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இங் ள்ளதற்காக நான்  க ம் நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் . எனக்  அந்த     பத்  
ேநர்ந்தெதன்  நீங்கள்  ேகள் ப்பட்டேபா , நீங்கள்  ஏெற த்த ெஜபங்கைளப ் பாராட்  ேறன் . 
ேதவன் ஆயத்தமா ம் வைரக் ம் சாத்தான் உங்கைள எ க்க   யாெதன்பைத அ  
காண் க் ற . அ  எப்ப ... என்ன நடந்தெதன்  உங்களில் அேநகர ் யக் ன் ர்கள்  என்  
நிைனக் ேறன் . எனக் ப்  ரியமான . . .  நீங்கள்  அ ந் ள்ளப  நான் .... என் ெபா  ேபாக் , 
அல்ல  நான் இைளப்பா வதற்காக  ன்   க்கேவா,    ைவத்    ம் இடத் ல்  ெசன்  
  வேதா, ேவட்ைடக் ச் ெசல்வேதா, இப்ப  ஏதாவெதான்ைறச் ெசய்வ  வழக்கம். அைதக்  
  த்  நான் ம ழ்ச் யைட ேறன் . நான் 'கால்ஃப் (golf)  ைளயா   ந்தால்  அைர நிர்வாணப் 
ெபண்க டன்  அங்  இ ந்  ப்ேபன் . நான் மட்ைடப் பந்   ைளயாட் க்காரனாய் 
இ ந்  ந்தால், அ  எப்ப   ந்  க் ெமன்  நீங்கள்  அ  ர்கள் . அ  ெவளிப் றத் ல்  ன் 
  த்தல் , ேவட்ைடயா தல் ேபான்றைவகளாய் இ ப்பதற்காக நான் ம ழ்ச் யைட ேறன் .
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எனக்  எப்ெபா  ேம ெவதர்  மாக்னம்  ப்பாக்  என்றால்  ரியம். அைதக்   த்  
ஏதாவெதான்ைற நான்  ற ேநர்ந்  ந்தால், யாரா  ம் ஒ வர ் அைத எனக்  வாங் த் 
தந்  ப்பார ் என்  நிைனக் ேறன் . ஆனால் அைத நான்  எனக் ள் ைவத் க்ெகாண்ேடன் . 
ஏெனனில் அைத வாங்க ேவண் ம்ெமன்றால் அவர்கள் அ க  ைல ேகட் றார்கள் . 
 ஷனரிமார்கள்  காலணிக ம்  ட இல்லா  க் றார்கள்  என்  நான் அ ந்  க் ம் 
யாரா  ம் ஒ வர ் அவ்வள  பணத்ைதக் ெகா த்  அந்த  ப்பாக் ைய வாங் த் தரச் 
ெசய்யலாமா? அண்ைம ல்  சேகா. ஆர்ட்  ல்சன்   ல் க்  எ பதாம் மாடல் ன்  ெசஸ்டர ்
 ப்பாக்  ஒன்ைறச் ெகா த்தார் -  இரண்  -  ஐம்பத்ேத  ராபர்ட்ஸ்  மாடல். இந்த  ப்பாக்  ல் 
    மா தைல உண்டாக் , ஆபத்  ஒன் ம் ஏற்படாத அள க்  அைத ெவதர்  மாக்னம்  
 ப்பாக் யாக மாற்   டலாம் என்    . ெவதர்  பத் ரிக்ைக ல்  ளம்பரம் ெசய்  ந்தார.் 
எனேவ நம  சைபக்  வ ம் சேகா. ராட்னி ஆம்ஸ்டராங்  அைத அ ப்  ெவதர்  மாக்னம் 
 ப்பாக் யாக மாற் னார். அ  சரியாக மாற்றப்பட ல்ைல. எனேவ அைதக் ெகாண்  நான் 
 ட்டேபா ...  ன்ெசஸ்டர ் நிர்வாகம், அவர்க ைடய  ப்பாக்  ஆறா ரத்  ெதாளா ரம் 
ப ண்  அ த்தத்ைத தாங் ம் என்     ற . அ  எப்ப   க் ெமன்  உங்க க் த் 
ெதரி ம்.
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நான்  ப்பாக் ைய உயர்த் ேனன் . சேகா. உட் என் டன் வந்  ந்தார். அ  என் 
கண்ணி  ந்  ஒ  அங் லம்  ரத் ல் மாத் ரேம இ ந்த , இப்ப  ஆறா ரத்  ெதாளா ரம் 
ப ண்  அ த்தத் டன்  ஐம்ப  ெகஜ  ரத் க்   ட்ட ேபா ,  ப்பாக்   ழாய்  த  ஐம்ப  
ெகஜ ேகாட்ைட ேநாக்  ெசன்ற . அதன் 'ேபால் '  (bo l t  )  இந்த பக்கம் ெசன்ற . என் 
ைக   ந்த  ப்பாக்   க்  றா   ட்ட . இந்த மச்  உள்ள உயரம் வைரக் ம்  ச் டர ்
ெசன்ற . ஓரிரண்   னா  வைரக் ம் அவ்வள தான் எனக் த் ெதரி ம். நான் பார்த்த ேபா  
இரத்தம் இப்ப    ட்  வந்த . நான் ெகால்லப்பட்ேடன் என்  எண்ணிேனன் . எனேவ என் ைகைய 
நான் அப்ப      ேநரம்   த் க் ெகாண்ேடன் . சேகா. உட்... நான் பார்க்க  யன்ேறன் , ஆனால் 
இந்த கண்ணால்  என்னால் காண   ய ல்ைல. எனக்  ெச  ேகட்கேவ ல்ைல. நான்  காற் ல் 
நடப்ப  ேபான்ற ஒ  உணர்ச்  எனக்  ஏற்பட்ட .  ண்  எங் பட்ட  என்  காண சேகா. உட் 
இலக்ைக ேநாக்  ெசல்வைதக் கண்ேடன் . அவ ைடய கவனத்ைதக் கவர நான்  யன்ேறன் . அவர ்
  ம்  வந்தார். நாங்கள்  அங்  ந்   றப்பட்  வந்ேதாம்.  ப்பாக்   ண் ன்    க்  என் 
கண்ைணச ் ற்   ள்ள இடத் ல்  ப ந்   ட்ட . அ பட்ட இடத் ல்  என்  கம் 'ஹாம்பர்கைர' 
அங்   ைதத்த  ேபால் அவ்வள   ங்   ட்ட .  ப்பாக்   ண் ன்  ஒ  ெபரிய   க்  என் 
கண்ணின்  ேமல்,  'ைசனஸ் '  (sinus) எ ம் க் ம் மண்ைட ஓட்  எ ம் க் ம்  இைடேய ள்ள 
   ல் வட்டமாக ப ந்த . டாக்டர் அேடயர ்அைத ெவளிேய எ த்தார்.
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4.  ல நாட்கள்  க த் , அதாவ  அ த்த நாள், டாக்டர் ம த் வமைனக்  வந்  ந்தார். 
அவர்கள் என் கண்ைணப் பரிேசா க்க நி ணர் ஒ வரிடம் அ ப் னார்கள். அவர ்  ப்ப  
 ப்பாக்   ண்    க் கள்  கண் க்   ழ் வட்டமாக ப ந் , க   க் ள் ம் 
ெசன் ள்ளைத கண்   த்தார். அைத ெவளிேய எ க்க   ய ல்ைல. அ  கண் க் ள்  
ெசல்லாமல், இப்ப  வட்டமாக ப ந்  ந்த . டாக்டர் அேடயர ் நி ண க்  எ  ய க தத் ல் . 
“எனக் த் ெதரிந்த ஒன்ேற ஒன் , நல்ல ேதவன் தம  ஊ யக்காரைன பா காக்க அவ டன்  ட 
ெபஞ் ல் (bench) அமர்ந்  க்க ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால் அவ ைடய தைல 
அங்  ந்  க்கா ' என்  எ  னார். சேகா. உட், இங்  ந்   ழ்பாகம் வைரக் ேம 
கண்  ப்பார,் பா ங்கள்.  ன்னால் அ த்த அந்த அ த்தம்! அ  எப்ப  ேநர்ந்தெதன்  
ெதரிய ல்ைல. அந்த எ பதாம் மாடல்  ப்பாக்    ந்   த ய அந்த கன ள்ள 'ேபால் ' 
கான்ெசர்ேவஷன்  க்ளப் உள்ள  ரம் வைரக் ம், இன் ம் மான்களின்  இ ப் டம் வைரக் ம்  த  
ெசன்ற .  ப்பாக்  ன்  ஒ  பாகத்ைத எங்களால் கண்    க்க   ய ல்ைல .
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எனேவ அ  ஒன்ைற நமக்  எ த் க்காட்  ற . கர்த்த க்   த்தமானால்  ஒ  நாள் அதன் 
ேபரில் ஒ   ரசங்கத்ைத நிகழ்த் ேவன் .  “மனம் மா தல் நல்ல  தான். ஆனால் அைத 
 ழ்மட்டத் ேலேய ைவத்  ங்கள் . அ  எ க்க ேவண் ய ப  க்  அ   ன் 
  க்கப்படாம  ந்தால், ஒவ்ெவா   ைற ம் அ  ெவ த்   த ம்.'' அ  உண்ைம .  எனேவ 
நீங்கள்  மாற்ற  யற்  ெசய்யா ர்கள். அ   வக்கத் ல் இ ந்த  ேபாலேவ இ ப்ப  நலம். 
அைத மற்ற  ேபால் மாற்ற... (சைப  ள்ள ஒ  சேகாதரி ேப  றாள்  - ஆ ). இப்ெபா   பார.்
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அ  ... ஓ, ஆமாம். அப்ப  க தப்ப ம் என்  நாம் நிைனக்க வ  ண் .

ஆனால் எனக் த் ெதரிந்த வைர ல், அப்ப ெயான்  ல்ைல ....  ஒ ெப க்  ன்  சத்தம் 
 ர ப க் ம்ேபா , என் ெச களில் ஒ   தமான ரீங்காரம் உண்டா ன்ற  என்ப  
உண்ைமேய. அதனால்  தான் இன்  காைல நான்  அங்  வர ல்ைல. நீங்கள்  ேப ம் ேபா , அ  
உரத்த சத்தமாக என் ெச களில் ெதானிக் ற . அவர்கள் என்ைன கா  நி ணரிடம்  ட் ச் 
ெசன்றனர.் அவர,்''ெச ப்பைற (ear drum)    ம்  ட  ங்க  ல்ைல. கண்ைணப் ெபா த்த 
வைர ல்,  ' 'உமக்   ன்  ந்த பார்ைவேய இ க் ம். அ  கண் க்   ேழ க   ையச் 
 ற்  ம் வட்டமாக ப ந் ள்ள . அந்த  ப்பாக்   ண்    க்  எப்ெபா  ம் அங்  க் ம்'' 
என்றார்.

“எனக்  இரண்  வய   தற்  அ  உள்ள . அ  ேவெறான் னால் ஏற்பட்ட '' என்ேறன்.

 ன்னால்  உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ம் சேகா. ராபர்ஸன்; அவைர நான்  அைழத்  அவரிடம் 
இைத   ேனன். அவர ்''கவைல ெகாள்ள ேவண்டாம். எனக் ள் இரண்  அல்ல   ன்  ப ண்  
  க் ள்  உள்ளன'' என்றார். அவர ்ஒ  இரா வ  ரர.்  'அ  உங்கைள பா க்கா . எனக் ள்  
அ  நிைறய உள்ள ' என்றார் அவர.்

அண்ைம ல் எனக்   ைடக்கெபற்ற ேதவ ைடய தரிசனம் என் நிைன க்  வ  ற . 
அைத இங்  நான்   ன  உங்க க்  ஞாபக ள்ளதா? அன்  காைல கர்த்த ைடய இனிைம 
என்னிடம்,“ எதற் ம் பயப்படாேத. நீ எங்  ெசன்றா ம் என்ன ெசய்தா ம், இேய    ஸ்  ன்  
என்ெறன் ம் தவறாத  ரசன்னம் உன்ேனா   ட இ க் ம், என்றார். எனேவ அவனால்   யா . 
ேதவன் ”அ    ந்   ட்ட '' என்    ம் வைரக் ம் சாத்தானால் என்ைனக் ெகால்ல  யா . 
பா ங்கள்? அவன்   யற்  ெசய்யலாம். ஆனால் அவன்  யற்  ல் ெவற்  காண   யா .
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எனேவ   த்தரமான காரியம் என்னெவனில், நான்  எப்ப ேயா என்  ட்டத் க்  ெசன்  
ெகாண்  ந்ேதன் . என் இட  கண்ணால் மாத் ரம்  என்னால் காண  ந்த . நான்  எப்ப ேயா 
 ட்டத் க்  ெசன்  ெகாண்  ந்ேதன் .  வப்  இந் யர்களின்  இடத் க்  ெசன்  ெகாண்  ந்த 
அந்த சேகாதரன்  ட்டத்ைத ரத்  ெசய்   ட்டதாக; அல்ல  நான் ம ப  ம் ேமற்  கைரக்  
ெசல் ம் வைரக் ம் அைத தள்ளிப்ேபாட்   ட்டாராம். எனேவ அந்த  ட்டத்ைத நடத்த அங்  
ெசல்லேபா ன்ேறாம். இந்த  ைற சேகா. ஆர்கன்   ைரட் என்ைனப்   த் க் ெகாண்   ட்டார.் 
அந்த  ட்டம்   ந்த டன்  நான்  அலாஸ்கா  ள்ள ஆங்கேரஜ க்  ெசல்லப்ேபா ேறன் . நான் 
அ கமாக சார்ந்  க் ம் காரணம் என்னெவனில்

உங்களில் அேநகர ் நான் கண்ட தரிசனத்ைத நிைன ல் ெகாண்  ப் ர்கள்  -  நான் ஒன்ப  
அ  நீள சாம்பல் நிறக் கர ைய ம் (அைத நான்   ன  சைபக்  ஞாபக  க் ம்), 
கைலமாைன ம்  ட்   ழ்த் ய . நான் ேவெறான்ைற ம் தரிசனத் ல்  ட்   ழ்த் ேனன் . அ  
ஒ  நாடா ல் ப   ெசய்யப்பட் ள்ள  என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் . நான்  ஒ  ெபரிய 
ப ப்  நிறக்கர ைய தரிசனத் ல் கண்ேடன் . அ  'ேகா யாக்' ஆக இ க்கலாம். அ  கனடா ல்  
நிைறேவற   யா . ஏெனனில் அைவ அங் ல்ைல, பா ங்கள் , அைவ எங்  ந்தா ம், அ  
நிைறேவ ம். அ  கர்த்தர் உைரக் றதாவ . அ  நிைற ேவ ம். பா ங்கள்?

7

எனக்காக நீங்கள்  ெஜ த்தற்காக உங்க க்  நன்  ெசால்  ேறன் . எனக்  அ பட்ட  
என்  நீங்கள்  ேகள் ப்பட்ட ேபா , உங்களில் அேநகர ்எனக்காக ெஜ த்  ப் ர்கள் என்  எனக்  
ெதரி ம். ஒ       ....  ன்னால்  உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ம் என் மகள் ெரேபக்காள், 
சைபக்  வ ம் சேகாதரி ெடள க்  க தம்  லம் அைத அ  த்தாள். இரண்  நாட்கள் க த்  
அந்த சேகாதரி ேமடாைவ ெதாைலேப  ல்  ப் ட் , ''அதனால் பயன் இ ந்தேதா இல்ைலேயா 
என்  எனக் த் ெதரியா . ஆனால் இங் ள்ள   க்கள்  அைனத் ம் ஒன்றாக ேசர்ந்  
ெஜ த்ேதாம்'' என்றார்கள் . ெமேதா ஸ்  ேபாதக ம், சேகா. ப்ெரள ம் அவ ைடய உற ன ம் 
மற்றவ ம் ஒன்  ேசர்ந்  இர    வ ம் எனக்காக ெஜ த்தனர.் அவர,்“ேதவன் எங்கள்  
ெஜபத்ைதக் ேகட்டாேரா இல்ைலேயா ெவன்  எனக் த் ெதரியா . சேகா.  ரன்ஹாம் அேநக க்  
ெஜபம் ெசய்  க் றார,் எனேவ நாங்கள்  அவ க்காக ெஜபம் ெசய்ேவாம் என்  
எண்ணிேனாம்”என்றார். அப்ப ப்பட்ட ெஜபத்ைத அவர ் ேகட் றார.் ஆம், ஐயா அப்ப ப்பட்ட 
ெஜபத்ைத!

இங் ள்ள சேகாதரரில் ஒ வரான சேகா.க்ேரஸ்  என்பவைர அண்ைம ல் சாத்தான்  ன் 
ெதாடர்ந்தான் . அவர ்வாய்க்கால் பாலம் ஒன் ன்  ேமல் ேமா  உடல்    வ ம் காயம் ஏற்பட்ட . 
அ   ந்  அவர ்எப்ப  உ ர ்தப் னார ்என்  எனக்  ெதரிய ல்ைல. அவர் ம த் வமைன ல் 
ப த்  ந்தேபா , நி  ஆல் பனிையச் ேசர்ந்த ெமட்காஃப் என் ம் ெபய ள்ள சேகாதரன்  அங்  
வந்தாராம். அவர,் ''சேகா. க்ேரஸ் , உமக்  ெஜ க்க நான்  த  யற்றவன் . ஆ  ம் கர்த்தர் என் 
இ தயத்ைத ஏ னதால் என்னால் ெஜபம் ெசய்யாம  க்க   ய ல்ைல'' என்     
 ழங்கால்ப  ட்  ஒ     ெஜபம் ெசய்  ேபாய்  ட்டாராம். ேதவன் சேகா. க்ேரஸ க்  அந்த 
இடத் ேலேய  கமளித்தார்.பா ங்கள்? அ    ஸ்  ன்  சரீரத்  ள்ள  கமாக் ம் வரம் -  ஒ  
அங்கத் னர ்மற்ெறா வ க்காக ெஜபம் ெசய்தல்.
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நீங்கள்  சாதாரண சைப அங்கத் னர ் மாத் ரேம என்  எண்ண ேவண்டாம். நீங்கள்  
மற்ெறா வைரப் ேபால்  க் யமான அங்கத் னர.் இந்த கரம் என் கரமாக ம் இந்த கா  என் 
காதாக இ ப்ப  ேபால  அ  உள்ள . பா ங்கள்? அ  சரீரத் ன்  ஒ  உ ப் . நாெமல்லா ம்  ....
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ஒ  அவயம் பா பட்டால்  எல்லா அவயங்க ம்  டப் பா ப ம். ஒற் ைம, ஆ ர்வாதமான 
ஒற் ைம! இப்ெபா   நான் ....

அதன்  ற , இப்ெபா  ,  ல  ட்டங்கைள நடத் ேனன். அப்ெபா       ேநரத்ைத - ஒ  
இரைவ -  இந்த  டாரத் க்ெகன்  ஒ க் ேனன் . கர்த்த க்   த்தமானால் , அ த்த ஞா   
காைல ல்,  ' ' ர்க்கதரி  ன்  அ ச் வ “ என் ம் ெபா ளின்  ேபரில் இக் டாரத் ல்  ேபச 
  ம்  ேறன் .

9

நாைள இர , இல்ைல ஞா   இர , நம  சேகாதரரில் ஒ வரான சேகா. ரட்டல்  அவர்களின்  
  ேசஷ  டாரத் ல் இ ப்ேபன் . அப்ெபா   கர்த்த க்   த்தமானால், ''ஊக்கம் ெச த் தல்“ 
என் ம் ெபா ளின்  ேபரில் ேபச   ம்  ேறன் .

அதன்  ன் , அதற்க த்த ெசவ்வாய் அன் ,      ேசஷ வர்த்தகரின்  மாகாண 
கன்ெவன்ஷன்   ட்டங்க க்காக நாங்கள்   ஸ்கான்  க்  ெசல்ல ேவண் ம். அங்   ன்  
இர கள் இ ப்ேபன் . அ  அந்த . . .   ல் ... அந்த நகரத் ன்  ெபயெரன்ன? க்ரீன்  ேலக், 
 ஸ்கான் ன் . எப்ெபா  ?  யாழன், ெவள்ளி, சனி: ப ேனழாம், ப ெனட்டாம் , 
பத்ெதான்பதாம் ேத களில்  ஸ்கான் னி ள்ள க்ரீன்  ேலக் என்  டத் ல் மாகாண 
கன்ெவன்ஷன் .

பன்னிரண்டாம் ேத  ஞா றன்  நான்  க்காேகா ல்  ேமல்நிைலப்பள்ளி அரங்கத் ல் 
இ ப்ேபன்- நாம் கடந்த ைற இ ந்த அேத அரங்கத் ல். அதன் ெபயர ்ஞாபக ள்ளதா? ஸ் பன்  
மாத்தர் ேமல்நிைலப்பள்ளி அரங்கம் - ஞா    ற்பகல்.
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 ற   ங்களன்  நான் . . . .  அந்த இடத் ன்  ெபயர ் மறந்   ட்ட . அந்த இடத் ல்  
 க்காேகா  ள்ள ேபாதகர் சங்கத் ன்  கன்ெவன்ஷன்  நைடெப ம் வைர ம்,  ல  ஷயங்கைள 
  த்  தர்க் க்க அவர்கள் என்ைன சந் ப்பைத ம் அவர ் எனக் க் காண் த்தார்' ', “கர்த்தர் 
எனக்  அந்த இடத் ல்  நடப்பைத காண் த்தார்'' என்ேறன். அ  சேகா. ேஜாசப் ேபாஸ்க்   ைட 
ெப ம்  ட்டமாக இ க் ம். என்ைன காண அவர ் நாைள  மானத் ல்  இங்  வ  றார,் 
 ங்களன்  அவ க்   ைடெப ம்    ந் .

 ன்  நாங்கள்       ம்  ேறாம். அதன்  ற  ெதற்  கேரா னா  ள்ள , இல்ைல வடக்  
கேரா னா   ள்ள, சதர்ன் ைபன்ஸ்  என்  டத் க்  ெசல்ல ேநரமா  க் ம். அதன்  ற  
ெதற்  கேரா னா  ள்ள ெகாலம்பஸ்க் ;  ற  ேமற்  கைர  ள்ள ெகளபாலஸ்  க் , 
அங்  ந்   ராஸ்  பட் னத் க் ,  ற  ஸ்ேபாேக க் , அங்  ந்  கனடா க் ,  ற  
அலாஸ்கா க் . எனேவ எங்க க்காக ெஜ  ங்கள் . எங்க க்  உண்ைம ல்  உங்கள்  ெஜபம் 
ேதைவ.

ேதவனிடத் ல்  அன்     றவர்க க்  சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக நடக் றெதன்  நாம் 
ேவதத் ல் ேபா க்கப்பட் ள்ேளாம். இ  நடந்த  ற , ஜனங்க க்  என் ேம ள்ள 
பற்ைறக்கா ம்ேபா , நான்  நம்  ேறன் ... யாேரா ஒ வர,்  ' 'அ  ஏன் நடக்க ேவண் ம்? அ  
நடக்க ேதவன் ஏன் அ ம த்தார்?'' என்  ேகட்டார.் அங்  ெசன்  ெகாண்  க் ம் வ  ல் நான் 
ெகால்லப்பட்  க்கலாம். அப்ப  ஏேதா ஒன்  நடந்  க்கலாம், அவர ் அைதக் கடக்கப் 
பண்ணினார். ''ேதவனிடத் ல்  அன்     றவர்க க்  சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக நடக் ற '' 
என்ப  ேபான்ற ேவதவாக் யங்கள்  ஒ ேபா ம் தவறா  க்க   யா  என்பைத ஞாபகம் 
ெகாள் ங்கள் . என் இ தயத்ைத நான்  அ ந்  ப்ேபனானால், அவைர நான் ேந க் ேறன் . 
அவைர என்    இ தயத்ேதா ம் ேந க் ேறன் . அ  எங்கைள     அ காைம ல் ெகாண்  
வ  ற .
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அைத இப்ெபா   ேயா த்  பார்க் ம்ேபா , அைதக்   த்  ேகள் ப்பட்ட எவ க் ேம, 
அந்த ெவ ப் ல் இ ந்   ட்  எப்ப  எனக் த் தைல ம் ேதாள்க ம் உள்ளன என்ப   ளங்காத 
ஒன்றாக இ க் ம். இ  எனக்   க ம் அ காைம ல் இ ந்தப யால் , அந்த ெவ ப்  என் 
 கத் ல் ஏறக் ைறய இரண்டா ரம் ப ண்  அ த்தத்ைத உண்டாக்   க் ம். பா ங்கள் , 
உங்கைள  ள்  ளாக்க அ  ேபா மான , பா ங்கள் . அ  கனமான எஃ   ப்பாக் ைய 
ெவ க்கச்ெசய் ,  ப்பாக்   ழாைய ஐம்ப  ெகஜக ் ேகாட்ைட ேநாக்  எ ந்  க் மானால்; 
அந்த  ப்பாக் ைய நீங்கள்  பார்த்  க்க ேவண் ம். அ   ப்பாக் ையப் ேபாலேவ 
காணப்பட ல்ைல. அ  ெபா க் ெய க்கப்பட்ட ெவ ம்  ண் கள் மாத் ரேம.
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அப்ப ப்பட்ட  பத்   ந்  எந்த ஒ  ேசத ம் ேநரிடாமல் தப் ன .  வ ள்ள ேதவ க்  
ஸ்ேதாத் ரம்! எட்  ட  ந்  அங்  நான் இப்ெபா   வரேவண் ய அவ ய ல்ைல என் ம் 
ெசய்  வ ம் வைரக் ம் அங்  ேபாகாமல் என்ைன த க்க அ  ேபா மானதா  ந்த . 
'' ைகப் ட் ம்   ைப, அந்த ெதானி எவ்வள  இனிைமயான , என்ைனப் ேபான்ற ஒ  ஈனைன 
அ  இரட் த்த . ேதவன் நம்ேமா   ட இ க் றார ் என்பைத அ  நமக் த் ெதரி க் ற . 
ேதவன் நம்ேமா   ட இ க் றார,் அதற்காக நாம் எவ்வள  நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம் !

இங்  வரேவண் ெமன்  நிைனக் ேறன்  என்  இன்  காைல   ேனன். அப்ெபா   
இங் ள்ள  ைலேயறப் ெபற்ற சேகாதரன் நான்    ம் ச் ெசல் ம்ேபா  . . . .  இன்  நான் 
சேகாதரி உட் டம்   ேனன், நான் நிைனக் ேறன் . சேகா. ெந ல் ...  ல்  என்ைன அைழத் , 
''உங்களால்     மானால்  வந்  ெசய் ையக்  ேக ங்கள் ''  என்றான் .  ஒ     உேலாகத் ண் 
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உள்ேள ெசன்  என் கண்ணின்   ேழ ப ந்  ட்ட . அ  என்ைன  க ம் ெதாந்தர  ெசய்த , 
ஆனால் இப்ெபா   அ  எ க்கப்பட்   ட்ட . அவர்கள்  க   அைத ெவளிேய எ த்  
 ட்டனர.் அவன்   னான்... இன் ர  இங்  வரேவண் ெமன்  எண்ணிேனன் . அந்த 
 ைலேயறப் ெபற்ற சேகாதரன்  இவ் தம்  ரசங் த் க் ெகாண்  க்  றார.் ஒ  ெபரிய 
ஆராதைன ல்  ரசங் த்தால் என்ன ேநரி ெமன்  எனக் த் ெதரி ம். அப்ெபா   ெதாண்ைட 
கரகரப்பா     ற . அ  எரிந்  ேவதைன த  ற . எனேவ நான் இங்  வரேவண் ெமன்  
எண்ணிேனன் . ப ப்பதற்காக ஓரிரண்  ேவதவாக் யங்கைள ேதர்ந்ெத த்ேதன் . இ  
இராப்ேபாஜன இர  என்ப  ஞாபகத் க்  வந்த . எனக்  எப்ெபா  ம் இராப்ேபாஜனத் ல் 
பங் ெகாள்ள   ப்பம்.

ஒ   ல நண்பர்கள் வந்  ந்தனர். அவர்கள் இங்  எங்ேகா இ க் ன்றனர.் என்னால் சரியாக 
காண   ய ல்ைல, அ  உங்க க்  ெதரிந்  க் ம். அந்த கண்ணில்  ம ந் ேபாட்  
க   ைய ெபரிதாக்  ள் ளதால், பார்ைவ ஒ  த மங்கலாய் உள்ள . அவர்கள்  இங் ள்ளனர.் 
அவர்கள் ம ைம ல்  ரேவ த் ள்ள என்  ைலேயறப்ெபற்ற சேகாதரன்  எஃப்.எஃப், 
பாஸ்வர்த் ன்  நண்பர்க ம் உற னர்க மாவர். கர்த்தர் இவர்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.  ன் 
அைற ல் இவர்க க்காக நாங்கள்  ெஜ த்ேதாம்.

மறந்   டா ர்கள்.  தன் இர  நம  ந வார ெஜபக்  ட்டம் நைடெப ம். சேகா. ஜாக்ஸன்  
அைத  யாழன் இர  நடத்  றார் என்  நைனக் ேறன் . இங் ள்ள சேகா. ஜ  யரின்  
 டாரத் ல்...சேகா. ரட்டல்   தன்  இர  நடத்  றார். ஊ கா  ள்ள  டாரத் ல்   தன், 
 யாழன் இர , ஞா   காைல இங்  சைப ஆராதைன.
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இப்ெபா   ஞா   இர  நான் சேகா. ரட்ட டம் ெசல்ல ேவண் ம். நான் அ த்த வாரம்  தன் 
இர  அங்  ெசல்லலாெமன்  எண்ணிேனன் . ஆனால் என்னால்   யா .எனேவ நான் ஞா   
இர  அைத ைவத்  க் ேறன் .  டாரத்  ள்ள ஜனங்கேள, இங்ேக தங்   ங்கள் , பா ங்கள். 
ஏெனனில் ேப வதற்காக நான் இர ல் சேகா. ரட்ட ன்   டாரத் க்  ெசல் ேறன் ,  கமளிக் ம் 
ஆராதைனக்கல்ல. உங்கள்  கடைம ல்  இந்த  டாரத் ேலேய தங்   ங்கள் . இ  உங்கள்  இடம், 
பா ங்கள். எனேவ நாங்கள்  ஒ  நல்ல த ணத்ைத எ ர்ப்பார்க் ேறாம் . நாங்கள்  ெசல் ம்ேபா , 
நீங்கள்  அைனவ ம் எங்க க்காக ெஜ  ங்கள் .

இராப்ேபாஜனத் க்   ன்  ேதவன் இப்ெபா   இந்த இர ல் நம்ைம சந் ப்பாெரன்  
நம்  ேறன் . இப்ெபா   நான் நிைனக் ேறன் ... நமக் த் ெதரிந்த அ  ப் கள்  இவ்வள  தானா? 
பாைதைய ேபா ம் ேபா .... என்ன சேகாதரேன?  (சேகா. ெந ல் சேகா.  ரன்ஹா டன்  
ேப  ன்றார் -  ஆ ). அடக்க ஆராதைன ஓ, ஆமாம்... இந்த  டாரத்ைத ேசர்ந்த   ேசஷக 
சேகாதரரில் ஒ வர.் நல்ல , அவர ் நம்ைம ேசர்ந்த ஒ வர.் அவர ் ெவளி ல் ெசன்  
ேபாதகரா  ந்   ரசங்கம் ெசய் றார.் ேஜ. . பார்ெனல் என் ம் ஒ  சேகாதரர். அவ ைடய 
அ ைம தாயார் அன் ர  மரித்   ட்டார்கள்-      ன்    ந் , நைரத்  ேபான தாய். நாைள 
அடக்க ஆராதைன ெகண்டக்   ள்ள எட்மண்டனில் நைடெப ம். உங்களில் அேநகர ்
அவர்க ைடய உட க்  மலர்கைள வாங்க   ம் னீர்கள் என்  எனக் த் ெதரி ம், ஆனால் 
நம்மால்   ய ல்ைல. அங்  சைப   வைளயம் அ ப்ப ஒேர வ , ெதாைலேப  ல் ேப  
தபால்காரன்  அைதக் ெகாண்  ெசல்வேத. நாைள அ  ெசல்ல ேவண் ம். மலர்கள்  அதற் ள்  
அங்  ெசல் ேமா இல்ைலேயா ெதரிய ல்ைல. எனேவ அ   க ம் க னமான , சேகா. 
பார்ெனல் தாைய இழந்   ட்ட  ஷயத் ல் , அவ டன் எங்கள்  அ தாபத்ைத நிச்சயம் ப ர்ந்  
ெகாள்ள   ம்  ேறாம் . அைத நான்  அண்ைம ல் ெசய்ேதன் . சேகாதரி ஸ்ெபன்ச ம் இன் ம் 
இங் ள்ள மற் ம்  ல ம் நிழல்களி ேட ம்  யரத்  ேட ம் நடந்  ெசன் ள்ளனர். 
அவர்க ட ம் எங்கள்  அ தாபத்ைத ப ர்ந்  ெகாள்ள   ம்  ேறாம்.
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இப்ெபா   நாம்     ேநரம் அவ ைடய ச கத் ல் ெஜபத் ற்காக தைல வணங் ேவாம். 
நீங்கள்  எனக்காக ெஜ க் ம்ப  ேகட் க்ெகாள் ேறன் . இன் ர  எனக் க் காண்ப  
க னமா ள்ள . இந்த  ளக்   க ம்  ரகாசமா ள்ள . என் பார்ைவ நன்றாக இ க் ற . 
ஆனால் க   ைய ெபரிதாக்க அவர்கள் கண்ணில்  ம ந்  ஊற் னர். அ  
எப்ப   க்கெமன்  உங்க க் த் ெதரி ம். ஆ  நாட்களாக இப்ப த்தான்  இ ந்  வ  ற . 
இன் ம் ஒ  வாரம் அல்ல  பத்  நாட்கள் அப்ப ேய ெதாடர்ந்  இ க் ம் என்  ம த் வர ்
  னார.் ஆகேவ எனக்காக ெஜ  ங்கள் . இந்த ஒ ெப க்  ல் எ ம் சத்தம்  வர்களில் ேமா  
 ர ப க் ன்ற . எனக்காக ெஜ  ங்கள் . உங்கள்  ைகைய என்னால் காண   மானால் , 
உங்க க்   ண்ணப்பம் இ க் மானால்  உங்கள்  ைகைய யர்த் ங்கள். நாம் பயபக்  டன்  
   தைலவணங்   க் ம் இந்ேநரத் ல் ேதவன் ெஜபத் க்  ப லளிப்பார்.
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எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, நாங்கள்  இங்  ஒன்   ட ேவண் ெமன்  நீர ்
 ர்மானித்  க்  ர். நாளான  ச  த்  வ  றைத நாம் கா ம்ேபா , ஒ ங்காக நாம் சைப 
 ட ேவண் ெமன்ப  ேதவ ைடய  த்தமா ள்ள . அதன்  லம் நாங்கள்  உமக்  அ   ம், 
ஐக் யங்ெகாண்  ஒ வ க்ெகா வர ் அ   ம்,  ந்தப்பட்ட இேய  ன்  இரத்தத் னால் 
வர   ற .
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கர்த்தாேவ, இன் ர  நாங்கள்   க ம் நன்  ள்ளவர் களா  க் ேறாம். கர்த்தாேவ, இங்  
நான் வந் ள்ளதற்காக இதற்   ன்  நான் இவ்வள  நன்  ள்ளவனாக இ ந்த ல்ைல.உமக்  
நான்   க ம்  நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் .  கண்  பார்ைவ ம் ,  ெச  ேகட் தைல ம்  ெபற் ,
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உ  ள்ளவர்களின்  மத்  ல் உ ேரா  ந் ,   ேசஷத்ைத ெதாடர்ந்   ரசங் ப்பதற்காக 
எவ்வள  நன் யா  க் ேறன்  என்பைத  வரிக்க எனக்  வார்த்ைதகள் ேபாதா. நான் எவ்வா  
ம ரிைழ ல் உ ர ் தப் ேனன்  என்  கா ம்ேபா , கர்த்தாேவ, அ  உம்ைம பாராட் ம்ப  
ெசய் ற . அ  ள்ளவர்கள்  தைலைய ெசா ந் ,  “அ  எப்ப     ம்? ேதவ ைடய கரம் 
மாத் ரேம அைத ெசய்  க்க ேவண் ம்'' என் ம்ேபா , கர்த்தாேவ, நீர ் எனக்  அற் தத்ைதச் 
ெசய் ர,் அ  உம  ஊ யக்காரன்  நின்  ெகாண்  ந்த இடத் ல்  ெசய்யப்பட்ட  என்  
கண் ,தாழ்ைம டன்  தைல  னிந்  வணங்  ேறன் . நான்   க ம் 
நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் , இப்ெபா  ம்  தாேவ, இங்  வந் ள்ள இந்ேநரத் ல் என் 
வாழ்க்ைகைய ம ப  மாக உம் ைடய ஊ யத் க்ெகன்   ர ஷ்ைட ெசய் ேறன் . என் 
வாழ்க்ைக ல் இதற்   ன்  நான் மரணத் க்  இவ்வள  அ காைம ல்  வந் , 
 ைழத்த ல்ைல. எனேவ நான்  நன்     ேறன் .

இந்த இர ல் இங்  கரங்கைள யர்த்  ள்ள எல்ேலா க்காக ம் ெஜ க் ேறன் . அவர்கள் 
ஒவ்ெவா வ க் ம் ஒ   ண்ணப்பம் உண் , அவர்களில் அேநகர?் ஏறக் ைறய எல்ேலா ம் -  நீர ்
அவர்க க்  ெசய் ள்ள எல்லாவற் ற்காக ம் தங்கள்  இ தயத் ல் 
நன்  ள்ளவர்களா  க் ன்றர்.
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ஒ   ேச த்த சமயத் ல் இன் ர     வந்  க் ேறாம் -  அதாவ  'உைரயாடல்' 
(communion) அல்ல  ' 'கர்த்த ைடய இராப்ேபாஜனம்'' என்  நாங்கள்  அைழக் ம் அ ல் 
பங் ெகாள்ள .கர்த்தாேவ, அைத தான் நாங்கள்  இப்ெபா   ெசய்  ெகாண்  க் ேறாம்; 
எங்கள்  கர்த்த டன்  ஐக் யங்ெகாண் , அவ டன் உைரயா , அவ ைடய ப  க்காக 
காத்  க் ேறாம்.

 தாேவ, எ தப்பட்ட வார்த்ைத ன்   லம் நீர ்  ம்ப எங்க டன்  உைரயாட ேவண் ெமன்  
ெஜ க் ேறாம். எங்கள்  இ தயத் ல் ஏதாவெதான்ைற தந் , எங்கள்  பயணத்ைத 
நிைலவரப்ப த் , எங்க க்    ய ைதரியத்ைத த ம். கர்த்தாேவ, எங்கள்  ேபாதகைர, அந்த 
 ைலேயறப்ெபற்ற சேகாதரைன, உம  ஊ யக்காரைன, அவ ைடய மைன   ள்ைளகைள, 
 கன்மார்கைள, தர்மகர்த்தாக்கைள, சைபக்  வ ம் ஒவ்ெவா வைர ம் ஆ ர்வ ப் ராக. ஓ 
ேதவேன, எங்கைள உம் டம்  ட் ச்ேசர்த் க்ெகாள் ம். க ஞன்    ன வண்ணமாக, “எங்கள்  
இ தயங்கைள   ஸ்தவ அன் னால்   ைணக் ம் அந்த இைணப்  ஆ ர்வ க்கப்ப வதாக. ஓேர 
 ந்ைத ள்ளவர்களின்  ஐக் யம் ேமற்  ய  ேபான்  க் ம் . ' '  கர்த்தாேவ, அைத அ  ம் 
உலெகங்  ம் உம்ைம ெதா   ெகாள்பவர்கைள ஆ ர்வ ப் ராக. இப்ெபா  ம்  தாேவ, 
உம் டம் காத்  க் ம் இவ்ேவைள ல்,  வ அப்பத்ைத  ட்  எங்க க் த ் தா ம். உம  
அன் ள்ள  ள்ைளயா ய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் இைதக் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

ஒ  ேபாதகர் ேவதத்   ந்  வா க் ம் வசனங்கைள   த் க்ெகாள்ள அேநகர ்  ம் வ  
வழக்கம். நான்... இன்   ற்பகல் நான் சேகாதரன் சேகாதரி உட் டன்  ெவளிேய ெசன்ற  ற ...... 
நாங்கள்  சேகா. ேகாபல் ராபர்ஸைன அவ ைடய கண்காட்  அைற ல் காணச் ெசன்  ந்ேதாம். 
நாங்கள்    ம்  வந்த  ற . நான் எண்ணிேனன் ...... நம  ேபாதகர் இன்  காைல எவ்வள  
அ ைமயான ஒ  ெசய் ையக் ெகா த்தாெரன்  சேகாதரி உட் என்னிடம்   னார்கள் . பாவம், 
அந்த மனித க்  ெதாண்ைட  ண்  ஏற்பட்  க் ம் என்  எண்ணிேனன் . எனக் ம்  ட 
ெதாண்ைடப்  ண்  உள்ள . அவர ் என்ைனப் ேபசக் ேகட் க் ெகாண்டால் , அைத நாம் ப ர்ந்  
ெகாள்ளலாேம என்  எண்ணிேனன் . எனேவ நான்  ேப வதற்  ேவண் ய  ல   ப் கைள எ  க் 
ெகாண்ேடன் .

19

 தலாவதாக நாம் ேவதாகமத்ைத   ப் ,  2  ெகாரிந் யர ் 6 : 7   தல் 1 0  வசனங்கைள 
வா ப்ேபாம். 6ம் அ காரம், 7ம் வசனம்  தல் 10ம் வசனம்   ய.  ற  ஆ யாகமம் 14:18  தல் 
19 வசனங்கள் . கர்த்த க்   த்தமானால்  இந்த வசனங்களி  ந்  ஒ  ெபா ைளத் ெதரிந்  
ெகாள்ள   ம்  ேறன் . இப்ெபா   நான்   தலாவதாக 2  ெகாரிந் யர ் 6 : 7   தல் 1 0 
வசனங்கைள ப க்கப் ேபா ன்ேறன் .

20

@@சத் ய வசனத்  ம் ,  வ் ய பலத்  ம், நீ யா ய வல ட  பக்கத்  ஆ தங்கைளத் 
தரித்  க் ற  ம்

கனத்  ம், கன னத்  ம்,  ர்க் ர்த்   ம், நற் ர்த்   ம், 
எத்தெரன்னப்பட்டா ம் நிஜஸ்தராக ம்,

அ யப்படாதவர்கெளன்னபட்டா ம் நன்றாய் அ யப்பட்டவர்களாக ம் , 
சா றவர்கள் என்னப்பட்டா ம் உ ேரா  க் றர்களாக ம், தண் க்கப்ப  றவர்கள்  
என்னப்பட்டா ம் ெகால்லப்படாதவர் களாக ம்,

 க்கப்ப  றவர்கள் என்னப்பட்டா ம் எப்ெபா  ம் 
சந்ேதாஷப்ப  றவர்களாக ம், தரித் ரர் என்னப்பட்டா ம் அேநகைர 
ஐ வரியவான்களாக்  றவர்களாக ம், ஒன்  ல்லாதவர்கெளன்னப்பட்டா ம், 
சகலத்ைத  ைடயவர்களாக ம் எங்கைள  ளங்கப் பண்  ேறாம்

2 ெகாரி. 6:7-10 ஆ யாகமம் 14: 18, 19 வசனங்கள் :
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அன்  ம், உன்னதமான ேதவ ைடய ஆசாரியனா  ந்த சாேல ன்  ராஜாவா ய 
ெமல் ேசேதக்  அப்ப ம்  ராட்சரச ம் ெகாண்  வந் ,

அவைன ஆ ர்வ த் , வானத்ைத ம்   ைய ம் உைடயவரா ய உன்னதமான 
ேதவ ைடய ஆ ர்வாதம் ஆ ரா க்  உண்டாவதாக ஆ . 14:18-19

இைத நான் ெபா ள்  என்  அைழக்க    மானால், நான் ' 'சகலத்ைத  ைடயவர்களாக 
இ த்தல்'' என் ம் ெபா ளின்  ேபரில் ேபச   ம்  ேறன் . இந்த ெகாரிந் யர ் நி பத் ல், நாம் 
தரித் ரர் என்னப்பட்டா ம் சகலத்ைத  ைடயவர்களாக இ க் ேறாம் என்   றப்பட் ள்ள . 
''சகலத்ைத  ைடயவர்களாக இ த்தல்''. அ  எனக் ப்  ரியம். ஆ யாகமத் ல் ஆ ரகாம் 
ெமல் ேசேதக்  என் ம் இந்த ெபரிய மனிதைன சந் க் றான்  என்  ப க் ேறாம். அவர ்வானம் 
   இைவ ரண்ைட ம் உைடயவர். அதாவ  சகலத்ைத ம் உைடயவர்.
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நமக்  ஆ ரகா ன்  வரலா ம் என்ன நடந்தெதன் ம் ெதரி ம். அவன் தன் பணிைய ெசய்ய 
அைழக்கப்பட்டான் . அவன் கல்ேதயர ்ேதசத்   ந்  ஊர ்என் ம் பட் னத்   ந்  -  ெவளிேய 
அைழக்கப்பட்டான் . அங்  அவன் தன் தந்ைத ட ம் தன் ஜனங்க ட ம் தங்   ந்தான் . அ  
 ேநயார் பள்ளத்தாக் ல்  இ ந்த . ஒ க்கால் அ  வளமான ேதசமாக இ ந்  க் ம். ஆ ரகாம்  
உலகத் ன்  பார்ைவக்   ேசஷமான ஒ வன்  அல்ல என்  நாம் காண் ேறாம். அதாவ  அவன் 
ஒ   ற்றரசன் , ேபரரசன்  அல்ல  அ ப யாக இ க்க ல்ைல. அவன் ஒ  சாதாரன மனிதன். 
அவன் சாராள் என் ம் தன் ஒன்   ட்ட சேகாதரிைய மணம்  ரிந்  ந்தான் . அவள்  இளம் 
ெபண்ணா  ந்தேபா , ஒ க்கால் அவைள மணம்  ரிந்  ப்பான் . அவ ைடய எ பத்ைதந்தாம் 
வய ல் ேதவன் ேசைவக்ெகன அவைன அைழத்தார் அவ ைடய வாழ்க்ைக  ைண  உட்பட.
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இங்  நாம் ெதாடங் ேவாம். ேதவன் ஒ வைன தம  ேசைவக்ெகன அைழக் ம் ேபா , 
அவ டன்   ட அவ ைடய வாழ்க்ைகத்  ைண ைய ம் அைழக் றார ் என்  நான் 
  வா க் ேறன் . அவ டன்   ட அவ ைடய மைன ைய ம் அைழக் றார.் ஏெனனில் 
இ வ ம் ஒ வேர.     க ந்த  ன் - இ பத்ைதந்  ஆண் கள் க த்  -  சாராள்  தனின் 
ெசய் ைய சந்ேத த்ததன் நி த்தம் ேதவன் அவைள ெகான்  க்கக்   ம். அவர்கள் அன்ைறய 
 னம் ஓக் மரத் ன்   ழ் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தனர.் சாராள் தாயாகப் ேபா றாள் என்   தன் 
ஆ ரகா டம்   ன ேபா , சாராள் உள்ளத் ல் நைகத் ,  'நான்   ழ யா  க்க, அ  எப்ப  
ஆ ம்?'' என்றாள். அவ க்  ெதாண்   வய , அவள்   ஷ க்     வய . அவ ைடய 
கர்ப்பப்ைப அேநக ஆண் களாக உலர்ந்  ேபா  ந்த . அவ ைடய சரீரம் ெசத் ப் 
ேபா  ந்த . அப்ப   க்க, அவ க்  எப்ப  தன்   ஷனிடம் இன்பம் உண்டா  க் ம்? 
அவள் உள்ளத் ல் நைகத்தாள்.
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 தன், தன்   ைக  டாரத் ன்  பக்கம்   ப் னவனாய்,  ' 'சாராள் ஏன் நைகத்தாள்?'' 
என்றான்.

அவள் அைத ம த்தாள், அ  ேதவ ைடய  கத்ைத ேநாக்  அவர் ெசால்வ  தவெறன்  
  வ . அ  அவ ைடய உ ைர எ த்  க் ம். ஆனால் சாராள் ஆ ரகா ன்  ஒ  பாகமாக 
இ ந்ததால், ேதவன் அவைளக் ெகால்ல   ய ல்ைல. பா ங்கள்? அவள்  அவ டன் 
உடன்ப க்ைக ல்  இ ந்தாள். எனேவ அவள் அவ டன்  ெசல்ல ேவண் யதா ற் . எனேவ 
ஆ ரகா ன்  பாகமாக இ ந்த சாராைள அவர ் ெகால்ல   ய ல்ைல. ஏெனனில் இ வ ம் 
ஒ வேர.

இ  இன்ைறக்  நம் ைடய நிைலக்  எ த் க் காட்டா ள்ள . நாம் அபாத் ரர், பாவம் 
ெசய்ததனால் மரணத் க் ப் பாத் ரர். ஆனால் ேதவன் நம்ைமக் ெகால்ல   யா . ஏெனனில் 
அவர.்.. நாம்   ஸ்  ன்  ஒ  பாகமாக இ க் ேறாம். பா ங்கள்? அ    ைப னால் 
உண்டான ஒன் . நாம்   ஸ்   டன் ஒன் பட்  க் ேறாம்.   ஸ்  டன்  
ஒன் பட்  க் ேறாம் என்ப  அழகான க த்தல்லவா? எனேவ, நாம் பாவங்கைளச் 
ெசய் ம்ேபா , உடேன “நாம் தவ  ெசய்   ட்ேடாம்' என்  அ க்ைக ெசய்யேவண் ம். 
இல்ைலெயன்றால் ேதவன் நம் ைடய உ ைர எ த் க் ெகாள்வார். நம் ைடய ஸ்தானத் ல் 
இரத்தம் ப லளிக் ற . ேதவன் அந்த இரத்தத்ைத கடந்  வர   யா . பா ங்கள்? அவரால்  
அப்ப  ெசய்ய   யா . ஏெனனில் அவர் அப்ப  ெசய்வ ல்ைலெயன்  வாக்களித்  க் றார.் 
எனேவ அவர ் தம  வாக்   ைய  ற   யா . பா ங்கள்? ேதவன் அதற்  
கட் ப்பட்  க் றார.் பா ங்கள் , அவரால்  தம  வாக்   ைய  ற   யா . அவர ்இரத்தத் ன்  
 லம் அைத வாக்களித் , அைத   வா ப்பவர் அைனவ ம் நித் ய  வைனப் ெபற் க் 
ெகாள்வார்கள்  என்      க் றார.் அந்த வாக் த்தத்தத்ைத அவர ் ற   யா .
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எனேவ ஆ ரகாம்  ழ்ப்ப ந்தவனாய், தன்  ட்டாைர  ட் , தன் ேதசத்ைத  ட் , 
எல்லாவற்ைற ம்  ட் ப்  ரிந் , உலகத் ல் தனக்  ந்த  தந்தரத்ைத  ட் ப்  ரிந்  அந்நிய 
ேதசத் க் ப்  ரயாணப்பட்  ெசன்றான் . அ  சைபக்  ஒ   ன்னைடயாளம். நாம் 
உலகத்  ள்ள எல்லாவற்ைற ம்  ட் ,   ஸ் ைவப்  ன்பற்ற  றப்பட் ள்ேளாம்.
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ஆ ரகாம் இப்ப யாக ஆண் க் ப்  ன் ஆண்  ெசன்  ெகாண்  ந்தான்  என்  நாம் 
காண் ேறாம். அவன்  ல பங்ைக தன் டன்  ெகாண்  ெசன்றான் . அ  அவன் தகப்பன் . அவன் 
வ  ல் மரித் ேபானான் . அவன் தன் ம மகன்  ேலாத்ைத தன் டன்  ெகாண்  ெசன்றான் . 
தர்க்கம்  ேநர்ந்ததன்   ைளவாக  ேலாத்   ரிந்  ெசன்  ேசாேதா ல்  வாசம்  பண்ணினான் .
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ஆ  ம் அவன் ஆ ரகா ன்  ஒ  பாகமாக இ ந்தான் . ேதவன் ஆ ரகா க்  அந்த ேதசத்ைத ம் 
அ  ள்ள எல்லாவற்ைற ம் ெகா த்தார். ஆ ரகாம் அைவ எல்லாவற் ற் ம் 
 தந்தரவாளியானான் . ேதவன்,  “நீ  ழக்ேக, ேமற்ேக, வடக்ேக, ெதற்ேக பார.் இைவயைன த் ம் 
உனக் ம் உனக் ப்  ன்வ ம் சந்த க் ம் ெசாந்தமானைவ. இைவெயல்லாம் உனக்ேக'' என்றார்.

ஒ  நாள் ஆ ரகா க்  அ  க னமாக ம், பாவத் ல்  உழன்  ெகாண்  ந்த ேலாத் க்  
அ  எளிதாக ம் இ ந்த . பாவம் எவ்வள  எளிதாக ம் இனிைமயாக ம், பகடற்றதாக ம் 
காணப்ப  ற !ேலாத் ,  ' 'நான்    வா க் ம் வைரக் ம் நான் ேதவைன   வா க் ேறன் . 
எனேவ நான் ஏன் ேசாேதா க் ச் ெசல்லக்  டா ? நான்  ெசய்வ  சரிேய. நான் ஒ    வா '' 
என்  ெசால்   ப்பான் . ஆனால் அவன் ெசய்த  சரியல்ல.
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பா ங்கள், ேதவன் ஆ ரகாைம அைழத்தேபா , அவன் எல்லாவற்ைற ம்  ட் ப்  ரிந்  
வரேவண் ெமன்    னார.் நா ம் அைதத்தான்  ெசய்யேவண் ம். ேதவன் நம்ைம 
பாவத்   ந்    வ மாக  ரிந்  வ ம்ப  அைழக் றார.் ''அைத  ட்  ெவளிேய வா. அதற்  
உடன்படாேத“. ெபால்லாங்ைக கா ம்ேபா  அைத உத த் தள் . அ   ந்    வ மாக 
 ரிந்  வா. அ   ந்  ெவ   ரம் வந்    ம். அ  எவ்வள  நல்லதாக ெதன்பட்டா ம், அதன் 
ேமல் நடந்  ெசல்லாேத.

இங் ள்ள நீங்கள் , சேகா.  ரன்ஹாேம,  ல சமயங்களில்   ட ேவண் ம் என் ம் ேசாதைன 
ஏற்ப  ற .  ைக   க்க ேவண் ம் என் ம் ேசாதைன ஏற்ப  ற  எனலாம். ெபண்க ம் 
அவ்வாேற,  ' 'உலகப் ரகாரமான ெபண்கைளப் ேபால் அவலட்சணமான உைடகைள உ த்த 
ேவண் ம், என் ம் ேசாதைன உண்டா ற '' எனலாம். வா பப் ெபண்கள் அ  ேசாதைன என்  
நீங்கள்  எண்ணலாம், அப்ப யானால் ஊ யத்  ள்ளவர்கைளக்   த்ெதன்ன? அவர்கள் 
ஒவ்ெவா  அைசைவ ம்  ஜாக் ரைதயாய் கவனிக்க ேவண் யவர்களா  க் ன்  றனேர அ  
எவ்வள  ெபரிய ெபா ப்  உங்கைளக் காட்  ம் அவர்கள் நியாத் ர்ப் ன்  ேபா  அ கமாக 
ப ல்  ற ேவண் யவர்களா ள்ளனர். நீங்கள்  உங்கள்  ஆத் மாக்க க்  மாத் ரேம ப ல்  ற 
ேவண் ம். நாங்கேளா, நாங்கள்   ரசங் க் ம் அைனவ க்காக ம் ப ல்  ற 
ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். பா ங்கள்? எனேவ சாத்தான் ெதாடர்ச் யாக நீங்கள் ,  ' 'அ  
அழகான உைடயல்லவா? அைத உ ப்ப  தவ  தான் . ஆனால் அ  அழகா  க் றதல்லவா? அ  
எனக்  சரியான அளவாக இ க் ம்'' எனலாம். அ  என்ைனப் ெபா த்த வைர ல் . . . .  அ  
தவெறன்  உங்க க் த் ெதரி ம். ஒ  ேபாதகரிடம், 'நீங்கள்  இங்  நடக் ம்  ட்டத் க்  ெசல்ல 
ேவண் ம். அ   க ம் நன்றா ள்ள  என்  சைபேயார ்   ன்றனர'் என்  யாரா  ம் ஒ வர ்
  னால், நீங்கள்  ேதவ ைடய ச கத் ல் காத்  ந் , அவர ்'ேபா' என்  ெசான்னால்  மாத் ரேம 
ேபாக ேவண் ம், பா ங்கள். ''ஓ, அங்  ெசன்  அந்த நபைரக் காண் ர்களா? அ  இப்ப  இப்ப  
உள்ள .'' நீங்கள்  அைதக்  த்   க ம் கவனமா  க்க ேவண் ம். பா ங்கள்? ஓ, அ   க ம் 
தந் ர ள்ள . இப்ப ப்பட்ட காரியங்கைளக்    த்  நாம்  க கவனமா  க்க ேவண் ம்.
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ஆ ரகா ம்  ட கவனமா  க்க ேவண் யதா   ந்த . அவன் ேலாத் டன்  ேசாேதா க் ச் 
ெசல்வதற்  ப லாக தன்ைனப்  ரித் க்ெகாண் , வனாந்தரத் க்  ெசன் , நிந்ைதப்ப ம் 
கர்த்த ைடய  ல டன்  தன் வ ையத் ெதரிந்  ெகாண்டான் . அ ேவ நம் ைடய 
மனப்பான்ைமயாய் இ க்க ேவண் ம். அ  க னமானா ம், எளிதானா ம், நாம் ேதவ ைடய 
ஜனங்களின்  வ ையத் ெதரிந் ெகாள்ள ேவண் ம். எந்த ேநரத்  ம், அவர ்எங்   ப் ட்டா ம், 
நீங்கள்  ெசல்ல ஆயத்தமா  ங்கள் .

இதன்  ற  ஒ  ராஜா ஒ      ட்டம் ஜனங்க க்  எ ராக சண்ைட ட்  பள்ளத்தாக்  
  வ  ம் ெசன் , அங்  ந்த      க்கைள,    ராஜ்யங்கைளக் ைகப்பற் , 
ேசாேதா க்   ைழந் , ேசாேதா ன்  ராஜாைவ  ைற  த் , ேலாத்ைத ம் (ஆ ரகா ன்  
ம மகன்), அவ ைடய மைன , ெபண்கைள ம் , அவர்க ைடய ஐ வரியம் அைனத்ைத ம் 
ெகாள்ைளய த் , ேதசத்ைதேய  ைடத் , எல்லாவற்ைற ம் ெகாண்  ெசன்  ட்டான் . ஓ, அ  
எவ்வள  பயங்கரமான காரியம்! பாவத் ன்  சம்பளம் மரணம். ேலாத்  இைத உணர்ந்  ப்பான்  
என்ப ல் சந்ேதக ல்ைல. அவன் ஒ  அ ைமயாய் , க த் ல் க   அல்ல  சங்   
கட்டப்பட்டவனாய்  இங் ம் அங் ம் நடந் , அைத ேயா த் ப் பார்த்  ப்பான் . அவ ைடய 
ெபண்கள் கற்ப க்கப்பட அங்  ந்தனர.் அவ ைடய மைன  ம்  மற்றவ ம் எந்த ேநரத்  ம் 
மரிக்கக்  ம். அவன் ஒ  கட்டைளக்   ழ்ப்ப யாமல்  ேபானான். அதன்  ைளவாக அவன் 
ேவெறா  ராஜ்யத் க்   ைற ெகாண்  ேபாகப்பட் , தன் வாழ்நாள்    வ ம்அ ைமயாக 
அங்  காலம் க க்க ேவண் ய நிைல ஏற்பட்ட .
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ஆ ரகாம் அவ ைடய ஒ  பங்கான ேலாத்   ைற   த் க்ெகாண்  ெசல்லப்பட்டான்  என்  
ேகள் ப்பட்டேபா , ''ேதவேன, உமக்  நான்  ழ்ப்ப ந்தால், இந்த ேதசத் ல் நான் கால ைவத்த 
இடம் எல்லாம்  எனக் த் த வதாக ம் அ  எனக்  ெசாந்தமான  என் ம் வாக்களித் ர். ேலாத்  
இதன் ஒ  பாகமா  க் றான் . அவைன  ட் க் ெகாண் வர நான்  றப்பட்  ெசல் ேறன் '' என்  
    ப்பான் . எனேவ அவன் தன் ேவைலயாட்கைள  ட் ச் ேசர்த் , அவர்க க்  
ஆ தங்கைளத் தரிப் த் , இந்த ராஜாைவ ம் மற்ற    ராஜாக்கைள ம் கண்   க் ம்  
வைரக் ம்  ரத்  ெசன்றான் . அ  எவ்வள  ெபரிய ேசைனயா  ந்  க் ம் என்  
ேயா த் ப்பா ங்கள். ஆனால் அவன் ெபரிய தளப யா ய ேதவனின் வ  நடத் தைலக் 
ெகாண்டவனாய் , தன்ைன  ரித் க் ெகாண் , அவர்கள் ேமல்   ந் , ராஜாக்கைள ெகான்  
ேபாட் ,  ேலாத்ைத ம்,  மற்ற     ராஜ்யங்களி  ந்தவர்கைள ம்   ட்ெட த் ,  அவர்க ைடய
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8சகலத்ைத  ைடயவர்களாக இ த்தல்

ேதசத் ல்  அவர்கைளக் ெகாண் வந்தான் .

எ ரிையத்  ரத்  எல்லாவற்ைற ம் ைகப்பற் ன ஆ ரகா ல்   ஸ்  எவ்வள  அழகாக 
 த்தரிக்கப்ப  றார ்  ஸ்  ம் அவ்வாேற வந்  நம்ைம  ட் க்ெகாண்டார்.

ஆ ரகாம் ெவற் யைடந்    ம்  வ ம் வ  ல் வானத்ைத ம்   ைய ம் உைடயவரான 
ெமல் ேசேதக்ைக சந் த்தான்  என்  இந்த ெபரிய வரலாற் ல் நாம் காண் ேறாம் . இந்த 
ெமல் ேசேதக்  சாேல ன்  ராஜா. சாேலம் என்ப  எ சேலம், சமாதானப்  ர , நீ  ன்  ராஜா. 
அவர ் தகப்ப ம் தா ம் இல்லாதவர். அவ க்   வக்க  ல்ைல,     ல்ைல. அ  சர்வ 
வல்லைம ள்ளவைரத் த ர ேவெறாவ ம் இல்ைல. ஆ ரகாம்  ராஜாக்கைள   ய த்    ம்  
வ ம் வ  ல் ெமல் ேசேதக்ைக சந் த்தான் . அவன் வானத்ைத ம்   ைய ம் உைடயவைரச் 
சந் த்தான் . சகலத்ைத  ைடயவர் எ ர்ெகாண்  ேபாய் அவைனச ் சந் த்தார.் என்ன ஒ  
ம ைமயான காரியம்! இப்ெபா   ஆ ரகாம்...
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இ  எனக்   ரியம். ஆ ரகாம்  வாக் த்தத்தத் ன்ப  எல்லாவற் ற் ம் 
 தந்தரவாளியானான் . எனேவ ேதசத்  ள்ள எல்லாவற் ன்  ேம ம், ேதசத்ைதேய அவன் ெசாந்தம் 
பாராட்ட   ந்த . ஆ ரகா க்  வாக் த்தத்தம் ெகா க்கப்பட்  ந்த . ேதசத் ேலேய  க ம் 
ஏழ்ைமயா  ந்தவன்  ஆ ரகாம் என்  நாம் அ  ேறாம். ஏெனனில் அவன்  வனாந்தரத் ல் 
வாழ்ந்தான். அவன் ேதவ டன்  சமாதானமாக வாழ்ந்தான். ஆனால் ேலாத்  ஐ வரியவான். அவன் 
பட் னத் ல்  வாழ்ந்  அந்த பட் னத் ன்  தைலவராக நிய க்கப்பட்டான் . அவன் வாச ல் 
உட்கார்ந்  ெகாண் , பட் னத்   ந்த ஜனங்கைள நியாயம்  சாரித்தான் . அவ க்  
எல்லா தமான ஐ வரிய ம் இ ந்த . ஆனால் ஆ ரகாேமா வனாந்தரத் ல் வாசம் ெசய்தான் . 
அவன் ேதசத்   ந்த அைனவரி ம்   க ம் தரித் ரனாய்  இ ந்  க்கக்  ம். எனி ம் அவன் 
சகலத்ைத ம் உைடயவனா  ந்ததாக உரிைம பாராட் னான். ஆெமன். அ தான்  எனக்  
 ரியம்.

ஓ, இன் ர , நாம் உலகத் ன்  ெபா ட்களால் ஐ வரிய ல்லாதவர்களாய் இ க்கலாம். 
ஆ  ம் நாம் சகலத்ைத ம் உைடயவர்களாய் இ க் ேறாம். சைப சகலத்ைத ம் 
உைடயதா  க் ற . தரித் ரர் என்னப்பட்டா ம் சகலத்ைத  ைடயவர்களாக இ க் ேறாம். 
அ  எனக் ப்  ரியம். அவர ்நாம் அப்ப   க் ேறாம். அேநக ஆண் க க்   ன்  ''என்  தா 
ஐ வரிய ள்ளவராய்   கைள ம் நிலங்கைள ம் உைடயவரா  க் றார். அவர ் உவகத் ன்  
ஐ வரியத்ைத தம் கரங்களில்   த்  க் றார.் அவ ைடய ெபாக் ஷம் ெசம் , இரத் னம், 
ெவள்ளி, ெபான் ஆ யைவகளால் நிைறந் ள்ள . அவ க்  ெசால்ல   யாத ஐகவரியம் உண் “ 
என் ம் பாடைல நாம் பா வ  வழக்கம். நமக்  அைவகெளல்லாம் ெசாந்தம். ஏெனனில் நாம் 
ராஜா ன்  த் ரர.் ஆெமன் .  ள்ைள தகப்ப ைடய உடைமக க்   தந்தரவாளி என்  நமக் த் 
ெதரி ம், சரி.
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ஆ ரகாம் அதன் ேமல் ெசாந்தம் பாராட்ட   ந்த . ஆ  ம் அவன் தரித் ரனா  ந்தான் . 
அவ ைடய ஆ  மா கள் பட் னியால்  த த்தன. ேலாத்   க ம் ெச ப்பான நிலத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டான் . ஆ ரகா க்  தண்ணீர்  ைற பட்ட , உஷ்ணமான நாட்கள் . ஆ  
ேமய்ப்பவர்க க்  கஷ்டம் உண்டான . எல்லாேம ஆ ரகா க்  தவறாக நடந்த  ேபால் 
ேதான்  ற . இ ப்  ம் அவ க்  சகல ம் ெசாந்தமா  ந்த .

இன்ைறக்  உண்ைமயான   வா  ஜனங்களால்  தள்ளி  டப்பட் ,  ' ' ட மனிதா மானி, 
உ  ம் பரி த்தன் '' அல்ல  அப்ப ப்பட்ட நிந்ைதயான ெபயர்களால் அைழக்கப்ப  றான் . 
அவன் ஏேதா ஒ  தமான  ட மனிதா மானி என்  க தப்ப  றான் . இ ப்  ம் அவன் வானம் 
     வதற் ம்  தந்தரவாளியா  க் றான் .  ' 'சாந்த  ண ள்ளவர்கள்  பாக் யவான்கள்; 
அவர்கள்   ைய  தந்தரித் க் ெகாள் வார்கள் ''. ஓ, என்ேன நீங்கள்        ல்  வாழ்ந் , 
உங்கள்  வாடைகைய ெச த்த ேபா ய பண ல்லாதவர்களா  ந் ம் சகலத் க் ம் 
ெசாந்தமானவர்களா  க்  ர்கள் . ஆெமன்.  ல கா கள்  சம்பா க்க  யர்க்க  யர்க்க 
க னமாக உைழத் ... ேநர்ைமயான வாழ்க்ைக வாழ்ந் , உங்கள்   ள்ைளக க்  காலணிகைள 
வாங் த்தந் , ப யா ள்ளவர்களின்  வாய்க க்  உண  ெகா க்  ர்கள். ஆ  ம் நீங்கள்  
எல்லாவற் ற் ம் ெசாந்தமானவர்களாய், இங் ள்ள அைனத் க் ம்  
 தந்தரவாளியா  க்  ர்கள் . “சாந்த ண ள்ளவர்கள்    ையச்  தந்தரித் க் ெகாள் வார்கள். 
''ஓ, என்ேன ,அ  எனக்   ரியம்!   ைய உைடயவன் . அ  யார?்   வா .  ”  வா  
அண்டசராசரங்கள்  அைனத் க் ம் ெசாந்தமானவனா  க் றான் ' என் ம் உரிைம பத் ரத்ைத 
இேய   ஸ்  ட  ந்  ெபற்  க்  றான். அ  உண்ைம. ''சாந்த ண ள்ளவர்கள்    ையச் 
 தந்தரித் க் ெகாள் வார்கள் ''

32

ஆ ரகாம் அந்த ேதசத்ைத ம் அ  ள்ள எல்லா வற்ைற ம் தனக் ச் ெசாந்தமாக ெபற 
  ந்த . ேதவன் அைத அவ க் க் ெகா த்தார். ேலாத்  அந்த ேதசத் ன்  ஒ  
பாகமா  ந்தான் . எனேவ ஆ ரகா க்  அதன் ேபரி ம் உரிைம  ந்த . அவன் அதன் ேமல் 
உரிைம பாராட்ட    ம். அவன், “இப்ெபா  ம் ேதவேன, இந்த ேதச ம் இ  ள்ள அைனத் ம்  
எனக் ச் ெசாந்தமானைவ என்  நீர ் வாக்களித் ர். என் உற னன்   ைற  த்  ெகாண்  
ேபாகப்பட்டான் . அவ க்  ந்த எல்லாேம ேபா  ட்ட '' என்றான்.

33

இந்த நா க்  இைத  ெபா த் ேவாமானால், சைபயான , ''கர்த்தரா ய  ேதவேன,  இேதா  என்
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சேகாதரன், அவர ்  ற்  ேநாயால்   க்கப்பட்   டக் றார,் அவர ் காசேநாயால்  
  க்கப்பட்  க் றார.் அவ க்  இன்னின்ன  உள்ள . நான் வாக் த் தத்தத்ைத 
பற் க்ெகாள் ேறன் . அ  என் ைடய . நீர ்அப்ப  ெசால்   க்  ர'்', என்  ெசால்ல   ம். 
ஆெமன் ! பார்த் ர்களா? அதன்  ற  நீங்கள்  சத்  வா ய  சாைச  ரத் , ஆ ரகாம் எப்ப  
ராஜாக்கைள   ய த் , சகல ெபா ட்கைள ம்    ப் க்ெகாண்  வந்தாேனா, அப்ப ேய 
நீங்க ம் ெசய்ய    ம். ஆெமன். அ  எனக் ப்  ரியம். அ    வா க்  அ ளப்பட் ள்ள .

ஆ ரகா க்  வாக் த்தத் ன்  ேபரில் உரிைம  ந்த . வாக் த்தத்தம் அவ ைடயதா  ந்த 
ேபா  ம், அைதப் ெபற் க்ெகாள்ள அவன் ேபாராட ேவண்   ந்த . ஆெமன். பார்த் ர்களா? 
இன்ைறய   வா  நாம் சகலத் க் ம்  தந்தரவாளியா  க்  ேறாம். எல்லா த ஆ க் ரிய 
ஆ ர்வாதங்க க் ம், எல்லா த சரீரப் ரகாரமான ஆ ர்வாதங்க க் ம், ேவதம் வாக்களித் ள்ள 
ஒவ்ெவா  ஆ ர்வாதத் க் ம் நாம்  தந்தரவாளியா  க் ேறாம். இ ப்  ம் நீங்கள்  ஒவ்ெவா  
அங் ல ம் ேபாராட ேவண் யதா ள்ள . அப்ப த்தான்  ேதவன் அைத நிய த்  க் றார.் அ  
எக்காலத் ம் அவ்வாேற இ ந்  வந் ள்ள . உங்க க்  ெசாந்தமான  என்  நீங்கள்  
அ ந் ள்ளைத ெபற் க் ெகாள்ள நீங்கள்  ேபாராட ேவண் ம். அைதத்தான்  நாம் இப்ெபா   
ெசய்ய ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்.

34

நீங்கள் , 'சேகா.  ரன்ஹாேம, எனக்   கம் ேதைவ எனலாம்.35

வாக் த்தத்தம் உங்க ைடய . ஆனால் அைத நீங்கள்  எளி ல் ெபற   யா  என்  
உங்க க்  ெசால்  ேறன் . அைத சாத்தானிடத்   ந்  நீங்கள்  ப த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
சாத்தான் உங்கள்  ஆேராக் யத்ைத ைகப்பற் க் ெகாள் றான் . நீங்கள்  சாத்தானிடம் ெசன் , 
''அைத எனக் த்   ம்பக் ெகா த்    . நான் வானத் க் ம்   க் ம் ெசாந்தமானவரான 
கர்த்தரின்  நாமத் ல் வ  ேறன் . நான் அவ ைடய  தந்தரவாளி.   ம்பக் ெகா த்     என் 
 ள்ைளைய நீ எ த் , அவள் தவறான ைபய டன்  பழ ம்ப  ெசய்  ட்டாய். என் ைபயைன நீ 
எ த் , தவறான ெபண் டன்  பழ ம்ப  ெசய்  ட்டாய். அவர்கைள நான்  உரிைம 
ேகா  ேறன்  என்  ள்ைளகைள நான்  உரிைமேகா  ேறன் . என் சேகாதரைன நான் உரிைம 
ேகா  ேறன் . என் சேகாதரிைய நான் உரிைம ேகா  ேறன் . ஆம், சாத்தாேன, அவர்களிடம் 
நயமாய் ேப , ேதவ ைடய  ட்   ந்  அவர்கைள எ த் க் ெகாண்  ெசன்  ட்டாய். 
அவர்க க் ப்  ன்னால் நான் வ  ேறன் . அவர்கைள உரிைம ேகா  ேறன் ,என்  ெசால்ல 
உங்க க்  உரிைம ண் .

''நல்ல , உனக்  எப்ப த் ெதரி ம்?''

''நான் சகலத் க் ம்  தந்தரவாளி. ஆெமன் . அ  எனக் க் ெகா க்கப்பட்ட . நான் 
 தந்தரவாளி. ேதவன் எனக்  வாக்களித் ள்ள அைனத் ன்  ேம ம் நான் உரிைம பாராட்ட 
   ம்''. ஆெமன். பார்த் ர்களா? என்ேன!

அைத எப்ப  நீங்கள்  ெபற் க் ெகாண் ர்கள். ஏதாவெதான்ைற நீங்கள்  ெசய்ததன்   லமா? 
இல்ைல, ஐயா. த  யற்ற நமக்  அ  ேதவன் அளித்த ஈ . அ  நம் ைடய . அ  நமக் ச் 
ெசாந்தமான . நீங்கள்  அ கார ள்ள ேதவ ைடய வசனத்ைதக்  ெகாண்டவர்களாய் 
  வாசத் டன்  சாத்தானிடம் ெசன் ,  “அ  என் ைடய  அைத  ேழ ைவத்   !'' என்  
   ர்களானால், சாத்தான்  அைத   த்  ைவத் க்ெகாள்ள   யா . ஆெமன். ம ைம! அ  
எனக் ப்  ரியம்.  ' 'சாத்தாேன, அைத  ேழ ைவத்    . அைத என்னிட  ந்  ப த் க் 
ெகாண்டாய். அைத   ம்பக் ெகா த்   . உனக்  ேநாட் ஸ்  ெகா க் ேறன் .  ' 'வான ம் 
   ம் ஒ ந் ேபாம், என் வார்த்ைதகேளா ஒ ந்  ேபாவ ல்ைல'' என் ம் வார்த்ைத அடங் ய 
ேநாட் ைஸ இங்  எ   ைவத் ள்ேளன் . எனேவ இந்த ேநாட் ஸ்  உடன் வந்  க் ேறன் . அைத 
உனக்களிக்கப் ேபா ேறன் . என்  தா ன் நாமத் ல் நான் எைதக் ேகட்டா ம் அைத அவர ்
எனக் த் தந்த  வதாக இேய     ள்ளார். இந்த மைலையப் பார்த்  'ெபயர்ந்  ேபா' என்  
ெசால் , நான் ெசான்னப ேய நடக் ம் என்  என் இ தயத் ல் சந்ேதகப்படாமல்   வா த்தால், 
நான் ெசான்னப ேய ஆ ம். அைத  ேழ ைவத்    !'' அ  அவைன ஓடத் வங்க ைவக் ற  
ஓடத் வங் வ  ல்ைல. ஓ ம்ப  ெசய் ற . அைத  ேழ ைவத்   . நான்  ேவத அ காரத் டன்  
வந்  க் ேறன் . நான்   வா . ''உங்க க்   ளங்  றதா? ஆம், ஐயா. ஆம், ஐயா.
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அைதப் ெபற் க்ெகாள்ள ஆ ரகாம்   த ல் என்ன ெசய்ய ேவண்   ந்த ? வாக் த்தத்தம்  
பண்ணப்பட்ட ேதவ ைடய வார்த்ைத என் ம் கன்மைலயா ய அஸ் பாரத் ன்  ேமல் அவன் தன் 
  வாசத்ைத ைவக்க ேவண் யதா  ந்த . கவனி ங்கள் , அவ க்  ந்த எல்லாம் ஒ   ட்டம் 
ேவைலயாட்கள்- ஒ க்கால் பன்னிரண்  ேபர ் இ ந்  க்கலாம். ஆனால் மற்றவர்கேளா 
ஆ தந்தரித்த பல ஆ ரம்ேபர். ஆ ரகா ன்  ஆட்கள்  இரா வ  ரர்கள் அல்ல. அவர்கள்  
ேவைலயாட்கள் , ஆ  ேமய்ப்பவர்கள் . அவர்கள்      த்த கத் கைள எங்  ந்ேதா ெபா க்  
எ த்  ப்பார்கள் . அேநக  ைற மைழ அைவகளின்  ேமல் ெபய்  அைவ     த்  க் ம். 
ஆனால் ஆ ரகாம்      த்த கத் கைள ேநாக்க ல்ைல; அவர்களிடம் ேகடயேம இல்ைல. அவன் 
தன் ைடய   வாசத்ைத ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்ேமல்  ைவத்  ந்தான் . பார்த் ர்களா? 
அ தான் அைத நிைறேவறச் ெசய் ற . அ தான்.

37

''அங்  ெசன்ற  ன்  அவர்க டன் எப்ப  சண்ைட டப் ேபா றாய்?''

அ  எனக் த்  ெதரிய  ேவண் ய   ஷயமல்ல.  நான்  ெசய்ய  ேவண் ய  ேதவன்    னதன்
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ேபரில் என்   வாசத்ைத ைவப்பேத. அ  என் ைடய . எனக்  ெசாந்தமான ன்   ன்ேன 
ெசல் ேறன் .''ஆெமன்.  யா யஸ்தர்க க்  அைத கண்  ெகாள்ள    மானால், அந்த 
ேநரத் ேலேய  யா  ேபாய்   ம். பா ங்கள்? நிச்சயமாக.

ஒ  பா , தான்  பாவம் ெசய்ய ேவண் ய ல்ைல என்  கண் ெகாள் ம் ேபா  அேநகர ்
பாவம் ெசய்ய ேவண்   ப்பதனால்  பாவம் ெசய் ன்றனர.் நீங்கள்  பாவம் ெசய்  தானாக 
ேவண் ம்'' என்    னால், அ   க ம் பரிதாபமான ஒ  காரியம். ஆனால் நீங்கள்  இனி பாவம் 
ெசய்ய ேவண் ய ல்ைல என்  உணர்ந்  ெகாள் ம் ேபா ! உங்கள்   கத்ைத ேநாக்  ச த்  
ேக  ெசய்  உங்கைள 'மைடயன் ' என்   ப்  ம் ஜனங்கள்  உள்ளனர். அவர்கள்  மனப் ர்வமாக 
பாவம் ெசய்பவர்கள். அப்ப ப்பட்டவர்க க்  எவ் த நம் க்ைக ம் இல்ைல. ஆனால் ஒன்ைற 
எப்ெபா  ம் ெசய்  ெகாண்  க் ம் மனித க் .... அவர்க க்  அைத ெசய்ய 
  ப்ப ல்ைல, அவன்     றான் , அவ க்  அைத ெசய்ய   ப்ப ல்ைல. அவன் ெபாய் 
ெசால்  றான் , அப்ப  ெசய்ய அவ க்    ப்ப ல்ைல. அவ க்    ப்ப ல்லாத 
காரியங்கைள அவன் ெசய்  ெகாண்  க் றான் . அவன் பா யா  க்க அவ க்  
  ப்ப ல்ைல. அப்ப ப் பட்ட ஒ வ க்  நம் ைக ண்  -  சத் யம் என்னெவன்  அவன் 
கா ம்ப  நீங்கள்  ெசய் ர்க ளானால். பா ங்கள்? ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்  னிடம் வந் , 
உங்கள்    வாசத்ைத அதன் ேமல் ைவத் , சத்   னிடம் ெசல் ங்கள் . அவனால் அைத இனி 
ஒ  ேபா ம்   த்  ைவத் க்ெகாள்ள   யா , அவ்வள தான் . ஏெனனில் அ  உங்க ைடய .
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இப்ெபா   இந்த ஆைளப் பார்ப்ேபாம். ஆ ரகாம் ,  “நான்   தந்தரவாளி. இ  எனக் ச் 
ெசாந்தமான . ேதசத்  ள்ள அைனத் ம் என் ைடயைவ. ஏெனனில் ேதவன் .... அைத இன் ம் 
நான் ெபற் க்ெகாள்ள ல்ைல'' என் றான். ஆனால் அவன் அைத ெபற்  ந்தான் . அ  எப்ப  ம் 
அவ ைடயதா   ந்த .
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நாம் சகலத் க் ம்  தந்தரவாளிகளா  க் ன்  ேறாம். அ  சரியா? நாம் சற்   ன்  ப த்த 
ேவதபாகம் அவ்வா     ன்ற . நாம் சகலத் க் ம்  தந்தரவாளிகளா  க் ேறாம் - 
சகலத் க் ம். அைத இன் ம் நாம் ெபற் க்ெகாள்ள ல்ைல, ஆனால் அ  நம் ைடயேத. 
ஆெமன் . ஓ ,  ம ைம! நான் நிலத் ல்  ஒ  அங் லம்  ட ெசாந்தமாகப் ெபற்  க்க ல்ைல. 
ஆ  ம் எப்ப  யானா ம் அெதல்லாம் என் ைடயேத நிச்சயமாக. அெதல்லாம் நம் ைடயேத. 
அ  சைபேயா க் ,   வா க க் ,   ஸ்  ன்  மணவாட் க்  ெசாந்தமான . அவர்கள் 
அதன் ஒவ்ெவா     பாகத்ைத ம் ெசாந்தமாகப் ெபற் ள்ளனர். ர யா அதற்காக 
சண்ைட ட் க் ெகாண்  க் ற , அெமரிக்கா அதற்காக சண்ைட ட்  க்ெகாண்  க் ற . 
இவர்கள் இதற்காக சண்ைட ட்  க்ெகாண்  க் ன்றனர.் அவர்கள்  அங்  
சண்ைட ட் க்ெகாண்  க் ன்றனர். இைவ எல்லாவற் ற் ம்  ற  அவர்கள்  நம்ைம 
ப த் யக்காரர்கள் என்றைழக் ன்றனர். நீங்கள்  அமரிக்ைகயாக உட்கார்ந்  ெகாண்  ங்கள் . 
எப்ப யானா ம் அ  உங்க க்  ெசாந்தமான . ஆெமன் . எப்ப யானா ம் நாெமல்லா ம் 
அதற்   தந்தரவாளிகளாகப் ேபா ன்ேறாம். அவர்கள் சண்ைட ட் , ஒ வைரெயா வர் 
ெகான்  ெகாண்  க்கட் ம். அ  நமக்  ெசாந்தமான . அைத ெப  றவர்கள்  நாேம. அவர்கள் 
அைத நிைனத் க் ட பார்த்  க்கமாட்டார்கள் . ஆனால் நமக்  அ  எப்ப  ம் ெதரி ம்.

ெம ந்த எ ம்  கா ம் ஆ மா க டன்  மைல ன்  ேமல் இ ந்த அந்த ஏைழ மனிதன் 
இைவயைனத் ம் ெசாந்தமாகக்  ெகாண்  ந்தான்  என்  யார ்நிைனத்  ப்பார்கள்? பாலஸ் னா 
ேதசம்   வ ம் அவ க்  ெசாந்தமானதா  ந்த . ஆம், ஐயா. ஆகேவ பலப்பரீட்ைச நடக்க 
ேவண் ய இடத்ைத அவன் அைடந்தேபா , ேதவன் அவேனாேட  ட இ ந்தார ் என்பைத 
நி  த்தார். அவன் ஒ   ல ஆட்கைள  ட் க்ெகாண்  அங்  ெசன் , அவர்கள்  ஒவ்ெவா  
வைர ம்   ய த் , தன் உடைமைய   ம்பக் ெகாண்  வந்தான் . ஆெமன் . அ  எனக் ப் 
 ரியம். ஏன்? அவன் தன்   வாசத்ைத ேதவ ைடய வாக் த்தத்தம் என் ம் கல் ன்  ேமல் 
ைவத்தான். அ தான்  அவ யம். அவன் ேவெறா  அஸ் பாரத்ைதப் ேபாட ல்ைல. அவன் ேபாய் 
ஒ  ஸ்தாபனத்ைத ேசர்ந்  ெகாள்ள ல்ைல. அப்ப ப்பட்ட ஒன்ைற ம் அவன் ெசய்ய ல்ைல. 
அவன் தன்   வாசத்ைத அந்த வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் ைவத்தான்! ஆெமன் . அ தான் , அந்த 
வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் அைத ைவத் ,  ன்ேன ெசன்றான்.   ப்  த்த பட்டயேமா, 
  ப்  க்காத பட்டயேமா, அவ க்  எ வானா ம் பரவா ல்ைல. அவன்  தன்   வாசத்ைத 
அந்த வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் ைவத்  ந்தான் .
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நீங்கள்  ெஜ த் க்ெகாள்ள  ன்னால் வ ம்ேபா , உங்க க்  இரட் ப்  
ேதைவப்பட்டால்,அல்ல  ெதய் க  கமளித்தல் ேதைவப்பட்டால், அ  எ வானா ம், நீ 
  வா யானால் , ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தத் க் ம் நீ  தந்தரவாளியா    றாய். எனேவ உன் 
  வாசத்ைத அந்த வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் ைவத் ,  ன்ேன ெசன் , சாத்தானிடம் அைத 
  ம்பக் ெகா த்   ! அைத   ம்பக் ெகா த்    ! அ  என் ைடய '' என்  ெசால். அவன் 
உங்கைள ஒ ெவற்  பய  த்த னால் ஏமாற் ம்ப க்   டா ர்கள். அந்த வரிைச ேல நின்  
ெகாண்  . அவன் அைத   ம்ப ெகா த்   வான் . அவன்   ம்பக் ெகா த்   வான்  என்  
ேதவன்    ள்ளார். ஆகேவ அவன் அைத ெசய்தாக ேவண் ம். அ  உங்கள்  அ காரம். அ  
உண்ைம . சகலத் க் ம்  தந்தரவாளி!
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அவன் வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வார்த்ைத என் ம் அஸ் பாரத் ன்  ேமல் நிைல 
நின்றான்.அவன் ஒ   தந்தரவாளி, எனேவ அவன் அைத அ ந்  ந்தான் . சரி, ஐயா. அந்த 
வாக் த்தத்தம்  அவ க்  உ  ப த் க்  ெகா க்கப்பட்ட   ன் ,  வாக் த்தத்தம்  அளித்தவ டன்
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அவன் ஐக் யங்ெகாண்டான் . அ  எனக் ப்  ரியம், வாக் த்தத்தத்ைத ேதவன் ெசய்த  ற  
பா ங்கள். அப்ப ப்பட்ட ஒ  பரீட்ைச ஆ ரகா க்  அதற்   ன்  ேநரிட ல்ைல. 
அைவெயல்லாம் அவ க்  ெசாந்தம் என்பைத அவன் அ ந்  ந்தான் . அ தான் அவ க்  
அளிக்கப்பட்ட வாக் த்தத்தமா  ந்த . இ ப்  ம், அவன் இதற்   ன்  ஒ  ேசைன டன்  
சண்ைட ட ேவண் ய நிைல ஏற்பட ல்ைல. அவ க்  சண்ைடையப்பற்  ஒன் ேம ெதரியா . 
சண்ைட ட அவன் ப ற்  ெபற்  க்க ல்ைல. அவன் சண்ைட  பவன்  அல்ல. அவன் ஆ  
ேமய்ப்பவன் . அவன் இரா வ  ரன் அல்லாத காரணத்தால்  அவனால்  ஒன் ம் ெசய்ய 
  ய ல்ைல. அவ ைடய ேவைலயாட்க ம் இரா வ  ரர ் அல்ல, அவர்க ம் ஆ  
ேமய்ப்பவர்கேள, எனேவ அவனால்  ெசய்யக்  ய ஒன்ேற ஒன்  ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத 
எ த் க்ெகாண் , அதன் ேமல் தன்   வாசத்ைத ைவத் , அவர்கள்   ன்னால்  ெசல்வேத. ேதவன் 
அைத அவ க்  உ  ப த் க் ெகா ப்பைத ஆ ரகாம் கண்ட ேபா  அவர் தம  
வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற்  றவர் என்பைத அ ந்  ெகாண்டான் ... ஆெமன் ! அ தான்.

நீங்கள்  இன் ம் பரி த்த ஆ ையப் ெபறாம  ந்தால், அைதக்   த்  ஒன் ேம 
அ யா  ந்தால், உங்கள்  இ தயத் ல் ஏேதா ஒன்  அைத நீங்கள்  ெபற் க் ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்    னால், அைத ெபற் க் ெகாள் ம் வைரக் ம் அங்ேகேய இ ங்கள் . அ  
நித் ய  வன். அதற்  நீங்கள்   தந்தரவாளிகள் . அங்ேகேய நின் ெகாண் , சாத்தானின்  
 கத்ைத ேநாக் ,  'நீ ஒ  ெகாள்ைளக்காரன் . எனக்காக இேய  எதற்  மரித்தாேரா, அைத 
 தந்தரித் க்ெகாள்ள நான் வந்  க் ேறன் . அைத   ம்பக் ெகா த்   ! என் வ ைய  ட்  
அகன்  ேபா'' என்  ெசால் ங்கள்.
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அப்ெபா    தலாவ  நடப்ப  என்ன ெதரி மா, பரி த்த ஆ  உங்கள்  ேமல் ெபா  ம். 
அப்ெபா   ஏேதா ஒன்  நடக் ற . அ  என்ன? ேதவன் தம  வார்த்ைதைய நிைறேவற்  றவர் 
என்பைத உ  ப்ப த்  றார.் அ   ற்  ம் உண்ைம . நீங்கள்  இரட் க்கப்பட் ர்கள் என் ம், 
பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க்ெகாண் ர்கள்  என் ம் வார்த்ைத உங்க க்  உ  ப்ப த் க் 
ெகா த்தைத நீங்கள்  கண்ட ற  என்ன நடக் ற ? ஆ ரகாம் ெவற் யைடந் , ெவற்  நைட 
ேபாட்    ம்  வ  றான். அவன் இழந்  ேபானைத   ம்ப ெபற் க்ெகாள்வான்  என் ம் 
  வாசத்ைத வார்த்ைத ன்  ேமல் ைவத்தவனாய் அங்  ெசன்றான் , இேதா அவன் ெவற்  நைட 
ேபாட்  அத டன்   ம்  வ  றான்.நீங்க ம் அைத ெசய்ய    ம். நீங்கள்  நித் ய  வைனப் 
ெபறாம  ந்தால், ேதவைனக்  ேக ங்கள் . உங்கள்  பாவங்கைள அ க்ைக ட் , ேதவ ைடய 
 மாரைன   வா த் , பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் என்  ஒன் ண்  என்பைத 
ஏற் க்ெகாண் ,  “ேதவேன, அதற்காகேவ நான் வ  ேறன் . அைதப்ெபற் க்ெகாள்ள இங்  
வந்  க் ேறன் '' என்    ங்கள் . அப்ெபா   நீங்க ம் அைதெபற் க் ெகாண்டவர்களாய் 
ெவற்  நைட டன்   ம்  ர்கள். ஆெமன் . நீங்கள்   ரகா ப் ர்கள், என்ேன! அப்ெபா   
பறைவகளின்  பாடல்  உங்க க்   த் யாசமா  க் ம். நீங்கள்  எல்ேலாரிடத்  ம் 
அன்    ர்கள் . உங்கள்  பைழய பைக,  ேராதம், சச்சர  எல்லாம் ேபாய்  ட்  க் ம். நீங்கள்  
எல்ேலாைர ம் ேந ப் ர்கள் . ஓ, நீங்கள்  பா , சத்த ட் , ேதவைனத்   த் ,ஒ  மகத்தான 
த ணத்ைத ெபற்  ப் ர்கள். யார ் உங்கைளக்   த்  என்ன   னா ம் நீங்கள்  கவைல 
ெகாள்ளாமல் , பரவா ல்ைல என் ர்கள். நிச்சயமாக, ெவற்  ெபற்றவனின்  நைட!

அப்ெபா   ஆ ரகாைமச் சந் க்க யார ் வ  றார?் அவைன சந் க்க வ வ  யார?் 
ெமல் ேசேதக் . அவ ைடய வார்த்ைத உ  ப்ப த்தப்பட்ட  ன்  அவைன சந் க்க 
ெமல் ேசேதக்  வ  றார.் ெமல் ேசேதக்  தான்  அவ க்  அந்த வார்த்ைதைய அ ளினார.் 
ஆ ரகாம் அந்த வார்த்ைத ன்ேமல்   வாசத்ைத ைவத்தவனாய்  றப்பட்  ெசன் , ெவற்  
யைடந்    ம்  வந் , ெமல் ேசேதக் டன்  ஐக் யங்  ெகாண்டான் . ஆெமன் . நீங்க ம் அப்ப  
ெசய்யலாம். ஓ, நீங்கள்  பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்ட  ன் , அவ ைடய 
வார்த்ைத உங்க க்    தான ஒன்றாக ஆ   ம். ஓ, என்ேன !
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ஓ, நீங்கள் , இைவகைள என்னால்  ளங் க் ெகாள்ள   ய ல்ைல.  ச்ச  த ல் எனக்  
நம் க்ைக ல்ைல. அந்நிய பாைஷகள்  ேப வ ல் எனக்  நம் க்ைக ல்ைல. ெதய் க 
 கமளித்த ல் எனக்  நம் க்ைக ல்ைல'' எனலாம், அப்ப யானால் நீங்கள்  
ெவற் யைடய ல்ைல என்பைத அ  காண் க் ற . அ  உண்ைம. ஆனால் ஒ   ைற நீங்கள்  
ெவற் யைடந்தால், நீங்கள்  அைத ெபற் க் ெகாள் ர்கள் . ஆம், ஐயா. அப்ெபா   நீங்கள்  
 ச்ச   ர்கள் . நான் ...

 ன்ெபல்லாம் ஆ  ல் நடனமா வைதக்   த்  ஒ  நல்ல க த்ைத நான்  ெகாண்  ந்ேதன்  
என்  உங்க க் த் ெதரி ம். பா ங்கள், யாரா  ம் ஒ வர ்ஆ  ல் நடனமா வார். ஆனால் 
இப்ெபா ேதா அைத ேக க்  த்தாக ெசய்   ட்டார்கள். ஆனால் உண்ைம ல்  ஆ  ல் 
நடனமா வைத நான்  கண்  க் ேறன் . ஜனங்கள்  ஆ  ல் ஏன் நடனமா  ன்றனர் என்பைத 
நான் அ ந்  க் ேறன் . அவர்கள்   ைற தவ  நடப்பைதேயா, நடத்ைத ெகட்ட  தத் ல் நடந்  
ெகாண்டைதேயா நான் ஒ ேபா ம் கண்ட ல்ைல. அவர்கள்  எப்ெபா  ம் நாணயமாக ம் 
ஒ ங்காக ம், இனிைமயாக ம் நடந் ெகாண்டனர். அப்ப  அவர்கள்  
நடனமா க்ெகாண்  க் ம் அந்ேநரத் ல் பா கள்  டத்தண்ைட ஓ ச ் ெசன்  
இரட் க்கப்பட்  க் ன்றனர.் அவர்கள் ஏன் அப்ப  நடனமா  ன்றனர் என்  நான் 
 யந்த ண் .  ற  அ  ெவற்  ன்   ன்னம் என்பைத நான் கண்  ெகாண்ேடன் .
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உடன்ப க்ைக  ெபட்  அதன்  இைளப்பா ம்  ஸ்தலத் க்  ெகாண் வரப்பட்ட  ேபா ,  தா  
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கர்த்த க்   ன்பாக நடனமா னான் . ஆெமன் . வார்த்ைதயான  -  அ  அப்ெபா   
கற்பலைககளில் எ தப்பட்  ந்த - அதன் சரியான இடத் க்  ெகாண்  வரப்பட்டைத தா   
கண்டேபா , அவன் களி ர்ந்  ஆ  ல்  ற்   ற்   ற்  நடனமா னான். ஏன்? வார்த்ைத 
அதன் இடத் ல்    ம்ப வந்  ட்டைத அவன் கண்டான் . ஆெமன் .

இன்  வார்த்ைதக்  ேதைவயான , ேவத பள்ளி   ந்  ெவளிவந்  ேவத சாஸ் ரத் னால் 
 ழம்  ள்ள ேபாதகர் அல்ல; ஆனால்  ரசங்க  டத் ன்   ன்னால் நின்  ெகாண்  க் ம் 
பழைம நாகரீகம் ெகாண்ட, ேதவனால் அ ப்பப்பட்ட ேபாதகர் வார்த்ைதையக் ெகாண்டவராய், 
ேதவன் அைத உ  ப்ப த்  நி  ப்பேத.

தா  ,  “ேதவ க்  ம ைம! அ தான் ேவண் ம்'', என்  ெசால் ,  ற்   ற்   ற்  
நடனமா னான். ராஜா ன் மகளானதால்  கர்வம்  ெகாண்  ந்த அவன் மைன  ”அவர ் என்ைன 
ெவட்கப்ப த்  றார'்', என்றாள்.
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தா  ,  'இ  உனக் ப்   க்க ல்ைலயா? அப்ப யானால் இைத கவனி!'' என்  ெசால்  
ம ப  ம்  ற்   ற்  நடனமா னான் . ஆம்! ஓ, என்ேன, அவன்  எப்ப ப்பட்ட ஒ  த ணத்ைத 
அ ப த் க் ெகாண்  ந்தான் !

உங்க க் த் ெதரி மா, ேதவன் பரேலாகத்   ந்   ேழ ேநாக் , “தா ேத, நீ இ தயத் க்  
ஏற்றவன் '' என்றார். பா ங்கள்? பா ங்கள்? ஏன்? அவன் தன் ெப ைமைய இழந்தான். 
தனக்  ந்த எல்லாவற்ைற ம் இழந்தான். அவன் ராஜா ன்  மாரத் ைய  வாகம் 
ெசய்  ந்தான் , ஆனால் அவன்  அைத ெபா ட்ப த்தேவ ல்ைல, அவன் வானத்ைத ம் 
  ைய ம் உைடயவரிடம் ெதாடர்  ெகாண்  ந்தைத அ ந்  ந்தான் . இேதா ேதவ ைடய 
வார்த்ைத அதற் ரிய இடத் க்  வந்  ெகாண்  ந்த . தா   ம ழ்ச்  ேம ட் , அவனால் 
  ந்தவைர நடனமா னான்.

 ரியாம்  வந்த ச த் ரத்ைதக் கடந்த  ற , ம கைர ல் கஞ் ராைவக் ைக ெல த்  
நடனமா னாள். அவள் சத்  க்கள்  ச த் ரத் ல் அ ழ்ந்  ேபானைதக் கண்ட ேபா , அவள் 
நடனமா னாள். அவைளத்  ன்பப்ப த் ன சத்  க்கள் மரித்  ேபானைதக் கண்டேபா , அவள் 
நடனமா னாள். அ  உண்ைம .  அதன்   ற  தான் ேபாரில் ெவற்  கண்ட  ற , ேதவ ைடய 
ம ைம இறங்  வ  ற .

ெமல் ேசேதக்  ஆ ரகாைமச் சந் த்ததாக நாம் காண் ேறாம். வாக் த்தத்தம் நிைறேவ  
உ  ப்ப த்தப்பட்ட  ன் , அவன் ஐக் யம் ெகாண்டான் . ஆ ரகாைம ஆ ர்வ க்க 
ெமல் ேசேதக்   றப்பட்  வந் ,  “ஆ ரகாம்  ஆ ர்வ க்கப்ப வானாக! வானத்ைத ம் 
  ைய ம் உைடயவரா  க் ற ஆ ரகா ன்  ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம்', என்றார்.
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ஓ, என்ேன, அ  எனக்  எவ்வள   ரியம்.   வா க்  அளிக்கப்பட்ட வாக் த்தத்தம் !'' 
அதற் ம் நமக் ம் சம்பந்தம் என்ன?' என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம். அ  ஒவ்ெவா    வா க் ம் 
அளிக்கப்பட் ள்ள    வா க்  அளிக்கப்பட் ள்ள வாக் த்தத்தம் நித் ய  வன்.   வா க்  
அளிக்கப்பட் ள்ள வாக் த்தத்தம்  வன், சந்ேதாஷம் , சமாதானம், நீ ய ெபா ைம, நற் ணம், 
சாந்தம் என் ம் ஆ  ன் கனிகள் , ெதய் க  கம் ெப தல் ேபான்றைவ. இப்ப ப்பட்ட ஒ  டஜன் 
காரியங்கைள இங்  எ   ைவத் ள்ேளன் . இைவெயல்லாம் உங்க ைடய உடைம. இ  
உங்க க் ச ் ெசாந்தம். ஆனால் அதற்காக நீங்கள்  ேபாரா டாமல் அைத ெபற் க்ெகாள்ள 
  யா . காணக்  ய எல்லாேம, காணக்  ய உலகப்  ரகாரமான அைனத் ேம எனக் த் 
ெசாந்தமானைவ, ேதவன் அைத   ஸ்  ன்   லம் எனக் த் தந்த ளி  க் றார.் காணக் 
 டாதைவக ம் எனக் ச் ெசாந்தமானைவ. ஆெமன்  அ  எனக் ப்  ரியம். நாம் காணக்  ய 
ெதய் க  கம் ெப தல் ேபான்றைவ நல்ல தான் . அைத நாம் பாராட்  ேறாம்; ஆனால் 
காணக் டாதைவ!

 ஞ்ஞானம் ஆராய ற்பட் , நல்ல , இந்த மனிதன்  கமைடந்  ட்டான்  என்      ர்கள் . 
இவைன நான் ெகாண் ெசன்  பரிேசாதைன ெசய்  பார்க்கட் ம். அவ க்  என்ன 
ேநர்ந்தெதன்  பார்க்கட் ம். உனக்  இங்   ன்  சைத வளர்ந்  ந்ததாக    றாய் அல்லவா?'' 
என் ற .
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''ஆம், இங் தான் ''

''நல்ல , நான்  ஞ்ஞான ஆராய்ச்  ெசய் , அ  மைறந்  டாமல் உள்ேள ப ந்   ட்டதா 
என்  காணட் ம். நீ ஒ  காலத் ல்   டனா  ந்தாய், இப்ெபா   காண் றாய் என்  
   ன்றாய். நான் எப்ப  நம் வ ? அைத  ஞ்ஞான  ர்வமாக ஆராய்ச்  ெசய்  பார்க்கட் ம்.''

அவர்கள் ேவண் மானால் ஆராய்ந்  பார்க்கட் ம். ஆனால் நான் சரீரப் ரகாரமான 
அைனத் க் ம்  ட  தந்தரவாளியா  க் ேறன் . அ  மாத் ரமல்ல,  ஞ்ஞானம்  ஆராய 
  யாத காணக் டாத ைவக க் ம் நான்   தந்தரவாளியா  க் ேறன் . ஆெமன் . ஆெமன்  
காணக் டாதைவகள் , ஆெமன், அதற் ம் நான்  தந்தரவாளி. இந்த   க்  நான்   தந்தரவாளி, 
நீங்கள்   தந்தரவாளி. ஒவ்ெவா    வா  ம் அதற்   தந்தரவாளி. சரி, அப்ப யானால் 
காணக் டாதைவகள் ! அவர ்எைத உைடயவரா  க் றார்? வானத்ைத ம்   ைய ம். ஆெமன். 
எல்லாேம ! அைத நீங்கள்    வா க்  ர்களா?
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நீங்கள் ,  ' 'சேகா.  ரன்ஹாேம, நாம் காணக் டாத அங்  ப்பைவகைள   த்ெதன்ன? 
உங்க க்  எப்ப த் ெதரி ம்?'' என்  ேகட்கலாம். அ  ம்  என் ைடயேத ஆெமன் . பரேலாகம் 
எனக் ச் ெசாந்தமான . அ  என் ைடய . ேதவன் அவ்வா     ள்ளார். அ  உண்ைம. 
''நீங்கள்  தான் அைத கண்ட ல்ைலேய, அ  அங் ள்ளெதன்  உங்க க்  எப்ப ெதரி ம்?'', நான் 
காணா ட்டா ம் அ  அங் ள்ளெதன்  எனக் த் ெதரி ம். அங் ள்ளதாக ேதவன்    ள்ளார். 
''அைத நீங்கள்  கண்ட ல்ைலேய, அப்ப   க்க அதற்  நீங்கள்   தந்தரவாளிெயன்  உங்க க்  
எப்ப  ெதரி ம்?'' அவ ைடய வார்த்ைதைய நான்   வா க் ேறன் . ஆெமன். நான்  தந்தரவாளி, 
நீங்க ம்  தந்தரவாளிகள் . நாெமல்லா ேம   ஸ்  இேய  ன்   லமாய்  தந்தரவாளிகளா  
 ட்ேடாம்.

ெகாரிந் யர ்இரண்டாம்  நி பத் ல் ப ல் என்ன    ள்ளான்  என்பைத கவனித் ர்களா? நாம் 
மரணத்ைத ம் ெசாந்தமாக் க் ெகாண்  க் ேறாம் என்  அவன்    ள்ளான் . அைத 
 ந் த் ப் பா ங்கள் . மரணத்ைத ெசாந்தமாக் க்ெகாள்வதா? ஆம் ஐயா. அ  நம் ேமல் அக்கைற 
ெகாண் ள்ள . ஆெமன் . நல்ல . ம ைம!  ப்பாக்  ெவ த்தைதக்   த்  இப்ெபா   நான் 
மறந்ேத ேபாய் ட்ேடன் . பா ங்கள். அவன் ஏன் என்ைனக் ெகால்ல ல்ைல? அவனால்  ெகால்ல 
  யாத காரணத்தால்,அதனால்  தான் அவன் என்ைனக் ெகால்ல ல்ைல. ேதவன் அப்ெபா   
ஆயத்தமா  க்க ல்ைல. அவன்   ப்பப்ப  அவன் வரக்  ம். ஆனால் அவன் உங்கள்  உ ைர 
எ த் க் ெகாள்ள   யா . ஆெமன் . ம ைம! நீண்ட நாட்க க்   ன்ேப, என்ெறன்ைறக் ம் 
உ ேரா  க் றவரான இேய    ஸ் ைவ நான்   வா த்தேபா , என் கடைன நான்  ெச த்  
 ர்த்   ட்ேடன் . இப்ெபா   மரணம் நாம் ெசால்வைதக் ேகட்க ேவண் ம். ஆெமன் .
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“மரணம் நமக்  ெசாந்தமா?'' என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம்.

அப்ப த்தான்  ப ல் இங்  ெகாரிந் யர ் நி பத் ல்    ள்ளான் . மரணத்ைத ம் நாம் 
ெசாந்தமாகக் ெகாண்  க் ேறாம். ஏன்? ப  ன்  தைலைய ெவட்ட அவர்கள்  ஆயத்தமான ேபா  
அவன்,“மரணேம, உன்  ர ் எங்ேக? உன்   ர ் எங்ேக? உன்னால் என்ைன பயப்ப த்த 
  யா '',என்    னான்.

''உன்ைன ந க் , கல்லைற ல் அடக்கம் பண் ேவன் . அங்  நீ அரிக்கப்பட்  அ  ப் 
ேபாவாய்'', என்  மரணம் அவனிடம்   ன .

அவேனா,  ' 'நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய   ஸ்   னாேல நமக்  ெஜயங்  ெகா க் ற 
ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம்', என்றான். ஆம், ஐயா. மரணம், நரகம், பாதாளம் இைவயைனத் ம்  
எனக் ச் ெசாந்தம். ஏெனனில் அவர ் நமக்காக இைவகளின்  ேமல் ெவற்   றந்  க் றார.் 
சகலத்ைத ம் உைடயவர்

ஜனங்க க்  வாக் த்தத்தத் ன்   லம் அளிக்கப்பட்ட அவர்கள்  கண் ராத ேதசத்   ந்  
ேயா வா ம் காேல ம் ஒ  அைடயாளத்ைதக்  ெகாண்  வந்த  ேபால். அப்ப ப்பட்ட ஒ  ேதசம் 
உண்  என்பதற்  ேயா வா ம் காேல ம் ஒ  அத்தாட் ையக் ெகாண்  வந்தனர். அவர்க க்  
அங்ேக அதற்கான வாக் த்தத்தம்  அளிக்கப்பட்ட . ேதவன் அவர்க க்  வாக்  
ெகா த்  ந்தார்.அவர்கள்  அந்த ேதசத் ன்  எல்ைலவைரக் ம் வந்தனர். அவர்கள் அந்த 
ேதசத்ைதக் கண்ட ல்ைல. ேயா வா ம் காேல ம் வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசத் க் ள் 
ெசன் , அங்  ேதசம் உள்ளெதன் ம் அ  நல்ல இடெமன் ம், அ  பா ம் ேத ம் ஓ  ற 
ேதசெமன் ம் அத்தாட் ைய ெகாண்  வந்தனர். ஆெமன்  அ  என்ன? அவர்கள் அந்த ேதசத்ைத 
 தந்தரித் க் ெகாள்ளப்ேபாய்க் ெகாண்  ந்தனர.் அவர்க க்  அந்த வாக் த்தத்தம்  இ ந்த . 
அவர்கள் அந்த வ  ல் ெசன்  ெகாண்  ந்தனர.் அவர்கள் ேயார்தாைன ஏறக் ைறய அைடந்  
 ட்டனர,் ேயா வா அைதக் கடந்  அங்  ெசன் , அ  ெச ப்பான ேதசெமன் ம் அத்தாட் ைய 
அங்  ந்  ெகாண்  வந்தான்.
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ேயா வா இஸ்ரேவல்  த் ர க்  என்ன ெசய்தாேனா (ேயா வா என்றால்  “இரட்சகர'்' என்  
ெபா ள் -  ேயா வா என் ம் ெசால்) அைதேய இேய , அவர்கள் அவைரக் ெகான்றேபா , 
சைபக் ச் ெசய்தார.் அவர ் மரணத்ைத ெஜ த்தார.் நரகத்ைத ெஜ த்தார,் பாதாளத்ைத 
ெஜ த்தார.் அவர ் உ ேராெட ந் , பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் என் ம் அத்தாட் ைய 
உைடயவராய் ந க்  அப்பால்  ஒ  ேதசம் உண்ெடன் ம், அ  என்ெறன்ைறக் ம் இனிைமயான  
என் ம் காண் த்தார். ஆெமன். அவர ்  ம்ப வந்  நமக்  ஒ  அத்தாட் ைய அளித்தார். சேகா. 
 ரன்ஹாேம, அ  என்ன ெசய் ம்? நீ ெபாய் ெசால்வைத ம்,    வைத ம்,   ப்பைத ம் , 
ச ப்பைத ம் ,உன் நடத்ைத ெகட்ட ெசயைல ம் மற்ெறல்லாவற்ைற ம் அ  நி த்    ம். அ  
உன்ைன ஒ       ஷ் யாக ெசய்   ம். நான் ஒ  காலத் ல் அக் ரமங்களினா ம் 
பாவங்களினா ம் மரித்தவனா  ந்ேதன் . இனி நானல்ல,   ஸ் ேவ எனக் ள் 
 ைழத்  க் றார.் நான்   ஸ்  இேய  க் ள்       ஷ் யா  க் ேறன் , ஆெமன் . 
வாக் த்தத்தத் ன்ப   தந்தரவாளியா  க் ேறன் . அல்ேல யா! ஆம், ஐயா, அந்த ேதசம் 
நமக் ச ் ெசாந்தமான . உனக்  எப்ப த்ெதரி ம்? நம  ேயா வா மரித்ேதாரி  ந்  
உ ேராெட ந் , பரி த்த ஆ  என் ம் அத்தாட் ையக் ெகாண்  வந்தார். அைத நான் 
ெபற்  க் ேறன் . ஆெமன் . வ்  ம ைம. நான் ஒ   தந்தரவாளி. ஓ, ராஜா ன்  த் ரன் . 
சகலத் க் ம்  தந்தரவாளி. ேவதம் அவ்வா     ன்ற . அேத ேதவன் -  இஸ்ரேவல க்  ஒ  
ேதசத்ைத வாக் த்தத்தம்பண்ணின அேத ேதவன் (அவர்கள் அந்த ேதசத்ைத காண ல்ைல ); அேத 
ேவதாகமம்,  அேத  ேதவன்  நமக்  நித் ய   வைன  வாக் த்தத்தம்  பண்ணி  க் றார.்  பரி த்த
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14சகலத்ைத  ைடயவர்களாக இ த்தல்

ஆ  அதற்  சாட் யாய் இ க் றார.்   ஸ்  உ ேரா  க் றார.்அவர் மரித்தவராய் இல்ைல. 
அவர ்நம  மத்  ல் வாழ்ந்  ெகாண்  க் றார.் நமக் ள்  வாழ்ந்  ெகாண்  க்  றார.் நம  
 லமாய் வாழ்ந்  ெகாண்  க் றார.் நாம்  ழப்பட்  க் ேறாம். ஆெமன்.

அன்ெறா  நாள் சாத்தான்  என்ைனக் ெகால்ல த ணம் பார்த் க் ெகாண்  ந்தேபா , அவர ்
ெபஞ் ன்  (bench) ேமல் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தார.் அவனால்  அைத ெசய்ய   ய  ல்ைல. 
ஆெமன் . அ  ஆயத்தமா ள்ள  என்    ஸ்    ம்  வைரக் ம் அவனால்  அைத 
ெசய்ய  யா . ஆெமன் , அவன் எத்தைன  ைற வந்தா ம் ,   ஸ்  அவ க்  கட்டைள 
ெகா க் ம் வைரக் ம் அவன் ெவ ங்ைகயனாய்   ம் ப் ேபாக ேவண் ம். ஆெமன் . அ  
உண்ைம . ேதவன் அைத வாக்களித் ள்ளார். ேதவ ைடய வார்த்ைதேய அைத வாக்களித் ள்ள . 
நாம்  தந்தரவாளிகளா  ப்பதால் , அைத   வா க் ேறாம்.
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நான் ெதய் க  கம் ெப த க்   தந்தரவாளியா  க்  ேறன். நான் சந்ேதாஷத் க்  
 தந்தரவாளி யா  க் ேறன் . நான்  சந்ேதாஷமா  க்க எனக் ரிைம உண் . ''உனக்  எப்ப த் 
ெதரி ம்?'' ஏெனனில் அதற்  நான்  தந்தரவாளியா  க் ேறன் . ஆெமன்  நான் பக்  
பரவசப்ப  ேறன் . கவனி ங்கள் . நான்  சந்ேதாஷத் க்   தந்தரவாளியா  க் ேறன் . நான் 
சமாதானத் க்   தந்தரவாளியா  க் ேறன் . நான் பரி த்த ஆ க்  
 தந்தரவாளியா  க் ேறன் . ஆெமன் . அ  ெபற் ள்ள ஒவ்ெவா  அத்தாட் க் ம் நான் 
 தந்தரவாளியா  க் ேறன் , ஆெமன் , ேதவன் ெபற் ள்ள அ காரத் க்  நான்  தந்தரவாளி 
யா  க் ேறன் , ஆெமன் . ''உனக்  அைத அளித்த  யார?்'' நானல்ல, அவர ்அளித்தார். நீங்கள்  
ஒவ்ெவா வ ம் அதற்   தந்தரவாளியா  க்   ர்கள்.

 ங்காசனத் க்   தந்தரவாளி! ''நான் ெஜயங்ெகாண்  என்  தா  ைடய  ங்காசனத் ல் 
அவேராேட ட உட்கார்ந்த ேபால, ெஜயங்  ெகாள் றவெனவேனா அவ ம் என் ைடய 
 ங்காசனத் ல் என்ேனாேட  ட உட்கா ம்ப  அ ள்  ெசய்ேவன் '' ஆெமன் , சகலத் க் ம் 
 தந்தரவாளி ஒன் க்  மாத் ரமல்ல, சகலத் க் ம் எல்லாேம உங்கள்  கால்களின்   ழ் உள்ளன. 
மரண ம்  ட உங்கள்  கால்களின்   ழ், எல்லாேம உங்கள்  கால்களின்   ழ் உள்ளன. நீங்கள்  
 தந்தரவாளி, நீங்கள்  மரித் ர்கள். உங்கள்   வன்   ஸ்  டேன ேதவ க் ள்  மைறந்  க் ற . 
நீங்கள்  நித் ய  வ க்  உ ேராெட ப்பப்பட் ,   ஸ்  இேய ேவா   ட உன்னதங்களில் 
உட்கார்ந்  க்  ர்கள் . ஓ, என்ேன! வ் ! நீங்கள்  எந்த ெபயரினா ம் எங்கைள அைழ ங்கள் . 
உங்க க்    ப்பமானால்  எங்கைளப ்ப த் யக்காரர ்என்  அைழ ங்கள் . ஆனால் நாங்கேளா 
 தந்தரவாளிகள். எதற்   தந்தரவாளிகள்? சகலத் க் ம்.
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''நீங்கள்   ரன்ஹாம்  டாரத் க்   தந்தரவாளிகளா?'' இல்ைல, நான்  சகலத் க் ம் 
 தந்தரவாளி. காணக்   யைவகள் , இப்ெபா   உள்ளைவகள் , வ ங்காலத் ல்  
இ க்கப்ேபா றைவகள்  இைவயைனத் க் ம் நான்  தந்தரவாளி.

இேய    ஸ்  ன்    ைப னால் எல்லா பாவ ம் ெபால்லாப் ம்  என் கால்களின்   ழ் 
உள்ள . அவர ் ஈஸ்டர ்காைல ல்  உ ேராெட ந்  மரணம், நரகம், பாதாளம் ஆ யைவகளின்  
ேமல் ெவற்   றந்  என்ைன  தந்தரவாளியாக் , அங்  காத்  . நான்  வாக் த்தத்தத்ைதக் 
ெகா ப்ேபன் '' என்றார். அ காரம் ெபற்ற அவ ைடய அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட ஊ யக்காரன் , 
''வாக் த்தத்தமான  உங்க க் ம், உங்கள்   ள்ைளக க் ம், நம் ைடய ேதவனா ய கர்த்தர் 
வரவைழக் ம்  ரத்  ள்ள யாவ க் ம் உண்டா  க் ற '' என்றான் . நான் ஒ   தந்தரவாளி. 
ஆெமன் . ஆெமன். இேய  அைத நமக்  அவ ைடய உ ர்த்ெத த ன்  ேபா  நி  த்   ட்டார.் 
ஓ, என்ேன!
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நாம் மரணத் க் ம்  வ க்  ைடேய நடக் ம் ேபார்க்களத் ல்  
 ரேவ த்  க் ேறாம்.“சேகா.  ரன்ஹாேம, நான் ஒ  பா  .  ' '  நீ அப்ப  இ க்க ேவண் ய 
அவ ய ல்ைல. நீ பா யா  க்க   ம் வதன்  காரணத்தால் பா யா  க் றாய். நீ 
பா யா  க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல. அதற்கான  ரயம் ஏற்கனேவ ெச த்தப்பட்  ட்ட .

“சேகா.  ரன்ஹாேம, எனக்  சந்ேதாஷம்  ைடக்கப் ெபற்றால் நலமா  க் ம்.'' அைத நீ 
ெபற் க் ெகாள்ளலாம். நீ எந்த ஆ ர்வாதங்கைளப் ெபற ேவண் ெமன்    ஸ்  மரித்தாேரா, 
அைவயைனத்ைத ம் சாத்தான் உன்னி  ந்  எ த் ப் ேபாட அவ க்  இடங்ெகா க் றாய். 
அதற்ெகல்லாம் நான்  தந்தரவாளி, அ  என் ைடய . அவர ் எதற்காக மரித்தாேரா, அைவ 
எனக்  ெசாந்தம் ,உங்க க்  ெசாந்தம். நாம் அவ ைடய  ள்ைளகள் , அதற்   தந்தரவாளிகள் - 
அவர ்மரித்த அைனத் க் ம்.

நீங்கள்  அந்த ேபார்க்களத் ல்  ரேவ க் ம்ேபா , ''ஆ, பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் என்  
ஒன் ல்ைல. உங்க க் த் ெதரி மா, நீங்கள்  ேகாமாளித்தனமாக நடந்  ெகாள் ர்கள் , ஏேதா 
ஒன்   த் யாசமாக இ க்கப்ேபா ன்ற '' என்  ர்கள் . அ   த் யாசமாக இ ந்தால் எனக் க் 
கவைல ல்ைல. அதற்  நான்   தந்தரவாளி. அ   வன், அதற்   ன்ேன நான் ெசல் ேறன் . அ  
உண்ைம .
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அ ேவ ஒவ்ெவா  பா  ன்    க்ேகாளாக இ க்க ேவண் ம்.... ''பரி த்த ஆ யானவர் 
இங்  நின்  ெகாண் , நான்  வந்  அைத ெபற் க்ெகாள் ம்ப  என்னிடம்    றார.் அதன் 
அ ப்பைட ல்  நான் வந்  ெபற் க் ெகாள் ேறன் . அ  என் ைடய . அைதப் 
ெபற் க்ெகாள் ம்  வைரக் ம்  நான்  எ ந்  ேபாகமாட்ேடன் .  நான்   ட  மனிதா மானியாய்
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இ க்க மாட்ேடன் . நான் இங்ேகேய தங்   ப்ேபன் .என்ன நடந்  ெகாண்  ந்தா ம் எனக்  
கவைல ல்ைல. கர்த்தாேவ, எனக்  நீர ்பரி த்தஆ ைய அ  ம் வைரக் ம்  நான் ெஜ ப்பைத 
நி த்த மாட்ேடன். அைத நீர ்இப்ெபா ேத ெசய் ர ்என்  அ ந்  க் ேறன் . என் வாழ்க்ைக ல் 
தவ  ஏதா  ம் இ ந்தால், அைத இப்ெபா ேத எனக் த் ெதரியப்ப த்த ேவண்  ேறன் . அைத 
நான் சரி ெசய்     ேறன் . அ  என்ன கர்த்தாேவ,அைத நான் சரி ெசய்  ெகாள் ேறன் ''

ேதவன் தவ  ஒன்ைற ம்  ெவளிப்ப த்தாமல் ேபானால்,  ' 'அப்ப யானால் சாத்தாேன, 
அதற்காக நான் வந்  க் ேறன் , இனிேமல் நீ என்   க்ேக நிற்க   யா . என் வ ைய  ட்  
 ல '' என்  ெசால் ங்கள் .

பார்த் ர்களா, சகலத் க் ம்  தந்தரவாளி, நித் ய  வ க்   தந்தரவாளி, ெதய் க  கம் 
ெப த க்   தந்தரவாளி. ஓ!
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''இரட் ப் க்   தந்தரவாளி. ேதவனால்  ரயத் க்  ெகாள்ளப்பட் 
அவ ைடய ஆ  னால்  றந் , அவ ைடய இரத்தத் னால்  க வப்பட்டவன் .
இ ேவ என் வரலா , இ ேவ என் பாடல்.
நாள்   வ ம் என் இரட்சகைர ஸ்ேதாத்தரிப்ேபன்;
பரி ரண சமர்ப் த்தல், எல்லாம்     ற்ற .
நான் என் இரட்சகரில் சந்ேதாஷ ம் ஆ ர்வாத ம் ெகாண்  க்  ேறன்;
அவ ைடய அ ைமத் தன்ைமயால் நிரப்பப்பட்  அவ ைடய அன் ல் 
ஆழ்ந்  ட்ேடன்

(அல்ேல யா.  ரி ன்றதா )  இ ேவ என் வரலா . இ ேவ என் பாடல் நான்  இரட் ப் க்  
 தந்தரவாளி. இரட் ப்  என்ப  என்ன? அ  எனக்  அ ளப்பட்ட ஒன் . அ  ஒ  ஈ . நான் 
இரட் ப் க்   தந்தரவாளி. எந்த வைக? நித் ய  வன், என் ஆத் மா க்  இரட் ப் , என் 
சரீரத் க்  இரட் ப் , என் ேசார் க்  இரட் ப் , எல்லாவற் ற் ம் இரட் ப் .ேதவன் 
  ஸ்  ன்   லம் என்ைன  தந்தரவாளி யாக்   க் றார். அவர ்மரித் , உ ர்த் , ம ப  ம் 
வந் , அத்தாட் ையக் ெகாண்  வந் , அைத நம்ேமல் ஊற் னார். ஓ, என்ேன! ம ைம !  ஓ, 
என்ேன !.

நீங்கள்  அங்  ெசல் ம்ேபா  என்ன ெசய்  ர்கள். நீங்கள்  ஆ ரகாைமப் ேபால் அங்  
ெசல் ம்ேபா ,அந்த வாக் த்தத்தத் டன்  ெசல் ங்கள் . ''ேதவேன, அ  என் ைடய  என்  நீர ்
என்னிடம்   னீர.் உம  வாக் த்தத்தத் ன்  ேபரில் எனக்    வாசம்  உண் . உம  
வார்த்ைதைய நான்  ெகாண்  வ  ேறன் . இைத நீர ் வாக்களித்  க்  ர.் நீர,்  'ேக ங்கள்  
அப்ெபா   ெபற் க்ெகாள் ர்கள் . ேத ங்கள் , அப்ெபா   கண்டைட ர்கள் . தட் ங்கள், 
அப்ெபா   உங்க க் த்  றக்கப்ப ம் என்      க்  ர.் கர்த்தாேவ, இேதா நான் 
இங்  க் ேறன் . நான்  தட் க்ெகாண்  க் ேறன் , ேத க் ெகாண்  க் ேறன் , ேகட் க் 
ெகாண்  க் ேறன் . ஆகேவ அைத நான் ெபற்ேற ஆக ேவண் ம்'' பார்த் ர்களா, நீங்கள்  
வார்த்ைதைய அ ப்பைடயாகக் ெகாள் ம் ேபா , ஏேதா ஒன்  நடக் ற .
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இேய  வார்த்ைதைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண் ,  “இப்ப  ம் எ    க் றேத'' என்  
உைரத்த ேபா , சாத்தான்  என்ன ெசய்தான்  என்  கவனி ங்கள் . நான்  அன் ர    ன  ேபால், 
அவன் கம்  ன்  ேம  ந்   ேழ   த்  ஓ  ட்டான் . ஆம், ஐயா .  நீங்கள்  ெஜயங்ெகாண்ட 
 ற  என்ன? நீங்கள்  எப்ப  ெஜயங்  ெகாள்  ர்கள்? அைத நீங்களாகேவ ெசய்  க்க    மா? 
இல்ைல, ஐயா. யாேரா ஒ வர ்உங்க க்   ன்னால் ெசன்  உங்க க்காக ெஜயங்ெகாண்டார.் 
அவர ்   ஸ் . அதற்  நான்  தந்தரவாளி. நான் ஒன்ைற ம்  ெசய்ய ேவண் ய ல்ைல. நான் 
வாக் த்தத்தத் க்   தந்தரவாளி. நான் ெசய்ய ேவண் ய ஒன்ேற ஒன்  அவ ைடய 
வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல்   வாசம் ைவப்பேத. உங்க க் ப ் ரி றதா?

“சேகா.  ரன்ஹாேம, அதற்  நீங்கள்  த   ள்ளவர்களா?'' இல்ைல. ' 'நான் த   ள்ளவன்  
என்  நீங்கள்  நிைனக்  ர்களா?'' இல்ைல.  ' 'ேபராயர் அதற்  த   ள்ளவர் என்  
நிைனக்  ர்களா? இல்ைல. எந்த மனித ம் அதற்  த  யா?'' இல்ைல. ''அப்ப யானால்?'' நான்  
அதற்   தந்தரவாளி.

58

நீ உலகத் ேலேய  கப்ெபரிய   காரனாய்  இ ந் , உன்  தகப்பனார ் உனக்  
ேகா க்கணக்கான டாலர்கைள ைவத்  ெசன்  ந்தால் , நீ அதற்  த  ேயா இல்ைலேயா, 
அதற்  நீ  தந்தரவாளியா     றாய். உன் தகப்ப ைடய ெசாத் க்  நீ  தந்தரவாளி. அவர ்
எைத  ட்  ெசன்  ந்தா ம், அதற்  நீ த  யா  ந்தா ம் இல்லாமற்ேபானா ம், அைத 
உனக்ேக  ட் ச்ெசன்  க் றார.் ஆெமன் .

நான் பா யா  ந்ேதன் , ஆனால்  தந்தரவாளி. நான்  நல்லவனா  க்க ல்ைல, 
இப்ெபா  ம் அப்ப ேய. இ ப்  ம் நான்  தந்தரவாளி. நான் மரித்  நரகத் க் ச் ெசன்  க்க 
ேவண் ம், ஆனால் இப்ெபா   நான்  தந்தரவாளி .  எதற்   தந்தரவாளி? நித் ய  வ க் . 
அைத ெபறப்ேபா றாய் என்  உனக்  எப்ப  ெதரி ம்?'' அைத உண  ேறன் . பரி த்த 
ஆ யானவர் அைதக் ெகாண்  வந்தார். அ  வ வதற்காக இேய  மரித்ேதாரி  ந்  
உ ேராெட ந்தார். அ  இப்ெபா   வந்  ட்ட . அ  என்ன ெசய் ெமன்    னேதா, அைத 
அப்ப ேய ெசய்  நிைறேவற்  உ  ப த் ன  என்பதற்  அ  சாட் யா ள்ள . நான்  
மரணத்   ந்   வ க் ள்   ரேவ த்   ட்ேடன் .  நான்    ஸ்  இேய  க் ள்    
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  ஷ் யா  ட்ேடன் . அப்ப யானால் நான் ஒ   தந்தரவாளி. ஆம், ஐயா. இப்ெபா   நான்  
அணிவ த்  ெசன்  ெகாண்  க் ேறன் . ஆெமன் , நான்  ெசய்த இந்த நீசத்தனமான காரியங்கள்  
எல்லாம் என்ன?  ரியாம் ெசய்த  ேபால்.   ம் ப் பார்த்தால் , அைவ ெசத்  மற  என் ம் 
கட ல்  அடக்கம் ெசய்யப்பட்   ட்  பரேலாகத்  ள்ள ேதவ ைடய மகத்தான  த்தகத் ல் என் 
ெபயர ் எ தப்பட் ள்ள . அ  எ தப்பட்   ட்ட . என் ெபயர ்அந்த  த்தகத் ல் எ தப்பட்  
 த் ரிக்கப்பட்  மற  என் ம் கட ல்  ேபாடப்பட் , ம ைம ல் ஒ      த்தகத் ல் என் 
ெபயர ்  தாக எ தப்பட்  ட்ட . அ  என் ைடய . ஆம். அப்ப யானால் நாம் சகலத் க் ம் 
 தந்தரவாளிகளா  க் ேறாம்.

ஆ ரகா டம் ேதவன் என்ன   னார?்  ' 'இந்த ேதசம் உனக் ச ் ெசாந்தமான . அ  ள்ள 
எல்லாேம உன் ைடய . நீ  ழக் , ேமற் , வடக் , ெதற்   ைசகைளப்பார.் அைவெயல்லாம் 
உன் ைடயேத, அங் ள்ள எல்லாேம, நீ உன் ேதசத்ைத ட்   றப்பட்  அந்நிய ேதசத் ல் 
சஞ்சரிக்க ேவண் ம். அந்த ேதசத் க்  உன்ைன  தந்தரவாளியாக்கப் ேபா ன்ேறன் . அைத 
உனக் ம் உன்  ன்வ ம்  சந்த க் ம் என்ெறன்ைறக் ம் த ேவன் '' என்றார். ஆ ரகாம் ெசய்ய 
ேவண் ய ஒேர காரியம், அந்த வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் தன்   வாசத்ைத ைவத் , பட்டயத்ைத 
எ த் க் ெகாண்   றப்பட ேவண் யேத. க னமான த ணம் வந்தேபா  அவன் அங்  
ெசன்றான் . ேதவன் அவ க்காக  த்தம் ெசய்தார.் அந்த  த்தத் ல் அவன் ராஜாக்கைள 
  ய த்தான் .
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இேதா அவன்   ம்  வந்  ெகாண்  ந்தான் . ஆெமன், எல்லாேம அப்ெபா   
  ந்  ட்ட . சேகாதரேன, அவனால்   ச்ச ட   ந்த . வா பர் அைனவ ம்  ஆர்ப்பரித்  
ேதவைனத்   த் க் ெகாண்  ந்தனர.் ஆ ரகாம்   ம்  வந்  ெகாண்  க் றான் . அவைனச ்
சந் த்த  யார?் சாேல ன்  ராஜாவா ய ெமல் ேசேதக் . அவர்கள் என்ன ெசய்தனெரன்  
பா ங்கள்.  த்தம்   ந்த டன் , அ ல் ெவற்  ெபற்ற  ற , அவர்கள் உட்கார்ந்  ெகாண் , 
    ந் ல் ஒன்றாக பங்  ெகாண் , ஒ வேராெடா வர் உைரயா னர். ஓ, அைதத் தான் 
ேதவன் தம்  ள்ைளகள் இன் ர  ெசய்ய ேவண் ெமன்    ம்  றார.்

“சேகா.  ரன்ஹாேம, உங்கைளக்    த்ெதன்ன? நீங்கள்  ேப க் ெகாண்  க் ம் உங்கள்  
சைபையக்   த்ெதன்ன?'' நாங்கள்  ஆ ரகா ன்  சந்த யார,் அவர்கள் ஆ ரகா ன்  ராஜரீக 
சந்த யார.் நாம்   ஸ்  இேய  ன்   லம் ஆ ரகா ன்  சந்த யாரா  வாக் த்தத்தத் ன்ப  
அவ டன்   தந்தரராய் இ க் ேறாம். ஆ ரகாம்   தந்தரவாளியானால், நா ம்  தந்தரவாளிேய, 
நான் ஆ ரகா டன்   தந்தரவாளியா  க் ேறன் , நீங்க ம் அப்ப ேய. அ  எப்ப  வந்த ?அ  
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட   ஸ்  இேய  என் ம் ராஜரீக சந்த  ன்   லம்   வாசத் னால் 
வந்த . ஆ ரகாம்  தன்  மாரைன மரித்ேதாரி  ந்  பாவைனயாகப் ெபற் க் ெகாண்டான் . நாம் 
 மாரர ் அல்லா  ந்தேபா , ஒ   மாரைன ெபற் க் ெகாண்ேடாம் . அங்  அைடய நமக்  
வ ேய இ க்க ல்ைல. ேதவன் தம   மாரைன ேதான்றப்பண்ணி நம் டம் அ ப் னார.் அவர ்
வந்  நம  பாவங்க க்காக தண்டைன அ ப த்தார.் அவ ைடய மரணத் ன்   லம் நான்  
 தந்தரனாேனன். ஓ, என்ேன பார்த் ர்களா?  சா ன்  ெபால்லாங்  அைனத் ம்   ன்னால் 
தள்ளப்பட்   ட்ட . ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம்!
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ெஜயங்ெகாண்ேடாம்! உங்களில் எத்தைன ேபர ் இன் ர  
ெஜயங்ெகாண்டவர்களா  க் ன் ர்கள்? உங்கள்  கரத்ைத நான் காணட் ம்.  “ேதவ ைடய 
  ைப னால் நான் ெஜயங்  ெகாண்  க் ேறன் . ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம். இப்ெபா   நான் 
என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  நிைனக் ேறன்  ெதரி மா? இங்  ந்  ெதாடங்  உங்கைளப் பா  
இர  ைவத்  க்க   ம்  ேறன் . நாெமல்லா ம் ஒ  நல்ல  ர ஷ்ைட ஆராதைன ல் பங்  
ெகாள்ேவாம். நம  வாழ்க்ைகைய அவ க்க அர்ப்பணித் , நம   ர ஷ்ைடைய   ப் த் க்  
ெகாள்ேவாம். அப்ப  ெசய்ய ேவண் ெமன்  எத்தைன ேப க்  ேதான்  ற ? என் இ  
கரங்கைள ம் நான் உயர்த்   க் ேறன்  -  என் இ தயத்ைத ம் ட, என் வாழ்க்ைக 
  ஸ்  க்காக ேபச ேவண் ெமன்  நான்   ம்  ேறன் .   ஸ்  க்  என்  ர ஷ்ைடைய 
  ப் த் க்ெகாள்ள   ம்  ேறன் . அவ ைடய  த்தம் என்   யத் ல் ெசய்யப்படேவண் ம், 
என்  த்தம்  ன்னால் தள்ளப்பட ேவண் ம். அவ ைடய  த்தம் மாத் ரேம ெசய்யப்படேவண் ம். 
நான் ெஜயங்ெகாண்டவனின்  நைடேபாட   ம்  ேறன் . அ  நான் என்பதனால்  அல்ல. அவர ்
 ரசங் த்த   ேசஷம் மனிதனால் ஏற்ப த்தப்பட்ட ஸ்தாபன ேகாட்பா களினா ம் 
மற்றைவகளி ம் அவ   வைத நான் அ ேவன். நாம் ெபற்  க்க ேவண் ய மகத்தான ெவற்  
சத்   னால்  தைட ெசய்யப்பட்  வ  ற . ேதவேன, இந்த பட்டயத்ைத நான் உ வட் ம்.அ  
பளிங்  ேபால்  ரகா க்கட் ம். நான் அணிவ த்   ன் ெசல்ேவனாக. என்  த்தம்  ன்னால் 
தள்ளப்பட் , இ  ற ம் க க் ள்ள பட்டயம் வ  ண்டாக்   ன் ெசல்வதாக.

61

இப்ெபா   நாம் எ ந்  நின்  நம   ர ஷ்ைடையப்   ப் த் க் ெகாள்ேவாம். 
ஒவ்ெவா வ ம் தனிப்பட்ட  தத் ல் உங்கைள கர்த்த க்ெகன்   ர ஷ்ைட ெசய்  
ெகாள் ங்கள் . நாம் ஒவ்ெவா வ ம் ேதவனிடத் ல்  நம  கரங்கைள உயர்த் ேவாம்.

எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, எங்க க் த ் ெதரிந்த வைரக் ம் இன் ர  எங்கைள 
உமக்ெகன்   ர ஷ்ைட ெசய்  ெகாள் ேறாம் . நாங்கள்  சகலத் க் ம்  தந்தரவாளிகள்  
என்பைத அ ந்  க் ேறாம். கர்த்தரா ய இேய ேவ, அைத நீர ்வாக்களித்  க்  ர், நாங்கள்  
அைத   வா க் ேறாம்.கர்த்தாேவ, எங்கள்    வாசத்ைத உம  வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் 
நாங்கள்  ைவக்காமல் ேபானால்,அைத நாங்கள்  ஒ க்கா ம்  அைடய  யா . நீர் ேவதத் ல், “என்
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மாம்சத்ைதப்   த் , என் இரத்தத்ைதப் பானம் பண்  றவ க்  நித் ய  வன் உண் . அவன் 
ஆக் ைன  ர்ப்  அைடயாமல்  மரணத்ைத  ட்  நீங்   வ க் ள்   ரேவ க் றான் ' என்  
    க்  ர.்''என் மாம்சத்ைதப்   த்  என் இரத்தத்ைதப் பானம் பண்  றவ க்  நித் ய 
 வன் உண் , நான்  அவைனக் கைட  நாளில் எ ப் ேவன் '' என்ப  வாக் த்தத்தமா ள்ள . 
அப்ப த்தான்  நீர ்    க்  ர.் அைத நாங்கள்    வா க் ேறாம்.

கர்த்தரா ய ேதவேன, பரி த்த ஆ ேய, எங்கள்  ேமல் அைசவா ம். ஓ, ேதவேன, அைசவா ம்! 
ஓ,கர்த்தாேவ, எங்க க் ள்  அைசவா ம்!  வ ள்ள ேதவனின் ஆ ேய எங்கைள 
ஏற் க்ெகாள் ம்.   ஸ்  ன்  நாமத் ல் எங்கைள ஏற் க்ெகாள் ம். என்ைன  த் கரி ம். 
என்ைன வைன ம், ஓ, ேதவேன, என்ைன ேதவ ைடய  மார ைடய சாய ல் உ வாக் ம். 
கர்த்தாேவ, என்ைன ஏற் க்ெகாள் ம். நான் உம் ைடயவன் . இந்த சைபைய உமக்களிக் ேறன் . 
கர்த்தாேவ, இங் ள்ள ஒவ்ெவா  ஆத் மாைவ ம்  என்ேனா   ட உமக்களிக் ேறன் . எங்கைள 
வைன ம், உ வாக் ம். எங்கள்  பாவமான ெபால்லாத வ கைள  ட் , உம  வாக் த்தத்தத் ன்  
ேமல் எங்க க் ள்ள   வாசத்ைத நாங்கள்  ைவப்ேபாமானால்,எங்க க்  ெவற்  ேமல் ெவற்  
அளிப் ர ்என்  அ ந்  ெகாள்ள அ ள்   ரி ம். அைத நீர ்வாக்களித்  க்  ர.்

கர்த்தாேவ, சாத்தான் எங்க க்   ங் ைழக்க   யா . அவனால் இயன்றைத அவன் 
ெசய்யக்  ம். ஆனால் அவனால் எங்கைளத் ெதாட   யா . அவைன ஒ   ைற நீர ்ேயா ன்  
ேமல் அ ழ்த்   ட்டேபா  நீர,் ''அவ ைடய  ராணைன எ த் க் ெகாள்ளாேத“ என் ர். அவன் 
மற்ெறல்லாவற்ைற ம் ெசய்தான் . ஆனால்  ராணைன மாத் ரம் அவனால் எ த் க்ெகாள்ள 
  ய ல்ைல. ஏெனனில் உம  வாக் த்தத்தம் இன்ன ம் ேயா க்  இ ந்த .
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ேதவேன, நீர ் இன்ைறக் ம்  அேத ேதவனாக இ க்  ர.் உமக்  ெசாந்தமானவர்கைள நீர ்
பா காக்  ர்.அ  உண்ைமெயன்  நாங்கள்  அ ேவாம். நாங்கள்  ம ப  ம் எங்கைள 
 ர ஷ்ைட ெசய் ேறாம். கர்த்தாேவ, எங்கள்    வாசத்ைத நாங்கள்  அ க்ைக  ம் 
இந்ேநரத் ல் பாவ ள்ள எங்கள்  ஆத் மாக்கைள க  ய  ம்.   ஸ்  இேய ேவ .  எங்கைள 
ஏற் க்ெகாள் ம். கர்த்த ைடய இராப்ேபாஜனத்ைத நாங்கள்  உட்ெகாள் ம் ேபா , எங்க டன்  
எங்கள்  இ தயத் ல் ேப ம். நாங்கள்  எங்  தவ   க் ேறாம் என்பைத எங்க க்  காண்  ம் . 
அதற்காக நாங்கள்  தாழ்ைமேயா  மனஸ்தாபப்ப   ேறாம். கர்த்தாேவ, என் பாவங்கள் 
அைனத்ைத ம் நான்  தாழ்ைம டன்  ப  டத் ன்  ேமல் ைவக் ேறன் . கர்த்தாேவ, என்ைன 
தாழ்ைம டன்  உம  வார்த்ைத ன்  ேமல் ைவத்  இரக்கத் க்காக ெகஞ்  ேறன் .

கர்த்தாேவ, இேதா நான் இ க் ேறன் . உம   த்தப்ப  எனக்  ெசய் ம். கர்த்தாேவ, அ ேவ 
இந்த சைப ன்   க் ரலா ள்ள . “உம   த்தப்ப  எங்க க்  ெசய் ம்''. கர்த்தாேவ, எனக்காக 
மாத் ரேம நான்  ேபச    ம். ஆனால் இவர்க ம் அவர்க ைடய இ தயங்களில் அைதேய 
  வா க் ன்றனர ் என்  நான் நம்  ேறன் . உம   த்தத் ற்ேகற்ப எங்க க்  ெசய் ம். 
நாங்கள்    வா க் ேறாம். நாங்கள்    ஸ்  இேய  ல் நிைலத்  க் ம் வைரக் ம் 
 தந்தரவாளி களாக இ க் ேறாம் என்பைத அ ந்  க் ேறாம். நாங்கள்   ங்காசனத் க்  
 ன்பாக அவேரா   ட  தந்தரவாளிகளா  க் ேறாம்.

எங்கேளா   ட இ ப் ராக. எங்கள்  மத்   ள்ள  யா ைய  கப்ப த் ம். இன் ர  
 யா ப்பட்ட சரீரம் இ க் மானால், அைத ெதாட்   கப்ப த்  ராக. கர்த்தாேவ, இைத 
அ  ம்.  யா  ள்ள ஆத் மா இ க் மானால் , அ  இப்ெபா    கமைடயட் ம். அந்த 
ஊன ள்ள ஆத் மா ேநராகட் ம். தளர்ந்த  ழங்கால்க ம் பல னமான கரங்க ம் ம ைமயாக 
எ ந்  ேதவைன ஆர்ப்பரிக்கட் ம். வனாந்தரத் ல் எங்கள்  ேதவ க்காக ஒ  ெப ம் பாைத 
இ க்கட் ம்.
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கர்த்தாேவ, நீர ்  க் ரமாய் வ   ர ் என்    வா க்  ேறாம். கர்த்தாேவ, உம  
வார்த்ைதைய நாங்கள்  அைற  , வனாந்தரத் ல் எங்கள்  கர்த்த க்ெகன்  ஒ  ெப ம் 
பாைதைய அைமத் ,ேகாணலான வ கைள ேநராக்க அ ள்   ரி ராக. நாங்கள்  ஸ்தாபன 
ேவர்கைள அ த்ெதரிய   ைபெசய் ம். கசப்பா ய ேவைர நாங்கள்  அ த்ெதரிந் ,  ேராதம், 
ெபாறாைம, சச்சர  ஆ யைவகைள தகர்த்ெத ந் , ேதவ ைடய உண்ைமயான வார்த்ைத 
களிப்பான ந யாக ஓ ம்ப  ெசய்ேவாமாக . தாேவ, இைத அ  ம். நாங்கள்  கர்த்த ைடய 
இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெப வதற்   ன்  எங்கைள உம் டம் சமர்ப் க் ேறாம். இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ல். ஆெமன் .

சேகாதரி ஸ்ெபன்சர ் தங்கள்  சரீரத் க்காக ெஜபத்ைத ேகா  றார்கள் . பரேலாகப்  தாேவ, 
இந்த எளியவ ேயா ப பரி த்தவாட்  இங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  க்  ற இவர்கள் 
ஊைமயா  க் றார்கள்.  ' 'ஆ ரகா ன்   மாரத் யா ய இவள் ஓய்  நாளில்     க்கப்படக் 
 டாதா? ' '  .அவர்க ைடய நண்பரில் அேநகர;் அவர்கள்  உபசரித்த அவர்க ைடய பைழய 
காலத்  ேபாதக நண்பரில் அேநகர ்பரேலாகத் க்  ெகாண்  ெசல் ம் ெப ம் பாைத ல் கடந்  
ெசன்  ட்டனர.் கர்த்தாேவ, இவர்கள் மாத் ரம் சாட் யாக தனிைம ல்  டப்பட் ள்ளார்கள். 
அவர்க க்  இப்ெபா   ேவ  யா ம் இல்ைல. அவர்க ைடய  ள்ைளக ம், இங் ம் அங் ம் 
ஒ  நண்ப ம், அவ்வப்ேபா  ஒ  உற னர ்மாத் ரேம. ஆனால் அவர்கள் , ஒ  ெபரிய கா   யல் 
காற் னால்  ழ்த்தப்பட் , ஒ  மரம் மாத் ரம் தனிைம ல் நிற்ப  ேபால் இ க் றார்கள் . 
ேதவேன, அவர்க ைடய ேவர் ஆழமாக ப ந் ள்ள . ேதவேன, உம    ந்த இரக்கத் னால்  
அவர்கைளக்  கண்ேணாக்  பார்க் ம்ப  ேவண் க்ெகாள் ேறன் .  அவர்கள்  கல்வாரி  மைல ல்
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நின்  ெகாண் ,   ஸ்  ன்    வாசத் ல்  ஆழமாக ேவர் ெகாண்  க் றார்கள் . இந்த 
அ ைமயான வேயா ப பரி த்த வாட்  ன்  ேமல் என் ைககைள ைவத் , அவர்க ைடய நா ன் 
  ள்ள கட்ைட க ந் ெகாள் ேறன் . அ  அவர்கைள  ட்  ெசன்  அவர்கள்  
 கமைடவார்களாக, இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல். ஆெமன் . ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. சேகாதரி ஸ்ெபன்சேர, நன் . அ  நிச்சயம் நடக் ம். அைதக்   த்  
  தள ம் சந்ேதகப்பட ேவண்டாம். சரி.

என்   வாசம் உம்ைமேய கண்ேணாக்  ற 

கல்வாரி ன்ஆட் க் ட் ேய

ெதய் க இரட்சகேர

நான் ெஜ க் ம்ேபா  எனக் ச் ெச ெகா ம்

என் பாவங்கள்  அைனத் ம் ேபாக்  ம்

நான் உம் ட  ந்  என்ெறன்ைறக் ம்

வ   லகா  ப்ேபனாக

கவனி ங்கள் ,என் டன் ேசர்ந்  பா ங்கள்.

வாழ்க்ைக ன்  இ ண்ட பாைத ல் நான்  நடந் 

என்ைன  யரம்  ழ்ந்  ெகாள் ம்ேபா 

என் வ காட் யா  ம்

இ ள்  பகலாக மாறக் கட்டைள  ம்

 யரத் ன்  கண்ணீைரத்  ைட ம்

ஓ, இந்நாள்  தற்ெகாண்  நான்

  வ ம்உம் ைடயவனா  ப்ேபனாக

இப்ெபா   உங்கள்  இ தயத் ன்  ஆழத்   ந் . ேதவன் மாத் ரேம அைத அ வார். 
உங்கள்  இ தயத் ன்  ஆழத்   ந் , ''கர்த்தாேவ, இந்நாள்  தல் நான்   வ ம் உம் ைடயவ 
னா  ப்ேபனாக'' என்பைத உண்ைமயாகேவ     ர்களா? அந்த கைட  பாகத்ைத நாம் 
ம ப  ம் பா ேவாம்.

நான் உம் ட  ந்  என்ெறன்ைறக் ம்

வ   லகா  ப்ேபனாக

இப்ெபா   எல்ேலா ம் ேசர்ந் . மந்ைத ன்  மகத்தான ேமய்ப்பேர, நாங்கள்  இவ் தம் 
ெஜ க்க ேவண் ெமன்  எங்க க்  நீர ்ேபா த்  க்  ர.்  (சேகா.  ரன்ஹா ம் சைபேயா ம் 
ஒன்  ேசர்ந்  ெஜ க் ன்றனர ் -  ஆ . பரேலாகத்   க் ற எங்கள்   தாேவ, உம் ைடய நாமம் 
பரி த்தப்ப வதாக. உம் ைடய ராஜ்யம் வ வதாக. உம் ைடய  த்தம் பரேலாகத் ேல 
ெசய்யப்ப  ற ேபால்    ேல ம் ெசய்யப்ப வதாக. எங்க க்  ேவண் ய ஆகாரத்ைத 
இன்  எங்க க் த ் தா ம், எங்க க்   ேராதமாய்  ற்றம் ெசய் றவர்க க்  நாங்கள்  
மன்னிக் ற  ேபால், எங்கள்   ற்றங்கைள எங்க க்  மன்னி ம். எங்கைளச் ேசாதைனக் ள் 
 ரேவ க்கப்பண்ணாமல்  ைம னின்  எங்கைள இரட் த் க்ெகாள் ம், இராஜ்ய ம் 
வல்லைம ம் ம ைம ம் என்ெறன்ைறக் ம் உம் ைடயைவகேள. ஆெமன் . நீங்கள்  உட்காரலாம்.
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நான் சேகாதரி ெஷப்பர்ட் ன்   ள்ைளக்காக இப்ெபா   ெஜபத்ைத ேகா  ேறன் . அந்த 
 ள்ைளக்  ெஜபம் ெசய்ய ேவண் ெமன்  சற்   ன்  என்ைனத் ெதாைலேப  ல் 
ேகட் க்ெகாண்ட  இப்ெபா   என் நிைன க்  வ  ற . அந்த  ள்ைளக்காக நான்  
ெஜ த்ேதன் . அைத சந் க்க எனக்    க்கப்பட்   ந்த . ஆனால்  ட் க் ச் ெசல்ல 
  ய ல்ைல. அந்த    ெபண் க்  ஜ ரம் என்ப ல் சந்ேதக ல்ைல. உங்க க்  அ  
ெதரி ம்.  ல சமயங்களில் தைசகள்  ேமேல இ த் க் ெகாண் , நீங்கள்  அைத உ    ட 
ேவண் ம்.   ம  ேஹ க் ம், மற் ம் பல க் ம் அப்ப த்தான்  ஆ ற் , அ  எங்  
பார்த்தா ம் உள்ள  ஷ ஜ ரம். அவள் ....  நான் அவ க்காக ெஜ த்ேதன் . ஒன்ப  மணிக்  
அல்ல  ஆராதைன    ம் ேநரத் ல்  ழந்ைத ன்  உடல்  நிைல ேதற ல்ைலெயன்றால், எனக்  
அைத அ  த்தால் , நாங்கள்   ட் க் ச் ெசல்ேவாம் என் ம், அ  ேத   ந்தால்  சரியா  
  ெமன் ம் அவர்களிடம் ெசால்   ந்ேதன் . இப்ெபா   நாம் இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  
ெகாள் ம்  ன் , அந்த  ள்ைளக்காக தாழ்ைமேயா  ெஜ ப்ேபாம்.
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கர்த்தரா ய இேய ேவ, அந்த  ழந்ைதக்  என்ன வயெதன்  எனக் த் ெதரியா . ஆனால் 
கர்த்தாேவ, அ  இங் ள்ள அன்பார்ந்த  ஷர்கள் ஒ வரின்  -  எங்கள்    வா  ஒ வரின்  - 
 ழந்ைத.  அ  சேகாதரி  ெஷப்பர் க் ம்  சேகாதரன்  ெஷப்பர் க் ம்  நீர்  அளித் ள்ள  ஒ 
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இரத் னம். அதன் ேமல் நீர ் கவனமா  ந் , அைத ஆ ர்வ த்  பா காத்  அதற்  
 கத்ைதயளிக்க ேவண் ெமன்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். அைத நாங்கள்  உரிைம ேகா  ேறாம். 
இந்த ெசய் க் ப ் ன்  நாங்கள்  அைத உரிைம ேகா  ேறாம். ேதவ ைடய ம ைமக்ெகன் ம் 
அவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  ம் நாங்கள்  உரிைம ேகா  ேறாம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் 
அந்த  யா   ள்ைளைய  ட் ப் ேபாவதாக. அ  ேதவ ைடய ம ைமக்ெகன்  ேத   கம் 
ெப வதாக. அ  உைரக்கப்பட்  ட்ட , அ  நிச்சயம் நிைறேவ ம், ஆெமன். நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா?'

நீங்கள்  சந்ேதகப்படாமல்   வா த்தால், அவர ்நிச்சயம் உங்கைள ெவளிேய 
ெகாண்  வ வார.்
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உங்கள்  பாரத்ைத கர்த்தரிடம்  ெகாண்  ெசன்  அங்ேக  ட்    ங்கள் .

அங்ேக  ட்    ங்கள் , ஓ, அங்ேக  ட்    ங்கள்

உங்கள்  பாரத்ைத கர்த்தரிடம்  ெகாண்  ெசன்  அங்ேக  ட்    ங்கள் .

நீங்கள்  சந்ேதகப்படாமல்   வா த்தால், அவர ்நிச்சயம் உங்கைள ெவளிேய 
ெகாண்  வ வார.்

உங்கள்  பாரத்ைத கர்த்தரிடம்  ெகாண்  ெசன்  அங்ேக  ட்    ங்கள்  
(அவ்வள தான்  நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் ம்)

நீங்கள்  உடல்வ  னால்  அவ  ற்  உங்கள்  ஆேராக் யத்ைத   ம்பப்ெபற 
  யாமல்  ேபானால்

பரேலாகத் ன்  ேதவன் ெஜபத் ற்  ப லளிக் றவர ்என்பைத நிைன  
  ங்கள்

உங்க க் ள்ள வ ைய ேதவன வார், அவர ்இரட் த்   கமாக்க    ம்

உங்கள்  பாரத்ைத கர்த்தரிடம்  ெகாண்  ெசன்  அங்ேக  ட்    ங்கள் .

நாம் கைட  சரணத்ைத பா ம் ேபா  ஒ வேராெடா வர் ைக  க் ேவாம்.

அங்ேக  ட்   ங்கள்  (ஐக் யம், உங்க க் த ்ெதரி ம்,ஐக் யப்ப தல்)

அங்ேக  ட்   ங்கள்  (கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்)

உங்கள்  பாரத்ைத கர்த்தரிடம்  ெகாண்  ெசன்  அங்ேக  ட்    ங்கள்

நீங்கள்  சந்ேதப்படாமல்   வா த்தால்,அவர ்நிச்சயம் உங்கைள ெவளிேய 
ெகாண்  வ வார்

உங்கள்  பாரத்ைத கர்த்தரிடம்  ெகாண்  ெசன்  அங்ேக  ட்    ங்கள் .

ஓ, அவர ் அற் தமானவர் அல்லவா? நாம் அ க்ைக  ட ம்   வாசத் ட ம், நம  
பாவங்கைள நாம் அ க்ைக ட் , நம  பாவங்கள்  அைனத் ம் மற க் கட ல் 
ேபாடப்பட்  ட்ட  என்    வா ப்ேபாம். ஒ வன்  தன் பாவங்கைள அ க்ைக ட்டால் , 
அைவகைளப்ேபாக்க ேதவன் நீ  ள்ளவரா  க் றார். பா ங்கள்? அைவ இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தத் ன்  கட ல்  ேபாடப்பட் , இனி ஒ ேபா ம் நிைன   ரப்ப வ ல்ைல. 
ெவண்ைமயாக் ம்  ரவத்ைதக்   த்  ெபண்களா ய உங்களில் எத்தைன ேபர ்
அ ந்  க்  ர்கள்? நீங்கள்  அைனவ ேம, ஒ  ெதாட்  நிைறய ெவண்ைமயாக் ம்  ரவத்ைத 
எ த் க் ெகாண்  அ ல் ஒ  ெசாட்  க ப்  ைமைய ஊற் ங்கள் . அ  தான் உங்கள்  
பாவங்கள், நீங்கள்  ெதாட்  ன்  அ ேக நின்  ெகாண் , ஒ  ெசாட்  க ப்  ைமைய 
 ப்    ந்  அ ல் ஊற் ப் பா ங்கள். அந்த ைமைய காண   றதா? அதற்  என்ன 
ேநர்ந்த ? அந்த க ப் ைம என்ன ஆன ? அ  ெவண்ைமயாக் ம்  ரவத் ல் ஊற்றப்பட்டேபா , 
அந்த  ரவம்  க ம் சக்  வாய்ந்த காரணத்தால் , அதன் நிறத்ைத அ  எ த் ப் ேபாட்  ட்ட . 
அைத இனிேமல் காணேவ   யா . அ  என்ன? அ  ேபாய் ட்ட . அ  நித் யமாக 
காணாமற்ேபாய்  ட்ட . அ  என்ன? அந்த ைமேய ெவண்ைமயாக் ம்  ரவமா  ட்ட . 
அ க்ைக ெசய்யப்பட்ட ஒவ்ெவா  பாவத் க் ம் இேய    ஸ்  ன்  இரத்தம் அவ் தேம 
உள்ள . அ  என்ன? அ  மறக்கப்பட்  ட்ட . அ    ந்  ட்ட , அ  நீக்கப்பட்  ட்ட , 
அ  தள்ளப்பட்  ட்ட , அ  ரத்  ெசய்யப்பட்  ட்ட . அ  இனி ஒ ேபா ம் உங்க க்  
 ேராதமாக நிைன   ரப்ப  ல்ைல.
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(சைப  ள்ள ஒ  சேகாதரி ேப  றாள்  - ஆ  )71

யாேரா எங்  ந்ேதா என் ெபயைரக்  ப்   றார்கள்.(அந்த சேகாதரி அப்ெபா   தான்  
 கமைடந்ததாக சாட்     றாள்). நல்ல , கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்! அல்ேல யா கர்த்த க்  
நன்  ெச த் ங்கள் . நாம் கர்த்த க்  நன்  ெச த் ேவாம். ஓ, ேதவேன, உம  நன்ைமக்காக 
நாங்கள்  உம்ைம    க் ேறாம்.  ஆம்,   ன்னால்  உள்ள  அந்த  எளிய  ஆத் மா  ெதாடப்பட்டாள்.
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கர்த்தர் அவைளத் ெதாட்டார.் சரி. நம் ைடய பல னங்கைளக்   த்  ெதாடப்படக்  ய 
 ரதான ஆசாரியராய் அவர ்இ க் றார.்

ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் உ  யான, நிச்சயமான நங் ரம் என்பைத நிைன ல்  
ெகாள் ங்கள் ... பா ங்கள்? உங்கள்    வாசத்ைத அதன் ேமல் ைவத் , அைசயாமல் அ ல் 
உ  யாய் நில் ங்கள் .உங்கள்    வாசத்ைத அங்  ைவத் , அைத  ன்  ைக ல் எ த் க் 
ெகாண் ,  “நான்  ம ப  ம்  யற்  ெசய்ேவன்” என்   ற   யா . அைத அங்  ைவத்  
 ட் , அ ல் உ  யாய்  தரித்  ங்கள் . ஆம், ஐயா, ஆேபல் ெசய்த  ேபால, உங்கள்   ய 
எண்ணங்க க்  நீங்கள்  மரிக்கேவண் ம்.  ' 'ேதவேன, இ  உம் ைடய வார்த்ைத. இ  என் 
ெசாந்த க த்தல்ல. இ  உம் ைடய வார்த்ைத'' என்  மட் ம்   ங்கள். ஆேபல் கன்மைல ன்  
ேமல் மரித்தான். அவர ் அந்த சேகாதரிைய ெதாட்ட  ேபால உங்கைள ம் ெதா வார். அ  
அவ்வள   லபமான .

நாம்  யல் ேறாம்... நாம் அல்ல, அைத  க ம் க ன மாக்க சாத்தான்  யல் றான் . அவன் 
“ஓ உங்க க் த் ெதரி மா, அ  கடந் ேபான காலத் க் ரிய  என் றான் . அவர்கள் 
அ  வா கள் .

ஆனால்   வா க் ற உங்க க்ேகா அவர ்  ைலேயறப் ெபற்றவராக இ க் றார.் அவர ்
ேதைவப்ப ம் ேபா  மாத் ரம்  கர்த்தர் அல்ல, அவர ் ைலேயறப்ெபற்ற கல், அவர ்  வ ள்ள 
கல் டம் வ ம்  ைலேயறப்ெபற்ற கல்லாக,  ைலக்கல்லாக இ க் றார.் ஓ, என்ேன ! ஓ, இந்த 
கல்ைலத் ெதா  றவன்   கமைடவான்  அவ்வள தான் . ஆெமன் .

இப்ெபா   நாம் கர்த்த க்  நன்  ள்ளவர்களாய்  இ க் ேறாம் அல்லவா? நாம் 
ம ழ்ச் ெகாண்டவர்க ளாய் இ க் ேறாம். கர்த்தர் ேதவனா  ப்பதால் நான் ம ழ்ச்  
ெகாள் ேறன் . ஆெமன். அவர ் இள ய மனம் ெகாண்ட  தாவா  ப்பதால் நான் 
ம ழ்   ன்ேறன் . அவர ்இரக்கம் நிைறந்தவர், தம  வார்த்ைதைய கனம் பண்  றவர், தம  
உடன்ப க்ைகைய ஒ  ேபா ம் மறவாமல் அைதக் காக் றவர். அவர ் தம  உடன்ப க்ைகைய 
ெசய்தவர.் அவேர சகல சத் யத் க்  ம் ஊற் . பா ங்கள்? எல்லா காலத்  ம் கலப்பட மற்ற 
சத் யத்ைதத் த ர ேவெறான் ம் இ க்க   யா . அவர ் ேப ம் ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் 
 ைழயற்ற . இ  அவ ைடய வார்த்ைத, ஓ, ேதவேன, அதன்ேமல் நான் ெகாண் ள்ள   வாசம்
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உ  யா  ப்பதாக. ஆெமன். அப்ெபா   வார்த்ைத  ைழயற்ற  ேபால் அ  ம் 
 ைழயற்றதா  க் ம். அப்ப ப்பட்ட   வாசம் ெகாள் ம்ேபா ; வார்த்ைத எைத 
ேவண் மானா ம் ெசய் ம்.அ     ள்ளைத அ  நிைறேவற் ம். ஆெமன் . கர்த்தாேவ, என்ன 
 த் கரி ம், என்ைன ேசா த் ப்பா ம், என்ைன  த் கரி ம், என்ைன  கமாக் ம், என்ைன 
பா காக் ம், என்ைன ஆ ர்வ  ம், உம  இரக்கத்ைத எனக்  அ  ம் என்பேத நான்  ேதவனிடம் 
ஏெற க் ம் ெஜபம். ஆெமன் .

இப்ெபா   நான் 1  ெகாரிந் யர ்11ம் அ காரம் 23ம் வசனம் ெதாடங்   ல வசனங்கைள 
ப க்கப்ேபா ன்ேறன் .
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நான் உங்க க்  ஒப்  த்தைதக் கர்த்தரிடத் ல் ெபற் க் ெகாண்ேடன் . 
என்னெவனில் கர்த்தரா ய இேய  தாம் காட் க் ெகா க்கப்பட்ட அன்  
இராத் ரி ேல அப்பத்ைத எ த் .

ஸ்ேதாத் ரம் பண்ணி, அைதப் ட் : நீங்கள்  வாங் ப்    ங்கள் , இ  
உங்க க்காகப்  ட்கப்ப  ற என் ைடய சரீரமா  க் ற  :  என்ைன 
நிைன க்  ம்ப  இைதச் ெசய் ங்கள்  என்றார்.

ேபாஜனம் பண்ணின ன்  அவர ் அந்தப்ப ேய பாத் ரத்ைத ம் எ த்  :  இந்தப் 
பாத் ரம் என் இரத்தத் னாலா ய   ய உடன்ப க்ைகயா  க் ற : நீங்கள்  
இைதப்பானம் பண் ம்ேபாெதல்லாம் என்ைன நிைன    ம்ப  இைதச் ெசய் ங்கள்  
என்றார்.

ஆைகயால் நீங்கள்  இந்தஅப்பத்ைதப்   த்  இந்தப் பாத் ரத் ல்  பானம் பண் ம் 
ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் வ மள ம் அவ ைடய மரணத்ைதத் ெதரி க்  ர்கள் .

இப்ப   க்க, எவன் அபாத் ரமாய்க் கர்த்த ைடய அப்பத்ைதப்   த் , 
அவ ைடய பாத் ரத் ல் பானம் பண்  றாேனா, அவன் கர்த்த ைடய சரீரத்ைத ம்  
இரத்தத்ைத ம்   த் க்  ற்ற ள்ளவனா  ப்பான் .

எந்த ம ஷ ம் தன்ைனத்தாேன ேசா த்த ந் , இந்த அப்பத் ல்   த் , இந்தப் 
பாத் ரத் ல் பானம் பண்ணக்கடவன் .

என்னத் னாெலனில், அபாத் ரமாய்ப் ேபாஜனம் பானம் பண்  றவன் , 
கர்த்த ைடய சரீரம் இன்னெதன்  நிதானித்  அ யாத னால், தனக்  ஆக் ைனத் 
 ர்ப்  வ ம்ப  ேபாஜனபானம் பண்  றான் .

இ னி த்தம்,  உங்களில்  அேநகர்  பல ன ம்   யா  ள்ளவர்
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க மா  க் றார்கள் , அேநகர ்நித் ைர ம் அைடந்  க் றார்கள்.

நம்ைம நாேம நிதானித்  அ ந்தால்  நாம் நியாந் ர்க்கப்ேடாம்.

நாம் நியாயந் ர்க்கப்ப ம்ேபா  உலகத்ேதாேட ஆக் ைனக்  ள்ளாகத் 
 ர்க்கப்படாதப க் ,கர்த்தராேல  ட் க்கப்ப  ேறாம்.

ஆைகயால், என் சேகாதரேர, நீங்கள்  ேபாஜனம் பண்ணக் 
  வ ம்ேபா ,ஒ வ க்காக ஒ வர ்காத்  ங்கள்

இைத நான்  ற   ம்  ேறன் . இேய  மரிப்பதற்காக ெசல்வதற்   ன் , அவர ் அங்  
ெசல் ன்றார ் என்  அ ந்தவராய் இந்த கட்டைளைய ெகா த்தார். அவர ் எைதக்  த்  
ேப  றார் என்   ஷர்கள்  யந்  இைத அப்ெபா   எ  ைவத்தனர். அவர,் ''இந்தப் பாத் ரம் 
என் இரத்தத் னாலா ய   ய உடன்ப க்ைக யா  க் ற . நீங்கள்  இந்த அப்பத்ைதப்   த்  
இந்தப் பாத் ரத் ல்  பானம்பண் ம் ேபாெதல்லாம் நான் வ மள ம் என் மரணத்ைதத் 
ெதரி க்  ர்கள் '', என்றார். ஓ, அந்த  ைலேயறப் ெபற்ற வார்த்ைதகள்.
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 ஷர்கள், அவ ைடய மரணத்ைதத் ெதரி த்தல்'' என்  அவர ்  வதன்  அர்த்தம் என்ன? நாம் 
எப்ப  அைத ெசய்வ ?'' என்   யந்தனர் என்ப ல் ஐய ல்ைல. அ  அவர்க க் ப்   ராக 
இ ந்த , ஆனால் அவ க்  அப்ப  இ க்க ல்ைல. அவர ் ேதவன். அவர ் என்ன ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  அ ந்  ந்தார்.  “ெதரி க்  ர்கள் ...'' எனேவ அவர,்  ' 'நீங்கள்  ேபாஜனம் 
பண்ணக்  வ ம் ேபா ...'' என்றார்.

இப்ெபா  ,  ' 'அபாத் ரமாய்ப் ேபாஜனபானம் பண்  றவன் '' இங்  வந்  தன்ைனக் 
  ஸ்தவன்  என்  அைழத் க்ெகாண்  கர்த்த ைடய சரீரத்ைத உட்ெகாண்   ற  ெசன்  
உலகத்ேதா  வாழ்ந் ,   ஸ் ைவ ம் அவ ைடய வல்லைமைய ம் ம த ப்பானானால்; 
நீங்கள்  ேதவ க்  ெபரிய அவம ைமைய  ைள க் ன் ர்கள் . நீங்கள்    ஸ் ைவ 
அவம க் ன் ர்கள் . எனேவ அ ல் பங்  ெகாள்ளா ர்கள் . ஆனால் உங்க க் ள்ள 
எல்லாவற்ைறக் ெகாண் ம் நீங்கள்  சரியாக வாழ  யன் , உங்கைளக்    ஸ்தவனாக ம், 
நீங்கள்    ஸ் ைவ ேந க் ன் ர்கள்  என் ம் காண் த்தால், அ ல் பங்  ெகாள்வ  உங்கள்  
கடைமயா ம்.

இப்ெபா  ... அ  பரி. ேயாவான் 6ம் அ காரம் என்  நிைனக் ேறன் . இேய  “என் 
மாம்சத்ைதப்   த் , என் இரத்தத்ைதப் பானம்பண்  றவ க்  நித் ய  வன் உண் ; நான் 
அவைனக் கைட  நாளில் எ ப் ேவன் '' என்றார். அ  ம ைமயான வாக் த்தத்தம் அல்லவா? 
'நான் அவைனக் கைட  நாளில் எ ப் ேவன் '' என்ப .

75

நீங்கள்  எதற்காக இங்  க்  ர்கள்? என்  எப்ெபா  தாவ  நிைனத் ப் பார்த்த ண்டா? 
 ள்ைளகேள, நீங்கள்  எதற்காக பள்ளிக் ச ் ெசல்  ர்கள்? தகப்பேன, நீ எதற்காக ேவைல 
ெசய் றாய்? தாேய, நீ காைல ல் எ ந் ,  ள்ைளகளின்   கத்ைதக் க  , அவர்கைள 
பள்ளிக்  அ ப் , அவர்க ைடய ப க்ைகைய  ரித் , சைமயல் ெசய் , இைவ 
எல்லாவற்ைற ம் ெசய் , இர ல்  கைளப்பா , ம ப  ம் அ த்த நாள் இைதேய   ம்ப ம் 
ெசய் ம்ப  உன்ைனத்  ண் வ  எ ? அைத ஏன் ெசய் றாய்? தகப்பேன, நீ ஏன் க னமாக 
உைழத்  எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய ேவண் ம்? இர ல்  கைளப் டன்  வ ம் ேபா , உன்  
 ழந்ைதகளில் ஒன்   யா ப்பட்  க்கக ்கண்டால் அ   கமா ம் வைரக் ம் அைத ேதாளின் 
ேமல் ேபாட்  இங் ம் அங் ம் நடந் , அதற்காக நீ ஏன் அ   ெஜ க்க ேவண் ம்?  ற  
அைதேய நீ ம ப  ம் ெசய் றாய். ஞா   ேதா ம்  ள்ைளகளின்   கங்கைளக்  க  , 
அவர்கைள சைபக் க் ெகாண்  வ  றாய். நல்ல  ,  இெதல்லாம் என்ன? அவன் ஏன் 
இங்  க் றான்? இவ்வள  மாத் ரம் தானா? அப்ப யானால் அ   க ம் பரிதாபமா  க் ம் - 
 க் யமாக நீ எப்ப  ம் இவ் லைக  ட் ப் ேபாக ேவண் ம்ெமன்  அ ந்  க் ம் ேபா . 
இெதல்லாம் என்ன ?

ஓ! சேகாதரேன, இ  ேசா த்த ய ேவண் ய ேநரம், இ  த ணம் அளிக்கப்பட் ள்ள ேநரம் 
இைத ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ய த ணம் இ ேவ. இதன் இடத்ைத எ த் க்ெகாள்ளக்   ய 
ஒன்ைற என்னிடம்   ங்கள் பார்க்கலாம். இைதக்காட்  ம் ேமலான ஒன்ைற எனக் க் 
காண்  ங்கள். இவ் ல ல்  நீங்கள்  அண்டசராசரங்கைள ஆ ம் ராஜாவாக இ க்கக்   ம். 
நீங்கள்  க் ேஷவ் அல்ல  ெகன்ன யாக அல்ல  ேவ  வைக ல்  க் யமானவராக 
இ க்கக்  ம். நீங்கள்  எப்ப யானா ம் மரிக்க ேவண் ம். உண்ைம !  மரணம் எந்த ேநரத் ல் 
எந்த நி டத் ல் ேநரி ம் என்  நீங்கள்  அ யமாட் ர்கள். ஆனால் இங்ேகா, மரணம் தாக் ம் 
ேபா , நீங்கள்  நித் ய  வைனப் ெபற்  ப்பதால்  மரிக்கமாட் ர்கள் என் ம் உத்தரவாதத்ைத 
எல்லாவற்ைற ம்   ஷ் த்த ேதவனிட  ந்  -  வானத்ைத ம்   ைய ம் உைடயவரான 
ேதவனிட  ந்  - ெபற்  க்  ர்கள் .
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ஓ ேதவேன ,என் அ  வாசம்  நீங்க உத  ெசய் ம். ஓ ேதவேன, என் ஆத் மாைவ நிரப் ம், 
என்ைன  த் கரி ம், என்ைன நிரப் ம், எனக்  கட்டைள ட்  ெவளிேய அ ப் ம். நான் 
மரிக்காம  க்கட் ம். இந்த வரலாற்ைற  ற நான் உ ர ்வாழட் ம். நான்  உல ன்  ஒவ்ெவா  
 க்   ைல  ம் ெசன்  வார்த்ைதையப்  ரசங் த் ,  ைதைய  ைதக்கட் ம். ஆம், ஐயா. 
இந்தக்  கைட  நாளில்  கலப்படமற்ற  வார்த்ைதைய  ஏற் க்ெகாண் ,    ஸ்  ன்
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இச்ெசய் கள்

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

22சகலத்ைத  ைடயவர்களாக இ த்தல்

  வா களா ள்ளவரின்  அ வைட நிகழ்வதாக.

இன் ர  நீங்கள்    ஸ்  இேய  ல் ெகாண் ள்ள   வாசத் னால் உங்கள்  பாவங்கள் 
இரத்தத் ன்   ழ் உள்ளதா? இப்ெபா   நாம் இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாள்ேவாம் . நீங்கள்  
  த்  ஒ வ க்ெகா வர ்ஐக் யங்ெகாள் ம் இந்ேநரத் ல், ேதவனிடம் ஐக் யங் ெகாள் ங்கள். 
ஐக் யம் என்ப  இந்த அப்ப ம்  ராட்சரச ம் அல்ல. அ  ேதவ டன்  உைரயா வேத. நாம் 
அவ ைடய மரணத்ைத, ெநா க்கப்பட்ட சரீரத்ைத அடக்கம், உ ர்த்ெத தல் இைவகைள 
  வா க் ேறாம் என்பதற்  அைடயாளமாக இைத உட்ெகாள் ேறாம். நாம் பரி த்த ஆ  ன் 
 ரசன்னத்ைத   வா க் ேறாம். அவர ் நமக்  நித் ய  வைனத் தந்  க் றார ் என் ம், நாம் 
மரிப்ப ல்ைல என் ம் நாம் மரணத்   ந்   வ க் ள்   ரேவ த்  க் ேறாம் என் ம் 
  வா க் ேறாம். என்றா  ம் ஒ  நாள் நாம் ஒ வைர ட்  ஒ வர ்  ரிந்  ெசல்ல 
ேநரிட்டா ம், நாம் உ ர்த்ெத த ன்  ேபா  உ ேராெட ந்  ஒ வைரெயா வர் சந் த் ,  ற 
  ஸ்  இேய  ல் ஒ  சரீரமாக இைணக்கப்ப ேவாம். ஆெமன் . இந்த அ ப்பைட  ம், என் 
பாவத்ைத அ க்ைக ட் , ேதவ ைடய  மாரன் ேமல் நான் ெகாண் ள்ள   வாசத் ன்  
அ ப்பைட   ம், நாம் ெசய்ய ேவண் ெமன்  நமக்  ேதவன்  ட்  ெசன் ள்ள இந்த 
ெபா ட்க க்   ன்னால் என்ைன ம் சைபைய ம், அவர ்வ மள ம் அவ ைடய மரணத்ைதத் 
ெதரி க்க ெகாண்  வ  ேறன் .
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“இ  உங்க க்காக  ட்கப்ப  ற என் ைடய சரீரமா   க் ற . என்ைன நிைன  
  ம்ப  இைத    ங்கள் '' என்  இேய    னார.்
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எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, உம் ைடய வார்த்ைதைய நாங்கள்  ேகட் , நாங்கள்  அபாத் ரர் 
என் ம், ேதவ ைடய  மாரனின் த  ைய நம் ேய பந்  ல் ேச  ேறாம் என் ம் 
அ க்ைக   ேறாம். நாங்கள்  அபாத் ரமான   ஷ் கள். கர்த்தாேவ, நாங்கள்  ெசய்த 
பாவங்கள் அைனத் ம் மன்னி ம். இப்ெபா     வாசத் னால் நாங்கள்  கர்த்த ைடய பந் க்  
வ  ேறாம். இந்த அப்பம் கர்த்த ைடய சரீரத் ன்  அைடயாளமாக சமர்ப் க்கப்ப  ற . 
 தாேவ, இதன் ேநாக்கத்ைத இ  நிைறேவற்ற அைத பரி த்தப்ப த் ம். இ ல் பங்  ெப ம் 
ஒவ்ெவா  நப ம் தன் ஆத் மா ல் நித் ய  வைனப் ெப வாராக. இைத உட்ெகாள் ம் 
ஒவ்ெவா வ ம் தங்கள்  சரீரத் ல்  கம் ெபற் , அவர்க க்  நீர ்  த் ள்ள காலம் வைரக் ம் 
வாழ்வார்களாக. அவர்கள் தங்கள்  வாழ்நாள்   வ ம் உம்ைம ேச த் , கைட  நாளில் 
உ ர்த்ெத த ல் உ ேராெட ந் , இேய    ஸ்  ன் இரத்தத் னால்   ட்க்கப்பட்டவர்க டன்  
ஒன்  ேசர்வார்களாக. கர்த்தாேவ, இைத அ  ம், இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

''ேபாஜனம்பண்ணின  ன்  அவர ்அந்தப்ப ேய பாத் ரத்ைத ம் எ த்  இந்த பாத் ரம் என் 
இரத்தத் னாலா ய   ய உடன்ப க்ைக யா  க் ற ; நீங்கள்  இைதப் பானம்பண் ம் 
ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் வ மள ம் அவ ைடய மரணத்ைதத் ெதரி க்  ர்கள் “ என்  ேவதம் 
   ற .
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பரேலாகப்  தாேவ, இந்த  ராட்ைச பழரசத்ைத இன் ர  உமக்   ன்பாக 
  த்  க் ேறாம். பரேலாகப்  தாேவ, கல்வாரி ல்  ந்தப்பட்ட இரத்தத் க்  
அைடயாளமா ள்ள இந்த  ராட்ைசரசத்ைத பரி த்தப்ப த்த ேவண் மாய் ெஜ க் ேறாம். இேய  
  ஸ்    த்த  ரிைய ல் நாங்கள்  ெகாண் ள்ள   வாசத் ன்   லம், இந்த இரத்தத் னால் 
எங்க க்  பாவமன்னிப்  உள்ள . கர்த்தாேவ, எங்கள்  அ  வாசம்  அைனத் ம் மன்னித் , 
எங்க க்    வாசத்ைத ம்,  ரிந் ெகாள் தைல ம் அளித் , எங்கைள உம  
ஊ யக்காரராக் க் ெகாண் , எங்கள்  வாழ்நாள்   வ ம் உம்ைமச் ேச க்க அ ள்   ரி ம். 
 தாேவ, இந்த ேமைசையச்  ற்  ம் நாங்கள்     ள்ள இந்ேநரத் ல் எங்கேளா   ட இ ந் , 
நாங்கள்  உம் டன்  ெகாண் ள்ள இந்த அ ைமயான ஐக் யத் ல்  எங்கைள ஆ ர்வ ப் ராக. 
உங்கள்  இ தயங்களில் நீர ்ேப , நாங்கள்  ெசய்ய ேவண் ய ேவைலைய எங்க க்  காண்  ம். 
கர்த்தாேவ, இைத அ  ம். இந்த  ராட்ைசரசத்ைத அதன் ேநாக்கத் ற்ெகன்  
பரி த்தப்ப த் ம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் இைத ேகட் ேறாம். ஆெமன்.


