
இ வைர சண்ைட ட்டைவகளில்   கப்ெபரிய  த்தம்
Jeffersonville, Indiana, USA

62-0311

1.நன்  சேகா. ஆர்மன். கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.1

காைல வணக்கம், நண்பர்கேள.  ண் ம் இன்  காைல இங் ள்ளதற்  ம ழ்ச் யைட ேறன் . 
இ  எனக்ேக எ ர்பாராத ஒன்  என்  நிைனக் ேறன் , சைபேயா க் ம் அ  அப்ப த்தான்  என்  
நிச்சயம் அ ேவன். நான் ப த் க்ெகாண்   ந்தேபா  (நன் , சேகாதரி) சைபக்  
அளிப்பதற்ெகன கர்த்தர்   ய ஒன்ைற என் இ தயத் ல்அ ளினார.் அதற்கான ேநரம் வந்  
 ட்ட  என்  எண்ணிேனன் . நான் இங்  வந்  ேசர்ந்த ேபா , இந்த ஞா   இங்  ப்ேபன்  என்  
அ யாதவனாய், சைபக்  அளிக்க ஒ  ெசய் ைய ைவத்  க் ேறன்  என்  அ  த்ேதன் . 
கர்த்த க் ச ்  த்தமானால், அ த்த ஞா றன்  அச்ெசய் ைய அளிக்க   ம்  ேறன் . அ  
அ க ேநரம்  க் ம்; 12.30 அல்ல  1  மணிக்   ன்    யா . என் இ தயத் ல் அேநக 
நாட்களாக ஒ  எண்ணம்    ெகாண் ள்ள . நான் ஏன்   ேசஷ ஊ யத் ல்   ரமாக இல்ைல 
என்பைதக்   த்  ெபா  ஜனங்க க்  ப லளிக்க கடைமப்பட் ள்ேளன் . இைதக்   த்த 
எல்லா டங்களி ம்  ரசங் த்   க் ேறன் . ஆனால் அ  அளிக்கப்பட ேவண் ய இடத் ல் 
அளிக்கப்பட ல்ைல. எனேவ, கர்த்த க் ச்  த்தமானால், அ த்த ஞா றன்  என் ேநரத்ைத 
எ த் க் ெகாண் , அதற்கான காரணத்ைத எ த் க் காண் த் , என்ன நடந்  ெகாண்  க் ற 
ெதன்  ேவதப்  ரகாரமாக உங்க க்  அ  க்க   ம்  ேறன் . பா ங்கள்? அெதல்லாம் 
என்னெவன் . ஏெனனில் உடன யாக நான்  ஒ க்கால்  ெவளிநா  க க்ேகா அல்ல  
ேவெறங்கா  ம் ெசல்ல ேவண்   க் ம். அவர ்என்ைன எங்  அ ப் வாெரன்  அ ய நான்  
காத் க்ெகாண்  க் ேறன் .

2. ன்  இர க க்  அல்ல  இரண்  இர க க்   ன் , நள்ளிர ல்  எனக்  ெதாைலேப  
அைழப்  வந்த  -அ  ஆஸ்பத் ரி  ள்ள ஒ  ஸ் ரீக்காக ெஜபம் ெசய்யேவண் ெமன் . 
அவர்கள் என்ைன ெதாைலேப  ல் அைழத்  ெஜ க்கக்   னார்கள். அந்த ஸ் ரீ ன்  ெபயைர 
மறந்  ட்ேடன் . அவர்கள் நம  சைப  ள்ள சேகாதரி   ம  ேஜம்ஸ்  ெபல் அவர்க க்  
 ேந   என்றனர். சேகாதரி ெபல் க ப்  சேகாதரி,  க ம் உத்தம ம் அ ைம மானவர்கள் . 
அவர்கள் என்னிடம்   ன ெபயர ்ெஷப்பர்ட ் என்  நிைனக் ேறன் . எனேவ நான் ப க்ைகைய 
 ட்  எ ந்   ழங்கால் ப  ட் , என் மைன  டம் (ெதாைலேப  மணி அவைள உறக்கத்  
னின்  எ ப் ன ), 'நாம்   ம  ேஜம்ஸ்  ெபல் ன்   ேந     ம  ெஷப்பர் க்காக ெஜபம் 
ெசய்யேவண் ம்'' என்ேறன் .
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எனேவ நாங்கள்  அவர்க க்காக ெஜபம் ெசய்  ப க்ைகக்  ெசன்ேறாம். அ த்த நாள் பத்  
அல்ல  ப ெனான்  மணியள ல் எங்க க்  ம ப  ம் ெதாைலேப  அைழப்  வந்த . அ  
 ல் , அவன், அ    ம  ெஷப்பர்ட ்அல்லெவன் ம், அ    ம  ெபல் அவர்கேள என் ம் 
  னான் -    ம  ெபல் ன்   ேந   அல்ல,   ம . ெபல்ேல ேமாசமான நிைல ல் 
ஆஸ்பத் ரி ல் ேசர்க்கப்பட் ள்ளதாக அ  த்தான் . நாங்கள்  ஆஸ்பத் ரிக்   ைரந்ேதாம். 
ஆனால் அவர்கள் காலமா  ட்டார்கள் . கர்த்தர்   ம .ெபல்ைல  ட் க்  அைழத் க் 
ெகாண்டார.்

3

சேகாதரி ெபல் அேநக ஆண் களாக எங்க டன்  சைப ல்  க ம்   வாசத் டன்  
தானியத்ைத ேசர்ப்பவர்களா  ந்தார்கள் . அவர்க  ைடய கணவர் ேஜம்ஸம் நா ம் என் 
தந்ைத டன்  அேநக ஆண் க க்   ன்  ஒன்றாக பணி ரிந்ேதாம். நாங்கள்  
ெபன் ல்ேவனியா   ந்  ேகால் ேகட் க்   ச் கள்  ெகாண்  வ வ  வழக்கம். அ   ப்ப  
அல்ல  அதற் ம் அ கமான ஆண் க க்   ன்  என்  நிைனக் ேறன் . நாங்கள்  சேகாதரி 
ெபல்ைல ேந க் ேறாம். அவர்கள்  க ம் நல்லவர்கள்.
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அவர்க க்   த்தப்ைப ேகாளா  இ ந்ததாம். அவர்க ைடய உடல் நிைலைய நன்  
அ ந்  ந்த ம த் வர ் அந்ேநரத் ல் அங்  இல்ைல. ஒ    ய ம த் வர ் அவர்கைளப் 
பரிேசா த்   ட் , அவசர அ ைவ   ச்ைச ெசய்ய ேவண் ெமன்  ஆேலாசைன   னாராம். 
அவர்கள் அ ைவ   ச்ைச   ந்   ள ல்ைல. அவர்கைள எப்ெபா  ம் கவனிக் ம் 
ம த் வர ் இ ந்  ந்தால் , அ ைவ   ச்ைச ெசய்ய ேவண் ெமன்  ஆேலாசைன 
    க்கமாட்டார.் ஏெனனில் அவர்கள்  ப மனான உடல்  ெகாண்டவர்கள் . அவர்க ைடய 
 த்தப்ைப  க ம் ேமாசமான நிைல   ந்த . அ ல் கற்கள்  அல்ல  ேவெறதா  ம்  
இ ந்  க் ம் என்  நிைனக் ேறன்  கர்த்தர் இரக்கமா  ந்தார். இதற்   ன்  அவர்க க்  
அேநக ைற  த் தப்ைப தாக் தல்கள்  ஏற்பட் ள்ள . ஆனால் கர்த்தர் அவர்கைளப் பா காத்  
வந்தார். ஆனால் இப்ெபா ேதா...... எல்லாவற்ைற  ம்   வ மாக அளந்  ேநாக் ேவாமா னால், 
சேகாதரி. ெபல்ைல கர்த்தர் அைழத் க் ெகாண்டார.் இந்த  தமாகத் தான் அவர்கள் ேபாக 
ேவண்   ந்த  என்  நாம்  றலாம். பார்த் ர்களா?
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அ  எப்ப ேயா தவ ப்ேபான . அ  எனக்  அ  க்கப்பட்டேபா  அ    ம  -   மாரி 
ெஷப்பர்ட ் என்  நிைனத்ேதன் . எனக்   மாரி ெஷப்பர்ட்ைட ெதரியா . ஒ க்கால் அவர்கள் 
இன்  காைல இங்  க்கலாம். அவர்க ைடய  கத்ைதப் பார்த்தால் , அவர்கள் யாெரன்  
எனக் த் ெதரியலாம். ஆனால் அ    ம  ெஷப்பர்ட ் என்   றப்பட்ட . அ    ம  ெபல் 
என் ம், அவர்கள் ேமாசமான நிைல ல் இ க் றார்கள்  என் ம் அ ந்  ந்தால் , நான்  உடேன 
அவர்க க்காக மன்றா   ப்ேபன் . அைத நாம் ெசய்ய கர்த்தர்   ம்ப ல்ைல ேபா ம். எனேவ,
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ேதவனிடத் ல்  அன்     றவர்க க்  சகல ம்நன்ைமக்  ஏ வாக நடக் றெதன்  
அ ந்  க் ேறாம். சேகாதரி ெபல் கர்த்தைர ேந த்தார்கள்  என்  நான் உ  யாக அ ேவன்; 
அவர்கள் நல்லவர்கள் .

அவர்கள் நம் ல் ஒ வர.் இங்  நிற ேவ பா  எ  ம் இல்ைல. ேதவ ைடய   ம்பத் ல் நிற 
அ ப்பைட ல்  ேவ பா  எ  ம்  ைடயா . நாம்  கப் , ப ப் , க ப் , மஞ்சள் , ெவள்ைள 
நிறத்தவர் எ வா  ப்  ம் பரவா ல்ைல. நாம் அைனவ ேம   ஸ்  க் ள்  சேகாதர ம் 
சேகாதரிக மா  க் ேறாம். எனேவ, சேகாதரி ெபல்ைல நாம் ேந க் ேறாம். இந்த  டாரத் ல் 
இனி அவர்கைளக் காண மாட்ேடாம். சேகாதரி ெபல் கரகரப்பான ெதாண்ைட ல் 'ஆெமன் ' என்  
அந்த  ைல   ந்    வைத நான் இனி ேகட்கமாட்ேடன் . அவர்கள்  ட் ற்  
எ த் க்ெகாள்ளப்பட்டார்கள் . அங்  கர்த்தரா ய இேய ைவக்   த்  ேப வார்கள்.
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நான் சரியாக  ரிந்  ெகாண்ேடன்  என்றால் ( ல நி டங்க க்   ன்  வைர அைத நான் 
அ ய ல்ைல) அவர்க ைடய சவ அடக்கம் இந்த சைப ல், வ ம் ெசவ்வாய்க் ழைமயன்  1 
மணிக்  நைட ெப ம். நா ம் நீங்க ம் அடக்க ஆராத ைனைய நடத்த ேவண் ெமன்  
நிைனக்  ேறன். (சேகா.  ரன்ஹாம் சேகா.ெந  டன்  ேப  றார் - ஆ ).

நம  சைப ன் எண்ணிக்ைக, இன்  காைல நம  சேகாதரி ெபல் ன்  காரணமாக ஒன்  
 ைறந்  ட்ட . இப்ெபா   நாம் சற்  ேநரம் நின்  தைல வணங் ேவாம்.
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 வ க்ெகல்லாம் ேதவேன,  வைனக் ெகா ப்பவேர, அைத எ த் க்ெகாள்பவேர, பைழய 
காலத்  ேயா    ன்  தமாக,  ' 'கர்த்தர் ெகா த்தார். கர்த்தர் எ த்தார்; கர்த்த ைடய 
நாமத் க்  ஸ்ேதாத் ரம்.  ல ஆண் க க்   ன்  ேதவ ைடய காணியாட்  ல் எங்க டன்  
ஒ    மகளாக இ க்க நீர ் சேகாதரி ெபல்ைல அ ப் னீர.் எங்கள்   ன்னிைல ல் அவர்கள் 
காண் த்த ஒவ்ெவா  ஊக்கத் ற் காக ம் நாங்கள்  உமக்  நன்  ெச த்   ேறாம். அவர்கள் 
பா வ  ம், சாட்  ெகா ப்ப  ம் எவ்வளவாக ஊக்கம் ெகாண்டார்கள்! அவர்கள் ஆ  ல் 
நிைறந்  ஆர்ப்பரிப்பார்கள். இேய    ஸ்  ன்    ேசஷத்ைதக்   த்  அவர்கள் 
ெவட்கப்படேவ ல்ைல. அ  அவர்க க்  இரட் ப் க்ேகற்ற ேதவ ெபலனா  ந்த . 
அவர்க ைடய ஆண் கள் கணக் டப்பட்    ந்   ட்ட . நாங்க ம் எங்கள்  அைழப் க்  
ப ல்  ற ேவண் ய சமயம் வ ம் என்  அ ந்  க் ேறாம். அவர்கைள எங்கள்  மத்    ந்  
உம  ச கத் க்  எ த் க்ெகாண் ர். நாங்கள்  இவ் டம்  ட் ச்ெசல் ம் ேபா , 
உண்ைமயாகேவ ேதவ ைடய ச கத்ைத அைட ேறாம்.

ஓ, ேதவேன, எல்ேலா க்காக ம் நாங்கள்  உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம். என் நண்ப ம் 
அவர்க ைடய கணவ மா ய ேஜம்ைஸ ம், அவர்க  ைடய மகைன ம், மகள்கைள ம், 
அவர்கள் உற னைர ம்  ஆ ர்வ க் மா  ெஜ க் ேறாம். இரா வத்  ள்ள அவர்க ைடய 
மகன் ெஜர்மனி   ந்   மானம்  லம் இங்  வந் ,  ரிந்  ெசன்ற அவ ைடய தாய்க்  
இ   மரியாைத ெச த் வான்  என்  நாங்கள்  ேகள் ப்ப  ேறாம். அந்த வா ப ைடய 
இ தயம் இன்  காைல எவ்வளவாக   த் க்ெகாண்  க் ம்! ஆண்டவேர, அவ க்காக 
ெஜ க் ேறன் . ேதவேன, அவைன ஆ ர்வ  ம்.  ம் ைய ஆ ர்வ  ம் . அவன் தன்   ம்பத் ன்  
 வனத் க்காக எவ்வள  க னமாக உைழப்பைத நாங்கள்  கண்  க் ேறாம்! அந்த ெபரிய 
  ம்பம்  ரிந்  டாமல், அந்தக்   ம்பச் சக்கரம் ம  ற ம் உைட யாமல் அப்ப ேய இ க்க 
ேவண் ெமன்  ெஜ க் ேறன் .

9

ஆண்டவேர, நாங்கள்  எங்கள்  கவசங்கைள ம் கச்ைசகைள ம் இ கக் கட் னவர்களாய், ஒ  
வாரத் க்   ன்  ந்த எங்கள்  எண்ணிக்ைக ல் ஒன்   ைறந்தவர்களாய், நாங்கள்  
 த்தத் ற்  ெசல்ல அ ள்   ரி ம். நாங்கள்   ன் ெசல் ம்ேபா , எங்கைள நீர ் காப்பாற் , 
ெபலப்ப த் , எங்க க்  உத  ெசய் ராக, இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

 ரிந்  ெசன்ற சேகாதரி ன்  ஆத் மா சமாதானத் டன்  இைளப்பா வதாக!10

அவர்க ைடய அடக்க ெசய்  ஞா றன்  -  இல்ைல ெசவ்வாயன்  இங்   ரசங் க்கப்ப ம் 
என்  அ  க்க   ம்  ேறன் . வரக்  ய யாவைர ம் அைழக் ேறாம். சேகா. ெந ல் 
ஒ ங் க ளின் பட் யைல ைவத்  க் றார ் என்  நிைனக் ேறன் ....... உங்களிடம் இ க்  
றதா? (சேகா.  ரன்ஹாம் சேகா. ெந ல் டன்  ேப  ன்றார்- ஆ ).

இப்ெபா  , இன்  நான்  . . .  அேநகர ் இல்ைல ,  சேகாதரன் , சேகாதரி ஸ்லாட்ட க்  
இ க்ைககள்  ெகாண்  வந்  தரப்பட்டால்....... சேகாதரி ஸ்லாட்டர,் நீங்கள்  ெதாைலேப  ன்  
 லம் ெகா த்த ெசய்  எனக் க்  ைடத்த . நான் மற்ற சேகாதரி ஸ்லாட்ட க்காக -  சேகாதரி 
 ன் ஸ்லாட்ட க்காக ெஜ க்க உடேன ெசன்ேறன் . அவர்க க் ள்ள  யல் யா   லரீ யா 
(tularemia)  க ம் ேமாசமான . அவர்கள்  கமா   வார்கள்  என்  நாம் ேதவைன 
  வா க் ேறாம்.

11

இப்ெபா   ேவதவாக் யங்கைளப் ப க்க   ம்  ேறன் . இன்  காைல ,  என் ேநரத்ைத 
எ த் க்ெகாண் , உங்க க்  கற் க்க   ம்  ேறன் . நான் அரிேசானா   ந்  வந்த  தற்  
என் ெதாண்ைட  ண்ணா ள்ள . அ த்த ஞா   மறக்க ேவண்டாம்.  ல்   ளம்பரங்கைள 
ஏற்கனேவ தபா ல் அ ப்  ட்டான்  என்  நிைனக் ேறன் . அ  நீண்ட ஆராதைனயா  க் ம். 
எனேவ  ேநரத்ேதா  வா ங்கள்.  நாங்கள்  9.30  மணிக்  ெதாடங்க    ம்  ேறாம்  -  10

12
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மணியள ல். அ  1 மணிக்  12.30 அல்ல  1.00 மணிக்     ெப ம்.  ன்  அல்ல  நான்  
மணி ேநரம் அல்ல  அதற் ம் அ கமாக .

நான் ேவதவாக் யங்கைள எ த்  உங்க க்   ன்பாக ைவக்க   ம்  ேறன்  
(ெபன் ைல ம் கா தத்தா ைள ம் ெகாண்  வா ங்கள்). உங்க க்  ேகள் கள் 
இ க் மானால் , ேக ங்கள் . நாங்கள்  அதற்   ளக்கம்  ற யல் ேவாம். உங்க க் த  ெசய்ய 
நாங்கள்   ைனேவாம்.

 தலாவதாக  ல ேவதவாக் யங்கைளப் ப ப்ேபாம். ேவதாகமத் ல்  ன்  இடங்களி  ந்  
ப க்க   ம்  ேறன் .  த ல் (  த் க்ெகாள்ள   ம் னால், ெபன் ல் இ ந்தால்   த் க் 
ெகாள்ள ம்)  -  நான்  அேநக ெபா ள்கைள -  இல்ைல, அேநக ேவதவாக் யங்கைள   ப் ட 
  ம்   ேறன்.  தலாவதாக, 1ேப   5:8-10,  ற  எேப யர ்6:10-17, தானிேயல்  12:1-14.

13

நாம் ேநரத்ைத எ த் க்ெகாண்  இைவகைளப் ப ப்ேபாம்.  (அ கபட்சம் எல்ேலா ேம 
உட்கார்ந்  ெகாண்  க்  ன்றனர ்- ஒ   லர ்மாத் ரேம  ன்பக்கத்  ம் பக்கங்களி ம் நின்  
ெகாண்  க் ன்றனர.் நாங்கள்    மானவைர  ரிதமாக   த்  ட் , உங்கைள 
அ ப்   ேவாம்.  ற  நாங்கள்   யா யஸ்த க்காக ெஜ க்கப ்ேபா ேறாம்.

14

 க ம்  யா ப்பட் ள்ள ஒ      மாட்  இங்  க் றாள். ேநற்  அவள்  க ம் 
 யா ப்பட்  ந்ததாக ேகள் ப் பட்ேடன் . அவ க்  நான்  ெஜ ப்பதற்   ன்பாக, இன்  காைல 
அவள் ெசய் ையக் ேகட்க ேவண் ெமன்  எண்ணிேனன் . அந்த  மாட்  ன்  நிைல எனக் த் 
ெதரி ம். அவள்  க ம்  யா ப்பட்  க் றாள் . ஆனால்  யா   ன் ேமல் ெவற்   றந்த 
மகத்தான பரேலாகப்  தா ஒ வர ்நமக் ண் .

ஒ     கட் ைர உள்ள . அைத எல்ேலா ம் ேகட்க   ம . உட் அைத ப ப்பார்களா என்  
ேகட்ேடன் . அவர்கள்  அப்ப  ெசய்ய     மன ல்லாதவர்களா   க் றார்கள் . அந்த 
கட் ைர ல் , ெதய் க  கமளித்தைலக் கண்டனம் ெசய்த ம த் வர ்ஒ வர ் -  அைதக்    த்  
அவ ைடய அ வலகத் ல் யா ம் ேப வதற்   ட அவர ்அ ம க்க மாட்டார்; அவ ைடய நர்ஸ்  
உட்பட. ஒ நாள்  ற் ேநாய் ெகாண்ட ஒ  ேநாயாளி   ச்ைசக்காக அவரிடம் வந்தாள். அவர ்
அத டன்  எவ் த ெதாடர் ம் ெகாள்ள   ம்பாமல், அவைள ேவெறா  ம த் வ சாைலக்  
அ ப் னார.் அவர்க ம்  எவ் த ெதாடர் ம் ெகாள்ள   ம்ப ல்ைல. அவைள  ட் க்  
அ ப்  ட்டனர.்
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அ  மார் ல் இ ந்த . அ   க ம் ேமாசமான நிைலையயைடந்த . ேதால்  ன்னப்பட் , 
 ற் ேநாய் மார்ைப அைடந் , எ ம் க் ள் ெசன்  ந்த . நான் என்ன    ேறன்  என்  
உங்க க் ப்  ரி ற  என்  நம்  ேறன் . நார்ேவ   ந்  வந் ள்ள நம  ம த் வர ் நண்பர ்
இன்  காைல நம் டன்  அமர்ந்  க் றார.் அவள் அ ைவ   ச்ைச  ன்  லம் தன் மார்ைப 
எ த்    ம்ப  ேகட் க்ெகாண்டப யால் , ம த் வர ் அதற்கான ஆ தங்கள்  அைனத்ைத ம்  
தயார் ெசய்தார.் அ ைவ   ச்ைச ன்  ேபா  இரத்தம் அ கமாக ெவளிவ ம். எனேவ 
கட் ேபா வதற்கான எல்லாவற்ைற ேம அவர ் ஆயத்தம் ெசய்தார.் நர்ஸ ம்  அந்த ஸ் ரீைய 
ஆயத்தம் ெசய் , அ ைவ   ச்ைச அைறக்  ெகாண்  வந்   ட் , ம த் வ ம் அவ ைடய 
உத யாள ம் உபேயா க்க ேவண் ய ஆ தங்கைளக் ெகாண் வரச் ெசன்றனர.் அங்  
 வாைலக ம் மற்றைவக ம் இ ந்தன. அவர்கள்  அ ைவ   ச்ைச ெதாடங்கப்ேபானார்கள். 
அவர ்ஆரம் ேபா ....

16

அவ ைடய கணவர், அந்த அைற ன்   ைல ல் உட்கார்ந்  ெஜபம் ெசய்ய அ ம  
ேகட்டார.் அவர் பரி த்தம்  ரசங் யார்' (holiness Preacher). அவர ்ப க்ைக ன்  கால் பாகத் ல் 
உட்கார்ந்  ெகாண்  ெஜபம் ெசய்யத் ெதாடங் னார். அ  ம த் வ க் ப்   க்க ல்ைல. 
அவர ்அவைரப் பார்க்காதவைர ல், அ  அவைரத் ெதாந்தர  ெசய்யா  என்  எண்ணின்வராய் , 
'சரிெயன்  ஒப் க்ெகாண்டார.் அவர ்மயக்க  ற்  ழாமல் இ க்க ேவண் ம்.
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அவர ்அங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  ந்தேபா , அைற ல் பரபரப்  
ஏற்பட்ட . மார்ைப அ த்  எ ப்பதற்காக ம த் வர ் ஆ தங்க டன்  வந்தார். அவர ் கட்ைட 
ஒவ்ெவான்றாக அ ழ்த்தேபா , மார் ல் ஒ  த ம்  ட இல்ைல -  ஒ  த ம்  ட இல்ைல! 
அவர,்''அ  மைறந்   ட்டதா?'' என்றார்....... நர்ஸ்  அவ ைடய சாட் ையக்   னாள். இ வ ம் 
ெசன்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத ன ராக மா , பரி த்த ஆ  னால் நிைறந் , கர்த்தைர ேச த்  
வ  ன்றனர.்
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ஒ  த ம்  ட இல்ைல! டாக்டர் ஹால் ப் க் என்பவேர இைதக்   த்  சாட்  ெகா த்தார். 
அவர,்  ' 'அதற்  ஒ  நி டம்  ன் தான், அந்த ஸ் ரீ அங்  ப த் க் ெகாண்  ந்தாள். நர்ஸ்  
அங்  ந்தாள். அந்த பயங்கர  ற் ேநாய் மார்ைப பா த்  ெவளிேய தள்ளி நின்ற . ஒ  நி டம் 
க த்  கட்ைட அ ழ்த்  பார்த்தேபா , ஒ     த ம்  ட இல்ைல'' என்றார். அவர ்
அெமரிக்கா ல்  கச்  றந்த ம த் வர்களில் ஒ வர.் அப்ெபா ேத அவ க்  உ  யான 
நம் க்ைக  றந்ததாக அவர ்  னார.் ஆ  ம் அதற்   ன்  அவர ்ஒ  சைப ன்   ப்பராக 
இ ந்தார.் பா ங்கள்?

19

நாம் நல்லவர்களாக இ க்கக் கற் க்ெகாள்ள சைபக் ச் ெசல்வதாக ஜனங்கள்  
க   ன்றனர.் நண்பேன, அ வல்ல. அவர ் ன்  ந்த  ேபாலேவ எப்ெபா  ம்  மகத்தானவராக
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இ க் றார,் அவர ்எக்காலத் ம் அப்ப ேய இ ப்பார.் அவர்.... அவைர நாம் ேந க் ேறாம்.

இப்ெபா   1 ேப   5ம் அ காரம், 8 தல் 10 வசனங்கைளப ்ப ப்ேபாம் :20

ெதளிந்த  த்  ள்ளவர்களா   ங்கள் ,   த்  ங்கள் ; ஏெனனில், உங்கள்  
எ ராளியா ய  சாசானவன்  ெகர்ச் க் ற  ங்கம் ேபால் எவைன   ங்கலாேமா 
என்  வைக ேத ச்  ற் த்  ரி றான் .

  வாசத் ல்  உ  யா   ந் , அவ க்  எ ர்த்  நில் ங்கள் ; உலகத்  ள்ள 
உங்கள்  சேகாதரரிடத் ேல அப்ப ப்பட்ட பா கள் நிைறேவ  வ  றெதன்  
அ ந்  க்   ர்கேள.

  ஸ்  இேய  க் ள்  நம்ைமத் தம  நித் ய ம ைமக்  அைழத்தவரா  க் ற 
சகல   ைப ம் ெபா ந் ய ேதவன் தாேம ெகாஞ்சக் காலம்  பாடப க் ற 
உங்கைளச ் ர்ப்ப த் , ஸ் ரப்ப த் , பலப்ப த் , நிைல நி த் வாராக.

ேதவன் எவ்வளவாக ஸ்ேதாத்தரிக்கப் பட ேவண் யவர்!21

இப்ெபா   எேப யர ் நி பம் ....... இப்ெபா   எேப யர ் நி பம்.  6ம் அ காரத் ற்  
  ப் ,  1 0   தல் 1 7  வசனங்கைள வா க்க   ம்  ேறாம். இைவகைளக்   த்  
ைவத்  க் ேறன் .

கைட யாக, என் சேகாதரேர, கர்த்தரி ம் அவ ைடய சத் வத் ன்  வல்லைம  ம் 
பலப்ப ங்கள் .

நீங்கள்   சா ன்  தந் ரங்கேளா  எ ர்த்  நிற்கத்  ராணி ள்ளவர்களா ம்ப , 
ேதவ ைடய சர்வா தவர்க்கத் ைத ம் தரித் க்ெகாள் ங்கள்.

ஏெனனில், மாம்சத்ேதா ம்

இரத்தத்ேதா மல்ல,  ைரத்தனங்கேளா ம், அ காரங்கேளா ம், இப் ரபஞ்சத் ன்  
அந்தகார ேலாகா ப கேளா ம், வான மண்டலங்களி ள்ள ெபால்லாத ஆ களின்  
ேசைனகேளா ம் நமக் ப் ேபாராட்டம் உண் .

ஆைகயால்,  ங்  நாளிேல அைவகைள நீங்கள்  எ ர்க்க ம், சகலத்ைத ம் ெசய்  
  த்தவர்களாய் நிற்க ம்  ராணி ள்ளவர்களா ம்ப க் , ேதவ ைடய 
சர்வா தவர்க்கத்ைத ம் எ த் க் ெகாள் ங்கள் .

சத் யம் என் ம் கச்ைசைய உங்கள்  அைர ல் கட் னவர் களா ம், நீ ெயன் ம் 
மார்க்கவசத்ைதத் தரித்தவர்க ளா ம்,

சமாதானத் ன்    ேசஷத் ற் ரிய ஆயத்தம் என் ம் பாதரட்ைசையக் கால்களிேல 
ெதா த்தவர்க ளா ம்,

ெபால்லாங்கன்  எய் ம் அக் னியாஸ் ரங்கைளெயல்லாம் 
அ த் ப்ேபாடத்தக்கதாய், எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக   வாசெமன் ம்  ேகடகத்ைதப் 
  த் க் ெகாண்டவர்களா ம் நில் ங்கள் .

இரட்சணியெமன் ம் தைலச ்  ராைவ ம், ேதவவசனமா ய ஆ  ன் 
பட்டயத்ைத ம் எ த் க் ெகாள் ங்கள் .

இப்ெபா   தானிேய ன்   த்தகத்  ற்  ெசல்ேவாம். இன் ம் வா க்க   ம்  ேறன் . 
இப்ெபா   தானிேயல் 12ம் அ காரம்,  தலாம் வசனம் ெதாடங்  நீண்ட பாகமாக ப னான்காம் 
வசனம் வைரக் ம் வா க்க   ம்  ேறன் .

22

உன்  ஜனத் ன்  த் ர க்காக நிற் ற ெபரியஅ ப யா ய  காேவல் 
அக்காலத் ேல எ ம் வான்; யாெதா  ஜா யா ம் ேதான் ன   தல் அக்காலமட் ம்  
உண்டா ராத ஆபத் க் காலம்வ ம்; அக்காலத் ேல  ஸ்தகத் ல் 
எ    க் றவர்களாகக் காணப்ப  ற உன்  ஜனங்கள்  அைனவ ம் 
   க்கப்ப வார்கள்.

   ன்   ளிேல நித் ைர பண்  றவர்களா ய அேநகரில்  லர ் நித் ய 
 வ க் ம்,  லர ்நித் ய நிந்ைதக் ம் இகழ்ச் க் ம்   த்  எ ந்  ப்பார்கள் .

ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத் ன்  ஒளிையப் ேபால ம், அேநகைர நீ க்  
ட்ப த்  றவர்கள்  நட்சத் ரங்க ைளப்ேபால ம் என்ெறன்ைறக்  ள்ள 
சதாகாலங்களி ம்  ரகா ப்பார்கள் .

தானிேயலா ய நீேயாெவன்றால் ,    காலமட் ம் இந்த வார்த்ைதகைளப் ைத 
ெபா ளாக ைவத்  ைவத் , இந்தப்  ஸ்தகத்ைத  த் ைரேபா ; அப்ெபா   
அேநகர ்இங் ம் அங் ம் ஓ  ஆராய்வார்கள் , அ  ம் ெப  ப்ேபாம் என்றான்.
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அப்ெபா   ,  தானிேயலா ய நான் ஆற் க்  இக்கைர ல் ஒ வ ம் ஆற் க்  
அக்கைர ல் ஒ வ மா ய ேவேற இரண்  ேபர ்நிற்கக்கண்ேடன் .

சணல் வஸ் ரம் தரித்தவ ம், ஆற் ன்  தண்ணீர்களின்  ேமல் நிற் றவ மா ய 
  ஷைன ஒ வன்  ேநாக் : இந்த ஆச்சரியமானைவகளின்      வர எவ்வள  காலம் 
ெசல் ம்என்  ேகட்டான் .

அப்ெபா   சணல் வஸ் ரம் தரித்தவ ம் ஆற் ன்  தண்ணீர்களின்  ேமல் 
நிற் றவ மா ய   ஷன்  தம் ைடய வல  கரத்ைத ம் தம் ைடய இட  
கரத்ைத ம் வானத் க்  ேநராக ஏெற த் , ஒ  கால ம் , காலங்க ம், 
அைரக்கால ம் ெசல் ம் என் ம்; பரி த்த ஜனங்களின்  வல்லைமையச்  தற த்தல்  
    ெப ம்ேபாேத இைவகெளல் லாம் நிைறேவ த்  ெமன் ம் என்ெறன்ைறக் ம் 
  த்  க் றவர ்ேபரில் ஆைண டக் ேகட்ேடன்

இங்  நி த் க்ெகாள்ளலாம் என்  நிைனக் ேறன் .

இ   ந் , இ வைர சண்ைட ட் டைவகளில்   கப்ெபரிய  த்தம்' என் ம் ெபா ைள 
(அைத ெபா ள் என்  அைழக்கக்   மானால்) ெதரிந்  ெகாள்ள   ம்  ேறன் . அைதேய 
ெபா ளாக உபேயா க்க எண்  ேறன்.

23

அைத இன்  காைலக்கான ெபா ளாக எப்ப  ெதரிந் ெகாண்ேடன்  என்றால், நா ம் 
சைப ன்  இரண்  தர்மகர்த்தாக்க  ம் அரிேசானா க்  ெசன்  இப்ெபா   தான்    ம்  
வந்ேதாம். உண்ைமயாக நாங்கள்   னிக்  ள்ள சேகா. ஷரியட் ன்   டாரத் ல்  ட்டங்கள்  
நடத்த ெசன்  ந்ேதாம். ஆனால் ஏற்கனேவ ஒ  சேகாதரன் ஒ   டாரத் ல் அங்   ட்டம் 
நடத் க் ெகாண்  ப்பைதக் கண்ட ம், எனக்   ட்டம் நடத்த மன ல்ைல. அப்ப யானால் 
ஞா   பள்ளி ைவக்கலாம், அ  மற்ற சைப ஆராதைனகைள பா க்கா  என்  நிைனத்ேதன். 
ஆனால் அந்த சேகாதரன் ஞா   பகல் ஆராதைன ஒன்ைற ஏற்பா  ெசய்  ந்ததாக அ ந்ேதாம் . 
எனேவ சேகாதரர்களா ய நாங்கள்  அந்த நாைள அப்ப  க ப்பதற்  ப லாக (நாங்கள்  
ேவட்ைடக்  ேவ  ெசன்  ந்ேதாம்), பட் னத் க்  ெசன்  ஆயத்தமா  ,  சேகா. ஆலனின் 
 ட்டத் ற்  ெசன்ேறாம்.  (சேகா. ஏ .  ஏ .  ஆலன்  ட்டங்கள்  நடத் க்ெகாண்  ந்தார.் சேகா. 
ஆலன் மகத்தான  ரசங்கம் ஒன்ைற நிகழ்த் னார். அைத ேகட் ம் நல்ல வாய்ப்  எங்க க்  
 ைடத்த  -  பாடகர ்பா ன பாடல்கைளக் ேகட்க ம்; அவர்கள் உரக்க பா னார்கள் . அ  நல்ல 
ஆராதைனயா   ந்த .

24

அதன்  ன் , வ ெந க் கர்த்த ைடய கரத்ைதக் கண்ேடாம். நாங்கள்  ெசன்ற  ட ெமல்லாம் 
கர்த்தரா ய இேய  எங்கைள சந் த்தார.் வனாந்தரத் ல் தனிைம ல் இ ப்ப ல் ஒ  
 ரத் ேயாகம் உண் . அப்ப  தனிைம ல் நீங்கள்  இ க் ம் ேபா , ஏேதா ஒன்  உங்கைள 
இ க் ற . அத்தைகய வனாந்தரமான இடங்கைள நான்   ம் வதற்  அ  ஒ  காரணம். 
அப்ெபா   சத்   ன்  வல்லைம  னின்  நீங்கள்  ெவளிேய  ன் ர்கள் .

25

இங்  அேநக  சா கள்  இ ந்தா ம்,  ரிைய ெசய்ய  சா க்  ஏதாவெதான்  
இராமல்ேபானால் , அவன் ெக    ைள க்க   யாதவனா    ன்றான்  ....... உங்க க்  
ஞாபக  க் றதா? ேல ேயானி  ந்  ெவளிேய  ரத்தப்பட்ட  சா கள்  அ கமாக ெக   
 ைள க்க எண்ணி, பன் க க் ள்  ேபாக  ம் ன. எனேவ,  ரிைய ெசய்வதற்ெகன 
 சா க க்  ஏதாவெதான்  அல்ல  யாராவ  ஒ வர ்அவ யம்.

26

அேத வ  ல் தான் ேதவ ம்  ரிைய ெசய் றார.் அவ க்  நாம் அவ யமா  க் ேறாம். 
நம்  லம்  ரிைய ெசய்ய அவர ் நம்    சார்ந்  க் றார.் எங்கள்  பயணத் ன்ேபா , அேநகர ்
தாங்கள்  கண்ட் ெசாப்பனங்க டன்  எங்களிடம் வந்தனர். அைவகளின்  அர்த்தத்ைத  ைழ ன்  
உைரக்க கர்த்தரா ய இேய  ஒ ேபா ம் தவற ல்ைல. அ . அப்ப ேய நிைறேவ ன ..,

27

ேவட்ைடப்ெபா  க்  எங்கைள நடத் ச்ெசன் , அ  எங்ேக ள்ள  என்  காண் க்க அவர ்
நல்லவரா  ந்தார். அவ்வா  இ ப்ப  என்ப   க ம் அ ைமயான . இர ல்    ட் , அைதச் 
 ற்  உட்கார்ந்  ெகாண்  மனித சஞ்சாரத் னின்  அேநக ைமல்கள்  ெதாைல ல் ெசன் , 
மைலகளின்  மத்  ல்   '  க் '  '  க் ' என்  எரிதல் (Flicker) என்ப . ஓர ் அ   க ம் 
அழகான .

அங்  தன் மைன  னால்  ெதால்ைல ஏற்பட்ட ஒ  சேகாதரன்  இ ந்தார.் அேநக 
ஆண் க க்   ன்  நான்  ட்டம் நடத் க்ெகாண்  ந்தேபா , அவள் தைலைய யர்த் னாள் . 
நான் தைல  னிந்  க்க ேவண் ெமன்  அவர்களிடம்     ந்ேதன் . அவ்வமயம் ேமைட ன்  
ேமல் ஒ  ஸ் ரீ இ ந்தாள். அ த்த ஆ  அவைள  ட் ப்ேபாக ம த்த . அந்த ேநரத் ல்தான்  
இந்த ஸ் ரீ அவபக் யாய் தன் தைலைய உயர்த் னாள் . அந்த அ த்த ஆ  ேமைட ன் ேம  ந்த 
ஸ் ரீைய  ட் , இந்த ஸ் ரீ  ள்    ந்த . இ  நடந்  ப னான்  ஆண் களா  ட்ட . அந்த 
ஸ் ரீ ேமாசமான நிைலையய ைடந் , அவ க்   ைளக் ேகாளா  ஏற்பட் , ெசய்யத்தகாத 
ெசயல்கைளப்  ரிந்  வந்தாள். உதாரணமாக, அவள் தன் கணவைர  ட்  ேவெறாவைன மணந்  
ெகாண்டாள்; அப்ப  ெசய்ததாக நிைன ல்ைல என்  அவள்   னாள் .

28

ம த் வர்கள்  அவைளப்  பரிேசா த்  தனர்  அதற்  நீங்கள்  என்ன  ெபயர்  ெசால் 29
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அைழக்  ர்கள்?... அம்னீ யாவாக (Amnesia) இ க் மாெவன்  அந்த ெபயர ்
என்னவா  ப்  ம். டாக்டர், அ  சரிெயன்  நிைனக் ேறன் . அ  அ வல்ல, அ  ஒ  ஆ . 
அந்த ஸ் ரீ எனக்  ஒ  நல்ல  ேந  . ஆனால் அன்   தல் அவள் என்ைன ேவண் ெமன்  
ெவ க்க ஆரம் த்தாள். (அ  எதனால் என்  உங்க க் த ்ெதரி ம்).

அவ ைடய கணவர் என்ைன அ  னேபா , நாங்கள்  ெஜபத் ற்காக அைற ல் 
 ழங்கால்ப  ட்ேடாம். அப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் இறங்  வந்தார். அவ்வள தான். 
அன் ர  அவ ைடய கணவ க்  அவர ் ெசாப்பனத் ல் ேதான் னார். அவர ் ெசாப்பனத் டன்  
என்னிடம் வந்தார். அ  ஏேதா ேக ெயன்  அவர ் நிைனத்தார். ஆனால் அவ ைடய மைன  
 கமாவதற்  அ ேவ ப ல் என்பைத அவர ் கண் ெகாண்டார.் பரி த்த ஆ யானவர் எவ்வா  
ஈ ப  ன்றார்! அங்   சானில் சேகா. நார்ம ட ம் மற்றவர்க ட ம் இ ந்தேபா  கர்த்தர் 
வல்லைமயாக  ரிைய ெசய்யத் ெதாடங் , காரியங்கைள ெவளிப்ப த் னார். ஒ  இர , இந்த 
 ர்மானத் க்  என்ைனக் ெகாண்  வந்த  என்னெவனில், நான் சேகா. உட், சேகா. சாத்மன் 
இவர்க டன்  நின் ெகாண்  ந் ேதன். அப்ெபா   இர  10 மணி  க் ம். நான் வானத்ைதப் 
பார்த் க்ெகாண்  ந் ேதன். அப்ெபா   ஒ  ஆச்சரியம் (awe) என்ைனப்   த்த . நான் 
அவர்களிடம், ''அந்த வானத் ன்  ேசைனகைளப் பா ங்கள் . எல்லாேம  ரண இைச ல் (harmony) 
அைமந் ள்ளன'' என்ேறன்.

சேகா. உட், அந்த இரண்  நட்சத் ரங்கள்  க அ காைம ல்  உள்ளன. அ  ஒ  
ஒளிையப்ேபால் காணப்ப  ன்  ற “ என்றார்.
30

நான்,  'சேகா. உட் ,  உங்க க் த ் ெதரி மா?  ஞ்ஞானத் ன்ப , அந்த  ப்பரில் (dipper), 
(அந்த     ப்ப ம், ெபரிய  ப்ப ம்); அந்த நட்சத் ரங்கள்  ஒன் க்ெகான்  இரண்  அங் லம் 
 ரம்  ட இல்லாத ேபால்  காணப்ப  ற . ஆனால் நமக் ம் அைவக க் ம் உள்ள ரத்ைதக் 
காட்  ம், அைவக க்   ைடேய உள்ள  ரம்  க அ கம். அைவ ஆ ரக்கணக்கான ைமல் 
ேவகத் ல்   ைய ேநாக் ப்  றப்பட்டால், இந்த   ையவந்தைடய  ற் க்கணக்கான 
ஆண் கள் ெசல் ம். இந்த மகத்தான வானபரப் ல் அவர்கள் ெதாைலேநாக்  க   ன்   லம், 
1200 ேகா  ைலட் ஆண் கள் (Lightyears)  ரத்  ள்ள ைவகைள மாத் ரேம காண    ன்ற  
என் ன்றனர்.  ( ரகங்க க்  ைடேய ள்ள  ரம் 'ைலட் ஆண் கள்' என் ம் அள னால்  
அளக்கப்ப  ன்ற . ஒளி ஒ   னா க்  1,85,000ைமல் ேவகம் ெசல்  ன்ற . அவ்ேவகத் ல் 
அ  ஒ  ஆண் ல் அைட ம்  ரேம ஒ  'ைலட் ஆண் ' என்  அைழக்கப்ப  ன்ற  - 
த ழாக் ேயான்). அதற்  அப்பாற்பட்ட  ரத்  ம் சந் ரன்க ம் நட்சத் ரங்க ம் உள்ளன. 
ேதவன் அைவ ஒவ்ெவான்ைற ம்   ஷ் த்தார.் அவர் அைவகளின்  மத்  ல் இ க் றார ்
என்ேறன்.
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நான்,''ஒ  ைற வானிைல ஆராய்ச்  நிைலயத் ல் என்னிடம் இவ்வா   றப்பட்ட . வான 
ரா கள்  கன்னிரா     ந்  ெதாடங் , கடக ரா ைய அைடந் , கைட யாக  ம்ம ரா  ல் 
   ன்றன.   ஸ்   தலாவதாக ேதான் ன  ஒ  கன்னிைக ல்  லேம .  அவர ்இரண்டாம் 
 ைற  தா ேகாத் ரத்   ங்கமாக வ  றார.் அந்த வானரா கைளக் காண நான் எவ்வளேவா 
 யன்ேறன் . என்னால்   ய ல்ைல. ஆனால் அைவ அங் ள்ளன. அதற்காக ப ன்றவர்கள்  
அைவ அங் ள்ளன என்ற வர். ேயா  அைதக் கண்டான் .அ  ஒ  காலத் ல் மனித க்  
ேவதாகமமாகத்  கழ்ந்த . ஆனால் ேகா க்கணக்கான ைலட் ஆண் கள்   ரத் ன்  மத்  ல் 
ேதவன்  ற்  ந்   ேழ ேநாக் ப் பார்க் றார், ப ல் அங்  க் றான் . என் தாயா ம் அங்  
எங்ேகா இ ந்  ெகாண்   ேழ ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  க் றார்கள் '' என்ேறன்.
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வானத் ன் ேசைனகளின்  ஒ ங்ைகக்   த்   ந் த்ேதன் . எ  ேம தவறான இடத் ல்  
ெபா த்தப்பட ல்ைல. எல்லாேம அைவக க் ரிய ேநரத் ல்  ரமமாக இயங் க் 
ெகாண்  க் ன்றன. ேதவ ைடய மகத்தான ேசைன -  இரா வ  ரர்கள் -  என் நிைன க்  
வந்த . சந் ரன்  அந்த ஒ ங்   ந்  தவ னால், ஒ   ல நி டங்க க் ள்    ையத் தண்ணீர் 
ம ப  ம்     ம்; அ   ன்ேபாலேவ ஒ ங் ன்ைம ம் ெவ ைம மாய் ஆ , தண்ணீரில் 
 ழ்   ம். சந் ரன்  எப்ெபா தா  ம் அைசந்தால், அ  ம ப  ம் அேத ெசயைலப்  ரி ம். 
சந் ரன்    ைய  ட்      அகன்  ெசன்றால் , அைலகள்  அதன்  டேவ தாழ்ந்    ன்றன. 
அ  ேதவ ைடய மகத்தான ேசைன.
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ேதவ ைடய மகத்தான ேசைன அங்  ப்பைத  ந் த்  பார்த்தேபா .......34

நாங்கள்  ப க்ைகக் ச் ெசன்ேறாம். இைவ ஒன் ம்  ட தங்கள்   ற் ப் பாைதைய  ட்  
 ல வேத ல்ைல என்   ந் க்க ஆரம் த்ேதன் . அைவ அைனத் ேம தங்கள்  பாைதகளில் 
உள்ளன. அைவகளில் ஒன்  நகர்ந்  ெசன்றால் , அ  ஒ  ேநாக்கத் ற்காகேவ. அ    ைய 
பா க் ம். அதன்  ைளைவ இப்ெபா   நாம் கண்ேடாம் -  அைவகளில்  ல ேவ  இடங்க க்  
நகர்ந்த காரணத்தால் , அ  எல்லாவற்ைற ேம பா க் ன்ற .

அப்ெபா   நான் நிைனத்ேதன்  . . . . . . . .  அந்த மகத்தான வானத் ன் ேசைனைய, 
எல்லாவற்ைற ம் ஒ ங் க் ள்  ெகாண்  வர, தங்கள்  தங்கள்  இடங்களில் இ க்க 
ேவண் யதா  க்க,    ன்  ேசைன ன்  ஒ ங் ன்ைமையக்   த்  என்ன? ஒன்  
ஒ ங்   ந்  மா ம் ேபா , அ    வைத ேம ஒ ங் ன்ைமக்  ெகாண் வந்     ற . 
ஒ  அங்கத்  னன்  ஒ ங்ைக   ட் ெவளிேய ம்ேபா ,  அ  ேதவ ைடய      ட்டத்  ைத ேம
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ெக த்    ற . நாம் ஆ  ன் ஒ ங்ைக அப்ப ேய ைவத் க்ெகாள்ள  யலேவண் ம்.

இன்  காைல நான் ேதவைன ேநாக்  ேவண் க்ெகாள்வ  என்னெவனில், இைத நாம் ஒ  
உண்ைமயான  கமளிக் ம் ஆராதைனயாகச் ெசய் , இன்  காைல இங்      ள்ள 
ஒவ்ெவா வைர ம் பரி த்த ஆ யானவர் தாேம ஒ  இைச க்  ெகாண் வந் , அதன் 
 ைளவாக தானாகேவ ஆத் ம சரீர  கம்  ைடக்க ேவண் ம் என்பேத -  நாம் மாத் ரம் 
நம் ைடய ஸ்தானத் ல் நிைல ெகாண்டால் .
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நான் ெதாடக்கத் ல்    ன  ேபான் ,  ற் ேநாயால்   க்கப்பட்  ந்த அந்த ஸ் ரீ - டாக்டர் 
ஹால்ப் க் அைத அ த்  எ த்  டப் ேபானார் -   றக க் ம் சத்தத் டன்  அந்த 
ம த் வமைனக் ள்  வந் , ஒ  வ  ம்  ட இல்லாமல் அந்த  ற்  ேநாைய எ த் ப்ேபாட்ட அேத 
ேதவன் இங்  க் றார ்என்  அ  ர்கள்  அல்லவா? (சைபயார ் ' 'ஆெமன்“ என் ன்றனர் -  ஆ ) 
அவர ் ஒன்ேற ஒன் ற்காக காத்  க் றார.் அ தான்  அவ ைடய ேசைன, நட்சத் ரங்கைளப் 
ேபால், தங்கள்  ஸ்தானங்களில்  வ வதற்காக.
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நமக்   த்தங்கைள அ த்   த்தங்க ம்,  த்தங்களின்  ெசய் க ம் உண்டா  ந்தன 
என்  நாம ேவாம். இவ் லகம் நிைலக் மானால் , இன் ம் அேநக  த்தங்கள்  நடக் ம். ஆனால் 
இந்த அண்டசராசரத் ல்  இரண்  வல்லைமகள்  மாத் ரேம ண்  என்பைத நீங்கள்  
உணர்ந்த ண்டா? நா களிைடேய காணப்ப ம்  த் யாச ேபதங்கள்  இைவயைனத் ற் ேம 
இரண்  வல்லைம கள் மாத் ரேம காரணமா ள்ளன. ஆகேவ இரண்  வல்லைமக ம் இரண்  
ராஜ்யங்க ம் மாத் ரேம ள்ளன. மற்றைவ அைனத் ேம இவ் ரண் ல் ஏதாவெதான் டன் 
சம்பந்தப்பட் ள்ள    காரியங்களாம். இந்த இரண்  வல்லைமகள் , ேதவ ைடய வல்லைம ம் 
 சா ன்  வல்லைம ேம. எல்லா  த்தங்க ம், எல்லா ஒ ங் ன்ைம ம், மற்றைவ அைனத் ேம 
ேதவ ைடய வல்லைம அல்ல  சாத்தானின்  வல்லைம ன்  ஆ க்கத் க் ட்ப  ன்ற . 
ஏெனனில் இந்த இரண்  வல்லைமகள்  மாத் ரேம ள்ளன. அைவ  ைறேய  வனின் வல்லைம ம் 
மரணத் ன் வல்லைம மாம்.
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சாத்தான் இைத மாத் ரம் ெசய்ய    ம்.... அவன் ெபற் ள்ள வல்லைம, 
தா மாறாக்கப்பட்ட ேதவ ைடய வல்லைமேய. அ  உண்ைமயான வல்லைமயல்ல. அ  தா  
மாறாக்கப்பட்ட ேதவ ைடய வல்லைம. சாத்தான் ெபற் ள்ள அைனத் ேம அ தான். மரணம் 
என்ப   வன் தா மாறாக்கப்ப தல். ெபாய் என்ப  உண்ைம தவறாக உைரக்கப்ப தல் 
பா ங்கள்?  பச்சாரம் என்ப  சரியான ஒ  ெசயல் தவறாக உபேயா க்கப்ப தல். பா ங்கள்? 
சாத்தான் ெபற் ள்ள அைனத் ேம தா மாறாக்கப்பட்டைவேய. ஆனால் அ  ஒ  வல்லைம.
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இன்  நாம் உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ம் இந்ேநரத் ல் இவ் ரண்  வல்லைமகளில் ஒன்  நம் 
ேமல் ஆ க்கம் ெச த்தப் ேபா ன்ற . எனேவ ெபால்லாத வல்லைமைய நாம்  ரத் ேவாம். 
வானத் ன் நட்சத் ரங்கைளப்ேபால்  நம  ஸ்தானத்ைத எ த் க்ெகாள்ேவாம்.

ேவதம், தங்கள்  அவமானங்கைள  ைர தள்  ற மார்க்கந்தப்  அைல ற 
நட்சத் ரங்களா  க் றார்கள் '' என்   தா நி பத் ல்    ற . நாம் மார்க்கந்தப்  அைல ற 
நட்சத் ரங்களாய் இ க்க   ம்ப ல்ைல : இ  சரியா  க் ேமா அ  சரியா  க் ேமா, இ  
நடக் ேமா, அ  எப்ப   க்க    ம் என்பதாக அவ்வா  ஐய ற ேவண்டாம். வானத் ன் 
நட்சத் ரங்கைளப்ேபால் , உங்கள்  பணி ல் உண்ைமயான இரா வ  ரனாக 
நிைலெகாள் ங்கள் !   வா த்  அங்  நிைலெகாள் ங்கள்!  வ ம் மரண ம்.......
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ஒ  இரா வம் -  ஒ  ேதசம் மற்ெறா  ேதசத் க்  எ ராக  த்தத் க் ச ் ெசல்ல 
ஆயத்தமா ம்ேபா , அ   த ல் உட்கார்ந் , எ  சரி, எ  தவெறன் ம், அந்த ேதசத் க்  
 ேராதமாய் ேபா க் ச ்ெசல்லலாமா என் ம் கணக் ட் ப் பார்க்க ேவண் ம். இேய  அவ்வா  
ேபா த் ள்ளார். ஜனங்கள்  மாத் ரம் அவ் தம் ெசய்வார்களானால்  -  ேதசங்கள்  அவ்வா  
நிதானிக் ம் பட்சத் ல்  - நம் ைடேய  த்தேம இரா .
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இப்ெபா  , நாம் பார்ப்ப  என்ன ெவன்றால் ஒ  மனிதன் அைதச் ெசய்யா  ல்  
ேதசங்களின்  இரா வ தளப கள்  உட்கார்ந் ெகாண்  அவர்கள் அவ்வா  ெசய்வ  சரியா 
என் ம், அவர்க ைடய ேநாக்கங்கள் சரியா என் ம், எ ரிகளின்  ேசைனைய   ய க்க 
அவர்களிடம் ேபா மான பல ம் பைடக ம் உள்ளனவா என் ம் கணக் ட் ப் பார்க்கா  ல், 
அவர்கள் நிச்சயம் ேதாற்  ேபாவார்கள்.

தளப  கஸ்டர ்மரணத் க் ரிய அந்த தவைறத்தான்  ெசய்தார.் நான் ேகள் ப்பட்டப ,  ேயா 
(Sioux) நாட் ற் ப ் ேபாகக்   டாெதன்  அர  தளப  கஸ்ட க்  உத்தர ட்  ந்ததாம்; 
ஏெனனில் அவர்க க்  அ  மத சம்பந்தமான உற்சவேநரமா  ந்த . அ  அவர்க ைடய 
வ பாட் ன்  ேநரம். ஆனால் கஸ்டர ்   த்   ட் , உத்தரைவ ம் ெபா ட்ப த்தாமல் , அங்  
எப்ப யா  ம் கடந்  ெசன்  டலாம் என்  நிைனத்தார். அவர்கள்  அங்  ெசன்   ல 
அப்பா கைள ேநாக் ச்  ட்டனர.்  ண்  அவர்கள்   லரின்  ேமல்பட்ட  என்  நிைனக் ேறன் . 
ஜனங்கள்  வ பாட்   ந்தேபா , அவர்க க்  ஆகாரம் ெகாண் வரச் ெசன்ற சாரணர்கள்  தாம் 
 டப்பட்டனர.் கஸ்டர ் கடந்  அந்நாட் ற் ள்  ெசன்றேபா , இச்சாரணர்கைளக் கண்  
இரா வத் னர் என்  தவறாக நிைனத்  அவர்கைளச்  ட்டார.் சாரணர்கள்  தப்  ஓ  ட்டனர். 
அவர்கள் என்ன ெசய்தனர?் அவர்கள் ஆ தம் தாங்  வந்தனர். அ ேவ தளப  கஸ்டரின்      - 
ஏெனனில் அவர ் த ல் உட்கார்ந்  ேயா க்க ல்ைல.
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அங்  ெசல்ல ேவண் ய ேவைலேய அவ க் ல்ைல. அங்  ெசல்ல அவ க்  
உரிைம ல்ைல.அவர ்இந் யர்கைள  ழ் கடற்கைர   ந்  ேமற் க்   ரத்  ட்டார். அவர்கள் 
ஒ  ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாண்டனர.் அவர ் ஒப்பந்தத்ைத   னார். அப்ப    னேபா , அவர ்
ேபாரில் ேதாற்றார.்

எனேவ, ஒ  ேசைன ேபா க்  ஆயத்தமா ம்ேபா ,  தலாவதாக அ  இரா வ  ரர்கைளத் 
ேதர்ந்ெத க்க ேவண் ம். ேபார ்  ரிவதற்ெகன அவர்கள்   ைட உ த்   க்க ேவண் ம். 
ேபார் ரிவதற்கான ப ற் ைய அவர்கள் ெபற்  க்கேவண் ம். இ வைர நடந்தைவகளிேலேய 
 கப்ெபரிய  த்தம் இப்ெபா   நடக்க  க் ற  என்  நான்  நம்  ேறன் . ேதவன் தம  
இரா வ  ரர்கைளத் ெதரிந்  ெகாண் , அவர்க க்    ைட  த் , ப ற் ய ளிக் றார ்
என்  நம்  ேறன் . ேபார்க்களம் ஆயத்தமா  ட்ட . ேபா ம் ஆயத்தமா க் ெகாண்  க் ற .
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 தலாவ  ெபரிய  த்தம் பரேலாகத் ல் ெதாடங் ன . அப்ெபா    காேவ ம் அவ ைடய 
 தர்க ம்,   ப க் ம் அவ ைடய  தர்க க் ம் எ ராகப் ேபாரிட்டனர்.  தலாம்  த்தம் 
பரேலாகத் ல் ெதாடங் ன . எனேவ பாவம்  தலாவதாக    ல் ஆரம் க்க ல்ைல, அ  
பரேலாகத் ல் ஆரம் த்த .  ற  அ  பரேலாகத்    ந்   ேழ   ெய யப்பட்  
பரேலாகத்   ந்  ெவளிேயற்றப்பட்    க்  தள்ளப்பட்ட  மானிட  ற கள்       ந்த . 
அப்ெபா    த்தம் ேதவ தர்கைள  ட் ச்ெசன் , அ  மானிடரின்  த்தமாக ஆன . 
ேதவ ைடய   ஷ் ப்ைப நிர் லமாக்க சாத்தான்  இறங்  வந்தான். ேதவன் தமக்ெகன 
பைடத் க்ெகாண்ட   ஷ் ப்ைப நிர் லமாக்க சாத்தான் இறங்  வந்தான். அப்ெபா    த்தம் 
   ல் ஆரம்பமான . அ  நமக் ள்  ஆரம்பமா  ,  அன்   தல் அந்த  த்தம் நடந்  
ெகாண்ேட  க் ற .
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ஒ   த்தம் ஆரம் க் ம்  ன், இ  சாரா ம் சண்ைட ட ஒ  ேபார்க்களத்ைத ேதர்ந்ெத க்க 
ேவண் ம்.  தலாவ  மகா த்தம் மனித சஞ்சாரமற்ற இடத் ல்  (N o  M a n ' s  L a n d ) 
சண்ைட டப்பட்ட . அங் தான்  அவர்கள்  ேபார ்  ரிந்தனர். எனேவ அதற்கான ஒ  இடத்ைத 
ெதரிந் ெகாள் தல்  அவ யம்.
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ெப ஸ் ய க்  எ ராக  த்தத் க் ப்  றப்பட்டேபா , அவர்கள் 
  ன இடத் ற்  இ  ற ம் மைல இ ந்த , அப்ெபா   தான் ேகா யாத்  றப்பட் , 
இஸ்ரேவ ன்  ேசைனக க்  சவால்   த்தான். அந்த பள்ளத்தாக் ல்  தான் தா   அவைன 
சந் த்தான் . அந்த இ மைலக க் ம் இைடேய ஓ ன அந்த    அ     ந்  தான் அவன் 
 ழாங்  கற்கைளப் ெபா க் னான் . ஒ  இடத்ைத ேதர்ந்ெத க்க ேவண் ம்.

அவர்கள் இ வ க் ம் உகந்த இடத் ல்  -மனித சஞ்சாரமற்ற நிலத் ல் சண்ைட   ன்றனர். 
ஒ வர ்இங்  சண்ைட  வ ம், மற்றவர ்அங்  சண்ைட  வ ம்  ைடயா . சந் க்கக்  ய 
ஒ  ேபார்க்களம் உள்ள . அங்  ஒ  இரா வப்பைட மற்ெறா  இரா வப்பைட டன்  தன் 
வ ைமையப் பரிேசா த் க் ெகாள் ற , இ வ ம் சந் க் ம் இடம். இைதக் காணத் தவற 
ேவண்டாம்!
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இந்த ெபரிய  த்தம்    ல் ஆரம்பமானேபா , இ வ ம் சந் க்கக்   ய ஒ  இடம் 
அவ யமா  ந்த .  த்தத்ைத ஆரம் க்க ஒ  இடம் ேதைவப்பட்ட  -  த்தம்   ம் ரமாக நடக்க 
. ேபார்க்களம் மனித  ந்ைதேய. அங் தான்   த்தம் ஆரம்பமா ன்ற . அதற்ெகன மனித 
 ந்ைததான்  ேபார்க்களமாகத் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட் ள்ள , ஏெனனில்  ர்மானங்கள் 
அைனத் ேம தைல ல் தான்மனித  ந்ைத ல்  தான் ெசய்யப்ப  ன்றன.

அ  ஏேதா ஒ  ஸ்தாபனத் ல் ெதாடங்க ல்ைல. அ  எேதச்ைசயாக ெதாடங்க ல்ைல. 
ேபார்க்களம் அங்  ெதாடங்க ல்ைல. அதனால் தான்ஸ்தாபனம் ேதவ ைடய பணிையச் ெசய்ய 
  யா . நீங்கள்  சத்  ைவ சந் க்க ேவண் யேபார்க்களம் உங்கள்   ந்ைதேய. நீங்கள்  எைதத் 
ெதரிந்  ெகாள் ர்கள்  என்   ர்மானம் ெசய்ய ேவண் ம். அ  உங்கைளச் சந் க் ற .

இங்   க ம்  யா ப்பட் ள்ள இந்த    ெபண்  இைத  ர்ந்  கவனிக்க ேவண் ெமன்  
  ம்  ேறன் .

 ர்மானங்கள் தைல ல் -   ந்ைத ல் -  ெசய்யப்ப  ன்றன. அங் தான்  சாத்தான்  
உங்கைளச ்சந் க் றான் . ேதவன் மனிதைனப் பைடத் ள்ள  தேம, அவன்  ந்ைத ல்  ர்மானம் 
ெசய்ய ேவண் ெமன் . என்னிடம்..... என்   ப்   த்தகத்ைத நீங்கள்  பார்க்க ேநர்ந்தால், ஒ  
   வைரபடம் அ ல் வைரயப் பட் ள்ள . இைதநான்  அண்ைம ல் க ம்பலைக ல் வைரந்  
காண் த்ேதன் .
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மனித  ந்ைத ஒ  ேகா ைம மணிையப்ேபால் உண்டாக்கப்பட் ள்ள . அ  ஒ   த் . 
மனிதன் ஒ   த் . சரீரப் ரகாரமாக நீங்கள்  உங்கள்  ெபற்ேறாரின்   த் .  வன் 
தந்ைத ட  ந்  வ  ற , சைத பாகம் (Pulp) தா னிட  ந்  வ  ற . இவ் ரண் ம் ஒன்  
ேச ம்ேபா  -   ட்ைட ம் இரத்த ம் ஒன்றாக   ம்ேபா  -  இரத்த அ  ல்  வன் உள்ள . 
அ   ந்   ழந்ைத உண்டா ன்ற .

எந்த ஒ   ைதக் ம் ெவளிேய ஓ  உண் . உள்ேள சைத பாகம் (Pulp)உண் . சைத 
பாகத்  ள்ேள   வ      உள்ள .  நா ம்  அவ்வாேற  உண்டாக்கப்பட் ள்  ேளாம்.  நமக் சரீரம்,
48
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ஆத் மா, ஆ  உண் . ெவளிப் றமான சரீரம்தான்  ஓ ; அதற் ள்  மனச்சாட்  
ேபான்றைவகைளக் ெகாண்ட ஆத் மா ; ஆத் மா ற் ள் ஆ  ஆ தான் மற்ெறல்லாவற்ைற ம் 
நடத்  ன்ற .

நீங்கள்   ட் ற் ச் ெசன்   ன்     வட்டங்கைள வைர ர்களானால், ெவளிப் றமான 
சரீரத் ற்  ஐம் லன்கள்  உள்ளன என்  காணலாம். அைவ பார்த்தல்,   பார்த்தல். உண தல், 
 கர்தல், ேகட்டல்  என்பனவாம். இந்த ஐம் லன்க ம்  மனித சரீரத்ைத நடத்  ன்றன.சரீரத் ற்  
 ள் ஆத் மா உள்ள . அந்த ஆத் மா, கற்பைன, மனச்சாட் , ஞாபகம், ேயாசைன ,   ரியம் 
ேபான்றைவகளால் நடத்தப்ப   ன்ற . ஆனால் ஆ க்  ஒேர ஒ   லன் மாத் ரேம உள்ள . 
அைத நாம்  ரிந்  ெகாள்ேவாம் !அ    வாசம் அல்ல  சந்ேதகம்! அைவ ரண் ல்  ஒன்  
மாத் ரேம ஆ க்கம்  ெசய் ற .அ   ற்  ம் உண்ைம . அதற்  ஒேர சாைல தான் உண் . அ  
தான் உங்க க்  அளிக்கப்பட் ள்ள  யா னம் .  நீங்கள்  சந்ேதகத்ைத ஏற் க்ெகாள்ளலாம், 
அல்ல    வாசத்ைத ஏற் க்ெகாள்ளலாம் .இைவகளில் ஏதாவெதான்ைற நீங்கள்  நைட ைற ல்  
ஏற் க்ெகாள்ளலாம்.
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எனேவ, சாத்தான்  க் யமாக, மனிதஆ  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய சந்ேத க் ம்ப  
 ண்  றான். ஆனால் ேதவேனா  க் யமாக, அந்த ஆ  ல் தம  வார்த்ைதைய ைவக்கப் 
பார்க் றார். பார்த் ர்களா? அ தான் அைத ெசய் ற .

இந்த சைப மாத் ரம்  இப்ெபா   ஒன்றாக இைணக்கப்பட் , இவர்கள் அைனவ ம்  ஒேர 
மனேதா , ஒ     சந்ேதக ம்  ட அற்றவர்களாய் இ ப்பார்களானால் , அ த்த ஐந்  
நி டங்க க் ள் , நம் ைடேய ெபல னர ் ஒ வராவ  இ க்கமாட்டார்கள். ஏெனனில் பரி த்த 
ஆ ைய வாஞ் க் ற எந்த ஒ  மனித ம் அைத ெபறமல் இ க்க   யா , ஆனால் அைத 
மாத் ரம் சரிப்ப த்  ர்களானால் , நீங்கள்  ெபற் ெகாள்வ  நிச்சயம்.
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அங்  தான்  த்தம் ெதாடங்  ன்ற  -  சரியாக உங்கள்   ந்ைத ல். நீங்கள்  அைத .... அ  
'  ஸ்தவ  ஞ்ஞானம்' அல்லெவன்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் .......அதாவ , 'ஜடப்ெபா ளின்  
ேமல்  ந்ைத ஆ ைக ெசய்தல்“  (mind over  matter) .  அ வல்ல  ந்ைத  வைன 
ஏற் க்ெகாள் ற ;  வன் ேதவ ைடய வார்த்ைத. அ   வைனக்ெகாண்  வ  ன்ற . உங்கள்  
 ந்ைத ல் எ ம் எண்ணம் அைதச் ெசய்வ ல்ைல, ஆனால் ேதவ ைடய வார்த்ைத 
எண்ணமா ய வாய்க்கா ன்  வ யாக உள்ேள  ரேவ க் ம்ேபா  -  பா ங்கள்?   ஸ்தவ 
 ஞ்ஞானம்    ன்றப  அ   ந்ைதைய மாத் ரம் சார்ந்ததல்ல -  ஜடப் ெபா ளின்  ேமல் ந்ைத 
ஆ ைக ெசய்தல். இல்ைல, இல்லேவ இல்ைல. உங்கள்   ந்ைத ேதவ ைடய வார்த்ைதைய 
ஏற் க்ெகாண்  அைத  ர த் க் ெகாள் ன்ற . உங்கள்   ந்ைதைய நடத்  ற  எ ? உங்கள்  
ஆ  .  உங்கள்  ஆ  ;  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய  ர த் க்ெகாள் ற . ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ல்,  வன் உள்ள . அ  உங்க க் ள்   வைனக் ெகாண் வ  ற .
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ஓ, சேகாதரேன, அ  நிக ம்ேபா , அந்த வாய்க்கால்  வ யாக  வன் உங்க க் ள்  
வ ம்ேபா , ேதவ ைடய வார்த்ைத உங்களில் ெவளிப்ப  ன்ற . நீங்கள்  என்னி ம், என் 
வார்த்ைதகள் உங்களி ம் நிைலத்  ந்தால் , நீங்கள்  ேகட் க்ெகாள்வெத ேவா அ  உங்க க் ச் 
ெசய்யப்ப ம்.''

அ  என்ன ெசய் ற ? நம  இ தயத் ன்  மத்    ந்  -  அதாவ  ஆத் மா   ந்  - 
அ   றப்பட் ச ்ெசன் , எல்லா வாய்க்கால்கைள ம் ேபா க் ன்ற . ெதால்ைல என்னெவனில், 
நாம் அேநக சந்ேதகங்க டன்  இங்  நின்  ெகாண் , அங்  என்ன உள்ளேதா அைத 
ஏற் க்ெகாள்ள  யல் ேறாம். நீங்கள்  அைத நி த்  ட் , உண்ைமயான ேதவ ைடய 
வார்த்ைத பா ம் வாய்க்கா க்  வரேவண் ம்; அப்ெபா   அ  தானாகேவ எல்லா 
 டங்க க் ம் ெசல் ம். உள்ேள என்ன இ க் றேதா, அ தான்  க் யம் வாய்ந்த . சாத்தா ம் 
உள்ேள தான் அ   றான் .
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நீங்கள் , நான்    வ ல்ைல, நான்   ப்ப ல்ைல, இைவகைள ெசய்வ ல்ைல'' என்  
 றலாம். ஆனால் அதற் ம் இதற் ம் ஒன்  ல்ைல. அ  உள்ளில்  உள்ளைதப் ெபா த்த  - 
நீங்கள்  எவ்வள  நல்லவர்களாய் இ ந்தா ம், எவ்வள  உண்ைம ள்ளவர்களாய் இ ந்தா ம்,  - 
இைவயா ம் ம க்கப்பட ேவண் யைவகேள. ஆனால் இேய ,  ' 'ஒ வன்  ம ப  ம் 
 றவா ட்டால் ...'' என்    னார.் பா ங்கள்? உங்க க் ள்ேள மா தல் ஏற்பட ேவண் ம். 
இல்ைலேயல் அ  ெசயற்ைகயான ஒன்ைறக் காண் ப்ப  ேபால் ஆ    ன்ற . ஏெனனில் 
உங்கள்  இ தயத் ன்  ஆழத் ல், அைத ெசய்ய ேவண் ெம ம் ஆவல்   ெகாண் ள்ள . அ  
ெசயற்ைகயாக இ க்கக் டா . அ  உண்ைமயாக இ க்க ேவண் ம்.
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அ  ஒேர ஒ  சாைல வ யாகத்தான்  வரேவண் ம். அ தான் உங்கள்   யா னம் .  உங்கள்  
 ந்தைனகளின்   லமாக அ  உங்கள்  ஆத் மா க் ள்  வரேவண் ம்.  ' 'அவன் இ தயத் ன்  
நிைன  எப்ப ேயா, அப்ப ேய அவன் இ க் றான் . நீங்கள்  இந்த மைலையப் பார்த் , இவ் டம் 
 ட்  அப் றம் ேபா என்  ெசால்  அைத உங்கள்  இ தயத் ல் சந்ேதகப்படாமல், நீங்கள்  
ெசான்னப ேய நடக் ம் என்    வா த்தால், அ  அப்ப ேய ஆ ம். உங்க க் ப்  ரி றதா? 
சைபயார ்'ஆெமன்  என் ன்றனர் - ஆ ) பார்த் ர்களா? அ தான் ேபார்க்களம் .
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அைத மாத் ரம் உங்களால்   தலாவதாக ெதாடங்கக்  மானால் நாம் காரியங்கைளச் 
ெசய்ய  அ க  வாஞ்ைச ள்  ளவர்களா  க் ேறாம்.  ேதவ க்ெகன்  ஏதாவெதான்ைறச்  ெசய்ய
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10இ வைர சண்ைட ட்டைவகளில்  கப்ெபரிய  த்தம்

நாம்   ப்பங்  ெகாண்  க் ேறாம். இந்த ஸ் ரீ உ ர ் வாழ ேவண் ெமன்    ப்பங்  
ெகாண்  க் றாள் என்ப ல் ஐய ல்ைல. அவள்  கமைடய ேவண் ெமன்    ம்  றாள். 
இங் ள்ள மற்றவ ம்  ட  கமாக ேவண் ெமன்    ம்  ன்றனர். அந்த ேகஸ் '(Case) ைஸக் 
  த்  நாம் ேகட் ம்ேபா  -  டாக்டைரப் ேபால் -  மரித்ேதார் உ ேராெட தல் ேபான்றைவகைள ; 
ேதவன் ெசய் ள்ள மகத்தான  ரிையகைளக்   த்  நாம் ேகள் ப்ப ம்ேபா , நா ம்   ப்பங்  
ெகாள் ேறாம். ஆனால் நடப்ப  என்னெவனில் , இந்த  லன்களின்   லமாக -  மனச்சாட்  
ேபான்றைவகளின்   லமாக - இைத அ   இ கப்பற் க்ெகாள்ள  யல் ேறாம்.

அேநக ைற அேநகர ் வார்த்ைதைய தவறாகப்  ரிந்  ெகாள் ன்றனர். நான்   ட 
அைழப்ைபபற்    னைதக்   த்  அேநகர ்என்    தவறான அ ப் ராயம் ெகாண் ள்ளனர். 
நான்  ட அைழப் க்  அ க  க் யத் வம் ெச த் வ ல்ைல ெயன்  என்ன அர்த்தத் ல் 
  ேனன் என்றால், நீங்கள்   ட அைழப்ைபக்  ெகா க்கக் டா  என்றல்ல. ஆனால் ஒ வர ்
ேவெறா வர் ைகையப ்  த் க்ெகாண் , ''ஓ, சேகா. ஜான், என்ன ெதரி மா? நீங்க ம் நா ம் 
இவ்வள  நாட்களாக அண்ைட  ட்டாராக இ ந்  வ  ேறாம்.  டத் ற்  வந்   ழங்காற் 
ப  ங்கள் '' என்  நிர்ப்பந் க் ன்றனர்.
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அவர ் என்ன ெசய் றார?் ஒ  க ம்பலைக இங்  ந்தால் நலமா  க் ம், அவர ் என்ன 
ெசய் றார ் என்பைத வைரந்  காண் க்கலாம். அவர ்  ேநகத் ன்   லம் மற்றவ ைடய 
ஆத் மா ல்  ரிைய ெசய்யப்பார்க் றார். அ  நடக்கா ! அ  வ  ஆகா . நிச்சயமாக 
அ வல்ல. அவர ் எைதக்ெகாண்   ரிைய ெசய்ய  யல் றார?் பைழய ஞாபகங்களின்   லம், 
அவ ைடய ஆத் மா ல் . ' 'ஓ, சேகா. ஜான் , உங்க க்  அ ைமயான தாயார் இ ந்தார்கள் ; 
அவர்கள் அேநக ஆண் க க்   ன்  மரித் ப்ேபானார்கள் ' '  -  பைழய ஞாபகம். பா ங்கள்? 
நீங்கள்  அப்ப  ெசய்யக் டா . அ  உங்கள்   யா னத் ன்   லமாக வரேவண் ய ஒன் . 
நீங்களாகேவ, ேதவ ைடய வார்த்ைதைய உங்க க் ள்  அ ம த் ...... தாயார் 
நல்லவர்களா  ந்தார்கள் என்பதற்காக நீங்கள்  வ வ ல்ைல. நீங்கள்  நல்ல அண்ைட  ட்டார ்
என்பதற்காக வ வ ல்ைல. ேதவன் உங்கைள அைழப்பதனால் நீங்கள்  வ  ன் ர்கள் . 
அவ ைடய வார்த்ைத ன்  அ ப்பைட ல் அவைர நீங்கள்  ஏற் க்ெகாள்  ர்கள். அந்த வார்த்ைத 
மாத் ரேம உங்க க்  எல்லாமாக இ க் ன்ற .

நீங்கள்  மாத் ரம் எல்லாவற்ைற ம் வ  னின்  அகற்  -  மனச்சாட் ,  லன்கள் 
ேபான்றைவகைள -  வார்த்ைத உள்ேள வர அ ம ப் ர்களானால் , அந்த வார்த்ைத அ  
   ள்ளைத அப்ப ேய ெசய் ம்.

அ  எைதக் ெகாண்   டப்பட் ள்ள  பார்த் ர்களா? நீங்கள் ,  ' 'சேகா.  ரன்ஹாேம, 
மனச்சாட் ,  லன்கள் ேபான்றைவக க்  இத டன்  யாெதா  சம்பந்த ம் இல்ைல எனலாம். 
நிச்சயம் உண் . நீங்கள்  வார்த்ைதைய உள்ேள வர அ ம த் , அைத மனச்சாட் யால் 
  னால், அதனால்  வளர  யா . அ  உ க் ைலந்த (deformed) வார்த்ைதயா   ம் . ஒ  
நல்ல தானியம்    ல்  ைதக்கப்பட் , அதன் ேமல் ஒ  ேகால்   ந்தால், என்ன நடக் ெமன்  
கவனித்  க்  ர்களா? அ  ேகாணலாக வள ம். ஏெனனில் அதன் வளர்ச் ைய ஏேதா ஒன்  
தைடெசய்   ட்ட .
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இன்ைறக்  நம  ெபந்ெதெகாஸ்ேத   வாசத் ன்   வகார ம் அ ேவ. நாம் நமக் ப் 
ேபா க்கப்பட்ட   வாசத் ன்  வளர்ச் ைய -  நமக் ள்  வாழ்ந்  ெகாண்  க் ம் பரி த்த 
ஆ ைய -  தைட ெசய்வதற்  அேநக காரியங்கைள அ ம த்  ட்ேடாம். நாம் மற்றவர்க ைளப் 
பார்க் ேறாம்  சா  எப்ெபா  ேம மற்றவர்களின்  ேதால் கைள உங்க க் ச் 
 ட் க்காட்  ன்றாேனயன் , உண்ைம யான சாட் ைய நீங்கள்  ேகளாதப க்  உங்கைள 
அதனின்   லக்    ன்றான் .  ல ேநரங்களில் அவன், ஏதாவெதான்ைற பாவைன ெசய் ம் 
ஒ  மாய்மாலக்காரைன உங்க க் ச ்  ட் க் காண் க் றான் . அவன் ஆள்மாறாட்டம் 
ெசய்தவனானப யால், அவனால் அைத ெசய்ய  வ ல்ைல. ஆனால் அ மாத் ரம்  ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ன்  அ ப்பைட ல்  வந்  க்  மானால்,  ' 'வான ம்    ம் ஒ ந் ேபாம், என் 
வார்த்ைதகேளா ஒ ந்  ேபாவ ல்ைல. அ  நிைலத்  க்க ேவண் ம். பார்த்தாயா, சேகாதரிேய?
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அ   ந்ைத ல் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அப்ெபா   அ  இ தயத் ல் 
  வா க்கப்ப ம். அப்ெபா   ேதவ ைடய வார்த்ைத தத் பமா   ம். அப்ெபா   ஆ , 
ஆத் மா, சரீரம் இைவகளின்   லன்கள்  அைனத் ேம பரி த்த ஆ  னால்   வ ம் 
 த்தமாக்கப்பட்  க் ம். அப்ெபா   நீ ேதவ ைடய  லனா    றாய், நீ ேதவ ைடய 
மனச்சாட் யா     றாய். ேதவேனா  சம்பந்தப்பட் ள்ள அைனத்  ேம உன் வ யாகப் 
பாய் ன்ற . உனக்  எங் ம் எந்த சந்ேதக ம் எ வ ல்ைல. உன்  ந்ைத ல் ேவெறான் ம் 
எ ந் , ' மாரி ேஜான்ஸ்  ேதவைன நம்ப யன்ற  என் நிைன க்  வ  ற .  மாரி இன்னார், 
 மாரி ேடா ஒ  ைற  கத் ற்காக ேதவைன நம் த் ேதால் யைடந்தாள்'' என்  நீ 
  வ ல்ைல. பா ங்கள்? அந்த வாய்க்கால் மாத் ரம்   த்தம் ெசய்யப்பட் , உள்ளில்  பரி த்த 
ஆ  னால் நிைறக்கப் பட்  க் மானால், இப்ப ப்பட்ட பைழய ஞாபகங்கள்  ேதான்றா .  மாரி 
ேஜான்ஸ்  என்ன ெசய்தா ம் பரவா ல்ைல,  (சேகாதரன்  ரன்ஹாம் தன் ைககைள ஒ  
தடைவதட்  றார் -  ஆ ) அ  நீ ம் ேதவ ம் ஒன்றா   தல் . உங்கள்  இ வைரத் த ர ேவ  
யா ம் அ ல் இ க்கமாட்டார்கள் . பார்த் ர்களா? அ தான் உங்கள்   த்தம் .

59

ெதாடக்கத் ேலேய அவைனக் ெகான்   ங்கள் . அவ ைடய ஓட்டத் ன்  ெதாடக்கத் ேலேய60
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அவைனத் த த்  நி த்   ங்கள் . நீங்கள்  எவ்வள காலம் இந்தப்ேபாைர நீ க்கச் 
ெசய்யேவண் ம் என்றல்ல. இப்ெபா ேத அைத நி த்   ங்கள் . நீங்கள்  உங்கள்  பைழய 
ஞாபகங்க ட ம், மனசாட்   ட ம் வந் ,  ' 'நான் ேதால் யைடய ேநரி ம். ஒ க்கால்  அ  
சரியா  க்கா '' என் ர்களானால்! அப்ப  ெசய்யேவ ெசய்யா ர்கள்  நீங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் 
 ர எ ந்  ட் , வாய்க்காைலத்  றந்  ெகா த் , ''ேதவேன, உம  வார்த்ைத நித் ய காலமாய்  
சத் யமா ள்ள . அ  எனக்காக அளிக்கப்பட் ள்ள .    சைப ேம ேதால் யைடந்தா ம், 
நான் ேதால் யைடயமாட்ேடன் . ஏெனனில் நான் உம  வார்த்ைதைய ஏற் க்ெகாண் ள்  ேளன்''

அ தான்  த்தம். அ தான். ஒ  வ  ட  டாமல், ஒ  ஸ் ரீ ன்  மார்   ந்   ற் ேநாைய 
அகற் ன சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவன், ஒ   ழந்ைத  யா ப்பட்  மரிக்க அ ம ப்பாரா? 
இல்ைல, ஐயா!
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உயர ்நிைலப்பள்ளி ல் ப க் ம் ஒ      அண்ைம ல் அங்  வந்  ந்தாள். அவ ைடய 
தாயார் ெதாைலேப  ல் என்னிடம்,''என் ெபண் க்  'ஹாட்ஜ் ன்   யா '  (Hodgkin's disease) 
உள்ள '' என்றாள் .  (அ   ற் ேநாய்  க்கல் ேபால் வ வ ). அவ ைடய ெதாண்ைட   ந்த 
ஒ  க்கத்   ந்  ஒ   ண்ைட எ த்  ம த் வர்கள்  பரிேசா த்த ல், அ  ஹாட்ஜ் ன்  
 யா  என்  கண்   க்கப்பட்ட .
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எனேவ ம த் வர,்''அ த்த  க்கம் ஒ க்கால் இ தயத் ல் ேதான்றலாம். அப்ப  ேநர்ந்தால் , 
அவள் மரித்    வாள். அ  ேநரி ம் ேவகத்ைதக்கா ம் ேபா , அவள் இன் ம்  ன்  
மாதங்கள் மாத் ரேம உ ர ்வாழ்வாள்'' என்றார்.

தாய்,“நான் என்ன ெசய்யேவண் ம்? அவைள பள்ளிக்  அ ப்பலாமா?'' என்  ம த் வைரக் 
ேகட்டாள்.

ம த் வர,் அவள் ேபாய்க்ெகாண்  க் கட் ம். அவள்   ெரன்  மரித்   வாள். அவள் 
பள்ளிக் ப்ேபாய், சாதாரண வாழ்க்ைக நடத் க்ெகாண்  க்கட் ம். அவளிடம் இைதக்   த்  
ஒன் ம் ெசால்ல ேவண்டாம்'' என்றார்.

எனேவ அந்தத் தாய் என்னிடம், ''நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்'' என்  ேகட்டாள் .

நான், அவைளக் ெகாண் வந்  ெஜப வரிைச ல் நி த் ங்கள்  நீங்க ம் அவ டன்  
வா ங்கள்'' என்    ேனன். எனக்   ேனாதமான ஒ  உணர்ச்  ஏற்பட்ட .

அந்த    ெபண்  அன்  காைல ல், சாயம்  ட் யதால் , நீல நிற உத க டன்  - 
அவர்க ைடய பள்ளி அைத நிய த் ள்ள . அந்த     அங்  வந்தாள்  (அவள் யாெரன்  
எனக் த் ெதரியா . என் டன் ெதாைலேப  ல் தான் அவர்கள் ேப னார்கள். நான்  அவள்  
ைகையப்   த் , காைல வணக்கம், சேகாதரிேய என்ேறன். அ  அவள் தான். ஒ   ல 
நி டங்களில், அவர்களி வ ம் ேதவனற்றவர்களாய்   ஸ் வற்றவர்களாய் இ ப்பைத உணர்ந்  
ெகாண்ேடன் . நான் இந்த நிைல ல் நீங்கள்  எப்ப   கத்ைத எ ர்பார்க்க    ம்? நீங்கள்  இேய  
  ஸ் ைவ உங்கள்  ெசாந்த இரட்சகராக ஏற் க்ெகாள் ர்களா? இந்த  ளத் ற்  வந் , உங்கள்  
பாவமன்னிப் க்ெகன்  இேய   ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெபற் க்ெகாள் ர்களா?'' 
என்  ேகட்ேடன் .
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அவர்கள்,''நாங்கள்  அப்ப ேய ெசய்ேவாம்'' என்றனர். ஓ, என்ன ேநர்ந்த  ெதரி மா? ஒ க்கால்

அந்த ஸ் ரீ இன்  காைல இங்  அமர்ந்  க்கலாம். உங்களில் அேநக க்  அந்த 
'ேகஸ் '(Case) ைஸக்   த்  ெதரி ம். இங் ள்ள தர்ம கர்த்தாக்களில் ஒ வரான சேகா. ைமக் 
ஈகன்  இந்த 'ேகஸ்ைஸ ேநர யாகப் பார்த்தார். அ  நான் , ஐந்  ஆண் க க்   ன்னால் 
நடந்த . அந்தெபண்  ம ப  ம் ம த் வரிடம் அைழத் ச் ெசல்லப்பட்டாள். ஹாட்ஜ் ன்   யா  
  தள   ட அவளில் காணப் பட ல்ைல.

என்ன நடந்த ? நீங்கள்   த ல் வாய்க்காைலத்  றந்  ெகா க்கேவண் ம். நீங்கள்  இரா வ 
 ரரா ய பரி த்த ஆ ைய ேபார்க்களத் ல் நி த்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் 
ெகாள்ளேவண் ம். அவேர வார்த்ைத. அவர ் அங்  நின்  ெகாண்  க் றார.் அப்ப யானால் 
எ  ம் அைத த த்  நி த்த   யா . மற்ற வாய்க்கால்கள் அைனத் ேம  த்தம் ெசய்யப்பட்  
 றந்  ெகா க்கப்பட்   ம்.
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பைழய பாய்லர்களில் உஷ்ணம் ெச த் ம்  ழாய் (Flue) அைடத் க் ெகாண்  நின்  
  வ ேபால் .  நீங்கள்     ட் னால்  அ  ெவ த்   ம். இன்ைறக்    ஸ்தவர் க ம் 
அேதேபான்  ெவ த்த நிைல   ள்ள காரணம் என்னெவனில், அவர்கள்  உள்ேள ெசன்  தங்கள்  
வாய்க்கால்கைள  த்தம் ெசய்வ ல்ைல. நீங்கள்  மனச்சாட் , ஞாபகம், ேயாசைன 
ேபான்றைவகைள அகற்   த்தம் ெசய் , உள்ேள  ந்  கலப்படமற்ற ேதவ ைடய வார்த்ைத 
ெவளிேய வந் , அ  சத் யம் என்  அ  க்கப்படேவண் ம். இன்  இந்த பாகத் ல், பத்தா ரம் 
ேபர ் ேதவைன   வா த்  மரித்தா ம், நாைள அந்த பாகத் ல் பத்தா ரம் ேபர ் ேதவைன 
  வா த்  மரிக்க ேநரிட்டா ம், அ  என்னில் எந்த த பா ப்ைப ம் உண்  பண்ணா . நான் 
தனிப்பட்ட நபர.்   வா ப்ப  நாேன . நம் வ  நாேன.

நாம்  இவ்வா  நம  வாய்க்கால்கைளத்   றந்  ெகா த் ,  நாம்  பார்க்க   யன்றால்,  இவ ம்65
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அவ ம், இவ ம் அவ மாக, ஆ ரக்கணக்கானவர் சாட்  பக வைத நாம் காணலாம்.

ஆனால்  சா  நம் ைடேய வர  ம் ரமாக  யல் றான் . அவனால் அங் வரக்  மானால், 
அவன் உன் ேசைனைய ேதாற்க த்    வான். நீ உன்  ஐம் லன்கைளக் ெகாண்  ப்ப ல் 
தவெறான்  ல்ைல -  பார்த்தல்,   பார்த்தல், உணர்தல் ,  கர்தல் , ேகட்டல்  என்பைவகைள . 
ஆனால் அைவ வார்த்ைத டன்  ஒத் ப்ேபாகாம்  க் ம் பட்சத் ல், அைவ   வதற்  
ெச ெகா க்க ேவண்டாம்.

கற்பைனகள், மனச்சாட் , ஞாபகங்கள் , ேயாசைனகள் (reasonings).  ேநகம் 
இைவயைனத் ம் வார்த்ைத டன்  ஒத் ப்ேபா ம்  வைரக் ம் நல்லேத. ஆனால் உன்  ேநகம் 
வார்த்ைத டன்  ஒத் ப்ேபாகா ட்டால் , அைத நிராகரித்    . உடேன உஷ்ணம் ெச த் ம் 
 ழாைய ஊ   த்தம் ெசய். பா ங்கள்? உன்  ேயாசைன ேதவ ைடய வார்த்ைத டன்  
ஒத் ப்ேபாகா ட்டால் , அைத  ட்  ெவளிேய ம். அ  உண்ைம .  இயந் ரம்....... உனக் ள்  
இ க் ம் கற்பைனகள், மனச்சாட் , எ  ேம வார்த்ைத டன்  ஒத் ப்ேபாகா ட்டால், அைத 
அகற்   .

உன்னிடம் என்ன உள்ள ? உனக்   ரியன்   ரகங்கள் அைமப்  (Solar System) உள்ள . 
அல்ேல யா ேதவன்  ரகங்கைள ஒ ங்கான அைமப் ல் ைவத் ,''உன்ைன நான் அைழக் ம் 
வைர, அங்ேகேய இ '' என்றார். அைவ அங்ேகேய ள்ளன. அைவகைள எ  ேம அைசக்க 
  யா . ேதவன் ஒ  மனிதைன தம் கரங்களில் ெகாண் , அவன் தன்  லன்கள், மனச்சாட்  
ேபான்ற அைனத்ைத ம்  த்தப்ப த் , அைவ ஆ  ல் ேதவ ைடய சார் ல் இ க் ம்ேபா , 
அங்  சந்ேதகத்ைத உண்டாக்க உல ல் எந்த  சா ம் இ க்க   யா . அ  உண்ைம.
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 சா  அங்  வந் ,  ' 'உனக்   கம்  ைடக்க ல்ைலேய'' என்  ெசால் ம் ேபா , உன்  
மனச்சாட்  அைத ஏற் க் ெகாள்ளா . உஷ்ணம் ெச த் ம்  ழாய்  த்தமாக இ ப்பதால் அ  
'அல்ேல யா என்  சத்த   ற . ெவளிச்ெசல் ம்  வாரம் (Outlet) 'ேதவ க்  ம ைம' 
என் ம் ஊதல் ஓைசைய எ ப்  ன்ற . ேதவ ைடய வார்த்ைத ம், ேதவ ைடய வல்லைம ம் 
 ரிைய ெசய்வதற்ெகன அ   க ம்  த்தமா ள்ளதால் , அ  சத்த    ன்ற . பா ங்கள்? 
அ தான்  க் யமான . அ ேவ உங்கள்  ேபார்க்களம். உங்கள்  ேபார்க்களம் 
ெதாடக்கத்   ந்ேத ஆத் மா  ம்  ந்ைத  ம்  உள்ள .  ந்ைத ஆத் மா க்  -  இல்ைல, 
ஆ க் -கதவாக அைமந் ள்ள . உங்கள்   ந்ைத  றக்கப்பட் , அ  ஆ ைய ஏற் க் 
ெகாள் ற , அல்ல  ஆ ைய நிராகரிக் ற .
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உங்க க்    மனச்சாட் கள் ,    உணர்ச் கள்  ேபான்றைவ இ க்கலாம். ஆனால் இைவ 
அத டன்  சம்பந்தப்பட்ட தல்ல. அைவ    உணர்ச் கேள. ஆனால் உண்ைம ல்  அ  
வ ம்ேபா , உங்கள்   ந்ைத  றந்  ெகா க் ன்ற . உங்கள்   ந்ைத அைத 
ஏற் க்ெகாள் ன்ற , அல்ல  நிராகரிக் ன்ற . நண்பர்கேள, அ தான். ேதவேன, இைத 
ஒ வராவ  இழந்  ேபாகேவண்டாம்! உங்கள்   ந்ைத தான் கதைவத்  றந்  ெகா க் ன்ற ; 
அல்ல  அ  கதைவ    ட் , உங்கள்  மனச்சாட் க் ம், உங்கள்  ஞாபகத் ற் ம், உங்கள்  
 ேநகத் ற் ம் ெச  ெகா க் ற . ஆனால் உங்கள்   ந்ைத இைவயைனத் ம் உள்ேள  கா 
வண்ணம் அைடத்  ட் , ேதவன் -  அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ஆ  -  உள்ேள வர 
அ ம க் மானால் , அ  மற்றைவ அைனத்ைத ம்  ெவளிேய தள்ளி  ம்.அப்ெபா   எல்லா 
சந்ேதகங்க ம் மைறந்   ம். எல்லா பய ம் ேபாய்  ம், எல்லா சந்ேதகத் ன்  உணர்ச் க ம் 
ேபாய்  ம்; எல்லா உணர்ச் க ம் ேபாய்  ம். ேதவ ைடய வார்த்ைதையத் த ர 
ேவெறான் ம் அங்  நின்  ெகாண்  க்கா . சாத்தான்  அதற்   ேராதமாக ேபார ்  ரிய 
  யா ! இல்ைல ஐயா! அதற்   ேராதமாக அவன் ேபார ் ரிய  யா . அ  உண்ைமெயன்  
நமக் த் ெதரி ம்.
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இந்த  த்தங்கள்  ஏேதன் ேதாட்டம் நாட்கள்  தற்ெகாண்  மனித  ந்ைத ல் நடந்  
வந் ள்ளன. சாத்தான்  அைத ெதாடங் னான் . அவன் ஏவாைளச் சந் த்தேபா  என்ன ெசய்தான் ? 
அவன் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ம த க்க  ல்ைல. ஆனால் அவன் அதற்  
ெவள்ைளய த்தான் . அவன்,  'நிச்சயமாக ேதவன் . . . .  (ஆ  -  3 : 1 .  பா ங்கள்?) . . . .  அவர ்
வாக்களித்த இைவயைனத் ம்...'' என்றான். ேதவ ைடய வார்த்ைத உண்ைமெயன்  அவ க் த் 
ெதரி ம். அவன் ேநர யாக அைத கண்டனம் ெசய்ய  யா . அவன் அதற்  ேமல் சர்க்கைர 
   றான் (sugar-coat).
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எங்கள்  தாயார் எங்க க்  ம ந்  ெகா ப்ப  ேபால். அவர்கள் ஆமணக்  எண்ெண ல் 
ஆரஞ்  பழரசம் கலந்  ெகா ப்பார்கள் . ஆரஞ்  பழரசம் இல்லாமேலேய ஆமணக்  
எண்ெணையக்   த்  டலாம் -  அைத மைறக்க ஒ   தமாக மாய்மாலம்! நாங்கள்  இர  
ேநரத் ல் எ ந்  ப்ப  வழக்கம். எனேவ இ ம க்காக அவர்கள் எங்க க்  நிலக்கரி 
எண்ெணய் ெகா ப்பார்கள் . அவர்கள்  நிலக்கரி எண்ெண ல் சர்க்கைர ேசர்த்  ெகா ப்பார்கள் . 
பா ங்கள்? ஒ  வைகயான மாய்மாலம். அைத உட்ெகாள் ம்ேபா , சர்க்கைர ேபாய்  ட்ட டன் , 
அ  ெதாண்ைட சைதைய எரித்   ம்.
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நண்பர்கேள, அப்ப த்தான்  அ  உள்ள . சாத்தான் அைதக்  த்  மாய்மால ள்ளவனாய் 
இ க் றான் . அவன்  லபமான வ ைய ;  ஒ   த் சா த்தனமான  ட்டத்ைத உங்க க் க் 
காண் க்க   யல் றான் .  ஆனால்  ேதவன்  ெதாடக்கத் ல்  அளித்தைதக்  காட்  ம்  அ க
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13இ வைர சண்ைட ட்டைவகளில்  கப்ெபரிய  த்தம்

 த் சா த்தனமான  ட்டம் எ   ல்ைல அவ ைடய வார்த்ைத! (சேகாதரன்   ரன்ஹாம்  ரசங்க 
 டத்ைத  ன்  தடைவ தட்  றார் -  ஆ ) வார்த்ைதையப் பற் க் ெகாள் ங்கள், அைத 
இ கப்பற் க் ெகாள் ங்கள். அ  ம் உங்கைள இ கப்பற் க் ெகாள்ளட் ம். அ ல் 
நிைலத்  ங்கள் ! அ தான்  க் யம்.

ஏவாள் தன்  ந்ைதையத்  றந் , அவ ைடய ேயாசைனக்  ெச  ெகா த்தேபா ,  த்தம் 
 ம் ரமாக ஆன . அ  உஷ்ணம் ெச த் ம்  ழாய்க் ள்   ைழந்  ட்ட . அந்த வாய்க்கால் 
வ யாக அவ ைடய ேயாசைன (reasoning) உள்ேள  ைழந்த . அவள் தன் ஆத் மா ல் 
ேயாசைனெசய்ய ஆரம் த்தாள் . அவ ைடய கண்கள் சர்ப்பத்ைதக் கண்டன. காண்பதற்  அவன் 
தன் கணவைன  ட  டகாத் ரமாக அழகா  ந்தான் .     ள்ள எல்லா   கங்கைளக் 
காட்  ம் அவன் தந் ர ள்ளவனாய் இ ந்தான் . ஒ க்கால் அவன் தன் கணவைனக் காட்  ம் 
அ க  வப்பாய் இ ந்  ப்பான் , அவன் ஆண்ைமத் தனம் ெகாண்ட   கமாக அங்  நின்  
ெகாண்  ந்தான் . அவன் எவ்வள  ெபரியவன் , அ  எவ்வள  ெபரிய காரியம் என்  அவன் 
ஏவாளிடம்  ற  யன்றான் . அவள்  தலாவதாக ெசய்த  என்னெவனில், அவள் தன்  ந்ைதையத் 
 றந்  ெகா த்தாள் . அவள் அப்ப  ெசய்தேபா , மனித ேயாசைன அவைள ஆட்ெகாண் , ஓ, 
அ   க ம் உணர்ச் கரமாக இ க் ம் அல்லவா?'' என்ற .
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இன்ைறக் ம் அவன் ஸ் ரீகளிடம்  அைதேய ெசய் றான் . அழகான கணவன் மார்கைளக் 
ெகாண்ட  ல ஸ் ரீகள், ெபரிய, வ ைம வாய்ந்த ஆண்ைமத்தனம் ெகாண்ட மனிதைரக் 
கா ம்ேபா , அவர்க ைடய  ந்ைதைய ேயாசைனக்   றந்  ெகா க் ன்றனர். அ  
சாத்தான், அ   சா  என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள்  அல்ல  மனிதன் அழகான ெபண்கைளக் 
கா ம் ேபா ம் அப்ப  நடக் ற , ெபண்கள் மனிதர்கைளக் கண்டா ம் -  இரண்   தமாக ம். 
அவன் என்ன ெசய் றான்? அவன் ேயாசைன சக்  ன்   லம் மனச்சாட்  ல் பணி ரி றான் . 
அப்ெபா   அ ல் ஏேதா ஒ  அைச  ஏற்ப  ன்ற . ேதவ ைடய வார்த்ைதக்   த டம் 
ெகா ங்கள்.
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ஒ  மனிதன் ....... பாவம் ெசய்ய  யா . அல்ேல யா! இந்த க த்    தாக உதயமா ற . 
 தலாவதாக ஒ  மனிதன் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அகற் னாெலா ய, அவன் பாவம் ெசய்ய 
  யா . அவன்  த ல் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ம் , ேதவ ைடய ச கத்ைத ம் 
தள்ளி டாமல் அவனால்  பாவம் ெசய்ய   யா . (அதாவ  அ  வா க்க   யா )..
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ஏவா ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய தள்ளி ைவத்  ட் , ஆத் மா க் ச் ெசல் ம் 
வாய்க்காைல அவள் ேயாசைனக்   றந்  ெகா த்தேபா  தான் அவள் பாவம் ெசய்தாள். என் 
கணவர் இைவகைள என்னிடம்  ற ல்ைலேய, ஆனால் நான் நிைனக் ேறன் . நீ.... நான் இைத 
ெசய்யக் டா  என்  அவர ்என்னிடம்   னார.் ஆனால் நீ அைத தத் பமாக, ெவளிப்பைடயாக 
ெசால்  ட்டாய். அ   க ம் நன்றா  க் ம் என்  நிைனக் ேறன் . ஏெனனில் அைத நீ எனக்  
 க ம் ெவளிப்பைடயாய்  ெசால்  ட்டாய்.''

பா ங்கள்? அ தான்  தலாம்  த்தம் . அன்  ஏேதனில் உண்டான அந்த  த்தத் ன்   லம், 
மற்ெறல்லா  த்தங்க ம் இரத்தம்  ந் த ம் உண்டா ன. அவள் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய 
சந்ேத த்தாள்.

ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ஒ     இம் ைய (inta) சந்ேத த்த தன்  ைளவாக இவ்வள  
ெதால்ைலகள் ஏற்ப மானால், ேதவ ைடய வார்த்ைதைய சந்ேத க் ம் நாம் அங்  எப்ப  
ெசல்லப்ேபா ேறாம்? உங்களால்   யேவ   யா . நீங்கள்  மனச்சாட் க் ம், ஞாபகத் ற் ம், 
ேயாசைனக் ம் உங்கள்   ந்ைதைய அைடத்   டேவண் ம். ' ந்தைனைய கைளந்  ட் .'' நாம் 
அைதக்   த்   ந்தைன ெசய்வ ல்ைல.''ேதவன் அவ்வா     ள்ளார்,'' என் ம் 
அ ப்பைட ல்  நாம் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாள் ேறாம் . அப்ெபா   அ  
உங்க க் ம் ேதவ க்  ைடேய ஒ  அ  ைய உண்டாக்    ற . அப்ெபா   
உங்க க் ம் ேதவ க்   ைடேய ள்ள எல்லா வாய்க்கால்க ம்  றக்கப்ப  ன்றன. அ தான் 
 த்தம், ேபார்க்களம் .
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நாம்    .22  ப்பாக் ைய உபேயா க்க ேவண்டாம். ஒ  அ  ண்ைட உபேயா ப்ேபாம். 
நம  பணிைய நாம் சரிவர ெசய்ேவாம். ேதவ ைடய அ  ண்ைட நாம் ெபற் க்ெகாள்ேவாம். 
''அ  என்ன, சேகா.  ரன்ஹாம்?'' அ  அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேபரி ள்ள   -  -  வா -  ச -  ம். 
அ ேவ ேதவ ைடய அ  ண் . அ   யா ைய ம்  சா கைள ம் தகர்த்ெத ந்     ற , 
அைவகைள அ த்    ற . அ  ேதவபக்  ல்லாத எல்லாவற்ைற ம்  க்  
 றாக்    ற .   வாசம்  என் ம் அந்த  ண்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஆதாரமாகக் 
ெகாண்    மானால், அ  எல்லா  சா கைள ம், எல்லா  யா கைள ம் 
தகர்த்ெத ந்   ம்.
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நீங்கள் ,''சேகா.  ரன்ஹாேம, அப்ப யா?  லர ் மாத் ரம் -   கமைட ன்றனர், மற்றவர்கள் 
ஏன் அைடவ ல்ைல?'' என்  ேகட்கலாம். அ  வாய்க்கா ன்  காரணமாக. நீங்கள்  தைலைய 
ெவளிேய நீட்  அைதக் காணலாம். ஆனால்அைத நீங்கள்  உங்க க்  ள் ெபற்  ந் , அ  
ெவளிேய காணப்பட ேவண் ம் -  ெவளிேய இ ந்  ெகாண்  உள்ேள காண்பதல்ல. உள்ேள 
இ ந்  ெகாண்  ெவளிேய காணப்பட ேவண் ம். பா ங்கள்?

நீங்கள்   ந்தைன ன்   லமாக  வர  யா ,  இந்த  மற்றைவகளின்   லமாக  நீங்கள்77
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வர  யா . நீங்கள்  ேதவ ைடய வாய்க்கா ன்  வ யாக ஆத் மா க் ள் வரேவண் ம். அைத 
நீங்கள்  எப்ப  ெசய்ய ேவண் ம்? கைட  வாய்க்கால்  எ ? அ   ந்தைன ெசய் ,'' லன்கள், ஓ, 
என்னால் உணர   ன்ற . ஆம், அ  அங்ேக உள்ள . அைத என்னால்  கர    ன்ற . அைவ 
அங் ள்ளன , ஆம் என்    ம்.

அ த்தப யாக நீங்கள்  இவ்வா   ந் க்  ர்கள் :  ' 'அவர ் என்ன    றார ் என்பைத 
அ ந்  க்க ேவண் ம். நான்  கமைடயேவ   யா  என்  ம த் வர ்    ட்டாேர. அ  
உண்ைமயா  க்க ேவண் ம்.''

பார்த் ர்களா? அங் தான்  நீங்கள்  தவ  ெசய் ன் ர்கள் . அ   சா  அங்  
நின் ெகாண்  த்தல்.  சா  அத்தைகய எண்ணங்கைள உங்க க் ள்    த்  றான் . அைத 
நம்பா ர்கள். அல்ேல யா!  ' 'நீ எல்லாவற்  ம் வாழ்ந்   கமா  க் ம் ப  ேவண்  ேறன்“ 
என்  ேதவ ைடய வார்த்ைத    ற , அ  உண்ைம. அங்  எப்ப  நீ உண்ைமயான இரா வ 
 ரனாக இ க்க   ம்? ''நீ வாழ்ந்   கமா  க்  ம்ப  ேவண்  ேறன் .''

அங்  அந்த கால்வாய்கள் உள்ளன. நீங்கள்  அைவகைள  றந்  ெகா த்தால்; அைவகைள 
கடந்  ெசன்  ட   ம்ப  ல்ைல.சாத்தான்  மனச்சாட்  ன்  லமாக ம் , மற்றைவகளின்  
 லமாக ம் அைவகளில்  க  ந்தால், அவன்  ந்ைத ன்  வ யாக ஆத் மாைவ அைட றான் . 
அவன் உங்கைள அைடய   ந்தால்.... அவைன உள்ேள  ைழய நீங்கள்  அ ம க் ம் வைர 
அைவகளில் ஒன்ைற ம் நீங்கள்  காண   யா . அவைன நீங்கள்  உள்ேள அ ம த்  
ஆகேவண் ம். அவன்  உள்ேள  ைழந்தால், ஆ க்கத்ைதப் ெபற்    றான் .
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அதன் ன்  அவன் என்ன ெசய் றான்? அவன்  உங்கள்  மனச்சாட் ைய உபேயா க்கத் 
ெதாடங்  றான் , அவன் இைத உபேயா க்கத் ெதாடங்  றான் , இந்த வ காைல உபேயா க்கத் 
ெதாடங்  றான் . அ  என்ன? பார்த்தல்,    பார்த்தல் , உணர்தல் ,  கர்தல், ேகட்டல் , 
கற்பைனகள், மனச்சாட் , ஞாபகங்கள் ,  ந்தைனகள் ,  ேநகம். இந்த ெவவ்ேவ     
வாய்க்கால்கைள அவன் உபேயா க்கத் ெதாடங்  றான்  -அைவகளில் ஒன் ல்  அவன் 
 க  ந்தால். அவன்  த ல் உங்கள்   ந்ைத ல் வரேவண் ம், அைத நீங்கள்  ஏற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.

அ  ...கவனி ங்கள் ! அ  உங்க க்   ேராதமாக பல ைற தாக் ம். ஆனால் நீங்கள்  அைத 
ஏற் க்ெகாள் ம் வைர, அ  உங்களில்   ந் ெகாள்ள   யா . சாத்தான்  ஏவாளிடம் நடந்  
ெசன் , அந்த பழம் இனிைமயானெதன்  உனக் த் ெதரி மா?'' என்  ேகட்ட ெபா  , அவள் 
சற்  நின்   ந் த்தாள். அங் தான்அவள்  தவ  ெசய்தாள் - அவள் சற்  நின்றேபா ,
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நீங்கள்  எதற் ம்  நின்   ந் க்க ேவண்டாம். உங்களிடம் ெசய்  உள்ள ! இேய    க் றார.் 
ேதவன்  கமளிப்பவர். அ தான் ெசய்  நீங்கள்  எதற் ம் நின்   ந் க்க ேவண்டாம். எைத ேம 
ெசய்ய ேவண்டாம்.

ஏவாேளா ஒ   னா  நின்   ந் த்தாள். அப்ெபா   சாத்தான் அவ ைடய  ந்ைத ல் 
  ந்தான் . அவள் அ  நியாய மாகத்தான் ேதான்  ற '' என்றாள் . ஓ, அப்ப  ெசய்யா ர்கள் ! 
ேதவன்   னைத அப்ப ேய ஏற் க்ெகாள் ங்கள் .

ேதவன் ஆ ரகா டம் , அவ க்  சாராள்   லம் ஒ   ழந்ைத  றக் ம் என்    னேபா , 
அவன் சற்  நின்   ந் த்   ந்தால் என்னவா  க் ம்? அப்ெபா   அவ க்  அ பத்ைதந்  
வய ; அவ க்  எ பத்ைதந்  வய . அவ க்     வய ம் அவ க்  ெதாண்   வய ம் 
ஆன  ன் ம், அவன் ேதவ ைடய வார்த்ைத உண்ைமெயன்  அ க்ைக ட்டான் . அவர ்
இல்லாதைவகைள இ க் றைவகைளப் ேபால் அைழத்தார். பா ங்கள்? அவன் நம் னான். 
அவ க்  நம் க்ைக இ ந்ததா? அவன் நம்  ேறன் ' என் ம் வார்த்ைதைய 
உபேயா க்க ல்ைல.
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நீங்கள் ,''நான்  ணமா   ேவன்  என்  நம்  ேறன் . நான் பரி த்த ஆ ையப் 
ெபற் க்ெகாள்ேவன்  என்  நம்  ேறன் , நான்   ஸ்தவன்  என்  நம்  ேறன் , நான் இைத 
ெசய் ேறன்  என்  நம்  ேறன் '' என்     ன் ர்கள் . அப்ப யானால்  அ  உங்க க் த் 
ேதைவ ல்ைல! ஆ ரகாம் அைத பார்க்க ம்  ட இல்ைல. ஆெமன்  அவன் நம் க்ைகக்  
 ேராதமாக ேதவ ைடய வார்த்ைதைய   வா த் தான்,   வாசமான  நம் க்ைகக்  
அப்பாற்பட்டதா ம்.   வாசம் என்ப  உள்ேள  ந்  வ  ற . அ  எங்  ந்  வ  ற ? அ  
எப்ப   ைழ ற ?  ந்ைத என் ம் கத ன்  வ யாய்; அங் ள்ள ேபார்க்களத் ன்  வ யாய்.

நீங்கள்   த்தத்ைத ஒ ங்  ெசய் ம்ேபா  .......  சா  இன்  காைல ஒவ்ெவா வ ைடய 
இ தயத்  ம் அமர்ந்  க் றான் . அவன் இச்    ன்  இ தயத் ல்அமர்ந்  க் றான் ; அவன் 
உன்  இ தயத் ல் அமர்ந்  க் றான் . அவன்  ற்  ம் எல்லா டங்களி ம் அமர்ந்  க் றான் . 
அவன்,  “ஓ, அவர்கள்  ன்   யற்  ெசய்தைத நான் கண்  க் ேறன் ; நான்  ன்  ேகட்  க் 
 ேறன் '' என்பான் . அவைனத்  ரத் ங்கள் . அவ்வள தான் , அவைன ெவளிேய  ரத் ங்கள் . நாம் 
ப த்த ேவத பாகத் ல்  என்ன  றப்பட் ள்ள ? அவன்  ேழ தள்ளப்பட்டான்  என் . அ  உண்ைம. 
அவன் தள்ளப்பட்டான் .

81

நாம்  ப ற்  ெபற்  க்  ேறாம்.  ேபாதகர்கேள,  நமக்  என்ன  ேநர்ந்த ?  நாம்  எத்தைகய82
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ப ற்  ெபற் ள்  ேளாம் என்   யப்   ேறன் . ேதவன் இந்த உக் ரமான ேபா க்காக 
ப ற் யளித்  வந்  க் றார.்

மத்ேத  2 4     ற  -  தானிேயல் 1 2ம்  ட -  இ வைரக் ம் சம்ப த் ராத   ந்த 
உபத் ரவம்    ல் உண்டா ம் என் . நாகரீக ம் கல்  ம் ேதவ ைடய வார்த் ைதைய 
ஒ க் , மனித  ந்தைனக்   க் யத் வம் அளித் ள்ள காலத் ல்  நாம் 
வாழ்ந் ெகாண்  க் ேறாம்.  த்தம் நடக்கப்ேபா ற . யார ் நிற்பார்கள்? அல்ேல யா  த்தம் 
ெதாடங்க ஆயத்தமா ள்ள . அவள் அணிவ த்   க் றாள்.

நமக்  எவ்வள  ெபரிய எ ர்ப்  உள்ளெதன்  பா ங்கள் .'நீங்கள்   ம்மா நின்  ெகாண்  
  த்தேசதன ல்லாத ெப ஸ் யன்   வ ள்ள ேதவ ைடய ேசைனகைள நிந் ப்பைத பார்த் க் 
ெகாண்  க்  ர்கேள! நான் ேபாய் அவேனா  சண்ைட  ேவன் '' என்    ன தா ைதப் ேபால் 
யாரி ப்பார்கள்? ஆெமன் ! (சேகாதரன்   ரன்ஹாம்  ரசங்க  டத்ைத  ன்  தடைவ தட்  றார் - 
ஆ ) இன்  காைல எ ந்  நின் , நான் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அப்ப ேய 
ஏற் க்ெகாள்ேவன் ! ஆெமன் ! எ  தவ னா ம், அவர ்என்ன ெசய்தா ம், இவர ்என்ன ெசய்தா ம்  
எனக் க் கவைல ல்ைல. அதற் ம் இதற் ம் யாெதா  சம்பந்த  ல்ைல என்    ம் 
ஆண்க ம் ெபண்க ம் ேதவ க்  அவ யமா ள்ள . ச ல்கேள, நீங்கள்  அவ க் ப ்பயந்தால், 
உங்க க் ரிய இடத் க்  ெசன்   ங்கள் . ஆனால் ேதவ ைடய ேசைனேயா அணிவ த்  
 ன் ெசல் ற . ஆெமன் !  ர ள்ள மனிதர்,   வாச ள்ள மனிதர், வல்லைம ள்ள மனிதர், 
 ரிந் ெகாள்ளக்   ய மனிதர். அவர்கள் சாமர்த் ய  ள்ளவர்களாக இ க்க ேவண் ெம ம் 
அவ ய ல்ைல. அவர்கள்  ப த்தவர்களாக இ க்கேவண் ெம ம் அவ ய ல்ைல. அவர்கள் 
வாய்க்கால்களாக இ க்க ேவண் ம். ேதவன் அந்த    வாய்க்கால்கைள எ த்  
உபேயா க் றார.் ஏவாள் ஒ   னா  நின்  இப்ப யா என்  பார்க்கலாம் '' என்  ேயா த்தாள். 
இ  ேபான்ற .......
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இன்  காைல இங் ள்ள இந்த     மாட்  டம், அவள் தன் வாழ்க்ைக பாைத ன்    க்  
வந்  ட்டதாக ம த் வர ்அ  த்  ப்பார.் அைதக்   த்  ஒன் ேம ெசய்ய   யா . அந்த 
ம த் வைர நான்  ற்றப்ப த்த ல்ைல. அவர ் ஞ்ஞான அ ப்பைட ல் ெசயல்  ரிபவர். அந்த 
 யா  அந்த ெபண்ணின்  உட ல் பர  ள்ளைத அவர ் கவனிக் றார.் அைத  ணமாக்கேவ 
  யா . அைத நி த்த அவரிடம் ம ந்   ைடயா . எனேவ  ற் ேநாய் அந்த ெபண்ைண 
ேமற்ெகாண்  ட்ட . நிச்சயமாக. மரணம் அந்த  ழந்ைதைய ேமற்ெகாண்  ட்ட . ஆனால் 
இந்த நம  மகத்தான இரா வ தளப  (அல்ேல யா) உ ர்த்ெத த ம்  வ மா  க் றார.் 
ஒன் ம் அவைர ெஜயங்ெகாள்ள   யா . அல்ேல யா!
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இரா வத் ன்  ஞானம் அைனத் ேம தளப களில் உள்ள . ெஜர்மனி ேதசத் ன்  ராமன் 
என்பவர் ெஜர்மானிய இரா வத் ன்  ஞானமாக  ளங் னார் -   ட்லர ் அல்ல, ராமல். அ  
உண்ைம .  இரா வ தளப யா ய ஐசன்ஹவர், பாட்டன்  ேபான்றவர்கள்  ேபார்க்களத் ல் 
இ ந்தனர.் எந்த வ  ல் இரா வம் ெசல்ல ேவண் ெமன்  அவர்கள் கட்டைள ட்ட னேரா, 
அைத சார்ந்  ெவற்  அைமந்  ந்த .
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நீங்கள்  உங்கள்  தளப ைய  ன்பற் ங்கள் ! அவர் சரியான தளப யாக இ ந்தால் , அவர ்
நான்  நட்சத் ரங்கள் ெபற்றவராக இ ந்தால், அவர ்சரியானவர் என்  நி  க்கப்பட்  ந்தால், 
அவைரப்  ன்பற் ங்கள் ! அ  தவ  என்  ஒ க்கால் உங்க க்  ேதான் னா ம், ேபார்க்களத் 
 ற்  ெசன்  அவ ைடய கட்டைள ன்ப  ெசய் ங்கள் . அல்ேல யா!

நமக்  இேய  என் ம் ஐந்  நட்சத் ரங்கைளப் ெபற்ற தளப  இ க் றார ்(ஆங் லத் ல்) J-
E-S-U-S ஐந்  எ த் க்கைளக் ெகாண்ட  -  த ழாக் ேயான் ). அவர ்  வாசம் என் ம் ஐந்  
நட்சத் ரங்கைள நம்ேமல் ைவத் ள்ளார் (ஆங் லத் ல் F-A-I-T-H ஐந்  எ த் க்கைளக் 
ெகாண்ட  -த ழாக் ேயான்). அவர ் ஒ   த்தத்  ம்  ட ேதாற்ற ல்ைல. அல்ேல யா! 
(சேகாதரன்  ரன்ஹாம்  ரசங்க  டத்ைத ஒ  தடைவ தட்  றார் -  ஆ ) அவர ் மரணம், 
பாதாளம், கல்லைற இைவகளின்  ேமல் ெவற்   றந் ள்ளார்.  சா கைள வ    ந்  
 லக் ங்கள் . அவேர மகத்தான தளப . எனேவ  சா கள்  அங்  வ வேத ல்ைல.
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இ வைர நடந்த  த்தங்களிேலேய  கப்ெபரிய  த்தம் இப்ெபா   ஆயத்தமா க் 
ெகாண்  க் ற . நிச்சயமாக. ஓ, அல்ேல யா அைத நான் நிைனத் ப் பார்க் ம்ேபா , அங்  
நான் நின்  ெகாண்  அவர ் ெசய் ம் காரியங்கைள கவனிக் ம் ேபா ; அவர ் காரியங்கைள 
ெவளிப்ப த் , ''இ  இப்ப  இ க் ம், அ  அப்ப  இ க் ம்'' என்  ெவளிப்பைடயாக அ  த்  
அ  உண்ைமயாக இ க் ம்ேபா , நான்   ம் ப் பார்த் , ''யார ்இந்த  றந்த தளப ?'' என்  
   ன்ேறன் . நான்   ம் ப் பார்த் , எந்த  றந்த ம த் வர ் அப்ப    னார ் என்  
பார்ப்ப ல்ைல. நம  தளப  என்ன    ள்ளாேரா, அைதத்தான்  நான் காண் ேறன் . அவர ்நம  
இரட் ப் ன்  அ ப . அல்ேல யா!இரட் ப்  என்றால் என்ன?    த்தல்! ம ைம! அவர ்நம்ைம 
   க் ம் அ ப யாக இ க் றார.்

87

'  ர ் தாக் தல் '  (Charge) ெசய்ய ேவண் ய மகத்தான மணி ேநரம் அ  ல் உள்ள . 
அல்ேல யா! இரா வ  ரர்கள் பளபளப்பான ஆ தங்க டன்  கண்ைணக் கவ ம் 
வண்ணங்க ைடய   ைடக ட ம் நின்  ெகாண்  க் ன்  றனர.் இன்  காைல 
இக் டாரத் ல்    வாச ம்  சந்ேதக ம்  ஒன் க்ெகான்  எ ராக அணிவ த் ள்ளன - சந்ேதகம்
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ஒ  பக்க ம்,   வாசம் மற்றபக்க ம்,  ரர்கேள, உங்கள்  பணி ல் அயரா  நில் ங்கள்  
அல்ேல யா! நம  தளப  -    ெவள்ளி நட்சத் ரம் -  நம்ைம நடத் ச் ெசல் றார.் அவர ் ன் 
வாங் வேத (retreat)  ைடயா . அவ க்   ன்வாங் தல்  என் ம்வார்த்ைதேய ெதரியா . அவர ்
 ன்வாங்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல. ஆெமன்  நிச்சயமாக.

இ வைர சண்ைட ட்ட ேலேய  கப்ெபரிய  த்தம் இப்ெபா   நடந்  ெகாண்  க் ற  
(ஆம், ஐயா! )  -   வ க்  ம் மரணத் க் ம் இைடேய,  யா க் ம்  கத் க் ம் இைடேய, 
  வாசத் க் ம் சந்ேதகத் க் ம் இைடேய (ஓ, என்ேன!),   தைலக் ம் அ ைமத்தனத் க் ம் 
இைடேய  த்தம் நடந்  ெகாண்  க் ற .  ரர்கேள, உங்கள்  ஈட் கைள  ர்ைமயாக் ங்கள் , 
உங்கள்  ஆ தங்க  க்  ெம ேகற் ங்கள் .

ேதவன் தம   ரர்கைள ஆயத்தப்ப த் க் ெகாண்  க் றார.் ஆெமன் ேதவன் தம  
ேசைனைய அ ேஷ க் றார.் அெமரிக்கா தன  இரா வ  ரர்கைள இ ம்  தைலப்பாைக, 
ஆ தங்கள்  ேபான்றைவகளினால்  றப்பாக உ த்  ன்ற . அவர்க க்   த்த 
தளவாடங்கைள ம்,  ரங் கைள ம், அதற்  அவ யமா ள்ள எல்லாவற்  ைற ேம அளிக் ற . 
ேதவ ம் தம  ேசைனைய உ த்  ன்றார். அல்ேல யா! நாம் எத்தைகய ஆ தங்கைள 
உபேயா க் ேறாம்? ேதவ ைடய வார்த்ைதயா ய ஆ  ன் பட்டயம். ஆெமன்! ேதவ ைடய 
வார்த்ைதயான  இ  ற ம் க க் ள்ள எந்தப் பட்டயத்  ம் க க்கானதா ம், ஆத் மா ைவ ம் 
க க்கைள ம் ஊ  வக் த்   றதா ம், இ தயத் ன்  நிைன  கைள ம் ேயாசைனகைள ம் 
வைகய க் றதா ம் இ க் ற . ேதவ ைடய வார்த்ைத .  அவ ைடய வார்த்ைதைய நாம் 
  வா க்க ேவண் ம். அப்ப த்தான்  ேதவன் நமக்  ஆ தந்தரிப் க் றார்.
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ஏவா க் ம் அவர ்அந்த ஆ தத்ைத தான் ெகா த்  ந்தார். ஆனால் அவேளா அவ ைடய 
ஆ தத்ைத உைடத் ப் ேபாட்டாள். அவள் எப்ப  அைத ெசய்தாள்? தன்  ந்ைதைய ேயாசைனக்  
(reasoning)  றந்  ெகா த்த தன்  லம். நீங்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய சரியா தப்பாெவன்  
ேயாசைன (reason) ெசய்வ  ல்ைல. அதற்  ேயாசைன அவ ய ல்ைல. ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய அப்ப ேய ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அைதக்   த்  எவ் த சந்ேதக ம் 
படக் டா . அதற்  எவ் த ேயாசைன ம்  ைடயா . அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத. அத் டன்  
அ  சதாகாலங்களி ம்  ற்  ெபற்     ற . ேதேன, நான்    வ   ரி றதா? ேதவ ைடய 
வார்த்ைத . ேதவன் வாக்களித்தார். ேதவன் அவ்வா    னார.்
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அவர்கள் ஆ ரகா டம்,''உனக்   ழந்ைத  றக் ெமன்  எப்ப த் ெதரி ம்?'' என்  
ேகட்டார்கள்.
91

அவன், ''ேதவன்   னார'்' என்றான். அத் டன்  அ   ற்  ெபற்  ட்ட .

'' ன்ைன ஏன் உனக்  இன் ம்  ழந்ைத  ைடக்க ல்ைல?''

''எனக்  எப்ெபா    ைடக் ெமன்  ெதரியா . ஆனால் அ  எனக் க்  ைடக் ம். ேதவன் 
அவ்வா    னார.் அ  என்ைன      ட சந்ேத க்கச் ெசய்யா .''

'நீ ஏன் உன்  இடத் ற்    ம்  ெசல்லக் டா ?''

''நான் இந்த ேதசத் ல்  அந்நிய ம் சஞ்சாரி மாய் இ க்க ேவண் ம். ஆெமன் .  'ேதவன் 
வாக்களித் ள்ளார். எனேவ அவர ்அ ப்  ள்ள இந்த ேதசத் ல்   ழந்ைதையக் ெகா ப்பார்.

''அல்ேல யா! ேதவன் உங்கைள அ ப்  ள்ள இந்த பரி த்த ஆ  ன்  ழ்நிைல ல் 
உங்க க்   கத்ைதக் ெகா ப்பார்.  (சேகாதரன்   ரன்ஹாம்  ரசங்க  டத்ைத  ன்  தடைவ 
தட்  றார் -  ஆ ) அவர ் அைத உங்க க் த ் த வார.் நீங்கள்    வா  ங்கள் ! ஆெமன் . 
ஆத் மா, சரீரம்,  லன்கள், மனச்சாட்  என் ம் உஷ்ணம் ெச த் ம்  ழாய்கைள (flues)  றந்  
ெகா ங்கள்.... ேதவ ைடய வார்த்ைதகள்  ஊ  வ  ட் க்ெகா ங்கள் .  த ல்  ந்ைதைய 
எ த் க்ெகாள் ங்கள் . அ தான் ேபார்க்களம். ஓ, என்னால் அைத உணர   ந்தால் ....'' என்  
 ற ேவண்டாம். அதற் ம் இதற் ம் யாெதா  சம்பந்த ம் இல்ைல. உங்கள்   ந்ைதையத்  றந்  
ெகா ங்கள். அ தான்  ேபார்க்களம். அங் தான்   த்தத் ற்காக அணிவ க்கப்ப  ன்ற  -  இந்த 
ேபார்க்களத் ல் தான், உங்கள்   ந்ைத ல் அைத  றந்  ெகா த் ,  ' 'நான் . . . .  எல்லா 
சந்ேதகங்கைள ம்; என் சந்ேதகங்கைள நான் சந்ேத க் ேறன் '' என்    ங்கள் . ஆெமன் ! ''என் 
சந்ேதகங்கைள நான் சந் க் ேறன் , ேதவ ைடய வார்த்ைதைய நான்   வா க் ேறன் . 
சாத்தாேன, இேதா நான் எ ர்க்க வ  ேறன் '' என்    ங்கள் . ஏேதா ஒன்  நிச்சயமாக 
நிக ம்.ஆம், ஐயா!
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அவர ் தம  ஊ யக்காரர்கைள தம  ஆ  னால் அ ேஷ க் றார.் அவர ் அவர்களிடம்  
ேதவ தர்கைள அ ப்  றார.்  ல ேநரங்களில் ஜனங்கள்  அைதக்   த்  பரிகாசம் 
ெசய் ன்றனர ் -  ேதவ தர்கள்  வ வைதக்   த் . உங்க டன்  ஒ  நி டம் நான் 
ேவதாகமத்ைதத்   ப்ப   ம்  ேறன் . ஒ  நி டம் எ ெரயர ் நி பத் ற்  ேவதாகமத்ைதத் 
  ப் ேவாம். எ ெரயர ்4ம் அ காரம், இல்ைல ,  தலாம் அ காரம் 14ம் வசனம் :
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இரட் ப்ைபச்  தந்தரிக்கப் ேபா றவர்களினி த்தமாக ஊ யஞ் ெசய் ம்ப க்  
அவர்கெளல்லா ம் அ ப்பப்ப ம் பணி ைட ஆ களா   க் றார்களல்லவா?
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''நீர ் என் ைடய வல  பாரிசத் ல்  உட்கா ம் '' என்   தர்களில் யா க்காவ  
எப்ெபா தா  ம் அவர் ெசான்ன  ண்டா ? ேதவ தர்களிடம்.

ேதவன்  தர்கைள அ ப்  றார ் என்  ேவதம் நமக்  உ  யாக    ன்ற . ம ைம! 
அவர்கள் யார?் பணி ைட :  ஆ கள் . ம ைம! இந்த பணி ைட ஆ கள்  எங்  ந்  
அ ப்பப்ப  ன்றன? ேதவ ைடய ச கத்   ந் . என்ன ெசய்வதற்காக? அவ ைடய 
வார்த்ைதைய ேபா ப்பதற்காக. ஆெமன் ! நீங்கள்  ஏேதா ஒ  ஸ்தாபன    ன்  ேவததத் வத்ைத 
ேபா க்கக் டா . அவ ைடய வார்த்ைதைய நீங்கள்  ேபா க்க ேவண் ம். அைவ அ ப்பப்ப ம் 
அவ ைடய பணி ைட ஆ கள் .
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அைவ பணி ைட ஆ கள்  என்  நாம் எவ்வா  அ ேவாம்? ேதவ ைடய வார்த்ைத 
 ர்க்கதரி களிடம் வந்தெதன்  ேவதம்    ற . அ  சரியா? இந்த ேதவ தர்கள்  அவ ைடய 
ஆ  ன்  லமாக -  பரி த்த ஆ  ன்  லமாக -  அவ ைடய வார்த்ைதைய அளிக் ன்றனர.் 
ஆ  ம் வார்த்ைத ம்  ர்க்கதரி களிடம் வந்த .  ர்க்கதரி கள் ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் 
ெகாண்  ந்தனர.் அதனால் தான் அவர்களால்அற் தங்கைளச் ெசய்ய   ந்த . அ  
மனிதனல்ல, மனித க் ள்  ளி ந்த ேதவ ைடய ஆ  ;  ேதவ ைடய வார்த்ைதக்காக, 
மனிதனி  க் ம்   ஸ்  ன்  ஆ  ....

அவன் என்ன ெசய்தான்? ஒவ்ெவா  வாய்க்காைல ம்  த்தப்ப த் னான் . ேதவன் அவைனத் 
ெதரிந் ெகாண்டார். அவன் பரி த்த ஆ  னால் அ ேஷகம் பண்ணப்பட்டான் . அ  அவனல்ல. 
அவன் தரிசனத் ல்  ஒன்ைறக் கா ம் வைரக் ம், அைத ெசய்யேவ மாட்டான் . எ யா கர்ேமல் 
பர்வதத் ன்  ேமல் நின் ெகாண் ,  'இைவ எல்லாவற்ைற ம் உம் ைடய வார்த்ைத  ன்ப ேய 
ெசய்ேதன் . நீர ்ேதவன் என்  இன்ைறக்   ளங்கப்பண் ம்'' என்றான் . ஓ , ேதவ க்  ம ைம!

அைத நான் அேநக ைற கண்  க் ேறன் . ேதவ ைடய ஆ  ஓரிடத் ற்  வந்  அந்த 
இடத்ைத அ ேஷ ப்பைத நீங்கள்  கா ம்ேபா ; இன்  காைல இங் ள்ள இந்த     ட்டம் 
மாத் ரம் தங்கள்   ந்ைதைய ெச த் , எல்லா சந்ேதகங்கைள ம் வ    ந்  
 லக் வார்களானால்  மரித்ேதார் உ ேராெட வைத ம், சப்பாணிகள் நடக் றைத ம்,   டர ்
பார்ைவயைட ற ைத ம், ெச டர ்ேகட் றைத ம் நீங்கள்  கா ம்ேபா , நீங்கள்  இன் ம் எப்ப  
சந்ேத க்க    ம்?
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கர்த்த ைடய  தனின்  ைகப்படம் இங்   வரில் ெதாங் க்ெகாண்  க் ற . அ  
 ஞ்ஞானத்ைத  ைகக்க ைவத் ள்ள . அவர ் என்ன ெசய் றார?் வார்த்ைத ல் நிைல 
ெகாள் றார.் ஆெமன்  அ   சா கள்  அைனத்ைத ம்    ய க் ற . ஆம், அ  அப்ப த்தான்  
ெசய் ற ? அ  என்ன? வார்த்ைத ல் நிைலெகாண் , வார்த்ைதைய ேபா க் ம் ேபாதகர்கைள 
அ ேஷ ப்பதற்ெகன அைவ ேதவ ைடய ச கத்   ந்  அ ப்பப்பட்ட பணி ைட ஆ கள் . 
அவர ்அைடயாளங்களினால் வார்த்ைதைய உ  ப்ப த்  றார். அ  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் ற இேய    ஸ் ைவக் ெகாண்  வ  ற . அவர ்அங் வ  றார.்
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அவர ்  ஞ்ஞான ரீ யாக ம், உலகப்  ரகாரமாக ம், ஆ க் ரிய  ரகாரமாக ம், எல்லா 
 தங்களி ம் இங்ேக ம் நி  த்  க் ம் ேபா , நாம் எப்ப  சந்ேத க்க    ம்? காரியம் 
என்ன? அ  நம   ந்ைத  ள்ள , அ  நம   ந்ைதகைள சந்ேதகத் க்   றந்  ெகா த் , 
'ஓ, அ     மா இல்ைலயா என்  ெதரிய ல்ைல. நாைள நான்  சற்   கமாேனன்  என்  
உணர்ந்தால் ...'' என் ேறாம். ஓ, அதற் ம் இதற் ம் எவ் த ெதாடர்  ல்ைல.

நான் அ க்க    வ ண் . ஆ ரகாம் ஒ க்கால் சாராளிடம்      ப்பான் ... அவள் 
ஸ் ரீ ன்  ப வத்ைதக் கடந்  ந் தாள் (நான் என்ன    ேறன்  என்   ரிந்  
ெகாண்  ப் ர்கள்), அவ ைடய  வனின் காலத்ைத, இ பத்ெதட்  நாட்கைள .  பா ங்கள்? 
அவ க்  அப்ெபா   அ பத்ைதந்  வய . அப்ப வத்ைதக் கடந்  ப ைனந் , இ ப  
ஆண் களா   க் ம். அவன் அ த்த  லநாட்க க் ப்  ன் ,“அன்ேப, ஏதாவ   த் யாசம் 
ெதரி றதா?'' என்  ேகட்  ப்பான் .
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''ஒ   த் யாச ம் இல்ைல.''

“அதற் ம் இதற் ம் எவ் த சம்பந்த ம் இல்ைல. நாம் அைடந்ேத   ேவாம். நல்ல  , 
இப்ெபா  , நீ வா ப ஸ் ரீயாக மா , ஸ் ரீக க் ள்ள வ பா  உனக் த் ெதாடங் னால், 
அ   ழந்ைதைய அைணத் க்ெகாண்  எல்லாம் சரியா   ம் என்  நாம ேவாம். இன்  
ஏதாவ   த் யாசம் ெதரி றதா? அவர ் எனக்  வாக்களித்  ஒ  மாதம் ஆ  ட்ட . அன்ேப, 
ஏதாவ   த் யாசம்  ெதரி றதா?''

ஆ ரகாேம,   தள   த் யாசம்   ட இல்ைல. எந்த ஒ  அ    ம் இல்ைல.  ல 
ஆண் களாக நான் எப்ப  இ ந்  வந்ேதேனா அப்ப த்தான்  இப்ெபா  ம் இ க் ேறன் . 
  தள   த் யாச ம் இல்ைல.''

'ேதவ க்  ம ைம, எப்ப  ம் நாம் அைடந்ேத   ேவாம்.''

''ஆ ரகாேம, அப்ப யா நிைனக்  ர்கள்? அவர ் உங்க க்  வாக்களித்  ந்தால் , இந்த 
 தமாக ஒ  அைடயாளத்ைத நமக்  ெகா த்  ப்பாேர, நிச்சயமாக ஒ  அைடயாளத்ைதக் 
ெகா த்  ப்பாேர“! அல்ேல யா!
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ெபல னமான  பச்சாரச் சந்த யார ் அைடயாளத்ைதத் ேத  றார்கள். அ  உண்ைம !
அவ க்  ஒ  அைடயாளம் இ ந்த . அ  என்ன? ேதவ ைடய வார்த்ைத .  அ தான்  இந்த 
 தமாக ஒ  அைடயாளத்ைத நமக்  ெகா த்  ப்பாேர. ேதவன் தம   ள்ைளைய எப்ப  
 கப்ப த் வார்? ேதவ ைடய வார்த்ைத அவ்வா  வாக்களித் ள்ள . எனக்  உணர்ச்  
ஏற்பட்டா ம் ஏற்படாமல்  ேபானா ம், என்ன ேநர்ந்தா ம், ேதவன் அவ்வா  வாக்களித் ள்ளார். 
அத் டன்  அ   ற்  ெபற்    ற .

ஆ ரகாம் சாராளிடம், '' ழந்ைதக்   ல்லாய், மற்ெறல்லாவற்ைற ம் எ த் க்ெகாள் . நாம் 
ேவ  ேதசத் ற் ப் ேபா ன்ேறாம் என்றார்.''
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''எங்  ேபா ன்ேறாம்?''

'எனக்  ெதரியா  (ஆெமன் !). ஆ  ம் நாம் ேபா ன்ேறாம்,  றப்படலாம். ''எல்லாவற்ைற ம் 
 ட்ைடக் கட் க் ெகாண்  அவர்கள்   றப்ப  ன்றனர். அல்ேல யா அ தான் உண்ைமயான 
ேதவ ைடய வார்த்ைத. அவைன எ  உ  யாக நிைலெகாள்ளச் ெசய்த ? நாம் நிச்சயமாக 
அைடேவாம்'' என் ம் ேதவ ைடய வாக் த்தத்தம், ேதவ ைடய வார்த்ைத.

ஆ ரகாேம, உன்  ஜனங்கைள  ட் ப்  ரிந்  வா. ஏெனனில் அவர்கள்  சந்ேதகக்காரர்கள், 
அ  வா கள் . அவர்கள்  உன்ைன ம் அந்நிைலக்  ஆளாக் வார்கள் . நீ அவர்கைள  ட் ப் 
 ரிந்  வந்  எனக்காக வாழ்வாயாக?'' அ  என்ன? அ  என்ன?'' உன்  மனச்சாட் ,  லன்கள், 
அைடயாளங்கள்  எல்லாவற்ைற  ம்  ட்    . உன்  ந்ைதையத்  றந்  ெகா . அ  நான் என்  
நிைன   . வந்  என் டன் வாழ்வாயாக.“ ஆெமன் !
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இன்  காைல ேதவன் ஆ ரகா ன்  சந்த யார ் ஒவ்ெவா வைர ம் அவ் த மான 
வாழ்க்ைகக்  அைழக் றார.்  (சேகாதரன்  ரன்ஹாம்  ரசங்க  டத்ைத நான்  தடைவ 
தட்  றார்- ஆ ) இப்ெபா   உலகம்  ரா ம் ெபரிய  த்தம் நடந்  ெகாண்  க் ற . ேதவன் 
தம   ள்ைளகைள எைவகளினின்   ரிந்  வ ம்ப    ம்  றார?்    பார்த்தல், உணர்தல் , 
 கர்தல், ேகட்டல் கற்பைனகள், மனச்சாட் , ஞாபகங்கள் , ேயாசைன,  ேநகம் ேபான்ற 
எல்லாவற் னின் ம். அவர்கள்  தங்கள்   ந்ைதையத்  றந்  ெகா த் , வார்த்ைத உள்ேள 
வ ம்ப  அ ம த் , வார்த்ைத டன்  அணிவ த்  ெசல்லேவண் ெமன்  அவர ்  ம்  றார.் 
அப்ப  ெசய்பவன்  தான் உண்ைமயான இரா வ  ரன் .

அப்ப த்தான்  நட்சத் ரங்கள் நின்  ெகாண்  க் ன்றன.  ரியன்  -   ரகங்கள் அைமப்  
(SolarSystem) மாறேவ ல்ைல. வானரா கள்,   ெவள்ளி நட்சத் ரம்,      ஷ் க்கப்பட்ட 
நாள்  தற்ெகாண் , ஒவ்ெவா  காைல  ம் அேத தமாக எ ம் ப்  ரகா த்  தம் பணிைய 
ெசய் ன்றன. மாைல நட்சத் ரம் மாைல ல் தன் இடத்ைத எ த் க் ெகாள் ற . ஒவ்ெவா  
நட்சத் ர ம், அந்த     ப்பர ் (dipper)உட்பட, அ  எந்த இடத் ல்  இ க்க ேவண் ெமன்  
  க்கப்பட் ள்ளேதா, அங்ேகேய உள்ள . வடக்  நட்சத் ரம் அைசயாமல்  நிைலயாக நிற் ற . 
அல்ேல யா! மற்ெறல்லாேம வடக்  நட்சத் ரத்ைத  ற்  வ  ற . ஏெனனில் அ     ன்  
ந  ல் உள்ள . அ    ஸ் . ஆெமன்!
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அவர ் அங்  நின் ெகாண் , ஒ  ெபரிய தளப ையப் ேபால் தம  ேசைனக க் க் 
கட்டைள    றார.் ேமாேச ைகைய யர்த் னவனாய் மைல ன்  ேமல் நின்  ெகாண்  ந்த  
ேபால. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ேபார ் ரிந் , எ ரிகைள   ய த்   ன்ெசன்  ெகாண்  ந்தனர.் 
ேமாேச உயர்த் ன்  கரங்க டன்  அங்  நின் ெகாண்  ந்தான் . ரியன்  அஸ்த க் ம் வைரக் ம் 
அவன் உயர்த் ன்  கரங்க டன்  அங்  நின் ெகாண்  ந்தான் . அவர்கள்  அவ ைடய கரங்கைள 
உயரப்   த் க்ெகாள்ள ேவண் யதா  ந்த . அ  ேமாேச. அவன் இேய  க்  
 ன்னைடயாளமானவன். இேய  ன்  கரங்கள்  உயர்த்தப்பட் ள்ளன என்  உ  ப்ப த்த, அைவ 
  ைவ ல் ஆணிய க்கப்பட்டன. அல்ேல யா! அவர ் ம ைம ன்  பா காப்  அர க்  
(ramparts) இரத்தம் ேதாய்ந்த தம  ஆைட டன்  ஏ ச்ெசன் , இன்  ேதவ ைடய மகத் வத் ன்  
வல  பாரிசத் ல்  அவ ைடய ச கத் ல் இ க் றார.் எனேவ ஒவ்ெவா  இரா வ  ர ம் தன் 
 த்தத் ல் ெவற் ெபற் , ேதவ ைடய வார்த்ைத டன்   ன்ேன வான் (என்னேநர்ந்தா ம் 
எனக் க் கவைல ல் ைல). அவன்  தாேம ேபாரிட்    தைலக் ச ்ெசன்   வான் . ஆெமன்!
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 ட்ைட  ள்ள ேகா க் ஞ்  ெவளிேய எட் ப் பார்க்க பயந்தால் என்னவா ம்?  ட்ைடைய 
தன் அல னால்  ெகாத்த பயந்தால் என்னவா ம்? ெவளி   ந்  ஒ  சத்தம், அந்த  ட்ைட 
ஓட்ைட ெகாத்தாேத; உனக்  சாபம் உண்டா ம் என்    னால் என்னவா ம்? ஆனால் 
இயற்ைகேய -  அந்த ேகா க்  ஞ் க் ள்  இ க் ம் தன்ைமேய -  'அைத ெகாத்  
 ைள ண்டாக் “ என்     ற .
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ஸ்தாபனங்கள்  அைனத் ேம , அற் தங்களின்  நாட்கள்  கடந்  ட்டன. உனக்   ங்  ஏற்ப ம். 
நீ  டைவராக் யத்  க் ள்   ைழ றாய்'' என்   றட் ம்.

நீங்கேளா உங்களால்   ந்தவைர ஓட்ைட க னமாகக் ெகாத் ங்கள் . அல்ேல யா! 
''சாத்தாேன, அப்பாேல ேபா .  இ   ந்  நான் ெவளிவரப் ேபா ன்ேறன் . நான்  அதற் ள்  
இனிஇ க்கமாட்ேடன் . பைழய  சா ன்  ஆ க்கத் ல் நான் இ க்கமாட்ேடன் . இன்  காைல நான் 
ெகாத்  ெவளிவரப் ேபா ன்ேறன் . ஆெமன்! நான் ஒ  க  '' என்    ங்கள். ஆெமன் ! 
அல்ேல யா!
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அந்த ேகாணல் க த்  க  க்  ஞ்  அந்த  ட்ைட ஓட்ைடக் ெகாத்  ற . அ  எவ்வள  
க னமா  ந்தா ம், அ  ெகாத்  ெவளிவ  ற .  தலாவதாக அ   ற கைள சற்  அ த்  
பார்க் ற . அ  சரியா ள்ள . -
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நீங்கள்  ெகாத்  ெவளி வா ங்கள் ! அ  உண்ைம. நீங்கள்  எப்ப  அைத ெசய் ர்கள்? கர்த்தர் 
உைரக் றதாவ , கர்த்தர் உைரக் றதாவ , கர்த்தர் உைரக் றதாவ , என்பதனால் 
தகர்த்ெத ந் .    ல்  உங்களால்      ய காற்ைற  வா க்     ற . கர்த்தர் 
உைரக் றதாவ  -  உங்கள்  தைலெவளிேய வந்  ட்ட . கர்த்தர் உைரக் றதாவ  -  க னமாக 
தள் ங்கள். நீங்கள்  ெவளிேய வந்  ெகாண்  க்  ர்கள் . க  க்  ஞ்  ெவளிேய வந்த  ற , 
ம ப  ம்  ட்ைடக்  ள் ெசல்வ ல்ைல. ஆெமன் ! அ    தைலயா   ட்ட . ஓ, என்ேன! 
 லன்கள், மனச்சாட்  வ யாக அந்த வார்த்ைத இங்  அைடந்த  ன்  ;   ந்ைத  றந்  
ெகா த்  அைத உள்ேள அ ம த்த ன்  (ஓ, ேதவேன, இரக்கமா  ம்), ம ப  ம் 
அ ைமத்தனம் இல்ைல. நீங்கள்    தைலயைடந்   ட் ர்கள்.  மாரன்  யாைர   தைல 
யாக் னாேரா, அவன்  ட்ைட   ந்  ெவளி வந்தவன்.

உங்கள்  ஸ்தாபனம் உங்கைள ம ப  ம் அைழக்க   யா .  சா  உங்கைள ஒன் ம் 
ெசய்ய   யா . அவன் உங்கைளப ் பார்த்  சத்த  வான், ஆனால் நீங்கேளா ெப ம்பாைத 
அ ேவகமாய் ேபாய்க் ெகாண்  க்  ர்கள்  -  ஓ, என்ேன, ராஜா ன் ெப ம் பாைத ல் , 
அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட   ைவ ன்   ரர்களாக.  'இேய  இவ் லகத் ன்  ஒளி என்  
  வா த்  பைறசாற் ம் க  களா ய நீங்கள்  அைனவ ம் ராஜா ன் ெப ம் பாைத ல் 
ெசன்  ெகாண்  க்  ர்கள் .
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நிச்சயமாக! ஆம் ஐயா! இைவ ேபாதகர்களா  க்க, (ministers) ேதவ ைடய ச கத்   ந்  
அ ப்பப்பட்ட பணி ைட ஆ கள்  (ministering spirits). எதற்  பணி ைட ெசய்ய? வார்த்ைதக்  
ஏேதா ஒ  ேவத சாஸ் ரத் க்  அல்ல, ேதவ ைடய வார்த்ைதக் . அைவ பணி ைட 
ெசய்வதற்ெகன்  ேதவ ைடய ச கத்   ந்  அ ப்பப்ப ம் பணி ைட ஆ கள் . அ  
வார்த்ைதக் ப் ப லாக, ேவ  ஏதாவெதான் க் ப் பணி ைட ெசய்தால், அ  
ேதவனிடத்   ந்  வந்ததல்ல. ஏெனனில் உம் ைடய வார்த்ைத எப்ெபா  ேம பரேலாகத் ல் 
நிச்ச க்கப்ப  ற , ேதவன் அைத கவனமாகப் பா காக் றார். வார்த்ைதையத் த ர 
ேவெறதாவெதான்ைறப் ேபா க்க அவர ்ஒ ேபா ம் ஒ  ஆ ைய அ ப்பமாட்டார.்
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அவர ் ெபரிய டாக்டர் பட்டங்கைளக் ெகாண்ட ஒ  ஆ ைய அ ப் , அவ ம் தன் 
க த் ப்பட்ைடைய  ன்னால்    ப்   ட் க்ெகாண் , அற் தங்களின்  நாட்கள்  கடந்  ட்டன. 
அ  நம்ெமல்லா க் ம் ெதரி ம்' என்   ற மாட்டார். இல்ைல! இல்ைல! அ  ேதவனிட  ந்  
வந்த ஆ யல்ல. அ  வார்த்ைதக்   ரணா ள்ள . ஆெமன் ! அவர ் வார்த்ைத ன்  ஆ க்  
பணி ைட ெசய் ம் ஆ கைளேய அ ப்  றார.் ஆெமன் !  (இன் ம் நான்ைகந்  காரியங்கள்  
உள்ளன. அைவகைள இப்ெபா    ட்   ட் , அ த்த ஞா றன்  எ த் க் ெகாள் ேறன் . 
சரி!).

சாத்தா ம் அவ ைடய  சா க ம்  அ ேஷகம் பண்ணப்பட்  க் ன்றனர.் இந்த 
 தர்களின்  ஆ கள்  உங்களிடம் வார்த்ைதையக் ெகாண் வர, நீங்கள்  வார்த்ைதைய நம்பச் 
ெசய்ய, அ ேஷகம் பண்ணப்பட்  க் மானால்  . . . . . . .  ஒ   ர்க்கதரி  -  உண்ைமயான 
 ர்க்கதரி  -  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ம த ப்பைத நீங்கள்  ேகட்ட ண்டா ?  (சைபயார ்
''இல்ைல'' என் ன்றார் -  ஆ ) இல்ைல, ஐயா அவர்க ைடய நாட்களி  ந்த ஸ்தாபனங்கள்  
எ ம் ,  ' 'அவன் தவ  என்  ெசான்னேபா , என்ன நிகழ்ந்த ? அவன் தனக் த்தாேன, 
தன்னந்தனியாக நின் , ''அ  சரி'' என் ைரத்தான்.
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அந்த நாளிேல அந்த    உ  ம் பரி த்தனான  காயாைவ -  இம்லா ன்   மாரைன -
பா ங்கள். அங்  அ ேஷகம் பண்ணப்பட்டவராய் க தப்பட்ட நா   ேபர ்இ ந்தனர.் அவர்கள்  
ெகா த்த உணைவத்  ன் , ெபரிய பட்டங்கைளப் ெபற் , அ கமாகப் ப த் , ெம ேகற்றப ்
பட்ட அ வாளிகளாக இ ந்தனர.் அவர்கள்,''  வாச ள்ள எங்கள்  ராஜாேவ ,  ேபாம்! கர்த்தர் 
உம்ேமா  இ ப்பாராக! அந்த ேதசம்நமக் ச் ெசாந்தமான . அைத ேயா வா நமக் த் தந்தான். 
நீர ்ேபாய் அைத ைகப்பற் க்ெகாள் ம். நாங்கள்    வ   ற்  ம் உண்ைம . நீர ்ேபாய் அைத 
ைகப்பற் க்ெகாள் ம்'' என்றனர்.
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ஆனால் ேயாசபாத் என்ன ெசான்னான்? ''இங் ள்ள ேவ  யா  ல்ைலயா?' என்  ேகட்டான் . 
அவர்களிடம் நா   ேபர ்இ ந்தனர.் அவர்கள்  ஏன் இந்த நா  ேபைர   வா க்கக்  டா ? 
அவன், ''நிச்சயமாக எங்ேகா ேவெறா வன்  இ க்க ேவண் ம்'' என்றான்.

''எங்களிடம் ஒ வன்  இ க் றான் , ேவெறா வன்  இ க் றான் . ஆனால் ஓ, அவைன நான் 
ெவ க் ேறன் .'' அஷ் , பா ங்கள்?

''அவன்   வைதக் ேகட்கேவ நான்   ம்  ேறன் .'' பா ங்கள்? அவைனக் ெகாண்  
வா ங்கள். அவன்  என்ன ெசால்  றான்  என்  பார்ப்ேபாம்“ என்றான்.

எனேவ அவர்கள்  காயா டம்  வந் , நன்றாக கவனி! இன்  காைல உன்  ரசங்கத்ைத 
சரிப த் க்ெகாள் . ஏெனனில் நீ ராஜா க்   ரசங் க்கப ் ேபா ன்றாய் . நீ பாலஸ் னா  ள்ள 
இன்னார்  இன்னார்  ேபாதகர்     க்  -  ேபாதகர்        வதற் ம்  -   ரசங் க்கப்
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ேபா ன்றாய் . அவர்கள்  இப்ப த் தான்   னார்கள். நீ ம் அப்ப ேய   . நீ ம் அப்ப ேய 
  வா '' என்றனர்.

அந்த    . . .  அவர்கள் அங்  தவறான மனிதைன அைடந்தனர். அவன் தன  பைழய 
ேயாசைன அைனத்ைத ம் அறேவ அகற் னவன் . அவன் உஷ்ணம் ெச த் ம்  ழாைய - 
மனச்சாட் ைய -  த்தப்ப த்  னவன்.

நீ அவர்கள்   னைதேய   னால், அவர்கள் என்ன ெசய்வார்கள் ெதரி மா? உன்ைன 
மகத்தான ேபாதகராக்    வார்கள் . நீ மாத் ரம் அவர்க டன்  இணங் னால் , உன்ைனப் 
ெபா வான கண்காணிப்பாளராக ெசய்    வார்கள் . அப்ப  ெசய்பவன்  உண்ைமயான 
ேதவ ைடய மனிதன் அல்ல.

அவ ைடய உஷ்ணம் ெச த் ம்  ழாய்  த்தமாக்கப்பட்  ந்த . அவ ைடய மனச்சாட் , 
மற்ற அைனத் ேம ெதளிவாக இ ந்த . அவ ைடய  ந்ைத ேதவ ைடய வார்த்ைதக்   றந்  
ெகா க்கப்பட்   ந்த . அவன் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய மாத் ரேம   வா ப்பவன் . அைவ 
பணி ைட ஆ கள்; அ  ஒ  பணி ைட ஆ . அவன், இப்ெபா   என்ன ெசால்வெதன்  
எனக் த் ெதரிய ல்ைல. ஆனால் ஒன்ைற மாத் ரம் உங்களிடம்  ற   ம்  ேறன் . ேதவன் 
என்னிடம் என்ன  றச் ெசால்  றாேரா, அைத மாத் ரேம   ேவன் .'' அன்  இர  அவர்கள்  
தங் னார்கள். அவ க்  ஒ  தரிசனம் உண்டான .

அ த்த நாள் காைல  காயா ேவதாகமத்ைத   ப் ,  'ேவதம் .  என்ன    றெதன்  
பார்க்கலாம். அந்த தரிசனம் அத டன்  இைண ன்றதா?... இ  அவர்கள்    னதற்  
 ரணா ள்ள . எனேவ எங்ேகா தவ ள்ள . எ யா  ர்க்கதரி  என்ன   னாெனன்  
பார்க்கலாம். அவன்  ர்க்கதரி ெயன்  நாம ேவாம். எ யா க்  உண்டான ேதவ ைடய 
வார்த்ைத என்ன ெவன் ம், அ  என்ன    றெதன் ம் பா ங்கள்'' ேயசேபேல ,  உன்  
இரத்தத்ைத நாய்கள்  நக் ம். நீ மானா ய நாேபாத் ன்  நி த்தம் அவைள நாய்கள்   ன் ம்'' 
என்    வைத என்னால் கற்பைன ெசய்ய    ற . அவன் அப்ெபா     னான் .... அவன் 
அைத கண்டேபா , அவ ைடய தரிசனம் ேதவ ைடய வார்த்ைத டன்  ஒன்றாக இைணவைத 
உணர்ந்தான் . ஆகா க்  அ   ெந ங் ன .
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அவன் அங்  நடந்  ெசன் ,  'ேபாங்கள் , ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ேமய்ப்பனில்லாத 
ஆ கைளப் ேபா  ப் பைதக் கண்ேடன் '' என்றான். பா ங்கள் , அவ ைடய தரிசனத்ைத 
ெவளிப்பைட யாகக்  ற அவன் ெவட்கப்பட  ல்ைல. ஏெனனில் அ  கர்த்த ைடய வார்த்ைதயா 
  ந்த . அைத பரி ரணமாக அவன் ஏற் க்ெகாள்ள    ெமன்  கண்டான் . ஏன்? அவன் தன  
இ தயத்ைத ம்  ந்ைதைய ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதக்  த்  றந்  ெகா த்  ந்தான் . 
ேதவ ைடய வார்த்ைத  ண் ம் தன்ைன ெவளிப்ப த் க் ெகா த்த . எனேவ அ  
பரி ரணமான ேதவ ைடய வார்த்ைத என்பைத அவன் உணர்ந்தான் .

“ஓ, நான்  மாத் ரம்  காயாவாக இ ந்தால்' என்  நீங்கள்   றலாம். நீங்கள்  அப்ப  இ க்க 
   ம். நீங்கள்  அப்ப  இ க்க   ம். நீங்கள்  அப்ப  இ க்  ர்கள் . ேதேன, நீ ம்  ட. (சேகா. 
 ரன்ஹாம்  யா பட்  க் ற சேகாதரி டம் ம ப  ம் ேப  றார் - ஆ ) நீ  ர்க்கதரி யா ய 
 காயா. நீ என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? உன்  ந்ைதைய  றந்  ெகா க்க ேவண் ம். இன்  காைல 
உங்களிடம் நான் என்ன  ற  யல் ேறன்? ேதவ ைடய வார்த்ைதைய பா ங்கள்? உங்கள்  
 ந்ைதையத் ,  றந் , நான்  கமாக    ம் என்  நம்  ேறன் '' என்    ங்கள்.
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நல்ல , அப்ப யானால் அ  என்ன? அ  கர்த்த ைடய வார்த்ைதயா?

நிச்சயமாக அ  கர்த்த ைடய வார்த்ைத. ஆனால் அங் ள்ளவன் ,  'அற் தங்களின்  நாட்கள்  
கடந்  ட்டன. உன்னால்இைத ெசய்ய  யா  .......'' என் றான். அைத மறந்   ! ேதவைன 
 தன்ைமஸ்தானத் ல்ைவ. இங்  ேதவ ைடய வார்த்ைத வ  ற . அவர ் அைத உைரத்தார். 
அ  அப்ப ேயயா ற் .

சாத்தான் என்ன ெசய்தான்? சாத்தான்  மற்றவர்கைள அ ேஷ த்தான் . சாத்தான் தன  
ஊ யக்காரர்கைள அ ேஷ க்  றான். ஓ, நிச்சயமாக, உ. ஊ, நிச்சயமாக! அவன் தன  
ஊ யக்காரர்கைள அ ேஷ க் றான் . அவன் எதனால் அவர்கைள அ ேஷ க் றான்? 
அ  வாசத் னால். ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ  வா க்க, சாத்தா ம்  அவ ைடய 
 தர்க ம், மானிடர்கைள அ ேஷ க் ன்றனர். அைத நீங்கள்  உ  ப்ப த்த   ம் னால், 
ஆ யாகமம் 3:4க் த்   ப் ங்கள் .
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நாம் அந்த பாகத் ற்  ேவதத்ைதத்   ப் , இைத ஒ  நி டம் கவனித் , அ ேவ அவ ைடய 
 தல் உபாயமா என்  பார்ப்ேபாம். அ தான் அவன் ெசய்த  தல் காரியம். அந்த உபாயத்ைத 
அவன் ைக  வ ல்ைல. அவன் எப்ெபா  ம் அைதேய ெசய் றான் . அப்ப த்தானா என்  
பா ங்கள். அவன் வார்த்ைத டன்  இணங்காமல் இ க்க ல்ைல. அவன் அைத சற்  
தப்பர்த்தங்ெகாள் ம்ப  (misconstrue) ெசய்தான் , அதன் அர்த்தம் என்னெவன்  அவ க்  
அ  க்க   ம் னாேனா அவ் தமாக -   வார்த்ைத ம்  எ த் க் ெகாள்ளாேத என்ற தமாக.

இப்ெபா   ஆ யாகமம்  3:4. அைதத்தான்  அ     றதா என்  பார்ப்ேபாம்.சரி.113

அப்ெபா   சர்ப்பம் ஸ் ரீைய ேநாக் : நீங்கள்  சாகேவ சாவ ல்ைல.
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“...சாகேவ சாவ ல்ைல. பா ங்கள், அவன் எப்ப  அைத   ம்ப உைரத்தான்  என் .  'ஓ, 
அற் தங்களின்  நாட்கள்  கடந்   ட்டன என்  நாங்கள்  நம்  ேறாம். ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்  
ஜனங்கள்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற்ற  ேபால் இப்ெபா   ெப  ன்றனர ்என்  நாங்கள்  நம் வ  
 ைடயா . நீங்கள்  எந்த  ைற ல் ஞானஸ்நானம் ெபற்  ந்தா ம், அதனால் எவ் த 
 த் யாச  ல்ைல. '' சாைசப் பார்த் ர்களா? அவ ைடய உபாயங்கைள பார்த் ர்களா?

“நீ  கமைடய   யா  என்  ம த் வர ்     ந்தால், அத் டன்  அ   ற்  
ெபற்  ட்ட .''

நான் ம த் வைர அவமானப்ப த் வ தாகேவா அல்ல  அவர ் ேமல் 
அவநம் க்ைகெகாள்வதாகேவா எண்ண ேவண்டாம். அவர ் ஞ்ஞான  ைறப்ப  தன் பணிையச் 
ெசய் றார.் ம த் வர ்தன்னால் இயன்றவைர ஒ வன்  உ ைரக் காப்பாற்ற  யல் றார.் அைத 
காப்பாற்ற   ய ல்ைல. ஏெனனில் அதற்  ேமல் அவ க்  ஒன் ம்  ெசய்யத் ெதரிய ல்ைல. 
அவ ைடய அ  க்  எட் ன்  வைர, அந்த மனிதன் உத்தமமாக  யன்றார.்
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நன்ைம  ைமஅ யத்தக்க   ட்சம் சரிதான். ஆனால் அ  ேபா ம் வைரக் ம் நீங்கள்  
ெசன் , அ   ந்   வ   ட்சத் க் த ் தா ,  ன் ெசல் ங்கள் . ஆெமன்.அவ்வள தான் . 
அ வைரக் ம் தான்   ரிைய ெசய் ம். ஆம்.

சாத்தானின்  உபாயம் என்ன? அ  இங்  என்ன ெசால்  ற ? கவனி ங்கள் ,  2ம் வசனம். 
நான்  தலாம் வசனத்   ந்  3ம் வசனம் வைரக் ம்  ப க் ேறன்.

ேதவனா ய கர்த்தர் உண்டாக் ன சகல காட்   வன்கைளப் பார்க்  ம் சர்ப்பமான  
தந் ர ள்ளதா  ந்த . அ  ஸ் ரீைய ேநாக் : நீங்கள்  ேதாட்டத்  ள்ள சகல   ட்சங்களின்  
கனிைய ம்   க்கேவண்டாம் என்  ேதவன் ெசான்ன  உண்ேடா என்ற .?

அவன்   வைதக ் ேக ங்கள்  -  அவன் எவ்வள  ேமாசமாகச் ெசல் றான்  என் ம், அவன் 
வார்த்ைதைய எப்ப  ெவள்ைளய க் றான்  என் ம். பா ங்கள்? அவன் என்ன ெசய்ய 
 யல் றான்? அவ ைடய  ந்ைத ல்  ைழய  யல் றான் . பா ங்கள்? வார்த்ைத அங்  
அவைள ஏற்கனேவ அரணிட்ட  ன் ம், அவன் அவ டன் ேப  றான். சாத்தான்  உங்க க்  
அரணிட அ ம யாேத ங்கள் . பா ங்கள்? ேதவ ைடய வார்த்ைதைய உங்கள்  இ தயங்களில் 
அரணாக் க் ெகாள் ங்கள் . அைதேய ெசய் ங்கள் .  காயாக்கேள,
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கவனி ங்கள் . ஸ் ரீ சர்ப்பத்ைதப் பார்த் : நாங்கள்  ேதாட்டத்  ள்ள   ட்சங்களின்  
கனிகைளப ்  க்கலாம்.

ஆனா ம், ேதாட்டத் ன்  ந  ல் இ க் ற   ட்சத் ன்  கனிையக்   த்  ..... (பா ங்கள் , 
ந  ல் )  . . . .  ேதவன்: நீங்கள்  சாகாதப க் அைதப்   க்க ம் அைதத் ெதாட ம் ேவண்டாம் 
என்  ெசான்னார் என்றாள்.

பா ங்கள், அ தான்  வார்த்ைத . ேதவன்   னைத அவள் அவனிடம்  எ த் ைரக் றாள்.

இப்ெபா   கவனி ங்கள் ! அப்ெபா   சர்ப்பம் ஸ் ரீைய ேநாக் : நீங்கள்  சாகேவ 
சாவ ல்ைல.

அவ ைடய உபாயத்ைதப் பார்த் ர்களா? பா ங்கள்? அவன் என்ன ெசய்ய  யல் றான்? 
மானிடவர்க்கத் ல்  தலாவ  ேதான் ய அந்த  ைலம க்க   யாத ஸ் ரீைய ேதவ ைடய 
 மாரத் ைய ேதவ ைடய வார்த்ைத ல்  அ  வாசத்ைத ண்டாக்க அவைள அ ேஷ க்க 
 யல் றான் . அைத தான் அவள் ெசய் ம்ப  அவன்  ண் னான். ேதேன, உன்ைன ம் அவன் 
அவ்வா  ெசய்யத ் ண் வான். சேகா.  ரன்ஹாம்  யா பட்  க் ற சேகாதரி டம் ம ப  ம் 
ேப  றார் - ஆ ) உங்கள்  ஒவ்ெவா வைர ம் அவன் அைதேய ெசய்யத்  ண் வான் - உங்கைள 
அ ேஷ ப்பான் . நீங்கள்  ெசய்யேவண் ய ஒன் , அைத உைதத் த் தள்ளி  வேத (நீங்கள்  
 யா ன ள்ளவர்கள் , உங்க க்    ப்பமானால்  அைத ஏற் க் ெகாள்ளலாம்).
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ஏவாள் மாத் ரம் சற்  நின்  அவ க் ச் ெச  ெகா க்காமல் ேபா  ந்தால் நீங்கள்  
எதற் ம் நின்  ெச ெகா க்க ேவண்டாம் நிற்க ேவண்டாம்!

எ யா ேகயா  டம்,  'என் த ைய எ த் க்ெகாண் , மரித் ப்ேபான  ழந்ைத ன்  ேமல் 
ைவ. வ  ல் யாரா  ம் ேப னால், ம ெமா  ெசால்லாேத. யாரா  ம் உன்ைன நி த்த 
 யன்றால், நீ ெசன்  ெகாண்ேட  '' என்றான்.
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அந்த ஸ் ரீ அவ ைடய ேவைலக்காரைன அைழத்தேபா  அவைளக் கவனி ங்கள் . அவள் 
க ைத ன்ேமல் ேசணம் கட்  ஏ , தன் ேவைலக்காரைன ேநாக் , 'இைத ஓட் க் ெகாண் ேபா. 
நான் உனக் ச் ெசான்னால்  ஒ ய (சேகா.  ரன்ஹாம் தன் ைடய கரங்கைள இரண்  தடைவ 
தட்  றார் -  ஆ ) எங் ம் ஓட்டத்ைத நி த்தாேத'' என்றாள் . அ தான்! நீங்கள்  ெசய் ையப் 
ெபற் க்ெகாண்ட  ற ,  ன்ேன க் ெகாண்ேட  ங்கள். ஆெமன்! என்னால் நடக்க  யா , 
எனக்  ெபல னமா ள்ள '' என்  ெசால்லா ர்கள். ெசன்  ெகாண்ேட   ங்கள் . நிற்கா ர்கள். 
எல்லாவற்ைற ம் தள்ளி ட் , எ ரிைய ெவட் க்ெகாண்ேட ெசல் ங்கள் . சேகாதரேன, உன்  
ைக ல் பட்டயம் உள்ள . ெவட் க்ெகாண்ேட ெசல்.
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நான்  ரசங்கம் பண்ண கால்பந்   ைளயாட்  அரங்கத் க்  ஒ  ைற ெசன்  ந்ேதன் . 
அங்  வாச ல்,  ' 'ெவற்  என்ப  சண்ைட  ம் நா ன் அளைவப் ெபா த்ததல்ல, அ  நாய் 
ேபா ம் சண்ைட ன்  அளைவப் ெபா த்த '' என்  எ    ந்த . அ தான்  சண்ைட ல்  
ெவற் ையத் த  ற  பா ங்கள்?
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நீங்கள் , பா ங்கள், அந்த ெபரிய சைபகள்  அைனத் ம் இதற்   ேராதமா ள்ளன'' என்  
 றலாம். அவர்க ைடய அள  எவ்வள  ெபரிதாக இ ந்தா ம் எனக் க் கவைல ல்ைல. அ  
அந்த நாய் ேபா ம் சண்ைடையப் ெபா த்த . அ  தனிப்பட்ட நபரி ள்ள   வாசத்ைதப் 
ெபா த்த . நீ ேகாைழயா  ந்தால், உன்ைன ஆ ங்கனம் ெசய் ம் இ ப் டத் க்  
  ம்   ம். சேகாதரேன, ேபார ்  ரனா  ந்தால் , அங்  ைதரியமாய் நில்.  த்தம் நடந்  
ெகாண்  க் ற  -  நன்ைம ம்  ைம ம் எ ர்த்  சண்ைட    ன்றன. நாம் 
சண்ைட  ேவாம்!

 ட்டர ் கார்ட்ைரட் என்பவர் பட் னத் க் ச் ெசன் ,  ' 'கர்த்தர் என்னிடம், இங்  வந்  
எ ப் தல்   ட்டம் நடத்தச் ெசான்னார்'' என்றாராம். அவர ் ஒ  பைழய உக் ராண அைறைய 
(Store room) வாடைகக்  எ த்   த்தப்ப த்தத் ெதாடங் னார்.
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அந்த பட் னத் ல் ஒ  ெபரிய  ரடன்  இ ந்தான் . அவ ைடய இ ப் ல் ஒ   ப்பாக்  
ெதாங் க்ெகாண்  க் ம். அவன் நடந்  ெசன்  யாேரா ஒ வரிடம்,  ' 'அந்த மனிதன் என்ன 
ெசய்  ெகாண்  க் றார?்' என்  ேகட்டான் .

அவர,் அவர ் ஒ   ரசங்  .  அங்   ட்டம் நடத்தப்ேபாவதாக அவர ்    றார'்' என்  
ப லளித்தார்.

அவன்,  ' 'அவைர ெத  ல் எ ந்   ரத்  ட ேவண் ம். இந்த இடத் ல்  எங்க க்  
 ட்டங்கள்  எ  ம் ேதைவ ல்ைல என்றான்.

அவன் அங்  ெசன்  கதவண்ைட நின்றான்.  ட்டர ்கார்ட்ைரட் 'ேகாட்ைட அணிந்  ெகாண்  
ஜன்னல்கைள ம்  வர்கைள ம் க  க்ெகாண்  ந்தார ் -  அவர ்   ய உ வ ள்ளவர். 
உங்க க் த் ெதரி மா, ேகா  க ைய தன் ைகயால்  ன்றதால் ஒ ங்காசாரம் அந்த  ரசங்  
அவைனப் பார்த்   ரித்தார், இன்  அ  அவர ் ஜன்னல்கைள க  க் ெகாண்  ந்தார.் அந்த 
 ரடன்  அங்  ெசன்  தன் ேகாட்ைட கழற் னான் . அவ ைடய இ ப் ல்  ப்பாக்  ெதாங் க் 
ெகாண்  ந்த . அவன், 'என்ன ெசய்  ெகாண்  க் றாய்?'' என்றான் .
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அவர,்''நான் ஜன்னல்கைளக் க  க்ெகாண்  க் ேறன் '' என்     ட் , ெதாடர்ந்  
க  க் ெகாண்  ந்தார.் அவ க்  ஒேர ேநாக்கம் இ ந்த . ேதவன் அவ டன்  எ ப் தல்  ட்டம் 
நடத்தக்   னார.்

அவன், 'நாங்கள்  எ ப் தல்   ட்டங்கள்  நடத்த அ ம க்கமாட்ேடாம் '' என்றான்.121

அவர,் ஆனால் கர்த்தர் என்னிடம் எ ப் தல்   ட்டம்நடத்தக்   னார'்' என்றார். பா ங்கள்? 
அவர ்பணி ல்  ம் ரமாக ஈ பட்  ந்தார.் பா ங்கள்? பா ங்கள்?

அவன்,  'நீ ஒன்ைற  ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். நான் தான் இந்த பட் னத்ைத நடத் பவன்“ 
என்றான்.

அவர,்''அப்ப யா?'' என்     ட்  ஜன்னல்கைளக் க  க் ெகாண்  ந்தார.்

அவன்,  ' 'நீ எ ப் தல்   ட்டம் நடத் வதற்   ன்  என்ைன சண்ைட ல்  ேதாற்க க்க 
ேவண் ம்'' என்றான் .

அவர,்“ஓ, அப்ப யா? சரி, ெசய் ேறன் '' என்றார், அவர ் ேகாட்ைட கழற்  ,  அவன  ல்  
ெசன் , க த் ப்பட்ைடையப்   த் , அவைனக்  த்   ேழ தள்ளி ,    த்  அவன் ேமல் 
உட்கார்ந் , 'நான் அரசாள ேவண் மானால் சண்ைட  டேவண் ம். ஆண்டவேர, என் ைதரியத்ைத 
அ கரி ம் என்றார். அவைன அ த்  ெநா க் னார், ''உனக்  ேபா மான   ைடத்  ட்டதா?'' 
என்  ேகட்டார.்

அவன்,  'ஆம்'' என்றான். அவன் எ ந்  அவ டன்  ைக   க் னான் . அன் ர  நடந்த 
 ட்டத் ல்அவன்  இரட் க் கப்பட்டான் . பார்த் ர்களா.

ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாண் , எல்லா சந்ேதகங்கைள ம் ெவட்   ழ்த்  
 ன்ேன ங்கள் . பார்த் ர்களா? நிச்சயமாக! அ ேவ நம  அ த்த பணியாக இ க் மானால் 
அைத ெசய்ேவாம். சரி!அ த்தப யாக நான் ெசய்ய ேவண் ய , என் ைடய எல்லா 
சந்ேதகங்கைள ம் ெவட்  கைளந்  அதனின்  அகல்வேத.
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என் ைடய அ த்த ேவைல எல்லா  ழப்பங்கைள ம் அகற்   வ . என்  லன்கள்,  ' 'நீ 
ேமாசமான நிைல   க்  றாய் என்    னால் , அ த்தப யாக நான் ெசய்யேவண் ய  
அைவகைள ெவட் கைளந்    வேத. அ  உண்ைம .

நீங்கள் ,''நல்ல ,  அைவகள்  என்னிடம்     ன்றன....  சேகா.   ரன்ஹாேம,  என்   லன்கள்
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என்னிடம்    ன்றன...'' எனலாம். நீங்கள்  அைத ெவட் கைளவ  நல்ல . அைதத் த ர 
ேவெறான்ைற ம் நீங்கள்  ெசய்யக் டா . அைத உங்கள்  அ த்த பணியாகச் ெசய் ங்கள் . 
உங்கள்  ேகாட்ைட கழற்  ட் , அைத ேநாக் ச்   ங்கள் .  ன்ேன ச் ெசன்  
ெகாண்ேட  ங்கள் . ''நான்  ெஜ க்கப்ேபா ேறன் ' என் ம் ஒேர ேநாக்கத்ைத ெகாண்டவர்களா  
 ங்கள் . ஆெமன் “ நான் ெஜ க்கப் ேபா ன்ேறன் , நான் ேதாற்க   யா . ''ஆெமன் !

சாத்தான் அ ேஷ க் றான் . பா ங்கள்? அவன் ைகயா ம்  தல் உபாயம் என்ன? அவன் 
 ைழ ம்  தல் இடம் எ ?  ந்ைத. அவன் ெசால்வைதக் ேகட்க அவள் சற்  ேநரம் நின்றாள் .
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''ஓ, அப்ப யா!'' அங் தான்  அேநக வா ப ெபண்கள் தவ  ெசய்தனர,் அேநக வா ப 
ஆண்க ம் தவ  ெசய்தனர.் அ  உண்ைம ,  சற்  ேநரம் நின்  ெச  ெகா த்தல், சற்  ேநரம் 
நிற்ப .

எத்தைன  ைற  வாகரத்  வழக் கள்  வ வைத நான் கண்  க் ேறன் ?  ' 'சேகா. 
 ரன்ஹாேம, அவன் என்ைனப் பார்த்  இப்ப    ல் அ த்தான்  (சேகா.  ரன்ஹாம்   ல் 
அ த்  ஓைச எ ப்  றார ் -  ஆ ). நான் சற்  நின்ேறன் , உண்ைம ல்  அப்ப  நிற்க 
ேவண் ெமன்  நிைனக்க ல்ைல.'' அஷ்  உஷ், உங்க க்   ரி றதா.

124

'ஓ, அவள்... நான் ேமைச ன்  ம  றம் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்ேதன் . அவ ைடய கண்கள் 
 க ம் அழகா  ந்தன.  'பா ங்கள், பா ங்கள், பார்த் ர்களா? அ தான் .  சா  அைதேய 
ெசய் றான் .

“ஓ, நான்   கமைடய   யா  என்  ம த் வர ்   றார.் எனேவ நான் ...'' பார்த் ர்களா? 
அேததான். நடந்த  த்தங்களிேல  கப்ெபரிய  த்தம்.
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''நல்ல , அவர்கள்  ெசால்  றார்கள்... இன்னார் இன்னார் பரி த்த ஆ ையப் 
ெபற் க்ெகாண்டதாக உரிைம பாராட் யைத நான் கண்ேடன் ...'' ஆம், நீ ஏதாவெதா  
மாய்மாலக்காரைனக் கண்  ப்பாய். ஆனால் உண்ைம ல் அைதப் ெபற் க்ெகாண்டவர்கைளக் 
  த்ெதன்ன? பார்த்தாயா? ஆம்,  சா  உனக்  இப்ப ப்பட்ட காக்காய்  கண்ணிையத்தான்  (Crow 
bait)  ட் க் காட் வான் . அவன் உண்ைமயான  றாைவ உனக் க் காண் க்க மாட்டான் . அைத 
காண் க்காமல், உன்  கண்ைண மைறத்    வான்.

ஓ, அவ ம் ஒ  ேபாராளிதான். ஆனால் உலகத்   க் றவைனப் பார்க்  ம் 
உங்களி  க் றவர ் ெபரியவர் என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள். எனேவ, இங் ள்ள 
ேசைனகளின்  தளப கேள, ேதவ ைடய வார்த்ைதைய இ கப்பற் க் ெகாள் ங்கள் , அைத 
  வா  ங்கள் , அ  உண்ைம . உங்கள்  அரைணப் பா காத் க் ெகாள் ங்கள் . அ  உண்ைம . 
உங்கள்  பணி ல் நிைலத்  நில் ங்கள் .

ஒ  சமயம் இங்  ஒ     ெபண்  இ ந்தாள். இன்ைறக் ம்  ட அவள் இங்  உட்கார்ந்  
ெகாண்  க்கலாம். அவ ைடய ெபயர ் ெநல்  சான்டர்ஸ் .  தன்  ைறயாக  சா  
 ரத்தப்பட்டைத நான் கண்  க் ேறன்  என்றால் (நாங்கள்  கல்லைறத் ேதாட்டத் க்  அப்பால் 
 ன்   ளாக் கள்  தள்ளி     ந்ேதாம். அப்ெபா   தான் நான் ஒ   ரசங் யா ேனன். நான் 
இந்த  ைல ல் ஒ   டாரக்  ட்டத் ல்   ரசங் த் க் ெகாண்  ந்ேதன்  அந்த    ெபண்   கச் 
 றந்த நடனக்காரி. அவள் இங் ள்ள உயர்நிைலப் பள்ளி ல்  ப த் க்ெகாண்   ந்தாள். அவ ம் 
 ஹார் ம் (இந்தப் பட் னத்  ள்ள உங்கள்  அேநக க்   ஹார்ைனத் ெதரி ம். அவன் 
 ளிக் ம் அைற ஒன்ைற நடத்  வ  றான். அவ ம்   ஹார் ம் நாட் ேலேய  கச்  றந்த 
நடன ேஜா , அவன்  ஒ  கத்ேதா க்கன் . அவர்க க்  மதம் ஒ ெபா ட்டல்ல. எனேவ (ெநல்  ம் 
மற்றவர்க ம், அவள்  றந்த நடனக்காரி ,  அவ ம்  ட. அங்  ப்ளாக் பாட்டம்,  ' ட்டர்பர்க்ஸ்  
ேபான்ற நடனங்கள்  ஆடப்பட்டன. இவர்களி வ ம் நாட் ேலேய  கச் றந்த நடனக்காரர்கள் .
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ஒ நாள் (ஒ  இர ) அவள் த மா க்ெகாண்   ட்டத் ற்  வந்தாள். அந்த    ெநல்  
 டத் ன்   ன்னால்  கங் ப் ற   ந்தாள். ேதவன் அவைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அவள்  டத் ன்  
 ன்னால்   ந்  டந் , தைலைய  க்  அழ ஆரம் த்தாள். அவ ைடய கண்ணீர ்
கன்னங்களில் வ ந்த . அவள், '' ல் '' என்றாள்  அவ க்  என்ைனத் ெதரி ம்). அவள் ,  “நான்  
இரட் க்கப்பட ேவண்  ெமன்    ம்  ேறன்”என்றாள்.
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நான், ''ெநல் , நீ இரட் க்கப்பட    ம். ெபண்ேண , இேய  உன்ைன ஏற்கனேவ இரட் த்  
 ட்டார.் அவ ைடய வார்த்ைத ன்  அ ப்பைட ல்  அைத நீ ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்“ என்ேறன். 
அவள் அங்  தங்   ந் , அ  , ெஜ த் , உலக காரியங்க க்  ம ப  ம் ெச  
ெகா ப்ப ல்ைலெயன்  ேதவனிடம் வாக்  ெகா த்தாள் . உடேன அவ ைடய ஆத்  மா ல் ஒ  
அழகான இனிைமயான சமாதானம்   ெகாண்ட . அவள்  எ ந்  சத்த ட் , ேதவைனத்   த் , 
அவைர ம ைமப்ப த் னாள்.

அதற்   ன்  ஆ  அல்ல  எட்  மாதங்கள் க த் , ஒ  இர  அவள் ஸ் ரிங்  ெத  வ யாக 
வந்  ெகாண்  ந்தாள் இப்ெபா   அவள் வா பப் ெபண் , அவ க்  அப்ெபா    மார ்
ப ெனட்  வய  க் ம். அவள் என்னிடம் வந் ,  ' 'ேஹாப். . . ' '  (அ  என் மைன . அவள் 
மரித்  ட்டாள்). அவள்,  ' 'காண்பதற்  நான் ேஹாப்ைப ம் ஐரீைன ம்  ேபால் இ ந்  ந்தால் 
நலமா  க் ம்.  அவர்கள்  உலக  காரியங்களில்   க் க்ெகாண்டேத ல்ைல''  என்றாள்.  அவள்,
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'உலகம் நம்ேமல் ஒ  அைடயாளத்ைத ேபாட்    ற . எனக்  கர  ரடான ேதாற்றம் உள்ள . 
நான்  கவர்ணம்   ட் க்ெகாள்வைத ட்   ட்ேடன். ஆ  ம் என்  கம் கர  ரடாக 
காணப்ப  ற . அவர்க ைடய  கம் எவ்வள  இளைமயா ம் களங்கமற்றதாக ம் 
காணப்ப  ற ! நான் அப்ப  ெசய்யாம  ந்தால்  நலமா  க் ம்'' என்றாள்.

நான்,  'ெநல் , இேய    ஸ்  ன் இரத்தம் சகல பாவங்களினின் ம்  த் கரிக் ற . 
ேதேன, நீ ெசன்    வா ' என்ேறன்.

ேவய்ன் ப்ளட்ேஸா (அவைன உங்களில் அேநக க்  ெதரி ம். அேநக ஆண் களாக அவன் 
என்ஆப்த நண்பன்). அவன் பயங்கர   காரனா  ந்தான் . என் சேகாதரன்  எட்வர்ட் டன்  அவன் 
இங்  வந்  ந்தான் . அவன்   த்  ெத  ல்   ந்   டந்தேபா , அவைன நான் 
 க் க்ெகாண்  வந்ேதன். ஏெனனில் ேபா சார் அவைனக் ைக  ெசய்ய  யன்றனர். அவைன 
இங்  ெகாண்  வந்ேதன். அப்ெபா   நான் ஒ   ரசங்  . என் ெபற்ேறா டன்  வ த்  வந்ேதன். 
அ  எனக்   வாகமாவதற்  அேநக ஆண் கட்   ன் . நான் அவைனக் ெகாண்  வந்  
ப க்ைக ல்  டத் ேனன். நான் சாய்  நாற்கா  ல் உறங் ேனன் .  ரன்ஹாம்   ம்பம் 
ெபரிய  என்  உங்க க்  ெதரி ம் (நாங்கள்  பத்  ேபர)். எங்க க்  நா  அைறகள்  இ ந்தன. 
என்னிடம் ஒ  பைழய சாய்  நாற்கா  இ ந்த . நான் அைத இ த் , அ ல் உறங் ேனன் . 
  த்  ந்த ேவய்ைன நான் ப க்ைக ல்  டத் ேனன். அவைன  ட் க் த்  க் க்ெகாண்  
வந்  ப க்ைக ல்  டத்த ேவண் யதா ற் . நான்  அங்  ப த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . நான், 
'ேவய்ன், இப்ப  ெசய்வ  உனக்  ெவட்கமா ல்ைலயா?' என்  ேகட்ேடன் .

129

அவன்,''உ ,   ,  ல் , என்னிடம் அப்ப  ேபசாேத', என்றான்  (சேகா.  ரன்ஹாம்   காரன்  
உள வைதப்ேபால் ேப  காண் க் றார ் -  ஆ ). நான் அவன் ேமல் என் ைகைய ேபாட் , 
'ேவய்ன், உனக்காக நான் ெஜ க்கப்ேபா ேறன் . கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக'' என்ேறன்.
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நான் இரட் க்கப்பட்  அப்ெபா   ஏறக் ைறய ஒ  ஆண்  காலம்  தான் ஆ   ந்த . 
அப்ெபா     ெரன்  வாடைக காரின்  கத   றக்கப்பட்  ேவகமாக   ம் சத்தம் ேகட்ட , 
யாேரா கதைவ ேவகமாக தட் , சேகா.  ல், சேகா.  ல் என்   ப்  வ  ேகட்ட  (சேகா. 
 ரன்ஹாம்  ரசங்க  டத்ைதப ைனந்  தடைவ தட்  றார் - ஆ ). “

நான்,''இ  என்ன ,  யாேரா மரித் க் ெகாண்  க் றார்கள்  ேபா  க் ற  என்  
எண்ணிேனன் . நான் கத ன ேக ஓ ேனன். என் பைழய  ணிகைள எ த் , என் ைபஜாமா ன்  
ேமல்  ற் க்ெகாண் , ேவய்ைன ம் ேபார்த்  ட் , கத ன ேக ஓ ேனன். அ  ெபண்ணின்  
 ரல் ேபான்  ந்த . நான் கதைவத் றந்தேபா , இந்த வா பப் ெபண்  அங்  நின்  
ெகாண்  ந்தாள். அவள்,''உள்ேள வரலாமா?'' என்  ேகட்டாள். நான்,''உள்ேள வா“ என்  ெசால்  
 ளக்ைகப் ேபாட்ேடன் .

அவள் அ   ெகாண்ேட ,“ஓ,  ல்,  ல் , நான்   ந்  ேபாேனன் ,! நான்   ந்  ேபாேனன் ''! 
என்றாள்.

''என்ன ேநர்ந்த , ெநல்  மாரைடப்  ஏதா  ம் ஏற்பட்டதா?'' என்  ேகட்ேடன் .131

அவள்,  'இல்ைல, சேகா.  ல். நான் ஸ் ரிங்  ெத  வ யாக வந்  ெகாண்  ந்ேதன் . 
உண்ைம ல்  சேகா. ல், உண்ைம ல்  சேகா.  ல், நான் தவ  ெசய்ய ேவண் ெமன்  
நிைனக்கேவ  ல்ைல, நான் தவ  ெசய்ய ேவண் ெமன்  நிைனக்கேவ  ல்ைல'' என்றாள்.

நான், 'என்ன ேநர்ந்த ?'' என்  ேகட்ேடன் . எனக்  என்ன ெசய்வெதன்ேற ெதரிய ல்ைல. நான் 
அப்ெபா   ஒ  வா பன் . நான் நிைனத்ேதன்  ......

அவள்,“ஓ, சேகா.  ல், நான்  ன்னா  ன்னமா  ட்ேடன்'' என்றாள் .

நான், ''அைம யா   , சேகாதரிேய, நடந்தைத    என்ேறன்.

அவள்,''நான் ெத  ன்  வ யாக நடந்  ெரட்ெமன்  அரங்கத்ைத அைடந்ேதன் ...'' என்றாள் 
(அங்  சனிக் ழைம இர களில் நடனம் நடப்ப  வழக்கம்). அவள்,''என் உைடக க்காக  ணி 
வாங் க் ெகாண்    ம் ம்ேபா , இைசையக் ேகட்ேடன் , ேம ம் அவள்,  'உங்க க்  
ெதரி மா?'' என்றாள். நான் ஒ நி டம் அங்  நின்ேறன் . அ  இனிைமயா க் ெகாண்ேட இ ந்த . 
அங்  நின்றால் தவெறான்  ல்ைல'' என்  நிைனத்ேதன்.

அங் தான்  அவள் தவ  ெசய்தாள்  - சற்  ேநரம் அங்  நின்றாள்.132

அவள் இைசையக் ேகட் க்ெகாண்ேட   ந்தாள். அவள்,''ஓ, ஆண்டவேர, உம்ைம நான் 
ேந க் ேறன்  என்பைத நீர ்அ  ர.் நா ம் நீ ம் இந்த இடத் ல்  நடன ேபாட் களில்  எத்தைனேயா 
   கைள ெவன்ற . என் ஞாபகத் க்  வ  ற . அந்த இைச  ன்  என்ைனக் கவர்வ  
வழக்கம். ஆனால் இப்ெபா   இல்ைல'' என்  நிைனத்தாள். ஓ, ஓ! ஓ, ஓ! அ  உன்ைனக் 
கவர ல்ைல என்றா நிைனக்  றாய்? அ  ஏற்கனேவ உன்ைனக் கவர்ந்  ட்ட . அவன் உன்ைன 
நடன  டத் ற் அ ப் னதற்  அ  சமானம். பா ங்கள்?

எத்தைன ேப க்  ெநல்  சான்டர்ைஸ ெதரி ம்? நல்ல , உங்கள்  அைனவ க் ம் என்  
நிைனக் ேறன் .  ஆம்,  நிச்சயமாக!  எனேவ  அவர்கள் ....  அவள்  ெதாடர்ந் ,  என்ன  ேநர்ந்த 
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ெதரி மா? நான் அரங்கத் ன்  ப களில்  ஏ ச் ெசன்றால் , ஒ   ல க்  என் சாட் ைய அ  க்க 
   ம் என்  நிைனத்ேதன் ' என்றாள்.

பார,் நீ  சா ன்  எல்ைலக் ள்  ெசன்  ட்டாய், அதனின்   ல ! ெபால்லாங்கானதாய் 
ேதான் ம் எல்லாவற்ைற ம் உத த் தள்  !

அவேளா ப களில் ஏ   ல நி டங்கள்  அங்  நின்றாள் .  தலாவதாக நடந்த  என்ன 
ெதரி மா?  ல நி டங்க க் ள்  ஒ  ைபயனின்  கரங்கைளப ்   த்  நடனமாடத் ெதாடங்  
 ட்டாள்.  ன்  அவ க்   ய நிைன  வந்தேபா , அங்  நின் ,''நான் நிரந்தரமாக 
இழக்கப்பட்ேடன் '' என்  அ தாள்.

அப்ெபா   நான் நிைனத்ேதன்  எனக்  ேவதாகமம் அ கம் ெதரியா . ஆனால் இேய , 'என் 
நாமத் னாேல  சா கைளத்  ரத் வார்கள் ' என்      க் றார ்என்  நிைனக் ேறன் '' என் . 
ேவய் க் ம் அப்ெபா     மயக்கம் சற்  ெதளிந் , அங்  நடப்பைத உட்கார்ந்  கவனித் க் 
ெகாண்  ந்தான் . பா ங்கள்? நான்,  ' ' சாேச, நீ யாெரன்  எனக் த் ெதரியா . ஆனால் 
இப்ெபா   உன்னிடம்    ேறன் . இவள் என் சேகாதரி, இவைளப்   த் க்ெகாண்  க்க 
உனக்  எவ் த உரிைம ம்  ைடயா , அவள் அைத ெசய்ய ேவண் ெமன்  நிைனக்க ல்ைல; 
அவள் ஒ  நி டம் அங்  நின்றாள்“  (அங் தான்  அவள் தவ  ெசய்தாள். அவைள  ட்  நீ 
ெவளிேய வரத்தான் ேவண் ம். நான் ெசால்வ  ேகட் றதா?'' என்ேறன் .
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கர்த்தர் எனக் த  ெசய்வாராக.  (ேதவன் நியாயாசனத் ல் உட்கா வார ் என்  எனக் த் 
ெதரி ம்).  ைர டப்பட்  ந்த அந்த கத  தானாகேவ  றந்   டத் ெதாடங் ன  பம்  , 
 ளம்  , கா -  ப்ளம்ப், கா-ப்ளம்ப், கா-ப்ளம்ப். நான் நிைனத்ேதன்... அவள்,“ ல் , அங்ேக 
பா ங்கள்'' என்றாள் .

நான்,“ஆமாம், அ  என்ன?' என்ேறன் . . . அவள், ''எனக் த் ெதரியா '' என்றாள் .

நான்''எனக் ம் ெதரிய ல்ைல'' என்ேறன். கத  பம்  -பம்ப்,   -  பம்ப் என்  
ஓைச ண்டாக் ,  றந்    க் ெகாண்  ந்த  ,  “என்ன ேநர்ந்த ?'' என்  நான் நிைனத்ேதன். 
நான் இப்ப  பார்த்  ட் , ''சாத்தாேன, அவைள  ட் ப் ேபா; இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ேல 
அவைள  ட் ெவளிேய வா'' என்ேறன். அப்ப  நான்   னேபா , இவ்வள  நீள ள்ள ஒ  ெபரிய 
ெவளவால்; அதன் ெசட்ைடகளி  ந்  நீண்ட ேராமம் ெதாங் க் ெகாண்  ந்த . அ  அவள்  ன் 
பக்கத்   ந் ' ர்ர்ர்ர'் என்  ேவகமாக பறந்  என்ைன ேநாக்  வந்த . நான்,'ஓ, ஆண்டவரா ய 
ேதவேன, இேய    ஸ்  ன்  இரத்தம் இதனின்  என்ைன பா காப்பதாக'' என்ேறன்.
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ேவய்ன் ப க்ைக   ந்    த்ெத ந்  பார்த்தான். அ  நீண்ட நிழைலப் ேபால் அங்  
 ற் ச்  ற்  வட்ட ட்  ப க்ைகக் ப்  ன்னால் ெசன்ற . ேவய்ன் ப க்ைகைய  ட்  எ ந்  
ேவகமாக அ த்த அைறக்  ஓ னான்.

நான் ெநல் ைய  ட் க் க் ெகாண்  ெசன்  ட்  வந்தேபா  அைத காண ல்ைல அம்மா 
ேபார்ைவைய உத ப் பார்த்தார்கள். ஆனால் ப க்ைக ல் ஒன்  ல்ைல. அ  என்ன? ஒ   சா  
அவைள  ட்  ெவளிேய ன . என்ன ேநர்ந்த ? அவள் ஒ   னா  அங்  நின்றாள் . 
அவ்வள தான் .
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நீங்கள்  நிற்கேவ ேவண்டாம். ேதவன் தம  வார்த்ைதைய உங்கள்  இ தயங்களில் ஆழமாகப் 
ப க் றார.் அந்த பட்டயத்ைத நீங்கள்  எ த் க்ெகாண் , ெவட்டத் ெதாடங் ங்கள் . அல்ேல யா 
''எனக்  எதற் ம் ேநர ல்ைல. இப்ெபா   தான் கடந்  வந்ேதன். இைளப்பா வதற்   ட 
எனக்  ேநர ல்ைல'' என்  ெசால் ங்கள்.

அந்த  ர்க்கதரி  , ' 'என் ேகாைல எ த் க்ெகாண் ேபாய்  ழந்ைத ன்  ேமல் ைவ. வ  ல் 
யார ் ேப னா ம் ம ெமா   றாேத.''  சா ,  'உன் உடல் நிைல எப்ப  இ ப்பதாக 
உண  றாய் ....? என்  ேகட்டால் , ம ெமா   றாேத. ேபாய்க் ெகாண்ேட  '' என்றான் .
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 சா  ெசால் றான் ,  'உனக்  இன்னாைரத் ெதரி மா? அவர்கள்  பரி த்த ஆ ையப் 
ெபற் க்ெகாண்ட  ன் ,  த்   வா னத்ைத இழந்   ட்டார்கள் '' என் . அவ க்  ம ெமா  
 றா ர்கள், ெசன் ெகாண்ேட   ங்கள் . உங்க க்  இன்னாைரப்பற் த் ெதரியா . அ  
உனக் ம் ேதவ க்   ைடேய உள்ள  ஷயம். அ  உண்ைம .  ேதவைன உங்க க்   ன்பாக 
ைவ ங்கள் .

அவர ்தம  ஊ யக்காரர்கைள அ ேஷ க் றார ் (நான்  ரிதமாக   க்க ேவண் ம்) ேதவன் 
தம  ஊ யக்காரர்கைள அ ேஷ க் றார.் பா ங்கள்?  (நான்   ல   ப் கைள  ட்  
கடந் ெசல்ல ேவண் ம். ஆனால் இைதக்  ற   ம்  ேறன்). இங் ...  ர்ந்  கவனி ங்கள் . 
   ெபண்ேன  ர்ந்  கவனி. சேகா.  ரன்ஹாம்  யா பட்  க் ற சேகாதரி டம் ம ப  ம் 
ேப  றார் - ஆ )
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இங்   சா ன்  உபாயத்ைத நாம் காண் ேறாம். அப்ெபா   நாம் என்ன ெசய் ேறாம்? 
இங்   ர்க்கதரி கள் , இன் ம் அேநகைரக்   த்த ேவதவாக்  யங்கைள எ   
ைவத்  க் ேறன்  -  அவன் எப்ப  அவர்களிடம் வந்தான் என் . ேவதத் ல் ெவவ்ேவ  
மக்களிைடேய அவன் வந்  அைதேய ெசய் றான் . அவ ைடய உபாயம் எப்ெபா  ேம ஜனங்கள்



26இ வைர சண்ைட ட்டைவகளில்  கப்ெபரிய  த்தம்

ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ  வா க் ம்ப  ெசய்வேத.

  ைவ ன்   ரர்கேள, கவனி ங்கள் ! ேவதாகமத் ல் எ தப்பட்ட ேதவ ைடய வார்த்ைத ல்  
ஒன்ைற நீங்கள்  அ  வா ப்  ர்களானால் ஆ தம் ப க்கப்பட்டவர்களா  ன் ர்கள் .  (disarmed) 
ேதேன, அைத நீ   வா க் றாயா (சேகா.  ரன்ஹாம்  யா பட் ள்ள சேகாதரி டன்  
ம ப  ம் ேப  றார் -  ஆ ) நீ ஆ தம் ப க்கப்பட் , சரணைட ன்றாய். ெஜல்   ேன (Jelly 
fish). ேதவ ைடய சர்வா தவர்க்கத்ைத தரித் க்ெகாள் . ஆெமன்! நாம்  த்தத் ல் 
ஈ பட்  க் ேறாம். ேதவன்   ன  சத் யம், எல்லா மனித ைடய வார்த்ைத ம் ெபாய்.
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பா ங்கள்? ஒ  காரியத் க்  மாத் ரம் நீங்கள்  ெச  ெகா க் ம்ப  அவன் ெசய்  ட்டால் 
அ ேவ அவன் உபாயம். அப்ெபா   நீங்கள்  ஆ தம் ப க்கப்பட்ட வர்களா ன் ர்கள் . எத்தைன 
காரியங்க க்  ஏவாள் ெச ெகா க்க ேவண் யதா  ந்த ? ஒேர ஒ  காரியத் க் . அவள் 
அப்ெபா ேத ஆ தம். ப க்கப்பட்டாள் .

 சா  என்ன ெசய்தான்? அவ ைடய ஆ க் ள்   ரேவ த்தான் . அவள் வ  தவ னாள். அ  
சரியா? அவள் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ  வா த்த அந்த நி டத் ேலேய ஆ தம் 
ப க்கப்பட்  வ  தவ னாள். சரி, இங்  அவ ைடய உபாயத்ைதக் காண் ேறாம்.

ேதவ ைடய  ரர்கள் ேதவ ைடய சர்வா தவர்க்கத்ைத தரித் க்ெகாள் ம்ப  
கட்டைள டப்ப  ன்றனர். அ  சரியா?  (சைபயார“்ஆெமன் '' என் ன்றனர் -  ஆ ) அந்த 
ேவதவாக் யத்ைத நீங்கள்    த் க்ெகாள்ள   ம் னால் , அ  எேப யர ் 6 : 1 0 தல் 1 3 
வசனங்கள் . பா ங்கள்? சற்   ன்  அைத நாம் ப த்ேதாம். அ ேவ நம் ைடய ெபா ள். சரி.
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கவனி ங்கள் , ேதவ ைடய சர்வா தவர்க்கத்ைத தரித் க் ெகாள் ங்கள்  ( ல நி டங்கள்  
நமக் ண்டா?). ஆெமன் . ஒ  நி டம் அ  என்னெவன்  பார்ப்ேபாம். ேதவ ைடய 
சர்வா தவர்க்கம் என்னெவன்  பார்ப்ேபாம். சரி, நாம் 1 0ம் வசனத் ல் ெதாடங் ேவாம். 
இப்ெபா    ர்ந்  கவனி ங்கள் . ேதவ ைடய சர்வா தவர்க்கத்ைதக் கண்   ப்ேபாம்.

கைட யாக என் சேகாதரேர......

நான் அ க ேநரம் எ த் க்ெகாண்ேடன்  என்ற  ேறன் . இப்ெபா   ேநரம் பன்னிரண்  
மணிக்  இ ப  நி டம். இன்  அ க ேநரம் உங்க க் ப ் ேபா க்க நான் நிைனக்க ல்ைல. 
நான் ேகாைட காலத் ல் ெவளிநாட் ப் பயணத்ைத  வக் வதற்   ன் , இன் ம் ஒ  ெசய்  
உங்க க்  அளிக்க    ேமா என்னேமா? (பார்த் ர்களா?)
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உங்க க் த் ெதரி மா? நான் ஏன் இப்ப  ெசய் ேறன்  . என்  உங்க க் த் ெதரி மா? நான் 
அைத உங்க க்   றட் ம் அன்ெறா  நாள் ஒ  ெசாப்பனம் கண்ேடன் . உங்களிடம் அைத  ற 
நான் நிைனக்க ல்ைல. ஆனால் என் மன ல் அ  எ ந்த .
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ேதவன் எனக்  ெசாப்பனத் ன்   யாக் யானத்ைத அளித்த னால், அைத     வ  
நல்ல . நான்   ேசஷ ஊ யத் ற்காக ஒ  ெபரிய ஆற்ைறக் கடக்க ஆயத்தமா  ப்பதாக 
ெசாப்பனம் கண்ேடன் . நா ம் என் மைன  ம் அங்  ந்ேதாம். இந்த பட் னத்  ள்ள ஜார்ஜ் 
ஸ் த் என்பவைர - ' 'ஆ   னா ' ஸ் த்ைத -  எத்தைன ேப க் த் ெதரி ம்? அவ ைடய மகன் 
இப்ெபா   காவல் பைட ல்  ேசர்ந்  க் றான் . பாவம் ஜார்ஜ், இப்ெபா   
  காரனா  ட்டார். ஆனால் ஒ  காலத் ல் அவர ்  கச் றந்த  த் ச்சண்ைட  ரர்களில்  
ஒ வர.் நான் ஒய்.எம். .ஏ.  (Y.M.C.A.) க்  ெசல்வதற்   ன்பாக அவர்தான் எனக்  
ப ற் யளித்தவர். அவர ்  த் ச்சண்ைட ப ற் யளிப்ப  வழக்கம். அவர ்  க ம்ேவகமாக 
 த் ச்சண்ைட ேபா வார். அவர ் ஒ  'ெவல்டர ் ெவ ட்' மாத் ரேம. அவ ைடய எைட 1 45 
ப ண் . அவர ்எனக்  ப ற் யளித்தார். அவர்தன்  ைகைய இப்ப  ெகாண் வந்  என் வ ற் ல் 
 த் வார.்  ன்  என்ைனத்  க்   வர  ல்  நி த் வார் (பா ங்கள்?) ஆனால் எனக்  ஒன் ம் 
ேநரிடா . அவர ் எனக்  ப ற் யளித்  வந்தார். அ   றந்த ப ற் ேயயன்  
ேவெறான்  ல்ைல.

அன்ெறா  இர  ஒ  ெசாப்பனம் கண்ேடன் .  “ஆ   னா '' ஸ் த் (கவனி ங்கள் , இ  
தரிசனமல்ல, ெசாப்பனம்) - வா பர்கள் 'ஆ   னா ” ஸ் த் டம் மல் த்தம் ெசய்வதாக நான்  
ெசாப்பனத் ல் கண்ேடன் . அந்த வேயா பன்; எனக்  ஐம்பத் ரண்  வயதா ற . அவ க்  
ஐம்பத்ெதட்  , அ ப  வய  க் ம். அந்த வா பர்கள் அவர  ல் ெசன்  அவைரத் ெதாடக் ட 
  ய ல்ைல. அவர ்அவர்கைள இப்ப  தன் ைககளால் கத்தரி ேபாட்  தைர ல் தள்ளி , இ கப் 
  த் க் ெகாண்டார.்
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நான் இ    த் ரமா ள்ளேத' என்  எண்ணிேனன் . என் மைன  என் டன் இ ந்தாள். நான் , 
'ேமடா. உனக் த் ெதரி மா? இவர்தான் எனக்   த் ச்சண்ைட ப ற் யளித்தவர்' என்ேறன் .

அவள்,“நீங்கள்    ன  நிைன  க் ற ” என்றாள்.

நான்,''ஆம், அவரளித்த ப ற்  னால் நான் ப ைனந்   த் ச்சண்ைட ேபாட் களில்  ெவற்  
ெபற்  பணம் சம்பா த் ,   ேசஷத்ைத  ரசங் க்க ேவண் ம் என்பதற்காக அந்த ெதா ைல 
 ட்  ட்ேடன் ' என்ேறன் .
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அப்ெபா   காட்  மா ன . நான்  ஆற்ைற கடக்கத் ெதாடங் ேனன் . நான் ெசன்றேபா , ஒ  
இயந் ரப் பட ல்  ெசன்  ெகாண்  ந்ேதன் . நான்  ற்   ற் ம் பார்த்தேபா , இரண்  
சேகாதரர்கள்   ப் களால் இயக்கப்ப ம் ஒ     பட ல்  (Canoe) உட்கார்ந்  ெகாண் , 
என் டன் வர ஆயத்தமா  ப்பைதக் கண்ேடன் . நான் அவர்களிடம் ,''சேகாதரேர, நீங்கள்  அப்ப  
ெசய்யக் டா . நான் தனியாகப் ேபாகேவண் ம்'' என்ேறன்.
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பட க்காரன்  என்னிடம் வந் , ''இேதா உங்கள்  பட '' என்றான். அ  ெவண்ணிற  ளாஸ் க் 
பட .

நான், 'இ  எனக்  ேவண்டாம்'' என்ேறன்.

அவன்,''இ ல் நீங்கள்  இந்த வ யாக மணிக்  ஐம்ப  ைமல் ேவகத் ல் ெசல்லலாம்'' என்றான்.

நான், ஆனால் நான் அந்த வ யாக கடந்  ெசல்லேவண் ம்'' என்ேறன். பா ங்கள்? 
''அவன்,“அப்ப யானால் அந்த ஆட்கள்  இ க் ம் பட ல்  ஏ க்ெகாள் ங்கள் '' என்றான்.

நான், 'அவர்கள் பட  ஓட் பவர்கள்  அல்ல. படைகக்  த்  அவர்க க்  அ கம் ெதரியா . 
அவர்கள் உற்சாக     னால் அப்ப  ெசய்ய  யல் ன்றனர். அவர்களால் அந்த படைக ஓட்ட 
  யா . அவர்களி வ ம் ழ்   வார்கள். அவர்களால்    யா '' என்ேறன். அவன், 
அவர்கைள நம்பமாட் ர்களா?' என்றான்.

நான்,  'கவனி, அவர்கைளக் காட்  ம் எனக்  பட கைளக்   த்  அ கம் ெதரி ம். அந்த 
படைகஓட்  ஆற்ைறக் கடக்க நான்   ைனயமாட்ேடன் . அைதக் கடக்க இயந் ரப் பட  ேதைவ'' 
என்ேறன்.

அவன் அந்த சேகாதரரில் ஒ வைர ேநாக் , 'நீர ்பட  ஓட் பவரா?'' என்  ேகட்டான் .144

அந்த சேகாதரர்கள் ,  'ஆம்' என்றனர். பா ங்கள்? ''நான்,“அவர்கள்   வ  தவ  என்ேறன். 
பட காரன்  என்னிடம் வந் , நீர ்ெசய்யேவண் ய  என்னெவன்     ேறன் . அவர்கள் உம்ைம 
ேந க் ன்றனர.் உம்ைம நம்  ன்றனர். நீர ் அந்த இயந் ரப் பட ல்  ஆற்ைறக் கடக்க 
 ைனந்தால், அவர்கள் அந்த பட ல்  உம்ைமப்  ன் ெதாட வார்கள் . அப்ப  ெசய்தால் , 
அவர்களி வ ம் மரித்    வார்கள். அவர்களால்  உம்ைமப்  ன் ெதாடர   யா '' என்றான் .

நான்,''சரி, அப்ப யானால் நான்  என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?'' என்ேறன்.

கப்பல்  ைற   ந்த பட க்காரன்  என்னிடம், நீர ்  ம்  ெசன்   ம். இந்த ேதசத் ேலேய 
ஒேர ஒ     ேச ப்  அைற (Store house) மாத் ரேம ள்ள . அங்  ஆகாரத்ைத 
ேச த் ைவ ம். அவர்கள்  இங்  தங்   வார் கள், நீர ்ேபாய்   ர். ஆனால் நீர ்ஆகாரத்ைதச் 
ேச த்  ைவக்க ேவண் ம்'' என்றான் .

நான் எல்லா தமான காய்க கைள ம் -   ட்ைட ேகாஸ் ,  வப்   ள்ளங்  (turnip) ள்ளங்  
(radish) ேபான்றைவகைள வாங் , அங்    த்  ைவத்ேதன் . அப்ெபா   உறக்கத் னின்  
  த் க்ெகாண்ேடன் . அதன் அர்த்தம் என்ன ெவன்  அப்ெபா    ரிய ல்ைல. ஆனால் 
இப்ெபா   எனக் ப்  ரி ற . பா ங்கள்  ?  நண்பர்கேள, நாம் ஆகாரத்ைத ேச த்  
ைவக் ேறாம். நீங்கள்  தனியாக நடக்கேவண் ய வாழ்க்ைக இ .

 ேயா, நீர ் த ல் இங்  வந்தேபா ,  ர் னிக் ேகா ரத்ைதக்   த்  கண்ட ெசாப்பனம் 
ஞாபக  க் றதா?  (சேகா.  ேயா ெமர் யர ் ஆெமன் '' என் றார் -  ஆ ) நீர ் அங்  ஏ  
வந்  டலாம் என்  நிைனத் ர். நான்,  ' ேயா, யா ம் இங்  ஏ  வர  யா . ேதவன் ஒ  
மனிதைன இங்  ெகாண்  ைவக்க ேவண் ம். நீ ம் உல  ள்ள எல்லாவற்  ம் ஏ னீர்'' 
என்ேறன். நான்,'' ேயா, இங்  நீர ்வர   யா , (பா ங்கள்?)  ேழ ேபாய், இ  ேதவனிட  ந்  
வந்த  என்  ஜனங்களிடம் ெசால் ங்கள் (பார்த் ர்களா? பா ங்கள்?) இ  உங்கள்   ய 
 யற் ைய சார்ந்  க் ம் ஒன்றல்ல...'' என்ேறன்.
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சேகாதர ம், சேகாதரிக ம், என் சைப ம் எவ்வள  நல்லவர்கேளா; மற்ற சைபக ம், 
எல்லா டங்களி  ள்ள சேகாதர ம் நல்லவர்கேள.......

மற்ற சைபகளி  ந்  என்ைன  லக் க்ெகாள்ள   யா . யாேரா ஒ வர,்  ' 'நீங்கள்  ஏன் 
 ரித் வக் கார ட ம், இ , அ , மற்ற ட ம், ஒ த் வக்கார ட ம், இேய  ன்  நாமம் 
   ன ட ம், இன் ம் மற்றவர்க ட ம் கலந்  ெகாள்  ர?்'' என்  ேகட் றார.் அவர்கள்  
அைனவ ம் என் ைடயவர்கள் . அவர்கள் என்ன ெசய்தேபா  ம், அவர்கள் என் ைடய வர்கள் . 
அவர்கள் என்  ரசங்க  டம்.
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ெபால்லாப்  ெசய்தேபா , கர்த்தர் ேமாேச டம்,''நீ அவர்கைள  ட் ப் 
 ரிந்  வா. உன்  லம் ஒ     ேகாத் ரத்ைத உண்டாக் ேவன் '' என்றார். ஆனால் ேமாேசேயா 
வ  ல்  ப் ற   ந் ,  'அவர்கைளக் ெகால்வதற்   ன்  என்ைனக் ெகான்  ேபா ம்'' 
என்றான்.

அவர்கள் என்ன ெசய்  ந்த ேபா  ம், அவர்களிடம் தான்  நான் அ ப்பப்பட்ேடன் . அவர ்
ஒளிைய  அ ப்  றார் -  ஒளி  இ க் ம்  இடத் ல்   ரகா க்க  அல்ல,  இ ளில்   ரகா க்க.  ஒளி
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அந்த இடத் க் த்தான்  உரிய . அந்த ஜனங்க டன்  நீங்கள்  ஒற் ைமயா  க்க ேவண் ம். 
என்னவா  ம் அவர்க டன்  நீங்கள்  நிற்க ேவண் ம். அவர்க ைடய தவ களில் ...

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  அ க தவ  ெசய்தனர.் ேதவேன ச ப்பைட ம் அள க்  அவர்கள் 
தவ  ெசய்தனர.் ஆனால் ேமாேச . . . .ேமாேசக்  அந்த தன்ைம எப்ப  இ ந்த  என்  நான்  
 யந்த ண் . அ  தான் ேமாேசக் ள் இ ந்த   ஸ்  ன் ஆ . பா ங்கள்? நாெமல்லா ேம 
தவ  ெசய்பவர்கள். நாம் தவ  ெசய்தேபா , அவர ்நம்மைனவ க்கா க ம் வாதா னார்.
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அவர்கள் எவ்வள  தவறாக இ ந்தா ம், நாம் அவர்க டன் ஐக் யங்ெகாள்ளாமல் இ க்க 
ேவண்டாம், அல்ல  அவர்களிட   ந்  நம்ைம  ரித் க்ெகாள்ள ேவண்டாம். நம்மால் ஒ  
ஆத் மாைவ ஆதாயப்ப த் ம் வைரக் ம், நாம் ''சர்ப்பங்கைளப் ேபால்  னா ள்ளவர்களா க ம், 
 றாக்கைளப் ேபால் கபடற்றவர்களாக ம் ெசன் , நம்மால் இயன்றவைர ஆத் மாைவ 
ஆதாயப்ப த்த  யல்ேவாமாக.

இன்  காைல நான்   வ  என்னெவனில் , ஆகாரத்ைத ேச த்  ைவப்பதா ம் - 
உங்க க் ப்   க்க ஏதா  ம் இ க்க, உங்க க்    ந் ண்ண ஏதா  ம் இ க்க. அைத 
உங்கள்  ஒ  நாடாக்களில்  ப   ெசய் , உங்கள்   ளிர்ச்  அைற ல் உட்கார்ந்  ேக ங்கள் . 
ஒ க்கால் நான்  அ க  ரம் ெசன்  ட்ட  ன் , இைவ உண்ைமெயன்பைத நீங்கள்  நிைன  
   ர்கள் . உங்கள்  அைற ல்  உட்கார்ந்  ெகாண்  ேக ங்கள் . பா ங்கள்? இ ேவ ஆகாரம் 
ேச ப்  அைற ல் ேச த்  ைவத்தல். பயணம் எங்ெகன்  எனக் த் ெதரியா . ஆனால் அ  
எங்  ந்தா ம், அவர ்எங்  வ  நடத்  ன்றார் என்  அவ க் த் ெதரி ம். எனக் த் ெதரியா . 
நான் அவைரப்  ன் ெசல் ேறன் .
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அவர ்இங்  என்ன ெசய் றார?் கவனமாய்க் ேக ங்கள் .149

கைட யாக, என் சேகாதரேர, கர்த்தரி ம் அவ ைடய சத் வத் ன்  வல்லைம  ம் 
பலப்ப ங்கள்  (அவ ைடய சத் வத் ன்  வல்லைம ல் பலப்ப ங்கள் ).

நீங்கள்   சா ன்  தந் ரங்க க்  எ ர்த்  நிற்கத்  ராணி ள்ளவர்களா ம்ப க் , 
ேதவ ைடய சர்வா தவர்க்கத்ைத ம் தரித் க் ெகாள் ங்கள் .

ஏெனனில் (நமக் ப் ேபாராட்டம் )  மாம்சத்ேதா ம் இரத்தத் ேதா மல்ல. . .  (ேதாட்டாைவச் 
  வ ம், கத் யால் ெவட் வ ம் அல்ல. பா ங்கள் , அ வல்ல).  ைரத்தனங்கேளா ம், 
அ காரங்கேளா ம், இப் ரபஞ்சத் ன்  அந்தகார ேலாகா ப க ேளா ம்)

இவ் லகத்ைத ஆ வ  யார?்  சா . நிச்சயமாக. இப்ெபா   இங்  நடந்  ெகாண்  க் ம் 
-  இந்த அரசாங்கங்களில் நடந்  ெகாண்  க் ம் -  ேதவ பக் யற்ற ெசயல்க க்  காரணம்  
யார?் அதற்ெகல்லாம் காரணம்  சா தான் . அப்ப தான்  ேவதம்    ன்ற .  சா  ஐக் ய 
நா களின்  ேமல் ஆ க்கம் ெகாண் ள்ளான் .  (இன் ம்  ல நி டங்களில் அதற்  வ  ேறன் . 
அவன் அவ்வா  ஆ க்கம்  ெச த்  றானா இல்ைலயா என்  நாம் கண்  ெகாள்ேவாம் ேதவன் 
தம  ராஜ்யத்ைத நிைல நாட் ம் வைர, இ வைர இ ந்த ம், இனிேமல் இ க்கப்ேபாவ மான 
ராஜ்யங்கள்  அைனத் ன்  ேம ம் அவன்  ஆ க்கம் ெச த்  றான் . அ  ள்ள ஒவ்ெவா  வ ம் 
 சா  என்   ற நான்  ைனய ல்ைல. அரசாங்கங்களில் ேதவ பக்  ள்ள மனிதர் உள்ளனர்.
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இன் ம்  ல நாட்களில்  அப்ப ப்பட்ட ஒ வர ்இங்  வந்  சேகா. ஆர்கன்   ைரட் டன்  படக் 
காட்  ஒன்ைறக் காண் க்கப் ேபா ன்றார். அவர ் ஐந்  ஜனா ப களின்   ழ் அர யல் 
நி ணராக (diplomat) இ ந்தவர.் அவர ் ெபயர ் சேகா. ேரா. அவர ் ஒ  . . .  (ஏப்ரல் இரண்டாம் 
வாரத் ல் அவர ்இங்  ப்பார ் என்  நிைனக் ேறன் . சேகா. ெந ல் அைத அ  ப்பார்). அவர ்
 க ம் அ ைமயானவர்.
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அவ க்  எட்  ெமா களில் ேபச   ம் என்    னார.்  (அப்ப த் தான் நிைனக்  ேறன்). 
ஆனால் அவர ் பரி த்த ஆ ைய ெபற் க் ெகாண்டேபாேதா, ேதவனிடம் ேப வதற்  அவ க்  
ெமா ேய இல்ைல. எனேவ தம் டம் ேப வதற்ெகன ேதவன் அவ க்  ஒ  ெமா ையத் தந்தார் 
அதற்   ன்  அவர ்ேபசாத ஒ  ெமா . சரி.

வானமண்டலங்களி ள்ள ெபால்லாத ஆ களின் ேசைனகள்ேளா ம் நமக் ப் ேபாராட்டம் 
உண் .

ஆைகயால் . . . . (இரா வ  ரர்கேள, ெஜபவரிைச ெதாடங் வதற்   ன்  இைத 
கவனி ங்கள்)... ங்  நாளிேல அைவகைள நீங்கள்  எ ர்க்க ம் . (அந்த நாளில் தான் நாம் வாழ்ந்  
ெகாண்  க் ேறாம்)... சகலத்ைத  ம் ெசய்    த்தவர்களாய் நிற்க ம்! ஆெமன்   ரிந்  
ெகாண் ர்களா? பார,் ேதேன,  (சேகா.  ரனஹாம்  யா பட்  க் ற சேகாதரி டம் ம ப  ம் 
ேப  றார் - ஆ ) உன்னால்   ந்த அைனத் ம் நீ ெசய்    த்த  ன் , நில், அைசயாேத!)

 ராணி ள்ளவர்களா ம்ப க் த் ேதவ ைடய (ஒ   ல ஆ தத்ைத மாத் ரமா?) சர்வா த் 
வர்க்கத்ைத ம் எ த் க் ெகாள் ங்கள். சத் யம் என் ம் கச்ைசைய . . . .  சத் யம் என்றால் 
என்ன? ேதவ ைடய வார்த்ைத .  அ  உண்ைம .  ' 'உம  வசனேம சத் யம்' சரி)... உங்கள்  
அைற ல் ...... இைத கவனி ங்கள் , இ  என்னெவன்  கவனி ங்கள் . அ  இங் ள்ள உங்கள்  
ந பாகம்...  கட் னவர்களா ம்,  நீ ெயன் ம்  மார்க்கவசத்ைதத்  தரித்தவர்களா ம்  ....  அதாவ ,
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சரியானைத ெசய்வ  -  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய உங்களில் ெகாண்டவர்களாய், எ  சரிேயா 
அைத ெசய்தல் .......

சமாதானத் ன்    ேசஷத் ற் ரிய ஆயத்தம் என் ம் பாதரட்ைசையக் கால்களிேல 
ெதா த்தவர்களா ம் எங் ம், எந்த இடத் ற் ம், எந்த ேநரத்  ம் ெசல் தல்.   ேசஷம் என் ம் 
பாதரட்ைசையக் கால்களில் ெதா த்தல். பா ங்கள். இப்ெபா   கவனி ங்கள் . ெபால்லாங்கன்  
எய் ம் அக் னியாஸ் ரங்கைளெயல்லாம் அ த் ப் ேபாடத்தக்கதாய்,

எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக....... எல்லாவற் ற் ம் அ  ேமலா  க் ற ...   வாசெமன் ம்  
ேகடகத்ைதப்   த் க் ெகாண்டவர்களா ம் நில் ங்கள்  ....... அ தான் அக் னியாஸ் ரங்கைள 
தள்ளி   ற .(பா ங்கள்?)

இரட்சணியெமன் ம் தைலச் ராைவ ம் ...... அ  ஆத் மா,  ந்ைத -  இங் ள்ள  ந்ைத - 
தைல -  தைலைய   க்ெகாள் ன் ற ). ேதவ வசனமா ய ஆ  ன் பட்டயத்ைத ம் எ த் க் 
ெகாள் ங்கள் .

இந்த தைலச் ராைவ நீங்கள்  எப்ப   ட்  ட    ம்? அ  என்ன ெசய் ற ? அ  
பா காக் ற . தைலச் ரா எதனால் ெசய்யப்ப  ற ?  த்தைள னால்.  த்தைளைய உ க்  
    வாக்க   யா . அ  க னமான , இ ம்ைபக் காட்  ம் க னமான .  த்தைள னால் 
ெசய்யப்பட்ட தைலச் ரா. அ  என்ன? நான் ெப ம்  கம் ேதவனிட  ந்  வ  ற . என் 
இரட் ப்  ேதவனிட  ந்  வ  ற . என் ஆ  அவ ைடய வார்த்ைத டன் இைண ற '' என்  
அ ந்  ெகாள் தல் . என் ஆ  ஸ்தாபனத் ன்  க த் க்க டன்  இைணவதல்ல, வார்த்ைத டன்  
இைணவ  .  ஆெமன் . பார்த் ர்களா? பா காக் ம் ஒன்றால்  டப்பட் ள்ள  -இரட்சணியம் 
என் ம் தைலச் ரா,    க்கப்ப தல், அைத எ த் க்ெகாண்  அணிவ த்   ன்ெசல் ங்கள் . 
ஓ, இப்ெபா   நாம் அைதத்தான்  ெசய்ய ேவண் யவர்களா   க் ேறாம்.
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சாத்தானின்  ேசைன. இப்ெபா   கவனி ங்கள்  (நான்  ரிதப்பட ேவண் ம், ஆனால் இைத 
 ரியைவக்க ேவண் ம்.) சாத்தானின்  ேசைன  யா கைளக் ெகாண்  வ  ற . சாத்தான் 
அைதத்தான்  ெசய் றான் . அவன் அ ப்பவன் . சாத்தான்  சாத்தானின்     ராஜ்யேம  யா , 
மரணம்,  க்கம், ஏமாற்றம், கவைல ேபான்றைவகைளக்  ெகாண் ள்ள  -  எல்லாேம சாத்தான் . 
ஆனால் ேதவேனா  வன்,   வாசம், சந்ேதாஷம் , சமாதானம் என்பைவகளா  க் றார்.
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இப்ெபா   இந்த இ  ேசைனக ம் ஒன்ைறெயான்  சந் க் ன்றன. அைவ ேபாரி  ன்றன, 
இப்ெபா   இந்த கட் டத் ல்  அைவ ேபாரிட் க் ெகாண்  க் ன்றன. அைவ நாள்ேதா ம் 
உங்களில் ேபார ் ரிந்  ெகாண்  க்  ன்றன. சாத்தான் அவ ைடய ேசைனக டன்  உங்கைளப் 
 ன் ெதாடர்ந்  அந்த  ரம்மாண்டமான ராஜரீக ேகா யாத் -  உங்கைள பய  த் க் 
ெகாண்  க்  றான். ஆனால் நீங்கேளா ேதவனால்  அவ ைடய வார்த்ைதையக் ெகாண்  
அரணிடப்பட்  க்  ர்கள் .  (ஆெமன் !) உங்கள்  அைர ல் சத் ய வார்த்ைதையக் 
கட் க்ெகாண்  க்  ர்கள் . ம ைம!  ரசங் ேய ,  அ தான்  அ  :  இரட்சணியம் என் ம் 
தைலச் ரா,   வாசம்  என் ம் ேகடகம். பட்டயத்ைத ைக ல்   த்  அைசத் , ''சாத்தாேன , 
உன்ைனச் சந் க்க வ  ேறன் . நீ என்ைன  ஞ்ஞானத் ன்  நாமத் னால் சந் க் றாய், நீ என்ைன உன்ைனச் சந் க்க வ  ேறன் . நீ என்ைன  ஞ்ஞானத் ன்  நாமத் னால் சந் க் றாய், நீ என்ைன 
நாகரீகம் என் ம் நாமத் னால்  சந் க் றாய், நீ என்ைன ஸ்தாபனம் என் ம் நாமத் னால் 
சந் க் றாய், என்ைன இ  அ  மற்ற  என் ம் நாமத் னால் சந் க் றாய், நாேனா 
இஸ்ரேவ ன்  ேதவனா ய கர்த்த ைடய நாமத் னால் உன்ைனச் சந் க் ேறன் ! நான்  உன்ைனப் 
 ன்ெதாடர்ந்  தாக்  ேறன் . வ  ல !'' என்  ெசால்ேவாமாக! அப்ெபா   மரணம் ட அங்  
நிற்க   யா . அதன் வ யாக ஒ   ைளைய ெவட் ங்கள் . அ  உண்ைம .

சாத்தானின்  ேசைன  யா கைளக் ெகாண்  வ  ற . ேதவ ைடய ேசைனேயா 
அைவகைளத ்  ரத்த நிய க்கப்பட்ட ள்ள . ஆெமன்  பார்த் ர்களா? ஒவ்ெவா   ைற ம் 
சாத்தான் உங்கள்  ேமல் ஏதாவெதான்ைற எ ந்தால், ேதவ ைடய ேசைன .  அைத  றம்ேப 
தள்ளேவண் ம். ஆெமன்  றம்ேப தள் தல்.
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அந்த உபாயத்ைத தான்  ேதவன் ைகயா  றார.் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ  வா க்க 
சாத்தான் நிர் லமாக் ம் ேசைனைய உபேயா த் ,  காேவைலக் காட்  ம் ேமலான 
ராஜ்யத்ைத நிைல நாட் னான் . ேதவன் அவைனப்  றம்ேப தள்ளினார்.ேதவ  ைடய ேபாக்ேக 
ெபால்லாங்ைகப்  றம்ேப தள் தல், ேயாசைனைய (reasoning)  றம்ேப தள் தல்,  ட 
வழக்கங்கைளப்  றம்ேப தள் தல் , கவைலைய  றம்ேப தள் தல்,  யா ையப்  றம்ேப 
தள் தல், பாவத்ைதப்  றம்ேப தள் தலாம். ஆெமன் ! நீங்கள்  அதற்ெகல்லாவற் ற் ம் ேமலாக 
இ க்  ர்கள் . நீங்கள்    ஸ்  இேய  க் ள்  உ ேராெட ப்பப்பட் , உன்னதங்களிேல 
உட்கார்ந்  ெகாண் , ஒவ்ெவா   சாைச ம் உங்கள்  கால  ல் ெகாண்  க்  ர்கள் . அவன் 
தைலையத்  க்க  ற்பட்டால்........

நீங்கள்  மரித்  க்  ர்கள்  என்  உங்க க் த ் ெதரி ம். உங்கள்   வன்   ஸ்  க் ள்  
மைறந்  க் ற . நீங்கள்  எதற்  மரித்  க்  ர்கள்? உங்கள்   லன்க க்  நீங்கள்  
மரித்  க்  ர்கள் , உங்கள்  மனச்சாட் க்  நீங்கள்  மரித்  க்  ர்கள் . (உங்கள்  மனித க த் , 
''நான் நிைனக் ேறன் '' என்  ெசால்லக்   ம்). உங்கள்  ேயாசைனக்  நீங்கள்  
மரித்  க்  ர்கள் , அைவயைனத் ற் ம் நீங்கள்  மரித்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ல்  அடக்கம்  பண்ணப்பட் ,  அவேரா  ட  உ ேராெட   ந்  க்  ர்கள் .
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அவர ்எங்ெகல்லாம் இ க் றாேரா, அங்ெகல்லாம் நீங்கள்  இ க்  ர்கள் .

சந்ேதகக்காரரில் ஒ வன்  பரேலாகத் க் ச் ெசன்றேபா  என்ன ேநர்ந்த ? ேதவன் அவைன 
உைதத் த் தள்ளினார்.   ஸ்  க் ள்  உ ேராெட  ந்த  ரர்களிடம் அவர ் என்ன   னார?் 
'' சா  வந்தால் அவைன உைதத் த் தள் ங்கள் ; அவைனப்  றம்ேப தள் ங்கள்.''

இேய  தம  ேசைனக் ப் ப ற் யளித்  அவர்கைள உல ன்  எல்லா பாகங்க க் ம் 
அ ப் னேபா ,  ' 'நீங்கள்  உலகெமங் ம் ேபாய் சர்வ   ஷ் க் ம்   ேசஷத்ைதப் 
 ரசங்  ங்கள்.   வாச ள்ளவனா  ஞானஸ்நானம் ெபற்றவன்  இரட் க்கப்ப வான் . 
  வா யாதவேனா ஆக் ைனக் ள்ளாகத்  ர்க்கப்ப வான் . என்  ரர்கள் என் நாமத் னால் 
 சா கைளத்  ரத் வார்கள், நவமான பாைஷகைளப் ேப வார்கள்; சர்ப்பங்கைள எ ப்பார்கள்; 
சா க்ேக வான யாெதான்ைறக்   த்தா ம் அ  அவர்கைளச் ேசதப்ப த்தா .  யா யஸ்தர் 
ேமல் ைககைள ைவப்பார்கள், அப்ெபா   அவர்கள் ெசாஸ்தமாவார்கள் '' என்றார்.
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%%  ஸ்தவ  ரர்கேள  ன் ெசல் ர ் த்தத் க்  அணிவ த்  ெசல் ம் ேபால்

இேய  ன்    ைவ.  ன் ெசன்  ெகாண்  க் ற 

''அவ டேன ட   ைவ லைற யப்பட்ேடன் ; ஆ  ம் நான்  ைழத்  க்  ேறன். இனி 
நானல்ல,   ஸ் ேவ எனக் ள்   ைழத்  க் றார.்  ' 'வார்த்ைத  ன் ெசல் ற . ேதவன் தம  
இ  ற ம் க க் ள்ள பட்டயத் னால்  ெவட்  வ  ண்டாக் க் ெகாண்  ெசல் றார.்

 ராண்ட் என்பவர் ரிச்மண்ைட ைகப்பற் ன ேபா ,  ராண்ட் வ வைத அந்த    
ெதற்கத் ய ஸ் ரீ கண்டாள். அவள் ஆ  னால்  ஏவப்பட்  இந்த பாடைலப் பா னாள் .
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%%கர்த்த ைடய வ ைக ன்  ம ைமைய என் கண்கள் கண்டன.

%%அவர ்ேகாபாக் ைன ன்   ராட்ைச ேசர்த்  ைவக்கப்பட் ள்ள ஆைலைய   க் றார்

%%  வாச ள்ள  ன்னைல தம  ேவகமான பயங்கரமான பட்டயத்தால்  தளர்த் னார்.

%%அவ ைடய ேசைனகள்  அணிவ த்   ன்ெசல் ன்றன ஆெமன்!

 ராண்ட் எப்ப  ரிச்மண்ைட ைகப்பற் னார?் அவர ்ஒன் ேம ெசய்யாமல் உள்ேள  ைழந்தார். 
ஆெமன்  அப்ப த்தான்  அவர ் ரிச்மண்ைட ைகப்பற் னார.் ேதவ ைடய  ரர்க ம் அவ்வாேற 
பாவத்ைத ம்  யா ைய ம் ைகப்பற்  ன்றனர ் அவர்கள்  உள்ேள  ைழந்     ன்றனர். 
ஆெமன்  அப்ப த்தான்  அவர்கள் சந்ேதகங்கைள ம், பயங்கைள ம், மற்றைவகைள ம் 
ேமற்ெகாள் ன்றனர். ஏதாவெதான்  தைல  க் னால் , அவர்கள்  அைத ெவட்   ழ்த் , 
வ  ண்டாக்   ன்ேன  ன்றனர். ஓ, என்ேன! அ தான் .
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ேதவன் பரேலாகத்   ந்  அவர்கைளக்  ேழ தள்ளின  ேபால் இைவகைள ம்  றம்ேப தள்ளி 
   றார். நம  தைலைமஅ ப  அ  எப்ப  ெசய்யப்பட்டெதன்  காண் த்தார்.

ராய் ராபர்ஸன் , சேகா. ஃபங்க் ேபான்ற இரா வத் ல் ேசைவ  ரிந்த உங்க க்  
உண்ைமயான தளப  எவ்வள   க் யம் வாய்ந்தவர் என்ப  ெதரி ம்.
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ஒ  சமயம் நான் சற்  ... ெஜபர்ஸன் ல்  யைணக் ம் பைட ல் பணி ரிந்ேதன் ..... ஃெபளல் 
என்பவரின்  இடம்  ப்  த் க் ெகாண்ட . ெஜபர்ஸன் ல்   யைணக் ம் பைட அங்  ெசன்ற . 
 யைணப்  அ காரி, ''இங்      தண்ணீர்  ச் ங்கள் '' என்றார். (சேகா.  ரன்ஹாம்    ரப்பர ்
 ழா ன்  வ யாய் தண்ணீர்  ச்சப்ப ம் ேபா  உண்டா ம் சத்தத்ைத பாவைன ெசய் றார ் - 
ஆ  )  -  ஒ     ரப்பர ் ழா ன்  வ யாக.  ன்   ளார்க்ஸ் ல்  யைணக் ம் பைட அங்  
வந்த  'இங்      தண்ணீர்  ச் ங்கள்'' என்றார்.  (சேகா.  ரன்ஹாம்    ரப்பர ்  ழா ன்  
வ யாய் தண்ணீர்  ச்சப்ப ம்ேபா  உண்டாக் ம் சத்தத்ைத பாவைன ெசய் றார ் -  ஆ ).... 
ஃெபள ன்  கட் டம் எரிந்  ெகாண்  ந்த .

அவர்கள்    ல்  யைணப்  பைடைய வரவைழத்தனர். இவர்கள்   யைணப் ல் நன்  
ப ற்  ெபற்றவர்கள். ஓ, அந்த சங் கள்  (sirens) எவ்வா   ழங் க்ெகாண்  வந்தன! இங்  ந்த 
பைடகளின்  தைலைம அ காரிகள் , ''இங்      தண்ணீர்  ச் ங்கள் , அங்      தண்ணீர் 
 ச் ங்கள் '' என்றனர் -  ப ற்  ெபறாத மனிதர். சேகாதரேன    ல்  யைணப்  வண்  நின்ற 
மாத் ரத் ல், அந்த ஏணி ன் ேமல் ப  ல்  யார ்இ ந்த ? தைலைம அ காரி (captain). அந்த 
ஏணிைய நி த் ன டன், அவர ் ேமேல ச் ெசன்றார.் அ  ஜன்னைலத் ெதாட்டேபா  (அவர ்
ஜன்னைல அைடயக்  ட ல்ைல, அதற்   ன்பாகேவ அவ ைடய ேகாடா ைய எ த்  
ஜன்ன க் ள் எரிந் , ைபயன்கேள ,   ன்ேன வா ங்கள் ' என்றார்.  ல நி டங்க க் ள்  
 யைணக்கப்பட்ட .  றந்த அ காரி. அவர,் இங்      தண்ணீர்  ச் ங்கள் , அங்     , 
தண்ணீர்  ச் ங்கள்'' என்  ெசால் ம் அ காரியல்ல. ''ைபயன்கேள ,  ன்ேன வா ங்கள் '' என்  
ெசால் பவர.் ஆெமன் . அவர ் வ காட் னார.்அைத எப்ப  ெசய்ய ேவண் ம்ெமன்  அவர ்
காண் த்தார்.
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நான்,  ' 'நன்  ப ற்  ெபற்ற அந்த  யைணப்  பைட  ல நி டங்க க் ள்  
 ையயைணத்  ட்டேத“  என்  எண்ணிேனன்.  ஏன்?  தாம்  என்ன  ெசய்யப்ேபா றார்  என்பைத



31இ வைர சண்ைட ட்டைவகளில்  கப்ெபரிய  த்தம்

நன்க ந்த ஒ தைலைம அ காரி அவர்க க்   ந்தார்.

சேகாதரேன, உங்கள்  ேவத சாஸ் ரத்ைதக்   த் ம் மனிதனால் ஏற்ப த்தப்பட்ட 
ஸ்தாபனங்கைளக்   த் ம் நீங்கள்  எவ்வள  ேவண் மானா ம் ேப  அத டன்  ைளயா க் 
ெகாண்  ங்கள் . ஆனால் எனக்ேகா அைத எப்ப  ெசய்ய ேவண் ெமன்  என்னிடம்   ன் ஒ  
தைலைம அ ப  இ க் றார.்''நல்ல  ,  என்னால்  கர    மானால், உணர    ம் 
மானால்...'' என்  நீங்கள்     ன் ர்கள் .
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ஓ, அர்த்தமற்ற ! அைத எந்த  தத் ல் ெசய்ய ேவண் ெமன்  தைலைம அ ப   க்கா 4ம் 
அ காரத் ல்    ள்ளார். அைத ப க்க எனக்  ேநர ல்ைல. இன்  காைல நீங்கேள அைத 
ப த் க் ெகாள் ங்கள்.  க்கா 4ம் அ காரம்,  தலாம் வசனம் ெதாடங் , அவர,்''நான் 
உங்க க் ச ் ெசால்  ேறன் . நீங்கள்  ெசன்  ெபரிய ஸ்தாபனங்கைள ஏற்ப த் , 
ேபாதகர்கைள ம்,  ப்பர்கைள ம் , கார் னல்கைள ம், ேபராயர்கைள ம் நிய த் க் 
ெகாள் ங்கள் ' என்   ற ல்ைல.

சாத்தான் அவைர சந் த்தேபா ,  ' 'நீர ் ப யா  க்  ர.் இந்த கற்கைள அப்பமாக் ம்'' 
என்றான். அவர,்''எ    க் றேத'' என்றார். அவன்,''உயர வா ம், நான்  உம்ைம உயர ெகாண்  
ேபாய்  லவற்ைறக் காண் க் ேறன் '' என்றான்.

“ஆனால் எ    க் றேத''

''நீர ்இைத ெசய்தால், நான்  இைத ெசய்ேவன் .''

''எ    க் றேத.''

அப்ப த்தான்  ெசய்ய ேவண் ெமன்  நம  தைலைம அ ப    னார.் சேகாதரிேய, அ  
எப்ப  ெசய்யப்ப  ற ?  யா யஸ்தர் ேமல் நீங்கள்  ைககைள ைவத்தால் அவர்கள்  
ெசாஸ்தமாவார்கள் '' என்  எ    க் றேத! ஆெமன் ! அ  என்ன? எ    க் றேத! அ ேவ 
தளப  ன்  கட்டைள.  “என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்  என்ைன அ ப் னவைர 
  வா க் றவ க்  நித் ய  வன் உண் ' என்  எ    க் றேத! எ    க்  றேத! 
எ    க் றேத! அ தான் கட்டைள. அ தான் இரா வ  ரன் . அ தான்  ைற. நாம் 
 ன்ேன க் ெகாண்  க் ம்  ரங் ப்பைட அ ேவ.
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தா   என்ன ெசய்தான்? அவன் ேகா யாத் னிடம் ேநர யாக நடந்  ெசன்றான் . அவன் 
நமக் க் காண் த்தான் .... அைத எப்ப  ெசய்ய ேவண் ெமன்  இஸ்ரேவல் இரா வத் ற்  
தா   எவ்வா  காண் த்தான் ?  'தா  ' என்றால்  அன்பார்ந்தவர், இரட்சகர'் என்  ெபா ள். 
பா ங்கள்? தா   அைத எப்ப  ெசய்தான் ? அவன், அைத ெசய்ய ேவண் ய ைற இ தான். 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய   வா  ங்கள் “ என்றான்.
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ேகா யாத் அங்  வந் ,“நான் என்ன ெசய்யப்ேபா ேறன்  ெதரி மா? இந்த ஈட்  ன்  
 ைன ல் உன்ைனத்  க்  பறைவக க்  உன்ைன ஆகாரமாகக் ெகா ப்ேபன் ” என்றான்.

தா ேதா, நீ என்ைன ஒ  ஸ்தாபனமாக சந் க் றாய்; ஒ  ந ன  ஞ்ஞானியாக என்ைன 
சந் க் றாய்; ெபரிய ப னான்  அ  நீள ள்ள உன் பட்டயத் டன்  என்ைன சந் க் றாய்; 
என்னால் தைர   ந்   க்கக்  ட   யாத  த்தைள தைலச்  ராைவ ம் ேகடகத்ைத ம் 
ெகாண்டவனாய்  என்ைனச் சந் க் றாய்; ப ற்  ெபற்ற இரா வ  ரனாக என்ைன 
சந் க் றாய்; ேவத சாஸ் ரத் ல்  நீ ெபற்ற அேநக டாக்டர் பட்டங்க டன்  என்ைன சந் க் றாய். 
இைவயைனத் ம் ெகாண்டவனாய் என்ைன சந் க் றாய். ஆனால் நாேனா இஸ்ரேவ ன்  
ேதவனா ய கர்த்த ைடய நாமத் ல் வ  ேறன் . இன்ைறக்  உன்  தைலைய உன் 
ேதாள்களி  ந்  ெவட் ேவன் '' என்றான். ஆெமன் !

அந்த    ைபயன், அந்த இராட்சத க்  எ ராக வ  றான். ஆனால் அவன், தான் நின்  
ெகாண்  க் றான்  என்பைத அ ந்  ந்தான் . இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  அங்  பயத் னால் ந ங் , 
''பாவம் அந்த    ைபயன் ' என்றனர்.
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ேகா யாத்,''நான்  என்ன ெசய் ேறன்  பார'்' என்  ெகர்ச் த் க் ெகாண்  வந்தான் .

தா  க்  இேய  ல் (J-E-S-U-S)   வாசம் (F-A-I-T-H) இ ந்த  -  ஐந்  கற்கள்  
(ஆங் லத் ல் 'இேய '  '  வாசம் என் ம் ெசாற்கள்  ஐந்  எ த் க்கைளக் ெகாண் ள்ளன - 
த ழாக் ேயான்). அைத ெதாடங் வதற்  ஒ     கல். அவன் அைத அப்ப   ழற் னான் . 
பரி த்த ஆ யானவர் அந்த கல் ன்  ேமல் ஆ க்கம் வ த்தார். அ   ழன்  ெசன்ற . ேகா யாத் 
தைர ல்   ந்தான். அப்ப த்தான்  அ  ெசய்யப்பட்ட .

இேய  ம்,''நீங்கள்    ேசஷ ஊ யத் ற்  ெசல் ம்ேபா , இந்த  சா கைள ேமற்ெகாள்ள 
  ம் னால், அைத எப்ப  ெசய்ய ேவண் ெமன்  காண் க் ேறன்“ என்றார்.

சாத்தான் (ேகா யாத்) ,  'உம்ைம சந் க் ேறன் . என்னால் என்ன ெசய்ய    ெமன்  
காண் க் ேறன் . நீர ் ப யா  க்  ர.் நீர ் ேதவ ைடய  மாரேனயானால் , உமக் ச் சவால் 
   ேறன் . நீர ் ேதவ ைடய  மாரெனன்  உம்ைம அைழத் க் ெகாள்  ர.் உமக்  சவால் 
   ேறன் .  நீர்  ேதவ ைடய   மாரேனயானால்,  இந்த  கற்கள்  அப்பமா ம்ப  ெசய் ம்.
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சாப்  ம், நீர ் ப யா  க்  ர.் நீர ் ேதவ ைடய  மாரேனயானால் , அைத ெசய்ய உமக்  
வல்லைம  க் ம்“ என்றான்.

ஆனால் அவேரா, “ம ஷன்  அப்பத் னால் மாத் ரம்  ைழப்பதல்ல என்  எ    க் றேத” 
என்றார். ஓ! அப்ப த் தான் நம  தைலைம அ ப  ெசய்தார.்

 சா  அவைர ஆலயத் ன்  உப்பரிைக ன்  ேமல்ெகாண்  நி த் . ' 'நீர ் தாழக்   த்தால், 
இப்ப  எ    க் றேத, உமக் த் ெதரி மா?'' என்  ேகட்டான் .

அவர,்  'ஆம்! ஆனால்,  'உன் ேதவனா ய கர்த்தைர பரீட்ைச பாரா  ப்பாயாக' என் ம் 
எ    க் றேத'' என்றார். அவர ் தம்ைம யாெரன்  அைழத் க் ெகாண்டார ்என்  பா ங்கள் ! 
உன்  ேதவனா ய கர்த்தர் உன் ேதவனா ய கர்த்தைர பரீட்ைச பாரா  ப்பாயாக.  “ அப்ப  ம் 
எ    க்  ற . பா ங்கள்?

ஓ, என்ேன !  அவர ் என்ன ெசய்தார?் அவர் ேதவ ைடய வார்த்ைத னால்  அவைனத் 
ேதாற்க த்தார.்  சா ன்  உபாயேம நீங்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ  வா க் ம்ப  
ெசய்வதா ம். ஆனால் தைலைம அ ப ேயா ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க்ெகாண்  அைத 
ெசய் ம்ப  நமக் க் கட்டைள ட் ள்ளார். ''என் நாமத் னாேல  சா கைளத்  ரத் வார்கள் .''
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ஓ , அவர்க ைடய தைலைம அ ப யா ய சாத்தான் இந்த ஸ்தாபனங்களில்  ல, அவ க்  
 ரிந்த  ளம் கள்  உள்ளெதன்   ம்,  ரிந்த வால் உள்ளெதன் ம் உங்கைள நம்பச் ெசய்வார்கள். 
அைத நம்பா ர்கள், அப்ப  இல்லேவ இல்ைல. அவன் அப்ப  இல்ைல. இல்ைல, ஐயா, 
சேகாதரேன! அவன் தந் ர ள்ளவன் . அவன் காண்பதற்  அப்ப  ள்ளதாக நம்ப ேவண்டாம். 
உங்கைள பய  த்த அவர்கள் அப்ப  ெசய் ன்றார்கள் . அ   சா  அல்ல.  தலாவதாக 
 சா க்   ளம்   ைடயா . நான் நம்ப மாட்ேடன் . அவன் ஒ  ஆ .  சா  ஒ  ஆ . அவர்கள்  
 த்தரிப்ப  ேபால் அவ க்   ரிந்த  ளம் க ம் மற்றைவக ம்  ைடயா .இல்ைல, இல்ைல! 
ஆனால் அவன்  ஞான ள்ளவன். அவன் உண்ைமயாகேவ ஞான ள்ளவன், நன்  கல்  ப ன்றவன்  
(எப்ெபா  ம் அப்ப த்தான் ), உலகப்  ரகாரமான ஞானத் ல் ைகேதர்ந்தவன் , ஓ , ஆமாம்! அவன் 
அழ ள்ளவன் . அவன் தன  ேசைனைய உலகப் ரகாரமான ஞானத் ன் அ ப்பைட ல் ஒன்  
ேசர்த்  க் றான் . சேகாதரேன, நீங்கள்  ேப ம் ேபா  கவனமா  க்க ேவண் ம். அற் தங்களின்  
நாட்கள்  கடந்  ட்டன'' என்    ம் ஒ வைர நீங்கள்  சந் க் ம்ேபா , நீங்கள்  என்ன 
ேப   ர்கள்  என்பைதக்   த்  கவனமா  ங்கள் .
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 சா க்   ரிந்த  ளம் கள்   ைடயா . சேகாதரேன, அவன் ேவதசாஸ் ர கல் ரி   ந்  
ெவளிவந்  ,  ெம ேகற்றப்பட்டவன் . அவன் கல் ய  ள்ளவன்  - .எச். , எல்.எல்.  ,  க் . . 
எஸ்.  ேபான்ற பட்டங்கள் . பா ங்கள்? அவன் அ க கல் ய  ள்  ளவன். அவன் 
ஞான ள்ளவனா? நிச்சயமாக. சர்ப்பமான  எல்லாவற்ைறப் பார்க்  ம் 
''தந் ர ள்ளதா  ந்த .  'தைலம ைர  ேழ வாரி  ட் க்ெகாண் ,  'ேகாட் ல்  ஒ    க்க ம் 
 ட இல்லாமல், சாமர்த் ய ள்ளவன்  -  அவனால் இயன்றவைர ஞான ள்ளவ ம் 
சாமர்த் ய ள்ளவ மா  க் றான் , அ  உண்ைம .
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நீங்கள்  என்ன ேப   ர்கள்  என்பைத உ  யாய்  அ யாமல் , அவ டன்   ைளயாட 
ேவண்டாம். அ  உண்ைம .  ஓ, ஆனால் அவ ைடய பைழய உபாயம் என்னெவன்பைத நாம் 
அ ந்  க் ேறாம். அவன் என்ன ெசய்ய  யல் றான் என்  நமக் த் ெதரி ம் -  நாம் 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ  வா க் ம்ப  ெசய்ய அவன்   யல் றான். அவ க்   ரிந்த 
 ளம் கள்   ைடயா . இல்ைல! இல்ைல! இல்ைல!

அவ க்   ரிந்த  ளம் கள்  இல்ைலயானால் , அவன் ேவெறதாவதாக இ க்க ேவண் ம். 
அவன் தந் ர ள்ளவன் , ஞானவான் , கல்  கற்றவன் , ஒ ங்காக அைமத் க் ெகாண்டவன்  
(organized). சேகாதரேன, அவ க்  தன் ேசைன உண் . எனேவ ....

கவனி ங்கள் ! ஒ  ைற   ட்சர்லாந் ல் (ஜனங்கேள, எங்  நி த் வெதன்  எனக் த் 
ெதரிய ல்ைல), எ ரியா ய ெஜர்மானியப் பைட உள்ேள  ைழந்த . அ  ெசங்கல்  வைரப் 
ேபால் அவர்க க்  இ ந்த . அவர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் நன்  ப ற்  ெபற்றவர்கள். அவர்கள் 
  த்  ந்த ஈட் கள்  எட்  அல்ல  பத்  அ  நீளமா  ந்த . அவர்கள், பாவம் இந்த 
  ட்சர்லாந்  நாட் ன க்  எ ராக வந்தனர். இவர்களிடம்  என்ன இ ந்த ? அரிவாள்க ம், 
கம் க ம், கற்க ம் மாத் ரேம. அவர்கள் அங்  எ ர்த்  நின்றனர். அவர்க க்   ன்னால் 
மைல ன்  ேமல் அவர்க ைடய   கள்  இ ந்தன.   ட்சர்லாந்  பைட னர ்
ெஜர்மானியபைட னைர எ ர்த்   றப்பட்டனர.் இவர்கள்  அவர்க க்  ஒ   ங் ம் 
இைழக்க ல்ைல. ஆ  ம் ெஜர்மானிய பைட உள்ேள  ைழந்  நாட்ைடக் ைகப்பற் ன .
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அ  ேபான் , இந்த  ள்ைள என்ன ெசய்த ? அ      ள்ைள.   மானால்  சாத்தான் 
அதைனக் ெகால்லப்பார்க் றான் . நிச்சயமாக! அந்த    வய ேலேய அவன் தாக்  றான் .
170

பா ங்கள்?   ட்சர்லாந்  நாட் னர ் ஒ   ங் ம் ெசய்ய ல்ைல. அவர்கள் நல்லவர்கள் . 
அவர்கள் தங்கள்    கைள பா காக்க  ைனந் , தங்கள்  நாட்ைடப் பா காக்க அணிவ த்  
நின்றனர். அங்  ஆர்னால்ட் ஃபான் ங்கல்  ரீட் என் ம் ெபயர ்ெகாண்ட ஒ வன்  இ ந்தான் .

எ ரிப்பைட  வந்த .  அவர்கள்  எ ரிப்  பைடயால்   ழப்பட்டனர்.  நாம்  என்ன  ெசய்ேவாம்?''
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என்  அவர்கள்  ைகத்தனர.் எங்  பார்த்தா ம் நன்  ப ற்  ெபற்ற பைட னர,் ைக ல் 
ஈட் ையப்   த் க் ெகாண் , ஒன்  -  இரண் , ஒன்  -  இரண்  என்  அ  எ த் , 
அணிவ த்   ன்ேன  அந்த    பைடக் ள்   ைழந்தால் ேபா ம், அவர்க ைடய ஈட் கள் 
அவர்க க் ள் பாய்ந்   ம்.   ட்சர்லாந்  பைட ன  ைடய     அவ்வள  தான்.

மைல ன்  ேமல் அவர்க ைடய   க ம் அவர்க க்  அ ைமயானவர்க ம் இ ந்தனர.் 
ெபண்கள் கற்ப க்கப்ப வார்கள். அவர்க ைடய வா ப  மாரத் க ம்  ள்ைளக ம் 
ெகால்லப்ப வார்கள். அவர்க ைடய   கள்   க் ைரயா ம். அவர்க ைடய ஆகாரம், 
ஆ மா கள் எல்லாேம அ க்கப்ப ம். என்ன ேநர்ந்த ?
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அப்ெபா   ஆர்னால்  ஃபான்  ங்கல் ரீட் க்  உணர்ச்  ேம ட்ட . அவன், 
'  ட்சர்லாந் ன்  மனிதர்கேள, இன்  நான்   ட்சர்லாந் க்காக மரிப்ேபன் .'' ஆெமன் ! ''இன்  
நான்   ட்சர்லாந் க்காக மரிப்ேபன்“ என்றான்.

அவர்கள், ''நீ என்ன ெசய்யப் ேபா ன்றாய்?'' என்  ேகட்டனர.்

அவன் “நீங்கள்  என்ைனப் ன்  ெதாடர்ந் , உங்க க் ள்ள    பலத் டன்  ேபாரி ங்கள் '' 
என்றான். அவன் அங்  நின்  ெகாண் , தன் ஈட் ைய  ேழ எ ந்  (தன் ைக  ள்ள 
  ேகாைல இப்ப  எ ந் ), தன் ைககைள யர்த்    ந்த சத்த ட் , எ ரி ன்  பைடக் ள் 
ஓ ,  ' ' தந்தரத் க்  வ   ங்கள் '' என்  உரக்க சத்த ட்  தன்னால் இயன்றவைர 
அவர்க ைடய ஈட் கைள   ங் , தன் மார் ல் பாய்ச் , மரித்  ேபானான்.

அதற்   ன்  அவன்,'' ரத் ல் எனக்  ஒ       ம்பம் உள்ள . என் மைன  ம் 
 ழந்ைதக ம் அங் ள்ளனர். நான் அண்ைம ல்  வாங் ய  ட்ைட  ட்  ெசல் ேறன் . என் 
  ம்பத்ைத நான் அ கமாக ேந க் ேறன். ஆனால் இன்  நான்   ட்சர்லாந் க்காக 
மரிக் ேறன் . நாட்ைட காக்க என் உ ைரக் ெகா க் ேறன்“ என்றான் . அவன் தான்  ரன் ... அன்  
 தல் ேபார ்இ க்க ல்ைல. அ    ந்   ட்ட .
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அவன் காண் த்த  ரத் ன்   ைளவாக, எ ரி ன்  பைட   ய க்கப்பட்ட . எ ரிப்பைட 
 ழம் ன .   ட்சர்லாந்  நாட் னர ்அவர்கள் ேமல் கற்கைள உ ட்  அவர்கைள நாட்ைட  ட்  
 ரத் னர். அவர்கள்   ம்  வரேவ ல்ைல. அ   ற் க்கணக்கான ஆண் கள்   ன்  
நிகழ்ந்த . பா ங்கள்? ஏன்?

அ   ரமான ெசயல்.173

ஆனால் ஓ , சேகாதரேன, ஒ நாள் அ யாைம,  ட நம் க்ைக, சந்ேதகம்,  ழப்பம், ஏமாற்றம், 
பயம் ேபான்றைவ ேதவ ைடய  ள்ைளகைள  ைல ல் தள்ளி  ந்தேபா , இேய    ஸ்  
என் ம் ெபயர ்ெகாண்ட ஒ வர ்இன்ைறக்  நான் ஜனங்க க்காக மரிக் ேறன்'' என்றார். அ  
உண்ைம .

அவன் தன  ேசைன டம் என்ன   னான்?  ' 'என்ைன  ன் ெதாடர்ந் , உங்க க் ள்ள 
எல்லாவற்ேறா ம் ேபாரி ங்கள் . உங்களிடம் தண்டா தம் இ ந்தால், அைதக்ெகாண்  
சண்ைட  ங்  கள். பயப்பட ேவண்டாம்! உங்களிடம் கம்  இ ந்தால், அைதக் ெகாண்  
சண்ைட  ங்  கள். உங்களிடம் பாைற இ ந்தால், அைதக் ெகாண்  சண்ைட  ங்கள்  - 
உங்களிடம் எ  இ ந்தா ம்“என்றான் . நம  தைலைம அ ப  இன்  அைத தான்    றார.் 
(சேகா.  ரன்ஹாம் தன் ைடய கரங்கைள இரண்  தடைவ தட்  றார் -  ஆ )  ' 'நான் 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய எ த் க் ெகாண் ,  சாைச ம் இவ ைடய வல்லைமைய ம் 
ேதாற்க த்ேதன் .  ' 'அவர ் அவைன வார்த்ைதையக் ெகாண்   ண்   ண்டாக ெவட் னார ்
(ஆெமன் !).

உங்களிடம் இ ப்பைதக் ெகாண்  உங்களிடம் ஒ  வார்த்ைத இ ந்தால் ' 'உன்  ேதவனா ய 
கர்த்தர் உன் பரிகாரி' அவைன ெவட் ங்கள் ! அவைரப்  ன்பற் ங்கள்  (ஆெமன் !). நம  
தளப ைய  ன்பற் ங்கள் . ஆம். ஐயா! அவர ்அவைன  ண்   ண்டாக ெவட் னார.்

சாத்தானிடம் ெபரிய அழ ய ராஜ்யங்க ம், அ க அழ ம், எல்லாம் தற்கால நாகரிகம் 
ெகாண்டைவகளாய்   ளங்  ன்றன. ஆனால் அதற் ம் நமக் ம் சம்பந்த ல்ைல. அ  உண்ைம . 
அவன் இப்ெபா  ம்     ள்ள எல்லா   கங்கைளப் பார்க்  ம்,   ந்த 
தந் ர ள்ளவனா   க் றான் . ஆம், ஐயா! இந்த  ரபஞ்சத் ன்   ள்ைளகள்  ராஜ்யத் ன்  
 ள்ைளகைளப் பார்க்  ம்  அ க  த் மான்களா  க் றா ர்கள் என்  இேய   னார்.
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இந்த இ  ெபரிய ேபாராட்டங்க ம் (நாம் இப்ெபா  ... நான்   க்கேவண் ம் ). இப்ெபா   
இந்த இ  ெபரிய ேபாராட்டங்க ம் ஒன் க்ெகான்  எ ரா ள்ளன. இந்த மணி ேவைள ல் 
 யா  உலகத்ைத அ கமாக தாக்  ள்ள  ம த் வ  ஞ்ஞானேம  ைகத்  நிற் ம் அள க் , 
எல்லாேம  ைகத்  நிற் ம் அள க்  .  ேதவ ைடய    ேசைன இப்ெபா    ைல ல் 
தள்ளப்பட் ள்ள . மற்ெறா  ஆர்னால்ட் ஃபான்  ங் ல் ரீட் எ ம் வதற்  ேநரம் வந்   ட்ட .

மற்ெறா  ேதவ ைடய மனிதன் நிற்பதற்  இ ேவ ேநரம். ஒ  எ யா ேதான் வதற்  ேநரம் 
இ ேவ. ஏதாவெதான்  நிகழ இ ேவ ேநரம். ேதவ ைடய ேசைனேய, உன்   ந்ைதைய 
அைடத் க்ெகாள் ,  உன்   லன்கள்   லம்   சா  அளிப்பைத  ஒ  நி டம்  நின்  ேயாசைன
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34இ வைர சண்ைட ட்டைவகளில்  கப்ெபரிய  த்தம்

ெசய்யாேத. ேதவ ைடய வார்த்ைத ஒ  ேபா ம் தவற   யா  என்பைத மாத் ரம் ஞாபகம் 
ெகாள். இ  ேசைனக ம்....

ெவள்ளம் ேபால் சத்   வ ம்ேபா  -  இன்ைறக்  வ வ  ேபால் ேதவன் அப்ெபா   என்ன 
ெசய்வதாக வாக்களித் ள்ளார்? கர்த்த ைடய ஆ யானவர் அவ க்   ேராதமாய்க் 
ெகா ேயற் வார.் நீ அவர்களில் ஒ வனா? ஆம், ஐயா

நாம் யாக்ேகா  4 : 7ல் கற் க்கப்பட் ள்ேளாம் (அைத ப க்க எனக்  ேநர ல்ைல )  , 
 சா க்  எ ர்த்  நிற்க ேவண் ெமன் . அப்ெபா   அவன் நடந்  ெசல்ல மாட்டான் , உங்கைள 
 ட்  ஓ ப்ேபாவான் .  சா க்  எ ர்த்  நில் ங்கள் ! நீங்கள்  எப்ப   சா க்  எ ர்த்  நிற்க 
   ம்? நம  தைலைம அ ப  நம் டன்  எப்ப      க் றாேரா, அேத தமாக. 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய எ த் க்ெகாள் ங்கள் . அப்ப த்தான்  நீங்கள்   சா க்  எ ர்த்  
நிற்க    ம் -ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்   லம் அ  எப்ப  ெசய்யப்பட்டெதன்  நம  
தைலைம அ ப  நமக்  அ  த்  க் றார.்
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  க் ம் த ணத் ல்  இைதக்  ற   ம்  ேறன் . அந்த பைழய  சா  ெவட்கமைடந்  
 ட்டான் என்  நீங்கள்  எண்ணலாம். அவன் ஒ   ழந்ைதைய தாக் வான்  என்  
நிைனக்  ர்களா? அவன் எைத ம் தாக் வான். அவன் இேய ைவ தாக் னான். அவன்  ன்  
ெகா ய தாக் தல்க டன்  இேய  டம் வந்தான். உங்க க்  அ  ெதரி மா? அவன் ஒ   ைற 
மாத் ரம் அவைரத் தாக்க ல்ைல. அவன் உங்கைள  யா யால் தாக் வான். அவன் ம ப  ம் 
வந்  அற் தங்களின்  நாட்கள் கடந்   ட்டன. நீ  கம் ெபற   யா . அப்ப  ஒன்  ல்ைல'' 
என்     தாக் வான் . அ  உண்ைமெயன்  உங்க க்  ெதரி மல்லவா?
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அவன் இேய ைவ  ன்   ைற தாக் னான் . ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேபரில் அவன்  
அ  வாசம் ெகாண்டவனாய் அவன் இேய  ன்  ேமல்  ன்  ெகா ய தாக் தல்கைளப் 
 ரிந்தான். இேய ேவ வார்த்ைத. நிச்சயமாக. ஆனால் அவன் அைத நம்ப ல்ைல,  ' 'நீர ்
 மாரேனயானால், நீர ்  மாரேனயானால்!  ' 'எ ர ் “  தாக் தல்  ரிவ  ேபால் அவன் ெகா ய 
தாக் தல்க டன்  வ  றான் . 'நீர ்ேதவ ைடய  மாரேனயானால் , ஒ  அற் தத்ைத காண்  ம் . 
அ  ெசய்யப்ப வைத நான் காணட் ம்.'' சேகா தரேன, அவன்  ன்  ெகா ய தாக் தல்கைளப் 
ெபா ந்தான் .

ஆனால் இேய  என்ன ெசய்தார?் இேய  ேதவ ைடய வார்த்ைத; அவேர வார்த்ைத. சாத்தான் 
வார்த்ைதைய தாக் னான். ம ைம!  (சேகா.  ரன்ஹாம் தன் ைடய கரங்கைள ஒ  தடைவ 
தட்  றார் -  ஆ  எனக்   ரசங்கம் ெசய்ய ஆர்வம் ேதான்  ற , உண்ைமயாக.  (சேகா. 
 ரன்ஹாம்  ரசங்க  டத்ைத இரண்  தடைவ தட்  றார் -  ஆ ) இேய ேவ வார்த்ைத 
.''ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத்   ந்த , அந்த வார்த்ைத 
ேதவனா  ந்த . அந்த வார்த்ைதமாம்சமா  ... வாசம் பண்ணினார். இேய ேவ வார்த்ைத, அவர ்
என்ன ெசய்தார?் அவைனக் கண்டம்  ண்டமாக ெவட் னார,் ஓ, என்ேன!  (சேகா.  ரன்ஹாம் 
தன் ைடய கரங்கைள இரண்  தடைவ தட்  றார் ஆ ) (நான்   க்கப் ேபா ன்ேறன்). இேய  
என்ன ெசய்தார?் அவர ்வார்த்ைதயா  ந் தார.் எனேவ வார்த்ைதையக் ெகாண்  சாத்தா ைடய 
ெகா ய தாக் தல்களில்  அவைன ெவட் னார.் அவன் ஒ   ட்டம் 'பார ட்  ரைரப்ேபால்  அங்  
பறந்  வார்த்ைதயா ய இேய ைவ  ழ்ந்  ெகாண்டான் . ஆனால் இேய ேவா வார்த்ைதைய 
எ த் க்ெகாண்  அவைனக் கண்டம்  ண்டமாக ெவட் னார.் அல்ேல யா! நிச்சயமாக. 
அவைனத் ண்   ண்டாக ெவட்  வார்த்ைத னால் அவைனத் ேதாற்க த்தார.்
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அவ ைடய தாக் தைலப் பா ங்கள்? கவனி ங்கள் !   க்கப்ேபா ம் இந்ேநரத் ல்   ர்ந்  
கனி ங்கள் . அவன் எைத தாக்  றான் ? ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ  வா க்கச ் ெசய்தல். 
அ ேவ அவன் தாக் தல். இ வைர சண்ைட ட்டைவகளில்   கப் ெபரிய  த்தத்ைத நீங்கள்  
அங்  காண   றதா? இரண்  ேசைனகள்  மாத் ரேம ள்ளன ;  சாத்தா ம்  ேதவ ம். 
உங்க க்  எ ராக் சாத்தான்  உபேயா க் ம் ஆ தம் எ ? உங்கள்  ஆ தத்ைத நீங்கள்  
அ  வா க்  ம்ப  ெசய்ய  யல்வேத. அவன் உங்கள்  ஆ தத்ைதப் ப க் றான் . இப்ெபா   
அைம யாக கவனிப்ேபாம். கவனி ங்கள் .
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உங்கள்  ஆ தம் சமம் அல்லெவன்ேறா அல்ல  அ  பலமானதல்லெவன்ேறா உங்கைள அவன் 
  வா க் ம்ப  ெசய்தால் அவன் உங்கள்  ஆ தத்ைத ப த்     றான். ஓ. சேகா. ெந ல், 
நாம் அைத அ  வா க்கமாட்ேடாம் என்  நம்  ேறன் . உங்கள்  ஆ தத்ைத அவன் 
அ  வா க் ம்ப  ெசய்தால், அவன் உங்கள்  ஆ தத்ைத ப த்     றான் . நீங்கள்  அைத  ேழ 
ைவக் ம்ேபா , உங்கள்  சண்ைட   ந்     ற . நீங்கள்  அத் டன்    ந்     ன் ர்கள் . 
ஆ தத்ைத ைக ேலந்   ங்கள் . அைத  ேழ ைவக்கா ர்கள். அவ ைடய அ  வாசத்ைத நாம் 
காண் ேறாம்.... இன் ம் ஒ  காரியத்ைத ஒ  நி டத் ல்  உங்களிடம்  ற   ம்  ேறன் .

  யா ல் . . .  இைத இரா வத் ல் பணி ரிந்தவர்களிடம்  நன்ைமக்காக ம், ேவத 
மாணாக்கரா ய உங்க க் ம்    ேறன் . நீங்கள்  ஏன்   யாைவக்   த்  சந்த  ெசய் ம், 
சத்த ட் க் ெகாண் ம் இ க்  ர்கள்?  ண்  ேபாடப்பட்டால், அதற்கான பா காப் டம் ஒன்ைற 
நீங்கள்  கட்டேவண் ம் என்  நான்  ற நீங்கள்  ேகட்ட ல்ைல. நீங்கள்  ஏன்   யாைவக்   த்  
சந்த  ெசய்  ர்கள்?   யா ஒன்  ல்ைல. அ   த்தங்கள்  ஒன் ம் ெஜ க்கப்ேபாவ ல்ைல. 
அவர்கள்  உலகத்ைத  ெஜ க்க  ேபாவ ல்ைல.  கம் னிசம்  உலகத்ைத  ெஜ க்கப்  ேபாவ ல்ைல.
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ஜனங்க க்  என்ன ேநர்ந்த ? ேதவ ைடய வார்த்ைத தவறா மா?

கவனி ங்கள் , இ  ஒ  நாடா ல்  ப   ெசய்யப்ப ம் ன்ற . நான்  இப்ெபா   
உலகத் ற்  அல்ல  இந்த ஒ  நாடாக்கள் எங்ெகல்லாம் ெசல் ன்றனேவா. ேப க்ெகாண்  
 க் ேறன்; இங் ள்ள ஜனங்களா ய நீங்கள் , எனக்  என்ன ேநர்ந்தா ம் இைத நம் ங்கள் . 
  யா கம் னிஸம் -  ஒன்ைற ம் ெஜ க்கப்ேபாவ ல்ைல. ேதவ ைடய வார்த்ைத ஒ ேபா ம் 
தவறாக   யா . ேராம மார்க்கேம உலகத்ைத ெஜ க்கப்ேபா ன்ற .

நாம் தானிேய ன்  தரிசனத்ைத எ த் க்ெகாள்ேவாம் . அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத. 
தானிேயலா ய நீ -  ராஜாவா ய ேந காத்ேநச்சாரா ய நீர ் இந்த ெபான் தைல -  பா ேலான் . 
உமக்   ன்  ேவெறா  ராஜ்யம் எ ம் ம். அ  ெவள்ளி (பா ங்கள்?) அ  தான் ேம ய - 
ெபர் ய ராஜ்யம். ேவெறான்   ேரக்க சாம்ராஜ்யம் மகா அெலக்சாண்டர.் அ த்  வ வ  
ேராமா ரி'' கம் னிஸத்ைதக்   த்  அங்  ஒன் ேம ெசால்லப்பட ல்ைல. ேராமா ரி உலகத்ைத 
ெவன்ற .
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இேய    ஸ்  ேராம சாம்ராஜ்யத் ன்  ஆ ைக ன்ேபா   றந் ,  ன்  த்தப் பட்டார.் 
அவர ் தலாவதாக ேராம சாம்ராஜ்யத் ன்  ஆ ைக ன்ேபா  ேதான் னார். அவர ்வரப்ேபா ம் 
அவ ைடய இரண்டாம் வ ைக ன்  இந்ேநரத் ல் , அவ ைடய ெசய் யான  எல்லாவற் ற் ம் 
தாயான ேராம ஸ்தாபனத்தால்   ன்  த்தப்ப  ற . அவர ்   ம் வ ம் ேபா , ேராம 
சாம்ராஜ்யத்ைத அ ேயா  ஒ ப்பார.் அவர ்வந்  ேராம சாம்ராஜ்யத்ைத ஒ ப்பார ்என்   தர்கள் 
எப்ெபா  ேம எ ர ் ேநாக்   ந்தனர் கத்ேதா க்க   க்களாட்  (heirarchy) உலகத்  ள்ள 
எல்லா ஸ்தாபனங்கேளா  ம் இப்ெபா   ஒன்றாக இைணந் , சைபகளின்  சங்கமாக 
(confederation of churches) தங்கைள ஸ்தா த் க் ெகாண் ள்  ளன எனேவ கர்த்தர் 
உைரக் றதாவ , அ    யாவல்ல, அ  ேராமா ரி.

ேராமா ரிையத் த ர கம் னிஸேமா அல்ல  ேவெறதாவ  ஒன்  ஆ ைகெசய் ம் 
என்பதற்  ஒ  ேவத வாக் யத்ைதயாவ  ஆதாரமாகக் காட் ங்கள்  பார்க்கலாம்!
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ேந காத்ேநச்சா க் ப்  ன்  ேம ய -  ெபர் யர ் எ ம் னார்களா? நிச்சயமாக.  ேரக்க 
சாம்ராஜ்யம் அதற்   ன்  ேதான் னதா? நிச்சயமாக. ஆம்! அங்  ந்  ேராமா ரி ஆட் க்  
வந்ததா? இன்  நம் ைடேய காணப்ப வ  ேபான் , அ  பத்  ஆட்ேடாேமான்  (ottomon) 
அர களாக உைடந்ததா? இ ம்  என்  அர்த்தம் ெகாள் ம் ெபய ைடய ஐசன்ஹவ ம், களிமண்  
என்  அர்த்தம் ெகாள் ம் ெபய ைடய க் ேஷ ம் இங்  சந் த்தனரா? க்  ேஷவ் தன் 
காலணிையக் கழற் ,  (சேகா.  ரன்ஹாம்  ரசங்க  டத்ைத  ன்   ைற தட்  றார் -  ஆ ) 
அைத ெவளிப்பைடயான ெசயலாக் , ஜனங்க க் க் காண் க்க ேமைச ன்  ேமல் இப்ப  அைத 
அ த்தாரா? (சேகா.  ரன்ஹாம்  ரசங்க  டத் ன்  ேமல் அ த் க் காண் க் றார ் -  ஆ ). சரி, 
ஜனங்க க்  இன்  என்ன ேநர்ந் ள்ள ?

  வாசம் இன்  எங்  ெசன் ள்ள ? நீங்கள்  ஏன் ேதவ ைடய வார்த்ைத சத் யெமன்  
  வா க்கக்  டா ? இன்ைறய ேபாதகர்க க்  என்ன ேநர்ந்த ? ஒவ்ெவா  ேபாதக ம்  
கம் னிஸத்ைத எ ர்த்  ேபாரா  ன்றார். கம் னிஸம் ஒன்  ல்ைல!  சா  உங்கள்  
 ன்னிைல ல் ஒன்ைற கட் க்ெகாண்  வ  றான். அைத நீங்கள்  அ யா  க்  ர்கள். அ  
ேராம மார்க்கம் , ஸ்தாபன மார்க்கம். ேராம் மார்க்கேம எல்லா ஸ்தாபனங்க க் ம் தாய். ேவதம் 
அவைள ேவ ெயன் ம் , ஸ்தாபனங்கைள ேதவ ைடய வார்த்ைதக்   ேராதமா ள்ள ேவ  ன்  
 மாரத் கள் என் ம் அைழக் ற .  ரர்கேள, வார்த்ைதைய ைக ெல த் க்ெகாள் ங் கள் .... 
வார்த்ைத ல் நிைலத்  ங்கள் .
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ஒ  நாள் நான் அ ந்  ேபாேவன், ஆனால் இந்த வார்த்ைதேயா ஒ க்கா ம் அ ந் ேபாகா . 
வா பப்  ள்ைளகேள, என் சந்த  ல் இ  நடக்கா ட்டால், நீங்கள்  அைதக் காண் ர்கள் .

இன்  காைல வாெனா  ெசய் ையக் ேகட் ர்களா?   ம  ெகன்ன  ேபாப் பாண்டவைரக் 
காணச் ெசன்ற ம், ேபாப் பாண்டவர் என்ன ெசான்னார் என் ம் ேகட் ர்களா? பா ங்கள்? 
உல  ள்ள எல்லா மதங்க ேம? ஞா றன்  இைதக்   த்  சற்  அ கம் ேபசலாம்.
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பா ங்கள்?   யாைவக்   த்  கவைல ெகாள்ளா ர்கள் .   யா கடற்கைர  ள்ள ஒ  
    ழாங்கல். கம் னிஸத்ைதக்   த்  கவைல ெகாள்ளா ர்கள். ேராம் மார்க்கம் மற்ற சைப 
க டன்  ஒன்றாக இைண ம்ேபா , அைத கவனித்  வா ங்கள். கம் னிஸம் உலகத்ைத ஆ ம் 
என்  ேவதத் ல் எங் ம் ெசால்லப்பட ல்ைல. மற்றைவ எந்த வ யாக ெசன்றா ம், நான் 
வார்த்ைத ன்  வ ேய ெசல் ேறன் . நான் வார்த்ைதைய   வா க் ேறன் .
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ேராம்மார்க்கம் தான் உலகத்ைத ைகப்பற் ம், ேராம்மார்க்கம் எல்லா ஸ்தாபனங்க க் ம் 
தாய். ேராம மார்க்கம்  ேதான் வதற்   ன்  ஒ  ஸ்தாபன ம் இ ந்த ல்ைல. நீங்கள்  
ஒவ்ெவா வ ம் அவைள  ட்  ெவளிேய வரேவண்  ெமன்  ேவதம்    ன்ற . அவள் 
ேவ க க் த் தாய்!  (இ ல் இன் ம் அைரநாள் நிைலத்  க்க    ம். ஆனால் நான்  நகர்ந்  
ெசல்வ  நல்ல ).

சத்   நம்ைம தாக் ம்ேபா , அப்ெபா  ...“ஓ, நான் உங்க க் ச் ெசால்  ேறன் . நீங்கள்  
எங்கள்  சைபைய ேசர்ந்  ெகாள்ளேவண் ம். அப்ெபா   நீங்கள்  என்ன ெசய்யப்ேபா ன் ர்கள்?
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 ன்வாங்கப் ேபா ன் ர்களா? ஒப் ரவாகப் ேபா ன் ர்களா? உண்ைமயான  ரன் அப்ப  
ெசய்யமாட்டான் . இல்ைல, ஐயா! அப்ெபா   நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?  ந்ைத   ஸ்  
இேய    ந்த  ந்ைதேய... ேவதம் அப்ப த்தான்     றதல்லவா?''   ஸ்  இேய    ந்த 
 ந்ைதேய உங்களி ம் இ க்கக்கடவ . அவ க்  எப்ப ப்பட்ட  ந்ைத இ ந்த ? வார்த்ைத ல் 
நிைலத்  க் ம்  ந்ைத. அ  உண்ைம !  வார்த்ைத ல் -   தா ன் வார்த்ைத ல் -  அவர ்
நிைலத்  ந் , ஒவ்ெவா   ைற ம் அவர ்சத்  ைவத ்ேதாற்க த்தார.்

சத்   நம்ைம எ ர்த் , நீங்கள்  இைத ெசய்ய ேவண் ம், அைத ெசய்யேவண் ம் என்  
  ம்ேபா , நீங்கள்  என்ன ெசய்யப் ேபா  ர்கள்? வார்த்ைத ல் நிைலத்  ங்கள் . அ  உண்ைம 
!அப்ெபா   நீங்கள்  என்ன ெசய்யப் ேபா  ர்கள்? வார்த்ைதைய எ த் க் ெகாள் ங்கள் . 
வார்த்ைத என்ப  என்ன ?  ேவதம் இங்  ெசால்  ற , அைத இப்ெபா   தான்  ப த்ேதாம். 
வார்த்ைத என்ப  ேதவ ைடய ஆ . பா ங்கள்? இங்  கவனி ங்கள் . ' 'இரட்சணியம் என் ம் 
தைலச் ராைவ ம், ேதவ வசனமா ய ஆ  ன் பட்டயத்ைத ம் எ த் க்ெகாள் ங்கள் . 
''ஆ  ன் பட்டயம். அந்த ஆ  உங்கள்   ந்ைத ன்  வ யாக உங்க க் ள்   ரேவ க் ற . 
ஆ  ன் பட்டயம் என்ப  ேதவ ைடய வார்த்ைத. ஆ  எைதக்ெகாண்  ேபாரி  ன்ற ? 
பரி த்த ஆ 
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எைதக்ெகாண்  ேபாரி  ன்ற . உணர்ச்  ெகாண்டா? (சைபயார ்''வார்த்ைத'' என் ன்றனர் 
-  ஆ ) வார்த்ைதையக் ெகாண் ! ம ைம! ம ைம! அவர ் இங்  என்ன ெசால்  றார?் 
 கமாக் தல், வார்த்ைத! வார்த்ைத! அைத நாம்   ேவாம்:வார்த்ைத! வார்த்ைத!  (சைபேயார ்
'வார்த்ைத' என்    ம்பச் ெசால்  ன்றனர ் -  ஆ ). ஆ  ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் 
ெகாண்ேட ேபாரி  ன்ற .

ேதவ ைடய ஆ  ேநர யாக  சா னிடம் நடந்  ெசன்  'எ    க் றேத' என்றார். 
ஆெமன் ! 'எ    க் றேத! இப்ெபா    சா  ேதாற் ப்ேபா றான் .

நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? ேதவ ைடய வார்த்ைத என் ம் பட்டயத்ைத எ த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அைத எைத ெகாண்  உைற   ந்  ெவளிேய எ க்கேவண் ம்?   வாசம் என் ம் 
ைக னால்.   வாசம் என் ம் பலத்த ைக னால் இ  ற ம் க க் ள்ள பட்டயத்ைத 
உைற   ந்  இ க்க ேவண் ம். ேவதம் எ ெரயர ் 4ல், அ  இ  ற ம் க க் ள்ள பட்டயம் 
என்     ற . அ  வ வைத ம் ேபாவைத ம் ெவட்  ற .
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சேகாதரேன, அவன் என்ன ெசய் றான்? வார்த்ைதைய எ த் க் ெகாள் ங்கள்  ... ஆ ைய 
எ த் க்ெகாள் ங்கள் . ஆ  உங்கள்  இ தயத் ற் ள்  வர அ ம  ங்கள் . உங்கள்   ந்ைதைய 
 றந் ,''உம  வசனேம சத் யம்'' என்    ங்கள் .  (சேகாதரிேய, அைத ெசய்) .  (சேகா. 
 ரன்ஹாம்  யா பட்  க் ன்ற சேகாதரி டம்  ம ப  ம் ேப  றார் -  ஆ ) ''உம  வசனேம 
சத் யம்.''

ஆண்டவேர, என் உணர்ச் க் ம், மற்றவர்கள் என்ன    ன்றனர ்என்பதற் ம் நான்  கவனம் 
ெச த்தப் ேபாவ ல்ைல. நான்  ெகாண்  ந்த என் ஏமாற்றங்கள் , சந்ேதகங்கள் , அ  வாசம்  
ேபான்ற வாய்க்கால்கள் அைனத் ம்  நான் உைடத்  தள்  ேறன் . எனக் ள்ள உணர்ச் கள் , 
எனக் ள்ள  யா கள்  அைனத்ைத ம் உைடத் , அைவகைளக் கடந் , என் ஆ  னிடம் 
வ  ேறன் .

ஓ, கர்த்தாேவ, இறங்  வா ம். நீர ் என்ைன  யா ன ள்ளவனாக   ஷ் த்  ப்பதாக 
உைரத்  க்  ர.்
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''நீ என் மகன்.''

''சரி, என் இ தயத்ைத ம்  ந்ைதைய ம்  றந்  ெகா க் ேறன் . கர்த்தரா ய இேய ேவ, 
உள்ேள வா ம்'' என்    ,   வாசத் னால் கர்த்தர் உைரக் றதாவ ! என் ம் ஆ  ன் 
பட்டயத்ைத இ கப்  த் க் ெகாண் , அல்ேல யா! என்  சத்த  ங்கள். ஆெமன்! உங்கள்  
 ன்னா ள்ள ஒவ்ெவா  எ ரிைய ம் ெவட்   ழ்த் ங்கள் . அவ்வள  தான் .

ஒவ்ெவா  எ ரிைய ம் ெவட்   ழ்த் ங்கள் . பைழய  சா ன்  ஆ  உனக்  ேசார்ைவ 
அளித்தால், அைத ேதவ ைடய வார்த்ைதயால்  ெவட்   ழ்த்  .  கர்த்த க் ள்  
ம ழ்ச் யா  ப்பேத என் ைடய ெபலன் . (ெநேக. 8:10). ''என்ைன  ட்  அப்பாேல ேபா “ என்  
ெசால் , அவைன அ த் , வார்த்ைத  னால் அவைன ெவட் ங்கள்.

அ   சா  ,  அல்ல  எ ரி ,  அல்ல   யா  எ வா  ந்தா ம், வார்த்ைத யா ய 
பட்டயத்ைத உபேயா  ங்கள் ,  த ல் அைத அ த்  அ  நகர ல்ைல ெயன்றால், அைத 
ம ப  ம் பலமாக அ  ங்கள், ம ப  ம் பலமாக அ  ங்கள்  நீங்கள்  ஒ   ைளைய 
உண்டாக் ம் வைர பலமாக அ த் க் ெகாண்ேட  ங்கள்  -  ேகா க்  ஞ்  எட் ப்பார்ப்ப  
ேபால்; அல்ல  ஒ  க  . அந்த  யா  என் ம்  ட்ைட ஓட் ன்  வ யாக எட் ப் பார்த் , 
உைடத்  ெவளிேய வந் ,''அல்ேல யா!அ த்த்  எங்ேக?''என்  ேக ங்கள் , அல்ேல யா! 
அ தான்  த்தம். அ தான்   ரர.் அ தான்   ைவ ன்   ரர.் ஆம், ஐயா!
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ஒவ்ெவா  எ ரிைய ம்  ழ்த் ங்கள் . ஏன்? ஏன்? நாம்  ன்   க்கப்பட்ட ஆ ரகா ன்  ராஜரீக 
சந்த .  (சேகா.   ரன்ஹாம்  தன் ைடய  கரத்ைத  ஒ   ைற  தட்  றார்  -  ஆ )  ேதவ ைடய
191
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வார்த்ைதக்   ேராதமா ள்ள எைத ம் ஆ ரகாம்  ஏற்க ம த்த ேபா , அவ க்   ன்னால் வந்த 
இைட  கைள அவன் ஒவ்ெவான்றாக ெவட்   ழ்த்  வ  ண்டாக்   ன்ேன னான். அவர்கள், 
''உன்  மைன   க ம் ,  வய  ெசன்றவளா  க் றாேள'' என்றனர். அவன் வ    ந்த அந்த 
காரியத்ைத ெவட்   லக் னான் .

 சா ,  ' 'உன்னால் இைத ெசய்ய   யா . அைத ெசய்ய   யா '' என்றான். ஆ ரகாம்  
வ    ந்த இவ்வைனத்ைத ம்  ெவட்   ழ்த் னான் . அவன் அைத பலமாக அ த் , அ த் , 
அதற் ள்  ெசன் , “ஆண்டவேர, அ த்த  எங்ேக?''என்  ேகட்டான் .

''உன்   டாரத்ைத அங்  நகர்த் .'' அவன் ெசன்  அங்  ஒ  ப  டத்ைதக் கட் னான் .

சாத்தான் அங்  வந் ,''இ  சரியான இடமல்ல என்  உனக் ச் ெசால்  ேறன் '' என்றான்.

''நான் இங்  தான்  தங் ேவன் . என்ைன  ட் அப் றம் ேபா.''அல்ேல யா!

ேலாத் , இங்  வந்    . இங்  எங்க க்  நன்றா ள்ள . எங்க க்  ஒ  ஸ்தாபனம் 
உள்ள . என் மைன  இலக் ய சங்கத் ன்  ெசயலாளர.் பட் னத்  ள்ள எல்லாவற் ற் ேம 
அவள் தைலைம தாங்  றாள். நீ இங்  வர ேவண் ம்.

'' சாராள், ''ஆ ரகாேம...'' என்றாள் .192

''சாராேள, வாைய   !  (அல்ேல யா!) இங்ேகேய இ , இங்  தான்  ேதவன் என்ைன 
ைவத்  க் றார,் நான் நிற் ம் இந்த இடத் ல்  தான்''

இங்ேக தான் ேதவன் என்ைன ைவத்  க் றார.்

''எல்ேலா ேம இேய  ன்  நாமத்ைதப் ேபாற் ங்கள் (சேகாதரன்   ரன்ஹாம் 
 ரசங்க  டத்ைத ஒ   ைறதட்  றார் - ஆ )

ேதவ தர்கள் சாஷ்டாங்கமாய்    ந்  வணங்கட் ம்

ராஜா ன்  ரீடத்ைதக் ெகாண்  வா ங்கள்.

நான்   ஸ்  என் ம் உ  யான பாைற ன்  ேமல் நிற் ேறன் .

மற்ெறல்லா நில ம் அ ழ்ந்  ேபா ம் மணேல

மற்ெறல்லா நில ம் அ ழ்ந்  ேபா ம்மணேல

மரண ம்  ட, மற்ெறல்லா ேம அ ழ்ந்  ேபா ம் மணேல.  ' 'நான்   ஸ்  என் ம் 
உற யான பாைற ன்  ேமல்நிற் ேறன்  ..... ''ஆ ரகா ன்  ராஜரீக சந்த , ராஜரீக சந்த் .

இங் லாந்  ள்ள ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட பைட அரச   ம்பத் னைரக் ெகாண்ட . அரச 
இரத்தம், எல்லாேம.   ஸ்  ன்  ராஜரீக சந்த  ம் பரி த்த ஆ  னால்  நிைறயப்பட்ட 
சைபயா ம். என்ன? வாக் த்தத்தத் ன்ப  ராஜரீக சந்த . உணர்ச்  னால் அல்ல, ேதவ ைடய 
வாக் த்தத்தத் ன்ப . அவர்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் நின் , வ  ல் ெவட்   ழ்த் க் 
ெகாண்ேட, அல்ேல யா'' என்  சத்த ட் க் ெகாண்   ன்ேன வார்கள். மரணம் வந் , 
'உன்ைன ெந ங்  ற '' என்  ெசான்னா ம்.
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''ேயார்தாேன, வ   . நான் கடந்  ெசல் ேறன் “ என்  ெசால் ங்கள் . இவ்வா  ெவட் க் 
ெகாண்ேட வ  ண்டாக் , வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத அைட ங்கள். ஆெமன் !

என்ன நிகழ் ற ?  த்தம்    ந்த டேன (இப்ெபா   நிச்சயமாக   க்கப் ேபா ன்ேறன்), 
 த்தம்   ந்  பரி த்த வான்கள் அணிவ த்   ட் ற்  வ ம்ேபா  ... உங்கைள ஒன்  ேகட்க 
  ம்  ேறன் .  ட்லர ்  ரான் க் ள் ெசன்ற ேபா  என்ன நடந்த ? அப்ெபா    ரளான 
 மானங்கள் பறந்த காரணத்தால், ஆகாயத்ைதக் காணேவ   ய ல்ைல என்  
 றப்ப  ன்ற . ெஜர்மானியர்  ைறப்பான  ழங்கால்க டன்  அணிவ த்  (goose stepped) 
(சேகா.  ரன்ஹாம்  ரசங்க ேமைட ன்     அந்த தமாக இரண்  தடைவ காைல தட்  
நடக் ன்றார ் -  ஆ  )  அப்ப ேய நின்  ெகாண் , அவைனக் கடந்  ெவற் ையக் 
ெகாண்டா னார்கள் .
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ஸ்டா ன்    யா க்  வந்தேபா , அேநக ைமல்கள்   ரத் க்  ஒன்றன்   ன் ஒன்றாக 
இ ந்த  ரங் கள்  ெபர் ைன  ண் களால்  தாக் யதன்   ைளவாக, அங்  ஒன் ேம 
 டப்பட ல்ைல. அவ்வள தான். இந்த   ய இரா வ  ரர்கள்  உள்ேள  ைழந் , ெவற்  
ெகாண்டா னார்கள் . அவர்கள் அப்ெபா   ஒ     ேகாமாளித்தனமான ெசயைலப் 
 ரி ன்றனர். அைத ஒ   ைற லண்டனில் படக் காட்  ல் கண்ேடன்  (அவர்கள் உள்ேள 
 ைழந்  ெவற்  ெகாண்டா ன்  ேபா  எ க்கப்பட்ட படம்) ஓ, என்ேன

 த்தம்   ந்  ட்ட  என்  ேகள் ப்பட்ட டேன நாங்கள்   ச்ச ட்ேடாம், ஊதல்கைள 
ஊ ேனாம்.  த்தத் ல் பங்  ெகாண்  ரச் ெசயைல  ரிந்தவர்கள்   ம்  வந்தேபா , 
அவர்கைள நாங்கள்  சந் த்ேதாம்; அவர்கள்  ஆர்ப்பரித்தனர்.
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என் உற னன்  ஒ வன்  இரா வத் ல் இ ந்தான் . அவ ம் மற்ற ேபார ் ரர்க ம்   ம்  
வந்தேபா , அவர்கள் ப காய ற்  ந்ததால், அவர்களால்  ப க்ைகைய  ட்  எ ந்  க்க 
  ய ல்ைல. எனேவ அவர்கள்   ம் வந்த ேபா ,  தந் ரச்  ைலைய (Statue of Liberty) 
காண்பதற்காக, அவர்கள் கப்ப ன்  ேமல்தளத் ல் உ ட் ெபாக்கம்  டப்பட்டனர.் அவன் 
ெசான்னான் . அந்த ேபார ் ரர்கள்   தந் ர  ைலையக் கண்டமாத் ரத் ல்  அ    ரண்டனர்'' 
என் . அவர்கள் நான்  ஆண் களாக நாட்ைட  ட்  ெவளிேய  ேபார ்ெசய்  ெகாண்  ந்தனர,் 
ேபாரில் அ ர்ச் யைடந்தனர். ஆ  ம் அந்த தந் ர  ைலக் ப்  ன்னால்  அவர்க ைடய 
மைன , காத , தாய், தகப்பன் ,  ள்ைளகள், தாங்கள்  ேந க் ம் அைனவ ம் உள்ளனர் 
என்பைத அ ந்  ந்தனர். அவர்கள் எதற்காக ேபாரிட்டனேரா, அதன் அ   யாக அந்த  ைல 
இ ந்த . ஓ, ஊதல்கள் ஊதப்பட்டன, நி யார்க் பட் னேம ம ழ்ச்  ெபாங் சத்த ட்ட . 
அவ்வள தான் . அவர்க ைடய ேபார ் ரர்கள் அணிவ த்  உள்ேள வ ம்ேபா , அ  ஒ    ய 
காரிய மா  க் ம்!
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ஒ  ைற ேராம அரசனா ய  சர,் ஒ  ெபரிய ேபாரில் ெவற்  கண்ட  ற ,  க ம்  ரபலம் 
வாய்ந்த என் ேபார ் ரர்கள் எ ரிையத் ேதாற்க த்  ெவற்  ெகாண்டா ம் இந்ேநரத் ல், அவர்கள் 
என் டன் சவாரி ெசய்ய ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் '' என்றான். எனேவ எல்லா இரா வ 
அ காரிக ம், தாங்கள்  ெபற்ற ெகளரவ  ன்னங்க க் ம்  ேகட்கங்க  க் ம் ெம ேகற் , 
உண்ைமயான இரா வ  ரர்கைளப் ேபால் அணிவ த்  ெசன்றனர.்     க த்  ஒ  
வேயா பன்  அங்  அைடந்   சைர உற்  ேநாக் னான்.  சர,்''சற்  ெபா ! சற் ெபா ! நீ 
இரா வ அ காரிையப் ேபால் உைட உ த்   க்க  ல்ைலேய. அ  ல் வா. இந்த வ க்கள்  
உனக்  எங்   ைடத்தன?'' என்  ேகட்டான் .
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அவன், “ேபார்க்களத் ல்  '' என்  ப லளித்தான் .

 சர,்''அப்ப யானால் ஏ வா .  நீதான்  என் பக்கத் ல் அமர ேவண் யவன் '' என்றான். ஏன்? 
அவன் ேபார ் ரிந்ததற்  சான்  காண் த்தான் .

ஓ,  ன் அைடத் ள்ள டப்பா ல் ைகைய அ த் க்ெகாண் , அதன்  ைளவாக  கழ்மாைல 
ெப ம் மனிதன் ேமல் ேதவன் இரக்கமா  ப்பாராக நான் ேபாரில் வ க்கைளப் ெபற 
  ம்  ேறன் . ப ல்,  ' 'இேய   ைடய அச்சைடயாளங் கைள (marks) என் சரீரத் ல்  
தரித் க்ெகாண்   க் ேறன் '' என்றான். அதனால் தான் நான் ேபார்க்களத் ல்  ேபார ்  ரிய 
  ம்  ேறன் .

ஒ  நாள் நம  தைலைம அ ப  வ வார.் அவர ் தான்  நமக்  ஆ தம் தரிப் த்தார். அவர ்
ேதவ ைடய ஆ தமா ய பரி த்த ஆ ைய நமக்களித் , ேபாரி வதற்ெகன்  தம  
வார்த்ைதைய நமக்களித் , அங்  நிற் ம்ப  ெசய்தார.் நம  மகத்தான தைலைம அ ப  சவாரி 
ெசய்  வ ம் ேபா , நான்  இரதத் ல் ஏ  அவ டன்     ெசல்ல   ம்  ேறன் . நீங்க ம் 
  ம்  ன் ர்கள்  அல்லவா? (சைபயார ் 'ஆேமன் ' என்     ன்றனர் -  ஆ ) என் மைன  டன் 
ைகேகார்த் ,  ற் ம்  ற் ம் பார்த் , என் சேகாதரர்கைள ம் அவர்க ைடய மைன கைள ம் 
 ள்ைளகைள ம் கண் , நாெமல்லா ம் ேதவ ைடய பர   ல் ஒய்யாரமாய் நடந்  ெசன் , 
ேதவ தர்கள் தங்கள்  இனிய பாடல்களினால்  அந்த இடத்ைத நிரப் ம் ேபா , அ ேவ 
ெகாண்டாட்டம்!
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 த்தம்   ந்த  ன் , நாம்  ரீடம் தரித் க்ெகாள்ேவாம். ஓ, என்ேன !  ஓ,   ைவ ன்  
 ரர்கேள ,   வாசம் என் ம் கரங்கைள இன்  காைல இங் நீட் , ஆ தத்ைத ைக ெல த் க் 
ெகாள் ங்கள் .

சேகாதரிேய, அைதக்   த்  என்ன? நீ ஆயத்தமா  க் றாயா?  (சேகா. ரன்ஹாம் 
 யா பட்  க் ன்ற சேகாதரி டம் ம ப  ம் ேப  ன்றார் -  ஆ ) உன் ஆ தத்ைத 
உைற   ந்  ெவளிேய இ த் ,''ேதவேன ,   சா  என்னிடம் என்ன     ந்தா ம் எனக் க் 
கவைல ல்ைல மற்றவர்க ம் எவ்வளவாக என்ன     ந்தா ம். இன்  காைல நான் 
  வா க் ேறன் , நான்   வா க் ேறன் '' என்  ெசால்.  (சேகாதரி நா ம்   வா க்  ேறன் 
என்     றார்கள்  - ஆ )

அன்ெறா  நாள் நான்   ன தமாக -   ல வாரங்க க்   ன்  என்  நிைனக் ேறன்- ஒ  
மனிதன் ஒ  ெசாப்பனம் கண்டான் . அ ல்  சா  அவனிடம் ஓ  வந் ,  ' ' ' (Boo) என்றதாம். 
அப்ெபா    சா  ெபரிதா  “ ” என்றதாம். அவன் ம ப  ம் பாய்ந்தேபா , அ  இன் ம் 
ெபரிதா  அவைனப் பார்த் ,  ' ' என்றதாம்.    ல்  சா   க ம் ெபரிதா  அவைனத் 
ேதாற்க க் ம் நிைலையயைடந்ததாம். அவன் எைதக் ெகாண்டாவ  அவ டன்  சண்ைட ட 
ேவண் ம். அவன்  ற்  ம் பார்த்தேபா , அவ க்  ஒன் ேம  ைடக்க ல்ைல. கைட  ல் 
அவன் ேவதாகமத்ைதக் ைக ெல த்தேபா ,  சா  '' '' என்றதாம்.
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அவ ம்“ '' என்   சாைச ேநாக்    னானாம் .  சா   தா க் ெகாண்ேட வந் ,    ல் 
அவன்  சாைச வார்த்ைத னால்  அ த் க்ெகான்றானாம்.

சேகாதரிேய, நீ ஒ  இரா வ  ராங்கைன அல்லவா?  (சேகா.  ரன்ஹாம்  யா  
பட்  க் ன்ற சேகாதரி டம் ம ப  ம் . ேப  ன்றார் -  ஆ ) வார்த்ைதைய எ த் க்ெகாண் , 
''எ    க் றேத  (ஆெமன் !)  நான்  மரிக்கமாட்ேடன் .  நான்  உ ேரா  ப்ேபன் .  இந்த
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39இ வைர சண்ைட ட்டைவகளில்  கப்ெபரிய  த்தம்

 டாரத் க் ள்  நான் வந்  மற்றவர்க டன்  அவர் ெசய்த நன்ைமக க்காக ேதவைனத் 
  ப்ேபன்“ என்  ெசால். பரி த்தவான்கேள, அைத   வா க்  ர்களா?  (சைபேயார,்  'ஆம்'' 
என் ன்றனர் - ஆ ). ஆெமன் ! இப்ெபா   நாம் தைல வணங் ேவாம்.

ஓ, ேதவனா ய கர்த்தாேவ, வானத்ைத ம்   ைய ம் பைடத்தவேர, நீர ் இப்ெபா  ம் 
ேதவனா  க்  ர் என்  இன்  அ ந்  ெகாள்ளப்படட் ம் . நான்  எவ்வள  தான்  
 ரசங் த்தா ம், எவ்வள  தான்   னா ம், ஆண்டவேர, உம் ட  ந்  வ ம் ஒ  வார்த்ைத 
அைத உ  ப த்   ம்.
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இந்த உ மால்கள்  இங்   யா யஸ்தர்களின்   ர நி களாக இ க் ன்றன. பரேலாகப் 
 தாேவ, என் ைககைள அைவகளின்  ேமல் ைவக் ம்ேபா , உம  ஆ ர்வாதங்க ம் வல்லைம ம் 
இைவ ஒவ்ெவான் ன்  ேம ம் தங்கேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாள் ேறன். ேதவேன, உம  
பரி த்த  ரசன்னத்தால்  இந்த உ மால்கைள அ ேஷ க்க ேவண் மாய்  இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல் ேவண் க் ெகாள் ேறன் . இ  ேவதத் ல் எ   ைவக்கப்பட் ள்ள . இ  வார்த்ைதக்  
 ேராதமான ெசயல் அல்ல. அவர்கள் ப  ன்  சரீரத்   ந்  உ மால்கைள ம் கச்ைசகைள ம் 
ெகாண்  வந்  ேபாட, ெபால்லாத ஆ கள்  ஜனங்கைள  ட்   றப்பட் ச்ெசன் , அவர்கள் 
பல்ேவ   யா களி  ந்  ெசாஸ்தமானார்கள்  என்  ேவதத் ல் எ தப்பட் ள்ள .

நாங்கள்  பரி. ப ல் அல்ல, ஆனால் நீர ் இன்ன ம் ேதவனா  க்  ர். நீர ் அேத பரி த்த 
ஆ யா  க்  ர.் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் இந்த உ மால்களின்  ேமல் நான் 
ைககைள ைவத் , அவர்கள் ஒவ்ெவா வைர ம் ஆ ர்வ த்   கப்ப த் மா  ேகட் க் 
ெகாள் ேறன் .

ேதவேன, இங்  ப க்ைக ல் ப த்  ப்ப  ஒ   ழந்ைத, ஒ  அழகான    ெபண் . 
ஆண்டவேர, அவளால்  உ ர ் வாழ   யா . சாத்தான்  அவ க்   ங் ைழத்  க் றான் . 
இவ் ல  ள்ள அ ைமயான ம த் வர்கள்  அைனவ ம் இக் ழந்ைதையக் காப்பாற்ற   ரமாக 
 யன்றனர் என்ப ல்  சந்ேதக ல்ைல. ஆனால் அவர்களால்   ய ல்ைல. அவர்க ைடய 
அ  ன் எல்ைலைய அவர்கள்  அைடந்  ட்டனர். அவர்க க்  ேவெறான் ம் ெசய்யத் 
ெதரிய ல்ைல. ஆனால் ஆண்டவேர, ேவெறா  அத் யாயம் எ தப்பட் ள்ள  என்பைதக்   த்  
எனக்   க்க ம ழ்ச் . நாங்கள்  ேவெறா  பக்கத்ைத   ப்ப    ம். இந்த பக்கத் ல் மகத்தான 
ைவத் யன்  வ வைத நாங்கள்  காண் ேறாம். இன்  காைல ல் அவ ைடய ஆேலாசைனக்காக 
அவைர அைழக் ேறாம்.
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இப்ெபா  , ஆண்டவேர,   வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்  ெதாட ம் என்  
எ தப்பட் ள்ளதல்லவா? ஆண்டவேர, நான்   வா க்காமல் இ ந்தால் , இப்ெபா ேத என்ைன 
  வா க் றவனாக ெசய் ம்.  '  வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்  கள் ெதாட ம். 
 யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள ைவப்பார்கள், அப்ெபா   அவர்கள்  ெசாஸ்தமாவார்கள் '' ேம ம், 
''என் நாமத் னாேல  சா கைளத்  ரத் வார்கள்' என் ம் எ    க் றேத. ஆண்டவேர, அைவ 
உம் ைடய வார்த்ைதகள். அ  உம் ைடய  அ  உம் ைடய வார்த்ைத.
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இப்ெபா  , உம் ைடய ஊ யக்காரன்  என் ம்  ைற ல் ,நீர,்''எங்ேக இரண்  அல்ல  
 ன்  ேபர ்     க் றார்கேளா, அங்ேக அவர்கள் மத்  ல் வாசமா  க்  ேறன். நீங்கள்  
எந்தக் காரியத்ைதக்   த்தா  ம் ஒ மனப்பட்  என்னிடம் ேவண் க் ெகாண்டால், அைத 
ெபற் க் ெகாள் ர்கள் '' என்      க் ற .

ேதவேன, இன்  காைல ல் இக்கட் டத்  ள்ள எல்லாைரப் பார்க்  ம்  க ம் 
 யா ப்பட் ள்ள  இக்  ழந்ைதேய. உம்ைமயல்லாமல் அவளால் நீண்ட நாட்கள்  வாழ   யா . 
அவேள  க அ கமாக  யா ப்பட்டவள். எனேவ நாங்கள்  அைனவ ம் இங்  நின்  ெகாண் ள்ள 
ஒவ்ெவா   ர ம்; இக் ட்டத் ல்  ஆ ரகா ன்  ராஜரீக சந்த யார ்நின்  ெகாண்  க் ன்றனர.் 
நாங்கள்  அணிவ த்  சாத்தானின்  ேமல் எ  ன்ேறாம். சாத்தாேன, நீ  றப்பட்  ேபாக 
ஆயத்தப்ப ம். ஏெனனில் எங்கள்  ஆ தங்கள்  பளபளக் ன்றன. எங்கள்    ைடகளின்  
வண்ணங்கள்  ரகா க் ன்றன. ஆ ம் ெபண் ம் பட்டயங்கைளக் ைக ல்ேலந்  
அணிவ த் , இச்   ெபண் க்காக உன்ேமல்  எ  ன்றனர். சாத்தாேன, அவைள  ட்  
ெவளிேய வா. இந்த  ழந்ைதைய ட் ப் ேபா.  வ ள்ள ேதவனின் ேசைனயாக நாங்கள்  உன்ைன 
எ ர்க் ேறாம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் அவைள  ட் ப்ேபா! அவள் ேமல் ைககைள 
ைவக்க நான்  றப்பட் ச ்ெசல் ேறன் .
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சாத்தாேன ,  இக் ழந்ைதைய நீ கட் ப்ேபாட்  க் றாய் . இப்ெபால்லாப்ைப நீ 
ெசய்  க் றாய். மனிதன் உனக்  நிகராக   யா . ஆனால் என் ேதவ க்  நீ நிகரில்ைல. 
எனேவ அவ ைடய நாமத் ல் நான்  வ  ேறன்   சா ன்  ஆ ேய, அவைள  ட் ப் 
 றப்பட் ப்ேபா.  யா  என் ம்  சாேச, இக்  ழந்ைதைய  ட்  ெவளிேய வா. இன்   தல் 
அவள்   தைலயாகட் ம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் இைத கட்டைள   ேறன் .
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இப்ெபா  , ேதவனா ய கர்த்தாேவ. மரித்ேதாைர உ ேராெட ப்  நீர ் ேதவெனன்  
நி  த்தவேர, இச்   ெபண்ைண ஆேராக் யத் ட ம் ெபலத் ட ம் எ ம்பச் ெசய் , இந்தக் 
 ழந்ைதைய நிற்கச ் ெசய் ம்.  சா  அவைள  ட் ப் ேபாய்  ட்ட . நீர ் ஒ வர ் மாத் ரேம 
அவைள  கமாக்க    ம். அவள் ேதவ ைடய ம ைமக் ம் கனத் ற் ம்  உ ர ்வாழ்வாளாக! 
அ  உைரக்கப்பட்  ட்ட , அ  நிைறேவ  வதாக!
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இங்  ேவ  யாரா  ம் உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ,  ' 'எனக்காக ெஜபம் ெசய்யப்பட 
ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . நான்  யா யா   க் ேறன் . எனக்  ேதவன் ேதைவ'' என்   ற 
  ம்   ர்களா? நமக்  எவ்வள  ேநரம் உள்ள  என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல. ஜனங்கள்  
கடந்  ெசல்ல நமக்  ேபா ய ேநரம் உண்டா  க் ம். இன்  காைல நான் அ க  டநம் க்ைக 
ெகாண்டவனா   க் ேறன் .  ல் , இங்  வந் , இந்த பக்கத்  ள்ள இந்த ஒ  ப  ைய 
மாத் ரம் ெதரிந் ெகாள். இந்த ப    த ல் வரட் ம்.  ன்   ன்ப  ைய ெதரிந் ெகாள் - 
அந்த உட்பாைத (aisle) வைரக் ம்  அப்ப  நாம் ெதரிந்  ெகாண்ேட ெசல்ேவாம். அப்ெபா   
உனக் ......
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சேகா. ெந ல் ம் மற்ற என் ேபாதகர் சேகாதரர்க ம் என் அ  ல் இங்  நிற்க 
  ம்  ேறன் . இப்ெபா   நீங்கள்  அவர்கைள ம ப  ம் உட்பாைதக்  ெகாண்  
ெசல்ல   ம், சரி.

சரி. இப்ெபா   நான் .... எத்தைன ேபர ்உங்கள்  ஆ தங்கைள ைக ல்   த்  க்  ர்கள்? 
(சைபயார ்ஆெமன் '' என் ன்றனர் ஆ ) (சேகா.  ரன்ஹாம்  சங்க  டத்   ந்    ம்  தான் 
ெஜ த்த சேகாதரி டம்ேப  றார் -  ஆ  )  அவள் இப்ெபா    த் யாசமானவளாக 
காணப்ப  றாள் ,    ெசன்   கமைட வாயாக. ஆெமன்! ஓ, என்ேன !
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ஓ,  ரர்கேள, பட்டயத்ைத உைற னின்  ெவளிேய இ ங்கள் . பட்டயத்ைத 
ெவளிேய இ ங்கள் .   ைவ  ரர்கேள, அணிவ த்   ன் ெசல் ர!் 
அணிவ த்   ன் ெசல் ர!்

நான்   ஸ்  என் ம்உ  யான பாைற ன்  ேமல் நிற் ேறன் .

மற்ெறல்லா நில ம் அ ழ்ந்  ேபா ம் மணேல

சரி, இங்  வா ங்கள். ேமைடக் ப் பக்கத் ல் அவர்கள் கடந்  ெசல் ம்ேபா , எல்ேலா ம் 
ெஜபத் ல் தரித்  ங்கள் . இேய  ன்  நாமத் ல் ,  இந்த ெபண்ைண  கப்ப த் ம். ஆெமன் .. 
இப்ெபா   உங்கள்  பட்டயத்ைத ெவளிேய இ ங்கள்  (பா ங்கள்?) நடந்  ெகாண்ேட  ங்கள், 
சத்த ட் க் ெகாண்ேட  ங்கள் .
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 த்தத் க்  அணிவ த்  ெசல் ம் ேபால

இேய  ன்    ைவ  ன்ெசன்  ெகாண்  க் ற .

சாத்தாேன ,  வ ைய  ட்   ல !  ரர்கேள, என்ன ேநர்ந்த ? நாம் ெஜ க்க    ம் என்  
நீங்கள்  எண்  ன் ர்கள்  அல்லவா? (சைபயார ்ஆர்ப் த்  “ஆெமன் ' என் ன்றனர் -  ஆ ). நாம் 
ஏற்கனேவ ெஜ த்   ட்ேடாம்.   ஸ்  இேய  க் ள்  நாம்  ற்  ம் 
ெஜயங்ெகாள்  றவர்களா  க் ேறாம். எல்லா  சா ம்  ரத்தப்பட்  ட்ட . மற்ெறல்லாேம

(சேகா.  ரன்ஹாம்  யா யஸ்த க்  ெதாடர்ந்  ெஜ க் றார)்208

கர்த்தாேவ, என் சேகாதரைன  கப த் ம்... நீர ்அவைர  கப த் ம்ப  ெஜ க் ேறன் .

கர்த்தாேவ, என் சேகாதரைன  கப த்  ராக. இேய  ன்  நாமத் னால்..

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால். . .

ஒ ேதவனா ய கர்த்தாேவ, வானத்ைத ம்   ைய ம் பைடத்தவேர, ஓ ேதவேன, நீர ்
அவ ைடய இ தயத் ல் என்ன இ க் ற  என்  நீர ்அ  ர.் உமக்  எல்லாம் ெதரி ம். . .? . . . 
நான் அவர்க க்காக ெஜ க் ேறன் . அைத இேய    ஸ்த்  ன்  நாமத் னால் . . . ?. . .

உன்ைன இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் அ ேஷகம் . . .?. . . ெதாடர்ந்த . . . ? . . .

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் உன்ைன. . .?. . .

ேதவேன, கர்த்தர் தாேம என் சேகாதரிேயா  இ ப் ராக. காலங்கள் ெதாய்ந் ேபாக 
 வங் னைத பார் ேறாம்...?... இேதா பரி த்த ஆ  இல்லாமல் . . .?. . .

இப்ெபா   இைத இேய    ஸ்  ன் நாமத் னால்  . . .?. . .

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் இைத ஆ ர்வ க் ம்ப . . .?. . . இ   க ம் க னமான 
 த்தமாய். . . ?. . . ஆனால் ேதவேன நீர ்என்ன ெசய்  ர ்என்பைத அ ந் ெகாள்ள. . .?. . . இந்த 
காைல ேவைள ேல இைத அவள் ேமல் ஊற் ம்ப . . . ?. . .

இந்த    ைபயைன ஆ ர்வ க் மப  . . .? . . . அப்பா ம் மக ம் இங்ேக இ க் றார்கள் , 
நான் அவர்க க் . . . ?. . .

சேகாதரேன கர்த்தர் உன்ைன அ ர்வ ப்பாராக. அவ ைடய.  .  .  நம் ைடய கர்த்தரா ய 
இேய  ன்  நாமத் னால் . . .?. . .

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் எங்க ைடய சேகாதரிைய  கப த்  ராக
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இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் எங்க ைடய சேகாதரிைய  கப த்  ராக

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் எங்க ைடய சேகாதரிைய  கப த்  ராக

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் . . .?. . .

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் எங்க ைடய சேகாதரிைய  கப த்  ராக

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் எங்க ைடய சேகாதரிைய  கப த்  ராக

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் இவர்கைள. . .?. . .

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் எங்க ைடய சேகாதரைன  கப த்  ராக

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் எங்க ைடய சேகாதரிைய  கப த்  ராக

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் எங்க ைடய சேகாதரிைய  கப த்  ராக

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் . . .?. . .

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் நீ   வ ம்  ணமாவாயாக.

(ெஜபவரிைச ெதாடர்ந்  நடக் ற . ேபசப  ற வார்த்ைத ெதளிவாக இல்ைல) ஓ, எல்லா 
ெதால்ைலகைள ம் அ ந்  க் றவேர. . .?. . . ேதவரீர் இேதா நான் ெஜ க் ேறன் . . .?. . . நீர ்
அவர்கள் ேமலாக. . ?. . . அந்த பட்டயத்ைத உைற   ந்  ெவளிேய இ த் , . . ?. . . அப்ப ேய 
ெதாடர்ந்   ன்ேனாக்  . . . ? . . .
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(வார்த்ைதகள் ெதாளிவாக ேகட்கபட ல்ைல)

ஓ  தாவா ய ேதவேன, நீர ் எங்க ைடய சேகாதரைன  கப த்  அவைர இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் னால்  ற்  ம்  னமாக்  ராக.

கர்த்தாேவ, நீர ்எங்க ைடய சேகாதரிைய  கப த்  ராக. இேய  ன்  நாமத் னால். . .?. . .

 தாவா ய ேதவேன, இேய  ன்  நாமத் னால் எங்க ைடய சேகாதரைன  கப த் ம்ப  
ெஜ க் ேறன் .

(எல்லா வார்த்ைதகள்  ெதளிவாக இல்ைல)

ஓ ேதவேன இவைர ஆ ர்வ  ம் , இேய  ன் .  .  .  ?  .  .  .  கல்வாரி ன் .  .  .? .  .  .  நீர ்அைத 
அ  ம்ப  . . .?. . . இைத இேய  ன்  நாமத் னால். . ?. . .

எங்கள்  பரேலாக  தாேவ, என் ைடய சேகாதர க்காக ெஜ க் ேறன் . ஓ கர்த்தாேவ, நீர.் . .? 
. . . ெசய் ம்ப  ெஜ க் ேறன் . கர்த்தாேவ அவர ் தாேம. . . ? . . .   ைவ ன்  ேபார ் ரனாய் 
இந்த காைல ேவைள ேல அவர ்அந்த பட்டயத்ைத எ ப்பாராக. இைத இேய  ன்  நாமத் னால் . . 
.?. . .

கர்த்தாேவ. . .?. . . நீர ்அவர்கைள  கப த் ம்ப . . .?. . . இைத அ ள் ராக.

சேகாதரேன கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. கர்த்தாேவ, இேய  ன்  நாமத் னால் நீர ்
அவைர  கப த்  ராக.

எங்கள்  பரேலாக  தாேவ, சரியாக. . .?... இவள். . .?. . . ேவைள ெசய்  ேப ெகாண் ம் . . .? 
. . . அப்ப ேய   வா க் ேறாம். கர்த்தாேவ, நீர ்அவைள இேய  ன்  . . .?. . .  கப த்  ராக. 
ஓ ேதவேன, கர்த்த ைடய மகத்தான ேசைன பட்டயத்ைத  க்  உயர்த் னவர்களாய் 
 ன்ேனாக் ப் ேபாய் ெகாண்  க் ற . அவ ைடய இந்த  ன்ன இ தயம்  ற்  ேநா னால் 
ப க்ைக ல் இ க் றைதேய  ந்த் த்  ெகாண்  க் ற . அங்ேக.  .  . ? .  .  .  ஒ ேவைள 
 ற் ேநா னால் மரித் ெகாண்  க்கலாம். டாக்டர்க ம் ைக ட்  க்கலாம.் ஆனால் இங்ேக 
இவர ் ஒ   ன்ன ேபார் ர்னாய் இந்த காைல ேல இ க் றார.் கர்த்தாேவ அவைர 
பலப த்  ராக. இேய  ன்  நாமத் னால். ஆேமன்.

இந்த     மாட்  ... இங் ள்ள இந்த ேபாதக க்  ஒன்  ேநர்ந் ள்ள . இங்  வா ங்கள்! 
அண்ைம ல் தான்  இவர ்மரத் வமைன   ந்  மரணத்த வா  ல் அ ப்பப்பட்டார.் ஒ  ('ஒ  
வ டத் ற்   ன்  '' என்  சேகாதரி  ட்    றார்கள் -  ஆ ) ஆண் க்  இரண்  இரண்  
ஆண் க க்   ன்னால் அவர ்  ற்  ேநாயால்  ன்னப்பட்டார். அவர ்  ல நாட்கள்  மாத் ரேம 
உ ர ் வாழ்வார் என்  ம த் வர்கள்      ந்தனர். ஒ  நாள் அ காைல நாங்கள்  அங்  
ெசன் , இங்  உங்க டன்  ெஜ த்த  ேபால், அவ க்காக ெஜபத்ைத ஏெற த்ேதாம். அதன் 
 ன்  அவர்கள்  ற்  ேநா ன் அ    ஒன்ைற ேம காண   ய ல்ைல.  (சைபயார ்
ஆர்பரிக் ன்றனர். இதற்   ன்  அவர ் ெசய்த பணிைய  ட இப்ெபா   அ கம் 
ெசய் வ  றார.் அவ ம் அவ ைடய மைன  ம் ெவளிநா களில், ஒ க்கால் நான்  றப்பதற்  
 ன்ேப,   ேசஷ ஊ யம் ெசய்  வந்தனர். (சேகா.  ட் (Bro. Kidd) ''ஐம்பத்ைதந்  ஆண் களாக'' 
என் றார்  -  ஆ ).  ேகட் ர்களா?  ஐம்பத்ைதந்  ஆண் களாக  நான்  இவ் ல ல்   றப்பதற் 
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 ன்ேப அவர்கள்   ேசஷத்ைத  சங் த்தனர.் அவர ் தம  எ பத்ைதந்தாம் வய ல் -  அல்ல, 
எண்பத்ெதான்றாம் வய ல் -   கமைடந்தார். இரண் வார எ ப் தல்   ட்டங்கள் . அவர ்இரண்  
வாரங்களாக எ ப் தல்  ட்டங்கைள நடத் , ஒவ்ெவா  இர ம்  ரசங்கம் ெசய்தார.் எண்ப  
வயதானவர்,  ற்  ேநா   ந்   கம் ெபற்றார.்

சரி, சேகாதரிேய, இ  உன் ைடய த ணம் .  நீ   வா க் றாயா? (சைபயார ்ஆர்பரித்  
'ஆெமன் '' என் ன்றனர் -  ஆ ) ( ' '  ைவ ன்   ரர்கேள,  ன் ெசல் ர)். சரி, சேகாதரிேய, 
உனக் ம், இங் ள்ள ஒவ்ெவா வரா ய உங்க க் ம் நாம் என்ன ெசய்யப்ேபா ேறாம்? கர்த்தர் 
உைரக் றதாவ , சாத்தாேன, இன் ம்  ஏன் இங்  க் றாய்? நீ ேதாற் ப்ேபானாய். நாங்கள்  
வந்  ெகாண்  க் ேறாம். வாக் த்தத்தம்பண்ணப்பட்ட ேதசத் க் ள் நாங்கள்  அணிவ த்  
ெசன்  ெகாண்  க் ேறாம். அ  என்ன? ெச பாேப க்   ன்னால் அவர்கள் 
கட் க்ெகாண்  க் ம் இந்த பர்வதம் என்ன? நமக்   ன்னால் நிற்ப  யார?் நீ சம  யாவாய். 
ஏன்? இ  ற ம் க க் ள்ள பட்டயத்தால்  நாங்கள்  அைத ெவட்  தைரமட்டமாக் ேவாம். அ  
உண்ைம . சரி!
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  ஸ்தவ  ரர்கேள  ன் ெசல் ர ் த்தத் க்  அணிவ த்  ெசல் ம் ேபால்

இேய  ன்    ைவ  ன்ெசன்  ெகாண்  க் ற .

ராஜரீக எஜமானா ய   ஸ் எ ரிக்   ேராதமாய் நடத்  ெசல் றார.் 
(அவ ைடய வார்த்ைத னால்)

 த்தத் ல்  ன்ேன ெசன்  அவ ைடய ெகா  பறப்பைத பா ங்கள்!

  ஸ்தவ  ரர்கேள  ன் ெசல் ர் த்தத் க்  அணிவ த்  ெசல் ம் ேபால்

இேய  ன்    ைவ  ன்ெசன்  ெகாண்  க் ற .

அல்ேல யா! அவர்கள்  என்ன ெசய்தனர?் இஸ்ரேவலர் ேபார ் ரிந்த ேபா ,  த ல் ெசன்ற  
எ ? பாடகர்கள்   த ல் ெசன்றனர.் அைத  ன்ெதாடர்ந்த  எ ? உடன்ப க்ைக ெபட் ,  ன்  
ேசைன . சரி! இப்ெபா     வா க்  ர்களா? (சைபயார ்''ஆெமன் '' என் ன்றனர் -  ஆ ) நாம் 
'  ஸ்தவ  ரர்கேள  ன் ெசல் ர'்' என்ற பாடைலப் பா  ன்ேறாம். எல்லா சந்ேதகங்கைள ம் 
அறேவ அகற்  ன்ேறாம். இப்ெபா   எ ந்  நின் , ேபார ் ெசய்ய அணிவ த்  ெசல்ேவாம். 
நாம் எ ந்  நிற்ேபாம் ஒவ்ெவா வ ம்.
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இேய  ன்    ைவ  ன்ெசன்  ெகாண்  க் ற .

ராஜரீக எஜமானா ய   ஸ்  எ ரிக்   ேராதமாய் நடத்  ெசல் றார.் 
(அவைன நாம் ேதாற்க ப்ேபாம்? அவ ைடய வார்த்ைத னால்)

 த்தத் ல்  ன்ேன ெசன்  அவ ைடய ெகா  பறப்பைத பா ங்கள்!

  ஸ்தவ  ரர்கேள  ன் ெசல் ர,்  த்தத் க்  அணிவ த்  ெசல் ம் ேபால்

இேய  ன்    ைவ  ன்ெசன்  ெகாண்  க் ற .

நாம்  ரிந்  ப்ப ல்ைல நாம் ஒேர சரீரமா ள்ேளாம்

நம் க்ைக  ம் ேபாதகத்  ம் ஒன்றாகேவ அன்  ம் ஒன்றாகேவ...

ேதவைன   வா க் ம் அைனவ ம் 'ஆெமன் ' என்  ெசால் ங்கள் (சைபேயார,் ஆெமன் ' 
என் ன்றனர் -  ஆ ). அல்ேல யா! நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா?  (ஆெமன்  )  நாம் 
ெஜயங்ெகாள்  றவர்களா  க் ேறாம். ஒவ்ெவா  சத்   ம் எங்ேக? நம  கால்களின்   ழ் 
  ஸ்  க் ள்  உ ேராெட ந்  க் ேறாம்! சேகாதரிேய, அ    ந்   ட்ட . நீ 
  வா க் றாயா? நீ இப்ெபா    ட் க் ச ் ெசல்லலாம். நீ  கமா  ட்டாய் என்  
உண  றாயா? அவள்  கமா   ட்டதாக உண வதாக    ன்றாள்,  கமாகப் ேபா ன்றாள் . 
அங் ள்ள உங்களில் எத்தைன ேபர ் கமா  ட்டதாக உண   ர்கள்?
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அவர்கள் ஆர்ப்பரித்தேபா ,  வர்கள் இ ந்    ந்தன.  (ஆெமன் !) அவர்கள் பட் னத்ைதக் 
ைகப்பற் னர.் ஆெமன்  ஆெமன் ! நீ அவைர   வா க் றாயா?

இன் ர  நடக்கப்ேபா ம்  ஆராதைனைய மறந்   டா ர்கள் . சேகா. ெந ல் இன் ர  
ெசய் யளிப்பார.் கர்த்த க்   த்தமானால், அ த்த ஞா   நான் இங்  ப்ேபன் . நாம் நகர்ந்  
கட் டத்ைத  ட்  ெவளிேய ெசல் ம்ேபா , ''  ஸ்தவ  ரர்கேள  ன் ெசல் ர'் என் ம் பாடைல 
பா க்ெகாண்ேட ெசல்ேவாம். இன்   தல் அந்த பட்டயத்ைத உைற ேல ேபாடா ர்கள். அைத 
ெவளிேய இ ங்கள் . நாம் ெஜயங்ெகாள்ேவாம் . அவர்கள் ெஜ க் றவர்களாக ம் ெஜ ப்பவர்களா 
க ம்  றப்பட்டார்கள். சரி, ம ப  ம்  தலாம் சரணம் :
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