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கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நன்  ஐயா. இந்த இர ன் ெபா   இங்ேக இ ப்ப  
அ ைமயா  க் ற . இந்த ேநரத் க்காக நான்  க ம் ஆவேலா  காத் க் ெகாண்  ந்ேதன் . 
ஆ  மாதங்க க்   ன்   ந் , சரியாக   ஸ் மஸ்க்   ற , உங்க ைடய அ ைமயான 
பட்டணத் ல்  தங்  வ  ேறாம். ஒ  நாள் சேகாதரன்  ேடானி ஸ்ட்ேரா ேயா  நான்  ேபாய் 
ெகாண்  க்ைக ல், நாம் இந்த இடத்ைத ட்  கடந்  ெசல்வதற்   ன்பாக ஒ வைரெயா வர் 
நன்  அ ந் ெகாள்வ  அ ைமயா  க் ம் என்ற எண்ணம் உண்டான . அதன்  ற     
 ட்டங்கைள இங்  ைவத்  நாம் அைனவ ம்  ேதவ ைடய வார்த்ைதையச்  ற்  ஐக் யம் 
ெகாண்டால்  நலமாய் இ க் ம் என்  எண்ணிேனாம்.
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மற் ம் நான்... இங்  நான் அேநக சேகாதரர்கைள சந் த்  க் ேறன் . அ ல்  ல ைடய 
சைபக் ச் ெசன்றேபா  அவர்கள் எனக்  அ ைமயான வரேவற்  ெகா த்தைதக் கண்ேடன் . 
இப்ெபா    ல இர கள்  நாம் எல்ேலா ம் இங்  ஒன்றாய்    ேதவ ைடய வார்த்ைதையச் 
 ற்  ஐக் யம் ெகாள் ம்ப  வந்  ப்ப  அ ைமயான காரியமாய் இ க் ற  என்  
எண்  ேறன். இ  ேதவ ைடய ம ைமக்  மகத்தான ெவற் யாக இ க் ம் என்  
நம்  ேறாம். மற் ம் இேய  எதற்காக மரித்தாேரா; அதாவ  அவர ்  ம்ப வ ம்ேபா  ஒ  கைற 
 ைரயற்ற சைபைய அவ க்காகக ்கட்  எ ப் ம் என் ம் நம்  ேறாம்.
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நாம் இப்ெபா  , எந்த   ப் ட்ட ஸ்தாபனத்ைத ம்  ர நி ப்ப த்த ல்ைல. எந்த சைப 
பா பா  ன்    ஸ்தவர்கள் எல்ேலா ம் ேசர்ந்  ஒன்     இந்த ஐக் யத் ல்  பங்  
ெகாள் ம்ப  வந்  க் ேறாம்.

மற் ம் நாம்  யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க்கப ் ேபா ேறாம். அேநக  ைற 
 யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க்கப ் ேபா ேறாம் என்  ெசால் ம்ேபா  மக்கள்  அப்ப யாக 
“அவர ் ெதய் க  கமளிக் றவர”் என்  ெசால் வார்கள். அப்ப  இல்ைல‚   ஸ் ைவத் த ர 
ேவ  யா ம் அப்ப  இல்ைல என்  நம்  ேறன் . நாம்...  ல ேநரங்களில் நீங்கள்  
 யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ ப்ப னால் உங்கைள ெதய் க  கம் அளிக் றவர ் என்  
அைழப்பார்கள். இழக்கப்பட்டவர்க க்காக நீங்கள்  ெஜ க் ம் ேபா  எப்ப  உங்கைள ஒ  
ெதய் க இரட்சகராக ஆக்க   யாேதா; அேதேபால்,  யா யஸ்த க்காக ெஜ க் ம் ேபா  
உங்கைள ஒ ெதய் க  கமளிக் றவராக ஆக்க   யா  என்  நம்  ேறன் . ஆகேவ, நாம் ஒ  
ெதய் க இரட்சகராகேவா அல்ல  ஒ  ெதய் க  கமளிக் றவராகேவா இ க்க   யா  
என்பைத அ ந்  க் ேறாம்.
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இன்    ஸ்தவத் க் ள்  நாம் அ ப க் ற எல்லா மகத்தான நன்ைமக ம் ேதவ ைடய 
 மாரனா ய இேய    ஸ்  கல்வாரி ல் சம்பா த்த ன்   லம் ெபற்  க் ேறாம் என்  
  வா க் ேறாம். அவர ் நம் ைடய   தல்களினி த்தம்; காயப்பட் ; நம் ைடய 
அக் ரமங்களினி த்தம் ெநா க்கப்பட் ; நமக் ச் சமாதானத்ைத உண் பண் ம் ஆக் ைன 
அவர ் ேமல் வந்த  என் ம்; அவ ைடய த ம் களால்  ணமாேனாம்“, என் ம் நாம் 
  வா க் ேறாம். இைவ எல்லா ேம கடந்த காலமா ம். எல்லாவற்ைற ம் ேதவன் நமக்காக 
கல்வாரி ல் ெசய்    த்தார.் மற் ம்   ஸ்தவர்களா ய நமக்  அவர ் சம்பா த்த இந்த 
ஆ ர்வாதங்கைளெயல்லாம் அ ப ப்பதற்  எல்லா உரிைம ம் உண் .
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ஆகேவ எந்த ஒ  மனித ம் மற்ெறா வைர இரட் க்க   யா . அப்ப  இ க் மானால் 
இேய  மரிக்க ேவண் ய அவ யம் இல்ைல. இேய  கல்வாரி ல் மரித்த ேபா  பாவத் ற்கான 
ேகள் ைய என்ெறன்ைறக் மாய் நீக் ப் ேபாட்டார். அவர ் மரித்த அந்த நி டேம ஒவ்ெவா  
மனித ம்,    ன்  ேம ள்ள ஒவ்ெவா    ஷ் ப் ம், இரட் க்கப்பட்ட .  ற்  மாக 
 ரயமான  ெச த்தப்பட்டா ற் . அைத  ற்  மாகச் சந் த்த . அ  உண்ைம என்  ேதவன் 
அைடயாளங்கண்  ெகாண்டார்.
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இப்ெபா  , அைதப் ெபற் க் ெகாள்ள அைத ஏற் க்ெகாண் , அைத   வா ப்பேத நாம் 
ெசய்ய ேவண் ய ஒேர ஒ  காரியம். அவர ் எவ்வள தான் நம் ைடய இரட் ப் க்காக 
மரித்  ந்தா ம் நம் ைடய ெசாந்த தனிப்பட்ட அ பவமாக அைத ஏற் க் ெகாள்ளேவண் ம். 
அ  நம் ைடய ெசாந்த வாஞ்ைசயாக இ க்க ேவண் ம். நாம் இரட் க்கப்பட   ம்பேவண் ம். 
அதன்  ன் அவ ைடய  ந்தப்பட்ட இரத்தத் ன்  அ ப்பைட ல் ேவதம் ேகாரின எல்லாவற்ைற ம் 
நிைறேவற் ன  றேக நாம் இரட் க்கப்பட்ேடாம் என்    வா க்க ேவண் ம்.

ேவதமான  இேய    ஸ்   ைடய    ெவளிப்பாடாய் இ க் றெதன்  
  வா க் ேறன் . இப்ெபா   ேதவன் ேவதத் ல் எ தப்படாதைவகைள ம் ெசய்ய    ம் என 
  வா க் ேறன் , ஏன்ெனன்றால் அவர ் ேதவன். ஆனால் நாம் அைவகைள ேவதத் ல் 
வாக் த்தத்தங்களாகக் கா ம் ேபா  அ உண்ைம என்  அ  ேறாம். ஏெனனில் வார்த்ைத 
எப்ெபா  ம் உண்ைமயாய் இ க் ற . ஆகேவ அவர ்அவ ைடய வாக் த்தத்தங்கைள காத் க் 
ெகாள்வார் என்    வா க் ேறாம்.

6

அவர்  சர்வவல்லைம ள்ளவ ம்  மற் ம்     ல்லதவர்  என் ம்    வா க் ேறன் .  அவர்



2இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

   ல்லாதவராய்  இ க் ற னாேல அவர் எல்லாவற்ைற ம் அ ந்  க் றார.் அவர ்
சகலத்ைத ம் அ ந்  க் றார.் இலட்ேசாப லட்ச வ டங்க க்   ன்பாக, உலகம் 
ேதான் வதற்   ன்பாக, நாம் சரியாக இன் ர  இங்ேக இ ப்ேபாம் என்  அவர் அ ந்  ந்தார். 
அப்ப  இல்ைலெயன்றால் அவர ்    ல்லாதவர் அல்ல. அவர ்    ல்லாதவராய் இல்லாத 
பட்சத் ல்  அவர ் ேதவனாக இ க்க  யா . ஆகேவ இந்த வார்த்ைத, இந்த ேவதாகமம், இ  
ேதவ ைடய வார்த்ைதயாய் இ க் றெதன்    வா க் ேறாம். இ ேல உங்கள்  ஆத் மாைவ 
எப்பக்கத்  ம் இைளப்பாறச் ெசய்யலாம்.

அந்த ஒ  வ  ல் மாத் ரம் தான் நீங்கள்    வாசத்ைதக் ெகாண்  க்க    ம். அைத 
நீங்கள் ...   வாசமான  ஏதாவெதான் ன் ேமலாக நங் ர டப்பட்  க்க ேவண் ம். ஏதாவ  
ஒ  இடத் ல்  நங் ர டப்பட்  க்க ேவண் ம். நங் ர டப்ப வதற்  ேதவ ைடய 
வார்த்ைதையக் காட்  ம் எ  ம்  டமாய் இ க்க  யா . ஏெனன்றால் வார்த்ைத ேதவனாய் 
இ க் ற . அைதத்தான்  ேவதம் ேபா க் ற . ஆகேவ, ேதவன் ஏதாவெதான்ைறச் 
ெசால் வாரானால்  அதற்  ஒ    வா  அவர ் ெசால்  ற எல்லாவற் ற் ம் “ஆெமன்” என்  
ெசால்ல   ம்.

அவர ்    ல்லாதவ ம், சர்வ வல்லவ ம், சர்வ  யா  மாக இ க் ன்றப யால், 
இைவகளில் ஒன்  இல்லாமல் மற்ெறான்ைற மாத் ரம் ெகாண்  க்க   யா . ேதவனாய் 
இ ப்பதற்  அவர ் எல்லா மாக இ க்க ேவண் ம்.  வனின்   ைவ ைடய நம்ைமப் 
ேபான்றவர்கள்  தான் இந்த வ டம் ஒ  காரியத்ைதச் ெசய்  அ   ரணமாய்  இ க் ற  என்  
எண்ணிக் ெகாள்ேவாம் . அ த்த வ டத் ேலா அல்ல , ஒ  ேவைள ம நாளிேலேய அந்த 
 ந்ைதைய மாற்றேவண் யதாய் இ க்கலாம். காரியங்கள்  மா  ற . நாம்    ள்ளவர்களாய்  
இ க் ற னாேல அைதக் காட்  ம் இன் ம்  றந்தெதான்ைறக் கண்டைட ேறாம். அவர ்
   ல்லாதவர். ஆகேவ அவர ்ஒ  வார்த்ைத ெசால் வாரானால்  அ  என்ெறன்ைறக் ம் அந்த 
 தமாகேவ இ க் ம். அைத ஒ  ேபா ம் ேமம்ப த்த இயலா . அ  ஒ  ேபா ம்   ம்ப எ த்  
ெகாள்ளப்ப வ ல்ைல.
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ஏதாவ  ஒ   ைற காட்  ல் ேதவன் அைழக்கப்பட்   ரிைய ெசய்  ப்பாெரன்றால், அவர ்
அைழக்கப்ப ம்ேபாெதல்லாம் அேத  தமாக என்ெறன் ம்   ரிைய ெசய்தாக ேவண் ம். அவர ்
 தன்  ைறயாக ெசய்த   ந்  மா ப வாரானால்  அ ல் ஏேதா தவ  இ க் ம். பா ங்கள்? 
அ  பரி ரணமாய் இ க்க  யா . பா ங்கள்? ஆகேவ அவர ்  தல்  ைற ெசய்த   ந்  
இரண்டாம்  ைற ெசய்வ ல்  த் யாசம் இ க் ம் என்றால், அவர ் தவறாய் 
ெசயல்பட்  க் றார.்

ஆகேவ தான் அவர ்ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  மனிதன் இரட் க்கப்ப ம்ப க்  ஒ  பரிகாரத்ைதச் 
ெசய்தேபா , ஆறா ரம் வ டங்களாக மக்கள்  அந்தப் பரிகாரத்ைத ேமம்ப த்த  யற் த் ம் 
அைத ஒ ேபா ம் ெந ங்க   ய ல்ைல. அவர ் அைத  ற்றமற்றவ ைடய  ந்தப்பட்ட 
இரத்தத் ன்  அ ப்பைட ல் அைத ெசய்தார.் ஒ  ேபா ம் அைத மாற்ற ல்ைல. நாேமா மக்கைள 
கல்  ன்   லம்   ஸ் வன்ைடக்  நடத் ம்ப  ேபா க்க  யற் த்ேதாம், ஸ்தாபனத் ன்   லம் 
அவர்கைள   ஸ் வன்ைட ல் வ நடத்த  யற் த்ேதாம். மற் ம் எல்லா  தமான 
அைமப் களின்   லம் ெசய்ய  யற் த்ேதாம். ஆனால் எல்லா ேம ேதால் யைடந்த . மனிதன் 
எந்தப் பா பா  ன்  ஒன்றாய்க்    ேதவைன ஆரா ப்பதற்  ஒ  இடம் மாத் ரேம உண் . 
அ   ந்தப்பட்ட இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் ன்   ழாக மாத் ரேம. ஆ  ல் இ ந்ேத அ  அந்த 
 தமாகேவ இ க் ற . அவர ் அைத மாற்ற   யா . அ  எப்ெபா  ம் இரத்தத் ன்  
 லமாகத்தான்  இ க் ற . அ  இரத்தமாகத்தான்  இ க் ற .
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இன்  நாம் ஒ வைனக் காட்  ம் நான்  சற்   த் யமானவன் என்  ெசால் ேவாமானால்  
அ  நமக்   ரிைய ெசய்யா . அந்த  ந்தப்பட்ட இரத்தத் ன்  அ ப்பைட ல்  இன் மாக நாம் 
அைத ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆகேவ ஒ  மனித க்   கம் ெகா க் ம்ப யாக ேதவன் 
காட்  ேல அைழக்கப்ப ம்ெபா  , அவர ் அவ ைடய   வாசத் ன் அ ப்பைட ல்  
 கத்ைதக் ெகா ப்பாரானால் அவர ் ம ப  மாக காட்  ேல அைழக்கப்ப ம் ேபா , அ த்த 
மனித க் ம் அேத  தமாக  கத்ைதக் ெகா ப்பார். இல்ைலெயன்றால் அவர ்தவறாய்  ரிைய 
ெசய்பவராவார். ஒ  மனித ைடய   வாசத் ன்  நி த்தம், ேதவன் அவைன 
 கப்ப த் வாரானால், அதன்  ன்  அ த்த மனிதன் அேத  தமான   வாசத்ேதா  
அைழக் ம்ெபா  , ேதவன் அந்த மனித க் ம் அேத காரியத்ைத ெசய்ய கடைமப்பட்டவராய் 
இ க் றார.் அப்ப  ல்ைல என்றால் அவர ் பட்சபாத ள்ளவராக ம்,  த ேல தவ  
ெசய்தவராக ம் இ ப்பார.் ஆகேவ வார்த்ைதக்    ம் ங்கள் . நான் என் ைடய    
இ தயத்ேதா ம் அைத   வா க் ேறன் .
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இப்ெபா   ேதவன் நமக்  மகத்தான காரியங்கைளச் ெசய் ம்ப  எ ர்பார்த் க் 
ெகாண்  க் ேறாம். ேம ம் நாங்கள்  இங்  ந்  கடந்  ேபா ம்ேபா , இந்தப் பட்டணம் 
ஆ ர்வ க்கப்பட்  ப்பைதக் காண   ம்  ேறாம். மற் ம் நீங்க ம் எனக்  ஆ ர்வாதமாய் 
இ ப் ர்கள் என்  அ ேவன். ஏெனன்றால் அவ ைடய நாமத் ல் எங்ெகல்லாம் இரண்   ன்  
ேபர ்    க் றார்கேளா அங்ேக நான் இ ப்ேபன்  என்  அவர ்வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார.் 
இப்ெபா  , அந்தப  அவர ்இல்ைல என்றால் நாம் எல்ேலா ம் இழக்கப்பட்டவர்களா ம், ேவதம் 
தவறானதா ம் இ க் ம். அ  தான் இேய    ஸ் ைவ இங்  இ க் ம்ப  ெசய் ற . அப்ப  
இல்ைலெயன்றால்,   ற  நாம்  என்ன   ரசங் த் க்  ெகாண்  க் ேறாம்,  என்ன    வா த் க்
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ெகாண்  க் ேறாம்? பா ங்கள்? அவர ்இங்  இ க் றார,்  “எங்ேக என் நாமத் னால் இரண்  
 ன்  ேபர ்    க் றார்கேளா, அங்ேக அவர்கள்  மத்  ல் நான் இ க் ேறன் ”. இப்ேபா , 
நாம் அப்ப யாகேவ நடக்கேவண் ம் , அவ் தமாகேவ   வா க்க ேவண் ம். அவர ்
இங்  க் றார ்என்    வா த் , அவர ்இங்  ப்பைதப ்ேபாலேவ நாம் நடக்க ேவண் ம். நாம் 
இங்  ந்  கடந்  ேபான  ற ம் அவர ்நம்ைம கவனிக் றார ்என்  நிைன ல் ெகாள் ங்கள் .

மற் ம் இந்த  ட்டங்களிேல இரட் ப்ைபப் ெபறாத ஒவ்ெவா வ ம் இரட் க்கப்ப வார்கள் 
என்  நம்  ேறாம் . இந்த ேநரம் ெகாண் , தங்க ைடய சைபைய  ர நி த் வப்ப த்  
வந்  க் ற ஒவ்ெவா வ ைடய சைப  ம் கா  இ க்ைககள்  இ க்கா  என்  நம்  ேறாம். 
மற் ம் இங்ேக  சானில் ேதவனால் அ ப்பப்பட்ட அந்த பண்ைடயகால எ ப் தல் உண்டா  
ஆ ரக்கணக்கான ஆத் மாக்கைள ேதவ ைடய இராஜ்யத் ற் ள்  அ ப் ம் என்  நம்  ேறன் . 
அ ேவ ேதவ ைடய  த்தமாக இ க் ற  என்  நான்   வா க் ேறன் . இந்த இர ன்  
ெபா  ல் அ ேவ அவ ைடய வாஞ்ைசயா  க் ற .
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எந்த ஒ  தனிப்பட்ட நபரா ம் அைத தன்னிச்ைசயாகச் ெசய்ய  யா . இ  எல்ேலா ம் 
ேசர்ந்  ஆ  ேல ஒன்றா , ஒற் ைமயாய் நின் , ேசர்ந்  இ த் , இைணந்  ெஜ த்தால் தான் 
ெபற   ம். இதற்காக ெஜ த் க் ெகாள் ங்கள் . இந்த  ட்டத் ற்   ன்னதாக சைபகளில் 
ெஜபக்  ட்டங்கள்  நடந்த  என்  சேகாதரர்கள்  என்னிடம் ெசால் க் ெகாண்  ந்தார்கள். 
அதற்காக நான்  க ம் நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் . இ ... இவ் தமாக நீங்கள்  ஒன்றாகக்    
இைணந்  ெஜ க் ம்ேபா , அதாவ  நாம் ஒன்றாய்     ெஜ க் ம்ேபா      ழ்நிைலைய ம் 
மாற் ம்.

இப்ெபா  , ஒவ்ெவா  சாயங்கால  ட்டத்  ம் உங்கைள அ க ேநரம் காக்க 
ைவக்கமாட்ேடாம். ஏெனனில் நீங்கள்  ெசன் ,  ற  உங்க ைடய ேவைலக் ச் ெசல்ல 
ேவண் யதா  க் ற  என்  நான் அ ேவன். ஆகேவ நீங்கள்  ம ப  ம் அ த்த இர     
வ வதற்  ஏற்ப உங்கைள  க் ரமாய் கடந்  ெசல் ம்ப  நாங்கள்   யற் க் ேறாம். இந்த 
  ைகயான  ஒ    ய சந் ப்பாக இ க் ற . நமக் ச ் சரியாக நான்  நாட்கள் மாத் ரம் 
உள்ள  என்  நிைனக் ேறன் . அ  சரிதான்.  தன்,  யாழன், ெவள்ளி. சரி நான்  நாட்கள்... 
அதன்  ற  சரியாக சனிக் ழைம காைல அன்  இேத அரங்கத் ல்  யாபார நபர்களின்  காைல 
உணேவா   ட்டம் நிைற ெப ம். ெபா  மக்க ம் அதற்  அைழக்கப்பட்  க் றார்கள் .
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இப்ெபா  , நான் ஒ  அந்நியன்  அல்ல. உங்கள்  மத்  ேல நான்  ஒ  அந்நியனாக 
உணர ல்ைல. நான் உங்க ைடய சேகாதரன் . அேத  தமாக நீங்க ம் என்ைனக்   த்  
உண   ர்கள் என்  நம்  ேறன் . இப்ெபா   நாம் வார்த்ைதைய அ  வதற்   ன்பாக 
வார்த்ைத ன்  ஆக் ேயாைன அ  ேவாம். ெஜபத் ற்காக நம் ைடய தைலகைளத் 
தாழ்த் ேவாம்.

சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவேன, மரித்ேதாரி  ந்  உ ேரா  எ ப்  இவ்வள  காலமாக 
அவைர   க் ம்ப  ைவத்த எங்கள்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்   தாேவ... அவர ்
சதாகாலங்களி ம்   க் றவராய், இன் ர  எங்க ைடய இ தயத் ல் ஆ ைக ெசய் , 
எங்கைள வ  நடத் ம்ப  கட் ப்பாட்ைட தாம் எ த் க் ெகாண்  இ க் றார.் அவர ்
எங்க க்காக ைவத்  க் ற வ  ேல நடத்தப்ப ம்ப  எங்கள்  எல்ேலாைர ம் அவ ைடய 
ெதய் க  த்தத் ற்  ஒப்  ெகா க்கப்பட்  ப்ேபாமாக.
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 தாேவ, இேய    ஸ் ைவ மகத்தான  கமளிக் றவர ்என் ம் அவர ்மானிடனின் இரட்சகர ்
என் ம், ஏங்  ற இ தயங்க க் த ்   ப் ையத் த  றவர ் என் ம்,  யா யஸ்தர்க க்  
 கத்ைதக் ெகா க் றவர ் என் ம், இழக்கப்பட்டவர்க க்  இரட் ப்ைபக் ெகா க் றவர ்
என் ம், வரப்ேபா ற பரி த்தவான்களின்  ராஜாவாக ம்  இ க் றார ் என் ம் அவைரக்   த் ப் 
ேப ம்ப  எங்க க் க்  ைடத்த இந்த மாெப ம் த ணத் ற்காக நன்  ெச த்  ேறாம். ஓ, 
கர்த்தாேவ இன்  இர  எங்கள்  எல்ேலாைர ம் ஊக்   ம்.

இந்த பட்டணத் ன்  ேமய்ப்பர்க க்காக நான் நன்  ெச த்  ேறன் . இந்த ஊ யக்கார 
சேகாதரர்கள் இந்தப் பட்டணத்ைதச்  ற்  ம் ஊ யம் ெசய் , பரி த்த ஆ  ன் அைசவான  
அவர்கள் மத்  ல் வந்  தாங்கள்  என்ன ெசய்ய ேவண் ம், எப்ப யாய் அவர்க ைடய ஆ கைள 
வ நடத்த ேவண் ம் என்  ெசால் ம்ப  ெதாடர்ந்  ேதவ ஆ  ன் அைசவாட் த க்காகக் 
காத் க் ெகாண்  க் றார்கள் . ஆண்டவேர, பார்ப்பதற்  இந்த இர ப் ெபா  ல்  இந்தச் 
ெசய் யான  அந்த அைச  டாகக் கடந்  ெசன்ற  ேபால் இ க் ற . இப்ெபா   அைத 
எல்ேலா ம் ஏற் க்ெகாண்  இந்த ஆராதைனக்  ஒன்றாய்     வந்  க் ேறாம். கர்த்தரா ய 
இேய ேவ நீர ்வா ம்.
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இங்ேக   ேசஷத் ற்  இந்த இடத்ைத  றந்  ெகா த்த மற் ம் இந்த  ளிர்சாதன 
கட் டத் ல்     ஆரா க் ம் ப யாகத்  றந்  ெகா த்த “ரமதா    க்காக” நன்  
ெச த்  ேறாம்.  தாவா ய ேதவேன இந்த கட் டத்ைத  ட்  கடந்  ெசல் ம் ேபா  
இழக்கப்பட்ட நிைல ல் இ க் ற எந்த ஒ  நப ம் இரட் க்கப்படாமல் ேபாகேவண்டாம் என்  
ெஜ க் ேறாம். அைத அ  ம் ஆண்டவேர. இந்த ரமதா     ல் ேவைல ெசய் றதான 
அ வலர்கள் இரட் க்கப்படாமல் இ ப்பார்கள் என்றால் அவர்கைள இரட் க் ம்ப  
ெஜ க் ேறாம்.
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இங்ேக இ க் றதான  யா யஸ்தர்கைளச்  கப்ப த் ம். பரி த்த ஆ யானவரின் 
வல்லைம னாேல மக்கள்  இந்த அரங்கத்ைதச்  ற்  அ   ெகாண்  இ க் ம்ப  ெசய் ம். 
இைத அ  ம் ஆண்டவேர. இப்ப ப்பட்ட காரியங்க க்காக நாங்கள்  ஏங்  ேறாம். மற் ம் 
உம் ைடய  ரசன்னத்ைத நீர ்காண் த்  இங்ேக இ க்  ர ்என் ம், எப்ெபா  ம்   க்  ர ்
என் ம், என்ெறன் ம் எங்கேளா  இ க்  ர ்என் ம் எங்க க்  ெவளிப்ப த் வ  உம் ைடய 
ெதய் க  த்தமாய் இ க் ற  என்    வா க் ேறாம்.
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எங்க ைடய இந்த எளிைமயான  யற் ைய ஆ ர்வ ப் ராக. பரி த்த ஆ யானவர் தாேம 
எங்க க் ள்ளாக வ வாராக. எங்க ைடய ெசாந்த  ந்தைனைய  ந் த் க் 
ெகாண்  க்காமல் “  ஸ்  ன்   ந்ைத உங்களி ம் இ க்ககடவ ” என்ற ேவத வசனம் 
நிைறேவற, உம் ைடய  ரசன்னத் ேல எங்கைள அ ேஷகம் பண் ம்ப யாக எங்க ைடய 
 ந்ைதைய  றந்  ெகா ப்ேபாமாக.

எங்கள்   தாேவ, எங்கைள ஆ ர்வ  ம். நாங்கள்  இந்த ஆராதைனைய  ட் க் கடந்  
ெசல் ம் ேபா  உ ர்ெத த ன்   தல் சாட் யா ய  ளிேயாபா ம் , அவ ைடய நண்ப ம் 
பட்டணத்   ந்    ம் க் ெகாண்  க்ைக ல் “அவர ் நம்ேமா  வ ய ேக ேப க்ெகாண்  
ேபாைக ல் நம் ைடய இ தயம் ெகா ந்  ட்  எரிய ல்ைலயா?” என்  ஒ  நாளில்  
ெசான்ன  ேபால நாங்க ம் ெசால்ேவாமாக. இைத இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

ெபா வாக   ேசஷகர்கள்  வா க் றதான ேவத வசனங்கைளேய அேநகர ்எ ப்பார்கள் . இந்த 
இர ன் ெபா  ல்  நீங்கள்  இேய    ஸ் ைவக் கா ம்ப , என் ைடய எளிைமயான 
 ைற ல்  ல ேவத வசனங்கைள உங்க க்   ளக்க  யற் க்க   ம்  ேறன் . இப்ெபா   
என்ேனா  வா க்க   ம்  ர்கள் என்றால், பரி த்த ேயாவான் 1 2 -ம் அ காரம் 2 0 -ம் 
வசனத் ற்    ப் ங்கள் . பரி த்த ேயாவான் . 12:20 மற் ம்
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'பண் ைக ல்  ஆராதைன ெசய்ய வந்தவர்களில்“  ல  ேரக்கர் இ ந்தார்கள் .

அவர்கள் க ேலயா நாட் ப் ெபத்சா தா ஊரானா ய   ப்  னிடத் ல் வந் : 
“ஐயா, இேய ைவக் காண   ம்  ேறாம்” என்  அவைனக் ேகட் க் ெகாண்டார்கள்.

அ த்  எ ேரயர் 13-ம் அ காரம் 8-ம்வசனம்.

“இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்”.

இேய   ஸ்  ேநற் ம், இன் ம் , என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்ற ெபா ைள எ த் க் 
ெகாள்ள   ம்  ேறன் .

ஞா ற் க்  ழைம இரவன்  இந்த பட்டணத்  ள்ள உங்கள்  அ ைமயான சைபகளில் 
ஒன்றான ஒ  சைப ன்  ஆராதைன ல் கலந்  ெகாண்ேடன். நான் இந்தப் பட்டணத் ற்  வந்த  
 தல் என்னால்   ந்தவைர அேநக இடத் க்  ெசல்ல  யற் த்ேதன் . அ ல் ''அெசம்  ஸ்  ஆப் 
காட“், ''பாப் ஸ் ”, ''ஆண்டர்சன்  சர்ச் ஆப் காட்“, இன் ம் நான்  ஜயம் ெசய்த அேநக சைபகள்  
அ ைமயான ஐக் யத்ைதக் ெகாண்  ந்தைத ம் எனக்  அ ைமயான வரேவற்ைபக் 
ெகா த்தைத ம் கண்ேடன் .
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இந்த சைப ேல அவர்க ைடய  டத் க்   ன்னாக “இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் 
என் ம் மாறாதவர்” என்ற ேவதாகம வசனம் எ தப்பட்  ந்த .

அ ேவ என் ைடய எல்லா  ட்டங்களி ம் ைமயப் ெபா ளாய்  இ ந்த . ஏன் அைத 
உபேயாகப்ப த் ேனன்  என்றால்;    ேவதாகமேம இேய    ஸ் ைவப் பற் ய ெவளிபாடாய் 
இ க் ற  என்    வா க் ேறன் . மற் ம் அவர ் ேநற் ம், இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார். அதன்  ற ...

என் ைடய ெபா ைள “ஐயா நான் இேய ைவக் காண   ம்  ேறன்” என்ப ன் ேமலாகக் 
கட்ட   ம்  ேறன் .
18

இந்த இர ன் ெபா   அந்த  ேரக்கர்கள நம் எல்லா ைடய உணர் கைள ம் ெவளிப் 
ப த் னார்கள் என்  ஒவ்ெவா    ஷ ம் ஸ் ரி ம் தாராளமாய் உண  ர்கள் என்  
  வா க் ேறன் . ஏன்ெனன்றால்  அவர்கள் இேய ைவக்   த்  ேகள் ப்பட்டார்கள். ஆனால் 
இப்ெபா ேதா அவைரக் காண   ம் னார்கள் . இேய    ஸ்   ைடய அ ைமயான 
கைதையக் ேகட்ட  ன்  அவைரக் கா ம்ப யான ஏக்கம் இ தயத் ல் இல்லாத மனிதன் யா ம் 
இ க்க   யா  என்    வா க் ேறன் . அ  தான் ... அவைரக் காண ேவண் ம் என்பேத ஒ  
  வா  ன்  வாஞ்ைசயாய் இ க் ற . அவர ்  ட்ைடயாய் இ ந்தா ம் சரி, உயரமாய் 
இ ந்தா ம் சரி, எப்ப  இ ந்தா ம் சரி, அைதக்   த்  எனக் க் கவைல ல்ைல, நான் அவைர 
ேந க் ேறன் . நான் அவைரக் காண   ம்  ேறன் . மற் ம் என்ைன இரட் த்  எனக்காக 
எல்லாவற்ைற ம் ெசய்த அந்த ஒ வைரக் காண ஏங்  ேறன் .

இப்ெபா  ,  ேரக்கர்கள்   த மதத்ைதச் சார்ந்த  ற இனத்தார் (proselytes) என்ப ல்  எந்த 
சந்ேதக ம் இல்ைல. ஆட்ைடப் ப  ெச த்  றதான பஸ்கா பண் ைகயாய்  இ ந்த னால்  
அங்ேக  ேரக்கர்கள் வந்  ந்தார்கள் . அவர்கள்   க ம்  ேமன்ைமயான  றைமகள்  உள்ள மக்கள் .
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5இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

அவர்கள் உலகத்ைத கைலயம்சங்களில் நடத் யவர்கள் . அவர்கள்  ஞ்ஞானத் ல்  அ க ேதர்ச்  
ெபற்றவர்கள். அவர்கள்  மகத்தானவர்கள்  அவர்கள் ேமதா கள். அ கமான  த்தகங்கைள 
ப த்தவர்கள் . மனித இ தயத் ல் இ க் ம் தங்க ைடய தாகத்ைத  ர்க் ற அந்த ஒ  
காரியத்ைதக் கண்   க் ம்ப  ஏங் த் த த் க் ெகாண்  க்கச் ெசய் ற காரியமான  
இவர்கைள ம்   த்  ந்த .

மனிதன் ஏன் தவ  ெசய் றான்  என்  நீங்கள்  எப்ெபா தாவ   ந் த்த ண்டா? ஏெனன்றால் 
அவன் தன் ைடய இ தயத் ல் ேதவனால் ைவக்கப்பட்ட ேதவ க்  அ த்த தாகத்ைத 
 ர்க் ம்ப  ஏதாவ  ஒ  காரியத்ைதக் ெகாண்    ப் ப்ப த்த  யற் க் றான் . அதன்  ற  
அவன் உலகக் காரியங்கைளக் ெகாண்    ப் யைடய  யற் க் றான் . ஆனால் அ  ஒ  
ேபா ம் அவைன   ப் ப்ப த்தா . ேதவன் தாேம வந்  மனித க் ள்ளாக இ க் ம் அந்த 
ஏக்கத்ைத ம் தாகத்ைத ம்    ப் யளிக்  மட் ம் எ  ம் அவைனத்   ப் ப த்தா . அவைன 
  ப் ப்ப த்த எ னா ம்  டாததாய்  இ க் ற . மனித ைடய இ தயத் ற் ள்  ேதவன் 
அவ ைடய ஸ்தானத்ைதச் சரியாய் எ க் ம் வைரக் ம் ேவ  எ  ம் அந்த இடத்ைத 
எ த் க்ெகாள்ள   யா .
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 ேரக்கர்கள் வரப்ேபா ற ேம யாைவக்   த் ம் அவர ்வ ம்ேபா  எப்ப  இ ப்பார ்என்  
பைழய ஏற்பாட் ல் ப த் ம், ேகள் ப்பட் ம் இ ப்ப ல் எந்த சந்ேதக  ல்ைல. ேதவன் 
மா சத் ல்  ெவளிப்ப ம் ேபா  எப்ப  இ ப்பார ்என் ம், ேதவத் வம்   ைமயாய் அவ க் ள்  
இ க் ம்ேபா , எந்த  தமான மனிதனாய் காணப்ப வார்? என் ம் ' 'அவர ் எப்ப  இ ப்பார?்“ 
என் ம் பார்க்க ஆவல் ெகாண்டார்கள். ேம யா என்  உரிைம ேகா  ற இந்த நபரா ய 
இேய ைவக்   த் ம் அவர்கள் ேகள் ப்பட்டார்கள் .
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 தர்கள் ஆ ரக்கணக்கான வ டங்களாய், ேதவன் தாேம தன் ைடய  மார ைடய சாய ல் 
மனிதனா  இரத்தம்  ந்  மரிக் ம்ப க்  வ  ற அந்த ஒ வ க்காக எ ர ் ேநாக் க் காத் க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். காரணம் என்னெவன்றால் எந்த ஒ  மனித ம் இன்ெனா வ ைடய 
பாவத் க்காக மரிக்க   ய ல்ைல. ஏெனன்றால் நாம் எல்ேலா ம்  ற்றவாளியாய் 
இ க் ேறாம்.
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ஒ  மனிதன் இன்ெனா வைன இரட் க்க   யா . அதற்  பாத் ரமான ஒ  ' 'மனிதன்“ 
இ ந்தாக ேவண் ம். அவர ் ' 'இனத்தான்  ட்பராக” வர ேவண் ம் என்  பைழய  ரமாணம் 
ெசால்  றைத ஊ யக்காரர்கள் நன்  அ வார்கள். ேதவன் நமக்காக இனத்தானாக  பம் 
எ க்க ேவண் யதா ற் . ஆகேவதான்  அவர ் தன் ைடய  டாரத்ைத மாற் க் ெகாண்டார.் 
ேதவனா ய அந்த மகத்தான ெயேகாவா தன்ைன ெவளிப்ப த் ம் ப யாக மாம்சமா  
தன் ைடய  மாரன் என் ற  பத்ைத எ த் க் ெகாண்டார.் அவ ைடய ெசாந்த 
  ஷ் ப் கைளெயல்லாம்  ட் ம்ப யாக ம், நம் ைடய பாவத்ைத  லக் ம்ப யாக ம், 
இனத்தானாய் வந்  மரிப்பதற்  அவர ்ஒ வேர பாத் ரர்.

ஓ‚ இந்தக் கைத  க மகத்தான ‚ அந்த உண்ைமைய அ வதற்ேகா அைத  வரித் ச் 
ெசால் வதற்ேகா எந்த அ   ைற ம்  ைடயா . அைத  வரித் ... தன் ெசாந்த 
  ஷ் ப் கைள இரட் ப்பதற்காக,   ஷ்  கர்த்தர் இறங்  வந்தார். அந்த அன்ைப  வரித் ச் 
ெசால்ல மனித ெமா களால்   டா .

இப்ெபா  , இந்த  ேரக்கர்கள்  தாகமாய் இ ந்தைதக் காண் ேறாம்.  ' '  வாசம்  
ேகள்  னாேல வ ம், வார்த்ைதையக் ேகட் ற னால் வ ம்“, ேவதத் ல் எ ெரயரிேல, 
”  வாசம் ேகள்  னாேல வ ம், ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ேகட் ற னால்  வ ம்“ என்  
ெசால்லப்பட்  க் ற . இப்ெபா   ஒ  ேம யா இ க்கேவண் ம் என்பைத 
ேகள் ப்பட்ட னாேல அவர்கள் அவைரக் கா ம்ப  வந்தார்கள். மக்கள்  மத்  ேல ேம யா 
என்    வா க்கப்பட்டதான அந்த நபைர; அவர ் தான் அந்த ேம யா; அவைரப் பார்க் ம் 
ப யாக வந்தார்கள்.
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இப்ெபா  , நா ம்  ட அேத நிைல ல்தான்  இ க் ேறாம். நாம் ேதவைனக்    த்  
ேகள் ப்பட்  க் ேறாம். அவைரக்   த்  ேபா க்கப்பட்  க் ேறாம். இவ்வள  காலமாக நாம் 
ெபரிய சைபகைள ம், ெபரிய மனிதர்கைள ம், ெபரிய   ேசஷகர்கைள ம் ெகாண்  ந்ேதாம். 
ஆனால் இப்ெபா ேதா நாம் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  வ ைக ன்  நிழ ேல 
  க் ேறாம் என்    வா க் ேறன் . இந்த சைபயான   த்தரின் நீ மானக்கப்ப த ல்  
இ ந் ம், ெவஸ்  ன்  பரி த்தமாக்கப்ப த ல் இ ந் ம், பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்  
நானத் ற் ள்ளாகக் கடந்  வந் , ஒ  கைற  ைர அற்ற பரி ரணமான சைபயாக 
மா க்ெகாண்  வ  ற . இப்ெபா   அந்த சைப ன்  லமாகத்தான் , இ வைரக் ம் 
காலங்களி டாக இரத்தத் னால் க வப்பட்ட எல்லா பரி த்தவான்கைள ம்  ட்  அவர்கைள 
 ட் க் க் ெகாண்  ெசல்வார.் நாம்... நாம் எப்ெபா  ம் இ க் றைதப் ேபால் ஒ     
 ட்டத்தாராக   ஸ் ைவப் ேபால் மா க் ெகாண்  வ  ேறாம்.

இப்ெபா  , இவர்கள்  வாஞ்ைச டன்  காணேவண் ம் என்  இ ந்த ' 'மனிதன்“ 
எப்ப   ப்பாேரா என்  கா ம்ப க்  வந்தைதப் பார்க் ேறாம். அவர்கள்  வந்  ”ஐயா, நாங்கள்  
இேய ைவக் காண   ம்  ேறாம்“ என்ற ேகள் ைய ேகட்டார்கள். இப்ெபா  , அவர்கள்  
அவைரக்    த்  ேகள் ப்பட்  ந்தார்கள்,  மற்றவர்கள்  அவைரக்    த்  ேபசக்
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ேகட்  க் றார்கள் , இன் ம் ேவதத்  ம் அவைரக்   த் ப் ப த்  இ க் றார்கள் , 
இ ப்  ம் அவைரக் காண   ம் னார்கள்.

இப்ெபா   என் ைடய ெபா  க்காக ' 'அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவர்“ என்  
ேவதம் ெசான்ன ற்  வ  ேறன் . இந்த மனிதர்கள்  அவைரக் கா ம்ப  அவ்வள  
வாஞ்ைச ள்ளவர்களாய் இ ந்த னாேல அவர்க ைடய வாஞ்ைசைய  ர்ப்பதற்  ேதவன் ஒ  
வ ைய உண்டாக் னார். அவ ைடய ஊ யக்காரர்களில் ஒ வனின்   லம் அவைரக் 
கா ம்ப யான வ ைய உண்டாக் னார். அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் 
இ க் ம் பட்சத் ல் , நாம் உத்தமமாய் அவைரக் கா ம்ப யான வாஞ்ைச ள்ளவர்களாய் 
இ க் ம்ேபா  அவர ் தம்ைம நம்மத்  ல் ெவளிப்ப த் க் காட்ட கடைமப்பட்டவரா  க் றார் 
அல்லவா? (சைபயார ்அதற்  ஆெமன்  என் ன்றனர்.)
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இ  ெபரிய அ க்ைகயாய்; இ க் ற . ேவதம் சரி ல்லாமல் இ க் மானால்  நாம் எங்ேக 
இ க் ேறாம்? பா ங்கள்? அவர ் மாறாதவர் என்  ேவதம்    ற . அவர ் ஒ   ல 
காரியங்களில் மாத் ரம் மாறாதவராய் இ க்க   யா . அவர ்எப்ப  இ ந்தாேரா அேத  தமாக 
எல்லா காரியங்களி ம் மாறாதவராக இ ந்தாக ேவண் ம்.  ' 'அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவர்“ என்  ெசால்  இ க் றாேர, மற் ம் இந்த  ேரக்கர்கள் அவைரக் கா ம்ப யாய்  
  ம் னார்கள். எப்ப ெயனில்   வாசம் ேகள்  னால்  வந்த . அங்ேக அவர்கள் வந்  
  ப் யைடந்தார்கள். அவர ் தான்  அந்த ேம யா என்  அ ந்தவர்களாய் கடந்  ெசன்றார்கள் . 
அப்ப ப்பட்ட ஒ வைர... இந்த இர ல் பார்க்க   ம்  ர்களானால் ‚

இப்ெபா   இந்த இர ன்  ெபா  ல் நமக்    ப்பம் இ ந்தா ம் இல்ைலெயன்றா ம் நாம்

சைபக்  ெசன் , நம் ைடய தசம பாகங்கைள ெச த்  வ ம் ேபா ... இ  என்ன ஒ  
கற்பைனயானதற்கா ெச த்  ேறாம்? அல்ல  ெவ மேன இந்த கட் டத் ற்  நாம் 
ெச த்  ேறாமா? அல்ல  இங்ேக ஒன்  ல்லாத காரியத் க்  ேவஷம் ேபா  றவரா 
நம் ைடய ேமய்ப்பன்? அல்ல    ஸ்தவ மார்க்கம்  ேரக்கர் அல்ல  ஒ  ேராமானியர்க ைடய 
 ராணக் கைதையப் ேபால் இ க் றதா? இ  என்ன ெவ ம் கற்பைனக் கைதயா? அல்ல  இ  
நிஜமானதா?
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இப்ெபா   என்ைனப் ெபா த்தவைர ேவதம்; உண்ைமயாய்  இ க்க ேவண் ம் அல்ல  
தவறாய் இ க்க ேவண் ம். உண்ைமயாய்  இ ந்தால் எல்லாேம உண்ைமயாய்  இ க்க ேவண் ம் 
அல்ல  எ  ேம அ ல் உண்ைம ல்ைல. பா ங்கள். இப்ெபா   அவர ் வாக் த்தத்தத்ைதச் 
ெசய்  ப்பார ் என்றால் அைத நிைறேவ வதற்  நீ ம் நா ம் கடைமபட்டவன்  அல்ல. அந்த 
வாக் த்தத்தங்கைள நி  க்க ேவண் ய அவ யம் உனக் ம் எனக் ம் இல்ைல. இைத 
ெசய்யேவண் யவர ்அவர்தான் . ஏெனன்றால் ெசான்னவர் அவர்தான். அ  சரிேய. அவர ் என்ன 
ெசான்னாேரா அைதேய நாம் எ த் ச் ெசால்  ேறாம். அதாவ  ''அவர ்ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவர்“ என்  ெசால்  ேறாம் . அவர ்இங்ேக...

எத்தைன ேபர ் இங்ேக அவைரக் காண   ம்   ர்கள்? அப்ப  “ஆம்” என்  
ெசால்  றவர்கள் உங்க ைடய கரத்ைத உயர்த் ங்கள் . அவைர நான் ... (சைபயார ் “ஆெமன் ” 
என் ன்றனர்). அங்ேக இரண்  ேபர ்மாத் ரேம அவைர பார்க்க ேவண் ம் என்    ம் னார்கள், 
இங்ேகேயா இ   ,  ன்   ேபர ் பார்க்க   ம்   ர்கள் . சரி, அப்ப ெயன்றால் அவர ்
ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் இ க் ம் பட்சத் ல்  நாம் ஏன் அவைரக் காண   யா ?. 
அந்த  தமாகத் தான் நாம் அைதக் காண   ம்  ேறாம். ஒன்  அ  உண்ைமயாய்  இ க்க 
ேவண் ம் அல்ல  எ  ேம உண்ைம ல்ைல. ஆைகயால் தான் நான்  த ல் உங்க க்  
 ளக் ேனன். இந்த ேவதம் ஒன்  உண்ைமயாய் இ க்கேவண் ம் அல்ல  எ  ேம உண்ைம 
இல்ைல என் . ஆகேவ ேவதம் ஏதாவ  ஒன்ைற   ம்  என்றால் நீங்கள்  அ ேல பற் ப்   த் க் 
ெகாண்  க்கலாம்.ேதவன் இந்த வார்த்ைதைய நிைறேவற்ற கடைமபட்டவராவார். ஏெனனில் 
வாக் த்தத்தம் ெசய்தவர ் அவேர‚ சரி, ேதவன் ஒ  காரியத்ைதச் ெசால் வாெரன்றால் அ  
அவ் தேம இ க் ம்.
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இப்ெபா  , நீங்கள்  எைத ேநாக் ப் பார்க்  ர்கேளா அைதப் ெபா த்ததாய் இ க் ற . நீ 
எைத எ ர ்பார்க் றாேயா அைதேய ெப ம்பா ம் ெபற் க் ெகாள்வாய். இைத நீங்கள்  நிைன ல் 
ெகாண்  க் ம் ப    ம்  ேறன் . இப்ெபா   நீங்கள்  ேதவைனப் பார்க்க ேவண் ம் என்  
  ம்  ர்களானால் , ேதவன் காணப்ப வார். நீங்கள்  ேதவனிடத்   ந்  ேகட்க ேவண் ம் என்  
  ம்  ர்களானால்; ேதவன் ேகட்கப்ப வார.் அவர ் ேநற்  இ ந்த  ேபாலேவ இன் ம் 
இ க் றார.் அவர ்ஒ ேபா ம் மா வ ல்ைல.

இப்ெபா  , இ  ஒ     கைதைய என் ஞாபகத் க் க் ெகாண்  வ  ற ; இ உண்ைம 
சம்பவம்.

நான் என் ெசாந்த ஊரா ய இந் யானா ல் வாழ்ந்  வ  ேறன் .  றப் ல் நான் ஒ  
ெகன்டக் யன் . நாங்கள்  ஓைஹேயா (Ohio) ந  அ ேக வ க் ேறாம். அங்  ந்  அரிேசானா 
  வ  ம் ெலட்  ஸ்   ைரவைக வளர, ேபா மான அள  தண்ணீர் ேபாய்க் ெகாண்  க் ம். 
லட்சக்கணக்கான ேகலண்கள்  தண்ணீர் அந்த அைண   ந்  வந்  ெகாண்  க் ம். 
பார்ப்பதற்  ஓர ் நாளில் எங்க க் ப ் ேபா ம் என்  அைதத் த ர்க் ம் நிைலக்  வ ேவாம். 
ஏன்ெனன்றால் எங்க க் த ்ேதைவையக் காட்  ம் அ கமானைதப் ெபற்  க் ேறாம். அ  ஒ 
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ச ப்  நிலத்ைதப் ேபால (Swamp) இ க் ம். இங்ேக தான்  உங்க க் த் தண்ணீர் 
ேதைவயா  க் ற . ஆனால் ஓர ்நாளில் வரப்ேபா ன்ற அந்த மகத்தான ஆ ரவ ட அரசாட்  
வ ம். அப்ேபா  பாவம்    ல் இ ந்  நீக்கப்பட்ட  ற  எல்லா காரியங்க ம் சரியாக 
இ க் ம். அ மட் ம் இப்ப த்தான்  நாம் இ க்கேவண் ம்.

ஒ  வயதான  னவர் ஒ வர ்அந்த ந ய ேக வாழ்ந்  வந்தார். அவர ்என் ைடய சைப ன்  
 க்கனாக இ ந்தார.் அவ ைடய ெபயர ்ைவஸ்ஹார்ட். ஒ  அ ைமயான வேயா ப மனிதன். 
மற் ம் எங்க ைடய பட்டணத் ேல ஒ    ப் ட்ட ஞா   பள்ளிக் டம் இ ந்த . அ  ஒ  
அ ைமயான உலக  ர  ப்ெபற்ற ஸ்தாபனமாக ம் , ஐக் யம் அ ைமயானதாக ம், 
அ ைமயான மக்கைள ம், ேமய்ப்பைர ம் ெகாண்டதாக இ ந்த . மற் ம் எங்கள்  பட்டணத் ல்  
உள்ள ஒ    ப் ட்ட   ம்பம் இந்த சைபக் ச் ெசன்ற . அந்தக்   ம்பத் ல் இ ந்ததான ஒ  
   ைபயன் ஓர ் நாளில்  ளானல் வைரபடத்ைத ம் (flannel graph readings) மற் ம் 
மற்றைவகைள ம் ேகட்   க ம் உற்சாகம் அைடந்  தன் தா னிடத் ல்  ெசன் ,  “அம்மா, 
நீங்கள்  ெசால்  ற  தமாக ேதவன் மகத்தானவராய்  இ ப்பாரானால் , அவைர யாராவ  காண 
   மா?” என்றான்.
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அதற்  அவள்,  “மகேன, அம்மாவால் அைதச் ெசால்ல   ய ல்ைல. நீ உன்  ஞா   பள்ளி 
ஆ ரியைர ேகட்க ேவண் ம்” என்றாள் .

ஆகேவ அவன் தன் ைடய ஞா   பள்ளி ஆ ரியர ் இடத் ல்  ெசன் ,  “ஆ ரியேர நான் 
உம்ைம ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . நீர ் அந்த மகத்தான ேதவைனக்   த் ச் 
ெசால்   க்  ர.் ெசால்  றப  அவர ் அவ்வள  மகத்தானவர் தான். அவர ்
இஸ்ரேவலர்க க்காக  வந்த ச த் ரத்ைதத்  றந்தார.் அவர ்  ரியைன உ க்க ைவத்தார். 
  ைய அதன்  பாைத ல் சரியாக அ ன் ேநரத் ல்  ற் ம்ப  ெசய்தார.் இன் மாக அ  
ேபான்  அேநகம் ெசய்தார ்என் ர்.” ஆனால் அவைர யாராவ  காண   மா? என்றான்.

அதற்  அவள்,  “அ  எனக்   க ம் ஆழமாக இ க் ற  என்  ெசால் , நீ ேமய்ப்பைரத் 
தான் ேகட்க ேவண் ம் என்றாள்”.

அவன் ேமய்ப்பர் இடத் ல்  ெசன் ,  “ேமய்ப்பேர, ேதவைன யாராவ  காண   மா?” என்  
ெசால்  “நீர ்அவர ்அவ்வள  மகத்தானவர் என்   டத்   ந்  ெசால்லக் ேகட்  க் ேறன்”, 
“அவைர யாராவ  காண    மா?” என்றான்.

அதற்  அவர,்  “இல்ைல மகேன, யா ம் அவைரக் காண   யா . ஏெனன்றால் ேதவைன 
யா ம் காண   யா . நாம் அவைர ெவ மேன   வா க்க ேவண் ம். அவ்வள  தான்” 
என்றார்.

நல்ல , இ ந்தா ம் அ  அந்த   வைன   ப் ப்ப த்த ல்ைல. அவன் ஒ  நாளில்  அந்த 
வயதான  னவேரா  ந  ேல இ ந்தான் . அவர்கள் “ஆ  ைமல்   ” என்றைழக்கப்ப  றதான 
இடத் க்  கடந்  ேபானார்கள் . அந்த    ெகன்டக்     ல்  ந்  ஆ  ைமல் 
 ரமா  ந்த . அவர்கள் அங்ேக  ன்   த் க் ெகாண்  ந்தார்கள். அேநக  ன்கைள 
  த்  ந்தார்கள் . அப்ப யாக ேபாய்க் ெகாண்  ந்தேபா  ஒ  ெபரிய  யல் காற்  வந்த . 
ெபா வாக அங்ேக அ கமான  யல் காற் ம்,  ன்னல்க ம், இ  ழக்க ம், அ கமான 
மைழ ம் வந்  அந்த ேதசத்ைதேய நைனத்   ம். ஆகேவ அவர்கள்  அந்த கைரக் ச் ெசன்  
மரங்க க் ப்  ன்பாகச் ெசல்ல ேவண் யதாய்  இ ந்த .
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அதன்  ற   யல் காற்  நின்ற உடன் தங்க ைடய பட ல்  ம ப  ம் ெசல்ல 
ஆரம் த்தார்கள். அ  சாயங்காலம்  (அல்ல ) ம யம் என்  எண்  ேறன். அப்ெபா   
 ரியனான   சான்  அல்ல  அந்தப் பக்கத் ல் அஸ்த ட் க் ெகாண்  ந்த . அ  வானில் அந்த 
ஒளிைய  ர ப த்த   ழக்  ெதா வானில்  வான ல் ேதான் ன . மற் ம் அந்த வயதான 
 னவர் தன் ைடய   ப்ைபக் ெகாண்  படைக ஓட் க் ெகாண்  ந்தார.் மைழயான  வந்  
எல்லா   ைய ம் அகற்    வ ம்   யதாய் இ ப்பைதப ் ேபால் காணப்பட்ட . அ  ஒ  
அ ைமயான ேநரம்‚ இப்ெபா   அந்த பட  தண்ணீரி டாய் ேபாய்க் ெகாண்  க் ம் ேபா  
அந்த   ப்ைப தண்ணீரில் அ க் ம் ேபா  அங்ேக ஏற்ப  ற ஓைசைய ெமச் க் ெகாள்ள அைத 
உபேயாகப்ப த்  ற மனிதன் மாத் ரேம அ வான் . அவ ைடய ெவள்ைள தா  ெதாங் க் 
ெகாண்  க்க, அவன் அப்ப ேய அந்த வான ல்ைல கவனித் க் ெகாண்  ந்தான் .

அந்த வயதான கனவான்  எைதப் பார்த் க் ெகாண்  க் றார ் என்  கா ம்ப  இந்த 
  யவன்  ஆர்வம் ெகாண்டான் . அந்த வயதான  னவ ைடய ெவள்ைள தா  ல்  பளிங்ைகப் 
ேபான்ற கண்ணீர ் வ ந்  ெகாண்  ப்பைதக் கவனித்தான் . அ  பட ன்  ன் பாகத் ல்  
உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்த அவைன அ  ைடய  ன்பாகத் க்  (stern)  ட்ேட ெந ங் ச் 
ெசல்  ற அள ற்   க ம் ஆவல் ெகாள்ளச் ெசய்த . அவன் அந்த வயதான  னவரிடம் “ஐயா, 
நான் உங்கைள ஒ  ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன் . நான் அ ய ேவண் ம் என்  ஆவல் 
ெகாண்  க் றதான காரியத்ைதக்   த்  என் ைடய தாயாேரா, அல்ல  என் ைடய ஞா   
பள்ளி ஆ ரியேரா அல்ல  என் ைடய ேமய்ப்பேரா யா ம்   ப் ப்ப த்த   ய ல்ைல” என்  
ெசான்னான் .
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அதற்  அவர,் “அ  என்ன மகேன” என்  ேகட்டார.்



8இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

அதற்  அவன், “ேதவைன யாராவ  காண    மா?” என்றான்.

இந்த ேகள்  னாேல அந்த வயதான  னவர்  க ம் ெந ழப்பட்டவராய்  அவ ைடய 
  ப்ைப, பட க் ள்ளாக இ த்  அவன் ேமலாக அவ ைடய கரங்கைளப் ேபாட்  அவைன கட்  
அணத்தான் . மற் ம் அவ ைடய கன்னத் ல் கண்ணீர ்ெகாட் க் ெகாண்  க்க “ேதேன, கர்த்தர் 
உன்  இ தயத்ைத ஆ ர்வ ப்பாராக என்  ெசால் , இேதா நான்  கடந்த ஐம்ப  வ டமாய் 
பார்த்தெதல்லாம் ேதவைன மட் ம் தான்” என்றார். ஆம், பா ங்கள்?.

நீங்கள்  எந்த இடத் ல்  பார்த்தா ம் ேதவைனக்  காண் ற அள க்  உங்க க் ள்ளாக 
ேதவைனப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம். பார்த் ர்களா? ஆனால் அவைரக் காணேவண் ம் என்ற 
வாஞ்ைச உங்க க்  வ ம்வைர நீங்கள்  அவைரக் காண  யா . நீங்கள்  அவைர  ரிய 
அஸ்தமனத் ேல காணலாம். பறைவ ன்   ர ேல அவைரக் ேகட்க   ம். நீங்கள்  எல்லா 
இடத்  ம் அவைரக் காண   ம். அவர ் ஒவ்ெவா வ க் ம் அ  ல் இ க் றார.் அந்த 
வயதான மனிதன் அவ க் ள்ளாக அவ்வளவாக ேதவைனப் ெபற்  ந்த னால்  அவனால் 
ேதவைன எங்ேக ம் காண   ந்த . நா ம்  ட அந்த  தமாகேவ எங்  பார்த்தா ம் ேதவைன 
காண் றவர்களாய் இ க்கேவண் ம் என்  நிைனக் ேறன் .

இப்ெபா   ம ப  மாக “இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார்” என்ற ெபா  க் த்   ம் ேவாம். இைத எப்ப  அ ேவாம்? 
“ெமத்ேதா ஸ்  மக்கேள நீங்கள்    வா க்  ர்களா?” என்  நான் ெசால்ேவனா ல்
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அவர்கள் “ஆெமன் ” என்  ெசால் வார்கள் .

“பாப் ஸ்  மக்கேள நீங்கள்    வா க்  ர்களா?” என்  நான் ெசால்ேவனானால் ,

“ஆெமன் ” என்பார்கள்

ெபந்ெதெகாஸ்ேத, சர்ச் ஆப் காட், மற் ம் அ  ேபான்றவர்கைள, நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா? என்றால்

“ஆெமன் , நாங்கள்    வா க் ேறாம்” என்பார்கள் . நீங்கள்  அப்ப  ெசய்வ னாேல நான் 
சந்ேதாஷம் அைட ேறன் . நா ம் அைத   வா க் ேறன் .

இப்ெபா   நாம் பட்டணத்ைதச்  ற்  இேய    ஸ் ைவ ேத ேவாெமன்றால்  பார்ப்பதற்  
அவர ் எந்த  தமான நபராக இ ப்பார?் இப்ெபா   அவர ் இந்த இர ன் ெபா  ல் இங்ேக 
நம் டன்  இ ப்ேபன்  என்  வாக் ைரத்  க் றார். அவர ்அப்ப  இல்ைலெயன்றால் வார்த்ைத 
தவறாய்  க் ற .

“ஓ அ  என்ைன ஊக்கப்ப த்த ல்ைல என் ” நீங்கள்  ெசால்லலாம். அப்ப ெயன்றால்  
என்ைனப் ெபா த்தவைர அ ல்   யான ம் என்ைன ஊக்கப்ப த்த ல்ைல அைவ எல்லாம்  
உண்ைமயாய்  இல்லாத பட்சத் ல் எ  ஊக்கம் அளிக் றேதா அல்ல  எ  
ஊக்கமளிக்க ல்ைலேயா அைதக்   த்  எனக்  எப்ப த் ெதரி ம். பா ங்கள்? அைத என்னால் 
ெதரிந்ெத க்க   யா . அ  எல்லாேம ேதவ ைடய வார்த்ைதயாக இ க் ற . இப்ெபா   
சரியாக அவர ்இன் ர  நம் மத்  ல் இ ப்ேபன்  என்  வாக் ைரத்  க் றார். “எங்ேக இரண்  
 ன்  ேபர ்    க் றார்கேளா” நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா?  (சைபேயார ் “ஆெமன் ” 
என் றார்கள்) நன் .

இப்ெபா   அவர ் இங்ேக இ ந் , நாம்அவைரக் கா ம்ப க் ச் ெசன்றால் , அவர ்
எப்ப ப்பட்ட ஒ  நபராய் இ ப்பார ் என்  எ ர ் பார்ப்ேபாம்? அங் ையப் ேபாட் க் ெகாண் , 
நீள   ம் தா  ம் ெகாண்  க் ற மனிதைரத் ேத ேவாமா? அந்த  தமாக இேய  இ ப்பாரா? 
அப்ப  இ க்க    மா? அப்ப ெயன்றால் இந்த இர ல் யார ் ேவண் மானா ம் அங்  ம், 
நீள   ம் தா  ம் ெகாண்  க்க    ம். எந்த மாய்மாலக்கார ம் அைதச் ெசய்ய    ம். 
எ ப் ய மா ரைனக்   த்  ெதன் ஆப் ரிக்கா ல் உள்ள பழங்   னர ் (ேஹாட்டன்ேடாட்) 
எப்ப  அ யாமல் இ க் றார்கேளா அேத ேபால் அங் ைய அணிந் ள்ள ேதவைனக்   த்  
அ யாதவர்களாய் அேனகர் இன்  இர  இ க் றார்கள் . அ  சரிேய. ஆனால் நாம் அவ் தமாக 
அவைர எ ர்பார்க்க ல்ைல.
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ஒ  உயர ் கனத் ற் ரியவராய் எ ர ் பார்ப்ேபாமானால்  அவ் தமா ம் காண  யா . 
ஏெனன்றால் அவர ்அந்த  தமாக ம் இல்ைல.

ேவ  எப்ப  இ ப்பார ் என்  எ ர்பார்க் ேறாம். ஆணியால் உண்டான காயத்ைத ம், 
 ட்களால் ப ந்த அைடயாளத்ைத மா? அைத எந்த ேவஷம் ேபா  றவ ம் அப்ப யாய் 
ேவட ட் க் ெகாள்ள    ம். இன் ம் அ  அவராக இ க்க  யா . அவர ் இன்ன தமாய் 
அங் ைய அணிந்  க் றார ்என்  எப்ப  அ ேவாம். மற் ம் அவர ்இன்ன  தமாய்த்தான்  உைட 
உ த்  இ ந்தார ்என்  எப்ப  அ ேவாம்? நாம் அைத... இங்ேக ஓ யர்கள்  வைரந் ள்ள படத் ல்  
பார்க் ேறாேம அவ் தமாய் காணப்ப வாரா? இல்ைல. அ  யாேரா ஒ வ ைடய கற்பைன ல் 
  ஸ்  இப்ப  இ ப்பார ் என்  எண்ணி வைரந்த படமா ம். சரி. நாம் அவ் தமாக எ த்  
ெகாள்ேவாம் என்றால்  எ  சரியானதாக இ க் ம்? ஹாப்ேமன் , சால்மான் மற் ம் ேவ பட்ட 
 தமாய்  அேநகர்கள்  அவைர   வரித்  க் றார்கள் .  ஆகேவ  அவர்  எவ் தமாய்  காணப்ப வார்
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என்  அ வதற்   ழம்    ர்கள் .

அவர ்ஹாப்ேமன்  படத் ல்  இ ப்பைதப் ேபான்  காணப்ப வாரா அல்ல  சால்மான்  அல்ல  
மற்றவர்கள் வைரந்த  ேபால் இ ப்பாரா? நமக் த் ெதரியா . ஹாப்ேமன்  சரியாக இ ப்பார ்
என்றால் சால்மான்  தவறா  க் றார.் பா ங்கள்? சால்மான்  சரியாய் இ ந்தால் ஹாப்ேமன்  
தவறா  க் றார.் பா ங்கள்? ஆகேவ எ  சரியான  என்  எ த் க் ெகாள்ள உங்க க் த் 
ெதரியா .

அவைர நாம் எப்ப  அைடயாளங்கண்  ெகாள்ள   ம்?35

நல்ல , அவர ் ஆ  ேல தன் ைடய  ரிையகளினால் அவர ் ெசய்தைவகளினால், எப்ப  
அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்பட்டாேரா அேத  தமாகத்தான்  அைடயாளங்கண்  ெகாள்ேவாம். 
“ தா ன்  ரிையகைள நான் ெசய்ய ல்ைல என்றால், என்ைன   வா க்க ேவண்டாம் என்  
ெசான்னார். ஆனால்  ரிைய ெசய் ம்ெபா   என்ைன   வா க்க ல்ைல என்றா ம் 
என்ைனப் பற்  சாட்  ெகா க் ற என்  ரிையைய   வா  ங்கள்  என்  ெசான்னார்”. 
அைவகேள என்ைனக்   த்  சாட்  ெகா க் ற . நான் என்னவாக இ க் ேறன்  என்பைத 
அைவகள்  ெசால் ம். அவர ் அப்ப  அைத ெவளிப்ப த் வதற்  எ  அவைர அந்த  தமாக 
ெசய்த  என்  கண்டைடய ேவண் ம். ேநற்ைறய  னத் ல் இேய    ஸ் ைவ எ  அைடயாளங்  
காட் னேதா அேத காரியம் தான் இன்ைறய  னத்  ம் அவைர அைடயாளங்  காட்ட 
ேவண் யதாய்  இ க் ற .

இப்ெபா   ெமெதா ஸ் களா ய நாம் நம் ைடய சைப அவைர அைடயாளங்கண்  
ெகாள் ற  என்  நிைனக்கலாம். பாப் ஸ் களா ய நாம் நம் ைடய சைப அவைர 
அைடயாளங்கண்  ெகாண்ட  என்  நிைனக்கலாம். ெபந்ெதெகாஸ்ேத னரா ய நா ம்..., 
பா ங்கள்? நான் அவர்கள் எல்லா மாய்  இ க் ேறன் . பா ங்கள்? அப்ப யாய் நாம் 
நிைனக் ேறாம். அதாவ  நம் ைடய சைப அவைர அைடயாளங்கண்  ெகாண்ட  என்  
நிைனக் ேறாம்.

ஒ  சமயம் நான் ஆர்கன்சா ல்  உள்ள  ட் ல் ராக் என்ற இடத் ல்  இ ந்த  ஞாபகத் ற்  
வ  ற .  ல அ ைமயான ஆர்கன்சா நண்பர்கள்  இங்ேக இ க்கக்  ம். அங்ேக ஓர ்இர  அந்த 
ரா ன்சன்  நிைன  அரங்கத் ேல இ ந்தேபா , ஒ   ச்ைசக்காரன்  ஊன்  ேகாேலா  ெத  ேல 
உட்கார்ந்  ெபன் ல்  ற்பைன ெசய்  ெகாண்  ந்தான் . அவன் தன் ைடய  கத்ைதப் 
ெபற் க் ெகாண்டான் . அ த்த நாளில் தன் ைடய ஊன்  ேகாைல தன் ேதாளின் ேமலாக 
ைவத் க் ெகாண்   ற் த்  ரிந்  சாட்  ெகா த் க் ெகாண்  ந்தான் . அவன் அங்ேக அந்த 
 ன்றாவ  மாடத் (Balcony)    ந்  அங்ேக இ ந்த எல்ேலா ைடய கவனத்ைத ம் அவன் 
பக்கமாக இ த் க் ெகாண்  ந்தான் . மற் ம் அவ ைடய சத்தத் ன்  நி த்தமாக எங்க க்  
 ரசங்கம் பண் வ   க ம் க னமாக இ ந்த . அத்ெத  ல்  ேம ம்   மாக ெசன் ம் 
 யாபாரம் ெசய் ற ஒவ்ெவா  இடத் ற் ச ் ெசன் ம் அந்த  ைல ல் இ ந்  உரக்க சத்தம் 
ேபாட்  சாட்  ெகா த் க் ெகாண்  ந்தான் . அவன்  ட்டத் ன்  மத்  ல் அைழக்கப்பட்  ந்த 
ேபா  கர்த்தரா ய இேய  அவைனச ்  கப்ப த் னார். அவன் இப்ப யாக “சேகாதரன்  
 ரான்ஹாேம, உம் டத் ல் ஒ  ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன்” என்றான்.
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அதற்  நான், “அ  என்ன ஐயா”, என்ேறன்?

அவன் ெசான்ன ,  “உமக் த் ெதரி மா... அவன் ஒ  நசேரயனாய் இ ந்தப யால், நீர ்
 ரசங் ப்பைதக் ேகட்  நீர ் ஒ  நசேரயன்  என்  நிைனத்ேதன்  என்றான்”. மற் ம்,  “உம்ைமச் 
 ற்  அேநக ெபந்ெதெகாஸ்ேதகாரர்கள்  இ ப்பைதக் கண்  க் ேறன் . அ னால்  லர ் நீர ்
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் என்றார்கள் .   ம்ப ம் யாேரா ஒ வர ்நீர ் ஷனரி பாப் ஸ்  சைபையச ்
ேசர்ந்தவர் என்  ெசால்லக் ேகட்ேடன் . இைதக்   த்  என்ன ெசால்  ர்கள்  என்றான்?”.

அதற்  நான் “அெதல்லாம் உண்ைமதான் . நான் ஒ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத நசேரயன்  பாப் ஸ்  
என்ேறன்”. அ தான். அ  அவ்வள தான். பார்த் ர்களா? நாம் ேதவ ைடய ஆ  னால் 
 றந்  ப்ேபாமானால் , நாம்   ஸ்  க் ள்  சேகாதர சேகாதரிகளாய் இ க் ேறாம். மற் ம் 
இந்த ெபயர ்  ப்  (brand) (ஸ்தாபனப் ெபயர்கள்) எல்லாம் அர்த்தமற்றதா  க் ம் .

நான் ெகாலராேடா  ள்ள ஒ  பண்ைன ல் கால் நைடகைள பராமரிக் ம் பணி ல் 
இ ந்ேதன் . அங்ேக ட்ர ல்சம் ஆற் ன்  (Troublesome River) அ ேக இ க் றதான பள்ளத்தாக் ல்  
ஹாயர்ேபார்  கழகம் மந்ைதைய ேமய்த் க் ெகாண்  ந்தார்கள். அந்த மந்ைதைய 
ேமய்க் றவர்கள்  தங்க ைடய கால்நைடகள்  ேமய்ந்  ெகாண்ேட வ  மா    ப் ட்ட இடத்ைதத் 
தாண் ப் ேபாகாதப க்  அைதச்  ற்  ேவ  அைடப்பார்கள். கால் நைடகள்  உள்ேள வ ம் ேபா  
அந்த அ காரி அங்ேக நின்  ெகாண்  அவற்ைறக் கணக்ெக த் க் ெகாண்  ப்பான் . அந்த 
அ காரிகள்  கணக்ெக ப்பைத அேநக  ைற நான் என் ைடய கால்கைள அந்த   ைரச் 
ேசனக்ெகாம் ன்  ேமலாக ைவத் க் ெகாண்  கவனித்  க் ேறன் . அப்ேபா  எல்லா ெபயர ்
  ப்  வைகையச ் ேசர்ந்த ம் உள்ேள ெசல் ம். பள்ளத்தாக் ல்  இ க் ற எல்லா வைக 
ெபயர்கள் உள்ள ம் உள்ேள ெசல் ம். அப்ேபா  அந்த அ காரி அ  எந்த ெபயர ்வைகையச ்
ேசர்ந்த  என்  பார்ப்ப ல்ைல. ஆனால் அ  இரத்தச் ட்  (blood tag) உைடயதாக இ க் றதா 
என்  பார்ப்பான் . அந்த இரத்தச்  ட்  அ  ஹாயர்ேபார் க் ரிய கலப்பட ல்லாத இனம் தான்  
என்  ெசால்லேவண் ம்.  அப்ப  ல்ைல  என்றால்  அ  அந்த  பள்ளத்தாக் ேல  ேமய    யா .
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அந்த இரத்தச்  ட்  இல்லாமல் உள்ேள ேபாக   யா .

அைத கவனித் க் ெகாண்  ந்தேபா  ஒ  நாளில் எனக்  ஒ  எண்ணம் உண்டா  
 ச்ச ட்ேடன் .  “நியாயத் ர்ப்  நாளிேல ம் அந்த  தமாகத்தான்  இ க் ம். அப்ேபா  அவர ்
அவர்கள் எந்த ெபயர ்   ப்ைபப் (ஸ்தாபனப் ெபயர்கள்) ெபற்  க் றார்கள்  என்  
பார்க்கமாட்டார், ஆனால் இரத்த  ட்ைடக் ெகாண்டவர்களா  க் ேறாமா என்  பார்ப்பார.் 
அ தான் காரியம்”. அவர ் அந்த இரத்தத்ைதப் பார்க் ம்ேபா , நாம் உள்ேள ேபாகலாம். 
அவ்வள தான் . பா ங்கள்? அந்த ேநரத் ல் நம் ைடய ெபயர ்   ப் கள்  எல்லாம் எப்ேபாேதா 
மறக்கப்பட்  க் ம். அ  சரிேய. அதற்காக நான்   க ம் சந்ேதாஷப்ப  ேறன் . அ  உண்ைம.

இப்ெபா  ...

இப்ெபா   ேநற்ைறய  னத் ல் அவர ் எப்ப யாய்  தன்ைன அைடயாளப்ப த் னார் என்  
பார்ப்ேபாமானால்  அவர ் இன்ைறக்  எப்ப யாய்  இ ப்பார ் என்  அ ந்  ெகாள்ளலாம். 
ஏெனன்றால் ேநற்  எப்ப  இ ந்தாேராஅேத  தமாக இன்ைறக் ம் தன்ைன 
அைடயாளப்ப த் வார். அ  உண்ைமயா? (சைபேயார ் “ஆெமன் ” என் றார்கள்) அவர ்அப்ப ேய 
ேதவ ைடய  ரிையகைளச் ெசய்வார.்
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இப்ெபா   அவர் மாற்றமைடவ ல்ைல. ஒ    ப் ட்ட கல் ைய அவர ்ெபற்றவராக இ க்க 
  யா . ஏெனன்றால் அவர ்பள்ளிக் ச ்ெசன்றதாக எந்த சான் ம் இல்ைல. மற் ம் அவர ்ெசால் 
நய ள்ள ேபச்சாளராக இ க்க   யா , ஏெனன்றால் சாதாரண மக்கள்  அவர ் ெசால்வைதக் 
ேகட்  ம ழ் ற அள ற்  அவ ைடய ேபச்  (ெமா )  க ம் எளிைமயானதாக இ ந்த . 
பா ங்கள்? ஆகேவ அவர் ஒ  சாதாரண மனிதேன.

ஆனால் எ  அவைர அைடயாளம் காட் ம் என்றால், ேவத வாக் யம்  எந்த  தமாக அவர ்
இ ப்பார ் என்  உைரக் றேதா அ ேவ அவைர அைடயாளப்ப த் ம். அந்த  தமாக நா ம் 
அவைர அைடயாளங்கண்  ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த  தமாக தான் அவர ் அன்  
அைடயாளங்கண்  ெகாள்ளப்பட்டார.் ஏெனன்றால் அவர ்  ர க்கத்தக்க எந்த  தமான 
மனித ைடய உைடைய ம் அணிந்  க்க ல்ைல. அவர ்ெப ைமயாக ெசால் க்ெகாள்ள எந்த 
ஸ்தாபன ம் அவ க்  இல்ைல.  “நான் இந்த ெபரிய  ட்டத்தாைர” ேசர்ந்தவன்  என்பதற்  எந்த 
  ப் ட்ட ஐக் ய ம் இல்ைல. பா ங்கள், அவர ் தன்ைன அைடயாங்கண்  ெகாள் ம்ப , 
உைரக்கப்பட்ட ம் நி  க்கப்பட்ட மான ேதவ ைடய  ரிையகைள மாத் ரேம அவர ்
ெகாண்  ந்தார.் அ ேவ அவ ைடய பாராட் ச் சான் களாய் இ ந்த . அ ேவ 
அவ ைடயைவகள் .

“என்னில் பாவம் உண்ெடன்  யார ்  ற்றப்ப த்த    ம்”? பாவம் என்றால் அ  வாசம். 
பா ங்கள்.  “யார ் என்ைன  ற்றவாளியாய்  ர்க்க   ம்? இன்ெனா  வார்த்ைத ல்  ெசால்ல 
ேவண் ம் என்றால்  ”நான் என்ன ெசய்யேவண் ம் என்  ெசால்   க் றேதா அதன்ப  
ெசய்ய ல்ைல என்றால், நான் எங்ேக தவ ேனன்  என்  நீங்கள்  எனக் ச் ெசால் ங்கள்“. 
பா ங்கள்? இப்ெபா   அந்த  தமாகத் தான் இன் ம்  அ  அைடயாளங்  கண் ெகாள்ளப்ப ம்.

அப்ப ெயன்றால் அவர ்அந்நாளில்  எவ் தமாக அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்பட்டார ் என்  
பார்ேபாம். ஒ    ப் ட்ட ஐக் யத் ன்   லமாகவா? ஒ    ப் ட்ட கல்  ன்   லமாகவா? 
அல்ல  ஏேதா அ  யல் சார்ந்த அைடயாளத்ைதக்  ெகாண்  ப்ப ன்   லமாகவா? அல்ல  
அவேர ேதவ ைடய  மாரன் என்  ேவதவாக் ய சாட்களின்ப  நி  த்த னாலா?  “ேவத 
வாக் யங்கைள ஆராய்ந்  பா ங்கள், அைவகேள என்ைனக்   த்  சாட் க் ெகா க் ன்றன” 
என்றார்.
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அவைரக்  த்  ேவத வாக் யங்கேள சாட்  ெகா க் ற . ஆகேவ ேவத வாக் யங்கேள 
அவைர அைடயாளம் காட் ன . நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா?  (சைபேயார ் “ஆெமன்” 
என் றார்கள்) அ  தான் அவைர இன்ைறக் ம் அைடயாளம் காட்ட ேவண் ம். அப்ெபா   அ  
அவர ்தானா என் ம் நாம் சரியா அல்ல  தவறா என் ம் அ ேவாம். அவர ்மாறாதவராக இ ப்பார ்
என்றால் அவர ்அைதேய ெசய்வார.்

இப்ெபா   இைத எ த் ...

இப்ெபா   நாம் பரி த்த ேயாவான்  எ  ன  த்தகத்   ந்  அ த்  பத்  அல்ல  
ப ைனந்  நி டங்கள்  அைம யாக வா த்  அவர ்நம் மத்  ல் ேதான் , தான்  ேதவன் என்  
நி  க் றாரா என்  பார்ப்ேபாம். பா ங்கள். அவர ் இன் ம்   க் றாரா என்  பார்ப்ேபாம். 
அவர ்மரிக்க ல்ைல என்  நாம்   வா க் ேறாம். அ  ம்  ஒ  காரியேம...
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நான் ஒ   ஷனரி ம்  ட,  ட்டத்தட்ட வானத் ன்   ள்ள ஒவ்ெவா  நாட் க் ம் ெசன்  
 ரசங் த்  க் ேறன் .  ட்டத்தட்ட ஏ   ைற  ற்  வந்  க் ேறன் . அங்ேக எல்லா  தமான 
மார்க்ககங்கைள ம் பார்த்  க் ேறன் . எனக் த் ெதரிந்தமட் ல்  னியக்காரர்கள்   ன்பாக ம், 
மற் ம் மனிதர்கைள வணங் பவர்கள்   ன்பாக ம் நின்  க் ேறன்  என்  நிைனக் ேறன் . 
அ ேல  த்தர்கள், இஸ்லா யர்கள்,  க் யர்கள் , மற் ம் சமணர்கள்  ேபான்ற எல்ேலா ம் 
தங்க ைடய மார்க்கத் ன்  நி வனைரக் ெகாண்  க் றார்கள் . ஆனா ம் அந்த மதங்கைள 
நி  ன  எல்லா  மத  நி வனர்க ம்  மரித் ப்  ேபானார்கள் .  அவர்க ைடய  கல்லைறகள்  எங்ேக



11இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

இ க் ற  என்  அவர்களால்  காட்ட   ம். சரியாக அங்ேகேய அவர்கள்   டக் றார்கள் . 
அவர்க ைடய எ ம் க ம் இ க் ற .

ஆனால்   ஸ்தவத் ற்ேகா அங்ேக கா யான கல்லைற இ க் ற . அவர ்   க் றார.் 
அ  ம் ஒ  மகத்தான காரியம் என்னெவன்றால் அவர ்  க் றார ்என்  இன் மாக நி  த் க் 
ெகாண்  க் றார.் அவர ் இப்ெபா   இங்ேக இ க் றார.் பா ங்கள்? ஆைகயால் தான் 
  ஸ்தவர்களா ய நமக்ேகா அவர ் உ ர்த்ெத ந்தார், இவ் டத் ல்  இல்ைல மற்ற எல்லாக் 
கல்லைற ம்     க்க இந்த கல்லைற மட் ம் கா யாய் இ க் ற  என்  அ  ம்ேபா  
அ ேல இைளப்பாற    ற . இந்த நற்ெசய் ைய சேகாதரர்க க் ேள ெசால்ல இ க் ேறாம். 
அவர ்ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார். அவர ்இங்ேக இ க் றார.்...

இப்ெபா   நாம்  ன்பாக வா த்த அேத பரி த்த ேயாவா க் த்   ப் ேவாம். மற் ம் 
ேவதத்   க் ற எல்லாப்  த்தகங்க ம் ஒேர ெசய் ையக் ெகா க் ம். அ  அப்ப த்தான்  
இ க்கேவண் ம். அப்ப  இல்ைலெயன்றால் அ  ேவதவாக் யத் ன்  ப யாக இல்ைல.
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அவர ் எப்ெபா    றந்தார ் என்பைத நாம் காண் ேறாம். பரி. ேயாவான்   தல் 
அ காரத்   ந்   வங் ேவாம்; அவர ் றந்தேபா  கா ரிேயல்  தன் அவ ைடய தாயா ய 
மரியாளிடத் ல் அவ ைடய  றப்ைப அ  த்தைத ம், அதன் ற  அவர ்பரி த்த ஆ  னால் 
கர்ப்பமானைத ம் அ ந்  க் ேறாம். மற் ம்  ப்ப  வய ேல அவர ் தன் ைடய உற ன்  
 ைற சேகாதரன்  ேயாவான்  ஸ்நானகனால்  ஞானஸ்நானம் ெபற்றார.் மற் ம் உடன யாக 
ேசா க்கப்ப வதற்  நாற்ப  நாட்கள்  வனாந் ரத் ற் க் ெகாண்  ெசல்லப்பட்  ஆ  ன் 
வல்லைமேயா    ம்  வந்தார். அவர ் பரி த்த ஆ  ன் வல்லைமேயா  தன் ைடய 
ஊ யத் ற் த்   ம் னார.்

நிைன  க்கட் ம், அவர ் தன் ைடய  ஷர்கைள ஆ  ன் வல்லைம னால் நிரப்பப்ப ம் 
மட் ம் அவர்கள்  ரசங் க்கேவா அல்ல  எந்தக் காரியத்ைத ம் ெசய்யேவா தைட ெசய்தார.் 
பா ங்கள்?  “உன்னதத்   ந்  வல்லைமைய நீங்கள்  ெப ம் மட் ம் எ சேல ேல 
தங்   ங்கள்  என்றார்” பா ங்கள்?. இேய    ஸ்  ன்   ர ப ப்ைப மக்கள்  காண    ற 
அள ; இனி அ  நீங்களல்ல, ேதவேன‚ என் ற  தமா ம் வைர ெவளிேய ேபாகா  ங்கள் . 
அப்ெபா   மக்கள்    வா ப்பார்கள். ஏெனன்றால் அ  நீங்கள்  அல்ல, அ  அவேர. அவர ்
 ன்ன ந்த யாவைர ம் அைழப்பார.் அவர்கள்  அைதக்  காண்பார்கள் .  “என் ஆ கள்  என் 
சத்தத் ற் ச ்ெச  ெகா க் ம்”. அதன்
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 ற  அவர்உடன யாக தன் ைடய ஊ யத் ற் ள்  ெசன்றேபா  என்ன நடந்த  என்  
பார்க் ேறாம். இங்ேக ஒ   ல கதாபாத் ரத்ைத   ப் டப் ேபா ேறன் .

இந்த    ல்  ன்  இனத்தார்கள்  மாத் ரம் இ க் றார்கள்  என்  நீங்கள்  ஞாபகத் ல் 
ெகாண்  க்க ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . நாம் அேநக ேதசத்தார்கைளக் 
ெகாண்  க் ேறாம். ஆனால்  ன்  இனம் மாத் ரம் உண் . அ  காம், ேசம், யாேபத்   ந்  
வந்த மக்கள் . அ ேவ  தர,்  றஜா யார் மற் ம் சமாரியர்கள் ஆவர.் பரி த்த ஆ யானவர் 
வந்தேபா ,  ற ேகால் ேப   னிடத் ல்  ெகா க்கப்பட்  ந்தைதப் பார்க் ேறாம் , அவன் 
எ சேல ல் ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்   தர்க க் ம், சமாரியர்க க் ம்  மற் ம் ெகார்ெந   
 ட் ல்   றஜா க க் ம்  றந்தான் . அப்ேபாஸ்தலர் 10:49. அ   தல் உல ல் உள்ள எல்லா 
இனத்தார்க க் ம் ெகா க்கப்பட்டதாய்  இ க் ற . இந்த இனத்தார்க க் த்  றக் ம்ப  
 ற ேகாைல அவன் ெகாண்  ந்தான் .
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இப்ெபா    றஜா யார்கள் எந்த ேம யா ற்காக ம் காத் க் ெகாண்  க்க ல்ைல. நாம் 
அந்நியர்களா ம் ஆங் ேலா-சாக்சனாக ம் இ ந்ேதாம். தண்டா தங்கைளச்  மந்  
 க் ரகங்கைள வணங்  வந்ேதாம். மற் ம் நாம் எந்த ேம யா ற்காக ம் காத் க் 
ெகாண்  க்க ல்ைல. ஆனால்  தர்கள்  ஒ  ேம யா ற்காக காத் க் ெகாண்  ந்தார்கள். 
சமாரியர்க ம் ஒ  ேம யா ற்காகக் காத் க் ெகாண்  ந்தார்கள் . சமாரியர்கள் பா   த ம், 
பா   றஜா யார்க மானவர்கள் .
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இப்ெபா   அவ க்காகக் காத் க் ெகாண்  ப்பவர்க க்  மாத் ரேம அவர ் தன்ைன 
அைடயாளப்ப த் க் காண் ப்பார் என்  நாம் அ ேவாம். அேத  தமாகத்தான்  அவ ைடய 
இரண்டாம் வ ைக  ம் இ க் ம். ஆனால் அவைரக்   த்  உலகம் ஒன் ேம அ ந்  க்கா . 
அவர ்வந்  தன் ைடய சைபைய எ த் க் ெகாண்  ெசல்வார.் அவைர எ ர ் ேநாக்காதவர்கள் 
இங்ேகேய  டப்ப வார்கள். தம்ைம எ ர ்பார்க் றவர்க க்காகேவ அவர ்வ  றார.்

இப்ெபா   அவர ்தன் ைடய ெசாந்த ஜனத்தாரா ய  தர்களிடத் ல் வந்தார். இப்ெபா   
அவர ் எப்ப யாய் தன்ைன அைடயாளப்ப த் னார் என்  பார்ப்ேபாம்.  தலாவ  நாம் 
அந் ேரயாைவ ம் மற் ம்   ப் ைவ ம் பார்க்கலாம். அந் ேரயா இேய ைவக்   த் க் 
ேகள் ப்பட்  ந்தான் . அவர்கள் ேயாவா ைடய  ஷராய் இ ந்த னாேல அவைரக் 
கா ம்ப யாகச் ெசன்றார்கள் . அவர்கள் ெசன்ற ேபா  அவ ைடய மகத்தான 
 ரிையகைளக்கண்  அவ டேன  ட் ற் ச ் ெசன் , இவர ் தான் அந்த ேம யா என்  கண்  
     ப் ேயா  ம நாளில்    ம் னார்கள்.
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அதன்   ற  அந் ேரயா   ன்னர்  ேப   என்றைழக்கப்பட்ட  தன் ைடய  சேகாதரனா ய
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 ேமாைனச் சந் க் றான் . நீங்கள்   ேமான் ேப   மற் ம் அந் ேரயா  ைடய வரலாற்ைறப் 
ப ப் ர்கள் என்றால்  அவர்கள் அ க பக்  ள்ள பரிேசயர்களின்    ம்பத்   ந்  வந்தவர்கள் 
என்  அ  ர்கள் . அவர்க ைடய தகப்பன்  மகத்தான  க ம்  டமான   வா . அவன் 
அப்ப யாக தன் ைடய  மாரர்களிடத் ல், “என் மகன்கேள, ஏேதன் ேதாட்டத் ல் வாக் த்தத்தம் 
உைரக்கப்பட்ட   ந்  காலங்களி டாக ேம யா ன் வ ைகக்காக நாம் எல்ேலா ம் காத் க்  
ெகாண்  க் ேறாம். ஆனால் அவர ் வ வதற்   ன்பாக ஒ   தமான  ழப்பம் இ க் ம். 
ஏெனன்றால் அந்த அசலானைத மைறக் ம் ெபா ட்டாக தன்னால் இயன்றமட் ம் சாத்தான் எல்லா 
ேபா கைள ம் ேபா வான் ” என்றான்.

அவன் எப்ெபா  ேம அப்ப த்தான்  ெசய்வான் . எப்ெபா  ம் அப்ப ேய ெசய்வான் . ஆனால் 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள், ஒ  ேபா யான  பாைய பார்க் ம்ேபா , அ  அங்ேக ெசய்யப்பட்ட 
உண்ைமயான  பாய் ஒன்  இ க் றைதக்   ப்   ற . மாயமாலக்கார ைடய பாகத்ைத 
யாராவ  ெசய்வார்கள் என்றால், அவர்கள்  பார்த்  பாவைன ெசய்வதற்  ஒ  அசலான காரியம் 
எங்ேகேயா இ க் ற  என்  நிைன ல்  ெகாள் ங்கள்.
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ஆகேவ, அப்ப  நடக் ம் என்ப ல் எந்த சந்ேதக  ல்ைல. ஆனால், என்  மாரர்கேள, நீங்கள்  
இைதத்தான்  நிைன ல் ெகாள்ளேவண் ம். நாம் ேவதாகம ெசய் ைய   வா க்க ேவண் ம். 
அதாவ  நம் ைடய ஊ யக்காரன் , நமக்  கட்டைளகைள ம் நியாயப்  ரமாணங்கைள ம் 
ெகா த்த ேதவ ைடய ஊ யக்காரனா ய ேமாேச,  'நம் ைடய ேதவனா ய கர்த்தர் என்ைனப் 
ேபால ஒ   ர்க்கதரி ைய நம் மத்  ல் எ ப் வார'் என்றான். மற் ம் இப்ெபா  , ேம யா 
வ ம்ேபா  அவர ்  ர்க்தரி யாக இ ப்பாெரன்  ேவதம் ெசால்  ற . மற் ம் நாம் ஒ  
 ர்க்கதரி ையப் ெப ம் ேபா , அவர ்  ர்க்கதரி  என்  ேதவனால்  அைடயாளம் காட்டப்பட்ட 
 ற  தான் அவைர ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேபா க்கப்பட்  க் ேறாம்“ என்றான்.

கர்த்த ைடய வார்த்ைத  ர்க்கதரி களிடத் ல் மாத் ரேம வந்த  என்  ேவதத்ைத 
வா க் றவர்களா ய நீங்கள்  எல்ேலா ம் அ ந்  க்  ர்கள்... அவர்களிடத் ல் மாத் ரேம 
வந்த .  “அந்த வார்த்ைத  ர்க்கதரி களிடத் ல்  மாத் ரேம வந்த ”. மற் ம் இந்த மனிதன் 
அைடயாளங்  கண்  ெகாள்ளப்ப வதற்  ஒேரவ ... நா   வ டங்களாக அவர்க க் த ்
 ர்க்கதரி  இ க்க ல்ைல. மல் யா தான் அவர்க ைடய கைட   ர்க்கதரி யாக இ ந்  க்க 
ேவன் ம். ெதாடர்ந்  அவர ் “இந்த ேம யா வ ம்ேபா ... அேநக கள்ள ேம யாக்கள் 
எ ம் வார்கள் . இவ் தமான அேநக காரியங்கள்  நடக்கக்  ம்”. ஆனால் அவர ் வ ம்ேபா , 
ேதவன் அவைர அைடயாளங்காட் வார். அவர ்ஒ   ர்க்கதரி யாக இ ப்பார.் ேவதமான  அவர ்
ஒ   ர்க்கதரி யாக இ ப்பார ்என்     ற . மற் ம், “உங்கள்  மத்  ேல யாராவ  ஒ வன்  
ஆ க் ரியவனாகேவா அல்ல   ர்க்கதரி  என்ேறா ெசால்வானா ல் , ேதவனா ய நான் 
அவ க்  தரிசனங்கள்   லமாக மற் ம் இன் மாக அவ க்  என்ைன ெவளிப்ப த் ேவன் . 
அவன் ெசான்ன  நடந்தெதன்றால்  அவ க் ச் ெச ெகா ங்கள்  அப்ப  ல்ைல என்றால் 
அவ க்  ெச ைய சாய்க்கா  ங்கள் ” என்  ேவதம்   ற் ...

47

அ  ேமன்ைம ம் நீ  ள்ள மான காரியமாய் இ க் ற  என்ேற அர்த்தமா ற . அவன் 
ெசால் வ  உண்ைம என்றால் எப்ெபா  ேம அ  சரியாக இ க்க ேவண் ம். நீங்கள்  அைத 
  த்  ெசால் வதாக இ க்கக்  டா . அ  சரியாகத்தான்  இ ந்தாக ேவண் ம். அ  சரியாய் 
இ க் ம் பட்சத் ல் அ  ேதவனாகத்தான்  இ க்க ேவண் ம். அ  சரியாக இல்ைல என்றால் , அ  
ேதவன் இல்ைல. அ  அவ்வாறாகத்தான் ... ஆகேவ அைத   வா ப்பதற்  நன்  
அ ந்  ந்தார்கள். எல்லா  தர்க ம், எல்லா உண்ைமயான  தர்க ம்  அைத அ வார்கள்.
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அந்நாளிேல ம்  ட இன்ைறக்  இ க் ற சைபையப் ேபான்  ெமன்ைமயானவர்களாக ம், 
ேகாட்பா களினாேல ம், த   தரத்ைதப் பார்க் றவர்களாக ம்,  ரச்சைனக் ரியவர்களாக ம், 
பாத் ரங்கைளக் க  ம் சடங் ள்ளவர்களாக ம் இ ந்தார்கள் . இேய  இவ் தமாய் “நீங்கள்  
பாரம்பரியங்களினாேல ேதவ ைடய  ரமாணங்கைள எந்த  ைளைவ ம் உண்டாக்காதப க்  
மாற் ப் ேபாட் ர்கள்” என்றார். இன்ைறக்  இ க் றைதப் ேபான்ேற அவர்க ைடய 
பாரம்பரியங்களினாேல அைத அவர்கள் ெசய்தார்கள். அ  ஏறக் ைறய இன்  உள்ள நிைலையப் 
ேபான்ேற அன் ம் இ ந்த . அேதகாலம்  ம ப  ம் வ  ற .

இப்ெபா   இைதக் கவனி ங்கள் , அவர ் தான்  ேம யா என்  அந் ேரயா 
  ப் யைடந்தான் . அவன் ெசய்தைவகள்  எல்லாம்  ேவதத் ல் எ தப்பட ல்ைல. ஆனால் அவன் 
ேப   டம் ெசன் , அப்ெபா   அவ ைடய ெபயர ் இன் மாக  ேமானாக இ ந்த . 
அவனிடத் ல்,  “ ேமாேன நீ வந்  இந்த மனிதன் ேப  றைதக் ேகட்க   ம்  ேறன் . 
ேயார்தானில் இ க் ற  ர்க்கதரி  இந்த மனிதன் வ வார ் என்  ெசான்னார். மற் ம் 
ேதவ ைடய ஆ   றாைவப் ேபால் அவர ் ேமல் வந் றங் னைதப் பார்த்ேதன்  என்  
அத் ர்க்கதரி  ெசான்னார். அவேர ேதவ ைடய  மாரன் என்பைத அவர ் அ ந்  க் றார.் 
ஆகேவ நீ வந்  அவர ் ேப  றைதக் ேகட்க   ம்  ேறன் . அவர ் ேமலாக ஒ  ஒளி ஒன்  
அைடயாளமாய்  ன் ெதாடர் ற ” என்  ெசான்னான் .
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ஆகேவ  ேமான்  வந்  பார்ப்பதற்      தயக்கம் அைடந்தைத என்னால் கற்பைன ெசய்  
பார்க்க    ற . ஆனால் அவன் கைட யாக இேய  ன்   ரசன்னத் ல்  வந்தேபா ... 
இப்ெபா   அவர ் யார ் என்  அவர ் தன்ைன அைடயாளப்ப த் னைத ம் அவ ைடய 
சான் தழ்கள்  என்னவாய்  இ ந்த  என் ம்  பார்க்கப்  ேபா ேறாம்.  இைதச்  சற்   ந் த் ப்
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பா ங்கள். அதன்  ற ... நான் இன் மாக ேயாவான் ஒன்றாம் அ காரத் ல் தான் இ க் ேறன் . 
இப்ெபா   இேய ,  ேமான் அவரிடத் ல் வ வைதக் கண்  “இேதா இஸ்ரேவலன்” என்றார். 
அவைன அ ந்த னாேல அவைனக்   த் ப் ேப னார,்  “உன் ைடய ெபயர ்  ேமான், நீ 
ேயானா ன்   மாரன்” என்றார்.

அ  அவ க் ள்ளாக இ ந்த  ைறப்ைப எல்லாம் எ த் ப் ேபாட்ட . அவ ைடய ேபர ்
 ேமான் என்  அவ க்  எப்ப த் ெதரி ம்? இன் மாய்  ன்பாகேவ அவ க்   வ வ ையப் 
ேபா த்த, ேதவ பக்  ள்ள அவ ைடய வயதான தகப்பைனக்   த்  எப்ப த் ெதரி ம்? அவர ்
ேம யாவாகத் தான் இ க்கேவண் ம் என்  அ ந்தான். ஏெனன்றால் அ  ஒ   ர்க்கதரி யாக 
இ க்கேவண் ம். உடன யாக அவ ைடய பாதத் ல்    ந்தான். எந்தப் ப ப் ம் இல்லாமல், எந்த 
 ன் அ பவ ம் இல்லாமல் இ ந்த அவ க்  இேய    ஸ்  ராஜ்யத் ன்  ற ேகாைலக் 
ெகா த்  எ சேல ன்  சைபக்  தைலைமயாய் நி த் ம் அள ற்  அவன் அவ்வளவாய் தன்ைன 
அர்ப்பணித்தான் .  “உன் ைடய ெபயர ்  ேமான், நீ ேயானா ன்   மாரன் ”, என்  அவ ைடய 
தகப்பனாரின்  ெபயைரச் ெசால் , தான்  யார ் என்  அைடயாளப்ப த் ன உடேன, அ  
இேய ைவ அந்த பரி ரணமான  ர்க்கதரி யாகக் காண் த்த . ேப   அைத   வா த்தான் .

இப்ெபா   நாத்தான்ேவல்  (அதாவ )   ப்  என்ற ேபர ்ெகாண்ட ஒ  நபர ்அங்ேக நின்  
ெகாண்  ப்பைதக் காண் ேறாம். அ    ப்  என்  நம்  ேறன் . அவன் அங்ேக நின்  
ெகாண்  இைவகள்  எல்லாவற்ைற ம் பார்த் க் ெகாண்  க் றான் . அவன் ஒ  உ   ள்ள 
இஸ்ரேவலன் . மற் ம் அவேனா  ஒன்றாய்ச் ேசர்ந்  ப த்த சேகாதரன்  (நண்பன்) அவ ைடய 
நிைன க்  வந்த .
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இப்ெபா   நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  எ சேல க்  ெசன்  ப் ர்கெளன்றால்  இேய  
 ரசங் த்த இடத்   ந் , ேவதபாட மாணவனான நாத்தான்ேவலா ய அவ ைடய நண்பன்  
இ ந்த இடத் ற் ப் ேபாகேவண் ம் என்றால்  ட்டத்தட்ட ஒ நாள்   வ ம் மைலையச்  ற்  
 ரயாணப்பட ேவண் யதாய் இ க் ம். ஆகேவ, அவன் சத் யம் இன்னெதன்  அ ந்த  ற  
உடன யாக  றப்பட் ச ்ெசன்றான் . அ   ரிைய ெசய்வைதக்கண் , அ  தான் அந்த ேம யா 
என்    ப் யைடந்தான் . நமக் ள்  அந்த ஒன்ைறப் ெபற் க் ெகாள்ள    மானால்; நாம் அந்த 
ஆர்வத்ேதா  இ ப்ேபாமானால் அந்த  த்ைதக் கண்   த்ேதாம்  என்  நாம் அ ேவாம்.

அவன் அந்த மைலையச்  ற் க் ெகாண்  ேபானான். அவன் நாத்தான்ேவைலக் கண்  
  த்த ல்  எந்த சந்ேதக  ல்ைல. அவ ைடய  ட் ற்  வந்  அவ ைடய கதைவத் 
தட்   க்கலாம். அவ ைடய மைன  வந்  “அவர் ெவளிேய இ க் ற  ராட்ைசத் ேதாட்டத் ல்  
இ க் றார”் என்  ெசான்னாள் . ஒ ேவைள அவன் ஒ வ மரங்கைள வளர்த்  க்கக்  ம். 
அதன்  ற  அவ ைடய  ராட்ைசத் ேதாட்டத் ற் ச் ெசன்றான் . அப்ெபா   அங்ேக அவன் 
ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தைதக் கண்  ஒ    ஸ்தவ கணவானாய்  அவைனத் ெதாந்தர  
ெசய்யாமல் இ ந்தான் . அவேனா தன் ைடய  ழங்கா ேல நின்  ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தான் . 
அவன் ஒ ேவைள இப்ப யாய்  ெஜ த்  க்கலாம்.  “ேயேகாவா ேதவனா ய கர்த்தாேவ எனக்  
வயதா க் ெகாண்  க் ற . மற் ம் நான் ேம யா ற்காக எ ர ் ேநாக்  ஆவல் 
ெகாண்  க் ேறன் . நான் கடந்  ெசல்வதற்   ன்பாக அவைரக் காணட் ம்” என்றான்.
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அதன்  ற  “ஆெமன் ” என்  ெசான்ன உடன் நாத்தான்ேவல்  எ ம்  நின்றான்.53

இப்ெபா   அ கமாக ேப வதற்  ேநர ல்ைல என்பைத இங்ேக கவனி ங்கள் . ஏெனன்றால் 
அவன் ஒ  கட்டைளையப் ெபற்  ந்தான் . ஆனால் இன்ைறக்  இ க் ற காரியம் 
என்னெவன்றால் நாம் ெசய்ய ேவண் யைவகைள  ட்  ட் , அைதத் த ர்க் ம்ப யாய் மற்ற 
காரியங்கைளக் ெகாண்  க் ேறாம். நாம் காரியத் ற்  வ ேவாம். அவர ்ேதவனா இல்ைலயா? 
அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றாரா அல்ல  அவ் தம் இல்ைலயா? அவர ்
இன் ம் இேய தானா? அவர ் மரித்ேதாரி  ந்  உ ேரா  எ ம் னாரா? அவர ் எ ந்தாரா? 
(சைபயார ்“ஆெமன் ” என் ன்றனர்). அப்ப  அவர ்இல்ைல என்றால் அைத மறந்   ங்கள் . அவர ்
அப்ப யாக இ க் றார ் என்றால் நாம் ஊக்கத் டன்   வங் ேவாம். அவ ைடய ஆ  னாேல 
நிரப்பப்பட் , ெஜ த் ,  ட்டங்கைள ஆரம் ப்ேபாம். ஏதாவ  ெசய்ேவாம்.

கவனி ங்கள் , அவன் ேநர யாகச் ெசால்ல ேவண் ய காரியத் ற் ள்ளாக வந்தான் . “நாங்கள்  
யாைரக் கண்   த்ேதாம் என்  வந்  பார.் நசேரயனா ய இேய  ேயாேசப் ன்   மாரன்”, என்  
ெசான்னான் .

இப்ெபா  , இந்த பாரம்பரியத்  ள்ள மனிதன் தான்  ழங்கால்ப  ட்ட னாேல 
தன் ைடய  ணி   ந்த   ைய தட்  ட்டைத என்னால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க   ற . 
அவன்   ப் ேவ,  “ஒ  நி டம் ெபா  என்றான்”. நீ ஒ   த் சா யான ம ஷன்  என்  
நிைனத்ேதன். ஆனால் இப்ெபா   நீ அைத  ட் ெவ   ரமா  க் றைத நீ அ ய ல்ைலேயா. 
நாம் இ வ ேம ஒன்றாக ேவதத்ைத வா த்  க் ேறாம். ஆனால் நசேரயனா ய இேய  என்றா 
ெசால்  றாய் சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவன்  சான் (அல்ல ) என் ைடய ஊரா ய 
ெஜபர்ெசன் ல் ல் இ க் றைதக் காட்  ம்  க ம் தாழ்ந்த மக்கள்  வ க் றதான அந்த 
ேமாசமான பட்டணமா ய நாசேரத்ைதத் ேதர்ந்ெத த்  அ ேல வ வார ்என்  ெசால்  றாேயா? 
ஏன்?  ரதான ஆசாரியன்  அப்ப யாய் அவர ் வானத்   ந்  தாழ்வாரத்ைத, ப க்கட் கைள 
 ேழ  இறக்  ேநராக  நம் ைடய  வளாகத் ற் ள்ளாக  இறங்  வ வார்  என்    வா க் றைத
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14இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

அ ந்  க் றாேய. அப்ப த்தான்  நாம் ேபா க்கப்பட்  க் ேறாம்.

ஆனால் இவ் தமாக அவர ்வ வார ்என்  நாம் நிைனக் ற வண்ணமாக அவர ்எப்ெபா  ம் 
வரமாட்டார் என்  நீங்கள்  அ  ர்களா? பா ங்கள், அவர ்  க ம் தாழ்ைமயான வ  ல் 
வ  றார.் மக்கள்  என்ன  தமாக, எப்ப ெயல்லாம்  அவர ் வர ேவண் ம் என்  மக்கள்  
நிைனத்தார்கேளா அேத  தானத் ல் அவர ் வரேவண் ம் என்    ம்  றார்கள் . நீங்கள்  
தாழ்ைமயாகச் ெசல் ர்கள்  என்றால் நீங்கள்  அங்ேக ேதவைன காண் ர்கள் .  ஞ்ஞானிகள் 
 ண்ெவளிக் ள்ளாக அல்ல   ண்ணில் உள்ள  ற் ப் பாைத ல்  மனிதைன அ ப் னா ம் 
அல்ல   ல் ன்  ேமலாக நடக்க ைவத்தா ம் அவன் அைதக்   த்  ஒன் ம்  
அ யாதவனா  க் றான் . ஓ, நீங்கள்  ேதவைன அ வதற்  உங்கைளத் தாழ்த்த ேவண் ம். 
நீங்கள்  உங்க ைடய ெசாந்த எண்ணங்கைள  ட்   ல  உங்கள்  இ தயத்ைத ம்  வைன ம் 
அவ க் த்  றந்  ெகா க் ம் ேபா  மாத் ரேம அவர ்தன்ைன ெவளிப்ப த் க் காண் ப்பார.்
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நல்ல , “நாசேரத்   ந்  ஏதாவ  நன்ைம வரக்  மா?” என்  அவன் ெசால்வைத என்னால் 
ேகட்க    ற .  “அந்த பரி த்த உ ைளகள்  அல்ல  என்ன ேவண் மானா ம் அைழத் க் 
ெகாள் ங்கள் . அவர்கள்  மத்  ல் ஏதாவ  நன்ைம வரக்  மா? அப்ப  ஏதாவ  ஒன்  நடக் ம் 
என்றால் அ  என் ைடய ஸ்தாபனத் ல்  தான் நடக் ம், என் ைடய ஸ்தாபனத் ல். பா ங்கள்? 
அங்  ந்  தான் அ  வ ம். பா ங்கள்? அப்ப ப்பட்ட  ட்டத்தார ்மத்    ந்  நன்ைமயான  
வரக்  மா?”
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இப்ெபா     ப்  எந்த மனித ம் ெகா க்கக்   ய  கச்  றந்த ப ைலக் ெகா த்தான்  
என்  நிைனக் ேறன் . “வந் பார்” என்றான் .  ட் ல்  உட்கார்ந்  ெகாண்   ைற  றாேத ங்கள் . 
நீங்கேள வந் , கண் ெகாள் ங்கள் . வந்  பா ங்கள். உங்க ைடய ேவதாகமத்ைதக் ெகாண்  
வந்  அ  சரியா என்  ேசா த் ப் பா ங்கள் . அைதத் தான்  எல்ேலா ம் ெசய்ய ேவண் ம் 
பா ங்கள்? “வந்  பார”்.

அவர்கள் க ேலயா கடற்கைரையச ்  ற்  வ ைக ல்  என்ன ேப க்ெகாண்  ேபானார்கள் 
என்  பார்ப்ேபாம். அவன் இப்ப யாக, “அந்த பைழய காரியம் உனக்  ஞாபகம்... நாம் இ வ ம் 
ஒன்றாய்  ேவதத்ைதக்   த்  ேப   க் ேறாம். நாம் ேவதத்ைத வா த் க் ெகாண்  க்ைக ல் 
ஓர ்நாளில் அவர ்வ வார ்என்  அ  ம் ேபா  நாம் உன்னதங்களில் உட்கார்ந்  இ க் றைதப் 
ேபான்  இ ந்ேதாம். சரி நாத்தான்ேவேல நான் உன்ைன ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . ேம யா 
வ ம் ேபா  அவர ்எப்ப  இ ப்பார?் அவர ்தான் ேம யா என்  நாம் எப்ப  அ ேவாம்”?
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நாத்தான்ேவல் ஒ  நல்ல ேவதாகம மாணவனாய் இ க் ற னாேல,  “ஏன், அவர் ஒ  
 ர்க்கதரி யாய் இ ப்பார ் என்றான்”. அவர ்  ர்க்கதரி யாய் இ ப்பார ் என்  ேவதாகமம் 
உ  யாகச ்ெசால்  ற  என்றான். நல்ல , அப்ப ெயன்றால் நாம் அவைர அ ேவாம்“.

ர  ல்  ட ைகெய த் ப் ேபாடத் ெதரியாத அள ற்  கல்  அ   ெபறாத அந்த வயதான 
அ ைமயான  னவரிடத் ல் அன்   ன் வாங் ேனாேம ஞாபகம் இ க் றதா? என்றான்.

“ஆம், எனக்  ஞாபகம் இ க் ற . அ  ேயானா ன்   மாரனா ய  ேமான்”.

அவ ைடய சேகாதரன் அவர ்இ ந்த இடத் ற்  அவைனக் ெகாண்  ெசன்ற ேபா , அவர ்
ேநராக அவைன ேநாக்  “உன் ைடய ெபயர ்  ேமான் மற் ம் நீ ேயானா ன்   மாரன் ” என்  
ெசான்னார். இன் ம்  நாத்தான்ேவேல நீ அங்  ெசன்ற  ற  அவர ் உன்  ெபயர ் நாத்தான்ேவல்  
என்  ெசால்வாரானால்  அ  என்ைன ஆச்சரியப்ப த்தா “. பா ங்கள்?

“ஓ, அைத நான்  பார்க்கட் ம். பார்ப்ப னால்   வா க்கலாம் என்  அ வாய் அல்லவா 
என்றான்”.  ெசௗரி மாகாணத்  ம் அப்ப த்தான் .
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ஆகேவ அவர்கள்  அவ் தம்  ரயாணப்பட்  அந்த வ யாய் வ  றைத நாம் பார்க் ேறாம் . 
நாத்தான்ேவல் இேய    ஸ்  ன்   ரசன்னத் ல்  வந்த டன்  அவன் என்ன ெசய்தான்? இேய  
இ ந்த இடத் ற்  அவன் ெகாண்  வரப்பட்டேபா  என்ன நடந்த ?  “இேதா கபடமற்ற உத்தம 
இஸ்ரேவலன்” என்றார்.

அ  நிச்சயமாக அந்த மனித ைடய நிைலையத் தள ம்ப  ெசய்த . அதற்  அவன், “ர ” 
என்  அைழத்தான் . அதற்  ேபாதகேர என்  அர்த்தம். எப்ப  நீர ் என்ைன அ  ர.் என் ைடய 
வாழ்ைக ல் உம்ைமக் கண்டேத இல்ைல. நான் இந்த மைலையச்  ற்  ள்ள ப ைனந்  ைமல் 
ெதாைல ல் வாழ்ந்  வ  ேறன் . மற் ம் ேநற்  ம யம் வைரக் ம் உம்ைமக்   த்  நான்  
ேகள் ப்பட்டேத ல்ைல. இப்ப   க்க நான் இங்  வந்தேபா  “நான் இஸ்ரேவலன்” என்  
ெசால் ன் ர ்என்றான்.

நீங்கள்  ெசால்லலாம் அவன்  அந்த  தமாக உ த்  இ ந்த னால் அவர ்ெசான்னார் என் , ஓ, 
அப்ப  இல்ைல ஏெனன்றால் எல்லா  ழக்கத் ய ம் அப்ப யாகேவ உைடயணிந்  தா ைய 
ைவத்  ப்பார்கள். நீ கபடமற்ற உத்தம “இஸ்ரேவலன்” என்  ெசான்னாேர, இப்ெபா   அைதக்  
  த்  என்ன ெசால்  ர்கள்?

அவன், “ர , நீர ்எப்ெபா   என்ைனக் கண் ர”்.
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அதற்  அவர ் ர  த் ரமாக “ேநற்  உன்ைன   ப்  அைழக் ம்  ன் நீ அத் மரத் ன்   ழ் 
உட்கார்ந்  க் ம் ேபாேத பார்த்ேதன்  என்றார். இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார். பா ங்கள்?

அதற்  அவன் என்ன ெசான்னான் ? ஒ ேவைள அவ ைடய ஆசாரியன்  அங்ேக நின் க் 
ெகாண்  க்கக்  ம். அங்ேக அேநக  ைற    றவர்கள்  இ ந்  க்கலாம். அவர்கள்  
அங்ேக  ந்தார்கள், ஆனால் அவேனா அவரிடத் ல் ஓ ,  “ர , நீர ் ேதவ ைடய  மாரன் , நீர ்
இஸ்ரேவ ன்  ராஜா” என்றான் . அவ ைடய ெபயர ்இன்ைறக் ம் அ யாததாக இ க் ற . அ  
ஆட் க்  ட் யானவ ைடய  வ  த்தகத் ல் எ தப்பட்  இ க் ற .

அங்ேக நின்  ெகாண்  ந்த அேநகர ் அைத   வா க்க ல்ைல. நிச்சயமாக 
  வா க்க ல்ைல.  “இந்த மனிதன்   ெசால்  றவன்  என் ம் இவன்  சா க க் த் 
தைலவன்  (ெபயல்ெச ல்)” என் ம் ெசான்னார்கள் . அப்ெபா   இேய  அவர்கள் பக்கமாகத் 
  ம் னார.்
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ஏன்? அவர்கள் தங்க ைடய சைபயா க்  ஏதாவ  ப ல் ெகா க்க ேவண் ம்.  ரிையகள்  
நடந்தா ற்  அ  அங்ேக நிகழ்ந்த . ஆகேவ “இவன்  சா க க்  தைலவன்  (ெபயல்ெச ல்), 
   ெசால்  றவன் , மற்றவர்களின்  உள்ளத்ைத ெதாடர்  ெகாள் பவன்  என் ம் அேநக 
வார்த்ைதகைளச் ெசான்னார்கள்”.

இேய  அதற் , “நீங்கள்  ம ஷ  மார க்   ேராதமாய்  ேப வ  மன்னிக்கப்ப ம்” ஆனால் 
பரி த்த ஆ யானவர் ஒ  நாளில் வ வார ்அப்ெபா   நீ அேத காரியத்ைதச் ெசய்வாய் என்றால் 
அதாவ  அதற்  ஒ வார்த்ைத  ேராதமாகப் ேப வாய் என்றால்  “அ  இம்ைம  ம் அல்ல  
ம ைம  ம் உனக்  மன்னிக்கப்படா ” என்றார். அ  ஒ  ேபா ம் மன்னிக்கப்பட மாட்டா . 
நாம் சரியாக அந்த சந்த  ல் தான்  இ க் ேறாம்.

இப்ெபா   அந்த  தலாம் சந்த  னர ்அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்பட்டா ற் . இன் ம் 
அைதக்   த்  அேநக காரியங்கைளச் ெசால்லலாம். ஆனால் நாம் ெஜப வரிைசைய ைவக்கப் 
ேபா ற னாேல கடந்  ேபாகலாம். அன்  அங்ேக அந்த அசலான பாரம்பரிய  தர்கள் அைத 
அைடயாளங்கண்  ெகாண்டார்கள் . இன் ம் உண்ைமயான   ஸ்தவர்கள் ேதவனால்  
அைழக்கப்பட்ட   வா கள்  அைதச் சரியாக இனங்கண்  ெகாள்வார்கள் .

 ன்னர் ஒ  நாளில் அவர ் எரிேகா ற் ப் ேபாய்க் ெகாண்  க்ைக ல் சமாரியா வ யாய் 
ேபாகேவண் ய  இ ந்த . ஏன் என்  ஆச்சரியப்ப   ர்களா? அவர்க ம் ேம யா ற்காக 
காத் க் ெகாண்  ந்தார்கள் . ஆனால்  றஜா யாரா ய நாம் அவைர எ ர ் ேநாக்க ல்ைல. 
ஆனால் இப்ெபா   தான் நாம் ஒ  ேம யா ற்காகக் காத் க் ெகாண்  க் ேறாம். பா ங்கள்? 
அவர்க க்  இரண்டா ரம் ஆண் கள்  இ ந்த  ேபால நமக் ம் இரண்டா ரம் ஆண் கைளப் 
ெபற்  க் ேறாம். பா ங்கள்? நாம் இரண்டா ரம் வ டங்களாக அவ க்காகக் காத் க் 
ெகாண்  க் ேறாம். அவைரக்   த்  நாம் ேகள் ப்பட்  க் ேறாம். ஆனால் இப்ெபா ேதா 
அவர ்இரண்டாவ   ைற வ ம்ப க்  எ ர்ேநாக் க்  ெகாண்  க் ேறாம்.
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இப்ெபா   அவர ்சமாரியா க் ச் ெசல்ல ேவண் யதாய்  இ ந்த  என்  பார்க் ேறாம். அ  
மைல ன்  ேமல் இ ந்த . அவர ் சமாரியா ெசன்றைடந்தேபா  சரியாக மத் யான ேவைளயாய் 
இ ந்  க்க ேவண் ம். ஆகேவ அவ ைடய  ஷர்கைளப் பட்டணத் ற் ள்  ெசன்  
சாப்  வதற்காக ஏதாவ  வாங்  வ ம்ப  அ ப் னார.் அப்ெபா   அந்தப் பட்டணத்   ந்  
ஒ    ய ெபண்மணி (வா ப ஸ் ரீ) வந்தாள். இப்ெபா   நீங்கள்    ம்  ர்களானால், எனக்  
ேநர  ந்தால் அவள்  ஏன் பக ன்  அந்த ேநரத் ல் அங்ேக வந்தாள் என்  என்னால் அைத 
 வரித் ச் ெசால்ல   ம். எல்லா ஒ க்கமான ெபண்க ம் ஒன்றாக வரேவண் ம். ஒ க்கமற்ற 
ெபண்கள் ஒ க்க ள்ள ெபண்கேளா  ஒன்றாக இைணந்  இ க்கக்  டா . இந்த நாள் 
வைரக் ம் அவர்கள்  ஒன்றாக ெபா  இடத் ல்  ஒேர சமயத் ல் இ க்கக்  டா . இப்ெபா   
அவள் ஒ  நடத்ைத ெகட்ட ெபண்  என்   த்தரிக்கப்பட்டவள் . நான்  எைதக்   த் ப் 
ேப க்ெகாண்  க் ேறன்  என்  உங்க க் த் ெதரி ம். அதாவ  ஒ   பச்சாரிையக்   த் ப் 
ேப  ேறன் .

இப்ெபா   அவள் பகல் ப ேனா  மணியள ல் அங்ேக தண்ணீர் எ க்க வந்தாள்  என்  
காண் ேறாம். அவள் கவர்ச் யான ெபண்ணாக இ ந்தாள் என்  நாம்  ந் க்கலாம். அந்த 
தண்ணீர் ஜா  அவ ைடய ேதாளின் ேமல் இ ந்த . இவ் தமாக வந்  ெகாண் ... அவர்கள்  ஒ  
பாைனைய தைல ேல ம் இன்ெனான்ைற இ ப் ேல ம் ைவத் க் ெகாண்  ெபா வாக 
ெபண்கள் ேப  ற  தமாக ேப க் ெகாண்  ஒ  ெசாட்   ட  ேழ  ந்தாதப  நடந்  
ேபா றைத நான்  கண்  க் ேறன் . எப்ப  நிைல த மாறாமல்  ேபா றார்கள் எப்ப  அைதச் 
ெசய் றார்கள் என்  நான் அ ேயன்.
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இங்ேக அவள் நடந்  ெசன்  அந்த இ  ைகப்  கள்  உள்ள ஜா ேயா  ேபா றாள் . அதன் 
 ற  அவர்கள்  ணற்றண்ைடக் ப் ேபாவார்கள். அ ேல ராட் னம் உள்ள , மற் ம் அைதக் 
 ேழ இறங்கச் ெசய்  ேமேல இ க் ம் ேபா  தண்ணீைரக் ெகாண்  வ ம். மற் ம் அ  
யாக்ேகா  ன்   ணறாக இ ந்த . அ  பட்டணத் க்  ெவளிேய இ ந்த ெபா க் 
 ணறா  ந்த . அங் தான்  யாக்ேகா   ணற்ைறத ் ேதாண்  அவ ைடய   கங்க க் த் 
தண்ணீர் வார்த்தான் . அவ ம்  ட அ   ந்  தண்ணீைரப் ப  னான் .
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ஆகேவ இந்த ஸ் ரீ தண்ணீர் எ க் ம்ப யாக அங்ேக வந்  தன் ைடய ஜா ைய  ேழ 
இறக்  ைவத்தைதக் காண் ேறாம். அவள்  ந் ன இர  நடந்தைவகைளக்   த் ச்  ந் த் க் 
ெகாண்  அப்ப ேய தன் ைடய பாைனைய எ த்  அ  ைடய ைகப்  ைய அந்த 
ராட் னத் ன்  ெகாக் களிேல மாட்  தண்ணீர் எ க் ம்ப யாகக்  ேழ  டத்  வங் னாள்  
என்பைதக் காண் ேறாம். அப்ெபா  ,  “எனக் த் தாகத் க் த் தா” என்  ஒ  மனிதன் 
ெசால் றைதக் ேகட்டாள்.
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நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  அங்ேக இ ந்  ப் ர்கள் என்றால்  இந்த இர  இ க் றைதப் ேபான்  
 ராட்ைசக் ெகா கள்  பார்ப்பதற்  அழகாய் படர்ந் , அந்த  ணற் ற்  காட்  அைமந்  ந்த . 
அைதச்  ற்  ம் ெகா கள்  அந்த  வற் ன்  ேமலாக வளர்ந்  இ க் ம். ஆகேவ இந்த  தன் அந்த 
 வற் ன்  ேமலாக உட்கார்ந்  இ ந்தார.் அவள் அங்ேக பார்த்தேபா  ஒ   தன்  வற் ன்  ேமலாக 
உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தைதக் கண்டாள்.  “ தர்கள்  சமாரியர் இடத் ல் ேகட் ற  வழக்கம் 
இல்ைலேய என் ம் நமக் ள்  எந்த ஒ  பரிமாற்ற ம் இல்ைலேய” என்றாள். ேவ   தமாக 
ெசால்ேவாமானால்  அங்ேக  ரி ைன இ ந்த .  “நமக் ள்  எந்த ஒ  பரிமாற்ற ம் இல்லாத 
பட்சத் ல் , நீர ்   ஷனா  க்க சமாரியப் ெபண்ணா ய என்னிடத் ல்  தாகத் ற் த் தா என்  
எப்ப க் ேகட்  ர?்”.

அவர ் பார்ப்பதற்  சாதாரண  தனாய் இ ந்தார.் அந்த மனிதன்  த் யாசமாக எ  ம் 
உ த்   க்க ல்ைல. சாதாரண மனிதனாக இ ந்தார.் பரி த்த ேயாவான்  ஆறாம் அ காரத் ல் 
இப்ப யாகச் ெசான்னார்கள்  என்  நிைனக் ேறன் . அப்ெபா   அவர ்  ப்பத் ரண்  வய  
உைடயவராக மாத் ரம் இ ந்தார.் ஆனால் பார்ப்பதற்  ஐம்ப  வய  உைடயவைரப் ேபால் 
காணப்பட்  க்க ேவண் ம். ஏெனன்றால் அவர்கள்  “உனக்  ஐம்ப  வய   ட ஆக ல்ைல, 
ஆனால் ஆ ரகாைமப் பார்த்ேதன்  என்  ெசால்  றாேய” என்றார்கள் .
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“அவர ்ஆ ரகாம் உண்டா றதற்   ன்னேம நான் இ க் ேறன்  என்றார்”.

“... (ஒ  நாடா ல் இந்த இடம் ெவற் டமாக உள்ள ). தண்ணீர் எ க்கக் டாேத.  ண  
ஆழமா  க் றேத. தண்ணீர் ெமாண்  ெகாள்ள உம் டத் ல்  பாத் ரம் இல்ைலேய, எப்ப  
தண்ணீர் ெமாண்  எ ப் ர்? என்றாள்”.

அதற்  அவர,்  “நான் ெகா க் ற தண்ணீர் உன் ைடய ஆத் மா க் க் ெகா க் ற 
தண்ணீராய் இ க் ம்” என்றார். அப்ப யாக சம்பாஷைன ேபாய்க் ெகாண்  ந்த .
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அவர ்அவ ைடய ஆ ையத் ெதாடர்  ெகாண்  ந்தார,் இப்ெபா   நான்  ெசால்  றைத 
நம்ப ேவண் ம். பா ங்கள்? இப்ெபா   அவள் ஒ  ஸ் ரீ, தன்னந்தனியாய் சமாரியா   ந்  
வந்  க் றாள்.  “எங்க ைடய  தாக்கள் இந்த  ணற் ன்  தண்ணீைரக்   த்தார்கள் , நீர ்
இைதக் காட்  ம் மகத்தான தண்ணீைரக் ெகாண்  க்  ேரா? மற் ம் எங்கள்   தாக்கள் இந்த 
மைல ல் தான் ெதா   ெகாண்டார்கள். ஆனால் நீங்கேளா எ சேல ல்  தான் ெதா   ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  ர்கள் என்ெறல்லாம் ெசான்னாள். அந்த சம்பாஷனண அப்ப யாகப் ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்த .

    ேநரம் க த்  அவ க்  இ ந்த  ரச்சைன என்ன என்பைத அவர ்அ ந்தார். எத்தைன 
ேப க்  அவ ைடய ெதால்ைல இன்னெதன்  ெதரி ம்? நிச்சயமாக, அவ ைடய  ரச்சைன 
என்னவா  ந்த  என்  கண்ட ந்தார். அவர,் “நீ ேபாய் உன்    ஷைனக் ெகாண்  வா” என்றார்.

அவள், “எனக் ப்   ஷன் இல்ைல” என்  ெசான்னாள் .

இப்ெபா   நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , அவர ் என்ன ெசய்  ெகாண்  க் றார?் 
சமாரியர்களிடத் ல் தன்ைன யார ் என்  அைடயாளங்காட் க் ெகாண்  க் றார.் 
 தர்களிடத்  ம் அப்ப த்தான்  ெசய்தார.் இப்ெபா   இந்த சமாரிய ஸ் ரீ என்ன ெசால்லப் 
ேபா றாள் என்  கவனி ங்கள் . “ேபாய் உன்    ஷைன அைழத் க்ெகாண்  இங்ேக வா” என்  
ெசான்னார்.

அவள், “எனக் ப்   ஷன் இல்ைலேய” என்  ஏன் ெசான்னாள்.

அதற்  அவர,் “எனக் ப்   ஷன் இல்ைல என்  நீ உண்ைமையேய ெசான்னாய். ஏெனன்றால் 
உனக்  ஐந்  ேபர ் இ ந்தார்கள் . ஆனால் இப்ெபா   உன் டன்   த் க் ெகாண்  
இ க் றவேனா உன் ைடய   ஷன்  அல்ல. ஆகேவ நீ உண்ைமையச் ெசான்னாய் என்றார்”.

இப்ெபா   அதற்  அந்த சமாரிய ஸ் ரீஎன்ன  ர  த்தரம் ெகா த்தாள்  என்  பா ங்கள் . 
அெமரிக்க ஐக் ய நாட்  ள்ள பா  மக்கைள ம் இன் ம்  ல ேநரங்களில் 
ஊ யக்காரர்கைள ம் ேசர்த் ச் ெசால்  ேறன் . இவர்கைளக் காட்  ம் அவள் ேதவைனக் 
  த்  அ கமாய் அ ந்  ந்தாள் . அ  உண்ைம. ஆம். அங்ேக நின்  ெகாண்  க் ம் 
ஆசாரியர்கைளப் பா ங்கள். அவ ைடய  ரிையையப் பார்த்தேபா ,  “இந்த மனிதன்    
ெசால்  றவன் ,  சா க க் த் தைலவன்”, என்     அவர ் எப்ப யாய்  ஏதாவ  
 ழ்ச்  னால், தந் ரத் னால்  அைதச் ெசய்தார ் என்  கண்    க்க  யற் த்தார்கள் 
பா ங்கள்?
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ஆனால்  இந்த  எளிய  ஸ் ரீேயா,  “ஐயா,  நீர்  ஒ   ர்க்கதரி  என்  அ  ேறன்”  என்றாள்.
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கவனி ங்கள் . “நாங்கள்    ஸ்  என்  அைழக்கப்ப  றதான ேம யா வரப்ேபா றார் என் ம், 
அவர ் வ ம் ேபா  இைதத் தான் ெசய்வார ் என் ம் நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம்” என்றாள். 
ஆெமன் .

அதற்  அவர,் “உன்ேனா  ேப  ற நாேன அவர ்என்றார்”.

அ  ேபா மானதாக இ ந்த . அவர ்யார ் என்  அ ந்  ெகாண்டாள். அவள் அதன்  ற  
என்ன ெசய்தாள்  என்  கவனி ங்கள் . நகரத் க் ள்  ஓ  அங்ேக  ந்த மனிதர்களிடத் ல், 
“வா ங்கள், நான் ெசய்த காரியத்ைதெயல்லாம் ெசான்ன மனிதைரப் பா ங்கள் . இ  அந்த 
ேம யா  ைடய அைடயாளமாய் இ க் ற  அல்லவா? காலம்  வங் ன   ந்  நாம் 
எப்ெபா தாவ  இப்ப  ஒ  காரியத்ைதப் ெபற்  க் ேறாமா? இேதா இங்ேக அந்த ெமய்யான 
ேம யா இ க் றார”் என்றாள்.

அப்ப யாகத்தான்  தன்ைன  தர்களிடத்  ம் அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார.் 
சமாரியர்களிடத்  ம் அப்ப ேய தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார.் இப்ெபா   அ  
அவர்க ைடய காலத் ன்    வாக இ க் ற .
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இப்ெபா   அவர்கள் ஆ ரக்கணக்கான வ டங்கள்  ேபா க்கப்பட்  ந்தைதப் ேபால 
 றஜா யா ம் இரண்டா ரம் வ டங்களாக ேபாதகங்கைளப் ெபற்  இ க் றார்கள் . ஆனால் 
அவர்கள் ெபற்றப ேய  றஜா யா ம் ெபற ல்ைல என்றால், அவர ்  கதாட்சன்யம் 
பார்க் றவராய் இ ப்பார.் ஆகேவ இன்  நாம் அவைர எப்ப  அ ந்  ெகாள் ேவாம்? அவர ்
நம்ேமா ம், நமக் ள் ம் இ ந்  நம்  லமாய்க்  ரிையெசய் , பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம் 
 லமாக இேய    ஸ்  ஆ  ன்  பத் ல் மனித க் ள்ளாக இ ந்  அேத காரியத்ைதச் 
ெசய்  அந்த ஆ ைய நபராக நி  க் றார.் ேயாவான்  1 4 -ம் அ காரம் 1 2 -ம் வசனத் ேல, 
“என்ைன   வா க் றவன்” என்  ெசான்னார். பாவைன ெசய் றவன்  என்  அல்ல.  “என்ைன 
  வா க் றவன்  நான் ெசய்த  ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான்” என்  ெசான்னார். அ  
உண்ைம அல்லவா? (சைபேயார ்“ஆெமன் ” என் ன்றனர்)

ேயாவன் 5:19-ல் ெபதஸ்தா  ளத்ைத அவர் கடந்  ேபானார். நான்   ன்பாகப் பார்த்த  
பரி த்த ேயாவான்-  4ம் அ காரம். இப்ெபா   நான் 5-ம் அ காரத் ல் இ க் ேறன் . ேயாவான்  
5-ம் அ காரத் ல் அவர ் ெபதஸ்தா  ளத்ைதக் கடந்  ேபானார். அங்ேக  ரளான ஜனக் 
 ட்டத்தார ்ப த்  ந்தனர்.  ரளான ஜனம் என்  ெசால் ம் ேபா  இரண்டா ரம்  ேபர ்ேசர்ந்தால் 
தான் ஒ   ரளான ஜனக்  ட்டம் என்  அர்த்தம் . ஆகேவ அங்ேக அேநக  ரளான ஜனங்கள்  ஆட்  
வாசல் என அைழக்கப்ப ம் இடத் ன்  அ ேக அந்த ஆ க் ரிய ம த் வமைன ேல தண்ணீர் 
கலக்கப்ப வதற்காகக ் காத் க்  ெகாண்  ந்தார்கள்.   வா க க்  ெதய் க  கத்ைதக் 
ெகா க் ம்ப  எப்ெபா  ேம ேதவன் ஒ  வ ைய ைவத்  ந்தார். பா ங்கள்? அங்ேக  தன்  
வந்  தண்ணீைரக் கலக் வான் . கலங்  ற (troubled) தண்ணீர் என்றால் என்ன என்  
உங்க க்  ெதரி ம். அ ல் ஒ  பக்கத் ல் தண்ணீர் ேவகமாய் பாய்ந்  ேபா ம் இன்ெனா  
பக்கத் ல் காற்றான  தண்ணீர் ேமலாக    ஒ   ழற் ைய உண்டாக் ம். அ  தான் 
கலக்கப்பட்ட தண்ணீர். அங்ேக அந்த  தன் வந்  தண்ணீைரக் கலக் வான் . அ ேல 
  வாசத் டன்   த ல் இறங்  றவன்  அந்த தண்ணீரி  ந்  வல்லைமையப் ெபற்  
 ணப்ப வான் .
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இேய  அந்தக்  ட்டத்  டாய் கடந்  ெசன்  சரியாக  ப்பத்  எட்  வ டங்களாக 
 யா ப்பட் க் ெகாண்  ந்தவன்  இ க் ற இடத்ைத அ ந்  கடந்  ெசன்றார.் அவன் 
 ேராஸ்ேடட்  ரப்  னால் (prostate) அவ ப்பட் , அல்ல  அ  ேபான்   யா  னால் 
அவ ப்பட் க் ெகாண்  ந்தான் . அ  அவைனக் ெகான்  ேபாடத்தக்க  யா  அல்ல. ஆனால் 
அ  ைடய   ர் க்  வந்த .  ப்பத்  எட்  ஆண் களாய் அப்ப  இ ந்தான் . அவர ்
அவனிடத் ல் ெசன்  “நீ ெசாஸ்தமாக ேவண் ெமன்    ம்  றாயா?” என்றார்.
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அவர ் ஏன் பார்ைவயற்ேறார், சப்பாணிகள், ெநாண் ைய, மற்ற ேநாயால் 
பா க்கப்பட்டவர்களிடத் ல்  அைதக் ேகட்க ல்ைல? அங்ேக தைல ல் நீர்கட்  ஏற்பட்  மண்ைட 
அள ற்  அ கமான  க்கத்ைத ைடய  ழந்ைத டன்  இ ந்தார்கள். ேவதமான  அவர்கள் 
  ட ம், சப்பானிக ம்,  டங் னவர்க மாய் இ ந்தார்கள்  என்    ற் .

ஆனால் இந்த மனிதனால் நடக்க   ந்த . அவன்  இப்ப யாக,  “நான் இறங் ம்  ன்ேன 
ேவெறா வர் இறங்   வார”் என்றான். நிைன ல் ெகாள் ங்கள், இந்த மனிதன் அங்ேக 
இ க் றான்  என்பைத அவர ் அ ந்  ந்தார்.  ரிந்  ெகாள்  ர்களா?  (சைபேயார ் “ஆெமன் ” 
என் ன்றனர்). அவர ் உன் ப க்ைகைய எ த் க் ெகாண்  உன்  ட் ற் ப் ேபா என்  
ெசால் ம்ேபா  அ ேல எந்தக் ேகள்   ல்ைல. அவன் நடந்  ேபானான். அவன்  அப்ப  
ெசய்வான்  என்  அவர ்நன்  அ ந்  ந்தார்.

அவன் ஓய் நாளில் தன் ப க்ைகைய எ த் க் ெகாண்  ேபா றைதக் கண்  அவைன 
அைழத்தார்கள்.
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இன் ர ம் அேத காரியம் நடக் ம்.(ஒ  சேகாதரன் உறக்க சத்தமாய் “சேகாதரன்  ரான்ஹாம் 
எனக்  பரி த்த ஆ ேவண் ம்” என் றார்). ஒ  மனிதன்... நீ ெபற் க் ெகாள்வதற்  கர்த்தர் 
உன்ைன  ஆ ர்வ ப்பாராக  சேகாதரேன.  இந்த   தமாக   ராஸ்ேடட்  (prostate)   யா    ந் 
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ஒ  மனிதன்  ணப்பட்டான்  என்  நி  ப்பானானால்  நாைளய  னத் ல் என்ன ேநரி ம் என்  
நிைனக்  ர்கள்?  லர ் அப்ப யாய் ,  “அங்ேக  ைல ல் ஒ   டவன் இ க் றான் . இங்ேக 
ஒ வன்  இ க் றான் , அங்ேக ஒ வன்  இ க் றான்  என்  ெசால் , ெசன்  அவர்கைளச் 
 கப்ப த் ம் என்பார்கள்”. பா ங்கள், அேத  சா  தான்.

இேய ைவ அவர்கள் ேகள்  ேகட்டார்கள். ேயாவான்  5 : 1 9 -ல் அவர ் ெசான்னைதக் 
கவனி ங்கள் .  “ெமய்யாகேவ, ெமய்யாகேவ நான்  உங்க க்  ெசால்  ேறன் ”. ெமய்யாகேவ 
என்றால்  ற்  மாக என்  அர்த்தம். “நான் உங்க க் ச ்ெசால்  ேறன் .  தாவானவர் ெசய்யக் 
 மாரன் காண் றெத ேவா, அைதத் த ர ேவெறான்ைற ம் தாமாகச் ெசய்யமாட்டார;் அவர ்
எைவகைளச் ெசய் றாேரா, அைவகைள  மார ம் அந்தப்ப ேய ெசய்வார ்என்றார்”. பா ங்கள்? 
 தாவானவர் அவ க்   தலாவ  தரிசனத் ல் காட்டாத பட்சத் ல் எந்தக் காரியத்ைத ம் 
ெசய்யமாட்டார“் அ  அவைர ேதவன் -  ர்க்கதரி யாகச் ெசய்த .

இன்ைறக் ம் அேத ேதவன் -   ர்க்கதரி யாக, அேத பரி த்த ஆ யானவராக அேத 
 தமாகத்தான்  தம் ஜனத் ன் மத்  ல் வாசம் பண்  றார். அவைர நாம் ஞானஸ்நானம் 
 லமாக ஏற் க் ெகாண்ேடாம் . ஒ வ க்காக ஒ வர ் ெஜ க் ற ன்   லம் அவைர ஏற் க் 
ெகாண்ேடாம். அவர ்மற்ற பாைஷ ல்  ேப  றைதப் பார்த்ேதாம். அதற்  அவர ் யாக் யானம் 
ெகா க் றைத ம் பார்த்ேதாம். இந்த நா க் ரிய மகத்தான அைடயாளங்கள்  
ெசய்யப்ப  ற ல் அவைர நாம் காண் ேறாம் . ஆனால் நாம் ேவெறா  காரியத் க்  
கடந் ெசல்ேவாம். அேநக பாவைனக் காரியங்கள்  நம் டம் இ ந்த . அேநக காரியங்கைளப் 
ெபற்  ந்தா ம் அைவகள்  ேவதாகம சத் யத் ற் ப்  றம்ேப நம்ைம எ த்   ட  யா .
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ஏெனன்றால் அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என்றெறன் ம் மாறாதவரா  க் றார். அவர ்இன் ம் 
இேய    ஸ் வா  க் றார். அவர ்ேதவ ைடய  மாரன் . அவர ்என்ெறன் ம்   க் றவராய் 
இ க் றார.் அவர், “இன் ம் ெகாஞ்சக் காலத் ற்  இந்த உலகம்..., இந்த  ரபஞ்சம், இந்த உலக 
ஒ ங் , இந்த சாதாரண ஸ்தாபன   என்ைனக் காணா ”, ஆனால் நீங்கள்  என்ைனக் 
காண் ர்கள். ஏெனன்றால் நான். . .  “நான்” என்ப  தனிப்பட்ட  ர ப் ெபயர்ச் ெசால். நான் 
உங்கேளா ம் உங்க க் ள் ம ் உலகத் ன்      மட் ம்   வ மாய் இ ப்ேபன்  என்றார். 
நான் நாேன உங்க க் ள்  இ ந்  நான் ெசய்த அேத  ரிையகைள   ைமயாய் கைட  
காலத் ேல ம் ெசய்ேவன் . அேத ேநற் ம், இன் ம் , என் ம் மாறாதவரா  க் றவர். கர்த்தாேவ 
இைத   வா க்க உத  ெசய் ம்.

இப்ெபா   உங்கைள ஒ  ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன் . இந்த இர ன்  ெபா   அவர ்நம் 
மத்  ல் ேதான் வார் என்றால்... அைத நீங்கள்  அ ந்  ெகாள்ள   ம்  ேறன் . அதாவ  
இப்   ல் இன்  எப்ப  ெதய் க இரட்சகர ்என்  ஒ வ ம் இல்ைலேயா அ  ேபால் ெதய் க 
 கமளிக் றவர ்என்  ஒ வ ம் இல்ைல. அவர ்ஏற்கனேவ என்ன வாக் த்தத்தம் ெகா த்தாேரா 
அைத உ  ப்ப த் ம்  ப யாகேவ பரி த்த ஆ  ன்  பத் ல் இங்  இ க் றார.் அவர ்
தன் ைடய வார்த்ைத  பகாரப்ப ம்ப  இங்  இ க் றார.் அவர ் தன்  ைறயாக வந்த ேபா  
அவர ் நடப் த்த காரியங்களின்   லமாகேவ தான் ேம யா என்  நி  த்தார். அ  அவைர 
ேம யா என்  நி  த்த .

71

இப்ெபா   அவர,்  “ேநாவா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபால, ேலாத் ன்  நாட்களில்  நடந்த  
ேபால” என்றார். ேநாவா ன் நாட்களில்  தண்ணீர் வந்த . ேலாத் ன்  நாட்களில் அக் னி வந்த . 
நாம் எதற்காகக் காத் க் ெகாண்  க் ேறாம்? அக் னிக்காக. அவர ்தன்ைன எப்ப  நி  த்தார் 
என்  கவனி ங்கள் . அவர ் இறங்  வந்தார். அங்ேக ேசாேதா ேல ெவ ெவ ப்பான சைப 
  வா யாய், பா   ன்மாற்றம் அைடந்தவனாய் ேலாத்  இ ந்தான் . மற் ம் பரத் ல் இ ந்  
 ன்   தர்கள்  இறங்  வந்தனர். அவர்கள்  தலாவ  ஆ ரஹா டத் ல் வந்தார்கள். அவன்  
தாேன ேசாேதா   ந்  ெவளிேய அைழக்கப்பட்ட    க் ப ்  ரி நி த் வமாக இ ந்தான் . 
அவன் ஏற்கனேவ ெவளிேய அைழக்கப்பட்  ந்தவன். மற் ம் இரண்   தர்கள் ேசாேதா க் ச் 
ெசன்   ரசங் த்தார்கள் . அவர்கள் எந்த  த அற் தங்கைள ம் ெசய்ய ல்ைல. அ  ந ன 
 ல்   ரஹாமாக இ க் ற . ஆனால் அவேனா தன்ைன ேதவ ைடய ஊ யக்காரனாக 
அைடயாளங்கண்  ெகாண்டான் . அதன்  ற  ேலாத்  அந்த ெவ ெவ ப்பான பட்டணத்ைத 
 ட்  ெவளிேய வந்தேபா , அக் னியான  உடன யாக அந்த இடத்ைத அ த் ப்ேபாட்ட . 
ஆனால் கவனி ங்கள்  ஆ ரகாேமா  தங் ன,  “அந்த ஒ வர”் எைத மா ரியாக்  ற  என்  
கவனி ங்கள் .

இப்ெபா  , ஆ ரஹாம்    வய ம் சாராள் ெதான்   வய ைடயவ மாக இ ந்தார்கள் . 
இ பத்ைதந்  வ டங்களாக வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட  மாரைனப் ெப ம் ப க்  காத் க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். அங்ேகதான் , அவைர   வா த்  அவ ைடய வாக் த்தத்தங்க க்காகக் 
காத் க் ெகாண்  க் றவர்களிடத் ேல அவர ்வ வார.்
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கவனி ங்கள் , இ வர ் அங்ேக ேபானார்கள் . ஆ ரகாேமா  இ ந்த அந்த ஒ வர ் தன்ைன 
யாெரன்  அைடயாளம் காணச் ெசய்தார.் அவ ைடய    ப் பக்கம் அவர்க ைடய  டாரம் 
அைமந்  க் ம்ப  அவர ்அங்ேக உட்கார்ந்தார.் நிைன ல்  ெகாள் ங்கள். ஓரி  நாட்க க்  
 ன் வைர, ஆ ராம் ஆக ம், சாராள் , சாராய் ஆக ம் இ ந்தார்கள். இப்ெபா ேதா அவன் ஆ-
 -ர-கா-ம், சா-ரா-ள். இப்ெபா   அவைர கவனி ங்கள் . அவர ் அவைனக்  ப்  ம்ேபா  
( ன்  இ ந்த  அவ ைடய  ெபயரில்  இல்ைல)  இரண்  அல்ல   ன்  நாட்க க்   ன்



19இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

அவ க் க் ெகா க்கப்பட்ட ெபயரில், “ஆ ரகாேம உன்  மைன  சாராள் எங்ேக?” என்றார். சா-
ரா-ள், இளவர .

அதற்  அவன், “அவள் உமக் ப்  ன்பாக இ க் ம்  டாரத் ல்  இ க் றாள்” என்றான்.

இப்ெபா   அந்த  டாரம் அவ ைடய    க் ப ்  ன் றம் இ ந்த . அவனிடத் ல் 
அவ க்  ெகா த்த வாக் த்தத்தத் ன்  ப யாக, “ஆ ரஹாேம, நான், நான் உன்ைன சந் க்கப ்
ேபா ேறன்” என்  ெசான்னார். அவர ்யார ்என்  பார்த் ர்களா? ெதாடர்ந் , “உன்  மைன யா ய 
சாராள் இந்த  ழந்ைதையப் ெபறப் ேபா றாள்” என்  ெசான்னார்.

அப்ெபா   அவ க்   ன்பக்க  ந்த  டாரத் ல் இ ந்த சாராள் ... சாராள்  அவ க்  
 ன்பாக இ ந்த  டாத் ல் இ ந்தாள் என்  ேவதம்   ப் ட்  க் ற . அவள் அைதக் ேகட்  
தனக் ள்ேள நைகத்தாள். அதற்  அந்த  தனானவர், “சாராள் ஏன் நைகத்தாள்?” என்  ேகட்டார.் 
பா ங்கள்? “ஏன் சாராள் நைகத்தாள்?” அவ க் ப்  ன்பாக இ ந்த  டாரத் ல்  என்ன ெசய்தாள்  
என்பைத அவர ் அ ந்  ந்தார். நான்  என்ன ெசால்ல வ  ேறன்  என்பைதப்  ரிந்  
ெகாள்   ர்களா?
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 ற  ஆ ரகாம் அவைர வ ய ப் ன ேபா  அவர ்தன் ைடய வ  ேல கடந்  ெசன்றார.் 
ஆ ரஹாேமா, நான் ேதவனிடம் அதாவ  ஏேலா  டம் ேப ேனன் என்றான் . என்ன? ஏேலா ம் 
என்றால்,  “எல்லாவற்  ம் தன்னில் தாேன ேபா மானவராய் இ க் றவர”் என்  அர்த்தம். அ  
எதற்  அைடயாளமாய் இ க் ற ? இேய  என்ன ெசான்னார்? ேலாத்  ன்  நாட்களில்  நடந்த  
ேபால ம ஷ மாரன்  வ ம் நாட்களி ம் நடக் ம் என்றார். அ  அ தான்...

யாேரா ஒ வர ் என்னிடத் ல், “சேகாதரன்  ரான்ஹாம் அவர்கேள, அ  ேதவெனன்  நீங்கள்  
  வா க்க ல்ைலயா? என்றார். அவர ்ேதவன் என்  ேவதம்    ற . அவ்வள தான் எனக் த் 
ெதரி ம் என்ேறன் . அ  ேதவன் அவேர     க் றார.் அ  எதற்  அைடயாளமாய் இ க் ற ? 
ேதவன் இந்த கைட  நாட்களில்  உலகம் அ வதற்   ன்பாக தன் ைடய ெவளிேய 
அைழக்கப்பட்ட  ட்டத் க் ; அதாவ  அவ ைடய மக்க க்  மனித மாம்சத் ேல ேதவனாய்த் 
தன்ைன அைடயாளப் ப த்  றார். இேதா அவர ்இங்ேக இ க் றார,் ேநற் ம், இன் ம், என் ம் 
மாறாதவராய் இ க் றார.்

இப்ெபா   அவர ் உன்ைன  கப்ப த் வாரா, மாட்டாரா என்ப  ேகள்  இல்ைல, ஆனால் 
அவர ்   க் றாரா இல்ைலயா, என்ப  தான்  ேகள் . அவர ்   க் றார ் என்றால் அவர ்
தன் ைடய வாக் த்தத்தங்கைளக் காத் க் ெகாள்வார். அப்ப  இல்ைலெயன்றால் எங்  ந்ேதா 
ப த்த  ராணக் கைதேய த ர ேவெறான்றாக ம் இ க்கா . அ  அவ்வள  தான். ஆனால் அவர ்
இன் ர  நம் மத்  ல்   க் றார ்என்  நான்   வா க் ேறன். நீங்கள்    வா க்  ர்களா? 
(சைபயார ்“ஆெமன் ” என் ன்றனர்)

என்னிடத் ல் க காரம் இல்ைல. என்னால் ேநரத்ைத... என் ைடய ைகக்  க காரம் உைடந்  
ேபான . ேநரம் என்ன என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல. இப்ெபா   ேநரம் என்னெவன்  யாராவ  
ெசால் ங்கள்.  (யாேரா ஒ வர ் பத்தாக இன் ம் ப ைனந்  நி டங்கள்  இ க் ற  என்றார்) 
பத்தாக ப ைனந்  நி டம் சரியாக நான் நாற்பத்  ஐந்  நி டங்கள்  கால தாமதமா  ட்ேடன் . 
அப்ப ச் ெசய் ம்ப  நான் எண்ண ல்ைல. அதற்காக வ ந்  ேறன் . என்ைன மன்னி ங்கள். 
ஒ  கனம் நம் ைடய தைலகைள நாம் வணங் ேவாம்.
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உங்கைள ஒ  ேகள்  ேகட் ேறன் . ெதாடர்ந்  இந்த ேவத வாக் யங்கைளக்   த்  அேநக 
வாரங்கள்  இேத ெபா ளில்  நாம் தரித்  இ க்கக்  ம் .இ  இேய  இங்  க் றார ்என்பதற்  
அைடயாளமாக இ க் ற . “ஐயா, நாங்கள்  இேய ைவக் காண   ம்  ேறாம்”, மற் ம் “அவர ்
ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவராய் இ க் றார”். இப்ெபா   அவர ் க ேலயா ல்  
நடந்தேபா  என்ன ெசய்தாேரா சரியாக அேத காரியத்ைத இன் ர  நம் மத்  ல் அவர ்
அைசவா ச் ெசய் றைத நீங்கள்  பார்க் ம் பட்சத் ல் , அவைர   வா ப் ர்களா? “அவர ்சரியாக 
அன்  ெசய்த அேத காரியத்ைத இப்ெபா  ம் அவர ் ெசய் றைதக் கா ம் பட்சத் ல் நான்  
அவைர   வா ப்ேபன்” என்  ெசால்  றவர்கள்    ந்தால் உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் .

எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ இவர்கள் ஒ  அ ைமயான மக்கள்   ட்டம். இவர்கள்  க ம் 
 ர  த்தரம் ெகா க் றவர்களாய் இ க் றார்கள் . ஊ யக்காரர்களா ய நாங்கள்  மக்கள்  
  ேசஷத் ற்   ர  த்தரம் ெகா க் றைதப் பார்க் ம்ேபா  சந்ேதாஷமைட ேறாம். இ  
பலமாய்    ற காற் ன்  சத்தத் ற்  அைடயாளமாய் இ க் ற  என்  காட்  ற . இந்த 
மகத்தான எ ப் தைல நாங்கள்  கா ம்ப  இங்ேக  சானில்  நாங்கள்  ெஜ த்த காரியம் 
இ வாகத்தான்  இ க்க ேவண் ம். ேவதத் ன்  உண்ைமயான சாட் களாக, உம் ைடய 
ஊ யக்காரர்களாக எங்கைள அைடயாளப்ப த் க் ெகாள் ம்ப யாக நாங்கள்  இங்ேக 
இ க் ேறாம். மற் ம் “ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த . அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத் ல்  இ ந்த . 
அந்த வார்த்ைத ேதவனாய் இ ந்த . அந்த வார்த்ைத மாம்சமா  நம் மத்  ல் வாசம் 
பண்ணின ” என்  நாங்கள்  அ ேவாம்.
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மற் ம் இந்த ேவதாகமம் ேதவ ைடய  ந்ைதைய அவ ைடய மக்க க்  ெவளிப்ப த் க் 
காட்  ற  என்  அ ந்  க் ேறாம். மற் ம் “வார்த்ைத”  ந்ைத ன்  ெவளிப்பாடாய் 
இ க் ற .  ஆண்டவேர,  இேய    க் றார் என்  நாங்கள்  கா ம்ப யாக  இேதா  என் ைடய



20இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

இ தயத் ன்   யானமா ய “நீர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவர்” என்ற வார்த்ைதைய 
பரி த்த ஆ யானவர் தாேம ெவளிப்ப த் க் காட் , எங்கள்  மத்  ல்   க் ன்ற ேதவ 
வாக்கா ம்ப  ெசய் ராக.

அப்ப  ெசய்வ னாேல ஆண்டவேர இங்      க் றதான மக்கள்  அவைர ஏற் க் 
ெகாள்வார்கள்  என்  நம்  ேறன் . இன் ம் இரட் க்கப்படாதவர்கள்  அந்த அ ைமயான 
இரட்சகைர   ம் வார்களாக. இரண்டா ரம் வ டங்க க்   ன்பாக நீர ் ெகா த்த 
வாக் த்தத்தம் அந்த ேநரத் ல் எப்ப   வேனா  இ ந்தேதா அேத ேபால் இன் ர ம்  வேனா  
இ க் றைத அ ந்  ெகாள்வார்களாக.  யா யஸ்தர்கள்  கப்ப வார்களாக, பரி த்தவான்கள் 
ஆ ர்வ க்கப்ப வார்களாக. மற் ம் நாங்கள்  ெஜ க் றதான எ ப் தல்  வ  ல் வ  றைத 
உண  ேறாம். கர்த்தாேவ, ஒ  மனிதனால் ெசால்லக்   ய அள ற்  நீர ் என்ன ெசான்னீேரா 
அைதேய   ந்த மட் ம் ெசால்  இ க் ேறன் .
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இப்ெபா  , அன்பான இேய ேவ, நீர ்இங்ேக இ க்  ர ்என்  நாங்கள்  எல்ேலா ம் அ ந்  
ெகாள் ம்ப யாக உம் ைடய  ரசன்னத்ைத இன் ர  ெவளிப்ப த் ம்ப    ம்  ேறாம். 
ேதவேன இேதா நாங்கள்  ெத  ேல நடந்  ேபா ம் ேபா  இ  எங்க ைடய இ தயத்ைத 
  ர்க்க ைவப்பதாக. அ  அ த்த  ைற நாங்கள்  எைதயாவ  ெசய் ம் ேபா  அல்ல  தவறாய் 
 ந் க் ம் ேபா  நீர ் பார்த் க் ெகாண்  க்  ர ் என்  அ  எங்க க்  உணர்த் வதாக, நீர ்
இங்  இ க்  ர ்என்பைத அ  ேறாம். ஆண்டவேர, நீர ்இல்லாமல் இ  நடப்ப   டாத காரியம் 
என்  நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். ஆகேவ இன் ர  இைத எங்க க்  அ  ம்ப  
ெஜ க் ேறாம். இேய  ன்  நாமத் ல் ஆெமன் .

இப்ெபா  , நாங்கள்   ன ம் ெஜப அட்ைடகைளக் ெகா த்  வ  ேறாம். எல்லாவற்ைற ம் 
ஒேர ேநரத் ல் எ த் க் ெகாள்ள   யா . நமக் ச ் சற்  காலதாமதமா  ட்ட . நாம் பத்  
மணிக்  இைத   த்  க்க ேவண் ம் என்  நம்  ேறன் . இப்ெபா    ல ெஜப அட்ைடகைள 
அைழத்  நாம்  ல  யா ஸ்தர்க க்காக ெஜ ப்ேபாம். பரி த்த ஆ யானவர் தாேம நம் 
மத்  ல் ஏதாவ  ஒ  காரியம் நிக ம்ப  அ ள்  ெசய்யக்   ம்.
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ஒவ்ெவா  நப ம்  ற்  ம் அைம யாக உட்கார்ந்  க் ம்ப    ம்  ேறன் . உங்களால் 
  ந்த வைர அைம ையக் காத் க் ெகாள் ங்கள் . உங்க ைடய இடத் ேல தரித்  ங்கள் . 
மற் ம் ெதாடர்ந்  நிைன   ர்ந்  ெஜ  ங்கள் .

இப்ெபா   நாம் எங்  ந்தாவ  ஆரம் ப்ேபாம்.  ல்  இங்ேக இ க் றானா?   ந்தால் 
நான் அவைனக் காணட் ம் .அவன் ெஜப அட்ைடகைள ெகா த்  ப்பான் . அவன் எந்த எண்ணில் 
இ ந்  ெகா த்தான்  என்  எனக் த் ெதரியா . ஓ, அவன்  ன்பக்க ல் அந்த நிழ ல் 
இ க் றான் . என்ன? அ, ஒன்   ந்     வைரக் ம் (A-1 to A-100). சரி எட்  அல்ல  பத்  
ேபர ் எ ம்பலாம்.  “அ எண்  ஒன் ” என்ற ெஜப அட்ைட யாரிடம் உள்ள . அ எண்  ஒன் ? 
உங்களால் எ ம்ப   ய ல்ைல என்றால் நாங்கள்   க் க்ெகாண்  வ ேவாம். அ எண்  ஒன் ? 
நாம் பார்க்கலாம் எந்த வ யாக அவர்கள்  வரேவண் ம்? இந்த வ யாக வந்தால் நலமாய் இ க் ம் 
என்  நம்  ேறன் . அல்ல  இந்த வ  ல்? சரி, “அ” எண்  ஒன் ,  மாட் ேய அங்ேக ேபா ர்களா.

அ எண்  இரண் ? எண்  இரண்ைட ைவத்  க் றவர ் யார?் இங்ேக ஸ்ேபனிஷ்  மக்கள்  
இ க் றார்கள்  என்  அ ேவன். எண்  இரண்ைட ெபற்றவர்கள் நீங்கள்  எங்ேக இ க்  ர்கள்  
என்  கா ம்ப யாக உங்கள்  கரத்ைத உயர்த்  ர்களா? அ எண்  இரண்   ன் பக்கம் ஒ  
கனவான்  இ க் றார.் ஐயா, இங்ேக வ  ரா. எண்   ன் , எண்   ன் , ெஜப அட்ைட  ன்ைற 
ைவத்  க் றவர்கள்  உங்க ைடய ைகைய உயர்த்  ரா? ஒ   மாட் .  ன்ைற 
ைவத்  ப் ர்கள் என்றால்  மாட் ேய உம்மால்   ந்தால் இங்ேக  ன்பாக வா ங்கள்.  ன் . 
ெஜப அட்ைட எண்  நான்ைக ைவத்  க் றவர ்யார?் அங்ேக உங்க ைடய கரத்ைதஉயர்த்  ரா? 
இேதா இங்ேகேய ஒ கனவான். நல்ல . எண்  ஐந் ? சரி இங்ேக வா ங்கள். ஆ , ெஜப அட்ைட 
எண்  ஆைற ைவத்  க் றவர ் யார?் எண்  ஆ . யாராவ  இைத ஸ்ேபனிஷ்ல் ெசால் ங்கள். 
என்ன?  (அேநகர ் “ேச ஸ் ” என் ன்றனர்) ேச ஸ் ?  (ம ப  ம் அேநகர ் ேச ஸ்  என் ன்றனர்) 
“ேச ஸ் ”. ெஜப அட்ைட எண்  ஆ  பா ங்கள்? உங்க ைடய பக்கத் ல் இ க் றவர்க ைடய 
ெஜப அட்ைடையப் பா ங்கள், ஒ  ேவைள அவர்கள்  கா  ேகளாதவர்களாய்  இ க்கக்  ம். 
அப்ப ெயன்றால் அவர்கள் அவர்க ைடய த ணத்ைத தவற  வார்கள். நாம் எல்லா ேம 
ெஜ க்கப்பட ேவண் ம் என   ம்  ேறாம் . ஆகேவ, யாராவ  எண்  ஆைற 
ைவத்  க் றார்களா என்  பா ங்கள். ஓ, நீங்கள்  அைத ைவத்  க்  ர்கள் . நல்ல  ஆ  
ஒ ேவைள... ஒ ேவைள நான் நீண்ட ேநரம்  ரசங் த்த னாேல அல்ல   ரசங் க்க ல்ைல 
ேப ன னாேல  லர ் அப்ப யாய்  ல நி டங்க க்   ன்பாக கடந்  ேபாய் இ க்கலாம். 
அவர்கள்  க ம் கைளப்பைடந்  ெசன்  க்கலாம்.
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ஆ , ஏ , எண்  ஏ  உங்கள்  கரத்ைத உயர்த்  ர்களா? எண்  ஏ , எண்  எட் , ஒன்ப . சரி 
நல்ல . எண்  ஒன்ப , ெஜப அட்ைட எண்  ஒன்ப ? அ  அந்த   வ ைடயதா?   வேன எண்  
ஒன்பைத ைவத்  க் றாயா? எட்  சரி, அ  நல்ல . எண்  எட் , எண்  ஒன்ப ?

கவனி ங்கள் , ஏதாவ  ெஜப அட்ைட உங்க க் க்  ைடக் ம் என்றால் அைத அப்ப ேய 
எ த்  ெஜப வரிைசக்  வரா ர்கள் . ஏெனன்றால் நீங்கள்  இன்ெனா வ ைடய இடத்ைத 
ெகாள்ைள    ர்கள் . பா ங்கள், நீங்கள்  வந்  உங்க ைடய ெசாந்த ெஜப அட்ைடைய நீங்கள்
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ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். பா ங்கள். யாேரா ஒ வர ்வந்  அட்ைடைய ெபற் க் ெகாண்  
இன்ெனா வ க்  ெகா த்    வார்கள், அவர்கள் எ ந்  ேவெறா வ க்  ெகா த்  கடந்  
ெசல்  ர்களானால் , பா ங்கள், யாேரா ஒ வர ் அந்த இடத்ைத ெபற தவற   ம்ப  
ெசய்  ர்கள்.

அ  சரிேய. எண்  ஆ , ஒன்ப  ெவளிேய ேபாய் ட்டார்கள் . இைத யாராவ  சத்தமாய்  
ஸ்ேபனி ல் ெசால்ல    மா? (“ ேவ” என்  ஒ வர ்ெசால்  றார)் சரி. இ  அப்ப  ஒன்ைறக் 
ேகள் ப்பட்டேத ல்ைல. சரி நல்ல  அந்த ெஜப அட்ைட இங்ேக இ ந்தால்... நல்ல  அந்த 
 மாட்  எண்  ஆ  அல்ல  ஒன்ப  ைவத்  க் றாரா? எண்  ஆைற ைவத்  க்  ர்களா? ஓ, சரி, 
நல்ல .

எண்  ஒன்ப , ெஜப அட்ைட எண்  ஒன்ப  யாரிடத் ல்  உள்ள ?  (யாேரா ஒ வர ் அவர்கள் 
ேபாய் ட்டார்கள்  என் றார்) அவர்கள்  கடந்  ேபாய் ட்டார்கள் . பரவா ல்ைல. நல்ல .

சரி, நாம் இங்ேக  ந்  ஆரம் ப்ேபாம். ெஜப வரிைசைய ஆரம் ப்ேபாம். இப்ெபா   நாம் 
 ரிதமாய்  ைரந்  ெசய்ேவாம். நீங்கள்  பதற்றப்பட ேவண்டாம். நாம் இன் ம் பத்  அல்ல  
ப ைனந்  நி டத் ற் ள்ளாக கடந்  ெசல்லலாம். ஆனால் உங்கைள ஒன்  ேகட்க 
  ம்  ேறன் . அவ்வள தான்  சேகாதரேன, அங்ேக ெகாஞ்சம் இடம் இ ந்தால்  நலமா  க் ம் 
என்  நம்  ேறன் . உங்களால் அைத ெசய்ய    மா? நன் .  (ஒ  சேகாதரன்  “சேகாதரன் 
 ரான்ஹாம்” நாம் பத்  மணிக் ள்ளாக கா  ெசய்ய ேவண் ய அவ ய ல்ைல. உங்க ைடய 
ேநரத்ைத எ த் க் ெகாள் ங்கள் ) அந்த சேகாதரன்  வந்  நாம் பத்  மணிக்  இடத்ைதக் கா  
ெசய்ய ேவண் ய அவ யம் இல்ைல என்றார். அ   க ம் அ ைமயான , சரி நாம் மக்கைள 
கைளப்பாக்க   ம்ப ல்ைல.
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இப்ெபா   இ  தான் காரியம். எத்தைன ேபர ்  யா ப்பட்டவர்களாய் இ ந்  ெஜப 
அட்ைடகள் இல்லாமல் இ க்  ர்கள்? ெஜப அட்ைட இல்லாதவர்கள் உங்கள்  கரத்ைத 
உயர்த் ங்கள் . ஓ, எல்லா இடங்களி ம் இ க் றார்கள் . நீங்கள்  ெஜப அட்ைட ைவத்  க்க 
ேவண் ய அவ ய ல்ைல. நீங்கள்    வாசம் ைவத்  க்க ேவண் ம் பா ங்கள், ெஜப அட்ைட 
என்ப  உங்கள்  கரத் ல் ெகாண்  ப்பதா ம். அ  எ தப்பட்ட ஒ  எண்  உைடய அட்ைடயாக 
இ க் ற . அவ்வள தான். அ  ெவ மேன எண்  ஒன் , இரண் ,  ன்  என்  எண்கைள 
உைடயதா  க் ற . அ  அவ்வள தான். ஒவ்ெவா  நா ம் நாங்கள்    ய அட்ைடகைளக் 
ெகா க் ேறாம். ஏெனன்றால் மக்கள்  ெதாடர்ந்  வந்  ெகாண்  க் றார்கள் . மற் ம் நாங்கள்  
ஒ  எண்ணில்  இ ந்   வங்  அதன்  ற  அ த்த எண்ணிற் ச் ெசல்  ேறாம்.

எத்தைனப் ேபர ் இதற்   ன்பாக நடந்த  ட்டங்களில் கலந்  ெகாண்  க்  ர்கள் ? 
உங்க ைடய கரத்ைதப் பார்க்கட் ம். ஓ, ஓ, என்ேன‚ நான்   ய  ட்டத்தார ் மத்  ல் 
ேப  ேறன்  என்  நிைனத்ேதன். ஆகேவ இப்ப யாகப் ேப ேனன். பா ங்கள்? (ஓ, இல்ைல) இங்  
இ க் றவர்களில்  ன் ல் இரண்  பங் னர ் ஏற்கனேவ  ட்டங்களில் கலந்  க்  ர்களா?. 
நல்ல , அப்ப ெயன்றால் நாங்கள்  எந்த  தமாகச் ெசய் ேறாம் என்  நீங்கள்  
அ ந்  க்  ர்கள்.
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இப்ெபா  , இங்  எனக் த் ெதரி ம் என்  ெசால்லக்  ய நபர ்யாைர ம் என்னால் காண 
  ய ல்ைல. உங்களில்  லைர நான் அ ந்  க்கலாம். ஆனால் எனக் த் ெதரி ம் என்ற நபர ்
யாைர ம் நான் காண ல்ைல. ெதரி ம் என்ற ஒ  நபைரக்  ட பார்க்க   ய ல்ைல. 
என் ைடய மைன  இங்  ஏேதா ஒ இடத் ல்  இ க் றாள் என்  நான் அ ேவன். மற் ம் 
என் ைடய  மாரத் களில் ஒ த் , அவள் எங்  இ க் றாள் என்  நான்  அ ேயன். ஆனால் 
அவள் இங்ேக இ ந்தா ம்  ட நான்  அ ேயன். இங்  ஏேதா ஒ  இடத் ல்  இ க் றாள். ஆனால் 
இங் ... இந் யானா சைப  ள்ள எங்க ைடய தர்மகாத்தாக்களில்  ஒ வரான சேகாதரன் 
 ைரட் சாத்மன் சற்  ேநரம்  ன்பாக ஆெமன்  என்  ெசால் வைதக் ேகட்ேடன் . அவைர நான்  
அ ேவன். ஆனால் அவைரக்  ட என்னால் பார்க்க   ய ல்ைல என்  பரேலாகத்   க் ற 
என்  தா அ வார். இங்  ந்  அவைரக் காண்ப  க னமாய் இ க் ற . அவர ் எங்ேக 
இ க் றார ்என்   ட நான்  அ ேயன். எனக் த் ெதரிந்தவர்கள் யாைர ம்  நான் காண ல்ைல, 
ஒ  நப ம் இல்ைல.

ஆனால் ெஜப வரிைச ல்  இ க் ற நீங்கள்  என்ைனத் ெதரியா  என்  ெசால்  றவர்கள்  
அல்ல  எனக்  உங்கைளத் ெதரியா  என்  ெசால்  றவர்கள்  உங்கள்  கரத்ைத உயர்த் ங்கள். 
இைத நீங்கள்  அ யேவண் ம். சரி. எல்ேலாைர ேம. அவர்கைள நான்  அ ேயன். அவர்க க் ம் 
என்ைனத் ெதரியா . உங்க க் ம் என்ைன ெதரியா . எனக் ம் உங்கைளத் ெதரியா .

இப்ெபா   காரியம் என்னெவன்றால் இேய    ஸ்  உ ேரா  இ க் றாரா? (சைபயார ்
“ஆெமன் ” என் ன்றனர்) அைதத்தான்  நாம் அ ந்  ெகாள்ள   ம்  ேறாம். பா ங்கள்? 
இப்ெபா   நாம் “ஆம் அவைர என் இ தயத் ல் உண  ேறன்” என்  அேநக காரியங்கைளச் 
ெசால்லலாம். மக்கேளா அைதக்   த் ப் பல காரியங்கைளச் ெசால் வார்கள் . அ  
மேனாதத் வம் என்பார்கள். இன் ம்  அேநக காரியங்கைளச் ெசால் வார்கள் . ஆனால் நாேமா, 
அவர ்உண்ைம ல்    த் , ேவதவாக் யங்களில்  ெசால்லப்பட்டப யாக அவர ்ேநற் ம், இன் ம், 
என்ெறன் ம் மாறாதவராய் இ க் றவராய்த் தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாள்  றாரா 
என்  பார்க்க   ம்  ேறாம். அைதத்தான்  நாம் அ ந்  ெகாள்ள   ம்  ேறாம்.
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இங்ேக நான் என் ைடய கரத் ல் ேதவ ைடய வார்த்ைதையப்   த் க் ெகாண்  க் ேறன் . 
இங்ேக என் ைடய மகைனத்த ர ேவ  எந்த நபைர ம் இப்ெபா   எனக் த் ெதரிந்தவராய் 
என்னால் பார்க்க   ய ல்ைல. இங்ேக சேகாதரன் ேடானி மற் ம் இந்த      ேசஷ 
 யாபாரிகளின்  ஐக் யத் ன்  தைலவர,் இவர்கள் இ வைர மட் ம் தான்  எனக் த் 
ெதரிந்தவர்களாய் என்னால் காண    ற . இங்ேக கைட  ல் உட்கார்ந்  க் ற அந்த   ய 
பாடகர்கள்  இ க் றார்கள் . அவர்கள்  க ம் அ ைமயானவர்கள்  என்  நிைனக் ேறன் . இங்ேக 
இ க் ற  அவர்க ைடய தாயார் என்  நம்  ேறன் . அ  சரியா என்  எனக் த் ெதரியா . அ  
சரியா? அல்ல  தவறாய் ெசால்  ட்ேடனா? ஆம் அ  தவ . ஆகேவ பா ங்கள்  எனக் த் 
ெதரியா . இைச வா க் ற ஒ   மாட் ையக் காண் ேறன் .  யாேனா ல் இ ந்த  அவள் 
தாேன? அவர்கள் பார்ப்பதற்  அன்  ஓர ்இர   யாேனாைவ வா த்த  மாட் ையப் ேபாலேவ 
  வ மாக இ க் றார்கள் . அ  அவர்க ைடய தாயார் என்  எண்ணிேனன் . ஓ, அேதா 
அவர்கள் அங்ேக இ க் றார்கள் . ஆம் ஐயா, அ சரி. இப்ெபா   நீங்கள்  ெசால்லலாம் அவர்கள்  
பார்ப்பதற்  ஒேர மா ரியாய் இ க் றார்கள்  என் . அ  சரி. ஆனால் இன் ம் அந்த 
 மாட் ையக்  ட எனக் த் ெதரியா .

ஆைகயால் இங்ேக நான்  நிற் ற என்ைனச்  ற்  ம் ஊ யக்காரர்கள் இ க்க  ன்பாக ம், 
 ன்பாக ம்   ஸ்தவர்கள் இ க் றார்கள் . இேதா நாங்கள்  இங்ேக நிற் ேறாம். மற் ம் 
 ர்க்கதரிசன அைடயாளேம இேய    ஸ் ைவக்   த்  ேவதம் த ம் சான்  என்  நான் 
ேகா  ேறன் . ேவதம் அப்ப த்தான்  ெசால்  ற . அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார். அவர ் இன் மாக என்ைன   வா க் றவன்  நான் ெசய்த 
 ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான்  என்  வாக்  ெகா த்  க் றார். இப்ெபா   அ  
உண்ைமதானா?

83

அ  சத் யமாய்  இ க் ம் பட்சத் ல்  ஒவ்ெவா  பா  ம் இந்த ப  டத்தண்ைட ல் வந் , 
தான் பா ெயன்  அ ந்  தன் ைடய பாவத் க்  மன்னிப் க் ேகட்க ேவண் ம். மற் ம் எல்லா 
 யா யஸ்தர்க ம் எங்ேக இ க் றார்கேளா அங்ேகேய உங்கள்   கத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.

ஏெனன்றால் என்னிடத் ல்  எந்த வல்லைம ம் இல்ைல. நான் ெவ ம் ஒ  மனிதன் தான். 
என்ைனப் ேபாலேவ தான்  உங்க ைடய ேமய்ப்ப ம் இ க் றார.் நாங்கள்    ஸ்  ன் 
ஊ யக்காரர்களாய் இ க் ேறாம், அவ்வள தான். ஆனால் நாங்கள் , இப்ெபா   அவர்கள்  
எல்லா ம்  ரசங் மார்கள் . நான் ஒ   ரசங்  ட அல்ல. அைத இப்ெபா   நீங்கள்  
அ ந்  ப் ர்கள். அவர்கள் ஊ யக்காரர்க ம், ேபாதகர்க ம், இன் மாக 
அேநகமா  க் றார்கள் . நான்  ரசங்   ல்ைல, ஊ யக்கார ம் இல்ைல, ஏெனன்றால் 
என்னிடத் ல் எந்த கல்  ம் இல்ைல. எந்த பள்ளிக் ம் ேபான ல்ைல. என்னிடத் ல் எந்த 
பட்ட ம் இல்ைல.  .ஏ.க்கள்  அல்ல   . .க்கள்  எ  ேம என்னிடத் ல்  இல்ைல. ஆனால் நான் 
ேதவைன ேந க் ற னாேல அவர ் எனக்  ஒ  வரத்ைதக் ெகா த்  க் றார.் நான் இந்த 
 தமாக அவ க்காக ஊ யம் ெசய் ம்ப  என்ைன அ ம த்  க் றார.்

இப்ெபா   இங்ேக இ க் றார ் என்பதற் ; தன்ைன இங்ேக ெவளிப்ப த் க் 
காண் ப்பாரானால்  அதாவ  நீங்கள்  ெப ம் இந்த பரி த்த ஆ ேய அ  அவர்தான்  என்  
நி  க் ற .   ஸ் வத்ைத நி  க்கக்   ய  ெபந்ெதெகாஸ்ேத மாத் ரேம.  ஞ்ஞானம் 
அைத நி  க்க   யா . ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவம்  இல்லாமல் நீங்கள்  எைதக் ெகாண் ம் 
நி  க்க   யா . பாப் ஸ் களா ய நீங்கள்  அைத அ ந்  க்  ர்கள், 
 ரஸ் ேடரியன்களா ய நீங்கள்  அைத அ ந்  க்  ர்கள், ெமத்ெதா ஸ் க ம் இன் ம் 
யாரா  ம் அைத அ ந்  இ க்  ர்கள் .
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ேதவைன ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவம்  லமாய் மட் ேம நி  க்க    ம் என்  
அ ந்  க்  ர்கள். அ  ம் ஒவ்ெவா  தனிப்பட்ட நப க் ம் நி  க்கப்ப ம். ஸ்தாபனத் ற்  
அ  நி  க்கப்பட மாட்டா . அ  தனிப்பட்ட நப க் த ் தான் நி  க் ம். அதாவ  “நீர ்
ேதவ ைடய  மாரனா ய   ஸ் ”, என்  இேய  னிடத் ல்  ேப   ெசான்ன ேபா ,

அவர ் அவனிடத் ல்,  “இரத்த ம்  மா ச ம் உனக்  ெவளிப்ப த்த ல்ைல, ஆனால் 
பரேலாகத்   க் ற என் ைடய  தாேவ உனக்  ெவளிப்ப த் னார். இந்த கல் ன்  ேமலாக 
என் சைபையக் கட் ேவன் , பாதாளத் ன்  வாசல்கள் இைத ேமற்ெகாள்வ ல்ைல. அைத 
இ த் ப்ேபாட   யா ” என்  ெசான்னைதப் ேபால் இ க் ம்.

இப்ெபா   இந்த  மாட்  எங்ேக?

இப்ெபா   இேய    ஸ்    க் றார ்என்  நி  ப்பார் என்றால்  எத்தைன ேபர ்இ க் ற 
இடத் ல்  உங்க ைடய  கத்ைத ஏற் க் ெகாள்ளப்ேபா  ர்கள்? உங்க ைடய கரங்கைள 
உயர்த் , “அவர ்அங்  ெசய்த அேத காரியத்ைத இங்ேக ம் ெசய்வார ்என்றால் அவர ்  க் றார ்
என்  நான் அ ேவன். சேகாதரன்  ரான்ஹாம் நீர ் ேபச நான் ேகட்  க் ேறன் . உம்ைம 
அ ந்  க் ேறன் . நீர ்ெவ ம் ஒ  வ க்ைகத் தைல  ரசங் , உங்களிடத் ல் ஒன் ம் இல்ைல 
என்  நான் அ ேவன். ஆனால் நீங்கள்  சத் யத்ைதச் ெசால்   ப் ர்கள்  என்றால் ேதவன் 
அதற்  நிச்சயமாக சாட்  ெகா ப்பார். அைத அவர ்ெசய்யக் கடைமப்பட்டவராக இ க் றார”் 
என்  ெசால் ங்கள் .
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23இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

இப்ெபா   நான் அவைரக்   த் ப் ேப ேனன். நான் சத் யத்ைதேய உங்களிடத் ல்  
ேப ேனன் என்  அவர ் ேபசட் ம். அ  உண்ைமயாய்  இல்லாத பட்சத் ல் அ  சத் ய ல்ைல. 
அ  சத் யமாய்  இ க் ம் என்றால் அைத ஏற் க் ெகாள் ங்கள்.

இங்ேக இ க் றதான இந்த  மாட் ைய இ வைரக் ம் நான்  பார்த்த ல்ைல.  ல 
நி டங்க க்   ன்பாக அவ ைடய ைககைள உயர்த்  நாங்கள்  இ வ ம் ஒ வர ்மற்றவ க்  
அந்நியராய் இ க் ேறாம் என்றாள் . அவள்  ஒ  ேவைள என்ைனக்   த்  ெசய் த் தாளிேலா, 
பத் ரிைககளிேலா ேகள் ப்பட்  க்கலாம். அல்ல   ட்டங்களிேல பார்த்  க்கலாம். ஆனால் 
இந்த ஸ் ரீையக்   த்   தலாவ  எனக் த் ெதரிந்த ஒேர ஒ  காரியம் என்னெவன்றால் நான் 
என் ைடய வாழ் நாளிேல அவைள சந் த்தேத ல்ைல என்ப  தான்.   வ மாக எனக்  
  யவராய் இங்  நின்  ெகாண்  க் றாள்.
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ெசால்லப் ேபானால்  ல நி டங்க க்   ன்பாக நான்  ேப ன காரியத்ைதப் ேபால் இ  
இ க் ற . அதாவ  பரி த்த ேயாவான் நான்காம் அ காரத் ல்   தன்  ைறயாக சந் த்த 
மனித ம், ஸ் ரீைய ம் ேபால் இ க் ற . அ  அந்த  ணற்றன்ைட ல்  சந் த்  ேப னதான் 
நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ம் அந்த ஸ் ரீ ம். ேவதம் ெசான்ன  தமாகேவ அேத 
காட்  இங்  இ க் ற . இேய  அவைள அ ந்  க்க ல்ைல. அவ ம் ஒ  ேபா ம் இேய ைவ 
அ ந்  க்க ல்ைல. அவளிடத் ல்   க் றதற்  தண்ணீர் தா என்  ேகட்டேபா  அவைர அவள் 
ேகள்  ேகட்டாள் .  ற   தாவானவர் அவ க் ள்ளாக இ ந்த  ரச்சைன என்னெவன்  
ெவளிப்ப த் னேபா  உடன யாக அவர ் சாதாரன மனிதைனக் காட்  ம் ேமலானவர் என்  
அைடயாளங்கண்  ெகாண்டாள் .

இப்ெபா    மாட் ேய உன்ைன நான் அ ேயன். உன்ைனக்   த்  எனக்  ஒன் ம் 
ெதரியா . நான் உன்ேனா  ேப க் ெகாண்  க் ேறன் , அல்ல  ேதவ ைடய ஆ ையப் 
  ப்பதற்  நீேய  தல் நபராய் இ க் றாய். இப்ெபா   நீ ஒ    வா  அதாவ    ஸ்தவ 
  வா  என்  எண்  ேறன் . அைர ைறயாக அல்ல. ஏெனன்றால் நான்  உன்  பக்கமாகத் 
  ம் ன ேபா  உன் ைடய ஆ அைச  ஏற்ப த்  வரேவற்ைபக் ெகா த்த . பா ங்கள் . 
அவள் ஒ    ஸ்தவள்  என்  எனக் த் ெதரி ம். பா ங்கள் , ஒ ேவைள அவள் மாயமாலக் 
காரியாகேவா ேவ  வைகயானவளாகேவா, அல்ல  வஞ் க் றவளாகேவா இ ந்  இங்  நின்  
ெகாண்  க்கலாம். ஆனால் எனக்  எப்ப த் ெதரி ம் என் ைடய வாழ் நாளிேல அவைளக் 
கண்டேத ல்ைலேய?.
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ஆனால் இப்ெபா   அவர ் அன்  நிகழ்த் ன  ேபால ம ப  ம் இங்ேக நிகழ்த்  
உன் ைடய  ரச் ைன எங்ேக இ க் ற  என் ம், நீ எதற்காக இங்  வந்  க் றாய் என் ம்; 
ஒ ேவைள  க னமாய் இ க்கலாம், அல்ல  பணப்  ரச்சைனயாக இ க்கலாம், அல்ல  
 ட் ல்  ஏதாவ  ெதால்ைல இ க்கலாம், எனக் த் ெதரியா . ஆனால் அவர ் அ வார். அவர ்
அவ ைடய  ரசன்னத் னாேல (என் ைடய  ந்ைதைய ம் என் உதட்ைட ம்   வ மாக 
எ த் க் ெகாண் ) நீ எதற்காக இங்  இ க் றாய் என்  எனக்  ெவளிப்ப த் வார். அந்த 
ெவளிப்ப ம் காரியம் உண்ைமயா அல்ல  தவறா என்  உனக் த் ெதரி ம். இல்ைலயா? அ  
உண்ைமயா அல்ல  இல்ைலயாெவன்  கண் ப்பாக உனக் த் ெதரிந்  க் ம்.

அப்ேபா  எத்தைன ேபர ்அைத   வா ப் ர்கள் (சைபயார ்“ஆெமன் ” என் ன்றனர்)

இங்ேக நான் என் ைடய ைககைள ம் உயர்த்  இ க் ேறன் . எனக்  ெதரிந்த வைரக் ம்  
என் வாழ்நாளில் அவைள நான் கண்டேத ல்ைல. என் வாழ் நாளில்  ஒ ேபா ம் அவைளக் 
கண்டேத ல்ைல.  ற்  மாக நாங்கள்  ஒ வ க்ெகா வர ் அந்நியர்கள் . இப்ெபா   
 ணற்றண்ைட   ந்த ஸ் ரீக்  அவ ைடய தவைற ெவளிப்ப த் ன  ேபால பரி த்த 
ஆ யானவர் இந்த ஸ் ரீக்  அவைளக்   த் ம், அவள் ெசய்ய ேவண் ய காரியத்ைத 
ெசய்யாமல் இ ந்த ம், அல்ல  அவ க்  க் ம் ெதால்ைலைய ம் , அல்ல  அவ ைடய 
இ தயத் ல் ஏதாவ  ேவண் ெமன்  அவள்   ம்  றைத ம், அல்ல  அ  ேபான்  ஏேதா 
காரியங்கைள ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் என்றால்  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட வல்லைம னால் 
மாத் ரேம ெவளிப்ப த்த    ம். எத்தைன ேபர ் அைத அ ந்  க்  ர்கள்?  (சைபயார ்
“ஆெமன் ” என் ன்றனர்).

88

இப்ெபா   நீங்கள்  பரிேசயர்கள்  பட்சத்   ந் ,  “இ   சா னால் உண்டான ” என்  
ெசால்லலாம் அல்ல    வா கள்  பட்சத்   ந்  “இ  ேதவனால் உண்டான ” என்  
ெசால்லலாம். அ  உங்கைளச் சார்ந்த . அ  உங்கைளப் ெபா த்ததாய் இ க் ற . 
இப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் தாேம ேப வாராக.

இப்ெபா   இந்த ஒ ெப க் ைய இயக் க் ெகாண்  க்  ர்கள்  என்றால் ,  ல 
சமயங்களில் அ ேஷகம் வ ம்ேபா  நான் எவ்வள  சத்தமாக ேப  ேறன்  என்  எனக் த் 
ெதரியா . நான் இ ேவ சத் யம் என்  அ  த்  க் ேறன் . இப்ெபா   ேதவன் அைத சத் யம் 
என்  இங்ேக இந்த மக்கள்   ன்பாக   ம்ப ம் அ  க் ம்ப  அவர ்   சார்ந்  க் ேறன் .
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அைத ஐந்  லட்சம் மக்க க்   ன்பாக ெசய்  க் ேறன் . ேதவேன அைதச் ெசய்தார.் 
ெசால்லப்ேபானால்  இந் யா  ள்ள பம்பா ல் இரண்  லட்சத்  ஐம்பதா ரம் மக்க க்  
 ன்பாக அவர ் ெசய்தார.் ெதன்ஆப் ரிக்கா ல்   ைரப் பந்தய  ம் ைமதானத் ல்  
 ப்பதா ரம்  பழங்   னர்   ஸ் ைவ ஏற் க்  ெகாண்டார்கள் .  அங்ேக   க் ப்  ப க்ைக ல்
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இ ந்த அ  ேபான்றவற் ல் ெகாண்  வரப்பட்ட இ பத்ைதந்தா ரம் ேபர ்ஒேர சமயத் ல் தங்கள்  
ப க்ைக   ந்  எ ந்  நடந்  ேபானார்கள். அவர்கள்  க் ரகங்கைள ஆரா க் றவர்கள் . 
அப்ப  என்றால் ேதவைன   வா த்  அவ் தமான காரியம் நடக்க ேவண் ம் என்  எ ர ்
பார்க் ற ம ப  ம்  றந்த  ட்டத்தா க்  எவ்வளவாக நடக்கேவண் ம்? அவர்கள்  பார்க்க 
  ம் ன வண்ணமாக இ பத்ைதந்தா ரம் அற் தங்கள்  அேத ேநரத் ல் உடன யாக நடந்த . 
அப்ப ெயன்றால் நமக்  எப்ப யாக ேநரிடேவண் ம்?

இப்ெபா   என் சேகாதரிேய, நாம் இ வ ம் உலகத் ல்  ெவவ்ேவ  பாகத் ல்  றந்  ஒ  
ேவைள இங் தான்  நாம்  தல்  ைறயாக சந் க் ேறாம். இப்ெபா   நாம் அைனவ ம்  என்ன 
சம்ப க்கப் ேபா ற  என்  ஆவலாய் எ ர ்பார்த்  காத் க்ெகாண்  க் ற ேவைள ல் அவர ்
எனக்  ெவளிப்ப த் ம் ெபா ட்  நான் உன்னிடத் ல் ேபச   ம்  ேறன் . பா ங்கள், 
இப்ெபா   அ  அவராகத்தான்  இ க்க ேவண் ம். ஏெனன்றால் எனக்  உன்ைனத் ெதரியா . 
இ வைர உன்ைன ஒ ேபா ம் கண்ட ல்ைல. ஆனால் ேதவன் உன்ைன அ வார். இப்ெபா   
சைபயார.்.. எப்ேபாதாவ  அந்த ஒளிையக் கண்ட சைபயார ்அதாவ  கர்த்த ைடய  தனின் 
படத்ைத, எத்தைன ேபர ்அைதப் பார்த்  க்  ர்கள்? அைதப் பார்த்  க்  ர்களா? அ  சரிேய. 
இப்ெபா   இங்ேக சரியாக எனக் ம் இந்த ஸ் ரீக் ம்  ந  ேல அ  இ க் ற . உங்களால்  
அைதக் காண    றதா? அ  அவளண்ைட ேபாய்க் ெகாண்  க் ற . நீங்கள்  அைதப் 
பார்க்  ர்களா? இேதா இந்த ஸ் ரீேய அைதப் பார்த் க் ெகாண்  க் றாள்.
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இேதா இந்த ஸ் ரீக்  அேநக  க்கல்கள்  இ க் ன்ற . அவ க் ள்ளாக அேநக காரியம் 
சரியாய் இல்ைல. அவ க்  சரி இல்லாத  க் யமான காரியம் எ ெவன்றால்  அ  அவ ைடய 
“ த்தப்ைப ன்  நிைல”. அ  உண்ைம. அ  உண்ைமயாய்  இ ந்தால்  உன் ைடய கரத்ைத 
உயர்த் . இப்ெபா   நீங்கள்    வா க்  ர்களா? (சைபயார ் “ஆெமன் ” என் ன்றனர்). அவர ்
ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார், அல்லவா?. சேகாதரர்கேள, நீங்கள்  அைத 
  வா க்  ர்களா? (சேகாதரர்கள்  “ஆெமன்” என் ன்றனர்)

“அவர ்   த்  ெசால்  றார்” என்  யாேரா ஒ வர ் ெசால்  றைத நான் உண  ேறன் . 
நான்   க்க ல்ைல. இப்ெபா   நீங்கள்  உங்கைள மைறத் க் ெகாள்ள   யா . பா ங்கள்? 
பரி த்த ஆ யானவர் இங்  இ க் றார.் நீங்கள்  என்ன நிைனக்  ர்கேளா அைத என்னால் 
அ ந்  ெகாள்ள    ம். இேய  அவர்க ைடய எண்ணங்கைள ெதரிந்  ெகாண்டார.் 
பா ங்கள். நான் இேய வல்ல, ஆனால் அவர ் இங்  நம் டன்  இ க் றார.் பா ங்கள்? இங்ேக 
உன்ைன எனக் த் ெதரியா . ஆனால் இேய  நீயாெரன்  ெசால்வாரானால்,  ற  அ  அந்தக் 
ேகள் ைய எப்ெபா  ம் உன்ைன  ட்  நீக்   ம் அல்லவா?   ம . ஹ ன்மன்  உங்கள்  
வ  ேல ேபாங்கள் . நீங்கள்   கமானீர்கள் . இேய    ஸ்  உங்கைள  கமாக் னார். ஆெமன் , 
ஆெமன் .
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நீங்கள்    வா க்  ர்களா?  (சைபயார ் “ஆெமன்” என் ன்றனர்) .  “அந்த ஸ் ரீ ன்  
ெபயைர?”, என்  நீங்கள்  ெசால்  ர்கள் . ஏன், அவர ் ேமானிடத் ல் அவன் ெபயர ்என்னெவன் ம் 
அவ ைடய தகப்பனார ் ெபயர ் என்னெவன் ம் ெசால்ல ல்ைலயா? அவர ் ேநற் ம், இன் ம், 
என் ம், மாறாதவரா  க் றார். நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா?  (சைபயார ் “ஆெமன் ” 
என் ன்றனர்).

ஐயா, நீங்கள்  எப்ப  இ க்  ர்கள்? இேதா இங்ேக இ க் றதான மனிதைன இ வைர என் 
வாழ்ைக ல் கண்டேத ல்ைல. நாம் ஒ வ க்ெகா வர ்அந்நியர்கள் என்  எண்  ேறன். அ  
சரிதான். நாம் இ வைர சந் த்த ல்ைல என்  மக்கள்  அ ந்  ெகாள் ம்ப யாக உங்க ைடய 
கரத்ைத உயர்த் ங்கள் . இ வைர இந்த மனிதைனப் பார்த்தேத ல்ைல. இவர ் பார்ப்பதற்  
ஆேராக் யமா  ந்தைதப் ேபால் காணப்ப  றார். நான் இந்த மனிதைனக்    த்  ஒன் ம் 
அ ேயன். இ வைர அவைரப் பார்த்தேத ல்ைல. ஆனால் ேதவன் அவைரப் பற்    வ ம் 
அ ந்  க் றார.்
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இப்ெபா   இவர ் யா  ல் இ ந் , என்னால்  கப்ப த்த   ந் , நான்  கப்ப த்தாமல் 
இ ந்தால் நான் ஒ  ேமாசமான நபராய் இ ப்ேபனல்லவா? ஆனால் என்னால்  கமளிக்க   யா  
ஏெனன்றால்   ஸ்  ஏற்கனேவ என்ன ெசய்    த்தாேரா அைத என்னால்   ம்ப ம் ெசய்ய 
  யா . அவர ்  யா யாய் இ ப்பார ் என்றால், அவர ் ஏற்கனேவ  கமைடந்  ட்டார். இ  
எப்ப  இ க் ற  என்றால்... இப்ெபா   அவர ் எனக் த் தந்த இந்த  ட்ைட இேய  
  ஸ் வானவர் அணிந் க் ெகாண்  சரியாய் இங்  நின்றா ம்  ட அவரால்  கத்ைதக் 
ெகா க்க   யா . அவர் ஏற்கனேவ அைத ெசய்    த்  ட்ேடன்  என்பார். அவர ்நம் ைடய 
அக் ரமங்க க்காக காயப்பட்டார.் அவ ைடய த ம் களினாேல நாம்  கமாேனாம். நீ இைத 
  வா க் றாயா என்  உன்னிடம் ேகட்பார.் ஆனால் அவர ் ேநற் ம், இன் ம் , என் ம் 
மாறாதவராய் இ க் றார ்என்  அைடயாளங்கண்  ெகாள்ள இப்ெபா   அைதத்தான்  ெசய்  
ெகாண்  க் றார.் பா ங்கள்?அ  சரி.

இப்ெபா   இங்  ஒ  மனிதர் இ க் றார.் மற்ெறா வர ்ஒ  ஸ் ரீ. அவைர இ வைர நான் 
பார்த்த ல்ைல, சந் த்த ல்ைல. இந்த    ேல ஒ வ க்  ஒ வர ் நாம் அந்நியர்கள் . 
இப்ெபா   ஐயா, இந்த மகத்தான பரி த்த ஆ யானவர்... இப்ெபா   ஏேதா ஒன்  
உங்க க் ச ்சம்ப த்த . நீங்கள்  அைத நன்  அ  ர்கள் . இல்ைலயா? இப்ெபா   அந்த ஒளி 
இந்த  மனிதர்  ேமலாக  அமர்ந்  க் ற .  அவைரக்  ேக ம்.  நீங்கள்  இைத  அ ந் க்ெகாள்ள
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ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . ஒ  ெநா க்   ன்பாக, ஒ  ெமய்யான இனிய ெமன்ைமயான 
உணர்  உங்கள்  ேமலாக வந்த . அ  சரியா? அ சரி என்றால் உம் ைடய கரத்ைத 
உயர்த் ங்கள் . பா ங்கள்? நான் சரியாக அைதேய ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  க் ேறன் . சரி.

இந்த மனித ைடய கா கள்  சரியாக ேகட்கக்  டாதப க்  ஏேதா  ரச்சைன இ க் ற . 
அவ க்  ஏேதா ேமாசமான ஒன்  ேநரிட்  க் ற . ஏேதா   ந்ததற்காக அ ைவ   ச்ைச 
ஒன்  நடந்  க் ற . அதற்காகத்தான்  நான்  ெஜ க் ம்ப யாக வந்  க்  ர.் அ  சரியா 
இ க் ம் பட்சத் ல்  உங்க ைடய கரத்ைத உயர்த் ங்கள் . சரி.

அ  சரிதானா? நீங்கள்    வா க்  ர்களா? (சைபயார ்“ஆெமன் ” என் ன்றனர்).94

இப்ெபா   அைவகெளல்லாம்   த் ச் ெசால்  ற காரியம் அல்ல. அைவ 
உண்ைமயானைவ. இங்ேக பார்ப்ேபாம். இப்ெபா   அவ ைடய இ தயத் ல் ஏேதா ஒன்  
இ க் ற . அ  ேதவனா இல்ைலயாெவன்  கண்  நீங்கள்    வா க்க   ம்  ன் ர்கள் . 
நீங்கள்    ம்  ற ஏேதா ஒன்  உங்க ைடய இ தயத் ற் ள்ளாக இ க் ற . இந்தக் 
 ட்டத் ல்  இ க் ற இன்ெனா வ ம் அவ ப்பட் க் ெகாண்  க் றார.் அ  உங்கள்  
மைன ேய. அ  சரி. அவ க்  இப்ெபா   அேநக  க்க னாேல  க ம் ேவதைனேயா  
 ன்பப்ப  றாள். அ  சரியா?  (அந்த சேகாதரி ஆம் என் றாள்) அ  சரி சேகாதரி. நீ ம் 
 கமைடந்தாய். இ வ ம்  ட் ற் ப் ேபாங்கள் . இேய    ஸ்  உங்கைள  கப்ப த் னார். 
களி ர்ந்  ெகாண்  உங்கள்  வ  ல் ெசல் ங்கள் . ேதவ க்  நன்  ெசால் ங்கள் . 
 கமைட ங்கள் , கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. இப்ெபா   நம் க்ைகேயா  ங்கள், 
  வாசத்ைதக் ெகாண்  ங்கள் , சந்ேதகப்படா  ங்கள் .   வா  ங்கள் . அவைர 
  வா க் றவர்க க்  சகல ம் ைக   ம். பா ங்கள்? என்னால்  கமளிக்க   யா . நான் 
 கமளிக் றவன்  அல்ல. ஆனால் இேய   ஸ்  உங்கேளா  இப்ெபா   இங்ேக இ க் றார ்
என்  நி  த் க் ெகாண்  க் றார.்

இப்ெபா   உயர ்இரத்த அ த்தத் னாேல அவ ப்பட் க் ெகாண்  க் ற இந் யன்  அல்ல  
ெமக் கன்  ஸ் ரீசரியாக இங்ேக என்ைனப் பார்த் க் ெகாண்  க் றாள். இேய    ஸ் ைவ 
  வா க் றாயா? உன்ைன எனக் த் ெதரியா . நான் இ வைர உன்ைனக் கண்ட  ல்ைல. 
அ  சரியா? ஆனால் நீ அங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  அைத   வா த் க் ெகாண்  ந்தாய். 
இல்ைலயா? நீ உயர ்இரத்த அ த்தத் னால்  அவ ப்பட் க் ெகாண்  க் றாய் என்றால் எ ம்  
நில். இேய    ஸ்  உன்ைன  கமாக் னார்.
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அங்ேக என்ன நடந்த ? நீங்கள்  ெசால்லலாம்.  “சேகாதரன்   ரான்ஹாேம அ  
ேவதவாக் யத் ன்  ப  இல்ைலேய”, என் . ஆனால் அ  சரியாகத்தான்  இ க் ற . அவ ைடய 
வஸ் ரத்ைத ஒ  ஸ் ரீ ெதாட்டாள் . அ  சரியா?  (சைபயார ் “ஆெமன் ” என் ன்றனர்). 
இப்ெபா  , “நம் ைடய ெபல னங்கைளக்   த்  ெதாடக்  ய  ரதான ஆசாரியராய் அவர ்
இப்ெபா  ம் இ க் றார”் என்  ேவதம் ெசால்  றைத எத்தைன ஊ யக்காரர்கள் மற் ம் 
எத்தைன ேபர ்அைத   வா க்  ர்கள் ? அ  சரியா? (சைபயார ்“ஆெமன்” என் ன்றனர்) நீங்கள்  
அவைரத் ெதாட் ர்கள் என்  எப்ப  அ  ர்கள்? எப்ப ெயன்றால் அவர ் ேநற்   ரிைய ெசய்த 
 தமாகேவ இன் ம்  ரிைய ெசய்த னால்  அவைரத் ெதாட்ேடாம் என்  அ  ேறாம். ஆெமன் . 
அ  அவைர ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவராய் ெசய் ற .

அங்ேக உட்கார்ந்  க் ம் அந்த ஏைழயான ஸ் ரீ  ைடய   வாசத்ைதப் பா ங்கள்,96

ஒ  ைற ஒ  ஸ் ரீ  ட்ட  டாகச் ெசன்  அவ ைடய வஸ் ரத்ைதத் ெதாட்டாள். அவள்  
தனக் ள்ேள.  “அந்த மனிதன் உண்ைம ள்ளவர், அவர ் ேதவ ைடய  மாரன்  என்  
  வா க் ேறன்  மற் ம் அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  ஓரத்ைத மாத் ரம் ெதாட்டால் ேபா ம், நான்  
  வ ம்  ணமாேவன்  என்  ெசால் க் ெகாண்டாள்”, எத்தைன ேப க்  அந்த சம்பவம் 
ெதரி ம்? (சைபயார ் “ஆெமன் ” என் ன்றனர்). நல்ல . அவர ்அப்ப யானால்... ேவதத் ல்,   ய 
ஏற்பாட் ல் எ ெரயர ் த்தகத் ல், “நம் ைடய ெபல னங்கைளக்   த்  ெதாடக்  ய  ரதான 
ஆசாரியராய் அவர் இப்ெபா ேத இ க் றார”் என்  ெசால்  ற . அவைரத் ெதாட்ேடாம் என்  
எப்ப  அ ேவாம்? ஏெனன்றால் அவர ்ேநற்ைறய  னத் ல்  ரிைய ெசய்த  ேபால இன்ைறக் ம்  
ெசய் றார.்

இப்ெபா   இந்த ஸ் ரீ என்ைன ஒ ேபா ம் ெதாட ல்ைல என்பைத அ  ர்கள். அவள் 
என்னிடத்   ந்   ப்ப  அ   ரத் ல் இ க் றாள். ஆனால் நாம் ெதாடர்  ெகாண்  க் ற 
அந்த  ரதான ஆசாரியைர அவள் ெதாட்டாள். அ ேவ காரியம். நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் 
  வாசத்தால் அவைர அவ் தமாகத் ெதாடலாம். ஆெமன் . அவர ்மாறாதவரா  க் றார் என்  
காண   றதா? (சைபயார ் “ஆெமன் ” என் ன்றனர்). அந்த   ய ஸ் ரீைய ேகட் ப் பா ங்கள் . 
அவைள இ வைர நான் பார்த்த  ல்ைல. அவைள அ ந்த  ல்ைல. அவள் அங்ேக 
அமர்ந்  க் ற ஒ  ஸ் ரீ அவ்வள தான் .

மன்னிக்க ம் (Excuse me) ஸ் ரீேய, நாம் ஒ வ க்ெகா வர ் அந்நியர், ஆனால் இேய  
  ஸ்  நம் இ வைர ம் அ ந்  க் றார.் நீ ெசய்த காரியத்ைத ம் உன் ைடய 
வாஞ்ைசைய ம் அவர ் எனக்  ெவளிப்ப த் வார் என்    வா க் றாயா? அ  உனக்  
ெவளிப்ப த் மா? நான்  ெவ ம் உன் ைடய சேகாதரன் . எனக்  அைதக்    த் த் ெதரியா . 
அ  ஏதாவ  ஒ  வல்லைம   ந்  வர ேவண் ம். அ  இேய    ஸ்  னிடத்   ந்  தான்
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26இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

வ ம் என்    வா க் றாயா? (அந்த சேகாதரி ஆம் என் றாள்) நீ அைதச் ெசய்வாய். நீ அைதச் 
ெசய்வாய் என்  நான்   வா க் ேறன் . ஏெனன்றால் நீ ஒ    ஸ்தவள் . நல்ல . நீ என்ைன 
  வா க் றாய்...

இப்ெபா    ட்டத்  ள்ளவர்கள் நீங்கள்  எல்ேலா ம் அவைர உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் 
  வா ப் ர்களா?  (சைபயார ் “ஆெமன் ” என் ன்றனர்). நாம்   க் ன்ற இந்த மணி 
ேவைள ேல இைவகள்  எல்லாம்  சம்ப க்க ேவண் யதா  க் ற  என்    வா க்  ர்களா? 
(ஆெமன் ) நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , அ  நடப்பதற்   ன்னதாக இஸ்ரேவல் ெபற்  ந்த கைட  
அைடயாளம் அ தான். எ  எ த் க் ெகாள்ளப்பட ேவண் ேமா அ  எ த் க் ெகாள்ளப்பட்ட , 
 டப்பட ேவண் ய  எ ேவா அ   டப்பட்ட . அங்ேக அக் னி   வதற்   ன்பாக 
ெகா க்கப்பட்ட கைட  அைடயாளம் அ தான் . அ  சரிதாேன? அற் தங்க ம், 
அைடயாளங்க ம், பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷக ம், அந்நியபாைஷ ல்  ேப  ற ம் மற் ம் 
ெதய் க  கமளித்த மா ய இவற்ைற நாம் ெபற்  க் ேறாம். ஆனால் ேசாேதாம் எரிவதற்  
 ன்பாக கைட யாக இ ந்த அைடயாளம் எ ? இன் ர  நீங்கள்  பார்த் க் ெகாண்  க் ற 
இந்தக் காரியேம. ேதவன் மனித மாம்சத் ல் ேதான்  இ தயத்ைதப் ப த்  அ  றதா ம். 
இேய   ஸ்  அைதச ் ெசான்னார். ேசாேதா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபால ம ஷ மாரன்  
ெவளிப்ப ம் நாட்களி ம் நடக் ம் என்றார்.

நீங்கள் ,  “நீர ் அந்த ஸ் ரீையப் பார்த் க்ெகாண்  அவ ைடய  ந்ைதைய அ ந்  
ெகாண்  க்  ர”் என்  ெசால்லலாம். அப்ப ெயன்றால் என்     அவள் பக்கம் இ க் ம்ப  
நான்   ம்  இ க்கட் ம். பா ங்கள்? நீங்கள்  நிைனக் றைத என்னால் அ ந்  ெகாள்ள 
  யா  என்  எண்ணா  ங்கள். ஏெனன்றால் நான் அவ் த  க் ேறன் . சரி.
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ஸ் ரீேய, நான் மற்றவர்கைளப் பார்க்காதப க்  நீ இப்ெபா   இங்ேகவா. இப்ெபா   நாம் 
இ வ ம் அந்நியர்கள் . ஆனால் இேய    ஸ்  உன் ைடய  ரச்சைன இன்னெதன்  எனக்  
ெவளிப்ப த் வார் என்றால் அைத   வா ப்பாயா? அப்ப    வா ப்பாய் என்றால் உன்  
கரத்ைத உயர்த் .

நீ  க ம் பதட்டமாய் இ க் றைத நான்  காண் ேறன் . அ  சரிதான் .   ப்பாக ம யம் 
 ற்ப   ல் நீ கைளப் ற்  ேசார்ந்  ேபா ற ேநரத் ேல உனக்  எல்லாேம   த் ரமாக 
இ க் ற . நீ  ல் வாதத் னா ம் (arthritis)  ன்பப்ப  றாய்.  (அந்த சேகாதரி ஆம், சரிதான்  
என் றாள்) அ  சரிெயன்றால் உன் ைடய கரத்ைத அைசப்பாயாக.  (அ  நிச்சயமாக சரிதான் ) 
ஆம். நீ காைல ல் ப க்ைக ல் இ ந்  எ ம் ம் ேபா   க ம் ெம வாக எ ம்  றாய் . அந்த 
ேநரத் ல் அ  உனக்   க ம் க னமாக இ க் ற . அ  உண்ைம.

ஏேதா   த் ரமான ஒ  மனிதைனக் காண் ேறன் . ஒ  வா பன் ஒ வன்  ெதன்ப  றான் . 
அ  உன் ைடய மகன். அவ ைடய சரி ல்லாத மனநிைலயால்  கஷ்டப்ப  றான் . அ  
  ம்பப்  ரச்சைன னாேல நிகழ்ந்த . அ  கர்த்தர் உைரக் றதாவ . அ  உண்ைம. அப்ப  
இல்ைலயா? நீ இப்ெபா     வா க் றாயா?  (அந்த சேகாதரி ஆம் என் றாள்) 
அப்ப ெயன்றால் நீ   வா க் ற  தமாய் கடந்  ெசன்  ெபற் க்ெகாள் . கர்த்தர் உங்கேளா  
இ ப்பாராக. அவைர நம்    வா  ங்கள் . அப்ேபா  எல்லாம் சரி ஆ   ம். இப்ெபா   
உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ர்களா?  (சைபயார ் “ஆெமன் ” என் ன்றனர்) 
நிச்சயமாகேவ அவர ்உங்கைளக்   த்  எல்லாவற்ைற ம் அ ந்  க் றார.்

எப்ப  இ க்  ர்கள்  ஐயா? (அந்த சேகாதரன் , “கர்த்தர் உம்ைம ஆ ர்வ ப்பாராக”, என் றார்) 
நாம் இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர ் அந்நியர் என்  நிைனக் ேறன் .  (ஆம் ஐயா) ஆனால் 
கர்த்தரா ய இேய   ஸ்  நம் இ வைர ம் அ ந்  க் றார.்  (ஆம்) வாழ்ைக ல்  தன் 
 ைறயாக இரண்  மனிதர்களாக நாம் இ வ ம் சந் க் ேறாம். ஆனால் இங்ேக ேவ  ஒ வர ்
இ க் றார.் என் சரீரம் இப்ெபா   நிைலயற்  ஆ க் ெகாண்  க் ற . அ  என் ைடய 
ெபல னம் பா ங்கள்? ஒ  மணி ேநரம் அல்ல  அதற் ம்  ேமலாகப் ேப யேபா  அ  ஒ  ேபா ம் 
என்ைன பா க்க ல்ைல. ஆனால் ஒ  தரிசனம் என்ைன அப்ப யாகச் ெசய் ற  பா ங்கள்? 
எத்தைன ேபர ்அைதப்  ரிந்  ெகாண்டதாக உண   ர்கள்? (சைபயார ்“ஆெமன் ” என் றார்கள்)
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தானிேயல் ஒ  தரிசனத்ைதப் பார்த்த ேபா  அேநக நாட்கள்  அவ க்  தைல ேல ெதால்ைல 
உண்டா ற் . இேய வானவர்    இர ம்  ரசங் த்தார். இன் ம் ெதாடர்ந்  அேநக 
காரியங்கைள ெசய் க் ெகாண்  ந்தார,் ஆனால் அந்த ஒ  ஸ் ரீ அவ ைடய வஸ் ரத்ைத 
ெதாட்டேபா ,  “என்னிடத்   ந்  வல்லைம  றப்பட்டைத அ ந்  க் ேறன்” என்றார். அ  
சரியா?  (ஆெமன் ) அவ ைடய ெபலன் . ேதவ ைடய  மார க்ேக அப்ப  ெசய் ம் என்றால் 
பா யா ய எனக்  எப்ப   க் ம். பா ங்கள்? அ  உங்க க்  ஏேதா ஒன்ைறச ்ெசய் ற . 
ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்ல ேவண் ம் என்றால்     ட்டத்தா ம் எனக்  மங்கலாகத் 
ெதரி  ர்கள். பா ங்கள்?

எனக்  உன்ைனத் ெதரியா . ஆனால் ேதவன் உன்ைன அ வார். அவர ் உன் ைடய 
இ தயத் ல் உள்ளைவகைள எனக்  ெவளிப்ப த் வாரானால் , பா ங்கள்? இேய  
அவர்க ைடய எண்ணங்கைள அ ந்  ந்தார். அவர ்உன் ைடய இ தயத்ைத அ வார். அவர ்
உன் ைடய வாஞ்ைசைய உனக்  ெவளிப்ப த் வாெரன்றால்  நீ அைத ெபற் க் ெகாள்வாய்  
என்    வா க் றாயா?  (அந்த  சேகாதரன்  “ஆெமன் ”  என் றார்)  அங்ேக  இ க் றவர்களில்
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27இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

எத்தைன ேபர ் அைத ெபற் க் ெகாள்ேவன்  என்    வா க்  ர்கள்?  (சைபயார ் “ஆெமன் ” 
என் றார்கள்) நீங்கள்    வா ப் ர்கள்  என்றால் அ  எல்லாவற்ைற ம்    க் க் 
ெகாண் வ ம்.

உனக்  உயர ்இரத்த அ த்தம் இ க் றெதன்  உன் கரத் ன்  ேமலாக உள்ள ஏேதா ஒன்  
காட்  ற . அ  சரிதான். அ  ஒ  காரணத் னால் வந்  க் ற . அ  கண்டமாைல (Goiter) 
வளர்ச்  னால் ஏற்பட்ட . அ  சரிதான். நான் அவ ைடய  ர்க்கதரி  அல்ல  ஊ யக்காரன்  
என்    வா க் றாயா? (அந்த சேகாதரன் ஆம் ஐயா நான்   வா க் ேறன்  என் றார்) அவர ்
உம்ைம அ வார் என்    வா க்  ரா? (ஆெமன் ) நீர ்ஏேதா ஒ  நன்ைமயான காரியத் க்காக 
 ணமைடய   ம்   ர.் நீர ்ஒ   ஷனரியாக இ க்க   ம்   ர.் உம் ைடய பத  மத் ய 
அெமரிக்கா ல் இ க் ம். அ  சரியா?   வாளர். ஓ ம் நீர ்   வ மாய் உம் ைடய    
இ தயத்ேதா ம் அவைர   வா ப் ரா?   வா  ம். நீர ்ேபாய்  கத்ைதப் ெபற் க் ெகாள் ம். 
இேய    ஸ்  உம்ைம  கப்ப த் வார்.

நீங்கள்    வா க்  ர்களா?  (சைபயார ் “ஆெமன் ” என் றார்கள்) எத்தைன ேபர ் இேய  
  ஸ்  ேநற் ம், இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் இ க் றார ் என்    வா க்  ர்கள்? 
(ஆெமன் ) அவர ் இங்  இ க் றார ் என்    வா க்  ர்களா?  (ஆெமன் ) இப்ெபா   நான்  
உங்க க்  ேவெறா  வசனத்ைதக் ெகா க்கட் ம்.  “நீங்கள்  உலகெமங் ம் ேபாய், சர்வ 
  ஷ் க் ம்   ேசஷத்ைதப்  ரசங்  ங்கள் ,   வாச ள்ளவனா  ஞானஸ்நானம் ெபற்றவன்  
இரட் க்கப்ப வான் ;   வா யாதவேனா ஆக் ைனக் ள்ளாகத்  ர்க்கப்ப வான் . 
  வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்   ன்ெதாட ம்” என்  இேய  ெசான்னார். 
அ சரியா? (சைபயார ் “ஆெமன் ” என் ன்றனர்) என் நாமத் னாேல  சா கைளத்  ரத் வார்கள் . 
நவமான பாைஷகைளப் ேப வார்கள்; சர்ப்பங்கைள எ ப்பார்கள்; சா க்ேக வான 
யாெதான்ைறக்   த்தா ம் அ  அவர்கைளச் ேசதப்ப த்தா ;  யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள 
ைவப்பார்கள், அப்ெபா   அவர்கள் ெசாஸ்தமாவார்கள் என்றார். எத்தைன ேபர ்அ  உண்ைம 
என்  அ  ர்கள் . (ஆெமன்)
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அவர ் ேமேல எ த் க் ெகாள்ளப்பட்டேபா  கைட யாக அவ ைடய உதட்   ந்  
 றப்பட்டவார்த்ைத என்ன? “அவர்கள்  யா யஸ்தர் ேமல் கரங்கைள ைவப்பார்கள், அப்ெபா   
அவர்கள்  கமாவார்கள்” அ  சரியா? (ஆெமன் ) நீங்கள்    வா க்  ர்களா? (ஆெமன் ) எத்தைன 
  வா கள்  இங்ேக இ க்  ர்கள்? பார்ப்ேபாம். அ  சரி. இப்ெபா   நீங்கள்  ேதவ ைடய 
அற் தத்ைதக் காண   ம் னால் இங்ேக நீங்கள்  கா ம்ப  ெவளிப்பட்ட  இேய    ஸ்  
என்  நான்  ெசால்  றைத   வா  ங்கள் . அப்ப ெயன்றால் உங்க ைடய ைககைள 
இன்ெனா வர் ேமல் ைவ ங்கள் . ெவ மேன ைககைள இன்ெனா வர் ேமல் ைவ ங்கள் . அ  
என்ன ேகாளாறாக இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல பக்கத்   க் றவர ் ேமலாக உங்கள்  ைககைள 
ைவ ங்கள் . பா ங்கள் அ  என் ைடயதல்ல, அ  உங்க ைட .  “இந்த அைடயாளங்கள்  
 ல் யம்  ரான்ஹாைம  ன் ெதாட ம்” என்  ெசால்ல ல்ைல. அ  “அவைர 
  வா க் றவர்கைளப்  ன் ெதாட ம்”, “அப்ெபா   அவர்கள்  யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள 
ைவப்பார்கள்” என்  ெசால்   க் ற .

இப்ெபா   இேய  நம் மத்  ல்   க் றார ் என்    ப் யைடந் ர்களா? ஆெமன்  என்  
ெசால் ங்கள்.(சைபயார ் “ஆெமன் ” என் ன்றனர்) ஏெனன்றால் வாக் க்  ெகா த்தவர் இங்ேக 
இ க் றார.் இப்ெபா   நீங்கள்  ைககைள ேமேல ைவத்தவர்க க்காக ெஜ  ங்கள் . பா ங்கள், 
நீங்கள்  அவர்க க்காக ெஜ  ங்கள் . பா ங்கள்  உங்க க்காக ெஜ க்கா ர்கள். 
மற்றவர்க க்காக ெஜ  ங்கள் . ஏெனன்றால் அவர்கள் உங்க க்காக ெஜ க் றார்கள் . 
பா ங்கள், இப்ெபா   அவர ் இங்ேக இ க் றார ் என்  அ  ர்கள். அவர ் வாக்  
ெகா த்  க் றார.் அவர ்இங்ேக ஜனங்க க்   ன்பாக நின்  ெகாண்  அ  உண்ைம என்  
உ  ப்ப த் வார ் என்றால், நீங்கள்     இ தயத்ேதா ம் அைத   வா  ங்கள் .இப்ெபா   
நான் உங்கள்  யாவ க்காக ம் ெஜ க்கப்ேபா ேறன் . மற் ம் நீங்கள்  ஒ வ க்ெகா வர ்
ெஜ க் ம் ேபா  நம்    இ தயத்ேதா ம்   வா ப்ேபாமாக.
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எங்க ைடய பரேலாகப்  தாேவ நீர ் இன் ர  இங்ேக இ ப்ப னாேல எங்க ைடய 
உள்ளெமல்லாம்   ர்ப்பைட ற . நீர ் இங்ேக இ க்  ர.் இேதா உம்ைம   வா க் ற 
 ள்ைளக ைடய இடத் ற்  வரக் டாதப க்   க தாழ்ைம ள்ளதாகேவா, அல்ல   க 
மகத்தானதாகேவா அல்ல   ரமாகேவா ஒ  இட ம் இல்ைல. ஓ, பரேலாகத் ன்  மகத்தான 
ேதவேன, நீர ் இேய    ஸ் ைவ பரி த்தஆ  ன்   பத் ேல அ ப்  அவர ் இங்  க் றார ்
என் ம், ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்  அைடயாளங்கண்  
ெகாள்ளப்பட்  அைத உம் ைடய  ள்ைளகள்    வா க் றார்கள் . நான் அவர்க க்  
உம் ைடய வார்த்ைதையக் ெகா த்  க் ேறன் . நீர ் உம் ைடய வார்த்ைதைய 
உ  ப்ப த் னீர.்
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இப்ெபா   அேநக  யா யஸ்தர்கள்  இ க் றார்கள் . அவர்கள் உற்சாகப்பட்  க் றார்கள். 
சந்ேதாஷமாய் இ க் றார்கள் . இேதா இந்த   வா கள் , இந்த   வா க் ற  ள்ைளகள்  
தங்க ைடய ைககைள  யா ப்பட்ட சேகாதரன்  அல்ல  சேகாதரி ன்  ேமலாக 
ைவத்  க் றார்கள் . அவர்கள்   வாசத் டன்  அவர்க க்காக ெஜ க் றார்கள் . மற் ம் 
ேதவேன நீர ் வாக்  ெகா த்  க்  ர.் அ  உம் ைடய வார்த்ைத. இப்ெபா   உம் ைடய 
ஊ யக்காரனா ய நான்  இந்த  ஆராதைனைய,    வா களா ய  நாங்கள்   சா க்  சவா  ம்
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இச்ெசய் கள்

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

28இேய   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்

நிைலக்  ெகாண்  வ  ேறன் . அவன் எப்ெபா  ேம தான் ெசய்வ  ேபாலேவ அவனால்   ந்த 
மட் ம் எங்கைள ஏமாற்  வ  றான் . நாங்கள்  இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார் என் ம் இன் ர  எங்கள்  மத்  ல் அவர ்   ப்பவராய் இ க் றார ்
என் ம்   வா க் ேறாம். மற் ம் நாங்கள்  எங்க ைடய ைகைய ஒ வர ் மற்றவர ் ேமல் 
ைவப்ப ன்   லம் அவ ைடய கட்டைளக க்   ழ்ப்ப  ேறாம்.

சாத்தாேன, அவர்கைள கட்ட ழ்த்    . இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல அவர்கைள 
 ட்  ெவளிேய வா. ேதவ ைடய ம ைமக்காக இந்த ஜனக் ட்டம் ேபாவார்களாக. சாத்தாேன 
அவர்கைள கட்ட ழ்த்   . உ ர்த்ெத ந்    க் ற ேதவ ைடய  மாரனா ய இேய  
  ஸ்  ன்   ரசன்னத்   ந்  கட்டைள   ேறன் . அவர்கைளப் ேபாக   . இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ேல ேதவ ைடய ம ைமக்காக அவர்கைள  ட்  ெவளிேய வா.
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இங்ேக இ க் ற ஒவ்ெவா  நப ம் இேய   ஸ்  தன் ைடய வார்த்ைதைய காத் க் 
ெகாண்டாெரன் ம், நம் மத்  ல் வந்  க் றார ்என் ம், அவர ்வாக்  ெகா த்த னாேல இங்ேக 
இ க் றார ் என் ம் உண   ர்களா? அவர ்இங்ேக தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார.் 
க ேலயா ேல நடந்த அேத கர்த்தரா ய இேய  தான் இங்  இ க் றார ் என் ம் அவர ்
தன் ைடய எல்லா வார்த்ைதகைள ம் காத் க் ெகாள்  றார ் என் ம்   வா க்  ர்களா? 
மற் ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதேயா  தங்கைள அைடயாளப்ப த் க் ெகாள் ம்ப யாக யாேரா 
ஒ வர ்அதாவ  ஒ    வா  அவ ைடய ைககைள உங்கள்  ேமலாக ேபாட்ட னாேல நீங்கள்  
இப்ெபா    கமானீர்கள்.  ற்றத்ைத உண்  பண்  ற சாத்தாேன நீ அவர்கைள இன் ம் 
  த் க் ெகாண்  க்க   யா . ேதவன் அவ ைடய வார்த்ைதைய காத் க் ெகாள் றார ்
என்ப ல் உங்க ைடய   வாசம்  ைற ம் ேபா  உங்க ைடய நம் க்ைக தளர்ந்  ேபா ற . 
எ ம்  நின்  உங்க ைடய  கத்ைத ஏற் க் ெகாள் ங்கள் .   வா க் ற யாவ ம் உங்கள்  
பாதங்களிேல எ ந்  நில் ங்கள் . கர்த்த ைடய நாமம் ஆ ர்வ க்கப்ப வதாக. உங்க ைடய 
கரங்கைள உயர்த்  அவைரத்    ங்கள் . இேய   ஸ்  ன்  நாமத் னாேல நீங்கள்  
 கமானீர்கள்.

(சரி ேடானி வா ம்).


