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1. இப்பபறாழுத நறாம நமமுரடைய தரலைகரள சற்ற நநரம -

தறாழ்த்தநவறாமறாக.

2 கர்த்தறாநவ, ஆரறாதரனைக்பகன்ற நறாங்கள மறபடியும ஒன்ற
கூடுகதிநறறாம. பரழைய ஏற்பறாட்டின் கறாலைங்களளில கர்த்தருரடைய

ஆசசீர்வறாதங்கரளப் பபற அவர்கள சசீநலைறாவவிநலை (Shiloh) கூடி வந்தரத
நறாங்கள நதிரனைவுகூறகதிநறறாம. ஆகநவ, உம வறார்த்ரதரயக் நகட்க
இன்றதிரவு நறாங்கள கூடி வந்தளநளறாம. ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் ஒருவநர
முத்ததிரரகரள உரடைக்கவும, அரத அவவிழ்க்கவும பறாத்ததிரவறான் என்ற
நறாங்கள இந்த குறதிப்பவிட்டை நவத பகுததியவில படித்தக்பகறாண்டு வருகதிநறறாம.

பரநலைறாகப் பவிதறாநவ, இந்தப் பபரிய ஆறறாம முத்ததிரரரயக் குறதித்த
நறாங்கள இன்றதிரவு சதிந்ததிக்கப்நபறாவதறால, ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் அரத

எங்களுக்குத் ததிறந்த தர நவண்டுபமன்ற பகஞ்சகதிநறறாம. நறாங்கள அரதப்
புரிந்தபகறாளள இங்நக இருக்கதிநறறாம. வறானைத்ததிலைறாவத, பூமதியவிலைறாவத
ஒருவனும அரதத் ததிறக்கப் பறாத்ததிரவறானைறாய்க் கறாணப்படைவவிலரலை.

எனைநவ, எலலைறாம வலலை நநீர் இன்றதிரவு இமமுத்ததிரரரய உரடைத்த,

கறாலைமறாகதிய ததிரரக்குப் பவின்னைறால இருப்பரவகரள நறாங்கள கறாண
அருளபுரியும. பறாவபமன்னும இந்த மதிகப்பபரிய அந்தகறாரம சூழ்ந்தளள

இந்நறாட்களளில அத எங்களுக்கு ஒத்தறாரசயறாக இருந்த,

ரதரியத்ரதயளளிக்குபமன்ற நமபுகதிநறறாம. நறாங்கள உம சமூகத்ததில
இப்பபறாழுத கதிருரபரயக் கண்டைரடைகதிநறறாம என்ற நமபுகதிநறறாம. நறாங்கள

எங்கரள உமத வறார்த்ரதயுடைன் உமக்கு சமர்ப்பவிக்கதிநறறாம.

இநயசகதிறதிஸ்தவவின் நறாமத்ததில. ஆபமன்.

நநீங்கள உட்கறார்ந்த பகறாளளலைறாம.

3 மறாரலை வணக்கம நண்பர்கநள, கர்த்தருரடைய ஊழைதியத்ததிற்பகன்ற
மமீண்டும இன்றதிரவு இங்கதிருப்பத சதிலைறாக்கதியமறானை ஒன்றறாகும. நறான் சதிறதித



தறாமதமறாக வரநநர்ந்தத, நறான்... அவசரமறாகச் பசலலை
நவண்டியதறாயவிருந்தத, மரிக்கும தருவறாயவிலைதிருந்த ஒரு மனைளிதன், இந்த
சரபயவின் அங்கத்ததினைர்; அவருரடைய தறாயறாரும, இலரலை அவர் இங்நக
வருபவர். ஆகநவ அந்த ரபயன் மரித்தக் பகறாண்டிருக்கதிறறான் என்ற
அவர்கள கூறதினைர். ஆதலைறால நறான் நறான் அங்கு பசன்ற ஒரு-ஒரு

மனைளிதனுரடைய நதிழைரலைப் நபறான்ற படுத்ததிருந்தரதப் பறார்த்நதன். மரிக்கும
தருவறாயவிலைதிருந்த அவருக்கு ஏறக்குரறய என் வயத இருக்கும. பஜெபவித்த
மறாத்ததிரத்ததில அவர் எழுந்த உட்கறார்ந்த, கர்த்தருக்கு ஸ்நதறாத்ததிரம
பசலுத்ததினைறார். ஆரகயறால நமத பறாவங்கரள நறாம அறதிக்ரகயவிட்டு,

சரியறானைரவகரள மறாத்ததிரம பசய்த, அவருரடைய இரக்கத்ததிற்கறாக
அவரர நநறாக்கதிக் கூப்பவிடுமநபறாத, நதவன் நமக்கு நவண்டியரவகரள
அளளிக்க சதித்தமுளளவரறாயவிருக்கதிறறார். நதவன் அரத நமக்கு அளளிக்க

கறாத்தக் பகறாண்டிருக்கதிறறார்.

4 ஆகநவ, இப்பபறாழுத இங்கு உஷ்ணமறாயுளளத என்ற நறானைறதிநவன்.

இலரலை உஷ்ணமறாளளிக்கும உபகரணம மூடைப்பட்டிருக்கதிறத என்ற நறான்
நதிரனைக்கதிநறன். நறாம...

5 நறான் கடைந்த இரவு இலரலை இன்ற கவனைளித்நதன். பவளளிச்சமற்ற ஒரு
அரறயவில கர்த்தருரடைய பவளளிப்பறாட்டுக்கறாக நறான் கறாத்ததிருப்பத இத
ஏழைறாம நறாளறாகும. அரறயவில மதின்சறார வவிளக்குகரளத்தவவிர நவற

பவளளிச்சம எதவுமதிலரலை. பறாருங்கள. அங்கு நறான் நவதத்ரத படித்தக்
பகறாண்டு நதவன் இமமுத்ததிரரகரளத் ததிறக்க நவண்டுபமன்றம

பஜெபவித்தக்பகறாண்டு வருகதிநறன்.

6 அநநகர் நகளவவிகரள எழுததி அனுப்பவியுளளனைர். பபருமபறாநலைறார்
சகமளளிக்கும ஆரறாதரனை ஒன்ரற எங்ஙனைமறாயவினும நடைத்த

நவண்டுபமன்றம, இன்னும ஒரு நறாள தங்கதியவிருந்த ததிங்களன்ற அரத
நடைத்த நவண்டுபமன்றம நகறாரியுளளனைர். அதநவ ஜெனைங்களுரடைய
வவிருப்பமறாய் இருக்குமறானைறால, அரதச் பசய்ய அவர்கள வவிருமபவினைறால,

என்னைறால என்னைறாலஎன்னைறால உண்ரமயறாகநவ அரத நடைத்த முடியும.

நறான் இங்கு தங்கதியவிருந்த வவியறாததியஸ்தருக்கறாக பஜெபவிக்க நவண்டும



என்ற நநீங்கள வவிருமபவினைறால, நநீங்கள அரதக் குறதித்த, நன்கு ஆநலைறாசரனை
பசய்த எனைக்குத் பதரியப்படுத்தங்கள.

7 ஏபனைனைளில நறான் என் நநரம யறாரவயும, முழுரமயறாக இந்த
முத்ததிரரகளுக்கறாகநவ ஒதக்கதி ரவத்தளநளன். நறான் அந்த

முத்ததிரரகளுக்கறாகநவ

என்ரனை தனைளிரமப்படுத்ததிக்பகறாண்டிருக்கதிநறன்.

8 ஆகநவ நநீங்கள அரதக் குறதித்த ஆநலைறாசரனை பசய்த, பஜெபவித்த,

எனைக்குத் பதரியப்படுத்தங்கள. கர்த்தருக்குச் சதித்தமறானைறால சகமளளிக்கும
ஆரறாதரனைரய நறான் நடைத்தநவன், என்னைறால நடைத்த முடியும. அடுத்ததறாக
நறான் நதிய பமக்ஸதிநகறாவவிலுளள அலபர்க்ய பட்டிணத்ததில பவிரசங்கதிக்க
நவண்டும. இதற்கதிரடையவில சதிலை நறாட்கள இருக்கதின்றனை. ஆனைறால சதிலை
நவரலைகளுக்கறாக வ நீடு பசன்ற, அரிநசறானைறாவவில அங்கு கூட்டைங்கள
நடைத்ரத ஒழுங்கு பசய்யநவண்டும. எனைநவ, சகமளளிக்கும ஆரறாதரனை
நடைத்தவத கர்த்தருக்கு சதித்தமறாயவிருக்குமறானைறால அரத நடைத்தலைறாம.

அதற்பகன்ற நநீங்கள பஜெபவியுங்கள. நறானும பஜெபவிப்நபன். அதன்பவின்னைர் நறாம
அரதக் குறதித்த அததிகமறாக பதரிந்தபகறாளளலைறாம.

9 நறான் சற்ற கூர்ந்த கறாண்பத என்னைபவன்றறால, இப்பபறாழுத நறான்
கறாண்கதிநறன். நநீங்கள வவியறாததிரயக் குறதித்த நபசதிக்பகறாண்டிருக்குமநபறாத,

எனைக்கு பகுத்தறதிதல உண்டைறாகதிறத இந்தப் பபண்மணவி இங்கு உட்கறார்ந்த
பகறாண்டிருப்பரத நறான் கறாண்கதிநறன். இந்த ஸ்ததிரீக்கு ஏதறாவபதறான்ற
உதவவினைறாபலைறாழைதிய ஜெநீவவிக்க முடியறாத. ஆகநவ, பறாருங்கள, நதவன் உதவவி

பசய்யுமபடியறாய் நறாம-நறாம அவ்வறாற பஜெபவிப்நபறாம. பறாருங்கள.

பஜெபத்ததிற்கறாக நநீங்கள தூரத்ததிலைதிருந்த இங்கு வந்ததிருக்கதிறநீர்கள. ஆகநவ,

பறாருங்கள பரிசத்த ஆவவியறானைவர் எலலைறாவற்ரறயும அறதிந்ததிருக்கதிறறார்.
நநீங்கள பறாருங்கள. ஆகநவ அவர்...

10 ஆனைறால இந்த சமயத்ரத நறான் முத்ததிரரகளுக்பகன்ற ஒதக்க
முயற்சதித்ததிருக்கதிநறன். ஏபனைனைளில அதற்பகன்நற நறாம முன்னைநர முடிவு

பசய்ததிருந்நதறாம. நநீங்கள பறாருங்கள. ஆனைறால ஏதறாவத..



11 எத்தரனை நபர் இங்கு வவியறாததியறாயவிருக்கதிறநீர்கள? பஜெபம
பசய்தபகறாளவதற்பகனை எத்தரனைப்நபர் வந்ததிருக்கதிறநீர்கள? நநீங்கள

ரககரள உயர்த்தவரத நறாங்கள கறாணட்டும. எலலைறாவவிடைங்களளிலுமதிருந்த
ரககள உயர்த்தப்பட்டுளளனை. ஓ, என்நனை! ஹஹும! ததிங்கள இரவன்ற

சகமளளிக்கும ஆரறாதரனை நடைத்தவத, ததிங்கள இரவன்ற
வவியறாததியஸ்தருக்கறாக பஜெபவிப்பத நதவனுரடைய சதித்தம என்ற உங்களளில
எத்தரனைப் நபர் நதிரனைக்கதின்றநீர்கள? நநீங்கள அரத வவிருமபுகதின்றநீர்களறா?
உங்களறால அதற்கு இருக்க முடியுமறா? சரி. கர்த்தருக்குச் சதித்தமறானைறால
ததிங்கள இரவன்ற வவியறாததியஸ்தருக்கறாக நறாம பஜெபவிப்நபறாம. பறாருங்கள?

வவியறாததியஸ்தருக்கறாக சகமளளிக்கும ஆரறாதரனைரய நறாம நறாம புதன்
அலலைத ஞறாயவிற இரவு அலலைத.. ததிங்கள இரவன்ற நறாம

வவியறாததியஸ்தருக்கறாக பஜெபவிப்நபறாம.

12 இப்பபறாழுத, நறான் அரிநசறானைறாவவில நடைத்த இருக்கதின்ற கூட்டைங்களுக்கு
இத குறக்கதிடைறாத என்ற நறான் நமபுகதிநறன். சநகறாதரன் நறார்மன், இத
உங்களுரடைய ததிட்டைத்ததில ஏதறாவத குறக்கதிடுதறா? (சநகறாதரன் ஜெநீன்
நறார்மன், “இலரலை ” என்ற கூறகதிறறார்.-ஆசதி.] சநகறாதரன் ஃபவிபரட்,

ஏரனைநயறாருக்கும, இத சரியறாக இருக்கதின்றதறா? (மற்றவர்களும, “சரி”

என்கதின்றனைர்.] பறாருங்கள? அப்படிபயன்றறால சரி. சரி.

13 கர்த்தருக்குச் சதித்தமறானைறால ததிங்கள இரவு வவியறாததியஸ்தருக்கறாக
பஜெபவிக்கலைறாம. நறாம வவியறாததியஸ்தருக்கறாக பஜெபவிப்பதற்பகன்நற அந்த ஒரு
இரரவ ஒதக்கதிரவப்நபறாம. இப்பபறாழுத, முத்ததிரரகளுக்கறாக இனைளிநமல
நவநற நறாட்கரள ஒதக்கநவண்டியததிலரலை. நதவன் இமமுத்ததிரரகரளத்

ததிறந்த பகறாடுப்பறாரறானைறால, இப்பபறாழுத ததிங்கள இரவன்ற
வவியறாததியஸ்தருக்கறாக நறாம பஜெபவிக்கலைறாம.

14 இப்பபறாழுத, ஓ, இந்த முத்ததிரரகளளின் கசீழைறாக நறான் கர்த்தருக்கு
பசய்கதின்ற இந்த ஊழைதியத்ததில நறான் உண்ரமயறாகநவ மதிகவும மகதிழ்ந்த
பகறாண்டிருக்கதிநறன். முத்ததிரரகள பவளளிப்படுவரதக் குறதித்த நறான்
மதிகவும சந்நதறாஷம அரடைகதிநறன். நநீங்களும மகதிழ்ச்சதியுறகதிறநீர்களறா?

(சரபநயறார், “ஆபமன்” என்கதின்றனைர்.-ஆசதி.]



15 இப்பபறாழுத, ஐந்தறாம முத்ததிரரயவிலைதிருந்த நறாம நபசரகயவில
அலலைத...இந்த ஆறறாம முத்ததிரர.

அத பவளளிப்படுத்தல 6-ம அததிகறாரத்ததில 12-ம வசனைமபதறாடைங்கதி 17-ம
வசனைம முடியவுளள பறாகத்ததில பசறாலலைப்பட்டிருக்கதிறத. அத சற்ற
நநீண்டைதறாயவிருக்கதிறத. அநநக சமபவங்கள அப்பபறாழுத நதிகழ்கதின்றனை.

இப்பபறாழுத... 16 பசன்ற இரவு பவிரசங்கதித்தரத ஒவ்பவறாரு முரறயும
பசய்வதநபறாலை சற்ற பவிண்ணனைளிக்கறாக மறபடியும வவிமர்சனைமறாக

கூறநவறாம.

17 அதற்கு முன்பு நறான் நறான் நவபறறான்ரறக் கூற வவிருமபுகதிநறன்.

நகளவவிப்பபட்டியவில நறான்ரகந்த முக்கதியமறானை நகளவவிகள இருந்தரத
நறான் கண்நடைன். அதற்கறாக நறான் மன்னைளிப்ரபப் நகறாரிடை வவிருமபுகதிநறன்.

ஒலைதிநறாடைறாவவில பததிவு பசய்யப்படுகதிறதறா? ஒலைதிநறாடைறாவவில பததிவறாகதிறதறா?
ஊழைதியம பசய்யும சநகறாதரரிடைமும, இங்குளள உங்களளிடைமும நறான்
மன்னைளிப்ரபக் நகட்க வவிருமபுகதிநறன். அவர்கள பசறாலவதறாவத, அன்ற
இரவு நறான் எலைதியறாரவக் குறதித்த நபசதிக்பகறாண்டிருக்ரகயவில எலைதியறா
ஒருவன் மறாத்ததிரம எடுத்தக்பகறாளளப்படுதலைதில இருப்பதறாக அலலைத
இரட்சதிக்கப்படை இருப்பதறாக அவன் எண்ணவினைநபறாத, நறான்-நறான் ஏழைறாயவிரம
என்ற பசறாலவதற்குப் பததிலைறாக எழுநூற என்ற பசறாலலைதிவவிட்நடைன். அத
உண்ரமயறா? [சரபநயறார், “ஆம” என்கதின்றனைர்.-ஆசதி.] நலலைத சரபநயறாநர,

இதற்கறாக நதிச்சயமறாகநவ நறான் வருந்தகதிநறன். அரதவவிடை நறான் நறான் நறான்
நன்றறாக அறதிந்தளநளன். அத ஏழைறாயவிரம என்ற நறான் அறதிநவன். ஆகநவ
இத நபச்சதின் புரியறா ஒலைதிப்பு மறாத்ததிரநமயறாகும. நறான் அரதச் சற்ற
சரியறாகக் கூறவவிலரலை . நறான்... நறான் நறான் உங்களுக்கு நன்றதி
பசலுத்தகதிநறன். அதன் கருத்தறாவத... நறான் கூறவரத நநீங்கள
கவனைமறாகக் நகட்பத எனைக்கு மதிகவும மகதிழ்ச்சதி நநீங்கள பறாருங்கள,

அப்பபறாழுத, அத.. ஏபனைனைளில அத அத ஏழைறாயவிரமறாக இருக்கதின்றத.

18 இரண்டு, மூன்ற குறதிப்புகள அதன் நபரில எழுதப்பட்டிருந்தரத நறான்
ரவத்தளநளன். நறான் “சநகறா, பவிரறான்ஹறாம, நநீங்கள தவற பசய்த
வவிட்டீர்கள என்ற நதிரனைக்கதிநறன். அப்பபறாழுத எழுநூற என்பதற்கு
பததிலைறாக ஏழைறாயவிரம நபர் என்ற இருக்கவவிலரலையறா?” என்றதிருந்தத.



19 நதிச்சயமறாக நறான் “ஏழுநூற என்ற பசறாலலைவவிலரலைநய” என்ற நறான்
நதிரனைக்கதிநறன். பறாருங்கள? அதறாவத அதன்பவின், நறான்... பவிலலைதி ..

20 அதன்பவின், முதலைறாவத நநீங்கள அறதிவத என்னைபவனைளில, நறான் மற்பறறாரு
குறதிப்ரப எடுத்நதன். அத, "சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம. நநீங்கள எழுநூற நபர்

என்ற கூறதியதறாக நறான் நமபுகதிறன்,” என்றதிருந்தத.

21 நவபறறாரு சநகறாதரன், “எழுநூற நபர்கள எடுக்கப்படுதலைதில பசலவறார்கள
என்ற நநீர் ஆவவிக்குரிய தரிசனைம கண்டீரறா? அந்த ஏழைறாயவிரம...அதரனை
முன்னைரடையறாளமறாக்கதிக் கறாண்பவிக்கதிறநீரறா” என்ற எழுததியவிருந்தறார்.

இவ்வவிதம நயறாசதிப்பதனைறால ஜெனைங்கள குழைப்பமுறகதின்றனைர். இத என்ரனை
அப்படிப்பட்டை கறாரியத்ததின் முரனையவில ரவத்தவவிடுகதிறத என்பத

நபறாதமறானைதறாயவிருக்கதிறத.

22 இந்த முத்ததிரர இன்ற எனைக்கு பவளளிப்பட்டைநபறாத ஒன்ற சமபவவித்தத.

அதனைறால நறான் முற்றத்ததில சதிறதித இங்கு மங்கும நடைந்நதன். அத உண்ரம
. அதனைறால ஏறக்குரறய என் சவறாசநம நதின்ற வவிடுவத நபறாலைறாயவிற்ற.

பறாருங்கள? ஆகநவ நறாம நபசகதிநறறாம, அவ்வளவு மூரள இறக்கம.

(Tension) ஓ, என்நனை ! பறாருங்கள?

23 நவபறறாரு கறாரியம, பறாருங்கள, நறான் கூறவரத நநீங்கள
உண்ரமபயன்ற ஏற்றக்பகறாளவதனைறால, நறான் உங்களுக்கு என்னை

கூறகதிநறநனைறா, அதற்கு நதவன் என்ரனை உத்ததிரவறாதமுளளவரறாக்குவறார்.
பறாருங்கள? எனைநவ, நறான் - நறான் உங்களுக்கு ஒன்ரற எடுத்தக் கூறமுன்பு
அத முற்றதிலும உண்ரம என்ற நறான் அறதிந்தபகறாளளுதல அவசதியம.

ஏபனைனைளில நறாம வறாழ்ந்த பகறாண்டிருப்பத ஒரு-ஒரு மகத்தறானை கறாலைமறாகும.

ஆம.

24 ததிங்கள இரவன்ற நடைத்தப்நபறாகும சகமளளிக்கும ஆரறாதரனைரயக்
குறதித்த நயறாசதித்தக்பகறாண்டிருக்கதிநறன். சநகறாதரன் பநவவில அத
உங்களுக்கு தடைங்கலைறாயவிருக்குமறா? (சநகறாதரன் பநவவில, “ஒரு

தடைங்கலுமதிலரலை. நறானும இங்கு இருப்நபன்” என்ற பசறாலலுகதிறறார். ஆசதி.)
அத அருரமயறானைத.



25 சநகறாதரன் பநவவில அருரமயறானை ஒரு சநகறாதரன். அவர்களஅவர்கள
ஒன்ரற உருவறாக்கதி, அதன்பவின் அதன் மறாததிரிரய இழைந்த நபறானைறார்கள
என்ற நறான் நதிரனைக்கதிநறன். நறான் உங்களுக்கு கூறகதிநறன். அத ஒரு..

அவர் எனைக்கு ஒரு ஒரு ஆப்த நண்பரறாய் இருந்த வருகதிறறார்.

26 இந்தக் கூடைறாரம கட்டிமுடிந்தவவிட்டைத. ஞறாயவிற பளளளி அரனைத்தம
நடைத்த அரறகளும ஆயத்தமறாகவும, ஒழுங்குடைனும இங்கு உளளனை.

இங்குளள ஜெனைங்களறாகதிய உங்களளில சதிலைர் பஜெபர்ஸன்வவிலப
ட்டிணத்ததிலுளளவர்கள ஆரறாதரனைக்கு வருவதற்கும, ஞறாயவிற பளளளி

நடைத்தவதற்கும ஒரு நலலை ஸ்தலைம இங்குளளத.

27 சநகறாதரன் பநவவில ஒரு நலலை நபறாதகர். பருவம வந்தவர்க்கு வகுப்புகள
நன்றறாக நடைத்தவறார். அவர் உண்ரமயறானை நபறாதகர். அவருக்கு பூச்பசண்டு
பகறாடுத்த அவரரப் பறாரறாட்டை நவண்டுபமன்பதற்கறாக நறான் இரதக்
கூறவவிலரலை. அவருரடைய மரணத்ததிற்குப் பவிறகு அவருக்கு மலைர்

வரளயம பசலுத்தவரதக் கறாட்டிலும இப்பபறாழுத ஒரு சதிற நரறாஜெறாப்பூ
அவருக்களளிக்க வவிருமபுகதிநறன். நறான் சதிற ரபயனைறாக இருந்த

முதற்பகறாண்டு சநகறாதரன் சநகறாதரன் பநவவில அவர்கரள எனைக்குத்
பதரியும. அப்பபறாழுத முதல அவர் இமமதிநயனும மறாறவவிலரலை.

எப்நபறாதம இருந்த வந்த ஆர்மன் பநவவிலைறாகநவ இன்னைமும அநத
நபறான்நறயவிருக்கதிறறார்.

28 அவரர சந்ததித்தரத நதிரனைவு கூருகதிநறன். அவர் பமநதறாடிஸ்ட்
நபறாதகரறாயவிருந்த நபறாதம, என்ரனை அங்கு பவிரசங்கதிக்க அரழைத்தறார்.

கதிளறார்க்ஸ்வவில பட்டிணத்ததில அவருக்கு ஒரு நலலை சரப இருந்தத. அத
ஹறாவர்ட் பறார்க் என்ற அரழைக்கப்படுகதிறத என்ற நதிரனைக்கதிநறன்.

ஹறாரிஸன் அபவன்ய பமநதறாடிஸ்ட் சரப. சநகறாதரி பநவவில, அங்கு தறான்
அவர் உங்கரளச் சந்ததித்ததிருக்கநவண்டும என்ற எண்ணுகதிநறன்.

ஏபனைனைளில சநகறாதரி பநவவிலும பமநதறாடிஸ்ட் சரபரயச் நசர்ந்தவர்.

29 நறான் ததிருமபவி வந்த என் சரபயறாரிடைம “சநகறாதரன். பநவவில மதிகவும
அருரமயறானை மனைளிதர். என்றறாவத ஒரு நறாள அவருக்கு கர்த்தரறாகதிய

இநயச கதிறதிஸ்தவவின் நறாமத்ததில ஞறானைஸ்நறானைம பகறாடுக்கப்நபறாகதிநறன்”

என்நறன். நறான் கூறதினைவறாநற நதிகழ்ந்தத. |



30 இநதறா அவர் இப்பபறாழுத என் நண்பர் என்பக்கத்ததில இருக்கதிறறார். அவர்
கனைத்ததிற்கும, மரியறாரதக்குமுரிய மனைளிதர். அவர் தன்னைறால இயன்றவரர
என் ஊழைதியத்ததி என்ரனைத் தறாங்குகதிறறார். நறான் எரதக் கூறதினைறாலும அரத
அவர் ஏற்றக்பகறாண்டு அததில நதிரலைபகறாளகதிறறார். முதலைதில அவர் இந்த

பசய்ததிக்குள வந்தநபறாத, அப்பபறாழுத அவருக்குச் பசய்ததி
புரியறாமலைதிருந்தத. என்றறாலும அவர் அரத வவிசவறாசதித்த அததில

நதிரலைநதின்றறார். அதநவ பசய்ததிக்களளித்த பகளரவம. அவரர எவ்வளவறாகப்
புகழ்ந்தறாலும நபறாதறாத, கர்த்தர் அவரர ஆசசீர்வததிப்பறாரறாக. சரி.

31 இப்பபறாழுத ஐந்தறாம முத்ததிரரரயக் குறதித்த நறாம பசன்ற இரவு
சதிந்ததித்தரதச் சற்ற வவிமர்சனைம பசய்நவறாம. நறாம அரத முழுவதமறாக
ஆரறாயறாமல, ஐந்தறாம முத்ததிரர என்னை என்பரதக் குறதித்த மட்டும நறாம

பறார்ப்நபறாம.

32 இப்பபறாழுத, அந்ததிக்கதிறதிஸ்த குததிரரயவின்நமல சவறாரி பசய்த, மூன்ற
வவித வலலைரமகரளப் பபற்ற, முடிவவில மூன்ற வலலைரமகரளயும
ஒருங்நக பகறாண்டு, மங்கதினை நதிறமுளள குததிரரயவின்நமல சவறாரி

பசய்கதின்றறான். “மரணம”, அடிப்பகுததிநய இலலைறாத ஆழைம கறாண முடியறாத
(bottomless pit) பறாதறாளத்ததிற்குள, முடிவவில அவன் புறப்பட்டு வந்த அநத

பறாதறாளமறாகதிய நகட்டிற்குள பசலகதிறறான்.

33 “பவளளம நபறால சத்தரு வருமநபறாத, கர்த்தருரடைய ஆவவியறானைவர்
அவனுக்கு வவிநரறாதமறாய்க் பகறாடிநயற்றவறார்” என்னும நவதம கூறகதிறத.

அத வறார்த்ரதயவில பரிபூரணமறாய் ரூபகறாரப்படுத்தப்பட்டுளளத என்ற நறாம
நநற்ற இரவு அறதிந்தபகறாண்நடைறாம. அந்ததிக்கதிறதிஸ்த நறான் குததிரரகளளின்
நமல சவறாரி பசய்தறாபனைன்றம, அந்த நறான்கு முரறகளளிலும நறான்கு
ஜெநீவன்கள அரவகரளச் சதிந்ததித்தன் என்றம நறாம பறார்த்நதறாம.

34 அந்ததிக்கதிறதிஸ்த ஒவ்பவறாரு முரறயும வவித்ததியறாசமுளள நறான்கு
குததிரரகள மமீத-பவளரள , சதிகப்பு, கறப்பு, மங்கதினை நதிறமசவறாரி பசய்தறான்.

ஒவ்பவறாரு நதிறமும எரதக் குறதிக்கதின்றத என்றம, அத என்னை பசய்தத
என்றம நறாம கண்டைறதிந்நதறாம. அரவ சரப கறாலைங்களளில
நதிகழ்ந்தரவகரள அறதிவவித்தனை என்றம நறாம பறார்த்நதறாம.



35 எனைநவ நநீங்கள பறாருங்கள, நதவனுரடைய வறார்த்ரத ஒன்நறறாபடைறான்ற
சரிவர பபறாருந்ததினைறால, அத சரிபயன்ற அர்த்தம. நநீங்கள பறாருங்கள. ஆம
நதவனுரடைய வறார்த்ரதயுடைன் பபறாருந்தம எதவும எப்பபறாழுதம

“ஆபமன்” என்ற இருக்கதிறத என்பரத நறான் முற்றதிலும நமபுகதிநறன்.

புரிகதிறதறா?

36 இப்பபறாழுத ஒரு சநகறாதரன், தறான் தரிசனைம கண்டைதறாகவும, அத
வலலைரமயறாக இருந்தறால, கர்த்தர் மறாத்ததிரநம அரத அளளித்ததிருக்க
முடியும என்ற கூறதினைறார். அவர் தரிசனைம உண்ரமயறாயவிருக்கலைறாம.

ஆனைறால அத நதவனுரடைய வறார்த்ரதயுடைன் இணங்கறாமல அதற்கு மறாறறாக
அமந்ததிருந்தறால, அத சரியறானை தரிசனைம அலலை. பறாருங்கள?

37 இப்பபறாழுத, இங்கு மறார்நமறான் ஸ்தறாபனைத்ரதச் சறார்ந்த சதிலை
சநகறாதரரும இருக்கலைறாம. சதிலைர் இந்த ஒலைதிநறாடைறாக்கரள வறாங்கதிக்
நகட்கலைறாம. நறான் இரதச் பசறாலலை எனைக்கு வவிருப்பமதிலரலை. நறானும
நநீங்களும சந்ததிக்க வவிருமபுகதிற மதிகச் சதிறந்தவர்கள மறார்நமறான்
ஸ்தறாபனைத்ததில உளளனைர். மறார்நமறான் ஸ்தறாபனைத்தறார் மதிகவும

நலலைவர்கள. அவர்களுரடைய அவர்களுரடைய தநீர்க்கதரிசதியறாகதிய நஜெறாசப்
ஸ்மதித் என்பவரர பமநதறாடிஸ்ட் ஜெனைங்கள இலலைதினைறாய் பட்டிணத்ததில
பகறான்ற நபறாட்டைனைர். அவரும மதிக அருரமயறானை மனைளிதர், தரிசனைம
கண்டைவர்தறான். ஆனைறால அவர் தரிசனைம கண்டைறாபரன்பரத நறான்

சந்நதகதிக்கவவிலரலை. அவர் மதிகவும உத்தமமறானைவர். ஆனைறால அவர் கண்டை
தரிசனைம நவதத்ததிற்கு முரண்பறாடைறாய் அரமந்ததிருந்தத. பறாருங்கள?

ஆகநவ அவர்கள மறார்நமறான் நவதறாகமம ஒன்ரற அவர்களுக்பகனை
ஏற்படுத்ததிக்பகறாளள நவண்டியதறாயவிருந்தத. பறாருங்கள?

38 என்னைளிடைத்ததில இங்நக இருக்கதிற இததறான் நவதறாகமம. அதநவ
வறார்த்ரதயறாகும. அவ்வளவுதறான். பறார்த்தநீர்களறா?

39 ஒரு சமயம ஒரு ஒரு நபறாதகர் அயல நறாட்டிலைதிருந்த ஒரு பபண்ணுடைன்
கறாரில வந்தரத நறான் கண்நடைன். அவர்கள கூட்டைத்ததிற்கு வந்ததிருந்தனைர்.

அவர்களளிருவரும கூட்டைத்ததிற்கு வர மூன்ற நறாட்கள நசர்ந்தறாற்நபறால
பவிரயறாணம பசய்ய நவண்டியதறாயவிருந்தத என்பரத நறான் அறதிந்நதன்.

அந்தப் பபண் மூன்ற இலரலை நறான்கு முரற வவிவறாகம பசய்தவள.



40 அந்தப் நபறாதகர் நறான் தங்கதியவிருந்த உணவக நரடை கூடைத்ததில என்ரனைச்
சந்ததித்த என்னுடைன் ரககுலுக்கதினைறார். நறானும அவரத கரத்ரதக் குலுக்கதி
அவரிடைம உரரயறாடிக் பகறாண்டிருந்நதன். நறான் அவரிடைம, “உங்களுக்கு

ஓய்வு இருந்தறால, சதிறதித நநரம உங்களளிடைம என் அரறயவில
நபசமுடியுமறா?” என்ற நகட்நடைன்.

அதற்கு அவர், “நதிச்சயமறாக, சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம” என்றறார். 41

அப்பபறாழுத நறான் அவரர என் அரறக்கு அரழைத்தச் பசன்நறன். நறான்
அந்த ஊழைதியக்கறாரரிடைம, "சங்ரக, ஐயறா, நநீங்கள இந்த நதசத்ததில ஒரு

அன்னைளியர். உங்களுடைநனை வந்ததிருக்கும பபண்ணுக்கு நலலை பபயரிலரலை.

நநீங்கள இன்னைளின்னை இடைத்ததிலைதிருந்த இன்னைளின்னை இடைத்ததிலைதிருந்நத
வருகதிறநீர்கள” என்நறன்.

அவரும “ஆம, ஐயறா” என்ற பததிலைளளித்தறார்.

42 நறான், “இரதக் குறதித்த பயம உமக்கதிலரலையறா?... நறான் உமரம
சந்நதகதிக்கவவிலரலை. ஆனைறால இத நபறாதகன் என்னும உங்கள

நன்மததிப்ரபக் பகடுத்தவவிடும என்ற நநீங்கள நதிரனைக்கவவிலரலையறா?
அரதக் கறாட்டிலும நமலைறானை ஓர் நன்மரியறாரதரயக் நறாம கறாண்பவிக்க

நவண்டும என்ற நநீர் கருதவவிலரலையறா?” என்ற நகட்நடைன்.

அதற்கு அவர் மறாறத்தரமறாக, “ஓ, அந்தப் பபண் ஒரு பரிசத்தவறாட்டி”

என்றறார்.

43 அப்பபறாழுத, “நறான் - நறான் அரதச் சந்நதகதிக்கவவிலரலை” என்நறன்.

ஆனைறால, அரதக் குறதித்த கறாரியம என்னைபவனைளில, சநகறாதரநனை, அவரளக்
கறாண்பவர் எலநலைறாரும பரிசத்தவறான்கள அலலை. நநீங்கள

பசய்வபதன்னைபவன்ற உங்கரள அவர்கள கவனைளிக்கதின்றறார்கள. ஆகநவ
நநீங்கள ஜெறாக்கதிரரதயறாயவிப்பத நமலைறானைத என்ற நறான் நதிரனைக்கதிநறன்.

பறாருங்கள? இத சநகறாதரர்கள என்னும முரறயவில, ஒரு சநகறாதரனுக்கு
ஒரு சநகறாதரன் என்ற மட்டும இருக்கட்டும. நமலும நறான், "அந்தப்

பபண்மணவி நறான்கு இலரலை ஐந்த முரற வவிவறாகம பசய்தவள” என்நறன்.



அவர், "ஆம, அத எனைக்குத் பதரியும”. “உமக்குத் பதரியும, எனைக்கு
எனைக்கு...” என்ற ஒன்ரறக் கூற வந்தறார்.

44 உடைநனை நறான், “நநீர் உமமுரடைய பசறாந்த சரபயவில அரதப்
நபறாததிக்கதிறததிலரலையறா, நநீர் அரதப் நபறாததிக்கதிறநீரறா?” என்றறார்.

45 அவர், 'இலரலை , ஆனைறால, உங்களுக்குத் பதரியுமறா, சநகறாதரன்
பவிரறான்ஹறாம. ஒரு தரிசனைம கண்நடைன்” என்றறார்.

நறான், "நலலைத, அத சதிறந்தத” என்நறன்.

46 அவர், "அரதக் குறதித்த உங்களுரடைய நபறாதகத்ரதப் பற்றதி, நறான்
உங்கரள சதிறதித நநர்ரமப்படுத்தக்கூடும என்ற நமபுகதிநறன். நநீர் அரதத்

தவறறாகக் கருதவ நீரறா?” என்றறார்.

47 நறான் “சரி” என்நறன். அவர். நறான் “ஐயறா, நறான்-நறான்- நறான் அரத அறதிந்த
பகறாளள வவிருமபுகதிநறன்” என்நறன்.

48 அவர், “நலலைத, நறான் உறங்கதிக் பகறாண்டிருந்தநபறாத, ஒரு தரிசனைம
கண்நடைன்” என்றறார்.

நறான், "சரி கூறங்கள” என்நறன். நறான் அப்பபறாழுத கண்டைநதறா, ஒரு
பசறாப்பனைமறாயவிருந்தத என்ற கூறதினைறார். பறார்த்தநீர்களறா?

49 அவர், “அந்த பசறாப்பனைத்ததில என் என் மரனைவவி நவபறறாருவனுடைன்
வறாழ்வரதக் கண்நடைன். பவின்னைர் அவள என்னைளிடைம வந்த என் அன்நப,

என்ரனை மன்னைளித்த வவிடுங்கள. என்ரனை மன்னைளித்த வவிடுங்கள. அவ்வவிதம
பசய்ததற்கு நறான்நறான் நறான் நறான் மதிகவும வருத்தப்படுகதிநறன். இனைளிநமல
நறான் உங்களுக்கு உண்ரமயறாக வறாழ்நவன்” என்றறாள. எனைநவ, “நறான்
அவரள மதிகவும சதிநநகதித்ததறால, நறான் அவரள மன்னைளித்த வவிட்நடைன்”

என்றறார். நமலும, “அதன்பவின்னைர்...”

50 அவர் நமலும, “உங்களுக்குத் பதரியுமறா? அத்தரிசனைத்ததின் அர்த்தம
எனைக்குக் கதிரடைத்தத. நறான் தரிசனைத்ததின் கண்டைவளதறான் இவள. அவள
அநநகமுரற வவிவறாகம பசய்த பகறாண்டைத உண்ரமதறான். ஆனைறால



அவரள அததிகமறாக நநசதித்தறால, அநநகமுரற அவள ததிருமணம பசய்த
பகறாண்டிருந்தறாலும பரவறாயவிலரலை ” என்றறார்.

51 அப்பபறாழுத நறான், “உங்கள தரிசனைம மதிகவும இனைளிரமயறாக உளளத.

ஆனைறால சத்ததியத்ததின் பறாரதயவிலைதிருந்த அத மதிகவும அகன்றளளத. அத
தவற. அரத நநீங்கள பசய்யநவ கூடைறாத” என்நறன். ஆகநவ...பறாருங்கள?

52 நவதவறாக்கதியங்கள நவதவறாக்கதியங்களுடைன் ஒன்நறறாபடைறான்ற
இரணந்த, இவ்வறாற பதறாடைர்ச்சதியறாக கறாணப்படுகதின்றத.

நவதவறாக்கதியங்களளில, இங்நக வவிடுகதின்ற இடைத்ததில, அங்நக உளள
மற்பறறான்ற இதனுடைன் பபறாருந்ததி முழுக் கறாட்சதிரயயும உங்களுக்கு

வரரந்த கறாண்பவிக்கதிறத.

53 குறக்கு வவிடுகரதயவில (Crossword Puzzle) ஒன்றடைன் மற்பறறான்ரறப்
பபறாருத்தவத நபறான்ற, அத இருக்கதிறத. இததில, நநீங்கள ஒரு பங்ரக

அததில பபறாருத்தகதிறநீர்கள. நவபறறான்றம அததில பபறாருந்தறாத. அப்பபறாழுத
நநீங்கள முழுக்கறாட்சதிரயயும பபற்றக்பகறாளகதிறநீர்கள.

54 அவ்வவிதம இரணக்கக்கூடியவர் ஒருவநர. அவர்தறான்
ஆட்டுக்குட்டியறானைவர். எனைநவ அவரர நறாம நநறாக்கதிப் பறார்க்கதிநறறாம.

55 இந்தக் குததிரரகளளின் நமலும சவறாரி பசய்வதன் ஒநர ஆள என்ற நறாம
பறார்த்நதறாம. நறான் அவரனைக் குறதித்த பதறாடைர்ந்த பறார்த்தநபறாத, அவன்
பசய்தத என்னைபவன்பரத நறாம அறதிந்த பகறாண்நடைறாம. சரபயவின்

கறாலைங்களளில அவன் சரியறாக என்னை பசய்தறான் என்பரதயும நறாம கண்டு
பகறாண்நடைறாம.

56 அவன் ஒரு குறதிப்பவிட்டை மதிருகத்ததின் மமீத ஏறதி, ஒரு குறதிப்பவிட்டைக்
கறாரியத்ரதச் பசய்தநபறாத, அவன் பசய்தரத எததிர்க்க ஒரு மதிருகம

அனுப்பப்பட்டைத என்பரத நறாம கண்நடைறாம.

57 முதலைறாம கறாலைத்ததில நதவனைறால அனுப்பப்பட்டை மதிருகம...ஒரு சதிங்கம,

அத நதவனுரடைய வறார்த்ரதரயக் குறதிக்கதின்றத, கதிறதிஸ்த.



58 அடுத்தபடியறாக இருளளின் கறாலைங்களளில சரபயறானைத ஸ்தறாபனைம
உண்டைறாக்கதிக் பகறாண்டு நதவனுரடைய வறார்த்ரதக்குப் பததிலைறாக ஸ்தறாபனை
நகறாட்பறாடுகரள ஏற்றக் பகறாண்டைநபறாத, அதரனை எததிர்க்க ஒரு கறாரள

அனுப்பப்பட்டைத.

59 எலலைறாநம இருவரின் நபரில ஆதறாரம பகறாண்டுளளனை என்பத உங்கள
நதிரனைவவிலைதிருக்கட்டும. ஒன்ற அந்ததிக்கதிறதிஸ்த, மற்பறறாரு கதிறதிஸ்த.

60 இன்ரறக்கும அவ்வவிதமறாகநவ இருந்த வருகதின்றத. பறாததிவழைதி
கதிறதிஸ்தவரறாக இருக்கநவ முடியறாத. குடித்தம, அநத சமயத்ததில புத்ததித்
பதளளிவுளள மனைளிதனைறாய் ஒருநபறாதம இருக்க முடியறாத. அவ்வறாற ஒநர
சமயத்ததில கறப்பு பவளரள நதிறங்கள முழுரமயறாகக் பகறாண்டை

பறரவகளறாக, ஒநர சமயத்ததில பறாவவியறாகவும பரிசத்தவனைறாகவும உளள
மனைளிதனைறாக இருக்கநவ முடியறாத. இலரலைநயல நநீங்கள பரிசத்தவறானைறாக
இருக்க நவண்டும. பறாருங்கள? இதற்கதிரடைநய உளள நதிரலையவில நநீங்கள
இருக்க முடியறாத. நநீங்கள மறபடியும பவிறந்தவர்களறாய் இருக்க நவண்டும.

மறபடியும பவிறவறாதவர்களறாக இருக்க நவண்டும. நநீங்கள பரிசத்த
ஆவவிரயப் பபற்றவர்களறாக நநீங்கள இருக்க நவண்டும. அலலைத நநீங்கள
பரிசத்த ஆவவியவினைறால நதிரப்பப்படைறாதவர்களறாய் இருக்க நவண்டும. நநீங்கள
எவ்வளவறாக உணர்ச்சதி வசப்பட்டிருந்தறாலும அத ஒரு பபறாருட்டைலலை.

நநீங்கள பரிசத்த ஆவவியவினைறால நதிரப்பப்படைறாவவிடில, நநீங்கள அதனைறால
நதிரப்பப்படைறாவவிடில, ஒரு உபநயறாகமுமதிலரலை . பறாருங்கள? ஆனைறால நநீங்கள
பரிசத்த ஆவவியவினைறால நதிரப்பப்பட்டிருந்தறால, உங்களுரடைய ஜெநீவவியம அரத
எடுத்தக் கறாட்டுகதிறதறாயவிருக்கும. அதனுடைன் உங்கள வறாழ்க்ரக சரியறாகச்
பசறாலலும. பறாருங்கள? நநீங்கள ஆவவியவினைறால நதிரறயப்பட்டிருக்கதிறநீர்கள
என்ற யறாருநம மற்றவருக்குச் பசறாலலைநவண்டிய அவசதியமதிலரலை.

மற்றவர்கள அரதக் கறாண்கதிறநீர்கள, பறாருங்கள, ஏபனைன்றறால அத ஒரு
முத்ததிரரயறாயுளளத.

61 இப்பபறாழுத, நறாம அந்த ஜெநீவன்கரளக் கண்நடைறாம, அந்ததிக்கதிறதிஸ்த
ஒவ்பவறாரு குததிரரயவின் நமலும எப்படி சவறாரி பசய்தறான் என்பரதயும
கண்நடைறாம. அவன் சரப ஆததிக்கத்ரதயும ஒருங்நக பகறாண்டிருந்தறான்.

அவரனை எததிர்க்க நதவன், அவர் பகறாண்டிருந்த வலலைரமகரள



அனுப்பவினைறார் என்ற நறாம கறாண்கதிநறறாம. சரபக் கறாலைங்களளில இரவநய
சமபவவித்தனை என்ற நறாம சரப சரித்ததிரத்ததின் மூலைம

அறதிந்தபகறாளகதிநறறாம.

62 நவபறறாரு கறாலைம நதறான்றதினைநபறாத, சத்தரு அந்ததிக்கதிறதிஸ்தரவ
மதத்ததின் பபயரறால - சரபயவின் பபயரறால கதிறதிஸ்தவவின் பபயரறால

அனுப்பவினைறான். ஆம ஐயறா! சரபயவின் பபயரில அவன் பசன்ற, அததறான்
உண்ரமயறானை சரப என்ற கூறதினைறான். பறாருங்கள?

ருஷதியறா நதசம அந்ததிக்கதிறதிஸ்தவலலை. அந்ததிக்கதிறதிஸ்த என்பவன்
ருஷதியறாவலலை.

63 அந்ததிக்கதிறதிஸ்த மறார்க்கம உண்ரமயறானை கதிறதிஸ்தவ மறார்க்கம நபறான்நற
அரமந்ததிருந்தத, அதன் வவிரளவறாக பதரிந்தபகறாளளப்படைறாதவர்

அரனைவரும ஏமறாற்றப்படுவர் என்ற நவதம கூறகதின்றத. அத உண்ரம .

நவதம, "கரடைசதி நறாளளில, முன்குறதிக்கப்படைறாத, பதரிந்தபகறாளளப்படைறாத
அரனைவரும ஏமறாற்றப்படுவர்” என்ற உரரத்தளளத. அத,

“பதரிந்தபகறாளளப்பட்டைவர்” என்ற கூறகதின்றத. எவருநம அந்த
வறார்த்ரதரய எடுத்தக்பகறாண்டு நவதத்ததின் ஓரக் குறதிப்நபட்ரடை (Margin)

நநீங்கள ஆரறாய்ந்தறால அத எரதக் குறதிப்பவிடுகதிறத என்பரத நநீங்கள
பறார்க்கலைறாம. அத, "பதரிந்தபகறாளளப்பட்டைவர், முன்குறதிக்கப்பட்டைவர்”
என்றதிருப்பரதக் கறாணலைறாம. பறாருங்கள? “உலைகத்நதறாற்றமுதல
ஆட்டுக்குட்டியறானைவரின் ஜெநீவபுஸ்தகத்ததில பபயபரழுதப்படைறாதவர்

அரனைவரரயும அத ஏமறாற்றதிவவிடும”

64 ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் அடிக்கப்பட்டைநபறாத, அவர்கள பபயர்கள
புஸ்தகத்ததில எழுதப்பட்டைனை. அவர் இப்பபறாழுத பரிசத்த ஸ்தலைத்ததில
மகதிரமயவில நதின்றபகறாண்டு, புஸ்தகத்ததில பபயபரழுதப்பட்டுளள

ஒவ்பவறாரு ஆத்தமறாக்கறாகவும பரிந்த நபசதிக்பகறாண்டிருக்கதிறறார். அவர்கள
யறாபரன்ற அவரரத் தவவிர நவற யறாரும அறதியறார். அவர் தறான்

அப்புஸ்தகத்ரத ரகயவிநலைந்ததிக்பகறாண்டிருக்கதிறறார். பபயபரழுதப்பட்டுளள
கரடைசதி நபர் உட்பவிரநவசதிக்குமநபறாத அவருரடைய மத்ததியஸ்த ஊழைதியம
முடிவரடையும. அப்பபறாழுத அவர் புறப்பட்டு வந்த, அவர் யறாருக்கறாக
பரிந்த நபசதினைறாநரறா, அவர்கரள மமீட்டுக் பகறாளகதிறறார். அவர் இப்பபறாழுத



மமீட்பவின் இனைத்தறானைளின் ஊழைதியத்ரதச் பசய்தபகறாண்டிருந்த, அரத
நதிரறநவற்றதினை பவின்பு தமக்கு பசறாந்தமறானைவர்கரள ஏற்றக்பகறாளகதிறறார்.

ஓ, என்நனை!

65 இரதயறதியும ஒவ்பவறாரு கதிறதிஸ்தவனும தன்ரனை ஆரறாய்ந்த பறார்த்த,

நதவனுக்கு முன்பறாக தன்னுரடைய கரங்கரளயுயர்த்ததி, "ஓ, கர்த்தறாநவ,

என்ரனைச் சத்ததிகரியும! என் ஜெநீவவியத்ததில கறாணப்படும தவறகரள நறான்
கறாணட்டும. நறான் அதனைளின்ற உடைனைடியறாக வவிலைக உதவவிபசய்யும” என்ற

கூற நவண்டும. “நநீததிமறாநனை இரட்சதிக்கப்படுவத அரிதறானைறால,

பக்ததியவிலலைறாதவனும பறாவவியும எங்நக நதிற்பறான்?” நமரம ஆரறாய்ந்த
பறார்க்கும கறாலைம இதவறாகும.

66 நநீங்கள இரத இங்கு பபறாருத்த வவிருமபவினைறால... இந்த வறார்த்ரத ...

இப்பபறாழுத நநீங்கள உங்கள நகளவவிகரள எழுதமநபறாத இரதக் குறதித்த
உங்கள நகளவவிகள நவண்டைறாம என்நற நறான் வவிருமபுகதிநறன். ஏபனைனைளில
அத என்ரனை நவபறறாரு தரலைப்பவிற்கு பகறாண்டு பசலலும. நகளவவிகரள
நநீங்கள எழுததி அனுப்பவிவவிட்டீர்கள என்நற நறான் எண்ணுகதிநறன். இத
நதவனுரடைய நதியறாயத்தநீர்ப்ரபக் குறதித்த தருவவித்நதடுகதிற

கறாலைமறாயவிருக்கதிறத. அத உண்ரம . இப்பபறாழுத, கர்த்தர் நமக்கு நநரத்ரத
அளளிக்குமநபறாத, எக்கறாளங்கரளக் குறதித்நதறா அலலைத கலைசங்கரளக்
குறதித்நதறா நறாம நபசமநபறாத இரவகரள நறாம வவிவரிக்கலைறாம.

நதவனுரடைய ஆக்கதிரனை புறப்பட்டுச் பசலவதற்கு முன்னைர் பூமதிரய
வறாததித்த மூன்ற தூதர்களும, "பூமதியவில வறாசம பண்ணுகதிறவர்களுக்கு
ஐநயறா! ஐநயறா! என்ற சத்தமதிடுகதின்றனைர்.” அத உண்ரம என்நற நறாம

கறாண்கதிநறறாம.

நறாம பயங்கரமறானை கறாலைத்ததில வறாழ்ந்த பகறாண்டிருக்கதிநறறாம... அதறாவத..

67 இப்பபறாழுத நறாம ஆரறாய்ந்த பகறாண்டிருப்பரவ, சரப எடுக்கப்பட்டை
பவின்னைர் உபத்ததிரவ கறாலைத்ததில சமபவவிக்கதின்றனை. சரபயறானைத உபத்ததிரவ

கறாலைத்ததில பவிரநவசதிப்பததிலரலைபயன்னும சத்ததியம ஒவ்பவறாரு
வவிசவறாசதியவின் இருதயத்ததிலும பததிய நவண்டுபமன்ற வவிருமபுகதிநறன்.

இந்த மணவறாட்டி சரப, ஒருநபறாதம உபத்ததிரவ கறாலைத்ததிற்குள
பசலவததிலரலை. பறாருங்கள. அவள எடுக்கப்பட்டை பவிறகு, எஞ்சதியுளள சரப



உபத்ததிரவ கறாலைத்ததிற்குள பவிரநவசதிக்கும, மணவறாட்டி அலலை, பறாருங்கள,

மணவறாட்டி அப்பபறாழுத நபறாய்வவிட்டிருப்பறாள.

68 பறாருங்கள, ஏபனைனைளில, மணவறாட்டியவின் நபரில எந்தவவித
பறாவமுமதிலரலை. அவளுக்கு வவிநரறாதமறாக ஒரு கறாரியமுமதிலரலை.

நதவனுரடைய கதிருரப அவரள மூடிக்பகறாண்டிருக்கதிறத.

பவண்ரமயறாக்கும ததிரவம அவள பறாவமரனைத்ரதயும அறநவ
அகற்றதிவவிட்டைத. அரதக் குறதித்த இனைளி நதிரனைக்கப்படுவதம இலரலை.

அவள நதவனுரடைய பறார்ரவயவில பரிசத்தமுளளவளறாய்,

பரிபூரணமறானைவளறாய் இருக்கதிறறாள. ஓ, இரதயறதியும மணவறாட்டி
முழைங்கறாற்படியவிட்டு நதவனைளிடைம கதற நவண்டியவளறாயவிருக்கதிறறாள.

69 ஒரு கரத இப்பபறாழுத என் நதிரனைவுக்கு வருகதிறத. உங்கள சமயத்ரத
வ நீணறாக்குகதிநறன் என்ற எண்ணநவண்டைறாம. நறான்... இன்ற நபச நவண்டிய
பபறாருரளத் பதறாடைங்குவதற்கு ஏற்ற ஆவவியவின் நதிரறவு வரும வரர, நறான்

ஆரமபத்ததில இவ்வவிதம நபசதிக்பகறாண்நடையவிருக்க நவண்டும.

70 இத ஒரு- இத ஒரு புனைளிதமறானை கறாரியமறாயுளளத. பறாருங்கள? அத
என்னைபவன்ற நதவரனைத் தவவிர நவபறறாருவரும அறதியறார். நறாம வறாழும
இந்தக் கரடைசதி நறாள வரரக்கும அத பவளளிப்படைறாத என்ற நவதத்ததில

நதிரூபவிக்கப்பட்டிருக்கதிறத. அத முற்றதிலும உண்ரம. புரிகதிறதறா? இதவரர
ஜெனைங்கள அத என்னைவறாயவிருக்குபமன்ற ஊகதித்த வந்ததிருக்கதின்றனைர்.
ஆனைறால இப்பபறாழுத நறாம அரத அப்படிநய சத்ததியமறாக, நதிரூபவிக்கப்பட்டை

சத்ததியமறாகப் பபறநவண்டியவரறாயவிருக்கதிநறறாம. பறாருங்கள?

கவனைளியுங்கள. 71 இப்பபறாழுத, நமற்கு பறாகத்ததிலுளள ஒரு பபண் எப்படி
அன்பு பகறாண்டைறாள என்றறால, ஒரு வறாலைதிப மனைளிதன் அவளநமல அன்பு
பகறாண்டைறான். அவன் கறாலநரடை வறாங்கும ஆர்மர் நதிர்வறாக முதலைறாளளியவின்

மகன். அவர்கள ஒரு ஒரு பபரிய...

72 ஒரு நறாள அந்த முதலைறாளளி வர, அவநனைறாடு அவனுரடைய மகன்
பபண்பகறாளவதற்பகனை சதிக்கறாநகறாவவிலைதிருந்த வந்ததிருந்தறான். அவர்கள
நமற்கத்ததிய எலரலையவிலைதிருந்த வரநவற்றனைர். எலலைறாப் பபண்களும
அவரனைக் கவர்ச்சதிக்க எண்ணவி, பழைங்கறாலைத்ததில நமற்கத்ததிய பறாகத்ததில
அணவியும பவிரத்நயகமறானை ஆரடைகரள அணவிந்தக் பகறாண்டு அழைகறாகக்



கறாணப்பட்டைனைர். ஏபனைன்றறால அவன் முக்கதியமறானை மனைளிதருரடைய
ரபயனைறாயவிருந்தறான்.

73 நமற்கு பறாகத்ததில அவர்கள இவ்வவிதமறாக பசய்கதின்றனைர். இவ்வவிதமறாக
சவறாரஸ்யமறானை ஒரு சமபவம அங்கு நதிகழ்ந்தத. அதறாவத, சநகறாதரன்
மகதியர் அவர் இங்கதிருக்கதிறறார் என்ற நறான் நதிரனைக்கதிநறன். அவர்
நமற்கத்ததிய ஆரடைகரள அணவிந்தபகறாளளறாததன் கறாரணத்ததினைறால

அவர்கள அவரரப் பவிடித்த சதிரறயவிலைரடைத்தனைர். அதன்பவின்னைர் கறாங்ரூ
நநீததிமன்றத்ததில அவரர நதிறத்ததி அபரறாதமதிடை ரவத்தனைர். அதன்பவின்னைர்
அவர் நமற்கத்ததிய ஆரடைகரள வறாங்க நவண்டும என்ற நதிர்ப்பந்தம
பசய்யப்பட்டைறார். அங்குளளவர்கள தப்பறாக்கதிகரள ஆரடையவில

பதறாங்கவவிட்டைவறாற, அந்த அளவு நநீளமறாக பதறாங்கதிக்பகறாண்டிருக்க,

அவர்கள நடைந்த வருவரத நறான் கண்நடைன். பழைங்கறாலைத்தவர்
அந்நறாட்களளில வறாழ்ந்தத நபறான்ற அவர்களும வறாழைத்தரலைபடுகதின்றனைர்.

பறாருங்கள?

74 அவ்வறாநற பகன்டைக்கதி (Kentucky) நறாட்டிலும, கதிழைக்கு பறாகத்ததிலைதிருந்த
பரன்ஃபுநரறா பளளத்தறாக்கதில இருந்த பழைங்கறாலைத்தவர் வறாழ்ந்தத நபறான்ற
அவர்களும வறாழைத்தரலைபடுகதின்றனைர். ஏநதறா ஒன்ற அவர்கள அவ்வவிதம

பசய்யக்கறாரணமறாயுளளத.

75 ஆனைறால பழைங்கறாலைத்தவர் கரடைபவிடித்ததிருந்த மூலை சவவிநசஷத்ரதக்
ரகக்பகறாளவத மறாத்ததிரம உங்களுக்குப் பவிடிக்கவவிலரலை. நவ நீனைமறானை
ஒன்ரறக் ரகக்பகறாளள நநீங்கள வவிருமபுகதின்றநீர்கள. நநீங்கள பறாருங்கள,

அத எரதக் கறாண்பவிக்கதிறபதனைளில, நநீங்கள நநீங்கள. அங்நக...

76 ஒரு மனைளிதன் தவற பசய்யக்கறாரணம யறாத? அவன் குடிப்பதற்கும, ஒரு
ஸ்ததிரீ தவற பசய்வதற்கும கறாரணம என்னை? ஏபனைனைளில அவன் முயற்சதி
பசய்வத. அவனுக்குள ஒருவவித தறாகம ஏற்படுகதின்றத. அவர்கள அந்த
பரிசத்த தறாகத்ரத உலைகத்ததின் கறாரியங்களளினைறால தணவித்தக்பகறாளள
முயற்சதித்தக்பகறாண்டிருக்கதிறறார்கள. அவநர அந்த வவிதமறாக தறாகத்ரத

உண்டைறாக்குகதிறறார். அந்தக் கறாரணத்ததினைறாலதறான் நநீங்கள ஏநதறா ஒன்றக்கறாக
தறாகமரடைகதிறநீர்கள. அதன் மூலைம நநீங்கள நதவனைளிடைம ததிருமபநவண்டும.

பறாருங்கள? ஆனைறால உலைக கறாரியங்களளின் மூலைம அரதத் தநீர்த்தக்பகறாளள



உங்களுக்கு எவ்வளவு ரதரியம! உங்களுக்குளள ஏநதறா ஒன்றதிற்கறாக
ஏற்படுகதின்ற அந்த தறாகத்ரத, அந்தப் பரிசத்த தறாகத்ரத, உலைகத்ததிற்குத்
ததிருமபவி, உலைகத்ததின் கறாரியங்களறால அரத தநீர்க்க முயற்சதிக்க, அவ்வறாநற
உங்களுக்கு உரிரமயவிலரலை. நநீங்கள அரதச் பசய்ய முடியறாத. அந்த

தறாகத்ரதத் தநீர்க்க ஒருவர் மறாத்ததிரமதறான் இருக்கதிறறார். அவர் தறான் நதவன்.

உங்கரள அவ்வவிதமறாகநவ அவர் சதிருஷ்டித்தளளறார்.

77 ஆகநவ, அந்தப்-அந்தப் பபண்கள எலலைறாரும அந்த வறாலைதிபரனைக்
கவர்ச்சதிக்க நமற்கத்ததிய பறாகத்ததில அணவிந்தபகறாளளும உரடைகரள
உடுத்ததியவிருந்தனைர். அந்த வறாலைதிபன் கதிரடைத்தவவிடுவறான் என்ற

ஒவ்பவறாருவரும நமபவியவிருந்தனைர்.

78 ஆனைறால அந்த ஸ்தலைத்ததில அந்தப் பபண்களளின் பசறாந்தக்கறாரப் பபண்
ஒருவன் இருந்தறாள. அவள ஒரு அனைறாரத. இந்தப் பபண்கள

அரனைவருக்கறாகவும அவள நவரலை பசய்த பகறாடுத்த வந்தறாள, ஏபனைனைளில
அவர்கள நகங்களளில வர்ணம தநீட்டியவிருந்ததறால, பறாத்ததிரங்கரளக் கழுவவி
அரவகரளப் பறாழைறாக்கதிக்பகறாளள அவர்கள வவிருமபவவிலரலை. ஆகநவ
அந்தப் பபண் எலலைறா கடினைமறானை நவரலைகரளயும பசய்தறாள. 79 அந்த
வறாலைதிபன் வந்தநபறாத, நமற்கத்ததிய பறாகத்ததின் சமபரதறாயத்ததின்படி,

அவர்கள தப்பறாக்கதிகரள நமல நநறாக்கதியவறாற சட்டு அவரனை
வரநவற்றனைர். அன்றதிரவு பழைங்கறாலைத்தவர் ஆடினைத நபறான்ற நடைனைங்கரள
அவர்கள ஆடினைர். அந்த ஸ்தலைத்ததிலைதிருந்த அரனைவரும நடைனைத்ததில
கலைந்த பகறாண்டைனைர். இந்த ஆர்ப்பறாட்டைம இரண்டு மூன்ற நறாட்களறாக

நடைந்த வந்தத.

80 ஒரு நறாளளிரவு அந்த வறாலைதிபன் சற்ற இரளப்பறாறவதற்பகனை நடைனைமறாடும
ஸ்தலைத்ரத வவிட்டு பவளளிநய வந்த மறாடுகள அரடைக்கப்பட்டிருக்கும
பட்டிரய நநறாக்கதி நடைந்தறான். அங்கு கந்ரத உடுத்ததியவிருக்கும இந்தப்
பபண்ரணக் கண்டைறான். பறாத்ததிரங்கரளக் கழுவுவதற்பகனை தண்ணநீர்
நதிரமபவினை பறாத்ததிரத்ரத அவள ரகயவில பவிடித்த இருந்தறாள. அப்பபறாழுத
அவன், "நறான் இவரள இதவரர கண்டைததிலரலைநய. அவள எங்கதிருந்த
வருகதிறறாள என்ற எனைக்கு ஆச்சரியமறாயவிருக்கதிறநத” என்ற எண்ணவினைறான்.

எனைநவ அவன் அங்கு பவின்பக்கமறாக அங்கதிருந்த மறாடுகள



அரடைக்கப்பட்டிருக்கும பட்டிரய நநறாக்கதியவறாற இருந்த வழைதியறாக நடைந்த
வந்த அவரள சந்ததித்தறான்.

81 அவள பவறங்கறாலைதில இருந்தறாள. அவள நதின்றறாள. அவரனை யறார் என்ற
கண்டுபகறாண்டைறாள. அவள பவட்கமுற்ற அவள முகத்ரத

தறாழ்த்ததிக்பகறாண்டைறாள. அந்த மகத்தறானை நபர் யறார் என்ற அவள அறதிந்த
பகறாண்டைறாள. அவள அந்தப் பபண்களுக்கு பசறாந்தகறாரியறாக இருந்தறாள.

அவர்களுரடைய தகப்பனைறார் அந்த நதிறவனைத்ததில பதறாழைதிலைறாளர்
நமன்முரறயறாளரறாக நவரலை பறார்த்த வந்தறார். அவள தரரரயநய

நநறாக்கதிக்பகறாண்டிருந்தறாள. அவள பவறங்கறாலைதில இருந்ததற்கறாக மதிகவும
பவட்கப்பட்டைறாள.

82 அவன் “உன் பபயர் என்னை” பவன்ற நகட்டைறான். அவள தன் பபயரரக்
கூறதினைறாள. "அவர்கள எலலைறாம அங்கதிருக்குமநபறாத, நநீங்கள ஏன்
அங்கதிலரலை?” என்ற அவன் நகட்டைறான். அதற்கு அவள சதிலை

சறாக்குநபறாக்குகரளக் கூறதினைறாள.

83 அடுத்த நறாள இரவும அவன் அவ்வண்ணமறாகநவ அவரள மமீண்டும
கறாண அவன் கறாத்தக்பகறாண்டிருந்தறான். எனைநவ அவன் அங்நகநய

அமர்ந்த பகறாண்டிருந்தறான். மற்றவர்கநளறா பதறாடைர்ந்த
நடைனைமறாடிக்பகறாண்டிருந்தனைர். அவன் அந்த பட்டியவின் நவலைதியவின் மமீத
அமர்ந்த, அவள பறாத்ததிரம கழுவவினை தண்ணநீரர பவளளிநய உற்ற வருவறாள
என்ற கறாத்தக் பகறாண்டிருந்தறான். அவன் அவரளக் கவனைளித்தப் பறார்த்தறான்.

அவள வந்தநபறாத அவன் அவரள அணுகதி, "நறான் இங்கு வந்ததிருப்பதன்
உண்ரமயறானை நநறாக்கம என்னைபவன்ற உனைக்குத் பதரியுமறா?” என்ற

நகட்டைறான்.

அவள "இலரலை ஐயறா. எனைக்குத் பதரியறாத” என்ற பததிலுரரத்தறாள.

84 அவன், “மரனைவவிரயக் பகறாளவதற்கறாக நறான் இங்கு வந்தளநளன்.

உன்னைளில கறாணப்படும நற்பண்பு அவர்களளிடைம இலரலை” என்றறான்.

அப்பபறாழுத நறான் என் சரபரயக் குறதித்த நதிரனைத்தக்பகறாண்டிருந்நதன்.

நநீங்கள பறாருங்கள. எனைநவ அவன், “நநீ என்ரனை வவிவறாகம பசய்த
பகறாளவறாயறா?” என்ற நகட்டைறான்.



அதற்கு அவள, "நறானைறா? என்ரனையறா? என்னைறால அப்படிப்பட்டை ஒரு
கறாரியத்ரதக் குறதித்த நதிரனைத்தக்கூடை பறார்க்க முடியறாநத” என்றறாள.

85 பறாருங்கள? அவன் முதலைறாளளியவின் மகன். நறாட்டிலுளள அநநக
நதிறவனைங்களும, நதிலைங்களும அவனுக்குச் பசறாந்தமறானைரவ. நநீங்கள
பறாருங்கள. அப்பபறாழுத அப்பபண்ணவிடைம அவள, "ஆம உன்ரனைத் தறான்
நகட்கதிநறன்” என்றறான். நமலும அவன், "என்னைறால ஒரு நலலைப்

பபண்ரணக் கூடை சதிக்கறாநகறா பட்டிணத்ததில கறாண முடியவவிலரலை. எனைக்கு
ஒரு உண்ரமயறானை மரனைவவி நவண்டும. எனைக்கு நற்பண்புபகறாண்டை ஒரு
மரனைவவி நதரவ. நறான் அரதத்தறான் நதடிக்பகறாண்டிருந்தநபறாத, நறான்
அரத உனைக்குளளறாக கண்நடைன்” என்ற கூறதினைறான். மமீண்டும, “நநீ என்ரனை

மணந்த பகறாளவறாயறா?” என்றறான்.

அத அவரனை ததிடுக்கதிடைச் பசய்தத. அப்பபறாழுத அவன், “சரி” என்றறாள.

86 அப்பபறாழுத அவன், “நலலைத... நறான் மமீண்டும ததிருமபவி வருநவன்” என்ற
அவன் அவளளிடைத்ததில கூறதினைறான். நமலும அவன், "நநீ ஆயத்தமறாயவிரு.

சரியறாக ஒரு வருடைம கழைதித்த நறான் ததிருமபவும வந்த உன்ரனை நதிச்சயம
இங்கதிருந்த அரழைத்தச் பசலநவன். அதன் பவின்பு நநீ இவ்வவிதம உரழைக்க
நவண்டிய அவசதியமதிலரலை. உன்ரனை நறான் அரழைத்தச் பசலநவன். நறான்
சதிக்கறாநகறாவுக்குச் பசன்ற, நநீ ஒருநபறாதம என்றநம கண்டிரறாத ஒரு

வ நீட்ரடை உனைக்குக் கட்டி தருநவன்” என்றறான்.

87 அதற்கு அவநளறா, “எனைக்கு வ நீடு என்ற ஒன்ற எப்நபறாதம
இருந்தததிலரலை. நறான் ஒரு அனைறாரத” என்றறாள.

88 "நறான் உனைக்கு ஒரு நலலை வ நீட்ரடைக் கட்டித்தருநவன். நறான் ததிருமப
வருநவன்” என்றறான்.

89 அந்த ஒரு வருடைத்ததில அவன் அவரளக் குறதித்த கவனைளித்தக் பகறாண்நடை
வந்தறான். கலைதியறாண உரடை வறாங்குவதற்பகனை அவளறால முடிந்தவரர
அவள சமபறாததித்த பணத்ரத நசமதித்த ரவத்தறாள. சரபக்கு ஒரு

பரிபூரணமறானை எடுத்தக்கறாட்டு. பறார்த்தநீர்களறா? புரிகதிறதறா? அதன்பவின்னைர்
அவள தன்னுரடைய கலைதியறாண வஸ்ததிரத்ரத ஆயத்தப்படுத்ததினைறாள.



90 அவள அந்த கலைதியறாண வஸ்ததிரத்ரத அவர்கள அறதிய கறாண்பவித்தநபறாத,

அரதக் கண்டை அந்தப் பபண்கள, 'நநீநயறா பரம ஏரழை, முட்டைறாளதனைமறானை
பபண்நண , பபரிய அந்தஸ்த உளள அப்படிப்பட்டை ஒரு மனைளிதன் உன்ரனைக்
கலைதியறாணம பசய்தபகறாளவறான் என்ற நநீ எண்ணவிக்பகறாண்டிருக்கதிறறாயறா”

என்ற கூறதினைர்.

91 அவநளறா, “அவர் எனைக்கு வறாக்கு பகறாடுத்ததிருக்கதிறறார்” என்றறாள ஆபமன்.

நமலும, “அவர் வறாக்களளித்ததிருக்கதிறறார். அவருரடைய வறார்த்ரதரய நறான்
வவிசவறாசதிக்கதிநறன்” என்றறாள.

92 அவர்கநளறா, “ஓ! அவன் உன்ரனை முட்டைறாளறாக்கதிக் பகறாண்டிருக்கதிறறான்.

அவன் மரனைவவியறாக ஒருவரள பபறநவண்டியவிருந்தறால, எங்களளில
ஒருவரனைநய அவன் மரனைவவியறாய் பபற்றதிருப்பறான்” என்றறார்கள.

93 அவநளறா “ஆம, அவர் எனைக்கு வறாக்கு பகறாடுத்ததிருக்கதிறறார். நறான்
அதற்கறாகநவ கறாத்ததிருக்கதிநறன்” என்றறாள. ஆபமன். நறானுங்கூடை

கறாத்ததிருக்கதிநறன்.

94 ஆகநவ, நறாட்கள பசன்ற பகறாண்நடையவிருந்தனை. கரடைசதியறாக அந்த நறாள
வந்தத. ஒரு குறதிப்பவிட்டை தருணத்ததில அங்கு வருவதறாக அவன்

கூறதியவிருந்தறான். அவள கலைதியறானை உரடை உடுத்ததிக் பகறாண்டு அவனுக்கறாகக்
கறாத்ததிருந்தறான். அவனுரடைய வருரகரயக் குறதித்த அவனைளிடைத்ததிலைதிருந்த
அவள நவபறந்த வழைதியவிலும நகளவவிப்படைவவிலரலை. ஆயவினும அவன்
நதிச்சயம வருவறாபனைன்ற அவள அறதிந்ததிருந்தறாள. எனைநவ, கலைதியறாண

வஸ்ததிரம தரித்தக்பகறாண்டு, அவள அவனுடைன் பசலலை ஆயத்தமறானைறாள.

95 அப்பபறாழுத அரதக் கண்டை அந்தப் பபண்கள அவரளப் பறார்த்த
நரகத்தனைர். ஏபனைனைளில, அந்த முதலைறாளளி. அந்த பதறாழைதிலைறாளர்

நமன்முரறயறாளருக்கு ஒரு வறார்த்ரதயும... அலலைத அந்தப் பபண்களறால
ஒருவருக்குங்கூடை அரதக் குறதித்த ஒன்றம பதரியறாததிருந்தத. ஆகநவ

அத அவர்களுக்கு மர்மமறாகநவ இருந்தத. அத அப்படித்தறான்.

நதிச்சயமறாகநவ அத இரகசதியமறாகும.



96 ஆனைறால அந்தப் பபண்நண அவன் நதிச்சயம வருவதறாகச் பசறான்னை அந்த
வறாக்குத்தத்ததின் நபரில சறார்ந்ததிருந்த அவனுக்கறாகக் கறாத்ததிருந்தறாள.

97 ஆகநவ, அவர்கள அவரளப் பறார்த்த நரகக்க ஆரமபவித்தனைர். அவர்கள
அவரளச் சற்றதி இவ்வவிதமறாக தங்கள கரங்கரளக் நகறார்த்தக் பகறாண்டு,

“ஹ!” என்ற நடைனைமறாடி நரகத்தனைர். “பறாவம, முட்டைறாளதனைமறானை ஒரு
பபண்” என்றனைர்.

98 அவள அங்நகநய உறததியறாய் நதின்றறாள. அதற்கறாக எந்த அவமறானை
உணர்வும அவளளிடைம சதிறதிதளவும இலரலை . அவள மலைர்கரள தன்

கரங்களளில ஏந்ததிக் பகறாண்டிருந்தறாள. அவளுரடைய கலைதியறாண வஸ்ததிரம
அவளுக்கு பபறாருத்தமறாக பபறாருந்ததியவிருந்தத; அவன் வருரகக்கறாக அவள

தடித்தக் பகறாண்டிருந்தறாள. “அவருரடைய மணவறாட்டி தன்ரனை
ஆயத்தப்படுத்ததினைறாள.” பறாருங்கள? அவள அந்த மலைர்கரள பதறாடைர்ந்த

ஏந்ததிக்பகறாண்டு கறாத்ததிருந்தறாள.

99 அவர்கள “இப்பபறாழுத, அத தவற என்ற நறாங்கள பசறாலலைவவிலரலையறா?
பறார், அவன் வரமறாட்டைறான்” என்றனைர்.

அவள, “இன்னும ஐந்த நதிமதிடைங்களதறான் உளளனை. அவர் நதிச்சயம
வந்தவவிடுவறார்” என்ற உறததியறாகக் கூறதினைறாள.

ஓ, அவர்கள அவரள மதிகவும நகலைதி பசய்த நரகத்தனைர்.

100 ஆகநவ அந்த நநரத்ததில அந்த பரழைய கடிகறாரமறானைத ஐந்த நதிமதிடைங்கள
ஆனைரதக் கறாட்டியத. குததிரரகள நறாலுகறாற் பறாய்ச்சலைதில ஓடிவந்தரத
அவர்கள நகட்டைனைர். சக்கரங்களளின் கசீழைதிருந்த புழுததிரயக் கதிளப்பவிற்ற.

குததிரரகள இழுத்தபகறாண்டு வந்த வண்டிநயறா வந்த நதின்றத.

101 அரதக் கண்டைவுடைன் அவள குததித்பதழுந்த ஓடினைறாள. அவனும
வண்டியவிலைதிருந்த கசீநழை குததித்தறான். அவள அவனுரடைய கரங்களளில கட்டி
அரணக்கப்பட்டைறாள. அவன், “நதநனை, எலலைறாம முடிவரடைந்தத” என்றறான்.

அவள தன் பசறாந்தக்கறாரப் பபண்கரள, பரழைய ஸ்தறாபனைங்கரள வவிட்டு
வவிட்டு அவனுடைன் அவனுரடைய சதிக்கறாநகறாரவ அரடைந்தறாள. அந்தப்
பபண்கள ஏமறாற்றமரடைந்த அவரளநய நநறாக்கதி பகறாண்டிருந்தனைர்.



102 இத்தரகய நவபறறாரு மகத்தறானை வறாக்குத்தத்தத்ரத நறானைறதிநவன்.

“உங்களுக்கறாக ஒரு ஸ்தலைத்ரத ஆயத்தம பண்ணப்நபறாகதிநறன். நறான்
மறபடியும வந்த உங்கரளச் நசர்த்தக் பகறாளநவன்.” நறாபமலலைறாரும
ரபத்ததியக்கறாரர் என்ற அவர்கள கூறலைறாம. ஆனைறால சநகறாதரநனை,

என்ரனைப் பபறாருத்தவரர அந்த சமயம பநருங்கதிவவிட்டைத. இயற்ரகக்கு
அப்பறாற்பட்டை வவிதத்ததில இந்த முத்ததிரரகள உரடைவரதக் கறாணுமநபறாத,

சமயம கடைந்த கறாலைமறாகதிய கடிகறாரம "டிக், டிக்” என்ற அடித்த நநரமறானைத
நதித்ததியத்ததிற்குள கடைந்த பசலவரத ஏறக்குரறய என்னைறால

நகட்கமுடிகதின்றத. ஏழைறாம தூதனைளின் பசய்ததியவின் முடிவவில அந்த தூதன்
நதின்ற பகறாண்டு, "இனைளி கறாலைம பசலலைறாத” என்ற பசறாலவரத என்னைறால
கறாண முடிகதிறத. அவருக்கு உண்ரமயறாயவிருந்த அந்த சதிற மணவறாட்டி,

வரப்நபறாகும ஒரு நறாளளில பறந்த பசன்ற இநயசவவின்
கரங்கரளயரடைவறாள. அப்பபறாழுத அவர் அவரள தம பவிதறாவவின் வ நீட்டிற்கு
பகறாண்டு பசலவறார். இப்பபறாழுத நறாம பதறாடைர்ந்த பசலலுரகயவில,

இக்கறாரியங்கரள நறாம நதிரனைப்நபறாமறாக.

103 சதிங்கம - வறார்த்ரத ; கறாரள-உரழைப்பும பலைதியும; மனைளிதன்
சசீர்ததிருத்தக்கறாரரின் ஞறானைம என்னும ஊழைதியங்கரள கவனைளியுங்கள,

முடிவவில கழுகதின் கறாலைம நதறான்றதி அதவரர பவளளிப்படைறாமலைதிருந்த
இரகசதியங்கள அரனைத்ரதயும பவளளிப்படுத்ததிக் கறாண்பவிக்கும.

104 இப்பபறாழுத, பசன்ற இரவு ஆரறாதரனையவில நமக்கு அந்த முத்ததிரரயவில
பவளளியறானை மகத்தறானை இரகசதியம அதவரர, அரதக் குறதித்த நறான்
பகறாண்டிருந்த கருத்தக்கு முற்றதிலும மறாறபட்டைதறாயவிருந்தத. அரத
நவறவவிதமறாக யகதித்தக்க்ண்டிருந்நதறாம. பலைதிபபீடைத்ததின் கசீழுளள
ஆத்தமறாக்கள ஆததிகறாலை சரபயவில இரத்த சறாட்சதிகளறாக மரித்த

கதிறதிஸ்தவர்கபளன்ற நறான் எண்ணவியவிருந்நதன். ஆனைறால கடைந்த இரவு
நதவனைறாகதிய கர்த்தர் நமக்கறாக அமமுத்ததிரரரய உரடைத்தநபறாத, அத
முற்றதிலும அறதிவவிற்கு அப்பறாற்பட்டைதறாய் இருந்தத. அத அந்த

ஆத்தமறாக்கள அலலை என்ற நறாம கண்டைறதிந்நதறாம. அந்த ஆத்தமறாக்கள
இரத்த சறாட்சதிகளறாக மரித்த கதிறதிஸ்தவர்களலலைபவன்றம. அவர்கள
ஏற்கனைநவ மகதிரமயவில பவிரநவசதித்தவவிட்டைனைர், அவர்கள அந்த
நநரத்ததில...வருகதின்ற யதர்கள என்ற நறாம கறாண்கதிநறறாம.



105 அந்த ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம நபர் அரழைக்கப்படுவரத
நறாம இன்ற இரவும, நறாரள இரவும கறாணப்நபறாகதிநறறாம. அந்த 1,44,000

நபர்கள ஆறறாவத ஏழைறாவத முத்ததிரரகளுக்கதிரடைநய
அரழைக்கப்படுகதின்றனைர்.

106 பலைதிபபீடைத்ததின் கசீழுளள ஆத்தமறாக்கள, பகறாலலைப்பட்டை இரத்த சறாட்சதிகள-

யதர்கள. இன்னும பகறாடுக்கப்படைறாமல... அவர்கள பவளரள அங்கதி
உரடையவரறாயவிருந்தனைர். அவர்களுரடைய பபயர்கள அடிக்கப்பட்டை
ஆட்டுக்குட்டியறானைவரின் ஜெநீவ புஸ்தகத்ததில இருந்தனை. அவர்கள

ஒவ்பவறாருவருக்கும பவளரளயங்கதி பகறாடுக்கப்பட்டைத. நறாம அரதப்
படித்நதறாம. இனைளிவரப்நபறாகும உபத்ததிரவ கறாலைத்ததிற்கு முன்பவிருந்த

கறாலைத்ததில நடைந்த யுத்தத்ததின்நபறாத, எலநலைறாரறாலும பவறக்கப்பட்டைனைர்.
பஜெர்மறானைளிய நதசத்ததில எய்க்மன் நகறாடிக்கணக்கறானை யதர்கரளக்பகறான்ற
நபறாட்டைறான். அரதப் பற்றதிய வவிசறாரரணரய நநீங்கள நகட்டிருக்கதிறநீர்கள.

அவர்கள யதர்கள என்ற ஒநரக் கறாரணத்தறால நகறாடிக்கணக்கதில குற்றமற்ற
அந்த மக்கள பகறாரலை பசய்யப்பட்டைனைர்.

107 “அவர்கள நதவ வசனைத்ததினைளிமதித்தமும தறாங்கள பகறாடுத்த
சறாட்சதியவினைளிமதித்தமும பகறாலலைப்பட்டைதறாக” நவதம உரரக்கதிறத. ஆனைறால
மணவறாட்டி நதவனுரடைய வறார்த்ரதயறாகவும இநயசகதிறதிஸ்தரவப்
பற்றதிய சறாட்சதிரயயும பகறாண்டிருப்பறாள என்ற நறாம கறாண்கதிநறறாம.

இவர்களளிடைம இநயசரவப் பற்றதிய சறாட்சதி இலரலை.

108 “இஸ்ரநவலைர் எலநலைறாரும-முன்குறதிக்கப்பட்டை இஸ்ரநவலைர்
இரட்சதிக்கப்படுவறார்கபளன்ற” நரறாமர் 11-ம அததிகறாரத்ததில கூறப்பட்டுளளத.

அரத நறாம இப்பபறாழுத அறதிந்தளநளறாம. அந்த ஆத்தமறாக்கள அங்நக
உளளனை என்ற நறாம கறாண்கதிநறறாம.

109 இப்பபறாழுத நறாம அரத கூர்ந்த கவனைளிப்நபறாம. ஏன் அத முன்பு
இலலைறாததிருந்தத? ஏபனைனைளில அத முன்பு சமபவவிக்கவவிலரலை. இப்பபறாழுத
அரத நமமறால கறாணமுடிகதின்றத. நநீங்கள பறாருங்கள. பறாருங்கள, மகறா
பரிசத்தறாவவியறானைவர் கறாலைங்களநதறாறம நடைக்க இருப்பரவகரளக்
கண்டைரவகள இப்பபறாழுத நமக்கு பவளளிப்படுத்தப்படுகதின்றனை.

இப்பபறாழுத நறாம அங்நக சமபவவித்தரவகரளப் பறார்க்கதிநறறாம. அத



சத்ததியம என்ற கறாண்கதிநறறாம. அந்த ஆத்தமறாக்கள அங்நகதறான்
இருக்கதின்றனை.

110 இப்பபறாழுத, பலைதிபபீடைத்ததின் கசீழுளள ஆத்தமறாக்கள உபத்ததிரவ கறாலைம
வருமுன்பு எய்க்மன் நபறான்றவரறால பகறாலலைப்பட்டைவர்கள. இவர்கள
ஆறறாம முத்ததிரரக்கும ஏழைறாம முத்ததிரரக்கும இரடைநய உயவிர்த்ததியறாகம

பசய்யும ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம நபர்களுக்கு
முன்னைரடையறாளமறாயவிருக்கதின்றனைர். பறாருங்கள?

111 ஏழைறாம முத்ததிரரரயக் குறதித்த ஒநர ஒரு வறாக்கதியம மறாத்ததிரநம
நவதத்ததில பசறாலலைப்பட்டிருக்கதிறத. "பரநலைறாகத்ததில அரரமணவி நநரம
அரமதல உண்டைறாயவிற்ற” என்றளளத. அவ்வளநவ. நதவன் மறாத்ததிரம
அத என்னைபவன்ற பவளளிப்படுத்த முடியும. அரடையறாளங்களளின்

மூலைமறாகவுங்கூடை அத சதித்ததிரிக்கப்படைவவிலரலை. அரத நறாம நறாரள இரவு
கறாண்நபறாம. அத எனைக்கு பவளளிப்படை நவண்டுபமன்ற ஊக்கமறாக

பஜெபவியுங்கள. பறாருங்கள?

112 இப்பபறாழுத நறாம இந்த ஆறறாம முத்ததிரரரயத் ததியறானைளிக்ரகயவில...

நறாம இப்பபறாழுத கவனைளிப்நபறாம. ஆறறாம முத்ததிரரரய நறாம
ததியறானைளிக்குமநபறாத அரத அறதிந்தபகறாளள பரமபவிதறா நமக்கு உதவவி

பசய்வறாரறாக. இப்பபறாழுத 6-ம அததிகறாரம 12-ம வசனைம முதல வறாசதிப்நபறாம.

அவர் ஆறறாம முத்ததிரரரய உரடைக்கக் கண்நடைன்: இநதறா, பூமதி மதிகவும
அததிர்ந்தத; சூரியன் கறப்புக் கமபளளிரயப் நபறாலைக் கறத்தத; சந்ததிரன்

இரத்தம நபறாலைறாயவிற்ற.

அத்ததிமரமறானைத பபருங்கறாற்றதினைறால அரசக்கப்படுமநபறாத, அததின் கறாய்கள
உததிருகதிறத நபறாலை, வறானைத்ததின் நட்சத்ததிரங்களும பூமதியவிநலை வவிழுந்தத.

வறானைமும (வறானைங்களும) சருட்டைப்பட்டை புஸ்தகம நபறாலைறாகதி
வவிலைகதிப்நபறாயவிற்ற; மரலைகள தநீவுகள யறாவும தங்கள இடைங்கரள வவிட்டு

அகன்றநபறாயவினை. பூமதியவின் ரறாஜெறாக்களும, பபரிநயறார்களும,

ஐசவரியவறான்களும, நசரனைத் தரலைவர்களும, பலைவறான்களும,

அடிரமகள யறாவரும, சயறாதநீனைர் யறாவரும, பர்வதங்களளின் குரககளளிலும
கன்மரலைகளளிலும ஒளளித்தக்பகறாண்டு,



113 அங்நக கவனைளித்தநீர்களறா? இந்த “பரறாக்கதிரமசறாலைதிகரளப்” பறாருங்கள.

அவர்கள என்னை பசய்தனைர்? “அவர்கள நவசதித்தனைத்ததின் உக்கதிரமறானை
மதரவக் குடித்தனைர்.” பறாருங்கள? இத்தரகயவர் நவசதி பகறாடுத்த

மதரவக் குடித்தனைர். பறாருங்கள?

பர்வதங்கரளயும கன்மரலைகரளயும நநறாக்கதி: நநீங்கள எங்களநமல
வவிழுந்த சதிங்கறாசனைத்ததின்நமல வ நீற்றதிருக்கதிறவருரடைய முகத்ததிற்கும,

ஆட்டுக்குட்டியறானைவருரடைய நகறாபத்ததிற்கும எங்கரள மரறத்தக்
பகறாளளுங்கள;

அவருரடைய நகறாபறாக்கதிரனையவின் மகறா நறாள வந்தவவிட்டைத, யறார்
நதிரலைநதிற்கக் கூடும என்றறார்கள.

114 ஆறறாம முத்ததிரரக்கு எப்படிப்பட்டை பதறாடைக்க கூற
(introduction)...பறாருங்கள. குததிரர சவறாரி பசய்வதனைளின் கறாலைமும

அக்குததிரரகரள எததிர்த்த ஜெநீவன்களளின் கறாலைமும முடிவரடைந்த வவிட்டைத.

அதன்பவின்னைர் உயவிர்த்ததியறாகம பசய்த ஆத்தமறாக்கரள சதிங்கறாசனைத்ததின் கசீழ்
நறாம கண்நடைறாம. அவர்கள கரடைபவிடித்ததிருந்த பகறாளரகயவின் கறாரணமறாக
பகறாரலை பசய்யப்பட்டை ரவதநீக யதர்கள தறாம இவர்கள, ஏபனைன்றறால

இவர்கள கதிறதிஸ்தவர்கள அலலை.

115 நதவன் அவர்கள கண்கரளக் குருடைறாக்கதினைறார் என்ற நதிரனைவவில
பகறாளளுங்கள. புறஜெறாததி சரப எடுக்கப்படும நறாளவரர, அவர்கள கண்கள
குருடைறாயவிருக்க நவண்டும; ஏபனைனைளில நதவன் ஒநர சமயத்ததில இருவரக

மக்களுடைன் ஈடுபடுவததிலரலை . அவ்வவிதம பசய்வறாரறானைறால அத
நவதத்ததிற்கு முரணறாயவிருக்கும.

116 அவர் இஸ்ரநவலைரிடைம எப்பபறாழுதநம ஒரு நதசமறாகத் பதறாடைர்பு
பகறாளகதிறறார் என்பரத நதிரனைவவில பகறாளளுங்கள. அத இஸ்ரநவல

நதசமறாயுளளத.

117 ஆனைறால புறஜெறாததிகளளிடைம தனைளிப்பட்டை நபரறாகத் பதறாடைர்பு பகறாண்டு,

“புறஜெறாததிகளளிலைதிருந்த எடுக்கப்பட்டை ஜெனைங்கள,” அவர்கரள நவற
பவிரிக்கதிறறார். புறஜெறாததி சரப உலைகதின் எலலைறா பறாகங்களளிலும வறாழும
மக்களளிரடைநய பதரிந்தபகறாளளப்படை நவண்டும. ஆகநவ அந்தச்

சரபயவிநலை ஒன்றதிரண்டு யதர்களும கறாணப்படைலைறாம. பறாருங்கள? அந்த



புறஜெறாததி மணவறாட்டிஅநரபவியன், ஐயர்லைறாந்ததியர், இந்ததியர் மற்றம
உலைகதிலுளள மக்களளிலைதிருந்த இந்த மணவறாட்டி மலைர்ச் பசண்டு (Bouquet

Bride) உண்டைறாக்கப்படும. பறாருங்கள?

118 ஆனைறால இப்பபறாழுத, தறானைளிநயலைதின் எழுபத வறாரங்களளின் கரடைசதி
பகுததியவில அவர் இஸ்ரநவலைருடைன் பதறாடைர்பு பகறாளளுமநபறாத,

அவர்களளிடைம ஒரு நதசமறாகநவ ஈடுபடுகதிறறார். ஏபனைனைளில, புறஜெறாததியறார்
முடிந்தவவிட்டைனைர். அப்பபறாழுத புறஜெறாததியறாரர முழுவதமறாக வவிட்டு

யதர்களளிடைம ததிருமபப் நபறாகும கறாலைம மதிகவும அருகறாரமயவில உளளத,

அத ஒருக்கறால இன்றதிரவறாகநவ இருக்கலைறாம. முற்றதிலுமறாக, அவநர
அவ்வண்ணம கூறதினைறார். “புறஜெறாததியறாரின் யுகம நதிரறநவறம வரரக்கும
எருசநலைம புறஜெறாததியறாரறால மதிததிக்கப்படும கறாலைங்கள முடிவரடைகதின்றனை”

என்ற அவர் கூறதியுளளறார், எனைநவ ஆம, ஐயறா.

119 “அசத்தமறாயவிருக்கதிறவன் இன்னும அசத்தமறாயவிருக்கட்டும.

நநீததியுளளவன் இன்னும நநீததி பசய்யட்டும.” பறாருங்கள?

120 அந்தப் புனைளித இடைத்ததில இரத்தம இனைளிநமல இருக்கறாத. பலைதிபபீடைத்ததின்
நமல இரத்தம இனைளி இருக்கறாத. பலைதியறானைத அகற்றப்பட்டுவவிட்டைத. அங்கு
புரகயும, மதின்னைலகளும நதியறாயத்தநீர்ப்பும தவவிர நவபறறான்றமதிலரலை.

இரவயரனைத்தம ஊற்றப்பட்டைதறாக இன்றதிரவு நறாம கறாணப்நபறாகதிநறறாம.

பறாருங்கள, ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் தம மத்ததியஸ்த ஊழைதியத்ரத வவிட்டு
ஏற்கனைநவ புறப்பட்டுவவிட்டைறார். மத்ததியஸ்த ஊழைதியம சதிங்கறாசனைத்ததிலைதிருந்த

முடிவரடைந்த வவிட்டைத. நறாம வவிவரித்தக் கறாண்பவித்தபடி,

பலைதிப்பபறாருளறாகதிய மமீட்பவின் இனைத்தறான் இரத்தம நதறாய்ந்த
ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் முன்நனை வருகதிறறார்-அடிக்கப்பட்டை
வண்ணமறாயவிருக்கதிற இரத்தம நதறாய்ந்த அடிக்கப்பட்டை
ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் புறப்பட்டு வந்த சதிங்கறாசனைத்ததில

வ நீற்றதிருக்கதிறவருரடைய கரத்ததிலைதிருந்த புத்தகத்ரத எடுத்தவவிட்டைறார்.

அங்ஙனைமறாயவின், கறாலைம முடிவரடைந்தவவிட்டைத. இப்பபறாழுத அவர் தறாம
மமீட்டுக்பகறாண்டைவர்கரளப் பபற்றக்பகறாளள வருகதிறறார். ஆபமன்! அத

எனைக்கு ஒருவவித உணர்ச்சதிரய உண்டைறாக்குகதிறத.



121 “அவர் ஆறறாம முத்ததிரரரய உரடைக்கக் கண்நடைன். இநதறா, பூமதி
மதிகவும அததிர்ந்தத” என்ற நயறாவறான் கூறகதிறறான் என்ற நறாம இப்பபறாழுத
கறாண்கதிநறறாம. இயற்ரக யறாவும தரடை பசய்யப்படுகதின்றனை. பறாருங்கள?

122 நதவன் பவிணவியறாளளிகரளக் குணமறாக்குவத, குருடைரின் கண்கரளத்
ததிறப்பத நபறான்ற பபரிய கறாரியங்கரளச் பசய்தபகறாண்டு வருகதிறறார்,

மகத்தறானை கதிரிரய பசய்கதிறறார்.

123 இப்பபறாழுத இயற்ரக யறாவும குப்புற வவிழுவரத நறாம கறாண்கதிநறறாம.

ஆம. என்னை நதிகழ்ந்தபதன்பரதக் கவனைளியுங்கள. பூமதி அததிர்ச்சதி, சூரியன்
கறக்கதின்றத. சந்ததிரன் ஒளளிரயக் பகறாடைறாமல நபறாகதின்றத. நட்சத்ததிரங்கள

உததிர்ந்த வவிழுகதின்றனை. ஆறறாம முத்ததிரர உரடைக்கப்படுமநபறாத
இரவயரனைத்தம சமபவவிக்கதின்றனை. ஏன்? ஐந்தறாம முத்ததிரரயவின் கசீழ்,

கறாணப்பட்டை ஆத்தமறாக்கரளக்குறதித்த அறதிவவிக்கப்பட்டை பவிறகு, இத
சமபவவிக்கதின்றத. பலைதிபபீடைத்ததிலுளள ஆத்தமறாக்களும முடிவுற்றனைர்.

124 பறாருங்கள. இரவ நதிகழும தருணம மதிக அருகறாரமயவில உளளத. அத
எப்பபறாழுத நவண்டுமறானைறாலும சமபவவிக்கலைறாம. ஏபனைனைளில சரப

எடுக்கப்பட்டுவதற்பகனை சற்ற ஏறக்குரறய ஆயத்தமறாயவிருக்கதின்றத.

ஆனைறால இரவ நதிகழுமநபறாத, மணவறாட்டி இங்கதி இருக்கமறாட்டைறாள என்பத
ஞறாபகமதிருக்கட்டும. அவள ஏற்கனைநவ எடுக்கப்பட்டிருப்பறாள என்பத
நதிரனைவவிருக்கட்டும. அவள உபத்ததிரவக் கறாலைத்ததில கடைந்த நபறாக

நவண்டியததிலரலை. சரப சத்ததிகரிக்கப்படுவதற்பகனை உபத்ததிரவ கறாலைத்ததில
இரவ நதிகழ்கதின்றனை. ஆகநவ சரபயறானைத இரவயரனைத்ரதயும

அனுபவவிக்க நவண்டும. மணவறாட்டியலலை. அவர் தமத
இருதயத்தக்நகற்ற மணவறாட்டிரய ஏற்கனைநவ பகறாண்டு

பசன்றவவிட்டிருப்பறார். ஆம ஐயறா. அவர் அவரள மமீட்டுக்பகறாண்டைறார். ஒரு
மனைளிதன் தன் மணவறாட்டிரயத் பதரிந்தபகறாளவத நபறான்ற அவரும
அவரளத் தறாமறாகநவ பதரிந்த பகறாண்டைறார். பறார்த்தநீர்களறா? இப்பபறாழுத,

அந்த பூமதி அததிர்ச்சதி...

125 இப்பபறாழுத நறாம நவத வறாக்கதியங்கரள ஒப்பவிட்டுப் பறார்ப்நபறாம. நறான்
நறான் வவிருமபவத. உங்களளிடைம கறாகதிதமும, பபன்சதிலும இருக்கதின்றதறா?
எனைக்கறாக நநீங்கள ஒன்ரறச் பசய்ய நவண்டுபமன்ற நறான் வவிருமபுகதிநறன்.



இச்பசய்ததியடைங்கதிய ஒலைதிநறாடைறாக்கரள நநீங்கள வறாங்கவவிலரலைபயன்றறால,

நறான் கூறம நவத வறாக்கதியங்கரளக் குறதித்த ரவத்தக்பகறாளளுங்கள.

இவ்நவதவறாக்கதியங்கரள நநீங்கள என்னுடைன் நசர்ந்த படிக்க
வவிருமபுகதிநறன்.

126 மமீட்பவின் புஸ்தகத்ததின் ஆறறாம முத்ததிரரயவின் கசீழ் அடைங்கதியுளள
இமமகத்தறானை நதிகழ்ச்சதிகரளயும இரகசதியங்கரளயும குறதித்த நறாம

நவதவறாக்கதியங்கரள ஒப்பவிட்டுப் படிக்க நவண்டியவர்களறாயவிருக்கதிநறறாம.

இரவ யறாவும மரறக்கப்பட்டிருந்த இரகசதியங்கள என்பரத ஞறாபகத்ததில
ரவத்தக்பகறாளளுங்கள. ஆறறாம முத்ததிரரயவின் இரகசதியங்கள ஒரு பபரிய
புத்தகத்ததில அடைங்கதியுளளத. ஆற சருளகள ஒன்றறாக சருட்டைப்பட்டுளளனை,

அத மமீட்பவின் புஸ்தகம முழுவரதயும அவவிழ்க்கதிறத. அந்தவவிதமறாகநவ
முழு பூமதியும மமீட்கப்பட்டைத.

127 அந்தப் புஸ்தகத்ரத யறாரும வறாங்கறாமற்நபறானைறால சர்வ சதிருஷ்டியும
அழைதிந்தவவிடுநம என்ற கருததிநய நயறாவறான் அழுதறான்; அவள மூல
அணுக்களறாகவும, ஆகறாய பவளளிச்சமறாகவும மறாறதி, சதிருஷ்டியறாகநவ

இருக்க முடியறாத. இயலுலைக அண்டைத்தக்குரிய ஒளளிநயறா, சதிருஷ்டிப்நபறா,
எந்த நபநரறா, ஒன்றம இருக்கறாத. ஏபனைனைளில ஆதறாம அப்புஸ்தகத்ததின்

நமலுளள உரிரமரய இழைந்த நபறானைறான். அவன் தன்னுரடைய மரனைவவிக்கு
பசவவிபகறாடுத்தததினைறால அரத இழைந்தநபறானைறான். அவநளறா நதவனுரடைய
வறார்த்ரதக்குப் பததிலைறாக சறாத்தறானைளின் வவிநவகத்ததிற்குச் பசவவிபகறாடுத்தறாள.

பறாருங்கள? அந்தப் புஸ்தகம இழைக்கப்பட்டைத.

128 ஆதறாம உரிரமரய இழைந்தநபறாத, அப்புஸ்தகம ஏவறாரளச் நசறாததித்த
சறாத்தறானைளின் மறாசபடிந்த கரங்கரள அரடையவவிலரலை. அத சதிருஷ்டி
கர்த்தரறானை மூலை பசறாந்தக்கறாரரின் கரங்கரளயரடைந்தத. எந்த ஒரு
உரிரமப் பத்ததிரமும அவ்வறாநற மூலை பசறாந்தக்கறாரரிடைம பசலலை

நவண்டும. அவர் அப்புஸ்தகத்ரத தம கரங்களளில
பவிடித்தக்பகறாண்டிருக்கதிறறார். 129 அதற்கு ஒரு கதிரயம உண்டு. அததறான்
மமீட்பறாகும. அந்த புஸ்தகத்ரத மமீட்பதற்கு ஒரு கதிரயம பசலுத்தப்படை
நவண்டும. அரத யறாரறாலும பசலுத்தமுடியவவிலரலை. எனைநவ அவர்
மமீட்பவின் இனைத்தறாரனைக் குறதித்த தம பசறாந்த சட்டைத்ரத வகுத்தறார்.



அவர்களறால யறாரரயும கண்டுபவிடிக்க முடியவவிலரலை . எந்த ஒரு
மனைளிதனும இனைச்நசர்க்ரகயவின் மூலைமறாக, இச்ரசயவினைறால

பவிறந்தவனைறாதலைறால, அவன் சறாத்தறானும ஏவறாளும பசய்த மூலை பறாவத்ததில
இருக்கதிறறான். ஆகநவ அவ்வவிதம பவிறந்த மனைளிதன் கதிரயத்ரதச் பசலுத்த

முடியறாத. அவனைளிடைத்ததில ஒன்ற இலரலை. எந்த பரிசத்த
நபறாப்பறாண்டைவரும, குருவறானைவர், நவத சறாஸ்ததிரபட்டைம பபற்ற

பண்டிதரும அதற்குப் பறாத்ததிரவறானைலலை. ஒரு நதவதூதன் கதிரயத்ரதச்
பசலுத்த முடியறாத. ஏபனைனைளில அத ஒரு இனைத்தறானைறாக இருக்க

நவண்டியதறாயவிருந்தத. அவர் ஒரு மனைளிதனைறாக நவண்டியதறாயவிருந்தத.

130 ஆரகயறால நதவநனை கன்னைளிப்பவிறப்பவினூடைறாக மனைளிதனைறாக அவதரித்த,

இனைத்தறானைறாகதி, தம இரத்தரதச் சதிந்ததினைர். சதிந்தப்பட்டை இரத்தம யதனைளின்
இரத்தமலலை; அலலைத புறஜெறாததியறானைளின் இரத்தமலலை. அத நதவனுரடைய
இரத்தமறாகும. பறாருங்கள? “நதவனுரடைய இரத்தத்ததின் மூலைம நறாம

இரட்சதிக்கப்பட்நடைறாம” என்ற நவதம கூறகதிறத.

131 ஒரு குழைந்ரத அதன் தகப்பனைறாரின் இரத்தரதப் பபறகதின்றத. ஆணவின்
மூலைமறாக ஹநீநமறாக்குநளறாபவின் (Hemoglobin) உண்டைறாகதிறத என்ற நறாம
அறதிந்தளநளறாம. ஒரு பபட்ரடைக்நகறாழைதிமுட்ரடையவிடுகதின்றத. நசவல

அதனுடைன் நசரறாமல அத முட்ரடையவிட்டைறால, அந்த முட்ரடை பபறாறதிக்கறாத.

ஏபனைனைளில அததில ஜெநீவனைளிலரலை. அவ்வறாநற ஒரு பபண், முட்ரடைரயச்
சமக்கும ஒரு கருவவியறாக மட்டும இருக்கதிறறாள. ஆனைறால ஜெநீவரனையளளிக்கும

கதிருமதி ஆணவிடைமதிருந்த வருகதின்றத.

132 இநயசவவின் பவிறப்பவில நதவநனை ஆணவின் பறாகத்ரத ஏற்றறார்.

ஆரகயறாலதறான், நமல இருக்க நவண்டியத கசீநழையுளளபதன்றம,

பபரியபதன்பத சதிறதியதறாயவிருக்கதிறத என்றம நறான் கூறவதண்டு. (Up is

down and big is little). மகத்தறானை நதவன் ஒரு நுண்ணவிய கதிருமதியறாக
கன்னைளியவின் வயவிற்றதில புகுந்த, தமரமச் சற்றதிலும இரத்த அணுக்கரளயும

(Cells) இரத்தத்ரதயும உண்டைறாக்கதினைறார். கலைப்பற்றவரறாய்,

இனைச்நசர்க்ரகக்கு அப்பறாற்பட்டைவரறாகப் பூமதியவில பவிறந்த வளர்ந்தறார்.

133 அவர் மறாமசத்ததில நமத இனைத்தறானைறாகத் நதறான்றதி, தமத இரத்தத்ரதச்
சதிந்ததினைறார். அவநர மமீட்பவின் இனைத்தறானைறாயவிருந்தறார். அவர் தமத இரத்தத்ரத



எவ்வவித கதிரயமுமதின்றதி அளளித்த நமரம மமீட்டைறார். அவர் அவ்வவிதம பசய்ய
நவண்டியததிலரலை. ஆனைறால நமரம மமீட்பதற்பகன்ற அவர் தறாநம அரத

இலைவசமறாகக் பகறாடுத்தறார்.

134 பவிறகு அவர் நதவனுரடைய பலைதிபபீடைத்ததிற்கு பசலகதின்றறார். அங்கு
கறாத்ததிருக்கதிறறார். அநத நவரளயவிநலை நதவன் மமீட்பவின் புஸ்தகத்ரத தம

கரங்களளில ரவத்தக் பகறாண்டிருக்கதின்றறார். இரத்தம நதறாய்ந்த
ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் பலைதிபபீடைத்ததின் நமல நதின்ற பகறாண்டிருக்கதின்றறார்.

அங்நக அந்த ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் மமீட்பதற்கு இருக்கதின்றறார், பரிந்த
நபசதிக்பகறாண்டிருக்கதின்றறார்.

135 அங்ஙனைமதிருக்க, மரியறாள அலலைத நயறாநசப்பு அலலைத அழைதிந்த நபறாகக்
கூடிய நவபறந்த மனைளிதனும மத்ததியஸ்த ஊழைதியத்ரதச் பசய்கதிறறான் என்ற
பசறாலலும தணவிவு எப்படி உண்டைறாகதிறத? இரத்தமதின்றதி அங்கு யறாரும
மத்ததியஸ்த ஊழைதியத்ரதச் பசய்ய முடியறாத. ஆம ஐயறா. "நதவனுக்கும
மனுஷனுக்கும மத்ததியஸ்த ஒருவநர, அவர்தறாம கதிறதிஸ்த இநயச.”

அரதத்தறான் நவதம கூறகதின்றத. கரடைசதி ஆத்தமறா மமீட்கப்படும
வரரக்கும அவர் அங்கு நதின்றபகறாண்டிருந்த, அதன் பவின்னைர் தறாம
மமீட்டுக்பகறாண்டைவர்கரள உரிரமயறாக்கதிக்பகறாளள அவர் புறப்பட்டு
வருவறார். ஓ! என்னைஎன்னை மகத்தறானை பவிதறாவறாக அவர் இருக்கதிறறார்.

136 “எந்த ஒரு வறார்த்ரதயும இரண்டு அலலைத மூன்ற சறாட்சதிகளளின் மூலைம
நதிரலை வரப்படை நவண்டுபமன்ற நறான் அடிக்கடி கூறதியுளநளன்” என்ற
இப்பபறாழுத ஞறாபகங்பகறாளளுங்கள. ஒரு நவதவறாக்கதியத்தடைன்

நவபறறான்ற இரணந்த நபறாகறாவவிடில, உங்களறால ஒன்ரறயுநம நதிரூபவிக்க
இயலைறாத. பறாருங்கள?

137 பறாருங்கள, உதறாரணமறாக நறான், “யதறாஸ் நறான்ற பகறாண்டு பசத்தறான்”

என்னும நவத வறாக்கதியத்ரதயும “நநீ நபறாய் அந்தப்படிநய பசய்” என்னும
நவத வறாக்கதியத்ரதயும எடுத்தக்பகறாண்டு அரவகரள ஒன்நறறாபடைறான்ற

இரணக்க முடியறாத. பறாருங்கள? ஏபனைனைளில அரவ மற்ரறய
நவதவறாக்கதியங்களுடைன் பபறாருந்தறாத.



138 ஆறறாம முத்ததிரரயவின் கசீழைடைங்கதியுளள இரகசதியத்ரதப் பரிசத்த
ஆவவியறானைவர் எனைக்கு உரடைத்தக்பகறாடுத்தநபறாத அதரனை நறான்

புரிந்தபகறாண்நடைன். இன்ரறய நவதவகுப்பவில வவித்ததியறாசமறானை ஒன்ரற
நறான் அளளிக்க வவிருமபுகதிநறன். பறாருங்கள? ஏபனைனைளில நறான் நபசவரத
நகட்டுக் நகட்டு நநீங்கள சலைதிப்பரடைந்ததிருக்க வரகயுண்டு. ஆரகயறால

இன்ரறக்கு நவறவவிதமறாக இரத நடைத்தலைறாபமன்ற நறான்
எண்ணவியுளநளன்.

139 இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள. இந்த மகத்தறானை சமபவம, இந்த இரகசதிய
புஸ்தகமறாகதிடை மமீட்பவின் புஸ்தகத்ததில முத்ததிரிக்கப்பட்டுளளத. இப்பபறாழுத,

அந்த புத்தகத்ரத ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் தமத கரத்ததில ரவத்தளளறார்.
அரத உரடைத்தத் தரப்நபறாகதின்றறார்.

140 இப்பபறாழுத மத்நதயு 24-ம அததிகறாரத்ததில ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் எப்ப
பசறாலலைதியவிருக்கதிறறாபரன்ற பறார்ப்நபறாம. கதிறதிஸ்தநவ நவதறாகமம

முழுரமக்கும ஆக்கதிநயறான் (Author) என்பரத யறாவரும அறதிவர். இந்த 24-ம
அததிகறாரத்ததில அவர்அவர் நபச்ச அலலைத அவரத–அவரத பவிரசங்கம, யத

ஜெனைங்களுக்குப் பவிரசங்கதிக்கதிறறார். சரி.

141 இப்பபறாழுத நநீங்கள மத்நதயு 24-ம அததிகறாரத்ரதயும பவளளிப்படுத்ததினை
வவிநஷஷம 6-ம அததிகறாரத்ரதயும உங்கள நவதறாகமத்ததில இவ்வவிதம

ததிறந்த இங்நக ரவத்தக் பகறாண்டு ஒன்நறறாபடைறான்ரற இங்நக ஒப்பவிட்டுப்
பறார்க்க வவிருமபுகதிநறன். (சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம இந்த இரண்டு
அத்ததியறாயங்கரளயும அவ்வவிதமறாக ததிறந்த பகறாளகதிறறார்.-ஆசதி.)

142 இப்பபறாழுத, இரதக் கவனைளியுங்கள. இத எவ்வவிதம உளளத என்பரத
நநீங்கள கறாணலைறாம. ஒன்றதில ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் இங்நக

அரடையறாளங்களளின் மூலைம வறார்த்ரதயவில சதித்ததிரிப்பரவ இங்நக
நவபறறான்றதில பவளளிப்பரடையறாக அறதிவவிக்கதிறறார். ஒன்றதில இங்நக என்னை

நதிகழும என்பரதக் கூறகதின்றறார். மற்பறறான்றதில இங்நக அத
நதிகழுகதின்றத. பறாருங்கள? இத பரிபூரண ரூபகறாரப்படுத்ததலைறாயவிருக்கதிறத.

143 இப்பபறாழுத, நறாம பரிசத்த மத்நதயு 24-ம அததிகறாரத்ரதயும,

பவளளிப்படுத்தல 6-ம அததிகறாரத்ரதயும ஒப்பவிட்டுப் பறார்ப்நபறாமறாக. மத்நதயு



24-ம அததிகறாரத்ததில கூறப்பட்டைரவ உபத்ததிரவக் கறாலைத்ததில சமபவவிக்கும
ஒன்ற என்பரத நவத பண்டிதர் யறாவருநம அறதிவர். நறாம பறார்ப்நபறாம. அத
அப்படியறானைறால இப்பபறாழுத நறாம. அவ்வறாநற ஆறறாம முத்ததிரரயும
நதியறாயத்தநீர்ப்பவின் முத்ததிரரயறாயவிருக்கதிறத என்ற நறாம அறதிநவறாம. அத
நதியறாயத்தநீர்ப்பு முத்ததிரர என்பத முற்றதிலும சரியறானைதறாகும. 144

இப்பபறாழுத அந்ததிக்கதிறதிஸ்த குததிரரகள நமல சவறாரி பசய்வரத நறாம
கண்நடைறாம. பவின்னைர் சரப எடுக்கப்படுகதின்றத. சரபயவின் கறாலைம

முடிவரடைந்த அதநமநலை பசலகதின்றத. அதன் பவின்பு உயவிர்த்ததியறாகம
பசய்த யதர்கரள நறாம பபீடைத்ததின்கசீழ் கண்நடைறாம. இப்பபறாழுத நதியறாயத்தநீர்ப்பு

இங்நக, இந்த ஜெனைங்களளின்நமல வவிழுகதிறத.

145 இந்த உபத்ததிரகறாலை நதியறாயத்தநீர்ப்பவின் மூலைம ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த
நறாலைறாயவிரம யதர்கள மமீட்கப்படுகதின்றனைர். இவர்கள யதர்கநள என்றம,

புறஜெறாததிகள அலலைபவன்றம நறான் உங்களுக்கு நதிரூபவித்தக் கறாண்பவித்நதன்.

இவர்களுக்கும மணவறாட்டிக்கும எவ்வவித சமபந்தமுமதிலரலை. இத
நதிகழுமநபறாத மணவறாட்டி ஏற்கனைநவ எடுக்கப்பட்டிருப்பறாள என்ற நறாம
கண்நடைறாம. ஆரகயறால இவர்கரள நவபறங்கும நநீங்கள பபறாருத்த
முடியறாத. மணவறாட்டி மறபடியும 19ம அததிகறாரம வரரயவில ததிருமபவி

வருகதிறததிலரலை.

146 இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள. ஆறறாம முத்ததிரர வறார்த்ரதயவின்
முத்ததிரரயறாகதிய நதியறாயத்தநீர்ப்பவின் முத்ததிரரயறாயவிருக்கதிறத.

147 இப்பபறாழுத, இங்நக நறாம பரிசத்த மத்நதயு 24-ம அததிகறாரத்ரத படிக்க
ஆரமபவிப்நபறாம. இப்பபறாழுத, நறான் உங்களுக்கு ஒன்ரற அளளிக்க

வவிருமபுகதிநறன். அரதக் கண்டுபவிடிக்க, நறான் நவதத்ரதப் பறார்த்நதன்.

இப்பபறாழுத பரிசத்த மத்நதயு 24-ம அததிகறாரம 1 முதல 3 வசனைங்கரளப்
படிப்நபறாம.

இநயச நதவறாலையத்ரத வவிட்டுப் புறப்பட்டுப்நபறாரகயவில, அவருரடைய
சசீஷர்கள நதவறாலையத்ததின் கட்டைடைங்கரள அவருக்குக் கறாண்பவிக்க

அவரிடைத்ததில வந்தறார்கள.

இநயச அவர்கரள நநறாக்கதி: இரவகரளபயலலைறாம பறார்க்கதிறநீர்கநள,

இவ்வவிடைத்ததில ஒரு கலலைதின்நமல ஒரு கலலைதிரறாதபடிக்கு எலலைறாம



இடிக்கப்பட்டுப்நபறாகும என்ற பமய்யறாகநவ உங்களுக்குச் பசறாலலுகதிநறன்
என்றறார். (இப்பபறாழுத மூன்றறாம வசனைம). பவின்பு அவர் ஒலைதிவமரலையவின்
நமல உட்கறார்ந்ததிருக்ரகயவில, சசீஷர்கள அவரிடைத்ததில தனைளித்தவந்த:

இரவகள எப்பபறாழுத சமபவவிக்கும? உமமுரடைய வருரகக்கும,

உலைகத்ததின் முடிவுக்கும அரடையறாளம என்னை? எங்களுக்குச் பசறாலலை
நவண்டும என்றறார்கள.

148 இப்பபறாழுத, இமமூன்ற வசனைங்களுடைன் நறாம தற்பபறாழுத நதிறத்ததிக்
பகறாளநவறாம. இந்த மூன்ற வசனைங்களும சரியறாக கதி.பவி. 30ம வருடைம

ஏப்ரல மறாதம 4-ம நதததி பசவ்வறாய்க்கதிழைரமயன்ற நதிகழ்ந்தத. முதலைதிரண்டு
வசனைங்கள கதி.பவி.30 ஆண்டு ஏப்ரல மறாதம 4-ம நதததியன்ற பகலைதில
நதிரறநவறதியத. மூன்றறாம வசனைம அநத நறாள சறாயங்கறாலைம நதிகந்தத.

பறாருங்கள?

149 அவர்கள நதவறாலையத்ததிற்கு வருகதிறறார்கள. அவர்கள இநயசவவிடைம
வந்த, “இத என்னை? அதபவன்னை? இந்த ஆலையத்ரதப் பறாருங்கள.

எவ்வளவு பவிரமமறாண்டைமறாயவிருக்கதிறத? அத அற்புதமறாக இலரலையறா?”

என்றனைர்.

அதற்கு அவநரறா, "ஒரு கலலைதின்நமல ஒரு கலலைதிரறாதபடி அத
இடிக்கப்பட்டுப்நபறாகும” என்றறார்.

150 அப்பபறாழுத அவர் அந்த மரலையவின் மமீத உட்கறார்ந்தறார். பறாருங்கள,

அங்நக, அங்நக அவர் நபச ஆரமபவிக்கதின்றறார்; அத பவிற்பகலைறாயவிருந்தத.

ஆகநவ அப்பபறாழுத அவர்கள அங்நக அவரிடைம, “சதிலை கறாரியங்கரளக்
குறதித்த நறாங்கள அறதிய வவிருமபுகதிநறறாம” என்றனைர்.

151 அவருரடைய சசீஷரறாகதிய யதர்கள இங்நக இங்நக அவரர மூன்ற
நகளவவிகள நகட்கதின்றனைர் என்பரதக் கவனைளிக்கவும. இப்பபறாழுத

கவனைளியுங்கள. முதலைறாவதறாக, முதலைறாவதறாக “என்னை”“என்னை... இரவகள
எப்பபறாழுத சமபவவிக்கும? 'அதறாவத ஒரு கலலைதின்நமல கலலைதிரறாதபடி
இடிக்கப்படுவத.'” “உமமுரடைய வருரகக்கு அரடையறாளம என்னை?”

இரண்டைறாம நகளவவி. "உலைகத்ததின் முடிவுக்கு அரடையறாளம என்னை?”

பறாருங்கள? அங்நக மூன்ற நகளவவிகள உளளனை.



152 இப்பபறாழுத அநநகர் இமமூன்ற நகளவவிகரளயும நவநறறாரு
கறாலைத்தடைன் பபறாருத்தம தவரறச் பசய்கதின்றனைர். அவர் மூன்ற

நகளவவிகளுக்கும பததில அளளிக்கதிறறார். அவர்கள...

153 இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள இத எவ்வளவு எவ்வளவு அழைகறாக
இருக்கதிறத. பறாருங்கள? மூன்றறாவத வசனைத்ததின் கரடைசதி பகுததிரயக்
கவனைளியுங்கள. "அரடையறாளம என்னை...” முதலைறாவதறாக அவர்கள அவரரத்
தனைளியறாக ஒலைதிவ மரலைக்கு அரழைத்தறார்கள. முதல நகளவவியறாக. “இரவகள
எப்பபறாழுத சமபவவிக்கும என்ற எங்களுக்குச் பசறாலலும” என்ற நகட்டைனைர்.

இரண்டைறாவத நகளவவி, "உமத வருரகயவின் அரடையறாளம என்னை?”-

மூன்றறாவத நகளவவி. பறாருங்கள? அங்நக மூன்ற வவித்ததியறாசமறானை
நகளவவிகள நகட்கப்பட்டைனைர். இப்பபறாழுத நநீங்கள நவதத்ரதத் ததிருப்பவி
இக்கறாரியங்கரளக் குறதித்த இநயச எவ்வவிதம கூறகதிறறார் என்பரதக்

கவனைளியுங்கள.

154 ஓ! இத மதிகவும அழைகறாக உளளத. நறான். அத என்ரனை .. நறான்-நறான்-

நறான்-அரதப் பபறகதிநறன்... நறாம அந்த இரவு அதற்கு எந்த வறார்த்ரத
கூறதிநனைறாம? (சரபநயறார், "ஊக்குவவிக்கப்படுதல” என்கதின்றனைர்.-

ஆசதி.]பவளளிப்பறாட்டிலைதிருந்த வருகதின்ற ஊக்குவவிக்கப்படுதல. கவனைளியுங்கள.

155 இப்பபறாழுத நறாம இந்த புத்தகத்ததின் முத்ததிரரகளளில உளள முதலைறாம
முத்ததிரரக்கு ததிருப்புநவறாம. இந்த முதல நகளவவிரய முதல

முத்ததிரரநயறாடு ஒப்பவிட்டுப் பறார்ப்நபறாம. 156 சரபக் கறாலைங்கரளயும,

மற்றவற்ரறயும நறாம சரியறாக ஒப்பவிட்டைத நபறாலை, இவ்வவிதம ஒவ்பவறாரு
முத்ததிரரயும ஒவ்பவறாரு நகளவவியுடைன் ஒத்தப் நபறாகதின்றதறா என்ற
பறார்ப்நபறாம. அவ்வவிதம அரவ ஒத்தப்நபறானைறால, முத்ததிரரயவின்

இரகசதியங்கள பூரணமறாக நமக்கு பவளளியறாகதிவவிட்டைனை என்ற அர்த்தம.

கவனைளியுங்கள. “அவர் அவர்களுக்கு பததிலைளளித்தறார்.” இப்பபறாழுத
முதலைறாவதறாக நறாம படிக்க இருப்பத. அவர் அவர் பததிலைளளிக்க

ஆரமபவிக்கதிறறார். அரத இப்பபறாழுத நறாம முத்ததிரரயுடைன் ஒப்பவிடைப்
நபறாகதிநறறாம.



157 இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள. முதலைறாம முத்ததிரர இப்பபறாழுத
பவளளிப்படுத்தல 6-ம அததிகறாரம 1 மற்றம 2-ம வசனைங்களளில உளளத.

இப்பபறாழுத நறாம பவளளிப்படுத்தல 6:1-2-ஐப் படிப்நபறாம.

ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் முத்ததிரரகளளில ஒன்ரற உரடைக்கக் கண்நடைன்.

இப்பபறாழுத நறான்கு ஜெநீவங்களளில ஒன்ற என்ரனை நநறாக்கதி: நநீ வந்த பறார்
என்ற இடிமுழைக்கம நபறான்ற சத்தமறாய்ச் பசறாலலைக் நகட்நடைன்.

நறான் பறார்த்தநபறாத. இநதறா, ஒரு பவளரளக் குததிரரரயக் கண்நடைன்;

அததின்நமல ஏறதியவிருந்தவன் வவிலரலைப் பவிடித்ததிருந்தறான்; அவனுக்கு ஒரு
கதிரீடைங்க் பகறாடுக்கப்பட்டைத; அவன் பஜெயவிக்கதிறவனைறாகவும

பஜெயவிப்பவனைறாகவும புறப்பட்டைறான்.

158 இந்த நபர் யறாபரன்ற நறாம பறார்த்நதறாம? [சரபநயறார், "அந்ததிக்கதிறதிஸ்த”

என்கதின்றனைர்.--ஆசதி.) அந்ததிக்கதிறதிஸ்த. இப்பபறாழுத மத்நதயு 24-ம
அததிகறாரத்ததிற்கு வருநவறாம, 4மற்றம 5-ம வசனைம.

இநயச அவர்களுக்குப் பவிரததியுத்தரமறாக: ஒருவனும உங்கரள
வஞ்சதியறாதபடிக்கு எச்சரிக்ரகயறாயவிருங்கள

ஏபனைன்னைளில, அநநகர் வந்த, என் நறாமத்ரதத் தரித்தக்பகறாண்டு நறாநனை
கதிறதிஸ்த என்ற பசறாலலைதி,
அநநகரர வஞ்சதிப்பறார்கள.

159 அரதப் பறாருங்கள? அந்ததிக்கதிறதிஸ்த, அததறான் உங்கள முத்ததிரர.
பறாருங்கள? பறாருங்கள? அவர் அரதக் குறதித்த இங்கு நபசதியுளளறார்.
முத்ததிரர ததிறக்கப்படுமநபறாத இங்நக அத பவளளிப்படுகதின்றத. அதநவ
பவளளிப்படுகதின்றத, மதிகவும பரிபூரணமறாகப் பபறாருந்தகதின்றத.

160 இப்பபறாழுத இரண்டைறாம முத்ததிரர, மத்நதயு 24:6, பவளளிப்படுத்தல 6:3-4.

மத்நதயு 24:6 ஐ இப்பபறாழுத கவனைளிப்நபறாம. அத என்னை பசறாலலுகதிறபதன்ற
இப்பபறாழுத நறாம பறார்ப்நபறாம.

யுத்தங்கரளயும, யுத்தங்களளின் பசய்ததிகரளயும நகளவவிப்படுவ நீர்கள;

கலைங்கறாதபடி எச்சரிக்ரகயறாயவிருங்கள: இரவகபளலலைறாம
சமபவவிக்கநவண்டியநத: ஆனைறாலும

முடிவு உடைநனை வரறாத.



161 சரி. இரண்டைறாம முத்ததிரரரய எடுத்தக் பகறாளநவறாம பவளளிப்படுத்தல
6:3-4. அவர் என்னை பசறாலகதிறறார் என்பரத இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள.

அவர் இரண்டைறாம முத்ததிரரரய உரடைத்தநபறாத, இரண்டைறாம ஜெநீவனைறானைத: நநீ
வந்த பறார் என்ற பசறாலலைக்நகட்நடைன்.

அப்பபறாழுத சதிவப்பறானை நவபறறாரு குததிரர புறப்பட்டைத; அததின்நமல
ஏறதியவிருந்தவனுக்கு பூமதியவிலுளளவர்கள ஒருவரரபயறாருவர்

பகறாரலைபசய்யத்தக்கதறாகச் சமறாதறானைத்ரதப் பூமதியவிலைதிருந்பதடுத்த
நபறாடுமபடியறான் அததிகறாரம பகறாடுக்கப்பட்டைத; ஒரு பபரிய பட்டையமும

அவனுக்குக் பகறாடுக்கப்பட்டைத.

162 பரிபூரணமறாக, சரியறாகப் பபறாருந்தகதின்றத. ஓ! நவத வறாக்கதியங்களுக்கு
நவத வறாக்கதியங்கநள பததிலுரரப்பரத நறான் வவிருமபுகதிநறன். நநீங்களும
அரத வவிருமபுகதிறநீர்கள அலலைவறா? (சரபநயறார், "ஆபமன்” என்ற

கூறகதின்றனைர்.--ஆசதி.] பரிசத்த ஆவவியறானைவர் தறாநம இரவயறாரவயும
எழுததினைறார். ஆனைறால அவர் அரத பவளளிப்படுத்ததித்தரக்

கூடியவரறாயவிருக்கதிறறார்.

163 இப்பபறாழுத நறாம மூன்றறாம முத்ததிரரரயக் கவனைளிப்நபறாம. அப்பபறாழுத
இத பஞ்சமறாய் உளளத. இப்பபறாழுத மத்நதயு 24:78. நறாம மத்நதயுவவில 7:8

வசனைங்கரள எடுப்நபறாமறாக.

ஜெனைத்தக்கு வவிநரறாதமறாய் ஜெனைமும, ரறாஜ்யத்தக்கு வவிநரறாதமறாய் ரறாஜெயமும
எழுமபும; பஞ்சங்களும பகறாளளளிய நநறாய்களும, பூமதியததிர்ச்சதிகளும பலை

இடைங்களளில உண்டைறாகும.

இரவபயலலைறாம நவதரனைகளுக்கு ஆரமபம.

164 பறாருங்கள, நறாம இப்பபறாழுத சரியறாக வந்த பகறாண்டிருக்கதிநறறாம.

இப்பபறாழுத பவளளிப்படுத்தல 6-ம அததிகறாரம. இப்பபறாழுத நறாம மூன்றறாவத
முத்ததிரரரய ததிறக்கப்நபறாகதிநறறாம. அத பவளளிப்படுத்தல 6:5-6ல

கறாணப்படுகதின்றத.

அவர் மூன்றறாம முத்ததிரரரய உரடைத்தநபறாத, மூன்றறாம ஜெநீவனைறாத: நநீ
வந்த பறார் என்ற பசறாலலைக் நகட்நடைன். நறான் பறார்த்தநபறாத, இநதறா ஒரு
கறப்புக்குததிரரரயக் கண்நடைன். அததின்நமல ஏறதியவிருந்தவன் ஒரு

தறாரறாரசத் தன் ரகயவிநலை பவிடித்ததிருந்தறான். அப்பபறாழுத, ஒரு பணத்தக்கு



ஒருபடி நகறாதரமபயன்றம, ஒரு பணத்தக்கு மூன்றபடி
வறாற்நகறாதரமபயன்றம,

எண்பணரயயும ததிரறாட்சரசத்ரதயும நசதப்படுத்தறாநத என்றம, நறான்கு
ஜெநீவன்களளின் மத்ததியவிலைதிருந்த உண்டைறானை சத்தத்ரதக்

நகட்நடைன்.

165 பஞ்சம! பறாருங்கள, மூன்றறாம முத்ததிரரயவில இநயச பசறான்னைநத
கூறப்பட்டுளளத.

166 சரி. நறான்கறாம முத்ததிரர -"பகறாளரள நநறாய்களும” “மரணமும”.

மத்நதயு 24. நறாம 8வத வசனைத்ரத , 7வத, 8வத வசனைங்கரளப்
படிப்நபறாம. அத நறான்கறாம முத்ததிரரயவின் நபரில உளளத என்ற நறான்
நதிரனைக்கதிநறன். நறான் இங்கு குறதித்த ரவத்ததிருக்கதிநறன். சரி.

167 இப்பபறாழுத, நறான் இங்கு என்னை வறாஞ்சதித்நதன்? நறான் ஏதறாவத தவறறாக
வறாசதித்நதனைறா? ஆம. நறான் அரதக் குறதித்த ரவத்தளநளன். ஆம. நறாம
அரத அங்நக கறாணலைறாம. இப்பபறாழுத நறாம அரதத் பதறாடைர்ந்த
வறாசதிக்கப்நபறாகதிநறறாம. இப்பபறாழுத நறாம பறார்ப்நபறாம. சரி ஐயறா.

168 இப்பபறாழுத. நறான்கறாவத முத்ததிரரரயக் குறதித்த நறாம 7ம வசனைத்ததில
பதறாடைங்கதி வறாசதிப்நபறாம. பவளளிப்படுத்தல 6-ம அததிகறாரம 7-8 வசனைங்களளில

உளளத.

169 இப்பபறாழுத. நறாம மத்நதயு 24:7,8 வசனைங்கரளப் பறார்ப்நபறாம. சரி.

இப்பபறாழுத.

ஜெனைத்தக்கு வவிநரறாதமறாய் ஜெனைமும எழுமபும; பஞ்சங்களும, பகறாளரள
நநறாய்களும, பூமதியததிர்ச்சதிகளும பலை இடைங்களளில உண்டைறாகும.

இரவகபளலலைறாம நவதரனைகளுக்கு ஆரமபம.

170 நறாம அங்நக வறாசதித்தபடி இப்பபறாழுத நறான்கறாவத முத்ததிரர... நறான்கறாம
முத்ததிரர 7, 8-ல தவங்கதியத. இப்பபறாழுத இத மற்றத...

அவர் நறாலைறாம முத்ததிரரரய உரடைத்தநபறாத, நறாலைறாம ஜெநீவனைறானைத: நநீ வந்த
பறார் என்ற பசறாலலுஞ் சத்தத்ரதக் நகட்நடைன். நறான் பறார்த்தநபறாத, இநதறா

மங்கதினை நதிறமுளள ஒரு



குததிரரரயக் கண்நடைன்;...

171 இப்பபறாழுத பபறாறத்தக் பகறாளளுங்கள. நறான் இரதத் தவறறாக எழுததி
ரவத்தளநளன். ஆம, ஆம, இப்பபறாழுத சற்ற ஒரு நதிமதிடைம பபறாறத்தக்

பகறாளளுங்கள. இப்பபறாழுத 7-ம 8-ம வசனைங்கள.

172 இப்பபறாழுத மத்நதயு 24:7-8 வசனைங்கரள நறாம பறார்ப்நபறாம. நறாம
இப்பபறாழுத பறார்ப்நபறாம. நறாம அரதப் புரிந்த பகறாளளலைறாம, அத

மூன்றறாவத முத்ததிரர அலலைவறா? (சரபநயறார், "ஆபமன்” என்கதின்றனைர்.-

ஆசதி.]மத்நதயு 24:7-8 வசனைங்கள. என்நனை மன்னைளிக்கவும. இப்பபறாழுத அத
மரழைரயக் குறதித்த... அலலைத பஞ்சம என்பரதத் ததிறந்த கறாண்பவிக்கதிறத.

சரி.

173 இப்பபறாழுத, “பஞ்சம” “மரணம” ஆம. ஐயறா, நறாம இப்பபறாழுத 7-8

வசனைங்களுக்குச் பசலகதிநறறாம. இப்பபறாழுத அத நறான்கறாவத முத்ததிரர
எங்குளளத என்ற நறாம பறார்ப்நபறாம. "அவர் நறான்கறாமநறான்கறாம முத்ததிரர...”
ஆம, அத மங்கதினை நதிறமுளள குததிரரயவின் நமல சவறாரி பசய்பவன்,

"மரணம” ஆகும. பறாருங்கள. |

நறான் பறார்த்தநபறாத, இநதறா, மங்கதினை நதிறமுளள ஒரு குததிரரரயக்
கண்நடைன்; அததின் நமல ஏறதியவிருந்தவனுக்கு மரணம என்ற பபயர்;

பறாதறாளம அவன்பவின் பசன்றத. பட்டையத்ததினைறாலும, பஞ்சத்ததினைறாலும,

சறாவவினைறாலும, பூமதியவின் தஷ்டை மதிருகங்களளினைறாலும, பூமதியவின்
கறாற்பங்கதிலுளளவர்கரளக் பகறாரலைபசய்யுமபடியறானை
அததிகறாரம அரவகளுக்குக் பகறாடுக்கப்பட்டைத.

174 இப்பபறாழுத, பறாருங்கள-அத “மரணம” ஆகும.

175 இப்பபறாழுத ஐந்தறாம முத்ததிரர -மத்நதயு 24:9-13. இரதச் சரியறாகக்
குறதித்த ரவத்தளநளனைறா என்ற நறான் மறபடியும பறார்க்கட்டும. பறாருங்கள?

அப்பபறாழுத உங்கரள உபத்ததிரவங்களுக்கு ஒப்புக்பகறாடுத்த, உங்கரளக்
பகறாரலைபசய்வறார்கள: (அங்நக பறாருங்கள) என் நறாமத்ததினைளிமதித்தம நநீங்கள

சகலை ஜெனைங்களறாலும பரகக்கப்படுவ நீர்கள.

அப்பபறாழுத, அநநகர் இடைறலைரடைந்த ஒருவரரபயறாருவர்
கறாட்டிக்பகறாடுத்த ஒருவரரபயறாருவர் பரகப்பறார்கள.



அநநகங் களளத்தநீர்க்கதரிசதிகளும எழுமபவி, அநநகரர வஞ்சதிப்பறார்கள.

அக்கதிரமம மதிகுததியறாவததினைறால அநநகருரடைய அன்பு தணவிந்தநபறாம.

முடிவு பரியந்தம நதிரலைநதிற்பவநனை இரட்சதிக்கப்படுவறான்.

176 இப்பபறாழுத நறாம ஐந்தறாவத முத்ததிரரரயப் பறார்த்தக்
பகறாண்டிருக்கதிநறறாம, பசன்ற இரவு நறாம ஐந்தறாம முத்ததிரரரயக் குறதித்த
சதிந்ததித்நதறாம. "அவர்கள உங்கரள உபத்ததிரவங்களுக்கு ஒப்புக் பகறாடுத்த
உங்கரளக் பகறாரலை பசய்வறார்கள.” ஒருவரரபயறாருவர் கறாட்டிக்

பகறாடுப்பறார்கள நபறான்றரவ.

177 இப்பபறாழுத ஐந்தறாம முத்ததிரரரயக் கவனைளியுங்கள. பவளளிப்படுத்தல
6:9-11. இப்பபறாழுத அந்த ஒன்ரற நறாம பவளளிப்படுத்தல 6:9 to 11-ல

பறார்ப்நபறாம.

அவர் ஐந்தறாம முத்ததிரரரய உரடைத்தநபறாத, நதவவசனைத்ததினைளிமதித்தமும
தறாங்கள பகறாடுத்த சறாட்சதியவினைளிமதித்தமும பகறாலலைப்பட்டைவர்களுரடைய

ஆத்தமறாக்கரளப் பலைதிபபீடைத்ததின்கசீநழை கண்நடைன்.

அவர்கள: பரிசத்தமும சத்ததியமுளள ஆண்டைவநர, நதவரீர் பூமதியவின்நமல
குடியவிருக்கதிறவர்களளிடைத்ததில எங்கள இரத்தத்ரதக் குறதித்த எதவரரக்கும
நதியறாயத்தநீர்ப்புச் பசய்யறாமலும பழைதிவறாங்கறாமலும இருப்பபீர் என்ற மகறா

சத்தமதிட்டுக் கூப்பவிட்டைறார்கள.

அப்பபறாழுத அவர்கள ஒவ்பவறாருவருக்கும பவளரள அங்கதிகள
பகறாடுக்கப்பட்டைத; அன்றதியும, அவர்கள தங்கரளப்நபறாலைக்
பகறாரலைபசய்யப்படைப்நபறாகதிறவர்களறாகதிய தங்கள உடைன்

பணவிவவிரடைக்கறாரரும தங்கள சநகறாதரருமறானைவர்களளின் பதறாரக
நதிரறவறாகுமளவும இன்னுங்பகறாஞ்சக்கறாலைம இரளப்பறாறநவண்டும

என்ற அவர்களுக்குச் பசறாலலைப்பட்டைத.

178 இப்பபறாழுத ஐந்தம முத்ததிரரயவில, பகறாரலை பசய்யப்பட்டுவர்கரள
நறாம கறாண்கதிநறறாம, நறாம இங்நக கறாண்கதிநறறாம.

179 மத்நதயு 24:9-13 வசனைங்கள அரதநய உரரக்கதின்றனை. அத பகறாரலை
பசய்யப்பட்டைவர்கள என்பரதயும கூடை நறாம கண்நடைறாம. "உங்கரள

உபத்ததிரவங்களுக்கு ஒப்புக்பகறாடுத்த உங்கரளக் பகறாரலை பசய்வறார்கள,”

நபறான்றரவ. பறாருங்கள, அநத முத்ததிரர ததிறக்கப்படுகதின்றத.



180 இப்பபறாழுத நறாம ஆறறாம முத்ததிரரக்கு வருநவறாம. அரதநய நறாம
இப்பபறாழுத சதிந்ததித்தக் பகறாண்டிருக்கதிநறறாம. மத்நதயு 24:2930. 24-ம
அததிகறாரம 29 மற்றம 30-ம வசனைங்கரளப் பறார்ப்நபறாம. இநதறா நறாம

படிப்நபறாம.

இப்பபறாழுத, இதனுடைன் நறாம பவளளிப்படுத்தல 6:12-17ஐயும படிக்கப்
நபறாகதிநறறாம.

181 இரதத் தறான் நறாம ஆரமபத்ததில படித்நதறாம: நகளுங்கள. இததறான்
இநயச மத்நதயு 24:29-30 வசனைங்களளில கூறதியுளளறார்.

அந்நறாட்களளில உபத்ததிரவம முடிந்தவுடைநனை...

182 என்னை? அப்பபறாழுத... இந்த உபத்ததிரவ கறாலைம, இந்த தற்கறாலைதிக
உபத்ததிரவ கறாலைம (amateur tribulation) இங்நக அவர்கள அதனுள

பவிரநவசதித்தனைர். பறாருங்கள.

சூரியன் அந்தகறாரப்படும, சந்ததிரன் ஒளளிரயக் பகறாடைறாததிருக்கும,

நட்சத்ததிரங்கள வறானைத்ததிலைதிருந்த வவிழும, வறானைத்ததின் சத்தவங்கள
அரசக்கப்படும. அப்பபறாழுத மனுஷகுமறாரனுரடைய அரடையறாளம

வறானைத்ததில கறாணப்படும. அப்பபறாழுத, மனுஷகுமறாரன் வலலைரமநயறாடும
மதிகுந்த மகதிரமநயறாடும வறானைத்ததின் நமகங்களநமல வருகதிறரதப்

பூமதியவிலுளள சகலை
நகறாத்ததிரத்தறாரும கண்டு புலைமபுவறார்கள.

183 இப்பபறாழுத நறாம சதிந்ததித்தக் பகறாண்டிருக்கும ஆறறாம முத்ததிரரரய
இங்நக பவளளிப்படுத்ததலைதில படிப்நபறாம.

அவர் ஆறறாம முத்ததிரரரய உரடைக்கக்கண்நடைன்: இநதறா, பூமதி மதிகவும
அததிர்ந்தத; சூரியன் கறப்புக் கமபளளிரயப்நபறாலைக் கறத்தத; (பறாருங்கள?)

சந்ததிரன் இரத்தம நபறாலைறாயவிற்ற. அத்ததிமரமறானைத
பபருங்கறாற்றதினைறால அரசக்கப்படுமநபறாத, அததின் கறாய்கள

உததிருகதிறதநபறாலை, வறானைத்ததின் நட்சத்ததிரங்களும பூமதியவிநலை வவிழுந்தத.

வறானைமும (வறானைங்களும) சருட்டைப்பட்டை புஸ்தகம நபறாலைறாகதி
வவிலைகதிப்நபறாயவிற்ற; மரலைகள தநீவுகள யறாவும தங்கள இடைங்கரள வவிட்டு

அகன்ற நபறாயவினை. பூமதியவின் ரறாஜெறாக்களும, பபரிநயறார்களும,



ஐசவரியவறான்களும நசரனைத் தரலைவர்களும, பலைவறான்களும,

அடிரமகள யறாவரும, சயறாதநீனைர் யறாவரும பர்வதங்களளின் குரககளளிலும,

கன்மரலைகளளிலும ஒளளித்தக்பகறாண்டு, பர்வதங்கரளயும
கன்மரலைகரளயும நநறாக்கதி; நநீங்கள எங்களநமல வவிழுந்த,

சதிங்கறாசனைத்ததின்நமல வ நீற்றதிருக்கதிறவருரடைய
முகத்ததிற்கும, ஆட்டுக்குட்டியறானைவருரடைய நகறாபத்ததிற்கும எங்கரள

மரறத்தக்பகறாளளுங்கள;

அவருரடைய நகறாபறாக்கதிரனையவின் மகறாநறாள வந்தவவிட்டைத, யறார்
நதிரலைநதிற்கக் கூடும என்றறார்கள.

184 எவ்வளவு பரிபூரணமறாகப் பபறாருந்தகதின்றத. இநயச மத்நதயு 24:29-ல
என்னை பசறான்னைறார் என்பரத ததிருமபவிப் பறார்த்த கவனைளியுங்கள.

கவனைளியுங்கள. எய்க்மனைளின் வவிவகறாரம நபறான்றரவ.

அந்நறாட்களளின் உபத்ததிரவம முடிந்தவுடைநனை, சூரியன் அந்தகறாரப்படும.

சந்ததிரன் ஒளளிரயக் பகறாடைறாததிருக்கும, நட்சத்ததிரங்கள வறானைத்ததிலைதிருந்த
வவிழும, வறானைத்ததின் சத்தவங்கள அரசக்கப்படும. இப்பபறாழுத

கவனைளியுங்கள...

அப்பபறாழுத மனுஷகுமறாரனுரடைய அரடையறாளம வறானைத்ததில கறாணப்படும.

அப்பபறாழுத, மனுஷகுமறாரன் வலலைரமநயறாடும, மதிகுந்த மகதிரமநயறாடும
வறானைத்ததின் நமகங்கள நமல வருகதிறரதப் பூமதியவிலுளள சகலை

நகறாத்ததிரத்தறாரும கண்டு புலைமபுவறார்கள. வலுவறாய்த் பதறானைளிக்கும எக்கறாள
சத்தத்நதறாநடை அவர் தமத தூதர்கரள அனுப்புவறார்; அவர்கள அவரறால
பதரிந்த பகறாளளப்பட்டைவர்கரள வறானைத்ததின் ஒரு முரனை முதற்பகறாண்டு

மறமுரனைமட்டும நறாலு ததிரசகளளிலுமதிருந்த
கூட்டிச் நசர்ப்பறார்கள.

185 பறாருங்கள. இநயச மத்நதயு 24-ம அததிகறாரத்ததில கூறதியதம, ஆறறாம
முத்ததிரர ததிறக்கப்பட்டைநபறாத இங்நக பவளளிப்படுத்தபவன் கண்டைதம
ஒன்றறாகநவ இருக்கதிறத. இநயச உபத்ததிரவ கறாலைத்ரதக் குறதித்தப்

நபசதிக்பகறாண்டிருந்தறார். [சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம பவிரசங்க பபீடைத்ரத மூன்ற
முரற தட்டுகதிறறார்.-ஆசதி.] புரிகதிறதறா?

186 அவர்கள இநயசரவ நநறாக்கதி, இரவகள எப்பபறாழுதறாவத
சமபவவிக்குபமன்றம, நதவலைறாயம ஒரு கலலைதின்நமல ஒரு கலலைதிரறாதவடி



எப்பபறாழுத இடிக்கப்படுபமன்றம நகட்கதின்றனைர். அதற்கு அவர்
வவிரடையளளித்தறார். அடுத்தபடியறாக அவர் நகட்பறார். அங்நக இரத்த

சறாட்சதிகளளின் கறாலைம வருகதின்றத. இத நடைக்குமநபறாத, அந்ததிக்கதிறதிஸ்த
எப்பபறாழுத எழுமபுவறாபனைன்றம, அவன் எப்பபறாழுத நதவறாலையத்ததில
உட்கறாருவறாபனைன்றம கூறதினைறார். 187 தறானைளிநயல புஸ்தகத்ததில,

வரப்நபறாகும அததிபததிரயக் குறதித்த பசறாலலைப்பட்டிருக்கும பறாகத்ரத நறாம
இப்பபறாழுத படித்தறால நலைமறாயவிருக்கும. நவதத்ரதப் படித்ததிருக்கும

உங்கள அரனைவருக்கும அத பதரியும, அவன் என்னை பசய்வறான்? அவன்
அன்றறாடை பலைதிகரள எடுத்தப் நபறாடுவறான். அச்சமயத்ததில என்னைபவலலைறாம

நரடைபபறம என்பத அததில எழுதப்பட்டிருக்கதிறத...

188 இநயசங்கூடை அரத வலைதியுறத்ததியுளளறார். அவர் “பறாழைறாக்கும
அருவருப்ரபக் குறதித்த தறானைளிநயல தநீர்க்கதரிசதி பசறாலலைதியவிருக்கதிறறாநனை.

நநீங்கள அரதப் பரிசத்த ஸ்தலைத்ததில நதிற்கக் கறாணுமநபறாத...” என்ற
கூறதியுளளறார். (சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம பவிரசங்க பபீடைத்ரத மூன்ற முரற
தட்டுகதிறறார்.- ஆசதி.] அத என்னை? நதவறாலையம சட்படைரிக்கப்பட்டை பவின்னைர்
அந்தவவிடைத்ததில ஒமரின் மசூததி நதின்றத. அவர் நமலும, "யநதயறாவவில
இருக்கதிறவர்கள மரலைகளுக்கு ஓடிப்நபறாகக்கடைவர்கள. வ நீட்டின்நமல

இருக்கதிறவன் தன் வ நீட்டிநலை எரதயறாகதிலும எடுப்பதற்கு
இறங்கறாததிருகக்கடைவன். வயலைதில இருக்கதிறவன் தன் வஸ்ததிரங்கநள
எடுப்பதற்குத் ததிருமபறாததிருக்கக்கடைவன். ஏபனைனைளில மதிகுந்த உபத்ததிரவம
அப்பபறாழுத உண்டைறாயவிருக்கும” என்ற கூறதினைறார். நநீங்கள பறாருங்கள?

இரவயறாவும நதிரறநவறம ஆறறாம முத்ததிரர ததிறக்கப்படும
இச்சமயத்ததில இத வரரயவிலும அரசந்த வந்த இத சரிபயனை

நதிரூபவிக்கப்படுகதின்றத.

189 இநயச ஏழைறாம முத்ததிரரரயக் குறதித்த நபறாதகத்ரத ஒன்றம
பசறாலலைறாமல வவிட்டுவவிட்டைறார் என்பரத நநீங்கள கவனைளிக்க வவிருமபுகதிநறன்.

நறாரள இரவு ஏழைறாம முத்ததிரரரயப் பற்றதி சதிந்ததிக்கப் நபறாகதிநறறாம. அத
இங்நகயும இலரலை. கவனைளியுங்கள, அதன்பவின் அவர் உடைநனை

உவரமகரளச் பசறாலலைத் பதறாடைங்கதி வவிடுகதிறறார். அவ்வறாநற நயறாவறானும,

ஏழைறாம முத்ததிரரரய வவிவரிக்கறாமல வவிட்டுவவிடுகதிறறான். ஏழைறாவத,

கரடைசதியறானை ஏழைறாவத முத்ததிரர ஒரு மகத்தறானை கறாரியமறாய் இருக்கும.



பறாருங்கள? அத இங்கு எழுதப்படைவும இலரலை. இநயசவும நயறாவறானும,

ஏழைறாவத முத்ததிரரரய வவிட்டு வவிட்டைனைர். “பரநலைறாகத்ததில அரரமணவி நநரம
அரமதல உண்டைறாயவிற்ற” என்றம மறாத்ததிரம அவன் கூறகதிறறான். ஆனைறால
இநயச அரதக் குறதித்த ஒரு வறார்த்ரதயுடைங்கூடை பசறாலலைவவிலரலை.

190 இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள. பவளளிப்படுத்தல 6-ம அததிகறாரம 12-ம
வசனைத்ததில, ஆறறாம முத்ததிரர உரடைக்கப்படுவரதக் குறதித்தச் பசறாலலைப்
பட்டிருக்கதிறத. ஐந்தறாம முத்ததிரரரயப் நபறான்நற ஆறறாம முத்ததிரர

உரடைக்கப்படும நபறாத அரத அறதிவவிக்க அங்கு ஒரு ஜெநீவன் இலரலை. ஏன்?

இரவ சவவிநசஷ கறாலைம முடிவு பபற்ற பவின்னைர், உபத்ததிரவ கறாலைத்ததில
சமபவவிக்கதின்றனை. இந்த ஆறறாம முத்ததிரர உபத்ததிரவ கறாலைத்ரத

வர்ணவிக்கதிறத. மணவறாட்டி அப்பபறாழுத ஏற்கனைநவ எடுக்கப்பட்டிருப்பறாள.

பறாருங்கள? அரத அறதிவவிக்க ஒரு ஜெநீவன் அங்கதிலரலை . அத பவறம...

இப்பபறாழுத அச்சமயம நதவன் சரபயுடைன் ஈடுபடுவததிலரலை. ஏபனைனைளில
அத அப்பபறாழுத எடுக்கப்பட்டிருக்கும.

191 அவர் அப்பபறாழுத இஸ்ரநவலைருடைன் ஈடுபடுகதிறறார். பறாருங்கள. இத
மறபக்கத்ததில நரடைபபறகதிறத. அச்சமயம பவளளிப்படுத்தல 11-ம
அததிகறாரத்ததில கூறப்பட்டுளள இரண்டு தநீர்க்கதரிசதிகளளின் மூலைம
பவிரசங்கதிக்கப்படும ரறாஜ்யத்ததின் பசய்ததிரய அவர்கள பபற்றக்

பகறாளவறார்கள. இஸ்ரநவல ஒரு நதசம- நதவனுரடைய ஊழைதியக்கறாரர்
(Servants) பகறாண்டை நதசம. ஆகநவ, அந்த நவரளயவிநலை-இஸ்ரநவலைர்

உளநள பகறாண்டு வரப்படுமநபறாத. அத ஒரு நதசதிய வவிவகறாரமறாயவிருக்கும.

192 இஸ்ரநவல, ரறாஜ்யத்ததின் கறாலைத்ததில, தறாவ நீத. தறாவ நீததின் குமறாரன்
சதிங்கறாசனைத்ததில உட்கறார்ந்த பகறாண்டு, ரறாஜ்யத்ததின் கறாலைத்ததில ஆளுரக
பசய்வறார். எனைநவதறான் அந்த ஸ்ததிரீ, "தறாவ நீததின் குமறாரநனை” என்ற

இநயசரவக் கூப்பவிட்டைறாள, தறாவ நீதக்கு அவர் தறாவ நீததின் குமறாரனுமறாவறார்,
தறாவ நீததின் சதிங்கறாசனைத்ததில வ நீற்றதிருக்க மறாமசத்ததின்படி அவன் சந்தததியவிநலை
கதிறதிஸ்தரவ எழுமபப் பண்ணுவதறாக நதவன் தறாவ நீதக்கு வறாக்குத்தத்தம
பசய்ததிருந்தறார். அத நதித்ததியமறானை சதிங்கறாசனைமறாயவிருக்கும, பறாருங்கள?

அதற்கு முடிவவிரறாத. அதற்கு முன்னைரடையறாளமறாகத் ததிகழைநவ சறாலைநமறான்
ஒரு நதவறாலையத்ரதக் கட்டினைறான். ஆகநவ இநயச இங்நக அவர்களளிடைம



“அத ஒரு கலலைதின்நமல ஒரு கலலைதிரறாதபடி. அழைதிக்கப்படும” என்ற
அவர்களளிடைம கூறதினைறார். ஆனைறால இங்நக அவர் அவர்களளிடைம என்னை கூற
முயற்சதித்தக் பகறாண்டிருக்கதின்றறார் என்றறால என்னை.. அவர் ததிருமப

வரப்நபறாகதிறறார்.

நநீர் எப்பபறாழுத வரப் நபறாகதிறநீர்?'

193 "நறான் வரும முன்பு இரவ யறாவும சமபவவிக்கும.” இப்பபறாழுத
அரவகள இங்கு இருக்கதின்றனை.

நறாம இப்பபறாழுத உபத்ததிரவ கறாலைத்ததின் நநரத்ததில இருக்கதிநறறாம.

ஞறாபகங் பகறாளளுங்கள. பூமதியவில ரறாஜ்யபறாரம நதிறவப்படும நபறாத...

194 இப்பபறாழுத நறான் கூறப்நபறாவத உங்களுக்கு சற்ற
அததிர்ச்சதிரயயளளிக்கலைறாம. இரதக் குறதித்த உங்களுக்கு உங்களுக்கு
நகளவவி ஏதறாவத இருக்குமறானைறால இரதப் பற்றதி நநீங்கள ஏற்கனைநவ
அறதிந்ததிரறாவவிட்டைறால அரத என்னைளிடைம நகட்டுத் பதரிந்த பகறாளளுங்கள.

195 ஆயவிர வருஷ அரசறாட்சதியவின்நபறாத, இஸ்ரநவல ஒரு நறாடைறாக
இருக்கும. இஸ்ரநவலைதின் பன்னைளிரண்டு நகறாத்ததிரங்களும ஒரு நறாடைறாக

அப்பபறாழுத இருக்கும.

196 ஆனைறால மணவறாட்டிநயறா அரண்மரனையவில இருப்பறாள. அவள
அப்பபறாழுத ஒரு ரறாணவியறாக இருப்பறாள. அவளுக்குக் கலைதியறாணம

முடிந்ததிருக்கும. பூமதியவிலுளள அரனைவரும எருசநலைம பட்டிணத்ததிற்குத்
தங்கள மகதிரமரயக் பகறாண்டு வருவறார்கள. “அதன் கதவுகள இரவவில

அரடைக்கப்படைறாத. ஏபனைனைளில இரறாக்கறாலைம என்பத அப்பபறாழுத இருக்கறாத.”

பறாருங்கள? கதவுகள எப்பபறாதம ததிறவுண்டிருக்கும. “பூமதியவிலுளள
இரறாஜெறாக்கள தங்கள மகதிரமரயயும கனைத்ரதயும இப்பட்டிணத்ததிற்குள
பகறாண்டு வருவறார்கள.” பவளளிப்படுத்தல 22-ம அததிகறாரம. ஆனைறால
மணவறாட்டிநயறா ஆட்டுக்குட்டியறானைவருடைன் அங்நக இருப்பறாள. ஓ!

என்நனை! இத உங்களுக்குப் புரிகதின்றதறா? மணவறாட்டி ததிரறாட்ரச
நதறாட்டைத்ததில பணவிபுரியமறாட்டைறாள. இலரலை ஐயறா. அவள

மணவறாட்டியறாயவிருக்கதிறறாள. அவள ரறாஜெறாவுக்கு ரறாணவியறாக இருக்கதிறறாள.



அங்நக பவளளியவில மற்றவர்கள தறான் அப்பபறாழுத நவரலை பசய்வறார்கள.

அந்த நதசம மணவறாட்டியலலை. ஆபமன். சரி.

197 இப்பபறாழுத இந்த பசய்ததியறாளர்கரள, பவளளிப்படுத்தல... 12-ல
கூறப்பட்டுளள இந்த பசய்ததியறாளர்கள இந்த இரண்டு தநீர்க்கதரிசதிகரள
கவனைளியுங்கள. அவர்கள “பரநலைறாக ரறாஜ்யம சமமீபமறாயவிருக்கதிறத” என்ற
பவிரசங்கம பசய்வறார்கள. பறாருங்கள? பரநலைறாக ரறாஜ்யமறானைத நதிறவப்படை
இருக்கதின்றத. அததறான் தம ஜெனைங்களறாகதிய யதர்களுக்கு வறாக்குத்தத்தம
பசய்யப்பட்டை தறானைளிநயலைதின் எழுபதறாம வறாரத்ததின் கரடைசதி மூன்றரர வருடை
கறாலைமறாகும. தறானைளிநயலைதின் எழுபதறாம வறாரத்ததின் கரடை பறாகம இதநவ
அன்ற நதிரூபவிக்க நவண்டுமறானைறாயவின்...அரதக் குறதித்த ஒரு நகளவவிக்கு

நறாரள நறான் பததிலுரரப்நபன். பறாருங்கள?

198 இப்பபறாழுத எழுபத வறாரங்கள வறாக்குத்தத்தம பசய்யப்பட்டைத. அத
ஏழு வருடைங்களறாகும. ஏழு வறாரங்களளின் மத்ததியவில நமசதியறா

சங்கரிக்கப்படுவறார். அவர் மூன்றரர வருடை கறாலைம தநீர்க்கதரிசனைம
உரரத்த ஜெனைங்களுக்கறாக பலைதி பசலுத்தப்படுவறார். இன்னும

இஸ்ரநவலுக்கு மூன்றரர வருடை கறாலை நதியமதிக்கப்பட்டுளளத. நமசதியறா
சங்கரிக்கப்படுமநபறாத, யதர்கள குருடைறாக்கப்பட்டைபடியறால அவரர

நமசதியறாபவன்ற அவர்கள கண்டு பகறாளளமறாட்டைறார்கள.

199 ஆகநவ அப்பபறாழுத நமசதியறா சங்கரிக்கப்பட்டை பவின்னைர், சவவிநசஷமும
கதிருரபயவின் கறாலைமும புறஜெறாததிகளுக்கு வருகதின்றத. அப்பபறாழுத நதவன்
இங்பகறாருவர், அங்பகறாருவரறாக மற்றம இங்பகறாருவர் அங்பகறாருவரறாக
ஒவ்பவறாரு கறாலைத்ததிலும பதரிந்பதடுத்த, அந்தந்த கறாலைத்ததிற்பகன்ற

நதியமதிக்கப்பட்டை பசய்ததியறாளர்களளின் கசீழ் அவர்கரளக் பகறாண்டு வருகதிறறார்.
இங்பகறாருவர் அங்பகறாருவநரறா மற்றம இங்பகறாருவர் அங்பகறாருவரறாக

அவர்கரள பசய்ததியறாளர்களளின்கசீழ் பகறாண்டு வருகதிறறார்.

200 ஆகநவ முதலைறாம பசய்ததியறாளரனை அவர் அனுப்பவினைறார். அவன்
பவிரசங்கத்தறான் அப்பபறாழுத ஒரு எக்கறாளம முழைங்கதினைத, அரதப் பற்றதி
சற்ற கழைதித்த சதிந்ததிப்நபறாம. ஆகநவ இப்பபறாழுத, எக்கறாளத்பதறானைளி, நபறாரர
அறதிவவித்தத. எக்கறாளம எப்பபறாழுதநம யுத்தத்ததிற்கு அறதிகுறதியறாயுளளத.

அந்தச் பசய்ததியறாளன், அந்த மணவி நநரத்ததிற்குரிய பசய்ததியறாளன், அந்த



தூதன் பூமதியவின் நமல வந்தறான். லூத்தரரப் நபறான்ற, நறாம நபசதிய எலலைறாச்
பசய்ததியறாளர்கரளப் நபறான்ற அவன் என்னை பசய்கதிறறான்? அவன்

வந்தவுடைன் ஒரு முத்ததிரர ததிறக்கப்பட்டு பவளளிப்படுகதிறத. எக்கறாளம
பதறானைளிக்கப்பட்டு நபறார் அறதிவவிக்கப்படுகதிறத. பவின்னைர் அந்தச் பசய்ததியறாளன்

மரிக்கதிறறான். அவன் பசய்ததிரய ஏற்றக்பகறாண்டைவர்கரள அவன்
முத்தரிக்கதிறறான். அவர்கள உளநள பகறாண்டுவரப்படுகதின்றனைர். அரதப்

புறக்கணவித்தவர் மமீத வறாரத வவிழுகதின்றத. பறாருங்கள?

201 அதன்பவின்பு அவர்கள ஸ்தறாபனைம ஏற்படுத்ததிக் பகறாளகதின்றனைர். நறாம
இரவகரளக் குறதித்த ஏற்கனைநவ பறார்த்நதறாம. பவின்னைர் நவபறறாரு

சரபயவின் கறாலைத்ததில, நவபறறாரு வலலைரம அந்ததிக்கதிறதிஸ்த அவனுரடைய
ஊழைதியத்தடைன் புறப்பட்டு வருமநபறாத, நதவன் தமத ஊழைதியத்தடைன் அங்கு
வருகதிறறார். பறாருங்கள, அந்ததி என்றறால "எததிரறாக” என்ற பபறாருளபடும.

இவ்வவிரண்டு வலலைரமகளும ஒன்றறாகச் (Side by Side) பசன்ற
பகறாண்டிருக்கதின்றனை.

202 நநீங்கள ஒன்ரறக் கவனைளிக்க நவண்டுபமன்ற நறான் வவிருமபுகதிநறன்.

கறாயபீன் பூமதிக்கு வந்தநபறாத, ஆநபலும பூமதிக்கு வந்தறான். நநீங்கள இரதக்
கவனைளிக்க நவண்டுபமன்ற நறான் வவிருமபுகதிநறன். கதிறதிஸ்த இவ்வுலைகதிற்கு

வந்தநபறாத, யதறாசம இங்கு வந்தறான். கதிறதிஸ்த பூமதியவிலைதிருந்த
எடுக்கப்பட்டை ஏறக்குரறய அநத சமயத்ததில யதறாசம பூமதியவிலைதிருந்த

அகன்றறான். பரிசத்த ஆவவி சரபயவின் நமல வவிழுந்த அநத சமயத்ததிலதறான்
அந்ததிக்கதிறதிஸ்தவவின் ஆவவியும வவிழுந்தத. இக்கரடைசதி நறாட்களளில பரிசத்த

ஆவவியறானைவர் தமரம பவளளிப்படுத்ததிக் பகறாண்டிருக்குமநபறாத,

அந்ததிக்கதிறதிஸ்த அரசதியல நபறான்றரவகளளின் மூலைமறாக தன் உண்ரமயறானை
தன்ரமரயக் கறாண்பவிக்கதிறறான். அந்ததிக்கதிறதிஸ்த முழுவதமறாக கதிரிரய
பசய்யும இச்சமயத்ததில நதவனும முழுவதமறாக கதிரிரய பசய்த நமரம

மமீட்டுக் பகறாளகதிறறார். பறாருங்கள, இரவகள சரியறாய் ஒன்றறாகச்
பசலவரதக் கவனைளியுங்கள. இவ்வவிரண்டும இரணயறாகச் பசன்ற

பகறாண்நடையவிருக்கதின்றனை. கறாயபீனும ஆநபலும, பறாருங்கள, நநறாவறாவவின்
நபரழையவில கறாகமும, புறறாவும; யதறாசம! இப்படி பதறாடைர்ச்சதியறாக பசன்ற

பகறாண்நடையவிருக்கதிறத. இப்படியறாக...



203 இங்நக நயறாவறாப் இஸ்ரநவல இரண்டும இருக்கதின்றனை. நமறாவறாப் ஒரு
அஞ்ஞறானை நதசமலலை. இலரலை, ஐயறா! இஸ்ரநவல ஜெனைங்கள பசலுத்ததினை
அநத பலைதிரயநய அவர்களும பசலுத்ததினைர். ஒநர நதவனுக்கு இருவரும
பஜெபங்கரள ஏபறடுத்தனைர். அத முற்றதிலும சரியறானைதறாகும. நலைறாத்ததின்
குமறாரத்ததிகளளில ஒருவர், அவள தகப்பனைறாரின் மூலைம பபற்ற குமறாரன் தறான்
நமறாவறாப் என்பவள. அவன் மூலைம நமறாவறாபவிய சந்தததி, நதசம உண்டைறானைத.

மமீட்கப்பட்டை அவர்களுரடைய சநகறாதரரறானை இஸ்ரநவலைரர அவர்கள
கண்டைநபறாத..

204 நமறாவறாபவியர் அடிப்பரடை தத்தவத்ரதக் பகறாண்டைவர்கள
(Fundamentalists)-அவர்கள ஒரு பபரிய ஸ்தறாபனைமறாயவிருந்தனைர். ஆனைறால

இஸ்ரநவலைநரறா ஒரு ஸ்தறாபனைமறாயவிருக்கவவிலரலை. அவர்கள
பசன்றவவிடைபமலலைறாம கூடைறாரங்களளில தங்கதியவிருந்தனைர். ஆனைறால
நமறாவறாபவியருக்நகறா பகளரவம வறாய்ந்தவர்களும, ரறாஜெறாக்களும
இருந்தனைர். ஒரு ஒரு களளத் தநீர்க்கதரிசதியறாகதிய பவிநலையறாமும

அவர்களுக்கு இருந்தறான். அவர்கள இரதபயலலைறாம பபற்றதிருந்தனைர்.

வறாக்குத்தத்தம பண்ணப்பட்டை நதசத்ரதச் சதந்தரிப்பதற்பகனை பவிரயறாணம
பசய்த அவர்கள சநகறாதரரறாகதிய இஸ்ரநவலைரர அவர்கள சபவிக்க

முரனைந்தனைர்.

205 இஸ்ரநவலைர் நமறாவறாபவியரிடைம, “உங்கள நதசத்ததின் வழைதியறாகப் பயணம
பசய்ய எங்கரள அனுமததியுங்கள. எங்கள மறாடுகள தண்ணநீர் குடித்தறாலும,

புலரலைத் ததின்றறாலும அதற்குரிய கதிரயத்ரத நறாங்கள
பசலுத்ததிவவிடுநவறாம.” என்றறார்.

206 நமறாவறாபவியநரறா, “இலரலை . இவ்வவித எழுப்புதல கூட்டைங்கள இங்கு
நடைத்த நறாங்கள அனுமததிக்கமறாட்நடைறாம; அத உண்ரம . இங்நக எங்கரளச்
சற்றதி அப்படிப்பட்டைரவகள நடைத்த அனுமததிக்க மறாட்நடைறாம” என்றனைர்.

207 நமலும அவர்கள என்னை பசய்தனைர் என்பரதக் கவனைளியுங்கள. அவர்கள
நயசநபல உருவவில வந்த, களளத் தநீர்க்கதரிசதியறாகதிய பவிநலையறாமதின் மூலைம,

நதவனுரடைய பவிளரளகளறாகதிய இஸ்ரநவலைரர பறாவத்ததில வவிழைதிந்ததிடைச்



பசய்தனைர். இஸ்ரநவலைர் நமறாவறாபவிய பபண்கரள மணந்ததன் மூலைம
வவிபச்சறாரம பசய்தனைர்.

208 வறாக்குத்தத்தம பண்ணப்பட்டை நதசத்ரத சதந்தரிப்பதற்பகனை
இக்கறாலைத்ததில பவிரயறாணம பசய்யும நமரமயும சறாத்தறான் அவ்வறாநற
பறாவத்ததில வவிழ்ந்ததிடைச் பசய்கதிறறான். அவன் என்னை பசய்தறான்? களளத்
தநீர்க்கதரிசதி பவிரறாபடைஸ்படைண்ட் சரபகள அரனைத்ரதயும வரவரழைத்த
வவிவறாகம பசய்த ஸ்தறாபனைங்கரள உண்டைறாக்கதினைறான். நமறாவறாபவியரின்
கறாலைத்ததில நடைந்தநத மமீண்டும நடைந்தத. (சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம பவிரசங்க

பபீடைத்ரத நறான்கு முரற தட்டுகதிறறார் - ஆசதி.]

209 ஆனைறால அந்த பரழைய சதிறதிய இஸ்ரநவலைநரறா அரத கடைந்த பசன்றனைர்.

அவள வனைறாந்தரத்ததில அநநக வருடைங்கள கழைதித்தறாள. நபறாரறாட்டைத்ததில
ஈடுபட்டை முததிநயறார் அரனைவரும மரிக்க நவண்டியதறாயவிருந்தத. ஆயவினும
அவள வறாக்குத்தத்தம பசய்யப்பட்டை நதசத்தக்குள பவிரநவசதித்தறாள. ஆம.

ஆம. நயறார்தறாரனைக் கடைக்கும முன்பு அவர்கள அணவிவகுத்த அவர்கள
ஒருவர் கரத்ரத ஒருவர் நகறார்த்தக் பகறாண்டு பசலவரதக் கவனைளியுங்கள.

ஹறா ஹறா! அரத நறான் மதிகவும வவிருமபுகதிநறன். இப்பபறாழுத நறாம
இங்நகநய, இப்பபறாழுநத அந்தக் கறாலைத்ததில பவிரநவசதித்தக்

பகறாண்டிருக்கதிநறறாம. கவனைளியுங்கள.

210 தறானைளிநயலைதின் எழுபத வறாரங்களளில அடைங்கதியுளள மூன்றரர வருடை
கறாலைத்ரதப் பற்றதி (நறான் கூறதிநனைன்.) நறாம அரதக் கண்டைறதிந்நதறாம.

211 அரத இன்னும நறான் வவிவரிக்க வவிருமபுகதிநறன். ஏபனைனைளில இங்குளள
சதிலைர் அரத நன்றறாகக் கவனைளிக்கதின்றனைர். நவத நபறாதகன் என்ற முரறயவில

நறான் நறான் இதரனைத் பதளளிவறாக்க வவிருமபுகதிநறன்.

212 அந்த எழுபத வறாரங்கள வருவரதக் கவனைளியுங்கள. தறானைளிநயல
யதர்களளின் முடிவவில அந்த நநரமறானைத வருவரத தரிசனைத்ததில

கறாண்கதிறறான். எழுபத வறாரங்கள நதியமதிக்கப்பட்டுளளபதன்றம, அந்த
ஏழைறாவத வறாரத்ததினைளில, அதன் மத்ததியவில நமசதியறா பலைதியறாக

சங்கரிக்கப்படுவறாபரன்றம அவன் கூறதினைறான். அவன் கூறதியவறாநர அத
நதிகழ்ந்தத.



213 அதன்பவின்பு நதவன் புறஜெறாததிகளுடைன் பதறாடைர்புபகறாண்டு அவருரடைய
நறாமத்ததிற்பகன்ற ஒரு கூட்டை ஜெனைத்ரதத் பதரிந்பதடுக்கதிறறார். அத முடிவு
பபற்றவுடைன் புறஜெறாததி சரப மணவறாட்டி நமநலை எடுக்கப்படுகதிறறாள.

214 ஆகநவ அவர் அரதச் பசய்தநபறாத, அந்த புத்ததியவிலலைறாத கன்னைளிரக,

சரபயறானைத. மணவறாட்டி நமநலை பசன்றவவிட்டைறாள. சரபயறானைத புறமபறானை
இருளளில தளளப்படுகதின்றத. “அங்நக அழுரகயும பற்கடிப்பும

உண்டைறாயவிருக்கும”. அநத சமயத்ததில ஜெனைங்களளின் நமல உபத்ததிரவம
வவிழுகதின்றத.

215 உபத்ததிரவம அவ்வறாற வவிழுமநபறாத, பவளளிப்படுத்தல 11-ம
அததிகறாரத்ததில கூறப்பட்டை இரண்டு தநீர்க்கதரிசதிகள சவவிநசஷத்ரதப்

பவிரசங்கதிக்க அவர்களளிடைம வருகதின்றனைர். அவர்கள ஆயவிரத்த இருநூற்ற
அறபத நறாட்கள பவிரசங்கதிக்கதின்றனைர். பறாருங்கள? ஒரு மறாதத்ததில முப்பத
நறாட்கள என்னும உண்ரமயறானை கணக்கதின்படி அத மூன்றரர வருடை
கறாலைமறாகும. அததறான் தறானைளிநயலைதின் எழுபதறாம வறாரத்ததின் கரடைசதி பறாகம,

எழுபதறாவத வறாரத்ததின் கரடைசதி பறாகம. பறாருங்கள?

நதவன் இப்பபறாழுத இஸ்ரநவல ஜெனைங்களுடைன் ஈடுபடுவததிலரலை .

இலரலை ஐயறா.

216 நமத சரபரயச் நசர்ந்த ஒரு வவிரலைநயறப்பபற்ற அருரம சநகறாதரன்
என்னைளிடைம, "நறான் இஸ்ரநவல நறாட்டுக்குச் பசன்ற பவிரசங்கதிக்க

வவிருமபுகதிநறன். அங்கு எழுப்புதல உண்டைறாயவிருக்கதிறத என்ற நறான்
நமபுகதிநறன்” என்றறார்.

217 ஒருவர் என்னைளிடைம, “சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாநம, நநீங்கள இஸ்ரநவல
நறாட்டிற்கு இப்பபறாழுத பசலலை நவண்டும. அவர்கள சத்ததியத்ரத

இப்பபறாழுத புரிந்த பகறாளகதின்றனைர்” என்றறார், பறாருங்கள, நநீங்கள அவ்வவிதம
பசய்யக் கூடைறாத.

நறான் அங்கு நதின்ற நயறாசதித்நதன்...

218 அந்த யதர்கள, "நறான்... நலலைத இத, இநயச -

நமசதியறாவறாயவிருப்பறாரறானைறால, தநீர்க்கதரிசதியவின் அரடையறாளத்ரத அவர்



பசய்ய நறான் கறாண நவண்டும. எங்கள தநீர்க்கதரிசதிகரள நறாங்கள
வவிசவறாசதிக்கதின்நறறாம. ஏபனைனைளில அவர்கள அவ்வறாறதறான் இருக்க

நவண்டும” என்ற கூறதினைர்.

219 "என்னை ஒரு அரமப்பு!” “இநதறா நறான் நபறாநவன்” என்நற நறானும
எண்ணவிநனைன். நறான் பகய்நரறாவுக்குச் பசன்ற, அங்கதிருந்த இஸ்ரநவல
நறாட்டுக்குச் பசலலை பயணச் சசீட்ரடை வறாங்கதிநனைன். ஆகநவ, "நறான், நறான்
அங்நக அவர்கள நகட்பறார்களறா என்ற பறார்ப்நபன், அவர்கள தநீர்க்கதரிசதியவின்
அரடையறாளத்ரதக் கண்டைறால, இநயசரவ ஏற்றக்பகறாளவறார்களறா என்ற

பறார்க்கலைறாம,” என்ற நதிரனைத்நதன்.

220 ஸ்டைறாக்நஹறாம சரபரயச் நசர்ந்த லூயவி பபட்ரூஸ் என்பவர்
யதர்களுக்கு லைட்சக்கணக்கறானை நவதறாகமப் பவிரததிகரள அனுப்பவி ரவத்தறார்.

221 அந்த யதர்கள அங்நக வருகதின்றனைர். நநீங்கள அந்த படைரதப்
பறார்த்ததிருக்கதிறநீர்கள. அரத நநீங்கள "நளளளிரவுக்கு மூன்ற நதிமதிடைங்கள”

என்னும படைக்கறாட்சதியவில கண்டிருப்பபீர்கள, நறான் அரத ரவத்தளநளன்.

உலைபகங்கதிலுமுளள யதர்கள புறப்பட்டு இஸ்ரநவல நறாட்டில இப்பபறாழுத
ஒன்ற நசருகதின்றனைர்.

222 தளபததி ஆலைன்பவி (General Allenby) என்பவரின் கறாலைத்ததில இங்கதிலைறாந்த
இஸ்ரநவல நறாட்டிற்குள பரடைபயடுத்தநபறாத, அரதக் ரகப்பற்றதியவிருந்த
தருக்கதியர் சரணரடைந்தனைர். உலைக மகறா யுத்தத்ததின் வ நீழ்ச்சதி என்னும

தரலைப்பு பகறாண்டை புத்தகத்ததின் இரண்டைறாம பகுததியவில அத
கறாணப்படுகதின்றத என்ற நறான் நதிரனைக்கதிநறன். இங்கதிலைறாந்த அந்நறாட்ரடை
இஸ்ரநவலைருக்கு அளளித்தத. இஸ்ரநவல இப்பபறாழுத ஒரு நதசமறாக
வளர்ந்தக் பகறாண்டு வருகதிறத. இப்பபறாழுத அத ஒரு முழுரமயறானை
நதசமறாக உளளத. அவளுக்கு பசறாந்த நறாணயம, நநறாட்டுகள, பகறாடி,

இரறாணுவம இவ்வரனைத்தம உளளனை. பறாருங்கள?

223 இந்த யதர்கள தங்களுரடைய தறாய்நறாட்டிற்கு ததிருமபவி வருகதிறநபறாத...

முதலைறாவத அவர்கள ஈரறானைளிற்கு பசன்ற, அங்நக அவர்களளிடைத்ததில
நகட்டைனைர். அப்பபறாழுத அவர்கள அவர்களளிடைத்ததில கூறதினைத

என்னைபவன்றறால... தறாங்கள இஸ்ரநவல நதசத்ததிற்கு பகறாண்டு பசலலைப்படை



நவண்டும. தங்களுரடைய இடைம தங்களுக்கு அளளிக்கப்படை நவண்டும,

அவர்களுரடைய பசறாந்த நதசத்ததிற்குத் ததிருமபக் பகறாண்டு பசலலைப்படை
நவண்டும என்றனைர். பறாலைஸ்தநீனைறா நதசம, அங்கு தறான் அவர்கள இருக்க

நவண்டிய இடைமறாகும.

224 ஆகநவ, இஸ்ரநவலைர் தங்கள நதசத்ரத வவிட்டு பவளளிநய
இருக்குமவரர, நதவனுரடைய சதித்தத்ததிற்குப் புறமபறாயவிருக்கதின்றனைர்
என்பரத ஞறாபகங் பகறாளளுங்கள. ஆபவிரகறாரமப் நபறாலை, அத அவனுக்கு

வறாக்குத்தத்தமறாக அளளிக்கப்பட்டைத. அப்பபறாழுத...

225 இஸ்ரநவலைர் ஆகறாய வவிமறானைத்ததில பசலலை மறத்தனைர். அவர்கள
அரதப் நபறான்ற ஒன்ரறக் கண்டைநதயவிலரலை. ஒரு வநயறாததிக ரபபீ,
“இஸ்ரநவல ஜெனைங்கள தறாய் நறாட்டிற்குத் ததிருமபுமநபறாத, கழுகதின்

பசட்ரடைகளளில சமந்த பகறாண்டு பசலலைப்படுவர் என்ற எங்கள தநீர்க்கதரிசதி
கூறதியுளளர்.” என்ற கூறதினைறாரறாம-அததறான் ஆகறாய வவிமறானைம.

226 இப்பபறாழுத அந்த நறாடு வளர்ந்த பகறாண்டு வருகதின்றத. அத்ததிமரம
தளளிர் வவிட்டு வளரத் பதறாடைங்கதிவவிட்டைத. ஆபமன்! தறாவ நீததின் ஆறமுரனை

பகறாண்டை பகறாடி மறபடியும அந்நறாட்டில பறக்கதின்றத.

227 “புறஜெறாததியவின் நறாட்கள என்னைப்படுகதின்றனை. அத அழைதிவறால நதிரமபவி
உளளத” உபத்ததிரவ கறாலைம மதிகவும அருகறாரமயவில உளளத.

228 ஆகநவ சரியறாக இங்நக முத்ததிரரகள உரடைக்கப்படுகதின்றனை. சரபயும
பறந்த பசலலை ஆயத்தமறாயவிருக்கதிறத.

229 அவள பசன்றவுடைன், உபத்ததிரவ கறாலைம பதறாடைங்கும. அப்பபறாழுத
நதவன் கசீநழை வந்த அங்கதிருந்த ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம

நபரர பவளளிநய இழுத்தக் பகறாளவறார். ஆபமன். ஓ, அத
பரிபூரணமறாயுளளநத!' முத்ததிரரகள ததிறக்கப்படுவதன் மூலைம இத எந்தக்
கறாலைத்ததில சமபவவிக்கதின்றத என்பரத அறதியலைறாம. இப்பபறாழுத இத

ஜெனைங்களுக்கு அளளிக்கப்படும கரடைசதி மூன்றரர வருடை கறாலைமறாகும. நநீங்கள
கவனைளிப்பபீர்களறானைறால இந்தக் கரடைசதி மூன்றரர வருடை கறாலைத்ததில நதவன்

ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம யதர்கரள அரழைப்பறார்.



230 பறாருங்கள, அவர் இன்னைமும அவர்களுடைன் ஈடுபடைத்
பதறாடைங்கவவிலரலை. அவர்களுக்கு ஒரு தநீர்க்கதரிசதி இப்பபறாழுத இலரலை.

தநீர்க்கதரிசதிரயத் தவவிர நவற யறாரரயும அவர்கள வவிசவறாசதிப்பததிலரலை.

அவர்கரள நநீங்கள ஏமறாற்ற முடியறாத. ஆதலைறால அவர்கள ஒரு
தநீர்க்கதரிசதிக்கு பசவவிபகறாடுக்கப்நபறாகதிறறார்கள, ஆம ஐயறா, அவ்வளவுதறான்,

அவர்கள அதநனைறாடு தரித்ததிருக்க நவண்டும என்ற நதவன்
பதறாடைக்கத்ததிநலைநய அவர்களுக்குக் கூறதியுளளறார்.

231 நமறாநச, “உங்கள நதவனைறாகதிய கர்த்தர் என்ரனைப் நபறான்ற ஒரு
தநீர்க்கதரிசதிரய உங்கள நடுவவில எழுமபப் பண்ணுவறார். அவருக்கு நநீங்கள
பசவவி பகறாடுப்பபீர்களறாக” என்ற பசறாலலைதியவிருக்கதிறறான். "தநீர்க்கதரிசதிக்கு
பசவவி பகறாடைறாதவன் ஜெனைங்களளின் மத்ததியவிலைதிருந்த அறப்புண்டு நபறாவறான்.”

அத உண்ரம .

232 ஆகநவ நநீங்கள, பறாருங்கள, அவர்கள கண்கள
குருடைறாக்கப்படைறாமலைதிருந்தறால, அவரர எளளிததில கண்டு பகறாண்டிருப்பறார்கள,

அவர்கள குருடைறாக்கப்பட்டிருந்தறால அவர்கள... சறாத்தறானுக்கு
இடைங்பகறாடுத்த “அவன் குறதி பசறாலலுகதிறவன், பபயலபசபூல என்றம,

அவனுரடைய இரத்தப் பழைதி எங்கள நமல சமரட்டும. அவன் ஒன்றமதிலரலை ”

என்றம கூறதினைர். பறாருங்கள?

233 பறாவம, அந்த ஜெனைங்கள குருடைறாக்கப்பட்டைனை. ஆகநவதறான் அவர்கள
ஏய்க்மன் நபறான்றவரறால பகறாலலைப்பட்டைனைர். உட்பவிரநவசதிக்க அவர்களுக்கு
உரிரமயவிருந்த. ஆனைறால நமரமத் பதரிந்த பகறாளவதற்பகனை அவர்கள

பசறாந்த பவிதறா அவர்கரளக் குருடைறாக்க நவண்டியதறாயவிற்ற.

234 இத நவதத்ததில கறாணப்படும மதிகவும பரிதறாபமறானை ஒரு பசயலைறாகும.

யதர்கள தங்கள பசறாந்த பவிதறாவவின் இரத்தம சதிந்தப்படை நவண்டுபமன்ற
கூக்குரலைதிடும கறாட்சதிரயப் பறாவரனை பசய்த பறாருங்கள! அவர்களுரடைய

பசறாந்த நதவன் இரத்தம சதிந்ததினைவரறாய் அங்கு பதறாங்கதிக்
பகறாண்டிருக்கதிறறார். பறாருங்கள, "அங்நக அவர்கள அவரரச்

சதிலுரவயவிலைரறந்தறார்கள” என்ற நவதம கூறகதின்றத. அரவ மதிகவும
முக்கதியம வறாய்ந்த நறான்கு வறார்த்ரதகளறாம. பறாருங்கள, "அங்நக”

உலைகதிநலைநய மதிகவும புனைளிதமறானை பட்டிணமறாகதிய எருசநலைமதில, “அவர்கள”-



உலைகதிநலைநய மதிகவும பரிசத்தமறானை ஜெனைங்கள, "அவரர”-உலைகதிநலைநய
மதிகவும முக்கதியம வறாய்ந்த ஒருவரர “சதிலுரவயவிலைரறந்தறார்கள”.

உலைகதிநலைநய மதிகவும பகறாடூரமறானை மரணம. பறாருங்கள? ஏன்? பக்ததியுளள
அந்த ஜெனைங்கள உலைகதிநலைநய மதிகப் பபரிய மறார்க்கத்ரதச் சறார்ந்தவர்கள

உலைகதில கறாணப்படும ஒநர ஒரு உண்ரமயறானை மறார்க்கத்ரதச்
சறார்ந்தவர்கள, வருவறார் என்ற நவதம அறதிவவித்ததிருந்த அநத நதவரனைச்

சதிலுரவயவிலைரறந்தனைர்.

235 அவர்கள ஏன் அரதக் கறாணவவிலரலை ? அவர்கள கறாணறாதவறாற நதவன்
அவர்கரளக் குருடைறாக்கதினைறாபரன்ற நவதம கூறகதின்றத. அவர்கள...

"என்னைளில பறாவம உண்படைன்ற உங்களளில யறார் பசறாலலைக்கூடும?” என்ற
இநயச அவர்கரளக் நகட்டைறார். நவறவவிதமறாகக் கூறதினைறால, "நறான்

பசய்நவபனைன்ற நவதம தநீர்க்கதரிசனைம உரரத்தரத நறான் பசய்யறாமல
இருந்தறால என்ரனைக் நகளுங்கள” என்ற அவர் பசறான்னைறார்.

"அவவிசவறாசநம” பறாவமறாகும. நதவன் கூறதியரத அவர் அவ்வறாநற பசய்த
முடித்தறார். அவர்கநளறா அரதக் கறாணக் கூடைறாமற் நபறாயவிற்ற.

236 நநீங்கள ஜெனைங்களளிடைம சத்ததியத்ரதப் நபசமநபறாத, அத ஒரு வறாத்ததின்
முதகதின் நமல தண்ணநீர் ஊற்றவத நபறாலை உளளத. நறான் எரதப்

பபறாருட்படுத்ததிக் கூறகதிநறன் என்ற உங்களுக்கு புரிகதிறதறா? அத மதிகவும
பரிதபவிக்கப்பட்டைத்தக்க ஒரு கறாரியம. நறாம வறாழும இத்நதசத்ததின் ஜெனைங்கள

மதப்பற்ற பகறாண்டு அவர்கள வவிருமபவியரதநய பசய்வரதக்
கறாணுமநபறாத... "அவர்கள தணவிகரமுளளவர்களறாயும,

இறமறாப்புளளவர்களறாயும, நதவப் பவிரியரறாயவிரறாமல சகநபறாகப் பவிரியரறாயும,

இணங்கறாதவர்களறாயும, அவதூற பசய்கதிறவர்கரளயும,

இச்ரசயடைக்கமதிலலைறாதவர்களறாயும, நலநலைறாரரப் பரகக்கதிறவர்களறாயும
இருப்பறார்கள. அவர்கள நதவபக்ததியவின் நவஷத்ரதத் தரித்த அததின்
பபலைரனை மறதலைதிக்கதிறவர்களறாயும இருப்பறார்கள” என்ற பரிசத்த

ஆவவியறானைவர் நமக்கு உரரக்கவவிலரலையறா? எனைநவ,

"இப்படிப்பட்டைவர்கரள நநீ வவிட்டு வவிலைகு” என்ற கூறப்பட்டுளளத.

237 ஸ்தறாபனைங்கள சத்ததியத்ரத மறாற்றதி அரமக்கதின்றனை. நறாம இங்குதறான்
இருக்கதிநறறாம. அவர்கள, எலலைறா மகதிரமயும நதவ வலலைரமயும



அப்நபறாஸ்தலைருரடைய கறாலைத்தக்கும ஆயவிரம வருடை அரசறாட்சதிக்கும
உரியரவ என்கதின்றனைர். நறான் உங்களுக்கு ஏற்கனைநவ கூறதியுளளபடி, ஒரு
மனைளிதன், நதவன் கடைந்த கறாலைங்களளில பசய்தரவகளுக்கறாக அவருக்கு

ஸ்நதறாத்ததிரங்கரள ஏபறடுக்கதிறறான். அவர் எததிர்கறாலைத்ததில
பசய்யவவிருக்கும கறாரியங்கரளயும எததிர்நநறாக்கதியவிருக்கதிறறான். ஆனைறால
தற்நபறாத பசய்தக்பகறாண்டிருப்பரவகரள அசட்ரடை பசய்கதிறறான். அத
முற்றதிலும சரி. அவ்வவிஷயத்ததில மனைளிதன் மறாறநவயவிலரலை . இன்னுமறாக

அநதப் நபறான்ற தறான் இருக்கதிறறான்.

238 யதர்கள அங்கு நதின்றபகறாண்டு “நதவனுக்கு மகதிரம” என்ற பசறாலலைதிக்
பகறாண்டிருந்தனைர். ஏன்? நயறாவறான் சவவிநசஷம 6ம அததிகறாரத்ததில

அவர்கள, “எங்கள பவிதறாக்கள வனைறாந்தரத்ததில மன்னைறாரவப் புசதித்தறார்கள”

என்ற கூறதினைர்.

ஆனைறால இநயச, "அவர்கள எலலைறாரும மரித்தனைர்” என்றனைர். 239

“இஸ்ரநவலைர் வனைறாந்தரத்ததில கன்மரலையவின் தண்ணநீரர குடித்தனைர்.”

240 இநயச “நறாநனை அந்தக் கன்மரலை” என்றறார். அத உண்ரம . ஆபமன்.

நமலும அவர், "நறாநனை வனைறாந்தரத்ததிலைதிருந்ததிறங்கதினை ஜெநீவ அப்பம-ஏநதன்
நதறாட்டைத்ததில இருந்த ஜெநீவ வவிருட்சம. இந்த அப்பத்ரதப் புசதிக்கதிறவன்
மரிப்பததிலரலை. அவரனை நறான் கரடைசதி நறாளளில எழுப்புநவன்” என்றறார்.

ஆனைறால அவர்களறால இன்னும அவரரக் கறாண முடியறாமல இருந்தத! அத
உண்ரம.

241 அந்த அநத நமசதியறா அங்நக நதின்ற பகறாண்டு, அவர்களுரடைய
இருதயங்களளில இருந்த அநத வறார்த்ரதகரளப் நபசதி, அநத நபறான்ற
கறாரியங்கரளச் பசய்த, தறாம தறான் நமசதியறா என்பரதக் கறாண்பவித்தறார்,

நமசதியறா என்பனைன்னை கறாரியங்கரளச் பசய்வறாநரறா அநத கறாரியங்கநள!

242 ஆயவினும அவர்கள பவின்னைறால ரககரளக் கட்டிக் பகறாண்டு, அங்நக
நதின்றபகறாண்டு, “ஹஹ! அத நமசதியறாவறாக இருக்க முடியறாத. இலலைநவ
இலரலை. அவன் சரியறானை முரறப்படி நதறான்றவவிலரலை. பறாருங்கள?

அவன் பபத்லைநகமதிலைதிருந்த வந்ததிருக்கதிறறான். அவன் முரற தவறதிப்
பவிறந்தவநனையன்றதி நவற யறாருமலலை. அத பவிசறாச அவன் நமல கதிரிரய



பசய்தபகறாண்டிருப்பதறாகும. நவற யறாருமலலை. அவன் ஒரு
ரபத்ததியக்கறாரன் என்ற எங்களுக்குத் பதரியும. அவன் ரபத்ததியம
பவிடித்தவன். அவன் ஒரு பவிசறாச பவிடித்தவன்” என்றனைர். பறாருங்கள,

அவர்களுரடைய கண்கள உண்ரமயறாகநவ அதற்கு
குருடைறாக்கப்பட்டிருந்தனை. இப்பபறாழுத.

243 ஆனைறால, அவர்கள அவர்களுரடைய தநீர்க்கதரிசதிரய
எததிர்நநறாக்கதியவிருக்கதின்றனைர். நதிச்சயம அவர்கள தநீர்க்கதரிசதிரய
பபறவறார்கள-இரு தநீர்க்கதரிசதிகள அவர்களளிடைம வருவறார்கள. அத

உண்ரம .

244 இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள, மறபடியுமறாக, இப்பபறாழுத, இந்த யதர்கள.

எடுக்கப்படுதல நதிகழ்ந்த பவின்பு உளள யதர்கள என்பரத நநீங்கள
கண்டுபகறாளள முடியும. என்னை சமபவவிக்கதிறத என்பரதக் கவனைளியுங்கள.

அத முன்னைரடையறாளமறாக உளளத. நமக்கு இங்கு நநரமதிலலைறாதபடியறால,

நறான் அததிகமறானை நநரத்ரத எடுத்தக்பகறாளள மறாட்நடைன்.

முன்னைரடையறாளமறானை.. அத “யறாக்நகறாபவின் இக்கட்டுக்கறாலைம” என்ற
அரழைக்கப்படுகதிறத. இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள. இங்குளள இந்த யதர்கள...

கவனைளியுங்கள. ஓ,...

245 நறான்-நறான்- நறான் இங்கு சதிறதித நநரம எடுத்தக் பகறாளளப் நபறாகதிநறன்.

பறாருங்கள. இவ்வவிதமறாக நறான் இரதக் கடைந்த பசலலைத் தவங்குமநபறாத,

நறான் நடுங்குகதிநறன். பறாருங்கள? கவனைளியுங்கள. இரத நநீங்கள அறதிந்த
பகறாளள நவண்டும. ஆகநவ நறான் நறான்நறான்... நலலைத நதவன் அரத
உங்களுக்கு நதிச்சயம பவளளிப்படுத்ததித் தருவறார் என்ற நறான் நதிச்சயம

நமபுகதிநறன். கவனைளியுங்கள.

246 யறாக்நகறாபு நசஷ்டை புத்ததிர பறாகத்ரத உரடையவனைறாயவிருந்தறான். அத
சரியறா? [சரபநயறார், “ஆபமன்” என்கதின்றனைர்.-ஆசதி.) அவன் பவட்க சபறாவம
பகறாண்டைன். பறாருங்கள? அவன் தன்னுரடைய தகப்பரனைநய வஞ்சதித்தறான்.

தன்னுரடைய சநகறாதரரனை வஞ்சதித்தறான். அவன் எலலைறாக்
கறாரியங்கரளயும பசய்தறான். ஆயவினும சட்டைப்படி நசஷ்டைபுத்ததிர
பறாகத்ரதப் பபற்றக்பகறாண்டைறான். ஏபனைனைளில ஏசறா அரத அவனுக்கு

வவிற்றப் நபறாட்டைறான். பவின்பு அவன் மறாமனைறாரிடைம நவரலை பசய்த, புன்ரனை



மரக் பகறாப்புகரள பவட்டி பவண்ரம நதறான்றமபடி பட்ரடைரய உரித்த,

ஆடுகள அந்தக் பகறாப்புகளுக்கு முன்பறாக புளளளியுளள குட்டிகரளப்
பபறாலைதியுமபடி பசய்தறான், ஆகநவ, ஓ, அவன் பசய்த எலலைறாக்

கறாரியங்களும, பணத்ரத சமபறாததிக்கத்தறான் என்பரத நநீங்கள அறதிவ நீர்கள.

இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள. அவன் தன் ஜெனைங்களளிடைமதிருந்த
புறமபறாக்கப்பட்டைறான்.

247 இப்பபறாழுத, தற்நபறாரதய யதர்களுக்கு அவன் ஒரு
முன்னைரடையறாளமறாயவிருக்கதிறறான். தற்கறாலை யதர்கள பணம அபகரிப்பறார்கள.

எந்த முரறயவிலைறாவத கறாச சமபறாததிக்க நவண்டுபமன்னும எண்ணம
பகறாண்டைவர்கள. பணம சமபறாததிப்பதற்பகன்ற உயவிநரறாடு உங்கள
நதறாரலையும உரித்தக் நபறாடுவறார்கள. இப்பபறாழுத, நநீங்கள இரத

அறதிவ நீர்கள. ஆனைறால அவர்கள சற்ற நறாணம பகறாண்டைவர்கள. "அவனைளிடைம
பதறாடைர்பு பகறாளளறாநத, அவன்-அவன் எலலைறாவற்ரறயும

அபகரித்தவவிடுவறான்” என்ற யதர்கரளக் குறதித்த பசறாலகதின்றனைர். ஆம,

ஐயறா. ஏன்? அவர்கள அவ்வவிதத் தன்ரம பகறாண்டைவர்களறாகநவ இருக்க
நவண்டும. அவ்வவித ஆவவிதறான் அவர்கரள ஆட்பகறாண்டுளளத.

248 அந்த சசீர்ததிருத்தக்கறாரர்கரளப் நபறான்ற, இந்த வறார்த்ரதரய
அவர்களறால புரிந்தபகறாளள முடியவவிலரலை. ஏபனைனைளில அவர்களுக்கு

மனைளிதன் ஆவவிநய அனுப்பப்பட்டைத.

249 ஆனைறால கழுகதின் கறாலைத்ததில வறார்த்ரதயும அதன் பவளளிப்பறாடும
கதிரடைக்கும. இரதப் புரிந்த பகறாண்டைவர்கள கரங்கரள உயர்த்தங்கள...

மதிகவும நலலைத. அத அருரமயறானைத, பறாருங்கள? அத நலலைத.

இப்பபறாழுத முத்ததிரரகள ததிறக்கப்படுமநபறாத, நதவன் தற்பபறாழுத என்னை
பசறாலகதிறறாபரன்றம, அவர் முன் கறாலைத்ததில என்னை பசய்தறாபரன்றம,

வருங்கறாலைத்ததில என்னை பசய்யவவிருக்கதின்றறார் என்பரதயும உங்களறால
சரியறாகக் கறாண முடியும. அத அங்கு சரியறாக இருக்கதின்றத.

250 ஆனைறால சசீர்ததிருத்தக்கறாரர் கறாலைத்ததில முன்னைறதிவவிக்கப்பட்டை
அக்கறாலைத்தக்குரிய ஆவவி அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டைதனைறால, அரதக்
கறாட்டிலும அததிகமறாக அவர்களறால அறதிந்த பகறாளள முடியவவிலரலை.

அதனைறாலதறான் அவர்கள அவ்வவிதமறாக பசயலபட்டைனைர்.



251 ஆனைறால நயறாவறான், பவுல இவர்களளின் கறாலைத்ததில, சதிங்கத்ததின் ஆவவி
அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டைத. வறார்த்ரதயறாகதிய சதிங்கநம அவர்களுடைன்

இருந்தறார்.

252 ஆகநவ பவுல வறார்த்ரதயவில நதிரலைநதின்ற, “களளச் சநகறாதரர் உங்கள
மத்ததியவில எழுமபுவறார்கள. அவர்கள ஸ்தறாபனைங்கள மற்றம எலலைறாக்

கறாரியங்கரளயும உண்டைறாக்கதிக் பகறாளவறார்கள என்ற அறதிந்ததிருக்கதிநறன்.

கரடைசதி கறாலைம வரரக்கும அவர்கள கறாணப்படுவறார்கள. அக்கறாலைம
பகறாடிய கறாலைமறாயவிருக்கும.” என்றறான். ஏன்? அவன்

தநீர்க்கதரிசதியறாயவிருந்தறான். அவனுக்குள அந்த வறார்த்ரத இருந்தத. எனைநவ
கரடைசதி கறாலைத்ததில அத எவ்வவிதம முடிவரடையும என்பரத

முன்னைறதிவவித்தத. “உங்களளிலும சதிலைர் எழுமபவி, சசீஷர்கரளத் தங்களளிடைத்ததில
இழுத்தக் பகறாளளுமபடி மறாறபறாடைறானைரவகரளப் நபறாததிப்பறார்கபளன்ற
அறதிந்ததிருக்கதிநறன்” என்ற பவும கூறதினைறான். அததறான் அந்ததிக்கதிறதிஸ்த.

அவன் கூறதினைவவிதமறாகநவ சமபவவித்தத.

253 சரபயறானைத இருளளின் கறாலைங்களளில பவிரநவசதித்த பவின்னைர்,

கவனைளியுங்கள, அத என்னைவறாயவிருந்தத? அவர்களறால ஒன்றம பசய்ய
முடியவவிலரலை. நரறாமறாபுரி மத சமபந்தமறானை ஆததிக்கத்ரதயும அரசதியல
ஆததிக்கத்ரதயும ஒருங்நக பகறாண்டைதறாயவிருந்தத. ஆகநவ அவர்கள

பறாடுபட்டு, தங்கரளப் பலைதியறாக ஒப்புக்பகறாடுப்பதலலைறாமல நவபறறான்றம
பசய்ய இயலைவவிலரலை. அவர்கள கறாரளயவின் ஆவவிரயக்

பகறாண்டிருந்தனைர். அவர்களறால அரதத்தறான் பசய்ய முடிந்தத.

அந்தவவிதமறானை ஆவவிரயத்தறான் அவர்கள பகறாண்டிருந்தனைர். நதவனுரடைய
ஆவவி, கறாரள.

254 பவின்னைர் சசீர்ததிருத்தக்கறாரர் நதறான்றதினைர். மனைளித முகம, சறாதூர்யம,

ஞறானைம உளளவர்கள. மறார்ட்டின் லூதர், ஜெறான் பவஸ்லைதி, கறாலவவின்,

ஃபவின்னைளி, நறாக்ஸ் நபறான்றவர், அவர்கள சசீர்ததிருத்தக்கறாரர்களறாயவிருந்தனைர்.

அவர்கள சசீர்ததிருத்தம பசய்த ஜெனைங்கரள பவளளிநய பகறாண்டு வந்தனைர்.

255 ஆயவினும, பவளளிவந்த ஜெனைங்கள. மறபடியும ஸ்தறாபனை முரறகரளப்
பவின்பற்றதி அரவகரள மணந்த, அவர்களுடைன் பதறாடைர்பு பகறாளளத்



பதறாடைங்கதினைர். "நவசதி” ஒருவள இருக்கதிறறாபளன்றம, அவளுக்கு
"நவசதிகுமறாரத்ததிகள” உளளனைர் என்றம நவதம கூறகதின்றத.

256 “அவள மனைந்ததிருமபுமபடி பகறாடுத்நதன். அவநளறா
மனைந்ததிருமபவவிலரலை . ஆகநவ அவரளயும அவள பவிளரளகரளயும
அவர்களுக்குரிய இடைத்ததில தளளுநவன்” என்ற நதவன் கூறதியுளளறார். அத
முற்றதிலும சரி. இப்பபறாழுத அவர் அரத நதிரறநவற்றகதிறறார் என்ற நறாம
முத்ததிரரயவில கறாண்கதிநறறாம. அங்நகதறான் அவள இருந்தறாள. அவர் அரதச்
பசய்கதிறறார். அவர் நதிச்சயம அரதச் பசய்வறார் என்ற நறாம கறாண்கதிநறறாம.

அவர்கபளலலைறாரும அவ்வழைதிநய பசன்ற பகறாண்டிருக்கதின்றனைர்.

257 ஆனைறால ஜெநீவபுஸ்தகத்ததில பபயர் எழுதப்பட்டை அரனைவரரயும நதவன்
அரழைப்பறார். அவர்கள அதற்குச் பசவவி பகறாடுப்பறார்கள. “என் ஆடுகள என்
சத்தத்ததிற்குச் பசவவிபகறாடுக்கும” என்ற இநயச கூறதினைறார். நறாம பசய்ய
நவண்டிய ஒநர ஒரு கறாரியம. அத பசமமறதியறாடுகளுக்கு குரல
பகறாடுப்பதறாகும. அக்குரரலை பவளளறாடுகள அறதிந்தபகறாளளறாத.

கவனைளியுங்கள. ஆனைறால, நநீங்கள பறாருங்கள, பசமமறதியறாட்டின் அரழைப்பு,

என் ஆடுகள என் சத்தத்ததிற்கு பசவவிபகறாடுக்கும. ஏன்? சத்தம என்றறால
என்னை? சத்தம என்றறால என்னை என்ற நறான் உங்களுக்கு கூறதிடை

வவிருமபுகதிநறன். சத்தம என்பத ஆவவிக்குரிய அரடையறாளமறாயவிருக்கதிறத.

258 நதவன் நமறாநசயவிடைம, "முந்ததினை அரடையறாளத்ததின் சத்தத்ரத அவர்கள
கண்டு உன்ரனை நமபறாமலும உனைக்குச் பசவவி பகறாடைறாமலும நபறானைறால,

பவிந்ததினை அரடையறாளத்ரத சத்தத்ரத கண்டு நமபுவறார்கள.” என்ற கூறதினைறார்.

259 “என் ஆடுகள என் சத்தத்ததிற்கு பசவவி பகறாடுக்கும” என்றறார். கரடைசதி
நறாட்களளில இவ்வவித அரடையறாளங்கள சமபவவிக்குமநபறாத, நதவனுரடைய
ஆடுகள அறதிந்தபகறாளளும. ஆம, ஐயறா. பறாருங்கள? அவர்கள அவர்கள
அரத அரடையறாளம கண்டு பகறாளவறார்கள. “என் ஆடுகள என்ரனை
அறதிந்ததிருக்கதின்றனை.” பறாருங்கள? “அரவ அன்னைளியனுக்குப் பவின்
பசலவததிலரலை.” இக்கறாலைத்தக்குரிய ரூபகறாரப்படுத்தப்பட்டை ஒரு

அரடையறாளத்ரத அரவகள கண்டு பகறாளளும. இப்பபறாழுத, இப்பபறாழுத
கவனைளியுங்கள, 260 இப்பபறாழுத யறாக்நகறாரபக் கவனைளியுங்கள. நநீங்கள
அறதிந்த பகறாளளுகதின்ற முதல கறாரியம என்னைபவனைளில தன் பசறாந்த



நதசத்தக்கு (எங்நக?) ததிருமப நவண்டுபமன்ற வறாஞ்ரச
அவனுக்குண்டைறானைத.

261 ஓ, இஸ்ரநவல ஜெனைங்களுக்கும அநத வறாஞ்ரச இப்பபறாழுத
உண்டைறாயவிருக்கதிறத! அததறான் இஸ்ரநவலைருக்கு உண்டைறாகதியுளளத.

யறாக்நகறாபு தறான் இஸ்ரநவல. அவனுரடைய பபயர் இஸ்ரநவல என்ற
மறாற்றப்பட்டைத என்ற நநீங்கள அறதிவ நீர்கள. பறாருங்கள? அவர்.

262 அவன் ஏமறாற்றதல, ததிருடுதல நபறான்ற முரறகரளக் ரகயறாண்டு
அவன் தன் உறவவினைர், மற்றவரிடைமதிருந்த பணம சமபறாததித்தறான்.

பறாருங்கள? அவன் அரதநய பசய்தறான்.

263 ஆகநவ பவிறகு, தன் நதசத்தக்குத் ததிருமப நவண்டுபமன்ற வறாஞ்ரச
அவனுரடைய இருதயத்தக்குள உண்டைறானைத. அவ்வறாற ததிருமபவிச் பசலலும
வழைதியறாய் அவன் நதவரனைச் சந்ததித்தறான். அப்பபறாழுத அவன் பபயர்
மறாற்றப்பட்டைத. பறாருங்கள? ஆனைறால இந்த நநரத்ததில அவன் மதிகவும
கரளப்புற்றதிருந்தறான், ஏபனைன்றறால, ஏசறா அவரனைப் பவின்பதறாடைர்ந்த
வந்தபகறாண்டிருந்தபடியறால அவன் பயந்த நபறாயவிருந்தறான். புரிகதிறதறா?

264 ஆகநவ, கவனைளியுங்கள, ஏசறாவுடைன் பண வவிவறாகரத்ததில ஒரு
உடைன்படிக்ரக பசய்தபகறாளள முயற்சதித்தறான். யதர்களும அவ்வறாநற
நரறாமறாபுரியவிடைன் பண வவிவகறாரத்ததில உடைன்படிக்ரக பசய்தபகறாளவறார்கள.

இரதக் கவனைளியுங்கள. ஆனைறால ஏசறாவுக்கு யறாக்நகறாபவின் பணம
அவசதியமதிலலைறாமல இருந்தத. அவ்வறாநற நரறாமறாபுரி உலைக

பசலவமரனைத்ரதயும பகறாண்டுளளதறால அதற்கு யதர்களளின் பணம
அவசதியமதிரறாத. பறாருங்கள? அத பசயலபடைவவிலரலை.

265 யறாக்நகறாபு தனைக்குண்டைறாயவிருந்த இக்கட்டு கறாலைத்ததில ஒரு மனைளிதனுடைன்
நபறாரறாடி, உண்ரமயறானைரதப் பவிடித்தக் பகறாண்டைறான் என்பரத நறாம

கறாண்கதிநறறாம. அங்கு ஒரு மனைளிதன் வந்தறார். யறாக்நகறாபு தன் கரங்களறால
அவரர இறகப் பவிடித்தக்பகறாண்டு அவரரப் நபறாகவவிடைவவிலரலை. அந்த
நபநரறா, "நறான் நபறாகட்டும, பபறாழுத வவிடிகதிறத” என்றறார். ஓ! அந்த பபறாழுத

வவிடியும நநரம, பறாருங்கள? கறாரலை வவிடியப் நபறாகதின்றத.



266 ஆனைறால யறாக்நகறாபு அந்த மனைளிதனைளிடைம, “நறான்- நறான் உமரமப் நபறாக
வவிடைமறாட்நடைன், உமமறால நபறாகமுடியறாத. நறான் உமமுடைநனை
இருக்கப்நபறாகதிநறன்.” பறாருங்கள? "கறாரியங்கள இப்பபறாழுத

மறாறநவண்டும” என்றறான்.

267 இவன் ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம நபர்களுக்கு
முன்னைரடையறாளமறாயவிருக்கதிறறான். அவர்கள பணம சமபறாததிக்கும வழைதிரய
வகுக்கும யதர்கள. அவர்கள உண்ரமயறானை கறாரியத்ரதப் பவிடித்தக்
பகறாளளுமநபறாத, நமறாநசயும எலைதியறாவும அங்கதிருப்பறார்கள. ஆபமன்.

இஸ்ரநவலைதின் நகறாத்ததிரங்கரளச் நசர்ந்த இந்த ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த
நறாலைறாயவிரம நபர்களும பதரிந்பதடுக்கப்படும வரர அவர்கள நதவனுடைன்

நபறாரறாடுவறார்கள.

268 இத உபத்ததிரவ கறாலைமறாகதிய “யறாக்நகறாபவின் இக்கட்டுக் கறாலைத்ததில”

நதிகழும. பறாருங்கள? (ஓ எவ்வளவு அற்புதமறாயுளளத)

269 அப்பபறாழுததறான். ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம நபர்
அரழைக்கப்படுகதின்றனைர். அத இரு தநீர்க்கதரிசதிகளும நயறாவறான்
ஸ்நறான்ரனைப் நபறான்ற, “பரநலைறாக ரறாஜ்யம சமமீபமறாயவிருக்கதிறத.

இஸ்ரநவநலை மனைந்ததிருமபு” என்ற பவிரசங்கதிப்பறார்கள. எதனைளின்ற அவர்கள
மனைந்ததிருமப நவண்டும. "அவர்கள பறாவத்ததினைளின்றம

அவவிசவறாசத்ததினைளின்றம நதவனைளிடைத்ததில ததிருமப நவண்டும.” 270

இப்பபறாழுத, நறாம இங்கு ஒன்ரற ஞறாபங்பகறாளள நவண்டும.

இயற்ரகக்குச் சமபவவிக்கும இமமகத்தறானை கறாரியங்கள ஏற்கனைநவ
சமபவவித்தளளனை. அத பன்னைளிரண்டைறாம வசனைத்ததில கூறப்பட்டுளளத.

“சூரியன் கறப்புக் கமபளளிரயப்நபறால கறத்தத.”

271 இப்பபறாழுத இரத ஒப்பவிட்டுப் பறார்ப்நபறாம. இப்பபறாழுத, இத
இஸ்ரநவலைருக்கு நதிகழ்கதின்றத. புறஜெறாததிகளுக்கலலை என்பரத நதிரனைவவில
பகறாளளுங்கள. இப்பபறாழுத நறான் அரத உங்களுக்குக் கறாண்பவிக்கட்டும.

இப்பபறாழுத இத அந்த ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம நபர்
அரழைக்கப்படும கறாலைமறாகும என்ற நறான் உங்களளிடைம கூறதிநனைன் என்பரத

நநீங்கள நதிரனைவவில பகறாளளுங்கள. பறாருங்கள? இமமுரற இந்த



உபத்ததிரவம தறான் அரதச் பசய்கதின்றத. உபத்ததிரவ கறாலைத்ததில என்னை
நநரிடுகதிறத என்பரத இவ்வசனைம வவிவரிக்கதிறத.

272 இப்பபறாழுத, யறாத்ததிரறாகமம. 10:21-23 வசனைங்கரளப் பறார்ப்நபறாம.

இங்நக கவனைளிக்குமபபறாழுத.. இஸ்ரநவல ஜெனைங்கள எகதிப்ரத வவிட்டு
புறப்படுவரத யறாத்ததிரறாகமம எடுத்தரரக்கதிறத. யறாத்ததிரறாகமம 10-ம
அததிகறாரம 21-23-ம வசனைங்கள, அவர்கள புறப்படும முன்னைர் என்னை

நதிகழ்ந்தபதன்ற பறார்ப்நபறாம. இந்த குறதிப்புகரள நறான் எழுதமநபறாத சதிலை
சமயங்களளில நவபறறான்நறறாடு இரணக்கும அளவவிற்கு நறான் உணர்ச்சதி
வசப்பட்டு சத்தமதிடைத் பதறாடைங்கதிநனைன். சரி. யறாத்ததிரறாகமம 10:21-23 சரி. நறாம

இப்பபறாழுத 21 முதல 23ம வசனைம வரர பசன்ற பறார்ப்நபறாம.

அப்பபறாழுத கர்த்தர் நமறாநசரய நநறாக்கதி: தடைவவிக்பகறாண்டிருக்கத்தறானை
இருள எகதிப்த நதசத்ததின்நமல உண்டைறாக்குமபடிக்கு, உன் ரகரய

வறானைத்ததிற்கு நநரறாக நநீட்டு என்றறார்.

நமறாநச தன் ரகரய வறானைத்ததிற்கு நநரறாக நநீட்டினைறான்; அப்பபறாழுத எகதிப்த
நதசம எங்கும மூன்றநறாள மட்டும கறாரிருள உண்டைறாயவிற்ற, (பறாருங்கள)

இப்பபறாழுத, மூன்ற நறாள மட்டும ஒருவரர ஒருவர் கறாணவும இலரலை ,

ஒருவரும தமமதிடைத்ரத வவிட்டு எழுந்ததிருக்கவும இலரலை; இஸ்ரநவல
புத்ததிரர் யறாவருக்குநமறாபவனைளில அவர்கள வறாசஸ்தலைங்களளிநலை பவளளிச்சம

இருந்தத.

273 கவனைளியுங்கள. சூரியன் கறப்புக் கமபளளிரயப் நபறாலைக் கறத்தத”

என்பத இங்நக சரியறாக வருவரதக் கவனைளியுங்கள. பறாருங்கள? அநத
கறாரியம இயற்ரகயவில சமபவவிக்கும. இரவ, எரதக் கறாண்பவிக்கதின்றத?

என்னை? இவ்வவிதம இயற்ரகக்குச் சமபவவிக்குமபபறாழுத, இஸ்ரநவலைரரத்
நதவன் அரழைக்கும தருணம வந்தவவிட்டைத என்பரதப் பறாருங்கள? நதவன்
இஸ்ரநவரலை அரழைக்கதிறறார். இப்பபறாழுத, "சூரியன் கறப்புக் கமபளளிரயப்
நபறாலைக் கறத்தத.” இப்பபறாழுத, அவர்கள சத்தருவறாகதிய எகதிப்ரத வவிட்டு
இஸ்ரநவல ஜெனைங்கள பவளளிவரும தருணம வந்தநபறாத, எகதிப்ரத இருள
சூழ்ந்தத. இப்பபறாழுத இங்கு நரறாமறாபுரியவின் கரங்களளிலைதிருந்த அவர்
அவர்கரள வவிடுவவிக்கதிறறார். அவர்கள நரறாமறாபுரியுடைன் ஏற்கனைநவ

உடைன்படிக்ரக பசய்த பகறாண்டிருப்பறார்கள. அததினைளின்ற அவர்கள வவிடுபடை
நவண்டும. அநத கறாரியம தறான் இங்நக சமபவவிக்கதின்றத. அநத வறாரத



உண்டைறாகதின்றத என்பரதக் கவனைளிக்கவும. அநத வறாரதகளதறான்,

வறாரதகளளின் அந்த நநரத்ததில அவர்கள அரழைக்கப்படுகதின்றனைர்.

274 அந்த புறஜெறாததிகள கூட்டைத்ரத அத வறாததிக்கும. எனைக்கு நநரம
இருந்தறால, ரகவவிடைப்பட்டை புறஜெறாததி சரபகளுக்கு என்னை நநரிடுபமன்பரத

நறான் உங்களுக்குக் கறாண்பவிப்நபன்.

275 "வலுசர்ப்பம, சறாத்தறான் ஸ்ததிரீயவின் நமல (யதர், இஸ்ரநவலைர்)

(நகறாபங்பகறாண்டு) வறாயவிலைதிருந்த ஒரு நததிநபறான்ற பவளளத்ரத
கணக்கற்ற ஜெனைத்பதறாரக ஊற்றதிவவிட்டைத. அந்த பவளளம ஸ்ததிரீயவின்
சந்தததியறானை மற்றவர்களுடைன் யுத்தம பண்ணப்நபறாயவிற்ற” என்ற நவதம
கூறகதின்றத. பவளளிப்படுத்தல 13-ம அததிகறாரம. இப்பபறாழுத, அங்கு

பறாருங்கள, அத நமக்கு. அப்பபறாழுத இஸ்ரநவல தன்னுரடைய... நரறாமறாபுரி
தன்னுரடைய நசரனைரய ஸ்தநீரீயவின் சந்தததியறானை மற்றவர்களுடைன் யுத்தம
பசய்ய அனுப்புகதிறத. 276 இப்பபறாழுத. கவனைளியுங்கள. முதன் முரற,

இஸ்ரநவலைரர அவர்களுரடைய சத்தருவவின் கரங்களளிலைதிருந்த அவர்
வவிடுவவித்தநபறாத, சூரியன் கறத்தத. இப்பபறாழுத உபத்ததிரவ கறாலைத்ததின்

முடிவவிலும அதநவ இரண்டைறாம முரற சமபவவிக்கதிறத.

277 இப்பபறாழுத தறானைளிநயல 12-ம அததிகறாரத்ததில நமக்கு சமயமதிருந்தறால
அரதப் படிக்கலைறாம. தறானைளிநயல, 12-வத12வத வசனைம. அதறாவத 12வத
அததிகறாரம. புஸ்தகத்ததில எழுததியவிருக்கதிறவர்களறாகக் கறாணப்படுகதிற
அரனைவரும வவிடுவவிக்கப்படுவறார்கள என்ற எழுதப்பட்டிருக்கதிறத.

எழுபதறாம வறாரத்ததின் முடிவவில இஸ்ரநவலைர் வவிடுவவிக்கப்பட்டிருக்கும
கறாலைத்ரதக் குறதித்த தறானைளிநயல இங்கு குறதிப்பவிடுகதின்றறான் என்பரத
நதிரனைவவில பகறாளளுங்கள. அவர்கள வவிடுவவிக்கப்படைவவிருக்கும கறாலைம

இதநவயறாகும. இப்பபறாழுத, கவனைளியுங்கள. தறானைளிநயல 12ம அததிகறாரத்ரத
ஒரு நதிமதிடைம பறார்ப்நபறாம.

உன் ஜெனைத்ததின் புத்ததிரருக்கறாக (பறாருங்கள, அத யதர்கள) நதிற்கதிற பபரிய
அததிபததியறாகதிய மதிகறாநவல அக்கறாலைத்ததிநலை எழுமபுவறான். யறாபதறாரு

ஜெறாததியறாரும நதறான்றதினைத முதல அக்கறாலை மட்டும உண்டைறாயவிரறாத ஆபத்தக்
கறாலைம வரும.



278 மத்நதயு 24-ம அததிகறாரத்ததில இநயச கூறதியுளளரத இதனுடைன்
ஒப்பவிட்டுப் பறாருங்கள. "ஏபனைனைளில உலைகமுண்டைறானைத முதல இத

வரரக்கும சமபவவித்ததிரறாததம, இனைளிநமல சமபவவியறாததமறானை மதிகுந்த
உபத்ததிரம அப்பபறாழுத உண்டைறாயவிருக்கும.” ஆறறாம முத்ததிரரரயயும
கவனைளியுங்கள. பறாருங்கள, அநத கறாரியம, இரவ யறாவும உபத்ததிரவ

கறாலைத்ரதக் குறதிக்கப்படுகதின்றனை. கவனைளியுங்கள.

அக்கறாலைத்ததிநலை (அதறாவத தறானைளிநயல கரடைசதி ஏழு வருடைங்களளின்
பவிற்பகுததியவில) புஸ்தகத்ததில எழுததியவிருக்கதிறவர்களறாகக் கறாணப்படுகதிற

உன் ஜெனைங்கள

அரனைவரும வவிடுவவிக்கப்படுவறார்கள.

279 அதறாவத ஆட்டுக்குட்டியறானைவரின் ஜெநீவபுஸ்தகத்ததில
பபயபரழுதப்பட்டுளள முன்குறதிக்கப்பட்டைவர்கள அந்த நநரத்ததில

வவிடுவவிக்கப்படுவர். நநீங்கள பறாருங்கள.

பூமதியவின் தூளளிநலை நதித்ததிரர பண்ணுகதிறவர்களறாகதிய அநநகரில சதிலைர்
நதித்ததிய ஜெநீவனுக்கும, சதிலைர் நதித்ததிய நதிந்ரதக்கும இகழ்ச்சதிக்கும வவிழைதித்த

எழுந்ததிருப்பறார்கள.

இப்பபறாழுத, ஞறானைவறான்கள ஆகறாயமண்டைலைத்ததின் ஒளளிரயப்நபறாலைவும,

அநநகரர நநீததிக்குட்படுத்தகதிறவர்கள நட்சத்ததிரங்கரளப்நபறாலைவும
என்பறன்ரறக்குமுளள

சதறாகறாலைங்களளிலும பவிரகறாசதிப்பறார்கள.

280 அதன் பவின்பு அவர் தறானைளிநயலைதிடைம “புஸ்தகத்ரத முத்ததிரரநபறாடைக்”

கூறதினைறார். தறானைளிநயல, கறாலைம வரர இரளப்பறாற நவண்டும.

281 இப்பபறாழுத நநீங்கள மரித்தறாலும அலலைத உயவிருடைன் இருந்தறாலும
யறாபதறாரு வவித்ததியறாசமதிலரலை. பறாருங்கள?... ஏபனைனைளில எப்படியறாயவினும
நநீங்கள உயவிநரறாடு எழுந்ததிருப்பபீர்கள. பறாருங்கள? கதிறதிஸ்தவனுக்கு மரணம
என்பத ஒன்றமதிலரலை. ஏபனைனைளில அவன் மரிப்பநதயவிலரலை . பறாருங்கள?



282 இப்பபறாழுத புஸ்தகத்ததில எழுததியவிருக்கதிறவர்களறாகக் கறாணப்படும
அரனைவரும வவிடுவவிக்கப்படுவறார்கபளன்ற தறானைளிநயல 12-ம அததிகறாரம

எடுத்தரரக்கதின்றத.

283 உபத்ததிரவ கறாலைத்ததிற்குப் பவிறகு நதவன் தமத இரண்டைறாம குமறாரனைறானை
இஸ்ரநவலைரர வவிடுவவிக்கதிறறார். பறாருங்கள, இரண்டைறாம முரற,

இஸ்ரநவல அவருரடைய குமறாரன் என்பரத நநீங்கள அறதிவ நீர்கள.

இஸ்ரநவல நதவனுரடைய குமறாரன், எனைநவ எகதிப்ததில அவர்
பசய்தவவிதமறாகநவ, உபத்ததிரவ கறாலைத்ததில அவர் அவரனை வவிடுவவிக்கப்

நபறாகதிறறார்.

284 இப்பபறாழுத இரத நறாம பமய்ப்பவிக்குமுன்பறாக, இங்கு சற்ற
நதிறத்ததிவவிட்டு, அநதறாடுகூடை நவபறறான்ரறப் பறார்ப்நபறாம. இப்பபறாழுத,

இங்நக கவனைளியுங்கள. இந்த இரண்டு தநீர்க்கதரிகரளக் கவனைளியுங்கள.

அவர்கள என்னை பசய்வறார்கள என்பரதப் பறாருங்கள-நமறாநச எகதிப்ததில
பசய்தத நபறான்ற, "என்னைளிடைத்ததில... ஒரு அளவுநகறால பகறாடுக்கப்பட்டைத.”

பவளளிப்படுத்தல 11:3-ம வசனைம.

என்னுரடைய இரண்டு சறாட்சதிகளும இரட்டு வஸ்ததிரமுடுத்ததிக்
பகறாண்டிருக்கதிறவர்களறாய், ஆயவிரத்ததிற்கு நூற்றறபத நறாளளவும
தநீர்க்கதரிசனைஞ்பசறாலலுமபடி அவர்களுக்கு அததிகறாரம பகறாடுப்நபன்.

பூநலைறாகத்ததின் ஆண்டைவருக்கு முன்பறாக நதிற்கதிற இரண்டு ஒலைதிவ
மரங்களும...

285 பசருபறாநபல ஆலையத்ரத மமீண்டும கட்டுவறான் என்பபதலலைறாம
உங்களுக்கு நதிரனைவவிருக்கதிறதறா?

இரண்டு வவிளக்குத் தண்டுகளும இவர்கநள. ஒருவன் அவர்கரளச்
நசதப்படுத்த மனைதறாயவிருந்தறால, அவர்களுரடைய வறாயவிலைதிருந்த அக்கதினைளி

புறப்பட்டு
அவர்களுரடைய சத்தருக்கரளப் பட்சதிக்கும.

286 கதிறதிஸ்தவவின் வறாயவிலைதிருந்த பட்டையம- வறார்த்ரத – புறப்படுகதிறத
என்பத நதிரனைவவிருக்கதிறதறா?



அவர்களுரடைய சத்தருக்கரளப் பட்சதிக்கும. அவர்கரளச் நசதப்படுத்த
மனைதறாயவிருக்கதிறவன் எவநனைறா அவன்
அப்படிநய பகறாலலைப்படை நவண்டும.

287 இப்பபறாழுத, "அக்கதினைளி” என்னை என்பரத நறாம அறதிநவறாம.

பவளளிப்படுத்தல19-ம அததிகறாரத்ததில "கதிறதிஸ்தவவின் வறாயவிலைதிருந்த பட்டையம
புறப்பட்டுச் பசலலுகதிறபதன்ற” நறாம பறார்த்நதறாம. அத நதவனுரடைய
வறார்த்ரத. அத சரியறா? வறார்த்ரத! ஓ, நறாரள இரவவின் முத்ததிரரக்கறாக

நநீங்கள இந்த தனைளிப்பபறாருட் கூற்ரற (this material) இப்பபறாழுத
பபறவ நீர்களறானைறால! பறாருங்கள. நதவன் தம சத்தருக்கரள அவருரடைய

வறார்த்ரதயவினைறால நதிர்மூலைமறாக்குகதின்றனைர்.

288 இப்பபறாழுத, இங்கு கவனைளியுங்கள. இவ்வவிரண்டு தநீர்க்கதரிசதிகளும
தநீர்க்கதரிசனைம உரரக்குமநபறாத யறாரறாகதிலும அவர்களளிடைம தவறறாக நடைந்த
பகறாண்டைறால, அவர்களுக்குத் தநீங்கதிரழைக்க முற்பட்டைறால, "அவர்களுரடைய
வறாயவிலைதிருந்த அக்கதினைளி புறப்படுகதின்றத.” பரிசத்த ஆவவியவின் அக்கதினைளி-
வறார்த்ரத . வறார்த்ரதநய நதவன் வறார்த்ரதநய அக்கதினைளி. வறார்த்ரதநய

ஆவவி. பறாருங்கள? “அவர்கள வறாயவிலைதிருந்த புறப்படுகதின்றத.”

289 நமறாநசரயப் பறாருங்கள. அவனுரடைய வறாயவிலைதிருந்த என்னைப்
புறப்படுகதிறத என்பரதப் பறார்ப்நபறாம. எகதிப்ததில இந்த இஸ்ரநவலைரர
அவர்கள மதிக நமறாசமறாக நடைத்ததிக்பகறாண்டிருந்தனைர். அவர்கரள
பறார்நவறான் நபறாகவவிடைவவிலரலை, நதவன் அப்பபறாழுத அவருரடைய

வறார்த்ரதகரள நமறாநசயவின் வறாயவில நபறாட்டைறார். பறாருங்கள, நதவனுரடைய
சதிந்தரனைகள நமறாநசயவின் இருதயத்ததிற்குள நுரழைந்தனை. அரவகரள

உச்சரிக்க நமறாநச அங்கு பசலகதின்றனைர். அப்பபறாழுத அரவ நதவனுரடைய
வறார்த்ரதயறாக ஆகதின்றத. அவன் தன் ரகரய நநீட்டி, “வண்டுகள

உண்டைறாகக்கடைவத” என்ற கட்டைரளயவிட்டைறான். அப்பபறாழுத வண்டுகள
உண்டைறாயவினை. இங்கு பறாருங்கள.

ஒருவன் அவர்கரளச் நசதப்படுத்த மனைதறாயவிருந்தறால, அவர்களுரடைய
வறாயவிலைதிருந்த புறப்பட்டு, அவர்களுரடைய

சத்தருக்கரளப் பட்சதிக்கும.



290 பறாருங்கள? அவர்கள எரத நவண்டுமறானைறாலும நபசலைறாம, அங்நக அத
உடைநனை சமபவவிக்கும. ஆபமன்!

யறாரறாகதிலும அவர்கரளச் நசதப்படுத்த முயன்றறால,

அவர்கள இவ்வவிதம பகறாலலைப்படை நவண்டும.

291 சநகறாதரநனை, நதவன் அங்கு கறாட்சதியவில ஆததிக்கம பகறாளகதிறறார்.

"அவர்கள தநீர்க்கதரிசனைஞ் பசறாலலைதி வருகதிற நறாட்களளில மரழை
பபய்யறாதபடிக்கு வறானைத்ரத அரடைக்க அவர்களுக்கு

அததிகறாரமுண்டு .”

292 எலைதியறா, அரத எங்ஙனைம பசய்ய நவண்டுபமன்பரத அவன் அறதிவறான்.

ஏபனைனைளில ஏற்கனைநவ அவன் அரதச் பசய்ததிருக்கதிறறான். ஆபமன்!

நமறாநசயும அரத எப்படி பசய்ய நவண்டும என்பரத அறதிவறான்.

ஏபனைன்றறால அவன் அரத ஏற்கனைநவ பசய்ததிருக்கதிறறான். அதற்கறாகநவ
அவர்கள பறாதகறாக்கப்பட்டிருக்கதின்றனைர். இப்பபறாழுத...ஆபமன்! 293 ஒரு
நலலை கறாரியத்ரத உங்களளிடைம இப்பபறாழுத என்னைறால கூற முடியும.

ஆனைறால நறாரள இரவுக்கறாக அரத ஒதக்கதிரவத்த வவிடுகதிநறன். பறாருங்கள
சரி.

“அவர்கள தண்ணநீர்கரள இரத்தமறாக மறாற்றவும, தங்களுக்கு
நவண்டுமநபறாபதலலைறாம பூமதிரயச் சகலைவவித வறாரதகளறாலும

வறாததிக்கவும அவர்களுக்கு
அததிகறாரமுண்டு .”

294 அத என்னை? நதவனுரடைய வறார்த்ரதநயயன்றதி நவபறத இரவகரளக்
பகறாண்டு வர முடியும? இயற்ரகக்கு அவர்கள வவிருமபவினை எரதயும
பசய்யலைறாம. அத இங்நக உளளத. அவர்களதறான் ஆறறாம முத்ததிரரயவின்
கசீழ் சமபவவிப்பரவகரளச் பசய்கதின்றனைர். அரதத் ததிறக்கதின்றனைர்.
நதவனுரடைய வலலைரமயறானைத இயற்ரகரயத் தரடை பசய்கதின்றத.

பறாருங்கள? ஆறறாம முத்ததிரர முழுவதநம இயற்ரகரயத் தரடை பசய்யும
பசயலகளறாம. உங்களுக்கு இப்பபறாழுத புரிகதின்றதறா? (சரபநயறார்,

“ஆபமன்” என்கதின்றனைர்.-ஆசதி.] அததறான் ஆறறாம முத்ததிரர. அரதச்
பசய்கதின்றவர்கள யறார்? எடுக்கப்படுதல நதிகழ்ந்த பவின்பு நதறான்றம

இவ்வவிரண்டு தநீர்க்கதரிசதிகள, நதவனுரடைய வலலைரமரயக் பகறாண்டு,



நதவனுரடைய வறார்த்ரதயவின் மூலைம, இயற்ரகரயத் தரடை
பசய்கதின்றனைர். அவர்கள நவண்டுமறானைறால பூகமபங்கரள அனுப்பலைறாம,

சந்ததிரரனை இரத்தமறாக்கவும, சூரியரனை அஸ்தமதிக்கவும நவபறரதயும
கட்டைரளயவிடைலைறாம. ஆபமன்!

295 அங்நகதறான் கறாரியம பறாருங்கள. அங்நகதறான் கறாரியம பறாருங்கள.

பறாருங்கள? சரபயவின் கறாலைத்ததில முத்ததிரரகள ததிறக்கப்படுவரதப்
பறாருங்கள. ஐந்தறாம முத்ததிரர உயவிர்த்ததியறாகம பசய்த யதர்கரளக்

குறதிக்கதின்றத என்பரத நறாம அறதிந்த பகறாண்நடைறாம.

296 இப்பபறாழுத இவ்வவிரண்டு தநீர்க்கதரிகளும நதவனுரடைய
வறார்த்ரதரயக் பகறாண்டைவர்களறாய், அவர்கள வவிருமபவினை யறாரவயும
இயற்ரகக்குச் பசய்கதின்றனைர். அவர்கள பூமதிரய அரசக்கதின்றனைர். யறார்
இவ்வவிதம பசய்வறார்கள என்பத நமக்குத் பதளளிவறானைத. அத நமறாநசயும
எலைதியறாவும, அவர்களளிருவரும தறாங்கள ஏற்கனைநவ பசய்த ஊழைதியத்ரத
மறபடியும பசய்கதின்றனைர். ஓ, என்நனை! இப்பபறாழுத நநீங்கள அரத

புரிந்தபகறாளளுகதிறநீர்களறா? [சரபநயறார், "ஆபமன்” என்கதின்றனைர்.-ஆசதி.)
ஆறறாம முத்ததிரர என்னை என்பத உங்களுக்கு புரிகதிறதறா? இரண்டு

தநீர்க்கதரிசதிகளும அரதச் பசய்கதின்றனைர். இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள. அத
உங்கரள ததினைறச் பசய்ய நவண்டைறாம. இந்த ஆறறாம முத்ததிரரரயத்
ததிறந்தத யறார்? தநீர்க்கதரிசதிகள! ஆபமன். பறாருங்கள? வ்ய! ஆபமன்.

அங்நகதறான் கறாரியம. பறாருங்கள.

297 சநகறாதரநனை, ஓ, நறாம கழுகதின் நறாட்களளில ஜெநீவவித்தக்
பகறாண்டிருக்கதிநறறாம. நறாம உயர நமகங்கள நடுவவில உளநளறாம.

298 அந்த தநீர்க்கதரிசதிகள ஆறறாம முத்ததிரரயவின் சமபவங்கரள
நதிகழ்த்ததினைர். அரவகரளச் பசய்ய அவர்களுக்கு வலலைரம

பகறாடுக்கப்பட்டைத. ஆபமன்! அநதறா உங்கள ஆறறாம முத்ததிரரயவின்
இரகசதியம இப்பபறாழுத பவளளியறாகதிக் பகறாண்டிருக்கதின்றத.

பறாருங்கள?



299 இப்பபறாழுத நறாம இங்நக இரத நதிறத்தநவறாம. இரவ சமபவவிக்கும
என்பதறாய் இநயச கூறதியுளளறார். பரழைய ஏற்பறாட்டிலும எநசக்கதியல

நபறான்ற பண்ரடைய தநீர்க்கதரிசதிகபளலலைறாரும இரவ சமபவவிக்கும என்நற
கூறதியுளளனைர்.

300 இங்நக ஆறறாம முத்ததிரர ததிறக்கப்பட்டைத. அவர்கள, “அத ஒரு
இரகசதியமறானை கறாரியமறாயுளளத. யறார் அரத பசய்தத?” என்ற

நகட்கதிறறார்கள.

301 இநதறா அதனுரடைய இரகசதியம, அந்த இரண்டு தநீர்க்கதரிகள அரத
பசய்வதறாக நறாம இப்பபறாழுத அறதிந்த பகறாண்நடைறாம. நவதம அவ்வறாநற
கூறகதின்றத. அவர்கள எரத நவண்டுமனைறாலும இயற்ரகக்குச்
பசய்யலைறாம. அவர்கள முன்பு பசய்தரவகரளநய அப்பபறாழுதம
பசய்கதின்றனைர். ஆபமன். ஏபனைனைளில அரத எவ்வவிதம பசய்ய

நவண்டுபமன்பரத அவர்கள அறதிந்ததிருக்கதின்றனைர். ஆபமன்! மகதிரம!

302 இதரனை நறான் கண்டைநபறாத, என் ஆசனைத்ரத வவிட்டு எழுந்ததிருந்த
இங்குமங்குமறாக நடைந்த, “கர்த்தறாநவ, பரநலைறாகப் பவிதறாநவ! எப்படியறாய் நறான்

உமக்கு நன்றதி பசலுத்தகதிநறன்” என்ற கூறதி எண்ணவிப்பறார்த்நதன்.

303 அத அங்நக இருக்கதின்றத. அதநவதறான். அவர்கள அந்த ஆறறாவத
முத்ததிரரரயத் ததிறந்தறார்கள. ஆபமன்! இரண்டு தநீர்க்கதரிசதிகரளயும
கவனைளியுங்கள. “யறாரறாகதிலும அவர்கரளச் நசதப்படுத்த முயன்றறால,

அவர்கள வறாயவிலைதிருந்த அக்கதினைளி புறப்படுகதின்றத.” நதவனுரடைய
வறார்த்ரத , பரிசத்த ஆவவியறானைவர் அப்நபறாஸ்தலைர் நமல வருகதின்றறார்.
நநீங்கள பறாருங்கள? “அக்கதினைளி அவர்கள வறாயவிலைதிருந்த புறப்படுகதின்றத.”

304 இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள. பவளளிப்படுத்தல 19-ம அததிகறாரத்ததில நறாம
அரதநய கறாண்கதிநறறாம. “கதிறதிஸ்தவவின் வறாயவிலைதிருந்த ஒரு பபரிய
பட்டையம புறப்படுகதின்றத,” நதவனுரடைய வறார்த்ரத, அரதக்

கவனைளித்தநீர்களறா? கதிறதிஸ்த வருமநபறாத “அவர் சத்தருக்கரள அதன்
மூலைம நதிர்மூலைமறாக்குகதிறறார்.” நறான் கூறவத சரியறா? (சரபநயறார், “ஆபமன்”

என்கதின்றனைர்.-ஆசதி.] இப்பபறாழுத அவர் புறப்பட்டு வந்த பகறாண்டிருக்கதிறறார்.

இப்பபறாழுத அவரரக் கவனைளியுங்கள. சரி.



இவ்வவிரண்டு தநீர்க்கதரிசதிகளும தநீர்க்கதரிசனைம உரரக்கும நறாட்களளில மரழை
பபய்யறாதபடிக்கு வறானைத்ரத அரடைக்க

அவர்களுக்கு அததிகறாரம பகறாடுக்கப்படுகதின்றத.

305 இயற்ரகரய அவர்கள தரடை பசய்கதின்றனைர். இப்பபறாழுத மரழை
பபய்யதபடிக்கு எலைதியறா எவ்வளவு கறாலைம வறானைத்ரத அரடைத்தறான்?

(சரபநயறார், “மூன்றரர வருடைங்கள” என்ற கூறகதின்றனைர்.-ஆசதி.) அங்நக
சரியறாக இருக்கதின்றத. தறானைளிநயலைதின் எழுபதறாம வறாரத்ததின் பறாகம

எவ்வளவு கறாலைம நநீடிக்கதின்றத? ("மூன்றரர வருடைங்கள”.] அங்நக சரியறாக
இருக்கதின்றத.

306 நமறாநச என்னை பசய்தறான்? அவன்-அவன்-அவன் தண்ணநீரர இரத்தமறாக
மறாற்றதினைறார்; ஆறறாம முத்ததிரரயவில கூறப்பட்டுளள அற்புதங்கள
அரனைத்தம பசய்தறான். பவளளிப்படுத்தல 11ம அததிகறாரத்ததில

இவ்வவிருவரும அவர்கள முன்பு பசய்த அற்புதங்கரளநய பசய்கதின்றனைர்,
ஆபமன்!

307 நவதத்ததில மூன்ற பவவ்நவற பறாகங்களளில கூறப்பட்டைரவ ஒன்றறாகப்
பபறாருந்தகதின்றனை. அததறான் ஆறறாம முத்ததிரர ததிறக்கப்பட்டுதலைறாம. அத

இங்நக சரியறாக இருக்கதின்றத. ஆபமன்! மகதிரம! இப்பபறாழுத
கவனைளியுங்கள.

அவர்கள தநீர்க்கதரிசனைஞ் பசறாலலைதி வருகதிற நறாட்களளிநலை
மரழைபபய்யறாதபடிக்கு வறானைத்ரத அரடைக்க அவர்களுக்கு அததிகறாரமுண்டு;

அவர்கள தண்ணநீர்கரள இரத்தமறாக மறாற்றவும, தங்களுக்கு நவண்டும
நபறாபதலலைறாம பூமதிரயச் சகலைவவித வறாரதகளறாலும வறாததிக்கவும

அவர்களுக்கு அததிகறாரம உண்டு.

308 ஓ, என்நனை! அங்நக பறாருங்கள, பறாருங்கள, இப்பபறாழுத இங்நக
வறாரதகளுக்கு ஒப்புக்பகறாடுக்கப்படுகதின்றத. ஆறறாவத வறாரதயவில

அலலைத ஆறறாவத முத்ததிரர ததிறக்கப்படுதலைதில இயற்ரக யறாவுநம தரடை
பசய்யப்படுகதின்றத. சமபவவிப்பதம சரியறாக அதநவயறாகும. இப்பபறாழுத,

பறாருங்கள...

309 இங்நக நதவன் எகதிப்ததில அவர் பசய்த வறாரதகரளநய மமீண்டும
பசய்த, தம புத்ததிரனைறாகதிய இஸ்ரநவரலை மமீட்டுக் பகறாளகதிறறார். அங்கு



நமறாநசரய அனுப்பவி இஸ்ரநவல புத்ததிரரர வவிடுவவித்தறார். அத சரியறா?
[சரபநயறார், "ஆபமன்” என்ற கூறகதின்றனைர்.- ஆசதி.) இப்பபறாழுதம அவர்
அநதக் கறாரியங்கரளநயச் பசய்கதிறறார். அவர் ஆகறாபவிடைம எலைதியறாரவ

அனுப்பவி ஏழைறாயவிரம நபரர பவளளிநய பகறாணர்ந்தனைர். நறான் கூறவத சரியறா?
உபத்ததிரவ கறாலைத்ததில அவர்கரள அவர் மறபடியும அனுப்பவி ஒரு
இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம நபர்கரள மமீட்டுக் பகறாளகதிறறார்.

310 இப்பபறாழுத நநீங்கள கவனைளியுங்கள, பறாருங்கள, பவளளிப்படுத்தல...

அலலைத ஆறறாவத அததிகறாரத்ததிற்கும அலலைத ஆறறாவத வறாரத...

முத்ததிரர, என்ரனை மன்னைளிக்கவும. ஆறறாம முத்ததிரரக்கும ஏழைறாம
முத்ததிரரக்கும இரடைநய 1 ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம நபர்
மமீட்கப்படுவரத அறதிவவிக்கும பவளளிப்படுத்தல 7-ம அததிகறாரம கணவிதப்படி

சரிவர அரமந்ததிருப்பரதக் கவனைளியுங்கள.

311 அத அபமரிக்கறாரவப் நபறான்நற இருக்கதின்றத. அபமரிக்கறாவவின் எண்
பததின்மூன்றறாகும. ஆரமபத்ததில அதற்கு பததின்மூன்ற சதிற மறாநதிலைங்கள
இருந்தனை. அதன் பகறாடியவில பததின்மூன்ற நகறாடுகள உளளனை. அரனைத்தம
பததின்மூன்ற, பததின்மூன்ற என்நற உளளனை. அத பவளளிப்படுத்தல
பததின்மூன்றறாம அததிகறாரத்ததில வருகதின்றத. அத ஒரு ஸ்ததிரீயவின்

எண்ணறாகும.

312 இப்பபறாழுத நதவன் தமமுரடைய ஒநர நபறறானை குமறாரரனை
ஒப்புக்பகறாடுக்கும நபறாத என்னை நநர்ந்தபதன்பரதக் கறாண்நபறாம.

யறாக்நகறாபு அவர் குமறாரன், ஆனைறால இநயசநவறா அவருரடைய ஒநர நபறறானை
குமறாரன். மத்நதயு 27-ம அததிகறாரத்ததில அவர் என்னை பசய்தறார் என்பரதப்
பறார்ப்நபறாம. மத்நதயு 27-ம அததிகறாரம. இப்பபறாழுத, அவருரடைய குமறாரன்
அடிக்கப்பட்டு தன்புறத்தப்பட்டைறார். அவர்கள அவரரப் பரிகசதித்தறார்கள
என்பரத நதிரனைவவில பகறாளளுங்கள. அவர் பபரிய பவளளளிக்கதிழைரமயன்ற
பகல மூன்ற மணவிக்குச் சதிலுரவயவில பதறாங்கதிக் பகறாண்டிருந்தறார். அத
ஏறக்குரறய சமபவவிக்க நவண்டிய நநரமறாயவிருந்தத. மத்நதயு 27-ம

அததிகறாரம, அத 45-ம வசனைம என்ற நறான் நதிரனைக்கதிநறன்.

ஆறறாம மணவி நநரமுதல ஒன்பதறாம மணவி நநரம வரரக்கும பூமதிபயங்கும
அததிகறாரம உண்டைறாயவிற்ற.



313 அரதநய அவர் இங்கு மறபடியும பசய்கதிறறார் என்பரதக்
கவனைளியுங்கள, பறாருங்கள?

அவர் ஆறறாம முத்ததிரரரய உரடைக்கக் கண்நடைன்: இநதறா பூமதி மதிகவும
அததிர்ந்தத; சூரியன் கறப்புக் கமபளளிரயப்

நபறாலைக் கறத்தத; சந்ததிரன் இரத்தம நபறாலைறாயவிற்ற.

314 கறப்பு, அந்தகறாரம! எகதிப்த; கறப்பு, அந்தகறாரம!

315 இநயசரவ உயவிநரறாடு எழுப்புவதற்கு முன்னைறால நதவன் அவரரச்
சதிலுரவயவில ஒப்புக் பகறாடுக்கதிறறார். அப்பபறாழுத முதலைறாவதறாக அந்தகறாரம

உண்டைறானைத. மத்ததியறானை நவரளயவில சூரியன் அஸ்தமதித்தத.

நட்சத்ததிரங்கள பவிரகறாசதிக்கறாமற்நபறாயவினை. இரண்டு நறாட்கள கழைதித்த நதவன்
மகத்தறானை பவற்றதி பகறாண்டைவரறாய் அவரர எழுப்பவினைறார்.

316 அவ்வறாநற எகதிப்ததில சூரியன், சந்ததிரன் நட்சத்ததிரங்கள இரவ
இருளரடைந்த பவின்னைர், அவர் இஸ்ரநவலைரர வவிடுவவித்த, வறாக்குத்தத்தம

பண்ணப்பட்டை நதசத்ரதச் சதந்தரிக்கச் பசய்தறார்.

317 இங்நக உபத்ததிரவ கறாலைத்ததில இந்த இரண்டு தநீர்க்கதரிசதிகளும நதவன்
அவர்களுக்களளித்ததிருந்த வறார்த்ரதரயக் பகறாண்டைவர்களறாயவிருந்தனைர்.

நதவன் நபசக் கூறதின் வறார்த்ரதகரள மறாத்ததிரநம அவர்களறால நபச
முடியும.

318 இப்பபறாழுத அவர்கள நதவர்களலலை, ஆனைறால ஒருவரகயவில அவர்கள
குட்டித் நதவர்களதறான். ஏபனைனைளில இநயச “நதவ வசனைத்ரதப் பபற்ற
பகறாண்டைவர்கள நதவர்கள என்ற பசறாலலைதியவிருக்க..” என்றறார். ஆனைறால,

பறாருங்கள, அவர்களளிடைம நதவனுரடைய வறார்த்ரத அளளிக்கப்படுகதின்றத.

அவன் நபசதினைநபறாத, அவன் கூறதினைவவிதமறாகநவ சமபவவிக்கதின்றத
அவ்வளவு தறான்.

319 ஆகநவ இவர்களளிருவரும நதவனுரடைய கட்டைரளரயப் பபற்ற,

அவர்கள வவிருமபுமநபறாபதலலைறாம பூமதிரய வறாததிக்கதின்றனைர். (ஓ, என்நனை),

அவர்கள வறானைங்கரள அரடைக்கதின்றனைர். அவன் அரதச் பசய்கதிறறான்.

அதன் அர்த்தம என்னை? நதவன் மமீட்பவின் புஸ்தகத்ததில எழுதப்பட்டுளள 1



ஒரு இலைட்சத்த நறாற்பத்த நறாலைறாயவிரம நபர்கரள மமீட்படைடுக்க தருணம
வந்தவவிட்டைத. அவர்கள மமீட்பவின் புஸ்தகத்ததில முத்ததிரரயவின்கசீழ்-ஆறறாம
முத்ததிரரயவில கறாணப்படுகதின்றனைர். என் அன்பறார்ந்த நண்பர்கநள,

இதவரர இரகசதியமறாயவிருந்த ஆறறாம முத்ததிரர இதநவ.

320 நறான் இப்பபறாழுத இரத... நமக்கு இன்னும பத்த நதிமதிடைங்கள
இருக்கதின்றனை. நறாம இன்னும சதிறதித இரதப் பறார்ப்நபறாம. இன்னும இரதக்

குறதித்த நறான் இரண்டு முதல மூன்ற பக்கங்கள குறதிப்பபழுததி
ரவத்தளநளன். நலலைத, நறான்... நநீங்கள இரத இங்நக கறாணலைறாம. நறான்
குறதிப்பபழுததியுளள பததிரனைந்த பக்கங்கள இன்னைமும உளளனை. இன்னும
அநத கறாரியங்கரள நவதத்ததிலைதிருந்த எடுத்தக் கூற முடியும. என்நனை!

நவதத்ததில ஒவ்பவறாரு பகுததியவிலும நநீங்கள அரதத் பதறாடைர்ந்த பறார்க்க
முடியும. ஆனைறால இரவ யறாவும கூறதினைறால உங்கரளக் குழைப்பத்ததில

ஆழ்த்த பமன்ற நறான் ஐயப்படுகதிநறன்.

321 நறாம ஏசறாயறா தநீர்க்கதரிசதியவின் புஸ்தகத்ரத எடுப்நபறாம. ஏசறாயறா
தநீர்க்கதரிசதி ஆறறாம முத்ததிரரரயக் கண்டு, இத முக்கதியமறானைதறா அலலைத

இலரலையறா என்பரதக் குறதித்தப் நபசதியவிருக்கதிறறான். பறாருங்கள?

322 நலலைத, அந்த முழு ததிட்டைம, மமீட்பவின் முழு ததிட்டைமும, இந்த
முத்ததிரரகளளின் கசீழ் இருக்கதின்றத. அந்த முழு புஸ்தகம.

323 இப்பபறாழுத இநயச அரதக் கண்டைறார் என்ற நறாம பறார்த்நதறாம என்பரத
நதிரனைவவில பகறாளளுங்கள. நறான் கூறவத சரியறா? பறாருங்கள? இநயச
அரதக் கண்டைறார். அரதக் கண்டை மற்றவர்கரளயும நறாம இப்பபறாழுத
பறார்க்கதிநறறாம. யறாக்நகறாபு இதற்கு முன்னைரடையறாளமறாயவிருக்கதிறறான்

என்பரதயும நறாம கண்நடைறாம. எகதிப்ததில நடைந்த முன்னைரடையறாளத்ரதயும
நறாம கண்நடைறாம. இநயச சதிலுரவயவிலைரறயப்பட்டைநபறாத

நதிகழ்ந்தரவகரளயும முன்னைரடையறாளமறாக நறாம கண்நடைறாம. 324

இப்பபறாழுத ஏசறாயறா புத்தகத்ததிற்கு ததிருமபவிச் பசலநவறாம. இன்னும அநநக
தநீர்க்கதரிசதிகள இரதக் குறதித்த கூறதியவற்ரற நறான் இங்கு அததிகமறாக
குறதிப்பு எழுததி ரவத்தளநளன். ஏசறாயறாவவில உளள இரத நறான்

வவிருமபுகதிநறன். இப்பபறாழுத நறாம ஏசறாயறா 13-ம அததிகறாரத்ததிற்கு ததிருமபவிச்
பசலநவறாம. நறான் வவிருமபுவத... 325 ஏசறாயறா தநீர்க்கதரிசனை புத்தகம ஒரு



நதிரறவறானை நவதறாகமமறாகும என்பரத நநீங்கள அறதிவ நீர்களறா? பறாருங்கள,

ஏசறாயறா பதறாடைக்கத்ததில சதிருஷ்டிப்ரபக் குறதிப்பவிட்டு, மத்ததியவில நயறாவறான்
ஸ்நறானைரனைக் குறதித்தப் நபசதி, ஆயவிரம வருஷ அரசறாட்சதியுடைன் அரத
முடிக்கதிறறான். நவதறாகமத்ததில அறபத்தறாற புஸ்தகங்கள உண்டு. அத
தன்னைளிலதறாநனை ஒரு கரலைக்களஞ்சதியமறாக (Encylopedia) இருக்கதின்றத.

326 ஏசறாயறா 13-ம அததிகறாரத்ரதக் கவனைளிப்நபறாம. ஏசறாயறா 13-ம அததிகறாரம
ஆறறாம வசனைத்ததிலைதிருந்த படிப்நபறாம.

அலைறங்கள, கர்த்தரின் நறாள சமமீபமறாயவிருக்கதின்றத; அத
சர்வவலலைவரிடைத்ததிலைதிருந்த மகறா சங்கறாரமறாய் வரும.

327 கதிறதிஸ்த நதறான்றவதற்கு 713 வருடைங்களுக்கு முன்னைறால ஆறறாம
முத்ததிரரரய ஏசறாயறா அறதிவவிப்பரதப் பறாருங்கள. அவன் ஏறக்குரறய 2700

வருடைங்களுக்கு முன்பு வறாழ்ந்தறான். இந்த முத்ததிரர நதிரறநவறவரத
அவன் கறாண்கதிறறான். சரி.

ஆதலைறால எலலைறாக் ரககளும பநகதிழ்ந்த, எலலைறா மனுஷரின் இருதயமும
கரரந்தநபறாம.

328 இநயச என்னை கூறதினைறார்? “அக்கதிரமம மதிகுததியறாவததினைறால
அநநகருரடைய அன்பு தணவிந்தநபறாம..” “மனுஷருரடைய இருதயம

பயத்ததினைறால நசர்ந்தநபறாம, கடைல பகறாந்தளளிப்பு.” பறாருங்கள? மனைளிதருரடைய
இருதயம நசறார்ந்த நபறாகும.

அவர்கள ததிகதிலைரடைவறார்கள; நவதரனைகளும வறாரதகளும அவர்கரளப்
பவிடிக்கும; பவிளரள பபறகதிறவரளப்நபறாலை

நவதரனைப்படுவறார்கள; ஒருவரரபயறாருவர் பவிரமதித்தப் பறார்ப்பறார்கள;

அவர்கள

முகங்கள பநருப்பறானை முகங்களறாயவிருக்கும.

329 இரதக் கவனைளியுங்கள. அவர்கள முகங்கள பவட்கத்ததினைறால
மறாறபடுகதின்றனை. இன்னும சதிலை நதிமதிடைங்கள அரதக் குறதித்த நறாம
பறார்ப்நபறாம. நறான் அரதப் படிக்கப் நபறாகதிநறன். பறாருங்கள.



இநதறா, நதசத்ரதப் பறாழைறாக்கதி, அததின் பறாவவிகரள அததிலைதிருந்த
அழைதிப்பதற்கறாகக் கர்த்தருரடைய நறாள கடூரமும,

மூர்க்கமும உக்கதிர நகறாபமுமறாய் வருகதிறத.

330 “அந்த நதசம”, அரதக் குறதித்த, அரதக் குறதித்த யறாவற்ரறயும நநீங்கள
பறாருங்கள. கவனைளியுங்கள.

வறானைத்ததின் நட்சத்ததிரங்கள ரறாசதிகளும ஒளளி பகறாடைறாததிருக்கும; சூரியன்
உததிக்ரகயவில இருண்டுநபறாம; சந்ததிரன் ஒளளி பகறாடைறாததிருக்கும.

பறாவத்ததினைளிமதித்தம உலைகத்ரதயும, அக்கதிரமத்ததினைளிமதித்தம
தன்மறார்க்கரரயும நறான் தண்டித்த, அகங்...

331 நறான்-நறான் இரத எப்படி உச்சரிப்பத என்ற எனைக்குத் பதரியவவிலரலை .

(சரபநயறார், “அகங்கறாரிகள” என்கதின்றனைர்.-ஆசதி.] என்னைறால அரதக் கூற
முடியவவிலரலை , பறாருங்கள.

பபருரமரய ஒழைதியப்பண்ணவி, பகறாடியரின் இடுமரபத் தறாழ்த்தநவன்.

332 பறாருங்கள. இநயச என்னை நபசதினைறாநரறா அரதநய ஏசறாயறாவும கண்டைறான்.

ஏழைறாம முத்ததிரர அரத பவளளிப்படுத்தகதின்றத. அவர் நதசத்ரத
உபத்ததிரவங்களளினைறால சத்ததிகரிக்கதிறறார். அத உபத்ததிரவ கறாலைத்ததில
சமபவவிக்கதின்றத. ஆறறாம முத்ததிரர. ஆம, ஏசறாயறா ஒரு தநீர்க்கதரிசதி,
ஆதலைறால நதவனுரடைய வறார்த்ரத பவளளியறாகதிறத. இத 2700

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நதிகழ்ந்தத.

333 உண்ரமயறாக! இரத நறான் உங்களளிடைம கூற வவிருமபுகதிநறன். ஏசறாயறா
கூறதினைறாவறாற அரனைத்தலைகநம. "ஒரு ஸ்ததிரீ பவிரசவநவதரனைப்படுவத
நபறான்ற,” எலலைறா சதிருஷ்டியும தவவித்தக் பகறாண்டைருக்கதின்றனை. இந்த
அலைறலும தவவிப்பும எதற்கறாக? தறாயறாகப் நபறாகும ஒரு-ஒரு ஸ்ததிரீரயப்
நபறான்ற இந்த பூமதியுமஇயற்ரகயும தவவித்தக் பகறாண்டிருக்கதின்றனை.

334 நமமுரடைய பசறாந்தப் பட்டிணத்ரத நறாம உதறாரணமறாக எடுத்தக்
பகறாளநவறாம. மற்ற பட்டைணங்கரளப் நபறாலைநவ இததில மதபறானை

கரடைகளும, நவசதித்தனைமும எலலைறாவவித அசத்தமும நதிரறந்தளளனை.

335 ஆயவிரம ஆண்டுகளுக்கு முன்னைர் இப்பட்டினைம இருந்த நதிரலையவில
அரதக் கறாண நதவன் நதிச்சயம வவிருமபுவறார். ஒரஹநயறா நததி கசீநழை



பறாய்ந்த பகறாண்டிருந்தநபறாத, கடைற்சழைதிகளும, பவளளச் நசதங்களும
அப்பபறாழுத இலரலை. இந்தப் பளளத்தறாக்கதில பறாவம என்பநத அப்பபறாழுத
கதிரடையறாத. எருரமகள சதந்தரமறாக ததிரிந்த பகறாண்டிருந்தனை. அப்பபறாழுத
அங்கு வறாழ்ந்ததிருந்த இந்ததியர்கள எருரமகரள நவட்ரடையறாடித் ததின்ற
ஜெநீவனும நடைத்ததினைர். எந்தவவிதமறானை பதறாலரலையும அப்பபறாழுத இலரலை.

336 ஆனைறால மனைளிதர் இந்தப் பட்டினைத்ததில பவிரநவசதித்தநபறாத, பறாவமும
பவிரநவசதித்தத, பூமதியவின்நமல மனைளிதன் பலுகதிப் பபருகதினைநபறாத, பறாவமும
வன்முரறகளும நதறான்றதினை. ஆம, அத சரி. மனைளிதன்தறான் இரவகளுக்குக்

கறாரணம, ஏன், இரவ அவமறானைமறானை பசயலகளறாகும.

337 என் வசதிக்கதிற ஊரறாகதிய அரிநசறானைறாவவிநலை அன்பறறாருநறாள நறான்
நதின்றபகறாண்டிருந்நதன். நறான் நறான் சதிறவனைறாயவிருந்தநபறாத ஜெநரறானைளிநமறா

(Geronimo), நகறாரகஸ் (Cochise) நபறான்ற அபமரிக்க இந்ததியர்கரளக்
குறதித்தப் படித்ததிருக்கதிநறன். நறான் ஊழைதியத்ததிற்கு வந்த பவிறகு,

இவ்வவிந்ததியர்களுக்கு நறான் பவிரசங்கம பசய்ததிருக்கதிநறன். அவர்கள மதிகவும
அருரமயறானை ஜெனைங்கள. நநீங்கள மதிக நலலைவர்கரளச் சந்ததிக்க

வவிருமபவினைறால, அவர்கரள நநீங்கள சதிவப்பு இந்ததியர்களளிநலை சந்ததிக்கலைறாம.

338 பவின்னைர் ஒருநறாள, புரதறானைப் நபறாரில உபநயறாகதித்த ஆயுதங்கரள
ரவத்ததிருக்கும டூமஸ்நடைறான் (Tombstone) என்ற இடைத்ததிற்குச் பசன்ற
அரவகரளப் பறார்ரவயவிட்நடைன். அவர்கள பஜெநரறானைளிநமறாரவத்

தநரறாகதியறாகக் கருதவதண்டு. ஆனைறால என்ரனைப் பபறாறத்தவரர அவன்
வ நீரமுளள அபமரிக்கன். ஆம, அத உண்ரம . எவருநம

பசய்யவவிருமபுவதநபறான்ற அவன் தன் உரிரமக்கறாகப் நபறாரிட்டைறான்.

அவனுரடைய நதசம அசசதிப்படுவரத அவன் வவிருமபவவிலரலை.

இப்பபறாழுத அத எந்நதிரலையவிலுளளத என்பரதக் கவனைளியுங்கள.

பவளரளயன் அததில புகுந்த அவன் குமறாரத்ததிகரள நவசதிகளறாக
ஆக்கதினைறான். பவளரளயன் தறான் அநயறாக்கதியன்.

339 ஆனைறால அபமரிக்க இந்ததியநனைறா நடுத்தரமறானைவன். அவன்அவன்
பரழைய பழைக்க வழைக்கங்களளில பறாதகறாக்கதிறவன். அவன் ஒரு எருரமரயக்
பகறான்றவருவறான். அந்த ஜெறாததியவிலுளள அரனைவரும எருரமயவின்

மறாமதிசம எலலைறாவற்ரறயும வ நீணறாக்கறாமல புசதிப்பறார்கள. அதன் நதறாரலை



அவர்கள ஆரடைகளறாகவும, கூடைறாரம நபறாடைவும பயன்படுத்ததினைர். ஆனைறால
பவளரளயன் அங்கு வந்த, சட்டுப் பழைகுவதற்கறானை எருரமகரளக்
குறதிரவத்த சட்டு வ நீழ்த்ததினைறான். என்நனை ஒரு அவமறானைச் பசயல!

340 ஆப்பவிரிக்கறா கண்டைத்ததில கறாட்டுமதிருகங்கள நதிரறய உளளனை. ஆர்தர்
கறாட் ஃபவிநரயும (Arther Godfrey) அவரரச் சறார்ந்நதறாரும பஹலைதிகறாப்டைரில
பசன்ற அரவகரளச் சட்டு வ நீழ்த்ததியதறாக நறான் பத்ததிரிக்ரகயவில
படித்நதன். ஒரு பபண் யறாரனை சடைப்பட்டு சறாகுந்தருவறாயவில கண்ணநீர்
வடிப்பதம, இரண்டு ஆண் யறாரனைகள அந்த பபண் யறாரனைரயப்
பவிடித்தக்பகறாண்டிருப்பத நபறான்ற ஒரு புரகப்படைம பத்ததிரிக்ரகயவில
பவிரசரிக்கப்பட்டைத. அத பறாவமறானை பசயல. அத ஒரு வவிரளயறாட்டைலலை!

341 நறான் நவட்ரடையறாடைச் பசலலும பகுததியவில, பவளரளயர்கள வந்த
மறாரனை நவட்ரடையறாடி அதன் பவின்புறத்ரத பவட்டிவவிடுவர். சதிலை
நநரங்களளில எட்டு அலலைத பத்த பபண்மறான்கரளச் சட்டு வ நீழ்த்ததிச்
பசன்ற வவிடுவரதயும, மறான்குட்டி தங்கள தறாரயத் நதடி இங்குமங்கும
ஓடும பரிதறாபமறானை கறாட்சதிரய நறான் கண்டிருக்கதிநறன். அத நலலை
நவட்ரடைக்கறாரத்தனைம என்ற நநீங்கள எண்ணுகதின்றநீர்களறா? என்ரனை
பபறாறத்தவரரயவில அத பகறாடூரம நதிரறந்த பகறாரலையறாகும.

342 இவ்வவிதம நவட்ரடையறாடும அபமரிக்கத் தநரறாகதிகள தன் நறாட்டில
நுரழைய கனைடைறா நதசம அனுமததிக்கறாத என்ற நறான் நமபுகதிநறன். அத
உண்ரம . அவர்கள என் வறாழ்க்ரகயவில நறான் கண்டைததிநலைநய மதிகவும

கசீழ்த்தரமறானை நவட்ரடைக்கறாரர்கள.

343 இப்பபறாழுத அரனைவரும அவ்வவிதம பசய்வததிலரலை. அவர்களளில
ஆயவிரத்ததில ஒருவர் மறாத்ததிரம ஒருக்கறால நலலைவரறாயவிருக்கக்கூடும

என்பரத நநீங்கள கண்டைறதியலைறாம.

344 அவர்கள கண்டைரதபயலலைறாம வவிருப்பப்படி சட்டு வ நீழ்த்தகதின்றனைர்.

அத உண்ரம . அவர்கள இருதயக் கடினைமுளள பகறாரலை பறாதகர். அத சரி.

நவட்ரடையறாடை அனுமததிக்கப்படைறாத கறாலைத்ததிலும அவர்கள அவ்வவிதம
பசய்கதின்றனைர்.



345 நறான் அபலைறாஸ்கறாவவிற்குச் பசன்றதிருந்தநபறாத, ஒரு மறான் கூட்டைநம
ஐமபத கறாலைதிபர் ததிறனுளள பமஷதின் தப்பறாக்கதியறால சடைப்பட்டு, குண்டுகள
பகறாமபுகளளில பறாய்ந்த இறந்த கதிடைந்தரதக் கண்நடைன். அபமரிக்க

வவிமறானைளிகள இரவகரளக் பகறான்றதறாக என்னுடைன் வந்ததிருந்த வழைதிகறாட்டி
(guide) கூறதினைறார். ஒரு மறான் கூட்டைநம அழைதிக்கப்பட்டைத. இத பவறம

பகறாரலை பறாதகமறாகும.

346 எருரமகரளக் பகறான்றவவிட்டைறால, இந்ததியர்கள பட்டினைளி கதிடைந்த
சறாவறார்கள என்ற பவளரளயர்கள அறதிந்ததிருந்தனைர். இதன் கறாரணமறாகநவ
நகறாரகஸம அவரனைச் சறார்ந்த மரபவின் இளவரசர்களும, மற்றவர்களும

சரணரடைய நநர்ந்தத. ஏபனைனைளில அவர்களும, அவர்களுரடைய
பவிளரளகளும பட்டினைளியவினைறால அவததியுற்றனைர். ஒநர பகலைதில பப்பலநலைறா
பவில (Buffallo Bill) நபறான்றவர் நறாற்பத அலலைத ஐமபத எருரமகரளச் சட்டு

பகறாலவறார்கள. எருரமகரள அழைதித்தவவிட்டைறால, இந்ததியர்கள
ஒழைதிந்தவவிடுவறார்கள என்பத அவர்களுக்குத் பதரியும ஓ, என்நனை!

இந்ததியர்கரள அவர்கள இவ்வறாற தன்புறத்ததியதன் கறாரணமறாக நமத
நதசதியக் பகறாடியவில கரறபடிந்தவவிட்டைத. அங்குதறான் கறாரியம.

347 "ஆனைறால இப்பூமதிரய நறாசம பசய்பவர்கரள நதவன் நறாசம பசய்யும
நநரம வந்தளளத” என்ற நவதம கூறகதின்றத என்பரத ஞறாபகம

பகறாளளுங்கள. முழு-உலைகமும!

348 அன்பறறாருநள நறானும என் மரனைவவியும பதற்கு மரலையவின் நமநலைறதி,
பபீனைளிக்ஸ் பளளத்தறாக்ரக நநறாக்கதிநனைறாம. என் மரனைவவிடைம நறான், “இத

நமறாசமறாகக் கறாணப்படுகதின்றதலலைவறா?” என்நறன்.

அதற்கு அவள, "நமறாசமறாகவறா? எனைக்குப் புரியவவிலரலைநய” என்றறாள.

349 நறான் நமலும வவிவரித்த அவளளிடைம, “இந்த ஸ்தலைம பறாவத்தறால
நதிரறந்ததிருக்கதின்றத. 1,50,000 அலலைத 2,00,000 ஜெனைத்பதறாரக பகறாண்டை
இப்பளளத்தறாக்கதில எவ்வளவறாக வவிபச்சறாரமும, மத அருந்ததலும,

சபவித்தலும கர்த்தருரடைய நறாமத்ரத வ நீணவிநலை வழைங்குவதம
நதிரறந்தளளத!”



350 “ஐந்நூற அலலைத ஆயவிரம ஆண்டுகட்கு முன்னைர் இங்கு
முட்பசடிகளும, புல பசடிகளும தவவிர நவபறறான்றம இருக்கவவிலரலை.

நததியவின் மணலைதில ஓநறாய்கள இங்குமங்கும ஓடிக்பகறாண்டிருந்தனை.

அவ்வறாநற நதவன் அரத சதிருஷ்டித்தறார்” என்நறன்.

351 ஆனைறால மனைளிதன் அங்கு புகுந்தவுடைன் என்னை பசய்தறான்? அவன்
பூமதிரய அசத்தத்தறால நதிரப்பவினைறான், பதருக்களும, நததிகளும
அசத்தமறாக்கப்பட்டுவவிட்டைனை. அங்குளள தண்ணநீரரக் குடித்தறால

உங்களுக்கு எந்த வவியறாததியும வரக்கூடும. பறாருங்கள? அரதப் பறாருங்கள?

இங்கு மறாத்ததிரமலலை, உலைகம முழுவத இந்நதிரலையவில உளளத. எலலைறாநம
மறாசபட்டு தூய்ரமக் நகடைறாக உளளத.

352 இயற்ரகயும பூமதியவில அசசதிப்பட்டுளளனை. (நதவநனை
கதிருரபயறாயவிரும!) உலைகம முழுவத பவிரசவநவதரனையவிலுளளதறாக ஏசறாயறா

கூறதியவிருக்கதிறறான். என்னை கறாரணம? அவள ஆயவிரம வருடை
அரசறாட்சதிக்பகன்ற புத உலைகத்ரதப் பவிரசவவிக்க முற்படுகதிறறாள. அந்த
உலைகம பறாவமற சத்ததிகரிக்கப்பட்டிருக்கும. அங்கு புததிய ஜெனைங்கள
வறாழ்வறார்கள. அத உண்ரம . அவர்கள பறாவம பசய்த பூமதிரய
ஒருநபறாதம அசத்தப்படுத்தமறாட்டைறார்கள. அத சரி. உலைகம

பவிரசவநவதரனைப்பட்டுக்பகறாண்டிருக்கதிறத. நறாமும மணவறாட்டிரய
உருவறாக்குவதற்பகனை பவிரசவ நவதரனைப்பட்டுக்பகறாண்டிருக்கதிநறறாம.

எலலைறாநம பவிரசவநவதரனையரடைந்த

நவதரனை மதிகுததியறால அலைறதிக்பகறாண்டிருக்கதிறத. பறாருங்கள, ஏநதறா ஒன்ற
சமபவவிக்க இருக்கதிறத என்பதரனை இத கறாண்பவிக்கதிறத.

353 ஆகநவ இந்த ஆறறாம வறாரதயவின் சமபங்கள புததிய உலைகத்ரத
உருவறாக்குகதின்றத. சநகறாதரநனை, பூமதியததிர்ச்சதியவினைறால பூமதி

பவிளவுண்டுநபறாகும, நட்சத்ததிரங்கள குலுக்கப்படும, எரிமரலைக் குழைமபு
பூமதியவின் ரமயத்ததிலைதிருந்த நமற்பரப்புக்கு வரும. பூமதி இவ்வவிதம

புதப்பவிக்கப்படும, பூமதி சற்றதிக்பகறாண்டு வருமநபறாத, எலலைறாநம தவவிடு
பபறாடியறாகதிவவிடும.



354 ஒருநறாள கறாரலையவில இநயசவும அவரத மணவறாட்டியும பூமதிக்குத்
ததிருமப வருமநபறாத, இத நதவனுரடைய பரதநீசதியறாக அரமந்ததிருக்கும.

அத, ஓ, என்நனை! ஆவவிக்குரிய நபறாரில கலைந்தபகறாண்டை வ நீரர்கள
அவர்களுக்கு அருரமயறானைவர்களுடைனும நண்பர்களுடைனும இங்குமங்கும
உலைறாவுவர். பரம நசரனையவின் தூதர்கள இரசக்கும பறாட்டுகள ஆகறாயத்ரத
நதிரப்பும. "ஓ, உத்தமும உண்ரமயுமுளள ஊழைதியக்கறாரநனை, உனைக்பகன்ற
ஆயத்தமறாக்கப்பட்டிருக்கும உன் எஜெமறானைனுரடைய சந்நதறாஷத்ததிற்குள
பவிரநவசதிப்பறாயறாக. ஏவறாள பறாவம பசய்த அதரனை நதறாற்றவவிப்பதற்கு
முன்பு இவ்வுலைகம இவ்வறாநற இருந்தத” என்பறார். ஆபமன். வ்ய! ஆம.

355 ஆறறாம முத்ததிரர ஏநதறா ஒன்ரற பசய்யப்நபறாகதின்றத. ஆம ஐயறா!
முழு உலைகநம ஆயவிரம வருஷ அரசறாட்சதிக்கறாக பவிரசவ நவதரனைப்பட்டு

அலைறதிக்பகறாண்டிருக்கதிறத.

356 ஆனைறால இப்நபறாரதய உலைகம அசத்தத்ததினைறால நதிரறந்தளளத! சதிலை
நறாட்களுக்கு முன்பு இக்கூடைறாரத்ததில உலைகம வவிழுந்த நபறாதல என்பரதக்
குறதித்த பவிரசங்கதித்தத நதிரனைவுக்கு வருகதின்றத. அத முற்றதிலும

சரியறாகும. உலைகத்ததில வவிழுந்த நபறாகதின்றத. எதனைறால என்ற பறாருங்கள,

அரனைத்தநம அழைதித்தக் பகறாண்டிருக்கதின்றனை. இவ்வுலைகதில எலலைறாநம
இடிந்தநபறாக நவண்டும. ஆம ஐயறா. 357 பறாருங்கள, அதனுரடைய

பவளளிப்புறம! உலைகம அந்தவவிதமறானை நதிரலைரயப் பபற்றளளதற்கறானை
கறாரணத்ரத நறான் உங்களுக்கு கறாண்பவிக்கட்டும. இப்பூமதிக்கு பவளளிப்புற

ஆதறாரமறாக (Frame) அரமந்தளள இருமரபயும பசமரபயும
உநலைறாகங்கரளயும அவர்கள பதறாழைதிற்தரறகளுக்கறாகவும யுத்தத்ததில
உபநயறாகதிப்பதற்கறாகவும பவட்டி எடுக்கதின்றனைர். சமபத்ததில பசயவிண்ட்
லூயவி (St.Louis) நபறான்ற இடைங்களளில பூகமபம உண்டைறானைத. இதற்கு
முன்பறாக பூகமபம அங்கு உண்டைறாகவவிலரலை. ஏன்? இவ்வுநலைறாகங்கள
பவட்டி எடுக்கப்படுவதறால அவள பமலைதிந்தபகறாண்நடை நபறாகதின்றறான்.

எலலைறாவற்ரறயும அங்கதிருந்த அவர்கள பவட்டி எடுத்தவவிட்டைனைர்.

பறாருங்கள?

358 அரசதியலும கரறப்பட்டு வவிட்டைதறால, உத்தமமறானை யறாரரயும அததில
கறாண்பத அரிதறாயவிருக்கதிறத. அவர்களளின் நலபலைறாழுக்கம மதிகவும



கசீழ்த்தரமறானை நதிரலைரய அரடைந்தளளத. அவ்வளநவதறான். பறாருங்கள?

நதிச்சயமறாக, அதனுரடைய மதவழைதிபறாடு அரிக்கப்படுளளத. ஆம ஐயறா!

359 பவகுவவிரரவவில ஆறறாம முத்ததிரரயவில கூறதியுளள சமபவங்கள
நதிகழைவவிருக்கதின்றனை. அரவ நதிகழுமநபறாத அததறான் முடிவு. அப்பபறாழுத
ஏற்கனைநவ மணவறாட்டி எடுக்கப்பட்டிருப்பறாள. அரசதி அவள ஸ்தறானைத்ரத

வகதித்த ஏற்கனைநவ பசன்றதிருப்பறாள. அவள ரறாஜெறாரவ மணந்த
பகறாளளுவறார். இத நதிகழுமநபறாத, இஸ்ரநவலைதில மமீததியறானைவர்கள
முத்ததிரிக்கப்பட்டுச் பசலலை ஆயத்தமறாயவிருப்பறார்கள. அவ்வமயம

இயற்ரகயும தன் கதிரிரயகரளச் பசய்கதிறத. ஓ, என்நனை ஒரு சமயம!

360 ஆறறாம முத்ததிரரரய வவிவரிக்கும பறாகத்ததின் கரடைசதி வசனைத்ரதக்
கவனைளியுங்கள, அரடையறாளங்களறால உறததியறாக்கப்பட்டை ஜெநீவனுளள
நதவனைளின் வறார்த்ரதரயக் நகட்டு பரியறாசம பசய்தவர் யறாவரும.

சூரியரனையும, மற்றரவகரளயும அரடைத்த தநீர்க்கதரிசதிகள
கறாலைங்களநதறாறம பசய்தவந்த அற்புதங்கரளக் கண்டு நரகத்தவர்

யறாவரும ஆறறாம முத்ததிரரயவின்நபறாத, “பர்வதங்கரளயும
கன்மரலைகரளயும நநறாக்கதி, ஆட்டுக்குட்டியறானைவருரடைய நகறாபத்தக்கு
எங்கரள மரறத்தக்பகறாளளுங்கள” என்ற பசறாலவறார்கள. ஏன்? அவர்கள

பரிகசதித்த அநத வறார்த்ரதயறாகதிய கதிறதிஸ்த வருகதிறரத அவர்கள
கறாண்கதின்றனைர். பறாருங்கள அவர்கள நதவனுரடைய வறார்த்ரதரயக் கண்டு
நரகத்தனைர். அநத வறார்த்ரததறான் மறாமசத்ததில பவளளிப்பட்டைத. அரத
அவர்கள பரிகசதித்தனைர். நதவனுரடைய வறார்த்ரதரய ஏற்றக்பகறாண்டை
அரனைவரரயும அவர்கள பரிகசதித்தனைர். மறாமசமறானை அந்த வறார்த்ரத

அவர்கள மத்ததியவில வந்தத.

361 அவர்கள ஏன் மனைந்ததிருமப முடியறாமற் நபறானைறார்கள? ஏபனைனைளில
கறாலைதறாமதமறாகதிவவிட்டைத. ஆதலைறால அவர்கள நமல தண்டைரனை

வவிழைப்நபறாகதின்றத என்பரத அவர்கள அறதிந்தபகறாண்டைனைர். இத்தரகய
ஆவவிக்குரிய கூட்டைங்களளில அவர்கள பங்குபகறாண்டு பவிரசங்கதிக்கப்பட்டை
அரனைத்ரதயும அறதிந்ததிருந்தனைர். தநீர்க்கதரிசதிகள முன்னைறதிவவித்தளளரவ,

அவர்கள புறக்கணவித்ததிருந்த அந்தக் கறாரியம. அவர்கள முன்னைறால



அப்பபறாழுத நதிற்கதிறத என்பரத அவர்கள அறதிந்தபகறாளவறார்கள.

கதிருரபரய அவர்கள கரடைசதி முரறயறாக உதறதித்தளளளிவவிட்டைனைர்.

362 ஆகநவ நநீங்களும கதிருரபரய உதறதித்தளளளினைறால,

நதியறாயத்தநீர்ப்நபயன்றதி, நவபறறான்றம வவிடைப்பட்டிருக்கவவிலரலை. நநீ
கதிருரபரய, இரக்கத்ரத உதறதித்தளளளினைறால, அரத சற்ற சதிந்தரனை

பசய்த பறாருங்கள.

363 தண்டைரனை வருமநபறாத அவர்கள ஒளளிந்தபகறாளள
இடைமதிலலைறாமற்நபறாகும. அவர்கள பர்வதங்கரளயும கன்மரலைகரளயும
நநறாக்கதி, “எங்கள நமல வவிழுந்த ஆட்டுக்குட்டியறானைவருரடைய நகறாபத்தக்கு
எங்கரள மரறத்தக்பகறாளளுங்கள” என்ற கூறவறார்கள என்பதறாக நவதம

எடுத்தரரக்கதிறத. அவர்கள மனைந்ததிருமப முயன்றனைர். ஆனைறால
ஏற்கனைநவ ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் வந்த தமக்குச் பசறாந்தமறானைவர்கரளக்

பகறாண்டு பசன்றவவிட்டைனைர். அவர்கள பர்வதங்கரளயும
கன்மரலைகரளயும நநறாக்கதி பகஞ்சதினைர். பஜெபம பசய்தனைர். ஆனைறால

அப்பபறாழுத அந்த பஜெபங்கள மதிகவும கறாலைம கடைந்த
ஏபறடுக்கப்பட்டைதறாயவிருந்தனை.

364 என் சநகறாதரநர, சநகறாதரிகநள, நதவனுரடைய கதிருரபயும
இரக்கங்களும ஜெனைங்களுக்கு இப்பபறாழுத அளளிக்கப்பட்டுளளனை. நறாம
மனைந்ததிருமபத் தருணம அளளிக்கப்படை நவண்டும என்பதற்கறாக
இரண்டைறாயவிரம ஆண்டுகளறாக இஸ்ரநவலைரின் கண்கள
குருடைறாக்கப்பட்டுளளனை. இத்தரகய இரக்கத்ரத நநீ உதறதித்

தளளளிவவிட்டைறாயறா? நநீ அவ்வவிதம பசய்தறாயறா? அரத ஏற்றக்பகறாளள
மறத்தவவிட்டைறாயறா?

365 நநீங்கள யறாரறாயவிருக்கதிறநீர்கள? நநீங்கள எங்கதிருந்த வந்தநீர்கள? நநீங்கள
எங்நக நபறாய்க்பகறாண்டிருக்கதிறநீர்கள? உங்களறால இரவகரள எந்த
ரவத்ததியரிடைத்ததில நகட்க முடியறாத. நநீங்கள உலைகத்ததில நவபறந்த
நபரிடைத்ததில நகட்டைறதிந்தபகறாளள முடியறாத. இந்த புஸ்தகத்ரதத் தவவிர
நவபறந்த புஸ்தகத்ததிலும நநீங்கள யறாபரன்றம, நநீங்கள எங்கதிருந்த

வந்தநீர்கள என்றம, எங்கு நபறாகதின்றநீர்கள என்பரதயும படித்த உங்களறால
அறதிந்தபகறாளள முடியறாத.



366 இப்பபறாழுத ஆட்டுக்குட்டியறானைவரின் இரத்தம உங்களுக்குப் பததிலைறாக
உங்கள ஸ்தறானைத்ததிலைதிருந்த கதிரிரய பசய்யறாவவிட்டைறால நநீங்கள எங்கு
எததிர்நநறாக்கதிச் பசலகதிறநீர்கள என்பத உங்களுக்குத் பதரியறாத. ஆகநவ,

நதவன் உங்களுக்கறாக இரதச் பசய்ததிருக்குமநபறாத, நறாம பசய்ய
நவண்டிய சதிறதிய கறாரியம அவர் நமக்பகனை பசய்ததிருப்பரத ஏற்றக்
பகறாளவதறாகும. அரத நறாம பசய்ய நவண்டுபமன்ற அவர் நமமதிடைம

கூறதியுளளறார்.

367 இதன் அடிப்பரடையவில நறான் பதறாடைர்ந்த பவிரசங்கதிப்நபநனையறாகதில, நறான்
சரியறாக அந்த வறாரதரயக் குறதித்த நபசமபடியறாகதிவவிடும. அரத நறாம

நறாரள இரவு ஆரறாதரனையவில கறாண்நபறாம. நறான் இரத இப்பபறாழுத பசய்ய
முடியறாத. என்னைறால பதறாடைர்ந்த பசலலை முடியறாத. ஏபனைனைளில நறான் இங்நக
எழுததியவிருக்கதின்ற குறதிப்பவில, “இங்நகநய நதிறத்த” என்ற குறதிப்பவிட்டு
ரவத்தளநளன். பறாருங்கள. ஆகநவ நறான் நறாரள வரர கறாத்ததிருத்தல

நவண்டும.

இப்பபறாழுத நறாம நமமுரடைய தரலைகரள சற்றநநரம தறாழ்த்தநவறாமறாக.

368 என் அன்பறார்ந்த நண்பர்கநள, நறான் இதவரர உங்களளிடைம
நபசதிக்பகறாண்டிருந்த இந்த நதவனுரடைய அன்ரப

ஏற்றக்பகறாளளறாமற்நபறானைறால, நநீங்கள. இப்பபறாழுத நநீங்கள இரதக் கூர்ந்த
கவனைளியுங்கள. அவருரடைய அன்ரபயும, இரக்கத்ரதயும நநீங்கள
ஏற்றக்பகறாளளறாமற்நபறானைறால, நதவனுரடைய நதியறாயத்தநீர்ப்புக்கும

நகறாபறாக்கதிரனைக்கும ஆளறாவ நீர்கள.

369 இப்பபறாழுத, ஆதறாமும ஏவறாளும ஏநதன் நதறாட்டைத்ததிலைதிருந்த அநத
நதிரலையவில தறான் நநீங்களும இன்றதிரவு இருக்கதின்றநீர்கள. உங்களுக்கு ஓர்
உரிரம உண்டு. நநீங்கள சயறாதநீனைத்ரதப் பபற்றதிருக்கதின்றநீர்கள. உங்கள
வவிருப்பத்ததிற்நகற்ப நநீங்கள ஜெநீவ வவிருட்சத்ததிற்குச் பசலலைலைறாம; அலலைத
நதவன் வகுத்தளள நதியறாயத்தநீர்ப்பவின் ததிட்டைத்ரத ஏற்றக் பகறாளளலைறாம.

ஆனைறால இன்ற நநீங்கள புத்ததிசறாலைதிகளும, சரியறானை
சதிந்ரதயுளளவர்களறாகவும எழுந்த நதின்ற, இநயசரவ ஏற்றக்பகறாளளும
அளவவிற்கு ஆநரறாக்கதியமுளளவர்களறாயுமதிருந்த, அவரர இன்னும



ஏற்றக்பகறாளளறாமலைதிருந்தறால பவின்ரனை ஏன் அவரர நநீங்கள ஏற்றக்
பகறாளளக்கூடைறாத?

370 இதவரர அவரர ஏற்றக்பகறாளளறாதவர் இங்கதிருந்தறால, உங்கள
கரங்கரள உயர்த்ததி, “சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாநம, எனைக்கறாக பஜெபவியுங்கள.

நறான் அவரர ஏற்றக்பகறாளள வவிருமபுகதிநறன். தண்டைரனை என் நமல
வவிழுவரத நறான் வவிருமபவவிலரலை” என்ற பசறாலலுங்கள. நண்பர்கநள,

இப்பபறாழுத ஞறாபகங்பகறாளளுங்கள... நதவன் உமரம ஆசசீர்வததிப்பறாரறாக.

அத நலலைத. நறான்...

371 இப்பபறாழுத நறான் உங்களளிடைம கூறதினைத என் பசறாந்த கருத்தக்களலலை.

நறான் நறான்... இத நறான் சதிந்ததித்தக் பகறாண்டிருக்கதின்ற ஒன்றலலை; இத
முற்றதிலும என்னைளிலைதிருந்த... ஆகநவ எனைக்கு உதவவி பசய்யுங்கள, பரிசத்த
ஆவவியறானைவர் அரத அறதிவறார். கர்த்தருக்குச் சதித்தமறானைறால நறாரள இரவு,

இக்கூட்டைங்களளில இதவரர இருந்த ஒரு இரகசதியத்ரத உங்களுக்கு
எடுத்தக்கூற வவிருமபுகதிநறன். அத நதிகழ்ந்தரத நநீங்கள கண்டீர்கநளறா
அலலைத இலரலைநயறா என்ற நறான் சந்நதகப்படுகதிநறன். அத உங்கள
முன்னைளிரலையவில நதிகழ்ந்தத. உங்களளில எவரறாவத எழுந்த, "நறான் அரதக்
கறாண்கதிநறன்” என்ற பசறாலவ நீர்களறாபவன்ற நறான் ஒவ்பவறாரு இரவும

அரத கவனைளித்த வந்நதன். பறாருங்கள?

372 நநீங்கள இரத புறக்கணவிக்க நவண்டைறாம என்ற தயவுகூர்ந்த நறான்
உங்கரள நவண்டுகதிநறன். நநீங்கள கதிறதிஸ்தவர்களறாக இலலைறாமலைதிருந்தறால,

நநீங்கள நநீங்கள அவர் இரத்தத்ததின் கசீழ் இலலைறாமலைதிருந்தறால, நநீங்கள
மறபடியும பவிறவறாமலைதிருந்தறால, பரிசத்த ஆவவியவினைறால நதிரப்படைறாமல

இருந்தறால, இரத புறக்கணவிக்க நவண்டைறாம.

373 இநயச கதிறதிஸ்தவவின் மரணம, அடைக்கம, உயவிர்த்பதழுதல
இரவகளுக்கு சறாட்சதியறாயுளள ஞறானைஸ்நறானைத்ரத அவருரடைய நறாமத்ததில
பபற்ற, அதன் மூலைம அவரர ஏற்றக்பகறாண்டைதறாக நநீங்கள இதவரர
பகதிரங்கமறாக அறதிக்ரக பசய்யறாமலைதிருந்தறால, தண்ணநீர் உங்களுக்கறாக
ஆயத்தமறாயவிருக்கதிறத. ஞறானைஸ்நறானைத்ததிற்கறாக அங்கதிகள இங்கு

ஆயத்தமறாய் வழைங்கப்படை உளளனை.



374 உங்கரள ஏற்றக்பகறாளள கதிறதிஸ்தவும கரங்கரள வவிரித்த
நதின்றபகறாண்டு, உங்களுக்கறாகக் கறாத்தக் பகறாண்டிருக்கதிறறார். இன்னும
ஒரு மணவி நநரத்ததில ஒருக்கறால அவர் அளளித்தளள கதிருரப உங்கரள
வவிட்டு எடுபடைக்கூடும. ஒருக்கறால, இத நநீங்கள புறக்கணவிக்கும கரடைசதி
முரறயறாக இருக்கலைறாம. மறபடியும அத உங்கள இருதயத்ரதத்

பதறாடைறாமலைதிருக்கலைறாம. உங்களறால முடியுமநபறாநத அவரர ஏன் நநீங்கள
ஏற்றக்பகறாளளக்கூடைறாத? இப்பபறாழுத...

375 ரககரளயுயர்த்ததினைவர்கரளப் பபீடைத்ததின் முன்னைறால வரச் பசறாலவத
தறான் பசயலைறாகும என்பரத நறான் அறதிநவன். நறாமும அரதப்

பவின்பற்றவதண்டு. அத முற்றதிலும சரி. ஆனைறால பபீடைத்ரதச் சற்றதிலும
கூட்டைமதிருப்பதறால அவ்வவிதம பசய்ய இயலைறாத.

376 ஆனைறால நறான் ஒன்ரற உங்களளிடைம கூற வவிருமபுகதிநறன்.

அப்நபறாஸ்தலைருரடைய நறாட்களளில, "வவிசவறாசதித்தவர்கள ஞறானைஸ்நறானைம
பபற்றறார்கள” என்ற பசறாலலைப்பட்டைத. பறாருங்கள? அரத உண்ரமயறாக
உங்கள இருதயத்ததின் ஆழைத்ததில நநீங்கள வவிசவறாசதித்தறால! இங்நக அத
முழுரமயறாக உளளத. உணர்ச்சதிவசத்ததின் கறாரணமறாக இத நதிகழ்கதின்றத

என்ற நநீங்கள கருத நவண்டைறாம. ஒருவன் கதிறதிஸ்தரவ ஏற்றக்
பகறாளளுமநபறாத, அந்த அனுபவத்தடைன் உணர்ச்சதியும கூடை

உண்டைறாகதின்றத என்பத பமய்தறான். நறான் உங்களளிடைம கூறதியுளளதநபறாலை,

புரகத்தல, குடித்தல பறாவமலலை. அரவ பறாவத்ததின் தன்ரமகளறாகும.

அப்படியறானைறால, நநீங்கள அரத வவிசவறாசதிக்கவவிலரலை என்நற
கறாண்பவிக்கதின்றத. பறாருங்கள? ஆனைறால, நநீங்கள உண்ரமயறாக உங்கள
இருதயத்ததில வவிசவறாசதிப்பபீர்களறானைறால, நநீங்கள அமர்ந்தபகறாண்டிருக்கும
ஆசனைத்ததிலைதிருந்நத அவரர முழு இருதயத்தடைன் ஏற்றக்பகறாளளுங்கள.

அப்பபறாழுத அங்நகநய ஏநதறாக்கறாரியம சமபவவிக்கப்நபறாவதறாயவிருக்கும.

அத சமபவவிக்கத்தறான் நபறாகதிறத என்பரத நநீங்கள அறதிவ நீர்கள.

377 அப்பபறாழுத ஏநதறாக்கறாரியம சமபவவித்தத என்பதற்கு ஒரு சறாட்சதியறாக
உங்களறால எழுந்த நதிற்க முடியும. பவிறகு நநீங்கள தண்ணநீரண்ரடை பசன்ற,

"நறான் மணவறாட்டியுடைன் என் ஸ்தறானைத்ரத வகதிக்க வவிருமபுகதிநறன்



என்பரத சரபயறாருக்கு நதிரூபவிக்க சறாட்சதியறாக அறதிவவிக்க, ஞறானைஸ்நறானைம
பபற வவிருமபுகதிநறன்” என்ற பசறாலலுங்கள.

378 இவ்வுலைகதில இன்றதிரவு அநநக நலலை பபண்மணவிகள இருக்கதின்றனைர்
என்பரத நறான் அறதிநவன். ஆனைறால அவர்களளில ஒருத்ததிரய நறான்

கறாணுமநபறாத நறான் தனைளித்ததிருக்கதிநறன் என்ற உணர்ச்சதி
எனைக்குண்டைறாகதிறத. அவள தறான் என் மரனைவவி. அவள என்னுடைன்

வ நீட்டிற்குச் பசலகதின்றறாள. பதறாடைக்கத்ததில அவள என்
மரனைவவியறாயவிருக்கவவிலரலை. ஆனைறால அவள எப்படி என்

மரனைவவியறானைறாள? அவள என் பபயரரத் தரித்தக் பகறாண்டைறாள.

379 அவர் வருகதிறறார். அவ்வறாநற இவ்வுலைகதில அநநக பபண்மணவிகள -

சரபகள உண்டு. ஆனைறால இநயசநவறா, தம மரனைவவிக்கறாக வருகதிறறார்.

அவள அவருரடைய பபயரறால அரழைக்கப்படுகதின்றறாள. “கதிறதிஸ்தவுக்குள
இருப்பவர்கரளத் நதவன் அவருடைன் பகறாண்டு வருவறார்.” நறாம அததில

எவ்வவிதம பவிரநவசதிக்க முடியும? "ஒநர ஆவவியவினைறாநலை ஒரு
சரீரத்தக்குளளறாக ஞறானைஸ்நறானைம பண்ணப்படுவதன்மூலைம” அதனுள நறாம

பவிரநவசதிக்கலைறாம.

380 இப்பபறாழுத நறான் பஜெபம பசய்யுமநபறாத, நநீங்களும பஜெபவியுங்கள,

கூடைறாரத்தக்குள இருப்பவர்களும, பவளளியவில நதிற்பவர்களும, அநநகர்
அரறகளளில குழுமதியவிருக்கதின்றனைர். உங்கரள நறாங்கள இங்நக பபீடைத்ததிற்கு
முன்னைறால அரழைக்க முடியறாத. ஆனைறால உங்கள இருதயத்ரத நநீங்கள
பபீடைமறாக்கதிக் பகறாளளுங்கள. “கர்த்தரறாகதிய இநயசநவ, இரத நறான்

வவிசவறாசதிக்கதிநறன். நறான் இந்த இரவு பவளளியவில நதின்ற பகறாண்டிருந்நதன்.

நறான் இவ்வரறக்குள கூட்டைத்ததில இந்த ஜெனைங்கள மத்ததியவில இங்நக
பநருக்கமறாக உட்கறார்ந்த பகறாண்டிருந்நதன். இரத நறான்-நறான்-நறான்நறான் -

நறான் இவ்வறாற... நறான் தவறவவிடைக் கூடைறாத” என்ற உங்கள இருதயத்ததில
பஜெபவியுங்கள.

381 பசன்ற இரவு நறான் உங்களளிடைம கூறதினைவறாற... நறான் உண்ரமரய
உங்களளிடைம கூறதிநனைன் என்பரத கர்த்தர் அறதிவறார். பவுல, "நறான்

பபறாய்யுரரக்கவவிலரலை” என்ற பசறான்னைதநபறால நறானும உங்களளிடைம
பசறாலலுகதிநறன். நறான் உங்கள முன்பறாக நதிற்பத எவ்வளவு உண்ரமநயறா



அதநபறாலை நறான் கண்டை அத்தரிசனைத்ததில, மரித்த அங்கு பசன்றவர்கரள
நறான் கண்நடைன், அவர்கரளத் பதறாடைவும பசய்நதன் என்பதம
உண்ரமயறாகும. சநகறாதரநனை, சநகறாதரிநய, அரத இழைந்த
நபறாகநவண்டைறாம, நநீங்கள அரதச் பசய்யநவண்டைறாம. நநீங்கள

பவிரசங்கதித்தரத நகட்டிருக்கதிறநீர்கள என்பரத நறான் அறதிநவன், நநீங்கள
இரத, அரத மற்றம அநநக கரதகரள நநீங்கள நகட்டிருக்கலைறாம. ஆனைறால
நறான் பசறாலவரதக் நகளுங்கள, அத உண்ரமபயன்பத எனைக்குத் பதரியும.

பறாருங்கள அரத இன்னும பதளளிவறாக எடுத்தரரக்க என்னைறால
முடியவவிலரலை. அரத நழுவவவிடை நவண்டும. அரவ யறாவும உங்களுக்நக.

இப்பபறாழுத நறாம பஜெபம பசய்நவறாம.

382 கர்த்தரறாகதிய இநயசநவ, என் முன்னைளிரலையவில உறமறாலகள பகறாண்டை
ஒரு பபட்டி இருக்கதின்றத. இந்த உறமறாலகள வவியறாததியஸ்தருக்குப்
பததிலைறாக இங்கு ரவக்கப்பட்டுளளனை. நறான் ரககரள அரவகளளின் நமல
ரவத்த பஜெபவிக்குமநபறாத, “பவுலைதின் சரீரத்ததிலைதிருந்த உறமறாலகரளயும
கச்ரசகரளயும பகறாண்டுவந்த நபறாடை, பபறாலலைறாத ஆவவிகள ஜெனைங்கரள
வவிட்டுப் புறப்பட்டைனை என்றம, வவிநசஷதித்த அற்புத அரடையறாளங்கள

பசய்யப்பட்டைனை” என்றம நவதம உரரக்கதின்றத.

383 கறாரணம, பவுலுக்குள நதவனுரடைய ஆவவி இருந்தத என்பரத
அவர்கள அறதிந்ததிருந்தனைர், அவர்கள அவனைளிடைத்ததிலைதிருந்தரதக் கண்டைனைர்.

அவன் ஒரு வவிசதித்ததிரமறானை மனைளிதன் என்பரதயும, வறார்த்ரதரயயும
குறதித்தம, அவள நபசதினை மற்றக் கறாரியங்கரளயும குறதித்தம அவர்கள
அறதிந்ததிருந்தனைர். அவன் எபவிநரய சரபயவின் ஒரு எபவிபரய வறாக்ரக
எடுத்தக்பகறாண்டு, அதற்கு அர்த்தம பகறாடுத்த அதரனை உயவிர்ப்பவித்த,

கதிறதிஸ்தவுக்குள அத எவ்வவிதம பபறாருந்தகதின்றத என்பரதக்
கறாண்பவிப்பறான். நதவன் அவனுக்குள இருந்தறார் என்பரத ஜெனைங்கள
அறதிந்ததிருந்தனைர். அவன் மூலைம நதவன் வலலைரமயறானை, அததிசயமறானை
கதிரிரயகரள நடைப்பவிப்பரவகரளயும, அவன் முன்னைறதிவவித்த கறாரியங்கள

அவ்வறாநற நதிகழ்வரதயும அவர்கள கண்கூடைறாகக் கண்டு, அவன்
நதவனுரடைய ஊழைதியன் என்பரத அறதிந்த பகறாண்டைனைர்.



384 கர்த்தறாநவ, இந்த மக்கள நதவனுரடைய வறார்த்ரதயவின் நபரில
ரவத்தளள மததிப்ரப நநீர் அங்கசீகரித்த, இநயசவவினைளிமதித்தம அவர்கரள
சகமறாக்க நவண்டுகதிநறன். நபதருவவின் கறாலைத்ததில, பபந்நதநகறாஸ்நத
நறாளன்ற ஜெனைங்கள அவன் நபசவரதக் நகட்டைத நபறான்ற, கர்த்தறாநவ,

இக்கூட்டைத்ததிலும நபசவரத ஜெனைங்கள நகட்டுக்பகறாண்டிருந்தனைர். எப்படி
அவன் வறார்த்ரதயவினுள ததிருமபவிச் பசன்ற, வறார்த்ரதரயப் பபற்றக்
பகறாண்டைறான்! ஆகநவ அவன் "கரடைசதி நறாட்களளில மறாமசமறானை யறாவர்
நமலும என் ஆவவிரய ஊற்றநவன் என்ற நயறாநவல தநீர்க்கதரிசனைம
உரரத்ததன் நதிரறநவறதல இதநவ” என்ற கூறதினைறான். அப்பபறாழுத
அரதக் நகட்டை மூவறாயவிரம நபர் வவிசவறாசதித்த ஞறானைஸ்நறானைம பபற்றனைர்.

385 பவிதறாநவ, இன்ரறக்கும நறாங்கள உமத கதிருரபயறால நதிற்கதிநறறாம.

இவர்கள வவிநசஷதித்தவர்கள என்பதனைறால அலலை. சதிங்கம, கறாரள, மனைளிதன்
இரவகளளின் கறாலைம உண்டைறாயவிருந்ததநபறால, இப்பபறாழுதம கழுகதின்
கறாலைம நரடைபபற்றக்பகறாண்டிருக்கதிறத. இததறான் இந்த மணவி நநரத்ததின்

அபவிநஷகமறாகும, இதநவ நறாங்கள வறாழும கறாலைமறாகும. இநயச
மரித்தப்நபறாய்வவிடைவவிலரலை என்பரத பரிசத்த ஆவவியறானைவர் நதிரூபவிக்கநவ
இந்த குறதிப்பவிட்டை நநரத்ததில பரிசத்த ஆவவியறானைவரின் கதிரிரயயறாய் இத
உளளத. சறாயங்கறாலை பவளளிச்சங்கள மரறயும முன்பு அவர் பசய்வதறாகக்
கூறதினைக் கறாரியங்கரளநய அவர் பசய்வரத நறாங்கள கண்ணறாரக் கண்டு
வருகதிநறறாம. இஸ்ரநவல ஜெனைங்கரள வழைதி நடைத்ததினை அந்த மகத்தறானை
அக்கதினைளி ஸ்தமபத்ரத, பவுரலை வழைதியவில சந்ததித்த அந்த அக்கதினைளி

ஸ்தமபத்ரத, வவிஞ்ஞறானைம ஆரறாய்ச்சதியவின் மூலைம இப்பபறாழுத புரகப்படைம
எடுக்கப்பட்டுளளரத நறாங்கள கண்நடைறாம.

386 அநத அக்கதினைளி ஸ்தமபம நமறாநசரய வனைறாந்தரத்ததில வழைதி
நடைத்ததினைபதன்றம, அந்த அக்கதினைளி ஸ்தமபத்ததின் மூலைமறாகநவ அவன்
வறார்த்ரதயவின் அபவிநஷகம பபற்ற, நவதறாகமத்ததிலுளள அநநக
புத்தகங்கரள எழுததினைறான் என்பரத நறாங்கள அறதிநவறாம.

387 அநத அக்கதினைளி ஸ்தமபம பவுரலை தமஸ்குவுக்குப் நபறாகும வழைதியவில
சந்ததித்தத, அதன் வவிரளவறாக அவன் நவதறாகமத்ததிலுளள அநநக
புத்தகங்கரள, நதவனுரடைய வறார்த்ரதரய எழுததினைறான்.



388 ஆகநவ, இப்பபறாழுதம கர்த்தறாநவ, அநத அக்கதினைளி ஸ்தமபத்ரத,

நறாங்கள வறார்த்ரதயவின் அத்தறாட்சதியவின் மூலைமறாகவும, வவிஞ்ஞறானை
ஆரறாய்ச்சதியவின் மூலைமறாகவும கறாண்கதிநறறாம. அத கர்த்தருரடைய
வறார்த்ரதரய இப்பபறாழுத எங்களுக்கு இங்நக பவளளிப்படுத்ததித்

தருகதிறரத நறாங்கள கறாண்கதிநறறாம.

389 நதவநனை, ஜெனைங்கள சசீக்கதிரமறாக வவிழைதிப்பரடையட்டும, கர்த்தறாநவ, ஜெநீவ
புஸ்தகத்ததில பபயபரழுதப்பட்டைவர் எவநரறா அவர்களுரடைய பறாரதக்கு
முன்னைறால இத பவிரகறாசதிக்குமநபறாத, கதிணற்றடியவிலைதிருந்த தர்கசீர்த்ததி பபற்ற

ஸ்ததிரீ அத நவதப்பூர்வமறானைத என்ற உடைனைடியறாகக் கண்டு
பகறாண்டைதநபறால, இவர்களும அரதக் கண்டுபகறாளள அருளபுரியும.

390 இப்பபறாழுதம பவிதறாநவ, இந்த நநரத்ததில உமரம அவர்களுரடைய
இருதயங்களளில ஏற்றக்பகறாண்டைவர் அரனைவரும இந்த நநரத்ததிநலைநய

பறாவத்ததிற்கு முற்றப்புளளளியவிட்டுவவிட்டு, அவர்களுரடைய
பறாவமன்னைளிப்புக்பகன்ற இநயச கதிறதிஸ்தவவின் நறாமத்ததில ஞறானைஸ்நறானைம
பபற்ற, நதவன் அவர்கள பறாவங்கரள மன்னைளித்தறாபரன்றம, அவர்கள
இநயசகதிறதிஸ்தவவின் நறாமத்ரதத் தரித்தக் பகறாண்டைனைர் என்பரதயும

பகதிரங்கமறாக அறதிக்ரக பசய்ய எழுமபவி ஆயத்தப்படைட்டும.

391 பவிதறாநவ, அதன்பவின்பு பரிசத்த ஆவவியறாகதிய எண்பணரய அவர்கள
நமல ஊற்றதி, நதவனைறாகதிய கர்த்தருரடைய ஊழைதியத்ததில அவர்கள

ஈடுபடைவும, பபறாலலைறாத இக்கரடைசதி நறாட்களளில உமத ஊழைதியக்கறாரரறாக
வவிளங்கவும அருளபுரியும. இன்னும சதிறதித கறாலைநம உளளபதன்றம,

சரபயறானைத எந்தநநரத்ததிலும எடுக்கப்படைக்கூடும என்பரதயும நறாங்கள
உணருகதிநறறாம.

392 ஆட்டுக்குட்டியறானைவர் எந்த நநரத்ததிலும பவிரகறாரத்ரத வவிட்டு,

பலைதியறானைத ரவக்கப்பட்டுளள நதவனுரடைய சதிங்கறாசனைத்ரதவவிட்டு
புறப்பட்டு வரக்கூடும. அப்பபறாழுத எலலைறாம முடிவரடையும, அதன் பவின்னைர்
இவ்வுலைகத்ததிற்கு அவள வவிநமறாசனைமதிலரலை. அவள ஏமறாற்றம பகறாண்டு,

இநயசவவின் உயவிர்த்பதழுதலைதின்நபறாத நதிகழ்ந்தவறாற பூமதியததிர்ச்சதிகளுக்கு
ஆளறாவறான். நமலும...



393 கதிறதிஸ்த கலலைரறரய வவிட்டு எழுந்ததநபறாலை, பரிசத்தவறான்கள
எழுமநபறாத, அநத கறாரியம சமபவவிக்கும. கர்த்தறாநவ, அத எந்த
நதிமதிடைத்ததிலும நதிகழும. அந்த சந்நதறாஷகரமறானை நறாரள நறாங்கள

எததிர்பறார்த்தக் பகறாண்டிருக்கதிநறறாம.

394 பவிதறாநவ, உம பவிளரளகரள இப்பபறாழுத உமத கரங்களளில ஏந்ததிக்
பகறாளளும. உமத ஆட்டுக்குட்டிகரள உமத மடியவில இழுத்தக்

பகறாளளும. இரத அருளும. உமத ஊழைதியத்ததிற்பகன்ற பலைப்படுமவரர,
அவர்கள உமத வறார்த்ரதயவினைறால நபறாஷதியும. கர்த்தறாநவ, அவர்கரள
உமத கரங்களளில ஒப்புவவிக்கதிநறறாம. இந்த பஜெபத்ததிற்கு பததிலைளளியும.

395 பவிதறாநவ, மறாற்கு 11-ம அததிகறாரத்ததில, "நநீங்கள நதின்ற பஜெபம
பண்ணுமநபறாத எரவகரளக் நகட்டுக் பகறாளவ நீர்கநளறா அரவகரளப்
பபற்றக் பகறாளநவறாம என்ற வவிசவறாசதியுங்கள. அப்பபறாழுத அரவகள

உங்களுக்கு உண்டைறாகும” என்பதறாய் நநீர் பசறாலலைதியவிருக்கதிறநீர்.

396 இத்தரனை ஆண்டுகளறாக சத்ததியத்ரத பவளளிப்படுத்ததிக் பகறாண்டு வந்த,

பசன்ற வறாரத்ததில முத்ததிரரகளளின் இரகசதியங்கரள பவளளிப்படுத்ததினை
உமரம மனைப்பூர்வமறாக வவிசவறாசதிக்கதிநறன். நதவனைறாகதிய கர்த்தறாநவ, உம

வருரகயவின் சமயம நறாங்கள நதிரனைப்பரதக் கறாட்டிலும மதிக
அருகறாரமயவில உளளத என்பரத நறான் நமபுகதிநறன்.

397 தயவு கூர்ந்த என் பஜெபத்ததிற்கு பததிலைளளியும. அரழைக்கப்பட்டை
நதவனுரடைய ஒவ்பவறாரு பவிளரளயும இந்தச் பசய்ததிரய நநரடியறாகநவறா

அலலைத ஒலைதிநறாடைறாக்களளின் மூலைம நகட்குமநபறாத... அவர்கள
நதவனுரடைய ரறாஜ்யத்ததில நசரநவண்டுபமன்ற, பவளளிப்படுத்தப்பட்டை

நதவனுரடைய வறார்த்ரதரய ஆதறாரமறாகக் பகறாண்டு உரிரம
நகறாருகதிநறன். பவிதறாநவ, சறாயங்கறாலை பவளளிச்சம பவிரகறாசதிக்கட்டும.

இவர்கரள இநயசவவின் நறாமத்ததில உமமதிடைம சமர்ப்பவிக்கதிநறன். ஆபமன்.

398 இப்பபறாழுத உளநளறா அலலைத பவளளிநய இருப்பவர்களளில யறாரறாவத
நதவரனை வவிசவறாசதித்த, பறாவத்ததிற்கு முற்றப்புளளளி ரவத்த வவிட்டைதறாக,

இதவரர பகதிரங்கமறாக அறதிக்ரக பசய்யறாமலைதிருப்பவர்களறாயவின்,

நதவனுரடைய இரக்கங்கரளக் நகறாரி அரத இநயச கதிறதிஸ்தவவின்
நறாமத்ததில பபற்றக் பகறாண்டிருந்தறால, தண்ணநீர் பதறாட்டி உங்களுக்கறாக



ஆயத்தமறாயுளளத. ஞறானைஸ்நறானைம பபற வவிருமபுநவறார் அரனைவருக்கும
எப்பபறாழுத நவண்டுமறானைறாலும இன்ரறக்நகறா அலலைத நறாரளக்நகறா

ஞறானைஸ்நறானைம பகறாடுக்க இங்கு ஆயத்தமறாயவிருப்பர்.

399 ஆறறாம முத்ததிரரரய நநீங்கள நகட்டு களளிகூர்ந்தநீர்களறா? [சரபநயறார்,

“ஆபமன்” என்கதின்றனைர்.-ஆசதி.) அத இப்பபறாழுத ததிறக்கப்பட்டிருப்பரத
உங்களறால கறாணமுடிகதின்றதறா? ("ஆபமன்.”] நநீங்கள அரத

வவிசவறாசதித்தநீர்களறா? [“ஆபமன்.”]

400 "எங்கள மூலைமறாகக் நகளவவிப்பட்டைரத வவிசவறாசதித்தவன் யறார்?
கர்த்தருரடைய புயம யறாருக்கு பவளளிப்பட்டைத?” என்ற எழுதப்பட்டுளளத.

பறாருங்கள? பசய்ததிரய வவிசவறாசதியுங்கள. அப்பபறாழுத கர்த்தருரடைய புயம
அதறாவத, நதவனுரடைய வறார்த்ரத-உங்களுக்கு பவளளிப்பட்டிருக்கதிறத.

401 கர்த்தருக்குச் சதித்தமறானைறால நறாரள கறாரலை, என்னைறால இயன்றவரர
அந்த நகளவவிகளுக்கு வவிரடையளளிக்க முற்படுநவன், அதற்பகன்ற
அநநகமறாக இன்றதிரவு முழுவரதயும நறான் பஜெபத்ததில கழைதிப்நபன்.

ஒவ்பவறாரு இரவும நறான் சமறார் மூன்ற மணவிநநரநம உறங்குகதிநறன்.

பசன்ற இரவு ஒரு மணவிக்குத்தறான் நறான் படுக்ரகக்குச் பசன்நறன்.

மறபடியும மூன்ற மணவிக்கு எழுந்த படிக்கத் பதறாடைங்கதிநனைன். பறாருங்கள?

பறாருங்கள?

402 நறான் இதற்கறாக பததில கூறநவண்டியவனைறாயவிருக்கப் நபறாகதிநறன். அத
உண்ரம . கறாலைம மதிகவும அருகறாரமயவில இருப்பதறால, எந்தவவிதமறானை
மூடைத்தனைத்ததிற்கும, ஊகதித்தலுக்கும, அரறகுரறயறாக வவிசவறாசதிப்பதற்கும
இத ஏற்ற சமயமலலை. முதலைதில நறான் அரதப் புரிந்த பகறாளள நவண்டும.

பவின்பு, அத வறார்த்ரதநயறாடு ஒட்டியுளளதறா என்பரத நறான் பறார்க்க
நவண்டும. நதவனுரடைய கதிருரபயறால இதவரர எலலைறாம சரிவர
அரமந்த வந்ததிருக்கதிறத. நறான் நவதத்ததிலைதிருந்த அநநக பறாகங்கரள
குறதிப்பவிட்நடைன். அரவயறாவும ஒன்நறறாபடைறான்ற இரணந்தளளனை.

403 அத "கர்த்தர் உரரக்கதிறதறாவத” என்ற அரமந்ததிருக்க நவண்டும. நறான்
அததினைளின்ற அறதிந்தளளபடி. அத அவ்வவிதம கூறவத மட்டுமலலை. அந்த
வறார்த்ரத கர்த்தர் உரரக்கதிறதறாவத என்பதறாகநவ உளளத. எனைநவ



வறார்த்ரதயறாகதிய நதவன் எனைக்களளிக்கும பவளளிப்பறாட்ரடை நவத
வறாக்கதியங்களுடைன் இரணத்தக் கறாண்பவிப்பதன் மூலைம, இரவ கர்த்தர்
உரரக்கதிறதறாவத என்ற நநீங்கள அறதிந்த பகறாளகதிறநீர்கள. பறார்த்தநீர்களறா?
404 இவ்வவிதமறாக வறார்த்ரத இங்நக கூறகதின்றத. நதவன் இப்பபறாழுத
எனைக்களளித்த பவளளிப்பறாடு நறாம முன்பு பகறாண்டிருந்த கருத்தக்கு

முரண்பறாடைறாக, ஏன், நறான் முன்பு பகறாண்டிருந்த கருத்தக்கு முற்றதிலும
நவறபட்டைதறாயுளளத. அதன் உண்ரமயறானை அர்த்தம இதநவ என்ற நறான்
சற்நறனும நதிரனைக்கநவயவிலரலை. ஆனைறால அத நவதவறாக்கதியங்களுடைன்
சரிவர பபறாருந்தகதிறத என்ற நறாம கறாண்கதிநறறாம. அத என்னை? அத கர்த்தர்

உரரக்கதிறதறாவத என்பதறாய் உளளத. பறாருங்கள? அத சரியறாக
அவ்வவிதமறாய் உளளத. இதவரர பவளளிப்படைறாமல இந்த மணவி
நநரத்ததிற்பகன்ற ரவக்கப்பட்டிருந்த இரகசதியத்ரத கர்த்தநர நம

சதிந்தரனைகளளில நுரழையச் பசய்கதிறறார். ஆகநவ, இத இங்நக இருப்பரத
நநீங்கள கறாணலைறாம. ஆம, அத அத கர்த்தர் தறாம அரதச் பசய்தறார். ஓ! நறான்

அவரர நநசதிக்கதிநறன். என் முழு இருதயத்நதறாடும அவரர நறான்
நநசதிக்கதிநறன்.

405 எப்பபறாழுத நதிரனைவவில பகறாளளுங்கள. நறாங்கள உங்கரள பபீடைத்ததின்
முன்னைறால பகறாண்டுவர முடியவவிலரலை. அநநகர் தங்களுரடைய கரங்கரள
நமநலை உயர்த்ததியுளளனைர். இப்பபறாழுத பறாருங்கள, இத உங்கநளறாடு உளள
தனைளிப்பட்டை ஓர் வவிவகறாரம, நநீங்கள எரத நவண்டுமறானைறாலும பசய்வதற்கு

சயறாதநீனைம பபற்றதிருக்கதின்றநீர்கள. பறார்த்தநீர்களறா?

406 கறாலைம மதிகவும சமமீபவித்தவவிட்டைபடியறால, மற்றவர் உங்கரள உளநள
தளளளிவவிடை நவண்டும என்றதிரறாமல, உங்களறால எவ்வளவு கடினைமறாக

முன்நனைற முடியுநமறா, அவ்வளவு கடினைமறாய் முன்நனைறங்கள; உங்களறால
இயன்றவரர உளநள நுரழைய பவிரயறாசப்படை நவண்டும. "கர்த்தறாநவ,

என்ரனை பவளளியவில வவிட்டுவவிடைறாநதயும; கர்த்தறாநவ, என்ரனை பவளளியவில
வவிட்டு வவிடைறாநதயும; கதவு அரடைக்கப்பட்டுக்பகறாண்டிருக்கதிறத; நறான்

உளநள நுரழைந்தறால நபறாதம” என்ற நநீங்கள அவரிடைம மன்றறாடை நவண்டும.

பறாருங்கள?

407 ஒரு நறாளன்ற நதவன் கதரவ அரடைத்தவவிடுவறார். நநறாவறாவவின்
கறாலைத்ததில அவ்வவிதம பசய்தறார். அதன்பவின்பு அவர்கள கதரவத் தட்டினைர்.



அத சரிதறாநனை? (சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம பவிரசங்க பபீடைத்ரத அநநக
முரறகள தட்டுகதிறறார்-ஆசதி.) அத சரியறா? [சரபநயறார், “ஆபமன்”

என்கதின்றனைர்.]

408 இப்பபறாழுத நதிரனைவவில பகறாளளுங்கள. ஏழைறாம ஜெறாமத்ததிநலை என்ற
நவதம உரரத்தளளத. அத சரியறா? [சரபநயறார், "ஆபமன்” என்கதின்றனைர்.--
ஆசதி.] சதிலைர் முதலைறாம, இரண்டைறாம, மூன்றறாம, நறான்கறாம, ஐந்தறாம, ஆறறாம,

ஏழைறாம ஜெறாமங்களளில நதித்ததிரர அரடைந்தனைர். ஆனைறால ஏழைறாம ஜெறாமத்ததில,

"மணவறாளன் வருகதிறறார். அவருக்கு எததிர் பகறாண்டு நபறாகப் புறப்படுங்கள”

என்னும அறதிவவிப்பு உண்டைறாகதிறத.

409 அப்பபறாழுத புத்ததியவிலலைறாத கன்னைளிகரளகள, புத்ததியுளள
கன்னைளிரககளளிடைம, “உங்கள எண்பணயவில சற்ற தறாருங்கள” என்பறார்கள.

410 அப்பபறாழுத மணவறாட்டி, "எனைக்குப் நபறாதமறானை அளவு மறாத்ததிநம
இருக்கதின்றத. உங்களுக்கு நவண்டுமறானைறால, நநீங்கள பசன்ற பஜெபம

பசய்த அரதப் பபற்றக்பகறாளளுங்கள” என்பறார்கள.

411 உறங்கதிக் பகறாண்டிருக்கும புத்ததியவிலலைறாத கன்னைளிரககள யறாபரன்பரத
நநீங்கள அறதிந்த பகறாண்டீர்களறா? எபவிஸ்நகறாபவிலைதியன், பவிரஸ்பவிநடைரியன்,

லூதரன்கள இவர்களரனைவரும பரிசத்த ஆவவிரயப் பபற்றக் பகறாளள
இப்பபறாழுத முயற்சதிப்பரதப் பறாருங்கள. ஆனைறால அவர்களளிடைமுளள
தவறயறாபதனைளில, பரிசத்த ஆவவிரயப் பபற்றக் பகறாளவதற்கும பததிலைறாக

அவர்கள அன்னைளிய பறாரஷ நபச முயலகதின்றனைர்.

412 அவர்களளில அநநகர் இப்பபறாழுத அன்னைளிய பறாரஷ நபசகதின்றனைர். இந்த
சரபக்கு வந்த பஜெபம பசய்தக் பகறாளள அவர்கள பவட்கப்படுகதின்றனைர்.

நறான் அவர்கள வ நீட்டிற்குச் பசன்ற அவர்களுக்கு பஜெபம பசய்ய
நவண்டுபமன்ற அவர்கள வவிருமபுகதின்றனைர். அப்படியறானைறால அத பரிசத்த
ஆவவி என்ற எண்ணுகதின்றநீர்களறா? அத அன்னைளிய பறாரஷ நபசதலைறாகும.

ஆனைறால அத பரிசத்த ஆவவியலலை. புரிகதிறதறா? 413 இப்பபறாழுத பரிசத்த
ஆவவியறானைவர் அன்னைளிய பறாரஷ நபசவறாபரன்பரத நறான் நமபுகதிநறன். நறான்
அரத நமபுகதிநறன் என்பரத நநீங்கள அறதிவ நீர்கள. ஆனைறால அதற்குப்
நபறாலைதியறானை ஒன்ற நதிலைவுகதின்றத. ஆம, ஐயறா! ஆவவியவின் கனைளிகள



மறாத்ததிரநம பரிசத்த ஆவவிரயப் பபற்றரத நதிரூபவிக்க முடியும. அத என்னை
மரம என்பரத அதன் கனைளிகளதறான் நதிரூபவிக்கும. பட்ரடையலலை, அதன்

கனைளிகள.

414 இப்பபறாழுத, கவனைளியுங்கள, கரடைசதி மணவி நநரத்ததில அவள, "நறான்
இப்பபறாழுத அரதப் பபற்றக் பகறாண்நடைன் என்ற நறான் வவிசவறாசதிக்கதிநறன்.

நறான் அரதப் பபற்றக்பகறாண்நடைன் என்ற நறான் வவிசவறாசதிக்கதிநறன். ஆம,

நறாங்கள அரதப் பபற்றக் பகறாளகதிநறறாம” என்ற பசறாலலைதிக் பகறாண்நடை
வருவறாள.

415 நறான்-நறான்- நறான் இரதக் கூறறாமல இருப்பத நலைமறாயவிருக்கும.

பறாருங்கள, ஏபனைனைளில இத ஒருநவரள உங்களளிடைம குழைப்பத்ரத
ஏற்படுத்தலைறாம. நறான் அன்றதிரவு எடுத்தக் பகறாளளப்படுதல எவ்வவிதம

வரும என்ற நறான் கூறதியபபறாழுத, நறான் நறான்... இப்பபறாழுத நநீங்கள நநீங்கள
அரத ஏற்றக்பகறாளகதிநறறாம என்பபீர்களறானைறால சரி. [சரபநயறார், “ஆபமன்”

என்கதின்றனைர்.-ஆசதி.) கவனைளியுங்கள, கவனைளியுங்கள. சரி, அத உங்கரளப்
பபறாறத்ததறாகும.

416 பறாருங்கள, அந்த உறங்கதிக் பகறாண்டிருந்த புத்ததியவிலலைறாத கன்னைளிரக,

பறாருங்கள, பசலவதற்கறாக தனைக்கு பஜெபவிக்கப்பட்டைதறாக, பஜெபவித்த
வவிட்டைதறாக நதிரனைத்தக் பகறாண்டிருந்தறாள, மணவறாட்டிநயறா பசன்ற

வவிட்டிருந்தறார்கள. அவள பசன்றவவிட்டைறாள. மணவறாட்டி பசன்றரத அவள
அறதியறாததிருப்பறாள. ஒரு ததிருடைன் இரவவில வருவரதப்நபறால. அப்பபறாழுத
அவர்கள கதரவத் தட்டுவறார்கள. என்னை சமபவவிக்கும? ஆனைறால என்னை
நநரிடும? அவர்கள உபத்ததிரவ கறாலைத்ததிற்குள தளளப்படுவறார்கள. “அங்நக
அழுரகயும பற்கடிப்பும உண்டைறாயவிருக்கும” என்ற நவதம உரரக்கதின்றத.

அத உண்ரமயறா?

417 சநகறாதரநனை, சநகறாதரிநய. அத எப்பபறாழுத நநரிடும? எனைக்கு
பதரியறாத. பறாருங்கள? ஆனைறால நறான்-நறான்-அத மதிக அருகறாரமயவிலுளளத
என்ற நறான் எண்ணுகதிநறன். இப்பபறாழுத பறாருங்கள. இத, இததறான். இத
என்னுரடைய எண்ணமறாகும. பறாருங்கள? அத மதிக அருகறாரமயவிலுளளத
என்ற நறான் நறான் - நறான் நமபுகதிநறன், நறான்- நறான். ஒவ்பவறாரு நறாளும நறான்-



நறான்.. ததினைந்நதறாறம என்னைறால இயன்றவரர நறான் மதிருதவறாக நடைக்க
முயலகதிநறன். பறாருங்கள? இப்பபறாழுத, நநீங்கள அறதிவ நீர்கள, அத...

418 இன்ரறக்கு ஒரு கறாரியம சமபவவித்தத. நறான் ஏநதறா ஒன்ற வருவரதக்
கண்நடைன். நறான் நறான் அரதக் கண்டைநபறாத என் மூச்ச நதின்றவவிடும
நபறான்ற உணர்ச்சதி உண்டைறானைத. பறாருங்கள. அவர் அங்கு நதின்ற

பகறாண்டிருந்தறார். அந்த ஒளளி அங்கு நதின்ற பகறாண்டிருந்தத. அந்த கறாரியம
எனைக்கு பவளளிப்பட்டைத. அத உண்ரம என்பரத நறானைறதிநவன்.

419 நறான் எனைக்குள, "ஓ, நதவநனை, அரத என்னைறால கூற முடியறாநத.

என்னைறால என்னைறால அரத கூற முடியவவிலரலைநய. என்னைறால
முடியவவிலரலை” என்ற கூறதிக்பகறாண்நடை அரறக்கு பவளளியவில வந்த
இங்குமங்குமறாக நடைக்கத் பதறாடைங்கதிநனைன். சநகறாதரநனை, நறான் “என்நனை !

நறான் பசய்யக் கூடும? என்ற நதிரனைத்நதன். ஓ!” பறாருங்கள? நறான் - நறான்
மமீன்பவிடிக்கநவறா அலலைத நவபறதற்நகறா பசன்றவவிடை நவண்டும. அலலைத
நறான்.. நறான் நறான் கண்டைரத உங்களளிடைம கூறமுடியறாதவனைறாயவிருக்கதிநறன்.

பறாருங்கள?

420 நறாம சந்நதறாஷமறாக இந்த நநரத்ரத கழைதித்த வருகதிநறறாம. நறாம
அவ்வறாறதிலரலையறா? கர்த்தருக்கு ஸ்நதறாத்ததிரம! ஆபமன். பறாருங்கள? நறாம
நறாம இப்பபறாழுத மகத்தறானை கறாலைத்ததில வறாழ்ந்தபகறாண்டு வருகதிநறறாம,

பறாருங்கள, என் இருதயம சந்நதறாஷத்ததினைறால நதிரமபவி வழைதிகதின்றத.

421 ஆனைறால அநத சமயத்ததில உலைகத்ரதயும, அததில கறத்த
நதிழைலைதிடைப்பட்டு, இழைந்த நதிரலையவில உளள ஆயவிரக்கணக்கறானைவர்கரளக்
குறதித்த நதிரனைக்கும நபறாத, என் இருதயத்ததிலைதிருந்த இரத்தம கசதிகதின்றத.

"நநீங்கள என்னை பசய்ய முடியும? நநீங்கள என்னைதறான் பசய்ய முடியும.”

பரிசத்த ஆவவியறானைவர் உங்களுரடைய இருதயத்ததில கறதவரத என்னைறால
உணர முடிகதின்றத. நமத கர்த்தர் எருசநலைரமயும, அதன் ஜெனைங்கரளயும
நநறாக்கதி, "எருசலைநம, எருசலைநம, நநறாக்கதி, நகறாழைதி தன் குஞ்சகரளத் தன்
பசட்ரடைகளளின் கசீழ் கூட்டிச் நசர்த்தக்பகறாளளும வண்ணமறாக, நறான்
எத்தரனைத் தரநமறா உன் பவிளரளகரளக் கூட்டிச் நசர்த்தக் பகறாளள
மனைதறாயவிருந்நதன். உங்களுக்நகறா மனைததிலலைறாமற்நபறாயவிற்ற” என்ற

பசறான்னைநபறாத இவ்வவிதமதறான் மனைஸ்தறாபப்பட்டிருக்க நவண்டும. "நறான்



எத்தரனை தரநமறா உங்கரளக் கூட்டிச் நசர்க்க மனைதறாயவிருந்நதன்.

உங்களுக்நகறா மனைததிலலைறாமற்நபறாயவிற்ற” என்ற பரிசத்த ஆவவியறானைவர்
கூறவரத உங்களறால உணர முடியும. பறாருங்கள?

422 நண்பர்கநள, ஏநதறா ஒன்ற இங்நக நரடைபபறவவிருக்கும கறாலைத்ததில நறாம
இருக்கதிநறறாம. அத என்னைவறாயவிருந்தறாலும சரி, நதவனைறதிவறார். அத
எப்பபறாழுத நதிகழைப்நபறாகதிறத என்பத யறாருக்குநம பதரியறாத. அத ஒரு
இரகசதியம. அத எப்பபறாழுத நதிகழைப்நபறாகதிறத என்ற யறாருக்குநம
பதரியறாத. 423 ஆனைறால இநயச, “இரவகரளபயலலைறாம நநீங்கள
கறாணுமநபறாத,” என்ற கூறதினைறார். நறான் ஆறறாவத முத்ததிரரரயயும,

மத்நதயு 24-ல அவர் கூறதினைரதயும நறான் ஒப்பவிட்டுக் கறாண்பவித்தத நபறாலை.

இப்பபறாழுத அவர் என்னை கூறதினைறார் என்பரத ஞறாபகங் பகறாளளுங்கள.

“இரவகரளபயலலைறாம நநீங்கள கறாணுமநபறாத, அவர் சமமீபமறாய்
வறாசலைருநக வந்ததிருக்கதிறறார் என்ற அறதிவ நீர்கள” என்ற கூறதியவிருக்கதிறறார்.
அநத அததிகறாரத்ததில அடுத்த வருகதிற 30 மற்றம 31-ம வசனைங்கரளயும,

அதற்கு கசீநழை பசன்ற 32 மற்றம 33ம வசனைங்கரளயும கவனைளியுங்கள.

424 "அவர் தமத தூதர்கரள அனுப்புவறார். அவர்கள
பதரிந்தபகறாளளப்பட்டைவர்கரள வறானைத்ததின் நறான்கு ததிரசகளளிலுமதிருந்த

கூட்டிச் நசர்ப்பர்” என்ற இநயச கூறதியுளளறார். அத சரியறா?

அவர், “இப்பபறாழுத கற்றக்பகறாளளுங்கள...” என்றறார்.

425 அநதறாடு அவர் நதிறத்ததி வவிட்டைறார் என்பரத நதிரனைவவில பகறாளளுங்கள.

ஆறறாம முத்ததிரரக்கு நமல அவர் ஒன்றம கூறவவிலரலை . ஏழைறாம
முத்ததிரரரயக் குறதித்த அவர் எரதயுநம கூறவவிலரலை . அவர் முதலைறாம,

இரண்டைறாம, மூன்றறாம, நறான்கறாம, ஐந்தறாம, ஆறறாம முத்ததிரரகரளப் பற்றதி
கூறதிவவிட்டு அதனுடைன் நதிறத்ததிக் பகறாண்டைறார். அதன்பவின் அவர் அரதக்

குறதித்த ஒன்ரறயுநம குறதிப்பவிடைவவிலரலை.

426 அதன் பவின்பு அவர் என்னை கூறகதிறறார் என்பரதக் கவனைளியுங்கள.

“இப்பபறாழுத அத்ததிமரத்ததினைறால ஒரு உவரமரயக் கற்றக் பகறாளளுங்கள”

பறாருங்கள. அவர் உவரமகரளச் பசறாலலைத் பதறாடைங்கதி வவிடுகதிறறார்.
“இரவயறாவும நதிரறநவறம” என்ற அவர் கூறகதின்றறார்.



427 அவர் மூன்ற நகளவவிகளுக்கு அவர்களுக்கு பததிலைளளிக்கதின்றறார். “இந்த
அரடையறாளங்கள என்னை? உமத வருரகயவின் அரடையறாளம என்னை?

உலைகத்ததின் முடிவவில அரடையறாளம என்னை?”

428 ஆறறாம முத்ததிரரயவின் சமபவங்கள உலைக முடிரவக் குறதிக்கதின்றத.

ஏழைறாம தூதனுரடைய சத்தமறானைத... நறான் கண்டை தூதன் தன் ரகரய
உயர்த்ததி, "இனைளி கறாலைம பசலலைறாத” என்ற சதறா கறாலைங்களளிலும
உயவிநரறாடிருக்கதிறவருமறானைவர்நமல ஆரணயவிட்டுச் பசறான்னைறான்.

பூமதியறானைத ஒரு புததிய பூமதிரயப் பவிறப்பவிக்கும. அத முடிவுறகதின்றத.

429 அதற்கு மதிக அருகறாரமயவில வறாசலைருநக நறாம இருக்கதிநறறாம. ஓ!

எனைக்கு நடுக்க முண்டைறாகதிறத. "கர்த்தறாநவ, நறான் என்னை பசய்ய நவண்டும?

என்னைறால நவற என்னை பசய்ய முடியும?” பறார்த்தநீர்களறா? நறான் தரிசனைத்ததில
கண்டை அந்த ஸ்தலைத்ரதயும அங்குளள அருரமயறானை மக்கரளயும

குறதித்த அப்படிநய நதிரனைத்தப் பறார்க்கதிநறன். “ஓ, நதவநனை, இரத அவர்கள
இழைந்த நபறாகக் கூடைறாநத, நறான் அவர்கரள உளநள பகறாண்டுவர

நவண்டுநம. அவர்களுக்கு இரத எடுத்தக் கூறதி அவர்கபளலலைறாரரயும
உளநளக்பகறாண்டுவர முயற்சதிக்க நவண்டுநம” என்ற எண்ணவிநனைன்.

உங்களறால அரதச் பசய்ய முடியறாத. நநீங்கள... 430 ஏபனைனைளில, "என் பவிதறா
ஒருவரனை இழுத்தக் பகறாளளறாவவிட்டைறால அவன் என்னைளிடைம வரமறாட்டைறான்.”

ஆனைறால நமக்கு ஓர் ஆறதல உண்டு. அதறாவத, “பவிதறாவறானைவர் எனைக்குக்
பகறாடுத்த யறாவும என்னைளிடைத்ததில வரும.”

431 ஆனைறால ஏரனைநயறார் ஸ்தறாபனைங்கரளச் சறார்ந்தளநளறார் - "உலைகத்
நதறாற்ற முதல அடிக்கப்பட்டை ஆட்டுக்குட்டியவினுரடைய ஜெநீவ புஸ்தகத்ததில
நபபரழுதப்பட்டிரறாத யறாவரரயும அவன் நமறாசன் நபறாக்கதினைறான்.” ஓ,

என்நனை! ஆரகயறால, நநீங்கள பறாருங்கள, அத பரிதறாபமறான் ஓர் கறாரியம.

432 ஆனைறால நறாம பசய்யநவண்டிய ஒன்நற ஒன்ற. நதவனுரடைய
வறார்த்ரதயவில நதிரலைநதின்ற, அவர் பசய்யக் கூறதினை யறாரவயும

கவனைமறாகச் பசய்தலைறாகும. பறாருங்கள, அவர் என்னைபவலலைறாம பசய்யச்
பசறாலலுகதிறறாநரறா, அரதச் பசய்யுங்கள.



433 "ஓ, என்நனை! அவர்கள இரதச் பசய்கதிறறார்கநள, இவர்கள அரதச்
பசய்கதிறறார்கநள” என்ற ஸ்தறாபனைங்கள பசய்வரத நநீங்கள ஆநலைறாசதிக்க

முற்பட்டைறால...ஓ! அத பவறம...

434 அத எவ்வளவறாக உங்கரளப் பறாததிக்கும என்பரத நநீங்கள
உணருவததிலரலை! இப்பபறாழுத இரத நறான் கூற வவிருமபுகதிநறன்.

ஒலைதிநறாடைறாக்களளில இரத நநீங்கள பததிவு பசய்யப் நபறாவததிலரலை என்ற நறான்
எண்ணுகதிநறன். அநநக ஜெனைங்கள, "சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம அந்த
மறாததிரியறானை ஒரு ஊழைதியத்ததினைறால...” என்ற ஏநதறா ஒன்ரறக் கூற
வருகதிறறார்கள. (ஏபனைனைளில ஒலைதி நறாடைறாக்களளில நகட்பவர்கள

இங்குமங்குமறாக சதிலைவற்ரற மறாத்ததிரம எடுத்தக்பகறாண்டு, தங்கள பசறாந்த
அர்த்தத்ரத உண்டைறாக்கதிக் பகறாளகதின்றனைர். எனைநவ நறான் அரதக் கவனைளிக்க

நவண்டும. நநீங்கள அரத அறதிவ நீர்கள.) ஆரகயறால அவர்கள,

என்னைளிடைத்ததில, "சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம அவர்கநள இத்தரகய ஊழைதியம
எங்களுக்கும அளளிக்கப்பட்டிருந்தறால நலைமறாயவிருக்கும” என்ற பசறாலலைக்
நகட்டிருக்கதிநறன். நநீங்கள என்னை கூறதிக்பகறாண்டிருக்கதிறநீர்கள என்பரத
நநீங்கள அறதிந்ததிருக்கவவிலரலை. ஓ, என்நனை! சநகறாதர, சநகறாதரிநய, ஆனைறால

அவ்வூழைதியத்ததினைறால, உண்டைறாகும உத்ததிரவறாதத்ததின் தன்ரமரய
உணரறாமல நநீங்கள இவ்வவிதம நபசகதின்றநீர்கள. நநீங்கள பசறாலலுவரத
ஜெனைங்கள அப்படிநய நமபுகதின்றனைர். தவறறானை ஒன்ரற நநீங்கள

அவர்களளிடைம கூறதி, அரத ஜெனைங்கள வவிசவறாசதித்தப் பவின் பதறாடைர்ந்தறால,

நநீங்கள அதற்கு பததில கூற நவண்டியவர்களறாயவிருக்கதிறநீர்கள. நதவன்
அவர்கள இரத்தப்பழைதிரய உங்களளிடைம நகட்பறார். அப்படியறானைறால அரதக்
குறதித்த சற்ற நயறாசதித்தப் பறாருங்கள. அத மதிகவும பயங்கரமறானை ஒரு

பசயலைறாகும.

435 ஆரகயறால அன்பறாயவிருங்கள. உங்கள முழு இருதயத்நதறாடு
கர்த்தரறாகதிய இநயசவவினைளிடைத்ததில அன்பு கூறங்கள. எளளிரமயறாயவிருங்கள.

எரதயும ஆநலைறாசரனை பசய்த, அதன் அர்த்தத்ரத அறதிந்தபகறாளள
ஒருநபறாதம முயற்சதிக்க நவண்டைறாம. நதவனுக்கு முன்பறாக

எளளியவர்களறாயவிருங்கள. நநீங்கள எவ்வளவுக்பகவ்வளவு அததிகமறாக
ஆநலைறாசதிக்கதின்றநீர்கநளறா, அவ்வளவறாக நதவரனைவவிட்டு புறமநப

பசலவ நீர்கள. பறாருங்கள? அவர் கூறவரதநய அப்படிநய வவிசவறாசதியுங்கள.



இப்பபறாழுத, “அவர் அப்பபறாழுத வருவறார்?” என்ற நநீங்கள நகட்கலைறாம.

436 அவர் ஒருக்கறால இன்ரறக்கு வந்தறாலும பரவறாயவிலரலை ; அவர்
இருபத வருடைங்கள கழைதித்த வந்தறாலும அதவும சரிதறான். நறான்

இப்பபறாழுத அவரரப் பவின்பற்றதிக் பகறாண்டிருக்கதிறவவிதமறாகநவ அவரரப்
பவின்பற்றதிக் பகறாண்டிருக்கப் நபறாகதிநறன். "நவபறங்கறாவத என்ரனை
உபநயறாகதிக்க நநீர் சதித்தம பகறாண்டைறால, இநதறா கர்த்தறாநவ, நறான்

ஆயத்தமறாயவிருக்கதிநறன்.” ஒருக்கறால உமத வருரக நூற ஆண்டுகள
கழைதித்த இருந்தறாலும இருக்கலைறாம. "கர்த்தறாநவ, அத எப்பபறாழுத

நதிகழைப்நபறாகதிறத என்ற எனைக்குத் பதரியறாத. என் சந்தததியவில ஐந்தறாம
தரலைமுரறயவிலுளளவர்கள அரத ஒருநவரள கறாணலைறாம. ஆனைறால
எவ்வறாறறாயவினும நறான் உமமுடைன் சரியறானை பறாரதயவில நடைக்க

வவிருமபுகதிநறன்.” உம வருரகக்கு முன்னைர் நறான் நதித்ததிரரயரடைந்தறால,

அந்நறாளளில நறான் நதிச்சயம உயவிநரறாபடைழுநவன்.

437 அப்பறாலுளள அந்த மகதிரம ஸ்தலைத்ததிற்கு பசன்ற வந்நதன்.. அந்த
நதவனுரடைய ரறாஜ்யத்ததில வயத பசன்றவர் அரனைவரும வறாலைதிப
நதறாற்றம பகறாண்டிருப்பறார்கள. அவர்கள பவளரள அங்கதிகரளத்

தரித்ததிருப்பறார்கள. ஆண்களும பபண்களும வறாலைதிப பருவத்ரதயரடைந்த
மதிகவும அழைகறாயவிருப்பறார்கள. அவர்கள அங்நக அழைகறானை

வறாலைதிபர்களறாகவும, வறாலைதிப ஸ்ததிரீகளறாகவும நதின்றபகறாண்டிருந்தனைர்.

அவர்கள இனைளி ஒருநபறாதம வநயறாததிகர்களறாக முடியறாத. அவர்கள இனைளி
பறாவம பசய்வததிலரலை. அங்கு பபறாறறாரமநயறா அலலைத பவறப்நபறா

கறாணப்படுவததிலரலை. ஓ, என்நனை!

438 இப்பபறாழுத ஒலைதிநறாடைறாக்கள பததிவு பசய்யப்படைவவிலரலைபயன்ற நறான்
எண்ணுகதிநறன். நறான் நறான் இன்னும மூன்ற நறான்கு நதிமதிடைங்கள

உங்களளிடைம நபசவவிருமபுகதிநறன். அவ்வறாற நபசலைறாமறா? (சரபநயறார்,
"ஆபமன்” என்கதின்றனைர்.ஆசதி.] இப்பபறாழுத நறான் கூறப் நபறாவத தனைளிப்பட்டை
வவிஷயமறாகும. ஏபனைனைளில நறாரள, நறான்நறான்... நறாரளய ஆரறாதரனை
மதிகவும சதிறந்ததறாக இருக்கும. ஆகநவ, நறான் கூற வவிருமபுவரத

இப்பபறாழுத கூறதிவவிடுவத நமலைறானைதறாகும என்ற நறான் நதிரனைக்கதிநறன்.

இரத நமக்பகன்ற பவிரத்ததிநயகமறாகக் கூறகதின்நறன். நறான்... 439 என்



மரனைவவியறாகதிய நமடைறாரவ (Meda) நறான்-நறான் நநசதிக்கதிநறன் என்பரத
நநீங்கள அறதிவ நீர்கள. என் முதல மரனைவவிரய நறான் அததிகமறாக நநசதித்ததன்
கறாரணத்தறால, நறான் இரண்டைறாம முரற வவிவறாகம பசய்தக்பகறாளள

வவிருமபவவிலரலை. நதவன் வவிவறாகம பசய்தக்பகறாளள கூறறாமலைதிருந்தறால,

நறான் இரண்டைறாம முரற வவிவறாகம பசய்தக்பகறாண்டிருக்கநவ மறாட்நடைன்.

அவள எவ்வவிதம பஜெபவிக்கச் பசன்றறாள என்பரதயும, நறான் பசய்தத என்னை
என்பரதயும நநீங்கள அறதிந்ததிருக்கதிறநீர்கள. "நநீ நபறாய் அவரள வவிவறாகம
பசய்தபகறாள,” என்றம, நறான் அரத எந்த நநரத்ததில பசய்யநவண்டும
என்றம நதவன் எனைக்குச் சரியறாகக் கூறதியவிருந்தறார். அவள மதிகவும

அருரமயறானைவள, இன்றதிரவு அவள எனைக்கறாக
பஜெபவித்தக்பகறாண்டிருக்கதிறறாள. இப்பபறாழுத அங்கு இரவு எட்டு மணவி.
அவள ஒருநவரள இப்பபறாழுத பஜெபவித்தக்பகறாண்டிருக்கலைறாம.

440 இப்பபறாழுத கவனைளியுங்கள. ஒருநறாள நமடைறா என்னைளிடைம "பவில (Bill)

பரநலைறாகத்ரதக் குறதித்த ஒரு நகளவவிரய நறான் உமமதிடைம நகட்க
வவிருமபுகதிநறன்” என்றறான். நறானும “சரி. நமடைறா, அத என்னை?” என்நறன்.

அவள, "நறான் உமரம நநசதிக்கதிநறன் என்ற நநீர் அறதிவ நீர்” என்றறாள.

441 நறான் “ஆமறாம” என்நறன். நறான் நமநலை பசன்ற அவர்கரளக்
கண்டைபவிறகு இத நடைந்தத.

அவள, "உங்கள மரனைவவியறாகதிய நஹறாப் (Hope) உங்கரள நநசதித்தறாள
என்பரத நநீர் அறதிவ நீர்” என்றறாள.

நறான், 'ஆமறாம' என்நறன்.

442 அவள, “இப்பபறாழுத நறான் பபறாறறாரம பகறாளநவன் என்ற
நதிரனைக்கவவிலரலை. ஆனைறால நஹறாப் உங்கரள நநசதித்தறாள” என்றறான்.

அவள பதறாடைர்ந்த, "நறாம பரநலைறாகத்ததிற்குப் நபறாகுமநபறாத... அதறாவத
அவரள நநீங்கள அங்கு கண்டைதறாகக் கூறதினை நீர்கள” என்றறாள.

443 அதற்கு நறான், “அவள அங்நக இருக்கதிறறாள. நறான் அவரள அங்நக
இரண்டுமுரற கண்டிருக்கதிநறன்” என்நறன். அவள அங்நக இருக்கதிறறாள,

என் வருரகக்கறாக அங்நக அவள கறாத்தக்பகறாண்டிருக்கதிறறாள. ஆகநவ



நறான் அங்நக சறாநரறாரனையும (sharon) கண்நடைன். நறான் உன்ரனை இங்நக
கறாண்பதநபறாலை அவரளயும அங்நக கண்நடைன். நறான் அவரள அங்நக

கண்நடைன். நறான்... என்நறன்.

444 அப்பபறாழுத அவள, "நறாம அங்கு பசலலுமநபறாத, எங்களளில யறார்
உங்கள மரனைவவியறாயவிருப்பறாள?” என்ற நகட்டைறாள.

445 அதற்கு நறான், “நநீங்கள இருவருநம. எனைக்கு மரனைவவிபயன்ற யறாரும
இருக்கமறாட்டைறார்கள. அநத சமயத்ததில நநீங்கள இருவருநம அங்கதிருப்பபீர்கள”

என்நறன்.

அப்பபறாழுத அவள, “என்னைறால இரதப் புரிந்த பகறாளள முடியவவிலரலைநய”

என்றறாள.

446 அதற்கு நறான், "நதநனை, இங்நக அமர்ந்தக்பகறாள. நறான் ஒன்ரற உனைக்கு
வவிளக்கதிக் கறாண்பவிப்நபன்” என்நறன். நறான், “நநீ என்ரனை நநசதிக்கதிறறாய் என்ற
நறான் அறதிநவன். நறான் உன்ரனை எவ்வளவறாய் நநசதிக்கதிநறன், மததிக்கதிநறன்,

கனைம பண்ணுகதிநறன் என்பரத நநீயும அறதிவறாய். இப்பபறாழுத உதறாரணமறாக,

நறான் நன்கு ஆரடையணவிந்த, டைவுண்டைவுடைன் என்ற இடைத்ததிற்கு பசலலை,

அங்கு உண்ரமயறாகநவ ஒரு அழைகறானை நவசதி என்ரனைக் கட்டித்தழுவவி, 'ஓ,

சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம, நறான் உமரம மதிகவுமறாக நநசதிக்கதிநறன்' என்ற
கூறதி, அவளுரடைய கரத்ரத என்மமீத நபறாட்டு கட்டித் தழுவ ஆரமபவித்தறால,

அப்பபறாழுத நநீ என்னை நதிரனைப்பறாய்?” என்ற நகட்நடைன்.

அவள, “நறான் ஒருக்கறாலும அரத வவிருமபமறாட்நடைன் என்நற
நதிரனைக்கதிநறன்” என்ற பததிலுரரத்தறாள.

447 நறான் நமலும அவளளிடைம, "நறான் உன்னைளிடைம ஒன்ரறக் நகட்க
வவிருமபுகதிநறன்; எனைக்கும கர்த்தரறாகதிய இநயசவுக்குமதிரடைநய ஒருவரர
மறாத்ததிரம பதரிந்தபகறாளள நவண்டும என்ற பலைப்பரீட்ரச உண்டைறானைறால,

அப்பபறாழுத நநீ யறாரரத் பதரிந்த பகறாளவறாய்?” என்ற நகட்நடைன். இத
எங்கள இருவருக்குமதிரடைநய எழுந்த குடுமப சமபறாஷரணயறாய் இருந்தத.



448 அவள "கர்த்தரறாகதிய இநயசரவ ” என்றறாள. “ஆம, பவில, நறான் உமரம
நநசதித்தறாலும, நறாம உமரமவவிட்டு, அவரரத்தறான் பதரிந்தபகறாளநவன்”

என்றறாள.

449 நறான் அரதக்நகட்டு, "நதவநனை, உனைக்கு நன்றதி! இப்பபறாழுத நநீ அரதக்
கூற நகட்கநவ நறான் சந்நதறாஷமரடைகதிநறன்” என்நறன். நமலும நறான்,

"இப்பபறாழுத என்ரனைக் கட்டித் தழுவவிய அநத நவசதி இநயசவண்ரடை வந்த,

அவரரக் கட்டித் தழுவவி, இநயசநவ, நறான் உமரம நநசதிக்கதிநறன் என்ற
கூறதினைறால, அரதக்குறதித்த நநீ என்ரனை நதிரனைப்பறாய்?” என்ற நகட்நடைன்.

அதற்கு அவள, “அரதக்குறதித்த நறான் சந்நதறாஷப்படுநவன்” என்றறாள.

450 பறாருங்கள, அத மறாமசப் பவிரகறாரமறானை அன்பவிலைதிருந்த (Phileo) பதய்வ நீக
அன்பறாக (agapo) மறாறகதின்றத. பறாருங்கள? அத நமலைறானை அன்பு.

பறாருங்கள? பரநலைறாகத்ததில கணவன், மரனைவவி என்னும நதிரலையும,

குழைந்ரதகள பபறவபதன்பதம கதிரடையறாத. அங்கு ஆண், பபண்
இருவருக்குமதிரடைநய கறாணப்படும பறாலைதினைச் சரப்பவி நவறபறாடு இருக்கறாத.

நறாம ஒநரவவிதமறாக இருப்நபறாம. அங்கு இனைச்நசர்க்ரகக்குரிய சரப்பவிகள
(glands) இருக்கறாத. பறாருங்கள? நநீங்கள. ஆம, ஐயறா இச்சரப்பவிகள

இலலைறாதவர்களறாய் உங்கரளப் பறாவரனை பசய்த பறாருங்கள. பூமதியவின்
ஜெனைத்பதறாரக அததிகரிக்க நவண்டுபமன்ற கருததிநய நமக்கு இரவ

அளளிக்கப்பட்டைனை. ஆனைறால பரநலைறாகத்ததில இச்சரப்பவிகள இருக்கமறாட்டைறா.
இலரலை. அங்கு ஆண் சரப்பவிகளும பபண் சரப்பவிகளும இருப்பததிலரலை.

451 ஆனைறால நதவனுரடைய சதிருஷ்டிப்பவின் வடிவம ஆணுக்கும
பபண்ணுக்கும உண்டைறாயவிருக்கும. அத முற்றதிலும சரியறாகும. அங்கு
மறாமசப் பவிரகறாரமறானை அன்பு கறாணப்படுவததிலரலை. எலலைறாநம பதய்வ நீக
அன்பறாய் இருக்கும. பறாருங்கள? ஆகநவ, மரனைவவிபயன்பவள அழைகறானை
உருவமறாய் இருப்பறாநளயன்றதி மரனைவவிபயன்றம ஸ்தறானைத்ரத

வகதிக்கமறாட்டைறாள. அங்நக... மறாமசப்பவிரகறாரமறானை பறாகம என்பநத அங்கு
இரறாத. பறாருங்கள. அங்நக பபறாறறாரமபட்டை ஒன்றநம இலலைறாததறால,

அங்நக பபறாறறாரம என்பநத இருக்கறாத. அவ்வவிதமறானை கறாரியம என்பநத
அங்கு கதிரடையறாத. அவ்வவிதமறானை ஒன்ற உண்டு என்பரதநய நநீ



ஒருநபறாதம அறதியறாததிருப்பறாய். பறாருங்கள? அங்கு அழைகறானை வறாலைதிபனும,

வறாலைதிப ஸ்ததிரீயறாக மட்டுநம இருப்பபீர்கள.

இரதக் நகட்டை என் மரனைவவி பவில இப்பபறாழுத எனைக்குப் புரிந்தவவிட்டைத.

என்றறாள.

நறான், “சரி” என்நறன்.

452 நறான் சமபவவித்த ஒரு சதிற கறாரியத்ரத உங்களளிடைம கூற
வவிருமபுகதிநறன். இத ஒரு பசறாப்பனைமறாகும. நறான் அப்பபறாழுத

உறக்கத்ததிலைதிருந்நதன். நறான் இரத இதற்கு முன்பு பகதிரங்கமறாக பவளளிநயக்
கூறதினைததிலரலை. ஒரு சதிலைருக்கு மறாத்ததிரநம இரத நறான் கூறதியவிருக்கதிநறன்.

எனைக்குத் பதரிந்த மட்டில இதற்கு முன்பு நறான் இரத பகதிரங்கமறாகக்
கூறதினைததிலரலை .

453 நமற்கூறதிய தரிசனைம கண்டை ஒரு மறாதத்ததிற்குப் பவிறகு, நறான் நறான் ஒரு
பசறாப்பனைம கண்நடைன். அத நதியறாயத்தநீர்ப்பு அலலை. சரபயறானைத

நதியறாயத்தநீர்ப்புக்கு, அதறாவத மணவறாட்டி நதியறாயத்தநீர்ப்புக்குளளறாவததிலரலை
என்ற நறான் வவிசவறாசதிக்கதிநறன். அந்த பசறாப்பனைத்ததில, பரநலைறாகத்ததில

கதிரீடைங்கள அளளிக்கப்படுமநபறாத நறான் அங்கு இருந்நதன். பறாருங்கள. ஒரு
பபரிய சதிங்கறாசனைம இங்நக ரவக்கப்பட்டிருந்தத. இநயச அததின் நமல
வ நீற்றதிருந்தறார். பததிவுபசய்யும தூதனும (Recording angel) மற்றவரும அங்கு
நதின்றபகறாண்டிருந்தனைர். தந்தத்தறால பசய்யப்பட்டை சருளவடிவமுளள ஒரு
பவிரமறாண்டைமறானை படிக்கட்டு அங்கு ரவக்கப்பட்டிருந்தத. அங்கு நடைந்த
பகறாண்டிருந்தரத அங்கு கூடியவிருந்த அரனைவரும கறாணத்தக்கவறாற அத

அரமந்ததிருந்தத.

454 நறான் ஒரு பக்கத்ததில நதின்ற பகறாண்டிருந்நதன். நறான் அந்தப்படிக்கட்டில
ஏறதிச் பசலநவன் என்னும எண்ணம எனைக்குச் சற்நறனும இருக்கவவிலரலை.

நறான் அங்கு நதின்றபகறாண்டிருந்நதன்.

455 பததிவு பசய்யும தூதன் ஒரு குறதிப்பவிட்டைப் பபயரரக் கூப்பவிடுவறான். அத
எனைக்குத் பதரிந்த பபயரறாயவிருக்கும. பபயர் கூப்பவிடைப்பட்டை சநகறாதரன்

சநகறாதரியுடைன் அங்கு நடைந்த வருமநபறாத நறான் அங்கதிருந்த



பறார்த்தக்பகறாண்டிருந்நதன். பததிவு பசய்யும தூதன் அங்கு கதிறதிஸ்தவவின்
பக்கத்ததில நதின்ற பகறாண்டு பறார்த்தக் பகறாண்டிருந்தறான். (இப்பபறாழுத இத
ஒரு பசறாப்பனைம ஆகும) அவர்களுரடைய பபயர் அங்நக இருந்தனை. ஜெநீவ
புஸ்தகத்ததில அத கறாணப்பட்டைத. இநயச அவர்கரளப் பறார்த்த. "நலலைத”

உத்தமும உண்ரமயுளள ஊழைதியக்கறாரநனை, உளநள “பவிரநவசதி” என்பறார்.

456 அவர்கள அங்கு பசன்ற பகறாண்டிருந்தரத நறான் பவின்னைறால நதின்ற
பறார்த்நதன். அவர்கள ஒரு புததிய உலைகத்ததிற்குளளும,

சந்நதறாஷத்ததிற்குளளும பவிரநவசதித்தனைர். "உலைகத்நதறாற்றத்தக்கு
முன்னைறால உங்களுக்பகன்ற ஆயத்தமறாக்கப்பட்டை கர்த்தருரடைய
சந்நதறாஷத்ததிற்குள பவிரநவசதியுங்கள” என்ற இநயச அவர்களளிடைம

கூறதினைறார். பறாருங்கள? நறான் நதிரனைத்நதன். 'ஓ' அவர்கள
சந்நதறாஷங்பகறாண்டு ஒருவரரபயறாருவர் சந்ததித்தத மரலைகரளயும

பபரிய ஸ்தலைங்கரளயும கடைந்த பசலவத அற்புதமறானை கறாட்சதியலலைவறா?'

என்ற நதிரனைத்தவறாநற நதின்ற பகறாண்டிருந்நதன்.

457 ஆனைறால நறான், "ஓ, அத அற்புதமறானைதலலைவறா? மகதிரம அலநலைலூயறா!”
என்ற எண்ணவி நமலும கசீழும குததிக்க ஆரமபவித்நதன்.

458 அதன்பவின், நவபறறாரு பபயர் அரழைக்கப்படுவரத நறான் நகட்நடைன்.

அப்பபறாழுத, “ஓ, நறான் அவரர அறதிந்ததிருக்கதிநறன். நறான் அவரர
அறதிந்ததிருக்கதிநறன். நறான்.. அநதறா அவர் அங்நக பசலகதிறறார்” என்ற
நதிரனைத்நதன். இவ்வவிதமறாக நறான் அவரரக் கவனைளித்நதன்.

“நலலைத...கர்த்தருரடைய சந்நதறாஷத்ததிற்குள பவிரநவசதி...”

அப்பபறாழுத நறான், “ஓ நதவனுக்கு ஸ்நதறாத்ததிரம, நதவனுக்கு
ஸ்நதறாத்ததிரம” என்நறன்.

உதறாரணமறாக. “ஆர்மன் பநவவில” என்ற அரழைப்பறார்கள என்ற ரவத்தக்
பகறாளநவறாம, பறாருங்கள.

459 அப்பபறாழுத நறான், “அநதறா, அந்த வயதறானை சநகறாதரன் பநவவில அவர்
அங்நக இருக்கதிறறார்.” என்நபன்- பறாருங்கள? அவர் ஜெனைக் கூட்டைத்ததிலைதிருந்த

பவளளிநய வந்த, நமநலை பசன்றறார்.



460 அப்பபறாழுத அவர், “உலைகத் நதறாற்றத்தக்கு முன்னைறால உனைக்பகன்ற
ஆயத்தமறாக்கப்பட்டை கர்த்தரின் சந்நதறாஷத்தக்குள பவிரநவசதி. அதற்குள
பவிரநவசதி” என்ற கூறதினைறார். அப்பபறாழுத முததிர்ந்த சநகறாதரன் பநவவில ரூபம
மறாறதி, அங்கு நடைந்த பசன்றறார். சந்நதறாஷத்தடைன் சத்தமதிட்டுக் பகறாண்நடை

பசன்றறார்.

461 அப்பபறாழுத நறான், “நதவனுக்கு மகதிரம” என்ற கூச்சலைதிடுநவன், நறான்
நதின்ற, அற்புதமறானை நநரத்ரத உரடையவனைறாய் என் சநகறாதரர்

பசலலுவரதக் கவனைளித்த பகறாண்டிருந்நதன்.

462 அதன்பவின்னைர் அங்கு நதின்றபகறாண்டிருந்த பததிவுபசய்யும தூதன்,

"வவிலலைதியம பவிரறான்ஹறாம” என்ற பபயரர வறாசதித்தறான்.

463 நறானும நடைந்த பசலலை அரழைக்கப்படுநவபனைன்ற நறான்
நதிரனைக்கநவயவிலரலை. ஆரகயறால நறான் சதிறதித அச்சமுற்நறன். "ஓ,

என்நனை! நறான் அரதச் பசய்ய நவண்டுமறா?” என்ற நறான் நதிரனைத்நதன். நறான்
நடைந்த பசலலுமநபறாத அங்கு குழுமதியவிருந்த அரனைவரும என் முதகதில
தட்டி, [எப்படி தட்டுகதிறறார் என்பரத வவிளக்க சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம
அநநகமுரற தமமதிநலைநய தட்டிக் கறாண்பவிக்கதிறறார்.--ஆசதி.] “சநகறாதரன்
பவிரறான்ஹறாநம, நதவன் உங்கரள ஆசசீர்வததிப்பறாரறாக!” என்றனைர். அந்த
பபரிய ஜெனைக்கூட்டைத்ததின் நடுநவ நறான் பசன்றநபறாத, அவர்கள இவ்வறாற
என் முதகதில தட்டிக் பகறாண்டிருந்தனைர். [எப்படி தட்டுகதிறறார்கள என்பரத
வவிளக்க சநகறாதரன் அநநகமுரற தமமதிநலைநய தட்டிக் கறாண்பவிக்கதிறறார்.-
ஆசதி.] “சநகறாதரநனை நதவன் உமரம ஆசசீர்வததிப்பறாரறாக, சநகறாதரநனை,

நதவன் உமரம ஆசசீர்வததிப்பறாரறாக” என்றனைர்.

464 அப்பபறாழுத உங்களுக்குத் பதரியுமறா? நறான் ஒரு
ஜெனைக்கூட்டைத்ததிலைதிருந்த வருவதநபறான்ற, "உங்களுக்கு நன்றதி, உங்களுக்கு
நன்றதி, உங்களுக்கு நன்றதி” என்ற கூறதிக்பகறாண்நடை நடைந்த பசலவதநபறாலை

பசன்நறன்.

465 நறான் அந்தப் பபரிய தந்தப் படிக்கட்டின் நமல நடைந்த பசலலை
நவண்டியவனைறாயவிருந்நதன். நறான் இவ்வறாற நமநலைறதிச் பசலலை

ஆரமபவித்நதன். நறான் முதற்படிக்கட்டில கறால ரவத்த நதின்நறன். நறான்



எண்ணவிநனைன். அவருரடைய முகத்ரத நறான் நநறாக்கதிப் பறார்த்நதன். “அவரர
நன்றறாகக் கறாணட்டும” என்ற நதிரனைத்நதன். எனைநவ நறான் அங்கு நதின்நறன்.

466 நறான் என் கரங்கரள இவ்வவிதம ரவத்ததிருந்நதன். இங்நக நவற யறாநரறா
ஒருவரின் கரம என் கரத்ரதப் பற்றதியதநபறான்ற உணர்ச்சதி ஏற்பட்டைத.

நறான் ததிருமபவிப் பறார்த்தநபறாத, நஹறாப் பபரிய கறத்த கண்களுடைனும,

கறத்த கூந்தல பவின்புறம பதறாங்கதினைவறாற பவளரளயங்கதி தரித்தவளறாய்
அங்கு நதின்ற பகறாண்டிருந்தறாள. நறான் “நஹறாப்” என்ற அரழைத்நதன்.

467 பவின்பு நவபறறாரு கரம என் இந்தக் கரத்ரதப் பவிடித்தத. நறான்
பறார்த்தநபறாத நமடைறா, கறத்த கண்களுடைன், கறத்த கூந்தல பவின்புறம
பதறாங்கதினைவறாற, பவளரளயங்கதி தரித்தவளறாய் அங்கு நதின்ற

பகறாண்டிருந்தறாள, நறான், “நமடைறா” என்நறன்.

468 இருவரும ஒருவரரபயறாருவர் இந்தவவிதமறாக நநறாக்கதினைர். அவர்கள.

அவர்களளிலைதிருவரும என் ரககரளக் நகறார்த்தக் பகறாண்டைனைர். நறாங்கள
வ நீட்டுக்கு (Home) நடைந்த பசன்நறறாம. 469 நறான் உறக்கத்ததிலைதிருந்த
எழுந்நதன். ஓ, நறான் உறக்கத்ததினைளின்ற எழுந்த, நறான் நறான் ஒரு

நறாற்கறாலைதியவில அமர்ந்த அழை ஆரமபவித்நதன். உங்களுக்குத் பதரியுமறா?
அப்பபறாழுத நறான், "ஓ, நதவநனை, நறான் பசறாப்பனைத்ததில கண்டைத

உண்ரமயறாகநவ நதிரறநவறட்டும” என்நறன். இவ்வவிருவரும என்
வறாழ்க்ரகயவில ஈடுபட்டு, குழைந்ரதகரளப் பபற்றனைர். இநதறா நறாங்கள
மூவரும பரிபூரணப்பட்டை புததிய உலைகத்ததிற்குள நடைந்த பசன்நறறாம. ஓ,

என்நனை! இலரலை, ஒன்றநமயவிலரலை...

470 ஓ, அத மதிகவும அற்புதமறானை ஒரு கறாரியமறாய் இருக்கப் நபறாகதிறநத!

அரத இழைந்த நபறாக நவண்டைறாம! அரத இழைந்தநபறாக நவண்டைறாம. ஓ,

நதவக் கதிருரபயவினைறால, உங்களறால பசய்ய முடிந்த அரனைத்தம
பசய்யுங்கள, மற்றரவகரள நதவன் பறார்த்தக் பகறாளவறார்.

நறான் அவரர நநசதிக்கதிநறன்,

நறான் அவரர நநசதிக்கதிநறன், ஏபனைன்றறால
முன்பு அவர் என்ரனை நநசதித்தறார்,

சமபறாததித்தறார் என் இரட்சதிப்ரப கலவறாரியவில



471 நறாம நம முழு இருதயத்நதறாடும அரத மமீண்டும பறாடுநவறாம.

நதவனுக்கு நநரறாக நமமுரடைய கண்கரள உயர்த்தநவறாம.

நறான் அவரர நநசதிக்கதிநறன்.

472 [சரபநயறார், நறான் அவரர நநசதிக்கதிநறன் என்ற மமீண்டும ஒரு முரற
பறாடிக் பகறாண்டிருக்ரகயவில, சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம நமரடைரய வவிட்டு
இறங்கதி, நறாற்கறாலைதியவில உட்கறார்ந்த பகறாண்டிருந்த ஒரு ஸ்ததிரீக்கறாக

பஜெபவிக்கதிறறார்.-ஆசதி.)

... அவரர நநசதிக்கதிநறன்.

முன்பு அவர் என்ரனை நநசதித்ததறால
சமபறாததித்தறார் என் இரட்சதிப்ரப

கலவறாரி மரத்ததிநலை.

473 சரி. இப்பபறாழுத இக்கூட்டைம முடியும வரர அவள
உயவிநரறாடிருப்பறாபளன்ற நதிரனைக்கவவிலரலை. அத உண்ரம. இப்பபறாழுத
அவள இரண்டு கரங்கரளயும உயர்த்ததி நதவரனைத் தததிக்கதின்றறாள.

அதற்கறாகநவ நறான் இவ்வளவு நநரமறாக இங்கு தறாமததித்நதன். நறான் எரதக்
கறாண்கதிநறன் என்ற உங்களுக்கு கூறவவிலரலை. நமடைறாரவக் குறதித்தம
மற்றவரரக் குறதித்தம நறான் நபசதிக்பகறாண்டிருந்நதன். அப்பபறாழுத நறான்
பறார்த்தக்பகறாண்டிருக்ரகயவில அந்த ஒளளி முன்னும பவின்னுமறாக
சழைன்றபகறாண்நடை வந்த அவள நமல நதின்றரத நறான் கவனைளித்நதன்.

அப்பபறாழுத நறான், “அததறான்” என்ற நதிரனைத்நதன். ஓ, அவர்
அற்புதமறானைவரலலைவறா? [சரபநயறார் களளிகூருகதின்றனைர்.- ஆசதி.]

நறான் அவரர நநசதிக்கதிநறன்,

நறான் அவரர நநசதிக்கதிநறன்
முன்பு அவர் என்ரனை நநசதித்ததறால
சமபறாததித்தறார் என் இரட்சதிப்ரப

கலவறாரி மரத்ததிநலை.

474 இப்பபறாழுத, நம முழு இருதயத்தடைன் பறாடுநவறாம. (நறான் அவரர
நநசதிக்கதிநறன் என்ற பறாடைரலை சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம பமதவறாக
வறாய்ததிறவறாமல பறாடைத்தவங்குகதிறறார்-ஆசதி.) அவருரடைய நன்ரமயும,



கதிருரபயுங் குறதித்த நதிரனைவு கூறநவறாம. நறான் அவரர நநசதிக்கதிநறன்
(ஆபமன்)

நறான் அவரர நநசதிக்கதிநறன் (ஆபமன்!)

முன்பு அவர் நநசதித்ததறால
475 இப்பபறாழுத நநீங்கள சகமரடைந்தவவிட்டீர்களறா? ஆபமன்! அததறான்,

இப்பபறாழுத...?... நநீங்கள பசன்ற சகமரடைவ நீரறாக. ஆபமன். உங்கரள
சகப்படுத்தவதற்கறாக நதவனுரடைய கதிருரப உங்களுக்குப்

பவிரத்ததியட்சமறானைத. ஆபமன்.

கலவறாரி மரத்ததிநலை ஓ, நதவனுக்கு மகதிரம!

நறான் அவரர நநசதிக்கதிநறன்...

சரி உங்கள நபறாதகர். நறான்...

476 (யறாநரறா ஒருவர், "சநகறாதரன் பவிரறான்ஹறாம நறாரள ஒன்பதரர மணவிக்கு
ஆரமபவிக்கதிறதறா?” என்ற நகட்கதிறறார்.-ஆசதி.] ஒன்பததிலைதிருந்த ஒன்பதரர
மணவிக்கு. ஒன்பத மணவியளவவில உளநள ஆரமபவியுங்கள. ("கறாரலை
உணவவிற்கு பவிறகறா? ஒன்பத மணவிக்கறா?”] நநீங்கள ஒன்பத மணவிக்கு
ஆரமபவியுங்கள. நறான் ஒன்பதரர மணவிக்கு ஆரமபவிப்நபன்.
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