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கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. “நாம் ேதவ ைடய  ட் ற்  ேபாேவாம் என்  அவர்கள் 
நம் டத் ல்    னேபா , நான்  மனம ழ்ச் யா  ந்ேதன்” என்  வார்த்ைத ல்  இவ் தமாக 
எ    க் ற  என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள். இந்த அ ைமயான இடம், அ ைமயான  ழ்நிைல, 
அ ைமயான ேமய்ப்பர் மற் ம் இந்த பாடற்   -  உண்ைம ேலேய இ  ஒ  அ ைமயான 
சைபயா  க் ற . நமக்  என்னெவல்லாம் ேதைவப்ப  றேதா அ ல் எந்த ஒ  
 ைறச்சைல ம் இந்தக் காைல ல்  நான் பார்க்க ல்ைல. “ேதவன் நமக்  ேபா மானவர்” என்ற 
அந்த பாடைல உண்ைம ேலேய நான்  ெமச் க் ெகாள் ேறன் . அ  அவ்வள  அழகாக 
இல்ைலயா?  க ம் அ ைமயாகப் பா னார்கள்; மற் ம் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட  ரல்கள்; அைத 
நான் ேந க் ேறன் . எந்த... ெபற் ராத, ேபா த்தன ல்லாத ஒ  அசலான காரியத்ைத நான் 
ேந க் ேறன்  என்  உங்க க் த் ெதரி ம். அ ைமயாகப் பா வைத நான்   ம் ேவன் . ஆனால் 
அ க  ைகைமப்ப த் ப் பா வைத என்னால் ெபா த் க் ெகாள்ள   யா  என்  
உங்க க் த் ெதரி ம். எப்ப ெயனில் அவர்க ைடய  கேம நீலமா ற அள க்  நி த்தாமல் 
பா வார்கள் . ேம ம் ஏேதா  தத் ல் வா ல் நீைரக் ெகாப்பளிக் ற மா ரி ம், ந ங் ம் 
 ரேலா   ச்ெசா  எ ப்  ம் மற் ம் ெவவ்ேவ  வைகயாகப் பா வார்கள் . பா வதாகேவ அ  
இல்ைல. இவ் தமாகப் பா வைத, அந்த நல்ல பழம் பாணி லான இ தயத் ன்  ஆழத்   ந்  
உண்ைமயாகேவ ெபந்தேகாஸ்ேத ல் பா வைத நான்   ம் ேவன் .
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சேகாதரன் ஃப்ெரட ் சாத்மன் , நீங்கள்  இங்ேக எங்ேகா இ க்  ர்கள்?  (அவர ் என் ைடய 
தர்மகர்த்தாக்களில் ஒ வர)் இந்த இடத்ைத  ற் ம்  ற் ம் பா ங்கள். இந்த ஞா  பள்ளி 
அைறகள்  மற் ம் இங்ேக  ன்னால்  இ க் ற எல்லா தமான காரியங்கைளப் ேபாலேவ அங்ேக 
நான் வ க்  டத் ல் , நம் ைடய சைப ல் கட்டப்படேவண் ம் என்  நான் வாஞ் க் ேறன் . 
அைத நான்   ம்  ேறன் . ெகாஞ்ச ேநரத் ற்   ன்  வ  ற வ  ல் இைத நான் கவனித்ேதன் . 
ஒ    ய சைபைய கட் ம்ப க்கான ெசயலாக்கத் ல்  நாம் இ க் ேறாம், இைத நான் 
  ம்  ேறன் . அந்த இ க்ைககள்  மற் ம் தைர ரிப் கள் அைமக்கப்பட்  க் ம் 
 ைறைமகைள நான் ேந க் ேறன் . அ  அ ைம. அைத நான்  கழ்ச் க்காக  றேவண் ம் 
என்   ற ல்ைல. அைத நான் அவ்வளவாக நான்  உண்ைமையத்தான்     ேறன் . அைத நான் 
ேந க் ேறன் . அைத நான் அவ்வளவாக ேந க் ேறன் .
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இங் தான்  நான்   த ல் வந்  க்க ேவண் ம் என்  நிைனக் ேறன் . நான்  ட்டத்தட்ட பத்  
நாட்க க் ப்  ற  காலதாமதமாக வந்  க் ேறன் . நான் எப்ெபா  ம் காலதாமதமாக 
வ  றவன் . ஆனால் இந்தக் காைல ல் நான்  இரண்  காரியங்கைளப் பற்  அ ந்  
ெகாண்ேடன் , அ ... இப்ப யாக இ  இ க் ம் பட்சத் ல்... ெடன்ன    க் ம்  ளிவ்ேலன் ன்  
ேதவ சைபகளில் (churches of god) ஒன் ... உலகம்   வ ம் இந்த மக்கள்  எனக்  ஒ  
ஆ ர்வாதமாய் இ க் றார்கள் .  தன்  தலாக நாங்கள்  அ  கமா க் ெகாண்டேபா  ஏற்பட்ட 
சந் ப்ைப நான்  நிைன     ேறன் .  ல வ டங்க க்   ன்  இங்  க் ம் சேகாதரன்  
கார்டன்   ன்ட்ேஸ அவர ்அெசம் ளிஸ்ஆப் காட் சைப டன்  ஐக் யம் ெகாண்  ப்பவர,் அவர ்
என்ைன சட்டங்கா க்  (Chattanooga) ேபா ம்ப க்  அ ப் னார.் அங்ேக அவர்கள்  ஒ  
 ட்டத்ைத நடத்தப்ேபா றார்கள்  என்  அவர ்  னார;் மற் ம் அவர்கள்  ஒ  ெபரிய அரங்கத்ைத 
ெபற்  ந்தார்கள். எனேவ அந்த சமயத் ல் என் சார்பாக ேப க் ெகாண்  ந்த, சேகாதரன் 
பாக்ஸ்டைர, சட்டங்கா க்  அ ப் ேனன் . அங்  ந்  அவர் என்ைன   ம்ப அைழத்தார். அவர,் 
சேகாதரன்  ரான்ஹாம், இங்ேக நமக்  ஆறா ரத்  ஐ   ேபைர உட்காரைவக்கக்  ய ஒ  
அரங்கம் இ க் ற . அ ன்    ெசலைவ ம் ஏற் க் ெகாள்ளக்  ய ஒ  சைப ம் இங்ேக 
இ க் ற ; அ  ஒ   ழ்தளத் ல்  நடத்தப்ப ம் ஒ     சைப; ஏறக் ைறய  ப்பத்ைதந்  
அங்கத் னர்கைள மட் ம் ெகாண்ட “, என்றார். நான்,  ”அ  பாராட்டத்தக்க . எனேவ, அ  
எல்லாேம அவர்க ைடய பங்களிப்பாக இ க் ற “, என்ேறன்.
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நான், “நல்ல , நாைள நான் அங்  ப்ேபன்”, என்ேறன் . எனேவ நான்   மானத் ல் உடன யாக 
அங்  ெசன்றைடந்ேதன் .
4

அ த்த நாள் காைல   கல் ரி ல் ேப ம்ப யான  லாக் யம் எனக் க்  ைடத்த . 
அங்  க் ம் ெபரிய கல் ரிகளில் அ  ம் ஒன் ; ஓ, அவர்க ைடய மாணவக்   எப்ேபற்பட்ட 
ஒ  அ ைமயான . அ த்த நாள் இர   ட்டத் ற்  அவர்கள்  உள்ேள வந்தேபா , 
இட ல்லாததால் ெத  ல் ஒ ங் ச் ெசல்ல ேவண் யதாய் இ ந்த . அவர்கள் உட்கா வதற்  
எங் ேம இடம்  ைடக்க ல்ைல.  ன்னர் அவர்கள்  என் ைடய உத ைய நா  வந்தார்கள் . அந்த 
அரங்கத் ன்    ச் ெசலைவ ம், ஒ   ன்னஞ்   ய சைப ெபா ப்  எ த் க்ெகாண்ட ; 
மற் ம் அவர்கெளல்லா ம் அங்ேக    வந்  ந்தார்கள், உண்ைம ேலேய அங்ேக எங்க க்  
ஒ  ம ைமயான ேநரம் உண்டா  ந்த . அ ேவ ேதவசைப ன்  (C h u r c h  o f  G o d ) 
தைலைமயகத் டன்  என் ைடய ேநர  ெதாடர்பா  ந்த . ேதவசைப, அந்தப் ெபயர ் எனக் ப் 
  த்  க் ற . அந்த ஒ  ெபய க்காக அைத நான்  ேந க் ேறன் . மற் ம் அவர்கைள நான் 
அ கமாகப் பாராட்  ேறன் .

உங்க க் த் ெதரி ம், அ  சேகாதரன் ேட ட்  ட் ல்ஃ ல்  என்  நான்   க் ேறன் . அவர ்
எனக்  அவ்வள  ஒ  ெந ங் ய நண்பர.் அவர ்அ க்க  என்  ட் ற்  வ வ  வழக்கம். அங்ேக 
நாங்கள்  ஒ வ க்ெகா வர்  ஐக் யம்  ெகாண்  ந்ேதாம்.  அவர்  ஒ    ய  சைபையக்
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கட்   க் றார,் ச பத் ல் அைத கர்த்த க்ெகன்  அர்பணிக்கக்  ய  லாக் யம்  எனக் க் 
 ைடத்த .

எனேவ, இந்த அ ைமயான ஆராதைன ன்   ழ்நிைல ல் இன்ைறக்  இங்ேக இ ப்பதற்காக 
நாங்கள்   க ம் ம ழ்ச் யைட ேறாம். நாங்கள்  இந்த பட்டணத் ல்  வந்த   ந்  இந்த 
சைபகளின்     யான வ ைகைய நாங்கள்  பாராட்  ேறாம். மற் ம் மரிேகாபா (Maricopa) 
பள்ளத்தாக்  எங்  ம் எங்க க்  அ ைமயான ஐக் யம் உண்டா  ந்த . அன்ெறா  நாள் 
இவ் தமாகக்   ேனன் என்  நான் நிைனக் ேறன் ; அ , ஃ னிக்ஸ்  என்ற வார்த்ைதக்  அர்த்தம் 
''ெவ ைமயான ஒன்   ந்  ெவளிவந்த ஒ  காரியம்' என்பதா ம்“, ஒ ேவைள அ  தவறான 
ெதரி த்தலாய் இ க்கலாம், ஆனால் ஏேதா ஒ வைக ல் அ  அவ் தமாக இ க்கக்  ம் - 
எப்ப ெயனில் இங்  க் ற பாைலவனத்   ந்  கட்  எ ப்பப்பட்ட பட்டணமாக இ  
இ க் ற , அ  சரியாக ஒ  பாைலவனத் ன்  மத்  ல் இ க் ற . எனேவ அ  ஒ  
 ழப்பத் ன்  மத்    ந்  எ ம்பனைதக் காண் க் ற .
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ஒ  ல வ டங்க க்   ன்னர் நான் இந்த பட்டணத் ற்  வந்  க் ேறன். அ  பத்  
அல்ல  ப ைனந்  வ டங்க க்   ன்னர் இ க் ம் அந்த சமயத் ல் சைபகள்  ஒன் க்ெகான்  
சண்ைட ேபாட் க் ெகாண்  க் ற நிைல ல் இ ந்த  உங்களால்  அைத அரிதாகேவ ெசய்ய... 
அவர்கள்,  “சரி, இந்த    ஒத் ைழப்  ெசய் மானால் , நாங்கள்  ெவளிேய   ேவாம்'', 
என்றார்கள் ! பா ங்கள். ஆனால் இப்ெபா ேதா சேகாதரர்க க் ள் அப்ப ப்பட்ட ஒ  
ஐக் யத்ைதக் ெகாண்ட சேகாதரத் வ ம், சைபகள்  எல்லாம்  ஒன்றாகச் ேசர்ந்  ஈ படக்  ய 
இன்ெனா  ஃ னிக்ஸ்  ேமெல ம்  இ க் றைத நான் கண்   த்ேதன் . அேநக இடங்களில் 
ஒவ்ெவா  இர  ம் ... இ ப்பைத நான் கவனித்ேதன் .

இப்ெபா   இங்ேக இ க் ம் நம் ைடய  ைலேயறப்ெபற்ற சேகாதரன்  ேமல் ைவக்கப்பட்ட 
கடைமயாக இ  இ க் ற , காரணம் இ  ஞா   காைலயாக இ ப்ப னால்  அவர ் இங்ேக 
இ க்க ேவண் யதாய்  இ க் ற . ஏெனனில் ஞா   காைல ல் தங்க ைடய சைப ல் 
ஒவ்ெவா  நப ம் அவரவ ைடய கடைம ன்  பணி ல் இ க்கேவண் ம் என்  நாம் 
எப்ெபா  ம்     க் ேறாம். உங்க க்  எந்த ேநரத் ல் ேவண் மானா ம் ஆராதைன 
இ க்கலாம் என்  நான் நிைனக் ேறன் , உங்கள்  ெசாந்த சைப உங்க ைடய.... அ  உங்க க்  
ெகா க்கப்பட்ட தனிப்ெபா ப்பாய் இ க் ற . அ  தான்  நீங்கள்  தரித்  க்கேவண் ய இடமாக 
இ க் ற . அைத நான் எப்ெபா  ம் நிைன ல் ைவத்  க் ேறன் . என் ைடய ெவளி 
ஊ யங்களில் அைத நான் வழக்கமாக ஞா    ற்பக ல்   த்   ேவன் , அ னி த்தம் 
ஞா ற்   ழைம ல்,  ற்பகல் ஆராதைனைய... ஆகேவ அ தாேம வழக்கமான ஞா   
ஆராதைனகைளக் ெகாண்  க் ம் சைபகைள இைட   ெசய்யா ; அப்ெபா   ேதசம் 
  வ ம் இ க் ம் எல்லா  ர நி கைள ம் ெவவ்ேவ  சைபக க்  அ ப்  ஒத் ைழப்  
ெகா க்க    ம். அ  எல்ேலா ம் ஒன்  ேசர்ந்  ஐக் யத்ைத ெவளிப்ப த்  றதா  க் ற . 
அைத நான் ேந க் ேறன் .
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எனக்  ெதரிந்த மட் ம்,      ேசஷ வர்த்தக ஆராதைன ல் என் ைடய பாகத் ன்  
கைட ைய   க்கப் ேபாவதற்   ன்னதாக, இப்ெபா   இங்ேக வந்  இந்த ஐக் ய ேநரத் ல் 
களி ர்ந் ... எனேவ ேதவன் தாேம இன்ைறய ம ய ேவைள ல் நம்ைம அங்ேக சந் த் , நமக்  
பய ள்ள ஒ  காரியத்ைத ெகாண்  வ வார ்என நாம் நம்  ேறாம் மற் ம்   வா க் ேறாம், 
காரணம் அந்த மக்கள்  மத்  ல் -  எ ஸ்  ேகாபா யர்கள், கத்ேதா க்கர்கள் ,  த்தரன்கள் , 
இன் ம் அேநகர ் அமர்ந்  க் றார்கள் . ேம ம் ேதவன் தாேம ஏேதா ஒ வ  ல் இங்ேக 
அைசவா  இன் ம் அேநகைர உள்ேள ெகாண்  வ வார ்என்  நாம் நம்  ேறாம்.

7

இப்ெபா   இைத நான்  ற  ம்  ேறன் . உண்ைம ேலேய இங்ேக நிற் ம்ேபா , என் 
  யத் ல் என்  ட் ல் இ ப்ப  ேபால ேவ  எங் ேம நான் உணர்ந்த ல்ைல. எனேவ...    
  ேசஷ வர்த்தக   ஷர்களின்  ஐக் யத் ல் , அவர்கள்   ட்டத் ற்  மற்ற சேகாதரர்கைள 
அைழத்  வ வைதப் பார்க் ம்ேபா , எ ஸ்  ேகாப யன் ,  ரஸ் ேடரியன் ... அேநகைரக்  
ெகாண்ட   ஸ்தவ சைபகளின்  ஐக் யத்ைதப் ேபால காணப்ப  ற . சைப  ைடய ப ைய 
உங்களால் பார்க்க    றதா? ேம ம்   ஸ்  ன்  சைபயார?் அவர்களில்  
 ற் க்கணக்காேனார ்இந்த ேதசம் எங்  ம் ெதய் க  கமளித்த ன்  ேபரில் என் டன் தர்க்கம் 
பண்ணின இவர்கள் தாேம ேநற்  இர  டல்லா ல் பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானத்ைத ெபற் க் 
ெகாள் ம்ப க்  ஒன்    னார்கள் . மற் ம் நீங்க ம் அ ல் அடங்  ர்கள். ஆனால் 
இப்ெபா   நீங்கள்  கவனி ங்கள் . இ ப்  ம் நம் ைடய ஐக் யத்ைத ம், நம் ைடய 
ஒற் ைமைய ம், ேதவன் நம் டன் இ ப்பைத ம் அவர்கள் கவனிக்கத்  வங் ன   தல், 
அதற்   ேராதமாக அவர்களால்  ஒன் ம் ேபச   யாமற்ேபா ற்  என்பைத நான் 
  வா க் ேறன்; காரணம் அ  அவ்வா  நிகழ்ந் க் ெகாண்  க் ற . அவ்வள தான், அ  
ஆச்சரியமா  க் ற  என்  நான் நிைனக் ேறன் .
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எனேவ இப்ெபா    வ ள்ள ேதவ ைடய சைபக் ம்,   ஸ்  க் ள்  இ க் ம் 
யாவ க் ம், இந்தச ்   ய  ற்ைறக்  ற  ம்  ேறன் . இந்த மணி ேவைளைய நீங்கள்  
உணர்ந்  ெகாள்  ர்களா? எனேவ நல்ல   ஷர்களா ய அப்ப ப்பட்டவர்கள் மத்   ம் மற் ம் 
ெவவ்ேவ  சைபகளி  க் ம் மக்கள்  மத்   ம் நீங்கள்  ெசல் ர்களானால் , அைதக்  த்ததான 
வைகய த்தைலப்   த் க் ெகாள்ளக் டாதப க் ப் ேபா மான அள  அவர்கள் 
ஆ க் ரியவர்களாக  இல்லாமல்  இ க் றார்கள் ,  பா ங்கள்!  அவர்களால்  அைதப்
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3அ  வாசம் ேதவைன தைட ெசய்யா 

ெபற் க்ெகாள்ள   யா . கர்த்தரிடத் ல்  களி   ேறாம் என்  அவர்கள்  ரிக்க ம், 
கர்த்தைரத்   க்க ம், மற் ம் சத்த ட மட் ேம   ம்  றார்கள். அ  நல்ல தான் . ஆனால் 
 ரத்ைத எ த்  அ  எங்  ந்  வ  றெதன்  கண்   ப்பெதன்ப , பா ங்கள் !  ரத்ைத 
எ த் க்ெகாண்  அ  என்னெவன்  உணர்ந்  ெகாள்ேவாமானால் ... ஒவ்ெவான் ம் ேதவ க் ள்  
ஒ ங் ல் ைவக்கப்பட்  க் ற . அவர ்ேநரம் தவறாதவரா  க் றார்.

ஒ  சமயம் “ப ெனான்றாவ  கட்டைள” அல்ல  ' 'ஓர ் மறக்கப்பட்ட உயரிய ஆ ர்வாதம்“ 
என்  அைழக்கப்பட்ட ன்  ேபரில்  ரசங்கம் ெசய்  ெகாண்  ந்ேதன் . மத்ேத  11ம் அ காரம், 
6-ம் வசனத் ல் இப்ப யாகக்    ற , அ  ேயாவான் தன் ைடய  ஷர்கைள அ ப்  
உண்ைம ேலேய அவர ் தான்  ேம யாவா, இல்ைலயா என்  இேய ைவக் ேகட் ம்ப க்  
அ ப் னான் . ஆனால் இேய ேவா ேயாவா க்  ஒ   த்தகத்ைதேயா அல்ல  சைப ல் எவ்வா  
நடந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்ேறா அல்ல   ைறச்சாைல ல் எப்ப  நடந்  ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்ேறா அல்ல  இன் ம்  ேவ  எைத ம் ெகா க்க ல்ைல. அவர,் ”நீங்கள்  ஆராதைன 
   மட் ம் தரித்  ந் , அதன்  ற  நீங்கேள  ர்மானித் க் ெகாள் ங்கள் “, என்  மட் ேம 
  னார.் பா ங்கள்.
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எனேவ, இந்த சம்பவங்கள்  நடந்    ந்த டன் , அவர்கள்  வந்த வ ேய  ன்ைறக் கடந்  
  ம்  தங்க ைடய இடத் ற் ச ் ெசன்ற டன் , அவர ் ேபசத்  வங் ,  “எைதப் பார்க்க 
வனாந் ரத் ற் ச் ெசன் ர்கள்? எைதப் பார்க்க ெசன் ர்கள்? ெமல் ய வஸ் ரந்தரித்த 
ம ஷைனேயா? அப்ப ப்பட்டவர்கள்  அரசர ் மாளிைககளிேல இ க் றார்கள் . ஒ  
 ர்க்கதரி ையப் பார்க்கச் ெசன் ர்களா? ஆம்,  ர்க்கதரி ையப் பார்க்  ம் 
ேமன்ைம ள்ளவைனேய”, என்றார். அவன் அவ்வளவாக அவ க்   கக் ைறந்த ம ப் ட்ைடக் 
ெகா த்த  ன் ம்  ட்டத்தட்ட இேய ைவக்   த்  ஒ  ேமாசமான காரியத்ைத அவன் 
    க்கக்  ம்! அ , அவைர அவன் அ  கம் ெசய்  ைவத்த  ன்ன ம் அவைரக்  த்  
சந்ேதகப்பட்ட தான்; இ ப்  ம் அவர ் ேயாவாைனக்   த்   கழ்ந்  ேப னார!் இேய  
உடன யாகத்   ம் , ேயாவான்  உண்ைம ேலேய எ யா ன் ஆ ைய உைடயவெனன்  
அ ந்  ந் ... இவ்  வ ம் எ ர்ப் கைள எவ்வள  க னமாகத் தகர்த்ெத ய    ேமா! 
அவ்வளவாய்த் தகர்த்ெத ந்  ெகாண் ம், ெவட்   ழ்த் க் ெகாண் ம், எந்த ஒ  
 ன் ைள க க் ம் கவைலப்படாமல் தாங்கள்  எைதச ்ெசால்ல ேவண் ேமா அைதச்ெசால் க் 
ெகாண்   ன் ெசன்றார்கள் !
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அதன்  ற  என்ன நடந்த  என்  நீங்கள்  கவனித் ர்களா? அந்த ேயசேப க்  எ ரான 
எ யா ன்  ஊ யத் ற் ப்  ற , உடன யாக மக்கள்  எல்ேலா ம் அவைளப்  ன்பற் ; மற் ம் 
ஒவ்ெவா ... அங்ேக அந்நாளில் எவ்வளவாக அவன்   ேசஷத்ைத வல்லைமயாகப்  ரசங் த் , 
மக்க ைடய எண்ணங்கைள தகர்த்ெத ந்  ப்பான் !  ன்  கைட யாக அவன் இந்த ேதவேன 
ேதவெனன்  நி  த்த டன் ; தான்  ேதவெனன்  நி பனம் ெசய் ம்ப க்  அவர ்இறங்  வந்தார்! 
 ன்னர் அவன் நரம் த் தளர்ச்  னால்  பா க்கப்பட்டான் . ஆகேவ அவன் ெவளிேய  றப்பட் ச் 
ெசன் , ஒ   ைரச் ெச  ன்   ழ் உட்கார்ந் , மரித்  ட ேவண் ம் என்  எண்ணி, தன் ைடய 
 வைன எ த் க் ெகாள் ம்ப க் த் -  ேதவனிடத் ல்  ெஜ த்தான் . அங்ேக ெவளிேய 
வனாந் ரத் ல் நாற்ப  நாட்கள்  இர ம் பக மாக அவன்  அைலந்   ரிந்  ெகாண்  ந்தான் . 
 ன்னர் எங்ேகா ஓரிடத் ல்  ஒ   ைக ல் ஒளிந்  ெகாண்  ந்த அவைன ேதவன் கண்   த்  
ெவளிேய ெகாண்  வந்தார்.
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உங்க க் த் ெதரி மா ேயாவா ம் அேத வ  ல் வந் ...? கவனி ங்கள் , அவன் எப்ப  
வந்தான் என் ! உள்ளைத உள்ளப  ம் மற் ம் ெவட்   ழ்த் ம்  ரசங்கத்ைதச ் ெசய் , 
''உன் ைடய சேகாதரன் மைன ைய நீ ைவத்  ப்ப  நியாயமல்ல“, என்றான். அ னி த்தம் 
கைட  ல் அவ ைடய தைல  ண் க்கப்பட ேவண் யதாய் இ ந்த . ேதவைன அவன் 
நி  த் க் காண் த் ; மற் ம்,  ”இவர்தான்  ேம யா“ என்  அ  கம் ெசய்  ைவத்த 
மாத் ரத் ல், அவைன அவர்கள்  ைற ல் அைடத் ப் ேபாட்டனர்.
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நான்   வா க் ேறன்  அ ... ெபம்பர ் ேமனின் (Pemberman) ''ஆரம்ப காலங்கள்“ என்ற 
 த்தகத் ல்; அல்ல  எ த்தாளர்களில்  ஒ வர ் இப்ப யாக     க் றார.் அ  ேயாவான்... 
 ர்க்கதரி கள் எல்ேலா ம் க  களா  க் றார்கள்  என்ப  உண்ைமதான் , ெவ  ரத் ல் 
இ ப்பைதப ் பார்ப்பதற்  அங்ேக அவர்கள் அ க உயரம் ேபாக ேவண் யதாய் இ க் ற . 
 ைற ல் தன் ைடய க  க்கண்  ேமலாக ெமன் ைர     க் ற  என்றான் . ஆனால் அ  
என்னவா  க் ற , உண்ைம ேலேய அவன் எ யா க்  அைடயாளமா  க் றான் , 
பா ங்கள்! அந்த அைலக்க ப் ன்  நிைலைமைய அவன் கடந் ேபாக ேவண் யதா  ந்த .

எனேவ இைதத்தான்  நாம் இன்  பார்க் ேறாம். அெதன்னெவனில் கடந்  ெசன்ற 
வ டங்களிெலல்லாம் இந்த ஊ யத் ற்காக ம் , இந்த பரி த்த ஆ  ன் 
ஞானஸ்நானத் ற்காக ம், ெபந்தெகாஸ்ேத ஆ ர்வாதங்க க்காக ம், இன் ம் மற்ற 
காரியங்க க்காக ம் ேபாரிட்ட நாம், இப்ெபா   நம் ைடய சைபைய நாம் ேநாக் ப் 
பார்க் ம்ேபா , அேநகர ்  ந்  ேபாவைத நாம் காண் ேறாம். அ  நமக் த்  க்கமா  க் ற  
என்பைத நீங்கள்  உணர்ந்  ெகாள்  ர்களா? இ ப்  ம் இதற்  மத்   ம், இங்ேக நாம் 
பார்க் ம்ேபா , நாம் நம் ைடயைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வைத... உலக சைபகள்  அைமப் ல் 
இைணவைத ம் மற் ம்  ரஸ் ேடரியன்க ம்,  த்தரன்க ம் தங்கைள அ ல் இைணத் க்  
ெகாள் றார்கெளன்  நான்  நிைனக் ேறன் . ஆனால் இப்ெபா   அைத இன்ெனா  ேகாணத் ல்

14
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  ப் ; உங்க க்  ஆ க் ரிய ப த்த தல் இ க் மானால், நாம்   க் ம் மணிேவைளையக் 
கவனி ங்கள் , அ  நாம் இன்ன இடத் ற்  வந்  ப்பைத காண் க் ற . உறங் க் 
ெகாண்  ந்த கன்னிைககள்  தங்க க்  எண்ெணையப் ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  வந் , அைத 
வாங் ம்ப க்  ெவளிேய ெசல்ைக ல்; அப்ெபா   மணவாளன்  வ  ற அந்த மணிேவைள ல் 
தான் நாம்   த் க் ெகாண்  க் ேறாம், பா ங்கள் !

ெமத்ேதா ஸ் க ம், பாப் ஸ் க ம்,  ரஸ் ேடரியன்க ம் இன் ம் அப்ப ப்பட்டவர்கள்  
பரி த்த ஆ ையத் ேத வைத நீங்கள்  காண் ர்களானால் நீங்கள்  ஜாக் ரைதயா  க்க 
ேவண் ம். உறங் க் ெகாண்  ந்த ( த்  ல்லாத) கன்னிைககள்   றப்பட்  வந் , 
“உங்க ைடய எண்ெண ல் எங்க க்  ெகாஞ்சம் ெகா ங்கள் ...'' என்    னர;் அ  இம்மணி 
ேவைளயா  க் ற .
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“நாங்கள்  எங்ேக ெபற் க் ெகாண்ேடாேமா... எனேவ நாங்கள்  எப்ப ப் ெபற் க் 
ெகாண்ேடாேமா அேத வ  ல் ெசன்  நீங்க ம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள்”, என்  அவர்கள் 
  னர.் எனேவ அைதப்ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  அவர்கள்  ெசன்றேபா , சரியாக அந்த மணி 
ேவைள ல்தான்  மணவாளன் வந்தார்; மணவாட்  ம் எ த் க் ெகாள்ளப்பட்டாள்; அவர்கேளா 
அ ைக ம்  லம்ப ம் , பற்க ப் ம் உள்ள இடத் ல்  ைக டப்பட்டார்கள்! எந்த ேநரத்  ம் 
நிகழக்  ய அவ ைடய ேதான் த ன்   க ெந க்கத் ல் நாம் இ க் ேறாம் என்பைத 
உணர்ந்  ெகாள் ம்ப க் , என் ைடய -  ெபந்தெகாஸ்ேத மக்களின்  கண்கள் 
இப்ப ப்பட்டைவக க்    த் க் ெகாள் மா என்  நான்  யக் ேறன் ! அைதத் த ர 
நிகழ்வதற்ெகன்  ேவெறான்  ல்ைல.

அங்ேக எங்க ைடய ெசாந்த சைப ல், ச பத் ல் ஏ  சைபக் காலங்கைள ம் மற் ம் 
அ ன் எல்லாக் காரியங்கைள ம்   த்  நாங்கள்  அல  ஆராய்ந்ேதாம். ேம ம், பரி த்த 
ஆ  ன் ஏ த னால் ஒவ்ெவா  காலத்ைத ம் மற் ம் எப்ப யாக அைவ ஒவ்ெவான் ம் 
ெவவ்ேவ  காலமாக  ரிந் , லேவா க்ேகயா சைப காலத் ல்  வந்    வைடவைத ம்  நாங்கள்  
கவனித்ேதாம், பா ங்கள் !   ஸ்  தம  சைப   ந்   றம்ேப தள்ளப்பட் , வாசற்ப  ல்  
நின்  தன் ைடய ெசாந்த சைபக் ள்ேள வ வதற்  கதைவத் தட் க் ெகாண்  க் றார;் 
மற் ம் அ ன் ெசய்  ன்    ைமைய ம், அந்த நாளில் என்ன நிகழப்ேபாவெதன்பைத ம், 
இன் ம் உறங் க் ெகாண்  க் ற ( த்  ல்லாத) கன்னிைககள் எவ் தமாக நடந்  
ெகாள்வார்கள்  என்பைத ம்; மற் ம் ெவவ்ேவ  காரியங்கைள ம் நாம் கவனிக் ம்ேபா ! 
இன் ம் ஒவ்ெவான் ம் சரியாக ஆயத்தமா  ப்பைதப் பார்க் ம்ேபா ! இப்ெபா ேத 
எந்ேநரத்  ம்... எ த் க் ெகாள்ளப்ப தல்  எந்த ேநரத்  ம் நடக்கலாம்! அ  சரி. நான்  க ம் 
ம ழ்ச் யா  க் ேறன் . ... அவ ைடய ேதான் தைல ேந க் ற யாவ ம்“.
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அன்ெறா  நாள் யாேரா ஒ வர,் சேகாதரன்  ரான்ஹாம், நீங்கள்  மக்கைள 
பய  த்   ர்கள்“, என்றார்.
17

நான், “நீங்கள்  என்ன ெசால்ல வ   ர்கள்”, என்ேறன்.

அவர,் “ஆம், இேய  எந்த ேநரத்  ம் வரலாம்”, என்  ர்கேள.

நான், “நீங்கள்  ஒ    ஸ்தவர் தாேன”, என்ேறன்.

அவர,் “ஆம், ஆனால் என்ன ெசய்யப்பட ேவண் ய ேவைல அ கமாக இ க் றேத”, என்றார்.

நான்,  “ஒ  நி டம் ெபா ங்கள்”, என்ேறன். நிகழப்ேபாவ ேலேய அ   க ம் ெபரிதான 
நிகழ்வாக இ க் ம்! இேய    ஸ்  ன்  ேதான் தைல அ ந் ெகாள்ள வ ம்ேபா , 
மற்ெறல்லாவற்ைறக் காட்  ம் இ  என் இ தயத்ைத  ரிப்பைடயச் ெசய் றதா  க் ற . அ  
சரிதான். ஏெனன்றால், சா க்ேக வான  சாவாைமையத் தரித் க் ெகாள் ம்; மற் ம்  ப்  
தன் ைடய வல்லைமைய இழந்  ேபா ம். ேம ம், நாெமல்லா ம் ேதவ  மார ைடய சாய ல் 
மாற்றப்பட் , அவர ் இ க் ற வண்ணமாகேவ நாம் அவைர தரி ப்ேபாம்,  ன்னர் ேநர ம், 
வான ம் இல்லாமற் ேபா ம். அதற் ப ் ற  நித் யம் மட் ேம. ஆம், என்ன... என்ேன ஒ  நபர ்
அவ ைடய ேதான் தைல ேந க்க ல்ைலெயன்றால் அவனிடத் ல் மனரீ யாக ஏேதா தவ  
இ க் ற , அெதன்னெவனில், உன் ைடய ஆத் மா சரியா  க் ம் பட்சத் ல், அதற்காக அ  
த க் ம்!

ஒ  அன்பான, இனிைமயான மைன ைய  ட்  அேநக வ டங்க க்   ரமா  க் ம் ஒ  
மனிதன்; எந்த ேநரத்  ம் அவன் வ வான் என்  அவள் அ ந்  க் றப யால் , அவன் 
வ ம்ேபா  அவள் அவைன சந் ப்பாள் என்பைத உங்களால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க 
   றதா? அவ ைடய  ன் எ ர்பார்ப் கள்  எல்லாம் அவைனக் காணேவண் ம் என்ப ேலேய 
இ க் ம், பா ங்கள்! எந்தச் சமயத்  ம் அவன்  வ வான் என்  அவள் எ ர்பார்த்  ந்தாள் .
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அல்ல  தன் ைடய ஆண்   ேந தன்  ெவளிேய  றப்பட் ச் ெசன்  நீண்ட நாட்களானதால் 
அவ க்காகக் காத்  க் ம் ஒ  ெபண்ைண நிைனத் ப் பா ங்கள். அவர்கள்   மணம் ெசய்  
ெகாள்வதற்  ஏற்பா கள்  ெசய்யப்பட்  ந்த . அவன் வந்த ம் அவர்கள்   மணம் ெசய்  
ெகாள்வதாய் இ ந்த . ஓ, என்ேன அவள் எல்லாவற்ைற ம் ஆயத்தமாக ைவத்  ந்தாள். என்ேன, 
அவ க் ...  ஏெனனில்,  அந்த  ைபயன்  வ வைதத்  த ர  ேவெறந்தக்  காரிய ம்  இந்த  உல ல்
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அவ க்   க் யமானதாகக் காணப்பட ல்ைல; அவ க்  எல்லாேம அவன் தான். ஆம், 
அவ் தமாகத்தான்  சைப ம் இ க்கேவண் ம். ஆமாம், நாம் அவ ைடய ேதான் தைல 
(appearing) ேந க் றவர்களா  க்க ேவண் ம். சரியா?

ப  ம், “எனக்காக ஒ   ரீடம் ைவக்கப்பட்  க் ற , நீ  ள்ள நியாயா ப யா ய கர்த்தர் 
அைத அந்நாளிேல எனக் த் த வார”், என்     றார.் அவ க்  மட் மல்ல, ஆனால் 
அவ ைடய வ ைகைய ேந க் ற யாவ க் ம் அைதத் தந்த ள்வார். அைத நான் அ கமாக 
ேந க் ேறன் .

நல்ல , இங்ேக கவனி ங்கள் , நான்  ஒ  காரியம் என்னெவனில், நான் ( ரசங்கத்ைத) 
 வங் வ ல் தாமதமா  க் ேறன்; ஆனால் அேத சமயம் அைத   ப்பதற்  அ க ேநரம் 
எ த் க்ெகாள் ேறன் . நீங்கள்  யாவ ம்    ைபைய   வா ப்பதற்காக ம், என்ேனா  
ெபா ைமயாய் இ ப்பதற்காக ம்  நான்  க ம் சந்ேதாஷமைட ேறன் . இப்ெபா   இங்ேக 
சைபயாேரா  நாம் அ க ேநரம் எ க்காமல்  ெகாஞ்ச ேநரம் மட் ம் எ த் க் ெகாள்ளப் 
ேபா ேறாம். நான்  உங்களிடத் ல்  ேப ேவன் என்  வாக் ைரத்  க் ற காரியம் மட் ம் 
இல்லா  க் மானால் ,  த ள்ள எல்லா ேநர ம் இந்த   ய பாடற்   பா வைத ம் மற் ம் 
சைபயார ் தங்கள்  மத்  ல் நடக் ற காரியங்கைள ேதவ ைடய ம ைமக்காகக்   ம் 
சாட் ைய ம் ேகட்கேவ நான்    ம்  ேறன் . ஓ, அ   க ம் அற் தமாக இ க் ம். அவ் தமாக 
நிகழ்வைதப் பார்க்க; அதற்காக உடேன அங்ேகேய அமர்ந்   ேவன் .
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உங்க க் த் ெதரி ம், ஊ யக்காரர்களா ய நாங்கள்  அேநக ேநரங்களில்,   ப்பாக 
  ேசஷகர்கள் , நாங்கள்  எப்ெபா  ம் சைபக் ச் ெசன்  ெதாடர்ந்   ரசங் த் க் ெகாண் , 
 ரசங் த் க் ெகாண் ,  ரசங் த் க் ெகாண்ேட தான் இ க் ேறாம். உங்கைளப்ேபால்  
எங்களால் சைப ல் உட்கார்ந் , அ ன் அக் னிையக் ெகாண்  எங்கைள கதகதப்பாக 
ைவத் க்ெகாள்ள   வ ல்ைல! உங்க க் த ்ெதரி ம். ெவ மேன ஒன்ைற எ ப் , உங்க க்  
ெதரி ம், மற் ம்...

அவர்கள் வ   த் க்   வ  ேபால, இப்ெபா   ெபந்தெகாஸ்  என்ப  ஏேதா... அ  
அப்ெபா   இ ந்த ஏேதா ஒ  காரியம் என்  அேநக மக்கள்     றார்கள். ஆனால் அேநக 
வ டங்க க்   ன்பாக, இரண்டா ரம் ஆண் க க்   ன்பாக, அவர்கள் ஒ  ெபந்தெகாஸ்ேத 
அ பவத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டார்கள். அங்ேக பரி த்த ஆ யானவர் மக்கைள நிரப்ப, 
அதன் ன்  அவர்கள் ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தனர.் சரி, இப்ெபா  , நீங்கள்  வைரயப்பட்ட 
அக் னிையக் ெகாண்   ேடற் க் ெகாள்ள   யா . இல்ைல! நீங்கள்  உைறந்  ேபாய் மரித் ப் 
ேபா ர்கள்! பா ங்கள். அ  ெவ மேன ஒ  வைரயப்பட்ட காரியமா  க் ற . அ  
உண்ைம ேலேய இ ந்த ஒ  காரியமா  க் ற . அப்ெபா   அவர்கேளா   ட ேதவன் 
இ ந்  ப்பாரானால் , இன்ைறக் ம் அேத  தமாக இ க்கமாட்டாரா? எனேவ...
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எப்ப ெயனில் உங்க ைடய மஞ்சள்  நிற ள்ள பா ம் வைகையச ்ேசர்ந்த பறைவக் , நல்ல 
ெபல ள்ள இறக்ைககைள ம் ஆேராக் யமான எ ம் கைள ம் மற் ம் அ கமான 
இற கைள ம் ெபற் க்ெகாள் ம்ப க்  ஊட்டச்சத் க்கைளக் ெகா த் , அைத ஒ   ண் ல் 
அைடத்  ைவத் ; அைத நீங்கள்  பறக்கச் ெசய் ம்ப க்  ெகாஞ்சம் ட ெவளிேய  டாத 
பட்சத் ல் , அதற்  நீங்கள்  ஆேராக் யமான  ற கைளக் ெகா த் ம் அ  எந்த ஒ  
 ரேயாஜனத்ைத ம் அதற் ச ் ெசய்யா . எனேவ பரி த்த ஆ யானவர் நமக் ள்  வந் , 
நம்மத்  ல்  ரிைய ெசய் , நமக்காக காரியத்ைதச் ெசய் ம்ப க்கான ஒ  இடத் ற்  நா ம் 
வர ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம்.

இப்ெபா   ஒ   ல நி டத் க்  ஒ  ேவத வசனத்ைத நாம் ப ப்ேபாம்;  ன்னர் ெகாஞ்ச 
ேநரத் ற்  உங்களிடத் ல்  நான் ேபசப்ேபா ேறன் . அதன்  ற  ஏறக் ைறய இரண்  மணிக் ... 
நாம்  ட் ற் ச ் ெசன் , ஆகாரத்ைதப்   த் , ம ப  ம்   ம்  வ ேவாம். இம்ம ய 
ேவைள ல்  யாபார   ஷர்கள்  ட்டத் ல் ேப ம்ப  இரண்  மணிக்  நான் இ க்க 
ேவண் யதா  க் ற .
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இப்ெபா   நான் ெஜ ப்பதற்   ன்னதாக நாம் தைலகைளத ் தாழ்த் ேவாமாக. 
பயபக் யான இந்த ேவைள ல் நம் ைடய இ தயங்கள்  ேமலாக நமக்  ஒ  பாரம் இ ந் , 
அைத ேதவன் அ ந்  ெகாள்ளேவண் ம் என்  நாம்   ம் ம் பட்சத் ல்; மற் ம் அதற்காக 
நீங்கள்  ெஜபத் ல் நிைன   றேவண் ம் என்    ம் ம்ேபா , உங்கள்  கரங்கைள நீங்கள்  
உயர்த்த ேவண் ம் என்  இந்த காைல ல் நான் ஆவலா  க் ேறன். கர்த்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக.
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எல்லா வல்லைம ம் ெகாண்ட சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவ ம்,    ல்லாத ஒ வ ம், 
இ க் றவராக இ க் ம் மகத்தானவ மா ய நீர ் ஒ  உலகேமா, ஒ  அ ேவா, ஒ  
 லக் ேறா ேதான் வதற்   ன்னேம நீர ்நித் யத் ேல  ற்  ந் ர். உம் டத் ல்  வ ம்ப க் ம் 
மற் ம் உம்ேமா   ட ஓர ் ேநர்காணைல ெபற் க் ெகாள் ம்ப க் ம் எங்க க்  வ ைய 
வாய்க்கச் ெசய்ததற்காக இன்  நாங்கள்  அவ்வளவாக உமக்  நன் ையத் ெதரி த் க் 
ெகாள் ேறாம். ஏெனனில் உம் ைடய  மார ம், எங்க ைடய இரட்சக மா ய, கர்த்தரா ய 
இேய , “என் ைடய நாமத் னால்  நீங்கள்   தா டம் எைதக் ேகட்டா ம், அைத நான் ெசய்ேவன் ,” 
என்      க் றார.்
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எனேவ,  தாேவ உம்ேமா   ட     ேநரம் ேப ம்ப க் , இேய  ன்  நாமத் ல், உம்ைம 
நாங்கள்  ேகட் க் ெகாள் ேறாம். ஏெனனில், நாங்கள்  உம்ைம ேந க் றப யால்  எங்க ைடய 
உணர் கைள உம் டத் ல்  ெதரி க்க   ம்  ேறாம். நாங்கள்  உம்ைம ேந க் ேறாம்; 
காரணம் நீர ்எங்கைள உண்ைம ேலேய ேந த் ர்; ேம ம் நீர ்எங்கைள ேந க்கா  ப் ரானால்  
நாங்கள்  இங்ேக வந்  க்க   யா . இங்ேக நாங்கள்  ெபற்  க் ற இந்த வ  ல் நாங்கள்  
வந்தேபா , இந்த அன்பான  தா னிடத் ல் எங்கைள   ம்ப ம்  ட் க் ெகாள் ம்ப க்  
இேய  வந்தார்.

இந்த காைல ேவைள ல் நாங்கள்  ேகட் க் ெகாள் ற  என்னெவனில் உம் ைடய 
இரத்தத் ன்  பரி த்தமாக் ம் வல்லைம ன்  ெவளிச்சத் ல் , உமக்   ேராதமாக நாங்கள்  ெசய்த, 
 ந் த்த அல்ல    ன் எல்லா  ைம னின் ம் எங்கைள  த்தமாக் ம்.  தாவா ய ேதவேன, 
அப்ப ப்பட்ட காரியங்கள்  அேநகமா  க் ற  என்  எங்க க் த ்ெதரி ம். மகா பரி த்தமான 
ேதவனா ய உம் ைடய பார்ைவக்   தர்க ம் அ த்தமா  க் ம்ேபா , நாங்கள்  எப்ப  நிற்க 
   ம்?
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ஆனால் இன்ைறக்  நாம்  தர்க க் ம் ேமலான  லாக் யத்ைத ெபற்  க் ேறாம், 
காரணம்  தர்க க்காக இேய  மரிக்க ல்ைல.  தர்கேளா பணி ைடக்காரர்களாய் 
இ க் றார்கள் , ஆனால் இேய  ன்  இரத்தத் னால்  நாம் அவ ைடய  மார ம், 
 மாரத் க மாய் இ க் ேறாம். ேம ம், நீர ்எங்க க் ச் ெசய்த காரியத் னி த்த ம்; மற் ம் 
நீர ் எங்க க்  என்னவாக இ க்  ர ் என்பதற்காக ம்;  தாேவ, உமக்  நன் “, என்  
  ம்ப க்  நாங்கள்  உம் ைடய ச கத் ற்  வந்  க் ேறாம்.

ேம ம் ஒவ்ெவா  கரத் ற் ப்  ன்னாக ம் ஒ  ெபரிய வாஞ்ைச இ க் ற  என்பைத 
நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம்.  தாேவ, அவர்க ைடய இ தயத் ன்  வாஞ்ைசகைள நீர ்
அவர்க க்  அளித்  ம்ப க் , உம் டத் ல்  நான் ெஜ க் ேறன் . ேம ம் இந்த 
இடத் ற்காக ம், இந்த சைபக்காக ம், மற் ம் கர்த்தரா ய இேய  ன்  சரீரமா ய இந்த 
பாகத் ன்  ேமய்ப்ப க்காக ம், அ ன்  க்கன்மார்க க்காக ம், தர்மகர்த்தாக்க க்காக ம், 
இங்ேக வந்  க் ற எல்லா அங்கத் னர்க க்காக ம், மற் ம் இந்த காைல ல், இந்த 
கட் டத் ல்  அ ன்  ைர ன்   ழாக    வந்  க் ற எல்லா மக்க க்காக ம்  நாங்கள்  உமக்  
நன் ையத் ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம். அவர்கைள நீர ் அபரி தமாக ம், அதற்  ேமலாக ம்  
ஆ ர்வ க் ம்ப க்  நான்  ெஜ க் ேறன் . இ தாேம ஒ  ெஜப டாக இ க்கட் ம். இேய , 
“என் ைடய  தா ன்    சகல ஜனங்களா ம் ெஜப   என்  அைழக்கப்ப ம்  என்  
எ    க் றேத”, என்றார்.
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ேம ம் இங்  ந்  ஊ யக்காரர்கள் உலகத்  ள்ள எல்லா பாகங்க க் ம்  றப்பட் ச ்
ெசல்வார்களாக. ஆகாரத்ைதத் ேத ம் ேதனீக்கள் பட்டணத் ன்  எல்லா பாகங்களி   ந்  
இங்ேக வந்  தங்க ைடய ஆத் மாக்க க்  இைளப்பா தைல ம், தங்க ைடய 
ஆத் மாக்க க்  ஆகாரத்ைத ம் கண்   க் ற அள க் , இரக்கத் ன்  பனித் ளிகள்  
அவ்வள  நிஜமானதாக இங்ேக இ க்கட் ம். இைத அளி ம், கர்த்தாேவ!

கர்த்தாேவ, நாங்கள்  வா க்கப் ேபா ற இந்த  ல வார்த்ைதகைள ஆ ர்வ க் ம்ப க்  
இப்ெபா   உம்ைம நாங்கள்  ேகட் க் ெகாள் ேறாம். மக்க ைடய இ தயங்களில்  த் க்கைள 
 ைதக் ம்ப க் ம், மற் ம் அ தாேம ெபரிய மரங்களாக வள ம்ப  அவர்கைள பரி த்தம் 
ெசய் ம்ப  ம் உம் டத் ல்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். ேதவ ைடய ம ைமக்காக இைத நாங்கள்  
இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம், ஆெமன் .

ேராமர் 3-ம் அ காரம், 3-ம் வசனத்   ந்  இந்த வார்த்ைதகைள நான்  வா க்கட் ம்.25

 லர ்  வா யாமற் ேபானா ெமன்ன? அவர்க ைடய அ  வாசம் ேதவ ைடய 
உண்ைமைய அவமாக் ேமா?

இந்த காைல ல்  இதன்... அ  வாசம்  ேதவைன தைட ெசய்யா  என்பைதப்பற்  ஒ   ல 
நி டங்க க்  நான் ேபசப்ேபா ேறன் .  லர ்நிைனக்கலாம் அ  அவ் தமாகச் ெசய் ம் என் , 
ஆனால் அ  அவ் தமாகச் ெசய்யா . ேதவன் ஒ   ட்டத்ைத ைவத்  க் றார;் மற் ம் 
அவ ைடய  ட்டம்... ேயாவான்   ன  ேபால, இந்த கல் கைளக் ெகாண்  அவரால் 
ஆ ரகா க் ப்  ள்ைளகைள உண்  பண்ண    ம்“, என்  க் ற . அ  சரிதான். 
அவ ைடய  ட்டமான  எவ் த மா த  ன்  ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்ேட இ க் ம்.

ஏேதைனப்ேபால் அவ்வள  பழைமயான  பாவம். ஏேதனில், அங் தான்  அ   றந்த . பாவம் 
என்ப  ேதவன் என்ன   னாேரா அைத அ  வா ப்பதா ம். இப்ெபா  , நீங்கள்  
கவனித் ர்களா, எங்ேக பாவம்  றந்தேதா அங்  தான் ேதவ ைடய வார்த்ைத ம் அ கமாக 
கவனிக்கப்பட ேவண் யதாய்  இ க் ற . ஏெனன்றால் சாத்தான்  ஏவாளிடத் ல் ... அவள்   ன , 
“ேதவன்     க் றார.்...” ேதவன் “இன்ன இன்னைத”     க் றார ் என்பைத அவன் 
ம த க்க ல்ைல, ஆனால் அவன் ,  “நிச்சயமாக ேதவன் அவ் தமான ஒ  காரியத்ைதச் 
ெசய்யமாட்டார”், என்றான். பா ங்கள் , ேதவ ைடய பரி ரணமான வார்த்ைத   ந்  
இம் யள  மா பட்  க் ம்ேபா , அ ேவ அ  வாசத் ன்   றப்பா  க் ற . எங்ேக? அல்ல  
என்ன? அல்ல  எப்ப ? என்பைதப் ெபா ட்ப த்தாமல், நாம் அதேனா  உ  யாகத் தரித்  க்க 
ேவண் ம்;  மற் ம்  நம் ைடய    ய ம்,  இன் ம்  மற்ெறல்லா ம்  “கர்த்தர்  உைரக் றதாவ ”
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என்பேதா   ட அள டப்பட்  இ க்க ேவண் ம்.

எனேவ நாம் ஏதாவ  ெவளிப்பாட்ைட ெபற் க் ெகாள்ேவாமானால்  நம் டத் ல்  அ  
அளிக்கப்பட் , அ தாேம எ தப்பட்ட ேதவ ைடய வார்த்ைதக்   ரணாக இ க் ம் பட்சத் ல், 
அைத ஒ ேபா ம் ஏற் க் ெகாள்ளக் டா ; காரணம் அைதத்தான்   சா  ஏவா க் ச் ெசய்தான் . 
அவள் வார்த்ைதையப் ெபற்  ந்தாள், ஆனால் அவள் ஏேதா ஒ   தமான   ய ெவளிச்சத்ைத 
ேத க்ெகாண்  ந்தாள் . ஆகேவ அைத அவள் ெபற் க் ெகாள் ம்ப க்  சாத்தா ம்  ரிைய 
ெசய்தான் . எனேவ நாம் வார்த்ைதேயா   ட எைத ம் ேசர்க்க   ம்ப ல்ைல, அல்ல  
வார்த்ைத   ந்  எைத ம் எ த் ப் ேபாட   ம்ப ல்ைல; ஆனால், அ . எவ் தமாய் 
இ க் றேதா அவ் தேம அ  இ க்கட் ம். வார்த்ைதேயா  சரியாகத் தரித்  ங்கள் , அதற்  
 ரணான  எ  ேம அ  வாசமா  க் ற .
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இப்ெபா  , நாம் அ ந்  க் ேறாம் இந்த கைட  நாட்களில்... அைத, நாம் எ ர்ேநாக் க்  
ெகாண்  க் ேறாம்... சேகாதரர்க ம் ஊ யக்காரர்க மா ய நாம்... இ க் ற நாம், நம்மால் 
  ந்த மட் ம் எவ்வளவாக ேதவ க்  ெந ங்    க்க    ேமா அவ்வளவாக நாம் 
 யல்ேவாம். காரணம்  ேதவ ைடய மந்ைதைய கண்காணிக் ம்ப க்  நமக்  ஒ   னிதமான 
கடைம ெகா க்கப்பட்  க் ற . மற் ம் பரி த்த ஆ யானவர்தாேம அதற்  கண்காணியாக 
நம்ைம ைவத்  க் றார.் அைவகைள ஒ ங் ல் ைவக் ம்ப க் ம், மற் ம் அைவக க்  
ெசம்ம யாட் ன்  ஆகாரத்ைத ேபா க் ம்ப க் ம், நாம் மந்ைதைய கண்காணிக் ேறாம். 
ெசம்ம யா  ேவதாகமத்   ந்    க் றதா  க் ற . ஏெனனில் அைவகள்  ேதவ ைடய 
ஆட் க்  ட் களா  க் ற . இேய ,  “ம ஷன்  அப்பத் னால்  மாத் ர ன் , ேதவ ைடய 
வா   ந்   றப்ப  ற ஒவ்ெவா  வார்த்ைத னா ம்  ைழப்பான்”, சரியாக அந்த 
வார்த்ைத ேலேய; என்      க் றார.்
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ப ல் கலாத் யர் 1 :8ல் “ஏற்கனேவ ெகா க்கப்பட்டைதத் த ர்த்  ேவேற   ேசஷத்ைத 
உங்க க்  ஒ   தன் ெகாண்  வந்தா ம், அவன் ச க்கப்பட்டவனாய் இ க்கக்கடவன் ” என்  
    க் றான் . பா ங்கள் . நாம் தாேம வார்த்ைத ேல சரியாக தரித்  க் ம்ப க் ம், 
அ   ந்   லகாதப க் ம், அந்த கட்டைளயான  எவ்வள  உ  யாக  றப்பட்  க் ற  
என்  கவனி ங்கள் . ஒ ேவைள ேதவன் அைதக்கண்  ெகாள்ளாமல்  ேபாகலாம் என்ெறண்ணி, 
ஏவாள் அ   ந்       ல ச ்ெசன்  க்கலாம்.

29

ேதவன் நல்லவர் என்பைதப்பற்  இன்ைறக்  நாம் அ கமாகக் ேகட்  வ  ேறாம். அ  
உண்ைமதான் . அவர ்ஒ  நல்ல ேதவன். அைத நாம்   வா க் ேறாம். ஆனால் அேத சமயத் ல் 
அவர ்ஒ  நியாயத் ர்ப் ன்  ேதவனாக ம் இ க் றார.் அவர ்நல்லவராக இ க்கேவண் மானால், 
அவர ் சட்டத்ைத நிைறேவற்ற ேவண் ம். அவ ைடய சட்டத்ைத நிைறேவற்றேவண் மானால்.... 
இ ந்தாக ேவண் ம். சட்டமான  நிைறேவற்றப்ப வதற்  தண்டைன என்ற ஒன்  இ ந்தாக 
ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால் சட்டமான   ரேயாஜனமற்றதா   ம்.  ' 'நி த் ம்  ளக்ைக'' 
( க்னல்)    ெசல்வ , சட்டத் க்   ேராதமான  என்  சட்டம்     க் ம்ேபா , அதன் ன்  
அந்த சட்டத்ைத நிைறேவற் வதற்கான தண்டைன என்  ஒன்  இல்லாத பட்சத் ல் , சட்டம் ஒ  
 ரேயாஜன ம்படா . எனேவ சட்டம் என்ற ஒன்  இல்லாத பட்சத் ல்  நீங்கள்  அத்   ச் 
ெசல்லலாம்; அல்ல  நீங்கள்  என்ன ேவண் மானா ம் ெசய்யலாம்.
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ஆனால் நீங்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய    ஒ  ேகாட்பாட் ற்ேகா அல்ல  
பாரம்பரியத் ற்ேகா ெசல் ர்களானால் , நீங்கள்  இரக்கத் ற் ம் நியாயத் ர்ப் ற் ம் இைடேய 
இ க் ற ேகாட்ைடத் தாண் ச் ெசன்      ர்கள். அ  சரிதான். நீங்கள்  ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ல் மட் ேம தரித்  க்க ேவண் ம், வார்த்ைதேயா  சரியாக தரித்  ப்பைத; அைத 
நான் ேந க் ேறன் . வான ம்    ம்  ட ஒ ந் ேபாய்  ம். ஆனால் என் வார்த்ைதேயா ஒ ந்  
ேபாவ ல்ைல. அ ன் ஒ  இம் ேயா அல்ல  ஒ   ள்ளி ம்  ட ஒ ேபா ம் ஒ ந்  
ேபாவ ல்ைல. அ  அவ் தமாகத்தான்  இ ந்தாக ேவண் ம்.

நாம்   ம் ச் ெசன்  இங்ேக எவ்வளவாக மணிக் கணக் ல் ேநரத்ைத எ த் க் ெகாண் , 
அ ப்பைடையப் பற் ... எப்ப யாக அந்த -  நமக்  ேநர  க் மானால் , எப்ப யாக 
 ஞ்ஞானமான  கடந் ேபான வ டங்களில் தங்க க்ெகன்  ஒ  ெபரிய ெபயைர ஏற்ப த் க் 
ெகாண்  தாங்கள்   ல சாதைனகைளச் ெசய்யப் ேபாவதாய்க்    ேதவ ைடய உண்ைமயான 
எண்ணங்கைள ஏளனம் ெசய்ய  யற் த்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் அகழ்வாராய்ச்  ெசய்யத் 
 வங் , ேதவ ைடய வார்த்ைதையப் ெபாய்யாக்க  யற் க் ம்ேபா , ேதவன் உடன யாக 
அவர்கைள ேவெறைதேயா அகழ்வாராய்ச்  ெசய் ம்ப க் ச ் ெசய்  அைத நி  க் ம்ப க்  
 ட்  ட்டார்.
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எனேவ ஒ  ல வ டங்க க்   ன் ெபந்தெகாஸ்ேத சைப  றந்தேபா ; அவர்கள் “அ  ஒ  
மதெவ யர்  ட்டம். அ  ஒ ேபா ம் நிைலக்கா ”, என்றார்கள் . ஆனால் அ தாேம ேதவ ைடய 
அைச  என்  அவர்கள்  அ யாம  ந்தார்கள். ேதவன் அைதச் ெசய்ய ேவண் யதாய்  இ ந்த . 
அ தாேம அதற்கான ேநரமாய் இ ந்த . அ  அதற்கான காலமாய் இ ந்த .

ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன்,  ட்டங்களில் ஒன் ல் , ஏேதா ஓரிடத் ல்  நான் இவ் தமாகக் 
  ேனன், ஒ ேவைள அ  இந்த இடமாக இ க்கலாம், அ  இேய தான்  என்  அவ்வள  
நிச்சய ைடயவனாக  ேயாவான்  இ ந்தான் .  ேம யா ன்  அைடயாளமா ய  அந்த   றா,  ேதவன்
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8அ  வாசம் ேதவைன தைட ெசய்யா 

 றா வ வத் ல்  இறங்  வ வைத அவன் காண்பதற்   ன்னேம, பரி த்த ஆ யானவர் 
பரத்   ந்  வந் ,  “இவர ் என் ைடய ேநச மாரன் ” என்  சத்தமான    வைத... 
அைதத்தான்  அவன் பார்க்க ேவண் யவனாய் இ ந்தான் .  “எவர் ேமல் ஆ யானவர் இறங்  
வ  றைதக் காண் றாேயா...” என்   தாவானவ ம் அைத அவ க்  வனாந் ரத் ல்  
    ந்தார.் இ ப்  ம் ேயாவான்  அவ்வள  நிச்சய ைடயவனாய் இ க்க ேவண்   ந்த .

அவர்கள் அவனிடத் ல்,  “நீர்தாேன அந்த ேம யா? நீர்தாேன வரேவண் ய அந்த  ர்க்கதரி ? 
நீர்தாேன அ , இ ?” என்  ேகட்டார்கள்.

அவன்,  “நான் இல்ைல”, என்றான். ஆனால்,  ' 'இப்ெபா   நம்மத்  ல் ஒ வர ் நின்  
ெகாண்  க் றார.்..“ என்றான். பா ங்கள், அந்த ஒ வர ் மக்கள்  மத்  ல் ஏற்கனேவ 
வந்  ந்தப யால் , ேநரமான   க ம் ெந ங்  வந்  க் ற  என்பைத அவன் அ ந்  ந்தான் . 
காரணம் அவைர அவன் அ  கப்ப த்த ேவண் யவனாக இ ந்தான்  மற் ம் அவர ் அங்ேக 
இ க் றார ்என்பைத ம் அவன் அ ந்  ந்தான் .

அைதத்தான்   வ ள்ள ேதவ ைடய மகத்தான சைபயான  இந்த கைட  நாட்களில்  
ெசய்  க் றெதன்    வா க் ேறன் . சைப மத்  ல்  வ ள்ள ேதவன் இ க் றார ் என்ற 
அைடயாளங்கண்  ெகாள்ளப்ப தைல அ தாேம மக்க க்  ெகாண்  வ  றதாய் இ க் ற . 
அதற்காகத்தான்  அ  எ ப்பப்பட்  க் ற . எனேவ அந்த சைபயான    ம்  வர 
ேவண் யதாய்  இ க் ற ; அ  ேராமர்களின்  சமயக் ேகாட்பாட் ற்ேகா அல்ல  ேவெறந்த ஒ  
ேகாட்பாட் ற்ேகா அல்ல, ஆனால் அ தாேம ேவதாகமத் க்    ம்  வர ேவண் யதாய் 
இ க் ற . ேவதாகமத் க்    ம்  வா ங்கள் . அ  என்னதான்   னா ம், வார்த்ைத 
  னைத மட் ேம ெசய் ங்கள் . நம் ைடய ெசாந்த எண்ணத்ைத உபேயா க்காமல்; 
வார்த்ைதேயா   ட தரித்  ப்ேபாம், காரணம் அ  ேதவ ைடய வாக் த்தத்தமாய் இ க் ற .
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இப்ெபா  , அ  வாசமான  ஏேதனி  ந்ேத ெதாடர்ந்  வ  ற ஒ  பழைமயான காரியம். 
அ   க ம் தந் ரமாக  ட்டத்தட்ட சத் யத்ைதப் ேபாலேவ  த ல் வந்த . இப்ெபா  , யாேரா 
ஒ வர ் இவ் தமாகக்   றலாம்,  “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், இன்  காைல ேதவசைபக் ச் 
ெசன்றார”், உண்ைமதான் . அங்  அவர ் ேமய்ப்பைரச் சந் த்தார“், சரிதான். அவர ் அடர ் நிற 
 ட் ம், ைட ம் அணிந்  ந்தார்”, ஆம், அ  உண்ைமதான் . “அவர ்ேமய்ப்பரின்  வல  பக்கத் ல் 
அமர்ந்  ந்தார்”, உண்ைமதான் .  ன்னர் அவர ் எ ம் , ேப னார“், சரிதான். எனேவ 
அைவயா ம், அ ன் ஒவ்ெவா   ன்னச் ன்ன காரிய ம் உண்ைமதான் . ஆனால் அ ேனா   ட 
அவர்கள் இைத ம் ேசர்த் , அதற்   ன், அவர ் கதவண்ைட வந்தேபா , அங்  க் ம் அந்த 
கதவண்ைட வந்த டன் , ஒ பாட் ைல ெவளிேய எ த்  அ   ந்  ெகாஞ்சம் ம பானம் 
  த்தார”் என்    வார்கள் . இப்ெபா   அங் தான்  காரியம் ெபாய்யா  க் ற . ஆனால் 
அந்த ஒ    காரியம்    காரியத்ைத ம்  ழப்  அைத ஒ  ெபாய்யாக ஆக் ம் வைரக் ம் , 
அ ன் மற்ற எல்லா காரியங்க ம் அவ்வள  உண்ைமயா  க் ற , பா ங்கள், அ ன் மற்ற 
காரியங்கள்  எல்லாேம அவ்வள  பரி ரணமான உண்ைமயா  க் ற .
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ஆமாம், அவ் தமாகத்தான்   சா ம்  ெசய் றான் . அவன் நம்ைம ஒவ்ெவா  காரியத் டம் 
ெகாண் வந் , அைத அவ்வள  தத் பமாகக் காண் த் , ேம ம் ெதாடர்ந்  ெசன் , 
ெப ம்பாலான ேதவ ைடய வார்த்ைதேயா  ஒத் ப்ேபாவான்  (agree); ஆனால் அவன் எல்லா 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ம் எ த் க் ெகாள்ள மாட்டான். நாேமா அைதத்தான்  ெசய்ய 
ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். அவன்,  “  ய  றப்  என்ற ஒ  காரியம் இ க் ற  என்  
நா ம்   வா க் ேறன்”, என்பான் . ஆனால் நான் நிைனப்ப  என்னெவனில், அ  ஒ  மன ன் 
மாற்றம் தான் என்பான்.
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ஆனால் அ  ஒ  மன ன் மாற்றம் அல்ல; அ  ஒ    ய   ஷ் ப் . சைபக்  ஒ  
  ப்ெபா   அவ ய ல்ைல; அதற்  ஒ  மனமாற்றேம அவ யமா  க் ற . அ  ஒ    ய 
  ஷ் ப்பாய்த்தான்  இ ந்தாக ேவண் ம். எனேவ அ  வாசம்  உங்கைள ஒ  பக்கத் ற்  
தள்ளி  ம். அேனகம் ேபர,்  ' 'ஆம். எங்கள்  இடத்  ம் நாங்கள்  பரி த்த ஆ ைய 
  வா க் ேறாம், ஆனால் நாங்கள்  ேதவைன   வா க் ம் ேபா  நாங்கள்  பரி த்த ஆ ையப் 
ெபற் க் ெகாண்டதாக   வா க் ேறாம்“, என்பார்கள். இப்ெபா  , நீங்கள்  கவனி ங்கள்  அ  
எவ்வள  ெந க்கமாக இ க் றெதன் ?

ஒ ேவைள ஆ நாட்கள்  க த்   ஷர்கள்  இவ் தமாகக்     ப்பார்கெளன்றால் , மத்ேத  
அந் ேரயா னிடத் ல்,  “உனக்  இன்ன காரியம் ெதரி மா? நாம் ஏற்கனேவ அைதப் ெபற் க் 
ெகாண்ேடாம் என்  நான்    வா க் ேறன். எனேவ   வாசத் னால்  நாம் அைத ஏற் க் 
ெகாள்ேவாம்”, என்      ப்பான் . பா ங்கள். அ  ஒ ேபா ம் நிகழ்ந்ேத இ க்கா . 
பா ங்கள். அ  வ ம்ேபா  அ  எவ் தமாக இ க் ெமன்  ஒேர ஒ  வ  ல்தான்  அவர்கள் 
அ ந்  ந்தார்கள், அ  வ ம்ேபா , அ  எவ் தமாய் இ க் ெமன்  நி  ப்பதற்  அவர்கள்  
ேவத வார்த்ைதைய ெபற்  ந்தார்கள் . அ  சரிதான்.

ேயாேவல், அ  இவ் தமாய் நிைறேவ ம் (ேயாேவல் 2:28), கைட  நாட்களில்  இவ் தமாய் 
நிைறேவ ம் எப்ப ெயனில்,  ' 'நான் மாம்சமான யாவர் ேம ம் என் ஆ ைய ஊற் ேவன் ; 
அப்ெபா   உங்கள்   மார ம் உங்கள்   மாரத் க ம்  ர்க்கதரிசனம் ெசால் வார்கள் ; 
என் ைடய  ஊ யக்காரர்  ேம ம்  ஊ யக்காரிகள்  ேம ம்  என் ைடய  ஆ ைய  ஊற் ேவன் .

36
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வானத்  ம்     ம் அைடயாளங்கைள ம் இன் ம் அப்ப ப்பட்ட ைவகைள ம் 
காண் ப்ேபன் '', என்     ற .

ஏசாயா 28:18-  ம் (ஏசாயா 28:8ல் உள்ள  -  த ழாக் ேயான்)  “இந்த கைட  நாட்களில்  
இவ் தமாய் நிைறேவ ம்'' என்     ற . எப்ப ெயனில் ேமைஜ   வ ம் வாந்  னா ம், 
இன் ம் அப்ப ப்பட்டைவகளினா ம் நிைறந்  க் ம். ஆனா ம் வார்த்ைதயான  வ ம், 
கற்பைன ன்  ேமல் கற்பைனயாக ம்,  ரமாணத் ன்  ேமல்  ரமாணமாக ம், இங்ேக 
ெகாஞ்ச ம், அங்ேக ெகாஞ்சமாக ம் இ க் ம், எனேவ நன்ைமயான  எ ேவா அைத உ  யாக 
  த் க் ெகாள் ங்கள். பரியாச உத களினா ம் அந்நிய பாைஷ னா ம் இந்த மக்கேளாேட 
நான் ேப ேவன், மற் ம் இ தான் இைளப்பா தல். நீங்கள்  உள்ேள வந்  அ சரிக்கக்  ய 
ஓய் நாள் இ தான். இைவயா ம்   றப்பட்  ந்தா ம் அைத அவர்கள்  ரிந் க் ெகாள்ளாமல் , 
தங்கள்  தைலகைள   க் , இன் ம் அவ் தமான காரியங்கைளச் ெசய் , ெவளிேய  
ெசன்    றார்கள். எனேவ கவனி ங்கள் , அந்த  ஷர்கேளா, வார்த்ைதக்  
பழக்  க்கப்பட்  ந்தார்கள் .

எனேவ கைட  நாட்களில் அவ் தமாகத்தான்  நிகழப்ேபா றெதன்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். 
(நான் தவ தலாக எைத ம் ெசய்ய ல்ைல என்  நான் நம்  ேறன்). (ஒ  சேகாதரன் , “இல்ைல” 
என் றார்) கைட  நாட்களில்,  (வார்த்ைத ன்) ேநர்ேகாட் ல்  உ  யாய் நிற்பதற்  ேவத 
வார்த்ைத னால்  பழக்  க்கப்பட்ட சைப னால் மாத் ரேம    ம், ஏெனனில் மாம் க 
ேபா த்தன   யங்கள்  எ ம்பப் ேபா றதாய் இ க் ற . யன்ேந ம், யம் ேர ம் ேமாேசக்  
எ ர்த்  நின்ற  ேபால, ேதவ ைடய வார்த்ைதைய எ ர்க் ற இந்த ேகடான  ந்ைதையக் 
ெகாண்ட மக்களா ய இவர்கள் இ ப்பார்கள் என்  ேவதாகமம்    ற . இேய ேவ சத் யமாக 
இ க் றார.் “உம் ைடய வார்த்ைதேய சத் யமாய்  இ க் ற ”, ஏெனனில், “ஆ  ேல வார்த்ைத 
இ ந்த . அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத் ல் இ ந்த , அந்த வார்த்ைத மாம்சமா  நம் மத்  ல் 
வாசம் ெசய்த ”. மற் ம், ேதவ ைடய வார்த்ைதயான   வ ம் வல்லைம ம் உள்ளதா ம், 
இ  ற ம் க க் ள்ள எந்தப் பட்டயத்  ம் க க்கானதா ம், இ தயத் ன்  நிைன கைள ம்  
ேயாசைனகைள ம் வைகய க் றதா ம் இ க் ற .
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எந்த ஒ  காரிய ம் அவ்வள  உண்ைமயாகக் காணப்ப ம் அந்த நாளில் தான்  நாம் 
இ க் ேறாம் என்  நாம் உணர்ந்  ெகாள் ேறாம்; இ ப்  ம், அ தாேம ேவத வசனத் க் ப் 
 றம்பாய் இ க் ம் பட்சத் ல், அைத அப்ப ேய  ட்   ங்கள் . அ   ந்  நீங்கள்  
எவ் தமான  ைளைவேயா, எப்ப ப்பட்ட உணர்ைவேயா ெபற் க் ெகாண்டா ம் அ  
காரிய ல்ைல, ஏெனனில் அ தாேம ேவத வசனத் ன்ப  இராத பட்சத் ல்  அ   ந்   ல  
இ ங்கள் . சரியாக வார்த்ைதேயா  தரித்  ங்கள் . ஆம்.

சரி, நீங்கள் , மக்க க்  அ  வாசத்ைதக் ெகாண்  வ   ர்கள்“, என்   றலாம். இல்ைல, 
நான் அவர்கைள   வா க்கேவ  யற்  ெசய் ேறன் .   வாசம் ேகள்  னாேல 
வ  றதா  க் ற . ேகாட்பாட்ைட (creed) ேகட்பதால்  வ  றதா? ஒ ேவைள  ரி ைரப் 
 த்தகத் ல் (Almanac) அப்ப க்     க்கலாம். ஆனால் அ  ேவதாகமம் இல்ைல. ேதவ ைடய 
வார்த்ைதையக் ேகட்ப னால், அ தான்   வாசத்ைதக் ெகாண்  வ  றதாய் இ க் ற . 
ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் ேகட் ம் ேபா  (hear), அ    வாசத்ைதக் ெகாண்  வ  றதாய் 
இ க் ற .  (இப்ெபா   இன் ம் பன்னிெரண்  நி டங்கள்  இ க் ற . இப்ெபா  , நான் 
ம ப  ம்  க ம் தாமதமாகப்  ரசங் த் க் ெகாண்  க் ேறன் )
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அ  வாசம் ேதவைன அ க்க  யா , அ  அவ ைடய  ட்டத்ைத அ க்க  யா , அ  
அவ ைடய  ரிையகைள ம் அ க்க   யா ; அ  அ  வா ைய மாத் ரேம அ க் ம். 
அ  வாசம் அ  வா ைய மாத் ரேம அ க் றதா  க் ற .

ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன்னர் ஒ  நபர ் என்னிடத் ல் (அவர ் ஒ    ப் ட்ட அ ைமயான 
ஸ்தாபனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்), “ேமய்ப்பேர, ெதய் க  கமளித்தல்  லமாக ஒ   கமளித்தைல (அ  
என் ைடய ஒளிபரப் க்  சற்   ன்னர் நடந்த ), ஒ   கமளித்தைலக் ெகாண்  வ ேவா க்  
நாங்கள்  ஆ ரம் டாலர் பணம் ெராக்கமாகத் த ேவாம். அைத நாங்கள்  அப்ெபா ேத 
ெகா த்   ேவாம்”, என்றார். அவைரப்  ன்ெதாடர்ந்  ஆர்கன்சா  ள்ள, ேஜான்ஸ்பேரா க்  
நான் வ  ேறன்  என்  அவ க் த் ெதரி ம். அதன் ன்  நான்  என் ைடய ஒளிபரப்  
ேவைலக்காக ெசன்  ட்ேடன் .
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எனேவ ஒளிபரப்    ந்த உடேன, நான்  பட்டணத் ற் ச் ெசன்  ஒ  ைவத் யன் ... 
அவரிடத் ல் க த் ல்  ற் ேநாய் பா க்கப்பட்ட ஒ  மனிதைனக் ெகாண்  வந்ேதன். எனேவ 
அவ க்காக நான் ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தேபா , அ  அவ ைடய க த்   ந்   ேழ 
  ந் , தைர ல் உ ண்ேடா ய . அைத ெசய் த்தாள்க ம்  ர ரித்தன.

எனேவ அவ க்  நண்பரான அந்த ம த் வரிடத் ல்  நான்  சாரித்ேதன் . நான், ம த் வேர... 
“அவரிடத் ல் நான் அேநக  ைற ேப   க் ேறன் . அ  நிகழ்ந்ததற்   ற  ஏற்பட்ட இன்ெனா  
சந் ப்  இ . எனேவ நான் , உங்க க்  அந்த சம்பவம் நிைன  க் றதா?”, என்ேறன் .
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அவர,் “நன்றாக நிைன  க் ற ”, என்றார்.

“ேவெறந்த  ம த் வ   ஞ்ஞானேமா  அல்ல  ேவெறதாவ  இைதச்  ெசய்  க் ம்  என் 
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உங்களால்  ற   மா?”, என்ேறன் .

அவர,் இல்ைல, ஐயா, என்னால்  ற   யா , என்றார்.

“அப்ப யானால் இைத ஏேதா ஓர ் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட ஒன்  அைதச் ெசய்  க்க 
ேவண் ம்”, என்ேறன்.

அவர,்“அ  சரிதான் '', என்றார்.

நான்,  “நீங்கள்  இதற்காக என்ேனா  ெசல  ம் ேநரத் ற்கான ெதாைகைய நான் 
ெச த்    ேறன் . நான் ெசன்   ஷனரி ஊ யத் ற்காக அந்த ஆ ரம் டாலைர வாங் க் 
ெகாள்ளப் ேபா ேறன்”, என்ேறன்.

ஆனால் நான் அந்த ேமய்ப்பரின்   யான அைறக் ச் ெசன்ற டன் , இ வைரக் ம் அவர ்
என்ைனப் பார்த்த   ைடயா , அவர ்   ன ... நான் ,  “எவராவ  ெதய் க  கமளித்தல் 
நடந்ததற்கான நி பனத்ைத ெகாண்  வந்தால்  அவர்க க்  ஆ ரம் டாலர் ெகா ப்பதாகக் 
  ன உங்கள்  ஒ பரப்ைப நான் ேகட்  க் ேறன் '', என்ேறன்.

அவர,் “சரி” என்றார்.

நான்,  ' 'நீங்கள்    ம்  ர்களானால் , அந்த காேசாைலைய என்னிடத் ல்  ெகா க்கலாம்“, 
என்ேறன். நான் , ”இேதா அந்த மனிதன்; இேதா அவ ைடய ம த் வர“், என்ேறன்.

அதற் ப் ன்  நான் கண்   த்த  என்னெவனில் அந்த ஆ ரம் டாலர் ெடக்ஸா ல் எங்ேகா 
ஓரிடத் ல்  இ க் ற  என் ம் ேம ம் காரியமான  ஏேதா அவ் தமாக 
(சாக் ேபாக்காக)இ ந்த .

அவர,்  ' 'நீங்கள் ... நான் பார்க்கட் ம். நான் ெசன்  ஒ     ெபண்ைண இங்ேக 
அைழத் வந் , அவ ைடய கரத்ைத நான்   ண் க்கட் ம்.  ன்னர் நீங்கள்  அைத 
 கப்ப த் வைத நான் பார்க்கட் ம். அதன்  ன்னர் நான்    வா ப்ேபன்“, என்றார்.
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நான், “நீங்கள்  மனரீ யான  கத்ைத ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ய  அவ யமா  க் ற ”, 
என்ேறன். நிச்சயமாக. யாராவ  ஒ   ழந்ைத ன்  ைகையத்  ண் ப்பார்களா!

“நீ ேதவ ைடய  மாரனா  ந்தால், இங்ேக எங்க க்   ன்பாக ஒ  அற் தத்ைத 
ெசய் காட் ம். இந்த கல் கள்  அப்பமாக மாற்றப்ப வைத நாங்கள்  பார்க்கட் ம்”, என்    ன 
அேத பைழய  சா தான் இ . பா ங்கள்  “நீ ேதவ ைடய  மாரனா  ந்தால்,   ைவைய 
 ட்   ேழ வா ம். அப்ெபா   நாங்கள்  உம்ைம   வா ப்ேபாம்”.

அவர ்அைத ெசய்  க்கக்   ம். ஆனால் அவேரா  சா க்  ெச ெகா க்க ல்ைல. அவர,் 
“ தாவானவர் எனக்  காண் க் ம் வைர நான்  ேவெறான்ைற ம் ெசய்வ ல்ைல”, என்றார். 
பா ங்கள். அ  சரிதான் ,  “அவர ் எனக்  என்ன ெசய்ய ெசால்  றாேரா அைதேய நான் 
ெசய்ேவன்”. எனேவ கவனி ங்கள் , இவ் தமான  ைள கள் உங்கள்  ேமல் வந் , இ , அ  
மற் ம் ேவ  தமான காரியங்கைளக்   ற  யற் க் ம்ேபா , அைத நீங்கள்  ஒ ேபா ம் 
  வா க்க ேவண்டாம். ேதவ ைடய வார்த்ைத ...

நான் அவ ைடய  ற்றத்ைத ட்  ெவளிேய ம்ேபா , இந்த ஊ யக்காரர ் என்னிடத் ல் 
  ய  என்னெவனில், இம்மா ரியான காரியங்கைள எவ்வள தான் நீங்கள்  என்னிடத் ல்  
ெகாண்  வந்தா ம், அைதப்பற்  எனக்  அக்கைர இல்ைல, நான்  அைத   வா க்கப் ேபாவேத 
இல்ைல“, என்றார்.

நான் உண்ைம ேலேய, உங்களால்   யா ,  “ஏெனனில் நீங்கள்  ஒ  அ  வா . அ  
அ  வா க க்  அ ப்பப்பட ல்ைல, ஐயா. அ    வா க க்  மாத் ரேம 
அ ப்பப்பட்  க் ற . அப்ப ப்பட்டவர்கள்  மட் ேம அைத என்ெறன்ைறக் ம்  ரிந் ெகாள்ள 
   ம்”.

“...ெகாஞ்ச காலத் ற்  உலகம் என்ைனக் காணா  (அ  அ  வா க க் ம்); ஆனால் 
நீங்கேளா என்ைனக் காண் ர்கள் ...'' ஏெனனில், உலகத் ன்      பரியந்த ம், அதாவ  
காலத் ன்      வைரக் ம், உங்க டேன  ட நான்  இ ப்ேபன் . இேய    ஸ்  ேநற் ம், 
இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார். அவர ்   க் ம் பட்சத் ல், அவர ்அேத காரியத்ைத 
உற்பத்  ெசய்யமாட்டாரா? எனேவ அ  உங்க க் ள்ளாக   க் ம்ேபா , அவர ்  க் ம்ேபா  
ெசய்த அேத காரியத்ைத அவ ைடய  வன் உற்பத்  ெசய்யாதா?
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எனேவ அ  அ  வா ைய மட் ேம அ க் றதா  க் ற . அ  அவ் தேம ேநாவா ன்  
நாட்களில்  ெசய்த . நீ ைய  ரசங் க் றவரா  ந்த ேநாவா ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் 
ேகட்ட ம், தன் ைடய  ட்டாைர இரட் த் க் ெகாள் ம்ப க்  ேபைழைய ஆயத்தம் 
பண்ணினார். எனேவ அவர ்ேபைழைய ஆயத்தம் பண்ணினேபா , அவர ்ெசய்த  என்ன? அவர ் - 
அ  வா க க்   ரசங்கம் ெசய்தார.் அப்ெபா   ேநாவா அ  வா க க்  ஒ  
 மர்சனத் ற் ரிய   ரவா யாகக் காணப்பட்டார். ஆனால் அவர்க ைடய அ  வாசம் ஒேர 
ஒ  காரியத்ைதத்தான்  ெசய்த , அ     ன்  ேமல் நியாயத் ர்ப்ைபக் ெகாண்  வந்த .
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11அ  வாசம் ேதவைன தைட ெசய்யா 

அந்த அ  வா கைள அ த்த அேத நியாயத் ர்ப்  ேநாவாைவ இரட் க் ம் ப க்கான 
வ யா  ந்த . அ  வா ைய அ த் ப்ேபாட்ட அந்த நியாயத் ர்ப் ன்  ஜலப் ரைளயேம 
ேநாவா ன்  ேபைழைய  தக்கச் ெசய்த . ஆெமன் . எனேவ அ  அ  வா ைய உண்ைம ேலேய 
அ த் ப் ேபா  ற . அதற்  ேதவேனா  ெசய்வதற்கான எந்த ஒ  காரிய ம் இல்ைல. அ  
அவைர நி த்த   யா . அவர ் எப்ெபா  ம் ேபால ஒேர  தமாக ேபாய்க் ெகாண்  ப்பார.் 
ஆம், ஐயா.

இப்ெபா  ,   வாசம்  ேதவ க் ம் மற் ம் அைத ெபற்  க் ற நப க் ம் த ர மற்ற 
எல்லா க் ம்   வாசம் ஏளனமான காரியமாய் இ க் ம். ஆனால் அ  ேதவ க்  
ஏளனமானதாய் இ க்கா , ஏெனனில் அவேர   வாசத் ன்  ஆக் ேயானாய் இ க் றார.் மற் ம் 
  வாசத்ைதக் ெகாண்  க் ற மனித க்  அ  ஏளனமாய் ேதான்றா . காரணம் அவன் 
ேதவைன   வா க் றவனாய் இ க் றான் . எனேவ அ  அவ க்  ஏளனமாய் இ க்கா . 
ேதவேன அ ன் ஆக் ேயானாக இ க் றார.் அவேர அைத   ஷ் த்தார.் மனிதேனா அைத 
ேதவனிடத்   ந்  ெபற்றவனாய் இ க் றான்; உண்ைம ேலேய அ  ேதவ க்  ஏளனமாய் 
இ க்கா . காரணம் அைத அவர ்  ஷ் த்த னால் அ  என்னெவன்  அவ க் த்ெதரி ம்.
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ஆனால் அைதப் ெபற் க் ெகாள் ற அந்த   வா க்  அ  ஏளனமானதாக இ க்கா  
காரணம் அ தாேம நம்பப்ப  றைவகளின்  உ   ம், காணப்படாதைவகளின் ,  ைவக்க 
  யாதைவகளின் , உணர  யாதைவகளின் ,  கர   யாதைவகளின்  அல்ல  
ேகள் ப்படாதைவகளின்  உ  யாய் இ க் ற . ஆனால் அவ க் த் ெதரி ம் அ  அங்ேக 
இ க் ற  என் . அ  அவ க்  ஏளனமானதாக இ க்கா . காரணம்  அ  ெசய்  
  க்கப்பட்டதற்  சமானமாய் இ க் ற . அைதக்  த்  அவன் ெகாஞ்சங் ட கவைலப்படத் 
ேதைவ ல்ைல. அைத ேதவன்     க் றார ் என் ம் மற் ம் ேதவன் அைத 
ெசால்   க் றார ்என் ம் அவ க் த் ெதரி ம், அ ேபா ம் அவ க் . சரிதான். எனேவ நாம் 
  வாசத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்ளேவண் ம்.
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ேதவன் நாம்   வாசத்ைதப் ெபற்  க்க ேவண் ம் என்    ம்  றார.் எனேவ அ  வாசம் 
அவ ைடய  ட்டங்கைள அ த்  ேபாட  யா . அ  அைவக க்  எ ராக ஒ  காரியத்ைத ம் 
ெசய்ய   யா . அ  அேத தமாக ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்ேட இ க் ம். யாராவ  ஒ வர ்
தங்க ைடய அ  வாசத்ைத எ த்   ரியைன நி த்த    மா என்  நான் பார்க்க 
  ம்  ேறன் . என்ன... உங்க ைடய   வாசத்ைத எ த்  என்      ர்களா? ஓ, ஆமாம். 
அ தான் அவ் தமாய் ெசய்த . ேயா வா அவ் தமாய் ெசய்தான் ,   வாசம் அைத ெசய் ம் 
ஆனால் உங்க ைடய அ  வாசம் உங்கைள எங்ேக ம் ெகாண்  ெசல்லா . இல்ைல.

ஒ  ேமகம் ேமல் எ ம்  வ  றைத நீங்கள்  பார்க்  ர்கள் மற் ம் கவனி ங்கள்  உங்கள்  
அ  வாசம்... அ  மைழ ெபா யப் ேபாவ ல்ைல... கவனி ங்கள் , அ  அவ் தேம மைழ 
வராமல் ேபாய்  ம். சரி, “நீங்கள்   றலாம், அ  ஏதாவ  நன்ைமைய எனக் ச் ெசய் மா?” ஓ, 
ஆமாம்,   வாசம் அைதச ் ெசய் ம். பா ங்கள் , அ  வாசம், அதற்  எந்த ஒ  ம ப் ம் 
இல்ைல.
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நீங்கள்  இரண்  அ ப்பைடக்   களால்  கட் ப்ப த்தப்ப   ர்கள் : ஒன்  நீங்கள்  
  வா க்க ேவண் ம் அல்ல  நீங்கள்    வா க்காம  க்க ேவண் ம். இப்ெபா   
அ  வாசத்ைத எ த் , அ  என்ன ெசய் ற  என்  பார்க்கலாம். அ  கவைலைய மட் ேம 
உண் பண்ணி, தாங்ெகாண்ணாத்  ன்ப நிைலையக் ெகாண்  வந் ; ேம ம், அ  உங்க க்  
எந்த ஒ  உத ைய ம் ெசய்யா , அ  வாசத் னால் எந்த ஒ   ரேயாஜன ம் இல்ைல. நாைள 
காைல ல்  ரிய உதயத் ன்ேபா  நீங்கள்   டப்படப் ேபாவதாக ைவத் க் ெகாள்ேவாம். மற் ம் 
அைதக்  த்  கவைலப்ப வ னால்  அ  உங்க க்  எந்த ஒ  உத ைய ம் ெசய்யா . ஒ  
 ளி  ட உத  ெசய்யா . அ  உங்கள்  ேமல் இன் ம் ேமாசமானைதத்தான்  ெகாண் வ ம். 
எனேவ நீங்கள்  அைதச் ெசய்யக்  டா . அப்ப  ெசய்வ  நல்லதல்ல.
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“சரி”, நீங்கள்   றலாம், “  வாசம் என்ன ெசய்யப் ேபா ற ?” “ேதவ ைடய வார்த்ைத என்ன 
ெசய்யப் ேபா ற ?”. அ    வாசத்ைத   ஷ் க் ற ,  “சரி, நீங்கள்  நாைள காைல ல் 
 டப்படப் ேபாவதாக இ க் ம் பட்சத் ல் ,   வாசம் என்ன ெசய் ம்?” அ  என்ைன    க் ம், 
அவ் தமாக அேநக ைற எனக்  அ  ெசய்  க் ற , நிச்சயமாக, பா ங்கள் . அ  வாசத் ல்  
எந்த ஒ  பல ம் இல்ைல. இ க் ன்ற எல்லா பல ம்   வாசத் ல்  தான் இ க் ற , 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய   வா த் , ேதவைன அவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  எ த் க் 
ெகாள்வ ல்தான் .

இப்ெபா  , இங்ேக ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன், அ  அவர்கள்  தந் ர ேத   ைலையக் 
கண்டனம் ெசய்வதற்   ன், அ  ஐக் ய அெமரிக்க ேதசத் ற்   ரான்   ந்  வந்த ஒ  
ெவ ம யாக... இப்ெபா  , அ  கண்டனத் க் ள்ளா  இ க் ற , எனேவ அதற் ள்ளாக ேமல் 
ஏ  ெசல்ல  யா  என்  எனக் ப்  ரி ம். ஒ  ைற அதற் ள்ளாகப் ேபா ற  லாக் யம்  
எனக் க்  ைடத்த . அந்த  ைல ன்  ேமற்பாகமான ைக பாகத் ற் ள் ெசன்ேறன் . அதன்  ற  
நா ம் வ காட்  ம் அங்ேக இ ந்த ஒ    ய இடத் ற் ச ்ெசன்ேறாம், அங்ேக ஒ  ஜன்னல் 
இ ந்த , அங்ேக நான்  ெவளிேய ெதாைலவாகப் பார்த்தப , என் ைடய அத்ைத ைபயன் அங்ேக 
இரா வத் ல்   வ ம் அ ப்பட்  மற் ம்  டப்பட்டவனாய்   ன்னர் அங்  ந்   ட் ற் த் 
  ம்  வந்தைத நிைன   ர்ந்ேதன் .
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அவன், எனேவ எங்கள்  கப்பல் கைரைய ேநாக்  வந்தேபா ,  ல் , நாங்கள்  ெதாைல ரத் ல் 
நம் ேதசத்ைத கண்ட டன் , அவர்கள் (நாங்கள்) சந்ேதாஷத் ல் சக்கர நாற்கா கைள உ ட் க ்
ெகாண் ம்,  க் ப்ப க்ைக ன்  (stretcher cases) ெபட் கைள ேமேல உயர்த்த ம் ெசய்ேதாம், 
என்றான். அ   தலாம் உலகப்ேபார ்நடந்தேபா  நிகழ்ந்த . அ , நி யார்க் பட் ணத் ல்  ெபரிய 
 கப ் ெபரிய கட் டங்கள் , வ வதற்   ன்னதாக நடந்த , எனேவ அந்த  தந் ர ேத   ைல 
கட   ந்  ேமல் எ ம் வைத அவர்களால் காண   ந்த . அப்ெபா   அவர்கள்,  “என் 
ேதசேம, உம்மண்ைடக் , இனிய  தந் ர ேதசேம...” என்  பாட  வங் னார்கள். ெவட் க் 
காயம்பட் , மற் ம்  ப்பாக் யால்  டப்பட் ம்,  டமான அந்த ேதர்ச்  ெபற்ற  த்தத்ைத 
  த்    ம் ம் பைட  ரர்கள், அந்த  தந் ர ேத   ைல அவ் தமாக கட   ந்  ேமல் 
எ ம் வைத கண்டேபா , அவர்கள் உடன யாகக்  ேழ பணிந் ,  ச்ச டத ்  வங் னார்கள்  
என்     றார்கள் . ஏன்? ஏெனனில் அதன்  ன்னாக அவர்க ைடய தாயார் காத் க்  
ெகாண்  ந்தார்கள், காத கள் காத் க் ெகாண்  ந்தனர,் மைன மார்கள் காத் க் 
ெகாண்  ந்தனர,்  ழந்ைதகள்  காத் க் ெகாண்  ந்தனர.்

''ஒ  இரா வ  ர க் ,  த்தக்களத்   ந்  ெவட் க் காயம்பட் ,   ம் ம்  ர க்  அ  
அவ் தமாக ெசய் மானால்; அங்ேக ெதாங் க் ெகாண்  க் ம் அந்த பைழய ேகார 
  ைவையக் கா ம் நமக்  அ  எப்ப   க் ம்?“ என்  நான் நிைனத்ேதன். ஓ, எனக்  அந்த 
பைழய  ேயான் கப்ப ன்  ேமல் தளத் ல் நின்  என் ைககைள உயர்த் , ''ஆச்சரியமான   ைப, 
அ ன் சத்தம் எவ்வள  இனிைமயான '' அல்ல  ”ஓ, நான் எவ்வளவாய் இேய ைவ ேந க் ேறன்“ 
என்   ற   ம்  ேறன் .

அவ் தமாக அந்த ஜன்னல் வ யாக நான் பார்த் க் ெகாண் ,  ந் த் க் 
ெகாண்  ந்தேபா , அங்ேக ஓரமாக ஒ   ட்ட   ய  ட் க்    கள்  மரித் க்  டப்பைத 
கவனித்ேதன் . அைவகள்  அப்ெபா   தான் ெகால்லப்பட்ட  ேபால காணப்பட்ட . எனேவ நான் 
அந்த வ காட்  னிடத் ல் ேகட்ேடன் , அந்த  ட் க்    கைள நீங்கள்   ஷம் ைவத்  
ெகான் ர்களா?“ என்  ேகட்ேடன் .
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அவன், “இல்ைல, இல்ைல, நாங்கள்  அதற்   ஷம் ைவக்க ல்ைல'', என்றான்.

நான்,  “அப்ப யானால் ஏன் இைவகள்  இங்ேக இந்த ஜன்னலண்ைட மரித் க்  டக் ன்றன?”, 
என்ேறன்.

அவன்,  “அைவகள்  தங்க ைடய  ைள ெவளிேய ம் அள க்  ஜன்ன ல்  ேமா  இறந்  
 டக் ன்றன”, என்றான்.

எனேவ நான் , “ஏன் அவ் தமாக நடந்த ,” என்ேறன்.

அவன்,  “கடந்த இர க்   ந் ன இர ல் ஒ   யல்   ய . அப்ெபா    யல் 
  க்ெகாண் ம், காற்   ழன்  அ த் க் ெகாண் ம், மரங்கள்  இப்ப  ம் அப்ப  மாக 
அைசந்  ெகாண் ம்,  ன்னல்கள்   ரகா த் க் ெகாண்  ந்தேபா , இந்த   ய பறைவகள்  
தஞ்சம் அைட ம்ப க்  இந்த (ேகா ர) வ காட்   ளக்கண்ைட வந்த ”, என்றான். அவன் 
ெதாடர்ந் ,  “ஆனால் அைவகள்  இந்த ெவளிச்சத்ைதப் பயன்ப த்  பா காப்ைபக் 
கண்   த்  க் மானால் , அைவகள்  பா காப்பாக இ ந்  க் ம். ஆனால் அைவகள்  எப்ப  
 யற்  ெசய்த  என்றால் அைவகள்  ெதாடர்ந்  பறந்தப , அந்த  ளக்ைக ேமா  அ த் க் 
ெகாண்  ந்த . ஆனால் அ  அைவகைளக்   டாக் த்தான்  ேபாட்ட . அ னி த்தம் அைவகள்  
தங்க ைடய   ய  ைளகள்  தற க்கப்பட் , இங்ேக மரித் க்  டக் ன்றன.

அப்ெபா   உடேன நான் எைத ம்  ற ல்ைல. ஆனால், நான் ,  ' 'அ  எவ்வள  
உண்ைமயான  என்  நிைனத்ேதன். அ  வா கள் , இந்த வ காட்  (ேகா ர)  ளக்கண்ைட 
(ேதவ ைடய வார்த்ைதேய ெவளிச்சமாய் இ க் ற ) வந்  அந்த வ காட்   ளக்ைக எ த் க் 
ெகாண்  அ ேனா   ட பா காப்பாக   ஸ்  க் ள்  வ வதற் ப் ப லாக, தங்க ைடய 
 ைளகைளச்  தற க் ம்ப  ெசய் றார்கள் , எப்ப ெயனில் அந்த  ளக்கான   ற்  ம் 
அைணத் ப் ேபாட   யாததாய்  இ க் ம்ேபா , அைத அைணத் ப் ேபாட  யன்  பாவத்  ம், 
இ வான  ம் மரித் ப் ேபா றார்கள் . ஆனால் அந்த ெவளிச்சத்ைதேயா இந்த உலகத்   ந்  
 ற்  ம் அைணத் ப் ேபா ம்ப க்  எவ்வள  தான்  நாத் கவா கள் எ ம் னா ம், எவ்வள  
தான் பாதாளத்   ந்   சா கள்  வந்தா ம், அ   டாததா  க் ற ''.
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“நாேன உலகத் ன்  ெவளிச்சமா  க் ேறன் ”, அவர்களால்  அைத ஒ க்கா ம்  
அைணத் ப்ேபாட   யா .

எனேவ ெசய்வதற்ெகன்  ஒேர ஒ  காரியம் தான்  இ க் ற . அ  உன் ைடய பாைத ல் 
 ரகா க் ம்ேபா , அைதப்  ன்பற் . “கர்த்த ைடய நாமம் பலத்த   கம்; நீ மான் அதற் ள்  
ஓ ,  கமா  ப்பான் . நீங்கள்  என்னி ம் (ேகா ரத் ற் ள் ) என் ைடய வார்த்ைதகள் 
உங்களி ம் நிைலத்  ந்தால், அப்ெபா   நீங்கள்  ேகட் க்ெகாள்வ  எ ேவா அ  உங்க க் க் 
ெகா க்கப்ப ம்”.

அேநக ைற நான் ேநாக் ப் பார்க்கப்ப  ேறன் ... இப்ெபா   நான்... நான் இைத 
என் ைடய   டாரத் ல்  இ ப்பதாக  நிைனத் க்     ேறன் .  நான்  என் ைடய   டாரத்ைதத்
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த ர ேவெறங் ம் என் ைடய  ட் ல் இ ப்பைதப ் ேபான்  உணர்ந்த ல்ைல.  “சேகாதரன் 
 ரான்ஹாம், எப்ப  இப்ேபற்பட்ட காரியங்கள்  நடக் ன்றன? இைத நடப் க்கச் ெசய் ற  எ ? 
மற் ம் எப்ப  இ  நடக் ற ? என்  மக்கள்  ேகட்பார்கள். அ  அவ ைடய வார்த்ைதைய 
  வா த் , இேய  ல் நிைலத்  ந்தால்  ேபா ம். அவர ் அைத ெசய்வதாக வாக் த்தத்தம்  
ெசய்  க் றார,் எனேவ அவர ் அைதச் ெசய்    ப்பார.்  (இப்ெபா   நான்  ரிதமாக 
  க்கேவண் ம்)

சரி, இேய ... இந்த உலகத் ற்  வந்தார். இன் ம் ஒேர ஒ   ளக்கம் அளிக்க   ம்  ேறன் . 
இைதக்   த்  ஐம்ப  வசனங்கைள நான்  இங்ேக எ   ைவத்  க் ேறன் , எனேவ... (ஆனால் 
நான் ஒ   ல வசனங்கைளேய ேதர்ந்ெத த்  க் ேறன் , எனேவ என்னால் இங்ேக கவனித் ப் 
பார்த் , அைதக்   ப் ட   ம்  ேறன்).
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எனேவ இேய வானவர், அவர ் இந்த உலகத் ற்  வந்தேபா , அ கப்ப யான அ  வாசம் 
நிைறந்த ேநரத் ல் அவர ் வந்தார். அ  சரிதான். அ  வா ைய இன் ம் அ கமாக 
அ  வா க்கச் ெசய் ம்ப க்கான  தத் ல் அவர ்வந்தார். ேதவன் கட் க் ள்ளாக்  காரியத்ைத 
அவர ்அவ்வள  ஒ  அ ைமயான  தா! சரியான ேநரத் ல்  அவைரக் ெகாண்  வந் , அவ க் ... 
ெகா த்தார். அவர,் தகாத தத் ல்  றந்த  ழந்ைத என்  மக்கள்  நிைனத்தார்கள். அ னி த்தம் 
அவைர எந்த ஒ  பள்ளிக்  டத் க் ம், இன் ம் அ  ேபான்ற எந்த ஒன் க் ம் அவைர 
அ ப்ப ல்ைல. அவர ் ஒ   த் யாசமான ைபயனாக இ ந்தார.் ஆனா ம் அவைரக்   த்  
ஏேதா காரியம்  ேசஷமாய் காணப்பட்ட .  “அெதன்னெவனில் அவர ் என்ன   னாேரா அ  
சத் யமாய்  இ ந்த . அவர ்என்ன ேப னாேரா, அ  அவ் தேம நிகழ்ந்த ”.
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அவர ் அதற்கான  கைழ தனக் த்தாேன எ த் க் ெகாள்ள ல்ைல. ஆனால் ேதவேனா  
தன்ைன இைணத் க் ெகாண் ,  “இந்த  ரிையகைளச் ெசய்வ  நான்  அல்ல, என்றார். அவர,் 
”ேதவன் உங்க ைடய  தாவா  க் றார் என்  நீங்கள்  உரிைம ேகா   ர்கள் மற் ம் அவைர 
எங்கள்   தா என் ம்     ர்கள் , அப்ப   க் ம் ேபா  நீங்கள்  என்ைன 
  வா யாம  ப்ப  எப்ப ? நீங்கள்  என்ைன   வா க்க ல்ைலெயன்றால், நான் ெசய் ற 
 ரிையகைளயாவ    வா  ங்கள் . அைவகேள என்ைன நம்பச் ெசய் ற சான் களாய் 
இ க் ன்றன. அைவகேள என்ைனக்   த்  சாட்  பகர்வதா  க் ற . இ  சத் யமா அல்ல  
இல்ைலயா என்  ேப  ற ம் அைவகேள. ேம யா என்ன ெசய் றவரா  ப்பார ் என்  ேவத 
வசனங்கைளப் ப த் ப் பா ங்கள் . ேவத வசனங்கைள ஆராய்ந்  பா ங்கள் . ஏெனனில் 
அைவகளில் நீங்கள்  நிைனக் றப  உங்க க்  நித் ய  வன் உண் , மற் ம் என்ைனப்பற்  
அைவ சாட்  ம் ெகா க் ன்றன“, என்றார். எனேவ அவர ் தாேம   க் ற ேதவ ைடய 
வார்த்ைதயா  க் றார். ேவத வசனங்கள் , அைவகேள என்ைனக்   த்  சாட்  ெகா க் ற .
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அ  வாசம் அவைர நி த்த   ய ல்ைல. அவர் ெதாடர்ந்   ன்ேன ப் ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்தார.் அவர ்  யா யஸ்தர்கைள  கப்ப த் , மரித்ேதாைர உ ேராேட எ ப் , 
 ஷ்டேரா கைள  த்தமாக் , ெதாடர்ந்   ன்ேன ேபாய்க் ெகாண்  ந்தார.் அப்ப ப்பட்ட 
காரியங்கள்  நடக் ம் என்    வா யாமல் இ ந்தேபா ..... அவர்க ைடய அ  வாசம் 
இேய ைவ ஒ ேபா ம் நி த்த   ய ல்ைல. அவர ் என்ன ெசய்ய ேவண் ேமா அைத அவர் 
ெசய்தப  ெதாடர்ந்   ன்ேன ேபாய்க் ெகாண்  ந்தார.் அ  ஒ   ளி ட அவைரத் 
ெதால்ைலப்ப த்த ல்ைல.
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இப்ெபா   அ  வா கள்  இ ந்தாக ேவண் ம். ேதவன் அைத  ன் உைரத்  க் றார.் 
எனேவ அ  ஒ    வா க்  பத்  அ  வா கள்  என்ற   தத் ல் இ ப்பார்கள். அதற்  
ேம ம் இ க்கலாம், ஆ ரத் க்  ஒன்  என்ற   தத்  ம் இ க்கலாம், காரணம் சைபயான  
எண்ணிக்ைக ல்    பாண்ைமயாக இ க் ம்.    மந்ைதேய பயப்படாேத, உமக்  
இராஜ் யத்ைத ெகா க்க ேவண் ம் என்ப  உம் ைடய  தா ன்  ரியமான 
 த்தமா  க் ற . எனேவ  க ம் ெபரிதான ஒன்ைற எ ர்பார்த்  க்க ேவண்டாம்.  சா  
எப்ெபா  ம் ஒ  ெபரிதான ஒன்ைற ேநாக் ேய ெசல்வான் , ஆனால் ேதவேனா தன்ைன 
எளிைமயாக (  ைமயாக) ைவத் க் ெகாள் றார.் ெயேகாவா ேதவன் அங்ேக ெதா வத் ல்  ஒ  
 ழந்ைதயாக  டத்தப்பட்  அ   ெகாண்  ந்தார.் ெயேகாவா ஒ  இளைமயான ைபயனாக 
 ைளயா க் ெகாண்  ப்பைத உங்களால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க    றதா? அவர ்ேதவனாக 
இ ந்தார.் ேதவன் அவ க் ள்  இ ந்தார.் அ  சரிேய. அவர ் ேதவைன ெவளிப்ப த் ம்ப க்  
வந்தார். ேதவன்   ஸ்  க் ள்ளாக இ ந்  உலகத்ைத தனக் த்தாேன ஒப் ரவாக் க் 
ெகாண்  ந்தார.்

எனேவ இைத நாம் கவனிப்ேபாம்... அ  ெபரிய அள ல் நடத்தப்ப ம் ஒ   ட்டம் என்  
அைழக் ம் அள க்  காய்பா ெபரிய  ட்டத்ைத ேசர்ந்  க்கலாம்.  ல சமயம் இ  ேபான்ற ஒ  
சாதாரண   ய சைபையக் ெகாண்  க் ம் ேமய்ப்பர்க க் ,  ல சமயம் இவ் தமான 
எண்ணம் ேதான்றலாம். எப்ப ெயனில் ,  “நான்  ல்   ரஹாம், ஓரல் ராபர்ட்ஸ் , இன் ம்  அ  
ேபான்றவர்கள்  அள க்  இல்லாத னால், ஒ ேவைள ேதவன் என்ைன ேந க்காமல் இ க்கலாம்'', 
என்  கவனி ங்கள் , அைத நீங்கள்  ஒ ேபா ம்   வா க்க ேவண்டாம்.
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நான் ெபற் க் ெகாண்ட  க ம் வல்லைமயான  ட்டங்களில்,  க ம்   ய சைபகளி ம், 
 ல சமயம் எங்ேகா ஒ   ட் ல் ஏ  அல்ல  எட்  ேபராக நாங்கள்     ெஜ த் க் 
ெகாண்  ந்தேபா ,  நடந்த  பா ங்கள்,  ேதவன்    வ ம்ப க்  வாக் த்தத்தம்...  சைப



14அ  வாசம் ேதவைன தைட ெசய்யா 

எவ்வள    தாக இ ந்தா ம் அ  காரியமல்ல, அவர ் நம்ேமா   ட இ ப்ேபன்  என்  
வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார.்  “எங்ேக என் நாமத் னால் இரண்  அல்ல   ன்  ேபர ்
   றார்கேளா, அவர்கள் மத்  ல் இ ப்ேபன்  என் .

சரி, அைத நி த் வ  என்ப , இைத நான்   றட் ம்: அ  வாசம் ேதவைன நி த்த 
  யா , அவ ைடய  ட்டத்ைத ம் நி த் ப்ேபாட   யா , அவ ைடய அைசைவ ம் 
நி த் ப்ேபாட   யா , அ  வா ையத் த ர ேவெறான்ைற ம் அ னால்  நி த் ேபாட 
  யா . அ  அவைன அவ ைடய பாவத் ல் நி த் ப்ேபா ம், அங்ேக அவன் நின்றப  
தன்ைனத்தாேன ேநாக் க்  ெகாண்  ப்பான் , ஏெனனில் அ தான் அவ ைடய நிைல.
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இன்ைறக்  அவர்கள், பரி த்த ஆ  என்ற ஒ  காரியேம இல்ைல என்     றார்கள், 
ஆனால் அ  இைத நி த் ப்ேபாட   யா . மக்கேளா இன் ம் ெதாடர்ந்  ெசன்  அைத 
உண்ைம ேல ெபற் க்ெகாண்  தான் இ க் றார்கள் . ெதய் க  கமளித்தல் என்ற ஒ  
காரியேம இல்ைல என்  அவர்கள்     றார்கள் , ஆனால் மக்கேளா (அவர்கள்) ெதாடர்ந்  
ெசன்   கத்ைத உண்ைம ேலேய ெபற் க்ெகாண்  தான் இ க் றார்கள் . சந்ேதாஷம் என்ற 
ஒ  காரியேம இல்ைல என்  அவர்கள்    றார்கள்; மக்கேளா ெதாடர்ந்  ெசன்  
சந்ேதாஷத் னால்  ச்ச ட்டப  ேபாய்க்ெகாண்  தான் இ க் றார்கள் .

“இந்த பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானம் என்ற ஒ  காரியம் இல்லேவ இல்ைல என்  
ெபந்ெதெகாஸ்தவர்களா ய நீங்கள்  ேப க் ெகாள்  ர்கள் ”, ஆனால் மக்கேளா அ னால் 
ஒவ்ெவா  நா ம் நிரப்பப்பட் க் ெகாண்  தான்  இ க் றார்கள் . அைதக்   த்  அவர்களால் 
 வரித் க்  ற  யாமல்  இ க்கலாம்; ஆனால் அைத ெபற்  க் ேறாம் என்  அவர்க க் த ்
ெதரி ம் அ தான்  க் யமான காரியம். எனேவ அ  வாசம் ேதவைன நி த்த   யா . நாம் 
அைத ெபற்  க் ேறாம் என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். அைத ெபற்  க் ற மக்கேளா  
என்ைன இைணத் க் ெகாள்வ ல் நான் சந்ேதாஷப்ப  ேறன் .

நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாம். அவைர நீங்கள்  ேந க்  ர்களா? உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . 
எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, ேதவைன எவ்வ   ம்  வரிக்க (explain)   யா  என்பைத அ ந்  
ெகாள் ம்ேபா  இக்காைல ல் நாங்கள்   க ம் சந்ேதாஷமா  க் ேறாம் ,  ஞ்ஞான வ   ம் 
நாங்கள்  ேதவைனக்  ேழ ெகாண்  வர  யா . ேமாேச ம், அைவ (இைலகள் ) எரிந்  ேபாகாமல் 
இ ப்பதற்  அந்த இைலகளின்  ேமல் எப்ப ப்பட்ட ெதளிப்பான்  (spray) ெதளிக்கப்பட்  க் ற  
என்  கண்   க் ம்ப க்  அம்மரத்   ந்  இைலகைளப் ப த்  ஆய் க்  டத் ற் க் 
ெகாண்  ெசல்ல ல்ைல. அைத அவன்  யற்   ட ெசய்ய ல்ைல. அவன் உடேன  ேழ 
உட்கார்ந் , அத டன் ேப னான் .
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ஓ, ேதவேன, ஃ னிக் ல் இ க் ம் இந்த ஏைழ, எளிய ஆத் மாக்கைளப் பார்ப்பதற் , 
ெசல்வதற்ெகன்  எந்த ஒ  இட ம் இல்லாம ம்; மற் ம் ஒன் ேம ெசய்ய   யாத நிைல ல் 
இந்த ெத க்களில் ேம ம்   மாக  ரிந்  ெகாண் ம்; ெதளிவாக   ேவாமானால்  இந்த 
ெத க்களில் ேம ம்   மாக நடந் க் ெகாண்  க் ம் இவர்கள்; இந்தக்  டாரத்   ந்  
உம் ைடய சத்தத்ைத ேகட் ம்ப க் ச ் ெசய் ம், ேம ம் இந்த பட்டணத்   க் ம் 
மற்றவர்க ம் இந்த மக்களின்  ேமலாக இ க் ம் அக் னிையப் பார்க்கட் ம், மற் ம் அைதப் 
ெபற் க் ெகாண்ட  ற  இந்த மக்கள்  எப்ப  நடந்  ெகாள் றார்கள் என்  பார்க்கட் ம். 
அவர்க ைடய   யங்கள்  எரி ற ஓர ் ட் தராய் இ க் ற .
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ேம ம் இைவ யாவற்ைற ம்   த்   ஞ்ஞானரீ யாக அ  ம்ப க்  அவர்கள் 
 யலேவண்டாம்; ஆனால் அவர்கள் இந்த   ய ஆலயத் ற் ள்ளாக வந் , உட்கார்ந் , அத டன் 
ேபசட் ம்.  “நான் இ க் றவராக இ க் ேறன் ” என்  அவர ்   னைத அ ந்  ெகாண்ட 
ேமாேசையப் ேபால இவர்க ம் அ ந்  ெகாள்வார்கெளன்  நான் நிச்சய ைடயவனாய் 
இ க் ேறன் . நான்  வக்க ம் இல்லாமல்,    ம் இல்லாமல் இ க் ேறன் . அவர ்
என்ெறன்ைறக் ம் இ ந்தவ ம் மற் ம் என்ெறன்ைறக் ம்  இ க் றவராக இ க் றார.்
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ேதவேன, உம் டத் ல்  நாங்கள்    வாசம்  ெகாண்  க் ேறாம், மற் ம் நீர ் எங்கள்  
  வாசத்ைத உயர்த் ம்ப க் ம்; ேதவ ைடய மகத்தான   ைப எங்கேளா   ட ெதாடர்ந்  
இ க் ம்ப க் ம்; நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். இந்தக் காைல ல் இங்  க் ம் இந்த மக்கைள 
ஆ ர்வ  ம். ேம ம் அவர்கள் தாேம   க் ற நி பங்களாக ம்; எல்லா ம ஷரா ம் 
வா க்கப்ப  ற ம் மற் ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  அவர்க ைடய இ தயங்களி ம், 
  யங்களி ம்   க் ம்ப க்  ேதவ ைடய எல்லா மகத்தான வல்லைமக ம் அவர்க ைடய 
  யத் ல் கட்ட ழ்த்   டப்ப  ற அள க் ; இங்  க் ம்   வா (கைள)ைய 
பரி த்தப்ப த் ம். இங்  க் ம் எங்கள்  கனிவான மற் ம் அன்பான சேகாதரனா ய ேமய்ப்பைர 
ஆ ர்வ  ம். ேதவேன, நீர ் அவ ைடய இ தயத் ன்  வாஞ்ைசைய அவ க் ம், அவ ைடய 
அன்பானவர்க க் ம், மற் ம் அவ ைடய சைபக் ம் அளிக் ம்ப க்  நான் ெஜ க் ேறன் . 
இைத அளி ம், கர்த்தாேவ!
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எங்க ைடய  ைறகைள எங்க க்  மன்னித் , நிகழப்ேபா ற ஆ  ன் நிரப் த க்காக 
எங்க ைடய ஆத் மாக்கைள ஒ ங் ப த் ம். ஏெனனில் அ   க் ரத் ல் வ ம் என்  நாங்கள்  
நம்  ேறாம்; காரணம்  எ ராளியானவன்  ெவள்ளம் ேபால் வர இ க் றான் ,  . . .அவர்கள் 
எ ம் வார்கள்  என்  அவர்கள்     றார்கள் ,  அதற்   ேராதமாக  ேதவ ைடய  ஆ யானவர்
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ஒ  தைடைய எ ப் வார.் இந்த கைட  நாட்களில் ... நாம் எ ர்ேநாக்  ேறாம்.

நாங்கள்   ளக் க்   ன ேபால,  த்  ல்லாத கன்னிைககள் எண்ெணய்க்காக 
 க் ர  ம் ேபா , அப்ெபா   ேநரம் ச பமா  க் ற  என்பைத நாம் அ ந்  
ெகாள் ேறாம். எனேவ, ேதவேன இப்ெபா   நாங்கள்  எங்கைள ஆராய்ந்  பார்த் க் 
ெகாள் ேறாம். எப்ப ெயனில் நாங்கள்    வா கள்  தானா?    வார்த்ைதைய ம் நாங்கள்  
  வா க் ேறாமா? இ ளில் நாங்கள்  ெவளிச்சத்ைதக் ெகா க் ம்ப க்  எங்கள்   ளக்ைக 
எண்ெண னால்   வ ம் நிரப் ம்.

இந்த  ற்பக ல் இங்ேக இந்த  யாபார   ஷர்களின்  ஐக் ய  ட்டத் ல்     
வந்  க் றவர்கைள ஆ ர்வ  ம் . இந்த  ற்பக ல் அேநக ஆத் மாக்கைள நீர ்
இரட் க் ம்ப க் , நான் ெஜ க் ேறன் . இங்ேக இந்த இர ல் இந்த   ய ேதவாலயத் ல்    
வந்  க் ம் மக்களிடத்  ம், மற் ம் இந்த பட்டணத் ல்  ெவவ்ேவ  இடங்களில் மக்கள்     ற 
இடத்  ம் நீர ்  ம்ப வ ம்ப க்  நான் ெஜ க் ேறன் . இைத அளி ம்  தாேவ. ேம ம் என்ேறா 
ஒ  நாள் நாங்கள்  நம்  ேறாம் நாங்கள் ... இந்தக் காைல ேவைள ல்  றப்பட்ட இந்த 
வார்த்ைதக ம் மற் ம் இந்த ஒ நாடா ம் ேதவ ைடய பரந்   ரிந்த வானத் ல் எங்ேகா 
ஒ க் ம்ேபா , நாெமல்லா ம் இேய  நமக்  ெசய்த நன்ைமைய மட் ேம நம் னவர்களாய்; 
நாெமல்லா ம் கைற,  ைற இல்லாதவர்களாய்  அங்ேக இ ப்ேபாம். இைத அளி ம், அவ ைடய 
நாமத் ல் இைதக் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .
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ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நீங்கள்  அவைர ேந க்  ர்களா? நான்  இந்த 
ஆராதைனைய ேமய்ப்பரிடத் ல்  ெகா ப்பதற்   ன்னர் நீங்கள்  ஒ  காரியத்ைத எனக் ச் 
ெசய்யேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் . இப்ெபா   1 2  மணி ஆ ற  மற் ம் நாம் 
 ட்டத்ைத   த் ப் ேபாக ேவண் ய ேநரமா  ட்ட  என்  நான்  அ ேவன். இன் ம் ேவெறேதா 
காரியத்ைத அவர ் ெசய்யேவா அல்ல   றேவா   ம்  றார ் என்  நான் நிைனக் ேறன் . 
அ த்  நிகழப்ேபா ற இன்ெனா   ட்டத் ற்  ஆயத்தமாவதற்  நான்   ளம் வதற்   ன், 
நீங்கள்  எனக்  ஒ  உத  ெசய் ட ேவண் ம் என்  நான்   ம்  ேறன் .
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இந்த   ய பாடற்  ... ஐயா,  த்த ம்,  ய்ைம மான, அ ைமயாய் காணப்ப ம்  இந்த 
பாடற்   ற்காக நான் உங்கைளப ் பாராட்ட   ம்  ேறன் . ஒ ேவைள நீங்கள்  என்ைன ஒ  
ைபத் யம் என்  நிைனக்கலாம் , ஆனால் நான் அவ் தமாய் இ ந்தா ம், நான் இன் ம்  
வார்த்ைத ல் சரியாகத்தான்  இ க் ேறன் . நான் அவைர ேந க் ேறன்“ என்ற பாடைல 
நாெமல்ேலா ம் பா ேவாம்.  யாேனா வா க் ன்ற சேகாதரிேய, நீங்கள்  அங்ேக ெசல் ர்களா? 
”நான் அவைர ேந க் ேறன்“, என்ற பாடல். ”நான் அவைர ேந க் ேறன்“ ஏெனனில் அவர ்என்ைன 
 த ல் ேந த்தார். நான் அைத அவ்வளவாய்  ேந க் ேறன் . நீங்கள்  அவைர ேந க்க ல்ைலயா?
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நான் ஒ  ெகன்டக் யன். இங்ேக ெகன்டக் யர்கள்  யாராவ  இ க்  ர்களா? நல்ல , 
உங்க ைடய இ தயங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அரிேசானா ெதாடர்ந்   ன்ேன ேபாய்க் 
ெகாண்  ப்ப ல் எந்த ஒ  ஆச்சரிய  ல்ைல. ஓ, அ ைம. சேகாதரன். எட் ஹப்பர,் நான் 
பார்த்  க் ேறன்  என்  நிைனத்ேதன் . ஓ, நீங்கள்  ெகன்டக்    ந்  ெகாஞ்சத் ெதாைல ல் 
இ க்  ர்கள் . நீங்க ம்  ட ெகன்டக் யன்  என்  நான் நிைனத் க் ெகாண்  ந்ேதன் , ஆனால் 
எனக்  நிைன  ெதரிந்த வைக ல்  நீங்கள்  க ேபார்னியாைவ  ற்   க் ற ஏேதா ஒ  
இடத்   ந்  வ   ர்கள்.
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சரி, இப்ெபா   ஒவ்ெவா வ ம் உங்கள்  இ தயத் ன்  ஆழத்   ந் , இப்ெபா   
எல்ேலா மாக ேசர்ந் ,  ைள ஆற் ன்   ழ் நாம் எப்ெபா  ம் பா  ற தம், உங்க க்  
ெதரி ம், ஓைட  ரி ம் இடத் ல் , இப்ெபா   ஒவ்ெவா வ ம், ஒவ்ெவா வ ம் இப்ெபா  .
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நான் அவைர ேந க் ேறன் , நான்  அவைர ேந க் ேறன் .
ஏெனனில் அவர ்என்ைன  த ல் ேந த் ;
கல்வாரி மரத் ன் ேமல்
என் ைடய இரட் ப்ைப சம்பா த்தார்.

அ  அ ைமயாக இல்ைலயா? ஒ  வயதான  ரசங் யார் வழக்கமாக என்ைன பார்க்க 
வ வ ண் . அவர ் ெகாஞ்ச ேநரம்  ரசங் ப்பார்,  ன்னர் என்னிடத் ல் ஓ  வந்  என் 
கரத்ைதப்  த்  “ேதவ க்  ம ைம உண்டாவதாக”, என்    வார,்  ன்னர் ேமேல ஓ  
இன் ம் ெகாஞ்சம்  ரசங் ப்பார். அவர்தான்  வயதான ரயன். ஒ  நாள் நான் அவரிடத் ல், 
“சேகாதரன் ரயன், நான் உங்களிடத் ல்  ஒன்ைற ேகட்க   ம்  ேறன் . ஏன் நீங்கள்  எப்ெபா  ம் 
என்னிடத் ல் ஓ  வந் , என் ைடய கரங்கைளக்    க் ச ்ெசல்  ர்கள் ''? என்ேறன்.
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அதற்  அவர,் “என் ேபட்டரி ல் ஆற்றல் சக்   ைறந்   ம், அப்ெபா   எனக்  ெகாஞ்சம் 
ஆற்றல் ேதைவப்ப ம்”, என்றார். எனேவ இந்த ம ய ேவைள ல் இ  எனக்  ஆற்றைல 
அ கரிக் ற , பா ங்கள் . எனேவ நம் ைடய கரங்கைள நாம் உயர்த்  நாம் ெதாடர்ந்  
பா ேவாம்.

நான் அவைர ேந க் ேறன் , நான்  அவைர ேந க் ேறன் .
ஏெனனில் அவர ்என்ைன  ந்  ேந த்தார்;
கல்வாரி மரத் ன் ேமல்
(சரி, சேகாதர ேமய்ப்பேர)
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என் ைடய இரட் ப்ைப சம்பா த்தார்.

ைக  க் தைல எத்தைன ேபர ்  ம்   ர்கள்? அைத நீங்கள்    ம்   ர்களா? நான் ஒ  
பாப் ஸ்டாக இ ந்ேதன் , ஆனால்... நான் ஒ  ைக  க் ம் பாப் ஸ்டாக இ ந்ேதன் , ஆனால் அ  
அங்  ந்  ஒ ேபா ம் வர ல்ைல. நான் ஒ  உற்சாகமான ைக  க் தைல   ம்  ேறன் . 
ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன் (இந்த காைல ல் என் ைடய மைன  என் டன் இல்ைல, மற் ம் 
சேகாதரி. சாத்மன் இைத நீங்கள்  அவளிடத் ல்  ற நான்    ம்ப ல்ைல) நான் அவ டன்  
கைடத்ெத  க் ச் ெசன்  ந்ேதன் , உங்க க் த ் ெதரி ம், நான் இந்த உற்சாகமான பைழய 
பாணி லான ைக  க் தைல   ம்  ேறெனன் . நான் கைடத்ெத  க் ப் ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்ேதன் , அப்ெபா   ஒ   மாட் , “ஹேலா, சேகாதரி  ரான்ஹாம்”, என்றார்.
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என் மைன   ர  த்தரம்   னைத என்னால் ேகட்க  ய ல்ைல. எனேவ நான் ,  “ேதேன, 
அந்த  மாட்  உன் டன் ேப னாள் ,” என்ேறன்.

அவள், “நான் அவ க்   ர  த்தரம் பண்ணிேனன் ”, என்றாள்.

“சரி, நான்,  ”நிச்சயம் அ  அவ க்  கா ல் ேகட்  க்கா . நான் உனக்  இவ்வள  
பக்கத் ல் உட்கார்ந்  க் ேறன் , ஆனா ம் அ  எனக்  கா ல் ேகட்க ல்ைல,“ என்ேறன் .

அவள், “ஓ, நான்  ரித்ேதன்”, என்றாள்.

நான், “ஆனால், அ  ெவ ெமன ஒ   ழந்ைதத்தனமான அசட் ச்  ரிப் , என்ேறன்.

நான் ஒ  உண்ைமயான ைக  க் தைல   ம்  ேறன் . நீங்கள்    ம்ப ல்ைலயா? நீங்கள்  
அைத   ம்ப ல்ைலயா?

 ல நாட்க க்   ன், ெவ  ெதாைல ல்,  (ேமய்ப்பேர, இ    ம்பத்தகாததா  க் ம், 
என்ைன நீங்கள்  மன்னி ங்கள்) ெவ  ெதாைல ல் ... நான் இ ந்தேபா .... ஃ ேளாரிடா க்  
ெசன்  ந்ேதன் . நாங்கள்  ஒ   ட்டத்ைத நடத் க் ெகாண்  ந்ேதாம்,  ட்டத்தட்ட    ற 
அள க்  அங்ேக ஒ   டாரம் எங்க க்  இ ந்த . ஓ, அங்ேக  கத் ற்காக மக்கள்  பல 
ஆ ரக்கணக் ல்    வந்  ந்தனர்.  கமளிக் ம் ஆராதைனகளில்  எப்ப யாக மக்கள்  தள்ளிக் 
ெகாண் ம் ெநளிந்  ெகாண் ம் இ ப்பார்கள் என்  உங்க க் த் ெதரி ம். அப்ெபா   
அங்ேக  ந்த சேகாதரர்களில் ஒ வர ் என்னிடத் ல் வந் ,  “இவ் டத் ன்   மாட்  உங்கைள 
பார்க்க   ம்  றார்கள் ”, என்றார்.
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நான், “என்ன ?” அந்த சேகாதரன் எைதக்   த் ப் ேப  றார் என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல 
.

அவர,் “ மாட் ”, என்றார்.

நான்,  “டச்சஸ் ”, என்றால் என்ன?“. நான்,  ”அ  அவர்கள்   வ ேபால இங்ேக எங்ேகா 
மைறந்  க் ம் ஒ  ெச ப்பான தங்கச்  ரங்கம், ஒ  தங்கச்  ரங்கமாய் இ க்கலாம் என்  
நான் நிைனத்ேதன் . மைறந்  ேபான ஒ  தங்க  ரங்கத்ைதப் ேபான்ற  என் ம் உங்க க் ம் அ  
ெதரி ம். எனேவ, நான் , “நீங்கள்    வ  எனக் ப்  ரிய ல்ைல, என்ேறன்.

அவர,்  ' 'என்ன ! இங்  க் ம் இந்த எல்லா ெசாத் க க்ெகல்லாம் இந்த ெபண்தான்  
ெசாந்தக்காரர“், என்றார்.

நான், “நல்ல , கவனி ங்கள் , ெவளிேய  ட்டத்தட்ட ஐயா ரம்  யா யஸ்த மக்க ம் உள்ேள 
வ ம்ப க்   யற்  ெசய்  ெகாண்  க் றார்கேள”, என்ேறன்.

அவேரா,  “ஓ, ஆனால் அவர்கள்  மாட் யாச்ேச. இவர்கைள நீங்கள்  சந் த் தான்  
ஆகேவண் ம்”, என்றார்.

நான்,  “இங்  க் ம் மற்றவர்கைளக் காட்  ம் அவள் ஒன் ம் ெபரியவரல்ல, 
அப்ப  ல்ைலயா? கவனி ங்கள் , அவ ம் ஒ  ம  தான்”, என்ேறன்.

எனேவ, அவர,் இங்  க் ம்  டாரம் வ யாக நீங்கள்  ெவளிேய ெசல் ம்ேபா , அங்ேக அவர ்
இ ப்பார“், என்றார்.

நான் அவைள ேநாக் ப் பார்த்ேதன் . அவள் என்னிடத் ல்  வந்தாள். இப்ெபா   தய  ெசய்  
இைத நீங்கள்  அவபக் யான  என்  நீங்கள்  நிைனக்கேவண்டாம். இ  அவ் தமாய் இ க் ம் 
என்  நம்ப ல்ைல. அவள் ைகப்   ெகாண்ட கண்கண்ணா  அணிந்  ந்தாள். எனேவ 
ெவளிேய பார்ப்பதற் , எந்த ஒ  ைகப்   வ யாக ம் நீங்கள்  பார்க்கப் ேபாவ ல்ைல என்  
உங்க க்  ெதரி ம். இவ் தமாக, அவ ைடய கண்ணா  ைகப்   டன்  
ெபா த்தப்பட்  ந்த .
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அவள், “ஓ, நீங்கள்  தான் டாக்டர்.  ரான்ஹாமா?” என்றாள்.

நான், “இல்ைல, அம்ைமயாேர. இல்ைல, இல்ைல. நான்  சேகாதரன்  ரான்ஹாம்”, என்ேறன்.
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அவள், அ  எனக்    த்  க் ற “, என்றாள் .

அவள் தன் ைடய கரத்ைத அப்ப யாக ெவளிேய நீட்   ந்தாள் , அ ேல ஒ  டஜன் 
 ஷனரிமார்கைள உலகத்ைதச ்  ற்  ம் பத்  ைற அ ப்பத்தக்க ேபா மான தங்கத்ைத 
அணிந்  ந்தாள். அவள் தன் ைடய கரத்ைத இப்ப யாக ேமேல நீட்   ந்தாள் . இப்ெபா  , 
அப்ப   க் ம் பட்சத் ல் ைக  க் வதற்ெகன்  வ ேய இல்ைல.

நான் என் கரத்ைத ேமேல உயர்த் , அவ ைடய ெபரிய ப மனான கரத்ைத பற் ப்   த் க் 
ெகாண்ேடன் . நான்,  ' 'அைத இங்ேக  ேழ ெகாண்  வா ங்கள், அப்ெபா   நான்  உங்கைள 
ம ப  ம் சந் க் ம்ேபா  உங்கைள ெதரிந்  ெகாள்ள   ம்“, என்ேறன். நல்ல ஒ  பழங்கால 
ைக  க் தைல நான்   ம்  ேறன் , நீங்கள்    ம்ப ல்ைலயா? நாம் ம ப  ம் நான் அவைர 
ேந க் ேறன்” என்  பா ம்ேபா  ஒ வ க்ெகா வர ் நாம் அைதக் (ைக)ெகா த் க் 
ெகாள்ேவாம். இப்ெபா   ஒவ்ெவா வ ம்.

நான் அவைர ேந க் ேறன் , நான்  அவைர ேந க் ேறன் .
ஏெனனில் அவர ்என்ைன  ந்  ேந த்தார்; (அ  சரி)
கல்வாரி ன்    ைவ ல்
என் ைடய இரட் ப்ைப சம்பா த்தார்.

ம ப  ம் நான் உங்கைளப் பார்க் மட் ம், ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இப்ெபா   
நாம் நம் ைடய கரங்கைள அவ க்  ேநராக உயர்த் ேவாம்.

நான் அவைர ேந க் ேறன் , நான்  அவைர ேந க் ேறன் .
ஏெனனில் அவர ் ந் ......


