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நன் ,சேகா. பார்டஸ்  (Borders). உங்க க்  ெதரி ம், மக்கள்  மத்  ல் இ ப்ப  அ  
அ ைமயான  லாக் யமாய் இ க் ற . ேம ம்  தல்  ைறயாக  த ெஜப  ட் ல்  (Synagogue) 
இ ப்ப ,அ  எனக்   ைடத்த அரிய வாய்ப்பாக இ க் ற . இந்த   ள்களின்  ஒ ங்  
 ைறகைள ம் எப்ப யாக அைவ பா காக்கப்ப  றெதன் ம், இன் ம் அேநக 
காரியங்கைள ம் அ ந்  ெகாள்ள   ற . ேம ம் இங்  வந்  இந்த ேதவாலயத் ல் 
 தர்கேளா  ஒ   கமளிக் ம்ஆராதைனைய நடத் வ  ஒ  அ ைமயான ேநரமா  க் ம். 
நன்  சேகாதரேன, க்க நன் .
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நான் எப்ெபா  ம்  த மக்கைளக்   த்  ஒ  உணர்ைவ ெபற்றவனா  க் ேறன் . 
ஒ ேவைள இக்காைல ல் இங்  யா ம் இல்லாமல் இ க்கலாம். ஆனால் அவர்கைளக் 
  த்ததான உணர்  எனக்  எப்ெபா  ம் உண் .  தர்கள்   றஜா க க்  ெசய் ைய 
ெகா த்த  ேபால,என்றாவ  ஒ  நாளில்  றஜா  சைப ம் தர்க க்  ெசய் ைய ெகாண்  
ெசல் ம் என்  நான்    வா க் ேறன் .

எனேவ அ தாேம  தர்க க்    ைமயாக ெசன்றைட ம் ேபா , கவனி ங்கள்;  றஜா  
கதவான   டப்பட் ,அ   தர்க ைடயதா  க் ம். ஆகேவ இப்ெபா   இ தாேம 
ேநரமா  க் ற . இப்ெபா   இங்ேக உள்ேள இ ப்ப ல் நான்  க ம் சந்ேதாஷமைட ேறன் .

ேதவன் இந்த தய ள்ள   ய மனிதர், சேகாதரன்  ைமக்கல்சைன (Michaelson) 
ஆ ர்வ ப்பாராக.என்   யத் ல் நான் அவைர பார்த்தேத ல்ைல. அவர ்இங்ேக நின் ெகாண்  
இ ந்தாரா என்பைத ம் நான்  அ ேயன். ஒ ேவைள அவர ் ட்டத்தார ்மத்  ல் இ ந் ம் நான் 
அைத அ யாம  ந்  க்கலாம்.ஆனால் நான்  அவ ைடய நிகழ்ச் ைய ேகட்  க் ேறன் .

2

இப்ெபா   ேதவ ைடய ேசைவக்காக தன் ைடய  வைன ெகா த்  க் ற அந்த 
எளிைமயான   ய  த ம், ேதவ ைடய மகத்தான ஊ யக்கார மா ய அவைர நான் 
பாராட்  ேறன் .  'என் இேய ேவ“, ஆமாம்,'என் இேய ேவ”என்  அவர ்   ய  தத்ைத நான் 
  ம்  ேறன் .ஒ   தன் அவ் தமாகக்   வைத நிைனக் ம்ேபா  அ  அவ்வள  
ஆச்சரியமா  க் ற .

நிச்சயமாகேவ இங்  அெமரிக்கா ல் இந்த ேதசெமங் ம் இ க் ற  த மக்க க்  அவர ்ஒ  
  பந்தத்ைத ஏந் ச் (Torch bearer) ெசல் றவராய் இ க் றார.்என் ைடய உத்தமமான ெஜபம் 
என்னெவனில், ேதவேன   மானால் இேய  வ ம் வைரக் ம் அைத அவர ்   த் க் 
ெகாண்  க் ம்ப க்  அவ ைடய ெபல னமான, வயதான கரங்க க்  ெபலத்ைத 
ெகா த்த  ம்.அவைர நான் ெமச்  ேறன் . நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாரா ன வயதான 
  ஷர்கைள நான் ெமச்  ேறன் .

என் ைடய  ட்டாளிகளில் ஒ வரான டாக்டர்.

F.F. பாஸ்வர்த்ைத நிைன    ங்கள். எண்பத் நான்  வயதான அவைர நான்  பார்க்க உள்ேள 
ெசன்றேபா  அவ ைடய   ய வயதான கரங்கள்  ெவளிப்பக்கத் ல் இவ் தமாக இ ந்த . 
அங்ேக எண்பதாவ வய ல் என் டன் கா களில்  அயல்நாட்  ஊ யம் ெசய்  ட்  
அப்ெபா  தான்  அவர்கள் ஆப் ரிக்கா ேதசத்   ந்  வந்  ந்தார்கள். நான் அவரிடத் ல் ஓ ச் 
ெசன்  என் ைடய கரங்கைளக்ெகாண்  அவைர அைணத்ேதன் . எனக்  ெதரி ம் அவர ்
மரித் க் ெகாண்  க் றார ்என் . நான்,''என் தகப்பேன,என் தகப்பேன,இஸ்ரேவ ன்  இரத ம், 
  ைர  ர மானவேர“என்  உரக்க சத்த ட்ேடன் . அவர ் ஒ   ர ள்ள (gallant) மனிதர். 
அவர;்,''சேகாதரன்   ரான்ஹாம், இ தான் என் வாழ்நாட்களிேலேய  க ம் சந்ேதாஷமான ேநரம்;”, 
என்றார்.
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நான், ''நீங்கள்  மரித் க் ெகாண்  க்  ர்கள்  என்  உங்க க்  ெதரி மா?“என்ேறன்.

அவர;் ,  ' 'நான் மரிக்க  யா . நான் ஏற்கனேவ அ ப  வ டங்க க்   ன்னேம 
மரித்  ட்ேடன் . நான் எதற்காக   த்ேதேனா அைத கா ம்ப க் ம் மற் ம் அவர ் அந்த 
கதவண்ைட ல்  வந்  அவ ைடய  ட் ற்  என்ைன அைழத்  ெசல் ம்ப க் ம் 
காத்  க் ேறன்“,என்றார். ''அ  தான் வ ” என் ம்   னார.்

 ன்னர் நான்; நிைன  ர்ந்ேதன் ,

எல்லா மகத்தான மனிதர்களின்    யம் நமக்  நிைனப் ட்  ற ,

எப்ப ெயனில் நாம் நம் ைடய   யத்ைத  றப்பானதாக் ,

மரித் ,  ரிந்  ெசன்ற ன்  காலெமன் ம் மண ன் ேமல்

நம் ைடய அ ச் வ கைள  ட் ச் ெசல்ேவாம்.

அ  உண்ைம.

(யாேராஒ வர் சேகாதரர்,  ரான்ஹா டத் ல் ேப  றார்).
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ஆம்?

(அவர ்ெதாடர்ந்  ேப க்ெகாண்  க் றார)்

அவர ் (சேகா. பாஸ்வர்த்) அங்  நின்  ந்தவர்கேளா   ட ைக  க் னார ் என்  நான் 
ேகள் ப்பட்ேடன் .

(அவர ்ெதாடர்ந்  ேப க்ெகாண்  க் றார)்

ஆம், ஐயா,ஆம், ஆம். அைத நான் ேகள் ப்பட்ேடன் . அைவயா ம் சரிதான், சேகாதரர். ேகாப் 
(Kopp)அைத நீர ்எனக்  நிைன ப்ப த் னப யால் நான் சந்ேதாஷப்ப  ேறன் .

ஆம், மரிப்பதற்  சற்   ன் அவர ் எ ந்  தன் ஊ யத் ன்   லமாக   ஸ் வண்ைட ல் 
வந்  மனமாற்றம் அைடந்தவர்களிடம் ெசன்  நீண்ட ேநரம் ைக  க் ய ன் , தன் 
ஆ ைய ட் , அவர்கேளா  இ க் ம்ப யாக ெசன்  ட்டார்என்  அவர்கள்    னார்கள். 
எப்ேபற்ப்பட்ட  ர ள்ள மனிதர். அப்ப ப்பட்ட காரியங்கைள நான் ேந க் ேறன் .

சேகாதரர்கேள, இந்த அ ைமயான ஐக் யத்தாேரா   ட்டத்ைத நடத் ம்ப க் , இங்ேக 
லாஸ்  ஏஞ்ச ஸ்  அல்ல  ெதற் வாச ல் (அ  என்னவாக அைழக்கப்பட்டா ம்) இ ப்ப  ெப ம் 
 லாக் யமா  க் ற .அ ... நீங்கள்  எனக்  ெகா த்த அைழப்பா  க் ற . எனக்  இங்ேக 
வரேவண் ம் என்ற ஒ  தமான இ ப்  இல்லாத பட்சத் ல் நான்  இங்ேக வந்  க்க  யா .
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எல்லாவற் க் ம் ேநரி வ  ேபால் நா ம் என் ைடய ஊ ய ம்  ட்டத்தட்டஒ  
பலப்பரீட்ைசக்  (showdown) வந்  ட்டெதன்  உணர் ேறன் . நான் ஒ  கள்ளத் 
 ர்க்கதரி ெயன் ம் இன் ம் எல்லாவற்ைற ம், மற் ம் உலகத்தார்க ம்,ஸ்தாபனங்க ம் 
ேபசப்ப ம் ேபச் கைள என் ேமல் அவர்கள் ேபசத் ெதாடங்  இ க் றார்கள் . அ  வ ெமன்  
நான் எ ர்பார்த்  ந்ேதன் . இப்ெபா   வந்த  ேபால அ   ன்னேம வர ல்ைலேய என்  நான் 
ஆச்சரியப்ப  ேறன் . ஆனால் அ  இன் மாக ேமாசமாக ஆ ம் என் ம் நான் எ ர்பார்க் ேறன் .

ேம ம் சேகாதரர்கேள, என் ைடய ேசாதைனயான மற் ம்  க ம் ஆழமான  யர 
ேநரங்களில் நான் கடந்  ேபாவைத நீங்கள்  அ ந் ெகாள் ம்ேபா , உங்கள்  கரங்கைள  ரித்  
ஒத் ைழப்ைப எனக்  ெகா ங்கள். நான் உங்கைள ெமச்  ேறன் , கர்த்தர்உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. எனக்  ெதரிந்த ஒவ்ெவான்ைற ம் எப்ப ெயல்லாம் ெசய்ய    ேமா அைதச் 
ெசய் ; உங்கள்  சைபகைள ெபலப்ப த் ,சேகாதரர்கைள ஒ மனப்பாட் ல் இைணக்கேவ நான் 
இங்ேக இ க் ேறன் . அ  தான்  என் ேநாக்கமா  க் ற . நான் ஏற்கனேவ ேநற்  
இர   னப , ஒவ்ெவா   ைல  ம் வைலைய ேபாட்  ஒவ்ெவா    ய  ைள ம் 
ேதவ ைடய இராஜ்யத் ற்காக   க்க   ம்  ேறன் .

ேநற்ைறய இர  நான் காலதாமதமாக வந்ேதன், எனேவ, நாம் காலதாமதமாக  வங் ேனாம். 
 ட்டத்தட்டநான்  எப்ெபா  ம் தாமதமாக வ  றவனா  க் ேறன் . நான் ஒ    ைமயான 
ஒன்ப  மாத  ழந்ைதயாக (நிைறமாத) இ ந் ம்; இங்ேக காலதாமதமாக வந்ேதெனன் ம் 
( றந்ெதெனன் ம்) என் தாயார் என்னிடத் ல்   னார்கள் .நான் ெவ மேன ஐந்  ப ண்ட் 
எைடெகாண்டவனாக  றந்ேதன் , என் ைடய  வக்க ம் சரி ல்ைல,மற் ம் உயர்ந்த 
நிைலைய ம் நான் அைடய ல்ைல.என் ைடய   மணத் க் ம் காலதாமதமாக வந்ேதன். 
என் ைடய மைன ைய நீண்ட ேநரம் காக்கைவத்ேதன் . அ  (என் வாழ் ல்) எப்ேபா ம் 
காத் க்ெகாண்  ப்ப ம், காலதாமதமாக ம் இ ந்த . எனேவ,என் ைடய சவ அடக்கத் ற் ம் 
(funeral) நான் காலதாமதமாய் இ ப்ேபனா ல் அ  நன்றா  க் ம். அ  சரிதான். அவர்கள்  
(சேகாதரர்கள்)எவ்வள  ேநரம் காத் க்ெகாண்  க்க    ேமா அவ்வள  ேநரம் காத் க் 
ெகாண்  க்கட் ம், ஏெனனில் நா ம் என்னால்   ந்த மட் ம் அவ்வள  அ கமான ேநரம் 
  ேசஷத்ைத  ரசங் த்  என் ைடய சேகாதரர்கேளா  ஐக் யம் ெகாள்ள ம்  ம்  ேறன் . 
எனேவ, இப்ெபா  இன் ர  சற்   ரிதமாக ேபாக   ம்  ேறன் .
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இப்ெபா  , இங்ேக ஊ யக்காரர்கள் இ க் றார்கள்  என்  நான் அ ந்  ெகாள் ேறன் . 
இங்ேக நான்  ண் ைல ேபாட  யன்  ெகாண்  க் ேறன் . இப்ெபா   அங்ேக பா கள் 
உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றார்கள் .ஒ ேவைள நீங்கள்  ஆச்சரியப்படலாம். ஏன் நான்  ட 
அைழப்ைப ெகா க்க ல்ைல என் .  தலாவ  காரியம், நான் காலதாமதமாக வந்ேதன் என்  
நான்உணர் ேறன் , அ  மக்கைள ேசார்வைடய ம் இன் ம் அ  ேபான்ற காரியங்கைள ம் 
ெசய் ம். ஆனால் இ தயத்ைத ப த்த தல் (discernment) அல்ல ேவ  ஏேதா காரியத் ன்  
 லமாக ெவ மென ஒ    ய  ண் ைல ேபா ம்ேபா  அ  அவர்கைள கவரச் ெசய் ம். அதன் 
 ற  நீங்கள்  வைலைய ரித்  அவர்கைள உள்ேள ெகாண் வரலாம். எனேவ இப்ெபா   நீங்கள்  
என்ேனா  சற்  ெபா த் க்ெகாள் ங்கள் . ஆ யானவர் எவ் தமாக ேபாக வ  நடத்  றாேரா 
அவ் தேம நான் ேபா ேறன்  என் நான்  நிைனக் ேறன் .
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எனேவ, இப்ெபா  இரட் க்கப்பட ம், பரி த்தஆ  னால் நிரப்பப்பட ம் ேவண் ம் 
என்  க் றவர்கைள நாங்கள்  வைலக் ள்  ெகாண் வ ம்ேபா , சேகாதரர்கேள,உங்க க்  
ெதரி ம் அவர்கள் எந்த மாவட்டத்ைதேசர்ந்தவர்கள்  என் . அவர்கைள  ரசங்க டத்தண்ைட 
ெகாண்  வ வைததான்  எங்களால் ெசய்ய   ம்.அதன்  ற , அங்  ந்  அவர்கைள மற்ற 
காரியங்க க்  நீங்கள்  ெகாண்  ெசல் ங்கள் .அவர்கைள  உள்ேள  ெகாண்  வந் ,
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ஞானஸ்நானம் ெகா த் , அவர்கள் பரி த்த ஆ ைய ெபற் க்ெகாள் ம் வைர அவர்கேளா  
தரித்  ங்கள் .  ரியன்  ேமற் ல்மைறந் , சாயங்கால ெவளிச்சமான   ரகா க்க ெதாடங் ம் 
இந்த ெகா ய இ ளான மணி ேவைள ல் இங்ேக நாம் இ ப்ப ம் அதற்காகத்தான் .

...அ  இரக யமானதாக இல்ைல; நீங்கள்  எல்ேலா ம் என் ைடய ஒ  நாடாக்கைள (Tapes) 
ைவத்  க்  ர்கள் ,எல்ேலா ேம, ஆனால், அங்ேக ெவளிேய மக்கள்  மத்  ல் 
இ க் ம்ேபா , ரான்ஹாம்  டாரத் ல் ெசய்வ  ேபால ேவதத்  ள்ள ஆழமான 
உபேதசங்கைளேயா அல்ல  ஊ யக்காரர்கள் ெகாண்  ெசன்   யானிக்கக்  ய 
ஒ நாடாக்களில்  றப்பட்ட காரியங்கைளேயா அவர்களிடத் ல் அ  வ ல்ைல. இக் 
காைல ல் அந்த பழைமயான ேதசத்   ந்  வந்  ந்த ஒ   ேரக்கைர சந் க்க ேநர்ந்த , 
அவரிடத் ல் ஆ மணி ேநரம் ஓடக்  ய ' ' த்  என்பதான வார்த்ைத“  (Seedword) என் ம் 
என் ைடய ஒ நாடா இ ந்த . அைத அவர ்ஒவ்ெவா  நா ம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ப த் , 
 ன்  அைவகைள எ த் , ஆராய்ந்  பார்த் ,அைத  ேரக்க ெமா  டன்  ஒப் ட்  பார்த்தேபா , 
அ  அவ்வாேற ஒ  த்  ேபா றெதன் ம் (அைதப் பற்  எனக்  ஒன் ம்  ெதரியா ) அைத 
எப்ப யாக அவர ் எ த் க் காண் த்தார் என் ம் என்னிடத் ல்   க்ெகாண்  ந்தார.் அ  
 யானிக்கப் படேவண் யதா  க் ற .
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இங்ேக நாம்  ைன   க்க  யன்  ெகாண்  க் ேறாம். இ  தான் அ . அங்ேக ெவளிேய 
நாம்  ண்  ல்  ைவக்கப்பட்ட இைரைய ேபா  ேறாம்,  ண் ைலேயா  க்  
காண் ப்ப ல்ைல. நீங்கள்  இைரைய மட் ேம காண் க்  ர்கள். அ  இைரைய கவ் ப்  த் , 
 ண்  ல்  மாட் க் ெகாள் ற . எனேவ ெப ம்பா ம்  யா யஸ்தர்க க்காக ம் மற்ற 
காரியங்க க்காக ம் நான் ெஜ ப்ப , பா  ன்  கவனத்ைத  ைச   ப் வதற்காகேவ 
இ க் ற . அ  ( ண்  ல்  ைவக்கப்பட்ட) இைரயாக இ க் ற . எனேவ,   ேசஷ 
 ண் ைல, அதற்காக நீங்கள்  உபேயா க்  ர்கள் . அவ க்   ன்பாக இைரைய மட் ம் 
அைசத்  காட் ேவன் . பா ங்கள். எனேவ நீங்கள்   ண் ைல உபேயா க்க 
ேவண் யதா  க் ற .

ேம ம் இன் ர  எங்க ைடய ேபச்ைச இன் ம் சற்   ைறத் க் ெகாள்ள நான் 
 யற் க் ேறன் . சேகாதரர் பார்டர்ஸ்  (Borders) உள்ேள வந்  நான் ேப வதற்   ன் அவர ்சற்  
ேப வார். நா ம் என் ேபச்ைச... இ க்க  யற் க் ேறன் . அைவ சாதாரண ேபச்சாக 
இ ப்ப னால், சேகாதரர்களா ய உங்க க்  அ      ள்ைளத்தனமாக (Jurenile) இ க் ம். 
நீங்கள்  எல்ேலா ம் ேபாதகர்களா  க்  ர்கள் , ஆனால் நான்  ஒ  ேபாதகன்  ைடயா . ஆனால் 
நாம் ேதவ ைடய வ ைகக்காக காத் க்  ெகாண்  க்ைக ல், என் ைடய ேநாக்கமான  
ேதவ ைடய இராஜ் யத் ற்  உதவ ம், உங்கள்  சைபகைள ெபலப்ப த்த ம், சேகாதரர்கள்  
மத்  ல் சேகாதரத் வத்ைத ெபலப்ப த்த ம்  யற் ப்பதாய் இ க் ம். அைத நீங்கள்   ரிந்  
ெகாண் ர்கள் என்  நான் நிச்சயமா  க் ேறன் .
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என் ைடய நண்பர்கள்  லர ் இங்ேக இ க் றார்கள் . ெஜபர்சன் ல்   ந்  வந்  க் ம் 
சேகாதரன். சாத்மன்  (Sothmann), உண்ைம ல்அவர் ஒ  கனடா ேதசத்தார்; சேகாதரன் .டாம் 
(Tom), அவர ் ட ஒ  கனடா ேதசத்தார்,இம்மணி ேவைள ல் எங்கேளா   ட ெஜபர்சன் ல் ல் 
தற்கா கமாக வ க் றார்கள் .  ஃப்டன் ,  யார் யா   ந்  வ ம் சேகாதரன் .ெவல்ச் 
இவான்ஸ்  இவ ம் எங்கேளா  தற்கா கமாக தங்   க் றார.் இவர ் ஒவ்ெவா  
ஞா ற் க் ழைம ம் நான்   ேசஷத்ைத  ரசங் ப்பைத ேகட்பதற்காக ஆ ரத்  ஐ   
ைமல்கள்  வாகனத்ைத ஓட்  வ  றார.் இப்ெபா  , சேகாதரர் நார்மன், சேகாதரி 
நார்மன்,சேகாதரி. இவான்ஸ் ,மற் ம் சேகாதரன்  ல்  ஆ ேயார் இ க் றார்கள் .அங்ேக    
 ட்டமாக வ க் ம் இந்த      வான  ெதாடர்ந்  நாம் ஊ யத் ல் ேபா ம்ப க்  நம்ேமா  
 ட ெஜ க்க ம், நம்ைம ெபலப்ப த்த ம் இங்ேக நம் டன்  வந்  க் றார்கள் . நம் டன் 
 ட்டத் ல்  கலந்  ெகாள்ள அவர்கள்  வந்  ப்பதற்காக நாம் சந்ேதாஷமைட ேறாம்.

இப்ெபா  , இந்த  ட்டத் ல்  உட்கார்ந்  ந்தேபா  ெவ மேன மக்கைள சந் த்ததான ஒ  
 த்தகம் நம் டத்   ந்தைத நான் கவனித்ேதன் . இப்ெபா   நமக்  க் ம்  ரமம் ஸ்தாபன 
சேகாதரர்க க் ம் மற்றவர்க க் ம் இைடேய... நீங்கள்  எல்ேலா ம் ஸ்தாபன 
சேகாதரர்களா  க்  ர்கள் . இ ப்  ம், இந்த  ரசங்க  டத்   ந்  இக்காைல ல் 
என் ைடய எண்ணத்ைத ெவளிப்ப த்த   ம்  ேறன் . சேகாதரர்கேள, உங்க க்  
ெதரி ம்,உங்கள்  மக்கள்  மத்  ல் ஏேதா ஒ  காரியத்ைத நீங்கள்  ஒ  வ  ல்   ம்ேபா ; 
அைதஒ வர ்ேவெறா  வ  ல் எ த் க் ெகாண் , அந்த வ  ல் அ ன்ேமல் சார்ந்  ெகாள்ள 
 வங்  றார.் அைத அவர ்இன்ெனா வ க்     றார,் அந்த இன்ெனா வர் மற்ெறா வ க்  
   றார.் உங்க க்  ெதரி மா,  தலாவ  நடக் ம் காரியம் என்னெவனில், அ    வ ம் 
அ  ைடய ேதைவைய சந் க்காமல் ேபா ற . எனேவ அைத ஒ வர ் இந்த வ  ல் 
சார்ந் ெகாண் ,ேவெறா  வ  ல் அைத எ த் க் ெகாள் ன்றனர். அைத நீங்கள்  
அ ந்  க்  ர்கள்.
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எனேவ சேகாதரர்கேள அவ் தமாய் அேநக காரியங்கள்  என்ைனப் பற்   றப்பட்டைத 
அப்ப ேய  லர ்எ த் க் ெகாண் , தவறாகப் ரிந்  ெகாண் , வ தவ ப் ேபாய் இ க் றார்கள்  
என்பைத நீங்கள்   ரிந்  ெகாண் ர்கள்  என்  நான் நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் .

நிச்சயமாக,  ஸ்தாபனத் க்  அவ்வள   ேராதமா  க் ேறாம்  என்ப   ைடயா .10
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என் ைடய சேகாதரர்கள் அங்  க் றார்கள் . அ  இவ் தமா  க் ற , எப்ப ெயனில்  
இன்ைறக்  அேநக மக்கள்  ஸ்தாபனத்ைத சார்ந்  க் றார்கள் . இப்ெபா   இங்ேக  ைனெடட் 
சேகாதரர்கள் (United Brethren) சைப   ந்  வந்த ஒ  சேகாதரன்  உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் றார ் மற் ம் அேநக இடங்களி  ந் ம் வந்  க் றார்கள் . நீங்கள்    ைய 
இன் ம் சற்   லக் , வாசைல  றந்  ெகா த் , யாக்ேகா ெவட் ன  ன்றாவ   ர ல்  
ப  ,  (அதற் அர்த்தம் என்னெவன்  உங்க க்  ெதரி ம்) ஐக் யத்ைத ெகாண்  க் ம் 
வைரக் ம் அப்ப ப்பட்ட ஸ்தாபனங்கள்  எல்லாம்  சரிதான்;.

ஆனால் 'ஸ்தாபனத்ைத ேசர்ந்  ெகாண்  ப்ப ' அ தான் நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் யெதல்லாம் 
என்  நீங்கள்  வ ம்ேபா , இல்ைல சேகாதரர்கேள, அைதக்காட்  ம்  இன் ம் அ கமான  
இ க் ற . இங்ேக நம் மத்  ல் ஒ  அ ைமயான வரலாற்  ஆ ரியர ் உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் றார,்ேம ம் நமக்  ெதரி ம் சைபயான  ''நாம்தான் அ “ என்ற ஸ்தாபன ேகா  
ேபாட்   ரித்  ெகாள் ம் மாத் ரத் ல்  உடேன ேதவன் அவர்கைள ட்   ரிந் ேபா றார், 
அதற்  ன்  அவர்கள் மரித்  எ ப் தைல அைடயாமல் ேபா றார்கள் . பா ங்கள். ஒ  
சைபயான    ந்  ேபாய் ம ப  ம் எ ந்ததாக வரலாேற இல்ைல. அ    யா .

நான்  தன்  தல் இந்த ஊ யத் ற்  வந்தேபா , ஐக் ய ெபந்ெதேகாஸ்ேத சைப ன்  (United 
Pentecostal church) சேகாதரர்களா ய நீங்கள்  தான்  தலாவ  எனக்  உங்கள்  கதைவ  றந்  
ெகா த் ர்கள் . அவர்கள் சேகாதரன் ரிச்சர்ட ் ரீட் (Richard reed), சேகாதரன்  ஜாக்  ர ் (Jack Moore), 
மற் ம் சேகாதரன்  ெபன் ெபம்பர்டன்  (Ben Pemberton), மற் ம் ெச ன்ட ் ய் ல் (Saint Louis) 
தான் என்  தல்  ட்டம். நான் கலந்  ெகாண்ட  தல்  ட்ட ம், மற் ம் அைதக்   த்  அ ந்  
ெகாள்ளெசய்த ம் அ ேவ. அ  தாேம உலக ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஐக் ய ம் (P.A of W - Pentecostal 
Associations of the World), இேய    ஸ்  ன்  ெபந்ெதெகாஸ்  ஐக் யமா  க் ற  (P.A of J.C - 
Pentecostal Associations of the Jesus Christ). அ  தாேம  ஷவாகா ல், சேகாதரர் ரியால் (Ryall) 
 ழாக ஒன்  ேசர்த்  இைணக்கப்ப வதற்   ன் அவ் தமாய் இ ந்த . நான்  அப்ேபற்பட்ட 
அ ைமயான சேகாதர ஐக் யத்ைத அ  வைர பார்த்தேத ல்ைல.
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நல்ல , ெபந்ெதெகாஸ்ேத என்றால் இ தான் என்  ெபந்ெதெகாஸ்ைதப் பற்  
எண்ணி  ந்ேதன் . ஆனால் ெவவ்ேவ    க்கள்   ற்  ம் எங் ம் இ க் றெதன் ம், அ ல் 
ஒவ்ெவான்  ம் அ ைமயான மக்கள்  இ க் றார்கள்  என் ம் அ ந்  ெகாண்ேடன் . எனேவ, நாம் 
ெதாடர்ந்  சேகாதரர்களாய் இ க் ம் பட்சத் ல்  அவர்கள்   வாசம் என்னவாக இ ந்தா ம், 
நான் என் கரங்கைள நீட் னப  இைடெவளி ல் நிற்க  யன் , ஒவ்ெவா  சேகாதரைன ம் 
ஐக் யத் ன்  ஒ ைமப்பாட் ற் ள்  ெகாண் வ ம்ப க்  அைழக்க  யல்ேவன் , அப்ெபா   
நமக் ள்  ஒ   ரிந்  ெகாள் தல் ஏற்ப ம். காரணம் நிச்சயமாக என்ைன நான்  ன் 
ைவக் ம்பட்சத் ல் , இக்காைல ல்  ேதவன் தாேம என்  கத் க்  ேநராக தன்  ரைல நீட் , 
அேநக  ைறகைள  ட் க்காண் த் ,  ' 'வா பேன, உன்ைன நீ பரி ரணன்  என்  
எண்ணிக்ெகாள்வ   ந்  நீ ெவ  ெதாைல ல் இ க் றாய்“, என்பார். எனேவ 
அவ் தமாகத்தான்  நான் ஒவ்ெவா வைர ம் எண்ணி, அவர்கைள ஒன்  ேசர்க்க  யற் க் ேறன் . 
இப்ெபா  , ஐக் யத் ன்  ஒற் ைமைய ெபற்  ப்ப , அ தான் என் ைடய 
ேநாக்கமா  க் ற . ேதவன் உங்கைள என்ெறன் ம் ஆ ர்வ ப்பாராக.

இைவ எல்லாவற் ற்  மத்   ம், ஒ   ல நி டங்க க்   ன் நான்  ற  வங் னேபா , 
இன் ம்  ற் க்கணக்கான இடங்களி  ந் ம்,  ஷனரி ஸ்தாபனங்களி  ந் ம் எனக்  
அைழப்  ெகா க்கப்பட்  க் ற . இப்ெபா  , எனக்    ேசஷ பயணம் இ க் ற . இந்த 
ேதசத்ைத கடந்  ேபாய்க்ெகாண்  க் ேறன் . இைத நான்    த்த உடேன   ேசஷ பயணமாக 
(Missionary Trip) அயல் நா க க்  ெசல்ல இ க் ேறன் .
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ேதவனிடத்   ந்  ஏேதா காரியத்ைத எ ர்பார்த் , அைத  வரித்    வதற் ம் 
ேநர ல்லாத பட்சத் ல், எனக்  நாேன  யன்  ெகாண்  க் ேறன் ,காரணம் நாம்; 
நிைனப்பைதக் காட்  ம்   ஸ்  ன்  வ ைக ெந க்கமா  க் ற . அ  வாசலண்ைட 
(அவ்வள  ச பமாக) வந்  க் ற  என்  நான்   வா க் ேறன் , அைத நிைனக்ைக ல், 
உண்ைம ேலேய அ  என்ைன ந க்கமைடயச்ெசய் ற . என்ைனக்   த்  நான் 
ந க்கமைடய ல்ைல, ஆனால் இைத நிைனக்ைக ல் நான்  ந க்கமைட ேறன்: 
அெதன்னெவனில் நான்  ெசய்ய ேவண் ய  றப்பானைத ெசய்  க் ேறனா? நான் ேதவ ைடய 
இராஜ் யத் ற் ெகன்  ெகா க்கத்தக்கதாக இன் ம் ஒ    தள  காரியம் என்னிடத் ல் 
இ க் றதா? இன் ம் நான் ெசய்யக்  ய காரியம் ஏதாவ  உண்டா? ஏெனனில் ேதவ க்காக 
ெசய்யக்  ய சந்தர்ப்பம் ஒன்  எப்ேபாதா  ம் நமக்  இ க் மானால்  அ  இ ேவ. அ  
சரியாக இப்ெபா   மாத் ரேம.

நான் சைபைய க ந்  ெகாண்ேடன்; நான் நம் ைடய ஜனத்ைதக் க ந்  ெகாண்ேடன்; 
நம் ைடயசேகாதரிகள்    ைய ெவட் க் ெகாள்வதால்  அவர்கைள க ந்  ெகாண்ேடன்; 
ஒப்பைன ெபா ட்கள் (Make-up) பயன்ப த் வதா ம் அவர்கைள க ந்  ெகாண்ேடன் . அவர்கள்  
அைத ெசய் ம்ப க்  அ ம  ெகா ப்ப னால்  நம் ைடய சேகாதரர்கைள ம் க ந்  
ெகாண்ேடன் . ேம ம் நம் ைடய ஊ யக்காரர்கைள ம், அப்ப ப்பட்டவர்கைள ம் க ந்  
ெகாண்ேடன் . அ  ஏேதா காரியத்ைத அவர்க க்   ேராதமாக ைவத் க் ெகாண்  
ேபசேவண் ம் என்ற காரணத் னால் அல்ல. அதற்  காரணம் அ  அவர்கள்  ேமல் உள்ள பக்  
ைவராக் யத் னால் தான் . அவர்கள் ேதவ ைடய  தந் ர  தமாய் இ க் றார்கள் .
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5 வ மார்க்கம்

தங்கைள ஒ      ட்டமாக, ஒ    வாக  ரித் க் ெகாண்டதால் நம் ைடய ஊ யக்கார 
சேகாதரர்கைள ம் நான் க ந் ெகாண்ேடன் . இப்ெபா  , நான் இப்ப யாக நிைனக் ேறன் , 
''நாங்கள்  இைத (this), காற் ள்ளிைய(comma), இன் ம்  அ ேனா  ேதவன்  ட்  ற 
யாவற்ைற ம்   வா ப்ேபாம்“ என்     ற ஒ  ஸ்தாபனம் இ க் ம்பட்சத் ல் ...ஆனால் நாம் 
நமக்ெகன்  ஸ்தாபன இராஜ் யங்கைள ஏற்ப த் க் ெகாண் ,  ”இந்த காலகட்டத்ைத 
  வா க் ேறாம்“, என்    ம்ேபா ,பரி த்த ஆ யானவ ம் சரியாக உள்ேளவந்த அேத 
ேவகத் ல் அைத  ட்  உடேன ெவளிேய கடந்  ேபாய்  வார். அ  சரிதான் . பா ங்கள் .எனேவ, 
நாம் அைத காற் ள்ளிேயா  நி த் க்ெகாள் ம் பட்சத் ல் நம்மால்  ெதாடர்ந்  வளர    ம்.

ச பத் ல்  ன்னேசாட்டா ல்  (Minnesota) உள்ள  னியாேபா  ல்   த்தரன் 
சேகாதரர்கேளா  எனக்  ஒ  ட்டம் உண்டா  ந்த . நீங்கள்  எல்ேலா ம் அைத 
ேகள் ப்பட்  க்  ர்கள்  என்  நான்  க் ேறன் . அவர ் என்ைன இ பத் ெரண்  பக்கம் 
ெகாண்ட ஒ  க தத் ல்  என்ைன அவ்வளவாக  ைற    எ    ந்தார். அவர,்  ' 'நீர ் அந்த 
எண்ணத்ைத     க்கக்  டா “,என்றார். ேம ம் அவர,் ''ேநற்  இர  பார்ைவைய மைறக் ம் 
பனிப் ய ல் ப ைனந்  ைமல்கள்  வாகனத்ைத ஓட் ,   ஸ்  ன்  ஊ யக்காரன்  ேப வைத 
ேகட்கேவண் ம் என்  வந்ேதன். ஆனால் நான் ேகட்ட  என்னெவன்றால் ஒ  ெம ேகற்றப்பட்ட 
  ெசால் றவன்  ேப வைத தான் ேகட்ேடன் ”, என்றார். ெதாடர்ந்  அவர,்  ' 'ப ைனந்  
வ டங்களாக ஊ யக்களத் ல் இ க் ற ஒ  மனிதன்,மற் ம் இ பத்ைதந்  வ டங்களாக 
  ேசஷத்ைத  ரசங் க் ேறன்  என்     ற நீங்கள்  அப்ப ப்பட்ட உம் ைடய எண்ணத்ைத 
    க்கக் டா . ேம ம் நீங்கள்  பயன்ப த்  ற இலக்கணத்ைத ெகாண்  நீங்கள்  
ேப  றைத ம், நீங்கள்  ேபா க் ற உம் ைடய உபேதசத்ைத ம் ேகட்ேடாம். அ மட் மல்லாமல்  
கடந்த இர  சாத்தானால்   கப்ப த்த  யா  என்  ேவ   னீர். ெதாடர்ந்  அவர,் 
''அப்ப ப்பட்ட   ப்ைப   னதால் உங்க க்  ெவட்கமாக இல்ைலயா“,என்றார்.
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நான்,  ' 'அவர ் ஒ   த்தரன்  கல் ரி ன்   தல்வரா  க் றார“், என்  எண்ணிக் 
ெகாண்ேடன் .

அவர,்''சரியாக இங்ேக எங்கள்  கல் ரிக்  அ  ல் அஞ்சனம் பார்க் ற ஒ  ஸ் ரீ 
இ க் றாள். அவள் நீளமான ஒ  உைடைய அணிந் ெகாண் , தன்னிடத் ல் வ ம் மக்கள்     
தன் ைடய கரங்கைள ைவப்பாள்.  ன்னர் அவர்க ைடய இரத்த நாளங்கைள ெவ க்ெகன்  
இ த் , தன் ைடய க த் க்   ன்னாக இ ந்  ஒ    ய ம ைர எ த் , அைத  ட் , 
அதன்ேமல் இரத்தத்ைத   ,தனக்   ன் றம் உள்ள ஒ    ய ஓைடக்  ெசன் , இவ் தமாக 
தன் தைலக்  ேமலாக அைத அந்தஓைட ல்   க்  எரிந்   வாள்“, என்றார்
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ெதாடர்ந்  அவர,்  ' 'மக்கள்  அங்ேக நின்  ெகாண்  க் ம் ேபா ,அவள்   ம்  
பார்க்கேவண் ம் என்ற வ க்கட்டாயத் னால்   ம்  பார்க் ம் பட்சத் ல்,  யா  அந்த நபரின் 
இரத்தத் ேலேய...அவ ைடய ம ரிேலேய இ க் ம்.  ன்னர், அவர்கள்   ம்  பார்க் ம் ேபா , 
 யா அந்த நபரின் ேமல்   ம்  வந்   ம். ஆனால் அவர்கள்  அப்ப  ெசய்யாத பட்சத் ல், 
அந்த நபர ் கத்ைத ெபற் க் ெகாள்வார்“. ''அவர்களில்  இ ப  சத தம் ேபர ் கத்ைத ெபற் க் 
ெகாள் றார்கள். ஆனால் நீங்கேளா  சா னால்  கப்ப த்த   யா  என்  
    ர்கள்”,என்றார்.

ஓ, அவரிடம் அ ைவக் ெகாண்  அ  ம் ஒ நல்ல அ   ைற இ க் ற . ஆனால் 
சேகாதரேன, அவ் தமாய்நாம் அ  வ ல்ைல அ ைவக் ெகாண்  அல்ல; நாம் 
ேவதவார்த்ைதைய ெகாண்  அ   ேறாம்.  ' 'சரி, அந்த இ பத்  இரண்  பக்க 
க தத் ல்என்ைன சேகாதரன்  என்   ட   ப் டாமல் ெவ மேன  ரான்ஹாம் என்  
எ    க் றாேர“ என்  நிைனத்  ெகாண்ேடன் .
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அவர,்  ' 'நீர ் உம் ைடய ஊ யத் ன்  வ டங்கைள   த்  ேப  றாய். நாேனா நீர ்
 றப்பதற்   ன்னால் இ ந்    ேசஷத்ைத  ரசங் த்  வ  ேறன்“.என்றார்.

நான், ''சரி, ஒ வர ்எப்ப ப்பட்டவரா  ந்தா ம் அவ்வள  நீண்ட நாட்களாக   ேசஷத்ைத 
 ரசங் க் ற ஒ  மனிதர் மற்றவர்க க்  மரியாைத ெகா க்கேவண் ம்“, என்  எண்ணிேனன் . 
பா ங்கள். நாம் ஒ வ க்  ஒ வர ் மரியாைதெகா க்க ேவண் ம். எனேவ என் இ க்ைக ல் 
உட்கார்ந்  என்னால்   ந்த  றப்பானைத, எனக்  ெதரிந்த   ய அள ல், இரண்  
பக்கத் ற்க்  அவைர அங் கரிக் ம் ப க்  அவைரக்   த்  எ  ேனன். நான் அன்பான 
சேகாதரேன, நிச்சயமாக நீர ்ஊ யத் ல் ெசல ட்ட அேநக வ டங்கைள ம் இன் ம் இைவ 
யாவற்ைற ம் நான் பாராட்  ேறன் .   ஸ்  ன்  ஊ யக் காரனா ய நான் அைத 
பாராட்  ேறன் . நிச்சயமாக உங்க ைடய  ைற   தைல ம் (criticism) நான்  பாராட்  ேறன் . 
ஆகேவ  ைற   தைலஒ  மனிதன் ஏற் க் ெகாள்ள ல்ைலெயன்றால் அவ ைடய 
அ பவத் ல் ஏேதா தவ  இ க் ற . பா ங்கள். ஏெனனில் நம்ைம   த் ம்ப க் ம், 
நம் ைடய தவறான காரியங்கைள நாம் பார்க் ம்ப க் ம் ேதவன் நமக்   ைற  தைல 
அ ப்  றார.்  ைற   த னால் நான்  அேநக  ைற உத  ெசய்யப்பட்  க் ேறன் ,அ  
நட்  ைற லான  ைற   தேலயன் , ஏேதா தரம்  ைறவாக ம்,ேகாபமாக ேப வ  அல்ல, 
ஆனால் அ  ெவ மென நட்   ைற லான  ைற   தலா  க் ற .(Friendly criticisim) எனேவ 
நான், ''அைத பாராட்  ேறன்  ஐயா”, என்ேறன்.
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ம ப  ம் நான் , ''நீங்கள்  என் ைடய இலக்கணத்ைதப் பற்  ேப ம்ேபா  ஒ  காரியத்ைத 
நான் இங்ேக   ப் ட   ம்  ேறன் ,உண்ைம ேலேய, எனக்  கல் ப்ப ப்  இல்ைல. அ  
உண்ைமதான்“ என்ேறன்.  ' 'ஆனால், என்ைனஆச்சரியப்பட ைவத்த காரியம் என்னெவனில், ஒ  
 த்தரன் கல் ரி ன்  தைலவரான அவர ்  னியக்காரி னால்   கப்ப த்த    ம் என்  
  ப் ட்  ந்த ; அ  அவர ் தன் ைடய ேவதாகம அ ைவ ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமல் 
சார்ந்  க்க ெசய்வதற்  ப லாக தன் ைடய அ பவத் ன்  ேமல் சார்ந்  க்க ெசய்த தான்” 
என்ேறன்.
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நான், ''சாத்தாைனச் சாத்தான்   ரத் னால், அவ ைடய இராஜ்யம்  ரிந்  க் ேம.அவனால்  
 கப்ப த்த   யா . அவனால்  கப்ப த்த   யா  என்  இேய      க் றாேர. ஆனால் 
நீங்கேளா அவனால்  கப்ப த்த    ம் என்  ர்கள். நான்  இேய    னைத 
  வா க்கப்ேபா ேறன் .(பா ங்கள், அ தான்  சரி), ஏெனனில் ஒவ்ெவா  மனித ைடய 
வார்த்ைத ம் தவ  என் ம், அவ ைடயேத சரி என் ம் அவர ்    க் றார.் எனேவ நான், 
''இேய ைவ   வா க் ேறன்“ என்ேறன். ஒ 

 த்தரன் கல் ரி ன்   தல்வர் தன் ைடய ேவதாகம அ ைவ ேவதவார்த்ைத ன்  ேமல் 
சார்ந்  க்க ெசய்வதற் ப லாக ஒ  அ பவத் ன்   ேதா அல்ல  ஒ  உணர்ச் வசப்ப த ன்  
 ேத சார்ந்  க்க ெசய்வ  என்ைன ஆச்சரியப்ப த்  ற “ என்ேறன். ெதாடர்ந்  நான், ' 'ஒ  
கல் ரி ன்  தைலவேரா அல்ல  யாரா  ந்தா ம் மற் ம் எந்த ஒ  ஊ யகாரேரா தன் ைடய 
ேவதாகம அ ைவ ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமல் மட் ேம சார்ந்  க்க ெசய்ய ேவண் ம்”, 
என்ேறன்.

நான், ''நீங்கள்  என்ைன   ெசால் றவர ்என்  அைழக் ம்  காரணம் என்னெவனில், அ  நான் 
இ தயத்ைத வைகய க் ற காரியத் னி த்தம் என்  நம்  ேறன்“. ேம ம்,''உங்க க்  
ெதரி மா? நம் ைடய கர்த்தர் அேத காரியத்ைத ெசய்வைத பார்த்த பரிேசயர்க ம், 
ச ேசயர்க ம் ஒ   ைச அேத தமான க த்ைத ெதரி த்  அவைர  சா க க்  தைலவன்  
(Beelzebub) என் அைழத்தார்கள்”. இப்ெபா   நான் சரியா  க் ம் பட்சத் ல்  காரியம் 
என்னவா ம்? எனேவஇேய    னார ் பரி த்த ஆ யானவர் வந்  அேத காரியத்ைத 
ெசய் ம்ேபா  அதற்   ேராதமாக ேபசப்ப ம் ஒ  வார்த்ைத ம் இம்ைம  ம், ம ைம  ம் 
மன்னிக்கப்படா . உங்க ைடய ஐம்ப  வ ட கால  ரசங்க ம் (ஊ யம்) கணக் ல் 
எ த் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா . பரி த்த ஆ க்   ேராதமாக ேபசப்ப ம் ஒ  வார்த்ைத ம்  அ  
மன்னிக்கப்படா . ஆனால் நான்,  'அதற்காக உங்கைள மன்னிக் ேறன் . ேதவ ம்அைத 
உங்க க்  மன்னிப்பார் ஏெனனில் அைத நீங்கள்   ரிந்  ெகாள்ள ல்ைல என்  அவர ்
காண் றார்“,என்ேறன் . எனேவ என்னால்   ந்த  க ம்  றந்த க தத்ைத அவ க்  எ  ேனன். 
அதன்  ற  நான் அவைர சந் க்க வ ம்ப க்  எனக் அைழப்  ெகா க்கப்பட்  
அவரிடத்   ந்  ஒ  க தம் வந்த .

வர்த்தக சேகாதரர்கள்  காைல உண   ட்டத் ல்  கலந்  ெகாண் ,      ேசஷ வர்த்தக 
சேகாதரர்க க்காக அக் ட்டத் ல் ேப ேனன்.  .  ர,் சேகாதரன் . ஜாக்  ர ்ஒ  அ ைமயான 
மனிதன்,அேநக சேகாதரர்கள்  அவைர நன்  அ ந்  க் றார்கள்.மற் ம் இந்த டாக்டர்.  க்ேர 
(Dr. Hegre) சேகாதரன்  ரிடத் ல்  வந் , நீங்கள்  அவைர கல் ரிக்  அைழத்  வர   மா என்  
ேகட்டார.்

18

நான் ' 'நிச்சயமாக இப்ெபா   அங்ேக என்னால் ேபாக   ம்“, என்  நிைனத்ேதன் . 
சேகாதரன்  ர,் அவர்ஒ  ேவதாகம வல் நர ் (theologian). நல்ல , அவைர என் டன் அைழத்  
ெசல்வ  நலமா  க் ம்.எனேவ, நா ம் அவரிடத் ல்,  ' 'சரியாக எனக்  பக்கத் ல் நீங்கள்  
உட்கா ங்கள். எனக்   ரியாத வார்த்ைதகளி ம் , இலக்கணத்  ம் அவர ் ேப வாரானால், 
இவ் தமாக உங்கள்  காைல நான் உைதப்ேபன் . அதன்  ன் அங்  ந்  நீங்கள்  ெதாடர 
ேவண் ம்”, என்ேறன்.

''அவ ம்   ைமயாக, சரி“,என்றார்.

எனேவ நாங்கள்  கல் ரிக்  ெசன்ேறாம். ஏறக் ைறய இங்  க் ற இந்த அரங்கத் ன்  
அள க்  ஒத்தஒ  இடத்ைத   ந் ற்காக ஆயத்தம் பண்ணி  ந்தார்கள். அ  நார்ேவ ேதச 
மக்கள் ,அவர்க ைடய   ந்  அைமப்   க ம் ேநர்த் யா ம் , அ ைமயா ம் இ ந்த . அ த்  
ஒ பக்கத் ல் அந்த கல் ரி ன்  தைலவ ம், அ  ல் அவ ைடய உத யாள ம் 
அமர்ந்  ந்தனர்.
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எனேவ, நான்   த்த டன் , அவர,்''சேகாதரர்  ரான்ஹாம், உங்களிடத் ல்  ல ேகள் கள் 
ேகட்கேபா ேறன்“, என்றார்;.

நான்,  ' ' த ல் உங்களிடத் ல்  ஒ  வார்த்ைத ேபசட் ம்“, என்ேறன்.''உங்க ைடய 
ேகள் க க்  என்னால் ப ல் ற   யாமல் ேபாகலாம். அப்ப  என்னால்   யாத பட்சத் ல் , 
சேகாதரன்.  ர ்இங்ேக எனக்  உத  ெசய்வ ல் உங்க க்  எந்த ஆட்ேசபைன ம் இல்ைலேய”, 
என்ேறன். உங்க ைடய ேகள் க க்  என்னால் சரியாக ப ல்  றாமல் ேபாகலாம், ஆனால் 
என்னால்   ந்தைத நான் ெசய்ேவன் .

ேம ம்  அவர,்  ''இேதா  காரியம்  இவ் தமா  க் ற .  நாங்கள்



7 வ மார்க்கம்

ெபந்ெதேகாஸ்ேதக்கைளப்பற்  அேநக வ டங்களாக ேகள் ப்பட்  க் ேறாம். அவர்களிடத் ல்  
ெசன் ம், அவர்கைள கண்   க் ேறாம். ஆனால் அவர்கள் நாற்கா கைள எட்  உைதத்  
ெகாண் ம், ஜன்னல்கைள தட் க்ெகாண் ம் , இன் ம் அ  ேபான்ற காரியங்கைள ெசய்  
ெகாண் ம், எங்கள்  வாழ்நாளில்  நாங்கள்  ேகட் ராத ெபரிய இைரச்சல்  ேபா வைத ம், இன் ம்  
அப்ப பட்டைவகைள தான் நாங்கள்  அவர்களிடத் ல்  கண்   த்ேதாம்“,என்றார். ெதாடர்ந் , 
'அந்த மக்கள்  என்னதான் ெபற்  க் றார்கேளா?”, என்றார்.

நான், ''அவர்கள்  பரி த்த ஆ ைய ெபற்  க் றார்கள் “, என்ேறன்.

அவர,் ''பரி த்த ஆ யா“ என்றார்.

நான், 'ஆம்“ என்ேறன் .

அவர,் ''நீர ்எப்ெபா தாவ  ஒ  ெபந்ெதேகாஸ்தனாக இ ந் ர்களா?“,என்றார்.

நான்,  'நல்ல , ஒ  ைச நான்    ைபயனாக இ ந்தேபா   ஷனரி பாப் ஸ்ட் சைபைய 
ேசர்ந்  ந்ேதன் . மற் ம்அங்ேக தான் ஊ யனாக நிய க்கப்பட்ேடன் . ஆனால் நான் நியமனம் 
பண்ணப்பட்ட உடேன,நான் பரி த்த ஆ ைய ெபற் க் ெகாண்ேடன்,எனேவ நான் அ   தல் 
ெபந்ெதேகாஸ்ேதகாரனா   க் ேறன் என்  எண்  ேறன்“, என்ேறன்.

அவர,் ''அந்த ெபந்ெதேகாஸ்  மக்களா ய அவர்கள் அப்ப  நாற்கா கைள எட்  உைதப்ப , 
இன் ம் அ  ேபான்ற காரியங்கைள ெசய்வ  அைத தான் பரி த்த ஆ  என் ம், 
ெபந்ெதேகாஸ்  என் ம் என்னிடத் ல் நீங்கள்      ர்களா?“ என்றார்.

நான்,  ' 'ஆமாம், அ பரி த்த ஆ தான்“, என்ேறன்.ெதாடர்ந் ,  'காரியம் என்னெவனில், 
அவர்களிடத் ல் அவ்வள  அ த்தம்,நீரா  உண்டா  ந்தப யால் அவர்கள் அைத (அ த்தத்ைத) 
ெதாடர்வண்  இயந் ரத் ல் ெச த்  சக்கரத்ைத நகர ெசய்வதற்  ப லாகஊதைல (whistle) 
ஊ  றார்கள்”, என்ேறன். பா ங்கள். அவ்வள தான் . அ  சரிதான். எனேவ, ''அங்ேக அவ்வள  
நீரா  இ க் றப யால்,அவர்கள்  ஊதைல ஊத ேவண் யதா  க் ற . எனக்  ெதரிந்த 
ெதல்லாம் அவ்வள  தான் . அதற் ேமல் அவர்களால் அைத அடக்  ைவக்க ம்   யா “, 
என்ேறன்.

அவர,் ''நல்ல . . . “

நான், 'என்னால் ெபந்ெதேகாஸ்ேத   வாசத் ல்  அ ப்பைட ேபாதைனேயா அல்ல  அ ப்பைட 
ேபாதைன  லம் ெபந்ெதேகாஸ்ேத   வாசத்ைத ெபற் க் ெகாள்ள    மானால்.  .  . 
அந்தமக்கள்  ேதவ ைடய ஊ யக்காரர்கள் , ஆனால் அவர்கள் தாங்கள்  வ க் ம் நிைலைய 
உணராம  க் றார்கள் . அவ்வள  தான்“,என்ேறன் .

அவர,் ''சரி, அப்ப யானால்  த்தரன்களா ய நாங்கள்  எைதப் ெபற்  க் ேறாம்“, என்றார்.

நான், ''பரி த்த ஆ ைய ெபற்  க்  ர்கள் “என்ேறன் .

அதன் ன்  அவர ் ேப வைத நி த்  ட் , ' 'இப்ெபா  , எனக்  உங்கைள என்ன ேகட்ப  
என்  ெதரிய ல்ைல“, என்றார்.

நான்,  ' 'நல்ல  இங்ேக உங்க க்  ேசாளம் ப ரிடப்பட்ட ஏறக் ைறய ஆ ரம் ஏக்கர்கள்  
உண்ெடன்  அ ந்  க் ேறன்“,என்ேறன் . ேம ம் ''மாணவர்கள் தங்கள்  ெசாந்த ெசலைவ ெசய்ய 
அவர்களிடத் ல் பணம்இல்லாத பட்சத் ல், அவர்கள் கல் ரி  லமாக அைத ெசய்  
ெகாள்ளலாேம”என்ேறன்.
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அவ ம், ''அ  சரிதான்“, என்றார்.

எனேவ ேதவன் எனக்  ஒ  எண்ணத்ைத ெகா த்தார்,நான்  அவரிடத் ல், ''ஐயா, ஒ  தடைவ 
ஒ  மனிதன் ேசாளம் ப ரி வதற்காக தன் ைடய ெபரிய வயைல ஏர ் உ  , தன் ைடய 
வய ல் ேசாளத்ைத ப ரிட்டான் . ஒ  காைலெபா  ல்  அவன் ெவளிேய ெசன் , தன் ைடய 
வயைல ஏெற த்  பார்த்த ேபா ,   ய இரண் ைல ள்ள இளம்ப ைர (blades) பார்த்தான்“. 
அைத நாங்கள்  ெதற் ல்  ' 'இளந்தளிர் ேசாளம்”  (springcorn) என்றைழப்ப ண் , அ    ய 
இரண் ைல ள்ள இளம்ப ர ்அவ் தமாக அ  ேமல் எ ம்  வ ம்.

''அந்த மனிதன் தன் ைடய வாசற்ப  ல் வந்  நின் , என் ைடய ேசாளப் ப  க்காக 
கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்“ என்றான்.  ' 'அப்ப யானால், அவன் ேசாளப் ப ைரப் ெபற் க் 
ெகாண்டானா?” என்  நான் ேகட்ேடன் .

அவர,் ''நல்ல , அவன் அ  ைடய ஆரம்பத்ைதத்தான்  ெபற் க் ெகாண்டான்“, என்றார்.

நான், ''நல்ல , மைற கமாக(Potentially) அவன் அைதப் ெபற் க் ெகாண்டான் . பா ங்கள். 
அைத அவன் அ  ைடய  ழந்ைதப் ப வ நிைல ல் ெபற் க் ெகாண்டான் . அ  
 த்தரன்களா ய நீங்கள்  தான்“, என்ேறன்.

கைட யாக அந்த ேசாளப்ப ர் மகரந்தக்   ஞ்சம்  (tassel) என் ம் நிைலக்  வளர்ந்  வந்த .21
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உங்க க் த் ெதரி மா அந்த மகரந்தக்  ஞ்சம் என்ன ெசய்தெதன் ? அந்த மகரந்தக்  ஞ்சம் 
 ேழ ள்ள இரண் ைல ள்ள இளம்ப ைர பார்த் ,  ' 'இனி ேமல் உன்னால் எனக்  எந்த 
 ரேயாஜன ம் இல்ைல. நான் ஒ  மகரந்தக்  ஞ்சம்“, என்ற . ஆனால் அ  தன்ைன   ம்ப ம் 
ம உற்பத்  ெசய்  ெகாள்வதற்  அந்த இளம்ப ைர அ  பயன்ப த்த ேவண் யதா  க் ற . 
 ற  அ    ம்ப ம் இரண் ைல ள்ள இளம்ப ைர எ ப்  அ   ந்  வந்த மகரந்தக் 
 ஞ்சத்   ந்  ஒ   லக்க ைர (ear) ெகாண்  வந்த .

எனேவ,  தலாவ   த்தரன்களா ய நீங்கள்  வந் ர்கள்; இரண்டாவ  ேதவ ைடய 
ெமத்ேதா ஸ் ன்  அைச ;  ன்றாவ  சைபக் , வரங்கள்    ம்ப அளிக்கப்ப தைல ம், 
நிலத் ல்   ந்த ( ைதக்கப்பட்ட)அசலான ேகா ைம மணிைய ம் ெகாண்  வந்த 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத   வா  க் ற . ேயாேவல்  ஸ்தகத் ல்  றப்பட்ட ேபால அ  '  ம்ப ம் 
அளிக்கப்ப  றதா  க் ற ….பா ங்கள். இப்ெபா   அந்த  லக்க ரில்  அ கப்ப யான 
 ஞ்ைசகள்  (fungus) இ க் ம் என்  எனக் த் ெதரி ம், ஆனால் இ ப்  ம் அ ல்  ல 
தானியங்கைள ம் நாம் ெபற்  க் ேறாம் என்  உங்க க் த ்ெதரி ம்.

அவர,் ''நல்ல “, என்றார்.

நான்,  ' 'அ தான் அசலான தானியம்“  (ேகா ைமமணி). எனேவ,  த்தரன்சைப ன்  
உயர்நிைலத்தான்  (advanced) ெபந்ெதெகாஸ்  சைபயா ம். ெதளிவாக ெசால்லப்ேபானால், இைல 
இல்லாமல் ேபா மானால், அங்  மகரந்தக்  ஞ்ச ம் இல்லாமற்ேபா ம்; இைல ல் இ ந்த  வன் 
தான் அங்  மகரந்தக் ஞ்சத்ைத உ வாக்  ற . அேத ேபால் மகரந்தக்  ஞ்சத் ல்  இ க் ம் 
 வன் தான் தானியத்ைத உ வாக்  ற . எனேவ அ தாேம உயர்நிைலெபற்ற  வ ள்ள 
ேதவ ைடய சைபயா  க் ற ”, என்ேறன்.

அவர ்நி த் , தன் ைடய தட்ைடப்  ன்னாகத் தள்ளி, ''சேகாதரன்   ரான்ஹாம், ஒ   ைற 
நான் ேமற் ற்  ெசன்  ந்ேதன் . எல்லா ஆ க் ரிய வரங்கைளப் பற்  ம் எ தப்பட்ட ஒ  
 த்தகத்ைதக்   த்  ேகள் ப்பட்ேடன் . அந்த  த்தகத்ைத எ  ன மனிதைன கண்   க்க 
ேவண் ெமன்  ேமற் ற்  ெசன்  ந்ேதன் . அந்த மனிதைன நான்  கண்   த்த டன் , அவ ம், 
'ஓ, அைவகைள நான் ெவ மேன எ தேவண் ம் என்  எ  ேனன் ; நாேனா அைவகைள 
ெபற்  க்க ல்ைல, நான் ெவ மேன அைவகைளப் பற்  எ த ேவண் ெமன் தான்  
எ  ேனன் . ெதாடர்ந்  அவன்,  ' 'நல்ல , அைத நான் ெபற்  ந்  க்கேவண் ம்…, என்றான். 
ேம ம் அவர,்  ' 'நான்  ற்  ம் எல்லா டத்  ம் ெசன் , இைவ எல்லாவற்ைற ம் கவனித் ப் 
பார்த்ேதன்; ெபந்ெதெகாஸ்ேத   க்களிடத்  ம், இன் ம் அ ேபான்ற இடங்க க் ம் ெசன்  
பார்த்தேபா , அவர்கள் ெவ மேன உரக்க சத்த  வைததான் கவனித்ேதன்“, என்றார்.
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பா ங்கள், அ  இவ் தமாக நிகழ்ந்த . மக்கள்  உண்ைம ேலேய களி ர்ந்  
ெகாண்  ந்தேபா , உங்க க் த் ெதரி ம்,  சா ம்  அவைர தவறான ேநரத் ல் அங்ேக 
ெகாண்  ேபானான் . அங்ேக தான் அவ ம் அவர்கைளப் பற் ய அப்ப ப்பட்ட எண்ணத்ைத 
ெபற் க்ெகாண் ,ெவளிேய ெசன்றார.் பா ங்கள்.

அவர,் ''உங்க க்  நான் எ  ன க தத் க்காக உங்களிடத் ல்  மன்னிப்ைபக் ேகட் ேறன் . 
அதற்   ேராதமான ஒ  நிைலக்  என்ைனநாேன உ வாக் க் ெகாண் , அங்ேகதான் , சரியாக 
அங்ேக தான் , அைத நான் வ க்கட்டாயமாக் க் ெகாண் ; நீங்கள்  ஒ    ெசால்பவர் த ர 
ேவெறான்  ல்ைல“,என்    ேனன். எனேவ,என்ைன மன்னிக் மா  உங்களிடத் ல்  
ேகட் க்ெகாள் ேறன் .

நா ம்,  ' 'ஏன், நிச்சயமாக, ஐயா, நான் உங்க க்  க தத் ல்    ன எந்தெவான்ைற ம்  
உங்க க்   ேராதமாக மன ல் ைவக்கமாட்ேடன் “ என்ேறன்.

அவர,்''அைத உங்கள்  வா   ந்  வரேவண் ம் என்  நான் ேகட்க  ம் ேனன்“. 
இப்ெபா  , சேகாதரர்  ரான்ஹாம், நா ம், என் ைடய மாணவர்க ம் பரி த்த ஆ க்காக 
ப யா  க் ேறாம். நாங்கள்  என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?”, என்றார்.
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எனேவ, உங்க க் த் ெதரி ம், அவரிடத் ல் நான்   ன  என்னெவன் , உங்க க்  
ெதரியாதா? நான் ,  ' 'உங்க ைடய   ைக   ப் , இவ் தமாக உங்கள்    ைக   ப் , 
உங்க ைடய  கத்ைத  வ க்  ேநராக   ைமயாக   ப் , ேதவன் பரி த்த ஆ  ன் 
ஞானஸ்நானத்ைத ெகா க் ம் வைரக் ம்  ழங்காற்ப    ந்  எ ந்  ப்ப ல்ைலெயன்  
 ர்மானம் ெசய் ெகாள் ங்கள்“ என்ேறன்.இப்ெபா   இைத, அைத அல்ல  ேவ  எைதேயா 
நிைனக்கேவண்டாம்.ெதாடர்ந்  அங்ேகேய தரித்  ந் , ேதவேன,  'எனக்  பரி த்த ஆ  
ேவண் ம்…' என்    ங்கள். நான் அவர்களிடத் ல் ெசன் , அவர்கள்     கரங்கைள 
ைவத்ேதன் , உடன யாக நாற்ப  ேபர ் பரி த்த ஆ ைய ெபற் க் ெகாண்டார்கள் . இப்ெபா  , 
அவர்கள் ஏறக் ைறய ஐ   ேபர்களாக, ெபலப்பட்டவர்களாய், அைடயாளங்கைள ம், 
அற் தங்கைள ம், அ சயங்கைள ம் ெசய் , ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்  க் றார்கள் .

சேகாதரர்கேள, நாம் ெபற்  க் ற காரியத்ைத இந்த உலக ம் ெபறேவண் ம் என்  நான் 
  வா க் ேறன் . ஆனால் நாம் அைத இவ் தமாக அ கேவண் ம்...நீங்கள்  ஒ  தச்சராக 
இ ப் ர்களானால்  எப்ப   க் ம்?இங்ேக கைட  ல் அமர்ந்  க் ம் இம்மனிதைனஅல்ல  
அங்ேக  இ க் ம்  சேகாதரர்  பார்டர்ைஸ  (Bro.  Borders)  நான்  எ த் க்காட்டாக
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எ த் க்ெகாள் ேறன் .மற் ம் அவர ்ஒ  தச்சன்  (carpenter) என்  நான்   வா க் ேறன் . சரி, 
அவர ் த் யைல ைவத்  இவ் தமாக ஆணிைய அ த் க் ெகாண்  க் றார ் என்  ைவத் க் 
ெகாள் ங்கள் , என்னிடத் ேலா ஒ  வைகயான தானியங்  த் யல்  (automatic hammer) 
இ க் ற , அ ல் ஒ  ெபட்  நிைறய ஆணிகைள ைவக்க    ம். அைத நான் இப்ப யாக 
  த் க்ெகாண் ,  ர்ர்ர்ப் என்ற ஓைச டன்  அைத இயக் , அவ ைடய  த் யல் ெசய்வைதக் 
காட்  ம் இன் ம்  றப்பாக என் ைடயைத ெகாண்  அந்த பலைககைள என்னால் 
ெபா த்த   மானால்?

உடேன, நான் அவரிடத் ல் ெசன் , ''ஆ, ைபயேனஅைத இன் ம் ெசய்    க்க ல்ைலேய. 
அைதப் பற்  உனக்  ஒன் ம் ெதரிய ல்ைல. ஏன் உன்   ரல்கைள ம்   ட நீ ந க் க் 
ெகாள் றாய். என்ேன,அைத ெசய்ய  வங் வதற்  உன்னிடத் ல் சரியான க    ட இல்ைலேய 
என்    ேவெனன்றால்“, நான் அவைன இடறலைடய ெசய் றவனா  ப்ேபன் . மற் ம் அந்த 
(தானியங் )  த் யைல ம் என்னால்  ற்க  யா . அ  சரிதான். பா ங்கள் , நான் எைத 
ெபற்  க் ேறேனா அதற்ேகற்றார ் ேபால் என் ைடய அ   ைற ம் இ க்கேவண் ம். 
எனக் த் ெதரி ம், என் ைடயெபா ள்  அவ ைடயைதக் காட்  ம்  றப்பான  என் . ஆனால் 
நான் நிைன  ரேவண் ய  என்னெவனில், அவைர நான்  சரியான வ  ல் அ கேவண் ம்.

நான் அவரிடத் ல் ெசன் , ''எப்ப  இ க்  ர்கள் , ஐயா? என் ைடய ெபயர ் ரான்ஹாம்“, 
என்    ம்ேபா , அவ ம்,''என் ைடய ெபயர ்பார்டர்ஸ் ”,என்பார்.

''நீங்கள்  ஒ  தச்சர ்என்  நான் காண் ேறன் “.

''ஆம், ஆமாம் ஐயா, நான் ஒ  தச்சர ்தான்“.

''நீங்கள்  ஒ  ேநர்த் யான தச்சர ்என்  நான்  நிச்சயமாகேவ நம்  ேறன்“.

''ஆமாம்“

''நீங்கள்   த் யைல ைகயா ம்  தத்ைத நான் கவனித் க் ெகாண்  ந்ேதன்“.

அவர ்''ஓ,ஆமாம். இந்த பைழய ெபட்  ( த் யல்) என் டன் நீண்ட நாளாக இ க் ற “.

நா ம், ''ஆமாம். அ  ஒ  நல்ல  த் யல். ஆம், அ  நிச்சயமாக ஒ  நல்ல  த் யல் தான். 
உண்ைம ேலேய அைத நீங்கள்  உபேயா க்கலாம். ஆமாம்“. ெதாடர்ந்  அவரிடத் ல் ெகாஞ்ச 
ேநரம் அவ் தமாக ேபச ேவண் ம். நான், ''நீங்கள்  இந்த   ய இன்ன -  இன்ன  த் யைலபற்  
ேகள் பட்  க்  ர்களா?” என்ேபன்.

அவர ்''இல்ைல,அைத நான் ஒ ேபா ம் ேகள் ப்பட ல்ைல என்  நம்  ேறன் “.

''சரி, இேதா அ  இங்ேக இ க் ற . இங்ேக நீங்கள்  ஆணிகைள ைவத் , அந்த பலைககைள 
அங்ேக ெபா த் ங்கள்.  ன்னர் இ  எ த் க் ெகாள் ற ேநரத்ைத கவனிப் ர்களானால் நான்  
எப்ேபற்பட்ட தயாரிப்ைப ைவத்  க் ேறன்  என் ம் அ ந் ெகாள் ர்கள்“. அைத அவ க்  
அவ் தமாக எ த் க் காண் க்கேவண் ம்.  ' 'இைத எ த் க் ெகாண் ,    நாட்க க்  
 யற்  ெசய் ங்கள் . ன்னர் அைதக்   த்  என்ன நிைனக்  ர்கள்  என்  பா ங்கள் . நான் 
ம ப  ம்   ம் வ ேவன்”, என்    ங்கள். பா ங்கள் . அ தாேமசரியான தயாரிப்பாக 
இ க் ம்பட்சத் ல் , அ  தன்ைனத்தாேன  ற் க்ெகாள் ம். நான் என்ன    ேறன்  என்  
உங்க க்  ெதரி ம், இல்ைலயா, சேகாதரர்கேள?

பா ங்கள். நாம் சரியான காரியத்ைத ெபற்  க் ேறாம். அைத மக்களிடத் ல்  ெகாண்  
ெசல்ல நாம் அவர்கைள சரியாக அ கேவண் ம். அ தான்  காரியம். இ  உண்ைம ேலேய 
அசலான காரியமா  க் ற . இ  பரி த்த ஆ யா  க் ற . அைத என்    இதயத்ேதா ம் 
நான்   வா க் ேறன் .
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சேகாதரர்கள்  ரட்டாட்டம் பண்  றவர்கள் (renegades) என்பைத நான்   வா ப்ப ல்ைல. 
அவர்கள் சேகாதரர்கள் தான் என்பைத நான்   வா க் ேறன் . ப த்த தைல(discernment) 
ெசய் ம் பரி த்த ஆ ைய ஏேதா ஒ    ெசால் தல்  என்  நான்   வா ப்ப ல்ைல. அ  
பரி த்த ஆ யானவர் தன்ைனத்தாேன சைபக்  ெவளிப்ப த் , சைபைய அத ைடய நிைலக்  
ெகாண்  வ  றார ் என்  நான்   வா க் ேறன் . ேம ம், நாம்மட் ம்    ெபந்ெதெகாஸ்  
அைசைவ ம் எ த் க் ெகாள் ம் ஒ  வ ைய ெபற் , நம் ைடய       தைடகைள ம் 
 ற்  ம் உைடத் ,   ஸ்  இேய  க் ள்  உன்னதங்களில்  ற்  க் ம்ப க் , ஒேர 
ஆ  னால் ஞானஸ்நானம் ெபற் , ஒன்றா  க்கக்  ய ஓர ் நிைலக்  வ ேவாமானால் , 
ஓ,இதற்   ன்  இ ந் ராத  ரத் யட்சமா தல்கள்(manifestations) இ க் ம் என்  நான் 
நிைனக் ேறன் . நாம் எவ் டத்  ம் ெசன்  ஒவ்ெவா இடத்  ம் இ க் ம் 
ெமெதா ஸ் கைள ம், பாப் ஸ் கைள ம், ெபந்ெதெகாஸ் கைள ம் அ  ம்ேபா  
அ நடக் ம் என்  நான்  நம்  ேறன் , சேகாதரர்கேள.

நான் இங்ேகேய நிற்கேவண் ம் என்    ம்ப ல்ைல. ேவதாகமத்   ந்  ஒன்  அல்ல  
இரண்  வார்த்ைதகைள வா த் , ஒ  ல நி டங்க க்  உங்களிடத் ல்  ேபச   ம்  ேறன் , 
நீங்கள்  ேபாக ேவண் ம் என்  எனக் ெதரி ம், நா ம்  ட ேபாகேவண் ம், சனிக் ழைம காைல
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10 வ மார்க்கம்

அந்த (அ ைமயான) காைல உணைவ ெபற் க்ெகாண்ேடன் , ேம ம் இங்ேக இன்ெனான்ைற 
எ ர்பார்த்தவனாய்  ங்கள்  இர ம் இங்ேக தங் வதற்  இ க் ேறன் .இ ப்  ம், எனக் த் 
ெதரியா  நான் சேகாதரன் . பார்டர் டத்  ம் மற்றவர்களிடத்  ம் ேபச ேவண் ம். ஆனால் 
நான் உங்க க்  உதவேவ இங்ேக இ க் ேறன்என்பைத உங்களிடத் ல்   ட் ெசல்ல 
  ம்  ேறன் . நான் இங்ேக ஒ   ல நி டங்க க்  ஒன்  ட வந்  க் ேறாேம த ர ேவ  
எதற் ம் இல்ைல. இன்  ம யம் ஆராதைன  வங் வ  தல் இங்ேகேய நாம் தரித்  ந் , 
ம ப  ம் காைல ல்    ம்  வரலாம் என்  நான்   ம்  ேறன் . ேம ம் சேகாதரர்களா ய 
நீங்கள்   றவந்தைத கவனித்ேதன் , அைத எவ்வளவாய்  நான் பாராட்  ேறன் .

எனேவ, இப்ெபா  , சரியாக என் இதயத்   க் றைத உங்க க்  ெதரியப்ப த்தட் ம். 
நான் உங்கைள பாராட்  ேறன் , நீங்கள்  என் ைடய சேகாதரர்கள்  என்ற  ைற ல் உங்க க்  
உத  ெசய்ய என்னால்   ந்த எல்லாவற்ைற ம் ெசய் , ேதவன் எனக்  ெகா த்த இந்த   ய 
ஊ யத்ைத ம், உங்க க்  அவர ் ெகா த்தைத ம் ெகாண் ,இப்ெபா   நாம் அைத ஒன்  
ேசர்த்  ேதவ ைடய இராஜ்யத் ற்ெகன்  நம்மால் என்ன ெசய்ய    ம் என்  பார்ப்ேபாம். 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ  வதற்   ன், ஒ  ல நி டங்க க்  நாம் தைலகைள 
தாழ்த் ேவாம்.

 க ம்   ைப ள்ள ேதவேன,  ர்க்கதரி  வைனயப்ப ம்ப க்   யவ ைடய  ட் ற்  
ெசன்ற ேபால, நாங்க ம் வைனயப்ப த க்  ஆயத்தமா  க் றைத அ ந் ; ேதவேன, 
தாழ்ைம ம்,ந ங் ண்ட ம்,ெநா ங் ண்ட மான ஆ ேயா  இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் னாேல உம்மண்ைடக்  நாங்கள்  வ  ேறாம். ேம ம்  தாேவ, இேய    ஸ்  ன்  
 ணா சயங்  கைள  ர நி ப்ப த் ம், ேவ ப்பட்ட  ணா சயங்கைள ெகாண்டவர்களாய் 
நாங்கள்  வைனயப் ப ம்ப க்  நீர ் எங்கைள உைடக்கேவண் ம் என்  இக்காைல ல் எங்கள்  
இ தயங்களில் நாங்கள்  வாஞ் க் ேறாம். கர்த்தாேவ, என் ைடய  த்  னமான இ தயத்ைத 
எ த் ப்ேபா ம். என் ைடய  க்  (stammering) வார்த்ைதகைள நீர ் எ த் , அைத  க்கலாக 
உைட ம், ேதவேன. என் ைடய ெசாந்த  ய  த்தத்ைத, உைடத் ப்ேபாட் , என்ைன 
  ஸ்  க் ள்       ஷ் யாக ஆக் ம். இைத தந்த  ம், கர்த்தாேவ. எங்க ைடய 
இ தயத் ன்  வாஞ்ைச ம் அ வாகத்தான்  இ க் ற . அதற்காகத ் தான் நாங்க ம்இங்ேக 
இ க் ேறாம்.
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ேம ம், கர்த்தாேவ, நாங்கள்  ேப க் ெகாண்  க் ம் ேபா , இங்ேகநீர ் இ க் ம் இந்த 
 ரசங்க  டத்தண்ைட ல்  ற்  க் ம் சேகாதரர் ைமக்கல்சன் ,உம்ைம   வா க் ம் இந்த 
  ய  தசேகாதரன், அவ க்காக ம் நான் ெஜ க் ேறன் .  தாேவ, நீர ் அவைர 
ஆ ர்வ க் ம்ப க்  நான்அவ க்காக ெஜ க் ேறன் . இந்த   ஸ்தவ ேதவாலயத் ல் 
இ க் ம்ப க்  ெகா த்த த ணத் ற்காக உமக்  நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம்.

உம் ைடய வார்த்ைதைய வா க் ம்ப  ஒ   ல ெநா க க்  நாங்கள்  காத் க் 
ெகாண்  க்ைக ல், எங்கள்  எல்ேலாைர ம் இப்ெபா   ஆ ர்வ  ம் .எங்கள்  எண்ணங்கைள 
ஆ ர்வ த்  தா ம். கர்த்தாேவ, எங்க ைடய ஆராதைனகைள ஆ ர்வ  ம் . ேதவேன. 
எங்க ைடய இ தயங்கைள நீர ்அ ந்  க்  ர.் இங்ேக இந்த இ பதாம்  ற்றாண் ல், இந்த 
1962-ம் வ டத் ல் , காலம் கடந் ேபாய், இன்ெனா   ற்றாண் ன்   வக்கத் ன்  அ  ல் 
இ க் ம் இந்த இ  ம், மந்தார மான ேதசத் ல் உள்ள என் ைடய சேகாதரர்கேளா  ஒேர 
இ தயத்ேதா ம்,ஒேர ஆத் மாேவா ம், ஒேர ேநாக்கத்ேதா ம் ஒன்றாக இைணக்கப்படேவண் ம் 
என்    ம்  ேறன் .

28

இங்ேக இந்த ேமற் க்கைர ல், நாகரீகமான   ழக்   வங்  ேமற் ற்  வந்  க் ற , அ  
இதற் ேம ம் ெதாடர்ந்  ேபாகா  என்  நாங்கள்  இப்ெபா   உணர் ேறாம். இந்த (ேமற் ) 
கைரைய  ட்  நாம் கடந்  ேபாேவாமானால் ,ம ப  ம் நாம்  ழக் ற்  
வ ேவாம்.நாகரீகமான   ழக்   வங்  ேமற் ற்  வந்த  ேபால,  ரிய ம்  ழக்   வங்  
ேமற் ற்  வ  ற  என்  நாங்கள்  உணர் ேறாம்.  மாரனானவர் (S-O-N)  ழக்கத் ய மக்கள்  
   வந்  ெபரிய ெவளிச்சத்ைத ம், அைடயாளங்கைள ம் காண் த் , அவர்தான் ேம யா என்  
நி  த்த ஒ  ேநரம் இ ந்த .

ஒ  நாள் வ ம் அ  பக மல்ல, இர மல்ல என்   ர்க்கதரி      க் றார.் நாம் 
ேபா மான ெவளிச்சத்ைத   வா த்  ெதாடர்ந்  ெசன் , அவேர ேதவ ைடய  மாரன் என்  
அ ந் ெகாண் , நமக்ெகன்  சைபைய ம் ஸ்தாபனத்ைத ம்கட் க்ெகாண் ; 
சேகாதரர்கைள ம், சேகாதரிகைள ம் ஒன்றாக ைவக்க  யன் ,அவர்கைள சரியாக   க்கச் 
ெசய்யக்  ய...இ ண்ட, பனி ட்டமான நாைளக் ெகாண்ட  ட்டத்தட்ட இரண்டா ரம்  
ஆண் கள் நமக்  உண்டா  ந்த . ஆனால், ஆண்டவேர பனி ட்டமான  இப்ெபா    ல க் 
ெகாண்  க் ற ,அ  அேத  மாரன்  (S-O-N), அேத அைடயாளங்கேளா ம், அேத 
  வாசத்ேதா ம்,   ம்ப அளிக்கப்ப  றதா  க் ற .
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 ள்ைளகளின்    வாசத்ைத  தாக்க ைடய   வாசத் ற்    ம்பக்ெகாண்  
ெசல்லக்  ய ெசய் யான  கைட  நாட்களில்  வ ம் என்  நீர ் வாக் ைரத்  க்  ர். ஓ, 
ேதவேன, அந்த அசலான ெபந்தெகாஸ்ேத நா க்  நாங்கள்    ம் ச் ெசல்லட் ம். ஒ  ைச 
பரி த்தவான்க க்  ெகா க்கப்பட்ட அந்த மகத்தான   வாசத் ற்  நாங்கள்    ம் வரட் ம்.
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ஒ  ைச பட் ப்    ன் ேபாட்ட, அந்த ேதவ ைடய மகத்தான மணவாட்  மரமான , 
ேதவ ைடய  மாரனின் வ ைகக்காக சாயங்கால ெவளிச்சத் னால்    ர்ச்  யைடயந்  
கனிைய அ ன் உச்  ல் ெகாண்  வ வதாக. இைத அளி ம், கர்த்தாேவ.இந்த 
ேநாக்கத் ற்காகேவ ஒன்    வ ம் எங்க க்  உத  ெசய் ம்.
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எங்கைள உம்மண்ைட ல் ஒப் க் ெகா க் ேறாம். நாங்கள்  உம் ைடயவர்கள் . உமக்  
ஏற்றைத எங்க க் ச் ெசய்  ம், கர்த்தாேவஇக்காைல ல்  இந்த ேதவாலயத் ல் இ க் ம் 
எங்கைள உம் ைடய கரங்களில் ஒப் க்ெகா க் ேறாம்,கர்த்தாேவ.  ம்ேசான்  ெசய்த  ேபால் 
நாங்கள்ெசய்யாமல் , எங்கைள   ைமயாக உம் டத் ல் ெகா க் ம்ேபா , உம் ைடய 
ேநாக்கமான  எங்க ைடய   யங்களில் நிைறேவற்றப்ப வதாக.  ம்ேசான்  தன் ைடய 
ெபலத்ைதேயா உம் டத் ல்  ெகா த்தான் ,ஆனால் அவன் தன் ைடய இ தயத்ைத உம் டத் ல்  
ெகா க்க ல்ைல. ேதவேன, எங்க ைடய இ தய ம், எங்க ைடய ெபல ம், எங்க ைடய 
எல்லா ம், எங்க ைடய  யா ம் உம் டத் ல்  ெகா க்கப்படட் ம். அைத 
பராக் ர ள்ளதாக் ம், கர்த்தாேவ, ேதவ ைடய ராஜ்யத் ற்ெகன்  அைத ெப கப்பண் ம். 
இைத இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

சங் தம் 1 6 -ம் அ காரத் ல்,ப க் ம்ப க்  நாம் ெதரிந் ெகாண்ட , கைட  
வசனமா  க் ற .
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 வ மார்க்கத்ைத எனக் த் ெதரியப்ப த்  ர்; உம் ைடய ச கத் ல் பரி ரண 
ஆனந்த ம், உம் ைடய வல  பாரிசத் ல்  நித் யேபரின்ப ம் உண் .

இப்ெபா  , உங்க க் த் ெதரி ம், நான்  உங்களிடத் ல்   ரசங் க்க  யற் க்க ல்ைல. 
உங்களிடத் ல்  ஒ நி டம் ேபச   ம்  ேறன் , அல்ல நான்    வ  என்னெவனில் ப ைனந்  
அல்ல  இ ப  நி டங்க க்  உங்களிடத் ல்  ேபச  ம்  ேறன் .

தா   இங்ேக  வைனக்    த்  ேப  றார். '' வமார்க்கத்ைத எனக் த் ெதரியப்ப த்  ர்“. 
அைத நீங்கள்  கவனித் ர்களா?''எனக்  நீர ் காண் ப் ரா? அல்ல  எனக்  நீர ்
ெதரியப்பண்  ரா? ”நீர ்எனக்  ெதரியப்பண்  ர் என்  நான்  நம்  ேறன்; என்றல்ல ''எனக்  
நீர ்ெதரியப்பண்  ர்“.

ேதவன் அைழக் ற ஒவ்ெவா வ ம் அதற்  ெச ெகா த்  அவரிடத் ல் வ வார்கள் என்  
நான்   வா க் ேறன் . எனேவ, நம் ைடய  ட்டங்களி ம் அைதத்தான்  இப்ெபா   நாம் 
எ ர்ேநாக்  ேறாம் என்  நான்  நம்  ேறன் . நம்மால்   ைதைய மட் ேம  ைதக்க    ம்.  ல 
 ைதகள்  வ ய ேக   ம்,  ல  ைதகள்  ேவ வ  ல்   ம், ல  ைதகள்  இன்ெனா  
வ  ல்   ம். ஆனால் ஒ   ல  ைதகேளா நல்ல நிலத் ல்   ம். அ சரி தான் . 
'' வமார்க்கத்ைத எனக் த் ெதரியப்ப த்  ர்“.

இப்ெபா  ,  வைன ெபற் க்ெகாள்வ தான்  நாம் சா க்கக்  ய கப்ெபரிய 
காரியமா  க் ற .  வைனக் காட்  ம் ெபரிதான  ேவெறான்  ல்ைல. இந்தகாைல ல்  
நான் ம ைமக்  ெசல்ேவெனன்றால், நாெமல்லா ம்அங்ேக ேபாேவாம், அங்ேக நான் ஆ ரகாைம 
சந் ப்ேபன் .
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''ஆ ரகாேம, இ ப்ப ேலேய  கப்ெபரிய காரியம் என்னெவன்  அவரிடத் ல் ேகட்ேபன்“.

அவர,்  ' ' வன்“, என்பார். எனேவ எப்ேபற்பட்ட காரியமானா ம், ஒ வர்சா க்க   ய 
 கப்ெபரிய காரியம் அ   வனா  க் ற .  வ க்காக நீ என்னத்ைத ெகா க்க   ம்?

என் ைடய  ட் ல்  நான்  ஒ   த்தகத்ைத ைவத்  க் ேறன் . அ  ைறசாைலகளில்  ஊ யம் 
பண்  ற ஊ யர ் (சமய  ) சேகாதரன் .நி ெஜன்ட் (Nugent) அவர்கள்  எ  ன  என்  நான்  
  வா க் ேறன் .   ஸ்  ன்  காலம்   தல் ெதாடங்     ல் மரித்த ெபரியமனிதர்கைள 
  த்ததான சாட் கைள இப் த்தகத் ல் அவர ் ெகா த்  க் றார.் இந்த  த்தகம் இன்ெனா  
பக்கத் ல்  க ம்  ன்மார்க்கமானவர்கைள ம், ஆ க் ரிய வாழ் ல்  றப்பானவர்கைள ம் 
  த்த சாட் ைய ெகா த்  க் றார். அ ல் நான் வா த்  ெகாண்  ந்த ேபா , 
இங் லாந் ன்  ெகாைல ெவ    த்த ேமரி (Blood Mary) என்  நான்   வா க் ேறன் , அவள் 
''எனக்  இன் ம் ஐந்  நி டங்க க்  வாழ்  ( வன்)  ைடக் மானால் அதற்காக இந்த 
இராஜ் யத்ைதேய ெகா த்     ேறன்“, என்றாள். அந்த இராஜ்யத் ற்காக அேநகைர அவள் 
ெகான்றாள், இ ப்  ம், இன் ம் ஐந்  நி ட  வ க்காக அந்தஇராஜ் யத்ைதேய அவள் 
ெகா க்க   ம் னாள் .

சரியாக இங்ேக பால் ராடரின்  (Paul Rader) சாட் ைய இன் ம் நான் ஞாபகம் 
ைவத்  க் ேறன் ,அங்ேக  டாரத் ல் அவர் மரித்தேபா  அல்ல   டாரம் இ ந்த அவர்க ைடய 
இடத் ல் , அவர ்மரித் க் ெகாண்  ந்தேபா  தன் ைடய சேகாதரன்
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 க்காைவ அவர ்அைழத்தார். என் ைடய மகன்  ல்  பா ம், நா ம் ெந க்கமா  ந்த  
ேபால அவர்கள்  அவ்வள  ெந க்கமான நண்பர்களாய் இ ந்தார்கள்.

   பள்ளிக் டத் ல் (Moody school)  லம் நான்   ரிந் ெகாண்ட , அங்ேக அவர்களிடத் ல் 
நான்  இைசக்க  க க்  ஏற்றவா  அல்ல  நான்  பாடகர்  ெகாண்ட  பாடற்   னர்
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(Quartet) பா க் ெகாண்  ந்தார்கள். பால்(ராடர)் நைகச் ைவ உணர்  ெகாண்டவர.் அவர்கள் 
'என் ேதவேன உம்மண்ைட ல்   ட் ச் ேசர்ேவன்“,என்  பா க் ெகாண்  ந்தார்கள். 
அவர'்'அவர்கைள ேநாக்  மரித் க் ெகாண்  ப்ப  நானா அல்ல  நீங்களா?”, என்றார். 
ெதாடர்ந்  அவர,்  ' 'அந்த  ைரகைள உயர்த்   ல உற்சாகமான   ேசஷ பாடல்கைள 
பா ங்கள்“,என்றார். அவர்கள் அந்த பாடற்   னர,்  'அங்ேக   ைவயண்ைட ல் ' (Down at the 
cross) என்ற அப்ப ப்பட்டபாடல்கைள பாடத் வங் னார்கள் .

அவர,்  ' ' க்கா எங்ேக?“ என்றார்.அப்ெபா   அவர ்அ த்த அைற ல்  இ ந்தார.் அவர்கள் 
அவைர உள்ேள அைழத்  வந்தனர். அவர,்  ' ' க்கா இப்ெபா    ந்  இன் ம் ஐந்  
நி டத் ற் ள்  இேய   ஸ்  ன் சந்நிதானத் ல்  அவ ைடய நீ ைய தரித்தவனாய் நான் நின்  
ெகாண்  ப்ேபன் ”, என்றார். நா ம்  ட அவ் தமாய் கடந்  ேபாகட் ம்.

 ைவட்   (Dwight Moody), உங்க க் த ் ெதரி மா அவ ைடய சாட்  என்னெவன் ,
(மரித் க் ெகாண்  ந்த ேபா ) அவர ்எ ந் ,''இ  மரணம். இ  என்    ட் ம் நாள்“,என்றார். 
அவ் தமாகத் தான்  நான் ேபாக   ம்  ேறன் .
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சற்ேற ச பத் ல் என் ைடய  ைலேயறப்ெபற்ற தாயார் கடந்  ேபா ம்ேபா  அவ ைடய 
கரத்ைதப் பற் ப்   த்  ந்ேதன் . என் ைடய மைன  ம் கடந்  ேபா ம் ேபா ம் அவ ைடய 
கரத்ைதப் பற் ப்   த்  க் ேறன் . அவர்கள் சாைல ன்     ல் வந்தேபா  அவர்கைள நான்  
கவனித்  க் ேறன் . இ ப்ப ேலேய  க ம் ெபரிதான காரியம் அ   வனா  க் ற . 
நம் க்ைக ல்லாதவர்க க்  இ     ெபற்ற  ன்னர்; அ ஒ  பயங்கரமான 
காரியமா  க் ம். நாேமா  வ மார்க்கத் ல் நடந்  ேபாய்க்ெகாண்  க் ேறாம்.

'' வன் என்றால் என்ன? அைத எங்ேக கண்   க்க   ம்?“ என்  அேநக மக்கள்  இப்ப யாக 
ெசால் றார்கள் . ஆனால், அ  நம்ைம  ற்  எல்லா டங்களி ம் இ க் றேத. அவ் தமாகேவ 
ேதவன் அைதச ்ெசய்  க் றார.்

இன் ம் ேயா  ன்   த்தகத் ல், அவன் அைதக்    த்  ேகட்டான்  என்  நாம் அ ந்  
ெகாள் ேறாம். அைத ( வைன)   த்  ேகள்  ேகட்கப்பட்டைத நாம்   யம்   வ மாக 
ேகட்  க் ேறாம்.
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நான்   க் ற ெஜபர்ஸன் ல் ல்   த்த ஒ     ைபயைனக்    த்  எனக்  நிைன க்  
வ  ற . ஒ  நாள் அவன் தன் தா டத் ல்  ெசன் ,  ' 'அம்மா, ேதவன்,நீர ் ேப  ற இந்த 
ேதவன்,அவர ்ஒ  மகத்தான நபர.் அவைர யாராவ  பார்த்  க் றார்களா? என்றான்.

அவள், ''ேமய்ப்பைர ேகள்“, என்றாள்.

எனேவ, அந்த   ைபயன் ேமய்ப்பரிடத் ல் ெசன்  அவரிடத் ல் ேகட்டான் ... இல்ைல, 
ஞா  பள்ளி ஆ ரியரிடத் ல்  ேகட்டான் . ஞா   பள்ளி ஆ ரியர,் நீேமய்ப்பரிடத் ல்  ேகட்ப  
தான் நல்ல “ என்றாள். அவள் அைத அ யா  ந்தாள்.

எனேவ அவன் ேமய்ப்பரிடத் ல்  ெசன்றான் . அவர,்  ' 'இல்ைல, இல்ைல, மகேன“, என்றார். 
ெதாடர்ந்  அவர,்  ' 'ஒ வ ம் ேதவைன கண்   வேனா  இ க்க  யா . எனேவ, உன்னால் 
ேதவைன பார்க்க  யா ”,என்றார். சரி,அ  அந்த    ைபய க்  ஒ   தமான ஏமாற்றத்ைத 
ெகா த்த .

அங்ேக ஒ  வயதான  னவர் இ ந்தார.் ஒ  நாள், இவன் அந்த வயதான  னவேரா  ஆற் ல் 
 ன்  த்  ெகாண்  ந்த ேபா ,அங்ேக ஒ   யல் வந்த . அேநகர ்  ழக்   ந்  
வந்  க்  ர்கள்  என் ம் மற் ம் எப்ப யாக... இைலகள்  யா ம் அ த்  ெசல்லப்ப ம் என் ம் 
நீங்கள்  அ  ர்கள் என்  நான்   க் ேறன் . அவர ் பட ல்  வந்  ெகாண்  ந்தார,்அந்த    
ைபயேனா,பட ல்  கைட  ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தான் .  ரியன்  ேமற் ல்  அஸ்த த் க் 
ெகாண்  ந்த , வான ல் ம் ஆற் ற்  அப்பால்  இப்ப யாக வந்  ந்த . அந்தவயதான  னவர் 
  ப்ைப ேபாட் க் ெகாண்  ந்தார.்  யல் ஓய்ந்  ந  அைமதலான , எல்லாம் 
பச்ைசப்பேசெலன்  காணப்பட் ,  க்களின்  ந மணம்   க்ெகாண்  ந்த . அவர ்   ப்  
வ த்தவா , கவனித் க் ெகாண்  ந்தேபா , அவ ைடய நைரத்த தா    ந்  ெபரிய 
ெவள்ளிக்கண்ணீர ்வ ந்ேதா க் ெகாண்  ந்த .
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அந்த    ைபயன் அவர ்எைதப் பார்த்  ெகாண்  க் றார ்என்  ற் ம்  ற் ம் பார்த்தான். 
அவன் அந்த வயதான  னவைர ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  ந்தான் . அவன்  பட ன் 
 ன் றத்   ந்  ஓ , பட ன் மத் ய ப  க்  வந் , அந்த வயதான  னவரின்  ட் க்கால் 
அ  ல் அமர்ந் , ''ஐயா, நான்  உங்கைள ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . என் தாயாரா ம், ஞா   
பள்ளி ஆ ரியரா ம் அல்ல  என் ேமய்ப்பரா ம் இதற்  ப ல்  ற   ய ல்ைல. அவைர 
(ேதவைன) யாராவ  பார்த்  க் றார்களா?“ என்றான்.

அந்த வயதான  னவர்   ப் கைள இ த்  தன் ம  ல் ைவத் , அந்த    ைபயனின்  
தைலைய தன் ேதாளின்ேமல்  சாய்த் ,  'ேதேன, ேதவன் உன்     இதயத்ைத ஆ ர்வ ப்பாராக. 
கடந்த நாற்ப  ஆண் களாக நான் பார்த்தெதல்லாேம ேதவன் தான்“ என்றார். அங்ேக ெவளி ல் 
ேதவைனப் பார்ப்பதற்  இங்ேக உங்க க் ள்  ேதவன் இ க்கேவண் ம், எப்ப ெயனில் ேதவன் 
உங்க க் ள்ளாக இ ந்  உங்கள்  கண்கள்   லமாக பார்த் க் ெகாண்  க் றார.்
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ெத  க்கப்பால் உள்ள ஒ  மரத்ைத நான்  பார்க் ேறன் . ெமாஹாேவ பாைலவனம் அல்ல  
பாைலவனத் ன்  ஊடாக இவ் டத் ற்  வந்  ெகாண்  ந்தேபா , அங்  ந்த யா ம் மரித்  
ேபான ேபால் காணப்பட்ட . நான் ெகாலராேடா ஆற் க்  ெந ங்  வந்த ேபா , அங்ேக ஒ  
 தர்ச்ெச  இ ந்த . அ  கவனத்ைத அவ்வளவாக ஈர்க்கக்  யதா  ந்த . ''அ  எங்  ந்  
அத ைடய  வைன ெபற் க்ெகாள் ற “ என்  நிைனத்ேதன். பா ங்கள், அதனிடத் ல்  வன் 
இ ந்த . அ   வைன ைடயதா  ந்த .  வன் என் ற காரியத் ல் ேதவன் இ க் றார.் 
 வேனா  இ க் ற ஒவ்ெவான் ம் அ  தனக் ள் ேதவைன ெபற்  க் ற .
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ஒ  நாளில், ேயா ,  ' 'மரமான  மரிக் மானல் அ    ம்ப ம்   க் றதா  க் ற . 
ஆனால் ம ஷேனா மரித்த ன்  ப த் க்  டக் றான்; அவன் தன் ஆ ைய  ட்ட ன் , அவன் 
எங்ேக?அவ ைடய  மாரர்கள்  க் க்க ம், அவ க்  மரியாைத ெச த்த ம் வந்தைத அவன் 
அ யாம  க் றான் . ஓ, நீர ் என்ைன பாதாளத் ல்  ஒளித் , உம  ேகாபம்   மட் ம் என்ைன 
மைற டத் ல்  ைவத் ைவ ம்“, என்றான்.

எப்ப யாக ஒ      வான  ேமேல வந்  நிற்பைத அவன் பார்த்தேபா , அவன் ேதவைன 
அவ ைடய இயற்ைக  ம்,  வனி ம் இ ப்பைத கவனித்தான் . அ  அ ைமயா  ந்தன, அந்த 
மலர்களின்  ப ைக ல்  ல இளைமயானைவக ம், ல ந த்தர வய ைடயைவக ம்,  ல 
வயதானைவக ம் இ ந்தன. ஆனால் உைறபனி(Frost) வந் , அைவகைள தாக் ம்ேபா , 
அைவெயல்லாவற்ைற ம் அ  அ த்  ேபா  ன்றன. அந்த   ய மல ம் அ  ைடய 
இதழ்கைள  ேழ  ழச்ெசய் ற . மற் ம் அந்த   ய மலரின் ெமாட்   ந்  ஒ    ய க ப்  
 ைத;    ம் , கச்    மான  ைதயானவன்   ேழ   வான்.

அ  பார்ப்பதற்  அவ்வள   ேநாதமானதா  க் ம்... இ ப்  ம் ேதவன் அந்த மல க்  
சவஅடக்க ஊர்வலம் நடத் வார். அ  உங்க க்  ெதரி மா? எப்ப ெயனில் இைல  ர ் கால 
மைழ அ  ைடய  க்கமான கண்ணீர ்மைழைய ெபா யச் ெசய் , அ ம். அவர ்அந்த   ய 
 ைதைய மண் க் ள்   ைதப்பார.் அைதத் ெதாடர்ந்  பனிஉைற ( ளிர)் ப வம் வந் , அைத 
உைறயச் ெசய்வ னால், ெவ ப் ண்டா , பைசயான  அ   ந்  ெவளிவ ம். நீங்கள்  
காண் ற ஒவ்ெவா  இயற்ைகயான காரிய ம் இல்லாமற் ேபா ம்.

ஒ   ஞ்ஞானியால் அந்த மண்ைண எ த் , ஆய் க் டத் ற்  ெகாண்  ெசன்  அைத 
 ன் ம்  ன் ம் ஆராய    ம். ஆனால் உங்களால் அந்த  வ   ைய கண்   க்க 
  யா . அ  அங்ேக இல்ைல. ெபாட்டா யம், கால் யம் , ெபட்ேரா யம் ஈரப்பதம் மற் ம் 
அதற் ள்இ ந்த ஒவ்ெவான் ம் மண் க் த்   ம்   ம். ஆனால் அதற் ள்  எங்ேகா அந்த 
 வ    மைறந்  க் ம். வசந்த காலத் ல்   ம்ப ம்  ரியன்  வ வ  எவ்வள  நிச்சயேமா, 
அவ்வள  நிச்சயம் அ    ம்ப ம்  வேனா வ ம். ேதவன் அதற்  ஒ வ ைய 
ெகா த்  க் றார.்
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 ளிர்காலத் ல்  நீங்கள்  கான் ரீட் கலைவைய எ த்  உங்கள்   ற்றம் எங்  ம் ேபாட் , 
கற்கைளப  ங்கள் . இ ப்  ம் உங்க ைடய  ல் ப ைக   ந்   ல் எப்ப  வ  ற ? அ  
சரியாக உங்கள்  நைடபாைத ன்  ஓரம் எங்  ம் இ க் ற . ஏன்? அ  என்னெவனில்  ைதகள்  
அங்  மண்ணில் எங் ம் மைறந்  இ க் ற .  ரியன்  அந்த தாவர  வன்களின்   தாக 
 ரகா க்க  வங் ய டன் , அந்த   ய  வ  த்தான  தன்   ய தைலைய ெவளிேய 
ெகாண் வ ம் வைரக் ம் , அந்த எல்லா கலைவ,மற் ம் ஒவ்ெவா  பாைறகள், அ  ல்  இ க் ம் 
ஒவ்ெவா   ச் கள்  ஊடாக கடந்  ெவளிேய வந் ,  வ க்  அ ப யான ேதவைன   க் ம். 
உங்களால்  வைன மைறத்  ைவக்க   யா . சேகாதரர்கேள,  வைனக் ெகாண்  வ ம்ப க்  
அதற்காகத்தான்  நாம் இங்ேக இ க் ேறாம்.

ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன் ஒ  வயதான ெமெதா ஸ்ட ்ஊ யர,் அந்த கனிவான வய ெசன்ற 
பரி த்தவாேனா  நான்  இர  ஆகாரம்   த் க்ெகாண்  ந்ேதன் . அவர ்தன் ைடய   யத் ல் 
பரி த்த ஆ ைய ெபற்  ந்தார.்    ல்   ந்  ஒளிபரப்பா க் ெகாண்  ந்த ' வசாய 
ேநரம்' அைத நாங்கள்  ேகட் க் ெகாண்  ந்ேதாம். அந்த 4H என் ற நி வனத் னிடத் ல் ஒ  
இயந் ரம் இ ந்த . அைதக் ெகாண்  அவர்களால்  அவ்வள  தத் பமான ேசாள தானியத்ைதக் 
ெகாண்  வர   ம். எப்ப ெயனில் வய ல்  ைள ற ேசாளத்   ந்  ெபறக்  ய ேசாள 
அப்பத் க்  ஒத்ததாக அேத ேபான்  ஒன்ைற அ னால் ெகா க்க   ம் -  அேத  தமான ேசாள 
 ண் கைள ( வல்) ெபற   ம். உண்ைம ேலேய, உங்களால் அைத ெவட்  
ஆய் க் டத் ற்  ெகாண்  வந்  ஆய்  ெசய்தா ம்,அ  ைடய இ தயம் சரியான இடத் ல்  
தான் இ க் ம்,ேசாளத்   க் ம் அேத அள  ஈரப்பத ம்,ெபாட்டா ய ம் இ க் ம். 
அைவகைள உங்களால்  ேவ  ரிக்க   யா . ஒ   ைச அைவகைள நீங்கள்  ஒன்றாக ெகாண்  
வ  ர்களானால் , எ  உண்ைம எ  ேபா  என்  உங்களால் ேவ  ரிக்க   யா . ஏெனனில் 
அ  அவ்வள  தத் பமா  க் ம் ( ைறயற்றதாய்).
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அவர,்  ' 'நீங்கள்  அைவகளில் எந்தெவான்ைற  ைதக்க   ம் என்  ஒ  வ  ல்மட் ேம 
உங்களால்  ற   ம். இயந் ரத் னால் ெசய்யப்பட்ட  அ    ம், அ  அவ்வள  தான். 
ஆனால் ேதவனால்   ைளய ெசய்யப்பட்டேதா, அ    ம்ப ம் வள ம்ப க்  அதற் ள்   வைன 
ெகாண்  க் ம்“,என்றார்.

ஒ  மனிதன்  பார்ப்பதற்    ஸ்தவைனப்  ேபால  காணப்படலாம்,    ஸ்தவைன  ேபால்40
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பாவைன ெசய்யலாம், அல்ல    ஸ்தவைன ேபால் நடந்  ெகாள்ளலாம்,இன் ம் 
அப்ப ப்பட்டைவகைள ெசய்யலாம்.ஆனால், இ ப்  ம் அந்த  வ    (Germlife) அவ க் ள்  
இல்லாத பட்சத் ல் , அவனால்   ம்ப ம் உ ர்த்ெதழ   யா .

இேய ,  ' 'அவர்க க்   வன் உண்டா  க் ம்ப க்  நான் வந்ேதன்“,என்றார். அ தாேம 
'ட்ேஸா-ேஹ (Zoe)' ேதவ ைடய ெசாந்த  வன் அவர்க க் ள் இ ப்பதா ம்.  வக்கத்ைத 
(Beginning) ெகாண்ட ஒவ்ெவான் க் ம்     உண் .  வக்க ல்லாத அைவக க் த்தான்      
 ைடயா . ஒேர ஒ  காரியத் ற்  மட் ேம  வக்கம் என்ப  இல்ைல; அ ேதவன் . நாம் 
அவ ைடய  ள்ைளக ம், அவ ைடய பாக மாய் ஆ ேறாம்; ஏெனனில்ட்ேஸா-ேஹ (Zoe) ஆ ய 
ேதவ ைடய ெசாந்த  வன், அதாவ நித் ய  வன் நமக்  ெகா க்கப்பட்  இ க் ற . எனேவ 
அந்த ஒ  வ  ல் மட் ேம நம்மால்    க்க    ம். அந்த ஒ  வ  ல் மாத் ரேம இங்  ந்த 
நம் ைடய இழந்  ேபான (Lost) நண்பர்க ம் , இன் ம் சைப அங்கத் னர்க ம் ,   ம்ப ம் 
உ ர்த்ெதழ    ம்,அதற்  காரணம் ட்ேஸா-ேஹ அவர்க க் ள் அ ளப்பட்ட , அ ல் நா ம் 
ஒ  பாகமாேனாம்.

ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாைள நீங்கள்  கவனிப் ர்களானால் , அங்  வந்த அவ ைடய மகத்தான 
அக் னி ஸ்தம்பம், அ தாேம உடன்ப க்ைக ன்   தனா ய இேய    ஸ்  என்  
நம்ெமல்லா க் ம் ெதரி ம், அ ... ேமாேச, எ ப் ன்  ெபாக் ஷங்கைளப் 
பார்க்  ம்  ஸ்  ன்  நிந்ைதைய அ க பாக் யெமன்ெறண்ணினான் . ஏெனனில் அவன் 
எ ப்ைத  றக்கணித் ,இந்த ெவளிச்சமா ய, அந்த  தனானவைர  ன்பற் னான் .
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ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில், இந்தமகத்தான ெவளிச்சமான  அங்ேக வந்த ேபா , ேதவன் 
தம்ைமத்தாேம அவர்க க்  ப ர்ந்தளித்தார். அக் னிமயமான நா கள் அவர்கள் 
ஒவ்ெவா வர்ேம ம் வந் , அவர்கள் எல்ேலா ம் பரி த்த ஆ  னால் நிரப்பப்பட் , ஆ யானவர் 
அவர்க க்  உைரத்தப , ேவ  பாைஷகளில் ேபசத்  வங் னார்கள் . ேதவன், தான்  ஒ  நபராக 
இ ப்ப   ந்  தன்ைனத்தாேன  ரித்ெத த்  சைப ல் இ க் ம்ப க் , தன் வைன தன் 
மக்கேளா  ப ர்ந்  ெகாண்டார.் நாம் மக்களிடத் ற்  ெகாண்  ெசல்லக்  ய ெசய்  
அ வாகத்தான்  இ க் ற . அைதப் ெபறாமல் அவர்கள்  அ ந்  ேபாவார்கள் . அவர்கள்அைத 
ெபற்றாக ேவண் ம்.

என் ைடய ெசாந்த தாயார் ச பத் ல் கடந்  ேபானார்கள்.  வேனா  இ ந்த அவ ைடய 
 ள்ைளகளா ய நாங்கள்  எல்ேலா ம் அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்ேதாம்; எங்கள்பத்  ேபரில் 
இரண் ேபர் கடந்  ேபாய் ட்டார்கள் .  தலாவ  அவள் ெடேலாரைஸ ம் என்ைன ம் பார்த் , 
''என் ைடய கைட  ம்,  த மானவர்கேள“, என்றார்கள் . எங்க ைடய தாயார் ஒ  கனிவான 
  ஸ்தவள் , அேநக வ டங்க க்   ன் அவைள   ஸ் வண்ைடக்  வ நடத் , ஞானஸ்நானம் 
ெகா த்ேதன் .
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அவள்,  ' 'ெடேலாரஸ் , நீ எனக்  அ ைமயானவளாய்  இ ந்தாய். நீ எனக்  உத யா ம் 
இ ந்தாய். எனக்  வயதா    யாமல்  ேபானேபா  நீ எனக்  அேநக  ைற  ணிகைள 
 ைவத் க் ெகா த்  க் றாய். மற் ம் நீ என் ட் ற்  வந்   ட்ைட  த்தம் ெசய் , 
இப்ப ப்பட்ட ேவைலகைள நீ எனக்  ெசய்  ெகா த்  க் றாய் “ ,  ' 'ேதேன, உன்ைனநான்  
ேந க் ேறன்”, என்றாள்.

வா ப   ஸ்தவளா ய ெடேலாரஸ்  அங்ேக நின்றவா  ேதம்  அ  ெகாண் ,  ேழ பார்த் , 
'அம்மா, அ   க ம் ெகாஞ்சம் தான்“, என்றாள்.

அவள் (தாயார்) ,  ' ல் , நான் ப யா ராதப க்  நீ என்ைன பார்த் க் ெகாண்டாய்“, 
என்றாள்.

நான்,  ' 'அம்மா, நமக் சாப் ட ஒன்  ல்லாத ேபா , நான் சாப்  ம்ப க்  எனக்  
 ட் க்ெகா த்  அேநக  ைற நீங்கள்  சாப்பாட்  ேமைச   ந்  சாப் டாமல் எ ந்  
ெசன்  க்  ர்கள் . உண்ைம ேலேய அ  ஒ  தா ன் கடைம“, என்ேறன்.

அவள்,  ல் , நீ எனக்  ஒ  வைக ல் ஆ க் ரிய வ காட் யா  ந் , எனக்  
ஞானஸ்நானம் ெகா த்தாய். நீ எனக்   வமார்க்கத்ைத ம் ெதரியப்ப த் னாய்“, என்றார்கள் .

நான், ''அம்மா, உங்க க்  ெதரி ம் நம் ைடய  ன்னனி  ழல் (Background) கத்ேதா க்கம்  
என் “, என்ேறன். ''அப்ெபா  தான்  நான் சைபக்  ெசன்  ந்ேதன் , அவர்கேள 'இ  தான் சைப', 
என்றார்கள் . ஆனால் அ  வார்த்ைதக்   ரணா  ந்த . அதற்   ற  நான் ஒவ்ெவா  
சைபயாக ெசன்  பார்த்தெபா   அ தாேம வார்த்ைதக்  அவ்வள   ரணாக இ ப்பைத 
கண்   த்ேதன் . எனேவ நான் வார்த்ைதேயா  (WORD) தரித்  க்க ேவண் யதா  ந்த , 
அம்மா, அதற்   ற  நா ம் உங்க க்  சரியான  எ  என்   ற  யன் , உங்கைள 
  ஸ் வண்ைடக்  வ நடத் ேனன்”, என்ேறன்.  ன்னர் அந்த அன்பான வய  ெசன்ற 
பரி த்தவாட்  ேதவைன சந் க் ம்ப க்  கடந்  ெசன்றார.் அதன்  ன் அவ ைடய ஆத் மாைவ 
ேதவ க்  ஒப் க் ெகா த்ேதன் .

ெடேலாரஸ்  என்ைன அைழத் ,  ' ' ல் , இைத என்னால் தாங் க்ெகாள்ள   ய ல்ைல“, 
என்றாள்.
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நான், ''ெடேலாரஸ் , நீ  க் ற இடத்   ந்  சாைலக்  அப்பால் பார.் அங்ேக ஒ  ெபரிய 
கர்வா  மரம் (OakTree) நின்  ெகாண்  க்க ல்ைலயா?“ என்ேறன் .

அவள், ''ஆம்“ என்றாள். இ  தாயார் மரிப்பதற்  ஒ   ல நாட்க க்   ன் நடந்த .

நான்,  ' 'இப்ேபா  இைல  ர்காலம் வந்  ெகாண்  க் ற . ஒ  மாதத் க்   ன் அந்த 
இைலகள்  கண் க் னியதாக ம், பச்ைசயாக ம்  இ ந்த “, என்ேறன்.

அவள், ''ஆம்  ல்“, என்றாள்.

நான்;, ''இப்ெபா   அ  எப்ப  காணப்ப  ற ', என்ேறன்.

அவள், ''சரி, அைவமஞ்சள் , ப ப் , பச்ைச மற் ம்  வப்  நிறத் ல் இ க் ற “,என்றாள்.

நான், ' 'எ  அைவகைள மஞ்சள் , ப ப் , பச்ைச மற் ம்  வப்  நிறத் ற் ள்ளாகமாற்றம் 
ெசய் ற ?“ என்ேறன்.

அவள், ''ஏெனனில் அ  மரித் க் ெகாண்  க் ற “, என்றாள்.

நான், ''எப்ேபா  அந்த மரம்  க கண் க் னியதாக இ ந்த ?“என்ேறன் .

அவள், ''இப்ெபா  தான் “ என்றாள்.

நான்,  ' 'பரி த்தவான்களின்  மரணம் அவ ைடய பார்ைவக்  அ ைமயா  க் ற  என்  
ேவதாகமம்    ற “ என்ேறன். பா ங்கள் . ேநரம் வ ம்ேபா  அ  அவ் தமா  க் ற . 
நான்,''அந்த  வன்   ம்  ேபா ற .  வன் என்ப  ஒ  மரமா  க் ற . நாெமல்லா ம்  ஒ  
 வ  ட்சத் ல்  (மரம்) ெதாங் க் ெகாண்  க் ேறாம்”, என்ேறன். அ  சரிதான் .

 ட்டங்களில்  த்தக  ற்பைனயாளரான   .  ட் (Mr.Wood), அவர ் ெயேகாவா ன்  சாட்  
ஸ்தாபனத்ைத ேசர்ந்தவரா  ந்தார். அவ க்  ஒ  ைபயன் உண் . அவன்அவேரா   ட 
இ ந்தான்; ேபா ேயா னால்அவ ைடய காலான  இப்ப யாக   ங்   ந்த . 
   ல்  ல் நடந்த  ட்டெமான் ல்கலந்  ெகாண் , அங்  நடந்த இ தய வைகய த்தைல 
(Discernment)அவர ் கவனித்தார். எனேவ அவர,்  ' 'இப்ெபா   இ  எனக்  சரியானதாக 
காணப்ப  ற “,என்றார்.
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எனேவ கர்த்த ைடய  தனானவரின்  (Angel of the Lord) படம் எ க்கப்பட்ட ஊஸ்டன், 
ெடக்ஸா ல் சேகாதரன்  ட்ஸன்  (Bro. Kidson) மற் ம் அவர்கேளா  நான் அங்ேக இ ந்தேபா , 
அவ ம் அங்ேக வந்தார். சரி அ  (ேபாட்ேடா) அேனக  ைற எ க்கப்பட்  க் ற , ச பத்  ம் 
அ  எ க்கப்பட்  க் ற . ெஜர்மனி  ம் அ  எ க்கப்பட்ட , இன் ம்  அேநக இடங்களி ம் 
அ  எ க்கப்பட்  க் ற .

எனேவ சேகாதரன்   ட் தன் ைடய ைபயைன அைழத் க் ெகாண்  வந் , அந்த  ட்டங்களில் 
ஒன் ல்  கலந்  ெகாண்டார். அவர்கள்  ன்னாக, ஓ,  ட்டத்தட்ட ஒ  பட்டணத் ன்  பா   ர 
அள க்  அல்ல   க ெதாைல ல் உட்கார்ந் க் ெகாண்  ந்தார்கள். ஒ  இர  
 ரசங்க டத் ல் நின் ெகாண் , அவைரப்பற்  என்   யத் ல் ேகள் ப்பட்ட ல்ைல, அங்ேக 
நின்  ெகாண்   ற்  ற்  பார்த் க்ெகாண்  ந்ேதன் . எனக்   ன்பாக ேதான் ன 
தரிசனத்ைத நான் கவனித் ,  'இங்ேகஒ  மனிதர் இ க் றார.் அவர ்அங்ேக  ன்னால்  க ம் 
 ன்னால்  அவ ம், அவர ் மைன  ம் உட்கார்ந் க் ெகாண்  க் றார்கள் . ெகன்டக் , 
ெகன்டக்  மாநிலத் ல் உள்ள லா  ரான்ஜ்(La Grange) என்  டத்   ந்  வந்  க் றார்கள் . 
அவ ைடய ெபயர ்உட் (Wood) அவர ்ஒ  தச்சர.் ேபா ேயா னால்  பா க்கப்பட்  தன் ைடய 
கால் ெசய ழந்த நிைல   ந்த ஒ மகன்  அவ க்  உண் . ' 'கர்த்தர்உைரக் றதாவ , அந்த 
ைபயன்  கமானான்“, என்ேறன் . அ  அவ் தமாகேவ நடந்ேத ய . அவ ைடய மைன  ஒ  
ெமத்ெதா ஸ்ட் அல்ல  ேதவ சைப (Church of God), ஆண்டர்சன்  ேதவ சைபைய ேசர்ந்தவர்கள் 
என்  நான்    வா க் ேறன் .
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அவர,்  ' '  , அைதநீ  ேகட்டாயா?“ எனேவ அவர,்''ேட ட், எ ந்  நில்”, என்றார். உடேன 
அவ ைடய ெசய ழந்த கால்  கமைடந்  மற்ற காைலப் ேபால் அவ்வள  ேநர்த் யாக இ ந்த . 
அவர ் இப்ெபா    ட்டத் ல்  இ க் றார.் அதன்  ற  அந்த ெயேகாவா சாட் க்காரர ்
  ஸ்  க்  தன்ைன ஒப் க் ெகா த்தார்.

அதன்  ன்னர், அைத ெதாடர்ந்  அவ ைடய சேகாதரன்  வந் ...ஓ, அவர்கள்,அந்த 
ெயேகாவா ன்  சாட்  னர ் எப்ப யாக உணர்வார்கள்  என்  உங்க க் த் ெதரி ம். அவர்கள், 
அவ ைடய சேகாதரைன அவர்க ைடய ஐக் யத்   ந்  ெவளிக் ெகாண்  வரேவண் ம் என்  
வந்தார்கள். அவ ைடய சேகாதரன்,  ' 'இப்ப ப்பட்ட இந்த கள்ள உபேதசங்கள்  இங்ேக ேபாய்க் 
ெகாண்  க் ற , அப்ப ப்பட்ட காரியத் க்  நீ ெச ெகா க் றாயா“?. என்றார். 
அவ ைடயதகப்பனார ்ெயேகாவா சாட்  ல் ேவத வா ப்பாளாராக (Reader) இ ந்தார.் ேம ம் 
அவ ைடயசேகாதரன் , 'இைத காட்  ம் ேமலானைத நீ அ ந்  க் றாய். நான் அந்த மனிதைன 
பார்ப்ேபெனன்றால், அவரிடத் ல் இ க் ற  ைறைய அவ க்  நான் எ த் ச் ெசால்ேவன் . என் 
தகப்பனார ் எப்ப ப்பட்ட ேபாதைனைய எனக்  ெசால் க் ெகா த்  க் றார ் எனக்  
ெதரி ம்”,என்றார்.
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இவர,் ''அங்ேக ெவளி ல்  ல் ெவட் க் ெகாண்  க் றாேர அ  அவர்தான் “ என்றார்.

உங்க க்  ெதரி ம். நான், கண்   சைல த க் ம்  ன்பக்கம் சற்  நீண்  க் ம் 
ெதாப் ைய அணிந்  ெகாண் , அங்  வந்  உட்கார்ந்  அவரிடத் ல் ேபசத் ெதாடங் ேனன் . 
அவர,்  'நல்ல ,  வாளர்.  ரான்ஹாம், நாங்கள்  ெயேகாவா ன்  சாட்  ஸ்தாபனத் ல்  
வளர்க்கப்பட்ேடாம்“, என்றார்.

நான்,  ' 'அ   க ம் நல்ல . நான் ெவளிச்சேம ல்லாதவனாய் இ ப்பைதக் காட்  ம் 
ெயேகாவா சாட்  ன்  ஒ  அங்கத் னராக இ க்க   ம் ேவன்  என்  அவ் தமாக ெதாடர்ந்  
அவரிடத் ல் ேப க் ெகாண் , அவர்  ன எைத ம் கண் க் ெகாள்ளாமல் , என்னால்   ந்த 
மட் ம்  றந்த  ைற ல் அவரிடத் ல் ேப  ெகாண்  ந்ேதன் . ெதாடர்ந் ,  ' 'நீங்கள்  
  மணமானவர் என் ம், உங்க க்  இரண்   ழந்ைதகள்  உண்ெடன் ம் நான் காண் ேறன்“, 
என்ேறன். ஆனால் நீங்கள்  உங்கள்  மைன  டத்   ந்   ரிந்  வாழ்  ர்கள்” என்ேறன்.

அவர ் அப்ப யாக பாங்க்ைஸ (Bro.Banks) ஏெற த்  பார்த்தார். இங்   ட்டத் ல் கலந்  
ெகாண்ட  . ேட ட் உட்ஸ் ைடய தகப்பனார.் ஒ ேவைள   .  (பாங்ஸ் )  ட் அைத எனக்  
    க்கலாம்என்  அவர ் நிைனத்தார், நா ம்உடன யாக அவர் அப்ப யாக நிைனப்பைத 
கண்   த்ேதன் .
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எனேவ நான் , ''பாங்கஸ்  அைத என்னிடத் ல்   னார ்என்  நீங்கள்  நிைனக்  ர்கள் .ஆனால் 
அைத அவர ் என்னிடத் ல்   ற ல்ைல. அவ ைடய   ம்பத்ைதப் பற்  ம் ஒன் ம் எனக்  
 ற ல்ைல“, என்ேறன் . இைத பாங்க்ஸ்      க்கலாம் என்  நீங்கள்  நிைனக்கலாம்... 
ேநற்ைறய இர க்   ந் ன இர ல் நீங்கள்  ெசம்ெபான்னிறமான தைலம ர ் ெகாண்ட ஒ  
ெபண் டன்  இ ந் ர்கள். நீங்கள்  அவ டன்  ஒ  அைற ல் தங்  இ ந் ர்கள். அப்ெபா   
அவ ைடய காதலன் அங்  கதவண்ைடவந் , கதைவ தட் னான். உங்கைள 
கதவண்ைட ல்ேபாக  டாமல், அவள் கதவண்ைடக்  ெசன்றேபா ,நீங்கள்  ஜன்னல் வ யாக 
எட் ப் பார்த் ர்கள் . அ  நல்ல காரியமாக ேபான , ஏெனன்றால்அவன்  உங்கைள  ப்பாக் யால் 
 ட்  உங்கள்   ைளைய  தற த்  ப்பான் ”. ெதாடர்ந்  நான்,''அவன்  கப்  ைட கட் க் 
ெகாண் ,க த்த  ட் அணிந்  ந்தான்“, என்ேறன்.

இைதக் ேகட்ட டன் , ஓ, அவ க்  தைர ல்    ற மா ரி இ ந்த . அவர,் ''அ  உண்ைம 
தான்.அ  உண்ைம தான்“, என்றார். இேதா அதற்   ன்; அவ க் ம் ஞானஸ்நானம் ெகா த்ேதன் . 
அதன்  ன்  ல நாட்கள்  க த்  இேதா அவ ைடய தகப்பனார ்வந்தார். ெதாடர்ந்  அவ ைடய 
சேகாதரிவந்தார். இரண்  ைபயன்கைள ம் சரிெசய் ம் ேநாக்கத் ல் அவள் வந்தாள். அவள் வந்த 
அேதநாளில், அேத காரியத்ைத ெகாண்  அவ க் ம் ஞானஸ்நானம் ெகா த்ேதன் . அைதத் 
ெதாடர்ந்  அவ ைடய தகப்பனா ம் எங்கள்  எல்ேலாைர ம் சரி ெசய் ம் ேநாக்கத் ல் வந்தார். 
எனேவ எங்கைள   க்கேவண் ம்  என்  ந்தார்.

அவர ் ஒ   னவர். எனேவ, நான் ,  ' 'பாங்க்ஸ் , நாம் அவைர  ன்  ப்பதற்  அைழத் ச் 
ெசல்ேவாம்“, என்ேறன். எனேவ நாங்கள்  ஆற்ைற கடந் ெசன்ேறாம். இர    வ ம் மைழ 
ெபா ந்  ந்த . அ   ழக் ல் எப்ப   க் ம் என் உங்க க்  ெதரி ம். அங்  ந கள்  
யா ம் ெப க்ெக த்  ஓ  இன் ம் அவ் தமாக காணப்பட்ட . நாங்கள்   ல்ஃப்  ரீக் 
அைணக்  (Wolf Creek Dam) ெசன்  ெகாண்  ந்ேதாம். அவர ்   ஸ்தவத்ைத பற்  ஒன் ம் 
ேபசாமல் வந் க் ெகாண்  ந்தார,்  க ம் கண் ப்  க்க வயதான மனிதர். அேத சமயத் ல் 
அவ்வளவாக  த் சா யாக ம் இ ந்தார.் ஆகேவ தான் அவரால்  அந்த ஆற்ைறக்கடக்க   ந்த .

48

நான் அங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தேபா  அங்ேக எனக்   ன்பாக ஒ  தரிசனம் 
ேதான் ய , பாங்க்ேஸா வாகனத்ைத ஓட் க் ெகாண்  ந்தார.் நான் அந்த தரிசனத்ைத 
கவனித்ேதன் .

இவ் தமாக அவர்   னார,் அந்த இர ல் அவர,்''அ  மா ரி ஏதாவ  காரியம் நிகழ்வைத 
நான் ம ப  ம் பார்ப்ேபேனயா ல், நான் அைத   வா ப்ேபன்“, என்றார்.

எனேவ அக்காைல ல்... கர்த்த ைடய   ைப னால் தரிசனத் ல் பார்த்தைதஇவ் தமாக 
  ேனன்,  ' 'நாம் கடக்கப்ேபா ம்  ஒவ்ெவா  ஓைட ம் சக யாக இ க் ம். உல்ஃப்  ரீக் 
அைணயண்ைட நாம் ெசல் ம் ேபா ... மைழயான  அைணக் ேமல்  அல்ல  சரியாகச் 
ெசால்லப் ேபானால் அைணக்   ழாக ெசன்  ட்  க் ம், அங் சக யா ம் இ க்கா , நாம் 
இன்ைறக்  இங்ேக  ன்   ப்ேபாம்.  ன்னர் இங் ள்ள   . உட்ைஸ ேநாக் ,பாங்க்ஸ்  உட் 
நீங்கள்  ஒ    ய ெக த்  ைன   க்கப் ேபா  ர்கள். நா ம் ஏறக் ைறய இ ப  ப ண்ட் 
எைடெகாண்ட ம், அைவகளில்  ல  ஒவ்ெவான் ம்  ட்டத்தட்டபத்  ப ண்  எைட ெகாண்ட 
 ன்கைள ம்   ப்ேபன் .   ம்ப ம் அேத  ண் ல்  இைரைய ெகாண்  அேத இடத் ல் நீங்கள்  
 ன்   ப் ர்கள், ஆனால் உங்களால் ஒன்ைற ம்   க்க  யா . நாம் இர  ஏறக் ைறய 
ப ெனா  மணி வைர ம்  ன்  ப்ேபாம். அதற்  ன்   ன்கள் இைர   ப்பைத நி த்   ம். 
 ன்னர் நாம் உள்ேளெசன்  நம் ைடய இர  ஆகாரத்ைத ப ேனா  மணிக்  சாப் ட் , 
அங்ேகேய இரா  வ ம் தரித்  ப்ேபாம்.அ த்த நாள் காைல ெச ல்கள்  ெகாண்ட ஒ  ெபரிய 
 ைன   ப்ேபன் , அ  தான்  நாம்   க்கப்ேபா ற கைட  னாக இ க் ம். அதன் ன்   த ள்ள 
நாள்   வ ம்  ன்   க்க  யன் ,ஒ   ைன ம்   க்க  யாமல்  ேபா ம்“, என்    ேனன் .
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அந்த வயதான மனிதர், ஏேதா அவ் தமாக  ற் ம்  ற் ம் பார்த்தார். நாங்கள்  ெதாடர்ந்  
ெசன்ேறாம்; அ  (தரிசனத் ல்) எவ் தமாக ெசால்லப்பட்டேதா, அ ல் ெசால்லப்பட்டப ேய 
அவ்வள  கச் தமாக நடந்த . அந்த மாைல ல் நான் கைரேயாரப் ப  க்  வந்த டன் ,அவர,் 
''இங்ேக தண்ணீர் இ க் ற . நான் ஞானஸ்நானம்எ ப்பதற்  தைட என்ன?“ இேதா அந்த    
  ம்ப ம் ஞானஸ்நானம் ெபற் க்ெகாண்டார்கள் . ஓ, நாெமல்லா ம் அந்த மரத் ல் 
இைணக்கப்பட்  க் ேறாம் என்  அ ந்  ப்ப , அ  ஒ  ம ைமயான காரியமா  க் ற .

எனேவ...நா ம்,   . உட் ம் ேவட்ைடயா க் ெகாண்  ந்ேதாம். உங்க க்  ெதரி ம், 
நான்ேவட்ைடயாட   ம் ேவன்  என் . எனேவ இன்   ந்  ஏறக் ைறய இரண்  
வ டங்க க்   ன்னர் அங்ேக ெகன்டக்  ல்  நாங்கள்  ேவட்ைடயா க் ெகாண்  ந்ேதாம். அந்த 
இைல  ர்காலத் ல்  என் ைடய    ைற ல் நான்  அங்ேக ேவட்ைடயாட ெசன்  ந்ேதன் . 
நான் ஆப் ரிக்கா, இந் யாமற் ம்  ட்டத்தட்ட உல ல்  எல்லா டங்களி ம் 
ேவட்ைடயா   க் ேறன் . ஆனால் பனி ட்டமான ஆகஸ்  மாதத் ேலா அல்ல  அம்மாதத் ல்  
ஏேதாெவா  சமயத் ல் நீண்ட .22  ழாய்  ப்பாக் ைய(.22 Rifle) என்னிடத் ல்  ெகா ங்கள்.
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ஆகேவ, நான்அணில்கைள ேவட்ைடயாட அவ்வளவாக   ம் ேவன் . எனேவ நாங்கள்  இரண்  
வாரம் தங்  ேவட்ைடயா ம்ப க்  ெகன்டக்  ல்  இ ந்ேதாம். அங்ேக உண்ைம ேலேய 
ெவப்பமாக இ ந்த . இப்ெபா  , க ேபார்னியர்களா ய உங்க க்  நான்  ம் இந்த 
இைலகள்  மற் ம் ஒவ்ெவான் ம்  க ம்  டாவ  பற்  உங்க க்  அவ்வளவாக ெதரியா .

ஐம்ப  ெகஜ ரத்   ந்  நாங்கள்  சரியாக அ  ைடய கண்ைண மட் ேம   ேவாம். 
ஒ ேவைள அ  நாற்ப  ெகஜ  ரத்   க் மானால், நாங்கள்   ன்னாக ஐம்ப  ெகஜ

 ரத் ற்  வந் , அ  ைடய கண்ணில்   ேவாம். ஒ ேவைள அ  கண்ணிற்   ழாகேவா 
அல்ல  ேமலாகேவா   மானால், நான் என் ைடய  ப்பாக் ைய மாற்    ேவன். அ ல் 
எங்ேகேயா தவ  ஏற்பட்  க் ற , எனேவ நாங்கள்    பார்த்   ட்  பழக்கப்பட் ப் ேபாேனாம். 
அப்ப யாக எனக்  நாேன  யன் சரியாக   பார்த்   ட்  பழக்கப்பட்  ேபாேனன் .

எனேவ, நாங்கள்  அங்ேக ேமேல  கா ட்  ந்தேபா , அங்ேக உண்ைம ேலேய  க ம் 
ெவப்பமா  ந்த . அங்ேக  ந்த சாம்பல்நிற அணில்கள் , நீங்கள்  தப் க் ம் கைலஞன்  (escape 
artist) ஹ  னிைய பற்  ேபசலாம்,ஆனால் அவன் அைவகளில் ஒன் ற்   டஇைணயாக 
  யா . ெகாஞ்சம் ெம வாக உர னா ம்  ட, அ  உடன யாக தப் த்  ஓ   ம்.
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நீங்கள்  எல்ேலா ம் சேகாதரன் G.H  ர ைன அ  ர்கள் . ஒ  தடைவ அைதப்பற் அவரிடம்  
ேகட் ப் பா ங்கள் . நாங்கள்  ஒன்றாக ேவட்ைடயா   க் ேறாம். உங்க க்  ெதரி ம்,அ  
ஏறக் ைறய அவ ைடய மைன  ஒ  தானியங்  ேவட்ைட  ப்பாக்  வாங்  
ெகா த்  ந்தார்கள் , அைதக்  ெகாண்  அவர ் அணில்கைள ேவட்ைடயா வைதநான்  ேக  
ெசய்ேவன் .

எனேவ, நாங்கள்  ேவட்ைடயா க் ெகாண்  ந்ேதாம். அங்  ந்த சேகாதரன்  உட்ஸ்  
''உங்க க்  ெதரி ம், சேகாதரன் ரான்ஹாம், இங்ேக ஒ    ப் ட்ட இடத் ல்   லபள்ளமான 
நிலங்கள்  இ க் ற “, என்றார். அப்ப ப்பட்டைவகைள நீங்கள்  க ேபார்னியா ல்  
ெபற்  க்கமாட் ர்கள் என்  நான் நிைனக் ேறன் .அ  ஆழமாய்  க ம் ஆழமாய் இ க் ம் 
அங்ேக ஓைடகள் அத டாக ஓ  அைத ஈரமாக ைவத்  க் ம். அங்ேக ேமேல அந்த சமமான 
நிலத் ல் உள்ள  தைர நீங்கள்  ெதா  ர்களானால்,உடன யாக அைவகள்  (அணில்கள்) 
ஓ   ம்.உங்களால் அைவகைள   க்க   யா . அைவ இ   அல்ல   ந்   ெகஜம் 
 ரத் ற்  ஓ   ம். அைவகள்  அவ்வள   ரிதமாக ஓ   ம்.
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எனேவ, அவர,்  ' 'இங்ேக நாம் ெசன் ,அவர ் நம்ைம ேவட்ைடயாட அ ம க் றாராஎன்  
பார்ப்ேபாம். அவ க்  ஏறக் ைறய ஐ   ஏக்கர்கள் இ க் ற “,என்றார்.

நான், ''சரி, அ  அ ைமயா  க் ம்“, என்ேறன் .

எனேவ நாங்கள்  கடந்  ெசன்றேபா ,இங்ேக உங்க க்  இ க் ற  ேபான்ற அ ைமயான 
சாைலகள் அங்ேக இல்ைல, ஆனால்நாங்கள் அங்ேக ேபாய் ேச ம்வைரக் ம் பன் கள் ெசல் ம் 
பாைத  ம், தர்கள் ,பள்ளங்கள் மற் ம் எல்லா வ   ம் கடந்  ெசன்ேறாம். ேம ம் அவர,் 
''இப்ெபா  , இந்தமனிதனிடத் ல்  ஒ   ைற இ க் ற . இந்த வயதான மனிதன்,அவர் ஒ  
நாத் கவா  (ேதவன் இல்ைலஎன்    பவர)், ஓ, மற் ம் அவர ்  ரட் த்தனமானவ ம் 
 ட“,என்றார்.

நான், ''ஓ, நீங்கள்  அவரிடத் ல் ேப ம்ப க்  நான்   ட்    ேறன் “, என்ேறன். எனேவ நான் 
அந்த   ய பாரவண்  ல்  உட்கார்ந்  ெகாண்ேடன் ,அங்ேக  ரத் ல்  ேழ இ ந்த ஒ  
அ ைமயான ெவள்ைள நிற  ட் ற்  வண் ைய ஓட் ச்ெசன்ேறாம், அந்த  ட் ற்  இப்பக்கத் ல் 
ஒ  ெபரிய கைளகள் உள்ள நில ம்,ஒ  ப   ேசாளம்  ைளந்த இட ம் இ ந்த .அங்ேக 
நாங்கள்  வண் ைய ஓட் ச ் ெசன்ேறாம். அங்ேக ெராம்ப ம் ெகன்டக்  வாழ்   ைற ல் 
பழக்கப்பட் ப் ேபான இரண்  வயதான மனிதர்கள் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தார்கள் . ெகன்டக்  
மாநிலத்தவர்கள் தங்க க்ெகன்  தனி வாழ்க்ைக பாணிைய ெகாண்  ப்பார்கள் என்  
உங்க க் த் ெதரி ம்.
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அங்ேக  ன்னால்  இ க் ம்  ேரக்க சேகாதரன்  ேட ட், அவர ்''சேகாதரர்  ரான்ஹாம், நான் 
உங்க ைடய  ரசங்கத்ைத ஒ நாடா ல்ேகட்ேடன்“, என்றார். காைல உண ற்   ற  
இைதப்பற்  ேப வ  ஒ   தமாக சங்கடமா  க் ற . எனி ம் அவர,் ''நீங்கள்  பாயாசத் ல்  
   (hairin the biscuit) என்    ப் ட் ர்கள். நான் அத ைடய அர்த்தத்ைத ேத ப்பார்த்ேதன் , 
ஆனால் என்னால் அ  ைடய அர்த்தம் என்னெவன்பைத கண்   க்க   ய ல்ைல”, என்றார்.
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அதற்  நான், ' 'பாயாசத் ல்     என்ப  அப்பட்டமான ெகன்டக்  பாைஷ. அைத நீங்கள்  
அகரா  ல் கண்    க்க ேவண் ம் என்   யற் க்கா ர்கள் , ஏெனனில் அ  அ ல் 
இ க்கா “, என்ேறன்.

எனேவ நாங்கள்  அந்த சாசப்ராஸ்  ஹாேலா னிடத் ற்  (sassafras hollow - ஏரி ஓரங்களில் 
அைமந்  க் ம்  ற் லா   ல்கள்), உங்க க்  ெதரி ம்,   ம்  வந்ேதாம், அங்ேக அந்த 
ெபரிய பழைமயான ெதாப் கள்  ெதாங் க் ெகாண்  ந்தன. அங்ேக நாங்கள்  வண் ைய 
நி த் ேனாம், சேகாதரன் உட் ெவளிேய இறங் , நடந்  ெசன்றார.் அங்ேக இரண்  வயதான 
மனிதர்கள் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தார்கள் , அவர்களில் ஒ வரிடத் ல்  அவர ் நடந்  ெசன்றார.் 
அவர ்இவைர  ப் ட் , ''எப்ப  இ க்  ர்கள்?“, என்றார்.
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அவ ம், ''நீங்கள்  எப்ப  இ க்  ர்கள் , ஐயா?“ என்றார்.  'என் ைடய ெபயர ்உட், ேபங்க்ஸ்  
உட்”,என்றார். நாங்கள்  இங்ேக இ க் ற டட்டனில் (Dutton) ேவட்ைடயா க் ெகாண்  க் ேறாம்... 
அவர்கள் அங்  ஓ  ற ஓைடையக் ெகாண்  (Greeks) அவ் டங்க க்  ெபயர ்ைவப்பார்கள். 
நாங்கள்  இங்ேக டட்டனில் ேவட்ைடயா க் ெகாண்  ந்த ேபா , உங்க ைடய இடத் ல்  ஏன் 
ேவட்ைடயாடக்  டா  என்  நிைனத்ேதாம்.

அவர,் ''நீ எந்த   ம்பத்ைத ேசர்ந்த உட்“,என்றார்.

அவர,் ''நான்  ம் உட் ன்  மகன்“, என்றார்.

''அவர்கள் ஒ   ட்ட ெயேகாவா சாட் கள்  மற் ம் உத்தமமான ஜனங்க ம்  ட.  ம் உட் 
  ம்பத்ைத ேசர்ந்த எவரா  ம், இங்ேக எனக்  இ க் ற எவ் டத்  ம் அவர்கள் ேவட்ைடயாட 
வரேவற்க்கப்ப  றார்கள்“,என்றார். ெதாடர்ந் , ''வயதான  ம் இன் ம்    க் றாரா?” என்றார்.

அவர,்  ' 'ஆம், இப்ெபா   அவர ் இந் யானா ல்    க் றார.் நா ம் அங்  தான் 
  க் ேறன் . ஒவ்ெவா  இைல  ர ்காலத்  ம்  நான் ேவட்ைடயாட வ ேவன்“, என்றார்.

''சரி, உங்க க்  நீங்கேள உத  ெசய் ெகாள் ங்கள் . எனக்  ஐ   ஏக்கர்கள்  உண்  
மற் ம் அ கமான ஏரிேயார   ல்கள் இன் ம் மற்ற காரியங்கள்இ க் ற . உங்க க்  
நீங்கேள உத ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம்“,என்றார்.
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அவர,்  ' 'நல்ல . உங்க க்   க்க நன் . என்ேனா   ட என் ைடய ேமய்ப்பைர ம் 
அைழத்  வந்  க் ேறன் . அவ ம் இங்ேக ேவட்ைடயா வ ல்  உங்க க்  எந்த ஆட்ேசபைன 
இல்ைல என்  நான்  நிைனக் ேறன்“, என்றார்.

அவர,் ''உட், நீங்கள்  எங்  ெசன்றா ம் உங்கேளா   ட ஒ   ரசங் ைய அைழத்  ெசல் ம் 
அள க்  நீங்கள்  அவ்வள   ழ்தரமா  ட் ர்கள் என்  என்னிடத் ல்  ற  ற்ப   ர்களா?“ 
என்றார்.

எனேவ நான்  காைர ட்  ெவளிேய வர  ய ேநரம் அ  என்  எண்ணிேனன் .எனேவ நான் 
காைர ட்  ெவளிேய , உங்க க்  ெதரி ம், அவ் டத் ற்  நடந்  ெசன் ,''எப்ப  
இ க்  ர்கள்?“ என்ேறன்.

அவ ம், ''நலமா“, என்றார்.அவர்கள்  என்ைன அவரிடத் ல் அ  கப்ப த் வதற்   ன்னேம, 
அவர ்  ந் க் ெகாண் ,  ' 'நல்ல . உங்க மா ரி ஆட்க க்  என்னால் ஒ   ரேயாஜன ம்  
 ைடயா ”, என்றார்.

நான், ''நல்ல , நான்உங்க ைடய உத்தமத்ைத ெமச்  ேறன்“, என்ேறன்.

ெதாடர்ந் ,  ' 'நான் அைதக்   றக் காரணம், இந்த ஒ  காரியம் தான் .  த ல், நீங்கள்  
பார்ப்பதற்  ஒ   ரசங் ையப்ேபால் காணப்பட ல்ைல“, என்றார். என் ேமல் இ ந்த அணி ன்  
இரத்தம், என் ைடய   ந்தா  மற் ம் இரண்  வாரமாக  ளிக்காமல் இ ந்தைத... ம்ம். ஆகேவ 
நான், ''நல்ல ,அ  சரிதான்  என்  நான்   க் ேறன் ”, என்ேறன்.

அவர,் 'நான் உங்க க்  ( ரசங் மார்) எ ராக இ ப்பதற்  காரணம் என்னெவனில் , நீங்கள்  
ஒன்  ல்லாத மரத்ைத பார்த்   ைரக்  ர்கள்“, என்றார்.
55

இப்ெபா  , அ  ைடய அர்த்தம் என்னெவன்  உங்க க்  ெதரி மா என்  எனக்  
ெதரியா . அ  இன்ெனா  ெகன்டக் ய பாைஷ. ேட ட், அைத நீங்கள்  அகரா  ல் கண்  
  க்க  யற் க்க ேவண்டாம்.  ன்   ராணிைய ேவட்ைடயா ம் நாய், ெபாய்யானைத 
(இல்லாதைத) பார்த்   ைரக் ம்பட்சத் ல் , அ  ஒ  மரத்ைத பார்த்  ஓ ம்.  ன் ராணி 
தந் ரமான , (Coon, ன்  -  சாம்பல் நிறத் ல், நரிையப்ேபால் காணப்ப ம்  மரம் ஏ ம் ஒ    ய 
 ராணி)  எப்ப ெயனில்,அ  ஓ  மரத் ல்  ஏ   ன்னர்  அங்  ந்    த்  தப் த்  ஓ   ம்.
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பா ங்கள். ஆகேவ சரியாக பழக்க க்கப்படாத ஒ  நாய்,  ன் ஏ ன மரத்ைதப் பார்த்  
அ னிடத் ல்  ஓ , அந்த மரத்ைத  ற்  ள்ள நா ன் தடத்ைதேமாப்பம்   த் , அங்ேகேய நின்  
அந்த மரத்ைதப் பார்த்   ைரக் ம். ஆனால் அந்த மரத் ேலா ஒன் ேம ல்ைல. 
ஆகேவவழக்கமாக அப்ப ப்பட்ட நாைய  ட்   வார்கள் .

எனேவ, உங்க மா ரி ஆட்க க் ... ேபா மான ெபரிய ேதாட்டாக்கள், அ  தான் உங்க க்  
ேதைவ, ஏெனனில் அங்ேக ஒன் ேம ல்லாத ஒ  மரத்ைதப் பார்த்   ைரக்  ர்கள். 
 ரசங் ப்பைதக்   த்  நான்    ற  என்னெவன்  உங்க க்  ெதரி ம். ேம ம் அவர,் 
'நான் ஒ  மத நம் க்ைகயற்றவன்  என்  க தப்ப  ேறன்“, என்றார்.

அதற்  நான்,  'நல்ல , ஒவ்ெவா  மனித க் ம் அவ க்ெகன்  தனிப்பட்ட க த்  க் ம். 
ஆனால் எனக் , அைதக்  த்  ெபரிதாக ேப வதற்  ஒன்  ல்ைல“, என்ேறன்;.

அவர,் ''நல்ல , காரியம் என்னெவனில் , நீங்கள்   ரசங் க் ற அப்ப ப்பட்ட காரியம் இல்லாத 
பட்சத் ல் , அ  இ ப்பதாக  ரசங் க்  ர்கள்“, என்றார்.
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நான், ''ஆம் ஐயா, நிச்சயமாக அ  உங்க ைடய க த்தா  க் ற “, என்ேறன்.

அவர,்  ' 'சரி, மனிதர்களா ய நீங்கள்  ேதவைன   த்  ேப   ர்கள் , ஆனால் அப்ப ப்பட்ட 
ஒ வர ் இ ந்  ப்பாரானால், அவைர நான்  பார்த்  ப்ேபன் . இவ்வள  வ டங்களாக நான் 
  த்  க் ேறன் . எனக்  எ ப மற் ம் அதற்  ெகாஞ்சம் அ கமான வயதா ற . இ  
வைரக் ம் அப்ப ப்பட்ட, ஒ வைர நான் பார்த்தேத ல்ைல. அப்ப ப்பட்டஒ  காரியேம 
 ைடயா , உங்கமா ரி ஆட்கள்  தவறான மரத்ைதப் பார்த்   ைரக்  ர்கள். உங்க ைடய 
 ைழப் க்காக மக்க ைடய பணத்ைத எ த் க் ெகாண் , இன் ம் அப்ப ப்பட்ட காரியங்கைள 
ெசய்  ர்கள், நீங்கள்  ஒ   ட்ட ஏமாற் க்காரர்கேள த ர ேவெறான்  ல்ைல“, என்றார்.

நான்,  ' 'ஓ, என்ேன“ என்  எண்ணிேனன் . ெதாடர்ந்  நான்,  ' 'ஆம் ஐயா,நிச்சயமாக அ  
உங்க ைடய க த் ”. ''ஓ, ேதவேன, நீர்மட் ம் எனக்  உத  ெசய்யாத பட்சத் ல் ...“ என்  
எண்ணிேனன் . எனேவ, நான், ''ஆம், ஐயா, அ  உங்க ைடய க த்தா ம்”, என்ேறன்.

என் ைடய தாயார் உங்க க்  ெதரி ம், என் ைடய வயதான ெதற்கத் ய தாயார், எனக்  
எப்ெபா  ம் நல் ஆேலாசைனைய வழங் வார்கள். ஒ  சமயம் எனக்  ஒ  வாக் யத்ைத 
  னார்கள். அவள்,  ' 'ஒ  மாட் க் அ  ேபா ற ேபாக் ல் ேபா மான அள க்  க ற்ைற 
  ம்ேபா , அ  அேத க ற்ைற ெகாண்  அ ல்  க் க்ெகாள் ம்“, என்பார். கவனி ங்கள் . 
எனேவ அ  தான்அவ க்  ஏற்ற  என்  நான் எண்ணிேனன் ; அப்ப யாகஅவைர ெதாடர்ந்  
ேபச ட் , ெகாஞ்சேநரம்  ைரக்க  ட்  ட்ேடன் , அதன்  ன்னர் அவர ் எந்த மரத் ன் ேமல் 
இ க் றார ்என்  ெதரிந்  ெகாள்ள    ம். எனேவ நான் அவர ்ெதாடர்ந்  ேப ம்ப க்   ட் , 
அதன் ன்னர் அவரிடத் ல் ஒ  காரியத்ைத கண்   த்ேதன் . அப்ெபா   எனக்  ஒ  
காரியம்நிைன க்  வந்த .
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அங்ேக அவர்கள் ஒ  ஆப் ள்  மரத் ன்  ழாக உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தார்கள். அப்ெபா   
அந்த வ டத் ன்  இைள  ர ் காலத் ல்   ேழ   ந்த ஆப் ள்கைள,மஞ்சள்  நிற பட்ைடயான 
அைமப்ைப ெகாண்ட ள கள்,  (Yellow Jackets) அைவகைள  ன்  ெகாண்  ந்தன.எல்ேலா 
ஜாக்ெகட்ஸ்  என்றால்  உங்க க்  என்னெவன்  ெதரி மா? சரி. நல்ல ,நீங்கள்  ெகன்டக்  ன்  
எந்த பாகத்   ந்  வந்  க்  ர்கள்? பா ங்கள்.  ன்னர் அவரிடத் ல், ''அந்த ஆப் ள்களில் 
ஒன்ைற நான்  எ த் க் ெகாள்வ ல் உங்க க்  எந்த ஆட்ேசபைன ம் இல்ைலேய“, என்ேறன் .

அவர,் ''உங்க க்  நீங்கேள உத ெசய்  ெகாள் ங்கள் . மஞ்சள்  பட்ைடெகாண்ட  ள கள் 
அைவகைள  ன்  ெகாண்  க் ன்றன“, என்றார்.

எனேவ நான் ெசன் , அைத (ஆப் ைள) எ த் , இந்த இரத்தக்கைற ப ந்த பைழய 
நீண்டகால்சட்ைட ல்  ைடத் , அைதக த்ேதன் . நான்,  ' 'ஓ, இ  ஒ   ைவயான ஆப் ள்“, 
என்ேறன்.
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அவர,் ''ஆம். அ   க ம்  ைவயான “, என்றார். நான், ''இவள் (ஆப் ள்  மரம்) அ கமான 
பழங்கைள ெகா க் றதாக காணப்ப  ற ”, என்ேறன்.

அவர,் ''ஆம் ஐயா. ஒவ்ெவா  வ ட ம் நான்  அ கமான பழங்கைள ெபற் க ்ெகாள் ேறன் ,“ 
என்றார்.

உங்க க்  ெதரி ம், நான்அவரிடத் ல்,  'இந்த மரத் ற்  எவ்வள  வய  க் ம்,“என்  
 சாரிப்ப  ேபால் அவரிடத் ல் ேபச்ைச மாற் ேனன்.

அவர,் அந்த பைழய  ைகேபாக்  (Chimney) அங்ேக  ரத் ல் நிற் றைத உன்னால் பார்க்க 
   றதா?,“ என்றார். ''அங் தான்  நான்  றந்ேதன் . அம்மா ம், அப்பா ம் அ ல்   த்தார்கள், 
ஆனால் ெந ப்  அைத ( ட்ைட)  க் ைரயாக் ன . அதன்  ன்னர் இந்த   ய  ட்ைட இங்ேக 
நாங்கள்  கட் ேனாம். இங்ேக தான் நான் வளர்க்கப்பட்ேடன் ,” என்றார். ெதாடர்ந்  அவர,் 
''அம்மா ம், அப்பா ம்  மரித்த  ற ,நான் இந்த  ட் ேலேய தங்  ட்ேடன் . நாங்கள்  இங்ேக 
  ெபயர்ந்தேபா ,  நான்  அந்த  மரத்ைத  நாற்பேதா,  ஐம்பேதா  அல்ல  ஏேதா  அவ்வள 
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வ டங்க க்   ன்னர் அைத நட்ேடன் , அ   தற்ெகாண்  அ  அங் தான்  இ க் ற “, 
என்றார்.

நான், ''அ  நல்ல . என்ேன, அ  அ ைமயா  க் ற ,“ என்ேறன்.

அவர,் ''ஆம், ஐயா“,என்றார்.59

அவர,்''நீங்கள்  ஒ   ரசங் யாக இ ப்ப னால்,

 ஷயத் ற்  வ ேவாம், நான் உங்களிடத் ல்  ஒன்ைற ேகட்க   ம்  ேறன்“,என்றார்.

நான், ''ஆம் ஐயா. அ  என்ன?“, என்ேறன்.

அவர,்  'உங்கைள மா ரி ஆட்கள் , நீங்கள்  எைதயாவ  உற்பத்  ெசய் ம் ேபா , ஏன், அ  
 த் யாசமானதாகேவ இ க் ற “,என்றார்.

ஒ  சமயம் ஒ   ரசங் ையக்   த்  ேகள் ப்பட்ேடன் .

ெதாடர்ந்  அவர,்  ' 'இங்ேக மைல ேமலாக ஒ  வயதான ஸ் ரி (யாேரா ஒ வர)் இ ந்தாள். 
அவள்  ற் ேநா னால் மரித் க் ெகாண்  ந்தாள். ஒ  சமயம் ஒ   ரசங்  இங்ேக 
ெகன்டக்  ல்  உள்ள (சரி, அ  அங்  ந்  ஏறக் ைறய  ப்ப  ைமல்கள்  இ க் ம். உட்ஸ்  
என்ைன ேநாக் ப் பார்த்தார், நா ம் தைலைய அைசத்ேதன் ), ஏக்டனில்  (Acton) இ க் ம் 
ெமேதா ஸ்ட் ேகம்ப்  ர ண் ற்க்  வந்  ந்தார். இந்த  ரசங் , ெதாைல ல்  உள்ள 
இந் யானா ல்  இ ந்  வந்  ந்தார். அவர் அங்ேக வந்  ந்தேபா , ஏறக் ைறய 
இரண்டா ரத்  ஐ   ேபர ் அந்த இர ல் அங்ேக    வந்தார்கள் என்  ெசால்லப்பட்ட “, 
என்றார். உங்க க் த் ெதரி ம்,அ  அங்ேக ெதாைல ல் உள்ள  ன் களின்  ேமல் நடந்த . 
அங்  அவர்கள் வ வதற்    ைரகள்   ம் இன் ம் அேநக வ களி ம் 
வரேவண் யதா  ந்த .

அவர,் 'அவர ்( ரசங் ) அங்   ன்  இர கள்இ ந்தார்.60

இரண்டாவ  இர   ட்டத் ல் , ேகம்பல்ஸ் ல் ல் (Campbellsville) வாழ்ந்  வந்த இந்த வயதான 
 மாட்  ன்  சேகாதரி (அக் ட்டத் ற் ) வந்  ந்தாள். இந்த  ரசங் யார்  ரசங் த் க் 
ெகாண்  ந்தேபா ,  ட்டத் னரின்  கைட  ல்,  ன்ப   ல் இ ந்த இந்த ஸ் ரிையபார்த் , 
அவ ைடய ெபயைர ெசால்  அைழத் ,  ' 'இன் ர , நீ  ட்ைட ட்   ளம் வதற்   ன், 
உைடகைள ைவக் ம் அலமாரி ன்  இ ப்பைற ல் இ ந் , ஒ  ஓரத் ல் நீல நிற படம் 
ேபாட்  ந்த ஒ    ய ைகக் ட்ைடைய ெகாண்  வந்  க் றாய். அைத உன் ைகப்ைப ல் 
ைவத்  க் றாய், வ ற் ப்  ற்  ேநா னால் மரித் க்ெகாண்  க் ற இன்ன -  இன்ன 
ெபயைரக் ெகாண்ட ஒ  சேகாதரி உனக்  உண் . நீ அந்த ைகக் ட்ைடையஎ த் , அந்த 
ஸ் ரி ன்     ைவ,அவள்  கத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்வாள் ,“ என்றார்.

''நல்ல , அந்த இர   ட்டத் ல்   ட்டத்தட்ட ந இர ல், இரட்சண்ய ேசைன  ட்டத் னர ்தான் 
அந்த ன் ன்  உச் க்  வந்  க் றார்கள்  என்  நாங்கள்  நிைனத்ேதாம். என் வாழ்நாளில் 
அப்ப ப்பட்ட ஆரவாரத்ைத நான் ேகட்டேத ல்ைல, அவர்கள் அப்ப யாக  ச்ச ட் க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். உங்க க்  ெதரிந்  க் மானால் அ  சேகாதரன்ெபன் ம் மற்றவர்க ம் 
அங்ேக ேமேல ( ன் ல்) அந்த ைகக் ட்ைடைய அந்த ஸ் ரி ன்  ேமல் ைவத்தார்கள். அவர ்
ெதாடர்ந் ,  'ஒ ேவைள அந்த வயதான  மாட்  மரித் ப்ேபா  க்கலாம் என்  நாங்கள்  
நிைனத்ேதாம். ஆகேவ அவர்கள்  அந்த  மாட்  ன்  சவ ஊர்வலத் ற்  ஏற்பா  ெசய்  க்கலாம் 
என்  நாங்கள்  நிைனத்  அங்ேக ெசன்றேபா , அவள் தன் ைடய   ஷ-ேனா  அங்  
ேமைஜ ல் உட்கார்ந்தப  ெபாரித்த ஆப் ள்  பணியாரத்ைத (Apple Pie) சாப் ட் க் ெகாண் , 
கா ைய ப  க் ெகாண்  ந்தாள்“.

அைரநில  வ வத் ல் காணப்ப ம் , ெபா த்த ஆப் ள்  பணியாரம் (ேசாமாஸ்  வ  ல் 
இ க் ம் ஒ வைக பணியாரம்) என்றால்  என்னெவன்  உங்க க்  ெதரி மா? நிச்சயமாக நான்  
 ட்   ப்பைத ேபால் உணர் ேறன் . அ ன் ேமல் சர்க்கைரப் பா  (Molasses) ஊற்  
சாப்  வைத நான் அ கமாக   ம் ேவன் . அ ன் ேமல் சர்க்கைரப்பா  ெதளித்  
சாப்  வைத நான்   ம்பமாட்ேடன் . அைத சர்க்கைரப் பா க் ள்   வ ம்  ழ் , 
உங்க க் ெதரி ம், அைத   க்  ஞானஸ்நானம் ெசய்  சாப் ட   ம் ேவன் . நான் 
சாப்  ம் ஆப் ள்  பணியாரத் ன்  ேமல் அ கமான பா  இ ப்பைத   ம் ேவன் . எனேவ 
அப்ப ப்பட்டைவகைள நான் அ கமாக   ம்  சாப்  ேவன் .
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எனேவ, அவள் இந்த ஆப் ள்  பணியாரத்ைத சாப் ட் க் ெகாண்  ந்தாள். 'அதற்   ந் ன 
நாள், அவர்களால்  ஏ ம் ெசய்ய  யாத... அவ்வளவாக ஒ  கஷ்ட நிைல ல் அவள் இ ந்தாள். 
அவைள ேநாயாளி ன்  க கலத் ல் (Bedpan) ைவக்க   யாததால், இ ைவ  ரிப்ைப (draw 
sheet) பயன்ப த்த ேவண் யதாய்  ந்த . அதற்  ஆ வாரத் க்   ன்னேம ம த் வர ்
அவைள ைக ட்  ட்டார ் மற் ம் மரிக் ம் மட் ம் அவ க்  ேபா மான அள  
ஃ ேனாபார் டால்  (Phenobarbital - நரம் க க்  அைம  ெகா த் ,  க்கம் உண்டாக் ம் 
ம ந் ) ெகா த்  ந்தார். ம த் வ ம் அவ க்  அ ைவ  ச்ைச ெசய்   றந்  பார்த் , 
  ம்ப ம்     ட்டார்கள் ,  காரணம்  அவ க்  ெதாடர்ந்    ச்ைச  ெசய்வ   த் ெகட்ட
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காரியம் என்  எண்ணினார்கள். உங்க க்  ெதரி ம்,அங்  உட்கார்ந்  சாப் ட் க் 
ெகாண்  ந்த அவள், எங்கைள கண்ட ம்  ள்ளிக்   த் ,ஓ வந்  எங்களிடத் ல்  
ைக  க் னாள்“, என்றார்.

நான்,  ' 'அவ் தமாய் நீங்கள்  ேபசேவண்டாம்“, என்ேறன். அவேரா,  ' 'நிச்சயமாக, நீங்கள்  
நம்ப ல்ைலெயன்றால், ேநரில் ெசன்  பா ங்கள் . அைத அவேள உங்களிடத் ல்    வாள்”. 
பா ங்கள், அவர ் எனக்   ரசங்கம் பண்ணிக்ெகாண்  ந்தார். ெகாஞ்ச ேநரம் அவர ் சாட்  
ெசால்லட் ம் என்  நான்  அவைர  ட்  ட்ேடன் .

நான், ''ஓ, நீங்கள்  அைத நம்பமாட் ர்கள் , அப்ப த்தாேன“, என்ேறன் .62

அவர,் ''நிச்சயமாகநான்  நம்  ேறன் . நீங்கள்  அைத நம்ப ல்ைலெயன்றால், அந்த  ன் ற்க்  
நீங்கேள ெசன்  அைத அ ந் ெகாள் ங்கள் . நான்உங்கைள அங்ேக அைழத்  ெசல் ேறன்“, 
என்றார்.

நான்,  ' 'ஊ... இல்ைல,அைதக்   த்ததான உங்க ைடய வார்த்ைதைய நான் ஏற் க் 
ெகாள் ேறன்  (நம்  ேறன்). அைதக்   த்ததான உங்க ைடய வார்த்ைதைய நான் ஏற் க் 
ெகாள் ேறன் . அந்த நபர ்( ரசங் யார்) யார ்என்  ெசால் ங்கள்“,என்ேறன்.

அவர,்  ' 'எனக் த் ெதரியா “, என்றார்.  ' 'அவர ் இந் யானா   ந்  வந்தார் என் ம், 
  ம்ப ம் இங்ேக வரப்ேபா றார் என் ம் ெசால் றார்கள் . அவர ் வ ம்ேபா  நான் அவைர 
சந் க்கப்ேபா ேறன் ”. ேம ம் நான்  அவரிடத் ல் ேநரிைடயாகெசன் ,  ' ' ரசங் ேய, நான் 
உங்களிடத் ல்  ஒ  காரியத்ைத ேகட்கப்ேபா ேறன் , இந்த ேதசத் ன்  இப்ப  க்  வ வதற்  
 ன்னேம, இங்ேக அவ க்  இ க் ம் அந்த காரியம் எப்ப  உங்க க்  ெதரி ம் என்  
ேகட்ேபன்“, என்றார்.(அவ் டத் ற்  இதற்   ன் நான் ெசன்ற ல்ைல, பா ங்கள் ). ''அைதஎப்ப  
நீங்கள்  அ  ர்கள்?”, என்றார்.

நான் ' 'ஆம்,ஐயா. நல்ல , அவைர (அந்த  ரசங் ைய) நீங்கள்  சந் ப் ர்கள்  என்  நான் 
நிச்சயமாக நம்  ேறன் . அவர ்உங்க க்  உத வார் என் ம் நான்  நம்  ேறன்“, என்ேறன்.

அவர,்  ' 'ஆம், நான் அவைர சந் ப்ேபன்“, என்றார். உங்க க்  ெதரி மா, 
 ைக ைலையெமன்  ெகாண்  ந்த அவர,் அைத அப்ப யாக  ேழ  ப் னார.்

நான்,  ' '  ம்ப ம் இந்த மரத்ைதப் பற்  ேப ம்ப க் ...நீங்கள்  என்னிடத் ல் இப்ெபா   
  ப்    ர்கள்“, என்ேறன் . ெதாடர்ந் , ''உங்க க்  ெதரி ம்,அங்ேக எங்க க்  ஒ   ளிர்ந்த 
இரேவா,உைறபனிேயா, ேவெற  ம் இ ந்த ல்ைல. அங்ேக ம் மரத்   ந்  அ  ைடய 
இைலகள்   ேழ    ன்றன. ஆகேவதான் , நாங்கள்  அங்ேக இைலகள்   ேழ   ந் , காய்ந்  
ேபா  க் ம், ெப ம்பா ம் காட் த்  னால் எரிந்  ேபா  க் ம் அ ேபான்றதான 
கா களி  ந்  (Flat - wood), இைலகள்  தண்ணீர்கள் ேமல்   ந் ,ஈரமாய் இ க் ம் இந்த 
பள்ளமான நிலங்க க் ம் வ  ேறாம். எனேவ இவ் ல ல்  இங்  க் ம் இந்த மரங்களி  ந்  
ஏன் இைலகள்     ன்ற  என்  எனக்  ெசால் ங்கள்”, என்ேறன்.
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அவர ்''சரி,  வன் அைத  ட்  கடந்  ேபா  க் ம்“, என்றார்.

நான், ''என்ன “, என்ேறன்.

அவர,்  வன் அைத  ட்  கடந்  ேபா  க் ம்“, என்றார்.

நான், ''இைலைய  ட்  கடந்  ேபானதா?“ என்ேறன் .

அவர,் ஆமாம். அ தான் அதைன (இைலகைள)  ேழ   ம்ப  ெசய் ற “, என்றார்.

நான்,  ' 'சரி, எங்க க்  எந்த  தமான உைறபனிேயா அல்ல   ளிர்கால அைடயாளேமா 
இ ந்த ல்ைல“, என்ேறன்.

அவர,் ''ஆமாம், அதனால் தான்  அ  அைத ட்  கடந்  ேபா ற “, என்றார்.

ம ப  ம் நான், ''சரி, அந்த  வ க்  என்ன நிகழ் ற “, என்ேறன் .

அவர,் அ  மரத் ன்  ழாக இ க் ம் ேவ க்  ேபா ற “, என்றார்.

நான், ''நீங்க என்ன ெசால்  ர்கள் “, என்ேறன்.

அவர,் ''ஆமாம், ஏெனன்றால்  ளிர்கால பனி அைத உைறந்  ேபாகச்ெசய் , அந்த மரத் ல்  
இ க் ம்  வைன ெகான்  ேபா ம்“, என்றார்.

நான், ''அப்ப யானால் அ  மைறந்  ெகாள் ம்ப க்  மரத் ன் ேவ க்  ெசல் ற . அங்  
அ  எ வைரக் ம் மைறந்  க் ம்“, என்ேறன்.

அவர,் ''அ  வசந்த காலம் வைரக் ம்  (Springtime)“,என்றார்.

நான்,  ''அ  ம ப  ம்  அ கமான  ஆப் ள்கைள ம்,  ஒ   ட்ட  இைலகைள ம்  ெகாண் 



22 வ மார்க்கம்

வ ம்தாேன?“ என்ேறன்.

அவ ம், ''ஆம், ஐயா“, என்றார்.

நான்,  ' 'ஹ , அ   ேநாதமா  க் ற . நான்  உங்கைள ஒன்  ேகட்க 
  ம்  ேறன்“,என்ேறன்.
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அவர,் 'ஆம்,ஐயா“, என்றார்.

நான், எந்த ஞானம் (intelligence) அந்த மரத் ற் , அதாவ  அந்த மரத் ல்  இ க் ம்  வ க்  
இப்ப    ன ;  'பனிக்காலம் (Winter) வ  றெதன் ம், நீ இந்த  ைளகளி  ந்  இறங் , 
அங்ேக  ழாகச் ெசன் , அந்த ேவக் ள்  உன்ைன மைறத் க்ெகாள்ள ல்ைலெயன்றால்  நீ மரித்  
ேபாவாய்' என்    ன . அம்மரத் ன்   வ ம் அந்த ஞானத் ற் க்  ழ்ப ந் , அந்த மரத் ன் 
ேவ க்  ெசன் , பனிக்காலம்     ம் வைரக் ம்  அங்ேகதரித்  ந்    ம்ப ம் அ  
இைலகைள  ைளக்கெசய் ற “, என்ேறன். எனேவ நான், ''எந்த ஞானம் அந்த மரத் ற்  அைத 
ெசய் ற , ஐயா” என்ேறன்.

உடேன அவர,் ''ஓ, அ  இயற்ைக“, என்றார்.

நான், இயற்ைக என்றால்  என்ன?“ என்ேறன்.

அவர,்  ' 'ஆமாம், அ  அவ் தமாக இயற்ைகயாகேவ நடக் ற “, என்றார்.அவர,் நான் 
ெசால்லவ  ற  க் ய  ற்ைற  ரிந் ெகாண் , அ   ந்  ந    ல ப் ேபாக 
 யற் த்தார.்

எனேவ, ''அவர,் நல்ல , அைத நீங்கள்   ரிந்  ெகாண் ர்களா...“ என்றார்.

நான், ''சரி, அ  என்னெவன்  நான் உங்க க்  ெசால்லட் ம். நாம் தண்ணீர் நிைறந்த ஒ  
வாளிைய (Bucket) எ த் , இங்  க் ம் அந்த கர்வா  மர கம்பத் ல் ைவக்கலாம். இப்ெபா  , 
அ  ஆகஸ்ட் மாத இ   ல், அந்த கம்பத் ன்  அ ப்ப  க்   ைரந்  ெசன் , வசந்த காலம்  
வைர அங்ேகேய தரித்  ந் , ம ப  ம்   ம்  வந்  அந்த வாளிையநிரப் ம் . அ  அப்ப  
ெசய் மா?

65

அவர,் ''இல்ைல, இல்ைல“, என்றார்.

நான்,  ' 'சரி, அப்ப யானால்  எந்த அ   அந்த மரத் ற்  அப்ப  ெசய் ம்ப  ெசான்ன ?
எனேவ, அ  ஒ  அ   றனாக இ க்க ேவண் ம், ஏெனனில் மரத் ற்  அப்ப ப்பட்ட 
அ   ைடயா . எனேவ அந்த  வைன மரத் ன்  ைளகளின்  ேம  ந்   ேழ  க் ம் 
ேவ க் வ ம்ப  ெசய்வ  அ  ஒ  அ வாக இ க்கேவண் ம் மற் ம்   ம்ப ம் இ  ேமேல 
  ம் வரக்  ய ேநரெமன்    வ ம் ஒ  அ வாக இ க்கேவண் ம்.

அவர,் ''அைத நான் அப்ப  நிைனத் ப் பார்க்க ல்ைல“, என்றார்.

நான், இப்ெபா  , அைதக்   த்  நீங்கள்  ெவ ேநரம் எ த் க்ெகாண்   ந் த்  
பா ங்கள். எந்த அ  , அந்தமரத் ன்  தாவரசா   க் ம் (Sap)  வனிடத் ல் ,  'நீ ேவ க்  
ெசன்  உன்ைன மைறத் க் ெகாள்ள ல்ைலெயன்றால்  நீ மரித் ப்ேபாவாய்' என்  எந்த அ   
அதற்    ன  என் நீங்கள் கண்   ப் ர்களானால் ; அப்ெபா   நா ம் அந்த ஸ் ரி யார ்
என் ம், அவ ைடய  வைன காப்பாற்ற என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்    ன அந்த அ   எ  
என் ம் நான்  ெசால்ேவன்“, என்ேறன்.

அவர,் நீங்க தான் அந்த  ரசங் யா?“

நா ம், ''ஆமாம், நான் தான்“, என்ேறன்.

அ  தான்  உண்ைம. அ   க எளிைமயாக இ ப்  ம்,  ' ' வ மார்க்கத்ைத நீர ் எனக்  
ெதரியப்ப த் னீர்“அங்ேகதாேம, அவர ் தன் ைடய ெதாப் ைய கழட் , 
 ழங்கால்ப  ட்டேபா , நான்  அவைர   ஸ் வண்ைட ல்  வ  நடத் ேனன்.  ' 'உம் ைடய 
 வமார்க்கத்ைத எனக்  ெதரியப்ப த் னீர்”, உண்ைம ேலேய தன் ைடய ெசாந்த 
ெபயைரக் ட எ த ெதரியாத அந்த ப ப்ப  ல்லாத  வசா க்  அப்ப  ெசய்தார.் ஆனால் 
ேதவன் அந்த  வமார்க்கத் ல் அவைர வ நடத் ம் ப க்  அவர்தனக்ெகன்  ஒ  ெசாந்த 
வ ைய ைவத்  க் றார.் எனேவ, சேகாதரர்கேள நாம் அந்த  வ   ட்சத் ல்ெதாங் க் 
ெகாண்  க் ேறாம். என்றாவ  ஒ  நாளில் இந்த வயதான இைலயான  அ   ந்    ம்.
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ஆனால் என்றாவ  ஒ  நாளில் ஒ  உ ர்த்ெத தல் நடக்கேபா ற . நமக்   ன்பாக ஒ  
மகத்தான ஆ ரவ ட அரசாட் , ஒ  ெபரிய உ ர்த்ெத தல் இ க் ற . அந்த நாளில்  நாம் 
  ம்ப ம்  வேனாேட வ ேவாம், காரணம் நாம் நித் ய  வைன உைடயவர்களாய்  க் ேறாம். 
நாம் அைத வார்த்ைத ன்  வ  ல் அ ந்  ெகாள் ேறாம். நமக்  இன் ம் ேநர  க் மானால், 
உங்க க்  ெதரி ம், அ  எப்ப ெயன்  அ ந்  ெகாள்ள    ம். அைத அேநக வ களில் 
நம்மால் அ க    ம்.  ல சமயங்களில் ஒ  நபைர   ப்பதற்காக நீங்கள்அேநக வ கைள 
உபேயா க்க ேவண் யதா  க் ற .



23 வ மார்க்கம்

கடந்த வ டம் நான் அங்  ெசன்  ந்ேதன் ;  ' '  ம்ப ம் அந்த வயதான மனித ைடய 
இடத் ற்  ெசன்  ேவட்ைடயாடலாேம“ என்  நிைனத்ேதன். அந்த இடத் ற் வண் ைய ஓட் ச் 
ெசன்றேபா , அங்  ற் ம்  ற் ம் எவ் டத்  ம் கைளகள் (Weeds) வளர்ந்  ந்தன. அங்ேக 
ஒ  வயதான  தாட்   ற்றத் ல் உட்கார்ந்தப  அந்த மரத்   ந்  ப த்த ஆப் ளின்  ேதாைல 
உ த் க்ெகாண்  ந்தாள் . நான் அவளிடத் ல் நடந்  ெசன் ,  ' 'எப்ப  இ க்  ர்கள் ”, என்  
 சாரித்ேதன் .
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அவ ம், ''ஐயா, நீங்கள்  எப்ப  இ க்  ர்கள் “, என்றாள்.

''இங்ேக உள்ேள வ வதற்   ன் ெபரிய அ  ப்  பலைககள்  ைவக்கப்பட்  ப்பைத 
கவனித்ேதன் . எனேவ இங்ேக நான் அணில் ேவட்ைடயாட    மா என்  ஆச்சரியப்ப  ேறன்“, 
என்ேறன்.

அவள், ஐயா,என் ைடய கணவர்  வேனா  இ ந்தேபா , அவர ்  க ம்  ரணான 
(  த் ரமான) நபராக இ ந்தார.் அவர்தான்  இந்த அ  ப்  கம்பங்கைள நட்  ைவத்தார். 
அங்ேக ெகண்டக் ,     ல் ல் வ க் ற ைபயன்கைள நான் அ ேவன், அவர்கள் தான்  இங்ேக 
வந்  ேவட்ைடயா வார்கள்“, என்றாள்.

நான், ''நான்  அைத அ ேவன். அவ ம் அைதப்பற்  என்னிடத் ல்     க் றார.் அவைர 
நான் பார்க்கலாமா?“ என்ேறன் .

அவள், ''அவர ்கடந்  ேபாய் ட்டார்“, என்றாள்.

நான், நிச்சயமாகெசால்  ர்களா?“ என்ேறன்.

'ஆம்“.

நான்,  ' 'ஆமாம், அவர ்   க் ம் ேபா  நாங்கள்  ேவட்ைடயாடலாம் என்  என்னிடத் ல்  
    ந்தார“்,என்ேறன்.

அவள், ''நீங்கள்  யார“், என்றாள்.

நான், ''நான்  சேகாதரன்  ரான்ஹாம்“, என்ேறன் .

அைதக் ேகட்ட டன் , அவள் தான் ைக ல் ைவத்  ந்த பாத் ரத்ைத  ேழ ேபாட் , 
என் ைடய கரங்கைள இ க்கமாக   த் க் ெகாண்டாள்.

ெதாடர்ந் , ''சேகாதரன்  ரான்ஹாம், அவர்இப்ெபா   ம ைம ல் இ க் றார.் அவர ்அந்த 
மணிேநர தல் (மனம்மா ன  தற்ெகாண் ) ஒ  ைவராக் யமான   ஸ்தவ   யத்ைத 
  த்தார்“, என்றாள்.

நான்,  ' 'நீங்கள்  அந்த மரத்   ந்  வந்த ஆப் ளின்  ேதாைல   க் ெகாண்  க்  ர்கள் . 
அந்த மரத்   ந்    ம்ப ம் ஆப் ள்கள் வந்  க் ன்றன, இல்ைலயா? அேதேபால என்றாவ  
ஒ  நாள் அந்த மகத்தான உ ர்த்ெத த ன்ேபா  அவர ்  ம்ப ம் வ வார“், என்ேறன்.

எனேவ, சேகாதரேன, சேகாதரிேய நாம் ேந க் றவர்கள் , அதாவ    ஸ் வானவர் 
எவர்க க்காக மரித்தாேரா அவர்கள் இந்த  வைன ட் , நித் ய வனற்றவர்களாக மரித் ப் 
ேபாவைத நாம்  ட்  ட   யா . உ ர்த்ெத த ன்ேபா  அவர்கள் ண் ம் 
உ ர்த்ெதழக்  ய அந்த இடத் ற்  வ வதற்  நம்மால்   ந்த யாவற்ைற ம் நாம் 
ெசய்ேவாமாக. '' வமார்க்கத்ைத நீர ்எனக்  ெதரியப்ப த்  ர்“.

68

சேகாதரர்களா ய நீங்கள்  அைத உங்கள்   ட்டத்தா க்  ெசய்ய    ம், ஏெனனில் நீங்கள்  
ப த்த ஊ யக்காரர்க ம், ேவதபண் தர்க மாய் இ க்  ர்கள் . ஆனால் அவ் தமான  றன் 
என்னிடத் ல் இல்ைல. எனக்  அப்ப ப்பட்ட  றன் இல்ைல, ஆனால் எனக்  ெகா க்கப்பட்ட ஒ  
  யவரத்ைதக் ெகாண் , இவ் தமாக ஒ    ப் ட்ட நிைலக் ச்ெசன்  மக்கள்  என்ன 
நிைனக் றார்கள் என் ம், அவர்கள்என்ன ெசய் றார்கள் என் ம், அவர்கள் என்ன 
ெசய்யேவண் ம் என் ம் ெதரி க் ேறன் . அ  எனக்  ெகா க்கப்பட்ட ஒ  எளிைமயான 
ஊ யமா  க் ற . அவ ைடய மக்கைள அந்த கைரக்  ெகாண்  வ ம்ப க்  நான்  
பயன்ப த் ம்ப ேதவன்  எனக்  அ ம த்த ஒ    ய மார்க்கமா  க் ற .

இப்ெபா  , என் ைடயைத நான் உங்கேளா  ேசர்த் க் ெகாள் ேறன் . மக்கள்  ேதவ ைடய 
வ ைய கண்   க் ம்ப  நாம் மக்க க்   வமார்க்கத்ைத காண் ப்ேபாமாக.

எனேவ இங்ேக ' 'ேதவ ைடய ச கத் ல் களிப்  (Joy) உண்டா  க் ம்“ என் அவர் 
    க் றார.் நாம் இந்த பாைத ல் கடந்  ெசல் ம்ேபா ,இ பக்கத்  ம் ேதவைனப்பற்  
ெதரி க் ற மரங்கள் , இைலகளின்  உ ர்த்ெத தல் மற் ம் ஒவ்ெவான்ைற ம் பார்க் ம்ேபா  
நமக்  களிப்  உண்டா  க் ம். எனேவ நாம் ெசய் ற அல்ல  ேப  றஒவ்ெவா  காரியத்  ம் 
ேதவைன அ  க்கக்   ய ேதவ ைடய   ஷ் களாக இ ப்ேபாமாக. அவ ைடய 
ம ைமக்காக அ  அவ் தமாய்  ரகா க்கட் ம். ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
இப்ெபா   நாம் ெஜபத் ற்காக நம் ைடய தைலகைள சற்  வணங் ேவாமாக.
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 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்
"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7

24 வ மார்க்கம்

கர்த்தரா ய இேய ேவ, மந்ைத ன்  மகத்தான ேமய்ப்பேன, நான்  க ம் 
சந்ேதாஷப்ப  ேறன் ,காரணம்  ேதவேன, நீர ் எனக்   வமார்க்கத்ைத ெதரியப்ப த் னீர். இந்த 
ேமலான பழைம வாய்ந்த ெப வ  ல் நடப்பதற்காக நான்   க ம் சந்ேதாஷப்ப  ேறன் . 
இன்ைறக்  இந்த சேகாதரர்கேளா   ட என் கரங்கைள ேசர்த் க்  ெகாண்  இந்த ெப வ  ன்  
பக்கத் ல் நின்றவண்ணம், நீர ் மரித் க் ெகாண்  க் ற இந்த ெப ம்  ரளான 
மானிடவர்க்கத் ற்க்காக எங்க க்  நீர ்ெகா த்த எல்லா தாலந் கைள ம்  ெகாண்  நாங்கள்  
உரத்த சத்தத்ைத எ ப் ம்ப  ெசய்ததற்காக நான் நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் . ேதவேன, 
எங்க க்  உத  ெசய் ம், தய  ெசய்  நீர ்அைத ெசய் ரா? பா க ம் அ  வா க மான 
இவர்கள் ேதவ ைடய வ ைய கண் , ேதவ ைடயசந்ேதாஷத் ல்   ரேவ க் ம்ப க் , இந்த 
மக்க க்  நான் பா  என்ற உணர்ைவ (Conviction) ெகாண் வ மள க்  எங்கள்  
ஒவ்ெவா வரின்    ய ம் ஒ  மரமாகேவா அல்ல  அவ் தமான ஏேதா ஒன்றாகேவா இ க்கக் 
கடவ . இைத அளி ம்,  தாேவ. நாங்கள்  ஏெற க் ற இந்த ெபல னமான  ரயாசத் ல் 
எங்கைள ஆ ர்வ  ம் . இந்த  ரமாண்டமான காைல உண ற்காக ம்  நாங்கள்  உமக்  
நன் ைய ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம். ேம ம்,  தாேவஎங்க ைடய ஆத் மாக்க ம் , 
எங்க ைடயசரீரங்க ம் ேதவ ைடய நன்ைம னால்  ேபா க்கப்பட்  க் ற  என்  நாங்கள்  
உணர் ேறாம்.
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இப்ெபா   நாங்கள்  ெதாடர்ந்  இன் ம்  ட்டத் ல்  பங்  ெகாள் ம்ேபா  எங்கேளா  
இ ந்  ம், ேம ம்பா கள்  இரட் க்கப்பட்   ரிதமாக அவர்கள்  டத்தண்ைட வ ம்ப  ஏேதா 
காரியமான  நிக ம்ப  இன்  இர  எங்கேளா  இ ந்  ம்.  யா யஸ்தர்கள்  கத்ைத 
ெபற் க் ெகாள்வார்களாக.பரி த்த ஆ ைய ெபறாதவர்கள்    ஸ்  ன்  சரீரத் ற் ள்ளாக 
ஞானஸ்நானம் ெப வார்களாக. இைத அளி ம், கர்த்தாேவ. எங்கைள ம் உம் டத் ல்  ஒப் க் 
ெகா க் ேறாம். எங்கள்  ெஜபத்ைத ம், எங்கள்    வாசத்ைத ம், நாங்கள்  எல்ேலா ம் ஒன்  
ேசர்ந்  உம் ைடய டத்தண்ைடக்  வந்  அதன் ேமல்  டத்  ேறாம். மற் ம் அைத 
உம் டத் ற்  அ ப்  ேறாம், கர்த்தாேவ‚ இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் எங்கைளஏற் க் 
ெகாள் ம். ஆெமன்.

என் ைடய சேகாதரர்கேள, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இப்ெபா   நாம் 
வழக்கமாக ெசய் றப , சேகாதரர்களில்  ஒ வர ் வந்  சைபைய அல்ல   ட்டத்ைத   த்  
ைவப்பார ்என்  நான்    க் ேறன் .
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யார ் வரப்ேபா றார் என்      ெசய் ம்ேபா , நான் இைத ெசால்ல   ம்  ேறன்; 
உங்க ைடய நிைறவான வ ைகக்காக நான்உங்க க்  நன் ைய ெதரி த் க் ெகாள் ேறன் , 
என்ைன மன்னிக்க ம். நான்  உங்கைள சரியாக ந ப்பகல் வைரக் ம் காத்  க்க 
ைவத்  ட்ேடன் , என் ைடய ைகக்  க காரத் ல்  ட்டத்தட்ட ப ேனா  மணி ஐந்  நி டம் 
ஆ  ட்ட . நான் உங்களிடத் ல்  உட்கார்ந் ,ெவளிேய ஊ யகளத் ல் நான்  பார்த்த 
ேதவன்ெசய்த மகத்தான காரியங்கைள; ெபரி ம், மகத்தான காரியங்கைள   த்  
ேபசேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . நீங்கள்  ஒ ேபா ம் பயப்பட ேவண்டாம். இைதமட் ம் 
நிைன   ங்கள் ; ேதவன் வாக் த்தத்தம்  ெசய்  க் றப யால் , ேதவன் தம் ைடய 
வாக் த்தத்தத்ைத காத் க்ெகாள்ள ேவண் யவரா  க் றார். அவர ் நிச்சயமாக தம் ைடய 
வாக் த்தத்தத்ைத காத் க் ெகாள்வார். இப்ெபா   ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. 
சேகாதரன் பார்டர்ஸ் .


