ்ஒ வேர ெமய்யான  வ ள்ள ேதவன்.  தாேவ, ஆ ரம் 
ேகா   ரியைனக் காட்  ம் பல லட்சம் மடங்   ரகாச ைடய உம்ைமக்   த் , அங்ேக 
நித் யத் ேல நாங்கள்  நிைனத் க்  ெகாண்ேட  ப்ேபாம். ஓ ேதவேன, உம் ைடய ெவளிச்சத்ைத 
 ரகா க்க ெசய் ம்‚ உலகங்கைள   ஷ் த் ,  ரிய   ம்பத்ைத  ண்ணிேல ைவத் ,  ன்னர் 
ஒ  பா ைய இரட் க் ம்ப   ேழ இறங்  வந்த நீர,் இன் ர  இந்த   ய  டாரத் ல்  உள்ள 
  ஸ்தவ மக்கேளா  இ க்க எவ்வளவாய்  ரியம் ெகாண் ள்ளீர். ஏெனனில் இந்த வார்த்ைதைய 
இேய  நமக்  ெகா த்  க் றார,் அ  'இரண்  அல்ல   ன்  ேபர ்எங்ேக என் நாமத் னாேல 
   றார்கேளா, அவர்கள் மத்  ல் நான்  இ ப்ேபன்“.
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இப்ெபா    தாேவ, இந்த மக்கைள இரட்  ம். என் ைடய ெஜபத் ற்  நீர ் ப ல் 
ெகா ப் ர ் என்  நான் நிச்சயமாகேவ   வா க் ேறன் . இைதத் த ர ேவ  ஏ ம் எனக்  
ேகட்கத ்ெதரிய ல்ைல. அவர்கள் ஞானஸ்நானம் எ க்க ல்ைலஎன்றால், ஞானஸ்நானம் எ த் க் 
ெகாள்ள ஆயத்தமாய் சரியாக நாைள சைப ல் இ க்கட் ம்,   மானால் இன் ர  அப்ப  
ெசய்ய ஆயத்தமாய் வரட் ம் என்  நான் ெஜ க் ேறன் . நீர ்அவர்கைள பரி த்த ஆ  னால்  
நிரப் ம்ப  ெஜ க் ேறன் . மரணம் அவர்கைள    க் ம்வைர இந்த உண்ைமயான 
ேதவ ைடய சத் யத் ேல நிைலத்  ப்பார்களாக. இேய  ன்  நாமத் ேல இைவகைள 
ெஜ க் ேறன் . ஆெமன் .

இப்ெபா  , இங்  இ க் ம்  ட்டத்தாேர நான் பயபக் ேயா ம், பரி த்தத்ேதா ம் 
உங்கைள ஒ  ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன் . ஒ  ல நி டங்களில் நாம்   க்கப் ேபா ேறாம். 
நான் ஏற்கனேவ ெசான்ன  தமாக நாம் ம ப  ம் சந் க்கக்  டாமல் ேபாகலாம். அப்ப யாக 
நாம் இ க்கலாம் என்  நான்  நம்  ேறன் . ஆனால் நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , இன் ரைவக் 
  த்  நாம் நியாயத் ர்ப் க்  வ ம்ேபா  கணக்  ஒப்  க்க ேவண் யவர்களாய்  
இ க் ேறாம். நான் ேப ன காரியத்ைதக்   த் ம், நான்  ெசய்த காரியத்ைதக்   த் ம் நா ம் 
கணக்  ஒப்  க்க ேவண் யவனாய்  இ க் ேறன் . இைவெயல்லாவற்ைற ம்   த் ம் 
ேதவனிடத் ல்  கணக்  ஒப்  க்கப்பட ேவண் ம். நான்  ற்றவாளியாக கண்  க்கப்ப ேவன்  
என்றால், எனக்  என்ன ேநரி ம் என்  நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள். நான் ஒ  பா யாய் 
மரிப்ேபேன த ர, ஆனால் ஒ  வஞ்சகனாக மரிக்கமாட்ேடன் . எனேவ நான் உண்ைம ம், 
உத்தமனாக ம் இ க்கட் ம்.
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இப்ெபா  , கவனி ங்கள் . இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவராய் 
இ ப்பார ் என்றால்... நான் இப்ப யாக ெஜ க்கப ் ேபா ேறன் . இப்ெபா  , அப்ப  ெசய்வாரா 
என்  எனக்  ெதரியா . ஏெனனில் இ  ெவ மேன     ட்ட மக்களாக இ க் றார்கள் ... 
இங்ேக மக்கள்  நின்  ெகாண்  இ க் றார்கள் , ேநர ம் ஆ  ட்ட . நான் அ க ேநரம் 
எ த் க்ெகாண்ேடன் . இங்  ெஜப வரிைச ைவப்ப   டாத காரியமாய் இ க் ம். ஆனால் 
 ட்டத் ல்  உள்ளஉங்கள்  எல்ேலா க்காக ம் நான்  ெஜ க்கப ் ேபா ேறன் . யாக்ேகா  ெபற் க் 
ெகாண்ட  ேபால நீங்க ம் ஏேதா ஒன்ைற பற் ப்   த்  அைத ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  
உங்க க்காக நான் ெஜ க் ேறன்“ பா ங்கள் , நீங்கள்  இ வைர ெபற் ராத அந்த காரியத்ைத 
பற் ப்   த் க் ெகாள் ம்ப க் .
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இப்ெபா  ,  ன்பப்பட்  ெகாண்  க் ம் ெவளிேய உள்ள மக்கேள உங்களிடத் ல்   ேழ 
வந்த  தைன   த்  ேப   க் ேறன் . அவர ் மனித சரீரத் ல் ெவளிப்பட்ட ேதவன். நாம் 
  வா களாய் இ க் ம் பட்சத் ல் நம் டத்  ம் அவர ்ெவளிப்ப வார். தன் ைடய   ைக 
சாராள் பக்கமாக   ப் ன அவர ் தாேம தன்னிடத் ல் ேகட் க் ெகாண்  ந்த சாராள் என்ன 
ேப  றாள் என் ம், என்ன ெசய் றாள் என் ம் அவர ்அ ந்  ெகாண்டார.்
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அைத இன் ம் உங்களிடத் ல்  ெதளிவாக  றட் ம், ஒ  சமயம் அவர ்ஜனங்களின்  மத்  ல் 
கடந்  ேபா ம்ேபா , இங்  க் ம் யாேரா ஒ வைர ேபால், ஏமாற்றம் அைடந்த ஒ  ஸ் ரீ 
அக் ட்டத் ல் இ ந்தாள்.

கடந்த இர  நாங்கள்  ஒ    ய ெந க்க  ல்   க் க்ெகாண்ேடாம். நாங்கள்  அேநக 
மக்க க்  ெஜ க்க  இ ந்ததால்,  நான்   ரசங் த் க்  ெகாண்  க் ம்  ேபாேத  ஒ  ைபயைன



24எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

 ல ெஜப அட்ைடகைள ெகா க்கச ்ெசய்ேதாம். ஏெனனில் அவர்கள்  ல சமயங்களில் வ வ ம் 
ேபாவ ம், ம ப  ம் வ வ ம் ேபாவ மாக இ ந்தார்கள். மற் ம் நீங்கள்  எல்ேலா ம் ஞா   
ஆராதைனக்  ேபாகேவண் ம். ஆகேவ ெவளிேய யாேரா ஒ வர ் என்னிடத் ல்,  “அவர்கைள 
 க் ரமாய் அ ப்   ங்கள் , ஏெனனில் அவர்கள்  அ க  ரம் வாகனத்ைத ஓட் ச் ெசன்  
ஞா   ஆராதைன ல் பங் ெகாள்ள ேவண் யதாய்  இ க் ற ”, என்றார்.

நான் அந்த வாக்ைகக் காத் க்ெகாள்ள   ம்  ேறன் . நான் அைதச் ெசய்ேவன் , என்ேறன் .

பா ங்கள்‚  க் யமான காரியம் என்னெவனில் , அசலான ஒன்ைற நீங்கள்    த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். எத்தைன ேபர ் இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார் 
என்    வா க்  ர்கள் ? (சைபயார ்ஆெமன்  என் ன்றனர்).
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 ன் , நான்  உங்களிடத் ல்      க் ேறன் , ஜான்   ங்கரின்  ஆ  என்ேமல் வ மானால்  
நான் ஆபத்ைத  ைள க்கக்   ய நபராக ெவளிேய  ற் க்ெகாண்  ப்ேபன் . நான் 
 ப்பாக் கைள ைவத் க்ெகாண்  சட்டத் க்   றம்பானவனா  ப்ேபன் . நான் என்ேமல் 
மகத்தான ஓ யனின்  ஆ  இ க் ற  என்  ெசால்ேவன்  என்றால், அவன் ஓ யத்ைத வைரந்த  
ேபால் நா ம் வைரய என்ைன எ ர்பார்ப் ர்கள். நான் என்ேமல் தப் க் ம் கைலஞனா ய (Escape 
artist) ஹ  னி ன்  ஆ  இ க் ற  என்  ெசால்ேவன்  என்றால் அவன் ெசய்த  ேபாலேவ நா ம் 
ெசய்ய ேவண் ம் என்  என்ைன எ ர்பார்ப் ர்கள். நான் என்ேமல்  மகத்தான இைசக் கைலஞனின்  
ஆ  இ க் ற  என்  ெசால்ேவன்  என்றால் அவன் இைசைய வா த்த வண்ணம் நா ம் வா க்க 
ேவண் ம் என்  என்ைன எ ர்பார்ப் ர்கள் . பா ங்கள்‚

நான் என்ேமல்   ஸ்  ன் ஆ  இ க் ற  என்  ெசால்ேவன்  என்றால்    ஸ்  ன்  
 ரிையகைள நான் ெசய்ய ேவண் ம்.   ஸ் , “ேதவன் தனக் ள் வாசம் ெசய் றார”், என்றார். 
ேதவன்   ஸ்  க் ள்ளாக இ ந்  உலகத்ைத தனக் த்தாேன ஒப் ரவாக் க் ெகாள்ள, ேதவன் 
  ஸ்  க் ள்  தன்ைனத் தாேன  ர நித் வப்ப த் னார் என்பைத நாம் அ ந்  க் ேறாம். 
அவர ் தான்  இம்மா ேவல். இேய , ' ' ரிைய ெசய்வ  நான் அல்ல, எனக் ள்  வாசம் ெசய் ற 
 தாவானவேர  ரிைய ெசய் றார.் அவேர  ரிைய ெசய் றார“்,என்றார்.
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அேத ஆ ைய உைடயவராக அவர ் ட்டத் னர ்மத்  ல் கடந்  ெசன்றேபா , ஒ    ய 
ஸ் ரீ அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  ஓரத்ைத ெதாட்டாள் . இப்ெபா  , அவர ்அைத சரீர  ரகாரமாக 
உணர ல்ைல. உங்க க்  ெதரி ம் அவர ் அைத உணர ல்ைல. நிச்சயமாகேவ அைத 
உணர ல்ைல. ஏெனனில், யாராவ  அ ந்  ப்பார்களானால் , பாலஸ் ன உைடயான  
உள் க் ள்  இன்ெனா  ஆைடைய ெபற்  க் ம். அதாவ  ஒ  ெபரிய தளர்ந்த ஆைட 
இப்ப யாய்  ெதாங் க் ெகாண்  க் ம். எனேவ அவரால் அைத உணர  யா . மற் ம் அவைர 
 ற்  அேநகர ் இ ந்தார்கள்.  “ஆனால் அவேளா அவ ைடய வஸ் ரத்ைத   வாசத் னால் 
ெதாட்டாள்”.

ஒ  நாளில்   டனான பர் ேம  வா லண்ைட ல்அவ ைடய வஸ் ரத்ைத ெதாட்டான் , 
எெனனில் அவர ்அப்ப ப்பட்ட சத்தத்ைத ஒ ேபா ம் ேகட்டேத இல்ைல.  லர ்அவரிடத் ல், ''ஓய், 
நீ மரித்ேதாைர உ ேரா  எ ப் னாேய. இங்ேக ெவளிேய கல்லைறத் ேதாட்டம்   வ ம் 
மரித்தவர்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்  க் றார்கள் , வந்  அவர்கைள உ ேராேட எ ப் “ என்  
பரியாசம் பண்ணினார்கள். இன் ம் ஆசாரியர்க ம் மற்றவர்க ம்  அவரிடத் ல் வந்  இைதச் 
ெசய், அைதச ்ெசய், என்றார்கள் . அவேரா ஒ  வார்த்ைத ம்  ம உத்தர  ெசால்ல ல்ைல.
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ஆனால் ஒ    ட்   ச்ைசக்காரன் அவைர, ''ஓ ேதவேன‚“ என்   ப் ட்டான் . அைதக் ேகட்  
இேய  நின்றார். ”அவைன இங்ேக ெகாண்  வா ங்கள்  என்றார்.“ பா ங்கள்‚

அந்த ஸ் ரீ அவ ைடய கவனத்ைத  ைசத்   ப்ப   யா  என்  அ ந் க் ெகாண்டாள் , 
ஏெனனில் ர க்க ம், ஆசாரியர்க ம் , எல்லா ம் அவைர  ழ்ந்  இ ந்தார்கள். அவள் 
அவ ைடய வஸ் ரத்ைதத் ெதாட்டாள். இேய  நின் , ''என்ைன ெதாட்ட  யார,் என்  ேகட்டார“்.
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ேப   அவைர அவ்வளவாக க ந்  ெகாண் , எல்ேலா ம் உம்ைம ெதாட் க் 
ெகாண்  க்ைக ல், உம்ைம ெதாட்ட  யார?் என்  ஏன் அப்ப ப்பட்ட வார்த்ைதைய ேப   ர?் 
என்றான்.

அதற்  அவர,்  ' 'ஆனால் என்னிடத்   ந்  வல்லைம, ெபலன்   றப்பட்  ெசன்றைத நான் 
உண  ேறன் ,   ப்பாக யாேரா ஒ வர ் என்ைனத் ெதாட்டார்கள் “ என்றார். அவர ் அந்த 
ஜனக் ட்டத்ைதப் பார்த்  அந்த ஸ் ரீைய கண்   த்தார். அவ ைடய  ரச்சைன என்ன? அவள் 
உ ரப்ேபாக் னால் அவ ப்பட் க் ெகாண்  ந்தாள். இேய  ன்  ேமல்  ைளைவ உண்டாக் ம் 
அள க்  அவ க்  ேதவைனத் ெதாடக்  ய ேபா மான   வாசம் இ ந்த . பரி த்த ஆ  ன் 
அ ேஷகத் னால்   ஸ்  நமக் ள்ளாக இ க் ம் பட்சத் ல் உங்க ைடய அேத வாஞ்ைச அேத 
காரியத்ைத ெதாடாதா?

இப்ெபா  , நான் ஊ யக்காரர்கைள ஒ  காரியத்ைதக் ேகட்க   ம்  ேறன் . நம் ைடய 
ெபல னங்களால், இப்ெபா   ெதாடப்படக்   ய  ரதான ஆசாரியனாக இேய    ஸ்  
இ க் றார ்என்  ேவதாகமம் ெசால்ல ல்ைலயா? அ  சரி தாேன? (ஊ யக்காரர்கள் , அ  சரி, 
என் ன்றனர்)  அ  சத் யம்  என்  எத்தைன  ேப க்  ெதரி ம்?  (ஆெமன் ).  ேவதாகமம்,    ய
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25எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

ஏற்பாட் ல், அவர ்இப்ெபா   நம் ைடய, எ னால்? நம் ைடய ெபல னங்களால் ெதாடப்படக் 
  ய  ரதான ஆசாரியனாக இ க் றார,் என்     ற . சரி, அப்ப ெயன்றால் நீங்கள்  
அவைரத் ெதாட் ர்கள் என்  எப்ப  அ  ர்கள்? அவர ் ேநற் ம் இன் ம்  என் ம் மாறாதவராய் 
இ க் ம்பட்சத் ல் , ேநற்  என்ன காரியத்ைத ெசய்தாேரா அேத காரியத்ைத தான் இன் ம் 
ெசய்வார.் அ  சரிதாேன? (சைபயார ்ஆெமன்  என் ன்றனர்)

சரி, இப்ெபா   இந்த    ல் அவ க்  உங்க ைடய மற் ம் என் ைடய கரத்ைதத் த ர 
ேவேற கரங்கள்  இல்ைல.    ல் அவ ைடய சத்தம் நம் ைடய சத்தமா  க் ற ; நம் ைடய 
சத்தம் ( ரல்) அவ க்  ெகா க்கப்பட்  க் ற . அ னால் தான் நாம்   ேசஷத்ைத 
 ரசங் க் ேறாம். அ  நம்மால் உண்டான  அல்ல என்  நாம்   வா க் ேறாம். அப்ப ப்பட்ட 
காரியங்கைள ேப ம்ப க்  நாம் ஏவப்பட்  க் ேறாம், நம்  லமாக இ ந்  பரி த்த 
ஆ யானவர் ேப  றார். பா ங்கள்‚ நம்மால் அைதச் ெசய்ய    ம் என்  ஒ ேபா ம் 
  வா க் ற ல்ைல. நிச்சயமாக இல்ைல. என்னால்   யா  என்  நான் அ ந்  க் ேறன் . 
அ  பரி த்த ஆ  ன் ஏ த னால்  ெசய்யப்ப  ற  என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம்.
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அல்லாமல் ஒ வன்  மா பாடான ஏேதா ஒன்ைற  ரசங் ப்பாேனயா ல் அவன் வார்த்ைதைய 
ம த க் றான் . ஆனால் வார்த்ைதைய எ  ன, அேத பரி த்த ஆ யானவர் மனம்மா ன ஒ  
மனிதன்  லமாக ேப ம் ேபா , அவரால்  வார்த்ைதைய எப்ப  ம த க்க    ம்? அவர ்அைதச் 
ெசய்யமாட்டார.் அ  வார்த்ைதயாகத்தான்  இ க்கேவண் ம். அ  சரியாக எப்ப  
எ தப்பட்  க் றேதா அப்ப ேய அ   ரசங் க்கப்பட ேவண் யதா  க் ற .

இப்ெபா   அவர ் ரதான ஆசாரியராய் நமக்  க் ம் பட்சத் ல் , அந்த ஒ  வசனத்ைத நாம் 
 டமாக   த் க் ெகாள் ேவாம். அைத மாத் ரம் எ த் க் ெகாள் ங்கள் . நம் ைடய 
ெபல னங்களினால் ெதாடக்  ய  ரதான ஆசாரியராய் அவர ் இ ப்பாரானால் , அைத ஒேர 
வ  ல் தான் நீங்கள்  அ ந் க் ெகாள்ள   ம். அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம் 
மாறாதவரா  க் றப யால் , அந்த ஸ் ரீ அவைரத் ெதாட்டேபா  அவர ் எப்ப   ரிைய 
ெசய்தாேரா சரியாக அேத  தமாக இன் ம்  ரிைய ெசய்வார.் இப்ெபா   நான் அவ ைடய 
ஊ யக்காரனாக இ ந் , அவ ைடய ஆ  என் ேமலாக இ க் ம் என்றால் நீங்கள்  
எங்  ந்தா ம் அவ ைடய வஸ் ரத்ைத ெதாடலாம்.
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என் ைடய வஸ் ரம் எந்த ஒ   த் யாசத்ைத ம் ஏற்ப த்தா . நான் ஒ  மனிதன், 
  ைப னால் இரட் க்கப்பட்ட ஒ  பா . ஆனால் உங்கள்  மைன ேயா, உங்கள்    ஷேனா, 
அல்ல  சேகாதரேனா, உங்கள்  ேமய்ப்பேரா, அ  யாரா  ந்தா ம் இவர்கைளக் காட்  ம் நான் 
ெபரியவன்  அல்ல. நாம் எல்ேலா ம் ஒேர  தமாக இ க் ேறாம். ஆனால் அவர் ஒ வேர  ரதான 
ஆசாரியரா  க் றார,் நான்  ரதான ஆசாரியன்  அல்ல. அவேர  ரதானஆசாரியனாக 
இ க் றார.்

என்ைன ெதா வ னால்  ஒ  நன்ைம ம்   ைடக்கா ; அவைர ெதா  ர்கள் என்றால் 
உங்க க்  நன்ைம உண்டா ம். ஆனால் என்ைன அவ க்  ஒப் க் ெகா க் ம்ேபா ... இங்ேக 
இ க் ற ஒ ெப க் ையப் ேபால் இ க் ேறன் . இந்த ஒ ெப க்  னிடத் ல்  (Mike) ஏேதா 
ஒன்  ேப ம் வைரக் ம் அ  அவ்வளவாய் அைம யா  க் ம். அ  சரிதாேன?  (சைபயார ்
ஆெமன்  என் ன்றனர்)

சரி,  ன் , அங்ேக ெவளிேய உள்ள ஒ வைர ம் எனக்  ெதரியா . அ  ெதரிந்தவர்கள்     
வ வைத நான் பார்ப்ேபன்  என்றால், நான் ஒன்ைற ம்  றமாட்ேடன் . அங்ேக உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் ற சேகாதரன்  மற் ம் சேகாதரி டாக் அவர்கைள எனக் த் ெதரி ம்.  ேரக்க 
நாட்   ந்  வந்  க் ற   ய சேகாதரன் இவர்தான் என்  நிைனக் ேறன் , ேட ட், இவ ைடய 
ெபயர ் சரியாக நிைன க்  வ வ ல்ைல. இவர்கைளத் த ர... சரியாக இங்ேக உள்ள இந்த 
மக்கள் , சரி, இந்த  ன்  அல்ல  நான்  ெபண்கள்  ன் வரிைச ல் உட்கார்ந் ள்ள இவர்கைள 
எனக்  ெதரி ம், காரணம் அவர்கள் ஜார் யா மற் ம் அங்ேக உள்ள ெடன்னி    ந்  
வ  றார்கள். இவர்கள் என் சைபக்  வ  றார்கள்.  லர ் ஆ ரத்  ஐ   ைம ல்கள்  கார ்
ஓட் , இங்ேக ஒவ்ெவா  ஞா   அன் ம்  நான்  ரசங் ப்பைதக் ேகட்க வ  றார்கள்.
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அ  மட் மல்லாமல் , அங்ேக சேகாதரி இவான்ஸ் , மற் ம் அவேரா   ட சேகாதரி அங்ெரன் , 
மற்றவர்க ம், சேகாதரன்  இவான்ஸ்  அவர்க ம் அமர்ந்  க் றார்கள்  என்  நான் நம்  ேறன் .

இப்ெபா   நான்  இைத உங்களிடத் ல்  ேகட் ேறன். இங்ேக எத்தைன ேபர ் யா ப்பட் ம், 
நான் உங்கைள அ ந்  க்க ல்ைல என் ம், உங்கைள பற்  ஒன் ம் ெதரியா  என்  எத்தைன 
ேப க்  ெதரி ம்? உங்க ைடய கரங்கைள உயர்த் ங்கள்.   வாச ள்ளவர்களாய் இ ங்கள் .

இப்ெபா  , பரேலாகப்  தாேவ, என் ைடய இ தயம் உமக் ெதரி ம். மற் ம் இதற்காக 
நான் இங்ேக வர ல்ைல, அெதன்னெவனில், ஆண்டவேர, உம்ைம ேமைட ல்  பகட்டாக 
காண் க்க ேவண் ம் என்பதற்காக அல்ல. அைத நீர ் ெசய்ய ேவண் ய அவ ய ம் இல்ைல. 
அைத நீர ்ெசய்ய   ம்பாத பட்சத்  ம், அ  உம் ைடய ெதய் க  த்தத் ல் இல்லாதேபா ம், 
 தாேவ, அவர்கள் நி த்தம் அைத த த் ப்ேபா ம். பரி த்த ஆ யானவர் இங்ேக இ ந்  
எங்கைள ஆ ர்வ த்  க் றார் என்  நாங்கள்  உண  ேறாம்.
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ஆனால், ''நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர்“ என்ற அந்த தைலப் ல் ேப   க் ேறன் . எனேவ நீர்
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இம்மா ேவலாக, மனித  பத் ல் இந்த    ல் நடந்  வந்த ேபா , ஒ  நாளில் ஒ    ய ஸ் ரீ 
உம் ைடய வஸ் ரத்ைதத் ெதாட்டாள், அைத நீர ்உண ம் அள க்  அவ்வள    வாசத்ேதா  
அைதச் ெசய்தாள். ேம ம்,  தாேவ, இன் ர  உம் ைடய  மாரனா ய இேய  எங்க ைடய 
 ரதான ஆசாரியரா  க் றார ் என் ம் அவர ் இன்ைறக் ம்  எங்கள்  ெபல னங்களால் 
ெதாடப்படக்   யவராய் இ க் றார ்என் ம் உம் ைடய வார்த்ைத    ற .

 தாேவ, இங்  உள்ள  யா ப்பட்டவர்க க்காக நான்  ெஜ க் ேறன் . ஆண்டவேர, 
அெதன்னெவனில் இங் ள்ள  ைறந்தபட்சம் ஒ வேரா அல்ல  இ வேரா அல்ல   லேரா, 
யாக்ேகா    த் க் ெகாண்ட  ேபால இந்த மக்க ம்   த் க் ெகாண் , அ தாேம பரி த்த 
ஆ  என்பைத அவர்கள்  அ ந்  ெகாண்ட  ன்  அவர்கள் ஆ ர்வ க்கப்ப ம் வைரக் ம் அைத 
தளர டாமல்   த் க் ெகாள்ளச் ெசய் ம். ஆண்டவேர, அைத மட் ம் நீர ் ெசய் ரானால்  
இங் ள்ள ஒவ்ெவா   யா யஸ்த ம் அந்த மாறாத வாக் த்தத்தத்ைத   த் க் ெகாண் , 
தங்கள்  ேமல் ஆ ர்வாதம் இறங்  ற அந்த நிச்சயத்ைத தங்கள்  இ தயத் ல் ெபற் க் ெகாள் ம் 
வைரக் ம் அதேனா  அவர்கள் ெதாடர்ந்  தரித்  ப்பார்கள்.
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இப்ெபா   உம் ைடய பணிக்காக இந்த மக்கைள ம், இந்த ெசய் ைய ம், என்ைன ம் 
உம் டத் ல்  ஒப் க் ெகா க் ேறன் . இதற்  ேமல் என்னால் ெசய்ய   ந்த ம் அல்ல  ேவ  
யாரா ம்   ந்த ம் இவ்வள தான், ஆண்டவேர. அ  உம்மால் மட் ேம ெசய்ய   ம். எனேவ 
நீர ்ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவர் என் ம், நீர ்ஒ வேர மாறாத ேதவன் என் ம் இப்ெபா   
உம்ைம நீர ் நி  த் க் காண்  ம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் இைத ேகட் ேறன்  
ஆெமன் .

அவ ைடய ஆ ைய நான் அவ் தமாக உணர ல்ைல, பா ங்கள் ‚ அ  ஒ  வரேம. அ  ஒ  
  ய  ழந்ைத ெபற்றக்ெகாண்ட பரி த்த ஆ ையக் காட்  ம் ெபரிதான  என்  அர்த்தம்  
ஆகா . வார்த்ைதைய   க்க ெசய்வதற்  அ  ெவ மேன பரி த்த ஆ  னால் ெகா க்கப்பட்ட 
ஒ  வரமாய் இ க் ற . இப்ெபா  , அவர ் அைத ெசய் ம் பட்சத் ல் , நீங்கள்  கவைலப்பட 
ேவண் ய அவ ய ல்ைல. அ  வார்த்ைத  ரத் யட்சமானதாய்  இ க் ற . அ  வார்த்ைத 
 ரத் யட்சமானதாய்  இ க் ற .
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இைத நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் உங்கள்  உள்ளத் ல் ேயா க்க ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . 
இைத ெவ ெமன ேயா த் ப் பா ங்கள். நீங்கள்  சத்தமாய்  ெஜ க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல. 
நீங்கள்  தாேம அைம யாய் ெஜ  ங்கள் . ' 'ஆண்டவேர, சேகாதரன்  ரான்ஹா க்  என்ைனக் 
  த்  ஒன் ேம ெதரியா  என்  நான் நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் . என் ைடய 
 யா ையப் பற்  அவ க் த் ெதரியா . என்ைனக்   த்  ஒன் ம் ெதரியா . நான் அந்த 
ஊ யக்காரைன ெதாட  யற்  ெசய்ய ல்ைல. ஆனால் நீர ் தாேம  ரதான 
ஆசாரியரா  க்  ர ்என்  ெதள்ளத்ெதளிவாக அவர் எங்க க்      க் றார,் அைத நான் 
வா த் ம் இ க் ேறன் . இேய வானர் தன் ைடய வஸ் ரத்ைத ெதாட்ட ஸ் ரீ னிடத் ல்  
ேப னைதப் ேபால, இவர ்என்னிடத் ல் ேப ம்ப க்  உம் டத் ல்  ேகட் க் ெகாள் ேறன் “.

அல்ல  நீங்கள்   யா யாய் இல்லாத பட்சத் ல் , ''கர்த்தரா ய இேய ேவ, நான் எப்ெபா  ம் 
இைதக்   த் , இந்த இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட காரியத் ல் சற்  
சந்ேதகப்ப  றவனா  க் ேறன் . ஆனால் நான்  என் கரத்ைதக் ெகாண்   டமாய்   த் க் 
ெகாள்ளக்   ய அசலான ஏேதாெவன்ைற ெபற் க் ெகாள்ள நான்   ம்  ேறன் . எனேவ இங்  
உள்ள இன்னார், இன்னாரிடத் ல் அவர ் ேபசட் ம். நான் அவ க்காக அல்ல  அவ க்காக 
ெஜ க் ேறன் . அவ் தமாய் அவர ்ேபசட் ம். நான் அைத   வா ப்ேபன்“.
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அ  தாேம உங்களிடத் ல்  இ ந்  எல்லாவற்ைற ம் எ த் ப் ேபா ம். அ  யாக்ேகா  
  த் க் ெகாண்ட  ேபால நீங்க ம் பற் ப்   த் க் ெகாள்ள   ய ஏேதா காரியமாய் இ ந் , 
“இ  தான் அ ”, என்  ெசால் ர்கள் . அவன் ஒ   ைச ேதவைன பற் ப்   த் க் ெகாண் , 
''இேதா நான் இங்  க் ேறன் , என்னால் அைத   த் க் ெகாள்ள    ற “, என்றான். அ  
உங்கள்  யாவைர ம்   வா க் ம்ப  ெசய் மா? உங்களால்    மானால்,  ற்  ள்ள யாவ ம் 
உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ெசால் ங்கள், ”எனக் ள் ெவ ெமன   வாசம்  உயர்த்தப்படட் ம், 
அ  அப்ப யாக நடப்பைத நான் காண   ம்  ேறன்“. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
அவர ்அைத ெசய்வார ்என்  நான்  ற ல்ைல. அவர ்அைத ெசய்வார ்என்  நான்  நம்  ேறன் .

ஒ  சமயம் நான் மைல   ந்  இறங்  வந் க் ெகாண்  ந்தேபா , அவர,் நீ மட் ம் 
  வா த்தால், எல்லா காரிய ம் ைகக்  ம் என்  வ ப்  ேநாயால்  அவ ப் 
பட் க்ெகாண்  ந்த ைபயனின்  தகப்பனாரிடத் ல்    னார.் நம்மால்   வா க்க மட் ம் 
  மானால்‚  யா ேயா ம், ேதைவேயா ம் யாராவ  இ ப் ர்களானால்,   வா  ங்கள் . 
உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் .  “உங்களால்   வா க்கக்   மானால் எல்லா 
காரிய ம் ைகக்  ம்;”.
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''அதற்காகதான்  நான் காத் க் ெகாண்  க் ேறன் “, என்  நீங்கள்    வ  தான்  என்ன, 
சேகாதரன்  ரான்ஹாம்? இங்  க் ன்ற ஒவ்ெவா வ ம், அேநக  ைற  னிக்ஸ்ல் இ ந்த நா ம் 
எந்த ஒ  சந்ேதக  ன் , இப்ப ப்பட்ட ெசய் ைய  ரசங் த்தேபா  அைதப் 
பார்த்  க் ேறாம். ஆனால் அ  ஒ  ெவளிச்சமா  க் ற . அைத  ைகப்பட ம் 
எ த்  க் றார்கள் .  உங்களில்  அேநகர்  அந்த  ெவளிச்சத்ைதப்  பார்த்  க்  ர்கள்.  நீங்கள்
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அைதப் பார்க்க ல்ைலயா? அைத  ைகப்படம்  எ த் ம் மற் ம் காட் ப்ெபா ளாக 
ைவத்  க் றார்கள் . எங்ேக, அ தாேம வா ங்டன்   . . ல். இன்ெனா  நாளில் அைத 
ம ப  ம் இங்ேக  ைகப்படம் எ த்தார்கள்.

பா ங்கள்‚ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வனாந் ரத் ன்  ஊடாக வ நடத் ன அேத அக் னி 
ஸ்தம்பம் தான் என்  அ தாேம சாட்  பகர் றதாய் இ க் ற . அந்த அக் னி ஸ்தம்பமான  
மாம்சமா  நம்மத்  ல் வாசம் ெசய்த . ''நான்  ேதவனிடத்   ந்  வந்ேதன், ேதவனிடத் ற்ேக 
  ம்  ேறன்“ என்  இேய  ெசான்னார். அவ ைடய உ ர்ெத த க்   ற  அவர ்
உன்னதத் ற்  ஏ னார். அவர ் ம ப  ம் வந்த ேபா , தமஸ்  க்  ேபா ற வ  ல் ப ைல 
சந் த்தார.் அவர ் ம ப  ம் ெவளிச்சமாக ேதான் னார். ப லால்  பார்க்க   ந்த . 
மற்றவர்கேளா அைத பார்க்க   ய ல்ைல. அ  அவைன   டாக் ப் ேபாட்ட . அவன் 
  டானான் .  ரியைனப் ேபால்  ரகா க் ற இந்த ெவளிச்சத்ைதப் பார்த் ,  ”ஆண்டவேர, நீர ்
யார?் என்  ேகட்டான் “.
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அதற்  அவர ் “நான் இேய ” என் ம் ' ' ள்ளில் உைதக் ற  உனக் க் க னமாம்“ என் ம் 
ெசான்னார்.

இப்ெபா  , அேத ெவளிச்சத் ன்   ைகபடமாக இ  இ க் ற . அ  தாேம அேத 
ெவளிச்சமாக ம், அேத அக் னி ஸ்தம்பமாக ம், தமஸ்  க்  ேபா ற வ  ல் ப ைல சந் த்த 
அேத இேய வாக இ க் மானால் , அேத  ரிையகைள அ  ம ப  ம் ெசய் ம். அ  ெசய்ேத 
ஆக ேவண் ம்.

இேதா அ  ம ப  ம் இங்ேக இ க் ற . கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம். கர்த்தரா ய இேய ேவ 
உமக்  நன் . இப்ெபா    சா  எைத ேவண் மானா ம் ெசால்ல  யற்  ெசய்யட் ம்.

நீல நிற உைட அணிந்  இங்  உட்கார்ந்  க் ற   ய  மாட் ேய, ைசனஸ்  ெதால்ைல 
நி த்தம் ெஜ த் க் ெகாண்  க் ற நீ உன்    இ தயத்ேதா    வா த்தால்  அ  உன்ைன 
 ட்  நீங் ப்ேபா ம். நீ அைத   வா ப்பாயா? அப்ப யானால் நீ அைதப் ெபற்  ெகாள்வாய் . 
இந்த ஸ் ரீைய நான் பார்த்தேத இல்ைல. என் வாழ்நாளில்  நான் பார்த்தேத இல்ைல. அந்த 
காரியங்கள்  எல்லாம்  உண்ைமதாேன, அப்ப  ல்ைலயா  மாட் ேய? அ  உண்ைமயானால்  உன்  
கரத்ைத உயர்த்   ன் ம்   ன் மாக அைசக்க ம்.  (அந்த சேகாதரி,  “அைவெயல்லாம் 
உண்ைமதான்” என்     றாள்). நீ அைதக்   த்  ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தாய்,  ' 'ேதவேன 
அவர ்தாேம...“   வாச ள்ளவளாய்  இ .

113

இங்ேக  ன்னால்  ஒ  அ ைமயான   ய  மாட்  உேராமத் னால் (Fur) ஆன ேமல் சட்ைட 
அல்ல  அ  ேபான்  ஒன்ைற அணிந்  உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றாள். அேதா அந்த ெவளிச்சம் 
அங்ேக இ க் ற . அந்த ஸ் ரி ன்  ேமலாக இ க் றைத உங்களால்  பார்க்க   ய ல்ைலயா? 
அந்த ஸ் ரீ  க ம் கவைலக் டமான நிைல ல் இ க் றாள் . அவைளக் எனக் த் ெதரியா . என் 
வாழ் நாளில் அவைளப் பார்த்த ம்  ைடயா . நாம் அந்நியர்களானால், உன் ைடய கரத்ைத 
உயர்த் ம். ஆனால் கவனி ங்கள் . இ  உண்ைமதாேன, ஒ  அசலான   ய உணர்  உன்ைனச் 
 ற்  ம் இல்ைலயா? அசலான இனிைமயான, ெமன்ைமயான, உணர் ? அ  அந்த ெவளிச்சம் 
தான். சரியாக அைதநான்  பார்க் ேறன் . இங்ேக உனக்  ஒ  கட்  இ க் ற . ஒ  கட்  
மட் மல்ல ஆனால் பல கட் கள் . அைவகள்  உன் சரீரம்   வ மாய் இ க் ற . அ  சரிதாேன. 
அ  அவ் தமாக இல்ைலயா? நீ   வா க் றாயா? ேதவன் உன்ைன  கப்ப த் , 
ஆேராக் யமாக ஆக்  றார.்   வாச ள்ளவளாய்  இ . நீ   வா க் றாயா?

இங்ேக, இந்த  ழந்ைதக் ப்  ன்னால்  சக்கர நாற்கா  ல் உட்கார்ந்தப  ஒ    ய  மாட்  
சரியாக இங்ேக  ன் றத்   ந்தப  தன் ைடய கரத்ைத உயர்த்   க் றாள் . அந்த 
 மாட் ைய நான்  அ ேயன். அவைள பார்த்த ம்  இல்ைல. நாங்கள்  அந்நியர்களா  க் ேறாம். 
அ  சரி தாேன,  மாட் ேய? ஆனால் நீேயா உன் ைடய இ தய ேகாளாைற ேதவன் 
 கப்ப த் ம்ப க்  ெஜ த் க் ெகாண்  க் றாய். அ  உண்ைமயானால் இவ் தமாய்உன்  
கரத்ைத அைசத் க்காட் . இேய  உன்ைன  கமாக் னார். நீ  ட் ற் ச ்ெசன்   கமா  .
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இப்ெபா  , உங்க ைடய    இ தயத்ேதா ம் நீங்கள்    வா க்  ர்களா?  (சைபயார ்
ஆெமன்  என் ன்றனர்) உங்களால்   வா க்கக்  மானால் , எல்லாம் ைகக்   ம். 
  வாச ள்ளவர்களாய் இ ங்கள் . எல்லாவற்ைற ம் ெவ மேன   வா  ங்கள்  அைத 
சந்ேதகப்பட ேவண்டாம்.

  ம . ஷாரிட் இ க்ைக   ந் , இரண்  ஸ் ரீக க்  அ த்தாற்  ேபால் சரியாக இங்ேக 
ஒ  ஸ் ரீ உட்கார்ந்  ெகாண்  இ க் றாள் . அவள் அங்ேக உட்கார்ந்தப  ெஜ த்  ெகாண்  
இ க் றாள். அவ க்  வ  டன்   ய  ட்  க்கம் (Arthritis) உள்ள .  மாட் ேய, அைத 
  வா . அைத   வா க் றாயா? சரி. அைத ெபற் க்ெகாள் .
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''சாயங்காலத் ேல ெவளிச்ச ண்டா ம்“. அவ் தமாய் இ க் ம் என்  ேவதாகமம் 
    க் ற . அவர ்மாறாத ேதவன் ‚ எனக் ச் ெசால் ங்கள், அவர்கள் யாைரத் ெதாட்டார்கள்  
என் . இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார். நான் இந்த மக்கைள 
இதற்   ன் பார்த்த ம் இல்ைல. அவர்கைளப் பற்  ஒன் ம்  அ ந்  க்க ல்ைல என் ம் என் 
இரண்  கரங்கைள ம்  பயபக்  டன்  உயர்த் ய  வண்ணம்     ேறன் .  ஆனால்  இங்ேக
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இச்ெசய் கள்

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

28எ ர்பாராத வ  ல்  ரிைய ெசய் ற மாறாத ேதவன்

இப்ெபா    ரசன்னமா  க் றவர்  ன் உங்கள்    யத்ைத மைறக்க  யற் த்தா ம் அ  
 டாத காரியம். அ  சரி. அவர ்இங்ேக இ க் றார.் அவர ்  ஸ் . அ  உண்ைம. அவர ்மாறாத 
ேதவன் என்ற அவ ைடய வாக் த்தத்தமா  க் ற . அைத நீங்கள்   டாப்  யாய்    த் க் 
ெகாண் , ''அ  என் ைடய , இப்ெபா   நான்   வா க் ேறன்”, என்    ங்கள் .

பரேலாகப்  தாேவ, இந்த  யா ப்பட்ட மக்களா ய இவர்கைள உம் டத் ல்  ெகாண்  
வ  ேறன் . அவர்கள் ேதைவ ல் இ க் றார்கள் . ேநற்ைறய இர  நாங்கள்    ய வண்ணம், ஒ  
சமயம் தா   என் ம் ேபர ் ெகாண்ட ஆ கைள ேமய்ப்பவன்  இ ந்தான் . அவன் தன் ைடய 
தகப்பனாரின்  ஆ கைளப் பார்த் க் ெகாள் ம்ப க்  அவ க்  ெபா ப்  
ெகா க்கப்பட்  ந்த . இன்  இர ம் இங்ேக அேநக ேமய்ப்பர்கள்  உட்கார்ந் ெகாண்  
இ க் றார்கள் . ேதவேன, அவன் தன்ைன ம் , தன் மந்ைதைய ம் பா காத் க் ெகாள்ள ஒ  
கல்ெல  ம் கவைணத் த ர (Sling shot) ேவேற  ம் ெபரிதாக அவனிடத் ல் இல்ைல. அ  
அவ க்  ேபா மானதாய் இ ந்த .
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ஒ  நாளில் ஒ   ங்கம் ஆட்  மந்ைதக் ள்  வந்  ஒ ஆட்ைட எ த் க் ெகாண்  ெசன்  
 ட்ட . பரேலாகத் ன்  ேதவன் தன் டன் இ க் றார ் என்  தா   அ ந்  ந்தான் . எனேவ 
அவன் தன் ைடய கல்ெல  ம் கவைண எ த் க் ெகாண்  அந்த ஆட் ன்   ன்ேன ெசன்றான் . 
அவன் அந்த கவைணக் ெகாண்   ங்கத்ைத அ த்   ேழ தள்ளி அைதக் ெகான்  ேபாட்  அந்த 
ஆட்ைட உ ேரா   ட்  வந்தான் .

 தாேவ,  ங்கத்ைதக் காட்  ம் ெபரிதான  யா கைள ெகாண்   சா  உம் ைடய 
ஆ களில் அேநகைரப்   த் க் ெகாண்  க் றான் . ெஜபம்,   வாசம் என்  ெசால்லக்  ய 
ஒ    ய கவண்  என்னிடத் ல்  இ க் ற . ம த் வ  ஞ்ஞானத் ன்  ஆ தத்ேதா  அைத 
ஒப்  ம் ேபா  அ  (கவண் ) பார்ப்பதற்  ஒன்  ல்லாததாய்  இ க் ற . ஆனால், ேதவேன, நீர ்
தாேம இந்த ெஜபத்ைத சரியாக அந்த இடத் ற் ச ்ெசன்றைடயத் தக்கதாக இயக் ம்.
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 சாேச, அவர்கைள    . அந்த ஆட்ைடத்ேத   ன்னாக நான் வ  ேறன் . அவர்கைள 
   . இன் ர  நான் அவர்கைள ம ப  ம்  தா  ைடய ேமய்ச்ச க்  ெகாண்  
வ  ேறன் . இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல்,  யா  என் ம் ஒவ்ெவா   சாைச ம் க ந்  
ெகாண்  அைவகைள இந்த மக்கைள  ட்  ெவளிேய  ரத்  ேறன் . இந்த மணி ேவைள 
 தற்ெகாண்  அவர்கள் தாேம இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல   தைலயா ப் ேபாகட் ம்.

உங்கள்   கத்ைத   வா க் ற நீங்கள்  எல்ேலா ம் எ ந்  நின்  “நான் என் ைடய 
 கத்ைத இப்ெபா   ஏற் க் ெகாள் ேறன் .   ஸ் வா ய அவர ்   என் கரத்ைத ைவத்  என் 
   இ தயத்ேதா ம்   வா க் ேறன்” என்   ங்கள் .

உங்கள்  ேமய்ப்பரிடம்...


