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மாைல வணக்கம், நண்பர்கேள, இன் ர  இங்  வந் , உண்ைமயான உற்சாகத் டன்  
பாடப்பட்ட பாடல்கைளக் ேகட் , இந்த அ ைமயான இைச   ந்ைதக் ேகட்  ர த்த  ஒ  
 லாக் யேம, நான்  ம் ைய கவனித் க் ெகாண்  ந்ேதன் , பாடல்கைளப் பா ம் ேபா   ம்  
உணர்ச்  வசப்ப வ  ேபால், நா ம் நம  ெசாந்த வாழ்க்ைக ல் ேதவ ைடய காரியங்கள்  
அைனத்  ம் உற்சாகம்  ெகாள் ேவாமானால், நாம்  ன்ேன ேவாம், அந்த ைபயைன நான் 
உண்ைம ல்  பாராட்  ேறன் . அவன் தந்ைத எங்க க்  ெந ங் ய நண்பர.்
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ஒ  ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன் . ' 'அைத ேப த்  ர்மானிக்க   ம்  ேறன் '' என்  அந்த 
ெபண்கள் பா னார்கேள, பல ஆண் க க்   ன்  நான் இங்  வந்  ந்த ேபா  பா ன அேத 
பாடற்  வா இ ? அந்தப் பாடைல நான் எங்ெகல்லாேமா ேத க் கண்    க்க  யன்ேறன் . 
எனக்  ேசாதைனகள் ேநர்ந்த இ ளின்  ேநரத் ல், ''நான் ேப த்  ர்மானிக்க   ம்  ேறன் '' என்  
எண்ண  யன் ள்ேளன் .  ம்  மக்கயர,் அந்த பாடைல ஒ ப்ப   ெசய்  க் றாயா? அப்ப  
ெசய்  ப்பாெயன நம்  ேறன் . பா ங்கள்? அைத இைசத் தட் ல்  ப   ெசய்  க் றாயா? 
அப்ப யானால், அ  எனக்  ேவண் ம்.  ' 'என்பாைத மங்கலா  க் ம் ேபா , அவர ் என்ைன 
ேந ப்பார,்'' என்  நான்  எண்ண  யன் ள்ேளன் . பா ங்கள்? அந்த அழகான  ேயான்  பாடைல 
நான் நிச்சயம் ர த்ேதன் .

நான் ேகள் ப்ப  ேறன் , எனக்  நிச்சயமாக ெதரிய ல்ைல, அ த்த ஞா   
நடக்க  க் ம் வர்த்தகரின்  கன்ெவன்ஷனில்  இேத பாடற்   பாடப் ேபா றெதன்  
நிைனக் ேறன் . அ  சரிெயன்  நிைனக் ேறன்  -  நான் தவறாகப்  ரிந்  
ெகாள்ள ல்ைலெயன்றால் , அ த்த ஞா   இரண்  மணிக் . இந்த  தமாக பா தல் 
உங்க க் ப்  ரியம். நமக்காக ம ப  ம் பா வதற்ெகன அவர்கள் அங்  ப்பார்கள் . நாைள 
இர  அவர்கைள  சா க் க் ெகாண்  ெசன் , அங்  பாடைவக்க ேவண் ம். அ  
ஜனங்க க்  ஆ ர்வாதமா  க் ெமன்ப  உ  .
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நாைள இர  சான்  வாத்தகரின்  சங்கம்.  சானி ள்ள ரமாதா சத் ரத் ல்  நாங்கள்  நாைள 
இர  இ ப்ேபாம்.  னிக்ஸ்   சானின்  எல்ைலப்  றத் ல் உள்ளெதன்  உங்கள்  அைனவ க் ம் 
ெதரி ம். பா ங்கள்? அரிேசானா ன்  மகத்தான ெபா ளாதாரத் ல்   ட்டாளி   மக்கள்  என் ம் 
 ைற ல், நீங்கள்  அைனவ ம்  அங்  ப்ப ல் நாங்கள்  ம ழ்ச்  ெகாள்ேவாம். நாங்கள்  
மைல ன்  ேமல் உள்ேளாம். நீங்கள்  பள்ளத்தாக் ல்  இ க்  ர்கள் . நாங்கள்  உங்கைளக்  
காட்  ம்  மார ் இரண்டா ரம் அ  உயரத் ல் உள்ேளாம் என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் , 
பா ங்கள். எனேவ அந்த நகரத் ன்  எல்ைலப்  றத்  ள்ள உங்க டன்  இன் ர  ஐக் யங்  
ெகாள் வைதக்   த்  நாங்கள்  நிச்சயம் ம ழ்ச் யைட ேறாம். நாைள இர  அரிேசானா ன்  
 க் ய இடத் ல்   சான் வர்த்தக சங்கத் னரின்    ந்  நைடெப ம் என்பைத ஞாபகம் 
ெகாள் ங்கள் . அதற்க த்த நாள் இர  நாங்கள்  -  அந்த சைப ன்  ெபயர ்மறந்  ட்ட , அ  
ெதன்பாகம் அெசம் ளி.  ற   தன் இர  நாங்கள்  இெலவன்த் அண்  கார்ஃ ல்  
என்  டத் ல் இ ப்ேபாம் -  அங் ள்ள அெசம் ளிஸ்  ஆஃபகாட் சைப என்  நிைனக் ேறன் . 
 ற   யாழனன்  கன்ெவன்ஷன்   வங்  ற .

நீங்கள்   க ம் நல்லவர்கள், இந்த வாரம் அ ைமயான ஐக் யத் ன்  த ணம் 
எங்க க்  ந்த  -  மாரிேகாபா பள்ளத்தாக்  ம் உள்ள சைபக டன்   ட. நாங்கள்  
எ ர்பார்த்தைத  ட கர்த்தர் எங்கைள அபரி தமாக ஆ ர்வ த்தார். இடங்கள்  ஜன ெந க்கம் 
ெகாண்  ஜனங்கள்  ெவளிப் றத் ல் நின்  ெகாண்  ந்தனர.் வார்த்ைத ன்  ேபரில் ஒ  
மகத்தான ஐக் யம் உண்டா  ந்த . ேபாதகர்கள் வ ைக தந்தனர். நான்  ேபாதகரா ய சேகா. 
அ ட்லாைவக் கண்ேடன் . நாங்கள்  நடத் ன ஒவ்ெவா  ஆராதைன  ம் அவைரப் கண்ேடன்  
என்  நிைனக் ேறன் . மற்றவர்கள் ஒ  சைப   ந்  மற்ெறா  சைபக்  வந்  ந்தனர். 
அப்ப த்தான்  ெசய்ய ேவண் ம். ஒ வேராெடா வர் ஐக் யங்  ெகாள் தல்  என்ப  எனக்  
 க ம்  ரியம்.
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வேயா ப சேகா. பாஸ்வர்த் ம ைமக் ள்   ரேவ த்   ன்  நான்  ஆண் களா   ட்டன. 
அவர ்என்னிடம், ''சேகா.  ரன்ஹாேம, ஐக் யம் (fellowship) என்றால் என்னெவன்  உங்க க் த் 
ெதரி மா?'' என்  ேகட்டார.்
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நான்,“ெதரி ம் என்  நிைனக் ேறன் '' என்   ைடயளித்ேதன் .

அவர,் “இரண்  ேபர ் (fellows) ஒேர கப்பைல (ship) ப ர்ந்  ெகாள் தல்  தான் அ '' என்றார். 
அ  உண்ைம. இரண்  ேபர ்ஒேர கப்ப ல் இ த்தல். அப்ப த்தான்  நா  க் ேறாம்.

இன் ர  நான்     ப்பவர்கைளக் கா ம் ேபா ,  ன்  இங்  கண் ராத என் 
நண்பர்கைள இங்  காண்ப ல் ெப  ம ழ்ச்  அைட ேறன் . அவர்கள் ெகன்டக் , இந் யானா, 
ஓைஹேயா ேபான்ற இடங்களி  ந்  இங்   ஜயம் ெசய் , இவ் டத் ல்  அமர்ந் ள்ளனர். 
இன் ர  அவர்கள் இங்  ப்ப ல் நாங்கள்  நிச்சயம் ம ழ்ச் யைட ேறாம். நீங்கள்  மற்ற 
 ட்டத் க் ம் வந்  க்கக்   ம். ஆனால் அ  ெபரிய கட் டமாக இ ந்தப யால், உங்கைள 
கண்   க்க   ய ல்ைல. கர்த்தர் தாேம உங்கைள அ கமாய் ஆ ர்வ ப்பாராக.
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நான் இங்      ேநரம் தங்கப ்ேபா ன்ேறன் . இன் ர  என்   ம்பத் னைர காரில்  ட் ச் 
ெசல்ல ேவண் ம். நாைள  சானில் நடக்க   க் ம்  ட்டத் க்  நாங்கள்  ஆயத்தமாக 
ேவண் ம். எனேவ ஆராதைனக் ப்  ற  இன் ர  நாங்கள்   றப்பட் ச் ெசல்ல ேவண் ம். அ  
 ற்  ப்பைதந்  ைமல் ெதாைல ல் உள்ள , நீளமான வனாந்தரப்ப  , எனக் த்  க்கமா ம், 
கைளப்பாக ம் உள்ள . எனேவ உங்கைள ேவகமாக அ ப்  ட  யல் ேறன் .
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இன்  காைல நான்  ர்க்கதரி ைய மைல ன்  உச் க் க் ெகாண்  ெசன்ேறன் . நான்... அ  
ேநற்  இர , அல்லவா? இன்  காைல ேவெறான்ைறக்   த்  நாம் ேப ேனாம். உங்கள்  
ேவைலக்  நீங்கள்  தாமதமாகச் ெசன்றால் , எனக் ப் பரவா ல்ைல. நீங்கள்  அவ்வப்ேபா  
ஓரிரண்  நாட்கள்  ெசல்லாம  ந்தால் பரவா ல்ைல. ஆனால் ஞா   பள்ளிக்  வ வதற்  
மாத் ரம் தவற ேவண்டாம். பா ங்கள், எனேவ நீங்கள்  ஞா   பள்ளிக்  வர ேவண் ெமன்  
நாங்கள்    ம்  ேறாம்.

இன் ர  நாம் வார்த்ைதைய அ  வதற்   ன் , ஆக் ேயாைன ெஜபத் ன்   லம் 
அ  ேவாம். அதற்   ன் , இந்த அ ைமயான பாடல்     ன க்  -  இந்த ேதவ ைடய 
 ள்ைளக க்  -  இைதக் ற   ம்  ேறன் . அவர்கள் அ ைமயாக பா னதற்காக அவர்கைள 
நிச்சயம் பாராட்  ேறன் . சேகா.  ர ் ஆராதைனைய என்னிடம் ஒப்பைடத்  ட்  ெமல்ல 
ந   ட்டார். நான் ஆராதைனைய அவரிடம் ஒப்பைடக்க ேவண் ெமன்  ந்ேதன் . ஆனால் அவர ்
ெவளிேய ந    ட்டார.் அவ ைடய அழ ய மைன  இங்  உட்கார்ந்  ப்பைதக் காண் ேறன் . 
இப்ெபா   நாம் ெஜபத் ற்காக தைல வணங் ேவாம்.
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கர்த்தரா ய இேய ேவ, இன் ர  ம ப  மாக உம் டம் வந் , நீர ்எங்க க்  அளித் ள்ள 
எல்லாவற் ற்காக ம் உமக்   தலாவதாக நன்  ெச த்  ேறாம். எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக, நீர ்
எங்க க்  நித் ய  வைனத் தந்  க்  ர,் அ ேவ  ரதானமா ள்ள . நாங்கள்  ம ப  ம் 
சந் ப்ேபாம் என்  அ ந்  க் ேறாம்; இவ் ல ல் அல்ல, இனி வரப்ேபா ம் உல ல் . உம  
வார்த்ைதைய இன் ர  ஆ ர்வ  ம் . இந்த பாடல்கைள நீர ்ஆ ர்வ த்ததற்காக உமக்  நன்  
ெச த்  ேறாம். நீர ் ெதாடர்ந் , பாடல்கைள ம், பாடகர்கைள ம், இச்சைப ன்  ேபாத 
கைர ம்,  ட்டாளி ேபாதகர்கைள ம்,  ப்பர்கைள ம், தர்மகர்த்தாக்கைள ம், இ  எதற்காக 
நிற் ன்றேதா அைவயைனத்ைத ம் ஆ ர்வ க்க ேவண் ெமன்  ெஜ க் ேறாம்.  தாேவ, 
இவர்கைள ஆ ர்வ  ம்.
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இன் ர  அளிக்கப்பட  க் ம் ெசய் ைய - அதற்ெகன்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட் ள்ள இந்த  ல 
வார்த்ைதகைள -  ஆ ர்வ க் மா  ெஜ க் ேறாம். அத டன்  சந்தர்ப்பத்ைத நீர ்ேசர்த் , உம  
ஆ ர்வாதங்கைள எங்க க்  அ  மா  ெஜ க் ேறாம்.  யா யஸ்தர் அைனவைர ம் 
 ன்பப்ப  றவர்கைள ம் நீர ்  கப்ப த் ம். இன் ர  மனித ம், ஸ் ரீக ம் தரிசனத்ைத 
 ர த் க் ெகாண் , இக்கைட  நா க்ெகன ேதவன் வ த் ள்ள  ட்டம் என்னெவன்பைத 
அ ந்  ெகாள்வார்களாக! நாங்கள்  ெசய்ய ேவண் ய ஒன்ேற ஒன்  அவ ைடய  ட்டத் க் ள்  
 ைழந்  ெகாள் தேல, அப்ெபா   மற்ெறல்லாேம தானாகேவ சரியாக அைமந்    ம். 
அப்ப த்தான்  அவர ் எங்க க் க் கற் த் ள்ளார.் அவர,்  ' ' தலாவ  ேதவ ைடய 
ராஜ்யத்ைத ம், அவ ைடய நீ ைய ம் ேத ங்கள் , அப்ெபா   இைவகெளல்லாம் உங்க க்  
 ட ெகா க்கப்ப ம்'' என்றார். எனேவ, இன் ர  நாங்கள்  இராஜ்யத் ன்  ஆ ர்வாதங்க க் , 
இராஜ்யத் ன்   ட்டத் க்    ம்ப வந் , உம்ைமக்   த்  அ ந் ெகாள்ள அ ள்   ரி ம். 
இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

நான் அ கமாக ேப  வந்த காரணத்தால் , என் ெதாண்ைட     கரகரப்பா ள்ள . இங்  
உஷ்ணமா ள்ளெதன்  அ ேவன். நின்  ெகாண்  க் ம் எல்லா க்காக ம்  க் யமாக 
 வற்றண்ைட நின்  ெகாண்  க் ம் ஸ் ரீக க்காக ம், அைற ல் நின்  
ெகாண்  ப்பவர்க க்காக ம் நான் வ ந்  ேறன் .   மானவைர நான் ேவகமாக   க்கப் 
பார்க் ேறன் . நான் ப க் ம் ேபா  அல்ல  ேப ம்ேபா , எங் ம்  ரசன்னமா ள்ள ேதவன் 
இங் ம்  ரசன்னரா  க் றார் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . ெசன்ற ைற நாங்கள்  
இங்  ந்த ேபா , ஒ  சேகாதரன்  வ ப்  ேநாயால் அவ   ம் ஒ வைரக்   த்    னார.் 
ேதவனால்  ற்  ேநாைய ம், வ ப்ைப ம், அ  எ வா  ந்தா ம்  கப்ப த்த    ம். அவர ்
ஏற்கனேவ அைத ெசய்    த்   ட்டார.் நீங்கள்  மாத் ரம் அைத   வா க் ம்ப  அவரால் 
ெசய்யக்  மானால் நீங்கள்  இன் ர  இரட் க்கப்பட ல்ைல, நீங்கள்  ஆ ரத்  ெதாளா ரம் 
ஆண் க க்   ன்ேப இரட் க்கப்பட்   ட் ர்கள். ஒ க்கால் இன் ர  அந்த இரட் ப்ைப 
நீங்கள்  ஏற் க்ெகாள் ர்கள் . ஆனால் அதற்கான  ரயம் ஏற்கனேவ ெச த்தப்பட்   ட்ட , கடன் 
ெச த்   ர்க்கப்பட்ட . உங்கைள அட  கைட ல்   சா  ைவத்  ந்தான் . இேய  வந்  
உங்கைள  ட் க் ெகாண் , கத கைளத ் றந்  ட்டார.் நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் ய ஒன்ேற ஒன்  
ெவளிேய நடந்  வந்  உங்கள்    தைலைய உரிைம ேகா வேத. அவ்வள தான் . கடன்  ெச த்  
 ர்க்கப்பட்ட  என்பதற்  அைடயாளமாக நீங்கள்  இேய  ட  ந்  ர ைத ெபற்  க்  ர்கள் . 
இேய , ''  ந்த '' என்  தம  கைட  வார்த்ைதகளில் ஒன்றாகக்   னார.்  ட் ன்  ஆ ர்வாதம் 
அைனத் ேம   வ மாக ெபற்    ந்த . ேதவன் பாவத் ன்  ேமல் ெகாண்  ந்த ெகா ய 
ேகாபம், அவர ்நமக்காக பாவமான ேபா ,   வைடந்த . கடன்   ர்க்கப்பட்   ட்ட .
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சாத்தா க்  இனி வல்லைம இல்ைல, அப்ப  உள்ளதாக அவன் ெபாய் ெசால்லத்தான்  
   ம். உங்களிடம் அவன் ெபாய் ெசால்  உங்கைள ஏமாற் னால், நீங்கள்  அைத ெபற் க் 
ெகாள்ளத்தான்  ேவண் ம்.  ஆனால்  சட்டப் ர்வமாக,  அவ க்  வல்லைமேய   ைடயா .
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அவ க்  ந்த வல்லைம அைனத் ம்  கல்வாரி ல் அவனிட  ந்    ங்கப்பட்ட . அங் தான்  
 ரயம் ெச த்தப்பட்ட . அவன் ெபாய் காரேனயன்  ேவெறா வ மல்ல. அவ ைடய ெபாய்க்  
நீங்கள்  ெச  ெகா க்க   ம் னால், அ  உங்கைளப் ெபா த்த . ஆனால் நீங்கள்  அப்ப  
ெசய்ய ேவண் ய அவ ய ல்ைல. இன் ர  நீங்கள்    தைலயைடந்  க்  ர்கள் . அவர ்
உங்கைள   தைலயாக்   க் றார்.

வார்த்ைத  ள்ள ஒன் , அவ ைடய   ைப னால்  நீங்கள்    தைலயானீர்கள்  என்  
உங்கைள உணரச் ெசய்ய    மானால்; வார்த்ைத அல்ல  ேதவ ைடய  ரிைய, நீங்கள்  உட்பட 
எல்லா ேம   தைலயானார்கள் என்  உங்கைள  ரிந்  ெகாள்ளச் ெசய்ய    மானால், அந்த 
அ ப்பைட ல்  அைத நீங்கள்  ஏற் க் ெகாள் ம்ேபா , நீங்க ம்   தைலயா      ர்கள். 
நீங்கள்   த் யாசமான உணர்ச் ையப் ெபற்  க்க ேவண் ய அவ யேம ல்ைல, உண்ைம ல்  
நீங்கள்  எவ் த உணர்ச்  ம் ெபற்  க்க ேவண் ய அவ யேம ல்ைல. அ  உணர்ச்  ன்  
அ ப்பைட ல்  அல்ல... இேய ,  ' 'உங்க க்  உணர்ச்  உண்டானதா?'' என்  ேகட்க ல்ைல. 
அவர,்  ' 'நீங்கள்    வா த் ர்களா?'' என்  தான்  ேகட்டார.் அ    வாசம்! நம    வாசம், 
இ  ற ம் க க் ள்ள ேதவ ைடய பட்டயத்ைதப்   த்  க் ம் பலத்த கரம். அந்த இ  ற ம் 
க க் ள்ள பட்டயத்ைத   வாசம்  என் ம் பலத்த கரம்   த் க் ெகாண்  க்க மானால், அ  
எல்லா வாக் த்தத்தங்கைள ம்  ெவட் க் ெகாண்ேட ெசல் ம்.  ல க்  தைச பல னம் 
இ க்கலாம். எனேவ அவர்களால் ெவட்ட   யா , அவர்கள்  ஒ  ஸ்தாபனத்ைத ேசர்ந்  
ெகாள் ம் அள க்  ஒ      றைல உண்டாக் வார்கள் .  லர ் நீ மானாக்கப்ப தல்  
என்பதற் ள் மாத் ரம் வர    ன்ற . ஆனால் ஒ  ெபரிய பலத்த கரம் இந்த ேவதாகமத்ைதப் 
  த் க் ெகாண்  க் மானால், அ  ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தத்ைத ம் ெவட் க் ெகாண்ேட 
ெசல் ம். அ  உண்ைம. எனேவ கர்த்த க் ள் பல ள்ளவர்களா  ங்கள் !

இப்ெபா   நான்  எ   ைவத் ள்ள   ப் க க் ப் ெபா ளாக இன் ர  ேவதத்   ந்  
ஒ  பாகத்ைத வா க்க   ம்  ேறன் . அ  நியாயா ப களின்  த்தகம்  16ம் அ காரம் 27, 28 
வசனங்களில் காணப்ப  ற . நான்  ற   ம் வதற்  ஒ  ெபா ைள இ   ந்  ெதரிந்  
ெகாள் ேறன் .
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''அந்த      ஷரா ம், ஸ் ரீகளா ம் நிைறந்  ந்த ; அங்ேக ெப ஸ்தரின்  
சகல  ர க்க ம்,  ட் ன் ேமல்   ஷ ம் ஸ் ரீக மாக ஏறக் ைறய  வா ரம் 
ேபர ் ம்ேசான்  ேவ க்ைககாட்  றைதப் பார்த் க் ெகாண்  ந்தார்கள்.

அப்ெபா    ம்ேசான்  கர்த்தைர ேநாக் க்  ப் ட் : கர்த்தரா ய ஆண்டவேர, 
நான் என் இரண்  கண்க க்காக ஒேர  ர்ைவயாய்ப் ெப ஸ்தர ் ைக ல் 
ப வாங் ம்ப க் , இந்த ஒ   ைச மாத் ரம்  என்ைன நிைனத்த  ம், ேதவேன, 
பலப்ப த் ம் என்  ெசால் .''

நியா; 16: 27-28.

கர்த்தர் தாேம தம  ஆ ர்வாதங்கைள வார்த்ைத டன்   ட் வாராக. இைத நான் ெபா ள் 
என்  அைழப்ேபனானால் , அ த்த  ல நி டங்க க் , “கர்த்தாேவ, இந்த ஒ   ைச மாத் ரம்'' 
என்பைத ெதரிந் க்ெகாள்ள   ம்  ேறன் . இன் ம் ஒ   ைச மாத் ரம், கர்த்தாேவ.
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இந்த இ வ ம் அந்த ெபரிய அரங்கத்  ள்   ைழந்த ேபா  ஏறக் ைறய  வா ரம் 
ெப ஸ்தர,் அரங்கத் ன்  உயரமான ப க்கட் களில்  உட்கார்ந்  ெகாண்   ேழ ேநாக் க் 
ெகாண்  ந்தனர ் என்  ேவத வசனம் உைரக் ற ;  க ம்  ர்த்  வாய்ந்த இரா வத் 
தைலவர்கள், அழ ய ஆபரணங்கள் அணிந்  ந்த அவர்க ைடய மைன க டன்  அவ் டத் ல் 
அமர்ந்  ந்தனர். அ  ப்பாளர், '' ம்ேசான்  தளத் ற் ள்  ைழ றான் '' என்  அ  த்தான் .

அவர்கள் எ ந்  நின் , சற்  அ  ல் வந் , தங்கள்  க த்ைத நீட் , அவைன நன்றாகக் 
காண  யற்  ெசய்  ப்பார்கள். அவர்கள்  ஒ  காலத் ல் ேபார ் ரனாக தைல  றந்   ளங் ய 
மனிதைன அப்ெபா   ஒ  மா சப்  ண்டமாக,   டனாக, ஒ   ள்ைளயாண்டான்  ைகலா  
ெகா த்  தளத் க்   ட் க் ெகாண்  வ வைதக் கண்  ப்பார்கள் . நாள்   வ ம், அந்த 
அைறகள் ,   த்  ெவ த்த ஆண்கள்  ெபண்கள் இவர்களின்  களியாட்டத் னால்  வற் க்   வர ்
எ ெரா த்  க் ம், அ  எத்தைகய ஒ  காட் யாக இ ந்  க் ம்! ஆனால் அவர்க ைடய 
 க் ய  ேரா யா ய இந்த மனிதன் பார்ைவயற்றவனாய், ஒ   ள்ைளயாண்டான்  அவ க்  
ைகலா  ெகா த்   ட் க் ெகாண்  வந் , அவன் தளத் ல் வந்த ேபா , எத்தைகய ஒ  அைம  
நில   க் ம்! ஒ  காலத் ல்   ரமான மனிதன்! ஒ  காலத் ல்  கழ் வாய்ந்த ேபார ் ரனாக 
இ ந்த  ம்ேசான் , ஒ    வனால் வ  நடத்தப்பட்  தளத்ைத அைட றான் . ேதவ ைடய 
ஊ யக்காரனா  ந்த மனிதன்,    ம், களியாட்ட ம் உள்ள இடத் ற்  அந்நிைல ல் 
ெகாண்  வரப்பட்டான் .
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ேயேகாவா ன்  ேமல் ெவற்  ெகாண்ட அவர்க ைடய  ன்- ெதய்வம் தாேகா க்  அ  ஒ  
ெபரிய ெகாண்டாட்டமாக இ ந்த . இங்  ஒ  நி டம் நி த் க்ெகாள்ேவாம், ேயேகா வா ன்  
ேமல்ெபற்ற ெவற் ையக் ெகாண்டா தல் என்ப  உங்க க் ள்  ஊ   ச ் ெசல்லட் ம். 
அஞ்ஞானிகளின்   க் ரக மா ய தாேகான் , ெப ஸ்தரின்   ன் ெதய்வம். ேதவன் அைத 
ெவ த்தார.் இங்  அவர்கள்   த்  ெவ த் , ேதவ ைடய ஊ யக்காரனின்  ேமல் 
ெபற்றெவற் ையக்  ெகாண்டா க்  ெகாண்  ந்தனர.்  அைத  ேயா த்  பார்த்தால் ,  அ  எவ்வள 
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பயங்கரமான காரியம்!   மானால்  ல நி டங்கள்  நின்  ெகாண் , அந்த படத்ைத வர்ணம்  
 ட்ட எனக்   ரியம். அப்ப ப் பட்ட ஒன்ைற நீங்கள்  நின்  ெகாண்  பார்க்க ேநர்ந்தால் 
எப்ப   ந்  க் ம் என்பைத உங்கள்  மன ல் கற்பைன ெசய்  பா ங்கள்.  ற  அந்த 
காட் ைய உங்களிடம் ெகாண் வரப் ேபா ேறன் .

சற்  கற்பைன ெசய்  பா ங்கள் , நாள்   வ ம்   த்தல்  ெகாண்டாட்டம், அழகாக 
உ த் ய ெபண்க ம், ஆண்க ம்,  ர க்க ம், ேபார ்  ரர்க ம், ேதசத் ன்  தைல 
 றந்தவர்க ம், அந்த    கட் டத் ல்     ய ந்தனர.் அங்  அவர்கள் மனெதய்வத் க்  ஒ  
    க் ரகம் உண்டாக்  நி த் , ேயேகாவா ன்  ஊ யக்காரன்     ெகாண்ட ெவற்  ன்  
நி த்தம் அவ க்  மரியாைத    ம் ெச த் னர.் அைத இன் ம் ேமாசமாக்க, தைலவனான 
மனிதன், அந்நாளின்  ெசய் யாளன் , தன் கண்கள்   ங்கப்பட்டவனாய்  ஒ    வன்  அவ க் க் 
ைகலா  ெகா த் , அவைன அரங்கத் ற் ள்  ெகாண்  வ  றான். அந்த   வன்  த மா ம் 
  டைன அந்த இடத் க் க் ெகாண்  வந்தேபா , ஒ  ெபரிய இயந் ரத்ைதப் ேபால் அங்  
நின்  ெகாண்  ந்த ப மனான அந்த மனிதன்,  ற்  ம் உத யற்ற நிைல ல், ெமல்லப் 
ேப வைத என்னால் ேகட்க    ற . ேதவன் அவைன ஒ  ேநாக்கத்  க்காக எ ப் னார். 
அவேனா தன்  றப் ரிைமைய  ற் ப்ேபாட்டான் . அங்  அவன் ெபரிய இயந் ரமாக, ஆனால் 
அ ல்    ம் ெபலன்  இல்லாமல், ஒ    வன்  அவ க் க் ைகலா  ெகா த் , அங்  நின்  
ெகாண்  ந்தான் .  ம்ேசான்  இைதக்   த்ெதல்லாம்  ந்தைன ெசய்  ப்பான்  என்ப ல் என் 
மன ல் எவ் த சந்ேதக  ல்ைல, அவன் தன் பலத்ைத இழந்த ேபா , என்ன நடந்தெதன்  
ேயா த்  ப்பான் . அவ ைடய ெபா த்தைன அவைன  ட்  எ க்கப்பட்ட . அவன் தன் 
பைகஞரிடம் சரணைடந்தான் . அவர்கள் அவ ைடய கண்கைளப்   ங்  அவைனக் 
  டாக் னார்கள். அவன் அந்த   வனிடம், ''கட் டத்ைதத் தாங்  ற  ண்களிடத் ல் என்ைன 
நடத் ச் ெசல், அந்த  ண்களிடத் ல் என்ைன நடத் ச் ெசல்“ என்றான்.
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அைத ேயா த் க் பா ங்கள் ! அவர்கள் அவைன ெவளிேய ெகாண்  வந் , அவர்க க்  
 ன்பாக ேவ க்ைக காட் ம்ப  ெசய்தார்கள். அவன்   த்  ெவ த்  ந்த அந்த  ட்டத் னைர 
ம ழ் த்தான் . அ  எப்ப ப்பட்ட நிந்ைதயாக இ ந்த ! அ  என்ன ஒ  அவமானம்! அ  என்ன 
ஒ  உதாரணமா ள்ள !  ம்ேசான்   ண்களின்  அ  ல் நின்  ெகாண்  பைகஞ க்  
ேவ க்ைக காட் ன , நன்ைடத்ைத அ வைடந் , ேதாற் ப் ேபான ஒ  ேதசத்ைத என் 
ஞாபகத் க்  ெகாண்  வ  ற . இ  ப த்தப்பட் , மனம் உைடந் , அவன் எப்ப ப்பட்ட 
நிைல ல் இ ந்தான்! நன்னடத்ைத ெகட் ,   ந்  ேபான ேதசத் க் ம், தன்  றப் ரிைமைய 
 ற் ப்ேபாட்  நன்னடத்ைத ெகட் , பைகஞரிடம் சரணைடந் ள்ள   ந்  ேபான ஒ  
சைபக் ம் அவன் அைடயாளமாகத்  கழ் றான் . ேதவைனச் ேச க்க நீ எ ப்பப்பட்டா ம், 
நன்னடத்ைத ெகட்    ந்  ேபாதல் அந்நிைலக்  உன்ைனக் ெகாண்  ெசல் ற  என்பதற்  
அ  ெபா வான உதாரணமா ள்ள ; என்ேன ஒ  உதாரணம்!
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அங்       ந்த எல்லா ேபார ் ரர்க ம் , அழகான மணிகைள ம், வைளயல்கைள ம், 
ஆபரணங்கைள ம் அணிந்  ந்த ெபண்க ம்,  “இவன்தான்  ம்ேசானா? நீங்கள்    ன 
பராக் ரம்சா  இவனா? வல்லைம ள்ள ேதவர்களின்  ஆ  இவ க் ள்  வாசம் ெசய்த  என்  
நீங்கள்    ன  இவன்தானா? ேதசத்ைதக் ைகப்பற்றக்    ய பல ள்ளவன்  என்  நீங்கள்  
  ன  இவன் தானா? ஆனால் இப்ெபா   அவைனப் பா ங்கள்!'' என்    வ  என் கா ல் 
   ற .
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என்ேன ஒ  உதாரணம்! அ  நமக்  எப்ப ப்பட்ட ஒ  பாடமாக அைமந்  க்க ேவண் ம்! 
இ  எவ்வள  பயபக் யான காரியமாக இ க்க ேவண் ம்! ெகாண்டாட்டத் க்காக ஒன்  
   ள்ளதாக நாம் இைத அ கக் டா . நம  நிைலெயன்ன, நமக்  என்ன நடந்  
ெகாண்  க் ற  என்பைதக் காணேவ நாம் ஒன்     ள்ேளாம்.

“இவன் தான்  ம்ேசானா?'' என்  அவைனக்   த்  ேகள் ப்பட்டவர்கள்  ேகட்பைத என்னால் 
ேகட்க    ற .  ம்ேசா ம் அைதக் ேகட்  ப்பான்  என்ப ல் சந்ேதக ல்ைல.
17

இன்ைறய நம  ெபந்ெதெகாஸ்ேத அைசைவக்   த் ம் இந்ேநரத் ல் சத்   அைதேய 
 ற   ம் அல்லவா என்  நான்  யக் ேறன் . [கா  இடம்.]

 ம்ேசான்  என் ம் ெபயைரக் ேகட்டாேல அவர்கள் எல்லா ம் ந ங் னர், ஏெனனில் அவன் 
அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட ேதவ ைடய ஊ யக்காரனா  ந்தான் . அவன் நசேரய வரத் டன்  
 றந்தான் . அவ க்  நசேரய வாரம் இ ந்தவைரக் ம் எ  ேம அைத த த்  நி த்த   யா  
என்பைத அவர்கள்  அ ந்  ந்தனர். அவன் அந்நா க்ெகன ேதவனால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட 
மனிதன், அந்நா க்ெகன ேதவனால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட ெசய் யாளன் . இ  
என்னவா  க் ம் என்  அேநகர ் எண்ணினர். உத யற்ற நிைல ல்,   டனாய் , தன் 
கரங்களால்  ைணப்   த் க் ெகாண்  ந்  அவைனப் பார்த்த ேபா , அேநகர ்அவ ைடய 
 ரமான ெசயல்கைள நிைன   ர்ந்தனர். அவர்கள் அவைனக் ேக  ெசய் , வாரினால்  அ த் , 
“பராக் ரமம் ெபா ந் ய  ம்ேசாேன, இங்ேக வா! ஏதாவெதான்ைறச் ெசய், பராக் ரமசா ேய, 
உன்  ேதவன் எங்ேக?'' என்  ேகட்டனர.்

உங்கைளத் ேதாற் ம் நிைலக்  சத்   ெகாண்  வ ம் ேபா , அைதத்தான்  அவன் ெசய்ய 
  ம்  றான் .  ஆனால்  ேதவ ைடய  வல்லைம  சைப ன்   லம்   ரிைய  ெசய்  ெகாண் 
18
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வ ம்வைரக் ம், அவ க்  அப்ப  ெசய்ய ைதரிய ரா . நசேரய ஆ ர்வாதங்கள்  உங்கள்ேமல் 
தங்   க் ம் ேபா , அவன் அப்ப  ெசய்ய பயப்ப வான் . ஆனால் நீங்கள்  வாரினால்  
அ க்கப்ப வைத அவனால் காண  ந்தால், அப்ெபா  தான்  அவன் உங்கைளக் ேக  
ெசய் றான் . அப்ெபா  தான்  அவன், அவர்க க் ம் நமக்  ைடேய  த்தயாசம்  
ஏ  ல்ைலெயன் ம், அவர்க ம் நம்ைமப் ேபான்றவர்கேள என்   ற  ைனவான் . ஆனால், 
ேயேகாவா ன்  ஆ ர்வாதங்கைளக் ெகாண்  அ  உயர்ந்  நின் , ஏேதா  த் யாசம் 
காணப்ப ம் ேபா , அவர்கள் ஏதாவெதான்ைறக்  ற பயப்ப  ன்றனர். ேதவ ைடய வல்லைம 
 ரிைய ெசய்வைத அவர்கள் கா ம் வைரக் ம் , தன் வாைய   க்ெகாண்  க்க  சா  
ேபா ய அ  பைடத்தவனா  க் றான் . ஆனால், நீங்கள்  ேதாற்க க்கப்பட் ர்கள் என்  அவன்  
அ  ம் ேபா , அவன் எல்லா  சா கைள ம் உங்கள்  ேமல் அ ழ்த்     றான் .

அந்த நிைல ல் தான்   ம்ேசான்  அங்  நின்  ெகாண்  ந்தான் . அைத சற்  ேயா த்  
பார்ப்ேபாம். ேபார ்  ரர்கள், அவர்களில்   லர ் ெவ காலம்  ேபார ் ெசய்தவர்கள், தங்கள்  
 கங்களில் வ க்கள்  ெகாண்டவர்களாய்,  ம்ேசான்  நம் க்ைகயற்றவனாய், உத யற்றவனாய் 
அங்  நின்  ெகாண்  ப்பைதக் கண்டைத என்னால் காண    ற ,  ம்ேசான்  ஒ  சமயம் 
தன்ைக ல் ஒ  தாைட எ ம்ைப ைவத் க் ெகாண் , ஆ ரம் ெப ஸ்தைரக் ெகான்  
அவ ைடய பாதங்களின்   ழ்   த்தைத அவர்கள்  நிைன   ர்ந்தனர், ஒேர ஒ  மனிதன் 
 ரியெவப்பத் னால் உலர்ந்  க  ப்ேபான ஒ  க ைத ன்  தாைட எ ம்ைபக் ெகாண்  
அத்தைன ெப ஸ்தைரக் ெகான்  ேபாட்டான்  என் ம் ெசயல் அவர்க ைடய ஆேலாசைன 
சங்கத் க்  ெகாண் வரப்பட்ட ேபா , அ  எப்ப     ெமன்  அவர்கள்  ேகள்  ேகட்டனர.்
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உங்களில் அேநகர ்ெப ஸ்தரின்  சரித் ரத்ைதப் ப த்  க்  ர்கள் , அவர்கள் அணிந்  ந்த 
ேபார்க்கவசம்; தைலச் ரா ஒ  அங் லம் கன ள்ள  த்தைள னால் ெசய்யப்பட்  ந்த . ஒ  
நீண்ட ஈட் ேயா, அல்ல  இ  ற ம் க க் ள்ள பட்டயேமா அவர்கைளத் தாக் னா ம் , 
அவர்க க்  காயம் ஏற்பட்    ந்  ேபாகா  க்க, அவர்கள் அைர அங் லம் கனம் ெகாண்ட 
 த்தைள னால் ெசய்யப்பட்ட மார்க்கவசத்ைத அணிந்  தங்கள்  உடல்    வைத ம் 
மைறத்  ந்தனர். அவர்கள்  ர ள்ள ேபார ் ரர்கள்.
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எப்ப  ஒ  மனிதன், தன்ைனச்  ற்  ம் ஆ ரம்  ரர்கள் , இத்தைகய ேபார்க்கவசம்  அணிந்  
ைக ல் ஈட் ையப்   த் க் ெகாண்  கண்கள் மாத் ரம் காணத்தக்கதாய் தைல   வைத ம் 
மைறத்த ெபரிய தைலச்  ராக்கைள அணிந்தவர்களாய் இ ந்த ேபா , ஒ  க ைத ன்  தாைட 
எ ம்ைபக் ெகாண்  ஒேர சமயத் ல் அந்த ஆ ரம் ேபைர ம் ெகான்  க்க    ம்? அந்த 
தைலச்  ரா ன் ேமல் அவன் அ த்த  தல் அ ேய, உைட ம் தன்ைம ெகாண்ட அந்த தாைட 
எ ம்ைப  க்  றாக்   க் ம், அவன் ேபார் ரைன அ த்தேபா , அ  தைலச் ரா ல்  
 ைள ண்டாக்  அவைன உடன யாக ெகான்  ேபாட்டதால், அவனிடம்  ஏேதா இயற்ைகக்  
ேமம்பட்ட பலம் இ ந்தைத அவர்கள்  அ ந்  ெகாண்டனர.் அவன் வல  ைக னா ம், இட  
ைக னா ம் தாக் க் ெகாண்ேட ெசன்றான். அவன்  தாக் ன ஒவ்ெவா   ைற ம், ேதவ ைடய 
வல்லைம ம் அத டன்   ட தாக் ன .

அதற் , நாம் நிைனப்ப  ேபால், ஒ  ெபரிய காரியம் அவ ய ல்ைல, சத்  ைவ எந்த 
 ழ்நிைல  ம் மடங்க க்க, பரி த்த ஆ  னால்  ற்  மாக அ ேஷகம் பண்ணப்பட் , 
ேதவ ைடய வல்லைம ெபற் ள்ள ஒ  கரம் மாத் ரேம அவ யம்.
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அைதெயல்லாம் எவ்வள  நன்றாக இந்த ேபார் ர்கள்  நிைன   ர்ந்தனர்!  “ஒ க்கால் நாம் 
ேவெறதாவ  ஒ  மனிதைன   த் க் ெகாண்  வந்   ட்ேடாமா?'' என்   லர ்எண்ணி  க்கக் 
  ம். ''இல்ைல, அ  அவன் தான். அவன் உ வம் எனக்  ஞாபக ள்ளேத, அ   ம்ேசான்  தான். 
அவன் உண்ைம ள்ள, ேதவைனச் ேச ப்பதாக   க்ெகாண்டான் . ஆனால், அவ ைடய 
ேதவேனா அவைனக் ைக ட்டார.்''

ஆனால், அவர்கள் நிைனத்த  தவ ! ேதவன் அவைனக் ைக ட ல்ைல, அவன் தான் 
ேதவைனக் ைக ட்டான் . இன் ர  ஜனங்க ைடய வ  ம் அவ்வாேற ள்ளெதன்  
எண்  ேறன். ேதவன் தம  சைபையக் ைக ட ல்ைல. சைபதான்  ேதவைன ம், அவ ைடய 
வார்த்ைதைய ம்  றக்கணித் ள்ள . அ தான்  இன்ைறய  வகாரம்.

கவனி ங்கள் , அவர்களில் அேநகர ் நிைன   ர்ந்தனர். ஒ   றம் நின்  ெகாண்  ந்த 
 ட்டம், ' 'ெத லாள் அவைன,   ைரக ம்  ட இ க்க   யாத க  களால் கட் ேபாட்ட  
எங்க க்  ஞாபக ள்ள . நாங்கள்  அவன் ேமல்   ந்த ேபா , அவன் சாதாரண  ைலப்ேபால்  
அைத அ த் ப் ேபாட்டான் . இப்ெபா ேதா இங்  அவன் ேதால் யைடந்தவனாய்  நின்  
ெகாண்  க் றான் '', என்ற .
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மற்ெறா   ட்டத் க் , ஒ  இர  காசா ஊரில் நடந்த சம்பவம் நிைன க்  வந்த . அவர்கள் 
அவைன வைளத்  ெகாண்  பட் னத்  வாசல் கத கைள அைடத்   ட்டனர.் அவர்கள் , 
''அவன்ேமல்   ந்  அவைனக் ெகான்  ேபா ேவாம்'' என்றனர். ஆனால், கர்த்த ைடய ஆ  
அவன் ேமல் இறங் ன . அவன் பட் னத்  வாசல்  கத கைளப் ெபயர்த்  அைவகைள மைல ன்  
உச் க்   மந்  ெகாண்  ெசன்றான்.

ஒ  மனிதன் ேதவ க்காக தன் கடைமையச் ெசய் ம் ேபா , எந்த வாச ம், எ  ேம அவன் 
வ  ல்    க்ேக  நிற்க    யா .  ஒ  நாள்   சா ,  ேதவ ைடய  மனிதைன ம்,  அவ ைடய
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ஜனங்கைள ம்  வந்த ச த் ரத்ைதக் ெகாண்  ேவ யைடக்க  யன்றான் . ஆனால், அவர்கேளா 
அதன் வ யாய் கடந்  ெசன்றனர.் ஒ  மனிதன் ேதவ ைடய ேசைவ ல் இ ந் , ஆ  ன் 
அ ேஷக ம், ஆ ர்வாத ம் அவன் ேமல் தங்  ள்ள வைரக் ம் , அவன் எதற் ம் 
பயப்படக் டா , ஏெனனில் அவர ்நம் டன்   ட இ ப்பதாக நமக்  வாக்களித் ள்ளார். எனேவ, 
எ  ம் நம்ைம எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் ெதால்ைலப்ப த்தா .

ஆனால் ேதவ ைடய நீ ய ெபா ைம    ல்  உங்கைள  ட்  ல ம் ேபா  என்ன ேநரி ம் 
என்பதற்  இ ேவ உதாரணம். அவர ் நீ ய ெபா ைம ள்ளவர் என்ப  உண்ைமேய. ஆனால் 
அவ ைடய ெபா ைமக் ம் ஒ     ண்  என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் . அவர்கள் 
 ம்ேசாைனப்   த்த அன் ரேவ அவன் தவ  ெசய்தான் ,    ல் ேதவ க் ப் ேபா ெமன்றா  
 ட்ட ! அவர ் அவைனத்   த்த   ய ல்ைல.  ' 'ேதவேன, ேதவ ைடய ெபா ைம 
அற் ப்ேபா ம் நிைலக்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத வர ேவண்டாம்“ என்பேத என் ெஜபமா ள்ள . இந்த 
வாரம் நாங்கள்  கற் த்த  தமாக, ேதவன் ெசய் யாளர்கைள அ ப் க் ெகாண்ேட  ப்பார.் 
அவர ்காலந்ேதா ம்  ர்க்கதரி கைள எ ப் , அவ ைடய வார்த்ைதைய  ன் ைரத் , அைத 
 ண் ம் அளித் க் ெகாண்ேட வந் ள்ளார். ஆனால் நீங்கள்  ெதாடர்ந்  அ   ந்   ல ச் 
ெசல் ர்களானால் , நீங்கள்    டாக்கப்பட் , வல்லைமயற்றவர்களாய், உத யற்றவர்களாய், 
ேதால் யைடந்தவர்களாய், இ ப்பைத அ  ர்கள். அந்நிைலைய தான்  நாம் அைடந்  
ெகாண்  க் றாம் என்  நான் ஐய   ேறன் . பா ங்கள்,  ம்ேசான்  பகட்ைடக் கண்    ந்  
ேபானான் . இன்ைறய சைப ம் பகட்ைடக் கண்    ந்  ேபா ற . இப்ப பட்ட காரியங்கள்  
நடப்ப  எவ்வள  பரிதாபம்!
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ஆம், அவர்கள் ேதவ ைடய வல்லைமைய ேவ  ட்  ைவக்க  யன்ற ேபா , அவர்களால்  
அைத ெசய்ய   ய ல்ைல என்பைத அ ந்  ெகாண்டனர.்  ம்ேசான்  பல டன்கள்  எைட ள்ள 
அந்த இ ம் க் கத கைள ெபயர்த் , அைவகைள அங்   டத் னான் . நிச்சயமாக யா ம் 
அவைனத்  ரத்த   யா  என்பைத அவர்கள் நன்  அ ந்  ந்தனர்.
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ஒ  மனிதன் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப் ெபற் , கர்த்த ைடய வார்த்ைதைய ம், 
கர்த்தர் உைரக் றதாவ  என்பைத ம்  ெகாண்  ப்பானானால் , அவைனத் தாக்காம  க்க 
நீங்கள்  ேபா ய அ   பைடத்  க்க ேவண் ம். ஏெனனில்,  வ ள்ள ேதவ ைடய கரம் 
அங் ள்ளெதன் ம், அ  பல ள்ளெதன் ம் நீங்கள்  அ  ர்கள் .

அவன் பாைத ல் ெசன்  ெகாண்  ந்த ேபா , ஒ   ங்கம் ஓ  வந்  ெகர்ச் த்தைதக் 
கண்டேவெறா   ட்டம் அங்  ந்ததாக நாம் காண் ேறாம்.  ங்கம் ஒ  ஆபத்தான   கம், அ  
ஒ   னா க் ள்  நான்  அல்ல  ஐந்  ேபர்கைளக் ெகால்ல    ம். ஒேர ஒ  பாய்ச்சல் 
மாத் ரேம அதற்கவ யம். இந்த  ங்கம் கலக்க ற்  ந் , அவர்கள்   ங்கத் ன்  ெசயல்கைளக் 
கவனித்தனர்.  ங்கம் ஒ க்கால் கலக்க ம், ேகாப ம் ெகாண்டதாய் ,  ம்ேசானின்  ேமல் 
பாய்ந்த . அவன் அங்  உத யற்ற நிைல ல் நின்றான், ஆனால்,   ெரன் !
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ஓ, அவர ் ஆபத் க் காலத் ல் அ  லமான  ைண!   ெரன் ! இன் ர  
 யா யஸ்தர்களா ய நீங்கள்  அைத ஏன்  ந் த் ப் பார்க்கக்   டா ? யாராவ  ஒ வர ்
உங்க க்   ேராதமாக, உங்கைளக்    த்  ஏதாவெதான்ைறக்   வார்கள்  என்  
பயப்ப  றவர்கள். அைத ஏன்  ந் த் ப் பார்க்கக்  டா ? அவர்கள் இேய ைவக்   த் ம்  ட 
 தானைதக்   னார்கள் .   ெரன்  ேதவ ைடய வல்லைம அவைன ஆட்ெகாண்ட ! நீங்கள்  
ஒவ்ெவா வ ம்  ட, பாவ அ க்ைக ன்   லமாக வானத்  ம்,     ம் உள்ள எல்லா 
வல்லைமக் ம் ஆ  , அ  உங்கள்  ேமல் இறங் ம்.

 ம்ேசான்  அங்  நின்  ெகாண்  ந்த ேபா , ேதவ ைடய வல்லைம அவன்  ேமல் 
இறங் ன ,  ங்கம் அவன் ேமல் பாய்ந்த ேபா  அவன் அதன் வாையத் தன் ைககளால்   த்  
அைத இரண்டாகப்  ளந்தான். அப்ப ப்பட்ட ெசயைலச் ெசய்  ந்த அந்த மனிதன்... அேத 
மனிதன் ேதால்  ற்றவனாய், உத யற்றவனாய்,   டனாய்  இங்  நின்  ெகாண்  க் றான் .
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அைதப் ேபான்ற ஒ  சைபைய நான் உங்க க் ச ்  ட் காட்ட    ம்.  யா  ன்  ேமல் 
ேதவன் அந்த சைபக்  வல்லைமைய வாக்களித்  ந்தார். ஆனால் அ ேவா 
வாக் த்தத்தங்கைள ம்  றக்கணித்  வார்த்ைதையப்  றக்கணித் , உத யற்றதாய், 
ேதால்  ற்றதாய்,   டா ள்ள .  ' 'என் ைடய நாமத் னாேல அவர்கள்  சா கைளத் 
 ரத் வார்கள்''  சாைச எ ர்த்  அவைனத்  ரத் தல். அவர ் ஆ ர்வாதங்கைள சைபக்  
வாக்களித்  ந்தார். ஆனால் சைபயான  ெஜபக்  ட்டங்களி  ந் ம், உத்தமத்   ந் ம் 
 ல ,   ஸ்தவ மார்க்கத்ைத பாரம்பரியமாக்   ட்டப யால், அதன் பலம் அைனத் ம்  அைத 
 ட் ப்ேபாய்   ட்ட . சைபக க் ள்  பகட்டான காரியங்கள்   ைழந்  ட்டன, அவள் 
ேதால்  ற்றவளாய் நின்  ெகாண்  க் றாள் . ஓ, என்ேன!

அவன் வல்லைமயைனத் ம் , ஒ  ஸ் ரீயால் நீக்கப்பட்டவனாய் அங்  நின்  
ெகாண்  ந்தான் . ஏெனனில் அவ ைடய கண்கள்   ம் ச ் ெசன்றன. ேதவ ைடய 
ஊ யக்காரைன ேமற்க்ெகாள்ள ேவண் ெம ம் காரணத்தால் , நடத்ைத ெகட்ட ேயசேபல் ஒ  
 ைறைமைய ஏற்ப த் னாள் .
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இைத நான்  பயபக்  டன்   ற   ம்  ேறன் . ேயசேப ன்   ைறைம ஒன்  
உ வாக்கப்பட் ள்ள .  அ  ேமற்க்ெகாண் ,  எல்லா  ஸ்தாபனங்கைள ம்,
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ெபந்ெதெகாஸ்ேத னைர ம் உலக சைபகளின்  ஆேலாசைன சங்கத் ற் ள்  ெகாண்  
வந் ள்ள . அ  உங்களிட ள்ளைத எ த் ப்ேபாட,  சா ன்  கண்ணிேயயன்  ேவறல்ல. அந்த 
ஸ் ரீயால் உங்கள்  வல்லைமெயல்லாம் நீக்கப்பட் , அவள் உங்கைளப் பார்த்  ேக யாகச் 
 ரிப்பாள்.

 ல ஆண் க க்   ன்  -  ஐம்ப  ஆண் க க்   ன்  -  ெபந்ெதெகாஸ்ேத உயர்ந்  
நின்ற . அ   ந்த ஜனங்கள்   த் யாச ள்ளவர்களா  ந்தனர். அவர்கள்  உலகப் ரகாரமான 
ெவவ்ேவ    க்களி  ந் , அைவ உலகப் ரகாரமாய் இ ந்த காரணத்தால் ,  ரிந்  
வந்தவர்கள். அ  எ த் க்காட் க்  உகந்த சைபயாக  ளங் ன . ேதவன் அந்த சைபையத ்
ெதரிந்  ெகாண் , அ  இன்  உல  ள்ள  க வல்லைம ள்ள சைபகளில் ஒன்றாக 
 ளங்  ற . ஆனால் அவள் ெசய் ம் காரியம் என்னெவனில், அவள் எ   ந்  ெவளிேய 
அைழக்கப்பட்டாேளா, அேத கதம்பத் க்    ம்பச் ெசன்  ட்டாள் . அவள் அவ்வா  ெசய்யத் 
ெதாடங் ன ேபா , அவ ைடய வல்லைம அவைள  ட்  எ பட்ட ,    இர  ெஜபக் ட்டம் 
நடத்தப்ப வைத இன்  நாம் எங்  காண் ேறாம்? ேபாதகர்,  ன்  ெசய்வ  ேபால், காைல ஒன்  
அல்ல  இரண்  மணி வைர  ரசங் த்தால், அவர ்கா  இ க்ைகக க்  மாத் ரேம  ரசங்கம் 
ெசய்ய ேநரி ம். அவர்கள்    ெசன் , நான்   ைய ேந க் ேறன்  ேபான்ற ெதாைலகாட்  
நாடகங்கைளக் காண ேவண் ம். அ தான் உண்ைம! ஏன்?  ' 'உங்கள்  ெபாக் ஷம் 
எங்ேக  க் றேதா, அங்ேக உங்கள்  இ தயம் இ க் ம்''. நம  ெபாக் ஷங்கள்  வார்த்ைத ல் 
இ க்க ேவண் ம். அரிேசானா மக்கள்  கனிமப் ெபா ட்கைள ேத பவர்கள் (Prospectors). நீங்கள்  
    ேநரம் ேதாண் ப் பார்த் , எ  உங்க க்  என்  அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.
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அங்   ம்ேசான்  ேதால் யைடந்தவனாய், ஒ  ஸ் ரீயால் வல்லைம   வ ம் 
நீக்கப்பட்டவனாய்  நின்  ெகாண்  ந்தான் . அவன் தன்ைன ஒ  ஸ் ரீக்  அர்ப்பணித் , தன் 
இரக யத்ைத அவளிடம் அ  த்தப யால் , அவ ைடய வல்லைம அைனத் ம் அவைன  ட்  
எ க்கப்பட்ட .

நாம் ேபா ய அள க் ப் ெபரியவர்களா , நம  கஷ்டங்கள்  நீங் , நாம் எங்ேகா நடத் க் 
ெகாண்  ந்த   ேசஷ ஊ யத்ைத  ட்  ெவளி வந்த டேன, மற்றவர்கைளக் காட்  ம் ெபரிய 
ஆலயங்கைளக் கட்ட  யல் ேறாம். இவ் ஷயத் ல்  நாம் ெமேதா ஸ் கள் ,  ரஸ் ேடரியன்கள், 
பாப் ஸ் கள்  இவர்கைள  ஞ்சப் பார்க் ேறாம். அ  உங்கள்  ேநாக்கமல்ல. அதற்காக நீங்கள்  
இப்ெபா  ள்ள நிைல ல் இல்ைல. ேதவ க்  ஏற்கனேவ அைவ  ந்தன. அதற்காக ேதவன் 
உங்கைள எ ப்ப ல்ைல. அவ ைடய ம ைமைய  ளங்கப் பண் ம் ெபா ட் , அவ ைடய 
வல்லைமைய உங்க க் ள்  ைவத் , நீங்கள்  எ த் க்காட்டாக இ க்கேவ அவர ் உங்கைள 
எ ப் னார்.
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ஆனால்,  ல 'ரிக் 'கள் அதற் ள்   ைழயட் ம், அவர்கள்  எல்லாவற்ைற ம் மாற்  அைமத் , 
உலகத் ன்  கவர்ச் யான காரியங்களின்   ன்னால்  ெசன்    வார்கள். சைபேயார ் அேநகர ்
அழகான   ட்ைட ம ர ் ெகாண்ட ஒ  வா பைன தங்கள்  ேபாதகராகப் ெபற 
 ரியப்ப  ன்றனர். அவ க்  மற்றவர்கைளக் காட்  ம் அ கம் ெதரி ம் என்  அவர்கள் 
க   ன்றனர.் நீங்கள்   யா ப்பட் , உங்க க்  இ தய அ ைவ   ச்ைச ேதைவப்ப ம் 
ேபா , அப்ெபா   தான் ம த் வப் பள்ளிைய  ட்  ெவளிவந்த ம த் வைர நீங்கள்    ம் வ  
 ைடயா . அப்ெபா   நீங்கள்  தைல நைரத்த, அ பவம்  க்க வேயா ப ம த் வைர நா ச் 
ெசல்  ர்கள் . இன் ர  சைபக் த் ேதைவ என்னெவனில் , ேதவ ைடய வல்லைமெயன்  
நி  க்கப்பட்ட பைழய நாகரீகம் ெகாண்ட   ேசஷேமயன் , நம  ேவத பள்ளிகள்   ஞ்  
ெபா த் க் ெகாண்  க் ம் இந்த 'ரிக் 'களில்  லர ் அல்ல. அ  உங்க க் த் ெதரி ம், 
அந்நிைல ல் தான் நாம் இன் ர  உள்ேளாம். அவ் தமான  ழப்பத் க் ள்  ெசல்ல உங்க க்  
எந்த ேவைல ம்  ைடயா . நீங்கள்  அங்ேகேய  ழ ஆரம் த்   ட் ர்கள் , நீங்கள்    ம்  
வர ல்ைல. நீங்கள்  அ ல் ெசன்  ெகாண்  க் ம் வைரக் ம் நீங்கள்    ம்  வரேவ 
ேபாவ ல்ைல.

அந்த ெப ஸ்தர்  ம்ேசாைனக்   த்   யந்  ெகாண்  ந்த ேநரத் ல்,  ம்ேசானின்  
மன ல் என்னெவல்லாம் எ ந்தன என்   ந் த் ப் பார்த் ர்களா? அவ ைடய மன ல் என்ன 
எ ந்  க் ம் என்  நிைனக்  ர்கள்? அவன்      டனாய் ,   ம்ப ம் பார்ைவ ெபற   யாத 
நிைல ல் அங்  ந்த சமயத் ல், ேதவன் அவ க்களித்த மகத்தான ெவற் கைளக்    த்  
ேயா த்  ப்பான்  என்  எண்  ேறன். அவன் அங் , அந்த நாட்கைளக்    த்  
எண்ணி  ப்பான் .
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    ேநரத் க்   ன்  நான் இங்    ன  ேபான் , மனித ைடய வ  அவ்வாேற ள்ள . 
மனிதன் எப்ெபா  ேம ேதவன்  ன்  ெசய்தைதக்   த்   ந்தைன ெசய் றான் , அவர ்
வ ங்காலத் ல் என்ன ெசய்யப் ேபா றார் என்பைத எ ர ்ேநாக்   க் றான் , ஆனால் ேதவன் 
இப்ெபா   ெசய்  ெகாண்  வ  றைத அவன் அசட்ைட ெசய் றான் . பா ங்கள்! அவர ்
இப்ெபா   என்ன ெசய்  ெகாண்  க் றாெரன்  பா ங்கள்! அவர ் என்ன ெசய்தாெரன்  
நமக் த் ெதரி ம். அவர ்நமக்  அ ப் , நம்ைம அைசத் , அவ ைடய வார்த்ைத ன்  பாைதக்  
நம்ைம ம ப  ம் ெகாண்  வர  யன் , அைத உ  ப்ப த்தப்பட்ட வார்த்ைத னால் 
நி  த் க் ெகாண்  வ  றார.் நாேமா உட்கார்ந் , உறங் ,  ட் க் ச் ெசன் , ''அவர ்என்ன 
ெசான்னார்? அவர ்அவ்வள  ேநரமாக  ரசங்கம் ெசய்த  எனக் ப்   க்க ல்ைல'', என் ேறாம்.
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அவ ைடய, '' றப்பான காலத் ல்'' கர்த்த ைடய ஆ  அவன் ேமல் தங்   ந்த , கர்த்தர் 
அவ ைடய ெஜபத் க்  உத்தர  அ ளின நாட்களில்  நடந்தைவயா ம் அவ ைடய மன ல் 
எ ந்தன. அவன் ெஜ ப்பதற்   ன்பாகேவ, அவன் ேதவ க்காக வாழ்ந்த வைரக் ம், ேதவன் 
சரியான ேநரத் ல் வந்தார். ''நான் ெஜ த் , இந்த ஆ ரம் ெப ஸ்தைர மடங்க ப்ேபனா என்  
அ ய ேவண் ம்'' என்  ேயா க்கக் ட அவ க்  ேநர ல்ைல. ேதவன் அவேனா   ட 
இ க் றார ் என்பைத அவன் அ ந்  ந்தான் , அவன்  ற்றம் எ  ம் ெசய்ய ல்ைல. எனேவ, 
அவன் ைக ல்  ைடத்த  தல் ெபா ைள அவன் எ த் , அவர்கைள மடங்க த் க் ெகாண்ேட 
ெசன்றான் . அ  உண்ைம. அவன் ப த்  பட்டம் ெப ம் வைரக் ேமா, அல்ல  சண்ைட ெசய்வ  
எப்ப ெயன்  கற் ம் வைரக் ேமா காக்க ல்ைல. அவன் ைக ல்  ைடத்தைத எ த் , அைதக் 
ெகாண்  அவர்கைளத் தாக்கத் ெதாடங் னான் .
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ஆனால் இன்ைறக்ேகா எல்லா ேகாட்பா க ட ம், அப்ப ப்பட்டைவக ட ம் எப்ப  
ேகாபங்  ெகாண்  சண்ைட  வ  என்  நாம் கற் க் ெகாண்  க் ேறாம். நாம் எங் ம் 
அைடவ ல்ைல. ேகா யாத் ன்  நாட்களில்  இ ந்த  ேபால், நாம் ஏமாற் க்காரர.் ஒ க்கால் 
ேதவன் நமக் , ேகாட்பா கைள அ யாத, ஆனால், பரீட் க்கப்பட்  ேசா க்கப்பட்  
ேதவ ைடய வல்லைமைய மாத் ரம்  அ ந் ள்ள ஒ  தா ைத அ ப் வார.்  டகாத் ர ள்ள 
ஒ வன் ,  ' 'அற் தங்களின்  நாட்கள்  கடந்   ட்டன'' என்   ச்ச ட்டதன்   ைளவாக    
சைப ேம ேதால் யைடந்ததாய் அங்  நின்  ெகாண்  ந்த , ஆனால்   ய உ வ ம், 
ெதாங் ன ேதாள்க ம்,  வந்த ேமனி ம் ெகாண்ட ேதவ ைடய மனிதன் ஒ வன்  அங்  
வந்தேபா , அ  நடக்க ல்ைல. ேதவன் அவேனாேட  ட இ ந்தார.் அவ க்  ஒ  அ பவம் 
இ ந்த .
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அவர்கள்,  ' 'எங்கள்  ேகாட்பா கைள எ த் க்ெகாண் , அவைன சந் க்கப ்  றப்ப ம்'' 
என்றனர்.

அவேனா, ''இைத நான் நி  த்த   ைடயா , இைதக்   த்  எனக்  ஒன் ம் ெதரியா '', 
என்றான். பார்க்கப் ேபானால், ச  ன்  மத சம்பந்தமான உைட ேதவ ைடய மனித க் ப் 
ெபா ந்த ல்ைல. எனேவ, அவன் அைவகைளக் கைளந்  ேபாட் , அவன் சரிெயன்  
அ ந்  ந்தைத உ த் க் ெகாண்டான் .

இன்ைறக் , சைபையக் கண்காணிக்க நமக்  ஒ  இளங்  கைல யல் (Bachelor of Art) பட்டம் 
ெபற்றவேரா அல்ல , டாக்டர் பட்டங்கள்  எ  ம் அவ ய ல்ைல. நமக் த் ேதைவயான ஒன்ேற 
ஒன் , நம  வாழ்க்ைக ல், உ ர்த்ெத ந்த   ஸ்  ன்  வல்லைமேய. அைதக்  ெகாண் , 
ேதவ ைடய அன்ைப நம  இ தயங்களில் ெபற்றவர்களாய், ேதவ ைடய வார்த்ைதைய 
நாம்ைகயா ம் ேபா , நாம் என்ன ேகட் ேறாேமா, அதற்  ேதவன் உத்தர  அ  வார ்என் ம் 
உ  ைய நாம் ெகாண்டவர்களா  ப்ேபாம். ''உத்தமமாய் நடக் றவர்க க்  அவர ்நன்ைமைய 
வழங்கா ரார.்''

 ம்ேசான்  தனக்  ந்த மகத்தான நாட்கைள நிைன   ர்ந்தான் . சைப ம் இன் ர , 
ஏறக் ைறய ப ைனந்  ஆண் க க்   ன்  ெதய் க  கமளித்த ன் எ ப் தல் ஒன் ண்டா  
ெவற்  ெகாண்டைத நிைனத் ப் பார்க் ற . அவ ம்  ட... ேதவ ம், தவ ைழத்த அவ ைடய 
ஜனங்க ம். அ   க ம் கவைலக் டமான ஒ  ெசயல்,  ம்ேசான்  ேதவ க்  தவ ைழத்தைத 
அங்  நிைனத் ப் பார்த் க் ெகாண்  ந்தான் . அவன் ேதால் யைடந்த  ேதவ ைடய தவறல்ல, 
அ  அவ ைடய தவேற.   ேசஷத்ைதப்  ரசங் க்க எ ப்பப்பட்ட ேதவ ைடய ஜனங்கள்; 
அவன் நடத்ைத ெகட்ட இந்த ஸ் ரீ டம் சல்லாபம் ெசய்த காரணத்தால், ேதவன் 
அவ க்களித்  ந்த பலம் அைனத்ைத ம் இழந்  ேபானான் .
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சைப ம் அேத நிைல ல் உள்ள ! சைப ஒ  கலங்கைர  ளக்கமாய் இ க்க ேவண் ெமன்  
க   ேதவன் அைத எ ப் , அவ ைடய வல்லைமைய அதன்  லம்  ரேயா த் , 
 யா யஸ்தர்கைள  கப்ப த்த ம், மரித்ேதாைர எ ப்ப ம்,  சா கைளத்  ரத்த ம் , ஜனங்கள்  
பரி த்தமாக வாழ்ந்       ேசஷத்ைதப்  ரசங் த்  வல்லைமைய ெவளிப்ப த்த 
ேவண் ெம ம்  த்தம் ெகாண்டார். ஆனால் நாேமா ஊர்ந்  ெசன் , தைடகைள  ேழ இறக் , 
இைவகைளத் தைட ெசய்   ட்ேடாம்.

நாம் தவறான உதாரணத்ைத எ த் க் ெகாண்ேடாம். ஸ் ரீகள் ேபாதகரின்  மைன  நடப்ப  
ேபால் நடந்  ெகாள் ன்றனர். அவர ் அவைளத் தன்   ப்பத் ற்   ட் க்ெகா த் , அவள் 
தைலம ைரக் கத்தரிக்க ம், பா ணர்ச் ையத்  ண் ம் ஆைடகைள அணிய ம் அ ம த்தார், 
அவர ்க ந்  ெகாள்ளேவ ல்ைல. மற்ற ஸ் ரீகள் அவைளக் கண் , “சேகாதரி இன்னார், அப்ப  
ெசய் ம் ேபா , நா ம் ெசய்யலாம்'' என் ன்றனர். அைத உங்கள்  உதாரணமாக் க் 
ெகாள்ளா ர்கள் . பா ங்கள்? நீங்கள்  என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேதவன் உங்க க் க் 
கட்டைள ட் ள்ளார். அ ல் நிைலத்  ங்கள் .
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ேபாதகரா ய நீங்கள்  அப்ப  ெசய் ம் ேபா , நீங்கள்  ேதவ க் ம் அவ ைடய 
ஜனங்க க் ம் தவ ைழக்  ர்கள் . நீங்கள்  ேதவ ைடய ஜனங்க க்  தவ ைழக் ம் ேபா , 
நீங்கள்  ேதவ க்  தவ ைழத்தவர்களா ன் ர்கள் . ேதவன் உங்கைள ஜாமக்காரனாக அங்  
ைவத்  க் றார.் பாவம் உள்ேள  ைழவைத நீங்கள்  கா ம்ேபா , அைத த த்  நி த் வதற்  
ப லாக, அவர்கள்  அதனால்  வ கரிக்கப்ப  ன்றனர.்  ''எல்லா  ேபாதகர்க ம்  ஒன்    ம்ேபா ,
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நாங்கள்  ஒன்ைறச ் ெசய்யப் ேபா ன்ேறாம். அதாவ  நாங்கள்  ேவாட்  ேபாட் , ெதய் க 
 கமளித்தல் என் ம்   ப் ட்ட உபேதசத்ைத சைப   ந்  அகற்றப் ேபா ன்ேறாம். அ  
எங்க க் ப ்   க்க ல்ைல'', என் ன் ர்கள் .  ற  நீங்கள்  அதற்   ேராதமாக ேவாட்  
ேபா  ன் ர்கள். ஓ, அப்ப த்தான்  அ  நடந்த .

ெமேதா ஸ் களா ய நீங்கள்   ன்  உங்கள்  சைபகளில் ெதய் க  கமளித்தைலக் 
ெகாண்  ந் ர்கள்.  ரஸ் ேடரியன்கேள,  த்தரன்கேள, நீண்ட காலம்  ன்  நீங்கள்  அைதப் 
ெபற்  ந் ர்கள். நீங்கள்   ச்ச ட்  ம ழ்ச்  ெகாள்வ  வழக்கம். அதற்  என்ன ேநர்ந்த ? 
நீங்கள்  ஆ ரத்  எண்   ரிக் கைளக் ெகாண்  க்  ர்கள் . அவர்கள் அைத பகட் க்  
ெகாண்  ெசன்   ட்டனர.் அதன்  ைளவாக ெதய் க  கமளித்தல் என்ப  உங்கைள  ட்  
ேபாய் ட்ட .
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ெபந்ெதெகாஸ்ேத னரா ய நீங்க ம் அைதேய ெசய் ள்ளீர்கள் ! அ  உண்ைம! இப்ெபா   
நீங்கள்  ஸ்தாபனங்கள்  உண்டாக் க் ெகாண் , அவர்கைளப் ேபாலேவ ேதால் யைடந்தவர்களாய் 
நின்  ெகாண்  க்  ர்கள் .  “எங்கள்     இைத   வா க் ன்ற . நீங்கள்  எங்கைளச் 
ேசரா ட்டால்  நரகத் க்  ெசல் ர்கள் '' என் ன் ர்கள் . நீங்கள்  என்ன ெசய்  
ெகாண்  க்  ர்கள் , தர்க்கம்  ெசய்  ெகாண்  க்  ர்களா? அதனால்  உங்க க்  எந்த 
உபேயாக ம் இல்ைல. ேதவன் உங்க க்  ஒ  ஆதரைவ ம் காட் வ ல்ைல, ஏெனனில் நீங்கள்  
மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ ேதால் யைடந்த நிைல ல் இ க்  ர்கள் . அவர்கள்  ெசன்ற 
பாைத ேல நீங்க ம் ெசன் ர்கள் . நிச்சயமாக!

அவன் அ ப்பதற்காக எ ப்பப்பட்ட அேத ேதசம் அவைனச ் ைறப்ப த் ய , இேதா அந்த 
 டகாத் ர ள்ள மனிதன், எந்த ேதசத்ைத அ க்க ேவண் ெமன்  அவன் ேதவனால் 
எ ப்பப்பட்டாேனா, அேத ேதசத்தால்   ைற   க்கப்பட்  அங்  நின்  ெகாண்  க் றான் .
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உங்கைளப ்  ண்ப த்த நான்   ம்ப ல்ைல, ஆனால் இ  உங்க க்  உத  ெசய் ெமன 
நம்  ேறன் . இேதா ேதவனால் எ ப்பப்பட்ட ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைப ஸ்தாபனத்   ந்  
ெவளிேய வந்த . ஆனால், இப்ெபா   அ  அவர்கைள எங்ேக ெகாண்  ெசன் ள்ள ? 
இப்ெபா   அேத வர்க்கத் க்  நீங்கள்   ைறவா களா   ட் ர்கள். அ  உண்ைமெயன்  
உங்க க் த் ெதரி ம்!  ற  யாரா  ம் ஒ வர ்அதற்   ேராதமாக ஒன்ைறக்    ட்டால், 
அவர்கைள ெவளிேய எ ந்      ர்கள். அ  ஏறக் ைறய “  டர ்   ட க்  
வ காட் வதாய்” உள்ள .

ஐம்ப  ஆண் க க்   ன்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைபயான  ஸ்தாபனம் உண்டாக் க் 
ெகாண்ேட எைத ேம க ந்  ெகாண்டெதன்  எவ ேம அ வர.் நீங்கள்  சேகாதர ம், 
சேகாதரி மாய் அந்த காலத் ல் வாழ்ந் ர்கள். நீங்கள்  ந ன சைபைய ம் அதன் நாகரீகத்ைதக் 
  த் ம், ெபண்கள் நடந்  ெகாண்ட  தத்ைத ம், அவர்கள்  ைகக்ெகாண்ட நாகரீகத்ைதக் 
  த் ம், மனிதர் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய  ட்   ல ச ்ெசன்றைதக ்  த் ம் ேப னீர்கள். 
ேதவன் உங்கைள அதனின்  ெவளிேய அைழத்தார். ஆனால், நீங்கேளா ேதவன் உங்கைள 
எ   ந்  ெவளிேய அைழத்தாேரா, அதற்ேக ேநராக   ம்பச் ெசன்   ட் ர்கள் . நீங்கள்  
அப்ப   க்க ேவண் ெமன்  ேதவன் உங்கைள எ ப் ன்  ேபா  ம், நீங்கள்  ஏேதா ஒ  
ஸ்தாபனத் ன்   ணில் கட்டப்பட் ,  ம்ேசாைனப் ேபால் ேதால்  ள்ள நிைல ல், 
வார்த்ைதையக் காணக் டாதவா  உங்கள்  கண்கள்   ங்கப்பட் , நின்  ெகாண்  க்  ர்கள் . 
அ  உண்ைம. அ   க ம் ேமாசமான ெசயல். அைத ேதாற்க க்க ேதவன் உங்கைள 
எ ப் னார், நீங்கேளா அத டன்  ேசர்ந்  ெகாண் ர்கள்.
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 ம்ேசான் , ேதவன் அவைன எ   ந்  ெவளிேய இ த்தாேரா, அங்ேகேய ெசன்  ஒ  
ெபண்ைண மணந்  ெகாண்டான் . ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைப ம், ேதவன் அைத ெவளிேய இ த்  
அதற்ேக   ம்பச் ெசன்  மணந்  ெகாண்ட . ேதவன்   க்க டன்  ஈ பட   யா . அவர ்
தனிப்பட்ட நபர்க டன்  மாத் ரேம ஈ ப  றார், அ  எக்காலத் ம் அவர ் ெகாள்ைகயாய் 
அைமந்  வந் ள்ள . இ வ க்  இ  ெவவ்ேவ  க த் க்கள்  இ க்க வைக ண் . ேதவன் ஒ  
மனிதைனத் ெதரிந்  ெகாண்  அவைன அவ ைடய க த் க் ள்  ெகாண்  வ  றார.் 
அவ்வள தான் . அவ க் த் ேதைவெயல்லாம் ஒ  மனிதேன! இன்ைறக் ம் அவர ் அைதேய 
 யன்  ெகாண்  க் றார.் உன்ைன அவர ் தம  கரங்களில் ெகாள்ள  யன்  
ெகாண்  க் றார.் அவர ் இங்  ஒ வர,் அங்  ஒ வர ் என்  ெதரிந்  ெகாள்வார். அ ஒ  
  வாக இரா . எனேவ, அப்ப ப்பட்ட எண்ணத்ைத உங்கள்  மனைத  ட்  எ த் ப் ேபா ங்கள் .
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நீங்கள்  ஸ்தாபனம் உண்டாக் க்ெகாள் ம் ேபா , அங்ேகேய உங்கள்   றப் ரிைமைய 
இழந்     ர்கள், நான் எந்த ஒ  மனிதைன ம் ஒ  ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன் . 
ேதவ ைடய ெசய்  டன்  ஒ  மனிதன் எ ப்பப்ப  றான் . அவன் இவ் லைக  ட்  
ெசன்ற டேன அவர்கள் ஸ்தாபனம் உண்டாக் க் ெகாண்டனர,் அவர்கள்  ஸ்தாபனம் உண்டாக் க் 
ெகாண்ட மாத் ரத் ல் மரித்  ேபாய்   ம்  வரேவ ல்ைல. அப்ப    ம்  வந்தைத 
யாரா  ம் கண்ட ண்டா? ஸ்தாபனம் உண்டாக் க் ெகாண்டவர்கள்    ம்  வந்தவர்கள் 
என்பைத ஆதரிக்க ஒ  ேவத வாக் யேமா சரித் ரேமா எ  ம்  ைடயா . அவ்வா  ஸ்தாபனம் 
உண்டா க் ெகாண்டவர்கள்  தங்கள்  ஆ க் ரிய வல்லைமைய இழந் ,   ம்  வந்தேத ல்ைல. 
 வ ள்ள ேதவன்   தள ம்  ட அவர்களில் காணப்ப ம்வ ல்ைல. அவர்க ைடய ஆ க் ரிய 
தட்பெவப்ப  நிைல  அளந்  காட்  க  யான  எப்ெபா  ம்   ஜ்யத் க்   ேழ  நாற்ப 
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  ரி ல்  உள்ள . அப்ப த்தான்  அ  உள்ள .  ' 'ேதவ பக்  ன்  ேவஷத்ைதத் தரித்  அ ன் 
ெபலைன ம த க் றவர்களா ம் இ ப்பார்கள், இப்ப ப்பட்டவர்கைள நீ  ட்   ல .''

அந்நாட்களில் ேதவன், அைத அஸ் பாரத் ேலேய தகர்த்ெத யக்   ய ஒ  மனிதைன 
ெதரிந்  ெகாண் , அவன்  லம் ஒ       ைவ, எஞ்  ள்ள சைபைய, ெவற் க் க் ெகாண்  
ெசன்றார.் அவர ்அைத ம ப  ம் ெசய்வார.் அவர ்மா வ  ல்ைல, அவர ்ேதவன். ேதவன் ஒன்ைற 
ஒ  ைற   னால் , அைத  ட  றந்த க த்  அவ க் த் ேதான்ற   யா . அைத ஞாபகம் 
ெகாள் ங்கள் . அ ேவ நம  ைதரியமா ள்ள . மனிதன் ேதவைன வ பட அவர ்அவ க்  ஒ  
வ ைய ஏேதன் ேதாட்டத் ல் ,  ந்தப்பட்ட இரத்தத் ன்   ழ் உண்டாக் னார். அவர ் அைத 
மாற்றேவ ல்ைல. அவர் அைத மாற்ற ம்   யா . அவர ்அப்ப  ெசய்வாரானால் , அவ க்  
 தலாம்  ைற இ ந்தைதக் காட்  ம்  றந்த க த்  ேதான் னதாக ஆ   ம். எனேவ, 
அவரால் அப்ப  ெசய்ய   யா . அவர ் எப்ெபா  ம் ஒேர தமாகேவ இ க் றார.் ஒ  ேதசம் 
தம்ைம  ட்   ல ச ்ெசல் ம்ேபா , ேதவன் எப்ெபா  ேம ஒ  மனிதைன எ ப் , அவைன 
அங்  நி த் , அவ க்  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ ப் ,   வைத ேம கண்டனம் 
ெசய்தார.் அவர ் இவ்வா  ஒ  மனிதைனத் ெதரிந்  ெகாண்  தம் பணிைய நிைறேவற் னார், 
அவர ்ஒ  ஸ்தாபனத்ைதத் ெதரிந்  ெகாண்  அவ்வா  ெசய்யமாட்டார.் நீ மாத் ரம் அவ க் ச் 
ெச  ெகா த்  உன்ைன அர்ப்பணித்தால், அவர ்உன்ைனத் ெதரிந்  ெகாள்வார்.
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ஆம், அவன் எந்த ேநாக்கத் க்காக இவ் ல ல்  றந்  அதற்கான அ காரத்ைதப் 
ெபற்றாேனா, அதன்  ைற வா யாக அவன் அங்  நின்  ெகாண்  ந்தான் . அவர்கள் ெபா   
ேபாக் க்காக அவைன ேவ க்ைக காட் ம்ப  ெசய்தனர ் -  அவர்கைள ம ழ் க்க ேவ க்ைக 
காட் தல் . ஓ, என்ேன! ஒ  ஸ் ரீ அவைனக் கவர்ந் , அவன் ேதவ ைடய வாத்ைத   ந்  
 ல ம்ப  ெசய்ய அவைள அ ம த்தான் . ேதவ ைடய வார்த்ைத அவ க்  ஒ  இரக யமாக 
அளிக்கப்பட்  ந்த . அ  ஒ  நசேரய வரம். அைத அவன் யாரிட ம்  றக் டா . ஆனால் 
அவேனா ஒ  ஸ் ரீ ன்  கவர்ச் க்  ஆளானான் .

41

அ தான் இன்ைறக்  நமக்  ேநர்ந் ள்ள .   ஸ்தவ மார்க்கத் க்  இணங்காத 
காரியங்கைள நம  சைப ல் நாம் ஏற் க்ெகாண்   ட்ேடாம். அவர்க ைடய சைப ல் 
மாயாமாலக்காரர் இல்ைலெயன்  யா ேம  ற  யா .    அைமப்ேப எல்லா தமான 
மாய்மாலக்காரரால்  நிைறந் ள்ள . அ  உண்ைம. ஆனால் உங்க க்  இந்த உ  ைய அளிக்க 
  ம்  ேறன் ... அ  ஒ      ல் மாத் ரேம. நீங்கள்  ெமேதா ஸ்     ையச் 
ேசர்ந்  க்கலாம், அல்ல   ரஸ் ேடரியன்     ையச் ேசர்ந்  க்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ...

நீங்கள்  ஒ  சைபையச் ேசர   யா . நீங்கள்  ஒ     ையச் ேசரலாம், ஆனால் ஒ  
சைபையச் ேசர   யா . நீங்கள்  அ ல்  றக் ன் ர்கள் . நீங்கள்  ஒ  சைபக் ள்   றக் ம் 
ேபா , அ ல் ஒ  மாய்மாலக்கார ம் இ க்க   யா . அங் ள்ள அைனத் ேம 
பரி த்த ள்ளதா ள்ள . ஏெனனில் நீங்கள்  மரித் ர்கள். உங்கள்   வன்   ஸ்  ன்  லமாய் 
ேதவ க் ள்  மைறந்  ந் , பரி த்த ஆ  னால்  த்தரிக்கப்பட் ள்ள . உங்கைளப்   க்க 
ேவண் ெமன்    ம் னா ம் அவனால்   யா . ஏெனனில் நீங்கள்  ெசன்ற பாைத ேலேய 
அவ ம் வரேவண் ம். அப்ெபா   அவன் உங்கள்  சேகாதரனா   வான் . பா ங்கள்? எனேவ, 
அவனால் அப்ப  ெசய்ய   யா .
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நீங்கள்  அங்கத் னர்களின்  எண்ணிக்ைகைய அ கமாக் வதற்  அல்ல   ர்மானம் 
ெசய்வதற்  ஒ  சைபையச் ேசர்ந்  ெகாள்ளலாம். நான் ேநற்  இர    ன  ேபால, இன்ைறக்  
நாம் ேகட்பெதல்லாம்,  “அ க அங்கத் னர்கள் , அ க அங்கத் னர்கள்'' என்பேத. அ ேவ, 
இன்ைறய ஆரவாரமாக உள்ள .  ' 'நாங்கள்  அவர்கைள ேதாற்க த்   ட்ேடாம்,'' என்பைதக் 
காண் க்க வைரபடங்கள் . யாேரா ஒ வைர ஞா   பள்ளிக்  ஒ வர ் ட் க் ெகாண்  வந்தார் 
என்பதற்காக அவ க்  ெவ ம  அளித்தல். அங்  ெசன்ற  ற  நீங்கள்  என்ன ெசய் ர்கள்? 
நீங்கள்  என்ன ேகட்  ர்கள்? வர்ணம்  ட்  ள்ள ேயசேபல் ஒ த் , அதற்   ந் ன இர  தன் 
ைபயன் நண்ப டன்  ெவளிேய ெசன்  ட்  வந்தைதக்   த்  ேப  றாள், அல்ல  ஏதாவ  
அச் ட்ட  ர கள்   வற் ல் ெதாங் க் ெகாண்  க் ன்றன. அ  உண்ைமெயன்  உங்க க் த் 
ெதரி ம். ெபந்ெதெகாஸ்ேத ன ம் ெமல்ல அதற் ள்  சரிந்  ெகாண்  க் ன்றனர.் ேவெறங்ேகா 
அந்த  ர கள்  தயாரா ன்றன, அைத நீங்கள்  கற் க் ன் ர்கள் .

சைப ேலேய  க ம் உயர்ந்தவர் ஒ   ப்பர.் ேபராயர் அல்ல, அல்ல  ேவ  யாேரா ஒ  
ேபாதகர் அல்ல. ேதவன் அந்த சைப ன்   ப்ப டன்  ெதாடர்  ெகாள் றார.் அவர ்தம  சைபக்  
தம  ெசய் ையயளிக் றார.் அவர்க க்  என்ன ேதைவேயா அைத.

ஆம், ஒ  ஸ் ரீ அவைனத் கவர்ந் , அவன் ேதவ ைடய வார்த்ைத   ந்   ல ம்ப  
ெசய்ய அவன் அ ம த்தான் . இன்ைறக்  அவர்கள் அைதேய ெசய் ள்ளனர.் அவர்கள் எப்ப  
அைத ெசய்தனர?் ''நல்ல , சேகாதரன்  இன்னார் இன்னாேர, பா ங்கள். அைத உங்களிடம்  ற 
  ம்  ேறன் . அங் ள்ள ஜனங்கைள உங்க க் த ் ெதரி மல்லவா? அவர்கள்  இைத 
ெசய் ன்றனர,் அவர்கள்  இந்த காட் ைய ெதாைலகாட்  ல் காண் ன்றனர். அவர்கள்  
உங்க க்  மா ரி அல்ல.

43

  ஸ் ேவ உங்க க்  மா ரி, அவர,் ''நான்  உங்க க்  மா ரிைய ெகா த்  க் ேறன் '' 
என்றார். அவேர உங்க க்  மா ரியாக இ க்கட் ம்.



11இன் ம் ஒ   ைச கர்த்தாேவ

சைபக க் ம், அவ்வாேற இ க்க ேவண் ம். ஆனால் அவர்கேளா ெவளிப்ப த்தல்;  17ல் 
 றப்பட் ள்ள ேவ க க் த் தாயா ய ேயசேபல் அைதேய ெசய் ம்ப   ட் க்ெகா த் , 
சைபைய பைழய அைமப் க்  ம ப  ம் ெகாண்  ெசன் , இப்ெபா   நடந்  
ெகாண்  க் ற ஆ க் ரிய காரியங்கைள காணக் டாதவா    டாக்  ட்டனர். ஓ, நீங்கள்  
அப்ப  ெசய்ததாக நிைனக்க ல்ைலயா, நீங்கள்  நிச்சயம் அப்ப  ெசய்  ட் ர்கள் . என்னிடம் 
 றா ர்கள். பா ங்கள்? நான்  கடந்த ப ைனந்  ஆண் களாக ேதசம்   வ ம் இங் ம் அங் ம் 
 ற்  ெகாண்  க் ேறன்.   டாக்கப்பட்  க்  ர்கள் ! ஆ க் ரிய காரியத்ைதக் 
காணாதவா . பா ங்கள் , இந்த கைட  நாட்களில்  ேதவன் வந் , அவர ் என்ன ெசய்வதாகக்  
  னாேரா அைதேய ெசய்  ெகாண்  க் ம் ேபா , நீங்கள் , ''நல்ல , நான்  உங்களிடம்  ற 
  ம்  ேறன் , அ  ஒ க்கால் சரியா  க்கலாம். ஆனால், அந்த ஊ யேமா ேதவனால் 
உண்டானதல்ல, என்  ர்கள் . ேதவன் எப்ப  ஒேர ஊற்   ந்  கசப்பான தண்ணீைர ம், 
இனிப்பான தண்ணீைர ம் ேதான்றச் ெசய்ய    ம்? அ  அங்  இ க்க   யா .

ஆம், ஆ க் ரிய காரியங்க க் ம், ேதவ ைடய வார்த்ைதக் ம்,   டாக்கப்பட்டவர்களாய், 
எந்த      ந்  ெவளிேய இ க்கப்பட்டனேரா, அேத   க்    ம்பச் ெசன்  ட்டனர.் 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஒ  ஸ்தாபனத் ல்   றந் , ெவளிேய வந்த . ஆனால், மனிதர்கேளா அைத 
  ம்ப ம் ஸ்தாபனத் ற் ள் ெகாண்  ெசன்  ட்டனர.் ெபந்ெதெகாஸ்ேத என்ப  ஒ  
அ பவம், அைத ஸ்தாபனம் தாங் க்ெகாள்ள இயலா . ஏெனனில், அ  தனிப்பட்ட நப க்  
ஏற்ப ம் அ பவம். அ  உண்ைம. அந்த      ேவ ேதால் யைடந்தவர்களாய் அங்  நின்  
ெகாண்  ப்பைத பா ங்கள் . ேபாதகர்க க்  ேவதபள்ளி அ பவம் இல்லாமல் ேபானால், 
அவர்கைள அவர்கள்  அமர்த்த மாட்டார்கள்.
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நம  மத்   ள்ள ஒ  ெபரிய ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஸ்தாபனம் அன்ெறா  நாள், நீங்கள்  
 ஷனரிமார்க க்   ஷனரிகளாக இ ப்பதற்  ேபா ய அ  த் றன்  (I.Q). உள்ளதா என்  
அ ந் க்ெகாள்ள அவர்கைள ஒ  மேனாதத் வ நி ணரிடம்  ட் ச ் ெசன்ற  -  நம  
மத்   ள்ள ெபரிய ஸ்தாபனங்களில் ஒன் , அவர்க க்  உயர்ந்த அ  த் றன்  உள்ளதா என்  
அ ந்  ெகாள்ள. ேதவன் அப்ப ப்பட்ட எைத ம் ெசய்ய ல்ைல. அவர,்  ' 'நீங்கேளா 
உன்னதத்   ந்  வ ம் ெபலனால்  தரிப் க்கப்ப ம் வைரக் ம் அங்ேகேய இ ங்கள் ,'' என்றார். 
அப்ெபா   நீங்கள்  உங்கள்  அ  த் றைனப் ெபற்  ெகாள்  ர்கள். உன்னதத்   ந்  வ ம் 
ெபலன்  அைத உங்க க்  அளிக் ற . இேய  அவர்கைளப் பரிேசா க்கச் ெசான்ன 
நிய த் ன்ப  அவர்கள் பரிேசா ப்ப   ைடயா . அவர்கள் தங்கள்  ெசாந்த அ  னால் 
 ைளந்த க த் க்கைள ஆதாரமாகக் ெகாண் , ஒ   ஷனரி ன்  அ  த் றைன 
பரிேசா த் ப் பார்க் ன்றனர். ேதவன்,  ' 'அவர்க க்  அ   றைனப்  கட் ங்கள் '' என்  
 ற ல்ைல. அவர,்  ' 'நீங்கள்  உன்னத்   ந்  வல்லைமையப் ெபற் க் ெகாள் ர்கள்“ என்  
மாத் ரேம   னார.் ஆனால், நாேமா அதனின்   ல ச ்ெசன்  ெகாண்  க் ேறாம்.

ேராமன்கத்ேதா க்க சைப  த ல் ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைபயாக இ ந்த  என்பைத ஞாபகம் 
ெகாள் ங்கள் . அ   ற்  ம் உண்ைம,  . .  33ம் ஆண் , ஆனால், ரிக் கள்  கைளகைளப ்
ேபால் அங்  உள்ேள  ைழந்ததன்  காரணமாக, ேமன்ைமயானவர்கள்  -   தலாவதாக நிசாயா 
ஆேலாசைன சங்கத் ல் என்ன நடந்த  ெதரி மா? அவர்கள்  இந்த  ட்டத்ைத அ ல்ப த் , 
ஸ்தாபனம் உண்டா க் ெகாண்டனர.் அ  மரித்த . உண்ைமயான  ர்க்கதரி  அவ ைடய 
காலம் வைரக் ம் வாழ்ந்தான் . ஏறக் ைறய ஆ ரம் வ டங்களாக அ  இ ளின்  காலங்கைளக் 
கடந்  வந்த . அைதத்தான்  ேதவன் காண் த்தார், ெதாடக்கத் ேலேய அவர ்    ைறைம ன்  
ேம ம் தம  கண்டனத்ைத ெதரி த்தார். அ  உண்ைம.
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ேபாதகர்கள் ஒ  சைபக்  ேபாதகராவதற்   ன் , ேவதாகமப் பள்ளிக க் ச ்ெசன் , ''நான்  
 .எச். , எல்.எல். . பட்டம் ெபற்  ட்ேடன் '' என் ன்றனர். ஐக் யச்  ட்ைடக் காண் க் ன்றனர.் 
அர்த்தமற்ற !

கர்த்த ைடய  ர்க்கதரி  வனாந்தரத்   ந்   றப்பட்  வந்தான். அவன் எங்  ந்  
வந்தான், எங்  ெசன்றான்  என்  யா க் ேம ெதரியா . ஆனால் அவன்,  ' 'கர்த்தர் 
உைரக் றதாவ '' என்பைதக் ெகாண்  ந்தான் . ேதவன் அைத நி  த்தார். அவன் எந்த 
ஸ்தாபனத்  ம் ேசர்ந்  க்க ல்ைல. அ ேவ, ேதவ ைடய  ைறைமயாக இ ந்த . அ  
உண்ைம.
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ேவதாகமப்பள்ளிகளி  ந்  ெவளிவந்த ேபாதகர்கள் என்ன ெசய்தனர?் உலகப் ரகாரமாக 
உைட உ த் ,  ட்ைட கால் சட்ைட அணிந் , தைலம ைரக் கத்தரித்  ந்த ெபண்களின்  
ேபாக்ைகக் க ந் க்ெகாள்ள அவர்க க் ப் ேபா ய ஆ   ைடயா .

தன் மைன ைய அவ்வா  ெசய்ய அ ம க் ம் எந்த மனித க் ம், ஒ  நல்ல   ேசஷ 
ச க்க  அவ யம். அ  உண்ைம. அவள் தன்ைன கன ன ள்ளவளாக நி  க் றாள், அதற்  
நீசம்ம க் றாய். தங்கள்  ச மம் ெவளி ல் ேதான் ம் வண்ணம் அவ்வள  இ க்கமான 
கால்சட்ைடகைள அணிந் ள்ள மைன ைய ெத  ல்  ட் ச் ெசல் ம் மனிதன் எவ ேம, 
மானிடவர்க்கத் க்   ற்  ம் அவமானத்ைத  ைள க் றவனா  க் றான் . என்ைனப் 
ெபா த்தவைர ல், ஏேதா ஒன்  உள்ேள இல்ைலெயன்  அ  காண் க் ற . உள்ேள 
கா யா ள்ள  என்பைத அ  காண் க் ற .
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நீங்கள்  அழகாக காணப்பட   ம் னால் ,     அப்; 2:38ஐ ம்,     யாக்ேகா ; 5:14ஐ ம், 
    ேயாவான்;  3 :16ஐ ம், எ த்  ஒன்றாக கலந்தால், அ   றந்த அழ  சாதனமாக 
உங்க க்  ஆ   ம்.

47

உத  வர்ணம் ேபான்ற அழ  சாதனங்க க்  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ேகா க்கணக்கான 
டாலர்கள் ெசல டப்ப வைதக் காண் ேறன் ; ஆனால்,  ஷனரிமார்கேளா   ேசஷ ஊ யம் 
ெசய்  பட் னி டக் ன்றனர். இ ப்  ம்,  “நாங்கள்  தான் சைப” என்  ெப ைமய த் க் 
ெகாள்  ர்கள். அ  என்ைன ெவட்கப்படச் ெசய் ன்ற ! நாம் எல்லா தமான பகட்டான, ெபரிய 
காரியங்க க் ள்   ரேவ த்   ட்ேடாம். நீங்கள்  ெசய்வ  என்ன? நீங்கள்  ேயசேப ன்  ஆ ைய 
ெபற்  க்  ர்கள்  என்பைத அ  காண் க் ற , கா யான இடம்!

அன்ெறா  நாள் ஒ  ேபாதகர் ேப வைதக் ேகட்ேடன் . அவர ்அ ைமயானவர். மனிதன் என் ம் 
 ைற ல் அவைர எனக் ப்   க் ம். அவர ் ஒ    ப் ட்ட ஸ்பானத்ைதச் ேசர்ந்தவர். அவர ்
ந க்  ம  றம் வ க் றார.் அவர ்வாெனா  நிகழ்ச்  ஒன்ைற நடத் னார். அவர ்இப்ெபா   
தான்   ம்  வந்தார். அவர ் ெபண்கள்  கத் ல் நீல வர்ணம்  ேபான்றைவகைளத் தட க் 
ெகாள் தைலப் பற்  ேப னார.்
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நான்  தன்  ைறயாக அப்ப ப்பட்ட ஒன்ைறக் கண்ட ேபா , அ  எனக்  ந க்கத்ைத 
 ைள த்த . நான் லாஸ்  ஏஞ்ச  ல் அப்ெபா   இ ந்ேதன் . நான்    ஸ்தவ வர்த்தகர் சேகா. 
ஆர்கன்  ைரட் க்காக காத் க்  ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ெபா   ஒ  ெபண்  நடந்  வ வைதக் 
கண்ேடன் .  ' 'பாவம் ெபண் '' என்  நான்  எண்ணிேனன் . நான் ஒ   ஷனரி. நான் 
 ஷ்டேராகத்ைத ம், '' ேளக் ''  யா ைய ம் கண்  க் ேறன் . ஆனால், இைத ேபான்ற ஒன்ைற 
நான் கண்ட ல்ைல. நான்  அவள  ல் நடந்  ெசன்  அவ க்காக ெஜபம் ெசய்யலாமா என்  
ேகட்கலாம் என்  ந்ேதன் . ஆனால் பார்க்கப்ேபானால் , ேவெறா த்  அேத தமான ேதாற்றத் டன்  
உள்ேள  ைழந்தாள். நீங்கள்   றந்  காணப்பட  யல்வைதக்   த்  நான்  உங்கைளக்  
 ைற ற ல்ைல. ஆனால் மானிட வர்க்கத்ைத ேசர்ந்தவர்கள் ேபால் காணப்ப ங்கள் . 
பா ங்கள்? அ  உண்ைம.

இப்ப ப்பட்ட  க வர்ணத்ைத உண்டாக் வதால், அவர்கள் அழ ல்  றந்த உலகத்ைதேய 
பைடத்   ட்டதாக அந்த மனிதன்   னார.் ஆனால் என்ைனப் ெபா த்தவைர ல், அ  ஒ  
 ட்டம் அஞ்ஞானிகைளப் பைடத்  ட்ட . ஒ  ெபண்  அவ்வா  ெசய்வாளானால் , அவ க் ள்  
ஏேதா ஒன்  இல்ைலெயன்பைத அ  காண் க் ற . அந்த கா யான இடம்   ஸ் வால் 
நிைறயப்பட ேவண் ம். அவ்வா  தன் மைன ைய ெசய்ய அ ம க் ம் எந்த மனித ம் உள்ேள 
ெவ ைமயா  க் றான் . அைத தன் சைப ல் ஆதரிக் ம் எந்த ேபாதக ம், தனக் ள்  ஒ  
ெவ ைமையக் ெகாண்  க் றார ் என்பைதக் காண் க் றார.் அைத ஆதரிக் ம் எந்த 
ஸ்தாபன ம், அ  மரித்   ட்ட  என்பைதக் காண் க் ற . அ  உண்ைம. ேவதாகமத் க்  
  ம் ேவாம்!

49

அங்   ம்ேசான் , அப்ப ப்பட்ட  க வர்ணத் க்    ந்  ேபானவனாக அங்  நின்  
ெகாண்  ந்தான் . அந்த ெபரிய மனிதன் நமக்  ஒ  உதாரணமாகத்  கழ் றான் . ஓ, என்ேன, 
அவர்கள் எப்ப  அவைன அ ல்  க்க ைவத்தனர்.  ம்ேசான்  தான் ெசய்த தவ கைளெயல்லாம் 
எண்ணிப் பார்த்தான். அவன் எவ்வா  ேதவ க் த் தவ ைழத்தான்  என் . அதற்   ேராதமாக 
 ரசங் க்கப்ப ம் இப்ப ப்பட்ட ெசய் கைளக் ேகட் ம் ேபா , ஜனங்க ைடய மன ல் 
ஏதா  ம் உதயமா றதா?

அன்ெறா  நாள் என் மைன  என்னிடம்   னாள்...

யாேரா ஒ வர ்என்ேமல் ேகாபம் ெகாண்  க தம் எ    ந்தார். அவர,்  “ ல் , ெபண்கள்  
தைலம ைரக் கத்தரித் க் ெகாள்  றைத ம், இன் ம்  அவர்க ைடய மற்ற ெசயல்கைள ம் 
 ைற   வைத நீர ் ஏன்  ட்  டக்  டா ? ஜனங்கள்  நீர ்  ர்க்கதரி ெயன்  
  வா க் ன்றனேர. அந்த ெபண்கள்  ஆ க் ரிய வரங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வ  எப்ப  என்  
நீர ்ேபா த் , அத் டன்   ட்  ட ேவண் ம்'' என்  எ    ந்தார்.
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நான், ''அவர்க க்  ெமா  ன்   தெல த் களா ய அ, ஆ, இ, ெதரியாம  க் ம் ேபா , 
அவர்க க்  நான் எப்ப  ' 'அல் ப்ரா'' கணிதம் கற் த்தர    ம்?'' என்   ைடயளித்ேதன் . 
பா ங்கள்? நிச்சயமாக! நீங்கள்  எப்ப  கற் த்தர    ம்? பாவேம ஒன்  ரண் ள்ளெதன்  
அவர்க ைடய அைடயாளேம காண் க் ற . வர்ணம்  ட் க்ெகாள் தல் என்ப  
அஞ்ஞானிகளின்  இயல்  என்  எவ ேம அ வர.் நான்  ஒ   ஷனரி. அஞ்ஞானிகளின்  வர்ணம்! 
அரிேசானா  ள்ள இந் யர்கள் ேதவைன அ ந் க்ெகாள்வதற்   ன்   கத் ல், வர்ணம்  ட்  
வந்தனர். அவர்கள்  ேதவைன அ ந் க்ெகாள் ம் ேபா , நீங்கள்  அவர்களிடம் அைதக்   த்  
ஒன் ேம  றேவண் ய அவ யேம ல்ைல. அவர்கள் தாமாகேவ அைத கைளந்     ன்றனர். 
அவர்கள் ேதவனிடம் சண்ைட   ந்தனர ் என்பைத அ  காண் க் ற . அவர்கள் அைதக் 
கைள ம் ேபா , அவர்கள் ேதவ டன்  சமாதானமா  ப்பைத அ  காண் க் ற .

நம  ேதசம்   ஸ்தவ ேதசெமன் ம் நாம்   ஸ்தவ மக்கள்  என் ம் நம்ைம 
அைழத் க்ெகாள் ேறாம். நான் ஒ  நாள் ஆப் ரிக்கா ல்  நின்  ெகாண்  ந்த ேபா , ேதவன் 
ஊன ற்  ந்த ஒ  மனிதைன  கமாக் னார், கண்கள்  ேகாணலா  ந்த ஒ  ைபய க்  
 கத்ைதயளித்தார்.   மார்  ப ைனந்  நி டங்க க் ள்  அவர்  எத்தைனேயா  அற் தங்கைளச்
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ெசய்தார.் நான் டர்பனில் ேப க் ெகாண்  ந்த இரண்  லட்சத்  ஐம்பதா ரம் ேபர்களில்  
எத்தைன ேபர ் கர்த்தரா ய இேய ைவ ஏற் க் ெகாள்வார்கள் என்  நான் ேகட்டதற் , 
ஏறக் ைறய  ப்பதா ரம் ேபர ்எ ந்  நின்றனர்.

எனக்  ப ைனந்  ெமா  ெபயர்ப்பாளர்கள் இ ந்தனர.் அவர்கள், ''சரீர  கம் ெப தைலக் 
  த்தா     ர்கள்?'' என்றனர்.

''நான் இரட் ப்ைபக்   த்     ேறன் '' என்  ெமா  ெபயர்ப்பாளர்களிடம்  றச் 
ெசான்ேனன் . நான்,  ' 'என்ைனப்  ரிந்  ெகாள்  றவர்கள்  எல்லா ம்...'' என்ேறன். அவர்கள் 
இரத்தம் ெதளிக்கப்பட்ட     க் ரகங்கைள ம், ஆண்  மான் கண்கைள ம்,  ங்கத் ன்  
நகங்கைள ம் ைவத்  ந்தனர். எல்லா  தமான  ட பழக்க வழக்கங்கைளெயல்லாம் ைக ட் , 
இங்  நின்  ெகாண்  ந்த மனிதைன  ணமாக்  அவ க்  ெதளிந்த  த் ையக் ெகா த்த 
அந்த ேதவைன உங்கள்  ெசாந்த இரட்சகராக ஏற் க்ெகாள்ள   ம் னால், உங்கள்   க் ரகத்ைத 
தைர ல் ேபாட்  உைடத்  உங்கள்  உத்தமத்ைதக் காண்  ங்கள்'' என்ேறன். அங்  மண்   யல் 
ேதான் ன  ேபால் இ ந்த .

அங்  ெபண்கள்    வ ம் நிர்வாணமாய்  நின்  ெகாண்  ந்தனர.் அவர்க க்   ன்னால் 
ஒ      ணி மாத் ரம் ெதாங் க் ெகாண்  ந்த . இ ப் க்  ேமல் அவர்கள் நிர்வாணமாய் 
இ ந்தனர.் நான்,  ' 'ைககைள யர்த் , பா  ன் ெஜபத்ைத ஏெற த் ,  “ேதவேன, பா யா ய 
என்ேமல்   ைபயா  ம்'' என்    ங்கள். நீங்கள்  நின்  ெகாண்  க் ம் அேத இடத் ேல, 
உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ,   ஸ்  ன்  ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப ் ெபற் க்ெகாள் ங்கள். 
இங் ள்ள ேபாதகர்கள்  லர ்உங்க க்    ஸ்தவ ஞானஸ்நானம் ெகா ப்பார்கள் ,'' என்ேறன். 
அவர்கள் கரங்கைள யர்த் ன ேபா , வல  ைகக் ம் இட  ைகக் ம்  த் யாசம்  
அ யாதவர்களாய்,   வ ம் நிர்வாணமாக உள்ேள வந்த ெபண்கள், ெவளிேய நடந்  ெசன்ற 
ேபா  தங்கள்  கரங்கைள மடக்  மைறத் க் ெகாண்  ெசன்றனர.் இேய    ஸ்  டன்  அவர்கள்  
இ ந்த அந்த ஒ  நி ட ேநரம், அவர்கள் நிர்வாணிகள்  என்  அ ந்  ெகாள் ம்ப  ெசய்த .
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ஆனால், நாேமா ஆண் ேதா ம் அ கமாக ஆைடகைளக் கைளந்  வ  ேறாம். ஓ, நான்... 
 ன் , அ  ேதவன் என்     ேறாம். அைத நீங்கள்  ெசய்யக் காரணம் யார?் அப்ப ச் ெசய்ய 
உங்கைள அ ம த்த உங்கள்  ஸ்தாபனேம. அ  உண்ைம. உங்கைள  த்தப்ப த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ெம ம் எண்ணத் டன்  நீங்கள்  அந்த ஸ்தாபனத் ல்  வளர்ந்  வந் ர்கள், ஆனால் அைதேய 
நீங்கள்  ம ப  ம் உள்ேள ெகாண்  வந்   ட் ர்கள். நான் ேதவ ஷணம்  ற ல்ைலெயன்  
எண்  ேறன்... அ  ேதவ ஷணம் அல்ல, அ  கர்த்த ைடய வார்த்ைத! நிச்சயமாக, அ  
கர்த்த ைடய வார்த்ைதேய.

 ம்ேசான்  அங்  நின்  ெகாண் , தன் உள்ளான மனச் சாட்  ல், அவன் ேதவ க் த் 
தவ ைழத்தான் , ேதவ ைடய மக்க க் த் தவ ைழத்தான்  என்  உணர்ந்தவனாய் , தன் 
 ைழகைள எண்ணிப் பார்த்ததாக நாம் காண் ேறாம். அவன் அங்  ஒ  உதாரணமாக நின்  
ெகாண் , அவன்  ன்  எப்ப   ந்தான்  என் ம், அப்ெபா   எந்நிைல ல் இ ந்தான்  என் ம் 
 ந் த்  பார்த்தான். அவன் அப்ப  ெசய்தேபா , அவன் கர்த்தைர ேநாக் க்  ப் ட்டான் .

53

ஓ, சைப மாத் ரம் இன் ர  ஒ  நி டம் அைம யா  ந் , ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாைள 
ேநாக் ப் பார்த் , நாம் எங்  ந்   வங் ேனாம் என்பைத ேநாக் ப் பார்த் , நம  ஸ்தாபன 
 ரமாணங்கள் நம்ைம எந்நிைலக் ச் ெகாண்  வந் ள்ளன என்பைத  ந் த் ப் பார்க் மானால் 
ம ப  ம் ேதவைன ேநாக் க்  ப்  ங்கள் .  ம்ேசான்  ேதவைன ேநாக் க்  ப் ட் , 
''கர்த்தரா ய ஆண்டவேர, என் இரண்  கண்க க்காக ப வாங்  ராக'' என்  கத னான். 
நா ம் அேத தமாக மனந்  ம் ,  ' 'கர்த்தரா ய ஆண்டவேர, இத்தைன காலமாக இைவ 
என்ைனக்   டைனப் ேபால வ  நடத்  வந்தன,'' என்  கத ேவாமானால் அதற்கான ஒ  
 ரயத்ைத ெச த்த ேவண் ெமன்  அவன் அ ந்  ந்தான் . அைத நீங்கள்  இப்ெபா   
அ ந்  க்  ர்கள்.

என் மைன  ேமடா என்னிடம், ''நீங்கள்  ேதசங்கள்  அைனத் ம்  ற் த்  ரிந்   ரசங் த்  
வ   ர்கள். நீங்கள்  ம ப  ம் அங்  ெசல் ம் ேபா , ஜனங்கள்   ன்  ெசய்தைதேய ெசய்  
ெகாண்  க் ன்றனர.் அதனால் என்ன பயன்?,'' என்றாள் .
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நான், ''நியாயத் ர்ப் ன்  நாளன் , ேதவ ைடய மகத்தான ஒ நாடா ல் ப   ெசய்யப்பட்ட  
ேபாட்  காண் க்கப்ப ம் ,'' என்ேறன். இைவகைளக்   த்  நீங்கள்  அ யாதவர்களாய் இல்ைல. 
ேதவன் அைத வானத் ல்   ழங்கச ் ெசய்வார.் உலகத்ைத ஆக் ைனத்  ர்ப் க் ட்ப த்த 
அவ க்  ஒ  சத்தம் இ க்க ேவண் ம். அந்த சத்தம்தான்    ேசஷம்.

“கர்த்தாேவ, என் சத்  க்கைள என் நி த்தம் ப வாங் ம். என் கண்  பார்ைவையப் 
ேபாக் னவர்கைள ப வாங் ம், கர்த்தாேவ, அவர்கள்  அைத   ங்   ட்டார்கள். இேதா, நான்  
இங்  நின்  ெகாண்  க் ேறன் ,'' ேதவன், இன் ம் ஒ   ைச அவ க் ச ் ெச க் 
ெகா ப்பதற்  சாத் ய ண்  என்பைத  ம்ேசான்  அ ந்  ந்தான் . அவ ைடய அந்த 
நிைல  ம் அ  சாத் ய ண் . ஓ சா ேவல் , அவர்கள் என்ன ெசய்த ேபா  ம், அ  
சாத் ய ண்  ' 'அேநகர ்  ர்மானம் ெசய்தனர'்' என்  நாம் இன்ைறக்  அ கமாக ேகட் ேறாம். 
 ர்மானம் என்றால்,  ' 'கல், பாவ அ க்ைக,'' என்  ெபா ள். நான் ஏற்கனேவ   னப , ஒ  
கல்ைல   ர்ைமயான  உளி னால்  ெச க்  அைத  கட் டத் ல்  ெபா த்த  ஒ  கல்ெகாத்தன்
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இல்லாமற் ேபானால், அந்த கல் னால் என்ன பயன்? நீங்கள்  ஆண்கைள ம், ெபண்கைள ம்  ன் 
ேபாலேவ இ க்க அ ம த் , அவர்கள் சைபையச் ேசர்ந்  ெகாள் ம்ப  ெசய்தால், 
 ர்மானங்கள் ெசய்வதனால் என்ன பயன்? அைவ ெச க்கப்டாத கற்  யலாக இ க் ம். நமக்  
இன்  ேதைவ ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் ெகாண் ள்ள ஒ  மனிதேன, கல்ெகாத்தேன. ேதவன் 
அவைன அ ப் னார ் என்  நி  க்க அவன் உ  ப்ப த்தப்பட்ட வல்லைமையக் 
ெகாண்டவனாய் , அவன் சைபைய அைசத்  உலகப்  ரகாரமான காரியங்களினின்  அைத 
 லக் , அவர்கைள ேதவ ைடய  மாரர்கள்  மாரத் கள் என் ம் ெச க்கப்பட்ட கற்களாக 
அவ ைடய கட் டத் ல்  அவர்கைளப் ெபா த்த ேவண் ம். அ   ற்  ம் உண்ைம. ஓ, என்ேன!

ேதவன் அவ ைடய ெஜபத்ைதக் ேகட்பதற்  சாத் ய ண்  என்பைத அவன் அ ந்  ந்தான் . 
இன் ர  நா ம் அைத ெசய்ேவாமானால்! இேய  இவ் ல ல் இ ந்த ேபா ... ேயாவான் ; 14:12, 
“என்ைன   வா க் றவன்  நான் ெசய் ற  ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான் '' என்றார். இேய  
  னார,் அல்ல  ேவதாகமம் எ ெரயர;்  1 3 : 8ல்    ள்ள , அைத சற்  ன்  நான்  
  ப் ட்ேடன் , இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார்'' என் . 
நமக் ள்  இ க் ம் ஸ்தாபன  வைன   ஸ்  ன்   வன் என்றைழத் க் ெகாள் ேறாம் . ஆனால் 
இப்ப ப்பட்ட காரியங்கைள நாம் ெசய்  வ  ேறாம்.  ' 'என்ைன ஆண்டவேர! என்  நீங்கள்  
ெசால்  ம், என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல் ேபா றெதன்ன? பா ங்கள்? ''ஏன் என்ைன 
அப்ப  அைழக் ன் ர்கள்?''
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ஓ, உங்கள்  சைப ல் ஐந்  அங்கத் னர்கள்  ட இல்லாமற் ேபானா ம், அ  சத் யம் 
என் ம் உண்ைமைய உணர்ந்  ெகாள் ங்கள். இன்ைறக் ம் அ  சத் யமா ள்ள . ஆனால் 
இன் ள்ளவர்கள்   ம்ேசான்  ெசய்த  ேபால் அந்த தரிசனத்ைத  ர த் க்ெகாள்ள   ய ல்ைல. 
அவர்க க்  அ   ரிய ல்ைல. அவர்கள் ' 'நாங்கள்  நன்றாக இ க் ேறாம். எங்க க்  நல்ல 
சைபகள்  உள்ளன. எங்க க்  ஒ   ைற  ல்ைல'' என் ன்றனர்.

''ஐஸ்வர்ய ள்ள லேவா க்ேகயா சைப ன்  காலத் ல் ஐஸ்வரியத் ல் ஒ   ைற ம் இரா , 
ஆனால் அவள் நிர்வாணியா ம்,   டா ம், பரித க்கப்படத்தக்கவளா ம் இ ப்பைத அ யாமல் 
இ க் றாள்,'' என்  ேவதம்    ற . ஒ வர ்ெத  ல் நிர்வாணியா ம்,   டா ம் நடப்பைத 
நீங்கள்  கண் , அவ ைடய நிைலைய அவ க்  எ த் ைரத் , அவர ் நிர்வாணியா  க் றார் 
என் ம், அவர ் எங்காவ  ெசன்  மைறந் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம்    ர்களானால், 
அவைரத் ெத    ந்  நீங்கள்  அ ப்  ட சாத் ய ண் . ஆனால் அைத அ ந் க்ெகாள்ள 
அவ க்   த்   வா னம் இல்லாம  ந் , அவர ்அைதப்  றக்கணித் ப் ேபாய் டக்   ம். 
சைபக் ம் அைத அ ந் க்ெகாள்ள ேபா ய ஆ க் ரிய வல்லைம இல்ைல. நிர்வாணி, 
பரித க்கப்படத்தக்கவள் .    , நிர்ப்பாக் ய ள்ளவள், தரித் ரன்.   ஸ்  ெவளி ல் இ ந்  
ெகாண் , கதைவத் தட் , உள்ேள வர  யன்  ெகாண்  க் றார.் இ ப்  ம் உங்க க்  ஒ  
 ைற  ல்ைல என்  ெசால் க் ெகாள்  ர்கள்.
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உங்களில்  ல க்  அ   ரியாமல் இ க்கக்  ம், ஆனால் அ  ேதவ ைடய சத் யம். 
வார்த்ைத அவ்வா  உைரக் ன்ற . அவர்கள் தரிசனத்ைத  ர த் க் ெகாள்வ ல்ைல. நீங்கள்  
அவர்களிடம் அைத எ த் க்   னா ம், அைத அவர்கள் ேகளாமேலேய  ட்    ன்றனர். 
ஒ க்கால் அந்ேநரத் ல் அவர்க க்      உணர்  உண்டாகக்   ம், ஆனால் அ த்த நாள் 
அவர்கள் அைதெயல்லாம் மறந்  ட் , அவர்க ைடய  ட்டாட்டத் க் ம்,  ணி ைதக் ம், 
  ந் க க் ம் ெசன்     ன்றனர். இ    வ மாக மறக்கப்ப  ன்ற .

ேதவன் யா க்காவ  அற் தத்ைத ெசய்வாரானால், அவர்கள்,  “ஓ, அ  தானாகேவ நடந்த ” 
என்பார்கள். பா ங்கள் ,  சா  அவர்க ைடய மன ல்  ஷேமற்  ள்ளதால் , அவர்கள் 
எந்நிைல ல் உள்ளனர் என்பைத அவர்களால்  அ ந் க்ெகாள்ள   ய ல்ைல. அவர்கள் இ க 
உட்கார்ந்  ெகாண் , ைககைளத ் தட் , ''ஆெமன் '' என்   ச்ச ட் , ஆ  ல் நடனமாடலாம். 
ஆனால் அதனால் ஒ  பய ம் இல்ைல. அஞ்ஞானிகள்  அவ்வா  ெசய்வைத நான் 
கண்  க் ேறன் . அ  உண்ைம அவர்கள் ெபரிய  ட்டங்கைள நடத்  ன்றனர். ஓ, 
நீங்கள் ,''சேகா.  ரன்ஹாேம, எங்க க்  இன் ம்  எ ப் தல்  உண்டா க் ெகாண்  க் ற ,'' 
என்  ர்கள். உ, ஊ, எப்ப ப்பட்ட எ ப் தல்? நீங்கள்  ஸ்தாபன  ட்டங்கைள நடத்   ர்கள் .
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ெகண்டக்  ல்  நாங்கள்  அைத,  ' 'நீண்ட  ட்டங்கள் ' '  (Protractive) என்றைழப்ப ண் . 
அைதத்தான்  அ  ெசய் ற , நீண்ட  ட்டங்கள் , ஆனால் அ    ேசஷத் க்  மக்கைளக் 
கவர்வ ல்ைல. அ  உண்ைம. ஆம், அவர்கள், ''நாங்கள்  ஒ   ட்டம் நடத் ேனாம். என்ன நடந்த  
ெதரி மா? நாங்கள்  டாக்டர் இன்னாைர நகரத் க்  வரவைழத்ேதாம். ஆ ரக்கணக்கானவர் 
 ட்டத் க்  வந்  ந்தனர். எல்லா சைபக ம் ஒத் ைழத்தன,'' என் ன்றனர். நாம் என்ன 
ெசய்ேதாம், நமக்  உண்ைம ல்  எ ப் தல் உண்டானதா? ஜனங்கைள ேதவ ைடய வார்த்ைதக்  
 ண் ம் ெகாண்  வ வதற் , ேதவன் ஸ்தாபனங்க க்  ெசன்   ரிைய ெசய் றாரா? நாம் 
என்ன ெசய்ேதாம்? ஒ   ட்டம் ஜனங்கைள நாம் ஒன்  டச் ெசய் , அ  உலகப் ரகாரமான 
ஆடம்பரத் னால் பளிங்  ேபான்  ெஜா த்த . அ   ற்  ம் உண்ைம, அ  த்தன்ைம, 
ஹா  ட் ன்  பகட்டான  ளம்பரக் காட்  ேபான் .
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ஓ, நீங்கள் , “அ  பாப் ஸ் கள் ” எனலாம்.

அ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர், உண்ைம! ேமைட ன்  ேமல் ெபண்கள்  இ க்கமான  ஆைடகைள
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அணிந்  ெகாண்    த் , நடனமா தல், காண்பதற்  அவலட்சணமா ள்ள . அ  ெப த்த 
அவமானம். அைத  வரிக்க எனக் ப் ேபா ய வார்த்ைதகள் இல்ைல. அ  ெப த்த அவமானம். 
ஆண்கள்  அங்  உட்கார்ந்  ெகாண் ,  “ேதவ க்  ம ைம! அல்ேல யா!'' என்  
 ச்ச   ன்றனர.் நீங்கள்  எப்ப ப்பட்ட ஆ ைய உைடயவர்களா  க்  ர்கள்? இேய  அைத 
கண் , அதற்   ேராதமாய்  க் ர  வார ் என்  உங்க க் த் ெதரி மா? அவர ் அதற்  
கண்டனம் ெதரி ப்பார். காட்  ல் எ ம் ன ஏசாயா, எேர யா, ஆேமாஸ்  மற் ம் பைழய 
ஏற்பாட்   ர்க்கதரி கள்  இப்ப ப்பட்ட காரியங்கைளக் கண்   ம்மா  ப்பார்கள்  என்  
நிைனக்  ர்களா? அவர்கள்  அவர்க ைடய காலங்களில் இப்ப ப்பட்ட ெசயல்க க்  
 ேராதமாகக்  க் ர ட் ,  ' 'நீங்கள்  ேச ப்பதாக உரிைம ேகா ம் அேத ேதவன் உங்கைள 
அ த் ப்ேபா வார்,'' என்றனர். இன்ைறக்  அவர்கள் இ ந்தால், அைதேய   வார்கள் . 
நிச்சயமாக!

அப்ப ப்பட்ட ஒ  பகட்டான  ளம்பரக்  காட்  ேபான்ற  ட்டத் னால் ஒ  பய  ல்ைல. 
நாம் அ கமாக ஹா  ட்ைடப் ெபற்  க் ேறாம். ஆனால் அ  ேதவ ைடய ஆ ைய ம், 
வல்லைம ம்  ேழ ெகாண் வரா . ஒ க்கால் அ  உற்சாகம்   ட்டலாம். ஆனால் அ  
ேதவ ைடய வல்லைமையக் ெகாண்  வரா .
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அவர்கள் அதற்கான  ரயத்ைதச் ெச த்த  ரியப்ப  ற ல்ைல.  ம்ேசான்  சரியாக 
ெஜ த்தான் . அவன் என்ன ெசால்  ெஜ த்தான்?   க் ம் த ணத் ல் இைதக்  ற 
  ம்  ேறன்: “கர்த்தாேவ, என் சத்  க்க டன்  நா ம் ம யட் ம் '' என்  அவன் ெஜ த்தான் . 
ெதால்ைல என்னெவனில், மரிக் ம்  ரயத்ைத ெச த்த அவர்கள்   ம் வ ல்ைல. நீங்கள்  ஒ  
ச கத்ைத உ வாக் க் ெகாண் , அந்த ச கத்  ள்ளவர்க டன்  மாத் ரேம ெதாடர்  
ெகாண் ,  ட்   ைளயா ,  ட் ல்  தங் , ெதாைலக்காட்  நிகழ்ச் கைளப் பார்த் , உ ைளக் 
 ழங்  வ வைல  ன்ன ம்,  ' 'ேகாக்'' பானம் அ ந்த ம்   ம்   ர்கள். சைபேயா 
கா யா ள்ள . அ  உண்ைம. நீங்கள்  ஆண் ல்  ஆ  மாதம் ஞா   பள்ளிக்  வ  ர்கெளன்  
ஒ   ட் ல்  உங்கைளக்  ைகெயாப்ப ட ைவக் ன்றனர.் மனிதனால்  உண்டாக்கப்பட்ட அத்தைகய 
உற்சாகம்! உங்க க் த் ேதைவ பரி த்த ஆ ேய.  ”ஓ, அைத நான் ெபற்  ட்ேடன் ,'' என்  
நீங்கள்   றலாம். ஆனால், அைத ெபற் க் ெகாண்  ட்ட  ேபால் நீங்கள்  நிச்சயம் நடந்  
ெகாள்ள ல்ைல. ஆம், ஐயா. ேபாதகர் ஒ  மணி ேநரம்  ரசங் த்தால் , நீங்கள்  
தர்மகர்த்தாக்களின்    ைவ அைழத்  அவைர ெவளிேய அ ப்ப ஆயத்தமா      ர்கள். அ  
உண்ைம. நீங்கள் , உங்கள்  ''ேகக்'' ைக சாப் ட ம், அேத சமயத் ல் அைத ைவத் க்ெகாள்ள ம் 
  ம்   ர்கள். அப்ப  நீங்கள்  ெசய்ய   யா . இல்ைல, ஐயா. உங்கைள நீங்கள்  அர்ப்பணிக்க 
ேவண் ம். நீங்கள்  ெச த்த ேவண் ய  ரயம் ஒன் ண் . நீங்கள்   ப் ர  ப த்த ேவண் ய 
அவ யம் உண் . நான் உங்க க் ச ்ெசால்  ேறன் , சைப உலகம்   வ ேம,  ரசங்க ேமைட 
 வங் , வா ல் காப்ேபான்  அைறவைரக் ம்  ப் ரவாக்கப்பட ேவண் ய அவ யம் உள்ள . அ  
உண்ைம. அ   ற்  ம் உண்ைம. அவர்கள்  ரயத்ைத ெச த்த   ம் வ ல்ைல.

ஆனால்  ம்ேசான் , “கர்த்தாேவ, இந்த ெப ஸ்தேராேட  ட நா ம் ம யட் ம்'' என்  சரியான 
ெஜபத்ைத ஏெற த்தான் . அவன் தவ  ெசய்தான் . ஆனால்,  ' 'நான் ம யட் ம்.  ' 'உங்கள்  ேமல் 
ெவற்  ெகாண்ட சத்   க்  நீங்கள்  சாக ஆயத்தமா  க்க ேவண் ம். உங்கள்  ெசாந்த 
க த் க்கைள  ட்  ட நீங்கள்  ஆயத்தமா  க்க ேவண் ம். ேதவ ைடய வல்லைமைய 
ம ப  ம் ெப வதற்ெகன  ம்ேசான்   ரயத்ைதச் ெச த்த ஆயத்தமா  ந்தான் .
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ெபண்களா ய நீங்கள்  உங்கள்  தைலம ைர வளர ட ஆயத்தமா  க்  ர்கேளா என்  
 யக் ேறன் . அைத மைன  டம்  ற மனித க் ப் ேபா ய ைதரியம் உள்ளேதா என்  
 யக் ேறன் . நீங்கள்   ட் க்  தைலவராக இ க்க ேவண் யவர்கள். ஆனால் அவேளா க த்தாக 
இ ந்  ெகாண் , உங்கைளத்   ப் க் ெகாண்  க் றாள். அ   ரணான ஒன் !   ந்த 
அைச ட் ம் ஒ  எ ப் தல்  இந்த ெபண்கைள ெபா ஜன ேவைலகளி  ந் ம், ெத  ல் 
நடக் ம் காவல்காரர் ேவைல ல்  ந் ம் எ த் ப்ேபா ம் என்  நிைனக்  ர்களா? அவள் 
சமயைலைற ல் இ க்க ேவண் யவள். நீங்கள்  ம ப  ம் அவைள அந்த இடத் க்  ெகாண்  
வர    ெமன்  நிைனக்  ர்ளா? இல்ைல, ஐயா, அவள் இரட் க்கப்பட்டாெலா ய அப்ப  
ெசய்யமாட்டாள். அவள் இரட் க்கப்பட்டால் , அப்ப  ெசய்வாள் அப்ெபா   நீங்கள்  அவளிடம் 
அைதக்   த்  ெசால்ல ேவண் ய அவ யேம இரா . அவள் தன  இடத்ைத அ ந்  ெகாள்வாள். 
“பரி த்த ஆ யானவர் என்ைன வ  நடத்  றார்,'' என்  நீ    றாயா? வார்த்ைதக்   ரணான 
ஒன் க்கா? அைத பரி த்த ஆ  என்  அைழக்காேத.

நீங்கள்   ரயத்ைத ெச த்த  த்தமா  க்  ர்களா? ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைபேய,  ரயத்ைத 
ெச த்த நீ  த்தமா  க் றாயா? அ தான் . நாம் எந்த தமான அவமானம் ெகாண்டவர்களாய் 
நின்  ெகாண்  க் ேறாம் என்  பா ங்கள். சரி, ேதவ ைடய வல்லைமைய ம ப  ம் ெபற 
 ம்ேசான்   ரயத்ைத ெச த்த  த்தமா  ந்தான் . உங்களில்  லர,்  “எங்கள்  மத்   ம் 
எ ப் தல்  உண் , சேகா.  ரன்ஹாேம,'' என்    வைதக் ேகட் ேறன் . உங்க க்  எ ப் தல் 
உண்டான  ற , எைதப் ெப   ர்கள்?
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ெகண்டக்   ள்ள    ல் ல்  ல்   ரகாம் அளித்த ெசய்  ல்... நான் அவ டன்  அந்த 
காைல உண   ட்டத் ல்  உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்ேதன் . அவர ் எ ந்  நின் , ேவதாகமத்ைத 
ைக ல் எ த் ,  “இந்த ேவதாகமம் ேதவன் கைட   க் ம்  ைறகைளக ்ெகாண்ட '' என்றார். 
அ  எவ்வள  உண்ைம!  ஆனால்  அதன்ப  ெசய்  ர்களா  என்ப  அ த்த  ேகள் .  அவர,்  ”ப ல்

62



16இன் ம் ஒ   ைச கர்த்தாேவ

ஒ  பட் னத் க் ள்  ரேவ த் , ஒ வைன இரட் ப் க் ள்  ெகாண்  வந்தான். இரட் க்கப்பட்ட 
அவைன அந்த பட் னத் ல்   ட் ச் ெசன்றான் . இப்ப யாக, அந்த இரட் க்கப்பட்டவன்  அங்ேகேய 
இ க் ன்றான் . அ த்த ஆண்  அவன் அங்  ெசன்றேபா , இரட் க்கப்பட்ட இந்த ஒ வன்  
 ப்ப  அல்ல  நாற்ப  ேபர்கைள இரட் ப் க் ள்  ெகாண்  வந் ,   ஸ்  டம் 
ேசர்த்  ந்தான் , ஆனால் நாேனா ஒ  பட் னத் க் ள்   ரேவ க் ேறன். நான் என்ன 
ெசய் ேறன்? ப்பதா ரம் ேபைர இரட் ப் க் ள்  ெகாண்  வந் , அவர்கள் நான் ஒ  
ஆண் க் ள் அங்  ம ப  ம் ெசல் ம் ேபா , என்  லம் இரட் க்கப்பட்டவர்கள்   ப்ப  
ேபர் ட இல்ைல. இதன் காரணம்  என்ன?' என்     ட்  அங்  ந்த ேபாதகர்கைளச் 
 ட் க்காட் ,  “ேசாம்ேப  ேபாதகர்களா ய நீங்கேள காரணம். உங்கள்  கால்கைள ேமைச ன்  
ேமல் ேபாட் க் ெகாள்   ர்கள் , நீங்கள்  ஜனங்கைளச் சந் க்கச் ெசல்வ ல்ைல,'' என்றார்.

அ ல் நிைறய உண்ைம உள்ள . அ  உண்ைம .  ஆனால் அ  உண்ைம அைனத் ம்  அல்ல. 
தர் சணிப்பழம்  ன் ம்  ஒ  மனிதைனப் ேபால. அந்த க ப்  மனிதன்,  ' 'அவ க்  அந்த 
தர்ப் சணிப் பழத்ைத ஒ  க  க க்கக் ெகா ங்கள்'' என்றானாம். அந்த மனிதன் ஒ  க  
க த்  ட் ,  “ஓ, அ   க ம்   யா ள்ள , ஆனால் அ  இன் ம்  நிைறய உள்ள '' 
என்றானாம். அ  உண்ைம.
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அ  என்னெவன்     ேறன் . அந்த மகத்தான   ேசஷக க்   ற நான் யார?்  ல்  
 ரகாைமப் ேபான்ற ஒ வரிடம் ஒ  வார்த்ைத   வதற்  நான் யார?் அ  எனக்  
 ரமா  ப்பதாக! அவர ் ேதவ ைடய ஊ யக்காரன் ... அவர ் என்ைனக் ேகட்டாெலா ய நான் 
அைதக்  த்  ேபசமாட்ேடன் . ஆனால் ஒ க்கால்  இைத நான்  றலாம்,  “ ல் , ப ல் 
ஜனங்கைள இரட் ப் க் ள்  ெகாண்  வந்த  ற  எந்த ேசாம்ேப  ேபாதகர் காைல ேமைச ேமல் 
ேபாட் க் ெகாண்  ந்தார?்'' என்  அவைரக் ேகட்க   ம்  ேறன் . அப்ெபா   ேதசத் ல்  ஒ  
ேபாதகர்  ட இல்ைல. அ  என்ன? ப ல் அவர்கைள ஒ   ர்மானத் டன்   ட்  ட ல்ைல. 
அவன் அந்த  ர்மானத்ைத ெசய்த ேபா , ப ல்  ேதவ ைடய வார்த்ைத டன்  அங்  நின்  
ெகாண்  அவைன ஒ  ேதவ ைடய  த் ரனாக ெச க் னான் . அதன்  ற  அவனால் 
அைம யா  க்க   ய ல்ைல.

இன்  அ தான் ெசய்யப்பட ேவண் ம். அந்த  ர்மானங்கெளல்லாம் ேதவ ைடய 
 மாரராக ம்,  மாரத் களாக ம் ெச க்கப்பட ேவண் ம். நீங்கள்   த்தப்ப த் க் ெகாண்  
ேதவ ைடய வார்த்ைதக் ம்   ேசஷத் க் ம்   ம் ங்கள் . நிச்சயமாக. அ தான்  நமக்  
அவ யம். ஆம், இன்  நாம் எ ப் தல்  ட்டங்கைள நடத்  ேறாம். ஆனால் அ  என்ன? அ  
ஸ்தாபன எ ப் தல் . பாப் ஸ் கள் ; (44ல் இன் ம்  பத்  லட்சம் ேபர ் என் ம்  ேலாகத்ைதக் 
ெகாண் ள்ளனர். அதன்  லம் நீங்கள்  என்ன ெப  ன் ர்கள்? எ ப் தல்  ட்டம் நடந்  
ெகாண்  ந்த அவர்க ைடய சைப ஒன் க்  ெசன்  ந்ேதன் . ஜனங்கள்  ெவளிேய ெசன்   ைக 
  க்க அவர்கள் ப ைனந்  நி டம் இைடேவைள ெகா க்க ேவண் யதா  ந்த . அந்த 
ேபாதக ம்  ட  ைக   த்தார.்  ' 'எல்லா அ   ம் நீங்க உங்கைள  த் கரித் க் 
ெகாள் ங்கள் ,'' என்  ேவதம்    ன்ற . பா ங்கள்? அைதக்   த்  நாம் என்ன ெசய்யப் 
ேபா ன்ேறாம்?
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''அ  சரியல்ல'' என்  நீங்கள்   றலாம். பரி த்த ஆ  வ ம்ேபா  இைவகள்  எல்லாவற்ைற ம் 
உங்க க் ப் ேபா ப்பார். பா ங்கள், அவர் நிச்சயமாக ேபா ப்பார்.
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யாேரா ஒ வர ்ெதய் க  கமளித்தைலக்   த் ,  “அ  ெவெறா  நா க் ரிய '' என்றார். 
பா ங்கள்,  ன்  நடந்தைத அவர ்  ட் க் காட் னார.்  ' 'ஒ க்கால்  அ  ஆ ரம் வ ட 
அரசாட்  ல்     ெபறலாம்.  ' 'ஆ ரம் வ ட அரசாட்  ன்  ேபா , நீங்கள்  சாகாைமையத் 
தரித் க் ெகாண்டவர்களா  க் ம் ேபா , உங்க க்  ஏன் ெதய் க  கமளித்தல் அவ யம்? 
இன்  தான் அந்த நாள். இ ேவ அந்த நாள்.

“நல்ல , எங்கள்  மத்  ல் எ ப் தல்  உண்டா ன்ற . சைப ல் ஒ க்கம்  ைத பட்  
வ வைதப் பா ங்கள். ஒவ்ெவா  ஆண் ம் அ  எவ்வள  ேமாசமா க் ெகாண்  வ ம்வைதப் 
பா ங்கள். நம  ெபந்ெதெகாஸ்ேத   க்கள்  எவ்வா    ந்  ேபா ள்ள என்பைதப் பா ங்கள் . 
உங்கள்  கண்கைள   க்ெகாண் , ப ைனந்  ஆண் க க்   ன்  நான் இங்  ந்த ேபா  
இ ந்த நிைலைய ேயா த் ப் பா ங்கள்,  ன்  கண்கைளத்  றந்  இன் ள்ள நிைலையப் 
பா ங்கள். அ  உண்ைமெயன்  உங்க க் த ்ெதரி ம்! அ பாவ ம் அவமான மாய்  உள்ள . 
அ  உண்ைம. வார்த்ைதைய  ட்  ேம ம் ேம ம்  ல  ெசன்  ெகாண்ேட  த்தல்.

 ம்ேசான்  தன   ன் வாங் ப்ேபான நிைலைய அ ந்  ந்தான் . அவன் அங்  ந்த ேபா ம், 
அந்ேநரத் க்கான சவாைல சந் க்க அவ க்  பல ல்ைல என்பைத அவன் உணர்ந்  ந்தான் . 
அவ ைடய இயந் ர சாதனம் (machinery) அங்  ந்த . ஒ  க ைத ன்  தாைட எ ம்ைப 
எ த்  பத்  இலட்சம் ெப ஸ்தைரக் ெகான்ற அேத தைசகள் அந்த மனிதனின் உட ல்  இ ந்தன. 
காசா ன் வாசல்கைள மைல ன்  உச் க்   மந்  ெசன்ற அேத ேதாள்கள் அவன் உட ல் 
அப்ெபா  ம் இ ந்தன. ஓ, நான்  ேவெறான்ைற இங்   ற    ம், பா ங்கள். ஆனால் 
அந்ேநரத் க்கான சவாைல அவனால் சந் க்க   யா  என்பைத அவன் அ ந்  ந்தான் .
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அ ேபான்  சைப ம், ஒ க்கச ்  ைத  ெகாண் ள்ள இன்ைறய நிைல ல் இம்மணி 
ேநரத் க்கான சவாைல  சந் க்க   யா  என்பைத அ ந் ள்ள . கம் னிஸம்  எல்லாவற்ைற ம்
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ைகப்பற்  வ  ற . ஆனால், நாம் என்ன ெசய்  ெகாண்  க் ேறாம்? ெதய் க 
 கமளித்த  ம் ேதவ ைடய வல்லைம  ம் நம் க்ைக ல்லாத இந்த ஸ்தாபன ஜனங்க டன்  
நாம்  கத் ேல  ைணக்கப்பட்  ஆ தல்  ெகாண் ள்ேளாம், இரண்  ேபர ்
ஒ மனப்பட்  ந்தாெலா ய ஒ  த்  நடந்  ேபாக    மா? நாம் அப்ப ப்பட்ட ஒன் டன்  
நம்ைம  கத் ல்  ைணத் க் ெகாண் , ேதவன் உத  ெசய்வாெரன எ ர்ப்பார்க் ேறாம்... ''நாம் 
அ க எண்ணிக்ைக'' என் ேறாம் . ேதவன் அ க எண்ணிக்ைகைய கவனிப்ப ல்ைல, அவர ்
நற்பண்ைபேய எ ர்ேநாக்  றார்.

நற்பண் ள்ள ெரேபக்காைளக் கண்    க் மள ம்  எ ேயசர்  யர்ைவ  ந்த பா பட்டான்  
என்  நான்    ேனன் , அதன்  ன்  அவன் அவ க்  உைட உ த்  ஆயத்தப்ப த் , 
அவ ைடய ெசய் ைய அமரிக்ைகயாய் ேகட் ம்ப  ெசய்தான் . ஆனால் இன் ள்ள ெதால்ைல 
என்னெவனில் நீங்கள்  நற்பண் ள்ளவைரக் கண்   க் ம் ேபா , உைட உ க்க அவர்கைளப் 
ேபா ய ேநரம் அமரிக்ைகயாக நி த் வெதன்ப  க னமா ள்ள . அ  உண்ைம. ஏேதா 
ஒ ரிக்  அவர்கைள ேவெறா   ைச ல் இ த்  ெசன்     றான். அ  உண்ைம. ஆனால் 
அங்ேகா, எ ேயசர்  யர்ைவ  ந்தபா பட்டான் .
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 ம்ேசா க்  தைசகள் இ ந்த ேபா  ம், அவ க்  பல ல்ைல என்பைத அவன் 
அ ந்  ந்தான் . நமக்   ைறப்ப  ேவைல ெசய் ம்   க்கள்  (machinery) அைனத் ம் உள்ளன. 
நமக்  ெபரிய மாவட்ட ேபாதகர்கள் , ேபராயர்கள் ,  க் ய ேபராயர்கள் , ேபாப்பாண்டவர்கள் , 
  க்களாட்   ைறப்ப  ேவைல ெசய் ம்   க்கள்  அைனத் ம் உள்ளன. நமக்   கப் ெபரிய 
கட் டங்க ம், உல  ள்ள ெப ம்பாலான பண ம் உள்ளன. ஆனால் இைவகளினால்  நமக்  
என்ன பயன்? அ  சத்த   ற ெவண்கலம், ேபால ம் ஓைச   றைகத்தாளம் ேபால ம் 
உள்ள . அ  உண்ைம. ஆனால் இந்ேநரத் க்கான சவாைல நாம் சந் க்க   ய ல்ைல என்பைத 
நாம் அ ந் ள்ேளாம்.
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இன்    யா ல், கம் னிஸம் ஆ க்கம் ெச த் வ  மாத் ரமல்ல, அ  உலகம்   வ ம் 
ைகப்பற்ற  யல் ற . அங்  என்ன நடக் ற ? யாேரா ஒ வர ் தான் உ   ெகாண் ள்ள 
ஒன்ைற, அ  தவறா  ந்த ேபா  ம், எ ந்  நின்  எ த் க்  ற  ணிச்சல் பைடத் ள்ளார். 
  யா ன் ஜனத்ெதாைக ல் ஒ  சத  தம் மாத் ரேம. கம் னிஸ் கள் . ஒ  சத  தம் 
மாத் ரேம ெதாண் ற்ெறான்ப  சத  தம் ஜனங்கள்  இப்ெபா  ம்   ஸ்தவர்கள்  என்  
அைழக்கப்ப  ன்றனர.் அவர்கள்  யா னமா ள்ளனர், ஆனால் அவர்க க்    ேசஷத்ைத 
அ ந்  ெகாள்ளக்  ய அ  த் றன்  (IQ) இல்ைல. அவர்கள்  பணம் பைடத்  ந்தா ம், 
  ேசஷம் அளிப்பைத அவர்கள் ெபற்  க்க ல்ைல. அவர்க க்  ைதரிய ம்,   ைப ம் 
இல்ைல.   யா ல்  ேதவ க்  அவ யமா ள்ள , ேதவ ைடய வல்லைம னால் -  பரி த்த 
ஆ  ன் வல்லைம னால் - அ ேஷகம் பண்ணப்பட் ள்ள ஒ  மனிதன்.
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 ம்ேசான்  தனக் த் ேதைவ என்னெவன்பைத அ ந்  ந்தான் . நாம்    அெமரிக்காைவ ம் 
  ப் , ஒவ்ெவா வைர ம் ஆலயத் க்  ேபாகச் ெசய்யக்  ம். இ ப்  ம் அைத நாம் 
ெபற் க்ெகாள்ள ல்ைல. நமக்  அவ யமானைத நாம் ெபற் க்ெகாள்ள ல்ைல.  ஷர்கள்  
ெபந்ெதெகாஸ்ேத க் ச் ெசல் ம் வைரக் ம் அைத ெபற்  க்க ல்ைல. அவர்கள்  ன்  
ஆண் கள்  ரசங் த்த  ன் , அவர்கள் அைத ெபற்  க்க  ல்ைலெயன்  இேய  அவர்களிடம் 
  னார.் அதன்  ற ம் அவர்க க்  அ  அவ யமா  ந்த , சைபக்  அ  
அவ யமா ள்ள . அ  உண்ைம.
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கவனி ங்கள் ,  ம்ேசான்  தனக்  அவ ய  ந்தைத அ ந்  ந்தான் . அவன் 
 ைற ள்ளவனா  ந்தான் . ஸ்தாபனங்கள்  அைத அளிக்க   யா . அவர்கள் வார்த்ைதைய 
உ  ப்ப த் வ ல்ைல, அவர்கள் அதற்   ேராதமாக ேபா க் ன்றனர். ஆம். அ  
உங்க க் த் ெதரி ம்.  ம்ேசான் , எல்லா ஆ க்கத்ைதப் ெபற்  ந்த ேபா  ம், தனக் த்தாேன 
 ைற ள்ளவன்  என்பைத உணர்ந்  ந்தான் . அவைனக் கவனி ங்கள் ! ெப ஸ்தர ்அவர்க ைடய 
ெவற்  ன்  காரணமாக ெப  தங்  ெகாண்டனர.் அவன் தன் தைலைய ேமேல யர்த் ,  ன்  
கண்கள் இ ந்த   களி  ந்  கண்ணீர ் வ ந் , அவ ைடய உத கைள அைசத்  ெஜபம் 
ெசய்வைத அவர்கள்  கவனிக்கேவ ல்ைல. அவர்கள்  ெகாண்டாட்டத் ல் ல த்  ந்தனர். இந்த 
ேயசேப க்  ேதவன் தம்ைம ம ப  ம் ெவளிப்ப த்த ேவண் ெமன்  அவன்   ம் னான் . ஓ, 
 ல  ம்ேசான்கள் எ ம் னால் எவ்வள  நலமா  க் ம்! ஓ, சைபேய! ஒ     
ஸ்தாபனத்ைதேயா ேவெறா  ேகாட்பாட்ைடேயா,  ன்மாரிையேயா ெதாடங் வதல்ல அ . நமக்  
ேதவ ைடய வல்லைம ேதைவ. அ  உண்ைம.

ேதவன் அவ ைடய ெஜபத் க்  ப லளித்தால் என்ன ேநரி ெமன்  அவன் அ ந்  ந்தான் , 
ஆனால் அந்த நிைலைமைய சந் க்க அவன் ஆயத்தமா  ந்தான் . அவன்  க ம் 
ஆர்வ ள்ளவனா  ந்தான் . ஓ, சைப ம் இன் ர    ந்த ஆர்வ ள்ள நிைல ல் நின்  
ெகாண் , இவ் ல ல் தனக்  அ ைமயா ள்ள எல்லாவற்ைற ம்  ட்  ட ேவண் ெமன்  
அ ந்  க் மானால் ! இன் ர  ஆண்க ம், ெபண்க ம் இ  உலகத்  ள்ள 
எல்லாவற்   ந் ம் தங்கைளப்  ரிக் ெமன்  அ ந் க்ெகாள்ள 
ஆயத்த ள்ளவர்களா  ந்தால்  ேபாதகர்கேள, அவர்கள்,  ' 'டாக்டர் இன்னாேர, அ  
அற் தமா  ந்த . இன்   ற்பகல் எங்க டன்  நீச்சல க்க வ  ர்களா?,'' என்     உங்கள்  
   ல் தட் வைத நி த்   வார்கள். சைப   ந் , பங்ேகா  ைளயாட் க்கைள ம், 
பந்தயங்கைள ம்  லாட்டரிகைள ம்  எ த்    ங்கள் .  பங்ேகா  (Bunco)   ைளயாட்  ஒ 
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லாட்டரிேய. ேபாதக க்  சம்பளம் ெகா க்க ' ப்' இர   ந்  நடத் வைத  ட்  ட் , 
தசமபாகம் ெகா த்தல் என் ம் ேதவ ைடய  ைறக் த்   ம் ங்கள் ! அப்ப  ெசய்ய 
அவர்க க்    ப்பமா? இல்ைல, ஐயா, அவர்க க்    ப்ப ல்ைல. அதற்காக ெச த்த 
ேவண் ய  ரயம் என்னெவன்  உங்க க் த் ெதரி ம். உங்கைள அந்த ெபண்கள் பழைம 
நாகரீக ள்ளவர்கள்  என்  அைழப்பார்கள் . ஆனால், ேதவேனா உங்கைள 
ஆ ர்வ க்கப்பட்டவர்கள்  என்றைழப்பார்.

நீங்கள்  மரிக்க ஆயத்தமா? அ தான்  இன் ள்ள ெதால்ைல. நீங்கள்  ஹா  ட் க்  
உ  ள்ளவர்களாக இ ந் , அேத சமயத் ல் ேதவ க்காக உ  ள்ளவர்களாக இ க்க ம் 
  ம்   ர்கள். இைவ ரண் ம் கலவா . ஒ   த் . “ேகா ைம மணியான  நிலத் ல்   ந்  
சாகா ட்டால்  தனித்  க் ம்,'' என்  இேய    னார.் நீங்கள்  ஒ  பலைன ம் ெகா க்க 
  யா .
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ஓ, இேய  ன்  நாமம் சைபேய! அ  எவ்வள  ம ைம ள்ள சைப. இேய  ன்  நாமம் என்ப  
எவ்வள  ம ைமயான நாமம்! நீங்கள்  மரிக்க ஆயத்தமா?  'அெசம் ளீஸ்  ஆஃப் காட்' சைபேய, 
நீங்கள்  மரிக்க ஆயத்தமா? ெமேதா ஸ் , பாப் ஸ் ,  ரிஸ் ேடரியன்  சைபகேள, உங்கள்  
சத்   ன்  ெபா ட்  நீங்கள்  மரிக்க ஆயத்தமா?  யாகம் என் ம்  ரயத்ைத உண்ைமயாக, 
உத்தமமாக ெச த்த உங்க க்    ப்பமா? ''நான்  யன்  பார்க் ேறன் '' என்    வதல்ல. 
அப்ப யானால் நீங்கள்  இன் ம் ஆயத்தமாக ல்ைல, நீங்கள்   ரயத்ைத ெச த்த ஆயத்தமா , 
மரிக்க ேவண் ம்.

தந்ைதமார்கேள, தாய்மார்கேள, உங்கள்   ட் ல் ெஜபத்ைத ஏற்ப த் , ெதாைலகாட்  
ெபட் ைய எ த் ப் ேபாட ஆயத்தமா? ேமைச ன்  ேம ள்ள  ட் க்கட்ைட  க்  எ ய 
ஆயத்தமா? உங்கள்   ள்ைளகள் ப க் ம், கா க்ஸ்   த்தகங்கள் ,  சா  அவர்க க்  
ெகா க்கப ் ேபா ம் அ ர்ச் க்  அவர்க ைடய  ஞ்  உள்ளங்கைள ஆயத்தப்ப த்  ன்றன. 
உங்கள்  பைழய   ம்ப ெஜபத்ைத ம ப  ம் நிைலநாட்ட ஆயத்தமா? அல்ல  இப்ெபா  ள்ள 
உங்கள்  வ  ல் நீங்கள்  ெதாடர்ந்  ெசல்ல   ம்   ர்களா? நீங்கள்  ெதாடர்ந்  ெசல்ல 
  ம் னால், அைத  ட்  ெவளிேய வ ம் நிைல ல் நீங்கள்  இன் ம் இல்ைல. நீங்கள்  
 ம்ேசாைனப் ேபால், ெச த்த ேவண் ய  ரயத்ைதக் கண் , ஆயத்தமைடந் ,  ' 'கர்த்தாேவ, 
நா ம் அவர்கேளா   ட ம யட் ம்“ என்   ற ேவண் ெமன்  ெஜ க் ேறன் .
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கர்த்தர் தன் ெஜபத் க்  உத்தர  அ  வாரானால், அதனால் உண்டா ம்  ைள  என்ன 
என்பைத  ம்ேசான்  அ ந்  ந்தான் . நான் இங்  வந்த  தற்ெகாண்  கவனித்  வ  ேறன் . 
ஜனங்கள்   டத்தண்ைட வ  ன்றனர,் பரி த்த ஆ  அவர்களிடம்  வ  ற . ஆனால் அவர்கேளா 
மரிக்க   ம் வ ல்ைல. அவர்கள் இந்த உலகத் க்  உ  ள்ளவர்களாக வாழ   ம்  ன்றனர். 
ஒேர சமயத் ல் இரண்  ெதய்வங்க க்  ஊ யஞ் ெசய்ய உங்களால்  டா . ேதவ க்  
ஊ யஞ் ெசய்ய, எல்லாவற்ைற ம்  ட்  ட ஆயத்தமா  க்  ர்களா?'' ''இந்த ஒ   ைச 
மாத் ரம், ஆண்டவேர என்   ம்ேசான்  கத வைதக் ேக ங்கள் .

ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைப, ெஜனரல் க ன் ல், அெசம் ளிஸ்  ஆஃப் காட், சர்ச் ஆஃப் காட், 
இன் ம் மற்றவர்களா ய நீங்கள் ,  ரயத்ைத ெச த்த உங்க க்    ப்ப ண்டா? இன் ம் ஒ  
 ைச, ஆண்டவேர! இேதா நான் நின்  ெகாண்  க் ேறன் . என் ஒ த் வ சேகாதர டன்  அல்ல  
 ரித் வ சேகாதர டன்  ைக  க்க எனக்    ஸ்தவ ஆ  இல்ைல. அைத ெசய்ய எனக் த் 
 ணிச்சல்  இல்ைல. அைத ெசய்ய எனக்    ைப இல்ைல. அ  என்ைன எங்  ெகாண்  
ெசன் ள்ளெதன்  நான் அ  ேறன் . இதன்  ைளவாக எல்லாம் உைடந் , ஸ்தாபனங்கள்  
உ வா , ஒ வ க்ெகா வர ் ஐக் யம் ெகாள்ளாமல் , சைபேயார ் ஒ வ க்ெகா வர ் ேராதம் 
ெகாண் , நாங்கள்  பரி த்த ஆ  னால்  ஒேர களி மண்ைணக் ெகாண்  
உ வாக்கப்பட்  க் ேறாம் என்பைத மறந்தவர்களாய், ெத  ல் கண்டா ம்  ட 
ஒ வ க்ெகா வர ்ேப க் ெகாள்வ ல்ைல'' என்     ர்களா?
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“இந்த ஒ   ைச, ஆண்டவேர, அ  நடக்கட் ம்” என்  நீங்கள்  கதற ஆயத்தமா?
அப்ப யானால், ேதவன் நிச்சயமாக உங்கள்  ெஜபத் க்  ெச  ெகா ப்பார், அந்த மனிதன் 
தன் ைடய எல்லா தைசக ட ம் நின்  ெகாண்  ந்த ேபா  ம்,   டனா  ந்தான்  
என்பைதக் கவனி ங்கள் . அவன்  ரயம் என்னெவன்பைத அ ந்  ந்தான் , அ  சாத் யெமன்  
அவன் அ ந்  ந்தான் . அவன், ' 'இந்த ஒ   ைச, ஆண்டவேர! இந்த ஒ  ைச மாத் ரம் என் 
கண்க க்காக ப வாங் ம்'' என்  ெஜ த்தான் . அவன் அப்ப  ெஜபம் ெசய்தேபா , ேதவன் 
அதற்  உத்தர  அ ளினார,் அவ ைடய உட ல்  இ ந்த ஒவ்ெவா  தைச நா ம் இ க்கம் 
ெகாள்ள ஆரம் த்த . அந்த தைசகளின்  ேமல் ஆ  இறங் ன . ஓ, நமக்  ஒவ்ெவா   தன் 
 ழைம இர  ெஜபக்  ட்டத்  ம், நம  ஞா   பள்ளி  ம்  பரி த்த ஆ  இறங்  ேதவ ைடய 
வல்லைம ன்  தைச நார்கள் இ க்கம் ெகாள் மானால்! ேக த்தனமாக அல்ல. ஆனால் 
உண்ைமயான ஆ  வந்  இ தயத் ன்  இரக யங்கைள ெவளிப்ப த் , அங்  காணப்ப ம் 
பாவத்ைதெயல்லாம் சரிப த் , ெபால்லாங்ைக நீக் மானால் .
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அவ ைடய தைச நார்கள் இ க்கம் ெகாண்ட ேபா , அவன்,  ' 'அவர்க டன்  நா ம் 
ம யட் ம். அவர்கைள நிர் லமாக்கேவ நான்  றந்ேதன் . அவர்க டன்  நா ம் ம யட் ம் '' 
என்றான். அவ ைடய தைச நார்கள் , தைசகள் இ க்கம் ெகாண்டன, அவ ைடய 
 ரமாண்டமான  தைசகள்  பலம்  ெகாண்டன,  பரி த்த  ஆ  அவன்  ேமல்  அைசவாடத்
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ெதாடங் னார். அவன் தன் பராக் ரமத் னால் அந்த பாைறத்  ைண தன் மகத்தான 
வல்லைம னால் அைசத்    ப் னான் . அந்த பாைறத்  ண்    ந்த . அ   ேழ சாய்ந்த . 
நமக் த் ேதைவயானெதல்லாம். “இன் ம் ஒ  ைச, ஆண்டவேர!'' என் ம் உத்தமமான ெஜபேம.

வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத நாம் அைடந்  க்க ேவண் ம், ஆனால் நாேமா 
இன் ம் வனாந்தரத் ல் அைலந்  ெகாண்  க் ேறாம். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  தங்களால்  
ைகக்ெகாள்ள    ம் நியாயப் ரமாணம் ஒன்ைறக் ேகட்டனர.் ஆனால், அவர்களால்  அைத 
ைகக்ெகாள்ள   ய ல்ைல உங்களால்   யா .   ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாள் ங்கள் ! நாம் 
ெப ைமய த் க் ெகாள்ள ம், மற்றவைரக் காட்  ம்  த் யாசப்பட்ட வ ப் னைரப் ெபற ம் 
ஒ   ரத் ேயக உபேதசத்ைத ஏற்ப த் க் ெகாண்ேடாம். ஆனால் நாம் எங்  அைடந்   ட்ேடாம் 
என்  பா ங்கள் . அ  நம்ைம   டாக் ப் ேபாட்ட .

அந்த ெபரிய ஸ்தாபனம்  ேழ சாய்ந்த . ேதவன் உள்ேள வ ம்ேபா , மற்றைவ   ந்  
   ன்றன. அ  எப்ெபா  ம் அவ்வாேற இ ந்  வந் ள்ள . அப்ெபா    ம்ேசான்  
 கப்ெபரிய ெவற் யைடந்தான் . ஓ,  வ ள்ள ேதவ ைடய சைப இன்  நின்  ெகாண் , 
''இன் ம் ஒ   ைச, ஆண்டவேர! இன் ம் ஒ   ைச! எனக் ள்ள எல்லாவற்ைற ம் நான் 
 ரயமாக ெகா க்க ேவண் ம் என்ற நிைலைம ஏற்பட்டா ம், எ ப் தைல எங்க க்  அ ப் ம். 
கர்த்தாேவ, எ ப் தைல என்ேமல் அ ப் ம்'' என்    வைத நான்  காண ேநர்ந்தால்  
நலமா  க் ம். இங்  இன் ள்ள  ன்   ேபர்க க் ம் அ கமானவர்கள் .  ' 'கர்த்தரா ய 
ஆண்டவேர, இன் ம் ஒ   ைச நான் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவதா  க் ற இேய  
  ஸ் ைவ காணட் ம். அவர ் என் அ  ல் இ க் றார ் என்  நான் அ ந்  ெகாள்ளட் ம், 
என்ைனக் கவனித் க்ெகாள்ள அவர ்இங்  க் றார ்என்பைத நான்  அ ந்  ெகாள்ளட் ம். நான் 
இப்ெபா    த்தம் ெகாண்  க் ேறன் '', என்  ஒேர சத்தத் டன்  ெஜ ப்பைதக் ேக ங்கள் .
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ஓ, சத்  க்கள்  அைனவ ம்  அ ந்  ேபா னர், ெபந்ெதெகாஸ்ேத னேர, இன் ர  உங்கள்  
கடைம ல்  நில் ங்கள் . நீங்கள்  எைதெயல்லாம் நிர் லமாக்க ேவண் ெமன்   றந் ர்கேளா, 
அைத நிர் லமாக் ங்கள் . மனத்  ம் , ' 'கர்த்தாேவ, இன் ம் ஒ  ைச! இன் ம் ஒ   ைச 
அைத நாங்கள்  காணட் ம்'' என்  உரக்க சத்த  ங்கள்.

78

என் நண்பேன, இைதக்  ற   ம்  ேறன் . உன் சத்   உன்ைன நிர் லமாக் வதற்  
 ன் , நீ அவைன நிர் லமாக் வ  நலம். அந்த பழைம நாகரீக ள்ள ெஜபக்  ட்டத்ைத 
ம ப  ம் நடத் . பழைம நாகரீக ள்ள மனந்  ம் த ல், அவர்கள் மரித்  பாவத் டன்  எவ் த 
ெதாடர் ம் இல்லாத நிைல அைட ம் வைரக் ம்   டத்தண்ைட ல் தங்   ந்தனர். ஒ  ஸ் ரீ 
 டத்தண்ைட ெசன்  பாவத் க்  மரித்  ட் , அ த்த நாள் தைல ம ைரக்கத் 
தரித் க்ெகாண் ,  கத் ல் வர்ணம்   ட் க்ெகாண்  வ வைத நீங்கள்  காண   யா , அப்ப  
ஒன்  இ ந்தேத  ைடயா . பரி த்த ஆ  ேபா க் ற  -  பரி த்த ஆ  ன் தன்ைம அப்ப  
ெசய் ற . ெபண்கள் ெவளிேய பா ணர்ச்   ண் ம் உைடகள் உ த் , உள்ேள வ ம் ேபா  
தங்கைள   க்ெகாள்வைத நீங்கள்  காண்ப ல்ைல. ஒ  மனிதன்தன் க த் க்  உ  யாக 
நிற்க பயப்ப வைதேயா, அல்ல  ஒ  ெசயைலத் ைதரியமாகப்  ரிந்த காரணத்தால், தன் 
மைன  அவைள  ட் ப் ேபாய்   வாேளா என்  பயப்ப வைதேயா நீங்கள்  காண   யா . 
மனிதர் ஆண்ைமத்தனம் ெகாண்டவர்களாகேவ அந்நாட்களில் இ ந்தனர.் அவர்கள் மனிதர்கைளப் 
ேபால் ைதரியமாகப் ேப , தங்கள்    ம்பத்ைத நடத் னர். அவர்கேள   ம்பத் ன்  தைலவராக 
இ ந்தனர.் ஆனால் இந்த  ேனாதமான அெமரிக்கர்கள்....

இங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  என்ைனேய பார்த் க் ெகாண்  க் ம் அந்த  ேரக்க ெமா  
பண் தர ் என்னிடம் ஒன்ைறக்   னார.் அவர ் என் ெசய் கைள ஒ  நாடாக்களில் 
ேகட்  க் றார.் அவர ் என்னிடம்,  ' 'சேகா.  ரன்ஹாேம, உமக்  கல் ய ேவ  ைடயா . 
ஆ  ம் உம  வார்த்ைதக ம் உம  ெசய் க ம்  ேரக்க ேவதாகமத் ன்   யாக் யானத் டன்  
 ைழ ன்  இைண ன்ற . அ   ற்  ம் சரியா ள்ள . நீங்கள்     ள்ள   ற்  ம் சரிேய'' 
என்றார். அவர ்ெதாடர்ந் , ''லேவா க்ேகயா'' என் ம் ெசால் ேரக்க ெமா  ல், ''ஸ் ரீ'' என்  
அர்த்தம் ெகாள் ம் என்றார். இ  ஸ் ரீ ன்  உலகம், ஸ் ரீ ன்  சைப, ஸ் ரீ ன்  காலம். 
அேநகர.்.. எந்த காலத் ல் ேதவன் இப்ப ப்பட்ட ஒ  நிைலைய அைடந்தார?் ஆம், எ ப் தைல 
ம ப  ம் ெகாண் வர நீங்கள்  ஆயத்தமா? நீங்கள்  ஆயத்தமா?
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ஒ  ஸ் ரீ,  ' 'நான்    ம் வைதச் ெசய்ய எனக் ரிைம ண் . அ  அெமரிக்கா 
எனக்களித் ள்ள  லாக் யம்'' என்றாள். அ  அெமரிக்கா உனக்  அளித் ள்ள 
 லாக் யமா  க்கலாம். ஆனால், அ  ேதவன் உனக்களித்த  லாக் யம் அல்லேவ! ஒ  
ெவள்ளா  எப்ெபா  ம் சண்ைட ண்டாக் ம். ஆனால் ஒ  ெசம்ம யாேடா அைம யா  ந் , 
தன் உரிைமகைள ப ெகா த்   ம். பா ங்கள்? நீங்கள்  உண்ைம ல்  ேதவ ைடய 
 ள்ைளயா  ப் ர்களானால் , உங்கள்  அெமரிக்க உரிைமகைள பரி த்த ஆ க்  
 ட் ெகா த் , அவர ் நீங்கள்  இ க்க ேவண் ய  தத் ல் உங்கைள வளர்க்க அ ம ப் ர்கள். 
''இன் ம் ஒ   ைச, ஆண்டவேர!'' ஓ, என்ேன!

ஓ, சைபேய, ஹா  ட் என் ம் ெத லாைள  ட்   ங்கள் . இல்ைலெயன்றால் அவள் 
உங்கைளக் ெகான்  ேபா வாள். அவள் உங்கைள  ச் த் ணற ைவத்  உங்கள்  ஆ க் ரிய 
வாழ்க்ைகைய உங்கைள  ட்  எ த் ப் ேபா  றாள் . அவைள  ட்   ங்கள்! ேமைட ன் 
ேமல்  உங்கள்  ஹா  ட்  ந ப் ,  உங்கள்  ஹா  ட்  ேமல்   ச் ,  உல  ள்ள  மற்றவர்  ெசய்வ 
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ேபாலேவ நம   ட்டங்க ம் ெபரிதாக, ெபரிய சைபகளில் நடத்தப்பட ேவண் ம் என்ப  
ேபான்றைவ ஒ    ேசஷகர ் ஒ  நகரத் க்  வரேவண் மானால், அவ க்  ஒ    ப் ட்ட 
ெதாைகையத ் த வதாக நீங்கள்  வாக்  ெகா க்க ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால் அவர ்
வரமாட்டார். எவ்வள  ேக த்தனமான ெசயல்! உங்கள்  ெபாக் ஷம் எங்ேக ள்ள  என்பைத அ  
காண் க் ற , அங் தான்  உங்கள்  இ தய ம் இ க் ம்.    இ தயத்ேதா  ேதவனிடத் ற் ம் 
அவ ைடய வார்த்ைதக் ம்   ம் ங்கள் . நாம் இன் ம் ஒ   ைச, கர்த்தாேவ! இன் ம் 
ஒ  ைச உம   ரசன்னத்ைத எங்க க்  காண்  ம்'' என்  உரக்க சத்த  ேவாம்.

இேய ,  ' 'இன் ம் ெகாஞ்சக் காலத் ல் உலகம்'' என்    னார.் அ  உலக ஒ ங் , 
காஸ்மாஸ்  (Cosmos). ''உலக ஒ ங்  என்ைனக் காணா , நீங்கேளா என்ைனக் காண் ர்கள்“ 
அதாவ    வா .  ' 'நான்  காலம்    ம் வைரக் ம் உங்க டேன வாசம் பண்ணி 
உங்க க் ள்ேள இ ப்ேபன் . நான்  என்  தா னிடத் ற் ப் ேபா றப  னால் , நான் ெசய் ற 
 ரிையகைள நீங்க ம் ெசய் ர்கள். இைவகைளப் பார்க்  ம் ெபரிய  ரிையகைள ம் 
ெசய் ர்கள். என்ைன   வா க் றவன்  நான் ெசய் ற  ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான் ”. 
பாவைன   வா  அல்ல, ஆனால் உண்ைமயாக   வா க் றவன் . ஓ சைபேய, இேய  
மரித் ப்ேபான நிைல ல் இல்ைலெயன்  நாம்   வா க் ேறாம். அவர ் மரித்ேதாரி  ந்  
உ ேராெட ந்தார். அவர ் இப்ெபா   இங்ேக  க் றார.் நான் ஆதாரம்  இல்லாமல் அப்ப  
 றமாட்ேடன் . அவர ் இங்  க் றார ் என்  நான ேவன். அவர ் இங்  தம்ைம நி  த் க் 
ெகாண்  க் றார.் தம  வார்த்ைதைய உ  ப்ப த் வதற்ெகன அவர ் எப்ெபா  ம் 
இங்  க் றார.் இன் ர  அவர ் இங்  நின்  ெகாண்  ப்பாரானால், அவர ் என்ன   வார?் 
அவர ்ம ப  மாக அவர ்ம ப  மாக வார்த்ைதக் த்   ம்  வந் , அவர ் ன்    னைதேய 
  வார.்
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''அந்த இேய  ேப னாரா?'' என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம். இல்ைலெயன்றால், நான் உங்களிடம் 
நிச்சயம் அப்ப      க்க மாட்ேடன். நிச்சயமாக!  ' 'அைத எப்ப  நி  க்க    ம்?'' ஒ  
நி டம் தைல வணங் ங்கள் .

பரேலாகப்  தாேவ, உங்கள்  ஊ யர ் தங்க க்    ப்பமான எல்லாவற்ைற ம் ேப , 
சத் யத்ைத ஜனங்க க்  ெதளிவாக எ த் ைரக்கக்   ம். இ ப்  ம், அ  ெவ ம் 
உணர்ச் ேய. அ  மனித உத கள்  சைபேயாரிடம் ேப தேல. கர்த்தாேவ, நீர ் இயற்ைகக்  
ேமம்பட்டவர். நீர ் எந்த இடத் ல்  இ ந்தா ம், அங்  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அைடயாளங்க ம், 
 வரிக்க   யாத அற் தங்க ம் நடக் ம். நீர ் இவ் ல ல்  இ ந்த ேபா , நீர ் ஜனங்களின்  
மத்  ல் நடந்   யா யஸ்தைர  ணமாக் னீர். ஒ  ைற ஒ  ஸ் ரீ உம் ைடய 
வஸ் ரத்ைதத் ெதாட்டாள். நீர ்   ம் ப் பார்த் ,  “என்ைனத் ெதாட்ட  யார?்'' என் ர். அ  
யாெரன்  உமக்ேக ெதரியாமல் என்ைனப் ெதாட்ட  யார?்'' என்  ேகட் ர,் ஆனால் உமக் ள்  
ேதவன் இ ந்தார.் நீர ்இ தயத் ன்  இரக யங்கைள அ ந்  ெகாண் ர.் ஏெனனில், ''ேதவ ைடய 
வார்த்ைதயான  இ  ற ம் க க் ள்ள எந்தப் பட்டயத்  ம் க க்கானதா ம், இ தயத் ன்  
நிைன கைள வைகய க் ற தா ம் இ க் ற '' என்  ேவதம்    ற . நீர ் ற்  ம் பார்த்த 
ேபா , அந்த ஸ் ரீதான்  மைறந்  க்க ல்ைல என்பைத கண்  ெகாண்டாள். அவள்   வாசம் 
அவைள இரட் த்ததாக நீர ்அவளிடம்   னீர.்
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'' தாவானவர்  த ல் எனக் க் காண் க்காமல் நான் ஒன்ைற ம் ெசய்வ ல்ைல. 
 தாவானவர்  ரிைய ெசய் றார,் நா ம் அந்தப்ப ேய ெசய் ேறன் ,'' என்  நீர ்   னீர.் 
இன் ர  நீர ்இங்  ப் ரானால்,  தாவானவர் உமக் க் காண் ப்பைதேய நீர ்ெசய் ர.்

கர்த்தாேவ, இந்த சைபைய இன் ம்  ஒ   ைச ெகாண்  வர ேவண் ெமன்  ெஜ க் ேறன் . 
கர்த்தரா ய ேதவேன, இந்த ஜனங்கள்  ெவவ்ேவ  சைபகளி  ந்  இன் ர  இங்     ள்ளனர் 
-  ெமேதா ஸ் , பாப் ஸ் , கத்ேதா க்கர,்  ரஸ் ேடரியன் , ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் என்  
ெவவ்ேவ  அைடயாளங்கைள (brand) தங்கள்  ேமல் ெகாண் ள்ளனர். நீர ் இப்ப ப்பட்ட 
அைடயாளங்கைளக் காண்ப ல்ைல. நீர ் இரத்த  ட்ைட (blood tag) மாத் ரேம காண்  ர.் 
பரேலாகப்  தாேவ, ஜனங்கள்  இன் ர  தாங்கள்  அணிந் ள்ள அைடயாளத்ைத (brand) 
 றக்கணித் , ெபந்ெதெகாஸ்ேத என்ப  ஒ  ஸ்தாபனம் அல்லெவன் ம், அ  உம்ைம 
  வா க் ம் எந்த மனித ம், ஸ் ரீ ம் ெப ம் அ பவம் என்பைத ம்  நிைன  ர 
ேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாள் ேறன். கர்த்தாேவ,  யா யஸ்தைர  ணமாக் ம், இழந்  
ேபானவர்கைள இரட்  ம், ம ைமைய நீர ்எ த் க்ெகாள் ம்.
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இங்     ள்ேளாைர என் ெகாச்ைச வார்த்ைதக டன்  உம் டம் சமர்ப் க் ேறன் . 
கர்த்தாேவ, நான் ெசால்வன்ைம பைடத்தவன்  அல்ல. உம  வார்த்ைதையப் ேப வதற்  நான் 
 ைற ள்ளவன் . ஆனால் பரி த்த ஆ  தாேம இைவகைளக் ைகயாண் , எந்த ேநாக்கத் டன்  
அைவ அளிக்கப்பட்டனேவா, அைத அவர்க க்  ெவளிப்ப த் வாெரன நம்  ேறன் . தரத் ல் 
 ைறந்தவன்  என் ம் எண்ணம் அல்ல, ஆனால் தாழ்ைமயான உணர்ச்  ெகாண் ... 
 த் யாசமா  க்க ேவண் ம் என் ம் எண்ணம் அல்ல. ஆனால் ேதவனிடம் நான்  எப்ப   க்க 
  ம்  ேறேனா, அவ்வாேற ஜனங்களிடம் உண்ைமயாக ம் உத்தமமாக ம் இ க்க. அவ ைடய 
 ள்ைளக டன்  நான் உத்தமமா ரா  ல் , அவ டன்  எப்ப  உத்தமமா  க்க    ம்?

ேதவேன, இைத இன் ர  ஜனங்களின்   ன்னிைல ல் உ  ப்ப த் த ் தர ேவண் ெமன்  
ெஜ க் ேறன் .  அவர்கள்  காலத் ன்  நிழல்களில்  வாழ்ந்  ெகாண்  க் ன்றனர்  என் ம்,  இந்த
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ேநரத் ன் ெசய் , மனந்  ம் ,  தாக்களின்    வாசத் க்    ம்ப ேவண் ம் என்பேத என் ம் 
அவர்கள் அ ந்  ெகாள் ம்ப  ெசய் ம். அைத அ ள் ராக. அைத உம் டம் சமர்ப் க் ேறன் . 
பா கைள இரட்  ம்,   வா கைள நிரப் ம்,  யா யஸ்தைர  கப்ப த் ம், ம ைமையக் 
ெகாண்  வா ம். நாங்கள்  அைனவ ம்  ஒேர சத்தத் டன் ,  ' 'இன் ம் ஒ   ைச, கர்த்தாேவ, 
இன் ம் ஒ   ைச'' என்  கத ேவாமாக. அ  இன் ம் ஒ   ைச நடக்கட் ம். இேய  ன்  
நாமத் ல் ேகட் ேறாம்.

உங்கள்  தைலகள்  வணங்   க் ம் இந்ேநரத் ல் , ெஜப  ந்ைத டன் ,  ' 'கர்த்தாேவ, அ  
நாேனா? நான் என்ன ெசய்யட் ம்? நான்  என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?,'' என்  ேகட் ர்களா? இைச 
   வாக இைசக்கப்ப ம் இந்ேநரத் ல்  உங்கைள ஆராய்ந்  பா ங்கள் , ெகாச்ைச ெமா  ல் 
அளிக்கப்பட்ட ெசய் ைய சற்  ேயா த்  பா ங்கள் , ெசய் யளித்தவைர ேநாக்க ேவண்டாம். 
ெசய்  என்னெவன்   ந் த்  பா ங்கள் . உங்க க் த ் ேதவன் அவ யம் என்  நீங்கள்  
உண  ர்களானால் , உங்கள்  தைல வணங்   க் ம் ேபா  ெமல்ல ைககைள யர்த் , 
''கர்த்தாேவ, என்ைன நிைன    ம்,'' என்  ெசால் ங்கள். உங்கள்  ேதைவ எ வா  ப்  ம் 
கவைல ல்ைல. ''ஓ, கர்த்தாேவ, என்ைன நிைன    ம்.''
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இப்ெபா   ேதவனிடத் ல் ,   வாச ள்ளவர்களா  ங்கள் . சந்ேதகப்படா ர்கள். 
  வாச ள்ளவர்களா  ங்கள் . ேதவன் உங்களிடத் ல்  ேப ம் வைரக் ம் உங்கள்  
 ண்ணப்பங்கைள இ கப் பற் க் ெகாண் ,  ' 'என்  ண்ணப்பங்கைள உம் டம் 
சமர்ப் க் ேறன் '' என்    ங்கள் .

''கர்த்தாேவ, நான்   டாக்கப்பட்ட நிைல ல் இ க் ேறன் . என்ைனக்   த்  நான்  
ெவட்கப்ப  ேறன் . நான்    ஸ்தவன்  என்  என்ைன அைழத் க் ெகாண் , இப்ப ப்பட்ட 
வாழ்க்ைக வாழ்ந்  வ  ேறன் , என்ைனக்   த்  நான்  ெவட்கப்ப  ேறன் . கர்த்தாேவ, என் ேமல் 
இரங் ம். என்ைன  கப்ப த் ம்! ஆ க் ரிய  ரகாரமாக ம், சரீரப் ரகாரமாக ம் என்ைன 
 கப்ப த் ம்; என்ைன உம் ைடயவனாக் க்ெகாள் ம். உம  ஆ  என் ேமல் இ ப்பைத 
உண  ேறன் . நீர ்எங்க டன்   ட இ ப்பதாக சேகா.  ரன்ஹாம்   னார.் அைத இப்ெபா   
நான் உணர்ந்ேதன் , நீர ்இங்ேக இ க்  ர ்என்  நான் அ  ேறன் ,'' பரேலாகத் ன்  ேதவன் தாேம 
உங்கள்  ெஜபத் க்  ப லளிப்பார். இப்ெபா     வா  ங்கள் . ெசய் யான  உங்க க் ள்  
ஆழமாக ப யட் ம். ெஜபம் பண் ங்கள் ,   வாச ள்ளவர்களா  ங்கள் , சந்ேதகப்படா ர்கள், 
  வா  ங்கள் .

கர்த்தாேவ, மனித ம், ஸ் ரீக ம், ைபயன்க ம் , ெபண்க ம் ஆலாசைன ெசய்  
பார்ப்பதற்காக இந்த ேநரத்ைத அவர்க க் க் ெகா த்ேதன் . இ   ல க்   ேனாதமான 
ெசய் யா  க் ம் என்ப ல் சந்ேதக ல்ைல. ஆனால், கர்த்தாேவ, அ  உண்ைமெயன்  நீர ்
அ  ர.் இன்   ற்பகல் நான் அைற ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்த ேபா , ஒ  காலத் ல் 
உமக்ெகன்  வாழ்ந்த மனிதைன ம், அவன் அைடந்த நிைலைய ம் என் ஞாபகத் க்  ெகாண்  
வந் ர். இப்ெபா  ம்  தாேவ,  ம்ேசான்  தனக் த் தாேன மரிக்க ஆயத்தமா  ந்த  ேபான் ; 
ேதவ ைடய ெவற் ைய ம் வாக் த்தத்ைத ம்  ெகாண்  வர அவன்தன் சத்   டன்  மரிக்க 
ஆயத்தமா  ந்த  ேபான் , நாங்க ம் ஸதாபன மார்க்கங்க க் ம் எங்களில் காணப்ப ம்  
ேவ பா க க் ம், எங்கள்   ய ந்தைனக் ம்  மரித் , உம  வார்த்ைதைய ஏற் க்ெகாள் ம்ப  
ெசய் ம்.  ' 'அற் தங்களின்  நாட்கள்  கடந்  ட்டன,'' என்  எங்க க்  உைரக்கப்பட்டப யால்  
நாங்கள்  ெகாண் ள்ள அக்க த் க்  நாங்கள்  மரிக் ம்ப  ெசய் ம். ஏெனனில், இேய   ஸ்  
ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்பைத நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். 
கர்த்தாேவ இங்     ள்ேளார ் ேதவ ைடய கரம் அைசவைத இன் ம் ஒ   ைச காண ம், 
அவர்கள் வந்  மனந்  ம் , ஒ  ெபரிய  ட்டம் உண்டாக ம் அ ள்   ரி ம். இந்த    
சைப   ந்  ஒ  எ ப் தல்  றப்பட்  ெசன் , உலக இச்ைச என் ம் ெப ஸ்தைர ேதசம் 
  வ ம் ெகான்  ேபா ம் ஒன்றாக அ  இ ப்பதாக. ஜனங்கள்  இன் ர  இங்  ந்  
 றப்பட் ச ்ெசல் ம் ேபா , அ  ஒ  உதாரணமாக அைமவதாக.
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நீர ்எம்மா  க் ச ்ெசன்ற பாைத ல் காட்  தந்த  ேபால் இப்ெபா   வர ேவண் ெமன்  
ெஜ க் ேறாம். அந்த மனிதர்க டன்  நீர ் நாள்   வ ம் ேப னர.் அவர்கள்  உம்ைமக்   த்  
ேப க்ெகாண்  ெசன்றனர.் நீர ் அவர்க டன் ேநர யாக ேப னீர,் அப்ப   ந் ம் அவர்கள் 
உம்ைம கண்  ெகாள்ள ல்ைல. கர்த்தாேவ, இங் ள்ள அேநகர ் உத்தமத் டன்  சைபக் ச் 
ெசல் ன்றனர.் அவர்க க்   த் யாசமாக ஒன் ம் அங்  ேபா ப்ப ல்ைல. ஆனால் நீர ்
எம்மா ர ் ஷர்க டன்  அன் ர  அைறக் ள்   ரேவ த் , கதைவ   னேபா , நீர ்  ைவ ல் 
அைறயப வதற்   ன்   ரிந்த ஒ  ெசயைல அங்   ரிந் ர். அப்ெபா   நீர ்மரித்ேதாரி  ந்  
எ ந் ர் என்பைத அ ந்  ெகாண்டனர.் அவர்கள் ேவகமான பாதங்க ட ம் ம ழ்ச்  ெகாண்ட 
இ தயங்க ட ம்  ைரந்  ெசன்   ஷர்களிடம்  அைதக்   னர.் அவர்கள், ''வ  ேல அவர ்
நம் டேன ேப ன ேபா , நம் ைடய இ தயம் நமக் ள்ேள ெகா ந்   ட்  எரிய ல்ைலயா?,'' 
என்றனர்.
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கர்த்தாேவ அ  இன் ம் ஒ   ைச நடக்க அ ள்   ரி ம். இந்த  ட்டத் ன்  மத்  ல் நீர ்
வந் , நீர ்   ைவ லைறயப்ப வதற்   ன்   ரிந்த ெசயல்கைளப ்  ரி ம். அப்ெபா   
உம் ைடய அப் ரேயா ஜனமற்ற ஊ யக்காரன்  அவர்களிடம்  ெபாய் ெசால்ல ல்ைலெயன் ம், 
அவர்களிடம் உண்ைமேய   னார ் என்பைத ம் அ ந்  ெகாள்வார்கள் . இேய  ன்  நாமத் ல் 
ேவண் க் ெகாள் ேறாம். ஆெமன் .
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நம் டம் ெஜப அட்ைடகள் இ ந்தா ம், ெஜப வரிைசைய அைழக்க நமக்  ஒ  வ  ம் 
இல்ைல. ெஜப வரிைச இல்ைல என்  நிைனக் ேறன் .  ல இர க க்   ன்  ந்ேத நாம் ெஜப 
அட்ைடகைளக் ெகா த்  வ  ேறாம். இன் ர  அவர்கள்  ெஜப அட்ைடகைள 
ெகா க்க ல்ைலெயன்  நிைனக் ேறன் . அவர்கள் இங்  அட்ைடகைள ைவத்  க் ன்றனர.் 
அவர்கள் ெஜப அட்ைடகைள ெகா த்  ந்தா ம்,  ழப்பமான இந்நிைல ல், ெஜப வரிைசைய 
அைமத்  க்க   யா . நாம்   த்    ேவாம். இங் ள்ள எத்தைன ேபர ்
 யா யா  க் ன் ர்கள்? உங்கள்  கரங்கைள நாங்கள்  காணட் ம். உங்க க்  ேதவன் 
அவ யமா  ந்தால், உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ங்கள் , அல்ல  ேவ  யா க்காவ  
அவ ய  க் மானால் , அவர்கள் சார்பாக உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ங்கள் . ெஜபத் ல் 
தரித்  ங்கள் .
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இப்ெபா   பயபக் யா  ங்கள் . இந்த ெசய் ைய  ர த் க்ெகாள்ள நாம் தவற 
ேவண்டாம். இந்த ' ' ட் டன்  இேய  இங்  நின்  ெகாண்  ந் , நீங்கள்  ேமைட ன்  ேமல் 
அவரிடம் ஓ ச் ெசன் , ''கர்த்தரா ய இேய ேவ, என்ைன  கமாக் ம்'' என்  ேகட் ர்களானால் , 
அவர ்என்ன ப ல்   வார ்ெதரி மா? ''நான்  ஏற்கனேவ அைத ெசய்    த்   ட்ேடன் '' நம  
  தல்களினி த்தம் அவர ்காயப்பட்டார,் அவ ைடய த ம் களால் நாம்  ணமாேனாம்.  ரயம் 
ஏற்கனேவ ெச த்தப்பட்  ட்ட . நீங்கள்  அைத   வா க்க ேவண் ம்.
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நீங்கள் ,  “அவர ் எனக்  அ காைம ல் இ க் றார ் என்  என்னால்   வா க்க 
   மானால், அவர ் இங்  க் றார ் என்  எனக் த் ெதரிந்தால்... அ  இரண்டா ரம் 
ஆண் க க்   ன் ,'' எனலாம்.

நல்ல , அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்  ேவதம்    ற . 
அவைரக் காண நாம்   ம்  ேறாம். அவைர நாம் காண்ேபாமானால், அவர ்  ன்  ெசய்த  
ேபாலேவ இப்ெபா  ம் ெசய்வார.்

இப்ெபா   ேபாதகர் சேகாதரரா ய உங்க க்   ல ேவத வாக் யங்கைள எ த் ைரக்கப் 
ேபா ன்ேறன் . ''நம  பல னங்கைளக்   த்  பரித க்கக்  ய  ரதான ஆசாரியர்'' என்    ய 
ஏற்பா     ன்ற . அ  சரியா? அவர ்உல ல் இ ந்த ேபா   ரதான ஆசாரியரா  ந்தார். 
ஏன், அவர ்அைதக் காட்  ம் ேமலானவர், அவர ்ேதவன். அவரிடம் ஜனங்கள்  எவ்வா  ஒன்ைறப் 
ெபற   ந்த ? ஒ  ஸ் ரீ அவ ைடய வஸ் ரத்ைதத் ெதாட்  ட் , ேபாய் உட்கார்ந்  
ெகாண்டாள் . இேய    ம் ப் பார்த் ,  “என்ைனத் ெதாட்ட  யார?்” என்றார். எல்ேலா ம் 
ம த்தனர். ஆனால் அவர.் அவ க் ள்  இ ந் , அவைர இம்மா ேவலாக் ய ேதவ ைடய ஆ  
அந்த ஸ் ரீைய  ட்டத் ல் கண்    க் ம் வைரக் ம்  ற்  ம் பார்த் க் ெகாண்  ந்த . 
அவ ைடய நிைல என்னெவன்  அவர ் எ த் ைரத் , ''உன்   வாசம் உன்ைன இரட் த்த  ' ' 
என்றார். அ  சரியா? நல்ல , அவர ் நம் ைடய பல னங்கைளக்   த்  ெதாடப்படக்  ய 
 ரதான ஆசாரியராக  ன்  ந் , அவர ்அேத  ரதான ஆசாரியராக இன் ம்  இ ப்பாரானால், 
அவர ்அேத  ரிையைய ெசய்வார.்
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நீங்கள்  எனக்  அந்நியர்கள், உங்களில் அேநகர,்  ன் வரிைச ல் உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் ம் சேகா. டால்டைன ம் அவ டன்  ட உள்ளவர்கைள ம் எனக் த் ெதரி ம். 
ஏெனனில், அவர்கள் ெகன்டக் ையச ் ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கைள பல ஆண் களாக எனக் த் 
ெதரி ம். நான் தவறாக உைரக்க ல்ைலெயன்றால் ,  ன் வரிைச ல் சேகா.  ன் ேகாைட ம், 
(Gene Goad), சேகா.  ேயா ெமர் யைர ம்  கண்ேடன்  என்  எண்  ேறன். எனக்  நிச்சயமாக 
ெதரிய ல்ைல. சேகாதரரா ய உங்கைளக் காண்ப ல் ம ழ்ச் . சேகா. சேகாதரி ெடள இங்  
உட்கார்ந்  ப்பைதக் காண் ேறன் . உங்க க்  ேகாளா  ஏதா  ம் இ ந்தால், சற்  
ெபா த்  ங்கள் , இப்ெபா   ேவண்டாம். என்ைன அ யாதவர்கைள ம், அவர்கைள எனக் த் 
ெதரியா  என்  அ ந்  ப்பவர்கள் உைரக்கப்பட்ட வார்த்ைத மாத் ரேம எனக் த் ேதைவ. 
நீங்கள்  ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  ங்கள் .

90

அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  ப்பாரானால், நீங்கள்  அவ ைடய 
வஸ் ரத்ைதத் ெதா ம்ேபா , அவ ைடய பரி த்த ஆ  எங்கள்   லம்  ரிைய ெசய்வார.் 
உங்க க்  சரியான வாய்க்கால் -  அதாவ  நீங்கள்    வா ப்பதற்ெகன்  அந்த ஆ  
இ க் மானால் , இங் ள்ள அேத வாய்க்கால்  அேத  தமாக  ரிைய ெசய் ம். அ  அப்ப த்தான்  
 ரிைய ெசய்ய ேவண் ம். ஏெனனில், அ  ேதவன்! ஒ  ஆப் ள்  மரத்  ள்ள சத்ைத, ஒ  ' ச்' 
மரத் க் ள்  (Peach teee) நீங்கள்  ெச த் னால், அ  இனி ஒ ேபா ம்,  ' ச்' பழங்கைளக் 
ெகா க்கா , அ  ஆப் ள்  பழங்கைளேய த ம். அ  ேபான் , நீங்கள்    ஸ்  ன்  ஆ ைய 
மரித் ப் ேபாகக்   ய (mortal) ஒ  மனித க் ள்  ெச த் னால், அவன் ஆ  ன் கனிகைளத் 
த வான். அவன் உ ர்த்ெத த ன்  கனிகைளத் த வான்.
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  ஸ்  ஒ  ெசய் ைய சைபக்  அளித்  அைத உலகெமங் ம்  சர்வ  ஷ் க் ம் ெகாண்  
ெசல்லக் கட்டைள ட்டார.் ேகா க்கணக்கானவர ் அைத இன் ம் ேகட்க ல்ைல. ேதசங்கள்  
அைத இன் ம் ேகட்க ல்ைல. எவ்வள   ரத் க் ?  ' 'உலகெமங் ம், சர்வ   ஷ் க் ம். 
  வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்  ெதாட ம்.'' யா க் ?  ' 'சர்வ  ஷ் க் .'' 
அப்ப த்தான்  அவர ் அங்  சைபக் க் கட்டைள ட்டார.் அந்த கட்டைளைய அவர ் எ த் ப் 
ேபாட்டதாக நீங்கள்  ேவதத்   ந்  எனக் க் காண்  ங்கள் . மனிதன் தன் ெசாந்த 
க த் க்கைள   ைழக்கக்    ம்,  ஆனால்,  அ  ேதவ ைடய  க த்  அல்ல.  அவர,்
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23இன் ம் ஒ   ைச கர்த்தாேவ
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