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நன் , சேகா. ெந ல், கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நான் எப்ெபா  ேம அவசரமாக 
இங்  வ  ேறன் . நான் இப்ெபா   தான் உள்ேள வந்ேதன். சேகா.  ர,் அவர்க ைடய 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஐம்பதாம் ஆண்   ழா ல் நான்  கலந் ெகாள்வைதக்   த்  என்னிடம் 
ெதாைலேப  ல் ேப க்ெகாண்  ந்தார.் மற்ற இடத் ல்  வர்த்தக க்  நான் ெகா த்த 
ேத கைள நிைன க்  ெகாண் வர  யன்  ெகாண்  ந்ேதன் . நான் ெசான்ேனன் ... நான் 
ெதாைலேப ைய ம பக்கம்   ப் , “”நம்  வாய்' என் ம் பாடல்  ேகட் றதா? அதன் அர்த்தம் 
என்னெவன்  உமக் த் ெதரி ம்“ என்  ெசால்  ட் , அவர ்  ல்  டம் ேப ம்ப  
ெதாைலேப ையக் ெகா த்  ட்  ஓ  வந்ேதன். எனேவ அவர்கள் எப்ப  வ வார்கெளன்  
எனக் த் ெதரிய ல்ைல. ஆனால், அ ... எனக்     யானா க் , அங் ள்ள 
ெதன்பாகத் னரிடம் ெசல்ல  க ம்  ரியம். ஆனால் அேத ேத களில் நான்  ளாரிடா ல் 
நடக் ம் வர்த்தகர் கன்ெவன்ஷனில் கலந்  ெகாள்ளேவண் ம். ஒ  ெநா  ல் இைவகைள 
ஒன்றாக இைணத் ப் பார்ப்பெதன்ப   க ம்  க்கலாக உள்ள .
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நாெமல்லா ம் உ  ள்ளவர்களாக இன்  காைல “ஆெமன்  என்  ெசால்லக்   யவர்களின்  
மத்  ல் வந்  ப்பைதக்   த்   க்க ம ழ்ச் யைட ேறாம். அ  உண்ைம. இங்  நாம் 
ெந க்கமாக இ ப்பைதக்   த்  வ ந்  ேறன் .  லர ்இங்  வந்  இட ல்லாத காரணத்தால்  
  ம் ப் ேபாய் ட்டதாக அவர ்என்னிடம்   னார.் ஆனால் நாங்கள் ... தற்ெபா   எங்களால் 
ெசய்யக்   ய  இ தான். நீங்கள்   ரிந் ெகாள் ர்கள்  என்  நான் 
நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் . என்ைன மன்னித் க் ெகாள் ங்கள் . நான்  ேப வ  இந்த 
ஒ ெப க்  ன்  வ யாக நன்றாகக் ேகட் றதா, அல்ல  இதன் வ யாகவா? இங் ள்ள இதன் 
வ யாகவா? நல்ல . அைத இங்  என் அ  ல் ெகாண்  வா ங்கள் .  (இங் ள்ள  
ஒ ப்ப  க்காக, சரி, சரி, ஐயா.)
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நல்ல , ேநற் ர  ர த் ர்களா? நான் ... நாம் நிச்சயம் அைதப் ெபற் க்ெகாண்ேடாம், கர்த்தர் 
நம்ைம ஆ ர்வ த்தார். ெசய் ையக்   த்  இன் ம் எத்தைனேயா காரியங்கைள அங்  
    க்கலாம், ஆனால் நீங்கள்  ஆழ்ந்  ப த் , மைறந் ள்ள காரியங்கைள அ ந் ெகாண் , 
நாம் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ம் ேநரத்ைத நீங்கள்  உணர்ந்  ெகாள் ர்கள்  என்  எண்ணிேனன் . 
நாம்     காலத் ல் இ க் ேறாம், அைத நான்   வா க் ேறன். இேய    ம்ப வ வதாக 
வாக்களித்த  தற்ெகாண்  ஒவ்ெவா  வ ம் அவ் தம் நிைனத்  ப்பார்கள்  என்  
எண்  ேறன். ஆனால், இந்நாட்களில்  ஒன் ல்  அவர ் எப்ப  ம் வரப்ேபா றார் என்  
உங்க க் த் ெதரி ம், பா ங்கள். எனேவ நடக்க ேவண் ய  இனி ஒன்  ல்ைல, சைப 
எ த் க்ெகாள்ளப்ப தல்  மாத் ரேம.
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இன்  காைல நான் இறங்  வரிைச ல் எண் தல்  என் ம் ெபா ளின்  ேபரில் ேபச 
  ம்  ேறன் . அந்த ெசய் ைய நாம் அ  வதற்   ன் . இப்ெபா   நாம்... இன் ர  
ஆராதைனைய நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , அப்ெபா   அவ ைடய ச கத் ல் வா தல்  என்ப  
ெசய் யா  க் ம். பா ங்கள்? நாம் ேவகமாக   க்க  ரயாசப்ப ேவாம். அப்ெபா   நீங்கள்  
 ட் க் ச் ெசன்   ங்கள்  காைல ேவைலக் ச் ெசல்ல    ம். உங்கள்  அைனவ க் காக ம் 
நான் நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் . நீங்கள்  இல்லாமல் நாங்கள் , நான் என்ன ெசய்ேவன்  என்  
எனக் த் ெதரிய ல்ைல. நீங்கள்  இல்லாமல் என்னால் ெசல்லேவ   யா .
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அந்த சேகாதரி  ல் யம்ஸ க்  என்  ேச த்த நன் ையத் ெதரி த் க்ெகாள்ள 
  ம்  ேறன் . இவர்கைள எனக் த் ெதரியா  என்  நிைனக் ேறன் . இன்  காைல நான் 
எ ந்தேபா , என்ேன, சேகா.சார்  காக்ஸ்  அங்  ந்தார.் வாசற்ப  ல்  நிைறய ஆகாரம், 
டப்  ல் அைடத்   டப்பட்ட ஆகாரம் ேபான்றைவ இ ந்தன. அந்த ஏைழ ஸ் ரீ இந்த ேகாைட 
காலத் ல், தக்காளிப் பழங்கைள ம் மற்ற ஆகாரத்ைத ம் டப்  ல் அைடத்   ட எவ்வளவாக 
 யர்ைவ  ந்  பா பட்  க்க ேவண் ம்! இ  எனக்   க ம்  க் யம் வாய்ந்த ! சேகாதரி 
 ல் யம்ஸ் , ெஜபம் ெசய்யப்ப வதற்காக அவர்கள்  உங்கள்  ேவதாகமத்ைத அங்  ைவத்  ட்  
ெசன்றனர.் இன்  காைல நான் அைற ல் ெசய் ைய ஆயத்தம் ெசய்  ெகாண்  ந்தேபா , 
ேதவன் அந்த ேவதாகமத் ல் அடங்  ள்ளைவகைள எ த்  உங்கள்  இ தயத் ல் ப யச் 
ெசய்யேவண் ெமன்  ெஜ த்ேதன் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ க்க ேவண் ெமன்  
ேவண் க்ெகாள் ேறன் . சேகாதரிேய, இதற்கான  ைலக்  நான் உங்க க்  பணம் ெகா த்தால் 
நலமா  க் ம். இைதத் தயாராக்க நீங்கள்  நிச்சயம்  யர்ைவ  ந்  அ க பா பட்  ப் ர்கள்  
என்  எனக் த் ெதரி ம். உங்க க்  நான்   ந்த நன் ையத் ெதரி த் க்ெகாள் ேறன் ! 
அவ் தம்     வ   க ம் எளி , ஆனால் உங்க க்  ஒ  ேவதவசனத்ைத அளிக்க 
  ம்  ேறன் . ேநற் ர  நான்   ன  ேபான் , அ  ஒ ேபா ம் தவறா . அைத நாம் 
அ ந்  க் ேறாம்.  “இச்  யரில் ஒ வ க்  நீங்கள்  எைதக் ெசய் ர்கேளா'' என்  இேய  
  னார.்”என்ைன ேசர்ந்த   ேயாரா ய இவர்களில் ஒ வ க்  நீங்கள்  எைதச ்ெசய் ர்கேளா, 
அைத எனக்ேக ெசய் ர்கள்.'' அவ ைடய கரங்களில் இைத நீங்கள்  ெகா த்  ந்தால் , அ  
எவ் தம் உங்க க் த்   ம்ப வ ேமா, அேத தமாக அ  உங்க க் த்   ம்ப வ வதாக. 
இதற்காக ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.
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உங்கள்  எல்ேலா க் ம் நான் நன்  ெசால்  ேறன் . நீங்கள்  இங் ள்ளேபா , 
தசமபாகங்கைள ம்  மற்றைவகைள ம்  ெச த் வதாக  நான்  காண் ேறன் .  அ  ேதவ ைடய
6
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ராஜ்யத் க்காக ெசல டப்ப ம் என்  நீங்கள்  எங்கள்  ேமல் ைவத் ள்ள நம் க்ைகயா ம். 
இதற்  நாங்கள்  ெபா ப்பாளிகள். பா ங்கள்  இதற்  நாங்கள்  கணக்ெகாப்  க்க ேவண் ம். 
எனேவ நாங்கள்  ெசய் ம் ஒவ்ெவான்  ம் கவனமா  ந் , கர்த்தர்   ம்  ற  தமாக, எங்கள்  
ஒவ்ெவா  அைச ம் பரி ரணமா  க்க ேவண் ெமன்    ம்  ேறாம். ஏெனனில் அவர ்எந்த 
ேநரத் ல் எங்கைள அைழப்பாேரா என்  எங்க க் த ்ெதரியா . அப்ெபா   நாங்கள்  ெசய்த 
ஒவ்ெவான் ற் ம் அவ க்  கணக்ெகாப்  க்க ேவண் ம்.

அதன் காரணமாகத் தான்  ப ல், நாம் ேநற் ர  பார்த்த ேபால், ஒ  அங் ைய மாத் ரம் 
ைவத்  ந்தான் . பா ங்கள்? அவன் அ க அங் கைள ைவத்  க்க    ம், ஆனால் அவன் 
அவ் தம் ெசய்ய ல்ைல. அவனால் ஒ  ேநரத் ல்  ஒ  அங் ைய மாத் ரேம உபேயா க்க 
   ம், எனேவ அவன் ஒன்ைற மாத் ரேம ைவத்  ந்தான் . அவன் உலகத் ன்  
ஐ வரியங்க க்காக கவைலப்பட ல்ைல. அவன்  க க்காக கவைலப்பட ல்ைல, நான் என்ன 
   ேறன்  என்  உங்க க்   ளங் ம் இன்ைறய மகத்தான மத சம்பந்தமான அைச களில்  
ஜனங்கள்  ெசய்வ ேபால். எத்தைனேயா ஜனங்கள் ...

இ  ஒ ப்ப   ெசய்யப்ப  றெதன்  எனக் த் ெதரி ம். இங்  நான்    பைவ, இந்த 
சைபக்  மாத் ரமல்ல, உலகம்   வதற் ம். நான் ... ஏெனனில் இந்த ஒ நாடாக்கள் அேநக 
ேதசங்க க் ச ் ெசல் ன்றன, இைவகைள அவர்கள் ஆப் ரிக்கா  ள்ள 
பழங்   னரிடத்  ம்  ட ெகாண்  ெசல் ன்றனர.் ேபாதகர் அைத அங்  ெகாண்  ெசன் , 
இந்த ஒ நாடாக்களில் அடங்  ள்ள ெசய் கைள, வல ைகக் ம் இட ைகக் ம்  த் யாசம் 
அ யாத அந்த ஜனங்க க்  ெமா ெபயர்த்  த  றார.் பா ங்கள்? இ  ஆஸ் ேர யா ன்  
உட் ர ேதசங்க க் ம் ெசல் ற . இந்த பழங்   ன க்  ஒன் ேம ெதரியா . அவர்கள்  
சாப்  ம் ஒன்ேற ஒன் .... அவர்கள் சர்க்கைரையப் ெப ம்  ைற என்னெவனில், அவர்கள்  ஒ  
ஓட்ைட எ த் , ஒ   ட்டம் ேதனீக்கைளத் ேதாண்  எ த் , அைவகளின்    ைக 
க த்ெத வேத. இப்ப த்தான்  அவர்கள் சர்க்கைரையப் ெப  ன்றனர.் அவர்கள் உைட 
உ க்காமல் , நிர்வாணிகளா ள்ளனர். அவர்கள் ஒ  கங்கா ைவப்   த் ,  டல்  ஒன்ைற ம் 
 த்தம் ெசய்யாமல், அைத ெந ப் ன்  ேம ட் ,     ெபா க்  அைத   க் ன்றனர.் 
அப்ப த்தான் , அ  பயங்கரமான .
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இந்த ஒ நாடாக்கள் அவர்கள்  மத்  ல் ேபாடப்ப  ன்றன என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள் . நீங்கள்  இப்ெபா   ேகட் க் ெகாண்  க் ற ெசய்   ற் க்கணக்கான 
 ஷனரிமார்களால் அங்  ெகாண்  ெசல்லப்பட் , ேபாடப்பட் , ஜனங்க க்  ெமா ெபயர்த்  
தரப்ப  ற . எனேவ, பா ங்கள் , நியாயத் ர்ப் ன்  நாளில் நான் அங்  ெசல் ம்ேபா , என்ேமல் 
எவ்வள  ெபரிய உத் ரவாதம் உள்ளெதன்பைத  ந் த் ப் பா ங்கள் ! நான்  யாைரயாவ  
தவறாக நடத்   ந்தால்? பா ங்கள்? பார்த் ர்களா? இந்த ஆத் மாக்களில் ஒன்ைறயாவ  நான் 
தவறான பாைத ல்  நடத்   ந்தால், என் க  என்னெவன்பைத  ந் த் ப் பா ங்கள் !

எனேவ நான்  இந்த ஸ்தாபனங்களி ள்ள என் சேகாதரன்  என்ன ேப  றார் என்பைதக் ேகட்க 
ேவண் ம். அவர்களில்  அேநகர ் அ ைமயானவர்கள், ெப ம்பாேலார.் அைதக்  த்  எனக்  
ம ழ்ச் . ஆனால் அவர்களில்  லர.்.. வழக்கமாக தைலவர்கள் அைத இைணத் , அைத, ஓ, ஒ  
அர யைல  ைழத்     ன்றனர். அதன்  ைளவாக அவர்கள் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய 
 ட்   ல  ன்றனர.்

8

நான் வார்த்ைத ல் நிைலத்  க்க ேவண் ம். நான் அ ல் நிைலத்  க்க ேவண் ம். அந்த 
நிைலக்  அ  வரேவண் ம். அத டன்  நான்  அைசய ேவண் ம், அவ்வள தான் . எனேவ நாம்... 
உங்க க் த் ெதரி மா, “காலம் என் ம் ஓைட ல்  நாம்  தந்  ெசல் ேறாம், நாம் நீண்ட நாள் 
தங்   க்கப் ேபாவ ல்ைல” என் ம்    பாடைல நாம் பா வ ண் . அைத நீங்கள்  
ேகட்  க்  ர்கள் .  “ யல க் ம் இ ள்  ேமகங்கள்   ரகா க் ம் நாட்களாக மா ம். அ  
உண்ைம .  ' 'நாம் அைனவ ம் ைதரியம் ெகாள்ேவாம், ஏெனனில் நாம் தனிேய 
 டப்பட்  க்க ல்ைல.'' அ  உண்ைம.  ”இரத் னங்கைள ேசகரித்     ெகாண்  ெசல்ல 
காப்பாற் ம் பட  (life boat)  ைர ல் வ  ன்ற .'' அந்த ேநரத் ல் தான்   ந் ேபாகாத 
அங் ைய, நித் யமான ஒன்ைற, நான் ெப ேவன்  என்  எ ர்பார்க் ேறன் . நான் ேதவ க்  
உண்ைம ள்ளவனாக இ ந் , அங்  ெசல் ம்வைரக் ம்,     ள்ள காரியங்களின்  ேமல் 
கவனம் ெச த்தாமல்  இ க்கேவண் ம். அதன்  ற  நாம்... அைவகேள நீ த்  நிற் ம்.

எனேவ நான் இந்த  ப்ப ... இந்த ஊ யத் ற்  நான்  வந்   ப்பத்  இரண்  ஆண் களாக 
ேபா ன்றன. நான் வார்த்ைத ல் உண்ைமயாய்  நிைலத்  க்க  யன்  வந்  க் ேறன் . 
ஒன்ைற ேம மாற்ற ேவண் ய அவ யம் எனக்  இ க்க ல்ைல, ஏெனனில், அைத நான் 
ேவதாகமத்   ந்  ப த் , ேவதாகமம்   வைதேய    வந்  க் ேறன் . எனேவ அைத 
வாபஸ்  வாங் க்ெகாள்ளேவா, அல்ல  அைத மாற்  அைமக்கேவா எனக்  அவ யம் 
இ க்க ல்ைல. ஏெனனில் ேவதம் உைரத்த  தமாகேவ நா ம் உைரத்ேதன் . நான் கண்  
ெகாண்ட  என்னெவனில் , ேதவன் ஒன்ைற உைரத்  ப்பாரானால், அ  நிைறேவ வதற்  அந்த 
வார்த்ைதேயா  நான் ெசல்ல ேவண் ம். அைத நாம், எனக்  அண்ைம ல்  உண்டான 
தரிசனத்ைதக்   த்  ேநற் ர  நான்  உங்களிடம் எ த் ைரத்த ேபா ... கண்ேடாம். நான் அங்  
இ க்க ேவண் யதா  ந்த . அவர ்இடத் ேல நான்  இ க்க ேவண் ெமன்  ஆ  மாதங்க க்  
 ன்ேப எனக்  எச்சரிக்ைக   க்கப்பட்ட .  “அவர்க டன்  ெசல்' என்  எனக் க்  றப்பட்ட  
( ன்   ைற).  நான்  அந்த  மனிதர்க டன்  நடந்  ெசன்ேறன் .  அந்த  தரிசனம்  அந்தப்ப ேய
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3இறங்  வரிைச ல் எண் தல்

நிைறேவ ன . ேதவ ைடய பாகம், நான் அங்  நின் ெகாண்  ந்தவனாக  டப்பட்ேடன் . 
எனேவ நாம் வார்த்ைத ல் நிைலத்  க்க ேவண் ம் என்பைத நிைன  ர   ம்  ேறாம். 
வார்த்ைத ல் நிைலத்  ங்கள் . வார்த்ைத உங்கைள எங்  நடத்  றேதா, நீங்கள்  
வார்த்ைத டன்  ெசல் ங்கள் . அப்ெபா   அ  உங்கைள சரியாகக் ெகாண் வ ம் என்  உ   
ெகாண்  க் ேறன் .

நீங்கள்  இங்  எட்  மணி  தற்ெகாண்  இ க்  ர்கள்  என்ற ேவன், இப்ெபா   
ஏறக் ைறய பத்  மணி இ க் ம். எனேவ இப்ெபா   நாம் நம  கர்த்தரிடம் ெஜபத்ைத 
ஏெற ப்ேபாம்.  ேச த்த  ண்ணப்பங்கள் ஏதா  ம்  உண்டா? இங்  நிைறய உ மால்கள் 
ைவக்கப்பட் ள்ளைதக் காண் ேறன் .  ண்ணப்பங்கள்  இ ந்தால் ைககைள உயர்த் ங்கள் . 
ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இப்ெபா   அவர.் இைத அ ந்  க்க அவைர நான் 
ேபா யகாலம் அ ந்  க் ேறன் , அதாவ  அவர ் ஒவ்ெவா  கரத்ைத ம் ஒவ்ெவா  
இ தயத்ைத ம் காண் றார், நாம் ெசய்ய ேவண் ய ஒன்ேற ஒன்  அவரிடத் ல் நம் ைடய 
ேவண் தல்கைளத் ெதரியப்ப த் வேத. நீங்கள்    வா த்தால், அ  நடக் ம். நாம் ெஜ க் ம் 
ேபா  நீங்கள்    வா  ங்கள் .
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பரேலாகப்  தாேவ, மாம்ச சரீரத்  ள்ள மானிடர் என் ம் நிைலகளில் நாங்கள்  ேதவ ைடய 
மகத்தான  ங்காசனத்ைத அ   ேறாம். இ ப்  ம் எங்கள்   ரல்கள்  ேப ம் வார்த்ைதகள் 
எங்ேகா ேவெறா  பரிமாணத் ல் ேதவன் அமர்ந் ள்ள அந்த மகத்தான  ங்காசனத்ைத 
வந்தைட ன்றன. ஏெனனில் இேய ,  “என் நாமத் னாேல நீங்கள்   தாைவ ேவண் க்ெகாள் வ 
ெத ேவா, அைத நான் ெசய்ேவன்” என்      க் றார.் நாம் சந்ேதகப்படக்  டாெதன் ம், 
நாம் ெஜபம்பண் ம்ேபா  எைவகைளக் ேகட் ேறாேமா அைவகைளப ் ெபற் க்ெகாண்ேடாம் 
என்    வா க்க ேவண் ெமன் ம் அவர ்    க் றார.் அவர,்  ' 'இந்த மைலையப் பார்த்  
ெபயர்ந்  ேபா' என்  ெசால் , உங்கள்  இ தயத் ல் சந்ேதகப்படாமல் நீங்கள்  உைரத்த  
நிைறேவ ம் என்    வா த்தால் , நீங்கள்  ேகட்டைத ெபற் க்ெகாள் ர்கள்'' என்  
    க் றார.்  தாேவ, அ  உண்ைமெயன்  எங்க க் த ் ெதரி ம். அைத நாங்கள்  
ஒவ்ெவா  நா ம் கவனித்  வ  ேறாம், உம  வார்த்ைத ல் தவ  எ   ல்ைல. எங்களால் 
அந்த நிைலக்  வாழ   யாததனால் எங்கள்    வாசம்  அந்த நிைலக்  உயர்த்தப்படாமல் 
நாங்கள்   ழப்ப ற்  சந்ேதகப்ப  ேறாம். ஆனால் இன்  காைல கர்த்தாேவ, நாங்கள்  ஒ  
  தான நம் க்ைக டன்    ஸ்  ன்   வநா ைய ம் அவ ைடய வாக் த்தத்தங்கைள ம் 
இ கப்பற் க் ெகாண்டவர்களாய் உம்மண்ைட வ  ேறாம். நாங்கள்  இேய  ன்  நாமத் ன்  
 லம் ேதவ ைடய ச கத் க்  வ  ேறாம்.
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கர்த்தேவ, இன்  காைல உயர்த்தப்பட்ட கரங்களின்   ழ் உள்ள  ண்ணப்பங்கள் அைனத் ம்  
நீர ் அ ந்  க்  ர.் என் கர ம் உயர்த்தப்பட்ட . கர்த்தாேவ, அ  எப்ெபா  ம் 
உயர்த்தப்பட் ள்ள . ஏெனனில் நான்  ேதைவ ள்ள ஒ வன் . நீர ் ஒவ்ெவா   ண்ணப்பத்ைத ம் 
அ ள ேவண் ெமன்  ெஜ க் ேறன் . கர்த்தாேவ, அவர்கைள ேநாக் ப் பார்த் , வா பர்  தல் 
வேயா பர் வைர,   ய  ண்ணப்பம்  தல் ெபரிய  ண்ணப்பம்  வைரக் ம் உள்ள எல்லா 
 ண்ணப்பங்க க் ம் உத்தர  அ   ராக.  தாேவ, அவர்கள் ஒவ்ெவா வ க் ம் உத்தர  
அ   ராக. இைத இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறன் . கர்த்தாேவ, என்  ண்ணப்பத்ைத ம் 
நிைன    ராக.

எங்கள்  சரீரங்க க்  நல்ல இைளப்பா தைலக்  ெகா த்ததற்காக ம், உம  
வார்த்ைதையக்  த்  நாங்கள்  ெபற் ள்ள அ  க்காக ம் , ஆ ையக்   த்  எங்க க் ள்ள 
 ரிந் ெகாள் ம் தன்ைமக்காக ம் உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம். எங்க க்  இன் ம் 
அ கமான  ரிந் ெகாள் தைலத் த ம்ப யாக உம் டம் சதா ேவண் க்ெகாள் ேறாம். இைதப் 
ெபற் க்ெகாண்டதனால் நாங்கள்  கர்வம் ெகாண்டவர்களாக இராமல் தாழ்ைம ள்ளவர்களாக 
இ ந் , பரி த்த ஆ யானவர் தாேம ேதவ ைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற் வதற்ெகன 
எங்கைள உபேயா த் , இந்ேநரத் ல் நாங்கள்  இ க்க ேவண் ய ஸ்தானத் ல் அவர ் தாேம 
எங்கைளப ் ெபா த் வாராக. ஏெனனில் அ  நடப்பதற்  நாங்கள்  சரியான ஸ்தானத் ல்  
ெபா த்தப்பட்  க்க ேவண் ம். கர்த்தாேவ, அவ் தம்  நாங்கள்  ெபா த்தப்பட்  க்க 
  ம்  ேறாம். அ  உண் ம் ேமைச ன  ல் இ க் ம்  ட் ப் ெபண்மணியானா ம், 
அல்ல  ெதா ற்சாைல ல்  பணி ரி ம் ஒ  நல்ல சாட்  ைடவனா  ந்தா ம்,  ரசங்க 
 டத் ன்  ேம ள்ள ஒ  ேபாதகரா  ந்தா ம், தர்மகர்த்தாவா  ந்தா ம்  க்கனாக 
இ ந்தா ம், வ ப் ல்  வாதத் ல்  கலந் ெகாள் ம் ஒ  இைளஞனாக இ ந்தா ம், அ  
எங்  ந்தா ம் நாங்கள்  சரியான ேநரத் ல் அங்  க் ம்ப ச ் ெசய் ம். ஏெனனில் நீர ்அைத 
வாக் த்தத்தம் ெசய்  க்  ர ் என்  நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம், நீர ்அவ் தம்    ள்ளதால் 
அ  நிைறேவ ம். எங்க ைடய   வாசம் அ ல் கட்டப்பட் ள்ள .
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இப்ெபா  ம் கர்த்தாேவ, எங்க க்  இன் ம் அ க நாட்கள்  இல்ைலெயன்  நாங்கள்  
உண  ேறாம். அந்த ேநரம் வந்  ெகாண்  க் ற ,  ண்ெவளி   ந்    பனி வ  றைத 
நாங்கள்  உண  ேறாம். நியாயத் ர்ப் ம் ேதவ ைடய ேகாபாக் ைன ம்  ழ ஆயத்தமா ள்ள  
என்  நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். அதன்  ைள கைள நாங்கள்  ஏற்கனேவ உணர    ற . 
கர்த்தாேவ, எங்க க்  உத  ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாள் ேறாம்.
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கர்த்தாேவ, இன்  காைல நான் அளிக்க  க் ம் இறங்  வரிைச ல் எண் தல் என் ம் 
 ப்ப  நி டங்கள்  ெகாண்ட  இந்த  ெசய்  ல்  எனக் த  ெசய் ம்.  கர்த்தாேவ,  நாங்கள்
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எங்  க் ேறாம் என்பைதப்  ரிந் ெகாள்ள எங்க க்  உத  ெசய் ம்.

கர்த்தாேவ, எங்கள்  பாவங்கைள ம் அக் ரமங்கைள ம் ேபாக் , இப்ெபா   எங்கைளப் 
பரி த்தப்ப த்  ராக. இன்  காைல இங் ள்ள ஒ வராவ  இழக்கப்பட ேவண்டாம், 
எல்ேலா ேம ஆயத்தமா  ந் , நாங்கள்  ம  றத் ல் சந் க் ம்ேபா  அவர்கள் அந்த ெபரிய 
வட்டாரத் ல் இ ப்பார்களாக. அங்  ஒவ்ெவா  ெபயராக அைழக்கப்ப ம்ேபா ,  “இேதா 
இ க் ேறன் ” என்  ஒவ்ெவா வ ம்   வைத நான் ேகட்ேபனாக. கர்த்தாேவ, அைததான் 
நாங்கள்  எ ர்பார்த் க் ெகாண்  க் ேறாம். அங்  வேயா பர் ஒ  ெநா ப்ெபா  ல்  
ம  பமைடந்  என்ெறன்ைறக் ம் இைளஞரா  ப்பார்கள். அவர்கள் அ யாதவர்களாய் , 
அவ ைடய சாய ல் நின்  ெகாண் ,  ரியைன ம் சந் ரைன ம்  ட அ கமாகப் 
 ரகா ப்பார்கள். தானிேயல்  உைரத்த  ேபால,  “அேநகைர நீ க் ட்ப த்  றவர்கள்  
நட்சத் ரங்கைளப் ேபால் என்ெறன்ைறக்  ள்ள சதாகாலங்களி ம்  ரகா ப்பார்கள்.'' ஆனால் 
நீர ் தானிேயல்   ர்க்கதரி  டம்   ன  எங்கள்  கா களில்     ற :  ”நீேயாெவன்றால்  
   வ மட் ம் ேபா  : நீ இைளப்பா க் ெகாண்  ந் , நாட்களின்     ேல உன்  தந்தர 
 தத் க்  எ ந்  ப்பாய்.“

ஓ ேதவேன, இேய  ன்  இரத்தத் ன்   லம் நாங்கள்  த   ள்ளவர்களாக 
எண்ணப்ப ேவாமாக. எங்க க் த ் த   ள்ளதாக நாங்கள்  உரிைம ேகார ல்ைல, ஆனால் 
அவ ைடய த   ன்   லம் நாங்கள்  அந்நாளில் நிற்க த   ள்ளவர்களா  ப்ேபாமாக. எங்கள்  
தவ கைள நாங்கள்  அ க்ைக ட் , பரி கள்  அளிக்கப்ப ம்ேபா , நாங்க ம் அந்த மகத்தான 
 ர்க்கதரி யா ய தானிேய ட ம் மற்றவர்க ட ம்  அவ ைடய நீ ைய ைடயவர்களாய் 
நிற்ேபாமாக. அ வைரக் ம்  கர்த்தாேவ, உம  கரத் ல்  எங்கைள க  களாக 
உபேயா த்த  ம். இன்  காைல ல் உம  வார்த்ைதையக் ேகட்க எங்கள்  ெச கைள 
க  களாக உபேயா  ம். இைத இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். எங்கள்   ரிந் ெகாள் ம் 
தன்ைம ேதவ ைடய  த்தத்ைத  ளங் க்ெகாள்வதாக. ஆெமன் .

ெதாடங் வ   க ம் க னமா ள்ள . அேநக காரியங்கைள எ த் க் ற ேவண் யதா ள்ள 
ெதன் ம், ஆனால் அைத எ த் க்   வதற்  ேநரம்  கக்  ைறவாக உள்ள  ேபால ம் 
ேதான்  ற . நான் ெசல்வதற்   ன் , இந்த இைல  ர ் காலத் ல் அல்ல   ளிர்காலத் ல் 
ேவதாகமத்  ள்ள  ஸ்தகங்களில் ஒன்ைற  ந் க்க நமக் த் த ணம்  ைடக்கக்   ெமன்  
ேநற் ர    ேனன். கர்த்த க்   த்தமானால்   ஸ் மஸ க் ப்  ற  ெவளிநா  ெசல்ல 
  ம்  ேறன் .
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இன்  காைல ேவதவா ப் க்ெகன்  நீங்கள்  எ ெரயர ் 11ம் அ காரத் க்  ேவதாகமத்ைத 
  ப்ப ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . இைத வா க் ம்ேபா   ர்ந்  கவனி ங்கள் . நான் 3ம் 
வசனத்ைத வ   த்த   ம்  ேறன் :
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  வாசமான  நம்பப்ப  றைவகளின்  உ   ம், காணப்படாதைவகளின்  
நிச்சய மா  க் ற .

அ னாேல  ன்ேனார்கள் நற்சாட்  ெபற்றார்கள் .

  வாசத் னாேல நாம் உலகங்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைத னால்  
உண்டாக்கப்பட்டெதன் ம், இவ் தமாய், காணப்ப  றைவகள் 
ேதான்றப்ப  றைவகளால் உண்டாக ல்ைலெயன் ம் அ ந்  க் ேறாம். (எ  11:1-
3.)

நான் உேபயா க்க நிைனத் ள்ள ெபா  க்   ன்னணியாக இந்த ேவதவசனங்கள்  சற்  
 ேனாதமாகேவ உள்ளன. இன்  காைல இறங்  வரிைச ல் எண் தல்  என் ம் ெபா ைள 
உபேயா க்க நிைனக் ேறன் , ஏெனனில் அைத  ர்க்கதரிசன  ைற ல் இைணயாகக் ெகாண்  
ெசல்ல   ம்  ேறன் . ேநற் ர  ேவதவசனங்களின்  ேபரில் ேபா த்ேதன் . இன்  காைல ஒ  
 ர்க்கதரிசன ெசய் ; இன் ர    ேசஷ ெசய் .

இப்ெபா  , காணப்ப  றைவகள் ேதான்றப்படாதைவகளி  ந்  உண்டாக்கப்பட்டன. 
இயற்ைகயாக உள்ள அைனத் ேம ஆ க் ரிய காரியங்க க்  அைடயாளங்களாக 
 ளங்  ன்றன என்பைத இத்தைன ஆண் களாக நான் கற்  வந்  க் ேறன் . நீங்கள்  
இயற்ைக ல் ஒன்ைறக் கா ம்ேபா  அ  ஆ க் ரிய காரியத் க்  அைடயாளமா ள்ள  
என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . பா ங்கள்? எல்லாேம ேதான்றப்படாதைவகளி  ந்  
உண்டாக்கப்பட்டன. பா ங்கள் , அப்ப யானால் இயற்ைக ல் காணப்ப பைவ 
ஆ க் ரியைவகைள  ர ப க் ன்றன.
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 ல நாட்க க்   ன்  நான் ப த் க் ெகாண்  ந்ேதன் , இைதக்   த்    தள  ேநற் ர  
  ேனன் என்  நிைனக் ேறன் , நான் ப த் க் ெகாண்  ந்ேதன் ...... இல்ைல, கனடா   ந்  
வந்  ஒ பரப்ைப வாெனா  ல் ேகட் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அ ல் அெமரிக்க ஐக் ய 
நா கைளச் ேசர்ந்த டாக்டர் ஒ வர ் “மனிதன் உ வா  1ேகா ேய 4 0  லட்சம் ஆண் கள் 
ஆ ன்றன” என்  அ க்ைக   த்தார். அவர்கள் 1 8 0 0  ஆண் ல்  1 8 0 0 ,  1 9 0 0ம் 
ஆண் க க் ைட ல்  எப்ெபா ேதா ஒ  எ ம்ைபத் ேதாண்  எ த்தனர். அ  மனித எ ம்பாகக் 
க தப்பட்ட .  அ  ஒ க்கால்...  அதற்  எத்தைன  வய  என்   ற  அவர்கள்  ஆராய்ச் 
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ெசய்தனர.் வேயா பரான இந்த டாக்டர் தன் வாழ்நாள்    வைத ம் இந்த எ ம்ைப ஆராய்வ ேல 
ெசலவ த்தார.் அவர,்  “இ  மனித எ ம் . இ  1ேகா ேய 40 லட்சம் ஆண் கள்  பழைமயான '' 
என் றார்.

இப்ெபா  , அ  எவ்வள   டத்தனமான ! ஒ  மனிதன் ேதவ ைடய வார்த்ைத 
உண்ைமயல்ல என்  நி  ப்பதற்காக தன் வாழ்நாள்    வைத ம்  ணாக்   ட்டார.் இதன் 
 லம் அவர ் எந்த சரியான    க் ம் வர ல்ைல. நீங்கள்  ஒ  எ ம்ைப    ல்  ைதத்தால் , 
இ பத்  நான்  மணி ேநரத் க் ள்  அந்த எ ம்  மா     ற  என்  எவ ேம அ வர.்    
ஆண் க க் ள் அ  ேபாய்  ட்  க் ம். அைத நீங்கள்  எந்த நிைல ல்  ைதத்  ந்தா ம், ஒ  
 ல  ண் கள்  மாத் ரேம   யா  க் ம். பா ங்கள்? ஆ ரம் ஆண் க க் ள் அந்த எ ம்  
எப்ப   க் ம், பத்  மடங்     ஆண் களில்? அதற் ம் பத்  மடங்  என்ன, பத்  லட்சம் 
(ஆ ரம் மடங்  -  த ழாக் ேயான்). அதற் ம் ப னான்  மடங் . ஓ, என்ேன! அ  ெவ ம். 
அைதக்   த்  நிைனப்ப ம்  ட  த் சா த்தனம்  அல்ல. எந்த நிைல  ம் ஒ  எ ம்  1 
ேகா ேய 40லட்சம் ஆண் கள் நீ க்கா . அ  எவ க் ேம ெதரி ம். அவர ் எ ம்ைபப் ேபால் 
காணப்ப  ற ஒன்ைற ெபா க்   ப்பார.் அ  1 ேகா ேய 40 லட்சம் ஆண் கள்  பழைமயான  
என்  அவர்களால் எப்ப   ற    ற ? பா ங்கள்? ேதவன் ஆறா ரம் ஆண் க க்   ன்  
மனிதைன    ன்  ேமல் உண்டாக் னார், அத் டன்  அ      ெப  ற .

17

 ல நாட்க க்   ன்  யாேரா ஒ வர ் என்  ட்டங்களில் ஒன் ல்  என் டன் தர்க்கம் 
ெசய்தார.் நான் மனிதன் உ வா தைலக்   த் ப் ேப , அவன் உண்டாக்கப்பட்  ஆறா ரம் 
ஆண் கள் மட் ேம ஆ  ள்ளன என்ேறன். இந்த மனிதன், ''நல்ல  , சேகா.  ரன்ஹாேம, உலகம் 
ேகா க்கணக்கான ஆண் க க்   ன்  இ ந்த  என்  எங்களால் நி  க்க    ம். எனேவ 
நீங்கள்    ன  தவ “ என்றார்.
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நான், “நீங்கள்  ேவதத்ைத   வா ப்ப ல்ைலயா?' என்  ேகட்ேடன் .

அவர,் ''மனிதர் ேவதாகமத்ைத எ  னர் என்  நான்   வா க் ேறன்“ என்றார்.

நான்,  “மனிதனின் கரம் எ த் க்கைள எ  ன  என்ப  உண்ைம தான். ஆனால் அந்த 
கரத் க் ப்  ன்னால்  பரி த்த ஆ யானவர் இ ந்  ெகாண்  அந்த எ த் க்கைள எ  ம்ப  
ெசய்தார.் ேவதம் அப்ப த்தான்  உைரக் ற ” என்ேறன்.

அவர,்  “உலகத்ைதக்   த்த  ஷயத் ல் அவர்கள்  எ  ன  தவ  என்பைத நீர ்
ஒப் க்ெகாள்ளத்தான்  ேவண் ம்” என்றார்.

நான், “ேவதம் ஒ ேபா ம் தவறல்ல, ஒ ேபா ம் தவறல்ல” என்ேறன்.

அவர,்“ நல்ல , மைலகள்  எரிமைலக்  ழம்   ந்  ேமேல தள்ளி வந் ள்ளைத நீங்கள்  
காணலாம்'' என்றார்.

நான், “ஆனால் நீங்கள்   ம்மா...'என்ேறன் .

அவர,் “ேதவன் ஆ  நாட்களில்  உலகத்ைத உண்டாக் னாரா என்ன?'' என்  ேகட்டார.்

நான் “ேவதம் அவ் தம்  ற ல்ைலேய. பா ங்கள்  அ  அவ் தம்   வதாக நீங்கள்  
நிைனத் க் ெகாண் ர்கள்” என்ேறன் . நான்,  “  உங்கள்  தர்க்கத்ைத  ர்த் ைவக்க நாம் 
ேவதாகமத் க் ச் ெசல்ேவாம். ஆ யாகமம்  தலாம் அ காரத் ல்  'ஆ  ேல ேதவன் 
வானத்ைத ம்   ைய ம்   ஷ் த்தார'் என்   றப்பட் ள்ள . அ  ஒ  காலம்! (Period) அவர ்
எவ்வள  காலமாக அைத   ஷ் த் க் ெகாண்  ந்தார ் என்  எனக் த் ெதரியா . அவர ்
நமக் க்  ற ல்ைல. ஆனால் 'ஆ  ேல ேதவன் வானத்ைத ம்   ைய ம்   ஷ் த்தார.் ஒ  
காலம்! அதன்  ற , '  யான  ஒ ங் ன்ைமயாய் இ ந்த ! அ  ேதவன் அைத உேபயா க்கத் 
ெதாடங் ன ேபா ” என்ேறன். பா ங்கள்? அவர்கள் ஒன்  ல்லாத காரியத் க்  மண்ைடைய 
உைடத் க் ெகாள் றார்கள் . பா ங்கள்? பா ங்கள்?

ேதவன் உலகத்ைத உண்டாக் னார். அைத உண்டாக்க அவ க்  ேகா க்கணக்கான 
ஆண் கள்   த்  க் ம். அ  எவ்வள  காலெமன்  எனக் த் ெதரியா , ஆனால் அவர ்அைத 
உண்டாக் னார். அைத உண்டாக்க அவ க்  எவ்வள  காலம்   த்தெதன்  அவர ் ற ல்ைல. 
அ  எவ்வள  காலம் என்  அ ந் ெகாள்வ  நம் ைடய ேவைல யல்ல. அவர,் “ஆ  ேல ேதவன் 
வானத்ைத ம்   ைய ம்   ஷ் த்தார'்' என்  மட் ேம   னார.் காலம்! அத் டன்  அ      
ெப  ற . அவ்வள தான்  அ . எவ்வள  காலமாக அவர ்அைத உண்டாக் க் ெகாண்  ந்தார ்
என்ப ... ஆனால் அவர் மற்ற காலத் ல் ெதாடங் னேபா ,   ஷ்  வளர ஆரம் த்த .
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    ள்ள ஒவ்ெவான் ம் பரேலாகத்ைதப்  ர ப க் ன்ற  என்ப  என் க த் . அைத 
நான்   வா க் ேறன் . ஒவ்ெவான் ம்  வ க்காக ேபாரா வைத நீங்கள்  கா ம்ேபா  அ  
ேவெறா   வைனப்  ர ப க் ற  என்பதனால் தான். ேதவன் மனிதைன உண்டாக் னேபா , 
அவர ்  த ல்   க  வன் ேபான்ற   ய காரியங்கைளப்  ர ப க்க ெதாடங் னார். 
அ த்தப யாக அவர ் த் யாசமான ேவெறான்ைற   ஷ் த்தார.் அவர ்அவ் தம் ெசய்ததாக 
ேவதம் உைரக் ற . அவர ் த ல் மரங்கைள ம் தாவர  வன்கைள ம் உண்டாக் னார். அதன் 
 ற  மனிதைன  உண்டாக் னார்.     ல்  கைட யாக    ஷ் க்கப்பட்ட  மனிதேன,  அதன்
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 ற  அதற்  உயர்வான எ  ம்   ஷ் க்கப்பட ல்ைல. ஏன்? அ  பரேலாகத்  ள்ள  க 
உயர்வானைத பரி ரணமாக  ர ப த்த . பரேலாகத்  ள்ள  க உயர்வானவர் ேதவேன, அவர ்
ஒ  மனிதன். பா ங்கள்? ேதவன் ஒ  மனிதன், எனேவ இ  அைத நி  க் ற . ேதவன் நம  
மத்  ல் வாசம்பண்ண இறங்  வந்தேபா , அவர ்மனிதனாக வந்தார். பா ங்கள்? ஒ  மனிதன், 
எனேவ ப ப்ப யான வளர்ச்  ன்  (evolution) பரி ரணேம மனிதனா ய ேதவன் என்பைத இ  
காண் க் ற .

நீங்கள்  ஒ  மரத்ைத எ த் க்ெகாள் ங்கள்  ( ல் ெச  ேபான்றைவகைள) ஒ  மரத்ைத 
எ த் க்ெகாள் ங்கள் . அ  பரேலாகத்  ள்ள  வ   ட்சத்ைதப்  ர ப க் ற . 
இைவயைனத் ேம பரி ரணமைடய த த் க் ெகாண்  க் ன்றன. இங்  எ ெரயர ் நி பம் 
  வ  ேபால், இயற்ைக ல் காணப்ப ம் எ  ம் ேதான்றப்படாதைவகளால் 
உண்டாக்கப்பட்டன. ேவ  தமாகக்    னால், அைவ இயற்ைகக்  ேமம்பட்டைவ. 
இயற்ைக  ள்ளைவ இயற்ைகக்  ேமம்பட்டைவகைள  ர ப க் ன்றன. பா ங்கள். 
இயற்ைக  ள்ளைவ இயற்ைகக்  ேமம்பட்டைவக டன்  நித் யமானைவகளாய் 
இ ந்  க்கேவண் ம். ஆனால் பாவம் இயற்ைக  ள்ளைவகைள தா  மாறாக்  ட்ட . 
எனேவ, இ  இப்ப   க் மானால் இ  இப்ப த்தான்  என்  நான்   வா க் ேறன்     ல் 
நடக் ம் ஒவ்ெவான் ம், நடந்  ெகாண்  க் ம் ஆ க் ரிய காரியங்க க்  
அைடயாளமா ள்ள . பா ங்கள்? அ  ஏதாவெதான்ைற  ர ப க்க ேவண் ம் மனிதன் 
 ரிந் ள்ள சாதைனகள் .
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இப்ெபா  , நாம் காண் ேறாம் , உதாரணமாக நம  இயற்ைக சரீரம். இங்  ஒ  இயற்ைக 
சரீரம் உள்ள , இந்த சரீரம் தன்ைன ம ப  ம் உற்பத்  ெசய்  ெகாண்   ழந்ைதகைளத் 
ேதான்றச் ெசய்ய உண்டாக்கப்பட் ள்ள . இயற்ைக சரீரத் ல்   ழந்ைத  றக் ம்ேபா ,  த ல் 
ெவளிவ வ  தண்ணீர் என்  நாம் காண் ேறாம்.  ன்  இரத்தம்,  ன்   வன்.   ஸ்  ன்  
ஆ க் ரிய சரீரத்  ம்   த ல் ெவளிவ வ  தண்ணீர்  ன்  இரத்தம்,  வன் என்  நாம் 
காண் ேறாம் நீ மானாக்கப்ப தல் , பரி த்தமாக்கப்ப தல், பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் 
இயற்ைகயான காரியங்கள்  ஆ க் ரிய காரியங்கைள எவ் தம்  ர ப க் ன்றன என்பைதக் 
கண் ர்களா இயற்ைக  றப் .
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உதாரணமாக  வாகத் ன்   லம் ஏற்ப ம் இைணப்ைப எ த் க்ெகாள் ங்கள் . நாம் இந்த 
 வாகத் ல் காண்ப  என்னெவனில் ,  த ல் ஒ வர ் மற்றவைர சந் த்  மணம் ேகா தல் 
(Courtship) ஒப்பந்தங்கள் , அதன்  ற   வாகம்,  வாகமான டேன அவள் காலம்   வ ம் 
அவ க்  மைன யா  க் றாள்.   ஸ்  ம் சைப ம்   த்த  ஷயத்  ம் அேத 
காரியம்தான் . பா ங்கள்?  த ல் மணம் ேகா தல். ேதவன் நம  இ தயங்க க்  அைழப்  
  க் றார,் நாம்  ழ்ப்ப ந்  நம்ைம ஒப்  க் ேறாம்,  ற   வாகைவபவம் . மணவாட்  
மணவாளனின்  ெபயைரத் தரித் க்ெகாள் றாள் . பா ங்கள்? பா ங்கள்? பா ங்கள்? அ தான்  
அவைள மணவாட் யாக்  ற . மணவாட்  எப்ெபா  ேம மணவாளனின்  ெபயைரத் 
தரித் க்ெகாள் றாள் .

இப்ப  அேநக காரியங்கைளக்   த்  இங்  ேபசலாம். நான் ஒ  பட் யைல எ   
ைவத்  க் ேறன் . அ  ள்ளைவகைள ம் அதற்  ஆதாரமா ள்ள ேவத வசனங்கைள ம் 
எ த் க்   னால், எனக்  இரண்  மணி ேநரம்   க் ம். உதாரணமாக “தண்ணீர், இரத்தம், 
ஆ ” என்பதற்  ஆதாரமா ள்ள 1  ேயாவான்  5 :7 .அ  இயற்ைக  றப்ைப ம் ஆ க் ரிய 
 றப்ைப ம் காண் க் ற . பரேலாகத் ேல  வர ்'' தா,  மாரன், பரி த்த ஆ .'' இம் வ ம் 
ஒன்றா  க் ன்றனர் (are one)    ேல  ன்  ஒ ைமப்பட்  க் ன்றன (agree in one). இைவ 
ஒன்றல்ல, ஆனால் ஒ ைமப்பட்  க் ன்றன; ''தண்ணீ ர,் இரத்தம், ஆ  .“பா ங்கள் ”தண்ணீர், 
இரத்தம், ஆ .“ என்பதற்  இயற்ைக  றப்  அைடயாளமா ள்ள .
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எனேவ ஒ  மனிதன் ' 'நீ மானாக்கப்ப தல் மட் ேம இ ந்தால் ேபா ம்' என் ம் க த்ைத 
ெகாண்  ந்தால், அ  தவ . அவன் நிச்சயம் தவறா  க்கேவண் ம். சைபயான , அேநக 
ெபந்ெதெகாஸ்ெத னர ்   வா ப்ப  ேபால்,  “பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க்ெகாண்டால், 
அவ்வள  தான், மனந்  ம்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள் ங்கள்'' என்    னால் , 
அ  ம் தவ . ஏெனனில் பரி த்த ஆ  உள்ேள வ வதற்   ன் , நீங்கள்  
பரி த்தமாக்கப்ப தைலப் ெபற்   த் கரிக்கப்பட ேவண் ம். அப்ப  ெசய்யாமல் ேபானால், 
நீங்கள்  இரத்தத்ைத  ட்      ர்கள். பா ங்கள்? பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகேம ம  றப்  
என்ப  ேபால் ஜனங்கள்  ேப க்ெகாள் ன்றனர.் அ  சரியல்ல. பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷக ம் 
ம  றப் ம்  த் யாசமானைவ. ம  றப்  என்ப  நீங்கள்  ம ப  ம்  றத்தல். ஆனால் 
பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் என்ப  ஊ யத் க்ெகன அந்த  றப் க் ள்  வல்லைம வ ம்ேபா  
அ  உண்ைம. பா ங்கள்? பரி த்த ஆ  என்ப ... பரி த்த ஆ க் ள்  அ ேஷகம் 
பண்ணப்ப தல்.
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ேயாவான்  - 5.24

ம  றப் , கர்த்தரா ய இேய    ஸ் ைவ   வா ப்பதன்   லம் நீங்கள்  ம  றப்ைப 
அைட  ர்கள் . பா ங்கள்? நீங்கள்    வா த்  அவைர உங்கள்  இரட்சகராக ஏற் க்ெகாள் தல் 
என்ப   றப் , பா ங்கள், ஏெனனில் நீங்கள்  மரணத்ைத  ட்  நீங்   வ க் ள்   ரேவ த்  
 ட் ர்கள்.  அதற்  ஆதாரமான  ேவதவசனம்  உங்க க் த்  ேதைவயானால்  ேயாவான்  5:24ஐ
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எ ங்கள்:  “என் வசனத்ைதக்  ேகட் , என்ைன அ ப் னவைர   வா க் றவ க்  நித் ய 
 வன் உண் .'' பா ங்கள், அவன்   வா ப்பதனால்  அவ க்   வன் உண் . அேத  ட்டம் 
பரி த்த ஆ  னால் அ ேஷகம் ெபற ெபந்ெதெகாஸ்ேதக்  ெசல்ல ேவண் யதா ற் . 
நிச்சயமாக.

பரி த்தஆ  ஊ யத் ற்ெகன ெபற் க்ெகாள் ம்  வல்லைம. எனேவ ம  றப்ைபக்   த்  
ேப  அைத பரி த்த ஆ  ெப த டன்  இைணக் ம்ேபா , ெமேதா ஸ் களில்  அேநக ம் 
மற்றவ ம் அங்  தவ  ெசய் ன்றனர.் அ  அப்ப   க்க   யா . அ  இங் ள்ள ேவத 
வசனத் டன்  ஒத் ப்ேபாகா . அைத நீங்கள்  பக்கவாட் ல் ெப  ர்கள் . ேவதவசனம் அைத எங்  
ெபா த்  ள்ளேதா அவ் தமாகேவ அைத எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். பா ங்கள்? பரி த்தஆ  
என்ப . . .  “பரி த்த ஆ  உங்களிடத் ல் வ ம்ேபா  நீங்கள்  ம  றப்  அைட ர்கள்” என்றா 
உள்ள ? இல்ைல.  “பரி த்த ஆ  உங்களிடத் ல்  வ ம் ேபா  ”  (அப்.  1 : 8 )  “நீங்கள்  
ெபலனைட ர்கள் .” பா ங்கள்? அவர்கள் ஏற்கனேவ நித் ய  வ க்ெகன்    வா த்தனர், 
ஆனால் வல்லைமையப் ெபற அவர்கள் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் யதா 
  ந்த .  “பரி த்த ஆ  உங்களிடத் ல் வ ம்ேபா  நீங்கள்  எனக் ச் சாட் களா  ப் ர்கள் . 
ஏெனனில் பரி த்த ஆ  உ ர்த்ெத த க்  சாட் யா  ந் , நீங்கள்    ஸ்  ல் வளர்ந்த 
ஒ வர ்(adult) என்பைதக் காண் க் ற .

இப்ெபா   இயற்ைக ல் நடப்பைவ. ஆ க் ரிய காரியங்கள்  அைனத் க் ம்  
நடப்பைவக க் ம் மற்றைவக க் ம் இயற்ைகக்  ேமம்பட்டைவக க் ம் அைடயாளமாக 
இல்ைல. இயற்ைக ல் நடப்பைவ இயற்ைகக்  ேமம்பட்டைவக க்  அைடயாளமா ள்ளன.
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நாங்கள்  உலக கண்காட்  நடந்  ெகாண்  ந்த இடத் க்  அ   ள்ள ஸ்ேபாேகன்  
என்  டத் க்  ெசன்  ந்ேதாம். என்   ம்பத் னைர அந்தக் கண்காட் க்  ெகாண்  
ெசல்லலாம் என்  எண்ணிேனன் .

இதற்   ன்  நான் அெமரிக்க ஐக் ய நா களில் நடந்த ஒேர ஒ  உலக கண்காட் க்  
மாத் ரேம ெசன்  க் ேறன் . அ  பல ஆண் க க்   ன்   க்காேகா ல் நடந்த . நா ம் 
ேஹாப் ம் அங்  ெசன்  ந்ேதாம். நாங்கள்  அ க நாட்கள்  அங்  தங்க ல்ைல. ஒ  நாள் 
மாத் ரேம தங் ேனாம். ஏெனனில் அங்  ேஜப்ப    டர்கள் ஏராளம்  இ ந்தனர.் என் ஒன்  ட்  
சேகாதரன் ேஹாப் க் க் ெகா த்த  ன் ஒன்ைற அவள் அணிந்  ந்தாள். நான் அவள் பக்கத் ல் 
தான் நடந்  ெசன்  ெகாண்  ந்ேதன் . ஆனால் யாேரா ஒ வன்  அைத    க் ெகாண்  ேபாய் 
 ட்டான்... அ   ணிச்சலான ெசயல். எனேவ நான்... நாங்கள்  ஒ நாள்  தங்   ட்    ம்  
வந்   ட்ேடாம்.

ஆனால் இந்த உலகக் கண்காட் க்  என்   ம்பத் னைர அைழத்  ெசன்  ந்ேதன் . 
இங் ள்ள    ல் கண்காட்  ேபான்  தான் அ  இ ந்த . அவர்கள் அ கமாக  ளம்பரம் 
ெசய்த  ண்ெவளி ஊ ைய (space needle) நீங்கள்  கண்  ப் ர்கள் . அ  எல்ஸ்  . . .  அல்ல  
 ர ன் கட் டத் க்  ெசன்  'எ ேவட்டரில் எட்  அல்ல  பத்  மா கள்  உயர ெசன்   ேழ 
வ வ . அ தான் . ெஜனரல்  எெலக்ட்ரிக் நிர்வாகம் இந்த  ண்ெவளி ஊ ைய அந்த உலகக் 
கண்காட்  ல் ைவத்  ந்த ெதன்  நிைனக் ேறன் . ஆனால் எனக்  தைல  றந்ததாக 
காணப்பட்ட ஒன்  அங்  ந்த . ெஜர்மனி,  ஷ்யா இன் ம் உல  ள்ள மற்ற நா க ம் இ ல் 
பங்  ெகாண்டன, ஏெனனில் இ  உலக கண்காட் . ஆனால் ெஜர்மனி,  ரான்ஸ்  இன் ம்  மற்ற 
நா கள் ைவத்  ந்த கண்காட்  ெபா ட்கள்  இந்த  ரசங்க  டம் உள்ள இடம் ேபான்  அவ்வள  
  ய அைறகளில் ைவக்கப்பட்  ந்தன.
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ஆனால்  ஞ்ஞானிகள்  தங்கள்  சாதைனகைளப்  ரிந்  காண் த் க் ெகாண்  ந்தனர,் 
அவர்கள் காண் த்த  க் யமான ஒன்   ைக ைல உபேயா ப்பதனால் ஏற்ப ம்  ைள கள். 
 ைக  ப்பவன்  எவ ம் அைதக் கண்  ட்  ெவளிேய வந்  ம ப  ம்  ைக   த்தால்  
அவ க்   ைள ல் ஏேதா ேகாளா  உண் . அவர்கள் ஒ   கெரட்ைட எ த்  அைத ஒ  
இயந் ரத் ல் ெபா த்  அந்த  ைக ைல   ந்  ெவளிேய ம்  ைகைய இரசாயனம் நிைறந்த 
 ழா ன்  வ யாக ெச த் ன ேபா , அ  ெவள்ைள  ற் ேநாயால் நிைறந்தைத நான்  
கண் டாகக் கண்ேடன்  ஒேர ஒ   கெரட.் அைதக் காண் த்த  ஞ்ஞானி,  “உலெகங்   ள்ள 
ஜனங்கள் , 'நான்  ைகைய உள்ேள இ ப்ப ல்ைல (inhale) என் ன்றனர்” என்     ட் , அவர ்
ஒ   கெரட்ைட பற்ற ைவத் ,  ைகைய இ த் , அைத  ைர ரல்க க் ள்  
இ த் க்ெகாள்ளாமல் அல்ல   க்   வாரங்களின்  வ யாக  ைகைய  டாமல், அைத 
வா ேலேய ைவத் , அைத இரசாயனங்களின்  வ யாக அந்த  ைகைய ெச த் ன்ேபா  அ ல் 
 ற் ேநாய் எ  ம் இல்ைல. அவர,்  “அப்ப யானால் அ  எங்  ெசன்ற ? என் வாய்க் ள் . அந்த 
 ைகைய நான்   ங் ம் ேபா  அ  வ ற்  ள்  ெசல் ற '' என்றார். அவர,் ”இப்ெபா  ...''
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அதன்  ற  ஒ  ேகள்  எ ந்த : '' கெரட் கள்  ெக   ெசய்வ ல்ைல என்  ம த் வர்கள்  
 றக் காரணம் என்ன?
28

அவர,் ''தன்  றப் ரிைமைய  ற் ப்ேபா ம் எந்த மனித ம்! அத்தைகய அ க்ைக  ம் எந்த 
ம த் வ ம் ேவைல   ந்  ஓய்  எ த் க் ெகாள்ளலாம், ஏெனனில்  கெரட் கம்ெபனிகள்  
அவ க்  நிைறய பணம் ெகா க் ம்'' என்றார். அவர ் உண்ைம ல்  தன்  றப் ரிைமைய 
 ற் ப்ேபா  றார்.  அப்ப ச்  ெசய்வ ல்ைலெயன்  அவர்  ஆைண ட்  க் றார.்  இ ப்  ம்
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அவர்கள் ெசய் ன்றனர.்

அவர,் ''இேதா இந்த இயந் ரம் நாங்கள்   ஞ்ஞானத் ன்   லம் சாதைன  ரிந்  நி  ப்ேபாம்“ 
என்றார். அங்   னிமா நட்சத் ரம்  ல்  ரன்னர் இ ந்தார,் அவைர உங்க க் த் ெதரி ம். அந்த 
   அள  நிக்ேகாட் ன்  உண்டான டேன, அவர,் ”வ கட் ம் ெபா ள்  ைன ல் ெகாண்ட (filter 
tips)  கெரட் கள்'' என்  ர்கள் . அ  ஒ  மனித ைடய மனநிைலையக் காண் க் ற .  ைக 
எ  ம் இல்ைலெயன்றால், உங்க க்  தார ் (tar)  ைடக்கா . தார ் தான்   ைகைய 
உண்டாக்  ற . நீங்கள்  வ கட் ம் ெபா ள்  ைன ல் ெகாண்ட  கெரட்ைடப்  ைகத்தால் , 
சாதாரண  கெரட் ஒன்   ைகப்பதற்  ப லாக  ன்  அல்ல  நான்  வ கட் ம் ெபா ள்  
 ைன ல் ெகாண்ட  கெரட் கைளப்  ைகக்க ேவண் ம் அப்ெபா   தான்  நீங்கள்    ப்  
ெபற உங்க க் ப் ேபா ய தார ்  ைடக் ம்“ என்றார். உங்க க்   ைக  ைடக்கா ட்டால் 
தான்  ைடக்கா .  ைகையப் ெபற தார ் இ க்க ேவண் ம் எனேவ அவர,்  ”நீங்கள்   ைக 
  ப்பதா  ந்தால், வ கட் ம் ெபா ள் இல்லாத ஒ   கெரட்ைடப்  ைக ங்கள் . இந்த ஒ  
 கெரட் உங்க க்    ப் ைய அளிக் ம், ஆனால் மற்றைத நீங்கள்   ன்   கெரட் கள்  
 ைகத்தால் தான்   ப்  உண்டா ம். ஏெனனில் அ ல் தார ் கக் ெகாஞ்சமாக  ைடக் ற “ 
என்றார்.

அ   ற்பைன உபாயம். நா    வ ேம இத்தைகய  ற்பைன உபாயத்தா ம், 
அ த்தத்தா ம் இன் ம் மற்றைவகளா ம் நிைறந் ள்ள .

அவர ்அைத எ த் , அந்த    அள  நிக்ேகாட் ன்  எவ் தம் ெதாண்ைட  ம்  ைர ர  ம் 
 க் க்ெகாள் ற  என்பைதக் காண் த்தார். அ   த ல் ெவள்ைள நிறமா  ந் ,  ற  
இளஞ் வப்பாக (pink) மா , இளஞ் வப்   ந்  இந் ர நீலமாக (purple) மா  ன்ற . அந்த    
உ ர  ன்  (cell)   க் கள்  (particles)  தக்கண்ணா  ன்  வ யாய் இவ்வள  ெபரிதாய் 
காணப்ப  ன்றன. ஆனால் இைதக்காட்  ம் சக்  வாய்ந்த  தக் கண்ணா  ன்  வ யாய் 
உ ர    வைத ேம காணலாம். அதன்  ற  அவர,்  ' 'அ  இந் ர நீலமாக மா ம் ேபா , 
 ற் ேநாய் உள்ளெதன்  அர்த்தம். ஒ  நாளில்  ஒ  பாக்ெகட்  கெரட ்  ைகக் ம் ஒ வ க்  
 ற் ேநாய் வ வதற்   ைக   க்காதவைனக் காட்  ம் எ ப  சத  தம் அ க 
வாய்ப் ண் “ என்றார். அத்தைகய அபாயகரமான ெசய ல் ஈ ப வெதன்ப   ட்டாள் தனம்.
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அவர ் ேவெறான்ைற எ த்  அைத நி  த்தார். அவர ் ஒ  ெவள்ைள எ ைய ெவளிேய 
ெகாண்  வந்தார். அவர ்ஒ   கெரட்ைட எ த்  அைத இயந் ரத் ல் ெபா த்  அதன்  ைகைய 
ஒ  வைகயான ெவள்ைளச் சலைவக் கல் ன்  ேமல் ெச த் , ஒ  பஞ் த்  ண் னால்  அதன் 
ேமல் ப ந்  ந்த நிக்ேகாட் ைனத்  ைடத் , அைத எ  ன்     ல் தட னார் ஒேர ஒ  
 கெரட். ஏ  நாட்க க்  ஒ   ைற அவர்கள்  எ கைள ெவளிேய ெகாண்  வந்  அந்த 
நா க்கான பாடத்ைதக் கற் க்ெகா த்தனர.் நிக்ேகாட் ன்  தடவப்பட்ட எ ைய அவர்கள் 
 ண் ல் அைடத்  ஏ  நாட்க க் ப்  ற  ெவளிேய ெகாண்  வந்தேபா ,  ற் ேநாய் இவ்வள  
உயரமாக எ  ன்    ல் காணப்பட்ட .  ல எ கள்  இந்த ஏ  நாட்கள்   ட உ ர ்
வாழ்வ ல்ைல. இந்த எ யால் அைசய ம்   ட   ய ல்ைல.  ற் ேநாய் அதன் கால்களில்  
படர்ந் , அதன்    ல்  மார ்அைர அங் லம் உயரத் க்   ற் ேநாய் எ ம்   ந்த அந்த 
அ வ ப்பான காட் ையப் பார்த்த  ற  என்னால் இரண்   ன்  நாட்கள்  உண்ண 
  ய ல்ைல இெதல்லாம் ஒ   கெரட்   ந்  வந்த நிக்ேகாட் னால்   ைளந்த . இ  
அவர்கள்  கெரட்  ைகப்பைத நி த் ம்ப  ெசய் றதா என்ன? ெபரிய உ வம் ெகாண்ட ஒ வர ்
என் பக்கத் ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  இைத கவனித் க் ெகாண்  ந்தார.் அவ ைடய  கத் ல் 
 யர்ைவ வ ந்த . அவர,் “இ  மன ல் ப யத்தக்கதா ள்ள , அல்லவா?'' என்றார்.
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நான், “நீங்கள்   ைக   ப்ப ண்டா?” என்  ேகட்ேடன் .

அவர,் “ஆம் ஐயா'' என்றார்.

''அப்ப யானால், நீங்கள்  அைத நி த்தேவண் ம்'' என்ேறன் . அ தான் , சாதைனகள், அ  
 ற் ேநாைய உண்டாக்  ற  என்  அவர்களால்  நி  க்க    ற .

இந்த உலகம் நிைல நின்  நாகரீக ம் நிைலத்  க் மானால், ம   லக்   ன்  இ ந்த 
காலத் ல் ஒ  ம   ப் ைய  ற்றால், அதற்  எவ் தம் அபராதம்    க்கப்பட்டேதா, அேத 
 தமாக இன் ம்  ல ஆண் களில்  ஒ  பாக்ெகட்  கெரட் கைள யாரா  ம்  ற்றால், 
அைத ட பத்  மடங்  அபராதம்   க்கப்ப ம் என்  நான்  ன் ைரத்ேதன் . அ   ஸ் ைய 
 ட பத்  மடங்  ேமாசமான , நிச்சயமாக. அ  உ ைரக்   க் ம் ஒன் . நீங்கள்  எவ்வள  
தான் அைதக்   த்  மக்க க்  எ த் ைரத்தா ம், அவர்கள் அ ல்    ம் கவனம் ெச த்த 
ம க் ன்றனர.்  “அவர ் ஒ  உ  ம் பரி த்தர்  ரசங் ” என்  ெசால்  ட்  அைத 
கவனிக்காமல்  ட்    ன்றனர். பா ங்கள் , அ தான், அவர்கள்  கவனம் ெச த் வ ல்ைல.
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ஆனால் நான்   ப்  வ  என்னெவனில்  ஞ்ஞானம் சா க்க   ந்தைவேய. அவர்கள் 
உலகக் கண்காட்  ல்,  ஞ்ஞானம் இயற்ைக ல் தன் ஆராய்ச்  ன்   லம் என்ன சா த் ள்ள  
என்பைதக் காண் த்தனர். இப்ெபா   நாம் ேதவன் ஆ க் ரிய ஆராய்ச்  ன்   லம் 
அவ ைடய வார்த்ைதைய   வா க் ம் ஜனங்க க்  என்ன சாதைன  ரிந் ள்ளார் என்பைத 
இங்  காண் த் க் ெகாண்  க் ேறாம்.  ஞ்ஞானப்  ரகாரம்  சாதைன  ரிய நீங்கள்   ஞ்ஞான 
ரீ  ல்  பணி ரிய  ேவண் ம்.  அ  ேபான்  ஆ க் ரிய   ரகாரம்  சாதைன   ரிய  நீங்கள்

32
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ஆ க் ரிய ரீ  ல் பணி ரிய ேவண் ம். அந்த எ  காண்பதற்   க ம் பயங்கரமாய் இ ந்ததா 
என்  நீங்கள்  எண்ணக்  ம். அ  அப்ப த்தான்  இ ந்த . அைத நீங்கள்  கண்  க்க ேவண் ம்! 
உங்க க் க் காண் க்க அதன்  ைகப்படம் என்னிடம் இ ந்தால் நலமா  க் ம்! அைத 
 ைகப்படம் எ க்க   ந்  ந்தால் நான் எ த்  ப்ேபன் , அவர்கேளா அ ம க்க ல்ைல. 
ஆனால் கவனி ங்கள் , அந்த எ  அதன்  ற   ல மணி ேநரம் மாத் ரேம உ ர ்வாழ்ந்த .  ல 
எ கள் அந்த ஏ  நாட்கள்   ட உ ர ்வாழ்வ ல்ைல. அைத ேயா த் ப் பா ங்கள் .

அ   ற் ேநாயால் அரிக்கப்பட்டதாக நீங்கள்  எண்   ர்கள் . அப்ப யானால் 
  ேசஷத்ைதப்  றக்கணித்த ஒ வனின்  ஆத் மா எந்நிைல ல் உள்ள  என்பைத நீங்கள்  காண 
ேவண் ம். இவர்கள் எவ்வள   காரமாக காட் யளிக் ன்றனர ்என்பைத நீங்கள்  காணேவண் ம். 
சாத்தான் ேதவ ைடய  மாரன் ஒ வைன எ த்  அவைனத் ேதவ ைடய பார்ைவ ல் எவ்வள  
 கார ள்ளவனாக்     றான்! ஓ, அவன் ஆற  உயர ம், பரந்த ேதாள்கைள உைடயவ ம், 
  ட்ைட தைல   உள்ளவனாக ம் இ க்கலாம். ஆனால் அதனால் உபேயாக ல்ைல. ஒ  
மனித க்  உள்ேள இ ப்ப தான்  நிைலத்  க்கக்   ய . ெவளிப் றம் எப்ப யானா ம் 
ெவ ம் மண்ேண .
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எனேவ அ  சாதைன, அவர்கள்  ண்ெவளி ஊ  ேபான்றைவகைளக் காண் த்  அவர்களால்  
என்ன சா க்க   ந்த  என்பைத எ த் க்   , அ சக்  ேபான்றைவகைள  ளக் க் 
காண் த்தனர். அ த்த  ற்றாண் ல், இ பதாம்  ற்றாண்  ெஷவர்ேல கார ் எப்ப   க் ம் 
என்  அவர்கள் காண் த்தனர். ெஜனரல் ேமாட்டார்ஸ்  நிர்வாகம் அைத கண்  காட்  ல் 
ைவத்  ந்த . அ  எனக்  ஒ     ள்ள வா   ழாைவப் ேபால் ேதாற்றமளித்த . அ  
அ சக்  னால் எவ் தம்  இயங் ெமன்  அவர்கள் காண் த்தனர். ஏேதா  ற  ேபால் 
ஒன்  ந்த . அ  ஒன் ன் ேமல் ஒன்  உயர்த்தப்பட்  அைதக் கட் ப்ப த் ன . அ  ஒ  
ெபரிய நன்ைமயா  க் ம்.

நாம் ேதவ ைடய  த்தகத் ன்  பக்கங்கைள இன்  காைல ல்   ரட்  அந்த ேநரத் ல் சைப 
எப்ப  இ க் ெமன் ம், ேதவன்  ரிந் ள்ள சாதைனகைள காண    மா என் ம் பார்க்கலாம். 
ஓ,    ல் நைடெப ம் சம்பவங்கள்  ேவெறங்ேகா  ந்  வ ம் ஒன் க்  எப்ெபா  ம் 
எ த் க்காட்டாக அைமந் ள்ளன. ஆனால் அைவ   ைய அைட ம் ேபா  அ  வழக்கமாக 
தா மாறாக்கப்பட்ட நிைல ல் இ க் ம். ஏெனனில் அ  அந்தகார ம் பாவ ம் நிைறந்த உல ல் 
நிகழ் ன்ற . பா ங்கள்? ஆனால் ஆ க் ரிய ஆ க்கமா ய மற்ெறா  பரிமாணங்களில்  அதன் 
உண்ைமயான ேதாற்றம் உள்ள .  ன்  பரிமாணங்களில் நடப்பைவ ஆறாம் பரிமாணத் ல் 
நடப்பைவக க்  எ த் க்காட்டாய் அைமந் ள்ளன. அைதக்    த்  நான்   க ம் 
ம ழ்ச் யைட ேறன் .
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கடந்த  ல ஆண் களாக நாம்  ரிந் ள்ள சாதைனகைள எண்ணிப் பார்ப்ேபாம். ஏற்கனேவ 
நடந்த ஒன்   ந்  நாம் ெதாடங் ேவாம். கர்த்த க்   த்தமானால், உங்கைள நான்  நீண்டேநரம் 
ைவத்  க்கப் ேபாவ ல்ைல. இைத நீங்கள்  ேவகமாக காணேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . ஓ, 
எனக்  இ   ந்ைத ல் ேதான் ன ேபா  இங்  ந்  பறந்  ெசன்  ட ேவண் ெமன் ம் 
உணர்ச்  எனக் ண்டான . இப்ெபா   கவனி ங்கள் ,  ல ஆண் க க்   ன் , 
ேபாக் வரத்    ைர இ த் ச ்ெசன்ற வண்  ன்   லமாகேவ. அ  நீண்ட காலம்   ன்  அல்ல. 
நான்   ைர வண்  ல் ேசணம்  ட்டப்பட்ட   ைர ன்  ேமல் ெசன்  க் ேறன் . நான்  
ப ைனந்  ப னா  வய  இைளஞனா  ந்த ேபா ,   ைர ன்  ேமல் சவாரி 
ெசய்  க் ேறன் .   ைர வண்  ல் பட் னத் க்  ெசன்  க் ேறன் . அப்ெபா   இங் ள்ள 
இந்த சைபையக் கடந்  ெசன்  க் ேறன் . அப்ெபா   ஒ  மண்     அங்  ந்த , இந்த 
பக்கம் சக  நிலம் இ ந்த . அ ல் கட் டம் வைர உயர ள்ள  ல் வளர்ந்  க் ம். நான் 
பண்ைண ல்  ைளந்த 'பட்டர ்  ன்ஸ்ைஸ   ைர வண்  ல்  ஏற் ச்ெசன்  அைத கைடகளில்  
ெகா த்   ட்  வ வ  வழக்கம்.
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இப்ெபா   நான் அ க சக்  வாய்ந்த ேமாட்டார் வாகனத் ல் ெகாண்  ெசல் ேறன் . என்ன 
ஒ   த் யாசம்

  ைர வண்  காலம், அதன்  ற  ேமாட்டார் வாகன காலம்.36

 ற  ஆகாய  மான காலம் வந்த . அ       ந்  ஆகாயத் ல் பறந்  ெசன்ற . 
நீங்கள்  கவனிப் ர்களானால் , ஒ வ க்  ஆ க் ரிய  ந்ைத இ ந்  அவர ்
 ரிந் ெகாள்வாரானால்,  ஞ்ஞானம்  ரிந்த உ  யான சாதைனகள் ேதவன் தம  சைப ல் 
 ரிந் ள்ள சாதைனக க்  எ த் க்காட்டாக அைமந் ள்ளன. இப்ெபா  ள்ள நாட்களில்....

ெசய் யாளன்  ெசய் க்     ல் வ  றான்  என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . அைத நாம் 
சைப காலங்கைள   த்  பார்த்த ேபா  கண்ேடாம்.

  ைர வண்  காலம் யாைரக்   க் ற ? அ   த்தரின்  காலம்    வைடதல் . பா ங்கள், 
  ைர வண் காலம். அவர்கள் நீ மானாக்கப்ப த ல் நம் க்ைக ெகாண்  ந்தனர.் ேதவன் 
சைபைய ேராமன் மார்க்கத்   ந் , கத்ேதா க்க மார்க்கத்   ந் , '  வாசத்தால் நீ மான் 
 ைழப்பான் ' என் ம்  தலாம் ஆ க் ரிய சாதைனக் ள் ெகாண்  வந்தார். அ    ைர 
வண் காலம், அவர்கள்   ைரவண்  காலத்ைதக் கடந்  வந் , அ      ெபற்ற .
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ேபாக் வரத் ல் மனிதன் அ த்தப யாக  ரிந்த சாதைன ேமாட்டார் வாகனம் . நீங்கள்  
கவனிப் ர்களானால்  ேமாட்டார் வாகனத் ன் சக்  அ கரித் க் ெகாண்ேட ெசல் ற .
37

ெவஸ்  ன்  காலம்     பரி த்தமாக்கப்ப தல் என் ம் ஆ க் ரிய சாதைனையக் 
ெகாணர்ந்த . அதாவ  சைபயான  நீ மானாக்கப்ப த ன்  நிைல   ந்  
பரி த்தமாக்கப்ப தல் நிைலக்  உயர்த்தப்பட்ட .

நாம் ெதாடர்ந்  ெசல் ம்ேபா , இைத நீங்கள்  நிைன ல்  ெகாள்ளேவண் ெமன்  
  ம்  ேறன் . அதாவ  'சைப'' என்றைழக்கப்ப வ  சைபயல்ல. சைப என்ப  ஆ க் ரிய 
சைப! சைபையச் ேசர்ந்  ெகாண்ட ேகா க்கணக்கான  த்தரன்க க் , ஒ  பன் க்  
ேசணத் ன்  அங்கவ ைய (Side saddle)   த்  ஒன் ேம ெதரியாத  ேபால், நீ மானாக் 
கப்ப தைலக்   த்  ஒன் ேம ெதரிந்  க்க ல்ைல. அவ்வாேற ெவஸ்  ன்  காலத் ல்  
பல்லா ரக்கணக்காேனார் பரி த்தமாக்கப்ப தைல ஏற் க்ெகாண்டனர:் ஆனால் ஒ   ய க்  
பனிக்கட்  காலணிகைளக் (snow shoes)   த்  ஒன் ேம ெதரியாத  ேபால் இவர்க ம் 
ேதவ ைடய பரி த்தமாக் ம்  வல்லைமையக்   த்  ஒன் ேம அ ந்  க்க ல்ைல. பா ங்கள், 
அவர்க க்  அைதக்   த்  ஒன் ேம ெதரியா .

ஆனால் அைத கண்  ெகாண்ட ஜனங்கள்  இ ந்தனர.் அல்ேல யா! நான் எதற்  வ  ேறன்  
என்  உங்க க்   ளங்  றதா? ேதவ ைடய பார்ைவ ல்  “நீ மானாக்கப்பட்  ”''நம் ைடய 
கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்   லமாய் ேதவனிடத் ல்  சமாதானம் ெபற்  ப்ப  “ 
என்னெவன்பைத  லர ் அ ந்  ந்தனர். அந்த  த்தரன்களில்   லர ்
  வாச ள்ளவர்களா  ந்தனர். அவர்கள் அைத   வா த்தனர். கத்ேதா க்க சைப என்ன 
  ன ேபா  ம், அக்காலத்  ெசய் யாளன்  ”  வாசத்தால் நீ மான்  ைழப்பான்“ என்  
 ரசங் த்ததனால், அவர்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய   வா த்  அ ல் உ  யாய் 
நின்றனர். அவர்கள் நீ மானாக்கப்பட்ட நிைல ல்   வாசம் ெகாண்  ந்தனர.் அவர்கள் 
ேதவ ைடய   ைப னால் நீ மானாக்கப்ப தைல அைடந் , நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  ன்   லமாய் ேதவனிடத் ல்  சமாதானம் ெபற்  ந்தனர.்
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நாம் ம ப  ம் என்ன காண் ேறாம் என்றால், ெமேதா ஸ் கள் பரி த்தமாக்கப்ப த டன்  
வந்தனர். உண்ைம ல்  பரி த்தமாக்கப்பட அேநக ெமேதா ஸ் கள்  இ ந்தனர ் ஆனால் 
அவர்களில் அேநகர ் அைதப் ெபற் க்ெகாண்டதாக உரிைம ேகாரி, அைதக்   த்  ஒன் ேம 
அ ந்  க்க ல்ைல. ெமேதா ஸ்  சைப பரி த்தமாக்கப்ப தைலப் ேபா த்த . அவர்கள் 
 ழங்கால்ப  ட்  அ   எ ந்  நின் ,  “ேதவ க்  ம ைம! நான் பரி த்த மாக்கப்பட்ேடன் ” 
என்    க்ெகாண்   ன்  வாழ்ந்த  ேபாலேவ வாழ்ந்  வந்தனர். ஆனால் அவர்களில்  ல 
மனித ம் ஸ் ரீக ம் உலகத் ன்  காரியங்களி  ந்  உண்ைமயாய்  பரி த்தமாக்கப்பட் , 
 ர ஷ்ைட ெசய்யப்பட்ட, தனிேய ஒ க்கப்பட்ட ஒ  வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தனர். ஏன்? அ  
ேமாட்டார் வாகன காலம், அ  அ க   ைர சக் ையக் ெகாண்  ந்த . பைழய T மாடல் கார ்
ப ைனந்  அல்ல  இ ப    ைர சக் ையக் ெகாண்  ந்  க்கக்   ம். பா ங்கள், ஒ  
   என் ன் ப ைனந்  அல்ல  இ ப    ைரகைள இப்ப  தன் ள் அடக் க் 
ெகாண்  ந்த . பரி த்தமாக்கப்ப தல் !  ஞ்ஞானம் இயற்ைக ல் ஒன்ைற சா க் ம் ேபா  
ேதவன் ஆ க் ரிய  தத் ல் ஒன்ைற சா க் றார,் பா ங்கள் . ஏேதா ஒன்  எல்லா 
காலங்களி ம் நடந்  ெகாண்  க் ற . பரி த்தமாக்கப்ப தல் காலத் க் ப்  ற ......
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நாம் பழங்காலத்  ெபவரிங்டைன எ த் க் ெகாள்ேவாம். அவைரக் காட்  ம் ெபரிய மனிதர் 
யார ்இ க்கக்  ம். ஜான் ெவஸ் , ஜார்ஜ்  ட்ஃ ல்ட், ஃ ன்னி, நாக்ஸ் ,  யர்ைவ  ந்  பா பட்ட 
அேநக ெமேதா ஸ் கைளப் பா ங்கள் . அவர்கள்    ல் நரக ேவதைன அ ப த்தனர.் 
எெனனில் ேதவ ைடய வார்த்ைத   ைப ன்  இரண்டாம் ப யா ய பரி த்தமாக்கப்ப தைலக் 
  த்  ேபா க் ற  என்  அவர்கள்   வா த் , அ ல் உ  யாய் நிைல நின் , அைதக் 
ெகாண்  அற் தங்கைளச ் ெசய்தனர.் ெஹன்  ஃேபார் ம் மற்றவர்க ம் ேபாக் வரத்  
 ஷயத் ல்    ைர ன்  காலத்ைதக் கடந்  பைழய மாடல் ஃேபார்ட் காைர தயாரித்த  தமாக, 
ெவஸ்  ம்  த்தரன் காலத்ைதக் கடந்  வந்தார்.
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அதன்  ற  ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் ேதான் னர் உலக  ஞ்ஞானம் ஒ  ேமாட்டார் 
வாகனத்ைத உற்பத்  ெசய்  அதன்   ற  ைரட் சேகாதரர் ஆகாய  மானத்ைத தயாரித்தனர் 
இந்த பறக் ம் இயந் ரம்    ல் ஓ ம் காைர  ட ேமலான  எெனனில் அ  வானத் ல்  உயர 
பறக் ற . ைரட் சேகாதரர்  ஞ்ஞானத் ன்   லம் ஒன்ைற தயார் ெசய்  சாதைன  ரிந் , ஒ  
ெபரிய ஆ க் ரிய சம்பவம் நிகழ  க் ற  என்பைதக் காண் த்தனர். ைரட் சேகாதரர் 
மனிதனின் பாதங்கள் இப்     ந்  உயர ெகாண்  ெசல் ம் சாதைனைய  ரிந்த ேபா , 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஆ    ந்  ஆ க் ரிய வரங்க ட ம் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத் ட ம் 
வானத் க்  ெகாண்  ெசன்ற . மனிதன் வானத் ல்  பறந்தான் ! ஓ, அல்ேல யா! அவ ைடய 
பாதங்கள் தைரைய  ட் ச்ெசன் , அவன் வானத் ல்  நீந் னான். ஓ, அவன்   ைர வண் ைய 
 ட எவ்வள  ேமேல ெசன்   ட்டான்! அவன் ேமாட்டார் வாகனத்ைத ட எவ்வள  ேமேல ெசன்  
 ட்டான்! அவன் வானத் ல் பறந்தான் . அவன் தட் னான் ,  ச் த்  ண னான்,  த் னான் , 
ஆ  ம் அவன் பறந்தான் . பா ங்கள் , மனிதன்    ல் சா ப்பைவ, ேதான்றப்படாதைவகளால் 
உண்டாக்கப்பட்டன. ப  தாகம்  ெகாண்  ஆ  ல் நிைறந்  வார்த்ைத ல் நிைலத்  க் ம்  
மக்களின்   லம் ேதவனால் ஏேதா ஒன்ைற சா க்க   ந்த .
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11இறங்  வரிைச ல் எண் தல்

ெவஸ்  வார்த்ைத ன்  நி த்தம் ெவளிேய , ெகட்ட ெபயைரச் சம்பா த் , ைபத் யக்காரன்  
என்  அைழக்கப்படாமல் இ ந்தால், அவர ் சா த்  க்கேவ   யா . ெவஸ்  ேதவ ைடய 
 றந்த  ஞ்ஞானிகளில் ஒ வர.் அவ்வாேற  த்த ம் ேதவ ைடய  றந்த  ஞ்ஞானிகளில் 
ஒ வர.் சைபகள்    வைதக்   த் , ஸ்தாபனங்கள்    வைதக ்   த்   த்தர் 
கவைலெகாள்ளேவ ல்ைல,   வாசத்தால் நீ மான்   ைழப்பான்  என்ப ல்  அவர ்   வாசம்  
ெகாண்  ந்தார.் அல்ேல யா! அவர ்வார்த்ைத என் ம் ேதவ ைடய இரசாயனங்கைள எ த்  
அைவகைள ஒன்  ேசர்த்தார். அப்ெபா   சைப   வாசத் ல்  அைசந்  ெசன்ற . ெவஸ்  
இரத்தத் னால் அைத ஒன்  ேசர்த் , அைத இரத்தத் னால் நி  த்தார். அப்ெபா   சைப 
பரி த்தமாக்கப்பட்ட  ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத் ல்    வாசம் 
ெகாண் , வாக் த்தத்தமான  உங்க க் ம் உங்கள்   ள்ைளக க் ம்  ரத்  ள்ள 
யாவ க் ம் உண்டா  க் ற  என்    வா த் , வார்த்ைத ன்  இரசாயனங்கைள ஒன்  
ேசர்த்  வானில் பறந்தனர.் அல்ேல யா! அவர்களால்  இைத சா க்க   ந்த .
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இந்த மனிதர் ஏன் இைத ெசய்தனர?்  த்தர் எப்ப  இைத கண்   த்தார்? ெவஸ்  இைத 
எப்ப  கண்    த்தார?் மற்றவர்கள் எப்ப  கண்    த்தனர?் ஏெனனில் T மாடல் ஃேபார்ட் கார ்
தயாரிப்பதற்  ேவண் ய ெபா ட்கள்    ேல இ ந்தன. காைர ஓடச் ெசய்வதற்  அவ யமான 
 ன்சாரம் இ ந்த .    ல் ெபட்ேரால் இ ந்த , மற் ம்  ஸ்டன்க ம் இதர இயந் ர 
சாமான்க ம் இ ந்தன, ெஜனேரட்ட க்  கார்பன்  இ ந்த . இந்த காைர தயாரிக்க அவ யமான 
ெபா ட்கள் அைனத் ம்  இங்  ந்தன. கவனி ங்கள் , அ  ஓ ன ...அ  தயாரிக்கப்பட்ட , 
  ஷ் க்கப்பட ல்ைல.   ஷ்  கர்த்தரா ய ேதவன் அைதெயல்லாம் அங்  ைவத்  ந்தார். 
 ஞ்ஞானத் ல் நம் க்ைக ெகாண்  ந்த மனிதர் அைத ஆராய்ந்  பார்த்தனர். அவர்கள் 
'  யா ' என்பைத ஏற் க்ெகாள்ளேவ ல்ைல. அவர்கள்  அ ல் நம் க்ைக ெகாண்  ந்தனர.் 
அ  அவர்கள் இ தயத் ல் எ ந்த ஒ  ெவளிப்பா . அ  உண்ைம ெயன்  நி  க்கப்ப ம் 
வைரக் ம் அவர்கள்  அ ல் நிைலத்  ந்தனர்.
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அப்ப த்தான்  ஜான் ெவஸ்  'பரி த்தமாக்கப்ப தல் என்பைத நி  த்தார். அதற்  
அவ யமான சாமான்கள்  அைத ெகாண்  வந்த ேதவ ைடய வார்த்ைத அங்  ந்தன. அவர் 
அைத   வா த்தார்!    சைப ம் ஆங்  கன்  சைப இன் ம் மற்றவர்க ம்  அவைரப் 
 றக்கணித்தேபா  ம் அவர ் அ ல் உ  யாய் நின்  அைத நி  த்தார். அதற்   ன்  
ேதான் ன் ெபந்ெதெகாஸ்ேத னரிடம் அவ யமான சாமான்கள் இ ந்தப யால், பரி த்த ஆ  
உண்ைம என்பைத அவர்களால்  நி  க்க   ந்த . அவர்கள் வானில் ெசன்றனர.்
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நீங்கள்  கவனித் ர்களா, ஒ   ஞ்ஞான சாதைன மற்ெறான்ைற ெதாடர்ந் , அதற்  ப லாக 
வந்த . அ   ன்  ந்தைத  ட உயர்ந்த நிைல மாத் ரேம. பா ங்கள்? ேபாக் வரத் ல்  
ேமாட்டார் வாகனம்    ைர வண் ைய  ட உயர்ந்த நிைல. அ  மற்றைத ெதாடர்ந்  வந்த . 
  ைர சக் ! ஆெமன்! இ    ைர சக்  என்றால், ேதவ ைடய வல்லைம எப்ப   க் ம்? 
பரி த்த ஆ  ன் வல்லைம எப்ப   க் ம் உங்கைள நீ மானாக் ம் அேத பரி த்த ஆ  ன் 
வல்லைமதான்  உங்கைள பரி த்தப்ப த்  ற . உங்கைள பரி த்தப்ப த் ன அேத பரி த்த 
ஆ  ன் வல்லைம தான் உங்கைள அவ ைடய  ரசன்னத் னால் நிைறக் ற . இ ல் 
 ஞ்ஞானம்   தள ம்   ட இல்ைல. தங்கள்  ெமா  ன்   தெல த் க்கைள அ யாதவர்கள்  
இைத கண் ெகாண்டனர். ஏன்? இவர்கள்  ஆ க் ரிய  ஞ்ஞானிகள். ஆெமன். அவர்கள் அைதக் 
கண்டனர,் அவர்கள்    வா த்தனர். உலகப் ரகாரமான  ஞ்ஞானி இைத கல் ய  னால்  
ெசய்தான் . ஆனால் ஆ க் ரிய  ஞ்ஞானிேயா இைத ெவளிப்பாட் னால்  ெசய்தான் . ஒ வன்  
கல் ய  னால், மற்றவன்  ெவளிப்பாட் னால். ஓ, நாம் மட் ம் இைத  றந்  பார்த்தால் , அங்  
எல்லா தமான சாமான்க ம் உள்ளன. அ  உண்ைம.
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அ  எப்ப  ெசல் ற , ேதவன் எப்ப  அைத சா த்தார ் என்  நாம் கவனிக் ேறாம். 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் வானில் ெசன்றனர.் அவர்கள்  எப்ப ... அப்ெபா   சைபக்  
 கமளிக் ம் வரம், அந்நியபாைஷ ேப தல், ெவளிப்பா , இன் ம்  மற்ற ஆ க் ரிய வரங்கள்  
  ம்ப அளிக்கப்பட்டன.  த்தர் அைதக்   த்  ஒன் ம் அ ந்  க்க ல்ைல. ெவஸ்  ம் 
அைத   த்  ஒன் ம் அ ந்  க்க ல்ைல. அவர்கள் இைதப் ேபா க்க ல்ைல. இ  
அவர்க ைடய காலத் க் ப்  றம்பான ஒன் .

46

ைரட் சேகாதரர் நாட்க க்   ன்  ஆகாய  மானத்ைதக்   த்  ெஹன்  ஃேபார்ட் க்  
என்ன ெதரிந்  க் ம்? பா ங்கள் , அவர்க க்  ெதரிந்  க்கா . அேத  தமாக, ஐந்   
ஆண் க க்   ன்    ைர வண்  ஓட் ன்  ஒ வ க் ,   ைர  ட்டாத வண் ையக்   த்  
ஒன் ேம ெதரிந்  க்கா . அ  இ க் ெமன்  ேவதாகமம்  உைரத் ள்ள . எனேவ  ஞ்ஞான 
ஆராய்ச்  ன்   லம் அவர்கள் அைத சா க்க   ந்த . அ     ல் நடந்தேபா , ேதவன் 
சைப ல் ஒ  சாதைனைய  ரிந்தார்.  “காணப்ப  றைவகள் ேதான்றப்படாதைவகளால் 
உண்டா ன.” பா ங்கள் , அதன்  ர ப ப் .

இப்ெபா  , கடந்த ஐம்ப  ஆண் களாக ெபந்ெதெகாஸ்ேத காலம் உலகம்  ரா ம் 
எ ப் தைல உண்டாக்  ள்ள . அ ல் எல்லா தமான காரியங்க ம் அடங்  ள்ளன. அவர்கள் 
மத்  ல்  கமளித்தல் காணப்ப  ன்ற ,  யா   கமைட ன்ற , சப்பாணிகள் 
 கமைட ன்றனர்,   டர ்பார்ைவையத்   ம்பப் ெப  ன்றனர.் உலகம் அைத நம் ன  என்  
நீங்கள்  நிைனக்  ர்களா? இல்ைல, ஐயா. அவர்கள்   த்தைர நம்ப ல்ைல, ெவஸ் ைய 
நம்ப ல்ைல,  ெபந்ெதெகாஸ்ேத னைர  நம்ப ல்ைல.  ஆனால்  ேதவேனா  ேவதாகமத்ைத  எ த் ,
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அைத ஆராய்ச்  ெசய்ய மன ைடய ஒ  மனிதனிடம் ஒப்  த் , அ  உண்ைமெயன்பைத 
நி  த்தார். ஆெமன் . அைத நாம் நிைன ல்  ெகாள்ளேவண் ம், அைத நாம்   வா க்க 
ேவண் ம், இைவ  ன்னைடயாளங்கள் என்பைதக் காண ேவண் ம். இப்ெபா   நாம் 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத காலம் வைரக் ம் வாழ்ந்   ட்ேடாம். ெபந்ெதெகாஸ்ேத காலம் , நான் 
ஏற்கனேவ அங்  நி  த்த  ேபால், லேவா க்ேகயா காலத் க் ள் ெசல் ற .

ஆனால் இப்ெபா   ேவெறான்  நடந்  ட்ட . இப்ெபா   நமக்  ஒ   ண்ெவளி  ரன்  
இ க் றான் . ஜான்  க்ெளன்  என்பவேன நம   தலாம்  ண்ெவளி  ரன். ஆகாய  மானம் அதன் 
அ த்தம் அ ம க் ம் உயரம் வைரக் ம்  ெசல்ல    ம் என்  நாம் காண் ேறாம். ஆனால் 
 ண்ெவளிக் கப்பல் அ சக்  னால், ஒ  ேமலான சக்  னால் , இயங் வதால், அ  
 ண்ெவளி  ரைன, ஆகாய  மானம் ெகாண்  ெசல்வைதக் காட்  ம்  க அ க உயரம் 
ெகாண்  ெசல் ற . அங்  ஆகாய  மானம் ெசல்லேவ   யா . அ  உண்ைம .  மனிதனால் 
இைத சா க்க   ந்த . சரி. இப்ெபா   உலகப்  ரகாரமான காலத் ல்  நமக்  ஒ   ண்ெவளி 
 ரன் இ க் றான் .
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 ன்  ந்த ெசய்  ன்     ல்  ெசய் யாளன்  எப்ெபா  ம் ேதான்  றார் என்பைத 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள். அைத நாம் அங்  நி  த்ேதாம். இப்ெபா   நாம்  ண்ெவளி  ரன்  
காலத் ல் இ க் ேறாம். ஆெமன் , ஆெமன் !

உங்கள்  கண்கள் காணக் டாத உயரத் க்   ண்ெவளி  ரன் ெசல்ல    ெமன் ம், அங்  
அ த்தம் இ ந்தா ம் இல்லாமற்ேபானா ம்  ண்ெவளிக் கப்பல் ெசல் ம்ெமன் ம்  ஞ்ஞானம்  
நி  த் ள்ள .  ண்ெவளி  ரன் அ த்தம் உண்டாக்கப்பட்ட ஒ  ெதாட்  ல்  (Pressurized tank) 
உள்ளதால், அவன் அங்  ெசன்   ற்  ம் உள்ள உலகங்கைளக் காண   ற .  ண்ெவளி 
 ரன்! ஓ, என்ேன, வந்  ெகாண்  க் ம் காலம்  எத்தைகய ! ஆம், ஐயா, இந்த இயற்ைகயான 
காரியங்கள்  அைனத் ம் கடந்  ேமேல ெசல் தல்.
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அ  எதற்  எ த் க்காட்டாய்  உள்ள ? ேதவன் ஆ க் ரிய  ண்ெவளி  ரர்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்ேபா ம் ஒ  ஆ க் ரிய காலத் ற்  ஆ க் ரிய ேநரத் க் . ஆெமன் ! அவர்கள் 
இப்ெபா   இங் ள்ளனர!் அல்ேல யா! எந்த பறைவக் ம் ேமலாக, எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக 
பறந்  ெசல்லக்  ய ஆகாயத்  க  கள் ! ேதவ ைடய வார்த்ைதைய எ த் க்ெகாண்  அவர ்
ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்  நி  க்கக்   ய ஆ க் ரிய 
 ண்ெவளி  ரர்கள் ம ைம!  ண்ெவளி  ரர ் ஒ, என்ேன!  (ம ைம)! இக்காலத் ல் வாழ்ந்  
ெகாண்  ப்ப  எனக்  நல் ணர்ைவத் த  ற ! ஆ க் ரிய  ண்ெவளி  ர க்  இ  
எவ்வள  அற் தமான காரியம் பா ங்கள்? அ  என்ன? உலகத்  ள்ள  ஞ்ஞானிகள் என்ன 
ெசய்தனர?் அவர்கள் இைத சா க்க   ந்த . ேவதாகமத் ல்  நிைல நின்  “அவர ் ேநற் ம் 
இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்'' என்  ெசால்  யார ்என்ன   னேபா  ம், அஞ்சாமல் 
வாக் த்தத்தத் ல் உ  யாய் நிற் ம் மனிதனின்  லம் ேதவன்; அ  என்ன? நீங்கள்  ஸ்தாபன 
க த் க்கைள கடந்   க அ க உயரம் ெசல் ம்  ண்ெவளி  ரரா     ன் ர்கள் . அ  
எல்லாவற்ைற ம் கடந்  ெசன்ற ஒன் . அ  சைப ன்  காரியங்கைளக் கடந்த ஒன் . நீங்கள்  
ேமேல ேதவ டன் , அவ டன் மாத் ரம் தங்   க்  ர்கள்   ண்ெவளி  ரர்கள் !

இைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள், ஒ   ண்ெவளி  ரன் ஆவதற்  அவர்கள்  ஒ  ெதாட்  ல்  
  ந்  ெகாள்ளேவண் ம். அவர்கள் தங்கைளேய இயக் க் ெகாள்ள   யா .  ண்ெவளி 
 ரைன  ண்ெவளிக் த்  க் ச் ெசல்ல ஒ  ராடார ் சக்  (radar power) ஒ  அ சக்  
அவ யமா ள்ள . அதன்  ற , அவன் ேகா ரத்   ந்  (tower) இயக்கப்ப  றான் . ம ைம! 
ேதவ ைடய ஆ க் ரிய  ண்ெவளி  ரர்க ம் அவ்வாேற உள்ளனர். அவர்கள் ஒ  ெதாட் க் ள் , 
ஒ  இடத் க் ள் . ஒ  சரீரத் க் ள்    ந்  ெகாள் ன்றனர். அதன்   ற  அ  அவர்கள் அல்ல. 
அ  ஜான்  க்ெளன்  அல்ல. அ  அவன்   ந்  ெகாண்  ந்த ெதாட் . அ  அந்த இயந் ரம். அவன் 
அ ல் உட்கார்ந்  ெகாண்டான் . அவன் ஒன் ம் ெசய்ய ல்ைல. அவன் ேமேல ெசன்  “அ  
உண்ைம' என்  ெசால்லக்  ய உண்ைமயான ைதரியம் அவ க்  ந்த . ஏெனனில்  ஞ்ஞானம் 
அைத நி  த்  ந்த .

50

மனிதர்   ஸ்  க் ள்  வந் , அவர ்ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்  
  வா த் , தங்கள்   ய க த் க்களின்  ேமல் சார்ந் ராமல்,  ண்ெவளிக் ச ்ெசன்  பரி த்த 
ஆ  னால் இயக்கப்பட ேவண் ெமன்ேற ேதவன்   ம்  றார.் ஆெமன் ,  ண்ெவளி  ரர்கள்! 
வ் ! அ    ைர வண்    ந்  எவ்வள   ரம் வந்   ட்ட ! அ  ஆகாய 
 மானத்   ந் ம்  ட எவ்வள   ரம் வந்  ட்ட ! அ  நீ மானாக்கப்ப தல் , 
பரி த்தமாக்கப்ப தல், பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் என்பைவகளி  ந்  எவ்வள   ரம் வந்  
 ட்ட ! அவர்கள் க  க்  வந்  ெகாண்  க் ன்றனர.் அவர்கள்   த ல் பல் களாக 
இ ந்தனர,் அதன்  ற  அவர்கள் ேகா க்  ஞ் களா னர,் அதன்   ற  அவர்கள்  
காகங்களா னர,் ஆனால் இப்ெபா ேதா அவர்கள் க  களா ள்ளனர.் யா ேம அவர்கைளப் 
 ன் ெதாடர்ந்  ேமேல ெசல்ல   யா !
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க   ஒ   றப்பான பறைவ. அ  மற்ெறந்த பறைவையக் காட்  ம் உயர பறக்க    ம். 
அ  எவ்வள  உயரம் ெசன்றா ம், தைலைய மட்டத் ல்  ைவத்  காண    ம்.  ல ஜனங்கள்  
ேமேல தா , அந்த உயரத்ைத அைடந்த  ற , அவர்கள் எங் ள்ளனர் என்பைத அவர்களால்  
அ ந்  ெகாள்ள    வ ல்ைல  ஏெனனில்  அவர்கள்  தா ன்  உயரத் ற் ம்  அப்பால்  அவர்களால்

52



13இறங்  வரிைச ல் எண் தல்

காண   வ ல்ைல. ஆனால்  லேரா  ன்ேநாக் ப் பார்த்  என்ன நடக் றெதன்பைத 
அ ந் ெகாள்ள    ம். அ தான்  க  . க   ஓரிடத் ல்  நின்   ற்   ற் ம் பார்த் , அ  
என்ன  ற ேவண் ெமன்  ஒ  ெசய் ைய ேகட் ம்வைரக் ம் காத்  க் ம். அவன் தான்  
ேதவ ைடய  ண்ெவளி  ரன் . பா ங்கள்? அ  மற்ெறல்லா சாதைனகைள ம் ெதாடர்ந்  
வ ம்ேபா , இந்த சாதைனைய மாத் ரம் ஏன் ெதாடராமல் இ க்க ேவண் ம்?

இேய  க்காக  ண்ெவளி  ரர்கள். அவன் தன் ெசாந்த சக்  னால்  ெசல்வ ல்ைல. அவன் 
 ண்ெவளிக்  ேவெறா  சக்  னால்  தள்ளி  டப்ப  றான் . அவன் ெசய் ம் ஒேர ஒ  காரியம் 
அவன் அ ல்   ந்  ெகாள் றான் . அைத மாத் ரேம அவன் ெசய்ய ேவண் ம்.ேதவன் அவைனத் 
தள்ளி  வைத ம் சரியான  ழற்பாைத ல் ைவப்பைத ம்   த்  கவனித் க்ெகாள்வார். அ  
ெபட்ேரால் சக்  அல்ல, சைப ேகாட்பா  அல்ல. ேதவ ைடய அ சக்  உங்கைள 
 ண்ெவளிக் ள்  தள்ளி   ற . ஆெமன் . ஓ! ஏன், இந்த  ரர்களில் என்ன உள்ள ? அவர்கள் .... 
அவர்க க்  அவ ய ல்ைல . . . .  அவன் நீ மானாக்கப்ப தல்  என் ம் ெசால்ைல ம் , 
பரி த்தமாக்கப்ப தல் என் ம் ெசால்ைல ம்  ஏற் க்ெகாண்  ட்டான் . அவன்    
ேவதாகமத் க் ள் ம்   ந்   ட்டான். ஆெமன்! அவன் எல்லாவற் க் ள் ம்   ந்   ட்டான். 
ஏெனனில் ேதவன் அளித் ள்ள ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தத்ைத ம்  நிைறேவற்ற 
வல்லவரா  க் றார ் என்  அவன் நிச்சயமாய்  அ ந்  க் றான் , அவன் உட்கார்ந்  காத் க் 
ெகாண்  க் றான் , ஓ, என்ேன! வார்த்ைதயான  தன்ைன ெவளிப்ப த் ேய ஆக ேவண் ம். நீ 
ஒ   ண்ெவளி  ரனா  ந்   யா ப்பட்  ந்தால், இைத நிைன ல்  ெகாள் .   ஸ்  க் ள்  
இறங் , இறங் ம் வரிைச ல் எண் தல்    ம் வைரக் ம் காத்   .  அவ்வள தான் . அவர ்
ெவ ையச்   வார். கவைலப்படாேத. இப்ெபா  , ேதவன் அைத வாக் த்தத்தம் 
ெசய்  ந்ததனால், அைத சா க்க   ந்த .
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இப்ெபா  , பழங்காலத்    ைர சக் , ேமாட்டார் வாகன சக் ,  மான சக்  
இைவகைளக் காட்  ம்  ண்ெவளிக்  ெச த் ம் சக்  எவ்வள  ெபரி ! பா ங்கள், 
 ண்ெவளி  ரன்  க உயர ெசல்வதனால்,   ைர வண்  ல்  ெசல் ம் மனிதன் 
காணக் டாதைவகைள அவனால்  காண    ற . அ   க உயரம் ெசல்வதனால், காரில் 
ெசல் ம் மனிதன் காணக்  டாதைவகைள அவனால்  காண    ற . அவன்  க உயரம் 
ெசல்வதனால்,  மானத்ைத ஓட் ம் மனிதன் காணக் டாதைவகைள ம் அவனால்  காண 
   ற . அவன் ேயாசைனக்  அப்பால் ெசன்  ட்டான் . ஆெமன் . ம ைம! அ தான். அவன் 
மனிதன்  ந் க்க ம்   யாத எந்த சாதைனக் ம் அப்பால் ெசன்   ட்டான். ஸ்தாபனங்கள் . ''நீ 
ெமேதா ஸ்டாக இ க்க ேவண் ம், பாப் ஸ்டாக இ க்க ேவண் ம், இைத ேசர்ந்  க்க 
ேவண் ம், ஒ த் வத்ைத, இ த் வத்ைத ேசர்ந்  க்க ேவண் ம்“ என்பதற்  எல்லாம் அப்பால்  
ெசன்  ட்டான் . அ  ஒ   ண்ெவளி  ரன் . அவன்  ண்ெவளிைய அைடந்   ட்டான். ஆெமன். 
நான் எவ்வள  நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் !
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இைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள் ,  ண்ெவளி  ரன் ராடார ் சக்  னால்  இயக்கப்ப  றான் . 
அவர்கள் ஜான்  க்ெளன்ைன  ேழ ெகாண்  வ வைத நீங்கள்  கண்  ப் ர்கள் . நான்  ேகப் 
காெனவரா ல் அந்த ெபரிய ராடாைரக் கண்ேடன் . அவைன நீங்கள் . எங் ம் காண  யா . 
ஆனால் ராடார ் ட் க்காட் ம்  ைச   ந்  அவன் எங்ேக இ க் றான்  என்பைத உங்களால்  
 ற    ம் பா ங்கள்? நமக் ம்  ட ஒ  ராடார ் உண் , அ தான்  ெஜபம். ெஜபம் தான்  
 ண்ெவளி  ரைன வ காட் ம் ராடார ் சக் .“என் நாமத் னாேல  தாைவ ேவண் க் 
ெகாள் வெத ேவா, அைத நான் ெசய்ேவன்  ”பா ங்கள்? ெஜபம் ஏெற க்கப்ப ம்  தத்ைதப் 
பா ங்கள், அவன் எத் ைசைய  ட் க்காட்  றான்  என்பைதக் காணலாம். ஆெமன். சைப 
ெஜ க் ம்  தத்ைதப் பா ங்கள், அப்ெபா   எத் ைச ல்  ண்ெவளிக் கப்பல் பறக் ன்ற  
என்பைதக் காணலாம்.  ண்ெவளி  ரர்கள்  பயணம் ெசய் ம்  தத்   ந் , சைப ெஜ க் ம் 
 தத்   ந்  உங்களால் அைத  ற    ம்.
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ஒ வன் , “கர்த்தாேவ, இைவகளில் எங்க க்  நம் க்ைக ல்ைல” என்  ெஜ த்தால், உ , ஓ! 
அந்த  ண்ெவளி  ரன்  ேழ வ  றான். அவ்வள தான் . ஓ, சேகாதரேன!

ஆனால் ேதவனாேல எல்லாம்   ம் என் ள்ளேபா , “கர்த்தாேவ, உம் ைடய ஆ ைய எங்கள்  
சைப ன்  ேமல் ஊற்  எங்க க் த ்ேதைவயானைத தந்த  ம். பரி த்த ஆ ைய எங்கள்  ேமல் 
ஊற் , எங்க ைடய எல்லா  ந்தைனகைள ம் அகற்  வார்த்ைத உண்ைமெயன்  
  வா க் ம்ப  ெசய் ம். நாங்கள்  அ ல் உ  யாய் நிற்கப்ேபா ேறாம்” என்  ெஜ த்தால் 
அந்த ராடார ்  ைர தன் தைலைய இப்ப  உயர்த் வைத நீங்கள்  காணலாம், பா ங்கள் . 
 ண்ெவளி  ரன், வானில் உயர உயர ெசன்  ெகாண்  க் றான் . அற் தமான ! அ  எந்த 
ஸ்தாபனத் க் ம், எந்த ேகாட்பாட் க் ம் ேமேல ெசன்     ற .

இப்ெபா   ஞாபகம் ெகாள் ங்கள், நீ மானாக்கப்ப தல் என்ப  ேகாட்பாடா  ட்ட . அ  
உண்ைம  த்தரன்க ம் -  அவர்கைள ேசர்ந்த உப ரகங்களில் (Satellite) ஒன்  
நீ மானாக்கப்ப தைலக்   த்    வா ப்ப  ேபால் நீங்க ம்   வா க்  ர்கள் . அவர்கள் 
உப ரகங்கள் தான் . ஆனால் தைரைய  ட்  அவர்கள்  உயர ெசல்ல ல்ைல. நீங்கள்  
பரி த்தமாக்கப்ப தைல ம் அவர்க ைடய உப ரகங்கைள ம் எ த் க் ெகாள் ங்கள். 
' த்தரன்களின்  உப ரகங்கள் யார?்' என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம். நல்ல ,   ஸ்  சைப ம் 
அங் ள்ள அந்த  ட்ட ம்.  “ெவஸ் க் , அதாவ  ெமேதா ஸ் க க்  உப ரகங்கள் யார?்' 
'நசரீன்கள்,  யாத் ரீக  பரி த்தர்,  மற் ம்  அவர்கைளச்  சார்ந்ேதார்.  அதன்   ற  ஆகாய
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 மானமா ய ெபந்ெதெகாஸ்ேத  ன ம் அவர்க ைடய உப ரகங்க ம் நிச்சயமாக, 
ஒ த் வக்காரர,் இ த் வக்காரர,்  ரித் வக்காரர ்நான்  ச ரம், ேதவ சைப. இைவயைனத் ம் 
ேகாட்பா கைளக் ெகாண்ட ஸ்தாபனங்கள் .

ஆனால்  ண்ெவளி  ரேனா ஒ த்தைடைய உைடத் க் ெகாண்  ெசல் றான் . அவன் 
ெசன் ெகாண்ேட  க் றான்  அவ க்  எ  ம் ேகட்ப ல்ைல. ஓ, என்ேன! அவன் இைவ 
அைனத்ைத ம் கடந்  ெசல் றான் . பா ங்கள், அவன்  க உயரச் ெசன்  அங்  ந்  எல்லா 
ெபா ட்க ம்.... அவன் ேதவ ைடய ச கத் ல் வாழ்ந்  ெகாண்  க் றான் . ஆம், ஐயா. அவர ்
அைத வாக்களித்தார், அவர ் ரதான ஆசாரியன்  என்  அவ ைடய வார்த்ைத உைரக் ற . அங்  
ைவக்கப்பட்  க் ம் அந்த ெபரிய ராடார ் அைசவைத நீங்கள்  காண்  ர்களா? அவைர 
 ட்டத் ல்  கவனி ங்கள் . அவர ் வாக்களித்தப ேய பரி த்த ஆ யானவர் அக் னி ஸ்தம்ப 
வ  ல்  இறங்  வ ம்ேபா  நீங்கள்  காணலாம். ஒ  மனிதன். ஒ  உண்ைமயான   வா , அங்  
உட்கார்ந்  ெகாண் , அைத  ஞ்ஞானத் னால்   ந் க்க  யற்  ெசய்யமாட்டான் . அவர ்யார?் 
அவர ்ராடார ் ைர. அவைர கவனி ங்கள் . அவர ் ட் க்காட்டத் ெதாடங்  றார.் ஆெமன் . அந்த 
 ண்ெவளி  ரர ் அங் ள்ள ஒ வைர ேதர்ந்ெத த் ,  ' 'உனக்   ற் ேநாய் உள்ள . உனக்  
இன்னின்ன  உள்ள . நீ இன்னார் இன்னார். நீ இந்த இடத்   ந்  வ  றாய். கர்த்தரா ய 
இேய  உன்ைன  கமாக்  றார்“ அல்ேல யா! என்  ெசால்   ட்  பறந்  ெசல் றார.் 
 ண்ெவளி  ரர!் ஓ, என்ேன, அ  எப்ப ப்பட்ட சைபயாக இ க்க ேவண் ம்! அ  இங் ள்ள .
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இந்த சாதைன  ஞ்ஞானத் ல்  நி  க்கப்பட் ள்ள . அவர்கள்  அைத உலக கண்காட்  ல் 
காண் த்தனர். அைத நாம் ெபற் ள்ேளாம். ஆெமன் . நாம் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ம்  ண்ெவளி 
 ரர ் காலம் எல்லா டங்களி ம் நி  க்கப்பட்  வ  ற . பா ங்கள் ,  ' 'அ  
ேதான்றப்படாதைவகளால் உண்டாக்கப்பட்ட .'' பா ங்கள், அ  பரேலாகத்  ள்ள ஏேதா 
ஒன்ைறக் ெகாண்  உண்டாக்கப்பட்ட . ேதவேன ஆறாம் பரிமாணத் ல் இங் ள்ளார.் அ  
ேதவ ைடய வல்லைம. நாம் ஒ  நிைலைய அைடந் , கல்லைறக்  ெசன்  அ வ ம், 
கத ைகப்   ல்  ெமல் யபட் த்  ணிைய கட்  சதாகால ம்  ைட ெப வ ம் ேபான்ற 
ெசயல்கைளக ் கடந்  அந்த பரிமாணத் க் ள் உயர்த்தப்பட்   ட்ேடாம். அல்ேல யா! நாம் 
 ண்ெவளி  ரர்களா  ேமேல பறந்  ெசன்  அ  எங் ள்ள  என்பைதக் கண் ,   ம்  
வந்  ட்ேடாம். ம ைம! நாம் ஆகாயத் க் ம் அப்பா ள்ள, மனித ஞானத் க் ம் எட்டாத அந்த 
 ட் க் ச் ெசல்லப் ேபா ேறாம். அங்  வேயா பர் ஒ  ெநா ப்ெபா  ல் , ஒ  
இைமப்ெபா  ல் ம  பமைடவார்கள் . அங்  வேயா ப மனிதைர ம் ஸ் ரீகைள ம்  நாம் 
வா பராக காண்ேபாம்.  “உங்க க்  எப்ப  ெதரி ம்?” ேவதம். அைதப் ேபா க் ற . ேதவன் 
ஒ   ண்ெவளி  ரைன அங்  ெச த் னார,் அ  என்னெவன்  நமக் த் ெதரி ம், அவன் 
  ம்  வந்தான். மரணத்ைதக்   த்  நமக் க் கவைல ல்ைல. மரணம் என்ப  ஒன்  ல்ைல. 
நிச்சயமாக, அ  வாழ்தேல. ஆம், ஐயா. அ  நாம் ெசல்வதற்  நம  பாதங்கைள தைரைய  ட்  
உயர்த் வதா ம். ஓ, எவ்வள  அற் தமான !
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அவர ்இைவயைனத்ைத ம் தம  வார்த்ைத ல் வாக்களித் ள்ளார்.  'அவர ் ேநற் ம் இன் ம் 
என் ம் மாறாதவரா  க் றார்“ என்  எ .  13:8  உைரக் ற . ேதவன் சா க்க வல்ல 
காரியங்கள்  அைனத்ைத ேம, ேதவ ைடய வார்த்ைதக்  தன்ைன   வ மாய் ஒப்  த்த ஒ  
மனிதனின்  லம் அவர ் சா த்  க் றார.் ஏெனனில், நான்  ேநற் ர    ன  ேபால், அவர ்
எப்ெபா  ம் வார்த்ைதைய உ  யாய் ஆதரிக் றார்.
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 ண்ெவளி ல்  ெசல் தல் என்ப    ய ஒ  காரியமல்ல என்  உங்க க் த் ெதரி மா?
எ யாைவக்   த்  என்ன நிைனக்  ர்கள்? அவன்  ண்ெவளி  ரனாக இல்லாமல் ேபானால், 
நான்  ண்ெவளி  ரன்  ஒ வைனக் கண்டேத ல்ைல ஜான் க்ெளன்  ேபாக நிைனயாத இடத் க் ம் 
அவன் ெசன்றான் .

நல்ல , உங்க க் த் ெதரி மா, ஒ வன்  ஒ  சமயம் ெம வாக ேமேல ெசன்றான் . 
அவ ைடய ெபயர ் ஏேனாக்  அவன் நடந்  ேமேல ெசன்றான் , ஆனால் அவன் ஒ   ண்ெவளி 
 ரன். நிச்சயமாக. அவன் அ த்தம் ெகாண்டவனா  ந்தான் . அவன் மாற ேவண் ய அவ யம்  
இ க்க ல்ைல. அவன் நடக்கத் ெதாடங் ன ேபா  ஏற்கனேவ அ த்தத்ைத ெபற்  ந்தான் . 
அவன் நடந்  எல்லா பரிமாணங்கைள ம்  கடந் , ேதவ ைடய ச கத்ைத அைடந்தான் .

ஒ   ழவன் கைளப் ற்றவனாய் சரியாக நடக்க   ய ல்ைல. அவன் ேயசேப டன் , 
அவ ைடய  ட்ைட தைல  ையக்   த் ம்  கவண்ணத்ைதக்   த் ம் வாக் வாதம் 
ெசய்தான் . ேதவன் ஒ  இரதத்ைத  ேழ அ ப் ,  “இன்   ற்பகல் ேமகங்களின்  வ யாக அந்த 
இரதத் ல் சவாரி ெசய்  ேமேல வர உனக்  அ ம யளிக் ேறன்” என்றார்  ண்ெவளி  ரன்!

ஒ  சமயம் நம்ெமல்லா க்காக ம் மரிக்க ஒ வர ்வந்தார். ேதவன் அவைர  ன்றாம் நாளில்  
எ ப் னார். அவர் ேமகங்களின்  ேமல் ஆகாயத் ல் எ த் க்ெகாள்ளப்பட் , ஒ  சத்தம் “நான்  
ம ப  ம் வ ேவன்” என் ைரத்தைத அங்  நின்  ெகாண்  ந்த ஐந்  ேபர் கண்டனர.் ஒ  
ேதவ தன்   ம்ப வந் , ''வானத் க்  எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட தைலைம  ண்ெவளி  ரரா ய 
இந்த இேய வானவர் அப்ப ேய, அேத  தமான வாசஸ்தலத் ல், சாகாைமையத் தரித் ள்ள ஒ  
சரீரத் ல் ம ப  ம் வ வார'்' என்றான். அல்ேல யா!“ அவ ைடய ம ைம ன்  சரீரத் க்  ஒத்த 
ஒ  சரீரத்ைத நாம் ெபற்  ப்ேபாம். ஏெனனில் அவர் இ க் ற வண்ணமாகேவ நாம் அவைரத் 
தரி ப்ேபாம்.  'ஓ,  அல்ேல யா!  அவர்  எல்லா  ஒ த்தைடகைள ம்,   ந்தைன  தைடகைள ம்
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உைடத் ,  ந்தைனக் ம்  அப்பால், எல்லாவற் ற் ம் அப்பால்  ெசன்றார.்

ேதவ க்காக வா ம் எந்த மனித ம் ஐம் லன்க க்  அப்பால் ெசல்ல ேவண் ம். அவன் 
கல் ய ைவ ம், மனிதனின் சாதைனைய ம் கடந் , ேதவைன   வா த் , எல்லாவற்ைற ம் 
உைடத்  ஒ  றம் ைவத்   ட் , வானங்களில் பறந்  ெசல்ல ேவண் ம். ஆெமன். ஓ, 
 ண்ெவளி  ரர்க ம் மற்றவர்க ம் உலகப் ரகாரமாய் சா த்தைத, ேதவன் ஆ க் ரிய 
 ரகாரமாய் தம  சைப ன்   லம்,   வா க் ம் ஆ க் ரிய மக்களின்   லம் சா க்க 
  ந்த . ேதவ ைடய வார்த்ைதைய எந்த காலத்  ம் ஏற் க்ெகாள்ளத்  ணி ம் எந்த 
மனித ம் ஸ் ரீ ம்  ண்ெவளி  ரேர.
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அவர்கள், “ஓ, அ   ேவகமற்ற . அந்த ஜனங்கள்  அ    ச்ச  வைதக் ேகட் ர்களா? ஓ, 
அ   க ம்  ேவகமற்ற '' என்பார்கள் . அைத  ரிந்  ெகாள்ளாதவர்கள் .

ஒ வர ் என்னிடம்,  “சேகா  ரன்ஹாேம, அந்த இடத்ைத நீங்கள்  ெசாப்பனத் ல் 
கண்  ப் ர்கள் '' என்றார். நான் ெசாப்பனம் காண ல்ைல. நான் அங்  நின்  ெகாண் ,  ேழ 
ேநாக்  நான் கட்  ல்  ப த் க் ெகாண்  ப்பைதக் கண்ேடன் . ஒ க்கால் நான் ப க்ைக ன்  
ேமல் ெசாப்பனம் கண்  க்கக்   ம். ஆனால் நான் ேமேல நின்  ெகாண்   ேழ என்ைனப் 
பார்த்ேதன் . பா ங்கள்? ஓ. அவர ்அன்  காைல எனக்      ண்ெவளிப் பயணத்ைத அ ளி, 
எங்  ெசல்ல ேவண் ெமன்  எனக் க் காண் த்தார். அ  எங் ள்ள  என்பைத உங்கள்  ராடார ்
சரியாக காட் ம் என்பைத அ  காண் க் ற . அ  நானல்ல, அ  அவர், உங்களில் உள்ள 
உங்கள்  ஆ  அந்த ெசய் ைய   வா க் ற . நான்  இ க் ம் இடத் ல்  பரி த்த ஆ யானவர் 
நின்  ெகாண்  க் றார.் நீங்கள்  அைத அவ் தம்   வா க் ம் ேபா , அ  ெதாடர்  
ெகாள் ற ; உங்க க்கான ப ல்  றப்பட்  வ  ற .  ண்ெவளி  ரன்! ஆெமன் . ஓ, எவ்வள  
அற் தமான ! ஆம், ஐயா.
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மகத்தான ,  ஞ்ஞானம்  ஒ  மகத்தான காரியத்ைத ெசய்   ட்ட . உங்க க் த் ெதரி மா, 
அவர்கள் அைத  க ம் மகத்தானதாக ெசய்   ட்டதனால், இப்ெபா   தங்கைளக்   த்ேத 
பயந்  க் ன்றனர.் அ  உண்ைம .  அவர்கள்  கப்ெபரிய சாதைன  ரிந் , அதன்  ைளவாய் 
தங்கைளக்   த்ேத பயந்  க் ன்றனர.் உங்க க் த ்ெதரி மா, இரண்  ஆண் க க்   ன்  
அவர்கள் “நள்ளிர க்   ன்  நி டங்கள்  உள்ளன” என்றனர். அவர்கள் பயப்ப  ன்றனர். 
அவர்கள் என்ன ெசய்  ெகாண்  க் ன்றனர?் இப்ெபா   மனிதன்,  ண்ெவளி  ரைனக் 
ெகாண்   ண்ெவளிப் பயணத்ைத சா த்   ட்டான்.   யா இந்த நாட்ைட, அல்ல  ேவெறந்த 
நாட்ைட, எப்ெபா தாவ  தகர்க்க ேநர்ந்தால்,  ண்ெவளிப் பயணம் ேமற்ெகாண்  சந் ரன்  
அைடந்  டலாெமன்  மனிதன் எண்ணிக்ெகாண்  க் றான் .
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அன்ெறா  நாள்  க ம் அழகான ஒ  காரியத்ைதக் கண்ேடன் , அ  உண்ைம ல்   க ம் 
அழகா  ந்த . இப்ப  பாைன ேபான்ற ெதாந்  ைடய இரண்     இந் யர்கள் . தைலக்  
 ன்னால்  ஒ   றைக ெசா  க் ெகாண் , ஒ வேராெடா வர் உைரயா க் ெகாண்  ந்தனர ்
அவர்கள் ைக  க் , ஒ வ க்ெகா வர ்   ைக தட் க் ெகா த் ,  “சேகாதரேன,  ைர ல் 
நா  நம் ைகவசம்  வந்   ம். ெவள்ைளயன்  சந் ர க் ப் ேபா றான்” என்  ேப க் 
ெகாண்டனர.் அ  நல்ல  தான்.
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ஓ, அவர்கள்    ந்  ெகாள்ள நிைறய  ண்ெவளிடப் பாக்கைள (astronaut cans) 
ெசய்யேவண் ெமன்    ம்  ன்றனர். அ சக்  காலம் வ ம்ேபா , அவர்கள் உலகத்ைத 
அ த்   வார்கள் . அ  ேநரி ம் ேபா , இைத இ த்  ட் , சந் ர க்  எல்ேலா ம் பயணம் 
ெசய் , அங்  ேவெறா  ச தாயத்ைத உ வாக்   டலாெமன்  அவர்கள்  ட்ட ட் ள்ளனர். 
அவர்கள் அங்  ெசல்லப ் ேபாவ ல்ைல. அவர்கள் அங்  ெசல்வார்கள்  என்  எனக்  
மனப் ர்வமான நம் க்ைக ல்ைல. பா ங்கள்?
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ஆனால், அேத சமயத் ல்,   ஸ் ைவ உண்ைமயாக   வா க் றவன்  தன்  ண்ெவளி 
 ர க் ள்  ைழந்   ட்டான். ஆெமன் .  “நாம் எல்லா ம் ஒேர ஆ  னாேல அந்த ஒேர 
 ண்ெவளி  ர க் ள் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்ப  ேறாம் .  ' 'ஓ, ஒேர சரீரம்! அ  எந்த 
அ த்தத்ைத ம் தாங் க்ெகாள் ம். அவர்கள் அைத எரி ற அக் னிச்  ைள ல்  பரிேசா த் ப் 
பார்த்தனர், அ  எரிந்  ேபாகாமல் அக் னிையத் தாங் க் ெகாண்ட . அந்த அக் னிச்  ைள 
ஏ மடங்   டாக்கப்பட்ட . அவர்கள்  அைத பரிேசா த் ப் பார்த்தனர், எல்லாேம சரியாக 
இ ந்த . எனேவ அவர்கள் எைத ம்  தாங் க்ெகாள்ள    ெமன்  ஆ க் ரிய  ஞ்ஞானிகளால் 
நி  க்க   ந்த . எனேவ உண்ைமயான   வா  ஆ க் ரிய   வா  ேதவ ைடய 
 ண்ெவளி  ரரா ய   ஸ்  க் ள்    ந்  ெகாண் , எல்லாவற்ைற ம்   வா த் , தன் 
ஸ்தாபனக் ேகாட்பா கைள ெபந்ெதெகாஸ்ேத ேகாட்பா கைள, பாப் ஸ்  ேகாட்பா கைள, 
ெமேதா ஸ்  ேகாட்பா கைள -  ஒ  றம் தள்ளி ைவத்     றான் . அவன்  ண்ெவளிக் 
கப்ப க் ள்   ைழந்  ெகாண் ,”கர்த்தாேவ, இ  எப்ெபா   ஆயத்தமா  க் ம்?'' என் றான். 
ஓ, என்ேன! அவன் என்ன ெசய்  ெகாண்  க் றான்? அவன் இந்த     ட்டங்க க்  வந்  
இறங்  வரிைச எண்ணப்ப ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதக்  ெச ெகா க் றான் .

உங்க க் த் ெதரி மா, அன்  காைல ஜான்ெளன்  அங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்த ேபா  
அவர்கள், “பத் , ஒன்ப , எட் , ஏ , ஆ , ஐந் , நான் ,  ன் , இரண் ,ஒன் ,  ஜ்யம்'' என்  
இறங்  வரிைச ல்  எண் வைத  ேகட் க்  ெகாண்  ந்தனர.்  பா ங்கள்?  இப்ெபா   அவன்,
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''இன் ம்  ன்ேற நி டங்களில் ஏேதா ஒன்       ந்   ண்ெவளிக் ச ் ெசல் ம்” என்  
 றப்ப ம் நிைலக்  வந்   ட்டான். அவர்க க்  அ  என்னெவன்  ெதரிய ல்ைல.  “ ஜ்ய 
ேநரம் வ வதற்  இன் ம்  ன்  நி டங்கள் .”

இப்ெபா   கவனி ங்கள் , உண்ைமயான   வா    ஸ்  க் ள்  இ க் றான் . 
  ஸ்  ல் இ க் றவ க்  ஆக் ைனத்  ர்ப் ல்ைல.   வசனத்ைதப்  ரசங் , வசனத் ல்  
உ  யாய் நில். ஸ்தாபனங்கள்  என்ன   னா ம் எனக் க் கவைல ல்ைல. அவர்கள் அைத 
  வா ப்பார்கள். அவர்கள் அ ல் உ  யாய்  நிற்பார்கள், ஏெனனில் அ  வார்த்ைத 
ஸ்தாபனங்கள்   ண்  சந்த  உண்டாக்  அவர்கைள சைப  ரஷ்டம் ெசய்  ெவளிேய  ரத்  
''இவர்கள் ைபத் யக்காரர'்' என்பார்கள் . இ ப்  ம் இவர்கள் வார்த்ைத ல் உ  யாய் 
நிைலத்  ப்பார்கள். ேதவன் அைத வாக்களித் ள்ளதால் , அவர்கள் அ ல் நிைலத்  ப்பார்கள், 
ஏெனனில் அவர்கள்  ண்ெவளி  ரர்கள். அவர்கள்  வார்த்ைதைய   வா க் ன்றனர.் 
அவர்கைளத் ெதாைலத்  ட ஒ  வ  ம் இல்ைல. அவர்கள் எப்ப  ம் உங்கைள  ட்  
ேபாகத்தான்  ேபா றார்கள் , எனேவ அவர்கைள     காலம் தனிேய  ட்   ங்கள் .

ஆனால் அவர்கள்   ஸ்  இேய  ல் உன்னதங்களில் உட்கார்ந் ெகாண் , இறங்  
வரிைச ல் எண் வைத ேகட் க் ெகாண்  க் ன்றனர,் சைப காலங்கள்  ேபான்றைவகளில். 
ம ைம! இ  உங்க க்  நல் ணர்ைவத் த  ற . இல்ைலயா? இறங்  வரிைச ல் 
எண் வைத ேகட் க் ெகாண்  த்தல். இறங்  வரிைச ல் எண் தல் என்றால் என்ன? 
'வாக்களிக்கப்பட் ள்ள இைவயைனத் ம், இேதா இங்ேக நிைறேவ  ட்டன. 
வாக்களிக்கப்பட் ள்ள இைவயைனத் ம், இேதா இப்ெபா   நிைறேவ க் ெகாண்  க் ன்றன. 
அவர ் இன்ைறக்காக வாக்களித் ள்ள சாதைன அைனத் ம் , இேதா நம  மத்  ல் 
காணப்ப  ன்றன.'' அவர்கள் என்ன ெசய்  ெகாண்  க் ன்றனர?் இறங்  வரிைச ல் 
எண் வைதக் ேகட் க்ெகாண்  க் ன்றனர.் அ  எவ்வள   ரம் வந் ள்ள ?  த்தரின்  காலம்  
 தற்ெகாண்  இ வைரக் ம் .  இறங்  வரிைச ல் எண் தல்! நீ மானாக்கப்ப தல் , 
பரி த்தமாக்கப்ப தல்.... பத் , ஒன்ப , எட் , ஏ , ஆ , ஐந் , நான் ,  ன் , இரண் ...'' 
ஊப்! அவர்கள்  என்ன ெசய்  ெகாண்  க் ன்றனர?்  ண்ெவளிக்  எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம் 
 ஜ்ய ேநரத் க்காக காத்  க் ன்றனர். ஆெமன் .
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இந்த மகத்தான  ழற்பாைத ல்   ற் வதற்  சைபயான  ஆயத்தமா க் ெகாண் , 
இறங் வரிைச ல் எண் தல் நடந்  ெகாண்  க் ம் இம்மகத்தான ேநரத் ல் இறங்  
வரிைச ல் எண் தல் என்றால் என்ன என் ம் என் க த்ைத உங்க க்   ளக் க் காண் க்க 
  ம்  ேறன்  அைத நாம் சற்   ன்  சைப ல்  வரித்ேதாம் என்  நிைனக் ேறன் . நீங்கள்  
கவனிப் ர்களானால் ,  ண்ெவளி  ரன்    ைய  ட் ச் ெசல்ல ஆயத்தமா ம்ேபா  பத்   தல் 
 ஜ்யம் வைரக் ம்  இறங்  வரிைச ல் எண்ணப்ப  ற . இந்த ெசய் ைய  வரித்  இதன் 
ஆ க் ரிய அர்த்தம்  என்னெவன்   ளக்க நான்   யற்  ெசய்ய ல்ைல. ஏெனனில் இன்  
காைல அதற்  அ க ேநரம்   க் ம். ஆனால் இைத மாத் ரம் உங்க க்   ளக்க 
  ம்  ேறன் , பத்  என்ப  ' 'ெலள க  ந்ைதைய“   க் ம் எண் . ஆனால் ஏ  என்ப  
''ேதவ ைடய பரி ரணத்ைதக்  க் ம் எண் . அவர ்ஆ  நாட்களில்  வானத்ைத ம்   ைய ம் 
உண்டாக் , ஏழாம் நாளில் ஒய்ந்  ந்தார்.'' ஆறா ரம் ஆண் களாக உலகமான , இல்ைல 
சைபயான , பாவத்ைத எ ர்த்  பா பட ேவண் ம், ஏழாவ , ஆ ரம் ஆண்  அரசாட் , ஒய்  
நாள்.
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ஏ  என்ப  ேதவ ைடய பரி ரண எண் . அவர ் நமக்  சரியான இறங்  வரிைச ல் 
எண் தைல ெகா த்  க் றார். அவ ைடய எண் தல் பத்   ந்  அல்ல, ஆனால் 
ஏ   ந் . அைத நாம் சற்   ன்  ஏ  சைப காலங்கைளக்   த்   ரசங் க் ம் ேபா  
கண்ேடாம். அைத நாம் ெவளிப்ப த் ன  ேசஷத் ல் காணலாம் இறங்  வரிைச ல்  தல் 
எண்ணிக்ைக  தலாம் சைப காலம்,  ற  இரண்டாம் சைப காலம், இப்ப யாக ஏழாம் 
சைபகாலம் வைரக் ம். நம  கண்க க்   ன்னால் உள்ள இந்த வைரயப்பட்ட  த் ரம், 
இறங் வரிைச ல் எண் தல் நமக்  ந்த  என்பைதக் காண் க் ற .  தலாவதாக 
எண்ணப்பட்ட எண்  எேப  சைப. இரண்டாவதாக எண்ணப்பட்ட எண்    ர்னா சைப. அதன்  ற  
ெபர்க  சைப,  யத் ரா சைப. ஐந்தாவ  சர்ைத சைப. ஆறாவ   லெதல் யா சைப. ஏழாவ  
லேவா க்ேகயா சைப, கைட  சைப காலம். சைப காலங்கள்  தங்கள்  காலத்ைத   த் க் 
ெகாண்ட  ற , சைப இவ் டம்  ட்  ெசல்வதற்  அ   ஜ்ய ேநரம்.  யத் ரா சைப காலம் வந்  
ேபாய்  ட்டெதன்  நாம ேவாம் ,  எேப  சைப காலம் வந்  ேபாய்  ட்டெதன்  நாம ேவாம், 
 லெதல் யா சைப காலம் வந்  ேபாய் ட்டெதன்  நாம ேவாம். இப்ெபா   நாம் ஏழாம் சைப 
காலமா ய லேவா க்ேகயா சைப காலத் ன்     ல் இ க் ேறாம். அ தான் இறங்  
வரிைச ல் எண் தல்.
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சைபகைளக்   த்  நாம்  ன்  ப த்த பாடங்கைள நீங்கள்  கவனிப் ர்களானால், அவர ்ஏ  
நட்சத் ரங்கைள தம  கரத் ல் ஏந் க் ெகாண்  ந்தார.் அைவ “ஏ  சைபகாலங்களில் இ ந்த 
ஏ  ஊ யக்காரர ்என்  நாம் பார்த்ேதாம் . ேதவன் இறங்  வரிைச ல் எண்ணினேபா , அவர்கள்  
ஒவ்ெவா வ ம்  ைழ ன்  அைடயாளம் கண் ெகாள்ளப்பட்டனர். அவர ் இவ் டம்  ட்  
ெசன் ,   ம்  வ ம் வைரக் ம் , தம  நாமத் ற்ெகன்  ஒ  ட்டம் ஜனங்கைள ேசர்த் க்  
ெகாண்  வ  றார.் அ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில்  வங் ன .  தலாம் சைபயா ய எேப  
சைப காலத் ன்  நட்சத் ர ம்  த ம் பரி.ப ல் என்  நாம் நம்  ேறாம். அவன்  வந்   ட்டான்,
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எனேவ ஒன்  எண்ணப்பட்  ட்ட . இரண்டாம்  சைபயா ய   ர்னா சைப காலத் க்  
ஐரிேனயஸ்  என் ம் அந்தமகத்தான ேதவ ைடய பரி த்தவான்   தனாக  ளங் னான் . அவன் 
அந்த சைப காலத்ைத அதன்   ல் வ நடத் னான் .  ன்றாம் சைப காலமா ய ெபர்க  
சைபக்  பரி. ெகாலம்பா  தன். அவன் ேதவ ைடய பரி த்த  தனாக  ளங் னான் . இ ளின்  
காலங்களில்  ன்  த்தல் நடந்தேபா , அ ேவ நான்காம் சைப காலம், நான்காம் எண்  
எண்ணப்பட்ட .  ேராைவச் ேசர்ந்த பரி. மார் ன் -   ரான்  நாட் ல் ேதான் ன அந்த மகா 
பரி த்தவான்  அதன்  தன் இறங்  வரிைச ல் எண் த ல்  ஐந்தாம் சைப காலத் ன்   தனாக 
மார் ன்   த்த ம், ஆறாம் சைப ன்   தனாக ஜான் ெவஸ்  ம்  ளங் னர.்

இப்ெபா   நாம் ஏழாம் சைப காலமா ய லேவா க்ேகயா சைப காலத் ல்  இ க் ேறாம். 
இறங் வரிைச ல் எண் த ல் , அந்த மகத்தான  தனா ய எ யா இரண்டாம்  ைற 
வ வதற்  நாம் எ ர்பார்த் க்  ெகாண்  க் ேறாம். அவன் வந்த டேன, சைபயான     
ேநாக் ச் ெசன் ,  ண்ெவளி ல்  வானங்களின்  வ யாக சந் ரன் , நட்சத் ரங்கள்  இன் ம் 
மற்றைவகைள ம் கடந்  இேய ைவச் சந் க் ம்.
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அவர்கள் எங்  ந்  வந்  எங்  ெசல் ன்றனர?் அவர்கள் இந்த  ண்ெவளிக் கப்பலா ய 
இேய  க் ள்   ைழந்  ெகாண்டனர.் அவர்கள் ஒவ்ெவா   ைற ம் ஒவ்ெவா  இடத்  ம் 
அவ் தம் தான் அதற் ள்   ைழந்  ெகாள்ள ேவண் ம். அ  உண்ைம .  அவர்கள்  த ல் வந்த 
அேத வ யாகேவ வர ேவண் ம். ஏெனனில் இந்த மகத்தான ஜனக்  ட்டத் ன்  மகத்தான 
 ழற்பாைத. ேநாவா ன்  காலத் ல் ஒேர ஒ  கத  மாத் ரேம இ ந்த . உள்ேள  ரேவ ப்பதற்  
அந்த ஒ  கத  மாத் ரேம இ ந்த . உள்ேள  ரேவ க் ம் ஒவ்ெவான் ம் — -  அ  
நீ மானாக்கப்ப த ன்   ழ்  தல் தட் ற்  ெசன்றா ம், அல்ல  இரண்டாம்   ன்றாம் தட் ற்  
ெசன்றா ம் — -  அந்த ஒ  கத  வ யாக மாத் ரேம  ரேவ த்தன. அைவயைனத் ம் அேத 
வ யாக  ரேவ த்தன.

இந்த  ண்ெவளி  ரனின் நாட்களி ம் அப்ப த்தான் . நாம் ஒேர வ யாக வந் , ஒேர வ  ல் 
உட் ரேவ க்க ேவண் ம் -  ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில்  அவர்கள் ெபற் க்ெகாண்ட அேத ெசய் , 
அேத   ஸ் , அேத வல்லைம ன்  வ யாக. அேத வ யாக! எல்லா காலங்களி ம்  அவர ்
ஒ வேர, ஏெனனில் அ  அேத வாசல். இந்த சரீரத் க் ள்  நாம் எப்ப   ரேவ க் ேறாம்? 
வாச ன்  வ யாக. இேய ேவ இந்த சரீரத் க்  வாசல். எனேவ நாம் இேய    ஸ்  என் ம் 
வாச ன்  வ யாய் உட் ரேவ த்  ேதவ ைடய ராஜ்யத் ல்  றக் ேறாம். இப்ெபா  , 
லேவா க்ேகயா சைப காலத் ல், கைட  எண் த ன்ேபா , வாசல் அைடபட  க் ற , 
சைபயான  உபத் ரவங்க க்  ேமலாக  ழற்பாைத ல்  எ க்கப்பட் , வானா  வானங்களில் 
பறந்  ெசன் , ேதவ ைடய மார்ைப அைடய ஆயத்தமா ள்ள . ஆெமன்  (ஒ நாடா ல் கா  
இடம் - ஆ ).
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ஆெமன் .73

இந்த ஜான்  க்ெளன்   ண்ெவளிக்  ெச த்தப்பட்ட அன்  காைல, எல்ேலா ம்  கங் ப் ற 
  ந்  அ   ெஜ த் , அவன் என்ன சா க்கப்பட ேபா றான்  என்   யந்தனர். ேகப்கான 
ெவரால் என்  டத் ல்  அந்த ெபரிய  ண்ெவளிக் கப்பல் உயர்த்தப்பட்ட ேபா , அந்த 
அ க்களி  ந்    பரவத் ெதாடங் ன . அ  ஆகாயத் ல் அப்ப  ெசல்வைத ஜனங்கள்  கண்ட 
ேபா , அவர்கள் அ    லம் , ேமேல ெசல் ம் அவர்க ைடய  ண்ெவளி  ர க்  என்ன 
ேநரி ேமா என்   யந்தனர். ஓ, ஆனால் சைப ம்  ட, ம ைம,   பரவச் ெசய் ற . ஆெமன். 
இறங்  வரிைச ல் எண் தல்    க்  வந்  ெகாண்  க் ற ! ஆெமன் ! 
''நீ மானாக்கப்ப தல், பரி த்தமாக்கப்ப தல் , பரி த்தஆ  ன்  அ ேஷகம், லேவா க்ேகயா 
சைப காலம். நாம்    க்  வந்   ட்ேடாம்! இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார்! காரியம் என்ன? ''பத் , ஒன்ப , எட் , ஏ , ஆ , ஐந் , நான் ,  ன் , 
இரண் ....  ஜ்யம்!'' அவர்கள் அ   ெகாண்  க்கமாட்டார்கள் . சைபயான  இேய  
  ஸ்  டன்   ட இ க்க  ண்ெவளி அைசைவ உண்டாக்  ஆகாயத் ல் ெசல் ம்ேபா , 
அவர்கள் ஆர்ப்பரித் ப் பா  ேதவைனத்   த் க் ெகாண்  ப்பார்கள் . ஆெமன்.

இந்த இயற்ைக சாதைன ல், அவர்கள்  சந் ரைன ேநாக்  ெசல் ன்றனர.் ஆனால் 
ஆ க் ரிய சாதைன ல் நாம் பரேலாகத்ைத ேநாக்  ெசல் ேறாம். ஆெமன் ! இயற்ைக 
 ண்ெவளி  ரன்  தனக்  சந் ரனில் ஒ  இடத்ைத ேத க் கண்   க்க  யல் றான் . ஆனால் 
நமக்ேகா பரேலாகத் ல் ஏற்கனேவ ஒ  இடம் உண் .  “என்  தா ன்  ட் ல் அேநக 
வாசஸ்தலங்கள் உண் . நான் ேபாய் உங்க க்காக ஒ  ஸ்தலத்ைத ஆயத்தம்பண்ணின்   ன் , 
ஒ   ண்ெவளி கப்பைல அ ப்  உங்கைளச் ேசர்த் க்  ெகாள்ேவன் .” இறங்  வரிைச ல் 
எண் தல்  வங்  ட்ட ! அைத நீங்கள்    வா க்  ர்களா? ஆெமன் . இறங்  வரிைச ல்  
எண் தல்! “பத் , ஒன்ப , எட் , ஏ , ஆ , ஐந் , நான் ,  ன் , இரண் , ஒன் ,  ஜ்யம்.”   
பரவத் ெதாடங்  ற , ஊ யம் ம ைம ல்     டப்ப  ன்ற . அல்ேல யா! பைழய 
ராக்ெகட் ேமல் ேநாக் ச் ெசல் ற . சந் ரைன ேநாக்  அல்ல, ம ைமைய ேநாக் . அ  ேமேல 
பறக் ற , ேதவ ைடய அக் னி பர  ன்ற . பரி த்த ஆ  ன் வல்லைம அைத சந் ரன் , 
நட்சத் ரங்கள் , இன் ம் மனிதன் இ வைர அைடயாத உயரத் க்   க் ச் ெசல் ற . ஒ  நாள் 
காைல ல் சைபயான  பறந்  ெசன்  பரேலாகத்  ள்ள ேதவ ைடய மார்ைப அைட ம். 
நண்பர்கேள, மனிதன் இயற்ைகயான காரியங்கைளக் ெகாண்  தன்னால்   ந்தைத சா த்  
 ட்டான்.  ேதவேனா  (நான்  இங்  நி  த்த  ேபான் )  அைத  ஆ க் ரிய  காரியத் க் 
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எ த் க்காட்டாக ைவத் ள்ளார்.

நாம்  ண்ெவளி கப்ப க் ள்  ேவகமாக  ைழந்  ெகாள்ேவாம் . இன் ம்      காலத் ல்  
கத  அைடப ம் இறங்  வரிைச ல்  எண் தல் நடந்  ெகாண்  க் ற !  ஞ்ஞானம் , அதன் 
எண் தல்  ன்  நி டங்கள்  என் ற . நம் ைடய எண் தல் அைத ம்  தாண்   க்க  ம். 
அ  ஒ க்கால் ' 'ஒன் '' என்  எண்ணப்பட்  ' ' ஜ்யம்'' என்  எண்ணப்பட ஆயத்தமா  க் ம். 
நாம் உள்ேள வ ேவாம் இறங்  வரிைச ல் எண் தல்  நடந் ெகாண்  க் ற  என்பைத 
  வா க்  ர்களா? நாம்     ேநரம் தைல வணங் ேவாம்.
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 தாேவ! 'பத் , ஒன்ப , எட் , ஏ , ஆ , ஐந் , நான் ,  ன் , இரண்  ...'' ேதவேன!

நா கள் உைட ன்றன. இஸ்ரேவல்   த்ெத ம்  ற .

இைவ  ர்க்கதரி கள்  ன் ைரத்த அைடயாளங்களாம்.

 றஜா களின்  நாட்கள்  எண்ணப்பட் ள்ளன,   ல் எங் ம்  ழ்ந் ள்ள . ஓ,  தறப்பட்ேடாேர, 
உங்கள்  ெசாந்தத் க்    ம் ங்கள் .

''என்ன ஒ  நாள்! சாயங்கால ெவளிச்சம்  ரகா க் ன்ற . ஓ ேதவேன, ஒவ்ெவா  
அ  வா  ம் தன் கல் ய   ெகாண்ட க த் க்கைள, உம  வார்த்ைதக்   ரணா ள்ள 
க த் க்கைள ேவகமாக தள்ளி ட் , இன்  காைல இந்த ம ைமயான  ண்ெவளி கப்ப க் ள்  
 ரேவ க்க ேவண் ெமன்  ெஜ க் ேறாம். ஏெனனில் நாங்கள்   ண்ெவளி  ரரின் ஒ பாகமாக 
இ க்க, இவ க் ள்   றந்த  க் ேறாம்.

பேராலகப்  தாேவ, இன்    வா கைள பரி த்த ஆ  னால் இந்த மகத்தான 
இேய   ஸ்  ன்  சரீரத் க் ள்  ஞானஸ்நானம் பண்ண ேவண் ெமன்  ெஜ க் ேறன் . 
தண்ணீர் ளம் இன்  காைல ஜனங்களால் நிைறந் , இவர்கள் தங்கள்  பாவங்கைள 
அ க்ைக ட் , இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் அடக்கம் பண்ணப்பட் , சந் ரைன ம் 
நட்சத் ரங்கைள ம், ேகாட்பா கைள ம் ஸ்தாபனங்கைள ம் கடந்  ெசல் ம் அந்த பைழய 
 ண்ெவளிக் கப்ப க் ள்   ரேவ ப்பார்களாக. எங்க க்  இறங்  வரிைச ல் எண் தல்  
இ ந்  வந் ள்ள . அந்த  ன்  கட்டங்கள்  என்னெவன்பைத எங்க க்  நீர ்     க்  ர.் 
சைப காலங்கள் எவ் தம்  ெசல் ம்  தலாம் சைப காலம், இரண்டாம் சைப காலம்,  ன்றாம் 
சைப காலம், நான்காம் சைப காலம், ஐந்தாம், ஆறாம் சைப காலங்கள் என்      க்  ர.் 
இப்ெபா   ஏழாம் எண்ணிக்ைக. ஏ  எண்ணப்ப ம் இந்த காலத் ல். கைட  சைப காலத் ல்  
நாங்கள்  இ க் ேறாம். இறங்  வரிைச ல் எண் தல்  இப்ெபா   நடந்  ெகாண்  க் ற . 
 ன்ெசன்ற காலங்கள் எண்ணப்பட்   ட்டன.  த்தரன் காலம், ெவஸ்  காலம், 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத காலம். இப்ெபா   கர்த்தாேவ, ெபரிய  தக் கண்ணா   ன்னால் 
ைவக்கப்பட்  க் ம் அந்த  ண்ெவளிக் கப்ப க் ள்  ஜனங்கள்  ஒன்  ேச வைத ம், நாங்கள்  
ம ைமைய ம், இேய ைவ ம் அவ ைடய எல்லா வல்லைம ட ம், அவ ைடய எல்லா 
வாக் த்தத்தங்க டன்  காண    ற . அவர ் வாக்களித்த ஒவ்ெவான் ம் எங்களில் 
 ர ப க் ற . இதற்காக நாங்கள்  உமக்  நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம் .
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ேதவேன சைபயான  இன்ேற பா காப்பான மண்டலத் க் ள்  (Safety zone) ேவகமாக 
 ரேவ ப்பதாக. ஏெனனில்  ஜ்ய ேநரம்  ைர ல்  வ  ற . அப்ெபா    ண்ெவளிக் கப்ப ன்  
கத  அைடக்கப்ப ம். ேநாவா தன்  ண்ெவளிக் கப்ப க் ள்   ேரவ த்  நியாயத் ர்ப் ன்  
தண்ணீர்க க்  ேமல்  தந்த  ேபால நாங்க ம் ெசய்ேவாம்.  தாேவ, நாங்கள்  உமக் ள்  
 ரேவ த்  காலம்  என் ம் ஆற் ன்  வ யாக  தந் ,  ' ல்  ேவ ல் உள்ள மார்ஸ் , ஜ  டர,் 
 னஸ்  ேபான்ற  ரகங்கைள ம் உலகப் ரகாரமான  ண்ெவளி  ரன்  அ ந் ராத இடங்கைள ம் 
கடந்  ெசல்ல   ம்  ேறாம். அவன் இைத ஒ  அைடயாளத் க்காக ெசய்ய அவைன நீர ்
அ ம த் ர் என் ம், நாங்கள்  ேபாவதற்  ஆயத்தமா  க் ேறாம் என் ம் அ ந்  க் ேறாம். 
நாங்கள்    ைய  ட்  ெசன்  ெகாண்  க் ேறாம். கர்த்தாேவ, இைத அ  ம், இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ன்   லம் இைதக் ேகட் ேறன் .
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கர்த்தாேவ, இங்  உ மால்கள் ைவக்கப்பட் ள்ளன. இைவ  யா யஸ்தர் அ ப் ன்ைவ. 
கர்த்தாேவ, அவர்கள்   வா க் ன்றனர.் இவர்கள்  தாேம இன்  காைல    உ ப் னர ்
 ண்ெவளி  ரர்களாக ஆவார்களாக. அவர்கள் ப  ன்  சரீரத்   ந்  உ மால்கைள ம் 
கச்ைசகைள ம் ெகாண்  வந்   யா க்காரர ் ேமல் ேபாட,  யா கள்  அவர்கைள  ட்  
நீங் ப்ேபா ன்  என் ம் ேவதத்  ள்ள தம  வசனத்ைத இதன் ேமல்  ர ப க் ம் 
சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனின் வல்லைம; இந்த உ மால்  ண்ெவளி  ரன்   வா ையத் ெதா ம் 
மாத் ரத் ல் அவன்  யா ைய  ன்ேன  ட்  ட்  பறந்  ெசல்வானாக. கர்த்தாேவ, இங் ள்ள 
 யா யஸ்தர் ஒவ்ெவா வ ம் இப்ெபா ேத   ஸ்  இேய  க் ள்   ைழந் ெகாண் ,  “என் 
 தா ன் நாமத் ல் எைதக் ேகட்டா ம் அைத நான் உங்க க் ச ்ெசய்ேவன் '' என் ம் அவ ைடய 
வாக் தத்தத் க் ள்   ரேவ ப்பார்களாக. அவர்கள் ”பத் , ஒன்ப , எட் , ஏ , ஆ , ஐந் , 
நான் ,  ன் , இரண் ,  ஜ்யம்“ என்  எண்ணி, இவ் டம்  ட் ச் ெசல்வார்களாக. அவர்கள் 
கட் ல்களில்  ந் ம், ேடா களி  ந் ம் எ ந்  நடப்பார்களாக. அவர்கைளக் 
கட் ப்ேபாட்  க் ம்  யா    ந்  அவர்கள் எ ந்  ந் , ம த் வர,்  ஞ்ஞானிகள் , 
மற்ெறவ ம் ஒன் ேம அ ந் ராத அந்த  ண்ெவளிைய அைடவார்களாக. அந்த இடத் ல்  ேதவன் 
எப்ெபா  ேம  ேதவனா  க் றார்.  அவர்  என்ெறன்ைறக் ம்  ேதவனாக  இ ப்பார்  என்பைத
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ேதவ ைடய வல்லைமயான  ேவதாகமத் ன்   ஞ்ஞான ஆராய்ச்  ன்   லம், இல்ைல, 
ஆ க் ரிய ஆராய்ச்  ன்   லம் வாக்களித் ள்ள . அவர ்என்ெறன்ைறக் ம் ேதவனா  ப்பார். 
அவர ் தம  வார்த்ைதைய நிைறேவற்றக்   ய   வற்றவர,் சர்வ சக் பைடத்தவர,் சர்வ 
வல்லைம ள்ளவர், சர்வ யா . அவர ் எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய வல்லவர். 
  வா க் றவர்க க்  எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய வல்லவர்.   வா க் றவர்க க்  எல்லாம் 
  ம் என்  அவர ்வாக்களித் ள்ளார். ேதவேன, இைத அ   ராக.

ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைகக்  ெச ெகா க்காமல்  வ  
தப் த் ரி ம் மனித ம் ஸ் ரீக ம் ைபயன்க ம்  ெபண்க ம் இன்  காைல; நாம் கைட  
எண்ணிக்ைகக்  வந்   ட்ேடாம் என்பைத அ ந்  க் ேறாம். எந்த ேநரத்  ம் '' ஜ்யம்'' என்  
ெசால்லப்பட்  சைப ேபாவதற்  ஆயத்தமா ள்ள . ெசய்     ெப வைத நாம் காண் ேறாம். 
ேநற் ர  நாம்   ன  ேபால் உபத் ரவம்  ெப  வைத நாம் காண் ேறாம். ேநரம் 
ச பமா  க் ற  என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். இறங்  வரிைச ன்  எண்ணிக்ைக 
  ந்  ட்ட . சைப காலங்கைள ஜனங்களிடம் ெகாண்  வந் , எல்லாவற்ைற ம் எ த்  அைத 
நி  க்க இந்த ேமைட ன்  ேமல் எங்க க்  நீர ்உத ெசய் ர.் இப்ெபா   எந்த ேநரத்  ம் அ  
சம்ப க்கக்   ம். வானத்ைத ம்   ைய ம்   ஷ் த்த சர்வவல்லைம ள்ள ேதவேன, உம  
இரக்கங்கைள ஜனங்களின்  ேமல் அ ப் , அவர்க க்காக நீர ் ேச த்  ைவத் ள்ளைவகைள 
அவர்க க்  அ   ராக. இைத இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம்.
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இப்ெபா   ஒவ்ெவா  மனித ம் ஸ் ரீ ம் தைல வணங்   க்கட் ம். இன்  காைல 
இங் ள்ள யாரா  ம்   ஸ் ைவ தங்கள்  ெசாந்த இரட்சகராக அ யாம  ந் , அவைர 
அ ந் ெகாண்  ேதவ ைடய   ைப னால்   ண்ெவளி  ரனின்  நிைலைய அைடந்  
எ த் க்ெகாள்ளப்ப த ல்  ெசல்ல   ம் னால், உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ,  “சேகா. 
 ரன்ஹாேம, நான்  ஆயத்தமா  க் ேறன் . நான் எ த் க்ெகாள்ளப்ப த ல்  ெசல்ல 
ஆயத்தமா  க்க   ம்  ேறன் . எனக்காக ெஜ  ங்கள் ” என்     ர்களா? ேதவன் உன்ைன 
ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக, உன்ைன ம், ேதவன் உன்ைன 
ஆ ர்வ ப்பாராக, உன்ைன ம். ெவளிேய, உள்ேள, நீங்கள்  எங்  ந்தா ம் உங்கள்  கரங்கைள 
மாத் ரம் உயர்த் ங்கள் . அதன்  லம்,“ேதவேன, என்ைன உள்ேள இ த் க் ெகாள் ம்” என்  
ெசால் ங்கள். ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக.  “நான் இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைகைய 
ேகட்க ேவண் ம். அைத நான் ேகட்க ேவண் ம். நான் பா காப்பாக இ க் ேறன்  என்பைத அ ய 
  ம்  ேறன் . அக் னி  றப்பட்  ெசல் ம்ேபா  நான்   ைர வண்  ல் இங்  
உட்கார்ந்  க்கப்ேபாவ ல்ைல. நான்  ேமாட்டார் வாகனம்  ஓட் ம் சைப ல் இ க்கப் 
ேபாவ ல்ைல. நான் தைரக்  ேமல் எ ம்    த்  அ க சத்த  ம் சைப ல் இ க்கப் 
ேபாவ ல்ைல. என்ைன சந் ர க் ம்  நட்சத் ரங்க க் ம் அப்பால் ெகாண்  ெசல்லக்  ய 
சைப ல் இ க்கேவ   ம்  ேறன் . நான் இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைகைய ேகட்க 
  ம்  ேறன் , ஏேதா ஒ  ஸ்தாபனத் ன்  ேகாட்பாட்ைட அல்ல. ஆனால் நான்   ஸ்  ல் இ ந்  
ெகாண் , மனித அ  க் ம் எட்டாத உயரத் க்  பயணம் ெசய்ய   ம்  ேறன் . நான் ேபாக 
  ம்  ேறன்”
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நாம் ெஜ ப்பதற்   ன் , ேவ  யாரா  ம் உள்ளனரா? இளம் ெபண்ேண , ேதவன் உன்ைன 
ஆ ர்வ ப்பாராக. இைளஞேன, ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உன்ைன 
ஆ ர்வ ப்பாராக,  ன்னால் உள்ள உன்ைன ம். உன்  கரத்ைத நான் காண் ேறன் , ேதவன் 
நிச்சயம் அைதக் காண் றார். என் சேகாதரேன, உன்ைன ம் உன்ைன ம், சேகாதரேன.  “அந்த 
இறங் வரிைச எண்ணிக்ைக ல்  நான் இ க்க   ம்  ேறன் . ேதவேன, பாரமான யாவற்ைற ம்  
நான் தள்ளி டட் ம்.'' சேகாதரேன, ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக.  ”நான் பாவம் 
அைனத்ைத ம் தள்ளி ட   ம்  ேறன் . சேகாதரேன, எனக்  ேகாபம் அ கம் வ  ற . அைத 
ைவத் க்ெகாண்  என்னால் அ ல் ெசல்ல   யா . ேதவன் அைத என்ைன  ட்  
எ த் ப்ேபா ம்ப க்  ெஜ  ங்கள் . சேகா.  ரன்ஹாேம, நான்      ம  அ ந்  ேறன் . 
அைதச் ெசய்ய எனக் ப்  ரிய ல்ைல. அைத நான்  ட்   ட ேவண் ெமன்  ெஜ  ங்கள் . 
நான்  ைக   க் ேறன் . அைதச் ெசய்ய எனக் ப்  ரிய ல்ைல. அைதச் ெசய்ய எனக் ப் 
 ரிய ல்ைல என்பைத ேதவன் அ வார். ஆனால் அ  என்ைனச்  ைறப்ப த்  ட்டதால்  
அைதெசய்  ெகாண்  க் ேறன் . அைத  ட்  ட என்னால்   ய ல்ைல. அ  தவெறன் ம் 
அைத ெசய்யக்  டாெதன் ம் எனக் த் ெதரி ம். ேவெறா  காரியம், நான் வார்த்ைதைய 
சந்ேத த்  வந்  க் ேறன் , அ  உண்ைமதானா என்  நான்  யந்த ண் . ேதவேன, எனக்  
உத  ெசய் ம். சரியான எல்லாவற்ைற ம் நான் நிைன ல் ெகாண்  அைத   வா ப்ேபனாக 
நான் இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைகைய ேகட்க   ம்  ேறன் . ேதவ ைடய வார்த்ைத ஒன்ைறக் 
  வைத நான்  கா ம்ேபா , அைத ''ஆெமன் '' என் ம் ெசால் னால்  ஆேமா த் , ஆண்டவேர, 
அ  நீர ் என்    ம் நிைலைய அைடய   ம்  ேறன் .'' இப்ெபா   எல்ேலா ம் . . .  ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, உங்கள்  ஒவ்ெவா வைர ம்.
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இங்  யாரா  ம் இன்  காைல  யா ப்பட்  ந் ,  “சேகா.  ரன்ஹாேம, நான்  ஒ  
  ஸ்தவன் , ஆனால் நான் ... நான் பரி த்த ஆ ையப் ெபற்  க் ேறன் . இப்ெபா   நான் 
ஆகாய  மானத்ைத  ட் க்  ேழ இறங் , இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைகக்  
ஆயத்தமா  க் ேறன் . நான்  எல்லா தமான ஸ்தாபனங்கைள ம்  ட்  ெவளிேய வந் , 
இறங் வரிைச எண்ணிக்ைகைய ேகட் க் ெகாண்  க் ேறன் . இப்ெபா   சேகா. ரன்ஹாேம, 
இன்  காைல ல்  இந்த  ஒ  காரியத்ைதக்   ற    ம்  ேறன் .  நான்   யா யா  க் ேறன் .
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நான் கர்த்த க்காக இன் ம்  ல ஊ யம் ெசய்ய ேவண் யதா ள்ள . நான்  இறங்  வரிைச 
எண்ணிக்ைகைய ேகட் க்ெகாண்  க் ேறன் . ஆனால் நான்  கமைடய   ம்  ேறன் . நான் 
இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைகைய ேகட் க்ெகாண்ேட அந்த வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் என் 
கால ைய ைவக் ேறன்” என்   ற   ம்   ர்களா? இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைக என்ப  
என்ன? ேதவ ைடய வார்த்ைத .  அ   ழ்வைரக் ம் எண்ணப்ப  ற . அவர ் ேநற் ம் இன் ம் 
என் ம் மாறாதவரா  க் றார்.  “அவர ்  கமளிப்பவர் என்பைத இன்  காைல ல் ேகட்க 
  ம்  ேறன்; என் ைககைள யர்த்  'சேகா.  ரன்ஹாேம எனக்காக ெஜ  ங்கள் ' என்  
ேகட் க்ெகாள்ளப் ேபா ன்ேறன் .  ' 'ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. இப்ெபா    ன்னால் 
வா ங்கள்.  டம் ஜனங்களால் நிரம்  வ  ன்ற ,  ற்  ம் ஜனங்கள் , தைர  ம்  ட்டமாக. 
நம்மால் ெஜபவரிைசைய ைவக்க   யா . அவர்கள்  வர்கைளச்  ற்  ம் எல்லா டங்களி ம் 
நின் ெகாண்  க் ன்றனர். நாம் ெமாத்தமாக     க் ேறாம். நாம் ெஜபவரிைசைய 
ைவக்கேவண் ய அவ ய ல்ைல. நீங்கள்  அந்த நீங்கள்  அந்த... நீங்கள்   ண்ெவளி  ரன்.

நீங்கள்   ண்ெவளி  ரன். நீங்கள்   த்த க் ம் அப்பால் ெசல் ன் ர்கள்.  த்தர் 
எல்லாவற்ைற ம்   வா க்க ல்ைல. ெவஸ்  ைககைள ைவத்  ெஜபம் பண்ணினார் 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் எண்ெணய்    ெஜபம் ெசய் ன்றனர.் நீங்கள்   ண்ெவளி  ரர,் மனித 
அ  க்  அப்பால் ெசன்   ட் ர்கள் . வார்த்ைத அவ் தம் உைரப்பதால் , நான் ெசன்  
ெகாண்  க் ேறன் . நீங்கள் , '' த்தர்   வா க்க ல்ைலயா? அ  வார்த்ைத இல்ைலயா?“ என்  
ேகட்கலாம். ஆம், ஆனால் ெவஸ்  அவைரக் காட்  ம் ேமேல ெசன்றார.்  ”நல்ல , ெவஸ்  
எண்ெணய்    ெஜபம் ெசய்தார,் அப்ப  ஏேதா ஒன்ைற ெசய்தார.் அைத நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா?“ ஆம், அ  உண்ைம .  ' 'ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர்  சா கைளத்  ரத் னர். 
''ஆம்.  ”அவர்கள்  யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள ைவத்   கப்ப த் னர.்'' ஆம், அ  
உண்ைமெயன்  எனக் த் ெதரி ம், ஆனால் ெதாடர்ந்  ெசல் ங்கள் . ெதாடர்ந்  ெசல் ங்கள்! 
ெவஸ்   த்தைர  ன் ேநாக் ப்பார்க்க ல்ைல, ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் ெவஸ் ையப் 
 ன்ேநாக் ப் பார்ப்ப ல்ைல. நா ம்  ட ெபந்ெதெகாஸ்ேத னைரப்  ன் ேநாக் ப் 
பார்ப்ப ல்ைல. நாம்  ண்ெவளி  ரர.் நாம் அைதக் கடந்  ெசன்   ட்ேடாம். நாம் ெதாடர்ந்  
ெசல்ேவாம்.   ஸ்  அவ் தம்   னார!்
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நீங்கள்  எப்ப  அைத ெசய்  ர்கள்? ' 'நீர ் வந்  என்  மாரத்  ன்  ேமல் உம  ைககைள 
ைவ ம், அப்ெபா   அவள் ெசாஸ்தமாவாள்“ என்றான்  அந்த  தன். இேய  ெசன்  அவ க்காக 
அைத ெசய்தார,் அ  உண்ைம. ஆனால்  ண்ெவளி  ரனா ய ேராமப் ேபார ் ேசவகன்  
 ஷயத் ல் ,  ”ஆண்டவேர, நீர ் என்  ட் க்  வ வதற்  நான்  பாத் ரன்  அல்ல. ஒ  வார்த்ைத 
மாத் ரம் ெசால் ம்“ என்றான் . அவர ்ஏற்கனேவ அைத ெசால்  ட்டார.் அ தான்.

இப்ெபா   நம  இ தயங்கைள ேதவனிடத் ல்  உயர்த் ேவாம். நம  கரங்கைள 
ேதவனிடத் ல்  உயர்த் ேவாம், நம  இ தயங்கைள ம் அவரிடத் ல் உயர்த் ேவாம். 
உங்க ைடய ேதைவ எ வா  ந்தா ம் -  இரட் ப் , பரி த்தமாக்கப் ப தல், பரி த்த ஆ  ன் 
அ ேஷகம், ெதய் க  கம் ெப தல் எ வா  ந்தா ம் உங்கள்  கரங்கைள யர்த்  உங்கள்  
இ தயங்கைள ேதவ ைடய ச கத் ல் நி த் , நீங்கள்    ஸ்  இேய  ல் உன்னதங்களில் 
உட்கார்ந்  ெகாண்  க்  ர்கள்  என் ம், நீங்கள்  அந்த   வாசத் ன்   ண்ெவளி  ரர ்
என்பைத ம் உண  ர்களாக. என்ன? இேதா எண்ணிக்ைக வந்  ெகாண்  க் ற !  “பத் , 
ஒன்ப , எட் , ஏ , ஆ , ஐந் , நான் ,  ன் , இரண் ....''ஓ இேய ேவ, இப்ெபா   வா ம்! 
நாங்கள்  அவ ைடய நாமத் ன்  வல்லைமைய  ன்  ைவக் ேறாம். ேநற் ர  நாம் கண்ட  
ேபால், ப ல் ஒ  மனிதைன   டனா ம் ப  ச த்தான் ,ஆனால் ேவெறா வன்  தன்   ப்பம் 
ேபால் அவைன நடத் ம்ப   ட் க் ெகா த்தான் . இேய  எல்லா தமான அற் தங்கைள ம் 
ெசய்தாெரன்  காண் ேறாம் . ஆ  ம் அவ ைடய வாழ்க்ைகப ் பாைத ன்     ல்  அவர ்
அ க்கப்பட்டார,்  கத் ல்  ப்பப்பட்டார.் இைவ எல்லாம்  அவ க் ச் ெசய்யப்பட்ட . ஜனங்கள்  
அைத  ரிந்  ெகாள்வ ல்ைல. அ  உண்ைமெயன்பைத உ  ப்ப த்த ேதவன் அைத ெசய் , 
அதன்  ற  ஜனங்களின்    வாசத்ைத பரீட் க் றார.்
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கர்த்தாேவ, நாங்கள்  இங்  நின்  ெகாண்    வ ம் பார்ைவ ழந்தவர்கள்  
பார்ைவயைடய ம்,  யா கள்; ஜனங்கைள நிழ  ம்  ற் ேநாய்கள்   ணமாவைத ம் 
கண்  க் ேறாம். மரித் ப்ேபாய் பல மணிேநரம்  டத்தப்பட்டவர்கள்  ண் ம் உ ர்ெபற்  
எ வைத நாங்கள்  கண்  க் ேறாம். அ  எங்கள்  மகத்தான   ஸ்  என் ம் அவ ைடய 
சரீரத் ல் நாங்கள்  ஒ   ண்ெவளி  ரர ்என் ம் அ ந்  க் ேறாம். இப்ெபா   இறங்  வரிைச 
எண்ணிக்ைக நடந்  ெகாண்  க் ற , இன்  காைல நாங்கள் , எங்கள்   கத் க்காக ம், 
எங்கள்  இரட் ப் க்காக ம், எங்கள்  எல்லா ேதைவக க் ம்   வா க்கப் ேபா ன்ேறாம். 
ஏெனனில் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் நாங்கள்  அைதக்ேகட்டால்  அவர,் “என் நாமத் ல் நீங்கள்  
என்  தாைவ ேவண் க்ெகாள் வெத ேவா, அைத நான்  ெசய்ேவன்” என்  வாக்களித் ள்ளார். 
எனேவ இப்ெபா   நாங்கள்  ெசய்யேவண் ய ஒன்ேற ஒன் . அவ ைடய நாமத்ைதக் 
 ப்  வேத, அ  நடந்ேதயாக ேவண் ம். நாங்கள்  இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைகைய 
ேகட் க்ெகாண்  க் ேறாம்.
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கர்த்தாேவ, பா களா ய  லர ் ைககைள யர்த் னர். அவர்கள் இறங்  வரிைச 
எண்ணிக்ைகக்காக காத் க் ெகாண்  க் ன்றனர.் அப்ெபா   அவர்க ைடய இ தயத் ல் 
ஒ  மா தல் ஏற்பட் , பைழய  ய காரியங்கள்  எ பட் ேபாம்.  ைக   க் ம்  பலர் அைத  ட் 
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"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7

21இறங்  வரிைச ல் எண் தல்

 ட ஆயத்தமா ள்ளனர். ெசய்யத்தகாத ெசயல்கைள  ரிந்  வந்த பலர ் அைத ட்   ட 
ஆயத்தமா ள்ளனர். ஏெனனில் இன்  காைல சைபக் த் தைடயா  க் ம் எல்லாவற்ைற ம் —- 
 யா    ந்  பாவம் வைரக் ம் —- எ த் ப்ேபாட்  இந்தசைப   தைலயா ம்ப  நாங்கள்  
சர்வவல்லைம ள்ள ேதவைன இேய    ஸ்  ன் நாமத் னால் ேவண் க் ெகாண்  க் ேறாம். 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல், வல்லைம ம்,   ேசஷத் ன்  வல்லைம ம், பரி த்த ஆ  ன் 
அக் னி ம்  தறத ்ெதாடங் , ேதவ ைடய மகத்தான  ண்ெவளி  ரர்கள் தங்கள்  இ தயத் ன்  
வாஞ்ைசக்  இன்  பறந்  ெசல்வார்களாக. சர்வல்லைம ள்ள ேதவேன, இைத அ   ராக. 
இவர்கள் உம் ைடயவர்கள். இவர்கள் தங்கள்   கத்ைத ம், தங்கள்  இரட் ப்ைப ம், தங்கள்  
ேதைவகள்  அைனத்ைத ம் ெபற் க்ெகாள்வார்களாக. இவர்கைள உம் டம் ஒப்  த் , என் 
ெஜபத் டன்  இேய    ஸ்  ன்  இரத்தம் இன்  காைல   யதாக உள்ள ப   டத் ன்ேமல்  
 டத்  ேறன் . இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் அவர்கள் ேகட் க் ெகாண்டைதப் 
ெபற் க்ெகாள்வார்களாக. அதற்  ஜனங்கள்  (சேகா.  ரன்ஹா ம் சைபேயா ம் ேசர்ந்  
“ஆெமன் ” என் ன்றனர்)

எனேவ இைத   வா  ங்கள் ! அ  அப்ப ேய ஆகக் கடவ ! நான் இைத   வா க் ேறன் . 
நான்   வா க் ேறன் . ஆெமன். அவர ் ேதவெனன்  நான் அ ந்  க் ேறன் . ேதவ ைடய 
மகத்தான சாதைனக்  நாம் ஆயத்தமா  க் ேறாெமன்  நான்  அ ந்  க் ேறன் . அவ ைடய 
சாதைன என்ன?   ைய  ட் ச் ெசல்வ .  ண்ெவளி  ரன்  சந் ர க் , ேவெறா    க் ச் 
ெசல் றான் . ேதவ ைடய சைபேயா (ஆகாய  மானத்   ந் ,   ைர சவாரி   ந்  
இப்ப யாக)  ண்ெவளி  ரனாக ேவெறா  உலகத் க்  ெசல் ற , அ தான் பரேலாகம். 
இறங்  வரிைச எண்ணிக்ைக நடந்  ெகாண்  க் ற . ஆெமன். அவைர நீங்கள்  
ேந க்  ர்களா? அப்ப யானால் நாம் கரங்கைள யர்த் ,  “நான் அவைர ேந க் ேறன் , நான் 
அவைர ேந க் ேறன் ,  ந்  அவர ் என்ைன...'' என் ம் பாடைலப் பா ேவாம். கர்த்த க்  
ஸ்ேதாத் ரம்! இன் ர  உங்கைள நான் கா ம்  வைரக் ம் ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.”
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