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நன் , சேகா, ெந ல். கர்த்தர் உங்கைள அபரி தமாய் ஆ ர்வ ப்பாராக, மாைல வணக்கம், 
நண்பர்கேள. ம ப  மாக இன் ர  என்ெறன் ம் தவறாத ச கத்ைத உண வெதன்ப  ஒ  
கம் ரமான  லாக் யேம. உங்களில் அேநகர ் இன் ர ன்     ெசய் க்காக 
தங்  ட் ர்கெளன்  அ ேவன். அதற்காக நான்  க ம் நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் . 
உங்களில் அேநகர ்  கைள அைடவதற்  இன் ர  அ க  ரம் காேராட்  ெசல்ல ேவண் ம், 
 லர ் நீங்கள்  தங்   ந்த    கைள கா  ெசய்  ட்டதாக ேகள் ப்ப  ேறன் . உங்கைள 
நீண்ட ேநரம்   த்  ைவக்காம  க்க நாங்கள்   யற்  ெசய்யப்ேபா ேறாம். ேநரத்ேதா  
ெவளிேயற ேவண் ெமன்ற காரணத்தால்தான்  நாங்கள்  ேநரத்ேதா  வந்  க் ேறாம்.
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நாங்கள்  எப்ெபா   ெதாடங்கப ் ேபா ேறாம் என்  என்னால்   ந்தவைர  ைர ல் 
அ  ப்ேபன் . இந்த அ காரங்களின்  ேபரில் நாங்கள்  எப்ெபா   ெதாடங்கப் ேபா ேறாம் என்  
ேகட்   ல ெதாைலேப  அைழப் கள்  வந்தன. கர்த்த க் ச்  த்தமானால் அ த்த  ைற 
ெவளிப்ப த் ன  ேசஷத் ல்  உள்ள ஏ   த் ைரகைள   த்  ஏ  இயற்ைகயான 
 த் ைரகைளக்   த் ம் நாம் ெதாடங் ேவாம். அதன்  ற  நமக்  ேநரம்  ைடத்தால்  
 த்தகத் ன்   ன் றத்  ள்ள ஏ   த் ைரகைள நாம் எ த் க் ெகாள்ேவாம், பா ங்கள். அ  
    ேநரம் எ க் ம். பா ங்கள்  றக்கப்பட்ட ஏ   த் ைரகள் உள்ளன; ஏ  வாைதகள் , ஏ  
எக்காளங்கள், ஏ  என் ம் எண்ணிக்ைகக் ெகாண்  இைவ உள்ளன. நாம்  த ல் 
 த் ைரகைள எ த் க் ெகாள்ளலாம். ஆனால்  த்தகத் ன்   ன் றம் ஏ   த் ைரகளால்  
 த்தரிக்கப்பட் ள்ள . சத்தம்  ழங் னேபா , தானிேயல் அைதக் ேகட்டான் , அைத எ  வதற்  
அவன் தைட பண்ணப்பட்டான் . ேயாவா ம் அைத எ த தைட பண்ணப்பட்டான் .  த்தகத்  ள்ள 
இரக யங்கள் அைனத் ம்  றப்பட்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட  ன் , அந்த  த்தகத் ன்   ன் றம் 
 த்தரிக்கப்பட்ட .
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தானிேயல் அங் , “இந்த சத்தங்களின்  நாட்களில் , ேதவ ைடய இரக யம்  அந்த ேநரத் க் ள்  
ெவளிப்பட்டாக ேவண் ம்” என்    னைத கவனி ங்கள் . பா ங்கள் , ேதவன் யார ் என் ம் 
“இரக யம்”, அவர ் எப்ப  மாம்சமானார் என்ப  ேபான்ற இந்த காரியங்கள்  அந்த ேநரத் க் ள்  
ெவளிப்பட்டாகேவண் ம். அதன்  ற   த்தகத் ன்   ன் றத்  ள்ள ஏ   த் ைரக க்  நாம் 
ஆயத்தமா    ேறாம். அ  மனித க்  ெவளிப்ப த்தப்பட ல்ைல, அ  ேவதாகமத் ல் 
எ   ம் ைவக்கப்பட ல்ைல. ஆனால் அ  ேவதாகமத் டன்  சரியாக ெபா ந்த ேவண் ம். அ  
ஒ  ெபரிய காரியமா  க் ெமன்  நிைனக் ேறன் .

எனேவ இப்ெபா   நாம் ேவகமாக   க்க  யல்ேவாம். உங்கள்  தய க்கா ம் 
 ரசன்னத் ற்காக ம் நீங்கள்  ெசய் ள்ள எல்லாவற் ற்காக ம் உங்கள்  ஒவ்ெவா வ க் ம் 
  ந்த நன் ையத் ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம். உங்கைள இன் ர  நீண்ட ேநரம் 
ைவத்  க்கமாட்ேடாம் என்  நம்  ேறாம். ஏெனனில் நீங்கள்   க ம் ெபா ைமயாக உட்கார்ந்  
ெகாண்  க்  ர்கள் , நின்  ெகாண்  க்  ர்கள் .  ன்னால் உள்ள என் மைன  ேநற் ர  
 ட்டத்ைதக்   த்  என்னிடம்   ப் ட்டேபா ,  “அ க ப ம ள்ள ஸ் ரீகள் அங்  நின்  
ெகாண்  ப்பைதக் கண்ேடன் . அவர்க ைடய உைடகள்  யர்ைவயால்  க ம் நைனந்  ந்தன. 
ஆனால் அவர்கள் ஒவ்ெவா  வார்த்ைதைய ம்  ர த் க் ெகாண்  ந்தனர'்' என்றாள். 
ஆைகயால்தான்  நான் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத் ன்   ழ் தங்   க்க   ம்  ேறன் . அந்த 
நிைல ல் நீங்கள்  ெவளி வ ம்ேபா , நீங்கள்  ஜனங்களிடம் ேநர்ைமயான சத் யத்ைத 
எ த் ைரப் ர்கள் , பா ங்கள், சத் யத்ைதத் த ர ேவெறான்ைற ம் உைரக்கமாட் ர்கள் . 
அப்ெபா   அவர்கள்  அ ல் சார்ந்  க்கலாம், அ  சரியா  க் ம்.
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இப்ெபா    ல நி டங்க க்  உங்கள்  மன்னிப்ைபக் ேகார   ம்  ேறன் . இன்  காைல 
நான்      க் ரமாக ெசன்  ட்ேடன் . இப்ெபா   ஒ நாடாக்கள் இயங்க ல்ைல. இன் ம் 
    ேநரத் ல் ஒ ப்ப   ெசய்பவர்களிடம் எப்ெபா   ஒ நாடாக்கைள இயக்க 
ேவண் ெமன்    ேவன் . நான் இறங்  வரிைச ல் எண் தல்  என் ம் ெசய் ைய ஐந்  
நி டங்களில்   த்  ட்  ேபாக ேவண் ெமன்    ம் ேனன் . ஆனால் நான் மறந்  ேபாய், 
ெசன்   ட்ேடன் . இன்  காைல நான் பரவச நிைலைய அைடந்ததால் , அைதக்   த்  ஒன் ம் 
ெசால்லாமேல ேபாய் ட்ேடன் . ஆனால் ' 'அந்த இறங்  வரிைச ல் எண் தல்  என்ன?'' என்  
ேகட்  ட்  ெசன்ேறன். பா ங்கள் , இப்ெபா   நாம் இறங்  வரிைச ல் எண் த ல்  
இ க் ேறாம் என்  அ ந்  க் ேறாம். ஆனால் இறங்  வரிைச ல் எண் தல் என்றால் என்ன? 
பா ங்கள்? அ  என்னெவன்  நீங்கள்  அ யாம  ந்தால், ஒ  த  ழப்பமைட ர்கள். எனேவ 
அைத நான் ெகாண்  வந் ... இந்த ஒ நாடாைவ இப்ெபா     க்க அேத ெதானி ல் ேபச 
 யற்  ெசய் ேறன் . எனேவ இறங்  வரிைச ல் எண் தல்  என் ம் ஒ நாடா இப்ெபா   
ஓ க் ெகாண்  க் ற . இப்ெபா   நீங்கள்  எல்ேலா ம்     ேநரம் என்ைன மன்னி ங்கள் , 
இந்த ஒ நாடாைவ   க்க   ம்  ேறன் .     ேநரம் என்ைன மன்னிப் ர்களா? அதன் ற  
நாம் மற்ற ெசய் க்  ெசல்ேவாம். இப்ெபா   ஒ ப்ப   ெசய்பவர்கேள, உங்கள்  ஒ நாடாைவ 
ஓட் ங்கள் .
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(ஒ நாடா ல் கா  இடம், இந்த காணப்படாத பாகம் ஒ க்கால் இறங்  வரிைச ல்  
எண் தல் என் ம் ெசய்  ன்  106  தல் 111 பாராக்களில் காணப்படலாம் - ஆ ).
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ெவவ்ேவ  இடங்களி  ந்  வந் , இந்த கைட   ன்  ெசய் களில் ஒ  மகத்தான்  த ணம் 
அ ப த்ேதாம் -  ெவவ்ேவ  தைலப் களில் ெவவ்ேவ  உபேதசங்களின்  ேபரில் நாம் ேப ேனாம். 
இந்த ஒ நாடாைவக் ேகட் ம் ஜனங்கள்  தங்கள்  ஒ நாடாைவ மாற் க் ெகாள்ள நான்     
இைடெவளி  ட ேவண் ெமன்  இந்த ேநரத் ல் எனக்  ஞாபகம் வ  ற . நீங்கள்  எப்ெபா   
அைத ேபாட ேவண் ெமன்  ெசால்  ேறன் . சரி. இப்ெபா  , இைத நான்  கவனிக்க ேவண் ம். 
இந்த ைபயன்கள் அந்த ஒ நாடாைவப் ெபற ேவண் ம். அவர்கள் இரண்  ெசய் கைள ம் 
கலந்  டக்  டா . அப்ப  ெசய்தால் ஜனங்க க் ப ் ரியா . எனேவ இைத இவ் தம் ெசய்ய 
ேவண் ம். ஜ னியர், அவர்கள் ஒ நாடாக்கைள மாற் ன டேன யாரா  ம் ஒ ப்ப   
அைறைய  ட்  ெவளிேய வந்  ைசைக காண் த்தால்  நலமா  க் ம். நண்பர்கேள, உங்கள்  
தய  அைனத் ற்காக ம், எல்லாவற் ற்காக ம்  ண் ம் உங்க க்  என்   ந்த நன் . சரி, 
இப்ெபா   நாங்கள்  ஆயத்தமா  க் ேறாம், நீங்கள்  ஒ ப்ப   க  கைள இயக்கலாம்.
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கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ம ப  மாக இன் ர   டாரத் ற்  வந்  ப்ப ல் 
எங்க க்  ம ழ்ச் , ம ப  மாக இன் ர  இந்த இடத் ல்  ஜனெந க்க  ஏற்பட்  அேநகர ்
நின்  ெகாண்  க் ன்றனர,் இந்த  ன்  நாட்கள் ...  ன்  ேநரங்களில் நடந்த இந்த 
ஆராதைனகளில் யாரா  ம் இந்த ஒ நாடாைவக் ேகட்க ேநர்ந்தால், ேநற் ர  அளிக்கப்பட்ட 
ெசய்  ன்  ஒ நாடாைவ ம் ேகட் ம்ப யாக அவர்கைள ேகட் க் ெகாள் ேறன் . உங்கள்  
  களில் அைத ஆராய்ந்  ப  ங்கள் . அ  கர்த்தர் எனக்களித்த ஊ யத் ன்  தற்ேபாைதய 
கட்டம்.  க் யமாக ேபாதகர்கள், அவர்க ைடய சைபக க்  நான்  ஜயம் ெசய்  
அவர்க ைடய   க க்  வ வதற்   ன் , அைத ேகட்க ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . அந்த 
ஒ நாடாைவ அவர்கள் ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . இன்  காைல நாங்கள்  
இறங்  வரிைச ல் எண் தல் என் ம் ெபா ளின்  ேபரில், சைப ெசல்வதற்  ஆயத்தமாவைதக் 
  த் ப் ேப ேனாம்.
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இன் ர , ேதவ க் ச்  த்தமானால், “அவ ைடய ச கத் ல்” என் ம் ெபா ளின்  ேபரில் 
ேபசப் ேபா ன்ேறாம். ஓ, ேதவ க்  எவ்வள  நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம்! ஆனால் 
 தலாவதாக, நீங்கள்  அைனவ ம் என் டன் உங்கள்  ேவதாகமங்கைள ஏசாயா  ர்க்கதரி  ன்  
 த்தகத் க்    ப்ப ேவண் ெமன்    ம்  ேறன்- ஏசாயா ன்   த்தகம் 6 -ம் அ காரம். 
ஏசாயா ஒ   க் ய  ர்க்கதரி  (major prophet) என் ம் அவன்  காலத்   ந்த மகத்தான 
 ர்க்கதரி களில் ஒ வன்  என் ம் நாமைனவ ம் அ ேவாம். அவன் வாளால் அ க்கப்பட்  சர்வ 
வல்லைம ள்ள ேதவ ைடய வல்லைமக்  சாட் யாக ஒ  இரத்த சாட் யாக தன் வாழ்நாைள 
  த்தான் . ஏசாயா ன்  த்தகம் 6 -ம் அ காரம். நான்  5ம் வசனத்   ந்  ப க் ேறன் . 
''அப்ெபா   நான்: ஐேயா! அதமாேனன் “ நான்   தலாம் வசனத்   ந்ேத ெதாடங்  ேறன் . 
என்ைன     ேநரம் மன்னித் க் ெகாள் ங்கள். நாம்  தலாம் வசனத்   ந்  ெதாடங்  8ம் 
வசனம் வைரக் ம் வா ப்ேபாம்:
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உ யா ராஜா மரணமைடந்த வ ஷத் ல் , ஆண்டவர ் உயர ம் உன்னத மான 
 ங்காசனத் ன்  ேமல்  ற்  க்கக் கண்ேடன் ; அவ ைடய வஸ் ரத் ெதாங்கலால் 
ேதவாலயம் நிைறந்  ந்த ,

ேசரா ன்கள் அவ க்  ேமலாக நின்றார்கள்; அவர்களில்  ஒவ்ெவா வ க் ம் 
அவ்வா  ெசட்ைடகளி ந்தன; அவனவன் இரண்  ெசட்ைடகளால் தன் தன்  கத்ைத 
  , இரண்  ெசட்ைடகளால்  தன் தன் கால்கைள   , இரண்  ெசட்ைடகளால்  
பறந் ,

ஒ வைரெயா வர் ேநாக் : ேசைனகளின்  கர்த்தர் பரி த்தர், பரி த்தர், பரி த்தர், 
  யைனத் ம் அவ ைடய ம ைமயால்  நிைறந்  க் ற  என்   ப் ட் ச் 
ெசான்னார்கள் ,

 ப்   றவர்களின்  சத்தத்தால்  வாசல்களின்  நிைலகள்  அைசந் , ஆலயம் 
 ைக னால் நிைறந்த .

அப்ெபா   நான்: ஐேயா! அதமாேனன் , நான்  அ த்த உத க ள்ள ம ஷன் , 
அ த்த உத க ள்ள ஜனங்களின்  ந  ல் வாசமா  க் றவன்; ேசைனகளின்  
கர்த்தரா ய ராஜாைவ என் கண்கள் கண்டேத என்ேறன்.

அப்ெபா   ேசரா ன்களில் ஒ வன்  ப  டத்   ந்  தன் ைக ேல   த்த 
 றட்டல்  ஒ  ெந ப் த் தழைல எ த் , என்னிடத் ல் பறந்  வந் ,

அ னால் என் வாையத் ெதாட் : இேதா, இ  உன் உத கைளத் ெதாட்ட னால் உன்  
அக் ரமம் நீங்  உன்  பாவம் நி ர்த் யான  என்றான்.

 ன் : யாைர நான்  அ ப் ேவன் , யார ் நம  காரியமாய்ப் ேபாவான்  என்  
உைரக் ற ஆண்டவ ைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன் . அதற்  நான்: இேதா, அ ேயன்  
இ க் ேறன் ; என்ைன அ ப் ம்  என்ேறன்.

ஏசா. 6:1 - 8

கர்த்தர்  தம  வார்த்ைதைய  ஆ ர்வ ப்பாராக.  இ   க ம்   ேசஷமான  ஒ  ேவதபாகம்8
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என்ப  என் க த் . ேதவ ைடய ச கத் ல் மனிதர் தாங்கள்  பா கெளன்  உண வைத நாம் 
காண் ேறாம். நாம் ெவவ்ேவ  இடங்களில் உள்ளேபா  நல் ணர்  ெகாண் , நாம் நல்லவர் 
என்  க  க் ெகாள் ேறாம் . ஆனால் நாம் எப்ெபா தா  ம் ேதவ ைடய ச கத் ல் வர 
ேநர்ந்தால், நாம் எவ்வள    யவர ்என்பைத அப்ெபா   உண  ேறாம்.

நி  ஹாம்ப்ஷயரில்  நான்   ஸ்  னிடம் வ நடத் ன என் நண்பர ்பர்ட் கால் என் ம் என் 
ேவட்ைட  ட்டாளி டன்  அண்ைம ல் நான்  அ ரன்டாக் மைல  ள்ள ேகால்ட் ப் க் நீர ்
 ழ்ச்  ன்  அ  ல் நின்  ெகாண்  ந்ேதன் . அ   க ம்  ரம்மாண்டமான ஒ  நீர ்  ழ்ச் . 
அைதக் காண என்   ம்பத் னைர ெசன்ற ஆண்  ெகாண்  ெசன்  ந்ேதன் . அந்த நீர ்
 ழ்ச் ைய அைடய நீங்கள்  சாைலைய  ட்  இறங்  நடக்க ேவண் ம். ஊதா, பச்ைச நிறம் 
ெகாண்ட தண்ணீர்   ந்த சக்  டன்  பாைறகளின்  ேமல் ெப க்ெக த்  ஓ  வ வைத நாங்கள்  
கண்ேடாம். பர்ட் அங்  நின்  ெகாண்  என்ைன ேநாக் ,  “ஏய்,  ல் , இைதக் கா ம்ேபா  
மனிதன் எவ்வள    யவன்  என்  நிைனக்கத் ேதான்  ற . அவன் தன்  ர ல்  அளந்தால்  கால் 
அங் லம் தான் இ ப்பான் ” என்றான். நான்,  ' 'அ  உண்ைம, பர்ட்“ என்ேறன். ேதவ ைடய 
ச கத் ல்  ரேவ த்  அவ ைடய   ஷ் ப்ைப காண அவன் அவ்வள  மாத் ரேம 
அ ந்  ந்தான் .
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''நீர ்எவ்வள  மகத்தானவர்“ (How great Thou art!) பாடைல எ  யவர் ஒ  இர  ஆகாயத்ைத 
ேநாக்  நட்சத் ரங்கள் எவ்வள   ரம் உள்ளன என்பைத உணர்ந்  ப்பார.்  ல மாதங்க க்  
 ன்  நா ம் சேகா.  ரட் ம் சேகா. உட்ஸ ம் சேகா. மக்ெனல்  டன்  அரிேசானா 
வனாந்தரத் ல் நின்  ெகாண்  ஒ  நட்சத் ரத் க் ம் அதற்  அ  ல் காணப்பட்ட மற்ெறா  
நட்சத் ரத் க் ம் இைடேய ள்ள  ரத்ைத அளக்க  யன்  ெகாண்  ந்ேதாம். 
அைவ ரண் க்  ைடேய  ரம் பல ேகா  ைமல்கள் . ஆனால் இங்  ந்  கா ம்ேபா  
அைவக க் ைடேய கால்அங் லம்  ரம்  ட இல்லாத  ேபால் காணப்ப  ற . அதன்  ற  
நாங்கள்   ந் க்கத் ெதாடங் ேனாம்.  ஞ்ஞான நி பணத் ன்ப , இங்  ந்  நட்சத் ரங்கள்  
வைரக் ம் உள்ள  ரத்ைதக் காட்  ம் அைவக க் ைடேய உள்ள  ரம் அ கம். பா ங்கள்  
அ  எப்ப  ள்ளெதன் ?
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அதன்  ற , நாங்கள்  அவ ைடய ச கத்ைத நாம் ெந ங் ம் ேதா ம் அவர ் எவ்வள  
மகத்தானவர் என் ம், நாம் எவ்வள    யவர ் என் ம் அ  ேறாம் என்பைத உணர்ந்ேதாம். 
எப்ப யானா ம் ஜனங்கள்  ேதவ ைடய ச கத் க்  வ ம் ேபா  அ  அவர்க க்  ஒ  ெபரிய 
பா ப்ைப உண்  பண்  ற . ேதவ ைடய ச கம் ஒ  இடத்ைத அைடந் , ஒ  நபைர 
ேமைடக்  ெகாண்  வந் , அவ ைடய வாழ்க்ைக ல்  நடந்தைவகைள ெவளிப்ப த் , அவர்கள்  
ெசய்த பாவங்கைள ம் நடத்ைத ெகட்ட ெசயல்கைள ம் எ த்    ம்ேபா , அ  ஜனங்களில் 
ஒ  பரி த்த அைம ைய உண்டாக் , அவர்கள்  ெஜப வரிைசைய  ட்   ல   டத்தண்ைட 
ஒ வந்  ேதவ டன் சரிப த் க் ெகாண் , ெஜ த் க் ெகாள்ளப்ப வதற்காக ம ப  ம் 
அவ ைடய ச கத் ல் வ வைத என் ஊ யத் ல் நான் கண்  க் ேறன் . பா ங்கள், 
ேதவ ைடய ச கத் ல் வ வ ல் ஏேதா ஒன் ண் , அ  காரியங்கள்  நிக ம்ப  ெசய் ற . 
ஜனங்கள்  கட் ல்களி ம் ேடா களி ம் ப த்  ப்பைத நான் கண்  க் ேறன் .
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அன் ர  ெமக் ேகா ல், அந்த ஸ்பானிஷ்  தாய், இல்ைல ெமக் கன்  தாய், மரித் ப் ேபான 
தன்     ழந்ைதைய கம்பளத் ல்  ற் க் ெகாண்  வந்தாள் . அந்த  ட்டத் ல்  இ ந்த 
பல்லா ரக்கணக்காேனார் -  ஐம்பதா ரம்  தல் எ பத்ைதயா ரம் ேபர ் இ க் ம். அந்த    
 ழந்ைத உ ர ் ெபற்  எ ந்தைதக் கண்ட ேபா , ெபண்கள் மயங்    ந்தனர். ஜனங்கள்  
ைககைள உயர்த்   ச்ச ட்டனர.் ஏன்? ஒ மனிதன்  இைதச் ெசய்ய   யாெதன் ம் அவர்கள் 
சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவனின் ச கத் ல் இ ப்பைத ம் அவர்கள்  உணர்ந்தனர.் அ  ஒன்  
நடக்கக் காரணமா  ந்த .
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ேதவ பக்  ள்ள மனிதர் ேப வைதக் ேகட் ம்  லாக் யம் எனக் க்  ைடத்  க் ற . 
சார்லஸ்  ஃ ன்னி என்பவைரக்   த்  ஒ  காலத் ல்  இவ்வா   றப்பட்ட . அவர ்   உ வம் 
பைடத்தவர், அவ ைடய எைட ஏறக் ைறய  ற்  பத்  ப ண் . ஆனால் அவர ்  க ம் 
வல்லைமேயா  ேப ம்  றன் வாய்ந்தவர்... அவர ்ஒ  நாள் கட் டத் ல்  ஒ  எவ் தம் ேகட் ற  
என்  அ ய  யன்றார.் அக்காலத் ல்  ஒ ப்ெப க் கள்  ைடயா . அங்  ஒ  மனிதன் 
மா  ன்   ன் பாகத் ல்  ைரையப் ப   பார்த் க் ெகாண்  ந்தான் . அவர ்உள்ேள வ வைத 
அவன் கண்டான் . ஆனால் அவர ்யாெரன்  அவ க் த் ெதரியாததனால்  ம்மா இ ந்  ட்டான் . 
  . ஃ ன்னி ஒ  எவ் தம் ேகட் ற  என்  அ ய  யன்றார.் அவர ் நடத்த  க் ம் அந்த 
எ ப் தல்   ட்டங்க க்  அ க ேநரம் ெஜபத் ல் தரித்  ந்த  ற , அவ ைடய சத்தம் அந்த 
கட் டத் ல்  ேகட் றதா என்  பரிேசா க்க   ம் னார.் அவர ்ேவகமாக  ரசங்க  டத் க் ச ்
ெசன் ,  ' 'மனந்  ம்  அல்ல  அ ந்  ேபா!'' என்  ெசான்னார். அவர ் ேதவ ைடய 
அ ேஷகத் ன்   ழ் அைத   ந்த வல்லைம டன்    னேபா   ைரையப் ப   பார்த் க் 
ெகாண்  ந்த மனிதன் தைர ல்   ந்தான். கட் டத் ன்  ேம  ந்  தைரக்    ந்தான் .
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அவர ்   ேசஷத்ைத  க ம் வல்லைம டன்   ரசங் த்தார். மஸஷஸட் ல்  உள்ள 
ேபாஸ்டனில்  அவர் ஒ  கட் டத் ன்   ண்க க் ைடேய இ ந்த சன்ன ல் நின்  ெகாண்  
 ரசங் த்தார். ஏெனனில் அவ ைடய  ட்டங்க க்  வந்த  ரளான ஜனங்கைளக் ெகாள்ள எந்த 
ஆலயத்  ம் ேபா ய இடம் இல்ைல. அவர ் அங்  நின்  ெகாண்    ந்த வல்லைம டன்  
நரகத்ைதக்    த் ம்  மற்றைவகைளக்    த் ம்   ரசங் த்தேபா ,   ைடகைள    த் க்

14
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ெகாண்  ேவைல   ந்    ம்  வந்த மனிதர் சாைலகளில்  கங் ப் ற   ந்  
இரக்கத் க்காக அல னர.் ேதவ ைடய ச கத் ல் மகத்தான  ரசங் மார்கள்  ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ன்   லம் ேதவ ைடய ச கத்ைத  ட்டத் னரிடம் ெகாண்  வர  ந்த ! 
ேதவ ைடய ச கத்ைத உணர்ந்  ெகாள்ள   யாதப க்  மனிதனின் இ தயங்கள்  
க னப்ப வெதன்ப   ரமா  ப்பதாக! அ   ரமா  ப்பதாக!

 தலாம் மனிதன் தவ  ெசய்  பாவத் ல்  ரேவ த்த  ற ம், ேதவன் அவ ைடய 
ச கத் ல், அதாவ  அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந் , ேதவன் அவைன ' 'ஆதாேம'' என்  
 ப் ட்டேபா , அவனால் ேதவ ைடய ச கத் ல் நிற்க   ய ல்ைல. அவன் ஓ ப்ேபாய்  தரின் 
 ன்னால்  ஒளிந்  ெகாண் , அத்  இைல னால்  தன்ைன மைறத் க் ெகாள்ள  யன்றான் . 
ஏெனனில் அவன்   ஷ்  கர்த்தரா ய ேயேகாவா ன் ச கத் ல் நின்  ெகாண்  ப்பைத 
உணர்ந்தான் .  தலாம் மனிதன் பாவம் ெசய் , தன்ஆத் மா ல்  பாவத்ைதக் ெகாண்டவ ம் 
ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்தேபா  அவ க்  உண்டான உணர்ச்  இ ேவ. அவனால் மைறக்க 
  ய ல்ைல. ஏெனனில் அவன் இன் ம்    வா  ந்தான் . பாவம் இன்  ஜனங்களின்  
இ தயங்களில் ேவர் ெகாண் ள்ள  ேபால அப்ெபா   இல்ைல. அவன் தன்   ஷ்  கர்த்தரின்  
 ன்னால் நின்  ெகாண்  ப்பைத நன்றாக அ ந்  ந்தான் . அவன்  தர்களின்   ன்னால்  ஒளிந்  
ெகாண்  ெவளிேய வர ல்ைல. ேதவன் அவ க்காக ஒ  ஆயத்தத்ைதச் ெசய் ம் வைரக் ம், 
அவனால் ெவளிேய வர  ய ல்ைல.
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நாம் ேவதாகமத் க் ச் ெசன்  ஆ யாகமம்  17ம் அ காரம் 3ம் வசனத் ல், அந்த மகத்தான 
ேகாத் ரப்  தா ஆ ரகாம் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்தைதக் காணலாம். ேதவன் அவ டன் (17-
ம் அ காரத் ல்) சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவனின் நாமத் ல் ேப ன ேபா , அவன்  கங் ப் ற 
  ந்தான். அந்த மகத்தான  ற் தா, ேதவ ைடய ஊ யக்காரன் , அவ க்  இ பத்ைதந்  
ஆண்  காலமாக   வாசத்ேதா  ஊ யம் ெசய்தேபா  ம், அவனால்  ேதவ ைடய ச கத் ல் 
நிற்க   ய ல்ைல. ேதவன் அவனிடம் வந்தேபா , அந்த ேகாத் ரப் தா  கங் ப் ற 
  ந்தான், ஏெனனில் அவனால்  ேதவ ைடய ச கத் ல் நிற்க   ய ல்ைல.
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யாத் ராகமம் 3 -ம் அ காரத் ல், ேதவ ைடய மகத்தான ஊ யக்கார ம்  
 ர்க்கதரி  மா ய ேமாேச வனாந்தரத் ல்  ன் றத் ல் இ ந்தேபா , அவன் ஒ  பரி த்த ள்ள 
மனிதனாக இ ந்தான்  என்  காண் ேறாம். அவன் ஒ  ேநாக்கத் க்காக  றந்  ந்தான் . அவன் 
தன் தா ன் கர்ப்பத்   ந்ேத  ர்க்கதரி யாக இ க்கப்  றந்  ந்தான் . அவன்தன் ஜனங்கைள 
   க்க கல் ய ைவ ம் இன் ம் மற்ெறல்லாவற்ைற ம்  ெபற  யன்  வந்தான், ஏெனனில் 
அவன் தன் ஜனங்கைள    க்கேவண் ம் என்பைத அ ந்  ந்தான் . ஆனால் அவன் அைத ேவத 
சாஸ் ர  ரகாரமாக அ ந்  ந்தப யால் , அவன் ப ற்  ெபற்றான் . அவன் நன்றாக ப த்  
ேத னான். அவன் உல ேலேய  க ம் அ வாளிகளான எ ப் யர்க க்  ஞானத்ைதப் 
 கட் னான் . அவன்   க்கங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் அ ந்  ந்தான் . அவன் ஒ  ெபரிய 
இரா வ  ரன்.
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ஆனால் ஒ  நாள் வனாந்தரத் ல்   ன் றத் ல் அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்த ேபா , 
அவன் நிற் ற இடம் பரி த்த    என்பைத அ ந்  ெகாண் , தன் பாதரட்ைசகைளக் கழற் ப் 
ேபாட்   கங் ப் ற   ந்தான். அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்தேபா , அவனால் நிற்க 
  ய ல்ைல. அவன் ஆ ரகாைமப் ேபால்  கங் ப் ற   ந்தான் . அவனால் ேதவ ைடய 
ச கத் ல் நிற்க   ய ல்ைல.

யாத் ராகமம் 1 9 : 1 9ல், ஆ ரகா ன்  நாட்கள்   தற்ெகாண்  ேதவனால் 
ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட ஜனங்கள்; ஆ ரகாம் ஈசாக்ைகப் ெபற்றான் , ஈசாக்  யாக்ேகாைபப் 
ெபற்றான் . யாக்ேகா  ேகாத் ரப்  தாக்கைளப் ெபற்றான் . இவ் தம் ஆண் கள் ேதா ம் 
வ வ யாக பரி த்த மனிதர், ெபரியவர்கள் , ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் , ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்ட ஜா , பரி த்தமாக்கப்பட்ட பரி த்த ஜனங்கள்  ேதான்  தங்கள்  வாழ்நாள் 
  வ ம் ேதவைன ேச த்தனர். ஒ  நாள் ேதவன் ேமாேச டம், “நீ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள இங்  
   வரச் ெசய். நான் அவர்களிடத் ல்  ேபசப் ேபா ேறன் '' என்றார்.
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ஆனால் ேதவன்  னாய் மைல ன்  ேமல் இறங்  வந்தேபா  மைல   வ ம்  ப்பற்  
எரிந்த .  ைக  ைள ன்   ைகையப் ேபால் எ ம் ற் . ேதவ ைடய சத்தம்  ழங் ற் . 
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்   கங் ப் ற   ந் , ' 'ேமாேச ேபசட் ம். ேதவன் ேபச ேவண்டாம், அவர ்
ேப னால் நாங்கள்  மரித் ப் ேபாேவாம்“ என்றனர். மனிதன் ேதவ ைடய ச கத் ல், தான் பா  
என்பைத உண  றான் ! அவர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் நியாயப்  ரமாணத் ன்ப    த்தேசதனம் 
பண்ணப்பட்  ந்தனர். அவர்கள் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்  வந்தனர். இ ப்  ம்அவர்கள் 
ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்  ேதவன் ேப னேபா , அவர்கள் சரியா ல்ைல என்பைத 
உணர்ந்தனர.் அவர்கள் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்ததனால், அவர்களிடம்  ஏேதா ஒன்  
 ைறவா  ந்தைத அ ந் ெகாண்டனர். ஆம், அவர்கள்,  ”ேமாேச ேபசட் ம், ேதவன் ேபச 
ேவண்டாம். ேதவன் ேப னால் நாங்கள்  அைனவ ம் மரித் ப் ேபாேவாம். ேமாேச எங்க டன்  
ேபசட் ம்“ என்றனர்.

 க்கா 5:8-ல் ேப  ... ஓ, அவன்  க ம்   வாத ள்ள மனிதன், ெசல்வாக்  நிைறந்தவன் , 
அ காரம் ெபற்  ந்தவன்  என்  நாம் காண் ேறாம். அவன் எல்லாைர ம்  ரட் பவன்  (bully), 
ஒ  ெபயர் ெபற்ற ெசம்படவன் . ஆனால் காண்பதற்  சாதாரண மனிதைரப் ேபால்  இ ந்த ஒ வர்
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5அவ ைடய ச கத் ல்

ேதவ ைடய அற் தத்ைதச் ெசய்தைத அவன் கண்டேபா , அத்தைன  ன்கைள ம்  வைல ல் 
அகப்பட ைவத்தவர் மனிதைரக் காட்  ம் ேமலானவராக இ க்க ேவண் ம் என்பைத அவன் 
அந்ேநரத் ல் உணர்ந்  ெகாண்டான் . அவன்  ன்   ப்ப ல் ெபற்  ந்த கல் ைய ம் 
அ ைவ ம் உபேயாகப்ப த்  இர    வ ம்  ரயாசப்பட் ம் ஒ    ம் அகப்பட ல்ைல. 
அப்ெபா   யாேரா ஒ வர,் ''உன்  வைலையப் ேபா “ என்  ெசால்வைதக் ேகட்டான் .

அவன் வைலைய இ க்கத் ெதாடங் ன ேபா , அ ல் ரளான  ன்கள் இ ந்தன. அப்ெபா   
அவன் ஒ  பா யான ம ஷன் என்பைத உணர்ந்தான் . அவன், ' 'ஆண்டவேர, நான்  பா யான 
ம ஷன் . நீர ் என்ைன  ட் ப் ேபாகேவண் ம்'' என்றான். யார ்அப்ப  ெசான்ன ? பரி. ேப   
அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல், தான் பா  என்பைத உணர்ந்ததனால் , அவைன 
 ட் ப்ேபா ம்ப  ேதவைனக் ேகட் க் ெகாண்டான் .

ஆ ரகாம், தான்  “தவ ” என்பைத உணர்ந்தான் . ஆதாம், தான்  ''தவ “ என்பைத உணர்ந்தான் . 
அவன் ேதவ ைடய  மாரன். அவன் தன் ைடய தவைற உணர்ந்தான் . ேமாேச, தான்  ' 'தவ ” 
என்பைத உணர்ந்தான் . இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் , ஒ  சைபயாக ம் ஒ  ஜா யாக ம், தாங்கள்  
''தவ '' என்பைத உணர்ந்தனர.் ''நான் பா யான ம ஷன், என்ைன  ட் ப் ேபாக ேவண் ம்“, 
அவன்,  ”நான் பரி த்த ள்ளவன் , இைத ெபற் ெகாள்ளத் த   ள்ளவன் '' என்   ற ல்ைல. 
அவன், ''நான் பா யான ம ஷன்“ என்றான் .

ஒ நாள், தன்ைன மதா மானி என் அைழத் க் ெகாண்ட ஒ வன்; அவன் கமா ேயல்  
என் ம் ெபயர ் ெபற்ற ஒ   றந்த ேவத ஆ ரியரிடம் ேவத சாஸ்  ரம் அைனத் ம் கற் த் 
ேதர்ந்தவன் . அவ ைடய ெபயர ்தர்  பட்டணத்தானா ய ச ல். அவன் தான் ப ல் என்  நமக் த் 
ெதரி ம். அவன்   க்க   க்க மதா மானி. அவன்  த மார்க்கத் ன்  எல்லா 
  க்கங்கைள ம் அ ந்  ந்தான் . அவன்  பரிேசயரில் பரிேசய ம், எ ெரயரில் 
எ ெரய மா  ந்தான் . அவன் பரிேசயரில்  கழ் வாய்ந்தவன் . கல் ய  ல்  றந்தவன் , 
அ வாளி,  ேவக ள்ளவன் , ப த்தவன் ,  ழந்ைத ப வம்  தற் ெகாண்  ேதவைன 
அ ந்  ந்ததாக உரிைம பாராட் னவன். ஆனால் ஒ  நாள் அவன் தமஸ்  க் ப் ேபா ம் 
வ  ல் அந்த அக் னி ஸ்தம்பம் அவன் ேமல்  ரகா த்த . அவன் தைர ல் மண்ணில்  
 கங் ப் ற   ந் ,  “ஆண்டவேர, நான் என்ன ெசய்யச்  த்தமா  க்  ர?்” என்  ேகட்டான் . 
அவன் ெபற்ற ப ற் , அவ ைடய ேவதசாஸ் ர ப ற் , கல் ய   அைனத் ம், அவன் 
ேதவ ைடய ச கத் ல் நின்றேபா , பயனற்றதாய்  ேபா ற் .
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இங்  ஒ  நி டம் நி த் க் ெகாண் , அ ேவ இன்ைறக் ம் ெபா ந் ம் என்   ற 
  ம்  ேறன் . நீங்கள்    .  எச்.  ேபான்ற பட்டங்கைளப் ெபற்  க்கலாம், உங்கள்     வய  
 தற்ெகாண்  ஆலயத் க்  ெசன்  க்கலாம். மத சம்பந்தமான சடங் கள்  அைனத் ம்  
ெசய்  க்கலாம். ஆனால் ஒ   ைற நீங்கள்  ேதவ ைடய ச கத் ல் வ  ர்களானால்  நீங்கள்  
 க ம்   யவர்கள் என் ம், ஒன்  மற்றவர்கள் என்பைத ம் அ ந்  ெகாள் ர்கள் .
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ப ல், தான்  தவ  என்பைத உணர்ந் , வல்லைம னால் ஆட்ெகாள்ளப்பட்   கங் ப் ற 
  ந்தான். அவன் ேமல் ேநாக் , அவன்  ரசங் த் க் ெகாண்  ந்த அேத ேதவைன கண் , 
தனக்  எல்லாம் ெதரி ம் என்  நிைனத்  அவ க்   ேராதமாக  ரசங்கம் ெசய்  ெகாண்  
வந்தைத எண்ணிப் பார்த் , தன் தவைற உணர்ந்  தைர ல்  கங் ப் ற   ந்தான், ஏெனனில் 
அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ந்தான் . அவன் அந்த அக் னி ஸ்தம்பத்ைதக் கண்டான் .

ெவளிப்ப த்தல் 1 : 7ல்  றப்பட் ள்ள அந்த மகத்தான பரி. ேயாவாைனக்   த்ெதன்ன? 
அவ க்  தரிசனம் காண் க்கப்பட் , அவன் பார்த்தேபா , அவ டன்  ேப ன ஒ  சத்தத்ைத 
ேகட்டான் . அந்த சத்தத்ைதப் பார்க்க அவன்   ம் னேபா , ஏ  ெபான்   த்   ளக் கைளக் 
கண்டான் . அந்த ஏ  ெபான்   த்   ளக் களின்  மத்  ல் ஒ வர ் நின்  ெகாண்  ந்தார,் 
அவ ைடய  ர ம் ம  ம் உைறந்த மைழையப் ேபால் ெவண்ைமயாய் இ ந்த , அவ ைடய 
கண்கள் அக் னி ஜ வாைலையப் ேபா  ந்த , அவ ைடய பாதங்கள் உைலக்களத் ல்  காய்ந்த 
 ரகாசமான ெவண்கலம் ேபா  ந்தன. அவர ் நிைலயங்  தரித்  மார்ப ேக ெபாற்கச்ைச 
கட்   ந்தார.் அவ ைடய நாமம் ேதவ ைடய வார்த்ைத என்பேத. அந்த மகத்தான பரி. 
ேயாவான்  இேய  டன்   ட நடந் , அவ ைடய மார் ல் சாய்ந்  ந் , இைவகைளெயல்லாம் 
ெசய்  ந்தான் . இன்  காைல நான்    ன  ேபால், ப  ன்  ஊ யம் இவர்க ைடய ஊ யம் 
அைனத்ைத ம்  ஞ்  ட்ட . ேயாவான் இேய  டன்   டநடந் , அவ டன்  உைரயா , அவ டன் 
உறங் , அவ டன்   த்  ந்தேபா  ம், அவன் அவைர அந்த ம ைம ன்  நிைல ல் நிற்கக் 
கண்டேபா , ெசத்தவைனப் ேபால் அவ ைடய பாதத் ல்   ந்ததாகக்    றான் . ஆெமன் . 
அைத  ந் த் ப் பா ங்கள் !
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நாம் சைபக்  வந்  ேதவைனக்    த் ப் ேப  அவைரத்   த்  இைவயைனத் ம் 
ெசய்யலாம். ஆனால், ஓ, சேகாதரேன, அவர ் வ வைத நாம் கா ம்ேபா , நம் ைடய 
இ தயங்களில் ஏேதா ஒன்   த் யாசமாக இ க் ம்! சைபக் ச் ெசன்  தசமபாகம் 
ெச த் வதனால் நம் ைடய மதசம்பந்தமான கடைமகைள நாம் ெசய்வதாக நிைனக்கலாம். நாம் 
சைப ன்  சட்ட  ட்டங்கைள கைட  த் , ஸ்தாபன  ரமாணங்கள்  அைனத்ைத ம் 
உச்சரிக்கலாம். ஆனால் நாம் ஒ  ைற அவைரப் பார்த்  ட்டால் , எல்லாேம   வ மாக 
மா   ம். ஆம், அ  நிச்சயம்.
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இந்த மகத்தான மனிதன், பரி. ேயாவான், அப்ப ப்பட்ட ஒ  ெபரிய மனிதன் ' 'ெசத்தவைனப் 
ேபால் அவ ைடய பாதத் ல்   ந்ததாக“ ெவளி. 1:17, உைரக் ற . அவன்   ஸ்  டன்  
 ன்றைர ஆண் கள் ஐக் யம் ெகாண்  ந்தான் , அவன் நி பங்கைள எ  னவர்களில்  ஒ வன் , 
அவ க் ப்  ற  அவன் எ  னான் , அவ டன் அவன் ேமைச ல்   த்தான் , அவ டன் 
ப க்ைக ல் உறங் னான் . அவர ் ெசன்ற டெமல்லாம்  ட ெசன்  அவ டன்  ஐக் யங்  
ெகாண்டான் , ஆனால் அவைரப் பார்க்க அவன்    ம் னேபா , அவ க் ள்  உ ர ் இல்ைல. 
அவன் ெசத்தவைனப் ேபால் தைர ல்   ந்தான். சரி.

நாம் ஏசாயாைவக் காண் ேறாம். இப்ெபா   நாம் ப த்த ேவதபாகத் ல் ஏசாயா 6 :5ல்; 
இவன் ஒ  ெபரிய வல்லைம ள்ள  ர்க்கதரி , ேவதத்  ள்ள  கப் ெபரிய  ர்க்கதரி களில் 
ஒ வன் , ேவதாகமத் ல்  அ பத்தா   த்தகங்கள்  உள்ளன. ஏசாயா ஆ யாகமத் ல் ெதாடங் , 
ந  ல்   ய ஏற்பாட் ன்  சம்பவங்கைளக் ெகாண்  வந் , ஆ ரம் வ ட அரசாட்  ல் 
  க் றான்  -  அப்ப ேய ஆ யாகமம் ,   ய ஏற்பா , ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம். 
பரி ரணமான ! ஏசாயா  க் ய  ர்க்கதரி களில் ஒ வன் . அவன் அந்த ராஜா உ யா ன்  
கரங்களில் சார்ந்  ந்தான் . உ யா அவைன  ட்  எ க்கப்பட்ட ேபா , அவன் ேசார்வைடந்தான் . 
அவன்  க ம் நல்லவன் , நீ  ள்ளவன் , அந்த நீ  ள்ள ராஜா (நல்ல ராஜா) அவைன பரி த்த 
மனிதனாகக் க  , அவ ைடய ேதவாலயத் ல் அவைன ைவத்  ந்தான் .
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ஏசாயா தரிசனங்கள்  கண்டான் . அவன் ஒ   ர்க்கதரி . அவன் வார்த்ைதையப் 
 ரசங் த்தான் . அவன் ஒ  ஊ யக்காரன் , அவன் பரி த்த மனிதன். ஆனால் ஒ  நாள் அவன் 
ேதவாலயத் ல் நின்  ெகாண்  ந்தேபா  ஆ க் ள்ளா  ேதவ ைடய ம ைமையக் கண்டான் . 
ேதவ தர்கள் தங்கள்  இரண்  ெசட்ைடகளால்  தங்கள்   கத்ைத   , தங்கள்  இரண்  
ெசட்ைடகளால்  தங்கள்  கால்கைள   , இரண்  ெசட்ைடகளால்  பறந் , ''ேசைனகளின்  கர்த்தர், 
பரி த்தர், பரி த்தர், பரி த்தர்'' என்  ஆர்ப்பரிப்பைத அவன் கண்டான் .
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அப்ெபா   அந்த  ர்க்கதரி , தான் ஒன் மற்றவன்  என்பைத உணர்ந்தான் . அவன், “ஐேயா! 
அதமாேனன், நான் அ த்த உத க ள்ள ம ஷன்” என்றான். ஒ   ர்க்கதரி , ேவதத்  ள்ள 
 க ம் வல்லைம ள்ள  ர்க்கதரிகளில் ஒ வன் , ''நான் அ த்த உத க ள்ள ம ஷன், அ த்த 
உத க ள்ள ஜனங்களின்  ந  ல் வாசமா  க் றவன் . ேதவ ைடய ம ைமைய என் கண்கள் 
கண்டேத, ஆைகயால் ஐேயா! நான்  அதமாேனன்“ என்றான்.

அந்த ேதவ தன் சத்த ட்டேபா  ேதவாலயத் ன்  நிைலக்கால்கள் அைசந்தன என்  அவன் 
   றான் . சேகாதரேன, அ  உன்ைன ந ங்கச் ெசய்ய ேவண் ம்! ேதவாலயத் ன்  
நிைலக்கால்கள் மாத் ரம் அைசயப் ேபாவ ல்ைல, வானம்      வ ம், அவர ் ம ப  ம் 
வ ம்ேபா , அைசயப் ேபா ன்றன. மைலகள்  ஓ ப்ேபாம், ச த் ரம் மைறந்  ேபாம். 
 ங்காசனத் ன்  ேமல்  ற்  க் றவ ைடய  கத் னின்  எங்கைள மைறத் க் ெகாள் ங்கள் “ 
என் ம் அல தல் உண்டா ம். அ  ஒ  பயங்கரமான ேநரமா  க் ம். பா யா ய நண்பேன, 
அைத  ந் த் ப் பார்ப்ப  நலெமன்  உனக் ச் ெசால்  ேறன் . அ  உண்ைம.
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ஏசாயா, “ஐேயா! அதமாேனன், நான் அ த்த உத க ள்ள ம ஷன் , அ த்தமான ஜனங்களின்  
ந  ல் வாசமா  க் றவன் , இவர்க க்  அ த்த உத கள்  உள்ளன'' என்றான்.

இப்ெபா   ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் , அப்ப ப்பட்ட பரி த்த மனிதர் ேதவ ைடய ச கத் ல் 
தங்கைளப் ' 'பா களாக“ க  னேபா , பா  ம் ேதவ பக்  ல்லாதவர்க ம் அந்நாளில்  என்ன 
ெசய்வார்கள்?  ட்டங்களில் உட்கார்ந்  க் ம் ஜனங்கள்  அந்நாளில்  என்ன ெசய்வார்கள்? 
ேதவ ைடய வல்லைமையக் கண் , வார்த்ைத ன்  இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைகைய ேகட் , 
ேதவன் தம்ைம ெவளிப்ப த் வைதக் கண் , எவ் த சந்ேதக  ன்  ேதவ ைடய வார்த்ைத 
நிைறேவ னைதக் கண்ட ஜனங்கள்  அந்நாளில் என்ன ெசய்வார்கள்? இவர்கள்  ம ப  ம்  றந்  
பரி த்த ஆ ையப் ெபறாமேலேய பரேலாகம் ெசல்ல  யல் ன்றனர்.
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''நீ மாேன இரட் க்கப்ப வ  அரிதானால், பக்  இல்லாதவ ம் பா  ம் எங்ேக நிற்பான்?“ 
என்  ேவதம்    ற . நமக்   ன்னால் ேதவன் தம்ைம ெவளிப்ப த் னைத ம் ேதவ ைடய 
ம ைமைய ம், வார்த்ைதைய ஆதாரமாகக் ெகாண்ட அக்காலத்   ர்க்கதரிக ம் 
ஞான  ஷ் க்கார ம் கண்ட  தமாகேவ நா ம் கண்  அவர்கள்  அ    கங் ப் ற  ந் , 
''நான் அ த்த உத க ள்ள ம ஷன் '' என்  அல னர ்என்றால், நாம் எந்த நிைல ல் இ க்கப் 
ேபா ேறாம்? தன் பாவங்கைள அ க்ைக ட ம் மன ல்லாத ஒ  மனிதனின் க  அந்நாளில் 
என்னவா  க் ம்? தன் பாவங்கைள அ க்ைக ட மன ல்லாத வா பனின்  அல்ல  வா பப் 
ெபண்ணின்  க  என்னவா  க் ம்? ேதவ ைடய   ஷ் ப்ைபக்   த்  ேதவைனக் காட்  ம் 
தனக்  அ கம் ெதரி ெமன்  நிைனத் க்  ெகாண்  க் ற இ தயக் க ன ள்ள மனிதனின் க  
என்னவா  க் ம்? ேவதம் தவெறன்  நி  க்க தன் வாழ்நாள்   வ ம் ெசல ட்ட அந்த 
மனிதன் எங்ேக நிற்பான்? அைத  ந் த் ப் பா ங்கள் !

இ    ேசஷகம். ஜனங்கள்  அைசக்க ேவண் ய ேநரம் இ ேவ, ஒ  ேநரம் வ ம் என்  ேதவன் 
ெசான்ன ேநரம் இ ேவ. அவர ் ஒ  காலத் ல்  னாய் மைலைய அைசத்தார,் ஒ  அைசத்தல் 
ம ப  ம் வ  ற . அப்ெபா   அவர்  னாய் மைலைய மட் மல்ல, அைசக்க    ம் 
எல்லாவற்ைற ம் அைசப்பார,் அந்த ேவத வசனத் ன்  எஞ் ய பாகத்ைத கவனித் ர்களா? ''ஆனால் 
நாேமா  அைச ல்லாத  ராஜ்யத்ைதப்  ெப  ேறாம்“  அல்ேல யா!  வானங்கள்  அைச ம் ,    
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அைச ம். ”வான ம்    ம் ஒ ந்  ேபா ம், ஆனால் அந்த வார்த்ைதேயா ஒ க்கா ம் ஒ ந்  
ேபாவ ல்ைல. இந்தக் கல் ன்  ேமல் என் சைபையக் கட் ேவன் . பாதாளத் ன் வாசல்கள் அைத 
ேமற்ெகாள்வ ல்ைல''. அைசக்க    ம் ஒவ்ெவான் ம் அைசக்கப்ப ம். ஆனால் நாேமா ஒ  
ராஜ்யத்ைதப் ெப  ேறாம். அ  ேதவ ைடய வார்த்ைதேய. ேதவேன தம  
வார்த்ைதயா  க் றார். அவர ்தம்ைம அைசத் க் ெகாள்வ ல்ைல. ஆெமன் ! ஓ, என்ேன! ''நாேமா 
அைச ல்லாத ஒ  ராஜ்யத்ைதப் ெப  ேறாம்''. அ  அைசக்கப்பட   யாெதன்  எ ெரயர ்
நி பத்ைத எ  ன ப ல்    றான் .

அப்ப ப்பட்ட ஒ  நபர,் அப்ப ப்பட்ட ஒ  மனிதன், அப்ப ப்பட்ட ஒ  ேநரம். அவர்க க்  
எப்ப  இ ந்  க் ம்! நமக் ம் நம் ைடய ேநரம் உண்டா  ந்த ? அந்த மனிதைரப் ேபால் 
நா ம் ேதவ ைடய ம ைமையக் கண்ேடாம். ஆ ரகாம் கண்ட  ேபால நா ம் ேதவ ைடய 
ம ைமையக் கண்ேடாம், அேத அக் னி ஸ்தம்பம், அேத ேதவ ைடய வல்லைம, அேத   ஸ்  
தம்ைம ெவளிப்ப த் , தம்ைமக் காண் த் , இந்த கைட  நாட்களில்  தம  வார்த்ைதைய 
நிைறேவற்  றார். அப்ப   க்க, இங்  நாம் வந்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய 
ஏற் க்ெகாள்ளாமல் , எப்ப  ேகாட்பா கைள ம் ஸ்தாபனங்கைள ம் பற் க் ெகாண்  க்க 
   ம்? அந்நாளில் நம் ைடய க  என்னவா  க் ம்? நாம் ேதவ ைடய ம ைமையக் 
கண்  க்க, நமக்  அந்நாளில் என்ன ேநரி ம்?
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 லர ் நின்  ெகாண்  இைதப ் பார்த்  ேக  ெசய் ன்றனர,்  லர ் இைதப் பார்த்  
 ரிக் ன்றனர,்  லர ் இைத  டமதா மானம் என்றைழக் ன்றனர்,  லர ் இைத 
மேனாதத் வத் னால் மனிதரின்   ந்தைனகைள ெவளிப்ப த் தல் (mental telepathy) 
என் ன்றனர்,  லர ்இைத ெபயல்ெச ல் என்றைழக் ன்றனர்,  லர ்இைத ஏேதா ஒ  ெபயரால் 
அைழக் ன்றனர.்  ' 'ேதவ  தர் நடக்கப் பயப்ப ம் பாைத ல்   டர்கள் ஆணிய க்கப்பட்ட 
காலணிகைளப் ேபாட் க் ெகாண்  நடக் ன்றனர“் என் ம் ஒ  பழெமா  உண் . அ  
உண்ைம. ' 'ேதவன் இல்ைல என்  ம  ெகட்டவன்  தன் இ தயத் ல் ெசால் க் ெகாள் றான் ” 
ேதவன் தம  ெசாந்த வார்த்ைத னால்  (ேகாட்பாட் னால் அல்ல, தம  வார்த்ைத னால்) தம்ைம 
 க ம் பரி ரணமாக ெவளிப்ப த் வைத அவன் கண்ட  ற , அைதக்   த்  ேக  ெசய்தால், 
அவன் ஒ   ட்டாள். ஏெனனில் ேதவன் வார்த்ைதயா  க் றார், அவர ் தம்ைம அவர்க க்  
ெதளிவாக ெவளிப்ப த் க் ெகா த்  க் றார். அைத ஏற் க் ெகாள்ளாதவன்  “ம ெகட்டவன் ” 
என்  ேவதம் உைரக் ற . அந்த இடத் ல் அவன் நிற் ம்ேபா  அவ ைடய க  
என்னவா  க் ம்? ேதவ பக்  ல்லாத அந்த மனித க்  அந்த நாள் பயங்கரமா  க் ம்.
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ஆனால் மனந்  ம் ன பா கள் பயப்படத் ேதைவ ல்ைல. ஓ, இல்ைல. மனந்  ம் ம் ஒ  
பா , இரத்தம் ேதாய்ந்த ப  அவ ைடய இடத் ல்  நின்  ெகாண்  காத் க் ெகாண்  க் ற  
என்பைத அ ந்  க் றான் . எனக்  ஆ தைல அளிப்ப  அ ேவ தான். நான் ேதவ ைடய 
ம ைமையக் கண்  க் ேறன் , அவ ைடய வல்லைமைய நான்  உணர்ந்  க் ேறன் . 
அவ ைடய கரத் ன்  ெதா தைல நான் அ ந்  க் ேறன் . அவ ைடய  ட் த்த ன்  
ெதா நிைலைய நான் அ ந்  க் ேறன் . அவர ் ேதவெனன்  எனக் த் ெதரி ம். நான் 
இழக்கப்பட்ேடன்  என்  அ  ேறன் , ஆனால் அங்ேக ஒ வர ் எனக்காக நின்  
ெகாண்  க் ன்றார.் ஆெமன். அங்ேக ஒ வர ் நின்  ெகாண் ,  “ தாேவ, அவ ைடய 
அக் ரமத்ைத எல்லாம்  என்    ைவத்   ம், ஏெனனில் அவன்    ன்     எனக்காக அவன் 
நின்றான்” என்     ன்றார.் அல்ேல யா அப்ெபா   என் ைடய இ தயத் ல்   ைபையக் 
ெகாண்டவனாக, நல்ல  ரிையகளினாேல, ஆனால் அவ ைடய இரக்கத் னாேல நான் 
இரட் க்கப்பட்ேடன்  என்பைத அ ந் , நான்  ைதரியமாக  ங்காசனத்ைத ேநாக்  நடந்ேதன் . 
என்னால் எைதச் ெசய்ய    ம், என்னால் எைதச ் ேசர்ந்  க்க    ம், என்னால் என்ன 
 ற   ம் அல்ல; ஆனால் அவர ்தம் ைடய   ைபயால்  தான் என்ைன இரட் த்தார.்
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இைத  ர த் க் ெகாண்ட க ஞன் , '' ைகப் ட் ம்   ைப, எவ்வள  இனிைமயான ெதானி, 
என்ைனப் ேபான்ற ஈனைன இரட் த்த , ஒ காலத் ல்  நான் காணாமற்ேபா  ந்ேதன் . 
இப்ெபா   கண்   க்கப்பட்ேடன் .   டனா  ந்ேதன் , இப்ெபா   காண் ேறன் “ என்  
 ச்ச ட்ட ல்  யப்ெபான்  ல்ைல.

நான் எப்ப  பரேலாகம் ெசல்ல    ம், நீங்கள்  எப்ப  பரேலாகம் ெசல்ல    ம்? நம்மால் 
  யா , நமக்  ஒ  வ  ம் இல்ைல. ஆனால் ஒ வர ்அதற்கான வ ைய உண்டாக் னார். 
அவேர வ . அவைர நாம் எப்ப  அைடவ ? ஒேர ஆ  னாேல, அவ ைடய ஆ  னாேல, நாம் 
ஒேர சரீரத் ற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்  க் ேறாம். அ ஒ   ழற்பாைத ல் 
ெசல்வ  ேபால் ேமேல எ ப்பப்ப ம். நாம் இந்த கைட  நாட்களின்   ண்ெவளி  ரர்களாக இந்த 
  ைய  ட்  ேதவ ைடய ச கத் க்  ெசல்ேவாம். ஆெமன் . நிச்சயமாக, மனந்  ம் ன 
பா கள் கவலப்பட ேவண் ய ல்ைல. அவர்க ைடய இடத் ல்  ேவெறா வர் இ க் றார.்
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ஓ, அவ ைடய ச கத் க்  இப்ெபா   வந் , அவ ைடய ச கத் ல் இ ப்பதாக நாம் 
அ ந்  ெகாண்ட  ற , அவர ்    ல் இ ந்தேபா  ெசய்த  ரிையகைள இப்ெபா   
ெசய்வைத நாம் கண்ேடாம். நீங்கள்  காண்ப   ராட்ைச ெச யா என்  எவ் தம் அ ந்  
ெகாள் ர்கள்? அ  ெகா க் ம் கனி ன்   லமாய். நீங்கள்  ெசன்  ெகாண்  க் ம் சைபையக் 
  த்  எவ் தம்  அ ந்  ெகாள் ர்கள்? அ  ெகா க் ம் கனி ன்   லமாய். இேய , ''என்ைன 
  வா க் றவன்  நான் ெசய் ற  ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான் .   வா க் றவர்கைள இந்த 
அைடயாளங்கள்  ெதாட ம்“ என்றார்.



8அவ ைடய ச கத் ல்

நாம் ெசன்  ஸ்தாபனங்கைள உண்டாக்க ேவண் ெமன்  அவர ் நம்ைம நிய க்க ல்ைல. 
நாம் ெசன்  ேகாட்பா கைள உண்டாக்க ேவண் ெமன்  அவர ் நம்ைம நிய க்க ல்ைல. 
அைவக க்   ேராதமாக அவர ் நம்ைம எச்சரித்  க் றார.் இத டன்  எைதயா  ம் 
 ட் னால் , அவ ைடய பங்   வ  ஸ்தகத்   ந்  எ த்  ேபாடப்ப ம். பா ங்கள்?
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எனேவ நாம் அந்த வார்த்ைத ல் நிைலத்  ப்பைதத் த ர ேவெறான்ைற ம் ெசய்ய 
நிய க்கப்பட ல்ைல. ஒ  மனிதன் ேதவனால் அ ப்பப்பட்  ந்தால் , அவன் வார்த்ைத ல் 
நிைலத்  ப்பான் , ஏெனனில் ேதவன் தம  வார்ைதைய மாத் ரேம ஆதரிக்க    ம். பா ங்கள். 
பா ங்கள், அவர ்தம  வார்த்ைத டன்  தங்   க்க ேவண் ம். அப்ப யானால் நாம் அவ ைடய 
ச கத் ல் வ ம்ேபா , ஒ  மனிதன் ஒ  ைற ேதவ ைடய ச கத் ல் வ வானானால், அவன் 
என்ெறன்ைறக் ம் மா    றான்  -  அவனிடத் ல் மாற ேவண் யைவகள் இ க் மானால்.  லர ்
ேதவ ைடய ச கத் ல் நடந்  வந் , அைதக்   த்  கவனம் ெச த்தாமல் இ க்கலாம். 
அப்ப யானால் அவன் நித் ய  வ க்ெகன்  நிய க்கப்பட ல்ைல. ஆனால் அவன் ேதவனால் 
 ன்   க்கப்பட்  ந்தால், அந்த  தல் அைச  தாக் ன டேன அவன் அைத அ ந்  
ெகாள் றான் . அ  பற் ெயரியத் ெதாடங்  ற .

அந்த நாளில்  சமாரியா ல் இ ந்த அந்த    ேவ ைய பா ங்கள். அவன் மனநிைல 
 ரகாரமாக ம், சரீரப்  ரகாரமாக ம் ேமாசமான நிைல ல் இ ந்தாள். அ  நமக் த் ெதரி ம். 
ஆனால் அந்த ேம யா ன் அைடயாளம் ெசய்யப்பட்டைத அவள் கண்ட டன் , அவள், ' 'இைதச் 
ெசய்ய ேம யா வ  றார ் என்  அ ந்  க் ேறன் . நீர ் அவ ைடய  ர்க்கதரி யா  க்க 
ேவண் ம்“ என்றாள் .
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அவர,் ''வ வார ்என்  எ    க் ற அந்த ேம யா நான் தான்“ என்றார்.

அவள் அைத அைடயாளம் கண்  ெகாண்டான் . அவள் அதற்  ேமல் ஒ  ேகள்  ம் 
ேகட்க ல்ைல. அவள் அந்த ெபா ப்ைபக்  ெகாண்டவளாய் உடேன  றப்பட்டாள். அவள் அைத 
கண்  ெகாண்  ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்  ப்பாளானால் , அைதக்   த்  ேவெறா வரிடம் 
ெசால்ல அவள் ெபா ப் ள்ளவளாய் இ க் றாள் என்பைத அ ந்  ந்தாள். அல்ேல யா! 
உண்ைம. ேதவ ைடய ச கத் ல் வ ம் எந்த மனித ம், அந்த நி டம்  தற்ெகாண்  அைத 
ேவெறா வரிடம் ெசால்ல ேதவ க்   ன்பாக ெபா ப் ள்ளவனா  க் றான் . ஆ ரகாைமப் 
பா ங்கள், ேமாேசையப் பா ங்கள், ேப  ைவப் பா ங்கள், ப ைலப் பா ங்கள். அவர்கள் 
ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்த மாத் ரத் ல், தாங்கள்  “பா கள்” என்பைத உணர்ந்  தங்கள்  
சாட் ைய தங்கள்   வைனக் ெகாண்   த்தரித்தனர்.

அந்த    சமாரியப் ெபண்ைணப் பா ங்கள் , அவளால் அதற்  ேமல்  ம்மா இ க்க 
  ய ல்ைல, அவள்  ஊ க் ள்ேள ேபாய் ஜனங்கைள ேநாக்  , ''நான்  ெசய்த எல்லாவற்ைற ம் 
ஒ  மனிதன் எனக் ச் ெசான்னார், அவைர வந்  பா ங்கள், அவர ் ேம யாதாேனா? என்றாள். 
அவர்களால்  ம க்க   ய ல்ைல. ஏெனனில் அ  ேவதப்  ர்வமான . நிச்சயமாக. ஆம். ேமாேச 
ெசய்த  ேபால, ேப   ெசய்த  ேபால, ப ல் ெசய்த  ேபால, நா ம் ெபா ப் டன்  
மற்றவர்களிடம் ெசால் ம்ேபா , அவர்கள் அைத ஏற் ெகாள்ளத்தான்  ேவண் ம். நீங்கள்  இைதக் 
கண் , ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்த  ற , ெசய்  மற்றவர்க க்  ெசால்வதற்  நீங்கள்  
ெபா ப் ள்ளவர்களாய் இ க்  ர்கள் . நீங்கள்  அைதப் ெபற் க்ெகாண்  அைம யாக 
உட்கார்ந்  ெகாண்  க்க   யா  . அைத ேவெறா வரிடம் எ த் ச் ெசல்ல ேவண் ம்.

இங்  ந்த ஒ  வேயா ப சேகாதரிைய எனக்  ஞாபகம் வ  ற . அவன் சேகா.  ரகாம் 
ஸ்ெநல் ங் ன்  தாய். அவள்  சைப ல் உட்கார்ந்  ெகாண் ,  “நான் ஓ  ேறன் , ஒ  ேறன் , 
ஓ  ேறன் , இப்ெபா   தான்  இந்த இடத்ைத அைடந்ேதன் . என்னால் உட்கார்ந்  க்க 
  ய ல்ைல” என்  பா வ  வழக்கம். அவள்  அப்ெபா   தான் ஏேதா ஒன்ைறக் கண்  
ெகாண்டாள் . நான்      ல்  ள்ள க ப்  மனிதரின்  சைபக்  ெசன்  ந்ேதன் . அவர்கள் 
எல்ேலா ம் எ ந்  நின்  “நான் ராஜா ன் ெப ம்பாைத ல் ஓ க் ெகாண்ேட  ந்  
இப்ெபா   தான் அைத கண்  ெகாண்ேடன் . நான்  ெப ம் பாைத ல்  ஓ ேனன்” என்  
பா னார்கள் .
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நீங்கள்    ஸ் ைவக் கண்  ெகாள் ம்ேபா  அ ல் ஏேதா ஒன் ண் , அதன்  ற  நீங்கள்  
அைம யாய் இ க்க   யா . எஞ்  ள்ள உங்கள்  வாழ்நாளில் நீங்கள்  ஒ  மா ன நபராக 
இ ப் ர்கள். ஏெனனில்  வ ம்  வ ம் ஒன்  ேச ம்ேபா  அ   ரகாசமான ஒளிையத் 
த  ற . உண்ைம. ஒ   ன்சார  ளக் ,  ன்சாரக் கம்  டன்  (wire) இைண ம்ேபா , அ  
ெகடாத  ளக்கா  ந்தால் ெவளிச்சத்ைத தர ேவண் ம்.  ன்சார ம்  ளக் ம்  ஒன்  
ேச ம்ேபா , அ  ெவளிச்சத்ைதப் பரப் வைத த ர ேவெறான் ம் ெசய்வ ல்ைல. அ  
ெசய்ேதயாக ேவண் ம். அ  ேபான் , நித் ய  வ க்ெகன்   ன்  க்கப்பட்ட ஒ  மனிதன் 
அல்ல  ஸ் ரீ, ேதவ ைடய  ன்சாரம் அந்த  ளக் டன்  இைணவைதக் கா ம்ேபா , அ  
எல்லா டங்களி ம் ெவளிச்சத்ைதப் பரப் ம். நீங்கள்  'பத்  வாட்'  ளக்காக இ க்கலாம், ஆனால் 
உங்க க் ள்ள ெவளிச்சத்ைத நீங்கள்  பரப்  ர்கள் . நீங்கள்  'ஐந்   வாட்?  ளக்காக இல்லாமல் 
ேபானால், பத்  வாட் ெவளிச்சத்ைதப் பரப் ங்கள் . உங்கள்  ெவளிச்சத்ைத தா ங்கள் !  “ம ஷர ்
உங்கள்  நற் ரிையகைளக் கண் , பரேலாகத்  ள்ள உங்கள்   தாைவ ம ைமப்ப த் ம்ப , 
உங்கள்  ெவளிச்சம் அவர்கள்  ன்பாக  ரகா க்கக்கடவ '' ஆம், ஐயா!
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ஒ  மனிதன் ேதவ டன் ெதாடர்  ெகாள் ம் ேபா  அவன் ''ஒன் மற்றவன் “ என்பைத அ ந்  
ெகாள் றான் . ஒ வன்  ஒன்  மற்றவனா  க் ம் ேபா , அவன் எல்லா டங்க க் ம் ெசன் , 
தான் ெசய்தைத எல்லாம் எ த் க்   , தான்  எவ்வள  ெபரியவன்  என்  எப்ப  
ெப ைமய த் க் ெகாள்ள    ம்? அவன் ெதாடக்கத் ல்ேலேய ஒன் மற்றவன் .
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ஒ  நாள் ெடன்ன   ள்ள ெமம்  ல் -  அ  ெமம் ஸ்  அல்ல என்  நிைனக் ேறன் , அ  
அங் ள்ள இடங்களில் ஒன்  -  நான்  சேகா. ேட ஸ டன்  எ ப் தல்   ட்டங்கள்  நடத் க் 
ெகாண்  ந்ேதன்  -  அ  ஒ க்கால் ெமம் ஸாக இ க்கலாம். நாங்கள்  அங் ள்ள ஒ  
அரங்கத் க் ச் (Coliseum) ெசன்  ந்ேதாம். அ  அரங்கம் அல்ல, அ  ஒ வைகயான ஒ யக் 
 டம்; (art gallery). அங்  உல ன்  பல்ேவ  பாகங்களி  ந்  ெகாண் வரப்பட்ட  ைலக ம் - 
ெஹர்க ஸ்   ைல ேபான்றைவ -   றந்த ஒ யர ்  ட் ன ஒ யங்க ம் ைவக்கப்பட்  ந்தன. 
அவர்கள் 150 ப ண்  எைட ள்ள ஒ  மனிதனின் அைமப் ல் உள்ள இரசாயனப் ெபா ட்கைள 
எ   ைவத்  ந்தனர். அவ ைடய ம ப்  எவ்வள  ெதரி மா? எண்பத்  நான்  ெசன் கள் . 
அவ்வள  தான் அவன். அவனிட  ந்  எண்பத்  நான்  ெசன் கள் ம ப் ள்ள இரசாயனப் 
ெபா ட்கைளேய நீங்கள்  ெபற   ம். ஒ  ேகா க்  ண்ைட ெவள்ைளய க்கத் ேதைவயான 
ேபா ய  ண்ணாம் ப் ெபா ள் மாத் ரேம அவனிடம்  உள்ள  -      கால் யம்,     
ெபாட்டாஷ் . அைவ எல்லாம் ேசர்த்  எண்பத்  நான்  ெசன் க க்  மாத் ரேம  ற்கப்ப ம். 
நாேமா அந்த எண்பத்  நான்  ெசன் கள் ெப மான ள்ள தன் ேபரில் கவனம் ெச த்  அைதப் 
ேபணிப் பா காக் ேறாம்.

அங்  இரண்  ைபயன்கள் நின்  ெகாண்  ந்தனர.் ஒ வன்  மற்றவைனப் பார்த் ,  “ ம், 
நம் ைடய  ைலம ப்  அ கம் இல்ைல, இல்ைலயா?” என்றான்.
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மற்றவன் , ''ஆம், ஜான்,  ைல ம ப்  அ கம் இல்ைல“ என்   ைடயளித்தான்.

அப்ெபா   நான் அவர்கைளப் பார்த் , ''ைபயன்கேள, ஒ  நி டம் ெபா ங்கள் . பத்தா ரம் 
உலகங்கள்   ைல ம ப்  ெகாண்ட ஒ  ஆத் மா உங்க க்  உண் . நீங்கள்  மாத் ரம் 
அ ம ப் ர்களானால் , அ  ேதவ ைடய வல்லைம னால்  ட்கப்பட   ம்“ என்ேறன்.

மனிதன் இைவகைளக் கா ம்ேபா , அைத மற்றவர்களிடம் ெசால் வதற்  
ெபா ப் ள்ளவனா  க் றான் . நான்  ஒ    வனா  ந்தேபா  இைதக்  கண்ேடன் . என் 
வாழ்நாள்   வைத ம் அ ேல ெசலவ த்ேதன் . எனக்  ஒேர உ ர ்உள்ள  என்பைதக்   த்  
வ த்தம். எனக்  பத்தா ரம் இ ந்தால் நலமா  க் ம். எனக்  நித் யம் இ க் மானால் , 
இைதக்   த்  அப்ெபா  ம் ஜனங்களிடம் ெசால்ல நான்  வாஞ்ைச ெகாண்  ப்ேபன் . எனேவ 
இ  நான் கண்  ெகாண்ட  கப் ெபரிய காரியம்.

நீங்கள்  எேசக் யல் 3 3ம் அ காரத்ைதப் ப ப் ர்களானால் அங்  ஒ  காவற்காரன்  
ேகா ரத் ன்  ேமல் உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றான் . அவன் நகரத் ன்  பா காப்    வதற் ம் 
உத்தரவாத ள்ளவனா  க் றான் . ஆெமன்! இந்த ேவத பாகத்ைத நான்  எ த் க் 
ெகாண்  க் ம் ேபா , உங்கள்  ஆ க் ரிய மனசாட் ைய தட்  எ ப் ங்கள். இந்த 
காவற்காரன்  ப ற்  ெபற்றவனா  க்க ேவண் ம். அவ ைடய பணிைய அவன் நன்றாய் 
அ ந்  க்க ேவண் ம்.  ரத் ல் எ ரிகள்  வ ம் ேபாேத அவனால் அைதக் கண்   த்   ட 
   ம். அவர்க ைடய அணிவ ப் ன்  சத்தம், அவர்க ைடய நிறம், அவர்க ைடய வரிைசக் 
 ரமம் இைவயைனத் ம் அவ க்  நன்றாகத் ெதரி ம். மனிதக் கண்கள் கா ம்  ரம் 
வைரக் ம் அவனால் காண   ம். அவன் மற்றவர்கைளக் காட்  ம் உயரமான ஒ  இடத் ல்  
இ ந்தான் , எ ரிையக் கண் ெகாள்ள அவன் ப ற்  ெபற்  ந்தான் . ேதவன்    நகரத் ன்  
இரத்தப் ப ைய ம் அவ ைடய ைக ல் ைவத்  ந்தார்.  “ஜாமக்காரேன, இர  எவ்வள  
ெசன்ற ?” அல்ேல யா!

அவ்வாேற ேதவ ைடய பைட ரர்க ம் இன் ள்ளனர். அவர்கள்  வார்த்ைத ல் ப ற்  
ெபற் ள்ளனர். ேவத வசன ல்லாத ஒன்  ெம ேகற்றப்பட்  ெகாண்  வரப்ப மானால் , அவர்கள் 
சைபேயாைர எச்சரிக் ன்றனர். ேவதாகமத் ல் இல்லாத ஒன் , ேதவைனப் ேபால் இல்லாத ஒன்  
-  உதாரணமாக,  ப்இர  உண , நடனங்கள் ேபாதகர்க க்  பணம் அளிக்க நடத்தப்ப ம் 
நிகழ்ச் கள்  ேபான்றைவ -  தவறானைவ. சைபகளில்  தாட்டங்கள் ,  ட்   ைளயாட் , 
இைவயா ம் தவ .
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 வற் ன்  ேமல் இ க் ம் உண்ைமயான காவற்காரன் , ஒ  ைற ேதவ ைடய ச கத் ல் 
இ ந்தவன் ... அவன்  வற் ன்  ேமல் இல்லாமல் ேபானால்,  வற் ன்  ேமல் இ க்க ேவண் ம். அந்த 
 வர ் மற்ற சைபேயாைர ட உயரமாய்  இல்லாமல் இ க்கலாம். ஆனால்   யாத இடத் க்  
ேதவன் அவைன உயர்த் வார். அவன் மந்ைத ன்  ேமல் கண்ேணாக்கமா  க் றான் , ேதவன் 
அைத அவன் ைக ல் ேகட்பார!் ேதவ ைடய ச கத் ல் நின் , ேதவன் ேதவெனன் ம், அவர ்
தம் ைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற்  றார் என் ம் அ ந் ள்ள எந்த ேதவ மனிதனிடத்  ம் 
ேதவன் தம  கடைமைய நிைறேவற்  அவ ைடய வார்த்ைதைய நிைறேவறச் ெசய்வைதக் 
காணலாம். எத்தைன ஸ்தாபனங்கள்  அைத   த்ெத ய  யன்றா ம், அவன் சத்   ன்  
ேசைனகளின்  தரத்ைத அ ந்  க் றான் . ஆெமன். ஒ  உண்ைமயான காவற்காரன்  
சைபேயா க்  என்ன ெசால்ல ேவண் ம் என்பைத அ ந்  க் றான் .

ேதவன்  உண்ெடன் ம்,  அவ ைடய  ச கத் ல்  நாம்  இ ந்  க் ேறாம்  என் ம்  நாம்39
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அ க்ைக ட் , நம் ைடய பாவங்கைள நாம் அ க்ைக ட்டால், அைவ அவ ைடய நிைன ன் 
 த்தகத்   ந்  ேபாக்கப்ப  ன்றன. ேதவைனத் த ர ேவ யா ம் அைதச் ெசய்ய   யா . 
நீங்கள்  எனக்   ங் ைழத்தால், நான்  ஒ க்கால்  உங்கைள மன்னித்  டலாம், ஆனால் அைத 
ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாண்ேட  ப்ேபன் . அ ேபான் , நான் உங்க க்   ங் ைழத்தால், 
நீங்கள்  என்ைன மன்னித்  டலாம். ஆனால் அைத ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாண்  ப் ர்கள். 
ஆனால் ேதவன் ஒ வர ் மாத் ரேம அைத மன்னிக்க ம் மறக்க ம்    ம்.  “அைத நான் 
நிைனயாமல் இ ப்ேபன்” என்பைத சற்  ேயா த் ப் பா ங்கள்! ஆெமன் . அ  எனக்  
நல் ணர்ைவத் த  ற . ேதவன் ஒ வர ்மாத் ரேம அைத இனி நிைனயாமல் இ க்க    ம். 
அைத அவ ைடய நிைன ன்  த்தகத்   ந்  எ த் ப் ேபா வதாக அவர ்    ள்ளார். 
என்னால்   யா , உங்களால்   யா , ஏெனனில் நமக்  இந்த       ெபறக்   ய (finite) 
 லன்கள் மாத் ரேம உள்ளன. ஆனால் ேதவேனா   வற்றவர.் அைத ெசய்த  ேபாலேவ 
எண்ணாமல்  அைத  ற்  மாக மறக்க அவரால்    ம். ஆெமன் .

ஒ  இளம் ெபண்  நகர் றச் சைப   ந்  வந்  ந்தாள் . அவ ைடய தகப்பனார ் பைழய 
நாகரீகம் ெகாண்ட  ச்ச  ம்  ரசங் , இல்ைல, சைப அங்கத் னர.் அவள் நகரத் க்  வந்  
  ேய  அங்  ந்த ெபண்க டன்  பழ , அவர்க ைடய நாகரீகத்ைதப்  ன்பற்  அவர்கைளப் 
ேபால் நடந்  ெகாண்டாள் . அவள் தன் ெபற்ேறாரின்  -  இல்ைல தகப்பனாரின்  -  நடத்ைதையக் 
கண்  அவமானம் ெகாண்டாள். அவ ைடய தாய் ஏற்கனேவ மரித்  ட்டாள். இந்த   யவர் 
ெசய் ம் ஒேர காரியம் என்னெவனில், அவர ்காைல ல் எ ந் , காைல உணைவ உண்   ட் , 
ேவதாகமத்ைத எ த்  அைத வா த்  நாள்   வ ம் அ   ெஜ த்  சத்த ட் க் ெகாண்  
அைற ல் இங் ம் அங் ம் நடந்  ெகாண்  ப்பேத. மகள் இைதக்   த்  தர்ம சங்கடம் 
அைடந்தாள். எனேவ ேவதாகமம் ைக ல்  ைடத்தால் இர    வ ம் அவர் ேவதாகமத்ைத 
ப த் க் ெகாண்  ந் , ப க்ைகைய  ட்  எ ந் ,  ' 'ேதவ க்  ம ைம! அல்ேல யா! ஓ, 
ேதவ க்  ம ைம!“, என்  பா  இர  சத்த ட் க் ெகாண்  ப்பார.்
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ஒ நாள் அந்த ெபண்  தன் சைப அங்கத் ன க்    ந்  ெகா க்க எண்ணினான்  - அவர்கள் 
வழக்கமாக ெசய்வ  ேபால் ஒ     ேதநீர்   ந் . தன் தகப்பைன என்ன ெசய்யேவண் ெமன்  
அவ க் த் ெதரிய ல்ைல. எப்ப யானா ம் அவர ் அவ ைடய தகப்பன் . எனேவ அவைர 
மா   ள்ள ஒ     அைற ல் ைவத்   ட  ர்மானம் ெகாண்டாள் , அவள், “அப்பா, ெபண்கள் 
உள்ள இடத் ல்  நீங்கள்  இ க்க  ரியப்பட மாட் ர்கள், இல்ைலயா?” என்  ேகட்டான் .
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அவர,் ''இல்ைல, எனக் ப்  ரிய ல்ைல“ என்றார்.

அவள், ' 'இன்  சைபையச் ேசர்ந்த ெபண்கள் இங்  வரப்ேபா றார்கள். நாங்கள்  ஒ     
 ட்டம், ஒ     ெஜபக்  ட்டம், ைவத்  க் ேறாம். ஆைக னால் அப்பா, நீங்கள்  மா   ள்ள 
அைறக்  ெசன்   ங்கள் “ என்றாள்.

அவர,் ''சரி, நான் ேபா ேறன்“ என்றார்.

அவள்,  ' 'இந்த அ ைமயான  த்தகத்ைதப் ப  ங்கள் ,'' என்  ெசால்  ஒ   ேகாளப் 
 த்தகத்ைத ைக ல் ெகா த்தாள். அவர ்அைம யா  க்க ேவண் ெமனக் க   அவ ைடய 
ேவதாகமத்ைதப் அங்  ந்  எ த்  ட்டாள் . அவர ்ேவதாகமத்ைத ப த்தால், அ க சத்த  வார் 
என்  அவ க் த் ெதரி ம். எனேவ   ந்  நடந்  ெகாண்  க் ம் இடத்ைத  ட்  அவர் ேமேல 
ெசன்றார.் அவள்  ேகாளப்  த்தகத்ைதக் ெகா த் ,“இ  நல்ல  த்தகம். அப்பா, இைத நீங்கள்  
ப க்க ேவண் ம். உலகத்ைதக்   த்த உண்ைமகைள இ     ற ” என்றாள்.

அவர,்“அைத ப க்க எனக்  ஆவல்” என்றார்.

எனேவ அவள்,  “நீங்கள்  இப்ெபா   ேமேல ேபாய், இந்த ெபண்கள் இங்  ந்  ேபா ம் 
வைரக் ம் அைம யா  ங்கள் , அதன்  ற  நான் .... நீங்கள்   ேழ இறங் வந்  என்ன 
ேவண் மானா ம் ெசய் ங்கள் ” என்றாள். அவர ் ஒப் க்ெகாண் , மா க் ச ் ெசன்  அங்ேக 
உட்கார்ந்தார.்

அவர்கள் எல்ேலா ம் ேதநீர்   ந்  அ ந்  இன்னார் இன்னாைரக்   த் ப் ேப  -  அ  
எப்ப  நடக் றெதன்  உங்க க் த ்ெதரி ம் -  நல்ல த ணம் அ ப த் க் ெகாண்  ந்தனர.் 
அப்ெபா     ெரன்  ேமல் மா  ல் ஏேதா ஒன்  அ ழ்த்  டப்பட்ட  ேபால்  ச்ச  த ம ்
  க் ம் சப்த ம் ேகட்ட . அந்த அ ர்ச்  ல்  ைர   ந்   ண்ணாம்   ேழ   ந்த . 
அந்த   யவர் ேமலைற ல் ேவகமாக இங் மங் ம் ஓ , ேம ம்  ம்   த் ,  “ேதவ க்  
ம ைம! ேதவ க்  ம ைம!” என்  உரக்க சத்த ட் க் ெகாண்  ந்தார.் இந்த ெபண்க க்  
மா  ல்  என்ன நடந்தெதன் ம், யார ் அங்ேக இ ந்தெதன் ம் ெதரிய ல்ைல. அவர ்
ப க்கட் களில்  ேவகமாக இறங்  வந்தார்.
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அவள்,  “அப்பா, உங்க க் ப் ப க்க நான்   ேகாளப்  த்தகத்ைத அல்லவா ெகா த்ேதன்” 
என்  ேகட்டாள் .

அவர,் “ஆம், எனக் த் ெதரி ம். எனக் த் ெதரி ம். இந்த  ேகாளப்  த்தகத்ைத நான் ப த் க் 
ெகாண்  ந்த ேபா , கட ல்  ல இடங்களில் கைடயாந் ரேம இல்ைல என்  
எ தப்பட்  ந்தைத  கண்ேடன் .  ேவதாகமத் ல்  ேநற்  நான்,  அவர்  என்  பாவங்கைள  ”மற  ன்
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கட ல்  ேபாட்  ட்டதாகப் ப த்ேதன் . ேதவ க்  ம ைம! அைவ ஆழத் ல் இன் ம் ேபாய்க் 
ெகாண்  க் ன்றன. அைவக க்  ஒ  கைடயாந் ரேம இல்ைல, அைவ ேபாய்க் 
ெகாண்ேட  க் ன்றன“ என்றார். அ உண்ைம. அதன் காரணமாக அவர ்ஆர்ப்பரித்தார். நல்ல , 
அ  உண்ைம .

ேதவன் நம  பாவங்கைள மற  ன்  கட ல் ேபாட்   ட்  அைவகைளப ் ேபாக்   ட்டார.் 
அைவ  தற்கண்  நடக்காத  ேபாலேவ அவர ் எண்  றார். ஓ, என்ேன! அப்ெபா   நாம் 
ேதவ ைடய   ைப  ம் நம  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்   லமாய், அவர ்
பரி த்தரா  ப்ப  ேபால, நா ம் பரி த்த ம்  ய்ைம ள்ளவ மா  க் ேறாம். ஏெனனில் 
அங்  நான்  ெசல் ம் ேபா , அவர ்என்ைனக் காண்ப ல்ைல, அவ ைடய ெசாந்த  மாரைனேய 
காண் றார். அந்த ஒ  வ  ல் மாத் ரேம அவர ்காண   ம் . அவர ்என்ைனக் காண   யா , 
ஏெனனில் நான்  அவ ைடய  மார க் ள்  இ க் ேறன் . அவர ் தம   மாரைன மாத் ரேம 
காண் றார். அ  அற் தமல்லவா? நாம் பாவங்கைளக்   த்  இனி நிைனக்க ேவண் ய 
அவ ய ல்ைல. அைவ ேபாய் ட்டன, அைவ இரத்தத் ன்   ழ் உள்ளன. ஆம், ஐயா. அைதக் 
  த்  இனி நாம் கவைலப்பட ேவண் ய அவ ய ல்ைல. அைவ அைனத் ம் ெவளிேய , 
ேதவ ைடய நிைன   ந்  அகன்   ட்டன. அவர ் அைத இனி ஒ ேபா ம் நிைனயாமல் 
இ க் றார.்
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அந்த மகத்தான  ர்க்கதரி , ஏசாயா, தன் பாவங்கைள அ க்ைக ட் , ''ஐேயா! அதமாேனன். 
நான் அ த்த உத க ள்ள ம ஷன் “, என்றான். ஒ   ர்க்கதரி !” “நான் அ த்த உத க ள்ள 
ம ஷன் , என் சைபேயா ம் அ த்தமானவர்கள் . ”பா ங்கள்?“ நான்   ரசங்கம்  ெசய் ம் ஜனங்கள்  
அ த்தமானவர்கள்; நா ம் அ த்தமானவன். ஐேயா! அதமாேனன். ஆனால் இேதா ஒ   ட்டம் 
ேதவ தர் ேதவ ைடய ம ைமைய ட் , ேமகங்கைளத் தள்ளிக் ெகாண்  இறங்  வ  ன்றனர.் 
நான் ேமேல பார்த்தேபா  அவ ைடய வஸ் ரத் ெதாங்கலால்     பரேலாக ம் நிைறந்  ந்த . 
பாவம் என்னெவன்ேற அ யாத இந்த ேதவ  தர்கைள நான் கவனித் க் ெகாண்  ந்ேதன் . பாவம் 
என்றால் என்னெவன்  அவர்க க் த ் ெதரியா , அவர்கள் ேதவ ைடய ச கத் ல் உள்ளனர், 
அவர்க ைடய  கங்களின்ேமல் இரண்  ெசட்ைடக ம், கால்களின்  ேமல் இரண்  
ெசட்ைடக ம் உள்ளன. அவர்கள் இரண்  ெசட்ைடகளால் பறந்  வந்  இர ம் பக ம் ஓயாமல், 
''ேதவனா ய கர்த்தர் பரி த்தர், பரி த்தர், பரி த்தர்” என்  ெசால் க் ெகாண்  ந்தனர.்  “வ் ! 
அ  உங்கைள ஒ  தமான பரி த்த மற்றவர ் என்  உணரச் ெசய் ற , இல்ைலயா? அவன் 
என்ன ெசய்தான்? அவன், ''ஐேயா! அதமாேனன்” என்  ெசான்னான்.
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அவன் தன் ைடய பாவங்கைள அ க்ைக ட்  “ஐேயா அதமாேனன் '' என்    ன ேபா  ஒ  
ேதவ தன் ப  டத் க்  ெசன்   றட்ைடக் ைக ெல த் , அந்த  றட்டால் பரி த்த ஆ க் ம் 
அக் னிக் ம் அைடயாளமா ள்ள ஒ  ெந ப் த் தழைல எ த்  அ னால்   ர்க்கதரி ன்  
உத கைளத் ெதாட் , ”உன்ைன நான்  த் கரித்  ட்ேடன்“ என்றான் . அந்த ெசட்ைடகள் இப்ப  
அ த் க் ெகாண்  ெசன் , காலத் ன்   ைரைய நீக் னேபா ,  ”யார ் நம  காரியமாய்ப் 
ேபாவான்?“ என்  ேதவன் உைரப்பைதக் ேகட்டான் .
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பாவத்ைதப் ேபாக்க ஒ  வ  ண்  என்பைத அவன் கண்  ெகாண்ட  ன் , அவ ைடய 
காரியமாக யாரா  ம் ேபாக ேவண் ெமன்  ேதவன்   ம் னார.் அப்ெபா   அவன் , ''இேதா 
அ ேயன்  இ க் ேறன் , என்ைன அ ப் ம்'' என்றான். அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ந் , 
தன் பாவங்கைள அ க்ைக ட்  அைவ நி ர்த் யான  ன்  ஊ யத் க்  ஆயத்தமானான். 
ஆெமன் .

க ஞன்  அைத  ர த் க் ெகாண் ,

“லட்சக்கணக்காேனார ்பாவத்  ம் அவமானத்  ம் மாண்  ெகாண்  க் ன்றனர,்

அவர்க ைடய வ த்தமான அ  ர க்  ெச ெகா .

சேகாதரேன,  ைரந்  ெசன்  அவர்கைளக் காப்பாற் ;

ஆண்டவேர, இேதா அ ேயன்  இ க் ேறன்“ என் 

ேவகமாக ப ல்   “ என்  பா னான்.

நான் ஆப் ரிக்கா  ம் , இந் யா  ம் இன் ம் உல ன்  பல்ேவ  பாகங்களி ம், உள்ள 
லட்சக்கணக்கான அஞ்ஞானிகள் இரக்கத் ற்காக அ    லம் வைத எண்ணிப் பார்க் ம்ேபா , 
யார ் ேபாவார்? அவர்க க்  ைகப் ர ையக் ெகா ப்பதல்ல, ஆனால் இேய    ஸ் ைவ 
அவர்களிடம் ெகாண்  வ தல். ேமாேசையப் ேபால் அவ ைடய ச கத் ல் இ ந்த யாரா  ம் 
அங்  ெசன்  அவர்க க்  உண்ைமயான   தைலைய காண் க்க ேவண் ம். அவர்கைளச் 
சைப ல் ேசர ைவப்பேதா, அல்ல  ைககைளக்   க்  ேகாட்பா கைள அளிப்பேதா அல்ல, 
அவர்க ைடய ஆத் மாக்க க்  உண்ைமயான   தைலையக் ெகாண்  வ தல்;  ல நல்ல 
ேதவ பக்  ள்ள மனிதர். ஆம், ஏசாயா தன் பாவங்கைள அ க்ைக ட்   த் கரிக்கப்பட்டான் .
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யாக்ேகா  இர    வ ம் ேபாரா  தன் பாவங்கைள அ க்ைக ட்ட  ற  அவன் இ ந்த 
இடம் உங்க க்  ஞாபகம் உள்ளதா? அ  ெபனிேயல் என்றைழக்கப்பட்ட . ெப- னி- ேய-ல், 
ெபனிேயல்.  ெபனிேயல்  என் ம்  ெசால்  எ ெரய  ெமா  ல்  “சர்வ  வல்லைம ள்ள  ேதவனின்
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 கம்” என்  ெபா ள்ப ம். அந்த பயந்த  பாவ ள்ள யாக்ேகா ... அவ ைடய ெபயர ்
யாக்ேகா , அதன் ெபா ள்  “எத்தன்,” அதாவ  வஞ்சகன் . அவன் தன் வாழ்நாள்   வ ம் 
ேதவைன  ட்  ஓ க் ெகாண்  ந்தான் , ஆனால் ஒ  ைற அவன் ெபனிேய ல் ேதவ ைடய 
ச கத் ல் வந்  ேதவைன  க கமாய்க் கண்டேபா , அவன் ேதவைன இ கப்பற் க் ெகாண்  
அவைரப் ேபாக  ட ம த்தான் . ேதவேன, எங்க க்  அ க யாக்ேகா கள் ேதைவ. அவன் 
ேதவ ைடய ச கத் ல் ேதவ ைடய  கத்ைதப் பற் க்ெகாண் , ெபா      ம்வைரக் ம் 
தங்   ந்தான் . ேதவன் அவனிடம்,  ' 'நான்  ேபாகட் ம், ெபா      ற “ என்றார். அவன் 
ேதவ ைடய ச கத் ல் ெபா      ம் மட் ம் தங்   ந்தான் . அவன் நீ மானாக்கப்பட் , 
இரட் க்கப்பட்  அவ் டம்  ட் ச் ெசன்றான்.

ஓ, அவன் ேபாரா னான் என்ப  எவ்வள  ெபரிய காரியம்! அவன் ேதவ ைடய 
அைடயாளங்கைளக் கண்  ந்தான் . அவன் ேதவைன ெசாப்பனத் ல் கண்  ந்தான் . ஆனால் 
இந்த ஒ   ைற அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்  ேதவைன  க கமாய்ச் சந் த்தான் . 
நண்பர்கேள, அைத  ந் த் ப் பா ங்கள். ேதவ ைடய ச கத் ல் ஒ  மனிதன் மா  றான் . 
யாக்ேகா  மா னான். அதன்  ற  அவன் ேதவ டன் நடக்க   ந்த . ஆம், அவன் அங்  
ெசன்றேபா  இ ந்தைதக் காட்  ம்  த் யாசமான மனிதனா  ட்டான் . ேபாராட்டம் 
அப்ெபா     ந்   ட்ட . ஆம். ஐயா. அவன் ஒ  ப   டத்ைதக் கட்டத் வங் னான் . ஆம், 
ஐயா. அவன் ஒ  ப   டத்ைதக் கட்டத் வங் னான் . அவன் ப  டங்கள்  கட் வ ல்  
பழக்கப்பட்டவன்  என்  உங்க க் த ் ெதரி ம். ஆனால், நான் உங்க க் ச் ெசால்  ேறன் , 
நீங்கள்  ேதவ ைடய ச கத் ல் வ ம்ேபா , எங்காவ  ஒ  ப  டத்ைதக் கட்ட   ம்  ர்கள். 
நீங்கள்  ெஜபம் பண்ணக்   ய ஒ  இடத்ைத எங்காவ  கண்   க்க   ம்  ர்கள். அவன் ஒ  
ப  டத்ைதப் கட் னான் . அவன்  த் கரிக்கப்பட்டான் , ேதவன்    ல்  ெவன்றார.்
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யாக்ேகா  என் ம் ெபயர,் யாக்ேகா ,  ' 'எத்தன் '' என்ப   ந்  இஸ்ரேவல்,  “ேதவ டன்  
அ காரம் ெகாண் ள்ள  ர ” என்பதாக மாற்றப்பட்ட . அ தான் யாக்ேகா க்  சம்ப த்த . 
யாக்ேகா , எத்தன், வஞ்சகன் , அநீ  ள்ளவன் , அ த்த ள்ளவன் , ஏமாற் பவன் , தன் 
சேகாதரைன ஏமாற் னான் , ேசஷ்ட த் ர பாகத்ைத தன் சேகாதரனிட  ந்     க் 
ெகாண்டான் , அதற்காக ஒ  ேமாசமான  ைறையக் ைகயாண்டான் , அப்ப ப்பட்ட ஒ  
ஏமாற் க்காரன் . அவன் தன் மாமனாைர ஏமாற் னான் . அவன்  ன்ைன மரக்ெகாம் கைளப் 
ேபாட்   ள்ளி ள்ள கன் க் ட் கள்  ஈ ம்ப  ெசய்தான் . கர்ப்ப ள்ள ப க்கள்  அங்  வந்  
அைத பார்த்த ேபா ... ஆ கள்   ள்ளி ள்ள அந்த ெகாம் க்கைளக் கண்  ெபா ந்த ேபா , 
 ள்ளி ள்ள ஆட் க்  ட் கைளப் ேபாட்டன. ஏமாற் பவன் , தன் ெசாந்த மாமனாைர 
ஏமாற் னான் , தன் தாைய ஏமாற் னான் , தன் தகப்பைன ஏமாற் னான் , தன் சேகாதரைன 
ஏமாற் னான் . ஆனால் ஒ  ைற அவன்.... அவன் பயந்த  பாவ ள்ளவன். அவன் 
எல்லா டங்களி ம் ஒ னான், எப்ெபா  ம் ேதவைன  ட்  ஓ க்ெகாண்ேட இ ந்தான் , தன் 
சேகாதரைன  ட்  ஓ க்ெகாண்ேட இ ந்தான் .
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ஆனால் அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்தேபா , அவன் ஒ  பா  என்பைத உணர்ந்தான் . 
அவன் என்ன ெசய்தான்? அவன் என்ன ெசய்தான்? அவன் தனக் க்  ைடத்த த ணத்ைதக் 
கண்டான் . அவன்  ன்  நிைனத் ம்  ட பார்த் ராத ஒ வைர சந் த்தான் . அவ ைடய 
பாவங்கள் அைனத் ம் ேபா ம் வைரக் ம், அவன் அங்  தங்   ந்தான் . ஓ, என்ேன! ேதவன் 
அவைனத் தம  ெசாந்த ச கத் ல் ெகாண்  வந்தார்.

ேதவன் மனிதைன தம  ச கத் ல் ெகாண்  வ வதற்  ஒ வ ையக் ைகயா  றார.் 
அப்ெபா   அவர்கள்  தங்கள்   ர்மானத்ைதச் ெசய் ன்றனர.்  லர ் அவைர  ட்  ஓ ப் 
ேபா ன்றனர்,  லர்அவரிடம் ஓ  வ  ன்றனர.் அவர்கள்  நித் ய  வ க்ெகன்  
 ன்  க்கப்பட்  ந்தால், அைத   வா த் , அைதப் பற் க் ெகாள் ன்றனர். அவர்கள் 
 ன்  க்கப்படா ட்டால், அவர்கள்  ல ச ் ெசன் ,  “அ ல் ஒன்  ல்ைல” என் ன்றனர். 
பா ங்கள்? அப்ப ப்பட்ட மனிதன் தான் இழக்கப்ப  ன்றான் . தன் பாவத்ைத அ க்ைக   ற 
மனிதன் மன்னிக்கப்ப வான் . உன் பாவத்ைத நீ மைறத்தால்  வாழ்வைடயமாட்டாய்.
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எனேவ யாக்ேகா ; அ த்த நாள் அவன் தன் சேகாதரன்  ஏசாைவ சந் த்தான் . அப்ெபா   
அவ க்  அவனிட  ந்  உத  ேதைவப்பட ல்ைல. அவ ைடய ேசைனகள்  அவ க் த் 
ேதைவப்பட ல்ைல. அவன் ப  டங்கள்  கட் ம் பணி ல் ஈ பட்  ந்தான் . அதன்  ற  அவன்  
ஏசா க்  பயப்பட ல்ைல.

சங் தம்:  168-ல், தா  ,  ' 'கர்த்தைர எப்ெபா  ம் எனக்   ன்பாக ைவத்  க் ேறன் “ 
என் றான் . அப்ப  ெசய்வ   க ம் நல்ல . சங் தம்: 16:8 ”கர்த்தைர எப்ெபா  ம் எனக்  
 ன்பாக ைவத்  க் ேறன்“. எனேவ, அவன் அைதக்   த்   ழப்பமைடய ேவண் ய ல்ைல. 
அவன் அவ ைடய ச கத்ைதக்    த்  உணர் ள்ளவனாக இ க்க   ம் னான் . எனேவ தா  , 
”கர்த்தைர எப்ெபா  ம் என்  கத் க்   ன்பாக ைவத்  க் ேறன் . தா தா ய நான்  
எப்ெபா  ம் ேதவ ைடய ச கத்ைதக்   த்  உணர் ள்ளவனாக இ க் ம் ெபா ட் , 
கர்த்தைர என்  கத் க்   ன்பாக ைவத்  க் ேறன் “ என்றான். அ  நம்ெமல்லா க் ம் 
இன் ர  ஒ  நல்ல பாடமாக இ க் ம் அல்லவா? அவ ைடய ச கத்ைதக்   த்  
உணர் ள்ளவர்களாக இ க் ம் ெபா ட் , கர்த்தைர உங்கள்   கங்க க்   ன்பாக 
ைவத்  ங்கள் . அவைர  த ல் ைவ ங்கள் . ஏன்? உங்க க்   ன்பாக அவைர  த ல் 
ைவ ங்கள் .  ஏன்?  நீங்கள்  ேதவ ைடய  ச கத் ல்  எப்ெபா  ம்  இ க்  ர்கள்  என்பைத
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உண ம்ேபா  பாவம் ெசய்யமாட் ர்கள் . ேதவன் அ  ல் இ க் றார ் என்பைத நீங்கள்  
உண ம்ேபா , நீங்கள்  என்ன ெசால்   ர்கள்  என்பைதக்   த்  கவனமா  ப் ர்கள் .

ேதவன் ேபாய் ட்டார் என்  ஒ  மனிதன் நிைனக் ம் ேபா , அவன் ச ப்பான் , ெபண்கைள 
இச் ப்பான் , எல்லாம் ெசய்வான் ...    வான், ஏமாற் வான் , ெபாய் ெசால்வான் . ேதவன் 
அவைனக் காண்ப ல்ைல என்  அவன் நிைனப்பதனால், அவன் எைத ம்  ெசய்வான் . அவைன 
ேதவ ைடய ச கத் ல் ெகாண்  வா ங்கள் , அவன் அைத உடேன நி த்   வான் . 
பா ங்கள்? தா  , ''கர்த்தைர எப்ெபா  ம் எனக்   ன்பாக ைவத்  க் ேறன் “ என்றான். அ  
 க ம் நல்ல காரியம். அவைனத் ேதவன் தம  இ தயத் க்  ஏற்றவன்  என்    ன ல் 
 யப்ெபான்  ல்ைல. அவர ் அ  ல் இல்ைல என்  ஒ  மனிதன் நிைனக் ம்ேபா , அவன் 
எைத ம் ெசய்வான் . ஆனால் அவர ் அ  ல் இ க் றார ் என்  அவன் உண ம்ேபா ; ஒ  
பா ைய நீங்கள்  கவனித்த ண்டா? ேதவ பக்  ள்ள ஒ  மனிதன் அவனிடம் ெசன்றால் , அவன்  
ச த்தைல நி த்   வான்  -  அவ க்  மரியாைத ஏதாவ  இ க் மானால் , பா ங்கள்? அவன் 
வழக்கமாக   ம் ேகவலமான ஹாஸ்யத்   க் கைள  றமாட்டான் . பா ங்கள்? பா ங்கள், 
அவன் அைத  ட்   வான் . ஏெனனில் அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ப்பைத 
அ ந்  க் றான் . ேதவன் தம  ஜனங்களின்  சரீரங்களா ய  ட்டங்களில் வாசம் ெசய் றார.் 
பா ங்கள்?
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தா   இைதச் ெசய்த  ற ,“என் இ தயம்  ரித்த ” என் றான் . அைத நீங்கள்  ப க்க 
ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . சங் தம்:  1 6 ,  “என் இ தயம்  ரித்த , என் மாம்ச ம் 
நம் க்ைகேயாேட தங்   க் ம்” ஏன்? ' 'என் இ தயம்  ரித்த , ஏெனனில் ேதவைன எல்லா 
ேநரங்களி ம் எனக்   ன்பாக ைவத்  க் ேறன் “. என் மாம்ச ம் நம் க்ைகேயாேட 
தங்   க் ம்; நான்  மரித்தால், ம ப  ம் உ ேராெட ந்  ப்ேபன் . ஏெனனில் அவர ் தம  
பரி த்தவாைன அ ைவக் காணெவாட்டார், அவ ைடய ஆத் மாைவ பாதாளத் ல் டார்”. 
பா ங்கள்? தா   ேதவைனத் தனக்   ன்பாக ைவத் , அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் 
எப்ெபா  ம் இ க் றான்  என்ற உணர் ள்ளவனா  ந்தான் .  “ தலாவ  ேதவ ைடய 
ராஜ்யத்ைதத் ேத ங்கள்”.
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சைபேய, கவனி. நான் உங்கைள ேந க் ேறன் . நான்   வதற்  நீங்கள்  ெச ெகா க்க 
ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . சேகாதரன் மக்கல்  வழக்கமாக   வ  ேபால, நா ம் 
ஒன்ைறக்  ற   ம்  ேறன் . எப்ெபா  ேம ேதவைன உங்க க்   ன்பாக ைவத்  ங்கள் . 
அவ ைடய ச கத் ல் நீங்கள்  எைதச் ெசய்ய   ம்பமாட் ர்கேளா, அைத ெசய்யா ர்கள் . 
ஏெனனில் அவர ் உங்கைள கவனித் க் ெகாண்  க் றார.் பா ங்கள்? கர்த்தர் தமக் ப் 
பயந்தவர்கைளச்  ழப் பாளய றங்  றார். அவர ் ஒ ேபா ம்... அவர ் உங்கள்  அ  ல் 
இ க் றார.் நீங்கள்  ெசய் ம் ஒவ்ெவான் ம் அவ க் த் ெதரி ம், அைத நீங்கள்  அ ந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். நீங்கள்  ஒ  ெபாய்ையச ் ெசால்லத ் ெதாடங் னால் , அைத ெசய்யா ர்கள். ேதவன் 
அைதக் ேகட் க் ெகாண்  க் றார ் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . நீங்கள்  ஏமாற்றம் 
ெசய்யத் ெதாடங் னால், அைத ெசய்யா ர்கள். ேதவன் உங்கைளப் பார்த் க்  ெகாண்  க் றார.் 
அவ ைடய நாமத்ைத நீங்கள்   ணிேல வழங்கத் ெதாடங் னால் , அைத ெசய்யா ர்கள் . ேதவன் 
அைதக் ேகட் க் ெகாண்  க் றார.் ஒ   கெரட்ைட  ைகக்கத் ெதாடங் னால், அவர் 
உங்கைள கவனித் க் ெகாண்  க் றார.் பா ங்கள்? அவ ைடய...
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%ஆத் மா ன்  உண்ைமயான வாசஸ்தலத் க்  ெசல் ம் பாைத   வ  ம்,

%ஒ  கண்  உங்கள்  கவனித் க் ெகாண்  க் ற .

%நீங்கள்  எ த்  ைவக் ம் ஒவ்ெவா  கால ைய ம்

%இந்தமகத்தான கண்    த்  ந்  கவனித் க் ெகாண்  க் ற “

என் ம் பாடைல நாங்கள்   ன்  பா வ  வழக்கம்.

ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் , தா ைதப் ேபால், கர்த்தைர எப்ெபா  ம் உங்கள்   கத் க்  
 ன்பாக ைவத்  ங்கள் . அப்ெபா   உங்கள்  இ தயம்  ரித்  உங்கள்  மாம்சம் 
நம் க்ைகேயாேட தங்   க் ம், ஏெனனில் அவர ்அைத வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார.் ஆம், 
ஐயா. தா  , தான் உ ேராெட ம் வான்  என்பைத அ ந்  ந்தான் , ஏெனனில் ேதவன் அைத 
வாக்களித்  ந்தார். சரி.

அவ ைடய ச கத் ல் நாம் வ ம்ேபா  மா ப்ேபா ேறாம். நாம்  ன்  ந்த  ேபால் 
இ ப்ப ல்ைல. காலங்கள்  ேதா ம் பல்ேவ   ைறகளில் இ ந்த மனிதைரப் பா ங்கள் . 
ஆ ரகாைமப் பா ங்கள். நீங்கள் , ''மாற்றப்பட்ட வாழ்க்ைக ேபாதகர்க க்  மாத் ரேம“ எனலாம். 
ஓ, இல்ைல. மாற்றப்பட்ட வாழ்க்ைக எல்ேலா க் ேம, பா ங்கள் .

ஆ ரகாம் ஒ  பண்ைணயாளன். ஆனால் ேதவ ைடய சத்தம் அவ டன் ேப வைதக் ேகட் , 
அந்த தரிசனத்ைதக்  கண்டேபா , அவன் அந்ேநரம்  தற்ெகாண்  மா ப்ேபான ஒ  மனிதனா  
 ட்டான். அவன் தன் ைடய இனத்தாரிட  ந் ம் தன்  ட்டாளிகள் அைனவரிட  ந் ம்  ரிந்  
வந் , ஒ  அந்நிய ேதசத் ல் பரேத  ம் சஞ்சாரி மாக தன் வாழ்நாள்   வ ம் நடந் , 
 டாரங்களில்      ந்தான் .  ஏெனனில்  ேதவன்  தாேம  கட்  உண்டாக் ன  அஸ் பாரங்க ள்ள
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14அவ ைடய ச கத் ல்

நகரத் க்  அவன் காத்  ந்ததாக அவன் ெதளிவாய் அ க்ைக ட்டான் . அைதத்தான்  எ ேரயர்: 
11 நமக்     ற , ேதவன் ஒ வர ் இ க் றார ் என் ம் எங்ேகா ஒ  நகரம் உள்ளெதன் ம் 
அைதக் கட்  உண்டாக் னவர் ேதவன் என் ம் அ ந்  ந்தான் . அவன் மா ன ஒ  மனிதன், 
அவன் ஒ  சாதாரண பண்ைனயாளைனத் த ர ேவெறான் மல்ல. அவன் தரிசனம் கண்  
ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்தான். அப்ெபா    தல் அவன் ஒ  மா ன மனிதன்.

ேமாேச ஆ கைள ேமய்ப்பவன் . ஆனால்அவன்  ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்த ேபா , மா ன 
ஒ  மனிதனானான் . அவன் ஒ  பயங்காளி, அவன் பார்ேவானிட  ந்  ஓ னான்,    
ேசைன ேம அவைனப்  ன்ெதாடர்ந்த . ஆனால் ஒ  ேகாைலப்   த் க் ெகாண்  அவன் 
  ம் ச் ெசன்     ேதசத்ைத ேம ைகப்பற் னான் . பா ங்கள்? ஏன்? அவன் ேதவ ைடய 
ச கத் ல் வந்தான், அவன் மா ன மனிதனானான்  - ஒ  ேமய்ப்பன் .
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ேப  ,  ன்   ப்பவன் , அவ க்   ன்   ப்பைத   த் ... இல்ைல, ேதவைனக்   த்  
ஒன் ேம ெதரியா . அவ க் த் ெதரிந்  ந்த ஒன்ேற ஒன்   ன்   ப்ப  எப்ப ெயன் . 
ஆனால் அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந் , அந்த மகத்தான   ஷ்  கர்த்தர் அவனிடம் 
வைலையப்ேபாட்   ன்கைள இ க்கக்   , அந்த  ன்கைள   ஷ் த்த ேபா ; அங்   ன்கள் 
எ  ம் இ க்க ல்ைல, அவன் வைலைய  ம்மா இ த்தான் . அவன்,  “ஆண்டவேர, உம் ைடய 
வார்த்ைத ன்  ப ேய வைலையப் ேபா  ேறன். நீர ் ேதவ ைடய  மாரன் என்  நான் 
  வா க் ேறன் . நீர ் வைலைய... நான் வைலையப் ேபா  ேறன்  என்றால், நீர ் எனக் க் 
கட்டைள ட்ட உம் ைடய வார்த்ைதக் க்  ழ்ப ந்  அவ் தம்  ெசய் ேறன் . நீ ம் உம் ைடய 
வார்த்ைத ம் ஒன்ேற. நான் வைலையப் ேபா  ேறன் ” என்றான். அவன் வைலைய இ த்த ேபா  
அ ல்  ரளான  ன்கள் இ க்கக்கண் ,  “ஆண்டவேர, நான் பா யான ம ஷன் , நீர ் என்ைன 
 ட் ப் ேபாக ேவண் ம்'' என்றான். பா ங்கள் .  ன்  ப்பவன் . ேப     ஸ் ைவக் சந் த்த 
 ற , அவன்  ன்  ேபால் இ க்க ல்ைல. அவன், அதற்  ற , ேதவ க்   க ம் 
உண்ைமயாய்  இ ந்த னால் , அவனிடம் ராஜ்யத் ன்  ற ேகால்கள் ெகா க்கப்பட்டன. ஆம். 
ஐயா.

ப ல், பரிேசயன்  என்  தன்ைன அைழத் க் ெகாண்டவன் , அக்காலத் ல்  உல ல் இ ந்த 
எல்லா மார்க்கங்கைள ம் ப த் , ேதர்ச்  ெபற்றவன் , ேதசத் ேல  கச்  றந்   ளங் ன 
அ வாளிகளில் ஒ வன் . ஒ  நாள் அவன் அந்த அக் னி ஸ்தம்பத் க்  -  அவன் அ யாைம ன்  
காரணமாக  ன்  த் ன அந்த ேதவ க்  -   ன்பாக வந்தேபா ; அவன் ஒ  பரிேசயன் . ேதவன் 
ஒ  மனிதன் என்  அவன் நம்ப ல்ைல. ேதவன் அக் னி ஸ்தம்பமா  க் றார் என்பைத அவன் 
அ ந்  ந்தான் . அந்த அக் னி ஸ்தம்பம் அவ ைடய ஜனங்கைள எ ப்ைத  ட்  ெவளிேய 
நடத் ச் ெசன்ற , அ  அவர்க டன்  ட வ ெந க இ ந்த . அவன் அக் னி ஸ்தம்பத்ைதக்  
கண்டேபா   கங் ப் ற   ந்தான் . அப்ெபா  , “ச ேல என்ைன ஏன்  ன்பப்ப த்  றாய்?” 
என் ைரக் ம் ஒ  சத்தத்ைதக் ேகட்டான் .
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அவன், ''ஆண்டவேர, நீர ்யார?்“ என்றான்.

அவர,்  ' 'நான் இேய “ என்றார்.  ' 'நீங்கள்  எந்த ஞானஸ்நானம் ெபற் ர்கள்?” என்  ேகட்ட 
மனிதன் அவேன. அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ந்தான் . அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் 
இ ந்த அன்   தற்ெகாண் , மா ன மனிதனானான். அ  மனிதைன மாற்  ற .

சார்லஸ்   . ஃ ன்னி என்பவர் ஒ  வழக்க ஞர.்  லெதல் யாைவச ் ேசர்ந்த ஒ   றந்த 
வழக்க ஞர.் ஆனால் அவர ் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்தேபா , அவர ் சட்டப ் ப ப் கைள 
எல்லாம்  றந்  ட் , இந்த ேதசம் இ வைர ெபற் ள்ள  ரசங் மார்கள்  அைனவரி ம்  க ம் 
வல்லைம ள்ள  ரசங் யாக மா னார்.... அவர ் ஒ   ரசங் . ஏெனனில் அவர ் ஒ  நாள் 
ேதவ ைடய  ரசன்னத் ற்  வந்தார். அவர் இந்த ஊ யத்ைதப் ப த் ... என்  அவர ்
நிைனத்தார். நீங்கள்  அவ ைடய  த்தகத்ைத அ ந் ள்ளீர்களா? அவ ைடய  யசரிதம் 
என்னிட ள்ள . அவர ் ெஜ க்கச ் ெசன்றார,் அவர் தான்  ஒ   ரசங் யார் என்  
நிைனத்  ந்தார். அவர ்  ரசங் க்க   ம் னார.் அவரிடம் அந்த வாஞ்ைச  ந்த . அவர ்
 ரசங்கம் ெசய்ய  யற் க்க அவரிடம்  ல  ரசங்கங்கள் இ ந்தன. அவர ் தன் 
அ வலகத்ைத ட்  ெஜ க் ம்ப  ஓரிடம் ெசன்றார,் அவர் காட் ற் ள்  ெசன்றார.் அவர ்
ஒவ்ெவா   ற்பக ம் ஒ  உைடந்  ேபான மரத் ன்  ன் ழங்கால்ப   வார்; மத 
ைவராக் யம்; ஆனால் அவர ்அ ல்   வாசம் ...
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அங்  சைப   ந்  இரண்  ஸ் ரீகள்,  “நீர ் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  நாங்கள்  உமக்காக ெஜ த் க் ெகாண்  க் ேறாம்” என்றனர்.

அவேரா, “நான் பரி த்த ஆ ையப் ெபற்  க் ேறன் . நான் ஒ   ரசங் ,” என்றார்.

அவர்கள், ''  . ஃ ன்னி, நீர ்ெபரிய மனிதர், வார்த்ைதைய நன்றாக அ ந்  க்  ர.் ஆனால் 
உமக் ப் பரி த்த ஆ  ேதைவ“ என்றனர். அந்த இனிய ஸ் ரீகள்.

எனேவ அவர ் இப்ப யாக ெசன்  ெகாண்ேட  ந்தார். ஒவ்ெவா  நா ம் அவர ் தம  
 தலாளிைய ம் தன் டன்  ேவைல ெசய் ன்றவர்கைள ம்  ட் ப் ரிந்  சட்ட 
அ வலகத் க் ப ் ன்னால்  ெசன்  ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தார.் ஒ  நாள் அவர,் அங்  ெஜபம் 
ெசய்  ெகாண்  ந்த  ேபா ,  ஒ  ' ரஷ் '  (brush)  உைட ம்  சத்தத்ைதக்  ேகட்டார.்  அவ ைடய
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 தலாளி தான் அவைரத் ேத க் ெகாண்  வ  றதாக அவர ் நிைனத் க் ெகாண்  ேவகமாக 
எ ந் ,  “ேதவனா ய கர்த்தாேவ, உம்ைம நான்   வா க் ேறன்” என்றார். அவர ் ெஜபம் 
ெசய்வைத நி த் க் ெகாண் , ெஜப நிைல   ந்  எ வதற்   ன்   ைசத் தட்  ட் ... 
அவர ்எ ந்  “உம், உம்'' என்  ெசால்  ட் , அந்த  ரஷ்ைஷ உைடத்த  என்னெவன்  அ ய 
 ற் ம்  ற் ம் பார்த்தார். அப்ெபா  , அவர ்ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்தார். அந்த ' ரஷ் ' ஒ  
ேநாக்கத் க்காகேவ உைடந்த  என்பைத அவர ்அப்ெபா   உணர்ந்தார.் அவர ் கன்னங்களில்  
கண்ணீர ் வ ய அங்  நின்றார். அவர,்  ' 'அந்த ஸ் ரீகள்   ன  ஒ க்கால் 
உண்ைமயா  க்கக்  ம். என் ேதவ டன் நான்  ேப க் ெகாண்  ப்பைத யாரா  ம் 
கண்  ட்டால்  அ  ெப த்த அவமானம்  என்  எண்ணிேனன் . ஆனால் அேத சமயத் ல் என் 
 தலாளி டம் நான்  ேப க் ெகாண்  ப்பைத யாரா  ம் காண்ப  ெகளரவமான  என்  
க  ேனன் . என் ஆண்டவர ் என்  தலாளிைய  ட எவ்வள  ெபரியவர்'' என்றார். அவர,் 
”ஆண்டவேர என்ைன மன்னி ம், என்ைன பரி த்த ஆ  னால்  நிரப் ம்“ என்  ெசால்  ட்  
 ச்ச ட ம் சத்த ட ம்  ெதாடங் னார். அவர் ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ந்தார.் அவர ்
ேவகமாக அ வலகத் க்  ஓ னர.் அவர ்அ கமாக  ச்ச ட்டப யால், அவர ்கத ன்   ன்னால் 
ஒளிந்  ெகாண் ,  ”ஆண்டவேர, உமக்  நான் அவமானத்ைத வ  ப்ேபன் . இந்த  ச்ச  தல் 
    ெப ம் வைரக் ம் , என்ைன அங்  ஒளித்  ைவ ம்“ என்றார். ஏன்? அவர ் ேதவ ைடய 
 ரசங்கங்கைளேய ம ப  ம்  ரசங்கம்  ெசய்தார.் ஆத் மாக்கள்   டத்தண்ைட ல்  வந்தன. 
பா ங்கள், அவர் ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ந்தவர.்

   (Moody), காலணிகள் ைதப்பவர,் அவ க்  ெமா  ன்   தெல த் க்கள்   ட 
ெதரியா . அ  உண்ைம. அவ ைடய இலக்கணம்  க ம் ேமாசமா  ந்த . யாேரா ஒ வர ்
ஒ நாள் அவரிடம், ''  .   , உம் ைடய இலக்கணம்  க ம் ேமாசமா ன்ள “ என்றாராம்.
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அதற்  அவர,்  “இ ப்  ம் அைதக் ெகாண்  நான்  ஆத் மாக்கைள ெவல் ேறன்” என்  
ப  ைரத்தார்.

ஒ  நாள் ஒ  ெசய் த்தாள் ஆ ரியர,் இந்த மனிதன் எவ் தம் எந்த  ழ்நிைல  ம்  ரளான 
ஜனங்கைளத் தன்  ட்டங்களில் ெபற    ற  என்  அ ய அங்  ெசன்  ந்தார.்    உ வம் 
பைடத்த ஒ  மனிதன், வ க்ைக மண்ைட, தா   ேழ ெதாங் க் ெகாண்  க் ற , பாைன 
ேபால ெபரிய ெதாந்  ள்ளவர், காண்பதற்   க ம் அவலட்சணமானவர். இந்த ெசய் த்தாள்  
ஆ ரியர ்அவைரக்   த் ,  “ட்ைவட்    ல் ஜனங்கள்  என்ன காண் ன்றனர் என்  எனக் ப் 
 ரிய ல்ைல. அவர ்காண்பதற்   காரமானவர், அவ ைடய  ரல்  ச்ெசன் ள்ள , அவ ைடய 
தா  இ ப்  வைரக் ம் ெதாங் க் ெகாண்  க் ற , அவ ைடய மண்ைட  சணிக்காையப் 
ேபால் வ க்ைகயா ள்ள . ஜனங்கள்  ஏன் இவைரக் காணச் ெசல் ன்றனர?்” என்  எ  னார்.

   ன்  ேமலாளர் இைதக் காண ேநர்ந்த . அவர,்  “  .   , இைத நான் உங்க க் ப் 
ப த் க் காட்  ேறன்” என்றார்.   க்  ப க்கத் ெதரியா . எனேவ அவர,்  “ஆ ரியரின்  
க த் க்கைள நான் ப க் ேறன்” என்றார். அவர ்அந்த  தமாக எ    ந்தார்.

அைதக் ேகட்ட    ேதாள்கைள ேமேல  க் ,  ' 'நிச்சயமாக அவர்கள் என்ைனக் காண 
வர ல்ைல. அவர்கள்   ஸ் ைவக் காண வ  ன்றனர“் என்றார். அவ்வள தான். ஏன்? அவர ்
ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ந்தவர.் ேதய்ந்  ேபா ம் காலணிகைள ஜனங்க க்காக 
உண்டாக் வைத அவர ் ட் , ஆயத்தம் என் ம்   ேசஷத் ற் ரிய பாதரட்ைசைய ஜனங்களின்  
கால்களில் ெகா த்தார். ஏன்? அவர ்ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ந்தார.் உண்ைம.

ஒ  ஸ் ரீ ஒ   ைற ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்தாள். அவள்  ற்றம்  ரிந்தவள் . அவள் 
ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ப்பைத உணர்ந்த அந்த ெநா ப்ெபா  ேலேய, அவ ைடய 
பாவங்கள் அைனத் ம்  மன்னிக்கப்பட் ,   ப் ஷ்பத்ைதப் ேபால்  ய்ைம ம் 
ெவண்ைம மானாள் . ஓ, என்ேன! இவ் தம் நான் எத்தைனேயா ேபர்கைள ெசால் க் ெகாண்  
ேபாகலாம். ஆனால் ேநர ல்ைல.
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என்ைனக்   த்      ேபச   ம்  ேறன் . என்ைனக் காட்  ம் தாழ்வானவர் யார ்இ க்க 
   ம்? நான் எங்  ந்ேதன்? நான்    காரரின்    ம்பத்   ந் , ெகாைலகாரரின்  
  ம்பத்   ந் , கள்ளச் சாராயம் கடத்   ற் ம்   ம்பத்   ந்  வந்தவன். அ  
உங்க க் த் ெதரி ம், எங்க க்  எவ்வள  ேமாசமான ெபயர ் இ ந்தெதன்  உங்கள்  
ஒவ்ெவா வ க் ம் ெதரி ம். ஜனங்கள்  எங்கைளத் ெத  ல் சந் க் ம்ேபா  ேபசக் ட 
மாட்டார்கள். நான்  ேழ ள்ள நக க் ச் ெசன் , யாரிடமாவ  ேபச  ைனந்தால் , யா ேம 
என்னிடம் ேபசமாட்டார்கள். ேவ  யா ேம அங்  இல்லாமல் ேபா ம் பட்சத் ல் அவர்கள் 
என் டன் ேப வார்கள். ஆனால் யாரா  ம் வந்  ட்டால், என்ைன  ட் ச் ெசன்   வார்கள். 
நான் அங்  நின்  ெகாண் ,  “இ  இப்ப  இ க்கக்  டா , இ  தவ ” என்  ெசால்  
அ ேவன் .

ஆனால் ஒ  நாள் ேதவ ைடய ச கத் ல் வந்ேதன். அவர ்என்ைன மாற் னார், அவர ்என்ைன 
ேவ   தமான  மாரனாகச் ெசய்தார.் அவ ைடய   ைபேய என்ைன அவ ைடய ச கத் ல் 
ெகாண்  வந்த . அைத  ட் ப்  ரிய எனக்  மன ல்ைல. நான்  அ ல்  ப்ப  ெசாச்சம் 
ஆண் களாக இ ந்  வ  ேறன் , அைத நான்   ட் ப் ரிய மாட்ேடன் . நான் எப்ெபா  ம் அ ல் 
நிைலத்  ப்ேபன்  என் ம்  உ  ையப்  ெபற்  க் ேறன் .  மரண ம்   ட  என்ைன  அவ ைடய

61



16அவ ைடய ச கத் ல்

ச கத்ைத  ட் ப்  ரிக்க  யா . நான் என்ெறன்ைறக் ம்  அவ டன்  ட இ ப்ேபன் .

அவ ைடய ச கத்ைத நான்   தன் ைற கண்டேபா  நான் ஏசாயாைவப் ேபால “ஐேயா! 
அதமாேனன்” என்  கத ேனன் . அப்ெபா   அவர ் தம    ைப னால் என்ைனத் ெதாட்டார.் 
நான் மா ன மனிதனாேனன் , ெவளிேய ெசன்  எல்லாவற்ைற ம் ெசய்  வந்த  ேரா  
மா னான். அன்   தல் நான் அவ ைடய  ள்ைளயாக இ ந்  வ  ேறன் . அன்   தல் என் 
வாழ்க்ைக   வைத ம் அவ ைடய ஊ யத் க்காக அர்ப்பணிக்க நான்    ப்பம் 
ெகாண்  க் ேறன் . அவ க்காக ெகா க்க இன் ம் ஆ ரம் உ ர்கள்  எனக்  ந்தால் 
நலெமன்  ேதான்  ற . இந்த வாழ்க்ைக இப்ெபா   ேதய்ந்  ேபாய் ட்ட . ஐம்பத்   ன்  
ஆண் கள் கடந்   ட்டன. அ ல்  ப்ப   ன்  ஆண் கள், இல்ைல  ப்பத்  இரண்  
ஆண் கள்,   ேசஷத் க்காக ெசல டப்பட்டன.

அவ க்ெகன்  ெசல ட இன் ம் ஆ ரம் ஆண் கள்  இ ந்தால் நலமா  க் ம். ஏன்? 
ஒ  ைற அவ ைடய ச கத் ல் நான் வந் , ேந க்கத் தகாதவைன ேந க்க ஒ வர ்இ க் றார ்
என்பைத நான் உணர்ந்த ேபா ; யா ேம என்ைன ேந க்காத ேபா , ஒ வர ்என்ைன ேந த்தார். 
யா ேம என் ேமல் கவைல ெகாள்ளாதேபா , ஒ வர ்எனக்காக கவைல ெகாண்டார.் அவ ைடய 
  ைவையச்  ற்  என் கரங்கைளப் ேபாட் , அைத என் டன் ேசர்த்  த  க் ெகாண்ேடன் . 
அப்ெபா   நா ம் அவ ம் ஒன்றா  ட்ேடாம். அன்   தல் அவைர நான்  ேந த்  வ  ேறன் . 
அவர ்என் மார்  ம் என் இ தயத்  ம் தம  இரத்தத்ைத ப யச் ெசய் , என்ைனத் ெதாட்  என் 
பாவங்கைள மன்னித்தார். இன் ர  நான் அவ ைடயவர்களில்  ஒ வனாக இ ப்பதற்காக 
ம ழ்ச் யைட ேறன் . ேசாதைனக்காரன்  எத்தைனேயா  ைற இைத  ட்  நான் அகல 
ேவண் ெமன்  என்ைனத்  ண்ட  யன்ற ேபா  ம், இந்த பரேலாக இடத்ைத  ட்  லக 
எனக்    ப்ப ல்ைல. நான்  ேதவ ைடய  டாரத் ல்  பா காப்பா  ந் , அவ ைடய 
அன்  ம்   ைப  ம் ம ழ்ச்  ள்ளவனா  க் ேறன் . நான் அல்ேல யா பக்கத் ல் வாழ்ந்  
ெகாண்  க் ேறன் . என்ேன! அ  என் இ தயத்ைத களி ரச் ெசய் ற .

ேசார்ந் ேபா  க் ம் ஒவ்ெவா  நப க் ம் அவைர நான்   பாரி  ெசய் ேறன் . 
நம் க்ைகயற்ற உங்க க்  அவைர நான்  பாரி  ெசய் ேறன் . இ  வைரக் ம் அவ ைடய 
ச கத் ல் வராதவர்கேள, நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் ய ஒன்ேற ஒன்  உங்கள்  பாவங்கைள 
அ க்ைக ட் , உங்கள்  தவ கைள உணர்வேத. ேதவன் பரி த்த ஆ  என்றைழக்கப்ப ம் 
 தைன இன் ர  நிய த்  க் றார.் அந்த  தன் உங்கள்  பாவங்கைளெயல்லாம் 
நீக் ப்ேபா வார். அப்ெபா   நீங்கள்  “ஆண்டவேர, இேதா அ ேயன்  இ க் ேறன் , என்ைன 
அ ப் ம்” என்     ர்கள். அப்ெபா   நீங்கள்  உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ,
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%“அவைர நான்   ப்ேபன் ! அவைர நான்    ப்ேபன் !

%பா க க்காக ெகாைல ண்ட ஆட் க் ட் யானவைரத்   ப்ேபன் .

%சகல ஜனங்கேள, அவ க்  ம ைமைய ெச த் ங்கள்,

%ஏெனனில் அவ ைடய இரத்தம் ஒவ்ெவா  கைறைய ம் க  ற் “,

என்  பா  ர்கள் . அவைர நான்  ேந க் ேறன் . நீங்க ம் அல்லவா? அவ ைடய ச கத் ல் 
வா தல்!

இன்  காைல நான்  க ல்லாதவனாய்  ரசங்க டத் க்  வந்ேதன்... ெசன்ற வாரம் நான் , 
இங்  உட்கார்ந்  க் ம் என் நண்பர்கள்  ல டன்  ெகண்டக் க்  ெசன்  ந்ேதன் . நான் நீண்ட 
நாட்கள்  அங்  தங்க ேநர்ந்  ந்தால், அவர்கள் நிச்சயமாக தங்கள்  உபசரைணயால் என்ைனக் 
ெகான்  ப்பார்கள் . அவர்கள்   க ம்  றந்த சைமயல்காரர்கள். என் வாழ்நாளில் அவர்கைளப் 
ேபான்றவர்கைள நான்  அ ந்  க்க ல்ைல. நான்  ேபா ய அள  உண்ட  ன்  என் வ ற்ைற 
அ கமாக நிைறக்க,  “சேகா.  ரன்ஹாேம, இ ல் இன் ம் ெகாஞ்சம் சாப்  ங்கேளன் ”, 
என்பார்கள். அ   க ம்   யாக இ ந்ததால், நான்அள க்     வ    ைடக்க சாப் ட்ேடன் . 
என்னால் அைசய ம்  ட   ய ல்ைல. என்னால்  ங்க   யாமல் எ ந்  அங்  ங் ம் சற்  
ேநரம் நடந்  ெகாண்  ந்ேதன் . இன்  காைல இங்  நான் வந்தேபா , எனக்  நல்ல  க ல்ைல. 
ஆனால் ஒ   ைற அவ ைடய ச கத் ல் வ ம்ேபா , அத் டன்  அ    வைடந்த . 
அெதல்லாம் மைறந்  ேபான , அ  உண்ைம . ஓ, அவ ைடய ச கத் ல் வாழ்வெதன்ப !
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%அவைர நான்   ப்ேபன் , அவைர நான்    ப்ேபன் ,

%பா க க்காக ெகாைல ண்ட ஆட்  ட் யானவைரத்   ப்ேபன் .

%சகல ஜனங்கேள, அவ க்  ம ைமையச் ெச த் ங்கள்

%ஏெனனில் அவ ைடய இரத்தம் ஒவ்ெவா  கைறைய ம் க  ற் 

இப்ெபா   நாம் தைலவணங் ேவாம் (சேகா.  ரன்ஹாம் ெமளனமாக இைசக் றார ்- ஆ )

%அவர ்எனக்  எவ்வளேவா ெசய்  க் றார்

%அவர ்என் அக் ரமங்கைள மன்னித்  க் றார்



17அவ ைடய ச கத் ல்

அவ ைடய இரத்தம் என் பாவங்கைளக் க  ன 

%அவைர நான்   ப்ேபன் . அவைர நான்    ப்ேபன்

%பா க க்காக ெகாைல ண்ட ஆட் க் ட் யான வைரத்   ப்ேபன்

%சகல ஜனங்ேள அவ க்  ம ைமையச் ெச த் ங்கள்

%ஏெனனில் அவ ைடய இரத்தம் ஒவ்ெவா  கைறைய ம் க  ற் 

(சேகா.  ரன்ஹாம்: வாய்   ெமளனமாக இைசக் ன்றார ்- ஆ ..)

இன் ர  நீங்கள்  இங்  க்க ேநர்ந்தால்... அவ ைடய ச கம் இங் ள்ளெதன்  நான ேவன். 
சற்   ன்  அங்  நான் நின்  ெகாண் , ேதவ சைபையச் ேசர்ந்த அந்த    க்  ெஜபம் 
ெசய்தேபா , பரி த்த ஆ யானவர் என் ேமல் அைசவா னார.் அவ ைடய ெபற்ேறார ்
ஆண்டர்ஸன்  ேதவ சைப காம்ப் ைமதானத்   ந்  வந்  ந்தனர். அந்த சைப ன்  
ேமற்பார்ைவயாளர், அந்த     இரத்தப்  ற் ேநாயால் உடேன மரித்    வாள் என்  
ம த் வர்கள்      ந்தனர் என்பைத அ ந்  ந்தார். அந்த இனிய     உ ர ் ேபா ம் 
கைட  கட்டத் ல்  இ ந்தாள் . அவள் வந்  அவ ைடய    ைகைய என்னிடம் நீட் னேபா , அ  
 ங்   ந்த . ஊ கள்  அ ல்  த்தப்பட்  ந்தன, அ  நீல நிறமா  ந்த . அவைள நான் 
பார்த்த ேபா  ஒ  தரிசனம் கண்ேடன் . அவ ைடய ெபற்ேறார ்ெவளி ல் ஒ   த்தகம் ப த் க் 
ெகாண்  ந்தனர.் அவர்கள்  அைதக்   த்  ஒன் ேம அ ந்  க்க ல்ைல. காம்ப் ல் இ ந்த 
சைப ன்  ேமற்பார்ைவயாளர் அந்த  ள்ைளைய ெகாண்  வ ம்ப  ெபற்ேறார்களிடம்   னார.் 
நாம்  கமளிக் ம்  ட்டம் நடத் ம்ேபா  அவர்கள் வரலாம் என்  நிைனத்  ந்தனர். நான் 
“ ள்ைளைய இப்ெபா ேத ெகாண்  வா ங்கள்” என்ேறன். அவ் தம்  ற ஏவப்பட்ேடன் .
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நான் அங்  நின்  ெகாண்  ந்த ேபா  ,  பரி த்த ஆ யானவர்  ன் காலத் க் ச ்ெசன்  
அந்த ெபண்ணின்  வரலாற்ைற ெவளிேய ெகாண்  வந்தார். இ  எப்ப  நடந்தெதன் ம், அவர்கள் 
என்ன ெசய்தனர ் என் ம் எ த் க்   னார.் அந்த ெபண்ணின்    ப்பம் என்னெவன்பைத ம், 
அதாவ  அவள்  யாேனா இைசப்பவளாக ஆக   ம் னாள் என் ம்   னார.் அைதக்  ேகட்ட 
தாய் ஏறக் ைறய அல னாள் . தகப்ப ம்,  ' 'அ   ற்  ம் உண்ைம'' என்றார். இப்ெபா   
அவர்கள் காரில் உட்கார்ந்  ெகாண்  இைதக் ேகட் க் ெகாண்  க் ன்றனர.் அவர்களால்  
உள்ேள வர   ய ல்ைல. இப்ெபா   அங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  இைதக் ேகட் க் 
ெகாண்  க் ன்றனர.்
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ஒ  ெபரிய நிழல்  ைர வந்  அந்த ெபண்ணின்  ேமல் ெதாங் ன . நான் ,  “சாத்தாேன, நீ 
ேதாற்க க்கப்பட்டாய் '' என்ேறன்.  ”ேதவேன, நீர ் பட்சபாத ள்ளவர் அல்ல. உம் ைடய 
ஊ யக்காரன்  என் ம்  ைற ல், உம் ைடய உ ர்த்ெத த ன்  வல்லைம னால்,  ன்ைளைய 
 ட்  இந்த  சாைச  ரட்  ேறன் “ என்ேறன். ஒ  ெபரிய  ரகாசமான ஒளி அவ ைடய 
தைலக்  ேமல் அ த்த . அ    ந்  ட்ட  ஆெமன் . என்ன? நிச்சயமாக அவர ்எல்லா   க் ம் 
பாத் ரரா  க் றார்!

அவர ் எல்லாவற்ைற ம் அ ந்  க் றார.் அவர ் உங்கள்  இ தயத்ைத அ ந்  க் றார.் 
நீங்கள்  என்ன நிைனத் க் ெகாண்  க்  ர்கள்  என்  உங்க க் த் ெதரி ம். அ  அவ க் ம் 
ெதரி ம். இன் ர  உங்கைள ஒ     பாவம் பற் க் ெகாண்  ந்தால், அத டன்  நீங்கள்  
ேதவ ைடய ச கத் க்  ெசல்ல   ம்பாம  ந்தால், நீங்கள்  இன் ம் ஒ   ைற உங்கள்  
ைககைள யர்த் ,“சேகா.  ரன்ஹாேம, எனக்காக ெஜ  ங்கள் . அந்நாளில்  நான் அவ ைடய 
ச கத் ல்  ற்றமற்றவனாக இ க்க   ம்  ேறன் ,” என்  ெசால் ங்கள். ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. அேநக ைககள் . ேதவன் அைதக் காண் றார்.
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அவ ைடய ச கத் ல். நீங்கள்  என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  உங்க க் ச் ெசால்  ேறன் . 
உன்னிப்பாக கவனி ங்கள் . தா   ெசய்த  ேபால் ெசய் ங்கள் , கர்த்தைர இப்ெபா ேத 
உங்க க்   ன்பாக ைவ ங்கள்  -  உங்கைள  ழ்ந்  நிற் ம் பாவம் எ வா  ந்தா ம்- அ  
ஒ க்கால் ெபாய் ெசால் தலாக இ க்கலாம். அல்ல     வதாக இ க்கலாம், அ  ஒ க்கால் 
ெபால்லாத  ந்தைனயாக இ க்கலாம். ேகாபமாக இ க்கலாம், ம  அ ந் தலாக இ க்கலாம், 
 ைக   த்தலாக இ க்கலாம்,  தா தலாக இ க்கலாம். அ  என்னெவன்  எனக் த் 
ெதரியா . அ  ஒ க்கால் இச்ைசயாக இ க்கலாம், அல்ல  ேவெறதாவதாக இ க்கலாம். அ  
என்னெவன்  எனக் த் ெதரியா . அ  எ வா  ந்தா ம், கர்த்தைர உங்க க்   ன்பாக 
ைவ ங்கள் . அப்ெபா   உங்கள்  இ தயம்  ரிக் ம், உங்கள்  மாம்சம் நம் க்ைகேயாேட 
தங்   க் ம். ஏெனனில்   ஸ்  கைட  நாட்களில் ம ப  மாக எ ம் வதாக 
வாக்களித்  க் றார.் அவர ் வ ம் ேபா , அவ ைடய சாய ல் நாம் வ ேவாம். இப்ெபா   
ெஜ க் ம்ேபா  அைத ெசய் ர்களா?

எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, கைளத் ப் ேபான உம் ைடய ஊ யக்காரன்  அளித்த  ண்  
 ண்டான    ெசய் . நாங்கள்  ேதவ ைடய ச கத் ல் வாசமா  த்தல் என் ம் ெபா ைளக் 
  த்   ந் த் க் ெகாண்  ந்ேதாம். பரி த்த மனிதர் உம் ைடய ச கத் ல் வந்ததனால்  
உண்டான  ைளைவ இன் ர  நாங்கள்  கண்ேடாம், அ  அவர்கள் ேமல் என்ன  ைளைவ 
உண்டாக் னெதன் ,  ேதவனால்  அ ேஷகம்  பண்ணப்பட்  வார்த்ைதையப்   ரசங் க்க

67



18அவ ைடய ச கத் ல்

அ ப்பப்பட்ட மகத்தான வல்வைம ள்ள  ர்க்கதரி கள் அவைர  க கமாய் சந் த்தேபா  
மரித்தவைரப் ேபால் தைர ல்   ந்தனர். அப்ப   க்க, கர்த்தாேவ, அந்நாளில் நாங்கள்  என்ன 
ெசய்யப் ேபா ேறாம்? அைத நாங்கள்   ந் த் ப் பார்த்ேதாம் . அைதக்   த்  நாங்கள்  
 ந் த் க் ெகாண்  ந்ேதாம். கர்த்தாேவ, நாற்ப  அல்ல  ஐம்ப  ைககள்  அைதக்   த்  
 ந் த் க் ெகாண்  ந்தன. அவர்கள்  தங்கள்  கரங்கைள உயர்த் , அைவகளின்    ள்ள 
இ தயங்கள் , நாங்கள்  இைதக்   த்  ேப ன  தற்ெகாண் , அவைரச ் சந் ப்பைதக்   த்  
 ந் த் க் ெகாண்  ந்தன. அவைரச ்சந் க்க ேநர்ந்தால் அவர்கள்  என்ன ெசய்வார்கள்?

கர்த்தாேவ, என் கரங்க ம் உயர்த்தப்பட் ள்ளன. நான் என்ன ெசய்ேவன்? இப்ெபா  ம், 
 தாேவ, நான் அேநக தவ கைளச் ெசய்  க் ேறன் . அன்ெறா  காைல மைல ன்  உச்  ல்  
காற்  பலமாக அ த்  பனி ெபய்  ெகாண்  ந்த ேபா , நான் அ   என் பாவங்கைள 
அ க்ைக ட் , என்  ட்டாள்தனத்ைத மன்னிக்க ேவண் க் ெகாண்ட  ேபால, இன்  காைல 
நான் சைபக்   ன்பாக என் பாவத்ைத அ க்ைக ட்ேடன் . என் சேகாதர க்   ன்பாக 
வ வதற்  நான்  எவ்வளவாக பயந்ேதன் , அவர்களில்   லர ் என்ைன உம   ர்க்கதரி  - 
ஊ யக்காரனாகக் க   ன்றனர.் ஒ   ட்டாள் தனமான ெசயல்ப ்  ரிந்ததாக அவர்க க்  
 ன்பாக வந்   ற எனக் ப்  ரிய ல்ைல. ஆனால் ேதவேன, என் பாவங்கைள நான்  
அ க்ைக ட்  அைவகைள மைறக்காமல் இ ப்ப  என் ஆத் மா க்  நல்ல . எனேவ 
கர்த்தாேவ, உமக்   ன்பாக ேநர்ைமயா  க்க ம் , அைத நான் அ க்ைக ெசய்  ட்ேடன் . நான் 
ெசய்த  தவ , நான் அ க்ைக ெசய்  ட்ேடன் . நான் ெசய்த  தவ . அ   ற்  ம் தவ . நான் 
மன்னிப்ைப ேவண்  ேறன் .
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அதன்  ற ,  தாேவ, உம  ஊ யத்ைத நான் ெமள்ள ெசய்ேதன் . எத்தைனேயா  ைற நான் 
இன் ம் அ க ேநரம் ெசய்  க்கலாம், அைத நான்  ெசய்ய ல்ைல.  தாேவ, என் பாவங்கைள 
நான் அ க்ைக   ேறன் . ேதவ ைடய  தன் அ   ந்  என்ைன இேய  ன்  இரத்தத் னால் 
 த் கரிக்க ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . இன் ர  உயர்த்தப்பட்ட கரங்களில்,  லர ்இதற்  
 ன்  மன்னிப்  ேகட்காமல்  இ ந்  க்கக்   ம். ஆனால் ஒன்ைறக்   த்  நான்  
நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் . அதாவ  நம் ைடய பாவங்கைள நாம் அ க்ைக ட்டால் , 
ேதவன் அைவகைள நீக் , அைவகைள மற  ன்  கட ல்  ேபாட்   ட்  அைவகைள ஒ  ேபா ம் 
நிைனயாமல் இ ப்பார.்
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 தாேவ, ஜனங்க க்   ன்பாக தவறாக நடந்  ெகாண்ட  ற்றத்ைத நான் 
அ க்ைக   ேறன் . நான்   ஸ்  ன்  ஊ யக்காரன்  என்ப  ேபால் நடந்  ெகாள்ள ல்ைல. 
மனிதர் என் ேமல் ேகாபங்  ெகாள்வார்கள்  என்  பயந் , அவர்கைளப்  ண்ப த்தக்  டாெதன்  
எண்ணிேனன் . ஆனால் கர்த்தாேவ, உமக்  நான் என்ன ெசய் ேறன்  என்பைத அப்ெபா   
நிைனத் ப் பார்க்க ல்ைல. என்ைன மன்னிக் மா  ேவண் க் ெகாள் ேறன் . இப்ெபா  ம் 
 தாேவ, நான் மன்னிப்ைபக் ேகட்டால் அைத ெபற் க் ெகாள்ேவன்  என் ம், நீர ்அைத மற  ன்  
கட ல்  ேபாட்   ட் , அைத ஒ ேபா ம் நிைனயாமல் இ ப் ர ் என் ம் அ ந்  க் ேறன் . 
ேதவேன, அதற்காக நான்  நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் .

இங்  பாவம் அல்ல   ழ்ந்  நிற் ம் பாவத்ைதக் ெகாண் ள்ள ஒவ்ெவா வ ம் அைதப் 
ேபாக் க்ெகாண் , தா ைதப் ேபால் கர்த்தைரத் தங்க க்   ன்பாக ைவக் ம்ப  நீர ் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  உம்ைம ேவண் க்ெகாள் ேறன் . இப்ெபா   நாங்கள் ,  “ஐேயா அதமாேனன், 
நான் ேதவ ைடய ம ைமையக் கண்ேடன் . நான் அ த்த உத க ள்ள ம ஷன், ஸ் ரீ, ெபண் , 
ைபயன் '' என்  கத  ேறாம். நாங்கள்  யாரா  ந்தா ம், நாங்கள்  அ த்தமானவர்கள் , 
பாவத் ற் ப் ப யாக ெச த்தப்பட்ட இேய    ஸ்  ன்  இரத்தம்  சகல பாவங்களி  ந் ம் 
எங்கைள  த் கரிக்க ம், நாங்கள்  அவ ைடய ச கத் ல் வாழ அ ள்  ெசய்ய ேவண் ெமன் ம் 
ேவண் க்ெகாள் ேறாம்.
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எங்கள்  இ தயங்கள்   ரிப்பைடந்  எங்கள்  மாம்சம் நம் க்ைகேயாேட தங் னதாய் நாங்கள்  
இவ் டம்  ட் ச் ெசல்ேவாமாக. அப்ப யானால் இேய  வ ம்ேபா  நாங்கள்  அவைரப்ேபால 
அவ க் ள்  அவைர எ த் க் ெகாள்ளப்ப த ல்  ந  ஆகாயத் ல் சந் ப்ேபாம் என்  
அ ந்  க் ேறாம். ஏழாம் சைப ன்  காலம் ஏற்கனேவ எண்ணப்பட்  ட்ட  என் ம், 
இப்ெபா    றப்பட ஆயத்தமா  க் ேறாம் என் ம் நாங்கள்  காண் ேறாம்.

ேதவேன, நீர ்கதைவ அைடக் ம்  ன் , உள்ேள வராத ஒ வர ்இன் ர  இங்  ப்பாரானால், 
அவர்கள்  ைரவார்களாக. ஏெனனில் இரக்கத் க் ம் நியாயத் ர்ப் க் ம் இைடேய ள்ள 
இரக்கத் ன்  கத  அைடபட்  வ  றெதன்  நாங்கள்  உண  ேறாம். இரக்கத்ைத ஏற் க் 
ெகாள்பவர்கள் உள்ேள வ வார்கள். உள்ேள வராதவர்கள்  நியாயத் ர்ப்  அைடவார்கள். ேதவன் 
கதைவ அைடக் றார.் பாவங்கைள இன் ர  அ க்ைக ட்டவர்க க்  கத  அைடபடாமல் 
இ ப்பதாக. நாங்கள்  அைனவ ம் மன்னிப்ைப ம் இரக்கத்ைத ம்  ெப ேவாமாக. இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ல்.

இப்ெபா  ம்,  தாேவ,  யா யஸ்த க் ம் , அவ  ற்ேறா க் ம், ேதைவ ள்ளவர்க க் ம், 
உம    ைப அவர்க ைடய ேதைவயைனத்ைத ம் தர ேவண் ெமன்  ெஜ க் ேறன் . அவர்கள் 
  ஸ்  க் ள்   ைழந்  அவ ைடய ச கத் ல் வ வார்களாக. வாக் த்தத்தமா ய 
  ஸ் ைவ உங்க க்   ன்பாக ைவ ங்கள் .  “நம் ைடய   தல்களினி த்தம் அவர ்
காயப்பட்டார,்”    தல்கள்  என்ப  என்  பாவம்.  'அவ ைடய  த ம் களால்  நான்   ணமாேனன் '.
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அதன்  ற  கர்த்தைர என்  யா க்   ன்பாக ைவக் ேறன் .  'அவர ் என் வல  பாரிசத் ல்  
இ க் றப யால் , நான் அைசக்கப்ப வ ல்ைல'. அதன் ற , நான்   ணமாேனன் என்  
அ க்ைக ட்  ைதரியமாக நடந்  ெசல் ேறன் . “அவ ைடய த ம் களால் நான்   ணமாேனன்” 
 தாேவ, இைத இங் ள்ள ஒவ்ெவா வ க் ம் அ   ராக. நாங்கள்  எங்கள்  இ தயங்களினால், 
இல்ைல. எங்கள்  வா னால் அ க்ைக ட் , எங்கள்  இ தயங்களில்   வா த்தால், நாங்கள்  
ேகட் க் ெகாள்வைதப் ெபற் க் ெகாள்ேவாம்  என்  அ ந்  க் ேறாம்.

“நீங்கள்  எைதயா  ம் ேகட்டால், அைதப் ெபற் க் ெகாண்ேடாம்  என்    வா  ங்கள் . 
அப்ெபா   நீங்கள்  ேகட்ட  உங்க க்  அ ளப்ப ம்'' என்  நீர ் உைரத்  க்  ர.்  தாேவ, 
அைத நாங்கள்    வா க் ேறாம். கர்த்தாேவ, நீர ் எங்கைள எல்லா பாவங்களினின் ம் 
 த் கரித் , எங்கள்   யா ைய  கப்ப த் , உம்ைம ேச க்க எங்க க்    ைபைய 
அ   ர ்என்    வா க் ேறாம்.

இந்த ஜனங்கேளா   ட இ ப் ராக. இவர்களில் அேநகர ்இன் ர  இ ளான சாைலகளின்  
வ யாக  ரயாணம் ெசய்ய ேவண் யவர்கள் . இவர்களில்  அேநகர ்ெவ   ரம்  ரயாணம் ெசய்ய 
ேவண் ம். கர்த்தாேவ, அவர்க க்  ஆபத்  ஒன் ம் ேநரிடாதப க்  பா காத்த  ம். அவர்கள் 
இங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  இறங்  வரிைச எண் தைலக் ேகட்க ம், நாம்     காலத் க்  
எவ்வள  அ காைம ல் இ க் ேறாம் என்பைத அ ந்  ெகாள்ள ம் நா  கடந்  வந் ள்ளனர். 
அவர்கள் தங்க க்   ன்பாக அவைர ைவத் , ேவெறதற் ம் அவைர ைவத் , இங்  ந்  
ெசல் ம்ப     ட்ேடன் . அவர்க ைடய  ரயாணத் க்   ன் ம், அவர்கள்  அைசவதற்  
 ன் ம், அவர்கள் ப க்ைகைய  ட்  எ வதற்   ன் ம், ேதவைன  தலாவ  ைவக்க 
ேவண் ம்.  “அவர ் என் வல  பாரிசத் ல்  இ க் றப யால் , நான் அைசக்கப்ப வ ல்ைல. 
அப்ெபா   அவர்கள்  ேகட்டைதப் ெபற் க்ெகாள்வார்கள்  என்பைத அ ந்தவர்களாய், 
அவர்க ைடய இ தயங்கள்   ரிக் ம், ஏெனனில் ேதவன் அைத வாக்களித் ள்ளார், 
அவர்க ைடய மாம்சம் நம் க்ைகேயாேட தங்   க் ம். கர்த்தாேவ, இைத அ  ம், இைத 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .
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%அவைர நான்   ப்ேபன் , அவைர நான்    ப்ேபன்

%பா க க்காக ெகாைல ண்ட ஆட்  ட் யானவைரத்   ப்ேபன்

%சகல ஜனங்கேள அவ க்  ம ைமையச் ெச த் ங்கள்

%ஏெனனில் அவ ைடய இரத்தம் ஒவ்ெவா  கைறைய ம் க  ற் 

நீங்கள்  கர்த்தைர உங்க க் ம் உங்கள்  பாவத் க்  இைடேய ம், உங்க க் ம் உங்கள்  
 யா க்  இைடேய ம், உங்க க் ம் உங்கள்  தவ க க்  இைடேய ம், உங்க க் ம் உங்கள்  
வ க க்  இைடேய ம் ைவத்  க்  ர்கள்  என்  இப்ெபா     வா க்  ர்களா? “கர்த்தர் 
எப்ெபா  ம் எனக்   ன்பாக இ க் றார,் நான் அவ ைடய ச கத் ல் இ க் ேறன் . அ த்த 
 ைற நான்  கெரட்ைட பற்ற ைவக் ம் ேபா , கர்த்தர் எனக்   ன்பாக இ க் றார.் அ த்த 
 ைற நான் இச் க் ம் ேபா , கர்த்தர் எனக்   ன்பாக இ க் றார.் அ த்த  ைற நான் 
தவறான எைதயா  ம்    ம் ேபா , கர்த்தர் எனக்   ன்பாக இ க் றார.் அ த்த  ைற நான்  
ேமாசமான ஒ  காரியத்ைதக்   ம் ேபா , கர்த்தர் எனக்   ன்பாக இ க் றார.் நான்  
அைசக்கப்ப வ ல்ைல. ஆெமன் . நான் ஒவ்ெவா  நா ம் என் நடத்ைத  ம் என் ேபச்  ம் 
அவ ைடய ச கத் ல் வா ேவன். கர்த்தர் எனக்   ன்பாக இ ப்பைத மன ல் ெகாண்  
நடப்ேபன் . ஏெனனில் அவைர எனக்   ன்பாக ைவத்  ட்ேடன் . நான்  அைசக்கப்ப வ ல்ைல''. 
அவைர நீங்கள்  ேந க்  ர்களா?
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இப்ெபா   நாம் எ ந்  நிற்ேபாம். ஒ, எனக்  உண்ைம ல்  நல் ணர்  ேதான்  ற . 
எனக்   ட் க் ச் ெசல்ல ேவண் ெமன்  ேதான்றேவ ல்ைல. உங்க க்  ெதரி மா, ஒன்ப  
மணி ஆக இன் ம் இ பத்ைதந்  நி டங்கள்  உள்ளன. நான் இரண்  மணி ேநரம்  க் ரம் 
  த்   ட்ேடன் . அ  அற் தமல்லவா? ஒ, என்ேன! இப்ெபா   நாம்  றப்பட் ச் ெசல் ம் 
ேபா , நாம் இேய  ன்  நாமத்ைத நம் டன் ெகாண்  ெசல்லேவண் ம் என்பைத நிைன ல் 
ெகாள்ேவாம், ஒவ்ெவா  கண்ணிக் ம் ேகடயமாக நம்ைம ேசாதைனகள்   ம் ேபா , 
நிைலத்  க்க... நம்ைம உண்ைம ள்ளவர்களாய் ைவக்க, அந்த பரி த்த நாமத்ைத ெஜபத் ல் 
உச்சரிக்க ேவண் ம் என்பைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள்.
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%இேய  ன்  நாமத்ைத உன் டன் ெகாண்  ெசல்  ன்ப ம்  ய ம் உள்ள  ள்ைளேய

%அ  உனக்  ம ழ்ச் ைய ம் ஆ தைல ம் அளிக் ம்

%ஓ, நீ ேபா ம் இடெமல்லாம்  அைதக் ெகாண்  ெசல்  ைல யர்ந்த நாமம் ( ைல யர்ந்த 
நாமம்),

%ஓ, என்ன இனிைம!    ன்  நம் க்ைக ம் பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாம்!

% ைல யர்ந்த நாமம் ( ைல யர்ந்த நாமம்), ஓ, என்ன இனிைம!

%   ன்  நம் க்ைக ம் பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாய்!
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இச்ெசய் கள்

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

20அவ ைடய ச கத் ல்

எத்தைன ேபர ்நம  ேபாதகர், சேகா. ெந  ன்  ஊ யத்ைத ர க்  ர்கள்? அப்ப ப்பட்ட ஒ  
நல்ல ேநர்ைமயான அன் ள்ள மனித க்காக நீங்கள்  கர்த்த க்  நன்  ள்ளவர்களாய்  
இ க்  ர்கள் . அல்லவா? அவர ்   ேசஷத்ைத   வா த் , ேதவ ைடய கட்டைளக க் க் 
 ழ்ப்ப ந் , வார்த்ைதையப்  ரசங் த் , எப்ெபா ம் ஆ க் ரிய  ழ்நிைலைய சைப ல் 
காத் , அ ைமயான பணிையச் ெசய்  ெகாண்  வ  றார.் ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் , நான் 
 ழக்  கைரக் ச் ெசன்  க் ேறன் , ெதற்    வ  ம், ேமற்  கடற்கைர  ம் கனடா 
  வ  ம் ெசன்  க் ேறன் . ஆனால் இந்த சைபையப் ேபான்ற ஒ  ஆ க் ரிய சைபைய 
நான் கண்ட ல்ைல. அவர்கள் ெதாடக்கத் க்  அல்ல   டபக்  ைவராக் யத் க் , அல்ல  
ஏேதா ஒ  தமான ஆேவசத் க்  (tantrums) ெசன்  ட்டனர.் அல்ல  அவர்கள்  க ம் 
 ளிரா , அைசக்கப்பட   யாத நிைலைய அைடந்  ட்டனர். அவ்வள தான் . இப்ெபா  , 
நீங்கள்  ஒ வைரெயா வர் ேந க்  ர்களா? ஓ, ஒ வேராெடா வர் ைக   க்  “கர்த்த க்  
ஸ்ேதாத் ரம்” என்  ெசால் ங்கள்.  (சேகா.  ரன்ஹா ம் கர்த்தைர ஸ்ேதாத்தரித் , ைககைள 
  க் , ஜனங்க டன்  ேப  றார் - ஆ ).
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%இேய  ன்  நாமத்ைத உன் டன் ெகாண்  ெசல்

%ஒவ்ெவா  கண்ணிக் ம்  ேகடயமாக

%உன்ைன ேசாதைனகள்  ழ்ந்  ெகாள் ம் ேபா  (நீ என்ன ெசய்வாய்?)

%அந்த பரி த்த நாமத்ைத ெஜபத் ல் உச்சரி..

% ைல யர்ந்த நாமம் ( ைல யர்ந்த நாமம்)

%ஓ என்ன இனிைம!

%   ன்  நம் க்ைக ம் பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாய்

% ைல யர்ந்த நாமம் ( ைல யர்ந்த நாமம்)

%ஓ என்ன இனிைம!

%   ன்  நம் க்ைக ம் பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாய்.

இப்ெபா   நாம் தைலவணங் ,  க ம்    வாக -  அைத மறந்  ேபாகேவண்டாம் -  அந்த 
சரணத்ைத ம ப  ம் பா ேவாம்.
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%இேய  ன்  நாமத்ைத உன் டன் ெகாண்  ெசல்

(எதற்காக)

%ஒவ்ெவா கண்ணிக் ம் ேகடயமாக

(சாத்தான்உனக்  கண்ணிைய ைவக் ம் ேபா )

%உன்ைனேசாதைனகள்  ழ்ந்  ெகாள் ம் ேபா 

(நீ என்ன ெசய்வாய்?) (“கர்த்தர் எனக்   ன்பாக இ க் றார,் நான்  அைசக்கப்ப வ ல்ைல)

% ைல யர்ந்த நாமம் ( ைல  யர்ந்த நாமம்),

%ஓ என்ன இனிைம!

ஆெமன் .


