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நநாம நமமுடடைய தடலகடள தநாழ்த்ததியயிருக்கதின்றதநான வவேடளயயில,

அவேவரநாடு வபேசுமபேடியநாய ஒரு சதில நதிமதிடைம நதின்றவேநாற இருக்கலநாம.

எங்கள பேரவலநாகப பேயிதநாவவே,  இந்த சதிகநாவகநா பேட்டைணத்ததிற்க
சுவேயிவசஷத்டத சமர்பபேயிக்கமபேடி,  மலீண்டும ஒரு முடற இங்க
வேருமபேடியநான வநரத்டத நநீர் ககநாடுத்தடமக்கநாக உண்டமயநாகவவே
நன்றதியுளளவேர்களநாக இருக்கதிவறநாம.  ஏகனனனில சதிக்கநாவகநா மக்கள
இரட்சதிக்கபபேடுவேடத கநாணவவேண்டும என்பேவத இங்களள
கதிறதிஸ்தவேர்களுடடைய உளளத்ததில இருக்கதிறத. வமலும பேயிதநாவவே, நநீர் எந்த
ஒரு மனனிதடனயும முதலநாவேத இழுத்தக் ககநாளளநாவேயிட்டைநால ஒருவேனும
உமமதிடைத்ததில வேரநான் என்ற இவயசு கசநான்னடத நநாங்கள
அறதிந்ததிருக்கதிவறநாம.

இபகபேநாழுத இந்த பேட்டைணத்ததில இருக்கதின்ற முன் கறதிக்கபபேட்டை
வேயித்த ஒவ்கவேநான்றம,  இச்சுவேயிவசஷத்ததின் கவேளனிச்சத்டத கபேறக்
கூடைநாதபேடி,  அடவேகடள எததினநாலும தடுக்க முடியநாத என்ற
வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறநாம.  நநீர் அடத எங்களுக்க அருளவே நீரநாக ஆண்டைவேவர.
அடவேகளனிடைம இத கசன்றடடைகதிறடத உறததிபபேடுத்தமபேடி நநீர்
கவேனனிபபேபீரநாக.  நநீர் இந்த கசயததிடயக் ககநாடுபபேபீரநாக.  மற்றம
இச்சுவேயிவசஷத்ததின் கவேளனிச்சத்டத எத (யநார்)  கநாண வவேண்டும என்ற நநீர்
நதியமதித்தநீவரநா அடவேகடளக் ககநாண்டுவேர உமமநால கூடும என்ற
வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறநாம.

ஆகவவே பேயிதநாவவே,  நநாங்கள எங்களுடடைய கவேளனிச்சத்டத பேயிரகநாசதித்த
எங்களுக்கத் கதரிந்தவேடகயயில இந்த மகத்தநான மநாடல வநர
சுவேயிவசஷத்டத ககநாண்டுவேருமபேடி எங்களுடடைய முயற்சதிகடள முன்
டவேக்கதிவறநாம.  ஆனநால பேநாவேத்ததின் அடலகள உண்டமயயிவல பேநாயந்த
வேருகதிறத.  அவேயிசுவேநாசம எபபேக்கத்ததிலும இருக்கதிறத.  ஓ,  அவநக வேயித
ககநாடூரமநான கநாரியங்கள எங்கடள வநருக்க வநர் சந்ததிக்கதிறத.  ஆனநால
எங்களுக்க ஒரு நதிச்சயம உண்டு. 'கவேளளம வபேநால சத்தரு வேருமவபேநாத,



கர்த்தருடடைய வேநார்த்டத அவேனுக்க வேயிவரநாதமநாய தரத்டத உயர்த்தவேநார்“
என்ற நநீர் எங்களுக்க வேநாக்கத்தத்தம கசயததிருக்கதிறநீர் பேயிதநாவவே. அதற்கநாக
உமக்க நன்றதிகசலுத்தகதிவறநாம.

இபகபேநாழுத,  நநாங்கள நதிடலவேரபபேடுகதிற வவேடளயயில எங்களுக்க
இந்நநாளனில உதவேயி கசயவே நீரநாக.  இங்வக அருடமயநான பேநாடைலகள மற்றம
சநாட்சதிகள மூலம,  இன்னும நடைந்த யநாவேற்றதின் மூலமும,  நநீர் ககநாடுத்த
இந்த கநாடல வவேடளயயின் யூபேயிலதிக்கநாக உமக்க நன்றதி கசலுத்தகதிவறன்.

இபகபேநாழுத இந்நநாளுக்கரிய கபேலடனப கபேற்றக் ககநாளளுமபேடி நநாங்கள
தநாவம உமமுடடைய வேநார்த்டதடய வநநாக்கதிப பேநார்பவபேநாமநாக.  இடத
இவயசுவேயின் நநாமத்ததில வகட்கதிவறநாம.ஆகமன்.
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நநீங்கள அமரலநாம.

நநான் வேந்த உங்கவளநாடு இருக்கமபேடி நநீங்கள எனக்க ககநாடுத்த
அருடமயநான அன்பேயின் அடழைபபேயிற்கநாக உங்களுக்க நன்றதி
கசலுத்தகதிவறன். இபகபேநாழுத இங்வக பேநாடைல பேநாடின சதிறதிய கபேண்மணயிக்க
நன்றதி கசலுத்த வேயிருமபுகதிவறன். அந்த பேநாடைல மதிக அருடமயநாய இருந்தத.

அவேர்கள பேநாடுகதிறடத இதவவே முதல முடற வகட்கதிவறன் என
நதிடனக்கதிவறன்.  அங்வக நமமுடடைய சவகநாதரன் கமல ஜநான்சனும
இருக்கதிறநார்.  அவேரிடைம 'என்டன நதிடனவ கூறம“  என்ற பேநாடைடல
பேநாடுமபேடி வகட்டுக் ககநாண்வடைன்.  இந்த பேநாடைடல எங்களுடடைய வே நீட்டிவல
ககநாண்டிருக்கதிவறன்.  இன்கனநாரு வேயிடச அடத வகட்டை வேயிருமபுகதிவறன்.

இந்தப பேநாடைலகடளச் சநார்ந்த பேயிலலதி பேநால வேநாழ்ந்த ககநாண்டிருக்கதிறநான்
என நதிடனக்கதிவறன்.  அவேன் அலுவேலகத்ததில இருக்கம வபேநாத,  உலகம
முழுவேததிலுமதிருந்த வேந்த வபேநாகதிற மக்களுக்க இந்த பேநாடைலகடள
கதநாடைர்ந்த வபேநாடுவேநான்.  அந்த அலுவேலகத்ததிற்க நநீங்கள
வேருவே நீர்களநானநால,  நநாடைநாவேயிவல கமல ஜநான்சன் பேநாடுகதிறடத அடிக்கடி
வகட்டுக் ககநாண்வடை இருபபேபீர்கள.

நநானும எபகபேநாழுகதலலநாம வேயிடைநாயத்த கடளத்த வபேநாகதிவறவனநா,
உடைவன வபேநாய அடறயயிவல எங்வகயநாவேத ஒரு இடைத்ததில அமர்ந்த,  ஒலதி
கபேருக்கதி ஒன்டற ககநாண்டு வேந்த ததிருமபேவம அந்த பேநாடைலகடளக்
வகட்வபேன்.
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ஆகவவே இபபேடிபபேட்டை பேநாடைகர்களுக்கநாக நநாமமதிகவம
நன்றதியுளளவேர்களநாக இருக்கதிவறநாம.

வமலும நநாம இந்த வயநார்தநான் நததிடயக் கடைந்த அக்கடரக்க வபேநாகம
வபேநாத அந்த வநரம எபவபேர்பேட்டைதநாயயிருக்ககமன சதிந்ததித்தக்
ககநாண்டிருக்கதிவறன்.  அங்வக கமல ஜநான்சன் அவேர்கள அவேருடடைய
கபேநான்னநான கரடல ககநாண்டு,  எயனநார் எக்கபேர்க் மற்றமஅக்கடரக்க
கடைந்த வபேநான மகத்தநான பேநாடைகர்கவளநாடு இடசந்த பேநாடுகதிறடத வகட்க
ஆடசப பேடுகதிவறன்.  ஆகவவே நநாம அந்த வநரத்ததிற்கநாக தநான் கநாத்தக்
ககநாண்டிருக்கதிவறநாம.

வமலும இங்கதிருக்கதின்ற என்னுடடைய அருடமயநான நண்பேர்,  டைநாக்டைர்
லலீகவேயல அவேர்களுக்க நன்றதி கசலுத்தகதிவறன்.  அவேர் முன்னநாள
பேநாபடிஸ்டு ஊழைதியக்கநாரரநாக இருந்தவேர்.  அவேர் ஒரு சதிறந்த பேண்டிதர்
மற்றம அருடமயநான நபேர்.  நநான் இங்க வேருவேதற்க முன்னவர,  அவேர்
வேந்த,  அவேருக்க கதரிந்த வேயிதநானத்ததில ஒரு வேநாரம இங்க ஊழைதியம
கசயதநார். அத இந்த கூட்டைத்ததிற்க மதிக உதவேயியநாய இருக்கதிறத.
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கபேநாதவேநாக,  நநாங்கள வேயியநாததியஸ்தர்களுக்கநாக கஜபேயிக்கதிற

ஆரநாதடனகடள ககநாண்டிருக்கம வபேநாத,  அடத 'சுகமளனிக்கம
ஆரநாதடன“  என்ற அவனகமுடற மக்களுக்க முன்பேநாக
கசநாலலதியயிருக்கதிவறநாம.  கசநாலலப வபேநானநால,  எங்களநால எந்த
மக்கடளயும சுகபபேடுத்த முடியநாத.  நநாங்கள கவேறம மக்களுக்க
கஜபேத்டத மநாத்ததிரம ஏகறடுக்க முடியும என்ற அறதிவவேநாம.

சதில நநாட்களுக்க முன்பு யநாவரநா ஒருவேர் என்னனிடைத்ததில வேந்த,

'சவகநாதரன் பேயிரநான்ஹநாம, நநீங்கள இன்னநார் இன்னநாடர சுகபபேடுத்ததின நீரநா?“

என்ற வகட்டைநார்.
அதற்க நநான் 'என்னுடடைய வேநாழ்க்டகயயில இத வேடர ஒரு நபேடரக்

கூடை சுகபபேடுத்தவேயிலடல.  ஆனநால சதில கஜபேங்களுக்க நநான் வநரடியநான
பேததிலகடள கபேற்றதிருக்கதிவறன்.  ஏகனனனில இவயசு வேநாக்கத்தத்தம
கசயததிருக்கதிறநார் மற்றம அடத நநான் வேயிசுவேநாசதித்வதன்“ என்வறன்.
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இபகபேநாழுத இந்த மகத்தநான நபேரநாகதிய பேரிசுத்த ஆவேயியயின் புடகபபேடைம

'உன்டன வேழைதி நடைத்த அக்கதினனி ஸ்தமபேம உனக்க முன் கசலலும“  என்ற



யநாத்ததிரநாகமம 13:  22-ல அலலத 21-ல கசநாலலபபேட்டைபேடி அன்கறநாரு
இரவேயில எடுக்கபபேட்டைத என் நதிடனவேயிற்க வேருகதிறத.  வமநாவசவயநாடு
இருந்த அந்த அக்கதினனி ஸ்தமபேவம,  அந்த மக்களுக்க முன்பேநாகவம
கசன்றத.

அதன் பேயிறக அத வதவே கமநாரனநாகதிய இவயசு என்ற நபேருக்கள
பேயிரத்ததியட்சயமநான வபேநாத,  அவேர் வதவேனனிடைத்ததிலதிருந்த வேந்தவேர் என்றம
வதவேனனிடைத்ததிற்வக ததிருமபுகதிறநார் என்றம கசநான்னநார்.  அதன் பேயிறக அவேர்
வமவல ஏகறடுத்தக் ககநாளளபபேட்டு ததிருமபேவம இறங்கதி வேந்தவபேநாத,  அத
பேரிசுத்த பேவலுக்க மதிக மகத்தநானதநாய இருந்தத.

அங்வக அவேன் தநாக்கபபேட்டு ககீவழை வேயிழுந்தநான்.  இச்சமபேவேம,  அவேன்
பேரிசுத்த பேவலநாக மநாறவேதற்க முன்னர் நடைந்தத.  அவேன் ஒரு யூதனநாக
இருக்கம பேட்சத்ததில,  'ஆண்டைவேவர'  என்ற அடழைக்க வேநாயபவபே இலடல.

''ஆண்டைவேவர நநான் என்ன கசயய சதித்தமநாய இருக்கதிறநீர்?“  பேநார்த்தநீர்களநா?
அந்த அக்கதினனி ஸ்தமபேம தநான் அவேருடடைய மக்கடள பேயின் கதநாடைர்ந்தத
அலலத வேழைதி நடைத்ததினத என்ற அறதிந்ததிருந்தநான்.  ஆடகயநால தநான்
அவேன் அடத ''ஆண்டைவேவர”  என்ற அடழைத்தநான்.  'நநீர் யநார்?  நநான் என்ன
கசயயச் சதித்தமநாயயிருக்கதிறநீர்“ என்றநான்.

அதற்க அவேர் 'நநான் இவயசு“ என்றநார்.
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அதவவே இந்த கடடைசதி மணயிவவேடளயயிவல ததிருமபேவம நமமதிடைம

வேந்ததிருக்கதிறடத கநாண்கதிவறநாம.

அத அன்கறநாரு இரவேயில,  கடைக்ஸநாசதிலதிருக்கம,  ஹஹூஸ்டைன்
பேட்டைணத்ததில முதன் முடறயநாக அததிகநாரப பூர்வேமநாக எடுக்கபபேட்டைத.

அபவபேநாத ஒரு பேநாபடிஸ்ட் ஊழைதியக்கநாரர் கதயவே நீக சுகமளனித்தடல கறதித்த
டைநாக்டைர் பேநாஸ்வேர்த் அவேர்களனிடைம வேயிவேநாததித்தக் ககநாண்டிருந்தநார்.
உங்களனில அவனகர் அங்கதிருந்ததிருக்கக்கூடும.  நநான் ஒரு கதயவே நீக
சுகமளனிக்கதிறவேன் என்ற டைநாக்டைர் கபேஸ்ட் அவேர்கள கூறதினநார்.
அதற்க நநான்,  'நநான் சுவேயிவசஷத்டத பேயிரசங்கதித்த,  வேயியநாததியஸ்தடர

இவயசு சுகமநாக்ககதிறநார் என்ற வவேதவேநாக்கதியம கசநாலலுகதிறபேடி,  நநான்
வேயிசுவேநாசதிக்கதிறத என்டன ஒரு கதயவே நீக சுகமளனிக்கதிறவேரநாக
ஆக்ககமன்றநால,  இரட்சதிபடபே வேயிசுவேநாசதிக்கதிற மனனிதடனயும ஒரு
கதயவே நீக இரட்சகரநாக ஆக்க வவேண்டுவம,  ஏகனனனில இதவம அவத



வவேதவேநாக்கதியம தநான்“  என்வறன்.  வதவேன் கயவகநாவேநாயபீவர-யநாகவம,

கயவகநாவேநா ரநாஃபேநா-வேநாகவம இருக்கதிறநார்.
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அவேருடடைய எலலநா மலீட்பேயின் கூட்டுப கபேயர்களும இவயசு

கதிறதிஸ்தவக்கள பேயிரததிநதிததித்தவேப பேடுத்தபபேட்டிருந்தத. அததிலதிருந்த தநான்,

வதவேன் யநார்,  என்பேடத எடுத்த கவேளனிபபேடுத்ததி வபேநாற்றதினநார்கள.  இந்த
மகத்தநான தன்டமககளலலநாம,  அவேர் வதவேனநாவேதற்க முன்னவர
அவேருக்கள இருந்தன.  வதவேன் என்றநால ஆரநாதடனயயின் கபேநாருள.  அவேர்
அவ்வேயிதம ஆவேதற்க முன்னவர அவேர் வதவேனநாகவவே இருந்தநார்.  அவேர்
நதித்ததியமநானவேர்.  இந்த தன்டமககளலலநாம அவேருக்கள இருந்தன.

அததிலதிருந்ததநான்,  அவேர் பேயிதநா,  கமநாரன்,  இரட்சகர் மற்றம
சுகமளனிக்கதிறவேர் என்ற கவேளனிபபேடுத்ததிக் கநாட்டைபபேட்டைத.

ஆகவவே வதவேனுடடைய இரட்சதிக்கம தன்டமயயின் மூலம நநாம
இரட்சதிபபேயின் உறததிடயயும, இவ்வேயிதமநான ஐக்கதியத்டதயும களனிகூறமபேடி
நமக்க ககநாடுக்கபபேட்டை அருடமயநான வநரத்ததிற்கம,  சதிலநாக்கதியத்ததிற்கம
நநாம நன்றதியுளளவேர்களநாக இருக்கதிவறநாம.  அவேருடடைய நநாமம
ஸ்வதநாத்தரிக்கபபேடுவேதநாக.
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இபகபேநாழுத, நம மத்ததியயில இருக்கம சவகநாதரர் கவேயல அவேர்களுக்க

நன்றதி கசலுத்த வேயிருமபுகதிவறன்.  இந்த கநாரியங்கடள வேயிளக்கவேதற்க
அவேர் ஏதவேநானவேர்.  நநான் வவேதபேநாண்டித்ததியம கபேற்றவேன் அலல என்ற
எந்த நபேருக்கம கதரிந்தகதநான்ற.  எனக்க கலவேயி அறதிவ கதிடடையநாத.

இங்வக,  மூடி வவேதநாகம பேளளனியயிலதிருந்த வேந்ததிருக்கம அருடமயநான
சவகநாதரன் எழுந்த நதின்றவபேநாத 'ஆ,  எனக்கம அந்த டபேயடனப வபேநால
கலவேயி இருந்ததிருந்தநால நலமநாயயிருக்கவம“  என எண்ணயிவனன்.  இந்த
தரிசனத்டத ககநாடுத்த வதவேன்தநாவம அவேடர இன்னும பேயன்பேடுத்தவேநார்
என நமபுகதிவறன்.  இந்த ஊழைதியப பேநாடதயயிவல எனக்வகநா வேயதநாகதிக்
ககநாண்டிருக்கதிறத.  இவ்வவேடளயயில இந்த வேநாலதிபேர்கள இபவபேநாத
இருக்கதிறடத கநாட்டிலும மதிக வேலலடமயநான வேயிதநானத்ததில இந்த
சுவேயிவசஷத்டத எடுத்தச் கசலவேநார்கள.

இன்னும சந்தததிகள கடைந்த வபேநாயக்ககநாண்டிருக்க,  எததிரியநானவேனும
கநருங்கதிக் ககநாண்டிருக்கம வவேடளயயில,  நநாம கடடைசதியயிவல



கதிறதிஸ்தடவே சந்ததிக்கம மட்டும,  வதவேன் தன்னுடடைய தரத்டத உயர
உயர உயர எழுபபேயிக் ககநாண்வடை இருபபேநார்.  எபபேடியநாயயினும அவேடரவய
நநாம கநாணுமபேடி எததிர் வநநாக்கதிப வபேநாயக் ககநாண்டிருக்கதிவறநாம.
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இபகபேநாழுத,  இந்த வேநாரத்டதயும,  இக்கூட்டைங்கள

முடிவேடடைவேடதயும நதிடனவேயில ககநாண்டிருங்கள.  இந்த கூட்டைங்களுக்க
எலவலநாரும அடழைக்கபபேடுகதிறநீர்கள -  எலலநா ஸ்தநாபேனங்களுக்கம கூடை.

இபகபேநாழுத எனக்க தருணம இருக்கமகபேநாழுவத இடத கசநாலலட்டும.

நநான் அந்த மக்களுக்க (ஸ்தநாபேனங்களுக்க)  வேயிவரநாதமநாக இருக்கதிவறன்
என்ற நநீங்கள ஒரு வபேநாதம உங்களுடடைய சதிந்டதயயிவல ககநாண்டிருக்க
வவேண்டைநாம. அந்த மக்கடள நநான் வநசதிக்கதிவறன். ஐக்கதியத்டத உடடைபபேத
ஸ்தநாபேனத்ததின் அடமபபுகள தநான். அத தநான்...

இபகபேநாழுத நநான் கதன் ஆபபேயிரிக்கநாவக்க வபேநாகபவபேநாகதிவறன்.  அங்வக
நநான் கடைந்த முடற இருந்தததினனிமதித்தம இந்த அடழைபடபே மறபேடியும
எனக்க ககநாடுத்ததிருக்கதிறநார்கள.  ஏகனனனிலஅங்வக முழு சுவேயிவசஷ
வேயியநாபேநார சங்கத்ததின் நபேர்களனில சதிலர் அங்க இருக்கதிறநார்கள.  நநான் இந்த
முழு சுவேயிவசஷ வேயியநாபேநார சங்கத்டத தவேயிர எந்த ஸ்தநாபேனத்டதயும
வசர்ந்தவேன் அலல.  ஏகனனனில இத ஸ்தநாபேனம அலல.  இதவம
ஸ்தநாபேனமநாக ஆககமன்றநால,  நநான் நதிச்சயமநாகவவே இததிலதிருந்த கதிளமபே
வவேண்டியயிருக்கம. ஏகனனனில இதவம ஒரு அடமபபேநாக மநாறம. கூட்டைநாக
வசர்ந்த கசயவேத தவேறலல ஆனநால ஒரு அடமபபு தவேவற.
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அங்வக,  ஆபபேயிரிக்கநாவேயிவல கதிழைக்க பேகததியயிலதிருக்கம மக்கள

கூட்டைத்ததினர் ஆங்கதில கமநாழைதி வபேசக் கூடியவேர்கள.  அவேர்கள
கபேந்தவகநாஸ்வத அசமபேளனிஸ் ஆப கநாட் கழுடவே வசர்ந்தவேர்கள.  வமற்க
பேகததியயில வேசதிக்கதிறவேர்கவளநா ஆபபேயிரிகநான்கள.  அவேர்கள வபேநாயர்
பேழைங்கடியயின மக்கள கூட்டைத்ததினர். அவேர்கள அந்த இடைத்ததில கடிவயறதின
டைட்சு மக்களநாவேநார்கள.அவேர்கள ஆபபேயிரிக்கநாவேயின் அபவபேநாஸ்தல
ஊழைதியத்டத வசர்ந்தவேர்கள.  அவேர்கள அடத A.F.  of  M  (அபவபேநாஸ்தல
வேயிசுவேநாச ஊழைதியம)  என்ற அடழைக்கதிறநார்கள.  அவேர்களனிவல இரண்டு
வேடகயநான மக்கள இருக்கதிறநார்கள. இரண்டு பேயிரிவகள.



அவேர்கள இருவேருவம முமமுழுக்க ஞநானஸ்நநானம ககநாடுக்கதிறநார்கள.

அததில ஒரு கூட்டைம மூன்ற முடற தடலடய முன்பேக்கம சநாயத்த
ககநாடுக்கதிறநார்கள என்ற நதிடனக்கதிவறன்.ஒரு முடற பேயிதநாவக்கம,

இன்கனநாரு முடற கமநாரனுக்கம,  மற்கறநாரு முடற பேரிசுத்த ஆவேயிக்கம
ககநாடுத்த அவேடர ஒருவேரநாக டவேபபேதற்க பேததிலநாக மூன்ற கடைவளநாக
மநாற்றகதிறநார்கள.  இன்கனநாரு கூட்டைம,  பேயின்பேக்கம சநாயத்த ஒரு முடற
பேயிதநாவக்கம,  இன்கனநாரு முடற கமநாரன்,  மற்றம பேரிசுத்த ஆவேயியயின்
நநாமத்ததிவல மூன்ற முடற ஞநானஸ்நநானம ககநாடுக்கதிறநார்கள. பேநாருங்கள,

ஒருமுடற பேயிதநாவக்கம இன்கனநாரு முடற கமநாரனுக்கம மற்கறநாரு
முடற பேரிசுத்த ஆவேயிக்கம ககநாடுக்கதிறநார்கள.

அததில ஒரு கூட்டைம, 'ஓ, நநாங்கள அவேருடடைய மரணத்ததிற்களளநாகம
கபேநாருட்டு ஞநானஸ்நநானம எடுத்ததிருக்கதிவறநாம. அவேர் மரித்த வபேநாத, அவேர்
முன்னநாக வேயிழுந்தநார் அலலவேநா“,  என்றநார்கள.  இன்கனநாரு கூட்டைம, 'இத
வேடர எந்த ஒரு மனனிதடனயநாவேத முகங்கபபுற அடைக்கம
கசயததிருக்கதிறநார்களநா? அவேடன பேயின்னநாகத்தநான் அடைக்கம பேண்ணுவே நீர்கள”

என்றநார்கள. அததினநால தநான் அவேர்கள பேயின்னநாக ககநாடுக்கதிறநார்கள.

அந்த பேயிரிவேயினரில இருக்கம மக்கள எனக்க கடிதம எழுததி,  அததிவல
டககயழுத்ததிட்டு 'சவகநாதரன் பேயிரநான்ஹநாம,  ஆபபேயிரிக்கநா உங்கடள
அடழைக்கதிறத.  நநீங்கள உடைனடியநாக வேந்த தயவ கசயத,  இந்த
உபேவதசத்டத எங்களுக்க வபேநாததியும“  என்றனர்.  நலலத நநான் அந்த
வேயிதமநான உபேவதசங்களுக்கநாக வபேநாக முடியநாத.  பேநாருங்கள நநான்
ஒருவபேநாதம...
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நநான் ஒரு மதிஷனரி பேநாபடிஸ்ட் ஊழைதியக்கநாரனநாக

நதியமதிக்கபபேட்டிருந்தவேன்.  ஆடகயநால,  என்னுடடைய பேநாபடிஸ்ட்
சவகநாதரர்கள வமல எனக்க அததிக மரியநாடத உண்டு.  நநான் அவேர்கடள
வநசதிக்கதிவறன்.  ஆனநால வேநார்த்டதடய கபேநாறத்தமட்டில,  இத
பேநாபடிஸ்டுக்வகநா,அலலத பேயிகரசதிபேயிவடைரியனுக்வகநா அனுபபேபபேடைவேயிலடல.

இத சடபேக்கநாக ககநாடுக்கபபேட்டிருக்கதிறத.  நநான் தன்னந்தனனியநாக
அவேர்களுக்க நடுவவே நதிற்க வவேண்டியதநாயயிருக்கதிறத.  அவேர்கடள வேயிட்டு
தனனியநாக இருக்கமபேடி அலல.  ஒரு சவகநாதரனநாக அவேர்கவளநாடு இருக்க
வேயிருமபுகதிவறன்.  இத யநாக்வகநாபு வதநாண்டின மூன்றநாவேத கதிணற்டற



வபேநால இருக்கதிறகதன்ற வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறன்.  அங்வக நநாம யநாவேருக்கம
இடைமதிருக்கதிறத.  அவ்வேயிதமநாகத்தநான் இதவம இருக்கதிறகதன்ற
வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறன்.  அந்த ஊற்றண்டடையயிவல,  வேயிருபபேமுடடைய நநாம
யநாவேருக்கம இடைம உண்டு.
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இபகபேநாழுத அவேர்கடள ''எததிரநாளனிகள“  என்ற அடழைக்க மநாட்வடைன்.

ஆனநால எனக்கம அவ்வேயிதமநான மக்கள உண்டு.  அதநாவேத கசயததிடய
ஏற்றக் ககநாளளநாத மக்கடள ககநாண்டிருக்கதிவறன்.  ஓ,  நநான் அவேர்கடள
கறதித்த தவேறநாக சதிந்ததிக்க முடியநாத.  ஏகனனனில அவத கநாரியத்டத தநான்
இவயசுவம அவேருடடைய நநாட்களனில ககநாண்டிருந்தநார்.  மற்றவேர்களும
ககநாண்டிருந்தநார்கள.  வதவேனுடடைய கசயததி ஒவ்கவேநாரு முடறயும
வேருமவபேநாத,  இந்த உலகம அடத ஒருவபேநாதம ஏற்றக் ககநாண்டைததிலடல.

ஆனநால அந்த கநாரியம ஒரு வபேநாதம அந்த நபேரின் வமல அலலத
அவ்வேயிதமநான மக்கள வமல அலலத அவ்வேயிதமநான ஸ்தநாபேனத்ததின் வமல
ஒரு தளனி கசபடபேக் கூடை ககநாண்டு வேரநாத.  அததில எந்த
மநாற்றமுமதிலடல.அதற்கநாக நநான் மதிகவம நன்றதியுளளவேனநாக
இருக்கதிவறன்.  ஏகனனனில நநான் மரணத்ததிலதிருந்த ஜநீவேனுக்கட்-

பேட்டிருக்கதிவறன் என்பேதற்கநான அத்தநாட்சதிகளனில ஒன்றநாக அதவம
இருக்கதிறத என்ற அறதிவவேன். அந்த சவகநாதரர்கள என்ன கசயதநாலும சரி,

அடதக் கறதித்த எனக்க அக்கடரயயிலடல.  அவேர்கடள நநான் இன்னும
வநசதிக்கதிவறன் பேநாருங்கள.  என்னுடடைய இருதயத்ததிவல அவேர்கடள நநான்
வநசதிக்கதிவறன்.  ஏகனனனில அத என் சவகநாதரர்களுக்கநாக வதவேன்
என்னுடடைய இருதயத்ததில டவேத்ததிருக்கம அன்பேநாகம.  இபகபேநாழுத
கர்த்தர் தநாவம ஆசகீர்வேததிபபேநாரநாக.
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இபகபேநாழுத நநாம வதவேனுடடைய வேநார்த்டதடய அணுகவேதற்க

முன்பேநாக இங்வக இருக்கதிற இந்த வேநாலதிபே ஊழைதியக்கநாரனநாகதிய என்னுடடைய
அன்பேநான நபேடர கஜபேயிக்கமபேடி வகட்க வபேநாகதிவறன்.  அவேர் ஒருவேயிதமநான
கழைபபேத்ததில இருந்தவேர்.  அவேரும அவேருடடைய அன்பேநான மடனவேயியும
எபகபேநாழுதம என்னுடடைய வே நீட்டிற்க வேருவேதண்டு.  அவேர் எபகபேநாழுதவம
ஒன்றம வபேசநாமல அடமததியநாய இருபபேநார்.  ஆனநால ஒவர ஒரு
வகளவேயிடய மநாத்ததிரம வகட்பேநார். சவகநாதரன் பேயிரநான்ஹநாம வதவேன் என்டன



ஊழைதியம கசயயுமபேடி அடழைத்ததிருக்கதிறநார்.  அடத கறதித்த நநீங்கள என்ன
நதிடனக்கதிறநீர்கள?“ என்பேநார்.
நநான் நதிச்சயமநாகவவே இந்த வேநாலதிபே மனனிதனுக்கள இருக்கம

ததிறடமகடள பேநார்த்ததிருக்கதிவறன்.  அவேர் ஒரு அருடமயநான வவேதநாகம
பேளளனியயிவல பேடித்தவேர்.  ஆனநால அவேர் ஒன்றதில மநாத்ததிரம
கடறவபேட்டைவேரநாக இருந்தநார்.  வமநாவசடயப வபேநால ஒன்றதில மநாத்ததிரம
கடறவபேட்டைவேரநாய இருந்தநார்.  வமநாவச,  எலலநா பேயயிற்சதிடயயும
கபேற்றதிருந்தநாலும ஒன்டற மநாத்ததிரம ககநாண்டிருக்கவேயிலடல.  அத அந்த
எரிகதிற முட்கசடியநாகம.  ஓர் நநாளனிவல அத தநீ பேயிடித்தத.  அந்த எரிகதிற
முட்கசடிடயத் தநான் சவகநாதரன் ரகடைல ககநாண்டிருக்கவேயிலடல.  அந்த
சவகநாதரன் அவேருடடைய சடபேடய பேட்டைணத்ததின் எலடலக்க கவேளனிவய
ககநாண்டிருக்கதிறநார்.  அத கஜபேர்சன்வேயில என்ற நதிடனக்கதிவறன்.  அத
நமமுடடைய கதிடள சடபேயயில ஒன்ற.  அங்வக வதவேனுக்ககன்ற ஒரு
உண்டமயநான ஊழைதியம கசயயபபேட்டுவேருகதிறத.  அவதநா அங்வக பேயின்னநாக
சவகநாதரன் டைநான் ரகடைல அமர்ந்ததிருக்கதிறடத பேநார்க்கதிவறன். இந்தக் கநாடல
வநரத்ததில, வதவேனநால எவ்வேயிதமநாக வேநார்த்டத பேயன்பேடுத்தபபேடை வவேண்டும
என்ற வேயிருமபுகதிறநாவரநா அந்த வேயிதநானத்ததில பேரிசுத்த ஆவேயியநானவேர்தநாவம
வேநார்த்டதடய உபேவயநாகபபேடுத்தமபேடி சவகநாதரன் எழுந்த நதின்ற
கஜபேயிபபேநாரநாக.  நமமுடடைய தடலகடள தநாழ்த்ததியயிருக்கம வவேடளயயில,

சவகநாதரன் டைநான் அவேர்கவள கஜபேயியுங்கள. (சவகநா. டைநான்ரட்கடைல அவேர்கள
கஜபேயிக்கதிறநார்) ஆம ஆண்டைவேவர. ஆகமன்.
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நநாம இபகபேநாழுத வவேதவேநாசதிபபேயிற்க நமமுடடைய வவேதத்டத

ததிருபபேலநாம.  இந்த கநாடல வவேடளயயில நநான் என்ன வபேசுமபேடி
என்னுடடைய சதிந்டதயயில ககநாண்டிருந்வதவனநா அடத இந்த 'வேயியநாபேநார
புருஷர்களனின் சத்தத்டத“  வகட்டைபேயின் மநாற்றதிவேயிட்வடைன்.  இடதக் கறதித்த
நநான் ஒரு சதின்ன வயநாசடனடயக் ககநாண்டிருக்கதிவறன் என்பேடத நநீங்கள
அறதிவே நீர்கள.  இபகபேநாழுத பேரிசுத்த மநாற்க பேத்தநாம அததிகநாரத்ததிற்க
ததிருபபேலநாம.  17-ம வேசனத்ததில இருந்தவேநாசதிக்கலநாம.  அந்த வேசனத்டத
தநான் இங்க எழுததி டவேத்ததிருக்கதிவறன் என்ற நதிடனக்கதிவறன்.

பேயின்பு,அவேர் புறபபேட்டு வேழைதியயிவல வபேநாடகயயில,  ஒருவேன் ஓடிவேந்த,

அவேருக்க முன்பேநாக முழைங்கநாலபேடியயிட்டு:  நலல வபேநாதகவர நதித்ததிய



ஜநீவேடனச் சுதந்தரித்தக் ககநாளளுமபேடி நநான் என்ன கசயய வவேண்டும
என்ற வகட்டைநான்,

அதற்க இவயசு: நநீ என்டன நலலவேன் என்ற கசநாலவேநாவனன்? வதவேன்
ஒருவேர் தவேயிர நலலவேன் ஒருவேனுமதிலடலவய.

வேயிபேச்சநாரஞ கசயயநாததிருபபேநாயநாக,  ககநாடல கசயயநாததிருபபேநாயநாக,

களவ கசயயநாததிருபபேநாயநாக,  கபேநாய சநாட்சதி கசநாலலநாததிருபபேநாயநாக,

வேஞசடன கசயயநாததிருபபேநாயநாக,  உன் தகபபேடனயும உன் தநாடயயும
கனம பேண்ணுவேநாயநாக என்கதிற கற்பேடனகடள அறதிந்ததிருக்கதிறநாவய
என்றநார்.
அதற்க அவேன்:  வபேநாதகவர,  இடவேகடள எலலநாம என் சதிற வேயத

முதல டகக் ககநாண்டிருக்கதிவறன் என்றநான்.

இவயசு அவேடனப பேநார்த்த,  அவேனனிடைத்ததில அன்பு கூர்ந்த:

உன்னனிடைத்ததில ஒரு கடறவ உண்டு:  நநீ வபேநாய,  உனக்க
உண்டைநானடவேகடளகயலலநாம வேயிற்ற,  தரித்ததிரருக்கக் ககநாடு,

அபகபேநாழுத பேரவலநாகத்ததிவல உனக்கப கபேநாக்கதிஷம உண்டைநாயயிருக்கம,

பேயின்பு சதிலுடவேடய எடுத்தக்ககநாண்டு என்டனப பேயின்பேற்றதி வேநா என்றநார்.
அவேன் மதிகந்த ஆஸ்ததியுளளவேனநாய இருந்தபேடியநால,  இந்த

வேநார்த்டதடயக் வகட்டு, மனமடிந்த, தக்கத்வதநாவடை வபேநாயவேயிட்டைநான்.

கர்த்தர் தநாவம வேநாசதித்த வவேதபேநாகத்வதநாடு தன்னுடடைய
ஆசகீர்வேநாதங்கடள கூட்டுவேநாரநாக.
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நநான் முழு சுவேயிவசஷ வேயியநாபேநார மக்கவளநாடு இருபபேடதக் கறதித்த,

மக்கள கபேநாதவேநாக ஒரு கருத்டதக் ககநாண்டிருக்கதிறநார்கள.

ஊழைதியக்கநாரர்கள இடத அறதிவே நீர்கள.  சதிலர் என்னனிடைத்ததில வேந்த 'நநீங்கள
ஒரு பேயிரசங்கதி என்ற கசநாலலுகதிறநீர்,  அபபேடிகயன்றநால இந்த
வேயியநாபேநாரிகளனிடைத்ததில நநீர் என்ன கசயத ககநாண்டிருக்கதிறநீர்?“  என்ற
கசநாலலுகதிறநார்கள.

அதற்க நநான் 'நநானும ஒரு வேயியநாபேநாரி தநான்“ என்வறன்.

அபபேடிகயன்றநால 'நநீர் என்ன வேயிதமநான வேயியநாபேநாரம கசயகதிறநீர்“
என்றனர்.
அதற்க நநான்,  'நதித்ததிய ஜநீவேனுக்கநான உத்தரவேநாதம“  என்வறன்.

பேநாருங்கள, கநாபபேபீடு அலல ஆனநால உத்தரவேநாதம.



இவயசுவவே என் கசநாந்தமநாம இதவவே ஆசகீர்வேததிக்கபேட்டை
உத்தரவேநாதமநாம.

மகதிடமயுளள கதயவே நீகத்தக்க இதவவே ஒரு முன்னனுபேவேமநாம,

வதவேனநால வேநாங்கபபேட்டு இரட்சதிபபுக்க வேநாரிசநாவனவன‚  அவேருடடைய
இரத்தத்ததினநால கழுவேபபேட்டு அவேருடடைய ஆவேயியயினநால பேயிறந்வதவன‚

இபகபேநாழுத இத வேயியநாபேநாரிகள கூட்டைமநாக இருபபேததினநாவல,  நநான் ஒரு
வேயியநாபேநாரிடய வபேநால வேயியநாபேநார முடறடமயயில வபேச வேயிருமபுகதிவறன்.

இங்வக இருக்கதிற வேயியநாபேநார புருஷர்களுக்கம மற்றம வேயியநாபேநார
ஸ்ததிரிகளுக்கம நநான் முதலநாவேத எடுத்த ககநாளள வேயிருமபும கபேநாருள
முதலலீடுகள என்ற கதரிவேயித்தக் ககநாளகதிவறன்.  'முதலலீடுகள“என்ற
அடழைக்கலநாம.
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இபகபேநாழுத வேயியநாபேநாரம கசயகதிற எந்த ஒரு நபேரும,  ஒரு நலல

நதிடலயநான முதலலீடுகளனின் வமவல வேயிருபபேமுடடையவேனநாய இருபபேநான்.

நநீங்கள ஒரு வேயியநாபேநாரி என்றநால நதிச்சயமநாகவவே நநீங்களும ஒரு நலல
நதிடலயநான ஒன்றதின் வமல வேயிருபபேமுடடையவேர்களநாக இருபபேபீர்கள.

வமலும ஒரு வேயியநாபேநாரி எபகபேநாழுதவம நதிடலயநான நலல
முதலலீடுகடளவய வநநாக்கதிபபேநார்த்தக் ககநாண்டிருபபேநான்.  அபபேடி கசயவேத
நலலத என்ற நநீங்கள நன்க அறதிந்ததிருக்கதிறநீர்கள.  இன்ற கநாடல
வவேடளயயிவல எனக்க கதரிந்த மதிகச் சதிறந்த முதலலீட்டடைக் கறதித்த
உங்களனிடைத்ததில வபேசப வபேநாகதிவறன்.  மற்றம இந்த 'முதலலீடுகடள“  நநீங்கள
கூர்ந்த கவேனனிக்க வவேண்டும என்ற வேயிருமபுகதிவறன்.

17
இபகபேநாழுத ஒரு வேயியநாபேநாரிக்க, 'பேரவேநாயயிலடல (வேந்தநால வேரட்டும)“

என்ற கதிடடைத்த வேநாயபபுகடள பேற்றவேத நலல ககநாளடகயநாகவவே இருக்க
முடியநாத.  கசநாலலபவபேநானநால,  இபபேடி வேநாயபபுகடள எடுபபேகதன்பேத
சூதநாட்டைமநாகம.  மற்றம வேயியநாபேநார முடறடமயயில அத தவேறநானத.  நநாம
எததின் வமலும சூதநாடை வேயிருமபேவேயிலடல.  ஏகனனனில அத சரியநானத
அலல. இங்வக சதிலர் ''ஒவர இரவேயில பேணக்கநாரர்” ஆகதிறநார்கள. உங்களுக்க
நன்றநாக கதரியும.  ககநாஞசம கூடை நதிடலவேரபபேடைநாத ஒரு தரக நதிறவேனம
வேந்த,  நநீங்கள வகட்பேதற்க அருடமயநாய இருக்கத்தக்கதநாக உங்களுக்க
மதிகச் சதிறந்தடத ககநாடுபபேநார்கள.  நநீங்கள உடைவன 'ஆ,  என்ன



அருடமயநானத“ என்ற கசநாலலதி அதற்களவள பேறந்த வபேநாவே நீர்கள. நநீங்கள
அபபேடி கசயதபேயின் நநீங்கள முதலநாவேத அறதிந்த ககநாளவேத
என்னகவேன்றநால,  நநீங்கள ஏமநாற்றமடடைந்தநீர்கள என்பேவத.  ஆனநால
ஒருவேன் நன்றநாகவம,  வேயிவவேகமுளள வேயியநாபேநாரியநாகவம இருபபேநான்
என்றநால,  அவேன் முதலநாவேத அததிக நநாட்களநாக ஸ்ததிரபபேட்டுளள
நமபேகமநான பேடழைய நதிறவேனத்டதவய கண்டுபேயிடிக்க வவேண்டும.

வமலும ஒரு வேயியநாபேநாரி அவேனுடடைய பேணத்டத அவேனுடடைய சட்டடை
டபேயயில டவேத்ததிருபபேத அவேனுக்க நலலத அலல. நநீங்கள உங்களுடடைய
பேணத்டதஉங்களுடடைய சட்டடைப டபேயயில டவேபபேபீர்ககளன்றநால அத
உங்களுக்க எந்த சமபேநாத்ததியத்டதயும ககநாடுக்கநாத.  அடத நநீங்கள
எததிலநாவேத வபேநாட்டு எங்கநாவேத கதிரிடய கசயயுமபேடி கசயய
வவேண்டும.அதன் பேயிறக அவதநாடு என்ன கசயய வவேண்டும என்ற
கவேனனித்தப பேநாருங்கள.
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அவ்வேயிதமநாக தநான் நநாம வேயியநாபேநாரத்டத கசயய வவேண்டும என

நதிடனக்கதிவறன். இபகபேநாழுத நநான் கசநாலலப வபேநாகம கநாரியத்டத நநீங்கள
நதிடனத்தப பேநார்த்தநால அத ஒரு நலல வயநாசடனயநாக இருக்கம என
நதிடனக்கதிவறன்.

இபகபேநாழுத நநீங்கள...  இன்ற உலகத்ததிவல அவநக கறக்க வேழைதிகள
இருக்கதிறத.  அததின் மூலம ஒவர இரவேயில பேணக்கநாரனநாகதி…  அவனகர்
பேணக்கநாரர்கள இங்கம அங்கமநாக எழுமபேயி இருக்கதிறநார்கள.  எனக்க ஒரு
நண்பேர் இருந்தநார்.  அவேர் தன்னுடடைய வேநாழ்நநாள முழுவேதம வசமதித்த
யநாவேற்டறயும எடுத்த,  ''உங்களுடடைய பேணத்டத இததிவலமுதலலீடு
கசயயுங்கள.  அத வபேநாதம.  அவ்வேளவதநான்“  என்ற யநாவரநா ஒருவேர்
கசநான்ன உடைவன அவ்வேயிதமநான கநாரியத்ததிவல முதலலீடு கசயதநார்.  இந்த
மனனிதன் அவேருக்க முன்பேநாக டவேக்கபபேட்டிருந்த வேர்ணம தநீட்டைபபேட்டை
பேடைத்டத பேநார்த்த,  அவேர் வேநாழ்நநாள முழுவேதம வசமதித்த யநாவேற்டறயும
அததிவல முதலலீடு கசயத சதில நநாட்கள கழைதித்த அவேர் ககநாண்டிருந்த
யநாவேற்டறயும ஒவர இரவேயில இழைந்த நதின்றநார்.  அந்த நதிறவேனத்டத மூடி
அங்கதிருந்த கநாலதிகசயதவேயிட்டு கநாணநாமற் வபேநானநார்கள.



அவ்வேயிதமநான தந்ததிரத்டத கசயகதிறதநான மனனிதன் மதிகவம
முட்டைநாளநான மனனிதன்.  ஒரு நலல நதிடலயநான சதிந்டதயுடடையவேன்
அவ்வேயிதமநான முடறடமயயில வேயியநாபேநாரம கசயயமநாட்டைநான். பேநாருங்கள.
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நநீங்கள எந்த நதிறவேனத்வதநாடு வேயியநாபேநாரம கசயயப வபேநாகதிறநீர்கவளநா

அடத முதலநாவேத ஆரநாயந்த வசநாததிக்க வவேண்டும.  அபவபேநாத அந்த
நதிறவேனம நன்றநாக இருக்கவேயிலடல என்றநால, அவேர்கள ககநாடுக்கதிற பேங்க
எவ்வேளவதநான் நன்றநாக இருந்தநாலும அத உங்களுக்க ஒரு
கபேநாருட்டைலல.  நநீங்கள அததில இறங்க மநாட்டீர்கள.  நநீங்கள ஒரு நலல
வேயியநாபேநாரியநாக இருக்கம பேட்சத்ததில,  அவ்வேயிதமநான வேநாயபபுகடள எடுக்க
மநாட்டீர்கள.  உங்களுடடைய வேநாழ்டகயயிவல சமபேநாததித்தடவேகடளக்
ககநாண்டு அததிவல முதலலீடு கசயய மநாட்டீர்கள.

இபகபேநாழுத இடத பேற்றதி வபேசுடகயயில, இத இந்த கடடைசதி கநாலத்ததிவல
இருக்கம அவனக வேயிதமநான மத சமபேந்தமநான கநாரியங்களுக்க
ஒபபேடனயநாக இருக்கதிறத.  அதநாவேத ஒவர இரவேயில மனமநாறதல,  இன்ற
இரவ மத அருந்தம அரங்கதிவல பேநாடைகரநாக இருபபேநாய நநாடள ததினத்ததில
சுவேயிவசஷத்டத பேயிரசங்கதித்தக் ககநாண்டிருபபேநாய.  அவ்வேயிதமநான
கநாரியத்டதநநான் ஆதரிபபேததிலடல.  இலடல.  நநான் நதிடனக்கதிவறன்,

முதலநாவேத ஒரு நபேர் நதிரூபேயிக்கபபேட்டைநாக வவேண்டும.
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அங்வக தநான் அவனக கபேந்வதககநாஸ்வத ஸ்தநாபேனங்களநாகதிய நநாம

சற்ற இழைந்தவேயிட்வடைநாம என்ற நதிடனக்கதிவறன்.  ஏகனனனில இன்றதிரவ
ஏவதநா ஒரு வமடடையயின் வமல ஆடடைடய கழைற்றதி நடைனம ஆடி,  மறநநாள
இரவேயில இங்க ஏதநாவேகதநாரு இடைத்ததில பேநாடைல பேநாடி வவேதநாகமத்டத
தன்னுடடைய கரத்ததில எடுத்த 'வதவேன் என்டன பேயிரசங்கதிக்கமபேடி
அடழைத்தநார்“  என்ற கசநாலலுகதிற ஸ்ததிரீடய எடுத்தக் ககநாளகதிவறநாம.

அடத நநான் சந்வதகதிக்கவேயிலடல.  அத பேரவேநாயயிலடல.  ஆனநால
முதலநாவேத அந்த ஸ்ததிரீ நதிரூபேயிக்கபபேட்டைநாக வவேண்டும என
நதிடனக்கதிவறன். அத சரிதநான்.

முதலநாவேத அத நதிரூபேயிக்கபபேடைட்டும.  அந்த வேயிடதயநானத சற்ற
வேளரட்டும.  அதன் பேயிறக அத என்ன வேயிதமநான ஜநீவேடன
ககநாண்டிருக்கதிறத என்ற பேநாருங்கள.



ஏகனனனில அவேள யநாவரநாடு பேழைகப வபேநாகதிறநாவளநா அவேர்கவள
அவேளுடடைய சநாட்சதிடய அலலத அவேனுடடைய சநாட்சதிடய நமபே
மநாட்டைநார்கள.  அத எபபேடி தநான் இருந்தநாலும சரி,  ஒரு இரவேயில அவேடள
அலலத அவேடன மதக்கடடையயில பேநார்த்த அடுத்த இரவேயில
சுவேயிவசஷத்டத எடுத்த கசநாலலுகதிறடத பேநார்பபேபீர்களநானநால அபவபேநாத
அவேர்கள அவேடள “எபவபேற்பேட்டை ஏமநாற்றக்கநாரி?” என்பேநார்கள.

ஆனநால அந்த ஸ்ததிரீ மநாத்ததிரம ஒரு அருடமயநான ஜநீவேயியத்டத
ககநாஞச நநாட்கள அந்த பேட்டைணத்ததிவல அந்த மக்கள மத்ததியயில ஜநீவேயித்த,

அவேளுடடைய வேநாழ்டகயயில ஒரு மநாற்றத்டத கநாண்பேயித்தநால, அவேளுடடைய
சநாட்சதி நதிடல நதிற்கம.  அவேளுடடைய ஜநீவேயியம ஸ்ததிரபபேடுமட்டும
அவேளுடடைய வேநாழ்க்டகடய அபபேடிவய நடைத்தவேத நலலத.
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இபகபேநாழுத நமக்க ''ஒவர இரவேயில பேணக்கநாரன்“  ஆவேகதலலநாம

வதடவேயயிலடல.  மற்றம நநாம பேணத்டதயும டபேயயில டவேத்ததிருக்க
வேயிருமபேவேயிலடல. ஏகனனனில நநீங்கள பேணத்டத டவேத்ததிருபபேபீர்ககளன்றநால
ததிருடைர்கள வேந்த அடத உடடைத்த ததிருடிக் ககநாண்டு வபேநாவேநார்கள. வமலும
நநீங்கள வதவேனுக்ககன்ற ஏதநாவேத கசயயுமபேடி உங்களுடடைய
இருதயத்ததில ககநாண்டிருந்த அடத கவேளனிபபேடுத்தநாமல ''நலலத,

அபபுறம பேநார்த்தக் ககநாளளலநாம,  பேயின்னர் பேநார்பவபேநாம”  என்ற அத
வபேநான்ற உங்களுக்களவள டவேத்ததிருபபேபீர்கள என்றநால அபவபேநாத நநீங்கள
வதவேனுக்ககன்ற வசடவே கசயயுமபேடி ஒரு வேயிடச ககநாண்டிருந்த அந்த
சதின்ன வேநாஞடசயநானத உங்களனிலதிருந்த எடுக்கபபேடும.  பேயிசநாசு வேந்த
அடத ததிருடிக் ககநாண்டு வபேநாவேநான். அதன் பேயின் நநீங்கள அவேருக்க வசடவே
கசயயுமபேடி எந்த ஒரு வேநாஞடசயும ககநாண்டிருக்கமநாட்டீர்கள.

ஆகவவே உங்களுக்கள மதிக சதின்ன வேநாஞடச இருக்கமநானநால...

கசநாலலப வபேநானநால,  ஏவதநா ஒன்ற தநான் உங்கடள இந்த கநாடலவநர
கூட்டைத்ததிற்க ககநாண்டு வேந்ததிருக்கதிறத.  ஏவதநா ஒன்ற இருக்கதிறத.

வேயிசுவேநாசம வகளவேயியயினநால வேரும, வேநார்த்டதடய வகட்கதிறததினநால வேரும.

உங்களுக்கள ஏவதநா ஒன்ற இருந்தநாக வவேண்டும,  அலலத நநீங்கள
இங்வக இருந்ததிருக்கவவே மநாட்டீர்கள.  இபகபேநாழுத ஏதநாவேத ஒரு
இடைத்ததிவல வசர்ந்த அலலத டககடள கலுக்கதி அலலத கதளனிக்கபபேட்டு
அலலத ஏதநாவேகதநான்டற கசயத உங்களுடடைய வேநாஞடசடய ககநாஞசம



ககநாஞசமநாக வேயிழுந்த வபேநாகமபேடி வேயிட்டு வேயிடைநாததிருங்கள.  நநாம
ஸ்தநாபேயிக்கபபேட்டை உண்டமயநான ஸ்ததிரமநான ஒன்டறக் கண்டுபேயிடிபவபேநாம.

அத உண்டமயயில சரியநாக இருக்க வவேண்டும. நலலத.

நநீங்கள அததிகமநான லநாபே பேங்டகச் கசலுத்தக்கூடிய ஒரு நலல நமபேத்
தகந்த நதிறவேனத்ததிவலவய உங்களுடடைய முதலலீடுகடளச் கசயய
வேயிருமபுவே நீர்கள. அத தகததியநானதநாக இருக்கவவேண்டும.
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இந்த கநாடல வவேடளயயில நநான் இந்த கூட்டைததிற்ககன்ற

ஐஸ்வேரியமுளள வேநாலதிபே அததிபேததிடயக் கறதித்த எடுக்க சதிந்ததித்தக்
ககநாண்டிருந்வதன்.  ஏகனனனிலஇந்த வேநாலதிபேன் ஒரு ஐஸ்வேரியமுளள
அததிபேததி என்ற அறதிந்ததிருக்கதிவறநாம.  அவேன் ஒரு வேநாலதிபேனநாக இருந்தநான்.

அவேன் ஒரு அருடமயநான கணநாலட்சணமுடடையவேன்.  அததில எந்த
சந்வதகமுமதிலடல.  அவேன் ஒரு அருடமயநான வே நீட்டிவல
வேளர்ந்ததிருபபேநான். அவேன் கர்த்தரநாகதிய இவயசுடவே அணுகதின முடறடயப
பேநார்க்கமவபேநாத,  அவேன் ஒருவவேடள அருடமயநான பேக்ததிடவேரநாக்கதியம
உளள கடுமபேத்ததில வேளர்ந்ததிருக்கக்கூடும.

ஏகனனனில உங்களுக்கத் கதரியும,  ''கட்டைடளகடள டகக்ககநாள“

என்ற இவயசு அவேனனிடைத்ததில கசநான்னவபேநாத...

அவேன்,  ''இடத நநான் என்னுடடைய சதிற வேயதமுதல கடடைபபேயிடித்த
வேருகதிவறன். நநான் இடதக் கடடைபபேயிடித்வதன்“ என்றநான்.

பேநாருங்கள.  அவேனுக்க நலல பேயின்னனனி இருந்தத.  அத
எலலநாவேற்றதிற்கம வபேநாதமநானத.  ஏகனனனில சநாதநாரணமநாக
இருந்ததிருந்தநால,அவேன் இவயசுடவே ஒருவவேடள ஒருவபேநாதம
அணுகதியயிருக்க மநாட்டைநான்.  அவேனுடடைய கஜபே ஆலயத்ததில அவேன்
வேழைக்கமநாக பேநார்த்த கநாரியங்கடள கநாட்டிலும,  அவேனுடடைய கவேனத்டத
இழுக்கத்தக்கதநாக இவயசுவக்கள ஏவதநா ஒன்ற வேயித்ததியநாசமநாக
இருந்ததிருக்க வவேண்டும.  ஏகனனனில,  பேநாருங்கள,  இவயசு வேயித்ததியநாசமநா-
னவேரநாக இருந்தநார்.
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அவத வபேநால இங்க இந்த மகத்தநான மூடி வவேதநாகம பேளளனியயிலதிருந்த

வேந்த இந்த வேநாலதிபேன் ககநாடுத்த சநாட்சதியயிலும எந்த சந்வதகமுமதிலடல.



பேநாருங்கள,ஒரு நநாள அவேன் ஏவதநா ஒரு வேயித்ததியநாசமநானடதக் கண்டைநான்;

அவேனுக்க ஒருதருணம ககநாடுக்கபபேட்டிருந்தத.

வமலும இந்த வேநாலதிபேனுக்கம ஒரு முதலலீட்டடைச் கசயயுமபேடி ஒரு
தருணம ககநாடுக்கபபேட்டைத.  அவேன் ஒரு வேயியநாபேநாரியநாய,  அததிபேததியநாய,

அததிக கசநாத்தக்கடள ககநாண்டிருந்தத உண்டமவய.  இவயசு அந்த
வேநாலதிபேனுக்களளநாக அததிக ததிறடமகள இருந்தடத அறதிந்தநார்.  ஏகனனனில
வவேதம 'அவேன் அவேடர வநநாக்கதினநான்,  அவேடர வநசதித்தநான்“  என்ற
கசநாலலுகதிறத.  அவேன் அருடமயநான கணநாலட்சணம ககநாண்டை நபேரநாக
இருந்ததிருக்கக்கூடும.  அவேனுடடைய அணுகமுடற மதிக கண்ணயியமநாக
இருந்தத.
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அவேன் ஒருவபேநாதம ஓடி வேந்த, ''பேயிரசங்கம கசயயும, உங்கடளத்தநான்,

இங்வக வேந்த பேயிரசங்கம கசயயும“  என்ற இந்த நநாளனில இருக்கதிற சதில
ததிமதிற பேயிடித்தவேர்கள கசநாலலுகதிறபேடி கசநாலலவேயிலடல.

அவேனுடடைய அணுகமுடற அவ்வேயிதமநாக இலடல.  அவேன் வேந்த,

“நலல வபேநாதகவர” என்றநான். பேநாருங்கள. “எஜமநானவன அலலத வபேநாதகவர,
நதித்ததிய ஜநீவேடன கபேறவேதற்க நநான் என்ன கசயய வவேண்டும?” என்றநான்.

இபகபேநாழுத அவேன் கட்டைடளகடள கடடைபபேயிடித்ததிருந்தநாலும,

அவேனுடடைய வதவேநாலயத்ததிற்க அவேன் உத்தமமநாய கசன்றதிருந்தநாலும,

அவேன் ஜநீவேடன உற்பேத்ததி கசயயக் கூடிய ஏவதநா ஒன்டற இவயசுவக்-

களளநாகக் கண்டைடத பேநார்க்கதிறநீர்கள.
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இபகபேநாழுத,  நதியநாயபேயிரமநாணத்ததிற்கள எந்த ஜநீவேனும இலடல.

ஜநீவேனநானத...  என்டன மன்னனியுங்கள‚  நதியநாயபபேயிரமநாணமநானத
உங்களனிடைத்ததில பேநாவேம இருக்கதிறத என்ற சுட்டிக் கநாட்டுகதிற கவேறம ஒரு
வபேநாலலீஸ்கநாரவன‚  ஆனநால உங்களுடடைய பேநாவேத்டத மன்னனிபபேதற்க
அததினனிடைத்ததில கதிருடபே இலடல.  அத நநீங்கள ஒரு பேநாவேயி என்ற
மநாத்ததிரவம உங்கடள சுட்டிக்கநாட்டும.

வமலும அத அபபேடிவய ததிருபபேயி கதிறதிஸ்தவேர்களுக்கள ககநாண்டு-

வேரபபேட்டிருக்கதிறத.  அததினுடடைய சநாயடல மநாத்ததிரம எடுத்தக் ககநாண்டு
கதிறதிஸ்தவேர்களநாகதிய நநாம பேயிரமநாணங்கடளயும,  வகநாட்பேநாடுகடளயும
ககநாண்டிருக்க வவேண்டும என்ற கசநாலலுகதிவறநாம.  வமலும இந்த



உலகத்ததிற்க இடத ககநாடுக்க நநாம ததிறடமயுளளவேர்களநாய மதிகவம
புத்ததிசநாலதிகளநாக இருக்கதிவறநாம.

ஆனநால அததில கூறதியயிருக்கதிறபேடி அவேர்களநால அததிலதிருந்த எடதயும
கபேற்றக் ககநாளள முடியவேயிலடல என்ற அறதிகதிவறநாம. ஏகனனனில அததிவல
எந்த ஜநீவேனும இலடல.  பேநாருங்கள,  நநாம கபேற்றக் ககநாளளக்கூடிய
எடதயநாவேத ஒன்டறவய கண்டுபேயிடிக்க வவேண்டும.  ஒவ்கவேநாரு
மனனிதனும,  தநான் ததிடரக்க அபபேநால எங்வகவயநா ஒரு இடைத்ததில இருந்த
வேந்ததிருக்கதிவறன் என்றம,  என்டறக்கநாவேத ஒரு நநாள அந்த இடைத்ததிற்கத்
ததிருமபேயிச் கசன்றநாக வவேண்டும என்றம அறதிந்ததிருக்கதிறநான்.

ஒவ்கவேநாருவேரும அடதவய கநாண வேயிருமபுகதிறநார்கள.  அக்கடரக்க
அபபேநால என்ன இருக்கதிறத என்ற கநாண வேயிருமபுகதிறநார்கள.
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இங்க ஒரு அழைகநான கநாட்சதி இருக்கதிறத. அசுத்த ஆவேயி ஒரு மனனிதடன

வேயிட்டு வபேநாகதிறடத கறதித்த இவயசு கசநான்னடத கவேனனிபபேபீர்களநானநால,

அவேர் ஒருவபேநாதம,  ''அந்த மனனிதனனிலதிருந்த அந்த அசுத்த ஆவேயி
தரத்தபபேடும வபேநாத“  என்ற கசநாலலவேயிலடல.  ஆனநால அத சுயமநாய
அவேடன வேயிட்டு வபேநாகம என்றநால...  அந்த அசுத்த ஆவேயி தநானநாக ஒரு
மனனிதடனவேயிட்டு புறபபேட்டு வபேநாகம என்றநால,  அத ததிருமபேவம அந்த
மனனிதனனிடைத்ததிற்க வேரும.  அபவபேநாத அத கடியயிருந்த அந்த வே நீடு,

கநாலதியநாய,  அலங்கரிக்கபபேட்டிருபபேடத கநாணுமநாகதில உடைவன வபேநாயமற்ற
ஏழு பேயிசநாசுகடளயும வபேயகடளயும,  அசுத்த ஆவேயிகடளயும அடழைத்த
வேந்த இந்த மனனிதனுக்கள புகந்தவேயிடும.  அபவபேநாத அந்த மனனிதன்
கடடைசதியநாக இருந்த நதிடலடய கநாட்டிலும ஏழுதரம வமநாசமநாக
இருபபேநான்.

கவேனனித்தநீர்களநா,  அந்த பேயிசநாசு சுயமநாய கவேளனிவய வபேநாய மறபேடியும
சுயமநாய ததிருமபேயிவேருகதிறத.  இபகபேநாழுத அந்த பேயிசநாசு ததிருமபேவம
வேருமவபேநாத அந்த வே நீடு நதிரபபேபபேட்டிருக்கம என்றநால அத உளவள
வேருவேதற்க வேநாயபபேயிலலநாமல வபேநாகம.  ஆனநால அத கபேறக்கபபேட்டு,

அலங்கரிக்கப பேட்டிருபபேடதக் கநாணுமவபேநாத...
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இபகபேநாழுத ஒழுக்க முடறகடள கடடைபேயிடிக்கதிறவேடன கறதித்ததநான

அருடமயநான கநாட்சதி இங்க இருக்கதிறத.  இன்டறய நநாளனின் மனனிதடன



கறதித்த சதிந்ததிக்கமவபேநாத,  அவேன் சூதநாட்டைத்டத வேயிட்டு அலலத
அவேனுடடைய மடனவேயியலலநாத வவேகறநாரு ஸ்ததிரீவயநாடு ஓடுகதிறடத
நதிறத்ததிவேயிட்டு,  அலலத,  புத வேருடை நநாளன்ற கடிடய நதிறத்ததிவேயிட்டு,

இடவேகடள வேயிட்டு புததிதநான வேநாழ்க்டகடய ஆரமபேயித்த ஒரு சடபேடய
வசர்வேததின் மூலம பேரவலநாகத்ததிற்க வபேநாய வேயிடுவவேநாம என்ற நதிடனக்க
முயற்சதிக்கதிறநான்.  பேநாருங்கள.  நநீங்கள பேநார்த்தநீர்களநானநால,  அவேன்
உண்டமயயிவல மனம மநாறவேயிலடல.  அவேன் கவேறம ஒழுக்க முடறடய
கடடைபேயிடிக்கதிறவேனநாக இருபபேநான்.  அவேர்களனிடைத்ததில உண்டமயநான
கதிறதிஸ்தவேயின் வேலலடம இலடல.  இருபபேயினும பேயிசநாசு இவ்வேயிதமநான
ஒழுக்க முடறகடள மநாத்ததிரம நமபுகதிறவேர்கடள உபேவயநாகதித்த
கவேளனியயிவல முட்டைநாளதனமநான பேயிரததிநதிததித்தவேத்டத கசயகதிறநான்.
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இந்த உலகவமநா கதிறதிஸ்தடவே கநாண வேயிருமபுகதிறத. “நநாவன ததிரநாட்டச

கசடி,  நநீங்கள ககநாடிகள”  என்ற இவயசு கசநான்னநார்.  மற்றம அந்த
ககநாடியநானத அந்த ததிரநாட்டச கசடிடய கறதித்த சநாட்சதிடய
ககநாண்டிருக்கதிறத. ஏகனனனில அத தனக்கநான சக்ததிகடளயும ஜநீவேடனயும
அந்த கசடியயிலதிருந்த கபேற்றக் ககநாளளுகதிறத.  பேநார்த்தநீர்களநானநால,  அந்த
கசடியயிலதிருந்த முதல ககநாடியநானத வேந்தவபேநாத,  அவேர்கடள அதற்க
பேயின்பேநாக அபவபேநாஸ்தல நடைபேடிகள புத்தகத்டத எழுதச் கசயதத.  பேரிசுத்த
ஆவேயியநானவேர் எவ்வேயிதமநாக அந்த முதல சடபேயயிவல கதிரிடய கசயதநார்
என்பேடத நநாம பேநார்க்கதிவறநாம.  அத அந்த கபேந்கதககநாஸ்வத சடபேயநாகம.

வமலும அந்த அசலநான ததிரநாட்டசகசடி இன்கனநாரு ஒரு ககநாடிடய
ககநாண்டு வேரும என்றநால,  அந்த ககநாடியநானத அவேர்கடள அதன்பேயின்
இன்கனநாரு ஒரு அபவபேநாஸ்தல நடைபேடிகளனின் புத்தகத்டத எழுதச் கசயயும
என்ற வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறநாம.  ஏகனனனிலஅந்த கசடிக்கள இருக்கதிறத அவத
ஜநீவேவன.

வமலும இந்த முதல ககநாடியநானத ஒரு ககநாத்த ததிரநாட்டச பேழைங்கடள
ககநாடுத்தத என்றநால,  இங்வக ஒரு ககநாத்த தர்பூசனனிகளும அலலத
பூசனனிகளும அலலத கவேளளரிகளும வேளருகதிறடத பேநார்க்கமவபேநாத இத
அந்த ததிரநாட்டசச் கசடியயிலதிருந்த வேந்த ஜநீவேன் அலல என்ற அறதிந்தக்
ககநாளகதிவறநாம.  ஆகவவே,  நநான் நதிடனக்கதிவறன்,  கபேந்கதககநாஸ்வத என்ற
அடழைக்க வேயிருமபுகதிற நநாமும கூடை பேரிசுத்த ஆவேயிடயயும அவேருடடைய



ஆவேயியயில இருக்கம ஜநீவேடனயும பேயிரததிநதிததித்தவேப பேடுத்தமபேடி கதிறதிஸ்த
அனுபபேயின அந்த அசலநான கநாரியத்டத பேயிரததிநதிததிபபேடுத்த தவேறதிவனநாம.

பேநாருங்கள.

சதில சமயங்களனில நநாம நமமுடடைய உணர்வகடள
பேயிரததிநதிததித்தவேபபேடுத்தகதிவறநாம.  சந்வதநாஷத்டத
பேயிரததிநதிததித்தவேபபேடுத்தகதிவறநாம.  அடவே நலலத தநான்.  ஆனநால அடதக்
கநாட்டிலுமவமலநான கநாரியம ஒன்ற இருக்கதிறத.  அதநாவேத அதடன
(பேரிசுத்த ஆவேயி)  பேயின் கதநாடைர்கதிற கனனி ஒன்ற உண்டு.  ஒரு பேசதியுளள
மனனிதன் அந்த ஆவேயியயின் கனனிடயவய வநநாக்கதிப பேநார்த்தக்
ககநாண்டிருக்கதிறநான்.

இந்த தரவம (Quality) இவயசுவக்களளும இருந்தத.
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ஏகனனனில இவயசு ஒரு சநாதநாரண மனனிதன் மநாத்ததிரம அலல.  அவேர்

வதவேனநாக இருந்தநார்.  அவேர் வதவேவனயன்றதி வவேற எததிலும
கடறவபேடைவேயிலடல.  அவேர் கவேறம தநீர்க்கதரிசதி மநாத்ததிரம அலல.  அவேர்
நதிச்சயமநாகவவே ஒரு தநீர்க்கதரிசதியநாக இருந்தநார்.  ஆனநால வதவே
தநீர்க்கதரிசதியநாக இருந்தநார்.  வதவேனுக்கரிய யநாவம அவேருக்கள வேநாசம
கசயயக் கூடிய வே நீடைநாக அவேர் இருந்தநார்.  அவேருக்கள கதயவேத்தவேத்ததின்
பேரிபூரணகமலலநாம சரீரத்ததிவல இருந்தத.வதவேன் மரிக்கமபேடியநாகவவே
ஒரு மனனிதனநாக ககீவழை இறங்கதி வேந்தநார்.
வதவேன் ஒரு ஆவேயியநாக இருந்த மரிக்க முடியநாத.  அவேர்

நதித்ததியமநானவேர்.  அவேரநால மரிக்க முடியவேயிலடல.  ஆனநால வதவேன்
வேலதிடய உணருமபேடியநாகவம அடத உணர்ந்த வவேதடனபபேடுகதிற
வேயிதநானத்ததிவல தன்டன மநாற்றதிக் ககநாண்டைநார்.  நதித்ததிய ஆவேயியநாக அவேர்
வவேதடனடய அனுபேவேயிக்க முடியநாத.ஆனநால அவேர் மனனிதனநாக
மநாறதினவபேநாத, அவேர் வவேதடனபபேட்டு, ஆதநாம ஏவேநாளனிலதிருந்த மனனிதர்கள
எலலநாரும சந்ததித்த வேந்தடதப வபேநால வேலதிடய உணர முடிந்தத.

அவேர் தன்னுடடைய கசநாந்த நதியநாயப-பேயிரமநாணத்டத நதிடறவவேற்றமபேடி
அடதத் தன் மலீத ஏற்றக் ககநாண்டு அந்தபேடி மநாற வவேண்டியதநாயயிற்ற.

அவேர் இரண்டைநாவேத நபேரநாக இருக்க முடியநாத.  அவேர் மூன்றநாவேத நபேரநாக
இருக்க முடியநாத. அவேர் அவத நபேவரயன்றதி வவேற எந்த நபேரநாகவம இருக்க
முடியநாத. அவேர் அந்த நபேரநாகவவே இருந்தநாக வவேண்டும.
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இந்த பூமதி எவ்வேயிதம அவேருடடைய எலடலக்கட்பேட்டிருந்தவதநா அவத

வபேநால இந்தக் கநாடலயயிவல இந்த கூட்டைத்தநாரும என்னுடடைய
எலடலக்கட்பேட்டிருபபேநார்களநானநால,  நநான் உங்கடளப பேநார்த்த
''எவேனநாகதிலும இந்த தூடனப பேநார்த்தநால,  அவேன் சநாகவவே சநாவேநான்“

என்றகசநாலலதி,  ஒரு வவேடள இங்க இருக்கதிற இந்த கத்வதநாலதிக்க ஸ்ததிரீ
அந்த தூடன பேநார்க்கமவபேநாத,

அபவபேநாத நநான் ''ஓ,  அவேர்கள இபகபேநாழுத தநான் புததிதநாய வேந்த
ககநாண்டிருக்கதிறநார்கள,  ஆடகயநாலஅவேர்கடள மரிக்க வேயிடுவேத நலமநாய
இரநாத“ என்ற கசநாலலதியயிருபவபேன். ஆனநாலும அந்த சகீமநாட்டிக்கநாக உளள
வேருத்தத்ததினநால ''இங்வக இந்த மனனிதன் அந்த ஸ்ததிரீயயின் இடைத்டத
எடுத்தக்ககநாளளட்டும” என்ற கசநாலலதியயிருபவபேன்.

ஆனநால அபபேடி கசயவேத சரியநானதலல.  ஒருவவேடள 'என்னுடடைய
கமநாரன்,  பேயிலலதி பேநால அவேளுக்க பேததிலநாக அந்த இடைத்டத எடுத்த
மரிக்கட்டும“ என்ற கசநாலவேதம சரியலல.

அபபேடி கசயவவேனநானநால,  எனக்கம அதற்கம எந்த சமபேந்தமும
இலலநாமற் வபேநாகம.  அந்த வவேதடனடய யநாவரநா ஒருவேர்
அனுபேவேயிபபேநார்கள.  வதவேன் நநீததிபேரரநாய இருபபேத வபேநால நநானும
நநீததியுளளவேனநாக இருக்க வவேண்டும என்றநால அதற்க இருக்கதிற ஒவர வேழைதி,
அவேளுடடைய இடைத்டத நநாவன எடுத்தக் ககநாளவேத தநான்.  அவேளுடடைய
இடைத்டத நநான் எடுத்தக் ககநாளள வவேண்டும.ஆகவவே,  வதவேன் மரண
பேநாடுகடள அனுபேவேயிக்க,  மநாமசத்ததில வேரவவேண்டியதநாயயிருந்தத.  அவேர்
நமமுடடைய மலீட்டபே சமபேநாததிக்க மரித்தநாக வவேண்டும;  வவேற
வேழைதியயிலடல.

வமலும இந்த வேநாலதிபேன் நதியநாயப-பேயிரமநாணங்களனில இருந்தடத
கநாட்டிலும இவயசுவக்கள ஏவதநா ஒரு வமலநான கநாரியத்டதக் கண்டைநான்.
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இபகபேநாழுத கணவேநான்கவள நநான் இடத இவ்வேயிதம உணர்ந்த

ககநாளகதிவறன்.  நநாம எடத வேயிசுவேநாசதிக்க முயற்சதிக்கதிவறநாவமநா அடத ஒரு
வவேடள பேயிரததிநதிததித்தவேபேடுத்தநாமல இருக்கலநாம.  நநாம எடத கசநாலல
முயற்சதிக்கதிவறநாவமநா அடத நநாம அந்த அளவேயிற்க பேயிரததிநதிததித்தவேப-

பேடுத்தவேததிலடல.  நநான் என்னுடடைய தடலடயயும இருதயத்டதயும



தநாழ்த்ததி கசநாலலுகதிவறன்,  இந்த நநாளுக்ககன்ற சடபேக்கநாக என்னனிடைத்ததில
ககநாடுக்கபபேட்டை கசயததிடய நநான் அந்த அளவேயிற்க
பேயிரததிநதிததித்தவேபபேடுத்தவேயிலடல.  என்னுடடைய ஜநீவேயியத்ததிவல நநான்
சரியநானடதவய கசயய முயற்சதித்தநாலும,  எனக்க ஏற்ற தநாழ்வகள
இருக்கதின்றத.  ஆனநால என்டன வநநாக்கதிப பேநார்க்கமபேடி உங்கடள
வகட்கவேயிலடல.  நநான் எபபேடியயிருக்கதிவறன் என்ற பேநார்க்க வவேண்டைநாம.

நநான் என்ன கசநாலலுகதிவறவனநா அடதவய வநநாக்கதிப பேநாருங்கள.  நநான்
கர்த்தரநாகதிய இவயசுடவே கறதித்வத வபேசுகதிவறன்.  அவேருக்கள இரட்சதிபபு
இருக்கதிறத.
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அந்த மனனிதன் நதிச்சயமநாகவவே அவேருக்கள வதவேடன

ககநாண்டிருக்கதிறநார் என்பேடத இந்த வேநாலதிபேன் கண்டைநான்.  மக்களனிடைத்ததில
என்ன தவேற இருக்கதிறத என்பேடத அவேர்களுடடைய உளளத்ததின் ஆழைத்டத
வநநாக்கதிப பேநார்த்த அவேரநால கசநாலல முடிந்தத.  அவேரநால மரித்தவேடன
பேயின்பு உயயிவரநாடு எழுபபே முடிந்தத.  இபகபேநாழுத,  இவ்வேயிதமநான
கநாரியத்டத நதியநாய பேயிரமநாணம ஒருவபேநாதம கசயதததிலடல என்பேடத
அறதிந்ததிருந்தநான்.  அவேனுடடைய கசநாந்த சடபேயும அவ்வேயிதமநான
அற்புதங்கடள கசயயவேயிலடல என்பேடத அறதிந்ததிருந்தநான்.  இருபபேயினும,

ஆபேயிரகநாம,  ஈசநாக்க,  யநாக்வகநாபு அவேர்களனின் வதவேன் மரிக்க முடியநாத
அவேர் இன்னும உயயிவரநாடிருக்கதிறநார் என்பேதற்க உணர்வளளவேனநாக
இருந்தநான்.  ஆனநால வதவேனுக்கள இருந்த எலலநாவேற்டறயும இந்த
மனனிதனநாகதிய இவயசுவக்கள கண்டு அவேனுடடைய இருதயத்ததில
அவேனுக்க பேசதியுண்டைநாயயிற்ற.

அவேன் ஒரு சடபேயயின் அங்கத்ததினரநாக,  ஒருஅருடமயநான
அங்கத்ததினரநாக இருந்தநான்.  ஒரு வவேடள அவேனுடடைய தகபபேனநார் ஒரு
கபேரிய நபேரநாக சடபேயயிவல தர்மகர்த்தநாவேநாக இருந்ததிருக்கலநாம.  அலலத
அவேர்களுடடைய நதிர்வேநாகத்ததிவல ஒரு மதிக கபேரிய கபேநாறபபேயிவல
இருந்ததிருக்கலநாம.  அந்த டபேயன் அவ்வேயிதமநான பேயிரமநாணங்களனிவல
வேளர்க்கபபேட்டு,  அடத மதிகந்த பேயபேக்ததியுடைனும மரியநாடதயுடைனும
கநாத்தக் ககநாண்டைநான்.  ஆனநாலும,  அவேனுடடைய உளளத்ததின்
ஆழைத்ததிலதிருந்த அடதக் கநாட்டிலும அததிகமநான ஒன்டற கண்டைடடையுமபேடி
ஏங்கதிக் ககநாண்டிருந்தத.
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இந்த கநாடல வவேடளயயில,  அவ்வேயிதமநான அசலநான ஒன்டற

கண்டைடடைவேவத இங்கதிருக்கதிற ஒவ்கவேநாரு புருஷன் மற்றம
ஸ்ததிரீயயினுடடைய இருதயத்ததிலதிருக்கதிறகதன்ற நமபுகதிவறன்.

நநீங்கள மறபேடியுமநாக வேந்த இரண்டைநாவேத முடற முயற்சதி கசயய
முடியநாத என்ற அறதிவே நீர்கள.  நநீங்கள இபகபேநாழுவத கசயதநாக வவேண்டும.

ஒரு மரம எந்த பேக்கம சநாயகதிறவதநா அந்த பேக்கவம வேயிழும.  இனனி மரித்த
பேயின்பு மனம ததிருமபேலநாம என்ற எந்த வவேதவேசனமும கசநாலலவேயிலடல.

இத தநான் உங்களுடடைய வநரம.

மரித்த பேயிறக உங்களுடடைய பேநாவேக் கடைடன தநீர்த்தக்ககநாளளலநாம
என்ற உபேவதசம எவ்வேளவதநான் பேயிரசதித்ததி கபேற்றதநாயயிருந்தநாலும சரி;

அவ்வேயிதமநான கநாரியம வவேதத்ததிவல எங்வகயுமதிலடல.  அத மக்கபேபீஸ்
புத்தகங்களனில ஒன்றதில அலலத ஏவதநா ஒரு புத்தகத்ததில
எழுதபபேட்டிருக்கதிறத.  ஆனநால அத இததிவல வசர்க்கபபேடைவேயிலடல.அந்த
ஒரு புத்தகத்ததிவல தநான் மரித்த பேயின்பும பேநாவேக் கடைடன தநீர்க்க முடியும
என்ற எழுததியயிருக்கதிறத.ஆனநால வவேதத்ததில எங்வகயும
கறதிபபேயிடைபபேடைவேயிலடல.  கசநாலலபவபேநானநால இவயசு ''அதவமலலநாமல,

எந்த மனனிதனும மரணத்ததிற்க பேயிறக அவேரிடைத்ததிற்க வபேநாகக் கூடைநாதபேடிக்க
ஒரு கபேரும பேயிளவ நடுவவே உண்டைநாக்கப-பேட்டிருக்கதிறத.  அடத யநாரும
கடைந்த வபேநானதமதிலடல,  இனனி வபேநாகப வபேநாவேதமதிலடல“  என்ற
கசநான்னநார். அத இந்த வேநாலதிபேன் மரித்த பேயின் அவேடன கறதித்த கநாரியவம;

பேநாருங்கள இவயசு கசநான்னநால அத அவ்வேளவதநான்; அத வபேநாதம.
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இபகபேநாழுத இந்த வேநாலதிபேன் இததிவல பேங்கதநாரரநாகமபேடி

பேசதியுளளவேனநாக இருந்தநான் என்பேடத கநாண்கதிவறநாம.  அலலத ஒரு
பேங்கதநாரரநாக அலல, ஆனநால கதிறதிஸ்தவக்களஇருக்கம ஜநீவேடன உண்டு
பேண்ணுகதிறததிவல பேங்க ககநாளளுமபேடியநாகவவே இந்த வேநாலதிபேன்
எததிர்பேநார்த்தக் ககநாண்டிருந்தநான்.  இவயசு புததிய பேயிறபடபே
ககநாடுக்கமபேடியநாகவவே அங்க இருந்தநார். பேநாருங்கள.

அடதத் தநான் இன்டறய நநாளனிலும நநாம ககநாண்டிருக்கதிவறநாம.நநாம
வதவேனனில ஒரு பேநாகமநாக மநாறதி வதவேனுடடைய கமநாரர்களும



கமநாரத்ததிகளுமநாகமபேடி நமக்க புததிய பேயிறபடபே கபேற்றக் ககநாளளும
தருணம ககநாடுக்கப-பேட்டிருக்கதிறத. புரிந்த ககநாண்டீர்களநா?
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கவேனனியுங்கள, பேநாவேத்டத வபேநால, சடபேயும அததினுடடைய ஸ்தநானத்டத

அவநக நநாட்களநாக மறந்த வபேநானத.  ஒரு கருடைன் இன்கனநாரு கருடைடன
வேழைதி நடைத்தகதிறநான்.  ஸ்தநாபேனமும கருட்டுத்தனமநாக அதற்க பேயின்னநாக
நடைந்த வபேநாயக் ககநாண்டிருக்கதிறத.  கவேனனியுங்கள,  நநான் என்னுடடைய
வபேனநாவேயிலதிருந்த ஒரு தளனி கருபபு டமடய எடுத்த ஒரு வகநாபடபேயயிவல
அலலத ஒரு வேநாளனி நதிடறய ஸ்ததிரீகள உபேவயநாகதிக்கதிறதநான
சலடவேக்கரிய கலடவேயயில (Bleach) வபேநாடுவவேன் என்றநால...

நநான் சதிறவேனநாக இருந்தவபேநாத,  என்னுடடைய சட்டடையயிவல ஏதநாவேத
கடற இருந்தநால,  என்னுடடைய தநாயநார் அந்த சநாயம பேடிந்த கடறடய
எடுபபேதற்க ககநாஞசம நதிலக்கரி எண்கணயடய அலலத கற்பூரத்டதல
எண்கணயடய பேயன்பேடுத்தவேநார்கள. அவேர்கள அந்த கடற எங்ககலலநாம
இருக்கதிறவதநா அந்த இடைத்ததில மநாத்ததிரம கதளனிபபேநார்கள.  ஏகனனனில அத
ஒவர இடைத்ததில இலடல.  ஆனநால இபகபேநாழுத ''சலடவேக்கரிய கலடவே“

என்ற ஒன்டற தயநாரித்ததிருக்கதிறநார்கள.  ஓ,  அந்த சலடவேக்கரிய கலடவே
கடறடய உடைவன எடுத்தவேயிடும.
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நலலத,  அங்க வதவேனுடடைய நதியநாயப பேயிரமநாணத்ததில,  ஆட்டு

கட்டியயினுடடைய இரத்தமநானத பேநாவேத்டத எடுக்கவேயிலடல.  அத
அபபேடிவய கதளனிக்கபபேட்டைத அவ்வேளவதநான்.  மற்றம மனனிதன் பேநாவேம
கசயதவபேநாத,  அவேனுடடைய பேநாவேத்ததின் நதிமதித்தம அவேன் ததிருமபேயி
வேரக்கூடைநாத அளவேயிற்க கவேக தூரம வதவேடன வேயிட்டுப பேயிரிந்த அந்த
கபேரிய பேயிளடவே கடைந்த வபேநானநான்.ஆனநால வதவேனுடடைய கமன்டமயநான
இரக்கமநானத அவேனுக்க பேததிலநாக ஒன்டற ஏற்றக் ககநாண்டைத.  இந்த
பேததிலநான ஒன்ற அவனக வேருடைங்களநாக ஏற்றக் ககநாளளபபேட்டைத. ஆனநால
அத பேநாவேத்டத எடுக்க முடியவேயிலடல.அத பேநாவேத்டத மூடினத.

ஆனநால வதவேன் அவேருடடைய சதிருஷ்டிக்கம வேலலடமடயக்
ககநாண்டு கன்னனியயின் கருவேயிவல எந்த பேநாலதியல உணர்வமதிலலநாமல ஒரு
இரத்த அணுடவே சதிருஷ்டித்தநார்.  அத பேநாவேத்டத மநாத்ததிரம மூடைவேயிலடல
ஆனநால அடத முற்றதிலும நநீக்கதிற்ற.  அத மறபேடியும வதவேனுடடைய



சதிந்டதயயில ஒரு வபேநாதம வேரக்கூடைநாதபேடிக்க அவ்வேளவ தூரம ககநாண்டு
வபேநாகபபேட்டைத.  அத அந்த பேயிளவக்க கறக்வக ஒரு பேநாலத்டத உண்டு
பேண்ணவேயிலடல, ஆனநால அந்த பேயிளடவேவய தளளனினத.

இந்த தளனி டம அந்தப புட்டியயிவல அலலத எதவேநாக இருந்தநாலும
பேரவேநாயயிலடல,  அததில நதிடறய இருக்கம சலடவேக்கரிய கலடவேயயிவல
வபேநாடுவே நீர்களநானநால நநீங்கள அததினுடடைய நதிறத்டத ஒருவபேநாதம
ததிருமபேவம கண்டுபேயிடிக்க முடியநாத.
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இபகபேநாழுத நதிறம எங்வக இருந்த வேருகதிறத?நநாம நதிறத்டத

தயநாரிபபேடத பேநார்க்கம வபேநாத,  எனக்க அடத கறதித்த கதரியநாத.  நநான்
ஒருவவேததியயியல நதிபுணர் அலல.  எனக்க கதரிந்தடத கசநாலலுகதிவறன்.

நநான் வவேததியயியல கசநாற்க்கடள ககநாண்டு வபேசுகதிறடத இங்வக
வவேததியயியல நதிபுணர் யநாரநாவேத வகட்பேநார்களநானநால,  நநான் ஒரு மனநதிடல
சரி இலலநாதவேன் அலலத நநான் எடதக் கறதித்த வபேசுகதிவறவனநா அடதக்
கறதித்த ஒன்றம அறதியநாதவேன் என்ற நதிடனக்கலநாம.  ஆனநால நநான்
கசநாலல வேருகதிற அர்த்தத்டதக் கூற வேயிருமபுகதிவறன்.

இபகபேநாழுத அந்த நதிறமநானத ஒரு அமதிலத்ததிலதிருந்த வேருகதிறத என்ற
கசநாலலலநாம.  அபபேடியநானநால அந்த அமதிலம எங்வக இருந்த வேருகதிறத?

அததினுடடைய பேயின்னனனிடய பேநார்பவபேநாகமன்றநால,  இபபேடியநாக
கசநாலலலநாம,  ஒரு கறதிபபேயிட்டை அமதிலமநானத வவேற வேடகயநான
அமதிலத்வதநாடு கலபபேததின் மூலம இந்த நதிறமநானத ககநாண்டு
வேரபபேடுகதிறத.  கசநாலலபவபேநானநால,  உண்டமயயிவல ஒவர ஒரு நதிறம
மநாத்ததிரவம இருக்கதிறத.  அத கவேளடள நதிறம மநாத்ததிரவம.  மற்ற எலலநா
நதிறங்களும தநாறமநாறநாக்கப-பேட்டிருக்கதிறத என்ற நநாம எலவலநாரும
அறதிந்ததிருக்கதிவறநாம.  கவேளடளடய தவேயிர வவேற எந்த நதிறமும
இருந்தததிலடல.அத ஒன்ற மநாத்ததிரம தநான் உண்டமயநான நதிறம.

இபகபேநாழுத இந்த இரசநாயனத்ததின் பேயிண்ணனனிடய சற்ற வநநாக்கதிப
பேநார்க்கலநாம.அத ஒரு வவேடள அணுக்களனிலதிருந்த வேருகதின்றகதன்ற
கசநாலலுகதிறடத நநாம பேநார்க்கதிவறநாம. இபபேடியநாக கசநாலலலநாம. அணு 'பேயி…
ஒரு பேங்க 'பேயி',  'சதி'  நநான்க பேங்க அணுடவேயும வசர்த்தநால அத கருடம
நதிறத்டதக் ககநாண்டுவேரும.  எட்டு பேங்க 'பேயி'  அணுடவே அத
ககநாண்டிருக்கம என்றநால அத இளஞசதிவேபபு (பேயிங்க்)  நதிறத்டத ககநாண்டு



வேரும.  அவத வபேநால மூலக்கூறகள வமல மூலக்கூறகடளயும,

மூலகூறகளனின் வமல மூலக்கூடறயும வசர்க்கம வபேநாத அத கருடம
நதிறத்டதக் ககநாண்டு வேரும.

இபகபேநாழுத இத எடதக் கநாட்டுகதிறகதன்றநால,  கருடம நதிறத்டதக்
ககநாண்டு வேரும பேயின்புலத்ததில ஒரு புத்ததிகூர்டம இருக்கதிறத என்பேடதக்
கநாட்டுகதிறத. இபகபேநாழுத நநீங்கள அதற்கம பேயின்னநாக வநநாக்கதிப பேநாருங்கள.

அத சதிருஷ்டிபபேநாயயிருக்கம பேட்சத்ததில அத சதிருஷ்டிகரிடைத்ததிலதிருந்ததநான்
வேந்தநாக வவேண்டும.  ஒரு சதிருஷ்டிகர் இலலநாமல ஒரு சதிருஷ்டி இருக்க
முடியநாத.  அபபேடியநானநால எந்த நதிறமநானநாலும அத
தநாறமநாறநாக்கபபேட்டைத தநான் என்ற நநாம பேநார்க்கதிவறநாம.
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வமலும சுத்தமநான கலபபேடைமதிலலநாத வதவேகமநாரனுக்க புறமவபே

இருக்கம யநாவவம தநாறமநாறநாக்கபபேட்டைத தநான்.  அபபேடிகயனனில
பேநாவேத்டதக் கறதித்த என்ன?  அத நநீததி தநாறமநாறநாக்கபபேட்டைவத.

வேயிபேச்சநாரத்டத கறதித்த என்ன?  அத இந்த பூமதிடய நதிரபபுமபேடியநாக
வதவேனநால நதியமதிக்கபபேட்டை கதிரிடய தநாறமநாறநாக்கபபேட்டைவத.  கபேநாயடய
கறதித்த என்ன? அத உண்டம தவேறநாக பேயிரததிநதிததித்தவேபபேடுவேவத. ஆகவவே
பேநார்பபேபீர்களநானநால முழுகநாரியமும தநாறமநாறநாக்கபபேட்டிருக்கதிறத.

கவேளடள மநாத்ததிரவம உண்டமயநான நதிறம.  இபகபேநாழுதநநாம இடத
மறபேடியும கவேளடள நதிறத்ததிற்க ககநாண்டு வேரவவேண்டும.  இருபபேயினும
அத கருபபேநாகவவேஇருக்கதிறத.  அத எங்வகவயநா
தநாறமநாறநாக்கபபேட்டிருக்கதிறத.  இந்த டமயநானத இந்த சநாயத்டத
எடுக்கக்கூடிய ரசநாயனத்ததில ககநாட்டைபபேடுமவபேநாத,  அத அந்த கருடம
நதிறத்டதத் ததிருமபேவம அததினுடடைய இடைத்ததிற்க அனுபபேயி முழுவேதம
கவேளடளயநாகவவே கநாணபபேடும.  முழுவேதம கவேளுபபேநாகவவே இருக்கம
இனனி ஒருவபேநாதம அந்த கருடம நதிறத்டத நநீங்கள கண்டு பேயிடிக்க
முடியநாத.  அததினுடடைய கடத அத்வதநாடு முடிந்தத அவ்வேளவதநான்

(finished).
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இபகபேநாழுத உங்களுடடைய எலலநா உணர்ச்சதிகளும அபபேடிதநான்

இருக்கதிறத.  கபேந்கதககநாஸ்வத மக்களநாகதிய நநாம எகதிறதி கததித்த
கூச்சலதிடுகதிறடதப வபேநால இருக்கதிறத.  அத சரிதநான் என்ற நநான்



வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறன்.  அன்னனிய பேநாடஷயயிவல நநாம வபேச வேயிருமபுகதிவறநாம.

அத வதவேனனிடைத்ததிலதிருந்த வேந்த வேரம என்ற வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறன்.  ஆனநால
நநீங்களஅவ்வேயிதமநாக உற்பேத்ததி கசயய வேயிருமபும யநாவேற்டறயும பேயிசநாசு
பேநாவேடன கசயவேநான்.  அந்த பேநாவேடன எடத கநாட்டுகதிறகதன்றநால,  அங்க
ஏவதநா ஒன்ற தவேறநாக இருக்கதிறகதன்ற கநாட்டுகதிறத.  அதநாவேத,

கதிறதிஸ்தவேயின் ஜநீவேன் எந்த அளவேயிற்க சடபேக்களவள வேரவவேண்டுவமநா
அந்த அளவேயிற்க பேநாயவேயிலடல என கநாட்டுகதிறத. அவேருடடைய சரீரமநாகதிய
இந்த மணவேநாட்டியும அவேள எந்த வேயிதநானத்ததில வபேநாக வவேண்டுவமநா அந்த
அளவேயிற்க வபேநாகவேயிலடல என கநாட்டுகதிறத.  ஆகவவே அத கடடைசதியநாக
எங்வகவயநா ஒரு இடைத்ததில தடடைபேட்டிருக்கதிறத.

கவேனனியுங்கள,  உங்களுடடைய பேநாவேமநானத அறதிக்டக கசயயபபேட்டு,

அடவேகள வதவே கமநாரனுடடைய இரத்தமநாகதிய அந்த கவேளுபபேநாக்கம
ரசநாயனத்ததில ககநாட்டைபபேடுமவபேநாத,  அத பேநாவேத்டத நநீக்கதி,  வதவேனுடடைய
பேநார்டவேக்வக இனனி வேரக்கூடைநாத அளவேயிற்க அவேருடடைய மறததியயின்
கடைலதிவல வபேநாடைபபேடும.  அதன் பேயிறக அத ஒரு மனனிதடன என்னவேநாக
மநாற்றம? ஒரு வதவே கமநாரனநாகமநாற்றம. வதவேன் ஒரு வபேநாதம உங்கடள
ஒரு பேநாவேயியநாக நதிடனபபேததிலடல.  நநீங்கள கமநாரனும கமநாரத்ததியுமநாக
இருக்கதிறநீர்கள.  இனனி உங்களுடடைய பேநாவேங்கடள நதிடனவகூரவவே
முடியநாத. வதவேன் அந்த கவேளுபபேநாக்கம ரசநாயனமநாகதிய அந்த மறததியயின்
கடைலதிவல அடத வபேநாட்டைநார்.
அந்த மறததியயின் கடைலநானத உங்களுக்கநாக சதிந்தபபேட்டை கதிறதிஸ்தவேயின்

இரத்தமநாயயிருக்கதிறத.  எனவவே நநீங்கள இவயசு கதிறதிஸ்தவேயின்
கதிருடபேயயினநாவல,  நநீங்கள கசயத எந்த கநாரியத்ததினநாலும அலல,  ஆனநால
அவேருடடைய கதிருடபேயயினநாவல,  நநீங்களும வதவேனும,  தகபபேனும
கமநாரனுமநாக ஆனநீர்கள.  நநீங்கள வதவேனுடடைய கமநாரரும
கமநாரத்ததியுமநாய அவேருடடைய ஆசகீர்வேநாதங்களுக்கம அவேருடடைய
வேலலடமக்கம,  அவேருடடைய ஜநீவேனுக்கம பேங்க
தநாரர்களநாயயிருக்கதிறநீர்கள.அவேருடடைய கமநாரரநாய நநீங்கள இருக்கதிறதநால,

அவேருடடைய ஜநீவேன் உங்களுக்க இருக்கதிறத.

ஓ,  சடபேயநாகதிய நநாம அடவேகடள
பேயிரததிநதிததித்தவேபபேடுத்தவவேநாமநானநால...
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''நநீங்கள என்னனிலும என் வேநார்த்டத உங்களுக்கள இருக்கம வபேநாத
நநீங்கள வகட்டுக்ககநாளவேகததவவேநா“  என்ற இவயசு கசநான்னததில
வேயியபகபேநான்றமதிலடல.  பேநாருங்கள.  வயநாவேநான் 14:12-ல என்டன
வேயிசுவேநாசதித்த,  அறதிக்டக கசயத,  என்டன வேயிசுவேநாசதிக்கதிறவேன் எவேவனநா
அவேன்,  நநான் கசயத கதிரிடயகடளத் தநானும கசயவேநான்.  ஏகனனனில
வதவேன் கதிறதிஸ்தவக்களனிருந்தத வபேநாலவவே ஒரு
வேயிசுவேநாசதிக்களளுமதிருபபேநார். ஆனநால கதிறதிஸ்தவக்கள இருந்த முழுவேதம
அலல,  அவேர் எபபேடி இருந்தநாவரநா அவ்வேயிதமநாகவவே
உங்களுக்களளுமதிருபபேநார்.  ஏகனனனில நநீங்கள இவயசுகதிறதிஸ்தவேயின்
மூலம வதவேனுடடைய கமநாரனநாக இருக்கதிறநீர்கள.
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ஓ,  எபபேடியநாக இந்த வேநாலதிபேன் அவேனுடடைய சடபே வேநாழ்டகடயக்

ககநாண்டு,  கர்த்தரநாகதிய இவயசுவக்கள ஏவதநா ஒன்ற இருக்கதிறத என்ற
கண்டைநான்.  மற்றம அவேன் இவயசுவேயினனிடைத்ததில வேருமபேடியநாக
அவேனுக்கள இந்த கதநாலடலயநானத இருந்தத.  இருபபேயினும அத
அவேனுடடைய சடபேக்க வேயிவரநாதமநானத.  ஆனநால அவேன் டதரியத்டதக்
ககநாண்டிருந்தநான்.  அவேடரக் கறதித்த ஏவதநா ஒரு கநாரியத்டதக்
ககநாண்டிருந்தநான்.  அடதக் கண்டு பேயிடிக்கமபேடியநாக பேசதியுளளவேனநாய
இருந்தநான்.  அதவவே அவேடன கர்த்தரநாகதிய இவயசுவேயினனிடைத்ததில ககநாண்டு
வேந்தத.

வமலும இந்த வேநாலதிபேடனக் கறதித்த நதிடனக்கமவபேநாத அவேனுக்க
இந்த முதலலீட்டடை கசயயுமபேடி ஒரு தருணம ககநாடுக்கபபேட்டிருந்தத.

ஆனநால அவேனுக்வகநா அந்த முதலலீட்டிவல வேயிருபபேமதிலலநாததிருந்தத.

அவேன் தன்னுடடைய நண்பேர்கவளநாடு வசர்ந்த வேநாழ்ந்த வேருவேத அவேனுக்க
நலமநாய இருந்தத.  அவேன் கசயத வேருகதிற கநாரியத்டதக் ககநாண்டு
ஜநீவேயிபபேத நலமநாய இருந்தத,  அவ்வேயிதமநான கநாரியங்களனில வசர்ந்த
கசயவேத எலலநாம அவேனுக்க நலமநானதநாய இருந்தத.  ஆனநால தன்டன
ஒபபுக் ககநாடுக்க மனமதிலடல.
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இபகபேநாழுத அங்வக தநான் கபேரிய கதநாலடலடய இன்டறய நநாளனிவல

சந்ததித்த வேருகதிவறநாம.  சடபேக்க வவேத வேநாக்கதியம கதரியும.  இவதநா
வவேதபேநாடைசநாடலயயிலதிருந்த வேந்ததிருக்கதிற இந்த வேநாலதிபேன், மற்றம அங்வக



உட்கநார்ந்ததிருக்கதிற பேநாபடிஸ்டு சவகநாதரர்,  இவேர்களுக்க வவேதவேநாக்கதியம
கதரியும. அவேர்கள இந்த வவேத வேநாக்கதியத்ததின் மநாணவேர்கள. இபகபேநாழுதம
அவேர்களனிடைத்ததில ஏதநாவேகதநான்டற கசநான்னநால, 'நலலத,  நநாங்கள அடத
வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறநாம, அடத ஏற்றக்ககநாளளுகதிவறநாம“ என்பேநார்கள.

கசநாஸ்தமநாக ஒரு பேநாட்டில மருந்த இருந்தநால வபேநாதம என்பேடத
வபேநால இருக்கதிறத.  பேநாருங்கள,  நன்கனறதிகள மூலம கசநாஸ்தமநாகவேத
அலல.  அத கதிறதிஸ்தவேயின் ஜநீவேடன மறபேடியும பேயிறபபேயிபபேதநாகம.

பேநாருங்கள.  நநீங்கள சுவேயிவசஷத்டத எடுபபேபீர்களநானநால,அபவபேநாத நநீங்கள
அந்த சுவேயிவசஷத்ததின் ஒரு பேநாகமநாவே நீர்கள. அதன் பேயிறக நநீங்கள அததில ஒரு
பேநாகமநாகம வபேநாத,  வபேதரு,  யநாக்வகநாபு,  வயநாவேநான்,  அவேர்கவளநாடு
இருந்தவேர்கள கபேந்கதககநாஸ்வத நநாளனில கசயதடதப வபேநால
உங்களுடடைய ஜநீவேயியமும இன்கனநாரு ஜநீவேயிக்கதின்ற அபவபேநாஸ்தல
நடைபேடிகளநாக இருக்கம.வவேற வேழைதிவய இலடல.

அவ்வேயிதமநாகத் தநான் இருக்கம 'வேயிசுவேநாசதிக்கதிறவேர்கடள இந்த
அடடையநாளங்களபேயின் கதநாடைரும“  என்ற மநாற்க 16-ல இவயசு
கசநாலலதியயிருக்கதிறநார்.  ஆனநால மக்கள அடத கற்றக்ககநாளளுகதிறநார்கள.

அடதக் கற்றக் ககநாளள அவேர்கள வவேதபேநாடைசநாடல பேளளனிக்கச்
கசலகதிறநார்கள.அடவேகளனில எதவம தங்களனில இருக்க வேயிருபபேமதிலடல.

இருபபேயினும அவேர்கள அடத கபேற்றதநாக நதிடனக்கதிறநார்கள. அத உண்டம.

அவேர்கள அடத கபேற்வறநாம என்ற நதிடனக்கதிறநார்கள ஆனநால
அவேர்களுடடைய கதிரிடய எலலநா வேநார்த்டதகடளக் கநாட்டிலும
அததிகமவபேசுகதிறத. பேநாருங்கள, நநீங்கள யநாரநாக இருந்தநாலும உங்களுடடைய
ஜநீவேயியம நதிரூபேயிக்கம.
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வமலும இந்த வேநாலதிபேன் இததிவல வேயிருபபேம இலலநாதவேனநாக

இருந்தநான்.  கசநாலலபவபேநானநால,  இந்த முதலலீடு ஏவதநா ஒருஇரவேயிவல
நடைக்கக் கூடிய கநாரியமலல. அவேடன ''வேநா, உடைவன வேந்த இததிவல எகதிறதிக்
கததி“  என்பேடதப வபேநான்ற இவயசு வகட்கவேயிலடல.  இவயசு தன்டன
முழுடமயநாக வதவே கமநாரனநாக அடடையநாளபபேடுத்ததிக் ககநாண்டைநார்.
எபபேடி ஒரு மனனிதனநால மரித்தவேடன டவேத்த கலலடறக்கச் கசன்ற

''லநாசருவவே,  எழுமபேயி வேநா“  என்ற கசநாலலமுடியும?  அத வதவேன்
அலலவேநா?  அந்த இரவேயிவல பேத்தநாயயிரம வபேயகள கடைலதிவலஅவேடரயும



அவேருடடைய சகீஷர்கடளயும மூழ்கடிபவபேநாம என ஆடணயயிட்டு வேந்த
வபேநாத,  எபபேடி ஒரு மனனிதன் பேடைகதின் கயயிற்றதின் வமல நதின்ற
''அடமததியநாய இரு”  என்ற அடவேகடளப பேநார்த்தச் கசநாலல,  எபபேடி
அவேருக்க கநாற்றம அடலகளும ககீழ்பேடிந்தன?
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எபபேடி ஒரு மனனிதன் மனனித இருதயத்ததிற்கள பேநார்த்த,  ''நநீ இன்ன

இன்ன கநாரியங்கள,  அத வபேநான்ற கநாரியங்கடளச் கசயதநாய“  என்ற
கசநாலலமுடியும? அத வதவேனநாகத் தநான் இருந்தநாக வவேண்டும.

அத முற்றதிலுமநாக நதிரூபேணமநாக்கபபேட்டைத.  அவேர் ஏவதநா மநாடயயநான
எண்ணங்களனின் வமலநாக அலலத ஏவதநா மத சடைங்ககளனின் வமலநாக
அலலத தவேறநான கநாரியத்ததின் வமலநாக முதலலீடு கசயயுமபேடி
வகட்கவேயிலடல.  அவேனுடடைய முதலலீடு எடத ககநாடுக்கம என்ற
கதளனிவேநாக அடடையநாளபபேடுத்தபபேட்டிருந்தத.

அவேன் ஒரு வவேடள ''அடதக் கறதித்த எனக்க கதரியநாத“  என்ற
கசநாலலக் கூடும.  ஆனநால பேநாருங்கள அவேன் அவேடர 'நலல வபேநாதகவர”
என்ற அடழைத்தநான்.  மற்றம அததில ஏவதநா இருக்கதிறத என்ற அறதிந்தநான்
ஆனநால அவேன் அந்த மருந்டத எடுத்தக் ககநாளளஆயத்தமநாக இலடல.

அவேன் ஒரு கநாரியத்டத கசயயுமபேடி இவயசு வகட்டிருந்தநார்.
அத தநான் இன்டறய நநாளனில இருக்கம மக்களுக்க இருக்கதிற கபேரிய

தடைங்கல.  அவேர்கள வதவேன் இருக்கதிறநார் என்ற வேயிசுவேநாசதிக்கதிறநார்கள.

வதவேன் இலடலகயன்ற எந்த நலல புத்ததியுளள மனனிதனும
கசநாலலமநாட்டைநான்.  அவேன் வதவேடன இனங்கண்டு ககநாளளவேயிலடல
என்றநால,  அவேன் சரியநான மனம இலலநாதவேன் என்ற வவேதம கதளனிவேநாக
கசநாலலுகதிறத.  அவேன் ஒரு முட்டைநாள.  “முட்டைநாள,  வதவேன்
இலடலகயன்ற தன்னுடடைய இருதயத்ததிவல கசநான்னநான்” என்ற வவேதம
கசநாலலுகதிறத.இபகபேநாழுத அவேன் வதவேன் இருக்கதிறநார் என்ற
வேயிசுவேநாசதிக்கதிறநான். ஆனநால இன்னுமநாக அவேனுடடைய முதலலீட்டடை இவயசு
கசநான்ன வேயிதநானத்ததிவல இந்த வேநாலதிபேன்,  இந்த வேயியநாபேநாரி தன்டன வவேற
பேயிரித்தக் ககநாளள வேயிருபபேம இலலநாதவேனநாக இருந்தநான்.
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அவேன் இவயசுவக்கள,  எந்த மனனிதரும ககநாண்டிரநாத ஒன்டற

பேநார்த்தநான்.  ஆசநாரியர்கள ககநாண்டிரநாத ஏவதநா ஒன்டற அவேருக்கள



கண்டைநான்.  ரபேயிக்களும வபேநாதகர்களும மற்றம எவேரும ககநாண்டிரநாத
ஒன்டற அவேருக்கள கண்டைநான்.  இவயசுவக்கள இருந்தடத இனங்கண்டு
ககநாண்டைநான். அவேர் வதவேன் என்ற இனங்கண்டு ககநாண்டைநான்.

இருபபேயினும 'ஓ,  நநான் உளவள பேயிரவவேசதிக்க (சுதந்தரித்தக் ககநாளள)

இந்த கநாரியங்ககளலலநாம கசயய வவேண்டிய அவேசதியமதிலடல,  நநான்
வபேநாய அடத கண்டைடடைவவேன்“  என்ற எண்ணயினநான்.  ஆனநால அங்வக
பேயிரவவேசதிக்க ஒவர வேழைதி மநாத்ததிரவம இருக்கதிறத என்பேடதக் கண்டு
ககநாண்டைநான். அடத தநான் இந்த உலகம இன்ற கற்றக் ககநாளள வவேண்டிய
கநாரியம.  கதிறதிஸ்தவவே அந்த வேழைதி.  எந்த சடபேயும அலல.  இயக்கத்வதநாடு
இடணவேத அலல.  எந்த ஸ்தநாபேனமும அலல.  அவேர்களுக்க கதரிந்த
மட்டும அவேர்கள சரியநாக இருக்கதிறநார்கள.  அவேர்களுடடைய கநாரியத்டத
நநான் எததிர்க்கவேயிலடல.  ஆனநால இத கதிறதிஸ்தவேயின் புததிய பேயிறபபேயின்
வநரமநாக இருக்கதிறத என்ற நநீங்கள உணர்ந்த ககநாளள வவேண்டும.
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இவதநா இங்க அமர்ந்ததிருக்கம இபபேட்டைணத்த வேயியநாபேநார மனனிதர்கவள

உங்களுடடைய சடபேடய நநான் கண்டைனம கசயயவேயிலடல. நநீங்கள இங்வக
இருபபேதற்கநாக உங்கடள பேநாரநாட்டுகதிவறன்.  ஆனநால இந்த வவேடளயயிவல
உங்களுக்க ஒரு உறததியநான ஒன்டற வேயிற்க முயற்சதிக்கதிவறன்.  நநான்
வேயிற்க முயற்சதிக்கவேயிலடல,  அதற்க,  இந்த நதிறவேனத்ததிற்க நநாவன
பேயிரததிநதிததி.  மற்றமஇந்த ஆவேணம இலவேசமநாக வேயினனிவயநாகதிக்கபபேடுகதிறத
என்ற கசநாலல வேயிருமபுகதிவறன்.  பேநாருங்கள?  வமலும,  அவத கதிரிடய
மூலம,  அவத அடடையநாளத்ததின் மூலம,  அவத சுவேயிவசஷத்ததின் மூலம,

அவத வதவேனுடடைய வேநார்த்டதயயின் மூலம,  இவயசு கதிறதிஸ்த வநற்றம
இன்றம என்கறன்றம மநாறநாதவேர் என்ற இந்நநாளனிலும இபபூமதியயிவல
நன்றநாக அடடையநாளங் கநாணபபேட்டைநார்;  அவேர் அன்ற எவ்வேயிதம
அடடையநாளம கநாணபபேட்டைநாவரநா அவ்வேயிதமநாகவவே பேரிபூரணமநாக
அடடையநாளம கநாணபபேடுகதிறநார்.
இபகபேநாழுத இந்த கநாடல வவேடளயயிவல நநீங்கள ஒரு வநநாக்கத்ததிற்கநாக

இருக்கதிறநீர்கள.  பேநாருங்கள?  எந்த கநாரணத்ததிற்கநாக இங்க இருக்கதிறநீர்கள?

உங்களுக்கள இருக்கம அந்த கமலலதிய சத்தம இங்வக வேருமபேடி
கசநாலலதிற்ற.  இபகபேநாழுத நநீங்கள சடபேடய வேயிட்டு வேயிடுங்கள என்ற
கசநாலலவேயிலடல.  நநீங்கள உங்கள சடபேடய வேயிட்டு வேருமவபேநாத



எவ்வேயிதமநாக இருந்தநீர்கவளநா அடத கநாட்டிலும சதிறந்த நபேரநாக வபேநாங்கள
என்ற கசநாலலுகதிவறன்.  அபவபேநாத நநீங்கள மடலயயின் வமல இருக்கதிற
ஒளனியநாய இருபபேபீர்கள.  அதநாவேத எந்த ஒரு கூடடையநாலும மூடைபபேடைநாத
எரிகதிற கமழுகவேர்த்ததியநாக இருபபேபீர்கள.  நநீங்கள நதித்ததிய ஜநீவேடனக்
ககநாண்டிருபபேபீர்கள.
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இன்ற இந்த நநாளனில மக்கள எங்க இருக்கதிறநார்கவளநா அங்வக இருந்த,

இந்த ஸ்தநானத்ததில சரியநாக டவேக்கம.  வவேதம இங்வக இவ்வேயிதம
கசநாலலுகதிறத. அந்த வேசனத்டத இங்வக எழுததியயிருக்கதிவறன். அடத நநான்
கசநாலல வேயிருமபுகதிவறன்.  கவேளனிபபேடுத்தல மூன்றநாமஅததிகநாரத்ததில,

லவவேநாததிக்வகயநா சடபேவய கடடைசதி சடபேக் கநாலம.  நநாம கடடைசதி
கநாலத்ததிவல ஜநீவேயிக்கதிவறநாகமன்றம இதவவே கடடைசதி சடபேக் கநாலகமன்றம
நநாம எலவலநாரும வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறநாம.

இபகபேநாழுத இந்த சடபேக்கநாலத்டத அந்த ஐசுவேரியவேநானநான,

அததிகநாரியநான வேநாலதிபேவனநாடு ஒபபேயிட்டு பேநாருங்கள.  ஒபபேயிடுங்கள.

இபகபேநாழுத,  லவவேநாததிக்வகயநா சடபே தநான் ஒரு ஐசுவேரியவேநான் என்றம,

ததிரவேயிய சமபேண்ணன் என்றம,  எனக்க ஒரு கடறவமதிலடல என்றம
கசநாலலுகதிறத என்ற இவயசு கசநாலலவேயிலடலயநா?  இன்டறக்க
சடபேயயினுடடைய நதிடல அவ்வேயிதமநாக இருக்கவேயிலடலயநா?  இருபபேயினும,

கதிறதிஸ்த தன்டன மூன்ற சடபேக் கநாலங்களனின் மூலமநாக
கவேளனிபபேடுத்ததியயிருக்கதிறநார்.  நநீததிமநானநாக்கபபேடுதல,  பேரிசுத்தமநாக்கபபேடுதல,

பேரிசுத்த ஆவேயியயின் அபேயிவஷகம அதநாவேத வேரங்கள ததிருமபே
அளனிக்கபபேடுதல மூலம தன்னுடடைய வேநார்த்டதயயிவல அவேர் தன்டன
லூத்தர்,  கவேஸ்லதி,  கபேந்கதககநாஸ்வத கநாலத்ததிவல கவேளனிபபேடுத்ததினநார்.
இபகபேநாழுத அவேர் தன்டனவய அடடையநாளபபேடுத்ததி இருக்கதிறநார்.
பேநாருங்கள,  இந்த கநாடலயயிவல ஐஸ்வேரியமுளள அததிகநாரம பேடடைத்த
வேநாலதிபேவன‚ சதிக்கநாவகநாவேயின் வேயியநாபேநாரிகவள...
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எலலநா சடபே கநாலங்களனிலும இவயசு சடபேக்களவள இருந்தடதப

பேநார்க்கதிவறநாம,  ஆனநால லவவேநாததிக்வகயநா கநாலத்ததிவலநா அவேர் கவேளனிவய
நதின்ற உளவள வேருமபேடி கதடவேத் தட்டிக் ககநாண்டிருக்கதிறநார்.  (ஒரு
சவகநாதரன் கசநான்னத வபேநால) சடபேகள கதடவே அடடைக்கமளவேயிற்க இந்த



கநாலத்ததிவல,  அவேருடடைய சடபேயயிவல,  கதிறதிஸ்தவேயின் சநாயல
பேரிபூரணமநாய பேயிரத்ததியட்சமநாயயிற்ற. ஆனநால அவேர் இன்னுமநாக அன்புடைன்
'யநாரநாகதிலும பேசதியநாய,  தநாகமநாய இருபபேவேர்கள உண்டைநா“  என்ற தட்டிக்
ககநாண்டிருக்கதிறநார்.  நநீங்கள அடத புரிந்தக் ககநாண்டீர்களநா?  நநீங்கள கதவ
மூடைபபேட்டிருக்க வவேண்டுகமன்ற எததிர்பேநார்க்கதிறநீர்கள.  இத
லவவேநாததிக்வகயநா கநாலம.  அவ்வேயிதமநாகத் தநான் இருக்ககமன்ற வவேதம
கசநாலலதிற்ற.
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உங்களுடடைய ஸ்தநாபேனம இபபேடிபபேட்டை கசயததிக்க கதடவே

அடடைக்ககமன்றநால, இவத வபேநால கசயததியநாளனுக்க அடடைக்க என்றநால,

எனக்க அலல,  நநான் உங்களுடடைய சவகநாதரன்;  உங்களுடடைய சக
ஊழைதியக்கநாரன்.  ஆனநால பேரிசுத்த ஆவேயியநானவேவர அந்த கசயததியநாளன்.

அவேர் இந்த வநநாக்கத்ததிற்கநாக கதிறதிஸ்தவேநாவல பேரிசுத்தபபேடுத்தபபேட்டை
சடபேயநாகதிய மனனிதர்கள மூலம தன்டன கவேளனிபபேடுத்தகதிறநார்.
இவதநா,  இந்த நதித்ததிய ஜநீவேனனின் வமல முதலலீடு கசயயுமபேடி

உங்களுக்க முன்பேநாக ஒரு தருணமநானத டவேக்கபபேட்டிருக்கதிறத.

உங்களுடடைய வேயியநாபேநாரம நதியநாயமநானதநாகவம மதிகப கபேரியதநாகவம
இருக்கலநாம.  ஆனநால உங்களுடடைய கசநாந்த ஜநீவேன்
இரட்சதிக்கபபேடுவேடதக் கநாட்டிலும வவேற எந்த ஒரு வேயியநாபேநாரமும
கபேரிதயலல. உங்களுக்க அந்தத் தருணம ககநாடுக்கபபேட்டிருக்கதிறத.
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உங்களுடடைய சடபே அவேடர முழுடமயநாக கவேளனிவய தளளலநாம.

ஆனநால இவயசு ஒருவபேநாதம சடபேக்கநாக வேந்தததிலடல.  எந்த ஒரு
கறதிபபேயிட்டை கழுவேயிற்கநாகவம வேரவேயிலடல.  அவேர் தனனிபபேட்டை நபேருக்கநாக
வேந்ததிருக்கதிறநார்.  “நநீ பேரிசுத்த ஆவேயிடய கபேற்றக் ககநாளவேநாய”.  அத ஒரு
தனனிபபேட்டை நபேருக்கநாக. அவேர் அதற்கநாகவவே வேருகதிறநார்.
இவதநா,  அந்த ஐஸ்வேரியமுளள வேநாலதிபே தடலவேன் கவேளனிபபேடடையநாய

மறத்தத் தளளனின அவத நபேர் வமல முதலலீட்டடை கசயயுமநாற அவத
தருணம இந்த லவவேநாததிக்வகயநா சடபே கநாலத்ததிற்க முன்
டவேக்கபபேட்டிருக்கதிறத.  அவத வேயிதமநாக தநான் லவவேநாவதக்கதியநா சடபேயும
அவேடர கவேளனிவய தளளனி,  அடத கவேளனிபபேடடையநாய மறத்த,  தளளனிப
வபேநாடுகதிறத. அவேர்கள எடத வநசதிக்கதிறநார்கள என்றநால...
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அந்த வேநாலதிபே தடலவேன் அதற்க என்ன கசயதநான் அலலத என்ன

கசநான்னநான்?  ''அவேன் மதிகந்த ஆஸ்ததிடய ககநாண்டிருந்தபேடியநால
தக்கமடடைந்தவேனநாய வபேநாயவேயிட்டைநான்“.  அத கதிடடைக்கபபேட்டைததிவலவய
மகத்தநான தருணம.  இருபபேயினும அவேன் மதிகந்த ஆஸ்ததியுளளவேனநாக
இருந்தததினநால அவேனுடடைய ஆஸ்ததி கடறபேடிந்த வேயிடுவமநா என்ற
எண்ணயினநான்.

கதிவேநானனிஸ் இயக்கத்ததிவல அலலத கபேரிய வேயிடுததிகளனிவல அலலத
சடபேயயிவல,  கசநாலலபவபேநானநால ஸ்தநாபேனத்ததிவல வபேநாதகரும கூடை
இபவபேற்பேட்டை பேயிரசதித்ததிகபேற்ற மனனிதனநாக இருபபேர்களநானநால,  அவேர்கள
அவத தருணத்டத மறத்த உணர்சதியற்றவேர்களநாய தளளனிவேயிட்டுப
வபேநாவேததில வேயியபகபேநான்றமதிலடல.  ஏகனனனில அத நநீங்கள சடபேயயிவல
வசகரித்த பேநாரமபேரிய கசலவேநாக்டக ககடுத்தவேயிடும.  இவதநா இங்வக
உட்கநார்ந்த இருக்கதிறதநான சதில வேயியநாபேநாரிகளநாகதிய நநீங்கள ஸ்தநாபேன
சடபேயயிவல உக்கதிரநானக்கநாரரநாக இருக்கதிறநீர்கள.  இந்த கநாடல
வவேடளயயிவல நநீங்கள சடபேயயிவல அலலத ஒரு இயக்கத்ததிவல கசநாத்த
வமற்பேநார்டவேயநாளரநாக இருபபேவத மதிகவம வபேநாதமநானதநாக இருக்கம
பேட்சத்ததில, நநீங்கள இடத தளளனிவேயிட்டு வபேநாவே நீர்களநாகவேன்ற வேயியக்கதிவறன்.

இடதக் கறதித்த சதிந்ததித்தப பேநாருங்கள.  அந்த ஐஸ்வேரியவேநானநான வேநாலதிபே
தடலவேனுக்கம அத ககநாடுக்கபபேட்டிருந்தத.  அவேன் அடத தளளனிப
வபேநாட்டைநான்.  அவத கநாரியத்டத தநான் கடடைசதி கநாலத்ததிவல சடபே கநாலமும
கசயயும என்ற கதிறதிஸ்த கசநான்னநார்.
இபகபேநாழுத சதிகநாவகநா மக்கள நநீங்கள ஒரு தநீர்மநானத்டத எடுத்வத

ஆகவவேண்டுகமன்ற நதிடலடமக்க வேந்ததிருக்கதிறநீர்கள.  கநாலம கடைந்த
வபேநாகதிறத நநீங்கள இபகபேநாழுவத கசயதநாக வவேண்டும.  அவேருடடைய
ஆவேயியயின் பேடி பேயிறக்க கதிறதிஸ்தவக்கநாக உங்களுடடைய தநீர்மநானத்டத
எடுங்கள.
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இபகபேநாழுத இந்த ஐஸ்வேரியவேநான் உலகத்டத வநசதித்தபேடியநால

இபபேடி கசயதநான்.  அவேன்,  கர்த்தரநாகதிய இவயசுவவேநாடு ககநாண்டிருக்கதிற
ஐக்கதியத்டதக் கநாட்டிலும அவேனுடடைய ஸ்தநாபேனத்வதநாடு ககநாண்டிருக்கதிற
ஐக்கதியத்டதவய அததிகம வநசதித்தநான்.



இந்த கநாடல வவேடளயயிவல அவனகர் 'ஆ,  நநான் அபபேடி
கசயவவேகனன்றநால,  நநானும கபேந்கதககநாஸ்வதயயினவரநாடு ஒருவேனநாக
எண்ணபபேடுவவேன்,  பேரிசுத்த உருடளகளனிகலநான்றநாக எண்ணபபேடுவவேன்“

என்ற கசநாலலக்கூடும.  இபகபேநாழுத உங்களுடடைய கபேநாக்கதிஷம எங்வக
இருக்கதிறத?உங்களுடடைய சடபேயயிவல இருக்கதிறதநா?  அத உங்களுடடைய
வேயியநாபேநாரத்ததிவல இருக்கதிறதநா?  அலலத பேரத்ததிவல இருக்கதிறதநா?
'உங்களுடடைய கபேநாக்கதிஷம எங்வக இருக்கதிறவதநா அங்வக தநான்
உங்களுடடைய இருதயமுமதிருக்கம”.ஆகவவே நநீங்கள ஏன் உங்களுடடைய
ஜநீவேயியத்ததிற்கநாக முதலலீடு கசயயக் கூடைநாத?  உங்களுடடைய வேயியநாபேநாரம
ஒரு நநாளனில சநாமபேலநாகப வபேநாயவேயிடும.
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ஒரு சவகநாதரன் அலலத சவகநாதரர்கள ஒரு கபேரிய கடைல அடல

வேருகமன்ற தநீர்க்கதரிசனம உடரத்தநார்கள.  ஒருவவேடள இருக்கலநாம.

அடதக் கறதித்த எனக்கத் கதரியநாத.  ஆனநால எனக்கத் கதரிந்த ஒரு
கநாரியத்டதச் கசநாலலுகதிவறன்.  இந்த பூமதி எரிந்த வபேநாககமன்ற வவேதம
கசநாலலுகதிறத.  வேருகதிற ஒரு நநாளனில சதிகநாவகநாவேயில நடைக்கப வபேநாவேடத,

அவ்வேயிதமநான தநீடய ஒருவபேநாதம ககநாண்டிருந்தததிலடல; வமலும வதவேன்
நநீததியுளள வதவேன்.  அவேர் வதவேனுடடைய வகநாபேநாக்கதிடனயயிலதிருந்த
சதிகநாவகநாடவே தபபே வேயிடைமநாட்டைநார்.
ஒரு முடற என்னுடடைய நண்பேர் ஜநாக் மூர் இவ்வேயிதம கசநான்னநார்.

'வதவேன் இந்த சந்தததியநார்,  தநாங்கள சுவேயிவசஷத்டத உதறதித் தளளனிவேயிட்டு,

அவேர்கள கசயகதிறகநாரியங்கடள அபபேடிவய கசயயுமபேடி வேயிட்டுவேயிட்டு,

அவேர்கள பேநாவேத்வதநாடு வேநாழ்கதிற ஒழுக்கக்வகடைநான ஜநீவேயியத்டத
ஜநீவேயிக்கமபேடி அனுமததித்த,  இவேர்கடள இபபேடிபபேட்டை கநாரியங்கடள
கசயய அனுமததித்த அபபேடிவய வேயிட்டுவேயிடுவேநார் என்றநால, அவேர் வசநாவதநாம
ககநாவமநாரநாடவே எழுபபேயி அவேர்கடள எரித்ததற்கநாக அவேர்களனிடைம மன்னனிபபு
வகட்க கடைடமபபேட்டைவேரநாய இருக்கதிறநார்“.
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ஆடகயநால அவேர்கள அடத உதறதித் தளளனிவேயிட்டு அடத

தவேயிர்த்தததினநால கதிறதிஸ்தடவே ஒருவவேடள வநரநாக சந்ததித்தநார்கள.

கதிறதிஸ்தவேயின் அடசவ ஒரு வபேநாதம உலக புகழ்கபேற்ற கநாரியமநாக
இருந்தததிலடல.  எபகபேநாழுதம தநாழ்டமயயிவல இருந்தத.  அவேர் இந்த



உலகத்ததிவல அவேருடடைய ஊழைதியத்ததின் நநாட்களனிவல,  கசநாலலபவபேநானநால,

பேநாலஸ்ததினநாவேயிவல அவேர் கடைந்த வபேநாகமட்டுமநாக அவேடரக் கறதித்த
ஒருவவேடள மூன்றதில ஒரு பேங்க யூதர்களுக்கக் கூடை கதரியநாத.

பேநாருங்கள?  பேநார்த்தநீர்களநா‚  அத கநாலத் தநாமதமநாகமட்டும அவேர்கள
ஒன்றம அறதியநாமல இருந்தநார்கள.

ஆனநால இந்த கநாடல வவேடளயயிவல,  வேயியநாபேநாரிகளநாகதிய நநாம
எலலநாவேற்டறயும வேயிட்டு,  உலகத்ததில நமக்கப பேயிரியமநானடவேகடள
எலலநாம புறமவபே தளள ஆயத்தமநாகதி,  பேரவலநாகத்ததிவல நமமுடடைய
கபேநாக்கதிஷங்கடள கண்டைடடைய,  நநாம இவயசு கதிறதிஸ்தவக்கள
முதலலீட்டடை கசயயுமபேடி நமக்க வேயிவசஷதித்த நநாள நமக்க முன்
டவேக்கபபேட்டிருக்கதிறகதன்ற நதிடனத்தக் ககநாளளலநாம.  ''உன்
சதிலுடவேடய எடுத்தக் ககநாண்டு என்டனப பேயின்பேற்றதி வேநா“  என்ற இவயசு
கசநான்ன வேண்ணமநாகச் கசயயுங்கள.  உங்களுடடைய புகடழை எடுத்தக்
ககநாண்வடைநா அலலத,  ''மகத்தநான மருத்தவேவர வேருக என்ற
வேரவவேற்கதிவறநாம; உங்கடள இங்வக ககநாண்டிருபபேத மதிக மகத்தநானத. ஓ,

டீக்கன் அவேர்கவள,  மதிகவம நலலவேவர...”என்ற கசநாலலுகதிறவேர்களனிடைம
அலல.

பேநாருங்கள இத சதிலுடவேடயக் வகநாருகதிறத.  அவேர்கள உங்கடள
''பேயயித்ததியக்கநாரன் மதகவேறதியன்“ என்ற அடழைக்கக்கூடும. பேவல கசநான்ன
வேண்ணமநாக ''மதவபேதம என்ற கசநாலலுகதிறபேடிவய எங்கள
முன்வனநார்களனின் வதவேனுக்க நநான் ஆரநாதடன கசயகதிவறன்”  என்ற
நநீங்களும சநாட்சதி கூறலநாம.  பேநாருங்கள?  இபபேடிபபேட்டை தநீர்மநானங்கடள
எடுத்தவேர்கள நமக்க முன் இருந்தநார்கள.
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பேரிசுத்த பேவடலயும ஐஸ்வேரியவேநானநான வேநாலதிபேத் தடலவேடனயும

இருவேடரயும ஒபபேயிட்டுப பேநாருங்கள.  பேவல ஒரு மனனிதனநாக அவேனுக்க
முன்பும இந்த மகத்தநான தருணமநானத டவேக்கபபேட்டிருந்தத.  ஆனநால
அவேவனநா அடத ஏற்றக்ககநாண்டைநான்.

அதன் பேயின் நநீங்கள அவேர்களுடடைய பேயிரததிபேலடனப பேநார்த்த
உங்களுடடைய பேயிரததிபேலன் எவ்வேயிதமநாக இருக்கப வபேநாகதிறத என்ற
உங்கடளப கபேநாருத்தங்கள .



நநீங்கள மநாறநாத வதவேனுடடைய வேநார்த்டதயயின் வமல அவேருடடைய
வேநாக்கத்தத்தத்ததின் வமல ஆதநாரபபேடுத்தலநாம.  வதவேன் ஒரு கநாரியத்டத
கசயத அதன் பேயிறகஅடத சரிபேடுத்த மநாற்ற கநாரியத்டத கசயத நநான்
முதலதில தவேற கசயத வேயிட்வடைன் என்ற கசநாலலமநாட்டைநார்.  வதவேனநால
மநாற முடியநாத. அவேர் வதவேன். வதவேன் வேநார்த்டதயநாக இருக்கதிறநார்.
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இபகபேநாழுத இந்த வேநார்த்டத வதவே கமநாரன் என்ற நன்க

அடடையநாளபபேடுத்தப-பேட்டிருக்கதிறத. அவேன் எந்த மனனிதனும ககநாண்டிரநாத
ஒன்டற இவயசுவக்கள கண்டைநான்.  ஆனநால அதனுடடைய வேயிடல மதிக
அததிகமநாக இருந்தத.  இன்ற லவவேநாததிக்வகயநா சடபேக்கம அத மதிக
அததிகமநாக இருக்கதிறத.

ஆனநால ஞநாபேகத்ததில ககநாளளுங்கள,  அவேர்கள வதவேநாலயத்தக்க
கவேளனிவய கசன்றநார்கள.  ஏகனனனில அவேடர வதவேநாலயத்ததிற்க கவேளனிவய
வபேநாட்டைநார்கள.  அவேர்கள வதவேநாலயத்ததிவல அவேருக்க இடைத்டத
ககநாடுக்கவேயிலடல.  இன்ற கதிறதிஸ்தடவே ஸ்தநாபேனத்தக்க கவேளனிவய
வபேநாடுகதிறநார்கள.  அவேர் உண்டமயநான ஜநீவேயிக்கதின்ற பேயிரததியட்சமநாய,

முழுவேதம அடடையநாளபபேடுத்தபபேட்டைவேரநாய,  எந்த மனனிதனும இதற்க
வேயிவரநாதமநாய எழுமபேநாதபேடி வதவேனுடடைய வேநார்த்டத நதிரூபேணப-

பேடுத்தபபேட்டைதநாய,  அன்ற என்ன கசயதநாவரநா அவத கநாரியத்டத,

அவேருடடைய ஜநீவேன் மக்களுக்களளநாக ஜநீவேயித்த கதிறதிஸ்த
மரித்வதநாரிலதிருந்த உயயிவரநாடு எழுமபேயினநார் என்ற நதிரூபேயித்த வேருகதிறநார்.
அடத நதிச்சயமநாகவவே ''பேயிசநாசு,  என்றம “கறதி கசநாலலுகதிறவேர்”  என்றம
மற்றம எலலநாவேற்டறயும கசநாலலதி அடழைக்கபபேடை வவேண்டும.  ஆனநால
வேநார்த்டத மநாறவேயிலடல என்பேடத ஞநாபேகத்ததில ககநாண்டிருங்கள. அதற்க
வேயிவரநாதமநாக ஒரு வேநார்த்டதடயப வபேசதினநாலும அத
மன்னனிக்கபபேடைமநாட்டைநாத.  அத இந்த உலகத்ததிலும அலலத வேரபவபேநாகதிற
உலகத்ததிலும ஒரு வபேநாதம மன்னனிக்கபபேடை மநாட்டைநாத.
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இத தநான் கடடைசதிச் சடபே கநாலம.  இத வவேகறந்த கநாலத்ததிலும நடைக்க

முடியநாத. அத இந்த கநாலத்ததில தநான் நடைக்க வவேண்டியதநாய இருக்கதிறத.

ஒவ்கவேநாரு கடிகநாரமும...நமக்க மநாத்ததிரம இருந்தநால,  இடத
ஒவ்கவேநான்டறயும வேயிவேரித்த நதிரூபேயிக்கலநாம.  வதவேனுடடைய வேநார்த்டத



இபகபேநாழுத நதிடறவவேறதியயிருக்கதிறத.  கடடைசதியநான வேநார்த்டத
என்னகவேனனில...

கவேளனிவய அடழைக்கபபேட்டை சடபே ஆபேயிரகநாம வசநாவதநாமுக்க
ஒபபேடணயநாக இருக்கதிறத.  இபகபேநாழுத அவேர் வசநாவதநாடம கறதித்த மதிக
உறததியநாக கவேளனிபபேடுத்ததினநார் என்பேடத ஞநாபேகத்ததில ககநாளளுங்கள.

பேநாருங்கள?  இபகபேநாழுத அவேர் ''வசநாவதநாம நநாட்களனில நடைந்தத வபேநால,

வலநாத்த நநாட்களனில நடைந்தத வபேநால“  என்றநார்.  நவே நீன பேயிலலதி கதிரகநாடம
கவேனனியுங்கள.  அவேர்கள தூதர்கள.  வசநாவதநாமுக்க அனுபபேபபேட்டை
கசயததியநாளர்கள.  அவேர்கள நநாற்பேத வபேரநாவேத கதிடடைபபேநார்களநா என்ற
மக்கடள கவேளனிவய அடழைத்த ககநாண்டிருக்கதிறநார்கள.  கசநாலலப
வபேநானநால, பேத்த வபேர் கதிடடைத்தநால வதவேன் சமரசமநாகதிவேயிடுவேநார். ஆனநாலும
அவேர்களநால கண்டுபேயிடிக்கமுடியவேயிலடல.

இந்த மகத்தநான பேயிலலதி கதிரகநாம மற்றம கமகதநாடிஸ்டு நபேர் ஜநாக்
ஷஹூலர்,  வமலும கபேந்கதககநாஸ்வத நபேர் ஓரலரநாபேர்ட்ஸ்,  இந்த
ஸ்தநாபேனங்ககளலலநாம அங்வக பேநாபேயிவலநானனிவல அவ்வேளவேநாக இடணந்த
கசயலபேடுகதிறநார்கள.
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ஆனநால நதிடனவேயில ககநாளளுங்கள.  ஆபேயிரகநாம இடவேகள எதற்கவம

பேயிரததிநதிததி அலல.  அவேன் இந்த பேட்டைணத்டத வதடைவேயிலடல.  அவேன் ஒரு
இரநாஜ்ஜதியத்டதவய வதடினநான்.  ஆ,  அவேவனநாடு ஒரு கழுடவேக்
ககநாண்டிருந்தநான்.  அந்த மூவேரில ஒருவேர் அங்வகவய அவேவனநாடு
தரித்தஅவேர் யநார் என்ற அவேனுக்க ஒரு அடடையநாளத்டதக் கநாண்பேயித்தநார்.
அவேருக்க பேயின்புறம கூடைநாரம இருக்க சநாரநாள அந்த கூடைநாரத்தக்கள என்ன
கசநான்னநாள என்பேடத அறதிந்தநார் .  அத ஆவேயியயின் பேகத்தறதிவ.  இவயசு
கவேளனிபபேடடையநாக கசநாலலுகதிறநார்...  வசநாவதநாம எரிந்த வபேநாக மட்டும
வவேகறந்த ஒரு அடடையநாளமும கசயயபபேடைவேயிலடல.  அவத வபேநால,

அக்கதினனி வேயிழுவேதற்க முன் கதிறதிஸ்த அவேருடடைய வேலலடமயயிவல
முழுடமயநாய அவேருடடைய சடபேயயிவல கவேளனிபபேடுகதிறடத சடபே
கடடைசதியநாகக் கநாணும.  ஞநாபேகத்ததில ககநாளளுங்கள வலநாத்தவேயின்
நநாட்களனில தநான் வேநானத்ததிலதிருந்த அக்கதினனியநானத வேயிழுந்தத.

வநநாவேநாவேயின் நநாட்களனில அலல. அவேருடடைய நநாட்களனில கவேளளம வேந்தத.

ஆனநால வலநாத்தவேயின் நநாட்களனிலதிருந்த எவ்வேயிதமநான ஊழைதியம



வேரபவபேநாகதிறகதன்ற கதிறதிஸ்த கவேளனிபபேடுத்ததினநார்.  இபகபேநாழுத அவத
வேயிதமநாகத்தநான் பேரிசுத்த ஆவேயியநானவேர் அவேருடடைய சடபேயயிவல கதிரிடயச்
கசயகதிறநார்.  அன்ற இருந்தத வபேநாலவவே லவவேநாததிக்வகயநா சடபேயயின்
நதிடலடமயும இருக்கதிறத.
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இபகபேநாழுத இந்த மனனிதன் ஏன் இந்த ததிட்டைத்ததில,  அதனுடடைய

உரிடமயநாளர் வமல முதலலீடு கசயய வேயிருபபேமதிலலநாமல வபேநானகதன்ற
பேநார்க்கலநாம.  கநாரணம என்னகவேனனில அவேன் அததிகமநான ஆஸ்ததிடய
அங்வக ககநாண்டிருந்தநான். அடத அவேன் வேயிட்டுவேயிடை வேயிருமபேவேயிலடல.

இன்டறக்க சடபேயயிலதிருக்கக் கூடிய பேயிரச்சடனவய அத தநான்.

புத்ததியுளள எந்த ஒரு மனனிதனும,  அத வபேநாபபேநானநாலும,  சர்வேநாததிகநாரம
ககநாண்டைவேரநானநாலும,  அலலத யநாரநானநாலும சரி,  அவேர்களநால எழுமபேயி
நதின்ற 'வேயிசுவேநாசதிக்கதிறவேர்கடள இந்த அடடையநாளங்கள பேயின் கதநாடைரும“

என்ற இவயசு கதிறதிஸ்த கசநாலலவேயிலடல என்ற மறதலதிக்கமநாட்டைநான்.

எத வேடரக்கம கதநாடைரும?  ''இந்த உலக முழுவேததிலும,  எலலநா
சதிருஷ்டிபபு” வேடரக்கம. மற்றம ''இந்த உலகம, கநாஸ்மநாஸ் எனபபேடுகதிற
இந்த உலக ஒழுங்க இனனி என்டனக் கநாணநாத“  என்ற இவயசு
கசநான்னடத அவேர் கசநாலலவேயிலடல என்ற கசநாலல முடியநாத.

சடபே ஒழுங்ககள உலகத்ததிற்க உளவளயும, உலகத்ததிற்க உரியதநாயும
இருக்கதிறத என்ற நதிடனக்கதிறநார்கள.
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எத்தடன புத்ததிசநாதரியம ககநாண்டைவேர்கள எழுமபேயினநாலும சரி,

வதவேனுடடைய இரநாஜ்ஜதியம ஒரு வபேநாதம உலகத்ததிற்கரியதநாக
இருந்தததிலடல.

நநான் அந்த மக்கடள கடிந்தக் ககநாளளவேயிலடல.  ஆனநால பேயிசநாசு
கசயத தந்ததிரத்டத உங்களுக்க கநாட்டை வேயிருமபுகதிவறன்.  அவேர்கள
எவ்வேளவ பேயிரசதித்ததி கபேற்றதநாயயிருந்தநாலும சரி,  அடதக் கறதித்த எனக்க
அக்கடறயயிலடல.  அவேர்களநால அபபேடி கசயயமுடியநாத.

ஒருத்தவேக்கநாரர்கவள நநீங்கள எலலநா ததிருத்தவேக்கநாரர்களும உங்கவளநாடு
இடணயுமபேடி வேயிருமபுகதிறநீர்கள.  கபேந்கதககநாஸ்வதகநாரர்கவள நநீங்கள
வேயிருமபுவேத...ததிருத்தவேக்கநாரர்கவள நநீங்கள எலலநா
ஒருத்தவேக்கநாரர்களும, சர்ச் ஆப கநாட் அவேர்களும இன்னும அத வபேநான்ற



முபபேததிற்கம வமற்பேட்டை ஸ்தநாபேனங்கவளநாடை வசர்ந்த ஒன்றநாக
வவேண்டுகமன்ற வேயிருமபுகதிறநீர்கள.  கமகதநாடிஸ்டு,  பேநாபடிஸ்டு
வபேநான்றவேர்களநாகதிய நநீங்களும அவத வேழைதிடயத் தநான்பேயின்பேற்றகதிறநீர்கள.
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இந்த வேநாரத்ததிவல சடபேகள கூட்டு சங்கமநானத பேயிரச்சடனகடள

கறதித்த கலந்தநாவலநாசதிக்க எலவலநாரும ஒன்றநாக இடணயுமபேடி
வேயிருமபுகதிறநார்கள.  அவேர்கள அடத நதிச்சயம கசயவேநார்கள.  அவேர்கள
'மதிருகத்ததின் கசநாரூபேத்ததிற்க சத்தவேங் ககநாடுக்கபபேட்டைத“  என்ற வவேதம
கசநான்னடதச் கசயவேநார்கள.  அதனுடடைய பேயின்னனனி எங்கதிருந்த
வேருகதிறகதன்ற கவேனனித்தநீர்களநா?  மதிருகம என்றநால வேலலடமடயக்
கறதிக்கதிறத.  அத நதிச்சயமநாகவவே ஒரு வேலலடமயநாக இருக்கம.  ஆனநால
தவேறநான வேலலடமயநாக இருக்கம.

அவேருடடைய இரநாஜ்ஜதியம இந்த உலகத்ததிற்கரியத இலடல என்ற
இவயசு கசநான்னநார்.  இத அவேருடடைய இரநாஜ்ஜதியமநாக
இருந்ததிருக்ககமன்றநால,  அவேருடடைய பேயிரததிநதிததிகள சண்டடைவபேநாடை
வவேண்டியயிருக்கம.  ஆனநால ''என்னுடடைய இரநாஜ்ஜதியம வமவல
இருக்கதிறத“  என்றநார்.  பேநார்த்தநீர்களநா?  வதவேனுடடைய இரநாஜ்ஜதிய என்ற
கசநாலலுமவபேநாத,  ஏவதநா ஒரு மகத்தநான கநாரியத்டதச் கசயகதிற இயக்கம
அலல.  அத வதவேனுடடைய வேலலடம,  பேரிசுத்தநாவேயி மனனித
ஜநீவேயியத்ததிலதிருபபேவதயநாகம.
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தரிதமநாக பேநார்க்கலநாம.  உங்கடள அததிக வநரம ககநாண்டிருக்க

வேயிருமபேவேயிலடல.  ஏற்கனவவே அததிக வநரம உங்கடள டவேத்தவேயிட்வடைன்.

சதில நதிமதிடைம எடுத்தக் ககநாளளலநாமநா?  ஆம,  நநாம வவேகமநாக பேநார்க்கலநாம.

நநான் எடத கறதித்த வபேசுகதிவறன் என்ற நநீங்கள அறதிந்ததிருக்கதிறநீர்கள என்ற
நதிடனக்கதிவறன்.

நநாம சற்ற நதித்ததிய ஜநீவேனுக்ககன்ற முதலலீட்டடை கசயத சதில நதித்ததிய
ஜநீவேனனின் (ததிட்டைத்டத எடுத்த) பேநாலதிசதிதநாரர்கடள பேரிசகீலதிக்கலநாம. அவேர்கள
தநாவம இந்த வதவே வேநார்த்டதயயின் பேநாலதிசதிடயக் ககநாண்டிருந்தவேர்கள.

நதிடனவேயில ககநாளளுங்கள.  இத வதவேனுடடைய வேநார்த்டத கடிதம
வேடிவேயிவல இருக்கதிறத.  'என்னுடடைய வேநார்த்டதகள ஆவேயியநாயயிருக்கதிறத.

அடவேகள ஜநீவேனநாய இருக்கதிறத“  என்ற இவயசு கசநான்னநார்.



கசநாலலவேயிலடலயநா?  பேரிசுத்த வயநாவேநான் ஒன்றநாம அததிகநாரத்ததில
''ஆததியயிவல வேநார்த்டத இருந்தத.  அந்த வேநார்த்டத வதவேனனிடைத்ததில
இருந்தத.  அந்த வேநார்த்டத மநாமசமநானத”  என்ற வவேதம கசநாலலுகதிறத.

அதநாவேத நநான் எவ்வேயிதமநாக உங்களுக்க முன் கசநாலகதிவறவனநா
அவ்வேயிதமநாக அவேர் நம மத்ததியயிவல வேநாசம கசயதநார்.
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வேர் வநற்ற இருந்த அவத வேநார்த்டத தநான்,  இன்றம அவத

வேநார்த்டதவய,  வேர வபேநாகதிற நநாளனிலும அவத வேநார்த்டதயநாய இன்னும
மநாறநாதவேரநாய இருக்கதிறநார்.  வவேதத்ததிவல கூறபபேட்டை யநாவம அவேவர.
நநீங்கள வவேதத்டத பேடித்த இவயசு கதிறதிஸ்தடவே கநாணநாமலதிருபபேபீர்க
என்றநால ,  நநீங்கள ததிருமபேவம கசன்ற அந்த வவேத வேசனங்கடள
மறபேடியும வேநாசதிபபேத உங்களுக்கநலலத.  ஏகனனனில இத இவயசு
கதிறதிஸ்தடவேப பேற்றதினதநான சநாட்சதியநாயயிருக்கதிறத.  பேடழைய
ஏற்பேநாடுகவேறம ஒபபேடனயநாயும புததிய ஏற்பேநாடு அததினுடடைய
நதிடறவவேறதலநாகவமதிருக்கதிறத.  வேரலநாற்றதிவலஇருந்தவேர் இவயசுவவே.

அவேவர தவேக்கத்ததிலதிருந்தவேர்.  கசநாலலபபேட்டை தநீர்க்கதரிசனங்கடள
பேநார்த்தநால,அவேவர அந்த தநீர்க்கதரிசனம.  அவேவர அந்த வேரலநாற்றதிலதிருந்த
நபேர். அவேவர அந்த சங்ககீதங்கள.அவேவர அந்த கர்த்தரநாகதிய இவயசு. மற்றம
வவேதத்ததில கறதிபபேயிட்டைபேடி வேரபவபேநாகதிற கநாரியங்களஅவேவர.  ஆகவவே
வவேதத்ததில கறதிபபேயிட்டை இவயசு கதிறதிஸ்தடவே பேற்றதின சநாட்சதி அவேவர.
இபகபேநாழுத வவேதமநானத வதவேனுடடைய வேநார்த்டதகயன்ற

அடழைக்கபபேடுகதிறத.வமலும இந்த உலகத்டத வதவேன் நதியநாயந் தநீர்க்க
ஏதநாவேத ஒரு தரத் (standard)  டதக் ககநாண்டிருக்கவவேண்டும.  அவேர்
இங்வக உங்கடள டவேத்தநால நதியநாயந் தநீர்க்க வவேண்டுகமன்றநால,  அங்வக
ஏதநாவேதஒரு தரம (standard) இருந்தநாக வவேண்டும.

''இவயசு கதிறதிஸ்தடவேக் ககநாண்டு கசயவேநார்“  என்ற
கசநாலலுகதிறநீர்களஒவ்கவேநாரு மனனிதனும தன்னுடடைய கசநாந்த கருத்டதக்
ககநாண்டிருக்கதிறநான்.
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இவதநா இங்வக அருடமயநான கத்வதநாலதிக்க சகீமநாட்டி

இருக்கதிறநார்கள.என்னுடடைய பேயின்னனனியும கத்வதநாலதிக்கம தநான் என்ற



புரிந்தக் ககநாளளுங்கள.  நநான் அயர்லநாந்டதச்வசர்ந்தவேன்.  கவேனனியுங்கள.

கத்வதநாலதிக்கர்கள அவேர்களுடடைய சடபேடயக் ககநாண்டு தநான்
கசயவேநாகறன்ற கசநாலலதியயிருக்கதிறநார்கள.  இபகபேநாழுத கவேனனியுங்கள,

அவனக வேடகயநான கத்வதநாலதிக்க சடபேகள இருக்கதிறத.அபபேடியநானநால
எந்த கத்வதநாலதிக்க சடபேடயக் ககநாண்டு கசயவேநார்?  அத வரநாமனநாக
இருக்ககமன்றநால,  கதிவரக்க பேநாரமபேரிய சடபே இழைந்ததநாயயிருக்கம.

இலடல,  கதிவரக்க பேநாரமபேரிய சடபே ககநாண்டு கசயவேநாகறன்றநால,

வரநாமர்கள இழைந்த வபேநாவேநார்கள.

லூத்தரன் கழுடவே ககநாண்டு கசயவேநார் என்றநால,  கமகதநாடிஸ்டு
இழைந்தவபேநாம. கமகதநாடிஸ்டடைக் ககநாண்டு கசயவேநார் என்றநால, பேநாபடிஸ்டு
தவேறநாக இருக்கம. கபேந்கதககநாஸ்டத ககநாண்டு கசயவேநார் என்றநால மற்ற
எலவலநாரும இழைந்த வபேநானவேர்களநாயயிருக்கம.  பேயிரஸ்பேயிவடைரியடன
ககநாண்டு கசயவேநார் என்றநால,  கபேந்கதககநாஸ்வத இழைந்த வபேநாவேநார்கள.

பேநாருங்கள,  இத மதிகவம கழைபபேத்டத ககநாண்டு வேருகதிறத. எத சரி என்ற
உங்களநால புரிந்த ககநாளள முடியநாமல வபேநாகதிறத.  அவேர்களனில ஒருவேர்
கூடை சரியயிலடல.
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இவயசு,  ''நநாவன வேழைதியும,  சத்ததியமும ஜநீவேனநாய

இருக்கதிவறன்“என்றநார்.  மற்றம அவேர் வேநார்த்டதயநாயயிருக்கதிறநார்.  இடதத்
தவேயிர்த்த எந்த ஒரு மனனிதனும என்னனிடைத்ததில வேர முடியநாத என்றநார்.
உங்களுடடைய சடபேடயக் ககநாண்வடைநா,  வகநாட்பேநாடுகடளக் ககநாண்வடைநா,
கஜபேத்டதக் ககநாண்வடைநா வபேநாக முடியநாத. நநீங்கள இவயசுவேயின் மூலமநாகத்
தநான் வேந்தநாக வவேண்டும. அவேவர வதவேன். அவேவர வேநார்த்டத. அவேவர வேழைதி.
அவேவர சத்ததியம. அவேவர ஜநீவேன்.

ஒரு கமழுகவேர்த்ததி இங்வக ஏற்றபபேடைநாமல இருந்த நநீங்கள அடத
ஏற்றவே நீர்களநானநால,  அத கவேளனிச்சத்டத ககநாடுக்கம.  அத எடத
பேயிரததிபேலதிக்கம?  அத முதன் முடறயநாக ஏற்றபபேட்டை வபேநாத என்ன
கவேளனிச்சத்டத ககநாடுத்தவதநா அவத கவேளனிச்சத்டதவய பேயிரததிபேலதிக்கம.

வமலும சுவேயிவசஷமநானத பேயிரத்ததியட்சமநாகம வபேநாத,  அவேர் வநற்றம,

இன்றம என்கறன்றம மநாறநாதவேரநாக இருபபேநார். அடத பேநார்த்தநீர்களநா?
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இபகபேநாழுத பேநாலதிசதி எடுத்தவேர்கள சதிலருடடைய மதிகப கபேரிய புத்ததி
சநாதரியமநான நநாளனிவல என்ன நடைந்தத என்ற சற்ற ஆயவ கசயத
பேநார்க்கலநாம.  அடுத்த பேத்த அலலத பேததிடனந்த நதிமதிடைம இடத பேநார்த்த
முடிக்கலநாம.

வநநாவேநா வதவேனுடடைய வேநாக்கத்தத்தத்ததின் வமல வதவேனுடடைய
வேநார்த்டதயயின் வமல முதலலீடு கசயதநான்.  ஞநாபேகத்ததில ககநாளளுங்கள,

அத வதவேனுடடைய வேநார்த்டத.  வநநாவேநா அததிவல தநான் முதலலீடு கசயதநான்.

இருந்தநாலும,  நநீங்கள முதலலீடு கசயதவடைவன அந்த பேநாலதிசதிடய எடுக்க
சநாத்தநான் (அவேனநால முடிந்தநால)  அங்வக வேரபவபேநாகதிறநான் என்பேடத
நதிடனவேயில ககநாளளுங்கள.  ''மனனிதன் அபபேத்ததினநால மநாத்ததிரம அலல“

என்ற எழுதபபேட்டிருக்கதிறத.  அத சரரபேயிரகநாரமநான ஜநீவேயியத்டத
கறதிக்கதிறத.  'ஆனநால அவேருடடைய வேநாயயிலதிருந்த புறபபேடும ஒவ்கவேநாரு
வேநார்த்டதயயினநால பேயிடழைபபேநான்”  என்பேத ஒரு பேநாகத்ததினநால அலல.

அலலத இங்வக ககநாஞசமஅங்வக ககநாஞசம அலல. ஆனநால ''ஒவ்கவேநாரு
வேநார்த்டதயயினநாலும“  ஜநீவே அபபேத்ததினநாலும மனனிதன் பேயிடழைபபேநான்.

வதவேனுடடைய வேநார்த்டத என்றநால என்ன அத ஜநீவேனும,  ஆவேயியும,

ஜநீவேயியமுமநாயயிருக்கதிறத.  மற்றம அத (அவேர்)  பேயிரத்ததியட்சமநாகம வபேநாத,

'என்டன வேயிசுவேநாசதிக்கதிறவேன் நநான் கசயத கதிரிடயகடளத் தநானும
கசயவேநான். இடதக் கநாட்டிலும அததிகமநானடத கசயவேநான். ஏகனனனில நநான்
பேயிதநாவேயினனிடைத்ததிற்க கசலலுகதிவறன்”...
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இபகபேநாழுத,  வநநாவேநா முதலலீட்டடை கசயத வபேநாத அவேன்

வசநாததிக்கபபேட்டைடத நநாம பேநார்க்கதிவறநாம.

ஆடகயநால உங்களுக்கம அவத தநான் என் சவகநாதரவன.  உங்களுக்க
வசநாதடனயயின் வநரவம இலடலகயன்றநால,  நநீங்கள இன்னும
உங்களுடடைய முதலலீட்டடைச் கசயயவேயிலடல.  ஏகனனனில எததிரியநானவேன்
அவேனுடடைய சுழைல தபபேநாக்கதிடய சுழைற்றதி அவேனுடடைய வேயில நநாடண
இழுத்த அவேனநால எந்த அளவேயிற்க வேயிஷமுளள அமபுகடளயும,  எலலநா
களள உபேவதசங்கடளயும மற்றம சதின்ன வயநாசடனகடளயும,

வகநாலதியநாத்டதப வபேநான்ற புத்ததி சநாதரியமநான இரநாட்சதர்கடளயும
அனுபபேயி எயயுமபேடி ஆயத்தமநாய அங்வக நதின்ற ககநாண்டிருக்கதிறநான்.

நநீங்கள கலவேயியறதிவ இலலநாத அறதியநாடமயுளள எளனிடமயநான



சவகநாதரவனநாடு ஐக்கதியம ககநாண்டிருக்கதிற சவகநாதரடனக் கநாட்டிலும,

பேநார்பபேதற்க மதிக உயரமநான நபேடர உங்கள மத்ததியயில அனுபபுவேநான்.

அவேன் அவ்வேயிதமநான அறதிவளள இரநாட்சதர்கடளயும கபேரிய
பேளளனிகடளயும அனுபபேயி இடவேகடள எலலநாம வேயிவேரித்த
உங்களுக்கதிருக்கம எலலநாவேற்டறயும எடுத்த வேயிடுவேநான்.

ஆனநால நநீங்கள உங்கள முதலலீட்டடைச் கசயத பேரிசுத்த ஆவேயியயினநாவல
உங்களுடடைய பேநாலதிசதி அச்சதிட்டு, முத்ததிடர வபேநாடைபபேட்டிருக்கம என்றநால,

அடத அழைதிக்க எததினநாலும முடியநாத.
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எந்த ஒரு மனனிதனும இரகசதியமநாக வேனநாந்ததிரத்ததின் பேயின்புறத்ததில

வதவேனும அவேனுமதனனியநாக இருக்கம மட்டும சுவேயிவசஷத்டத
பேயிரசங்கதிக்க அவேனுக்க உரிடமயயிலடல.  உங்களுக்க வேயிளக்கதி அடத
அகற்றதிவேயிடை இந்த உலகத்ததிவல எந்த ஒரு அறதிவேநாளனியுமதிலடல.  அத
சரிதநான்.  நநீங்கள அங்வக இருந்தநீர்கள.  அத உங்களுக்க நடைந்தத என்ற
நநீங்கள அறதிவே நீர்கள. அவேர்கள எவ்வேளவதநான் உங்களுக்க வேயிவேரித்தநாலும,

ஆனநால... கபேநாறங்கள... உங்களுக்க ஏவதநா நடைந்தத. அத நடைந்தத என்ற
உங்களுக்க கதரியும.  அடத உங்களுடடைய கண்களனினநால கண்டீர்கள.

அதவனநாடு நநீங்கள வபேசதின நீர்கள.  அதவம உங்களனிடைத்ததிவல ததிருமபேவம
வபேசதினத.  பேயிறக அத உங்கடள அந்த நபேருக்களவள முத்ததிடரப
வபேநாட்டைத. அதன் பேயிறக நநீங்கள அததினுடடைய பேநாகமநான நீர்கள.

புத்ததிசநாதரியமநான இரநாட்சதர்கள வேந்தநாலும நநீங்கள கண்டு
ககநாளளநாமல கடைந்த வபேநாவே நீர்கள. இந்த நநாட்களனிவல அத வபேநான்றவேர்கடள
அவநகடர இந்த உலகத்ததிவல நநாம ககநாண்டிருக்கதிவறநாம.  அததிவல சதிலர்
மதிகவம ஆபேத்தநானவேர்கள.  அவேர்கள வவேதநாகம பேளளனியயிவல பேயயிற்சதி
எடுத்தவேர்கள,  அலலத வவேத அறதிவவேநாடு வபேசுவேநார்கள,  அலலத அடத
உபேவயநாகதிக்க பேயயிற்சதி எடுத்தவேர்கள.  மற்றம அவேர்கள என்ன
கசயகதிறநார்கள என்பேடத அவேர்கள அறதிந்ததிருக்கதிறநார்கள.  ஆனநாலும
தநாவே நீவத‚ வதவேனநாகதிய கர்த்தர் உன்வனநாடு இருக்கம வபேநாத பேயபபேடைநாவத‚
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கவேனனியுங்கள,  சநாத்தநான் வநநாவேநாவேயின் முதலலீட்டின்வமல

வசநாதடனடயக் ககநாண்டு வேந்தநான்.  மற்றம அவேனுக்க சந்வதகத்டதக்
ககநாண்டு வேருமபேடி அவேடன வசநாததித்தநான்.  வேயிஞஞநானனிகள எழுமபேயி,



வேநானத்ததிவல மடழை இலடலகயன்ற கசநான்னநார்கள. வமலும வநநாவேநாவேயின்
நநாட்களனிவல பேரியநாசக்கநாரர்கள இருந்தனர்.  இபகபேநாழுத முதலலீடைநாகதிய
மனனிதன் தன்னுடடைய இருதயத்ததிவல வதவேனுடடைய வேநார்த்டதடய
நமபுமபேடி ஏற்றக் ககநாண்டைததினனிமதித்தம அந்த கடடைசதி நநாட்களனிவல
பேரியநாசக்கநாரர்கள இருபபேநார்களநானநால,  இன்டறக்கம அந்த வேநார்த்டதக்க
வேயிவரநாதமநாய பேரியநாசக்கநாரர்கள இருபபேநார்கள.  ஏகனனனில அத
அவேர்களுக்க புத்ததியயிலலநாத கநாரியம வபேநாலதிருந்தத.

ஆனநால பேநாருங்கள நநீங்கள உங்களுடடைய கசநாந்த புத்ததிடய
பேயன்பேடுத்தக் கூடைநாத.  ''ஓ,  நநான் நதிடனத்வதன்...  இபபேடியநாக
நதிடனக்கதிவறன்“ என்ற கசநாலலுகதிறநீர்கள.

உனக்க எந்த எண்ணமுமதிலடல அலலத நநீ எந்த எண்ணத்டதயும
வயநாசதிக்க கூடைநாத.  ''கதிறதிஸ்தவேயின் சதிந்டதவய உங்களனிலும
இருக்கக்கடைவேத“  என்ற வவேதம கசநாலலதிற்ற.  அவேர் எபவபேநாழுதவம
பேயிதநாடவே பேயிரியபபேடுத்தகதிற கநாரியத்டதவய கசயதநார்.  ஏகனனனில அவேர்
வேநார்த்டதயநாய இருந்தநார்.  பேநாருங்கள?  ஆகவவே நமக்க எந்த எண்ணமும
இருக்கக் கூடைநாத. அவேர் என்ன கசநான்னநாவரநா அடதவய நநாம வேயிசுவேநாசதிக்க
வவேண்டும.

''நலலத, என்னநால அடத வேயிவேரிக்க முடியநாத“ என்ற கசநாலலுங்கள.

இலடல,  நநீங்கள நதிடனத்தநாலும,  உங்களநால வதவேடன வேயிவேரித்த
கசநாலல முடியநாத ஏகனனனில நநீங்கள வதவேடன உங்களுடடைய அறதிவ
கூர்டமயநான புரிந்த ககநாளளுதடல ககநாண்டு அறதியவேயிலடல.  நநீங்கள
வேயிசுவேநாசத்ததின் மூலம வதவேடன அறதிகதிறநீர்கள.  நநீங்கள எபபேடி வதவேடன
வேயிசுவேநாசதிக்க வவேண்டுகமன்ற அறதிந்தநீர்கவளநா அந்த ஒவர வேழைதியயில
மநாத்ததிரவம உண்டு. நநீங்களஅடத கவேறகமவன வேயிவேரிக்க முடியநாத. எந்த
மனனிதனநாலும அத கூடைநாத.  அபபேடி கசயவேத உங்களுடடைய
வவேடலயுமலல இலடல,  எந்த மனனிதனும வதவேடன வேயிவேரிக்க
முடியநாத.  வதவேடன எந்த ஒரு வேயிவேரமும இலலநாமல கண்டைடடைய
வவேண்டும.  நநீங்கள அவேடர வேயிசுவேநாசதித்தநாக வவேண்டும.

அபபேடியயிலடலகயன்றநால அத ஒரு வபேநாதம வேயிசுவேநாசமநாயயிரநாத.  நநீங்கள
அடத வேயிசுவேநாசதித்தநாக வவேண்டும. இபகபேநாழுத கவேனனியுங்கள.
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வமலும வநநாவேநாவேயினுடடைய மகத்தநான முதலலீடைநானத ஒரு
நநாளனிலஅவேனுக்க ததிருமபே பேலன் அளனித்தத.  அவேன் உபேத்ததிரவேத்டதயும,

பேரியநாசக்கநாரர்கடளயும,  மற்றம அந்நநாளனில இருந்த உலகத்ததின்
பேநாலதிசதிகடளயும மற்றகமலலநா கநாரியங்கடளயும எததிர்த்த அடவேகடள
சகதித்த நதின்றவபேநாத,  இத அவேனுடடைய ஜநீவேடன கநாபபேநாற்றவேததின் மூலம
அவேனுக்க ததிருமபேவம பேலடன அளனித்தத. அவேன் அடத வேயிசுவேநாசதித்தநான்.

அவேனுடடைய முதலலீடைநானத அவேனுக்க ததிருமபேவமபேலன் அளனித்தத.

இபகபேநாழுத வேயியநாபேநாரிகவள,  உங்களுக்க இன்கனநாரு கநாரியத்டத
கசநாலலுகதிவறன்.  தநானனிவயல ஒரு நநாளனில முதலலீட்டடை கசயதநான்.  அவேன்
ககநாண்டு வபேநாகபபேட்டை உலகம,  அவேனுக்க வேழைக்கமநான உலகமலல.

அவேன் ககநாண்டு வசர்க்கபபேட்டை அந்த மக்கள அவேன் வேயிசுவேநாசதித்தடத
வேயிசுவேநாசதியநாதவேர்கள.  ஆனநால அவேன் ஒரு முதலலீட்டடை கசயததிருந்தநான்.

பேயிறக அவேன் என்ன கசயதநாகனன்பேடத கவேனனியுங்கள.  அவேன் அந்த
முதலலீட்டடை ஒரு வபேநாதம கடறபேடுத்த மநாட்வடைன்,  அடத
ககடுக்கமநாட்வடைன் என்ற தன்னுடடைய இருதயத்ததிவல தநீர்மநானனித்தநான்.

பேநாருங்கள,  அத அவேனுடடைய ஜநீவேடனவய எடுத்தநாலும அவேன் வதவேன்
வமல கசயத முதலலீட்டடை அவேயிசுவேநாசதித்த ககடுக்கப வபேநாவேததிலடல என்ற
தன்னுடடைய இருதயத்ததிவல தநீர்மநானனித்தக் ககநாண்டைநான்.
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இடத அவேயிசுவேநாசதிக்கநாதநீர்கள.  நநீங்கள முதலலீட்டடை கசயவே நீர்கள

என்றநால,  அததிவல தரித்ததிருங்கள.  நநீங்கள வேயிசுவேநாசதிக்க
ஆயத்தமநாகவேயிலடல என்றநால,  முதலலீட்டடை கசயயநாததிருங்கள.  ஆனநால
கதிறதிஸ்தவேயில இருந்த சதிந்டத உங்களுக்கள வேர அனுமததிக்க
தயநாரநாகமவபேநாத, நநீங்கள முதலலீட்டடை கசயயலநாம.

''ஓ இததநான் அத, அததநான்“ என்ற கசநாலலலநாம.

ஆனநால அடதக் கூர்ந்த கவேனனியுங்கள. அத வேநார்த்டதயயிவல இலடல
என்றநால,  அடத அபபேடிவய வேயிட்டு வேயிடுங்கள.  வேநார்த்டதவய
அடிபபேடடையநான உண்டமயும சத்ததியமநாய இருக்கதிறத.  அதற்க எந்த
தனனிபபேட்டை வேயியநாக்கதியநானமும வதடவேயயிலடல.  உளளத வபேநாலவவே
எழுதபபேட்டுளளத. வதவேன் வவேதநாகமத்டதக் ககநாண்டு சடபேடய நதியநாயம
தநீர்பபேநாரநானநால,  அவேர் மநாற்றபபேடைநாதபேடி வவேதநாகமத்டத கநாத்த அத
எவ்வேயிதம எழுதபபேடை வவேண்டுவமநா சரியநாக அவ்வேயிதமநாகவவே



எழுதபபேட்டைத.  எந்த தனனிபபேட்டை வேயியநாக்கதியநானமுமதிலடல.

கமகதநாடிஸ்டுகள ஒரு வேயிதமநாக வேயியநாக்கதியநானனிக்கதிறநார்கள.

பேநாபடிஸ்டுகள இன்கனநாரு வேயிதமநாகவம ககநாண்டைநார்கள.  வமலும அத
வபேநான்ற மற்றவேர்களும வேயியநாக்கதியநானத்டத ககநாடுக்கதிறநார்கள.  அதன்
பேயிறக அவேர்களனில யநார் சரி என்ற பேரீட்சதித்தநால,  அததிவல ஒருவேர் கூடை
சரியநாக இருக்க மநாட்டைநார்கள.  அவேர்கள ஒரு மனனிதனுடடைய
சதிந்டதடயவய வதடி ஓடுகதிறநார்கள.
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வதவேன் ஒவ்கவேநாரு முடறயும மகத்தநான நதிறவேனர்கடள அதநாவேத

லூத்தர்,  கவேஸ்லதி,  ஜநான் ஸ்மதித்,  வகலவேயின்.  நநாக்ஸ் ஃபேயின்னனி,  மூடி,

மற்றம அத வபேநான்றவேர்கடள எழுபபேயி அவேர்கள மரணத்ததிற்க பேயின்பு
மக்கள (அவேர்கடள பேயின்பேற்றதினவேர்கள) அடத ஸ்தநாபேனம ஆக்கதினநார்கள.

அங்வக இருக்கம அருடமயநான கலலூரி பேட்டைதநாரிகள அவேர்களுடடைய
கசநாந்த வேயியநாக்கதியநானத்டத அதற்கக்ககநாடுத்த அடத
ஸ்தநாபேனமநாக்கதினநார்கள.  அவேர்கள அடத கசயத வநரத்ததிவல அங்வகவய
மரித்தப வபேநானநார்கள.  ஒரு சடபே ஸ்தநாபேனமநாக்கபபேட்டை பேயிறக அத
ஜநீவேயித்ததநாய சரித்ததிரத்ததில எந்த ஒரு இடைத்ததிவலயும
கறதிபபேயிடைபபேடைவேயிலடல.  அந்நநாட்களனில அவேர்கள கபேற்றதிருந்த அந்த
மகத்தநான எழுபபுதலகள எங்வக?  அவேர்களுடடைய சடபேயயிவல இன்ற
இருக்கதிறதநா? சடபே ஸ்தநாபேனமநான வபேநாத மரித்தப வபேநானத.

வரநாமன் கத்வதநாலதிக்க சடபேயயிலதிருந்த அவ்வேயிதமநாகத் தநானனிருக்கதிறத.

அந்த முதலநாவேத வரநாமன் கத்வதநாலதிக்க சடபே தநாங்கள வரநாமர்களுடடைய
சடபேயநாக மநாறவேதற்க முன்னர்,  அத கபேந்கதககநாஸ்வத நநாளனிலதிருந்த
கத்வதநாலதிக்க சடபேயநாக இருந்தத.  முன்னூற வேருடைங்கள கழைதித்த,  வரநாம
நநாட்டிவல நடைந்த நதிசயநாவேயிலதிருந்த அபவபேநாஸ்தல கத்வதநாலதிக்க சடபே
என்ற அடழைக்கபபேட்டைததிலதிருந்த வரநாமன் கத்வதநாலதிக்க சடபே
என்றடழைக்கபபேட்டைத.  அவேர்கள மனனிதனுடடைய கருத்தக்கடள புகத்ததி
வரநாமர்களுடடைய மூடை நமபேயிக்டககடள வவேதவேசனத்ததிவல வசர்த்தநார்கள.

அத முதற்ககநாண்டு,  அவேளுடடைய மக்கவளநாடு அவேள மரித்தவதயன்றதி
வவேகறநான்றம கசயதததிலடல.

அதன் பேயிறக சகீர்ததிருத்தவேநாததியநான லூத்தர் வேந்தநார். லூத்தர் ஒரு வதவே
மனுஷனநாக வேந்தநார்.  ''வதவேனுடடைய கதிருடபேயயினநாவல



நநீததிமநானநாக்கபபேட்வடைநாம“  என்ற வேநார்த்டதடய வபேநாததித்தநார்.  அபகபேநாழுத
கத்வதநாலதிக்கர்கள ''வதவேன் சடபேயயில இருக்கதிறநார் ஆகவவே சடபேக்க
கவேளனிவய இரட்சதிபபு இலடல” என்றனர்.
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சமலீபே நநாட்களனில நநான் ஒரு பேநாததிரியநாவரநாடு

வநர்கநாணலதிவலயயிருந்வதன்.  அபவபேநாத அவேர்,  ''ததிருவேநாளர்.  பேயிரநான்ஹநாம,

நநீர் வவேதத்டத கறதித்த வபேச முயற்சதிக்கதிறநீர்.  இதவவே அந்த சடபே.  வதவேன்
அவேருடடைய சடபேயயிவல இருக்கதிறநார்“ என்றநார்.

''அவ்வேயிதம எங்க கறதிபபேயிட்டிருக்கதிறத என்ற எனக்க கநாட்டுங்கள“

என்வறன்.

வதவேன் வேநார்த்டதயயில இருக்கதிறநார் என்ற வவேதம கூறகதிறத.  அவேர்
வேநார்த்டதயநாய இருக்கதிறநார்.  வமலும வேநார்த்டத உனக்கள
இருக்ககமன்றநால,  அத மறபேடியும வதவேடன உற்பேத்ததி கசயயும.

வேநார்த்டத ஒரு வேயிடதயநாயயிருக்கதிறத.  அந்த வேயிடத அததினுடடைய
ஜநாததிடயவய பேயிறபபேயிக்ககமன்ற அவேர் கசநாலலதியயிருக்கதிறநார்.  அத
கதயவே நீக வேநாழ்டகயநாய இவயசு கதிறதிஸ்தவக்கநாக முழுடமயநாய வவேற
பேயிரித்த அர்பபேணயிக்கப-பேட்டைதநாயயிருக்கம.
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இபகபேநாழுத தநானனிவயடல கவேனனியுங்கள.  அவேன் வதவேன் வமல

தன்னுடடைய முதலலீட்டடை வபேநாட்டை பேயிறக,  அவேனுடடைய ஜநீவேடன அந்த
சதிங்கக் ககபேயியயிலதிருந்த கநாபபேநாற்றதினததின் மூலம அத அவேனுக்க
ததிருமபேவம பேலன் அளனித்தத.

எபேயிவரய பேயிளடளகள ஒரு நநாள அவேர்கள இந்த முதலலீட்டடை
கசயதநார்கள.  ஒரு நநாளனில அவேர்கள வதவேன் வமல கசயத முதலலீட்டடை
வேயிட்டு,  அவேர் கூறதின சரியநான வேழைதிடய வேயிட்டு வேயிடை,  அந்த
கூட்டைத்தநாவரநாடு இடணந்த வவேறவேழைதியயில கதநாழுதககநாளள
வவேண்டுகமன்ற அந்த அததிகநாரபூர்வேமநான அறதிக்டக வேந்தவபேநாத அவேர்கள
வதவேன் வமல முதலலீட்டடைச் கசயதநார்கள.  அவேர்கவளநா 'எங்கடள எரிகதிற
சூடளயயிவல வபேநாட்டைநாலும சரி,  நநாங்கள அடத கசயயபவபேநாவேததிலடல.

நநாங்கள இந்த வேநார்த்டதவயநாடு தரித்ததிருக்க வபேநாகதிவறநாம“  என்றநார்கள.

அத அவேர்கடளக் கநாபபேநாற்றதினத.  ஒரு வதசத்டதவய மநாற்றதினத.



ஏகனனனில அவேர்கள கசயத அந்த முதலலீட்டடை கநாத்தக்ககநாளள
சதித்தமநாயயிருந்தநார்கள.ஆம ஐயநா.
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வபேதரு மலீனவேனநாகயயிருந்தநான்.  அவேன் ஒரு வேயியநாபேநாரி.  அவேனுடடைய

வேயியநாபேநாரம கபேரிதநாயயிருந்தத.  அவேன் மலீன்கடள வேயிற்றநான்.

அந்நநாட்களனிவல அத தநான் மதிக கபேரிய வேயியநாபேநாரம.  அவேன்,  இங்க
சதிக்கநாவகநாவேயிலதிருக்கம ஏரிடயப வபேநால அங்வக ஏரியருவக ஜநீவேயித்தநான்.

அவேன் மலீனவே வேயியநாபேநாரி தநான்.  மற்றம அவேன் ஒருவேயிதமநான கடினமநான
நபேர். ஏகனனனில அவேனும பேரிவசயன். அவேனுடடைய தகபபேனநாரும முத்ததின
பேரிவசயன்.

ஆனநால ஒரு நநாளனில...நநான் ஒரு கடதடய வேநாசதித்தக்
ககநாண்டிருந்வதன்.  அத ஒருவவேடள ஆதநாரம இலலநாமலதிருக்கக் கூடும.

இலடலகயன்ற நதிடனக்கதிவறன்.  ஆனநால இந்த வநரத்ததிவல,அடத
சரியநாக கபேநாறத்த முடியும என்ற நதிடனக்கதிவறன்.  சற்ற வசநாததித்தப
பேநார்க்கலநாம.

''வபேதருவவே இங்வக வேநா.  மகவன,  அவேர் இன்னும வேரவேயிலடல என்ற
உனக்கத் கதரியும.  அவேர் ஒருவவேடள உன்னுடடைய கநாலத்ததில
வேரக்கூடும.  ஆனநால உன்னுடடைய தகபபேனநாகதிய நநான் கசநாலலுகதிறடத
ஞநாபேகத்ததில ககநாண்டிரு.  அவனக களள உபேவதசங்கள எழுமபும.  அவனக
களள தநீர்க்கதரிசதிகள வேருவேநார்கள (இவயசு இந்நநாட்கடள கறதித்த
கசநான்னத வபேநால).  ஆனநாலஅவேர்களுடடைய கனனியயினநாவல நநீ அவேர்கடள
அறதிந்தக்ககநாளவேநாய“  என்றநார்.  கனனி என்ற கசநாலலும வபேநாத அத
ஆவேயிடய கறதிக்கதிறத.  வமலும 'இவ்வேயிதமநானவேர்கள அவனகர் இங்க
இருபபேநார்கள” என்றநார். அவத வபேநால அங்க இருந்தநார்கள. ஆனநால ''மதிகப
கபேரிய சநாமர்த்ததியமநான வபேநாதகர்கள எழுமபுவேநார்கள என்பேடத நநீ அறதிந்த
ககநாளள வவேண்டும என்ற உனக்கச் கசநாலலுகதிவறன்“  என்றநார்.  அந்த
நநாட்களனிவல தநான் கதிறதிஸ்த என்ற அடழைக்கபபேட்டை ஒருவேன்,  நநானூற
வபேடர வேழைதி நடைத்ததினநான். அவேர்கள எலவலநாரும வேனநாந்ததிரத்ததிவல அழைதிந்த
வபேநானநார்கள.  ஏகனனனில அத வேநார்த்டதக்க முரண்பேநாடைநாக இருந்தத.

கதநாடைர்ந்த அவேர் ''வமலும நநீ ஒன்டற ஞநாபேகத்ததில ககநாண்டிருக்க
வவேண்டும.
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இந்த வமசதியநா வேருமவபேநாத அவேர் ஒரு அடடையநாள கறதிடய
ககநாண்டிருபபேநார்.  அதநாவேத அவேர் ஒரு தநீர்க்கதரிசதியநாக இருபபேநார்.
இபகபேநாழுத எபேயிவரயர்களநாகதிய நமக்க வதவேன் வபேநாததித்தத என்னகவேனனில,

அவேர் தநீர்க்கதரிசதிகடள அனுபபுகதிறதற்க கநாரணம என்னகவேன்றநால,

வதவேனுடடைய வேநார்த்டத ஒரு தநீர்க்கதரிசதியயினனிடைத்ததில மநாத்ததிரவம வேரும.

அத சரிதநான்“  என்றநார்.  வமலும அவேர் ''எவேனநாகதிலும ஒருவேன் உங்கள
மத்ததியயில ஆவேயிக்கரியவேனநாக அலலத ஒரு தநீர்க்கதரிசதியநாக இருபபேநான்
என்றநால,  கர்த்தரநாகதிய நநான் அவேவனநாடு வபேசுவவேன்.  அவேன் கசநாலவேத
நடைந்வதறதினநால அவேனுக்க கசவேயி ககநாடுங்கள.  ஆனநால அத
நதிடறவவேறவேயிலடலகயன்றநால,  அவேனுக்க கசவேயி ககநாடுக்கவவேண்டைநாம,

அவேனுக்க பேயபபேடைவம வவேண்டைநாம.  ஆனநால அவேன் கசநான்னத
நடைந்வதறதினநால அவேனுக்க பேயபபேடுங்கள”  என்ற கசநாலலதியயிருக்கதிறநார்.
வமநாவசயும ''உன் வதவேனநாகதிய கர்த்தர்,  என்டன வபேநால ஒரு
தநீர்க்கதரிசதிடய எழுபபுவேநார்,  அவேருக்க கசவேயிககநாடுங்கள“  என்ற
கசநாலலதியயிருக்கதிறநார். இபகபேநாழுத இந்த வமசதியநா, ஒரு தநீர்க்கதரிசதியநாகவவே
இருபபேநார்.  அவேர் ஒரு கலவேயியறதிவ கபேற்றவேனநாகவவேநா அலலத
ஆசநாரியனநாகவவேநா அலலத ஒரு மத கருவேநாகவவேநா இருக்கமநாட்டைநார்.
அவேர் ஒரு தநீர்க்கதரிசதியநாக இருபபேநார்”  என்பேடத ஞநாபேகத்ததில ககநாண்டிரு
என்றநார்.

77
ஒரு நநாள சகீவமநான் ஒரு சதின்ன வேயிறக தண்டின் வமல

அமர்ந்ததிருந்தநான். ஒருவவேடள அந்ததிவரயநா அவேடன அன்ற கடைற்கடரக்க
ககநாண்டு வேந்ததிருக்கலநாம.  அவேர்கள முழு இரவம கடினமநாய உடழைத்த
அவேர்களுடடைய வேடலகளனிவல ஒன்றம அகபபேடைநாதடத பேநார்த்த அததிவல
இருந்தநார்கள.  அபகபேநாழுத அவேர்,  இந்த வபேதருவேயினனிடைமதிருந்த பேடைடக
கடைனுக்க வேநாங்கதினநார்.  அதன் பேயிறக அவேனுடடைய பேடைடக
பேயன்பேடுத்ததினவடைன் அவேனனிடைத்ததில வபேசதினநார்...  வபேதரு ஒரு வவேடள
அவேருடடைய வபேச்டச கூர்ந்த கவேனனித்ததிருபபேநான்.  ஒருவவேடள
அவேனுடடைய சதின்ன வேயிறக தண்டின் வமல இருந்தவேனநாய தன்னுடடைய
கநாடத பேநாததி வநரம வேயிரடல ககநாண்டு இழுத்த வகட்டுக்
ககநாண்டிருக்கலநாம.  ஏகனனனில மக்கள அவேடர கநருங்கதினததினனிமதித்தம
இவயசு பேடைகதிவல சுற்றதி மதிதந்த ககநாண்டிருந்தநார்.



அதன் பேயிறக, அந்த பேடைகதிவல, இவயசு, சகீவமநானனிடைம பேடைடக கடைலுக்கள
ககநாண்டு கசலலுமபேடி கூறதியயிருபபேநார் என பேநார்க்கதிவறநாம.  அவேர் அங்வக
வபேநானவபேநாத,  அவேனனிடைத்ததில ''கவேனனி,  நநீ இரவ முழுவேதம கடினமநாய
உடழைத்த ஒன்றம அகபபேடைநாமல இருக்கதிறநாய,  ஆனநால மலீன் இந்த
பேக்கத்ததிவலஇருக்கதிறத“  என்றநார்.  ''உன்னுடடைய வேடலடய உளவள
ஆழைமநாய வபேநாடு,  நநீ இழுக்கக்கூடைநாத அளவேயிற்க மலீன்கள கநாத்தக்
ககநாண்டிருக்கதிறத” என்றநார்.
நலலத,  அத கவேறம ஒரு வேநார்த்டத மநாத்ததிரவம.  ஆனநால அவேன்

அந்த வேடலடய உளவள வபேநாட்டு அடத இழுத்த வபேநாத அங்வக மலீன்கள
இருந்தன.  மற்றம அவேர்ஒரு தநீர்க்கதரிசதியநாக இருபபேநார் என்ற
அவேனுடடைய தகபபேனநார் கசநான்ன அந்த வமசதியநாடவே அத கநாட்டினத.

அபகபேநாழுத அவேன் ''ஆண்டைவேவர,  நநான் பேநாவேயியநான மனுஷன்,  நநீர்
என்டனவேயிட்டு வபேநாக வவேண்டும“ என்றநான்.

அபகபேநாழுத இவயசு அவேடன வநநாக்கதி:  பேயபபேடைநாவத,  சகீவமநாவனநநீ
இபகபேநாழுத உண்டமடய கண்டைநாய,  இத முதல நநீ மனுஷடரப
பேயிடிக்கதிறவேனநாயயிருபபேநாய என்றநார்.
வபேதரு அவேனுடடைய மலீன்பேயிடிக்கம வேடலகடளயும அவேனுடடைய

வேயியநாபேநாரத்டதயும வேயிட்டு வேரத் தவேங்கதினநான்.  அவேன் இவயசு
கதிறதிஸ்தவேயின் வமல முழுவேதம முதலலீட்டடை கசயதநான்.  ஏகனனனில
வேநாக்கத்தத்தம பேண்ணபபேட்டை வமசதியநா அவேர் தநான் என்பேடத அவேன்
கண்டைநான்.  மற்றம அவேர் வேநார்த்டதடய வபேசதினவபேநாத அத அங்க
நடைந்வதறதினத.  அததினனிமதித்தம அவேவர அந்த வமசதியநா என்ற கண்டைநான்.

அவேன் வவேதவேநாக்கதியம கசநான்னபேடியநாகவம,  தன்னுடடைய வேயதநான
பேரிவசயனநாகதிய தகபபேன் கசநான்னபேடியநாகவம இருக்கதிறத என்பேடத
அறதிந்தநான்.  அதநாவேத ''வமசதியநாவேநானவேர் வேநார்த்டதயயின்அவேதநாரமநாக
இருபபேநார்.  மற்றம அவேர் ஒரு தநீர்க்கதரிசதியநாக வமசதியநாவேயின்
வேநாக்கத்தத்தங்கள எலலநாவேற்டறயும நதிடறவவேற்றவேநார்“  என்றநான்.

அவ்வேயிதமநாகவவே அங்க நடைந்தத.  ஆகவவே வபேதரு அந்த
அடடையநாளத்டதயும வேநார்த்டதயயின் நதிரூபேனத்டதயும பேநார்த்த அததிவல
அவேனுடடைய முதலலீட்டடைச் கசயதநான்.
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நநான் கடைந்த இரவ வபேசதினடதப வபேநால,  நநாத்தநான்வவேல ஒரு
முதலலீட்டடை கசயதநான்.  அவ்வேயிதமநாகவவே கதிணற்றண்டடையயிருக்கம
ஸ்ததிரீயும கசயதநாள.  நதிக்ககநாவதமு என்பேவேன் வவேதநாகமத்ததில மகத்தநான
வவேதபேநாரகனநாக இருந்தவேன்.  இன்ற கநாடலயயில யநாவரநா ஒருவேர்
கசநான்னத வபேநால,  அவேன் ஒரு கபேரிய பேநாண்டித்ததியம கபேற்றவேனநாக
இருந்தநான்.  அவேன் முதலலீட்டடைச் கசயயுமபேடி வேந்தநான்.  நநீங்கள இந்த
மகத்தநான மனனிதன் கூறதின கநாரியத்டத கவேனனிக்கம பேடி வேயிருமபுகதிவறன்.

அதநாவேத இந்த நதிக்ககநாவதமுடவே பேரிசுத்த வயநாவேநான் எழுததின சுவேயிவசஷம
மூன்றநாம அததிகநாரத்ததில கநாண்கதிவறநாம. அவேன் ஒவர இரவேயில இடவேகடள
எலலநாம கற்றறதிந்தவேன் அலல.  அவேன் ஒரு வவேத பேநாண்டித்ததியம
கபேற்றவேன். அவேன் என்ன கசநான்னநான் என்ற கவேனனியுங்கள.

இவயசுவேயினுடடைய ஊழைதியத்டதக் கறதித்த சனககரீப சங்கம,  அந்த
அடமபபேயினர் கலந்த ஆவலநாசதித்ததிருபபேநார்கள என்பேததில எந்த
சந்வதகமுமதிலடல.  அவேர் கலதிவலயநாவேயின் தநீர்க்கதரிசதி என்ற
அடழைக்கபபேட்டைநாலும அவேருடடைய ஊழைதியம முழுவேதம பேரிவசநாதடனக்கள
வபேநானத.

இபகபேநாழுத அவேனுடடைய அறதிக்டகடயக் கவேனனியுங்கள.  அத
உங்களுடடைய தடலக்க வமல வபேநாகநாமலதிருக்கட்டும.

இவயசுவேயினனிடைத்ததில நதிக்ககநாவதமு என்ன கசநான்னநான் என்ற
கவேனனியுங்கள.  'ரபேயி,  பேரிவசயர்களநாகதிய நநாங்கள இடத அறதிவவேநாம.

[ஆனநால எங்களநால இடத அறதிக்டக கசயய முடியநாத.  நநாங்கள ஏற்றக்
ககநாண்வடைநாம என்ற எங்களநால அறதிவேயிக்க முடியநாத.  ஏகனனனில நநாங்கள
எங்களுடடைய ஸ்தநானத்டத (பேதவேயிடய)  இழைந்த வேயிடுவவேநாம.  நநாங்கள
அபபேம,  கவேண்கணய வமல கசயத முதலலீட்டடை இழைந்த வேயிடுவவேநாம.

நநாங்கள மக்கள மத்ததியயில வேகதிக்கம ஸ்தநானத்டத இழைந்த வேயிடுவவேநாம.

நநாங்கள கலதிவலயர்கள அலலத மலீனவேர்கள வபேநான்ற கவேளனியயிவல
தளளபபேடுவவேநாம.  நநாங்கள மதிகவம வமநாசமநான,  புத்ததி ககட்டைவேனநாய
அலலத பேயந்தவேனநாய, மனம சரி இலலநாதவேனநாய, பேயித்த பேயிடித்தவேனநாய,

ஒரு நலல தநீர்மநானத்டத எடுக்க முடியநாத உதவேநாக்கநாரனநாய
எண்ணபபேடுவவேநாம.  ஆனநால,  நநீர் வதவேனனிடைத்ததிலதிருந்த வேந்த
வபேநாதககறன்ற அறதிந்ததிருக்கதிவறநாம.]  ஏகனனனில நநீர் கசயகதிற கநாரியத்டத
வதவேனனிலலநாமல எந்த ஒரு மனனிதனும கசயயமுடியநாத“ என்றநான்.
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பேநாருங்கள,  நதிக்ககநாவதமுடவே வபேநால நமமதில அவனகர்

இருக்கதிவறநாம.அவேன் இரவேயிவல வேந்தநான் என்ற கசநாலலுகதிறநார்கள.

அவேன் முதலலீட்டடைச் கசயயுமபேடி வேந்தநான்.  அந்த வேங்கதிவயநா
இருபேத்ததினநான்க மணயி வநரமும ததிறந்வதயயிருந்தத.  அத இரவேநாக
இருந்தநாலும,  அந்த வேங்கதி ததிறந்வதயயிருந்தத.  இவதநா இந்தக் கநாடல
வவேடளயயிலும சதிக்கநாவகநாவேயிற்க ததிறக்கபபேட்டிருக்கதிறத.  நநீங்கள
முதலலீட்டடைச் கசயய ஆயத்தமநாய இருக்கம பேட்சத்ததில, இத எந்வநரமும
ததிறந்வத இருக்கம.  அவேடன ஏற்றக்ககநாளளும பேடி ஒரு வேரவவேற்பு
உளளத்வதநாடு கதவகள ததிறக்கபபேட்டிருபபேடதக் கண்டைநான்.  அவேடன
வே நீட்டின் வமல தளத்ததிற்க ககநாண்டு வபேநாய,  அவேர்கள நதிலநா
கவேளனிச்சத்ததிவல அமர்ந்தநார்கள.

அதன் பேயிறக நதிக்ககநாவதமு முதலலீட்டடை கசயய
வவேண்டியதநாயயிருந்தத.  அவேவனநா ''நநீர் வதவேனனிடைத்ததிலதிருந்த வேந்த
வபேநாதகர் என்ற நநாங்கள அறதிந்ததிருக்கதிவறநாம.  ஏகனனனில வதவேன் ஒரு
மனனிதவனநாடு இலலநாமல நநீர் கசயத கநாரியங்கடள கசயய முடியநாகதன்ற
நநாங்கள அறதிந்ததிருக்கதிவறநாம“ என்ற முன்பேநாகவவே அறதிக்டகயயிட்டைநான்.

இபகபேநாழுதஅவேன்,  ''நநாங்கள“  என்றநான்.  நநாங்கள என்பேத அந்த
ஆவலநாசடனச் சங்கத்டத அந்த ஸ்தநாபேன சங்கத்டதக் கறதிக்கதிறத.  நநாம
நமமுடடைய சடபேடய உலக ஆவலநாசடன சங்கத்ததில அதநாவேத சடபேகள
கூட்டைடமபபுக்கள இடணவேடதப வபேநான்ற அவேர்களும ஐக்கதிய
ஆவலநாசடன சடபேடயக் ககநாண்டிருந்தநார்கள.

“எங்களுக்க அத புரிகதிறத”  என்றநான்.  ஆனநால ஒருவேருக்கம கூடை
அடதப வபேநாற்ற வேயிருபபேமதிலடல.  அந்த ஐஸ்வேரியவேநாடனப வபேநால,

தங்களுடடைய உலக ஐஸ்வேரியங்கடளக் ககநாண்டிருக்க வேயிருமபேயினநார்கள.
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இந்த கநாடல வவேடளயயில என்னுடடைய வேயியநாபேநார நண்பேர்கவள,

புருஷன் ஸ்ததிரீ யநாரநாக இருந்தநாலும,  அடத வேநாங்க உங்களுக்க
ததிறனனிருக்கதிறதநா?  அததினுடடைய வேயிடலடய எண்ணயிபபேநாருங்கள.  பேரிசுத்த
ஆவேயியயின் அபேயிவஷகத்டத ஏற்றக் ககநாளவேத உங்கடள கடறபேடுத்தம
என்ற எண்ணுகதிறநீர்களநா?உங்களுடடைய வேயியநாபேநாரத்டத கடறபேடுத்தமநா?
இந்த பூமதியயிவல நநீங்கள உங்களுடடைய வேயியநாபேநாரம கடறபேட்டுப வபேநாகவம



அலலத சடபேயயிவல உங்களுடடைய பேதவேயிடய மநாற்ற வேயிட்டுக்ககநாடுக்கப
வபேநாகதிறநீர்களநா அலலத நதித்ததிய ஜநீவேடன ககநாண்டிருக்கப வபேநாகதிறநீர்களநா?
அத நநீ எந்த பேநாலதிஸதிடயக் ககநாண்டிருக்கப வபேநாகதிறநாவயநா அடதப
கபேநாறத்ததநாய இருக்கதிறத.  ஞநாபேகத்ததில ககநாளளுங்கள.  நதிக்ககநாவதமு
ஒரு மகத்தநான மனனிதன்.  அவேன் இடதத் தவேயிர்க்க அவேனுக்க அவனக
வேழைதிகளனிருந்தத. ஆனநால அவேன் இந்தப பேநாலதிஸதிடய ஏற்றக் ககநாண்டைநான்.
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லூக்கநா 24:29-ல இந்த பேநாலதிஸதிதநாரர்கள கறதித்தப பேநார்க்கதிவறநாம. நநான்

இன்னும சதில நதிமதிடைங்களனில முடிக்கதிவறன்.  இந்த லூக்கநா 24:49ல
இருக்கதிற பேநாலதிஸதிதநாரர்கள யநாவேரும ஒரு முதலலீட்டடை
கசயததிருந்தநார்கள.  நநீங்கள அறதிவே நீர்கள.  நநீங்கள ஒரு பேநாலதிஸதிடய
எடுத்ததிருபபேபீர்கள என்றநால அத உங்களுக்க லநாபேத்ததில ஒரு பேங்டக
வேகத்தச் கசலுத்தபபேடும.  அவநக வநரங்களனில நநீங்கள உங்களுடடைய
பேநாலதிஸதியயிலதிருந்த லநாபே பேங்டக எடுக்க முடியும.  நலலத,  கர்த்தரநாகதிய
இவயசு கதிறதிஸ்தடவே வேயிசுவேநாசதித்த அவேடர கசநாந்த இரட்சகரநாக ஏற்றக்
ககநாண்டைவேர்களுக்க அந்த பேநாலதிஸதியயிலதிருந்த லநாபேப பேங்கநானத
கசலுத்தபபேடை ஆயத்தமநாய இருந்தத என்ற புரிந்தக் ககநாண்டைநார்கள.

ஏகனனனில லூக்கநா 24:49-ல 'இவதநா வேநாக்கத்தத்தமபேண்ணபபேட்டை லநாபே
பேங்டக அனுபபுகதிவறன்,  அத உங்கள வமல வேருகதிற என்னுடடைய
பேயிதநாவேயின் வேநாக்கத்தத்தம“என்ற இவயசு கூறதினநார்.
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வயநாவவேல 2:28  மற்றம அவனக வவேத வேநாக்கதியங்கள அடத

வேநாக்கத்தத்தமநாய ககநாடுத்ததிருக்கதிறத.  ஏசநாயநா 28:19-ல ''கற்பேடனயயின்
வமல கற்பேடனயும,  பேயிரமநாணத்ததின் வமல பேயிரமநாணமும,  இங்வக
ககநாஞசமும அங்வக ககநாஞசமுமநாய என்கதிறநார்கள“  என்ற
கசநாலலபபேட்டைத என்ற நதிடனக்கதிவறன்.  ''நலமநானடதப பேயிடித்தக்
ககநாளளுங்கள” 'பேரியநாச உதடுகளனினநாலும அந்நதிய பேநாடஷயயினநாலும நநான்
இந்த ஜனத்வதநாவடை வபேசுவவேன்“ என்றநார்.
வயநாவவேல,  வயநாவவேல புத்தகம 2:28-ல ''கடடைசதி கநாலத்ததிவல,  நநான்

மநாமசமநான யநாவேர் வமலும என் ஆவேயிடய ஊற்றவவேன்,  அபகபேநாழுத
உங்கள கமநாரரும உங்கள கமநாரத்ததிகளும தநீர்க்கதரிசனம
கசநாலலுவேநார்கள,  ஊழைதியக்கநாரர் வமலும ஊழைதியக்கநாரிகள வமலும,



அந்நநாட்களனிவல என் ஆவேயிடய ஊற்றவவேன்.  உங்கள மூபபேர்
கசநாபபேனங்கடளயும,  உங்கள வேநாலதிபேர் தரிசனங்கடளயும கநாண்பேநார்கள.

அபகபேநாழுத கர்த்தருடடைய நநாமத்டதத் கதநாழுத ககநாளகதிறவேன் எவேவனநா
அவேன் இரட்சதிக்கபபேடுவேநான் என்ற கர்த்தர் கூறதினநார்“,  என்றநான்.  இந்த
வவேத வேநாக்கதியத்ததின் மூலம, இவயசு கதிறதிஸ்தடவே அவேர்களுடடைய ஜநீவேன்
பேநாலதிஸதியநாக ஏற்றக் ககநாளளுமவபேநாத இததிவல லநாபேப பேங்க உண்கடைன்ற
மக்கள புரிந்த ககநாண்டைநார்கள.
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இபகபேநாழுத வேயியநாபேநாரிகவள நநீங்கள ஏதநாவேகதநாரு ஸ்தநாபேனத்ததில

வசர்ந்ததிருக்கலநாம.  ஆனநால இததிவல லநாபேப பேங்க இருக்கதிறத.  நநீங்கள
ஒருவவேடள கதிறதிஸ்தடவே ஏற்றக் ககநாண்டிருக்கலநாம,  நநீங்கள இவயசு
கதிறதிஸ்தவேயின் நநாமத்ததினநாவல கதிறதிஸ்தவே ஞநானஸ்நநானத்டத
எடுத்ததிருக்கலநாம,  நநீங்கள எலலநா கநாரியங்கடளயும கசயததிருக்கலநாம,

இருபபேயினும இந்தமுதலலீட்டிவல லநாபே பேங்ககளனிருக்கதிறத.

லூக்கநா 24:49-ல நநான் கசநான்னவேண்ணமநாக,  அவேர்கள லநாபேபேங்டகப
கபேற்றக் ககநாளளுமபேடி வமவல வபேநானநார்கள. அவேர்கள யநாவேரும ஒன்றநாய
கூடி வதவேடனவநநாக்கதி கநாத்தக் ககநாண்டிருந்தநார்கள.  அவேர்கள இரண்டு
மூன்ற நநாட்கள மட்டுமலல கதநாடைர்ந்த கநாத்ததிருந்தநார்கள.  அபவபேநாத
யநாவரநா ஒருவேர் எழுமபேயி,  ஒருவவேடள மத்வதயு என்ற டவேத்தக்
ககநாளவவேநாம.  அவேன் அரசநாங்கத்ததிவல வேரி வேசூலதிக்கதிறவேனநாய
இருந்தநான்.  அவேன் மதிகவம அறதிவ மதிகந்தவேனநாய இருந்ததிருக்கக்கூடும.

அவேன் ஒருவவேடள எழுமபேயி நதின்ற, ''ஓ சற்ற கபேநாறங்கள. நநாம இனனி ஏன்
கநாத்ததிருக்க வவேண்டும?  அவேர் இங்வக வமவல வேந்த கநாத்ததிருங்கள
என்றநாவர நநாமும இங்க வேந்ததிருக்கதிவறநாம.  இபகபேநாழுத நநாம எட்டு
நநாடளக் கடைந்த வேயிட்வடைநாம.  ஆடகயநால நநாம நமமுடடைய ஊழைதியத்டத
எடுத்தக் ககநாண்டு வபேநாக வவேண்டும என்ற நதிடனக்கதிவறன்“  என்ற
கசநாலலதியயிருபபேநான்.

ஆனநால வேநார்த்டத அவ்வேயிதமநாக கசநாலலவேயிலடல.  ''பேரியநாச
உதடுகளனினநாலும அந்நதிய பேநாடஷயயினநாலுமநநான் இந்த ஜனத்வதநாவடை
வபேசுவவேன்' 'நநான் என் ஆவேயிடய ஊற்றதி, அற்புதங்கடளயும அடடையநாளங்-

கடளயும கநாட்டுவவேன்“  என்ற அத்தநாட்சதியநாய ககநாடுக்கபபேட்டை பேநாலதிசதி



நன்டமயநானகதன்ற அடவேகள நதிரூபேயிக்கபபேடு மட்டும கநாத்தக்
ககநாண்டிருந்தநார்கள.
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சமலீபே நநாட்களனில நநான் ஒரு அருடமயநான பேநாபடிஸ்ட் சவகநாதரவனநாடு

வபேசதிக் ககநாண்டிருந்வதன்.  அவேருடடைய வபேடர நநான் கசநாலல
வேயிருமபேவேயிலடல.  ஏகனனனில அவேர் எலவலநாரநாலும அறதியபபேட்டைவேர்.  ஒரு
கபேரிய சடபேயயிலதிருந்த வேந்தவேர்,  அருடமயநானவேர்.  அவேர் என்னனிடைத்ததில
வேந்த,''பேயிலலதி நநீங்கள ஏன் அந்த வேயிதமநான கநாரியத்வதநாடு கலந்த
வேயிடுகதிறநீர்?“ என்றநார்.
அதற்க நநான் ''எந்த வேயிதமநான கநாரியம?“  என்வறன்.  ''நநான்

கதிறதிஸ்தவவேநாடு கலந்தவேயிட்வடைன்.  என்னுடடைய ஜநீவேன் அததிவனநாடு
கலந்தவேயிட்டைத என்வறன்.

அதற்க அவேர் ''நநீ முதலநாவேத பேநாபடிஸ்டைநாக இருக்கதிறநாய என்ற
அறதிவேநாய“  கதநாடைர்ந்த அவேர் வவேதம என்ன கசநாலலுகதிறத என்ற கவேனனி
என்றநார். ''ஆபேயிரகநாம வதவேடன வேயிசுவேநாசதித்தநான் அத அவேனுக்க நநீததியநாக
என்னபபேட்டைத”

அதற்க நநான் ''அத உண்டமவய“ என்வறன்.

அபபேடிகயன்றநால 'அவேடர வேயிசுவேநாசதிபபேடத தவேயிர அதற்க வமலநாக
ஆபேயிரகநாம என்ன கசயய வவேண்டியயிருக்கம?“

அதற்க நநான் ''அத சரிதநான், நநீங்கள வேயிசுவேநாசதிக்கதிறநீர்களநா?“ என்வறன்.

அதற்க அவேர், ''ஆம, நநான் வதவேடன வேயிசுவேநாசதிக்கதிவறன்“, என்றநார்.
அபபேடிகயன்றநால,  ''நநீர் பேரிசுத்த ஆவேயிடய கபேற்றநீகறன்ற நமபுகதிறநீரநா?

என்வறன்“  இடத நநான் பேநாபடிஸ்டு வபேநாதடனடய அறதிந்தததினநால
வகட்வடைன்.

அதற்க அவேர் ''நதிச்சயமநாக கபேற்றதிருக்கதிவறன்.  நநான் அடத
வேயிசுவேநாசதித்த வபேநாத, அடத கபேற்றக் ககநாண்வடைன். அந்த கநாரணத்ததிற்கநாகத்
தநான் அடத வேயிசுவேநாசதித்வதன்“ என்றநார்.

“அபபேடிகயன்றநால இத அபவபேநாஸ்தல நடைபேடிகள 19-ம அததிகநாரத்ததில
பேரிசுத்த பேவல கூறதினதற்க எவ்வேளவ முரணநாக இருக்கதிறத” என்வறன்.
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அவேன், வயநாவேநான் மூலம கதிறதிஸ்தவக்கள மனமநாறதி பேநாபடிஸ்டுகடள

(ஞநானஸ்நநானம எடுத்தவேர்கடள) பேநார்த்த வபேநாத, 'நநீங்கள வேயிசுவேநாசதிகளநான



வபேநாத,  பேரிசுத்த ஆவேயிடயப கபேற்றநீர்களநா,  உங்களுடடைய லநாபேப பேங்டக
கபேற்றநீர்களநா?  என்ற வகட்டைநான்.  அதநாவேத நநீங்கள வேயிசுவேநாசதிகள
ஆனததிலதிருந்தலல, நநீங்கள வேயிசுவேநாசதிகள ஆனவபேநாத“ என்றநான்.

அதற்க அவேர்கள ''அபபேடி ஒன்ற உண்டு என்பேடத நநாங்கள
வகளவேயிபபேடைவவேயயிலடல என்றநார்கள“

“அபபேடிகயன்றநால நநீங்கள எபபேடி ஞநானஸ்நநானம எடுத்தக்
ககநாண்டீர்கள” என்ற வகட்டைநான்.

''நநாங்கள வயநாவேநானநால ஞநானஸ்நநானம எடுக்கபபேட்வடைநாம,  அத
உங்களுக்க வபேநாதமநானதநாய இருக்கம“ என்றநார்கள.

அதற்க அவேன் ''இலடல,  இபகபேநாழுத இத வபேநாதநாத.  வயநாவேநான்
மனந்ததிருமபுதலுக்க ஏற்ற ஞநானஸ்நநானம மநாத்ததிரவம ககநாடுத்தநான். பேநாவே
மன்னனிபபுக்க இலடல.  ஏகனனனில அபவபேநாத பேலதியநானத இன்னும
கசலுத்தப-பேடைநாமல இருந்தத“ என்றநான்

.
அதன் பேயின் அவேர்கள இடதக் வகட்டைவபேநாத,  அவேர்கள

மறபேடியுமஇவயசு கதிறதிஸ்தவேயின் நநாமத்ததினநாவல ஞநானஸ்நநானம
கபேற்றநார்கள.  பேவல அவேர்கள வமல டககடள டவேத்தவபேநாத,  பேரிசுத்த
ஆவேயியநானவேர் அவேர்கள வமல வேந்தநார்.  அவேர்கள தநீர்க்கதரிசனம
உடரத்தநார்கள.  நவேமநான பேநாடஷகடளப வபேசதினநார்கள மற்றம
முதலநாவேத கபேற்ற மக்கடளப வபேநால லநாபே பேங்டக கபேற்றக்
ககநாண்டைநார்கள.
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அதற்க அந்த பேநாபடிஸ்டு சவகநாதரன் ''ஏன்,  ஆபேயிரகநாம வதவேடன

வேயிசுவேநாசதித்தநான் அலலவேநா,  அத அவேனுக்க நநீததியநாக என்னபபேட்டைவத.

இடத கநாட்டிலும வமலநான கநாரியத்டத ஒரு மனனிதன் கசயயவவேண்டுமநா?
என்றநார்.
அதற்க நநான்,  ''அவேன் வதவேடன வேயிசுவேநாசதித்தத உண்டமதநான்.

ஆனநால அவேனுக்க வேயிருத்த வசதனத்ததின் முத்ததிடரடய ககநாடுத்த அடத
அங்ககீகரித்வதகனன்ற நதிரூபேனபபேடுத்ததினநார் அலலவேநா‚  நநீங்களும ''நநான்
ஒரு வேயிசுவேநாசதி“  என்ற கசநாலலுவே நீர்களநானநால,  உங்களுடடைய வேயிசுவேநாசம
பேரிசுத்த ஆவேயியயின் அபேயிவஷகத்ததினநால முத்ததிடர வபேநாடைபபேட்டு அத முன்



கறதிக்கபபேட்டை வேயித்த என அவேரநால இணங்கண்டு ககநாளளபபேடு மட்டும
வதவேன் அடத ஒரு வபேநாதம அங்ககீகரிக்கவேயிலடல.

இததநாவன பேநாபடிஸ்டுகளுக்க ககநாடுக்கக் கூடிய அருடமயநான
வேநார்த்டத.  பேநாருங்கள.  அத உண்டமதநான் நதிச்சயமநாகவவே உண்டமதநான்.

“பேயிதநா ஒருவேடன இழுக்கநாவேயிட்டைநால,  எந்த மனனிதனும என்னனிடைத்ததில
வேரநான்.  மற்றம பேயிதநா எனக்க ககநாடுத்த யநாவம என்னனிடைத்ததில வேரும”

என்றநார்.  வேநார்த்டதடய மக்கள அறதியுமட்டும,  அடத பேயிரசங்கதிக்க
வவேண்டியத நம கடைடம.  சதில வேழைதியருவக வேயிழுந்தன.  ஆனநால அந்த
வேயிடதடய சதில ஆழைமநாய தநாக்கதி உடினடியநாக ஜநீவேடன பேயிறபபேயிக்கம.

அடத அவேர்கள அபகபேநாழுவத கநாணுவேநார்கள.

ஆகவவே அவேர்கள கசன்ற அந்த லநாபேப பேங்டகப கபேற்றக்
ககநாண்டைநார்கள.
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ஆம.  அந்த ஐஸ்வேரியவேநானநான பேவல என்ற வேநாலதிபேன் அவத

ஆவேயியயினநாவல அந்த நதிரூபேணபபேடுத்தபபேட்டைடதக் கண்டைநான்.  அவேன்
தமஸ்கவக்கப வபேநாகதிற வேழைதியயிவல அவேடன அவேர் மநாற்றதினநார். கசநாலலப
வபேநானநால,  அவேன் அக்கதினனி ஸ்தமபேத்டதவய பேநார்த்தநான்.  அத அவத
இவயசுதநாகனன்ற அறதிந்ததிருந்தநான்.  அவேன் அத வதவேகனன்ற
அறதிந்தவபேநாத மதிகவம கதறதினநான்.  மற்றம இவயசுவவே வதவேன்‚  பேவல
அடத கண்டைவபேநாத...ஒரு வவேத பேண்டிதனநாகதிய பேவலுக்க மகத்தநான
வநநாக்கங்கள இருந்தன.  அவேன் ஒரு வவேத பேண்டிதன்.  கமநாலதிவயல என்ற
மகத்தநான நபேர் மூலம வபேநாததிக்கபபேட்டிருந்தநான்.  ஒரு நநாளனிவல
ஆசநாரியனநாக அலலத பேயிரதநான ஆசநாரியனநாவவேநாம என்ற
இலட்சதியத்டதக் ககநாண்டிருந்தநான்.  அவேன் மதிகவம அறதிவளளவேனநாய
கசநாலலபவபேநானநால பேநாண்டித்ததியம கபேற்ற கபேரிய மனனிதன்.

வமலும இந்த களள உபேவதசக்கநாரர்கள,  எகதிறதி கததித்தக் ககநாண்டு
அவேர்கள என்ன கசயய வவேண்டுவமநா அடத கசயத சுற்றதிலும
ஓடுகதிறடதப பேநார்த்தவபேநாத,  இவேர்கள ஒரு கூட்டை பேயித்த
பேயிடித்தவேர்ககளன்ற எண்ணயினநான். ஆனநால அவேன் தமஸ்கவக்க வபேநாகதிற
வேழைதியயிவல...  நநான் கசநான்ன வேண்ணமநாக அவேனும ஐஸ்வேரியவேநானநாக
இருந்தநான்.  அவேன் ஒரு அருடமயநான மனனிதன்.  ஒரு வேநாலதிபேன்.  அவேன்
கலவேயியயின் மூலம கபேற்ற எலலநாத் ததிறன்கடளக் ககநாண்டு அவேனுடடைய



வேழையயிவல வபேநாயக் ககநாண்டிருந்த வபேநாத அவேனுக்க முன்பேநாக இந்த
தருணங்கள டவேக்கபபேட்டைன.  இந்த ஐஸ்வேரியவேனநான வேயியநாபேநாரிக்கம
மற்றம அந்த ஐஸ்வேரியவேனநான வேயியநாபேநாரிக்கம இருக்கம
வேயித்ததியநாசத்டத கவேனனியுங்கள.  ஒருவேன் அடத ஏற்றக் ககநாண்டைநான்...

இன்கனநாருவேன் அடத தளளனிபவபேநாட்டைநான். கவேனனித்தப பேநாருங்கள.
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அதன் பேயிறக ததிடீகரன ஒரு கவேளனிச்சத்ததினநால தநாக்கபபேட்டு

வேயிழுந்தநான். அங்வக அக்கதினனி ஸ்தமபேமநானத நதின்றதிருக்க கண்டைநான். அடத
அவேன் அடடையநாளங் கண்டு ககநாண்டைநான்.  'ஆண்டைவேவர நநீர் யநார்?“

என்றநான்.

அதற்கஅவேர் ''நநான் இவயசு“ என்றநார்.
அவேன், வதவேனும கதிறதிஸ்தவம இருவேர் அலல அவேர்கள ஒருவேர் தநான்

அவத நபேர் தநான் என்ற கவேளனிபபேநாட்டடை கபேற்ற கபேநாழுத,  அவேன் அததிவல
முதலலீட்டடைச் கசயய ஆயத்தமநானநான்.  இன்டறக்க நநாமும அவத
கநாரியத்டத பேநார்பவபேநாமநா என்ற வேயியக்கதிவறன்.

பேவல ஒரு யூதனநாக அடத கண்டைவபேநாத ''என்டன வேழைதி நடைத்ததின அவத
வதவேன் தநான் வேனநாந்ததிரத்ததிவல என்னுடடைய மக்கடளயும வேழைதி
நடைத்ததினநார்.  இவேர் அவேவரதநான்“  என்ற கசநாலலதி அவேடர ''இவயசு”  என்ற
அடழைத்தநான்.

நநான் ''இருக்கதிறவேரநாக இருக்கதிவறன்“  என்றநார்.  அவேவர அந்த
'இருக்கதிறவேரநாக இருக்கதிவறன்”. ''இருக்கதிறவேரநாக இருக்கதிவறன்“  என்றநால
நதித்ததியம என்ற அர்த்தம நதித்ததியமநானவேர் என்ற கபேநாருளபேடும.  ''நநான்
இருந்வதன்,  நநான் இருபவபேன்”  என்ற அலல.  ஆனநால இருக்கதிறவேரநாக
இருக்கதிவறன் என்பேத நதிகழ் கநாலத்டத கறதிக்கம கசநாற்கள.  நநான் எலலநா
கநாலங்களனிலும,  வநற்றம,  இன்றம என்கறன்றம மநாறநாதவேரநாக
இருக்கதிவறன்.

அதன் பேயிறக பேவல கதறதினநான் ''ஆண்டைவேவர,  நநான் முதலலீட்டடை
கசயய வேயிருமபுகதிவறன்.  நநான் என்ன கசயய நநீர் சதித்தமநாயயிருக்கதிறநீர்?
ஆண்டைவேவர,  நநான் என்ன கசயய வவேண்டுகமன்ற வேயிருமபுகதிறநீர்?  நநான்
என்ன கசயதநாக வவேண்டும?“ ஓ, ஆண்டைவேவர, நநான் என்ன கசயயட்டும?
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அதன் பேயிறக அவேன் வவேத வேநாக்கதியங்கடள எடுத்தக் ககநாண்டு அத
அவத வதவேன் தநானநா என்ற கண்டைறதியும பேடி மூன்றடர வேருடைம அவரபேயியநா
நநாட்டுக்கப வபேநானநான்.  அவேன் ததிருமபேவம வேந்தவபேநாத,  அவேன் கற்றத்
வதறதின எலலநா ஸ்தநாபேனங்களும,  கலவேயியயின் மூலம கபேற்ற எலலநாத்
ததிறன்களும அவேடன வேயிட்டு கடைந்த வபேநாயயிருந்தத.

அவேன் ககநாரிந்ததிய புத்தகத்ததிவல இவ்வேயிதமநாக கூறகதிறநான்.  ''நநான்
என்னுடடைய புத்ததியயினநால வேந்ததிருபவபேனநானநால,  நநான் புத்ததிசநாலதி
மகத்தநான மனனிதன் என்ற நநீங்கள உங்களுடடைய எண்ணங்கடள என்வமல
ஆதநாரபபேடுத்தவே நீர்கள.  ஆனநால நநான் பேரிசுத்த ஆவேயியயின்
வேலலடமயயினநாலும,  பேயிரத்ததியட்சத்ததினநாலும,  கசயலநாக்கத்ததினநாலும
வேருகதிவறன்“.  அவத கநாரியத்டததநான் மநாற்க 16-ல இவயசு
கசநாலலதியயிருக்கதிறநார்.  'நநீங்கள உலககமங்கம வபேநாய சுவேயிவசஷத்டத
பேயிரசங்கதியுங்கள”  என்றநார்,  என்றநால வபேநாய வேலலடமடய
கசயலநாக்கத்ததிவல கநாட்டுங்கள என்ற அர்த்தம.  ஏகனனனில வேநார்த்டதடய
பேயிரசங்கதிபபேத மநாத்ததிரவம அடத ககநாண்டு வேரநாத.  நநீங்கள அடத
ஏற்றக்ககநாளள வவேண்டும.  அதன் பேயிறக;  இந்த அடடையநாளங்கள
அவேர்கடள பேயின் கதநாடைரும“  என்ற கசநான்னத கசயலநாக்கத்ததிவல வேரும.

ஏகனனனில அத அவேருடடைய வேநார்த்டதயநாய இருக்கதிறத. பேநாருங்கள.
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அதன் பேயிறக பேவலுக்க அந்த மகத்தநான் நதித்ததிய ஜநீவேனநானத பேலடனத்

தந்தத என்பேடதக் கநாண்கதிவறநாம.  எபவபேர்பபேட்டை வேயிவஷசதித்த (Rashel)

தநீர்மநானம அத.

நநான் முடிக்கதிவறன்.  வதவேன் எனக்க உதவேயி கசயவேநாரநாக.  நநீங்கள
அருடமயநான கூட்டைத்தநார்.  உங்களுடடைய கபேநாறடமடய வசநாததித்த
வேயிட்வடைன்.  என்டன மன்னனியுங்கள.  ஆனநால நநான் கசநாலல வேருகதிறத
என்னகவேன்றநால...

இந்த வேயிதமநான கநாரியங்கடள இங்வக நதின்ற வபேசுவேதற்க நநான்
வபேநாதமநானவேனலல. அத எனக்க அததிகம. என்னநால முடியநாத. நநான் ஒரு
வபேநாதகன் என்ற இடைத்ததிவல என்டன நநாவன டவேக்க முடியநாத.  என்னநால
அபபேடி கசயய முடியநாத.  ஏகனனனில எனக்க புத்ததி கூர்டமயநான
அறதிவேயிலடல.



ஆனநால வேநார்த்டதவயநாடு கச்சதிதமநாய இருக்கதிற கவேளனிபபேநாட்டடை
ககநாண்டிருக்கதிவறன்.  அந்த வேநார்த்டத மறபேடியும ஜநீவேடன கபேற்ற அத
என்ன கசயயும என்ற கசநான்னவதநா அடத உற்பேத்ததி கசயயும. பேநாருங்கள.

அபவபேநாஸ்தலர்களுக்வக அபபேடி இலடல.  பேவலுக்க மநாத்ததிரம
இருந்தத.  அவேன் அந்த முதலலீட்டடைச் கசயய,  தநான் கற்றறதிந்த
எலலநாவேற்டறயும மறக்க வவேண்டியதநாயயிருந்தத.  நநீங்களும ஒருவவேடள
'நநான் இன்னநார் இன்னநார்,  நநான் இடத வசர்ந்தவேன் என்னுடடைய தநாய
இடத வசர்ந்தவேர்கள“  என்பேடத மறக்க வவேண்டும.  நநீங்கள முதலலீட்டடை
கசயய வவேண்டுகமன்றநால,  அடத மறந்தநாக வவேண்டும.  ஆகவவே இத
அறதிவேற்ற வவேகமநான (Rashel)  கநாரியமநாக இலடலயநா?  அந்த வேநாலதிபே
வேயியநாபேநாரி கசயதடதப வபேநால நநீங்களும கசயய வேயிருமபேமநாட்டீர்கள.

அவேன் இபபேடிபேட்டை முதலலீட்டடை தளளனிப வபேநாடுவேதற்க அவேன்
எபவபேற்பேட்டை (Rashel) அறதிவேற்ற வவேகமநாயச் கசயலபேட்டிருபபேநான்.
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இபகபேநாழுத உங்களுடடைய பேணத்டதக் ககநாண்டு முதலலீட்டடை

கசயயுங்ககளன்ற வகட்கவேயிலடல.  அடத மதிஷனரி சங்கத்ததிற்வகநா
அலலத மதிஷனரிகளுக்க அனுபபுவே நீர்கவளநா அலலத அடதக் ககநாண்டு
நநீங்கள என்ன கசயவே நீர்கவளநா அத உங்கடளப கபேநாறத்தத.  அடதக்
கறதித்த எனக்கத் கதரியநாத.  வதவேன் அடதப பேநார்த்தக் ககநாளவேநார்.  நநான்
ஜநீவேனனின் பேநாலதிஸதிடயக் கறதித்தப வபேசுகதிவறன்.  ''உங்களுடடைய
சதிலுடவேடய எடுத்த என் பேயின்வன வேநாருங்கள.  மக்கள எபபேடிகயலலநாம
அடழைக்க முடியுவமநா எலவலநாரும அபபேடி அடழைக்கட்டும.  ஆனநால
'நநீங்கள என் பேயின்வன வேநாருங்கள“.  அவேவனநா அடத கசயய
மனமதிலலநாதவேனநாயயிருந்தநான்.  அவேன் மதிகவம அறதிவேற்ற வவேகமநான
(Rashal)  கநாரியத்டத கசயதநான்.  லவவேநாததிக்வகயநா மக்கள இந்த
பேநாலதிஸதிடயப பேநார்த்த என்ன கசயகதிறநார்கவளநா அடதவய அவேன்
கச்சதிதமநாக கசயதநான். அவேர்களுக்க மனமதிலடல. அடத கசயய அவேர்கள
வேயிருமபேவேயிலடல.
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இவேர்கள சரியநாக அந்த ஐஸ்வேரியவேனநான வேநாலதிபேடனப வபேநான்ற

கசயகதிறநார்கள.  ஒரு வவேடள நநான் அவேடன பேயின் கதநாடைர்வவேன் என்றநால
என்ன நடைந்ததிருக்கம என்ற பேநார்க்கலநாம.  கவேனனியுங்கள,  இந்த



ஐஸ்வேரியவேனநான வேநாலதிபேன் சதில நநாட்கள கழைதித்த என்ன கசயதநாகனன்ற
அவேனுடடைய முடிவ என்னவேநாய இருந்தகதன்றம பேநார்த்த முடிக்கலநாம.

அவேடன வநநாக்கதிப பேநாருங்கள.  அவேன்ஒரு வேயியநாபேநாரியநாக
இருக்கதிறநான். அவேடன நநாம பேயின் கதநாடைர்ந்த பேநார்க்கமவபேநாத அவேனுடடைய
வேயியநாபேநாரம மதிக கசழைதிபபேநாக இருந்தடதப பேநார்க்கதிவறநாம.  ஆகவவே,

வேயியநாபேநாரிகவள,  இடத ஞநாபேகத்ததில ககநாளளுங்கள,  எபகபேநாழுதவம
கசழைதிபபு என்பேத கதிறதிஸ்தவேன் என்ற அர்த்தமநாகநாத.  தநாவே நீத ஒரு முடற,

''தன்மநார்கன்தனக்வகற்ற நதிலத்ததில முடளத்ததிருக்கதிற பேச்டச
மரத்டதபவபேநால;  தடழைத்தவேனநாயயிருக்கதிறடத கண்வடைன்“  என்றநான்.

அதற்க கர்த்தர்,  ''நநீ அவேனுடடைய முடிவ வேடர பேநார்த்ததிருக்கதிறநாயநா?”

என்ற கசநான்னடத நநீங்கள அறதிவே நீர்கள.  அத தநான் வேயித்ததியநாசம.

சநாடலயயின் முடிடவே கவேனனியுங்கள.
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என்னுடடைய சக பேணயியநாளர்களனில ஒருவேரநான எர்ன் பேநாக்ஸ்டைர்

அவேர்கள மதிகவம கலநாச்சநாரமநான மனனிதன்.  உங்களனில அவநகருக்க
அவேடரத் கதரியும.  அவேர் ஒரு அருடமயநான நபேர்.  கனடைநாவேயில வதறதின
ஊழைதியக்கநாரர் ஒரு நநாளனில அவேர் ஒரு சதின்ன கடதடய கசநாலலதிக்
ககநாண்டிருந்தநார். ''சவகநா பேயிரநான்ஹநாம, நநாங்கள டசக்கதிள ஓட்டுவேதண்டு.

நநான் சதிறவேனநாக இருந்தவபேநாத,  என்னுடடைய அமமநாவேயிற்க
பேதநார்த்தங்கடள வேநாங்கமபேடி சந்டதக்க கசன்ற வகநாணயிப டபே நதிடறய
வேநாங்கதி வேருவவேன்.  வேருமவபேநாத,  ககநாஞசம கூடை டசக்கதிள டகபபேயிடிடய
கதநாடைநாமல ஓட்டிக் ககநாண்டு வேருவவேன்.  அபவபேநாத 'ஷஹூவேயின்'  என்ற
கபேயர் ககநாண்டை நதிறவேனம ஒன்ற வேந்த, டசக்கதிள கபேடைல வமல இரண்டு
அடி உயரத்தக்க வமவல நதின்றவேநாற டககடள வேயிட்டு முபபேத கஜம தூரம
வபேநாகதிற எந்த பேயிளடளக்கம ஒரு டசக்கதிள ககநாடுக்கப வபேநாவேதநாக
அறதிவேயித்ததிருந்தனர்.அடத எங்களநால கசயய முடியும என நநாங்கள
ஒவ்கவேநாருவேரும அறதிந்ததிருந்வதநாம“ என்ற கசநான்னநார்.
வமலும அங்வக ஒரு சதின்ன கபேண்தன்டம ககநாண்டை ஒருவேன்

இருந்தநான்.  நநாங்கள அவேவனநாடு ஒருவபேநாதம ஐக்கதியம ககநாளள
மநாட்வடைநாம.  ஏகனனனில அவேன் பேநார்பபேதற்க வபேடதடயப வபேநாலதிருந்தநான்.

நநாங்கள அவேடன வேயிடை சற்ற வேயிவசஷதித்த வேகபபேயினகறன்ற நதிடனத்தக்
ககநாண்வடைநாம.  அதன் பேயிறக அவேனும அந்த வபேநாட்டிக்க தகததி கபேற்றநான்



அலலத அவேனும அந்த வபேநாட்டிக்க வேர வேயிருமபேயினநான். ஆனநால நடைந்தத
என்ன கதரியுமநா?  நநாங்கள ஒவ்கவேநாருவேரும அததிலதிருந்த ககீவழை வேயிழுந்த
அந்த வபேநாட்டிடய இழைந்வதநாம.  ஆனநால அவேவனநா வேயிழைவேயிலடல.  அவேன்
முடிவ மட்டும ஓட்டிச் கசன்ற முடித்தநான்.  அதன் பேயிறக இறங்கதி வேந்த
தடல வேணங்கதி அவேனுடடைய ஷஷுவேயின் டசக்கதிடள எடுத்த ஓட்டிக்
ககநாண்டு வபேநாக ஆரமபேயித்தநான்.  அதன் பேயிறக நநாங்கள அவேடன சநாடல
முடனயயிவல சந்ததித்த,  ஜநான்,  நநீ எபபேடி அடத கசயதநாய என அறதிய
வேயிருமபுகதிவறநாம?“; என்ற வகட்வடைநாம.

அதற்க அவேன்,  நலலத டபேயன்கவள,  என்ன நடைந்தகதன்ற நநான்
உங்களுக்க கசநாலலட்டும.  நநீங்கள எலவலநாரும கசயதடத நநான்
கவேனனித்த,  நநான் வவேற வேழைதிடய எடுத்தக்ககநாண்வடைன்.  பேநாருங்கள நநீங்கள
வமவல ஏறதினவடைன் அவேர்கள உங்கடள ககநாஞசம தளளனிவேயிட்டை பேயிறக
நநீங்கள நன்றநாக ஓட்டின நீர்கள.  நநீங்கள எலவலநாரும என்டனக் கநாட்டிலும
சதிறந்த டசக்கதிள ஓட்டுனர்கள என்ற உங்ளுக்கத் கதரியும.  ஏகனனனில
என்னநால டசக்கதிள டகபபேயிடிடய பேயிடிக்கநாமல ஓட்டைமுடியநாத“ என்றநான்.
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பேநாருங்கள,  அவத வபேநால தநான் என்னநாலும சதிலுடவேடய பேயிடிக்கநாமல

ஓட்டை முடியநாத.  இந்த வேநார்த்டதவய என்னுடடைய ஜநீவேனநாக இருந்தநாக
வவேண்டும.  அத தநான் உங்களுடடைய வதடவேயும கூடை.  நநானும என்டன
வேழைதிநடைத்தக் கூடிய இந்த டகபபேயிடி இலலநாமல அதநாவேத பேரிசுத்த ஆவேயி
இலலநாமல வபேச முடியநாத.  ஏகனனனில அவேவர என்டன நகர்த்தகதிறநார்,
என்டன வேழைதி நடைத்தகதிறநார்.
அவேன் கதநாடைர்ந்த ''என்னநால அபபேடி ஓட்டை முடியநாத. நநான் உங்கடள

வபேநால சதிறந்த டசக்கதிள ஓட்டுகதிறவேனலல.  ஆனநால நநீங்கள எங்வக தவேற
கசயதநீர்கள என கநாண்கதிவறன்.  நநீங்கள ககீழ் வநநாக்கதிப பேநார்த்த நதிடல
கடலயநாமல இருக்கமபேடி முயற்சதிகசயத ககநாண்டிருந்தநீர்கள. அத தநான்
உங்களுக்க பேதற்றத்டத ககநாண்டு வேந்தத.  அதவவே நநீங்கள வேயிழை
கநாரணமநாயயிற்ற.  ஆகவவே,  நநான் அங்வக ஏறதி அவேர்கள என்டன தளளனின
வபேநாத,  நநான் அந்த சநாடலயயின் முடிடவேவய கவேனனித்தக் ககநாண்டு நதிடல
கடலயநாமல வபேநாவனன் என்றநான்“, என்றநார்.
இபகபேநாழுத வேயியநாபேநாரிகவள?  ககீழ் வநநாக்கதிப பேநார்க்க வவேண்டைநாம.

உங்களுடடைய வேயியநாபேநாரத்டத பேநார்க்கமவபேநாத நநாடளக்க வேயிழுந்த



வேயிடுவேடத வபேநால இருக்கலநாம.  அலலத வவேகறநாரு நநாள வேயிழுந்தவேயிடைக்
கூடும.  ஆனநால சநாடலயயின் முடிடவேவய கவேனனித்தக்
ககநாண்டிருங்கள.அங்வக தநான் உங்களுடடைய பேநாலதிஸதியநானத
உங்களுடடைய முதலலீட்டு வேருவேநாடய ககநாடுக்கப வபேநாகதிறத.

95
இந்த வேநாலதிபேவனநா ஆஸ்ததியயிவல கபேருகதிக் ககநாண்வடை வபேநானநான்.

ஆனநால கடடைசதியநாக,  அவேனுடடைய முதலலீட்டு வேருவேநாயநானத ததிருமபே
பேலன் அளனிக்கம நநாளநானத வேந்தடத கநாண்கதிவறநாம.  அவேனுடடைய
வபேரநாடச அதநாவேத அவேனுடடைய ஆஸ்ததி கபேருகதினதநால புததிய
களஞசதியங்கடள கட்டை வவேண்டும என்ற அறதிந்ததிருந்தநான்.  ஓ,

அவேனுடடைய வேயியநாபேநாரம கபேருகதிக் ககநாண்வடை இருந்தத.  அவேன்
சடபேயயிவல அங்கத்ததினரநாக இருந்தநான்.

நநீங்கள அதற்க 'அத சரிதநான்“  ஆம அத சரிதநான் சவகநாதரவன என்ற
கசநாலலலநாம.

அத சரிதநான்.  அவேன் ஒரு சடபேயயிவல அங்கத்ததினரநாக
இருந்தநார்.மற்றம அவேன் ஒரு இரவேயிவல...

ஆவேயியயிவல எளனிடமயுளள ஒரு மனனிதன் இருந்தநான். நநாம பேணத்ததிவல
மதிக எளனிடமயநாய இருக்க வவேண்டிய அவேசதியம இலடல. நநாம ஆவேயியயிவல
எளனிடம உளளவேர்களநாய இருக்க வவேண்டும.  மத்வதயு 5-ம அததிகநாரத்ததில
இவயசு இவ்வேயிதமநாக ''ஆவேயியயில எளனிடமயுளளவேன் பேநாக்கதியவேநான்
ஏகனனனில இந்த இரநாஜ்ஜதியம அபபேடிபபேட்டைவேர்களுடடையத“,  என்ற
கசநான்னநார். ஸ்தநாபேனத்டதக் கறதித்த அலல.

வமலும அவேனுடடைய வேநாசல அருவக ஆவேயியயில எளனிடமயுளளவேன்
ஒருவேன் இருந்தநான்.  அவேன் அவேனுக்க ககநாஞசம தணயிக்டககடள
ககநாடுத்தநான்.  இன்கனநாரு வேநார்த்டதயயிவல கசநாலல வவேண்டும என்றநால,

அவேர்கள கடைந்த வபேநாகம வபேநாத,  அவேன் ஒருவவேடள அவேர்கள
ககநாண்டிருந்ததநான கநாணயிக்டக கபேட்டியயிவல ஏதநாவேத ஒன்டற
ககநாடுத்ததிருபபேநான்.அலலத அவேன் ஒருவவேடள ''அவேர்கள எலலநாரும
அருடமயநான மக்கள தநான் என்ற நநீங்கள அறதிவே நீர்கள. நநான் அவேர்களுக்க
எததிரியநானவேன் அலல. நநான் எபகபேநாழுதநாவேத ஒருமுடற அவேர்களுடடைய
கநாடல கூட்டைங்களனிவல கலந்த ககநாளவேதண்டு“  என்ற



கசநாலலதியயிருக்கலநாம.  உடைவன சதில தணயிக்டககடள ககநாடுபபேபீர்கள.

அவ்வேளவ தநான்.

''ஓ ஆம,  என்னுடடைய மடனவேயி தநான் அந்த கூட்டைத்டத வசர்ந்தவேள.

ஆனநால பேநாருங்கள நநான் என்னுடடைய சக பேணயியநாளர்கவளநாடு
வேயியநாபேநாரத்ததில வேகதிக்கம ஸ்தநானத்டதவய வநசதிக்கதிவறன்“ என்ற கசநாலலதி
அந்த தணயிக்டககள முழுவேடதயும ககநாடுபபேநான்.
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லநாசரு ஆவேயியயிவல எளனிடமயுளளவேனநாக இருந்தநான்.  அவேடனப

பேநார்த்தக்ககநாளவேதற்க அவேனனிடைம வபேநாதமநான அளவ மருந்த
இலலநாதததினநால நநாயகள அவேனுடடைய பேருக்கடள நக்கமபேடி கதிடைந்தன.

ஆனநால ஒரு இரவேயிவல அவேர்கள இருவேருவம மரித்தனர்.  அவேர்கள
மரித்தவபேநாத,  வவேதம இவ்வேயிதமநாக கூறகதிறத.  ஆவேயியயில எளனிடமயநாய
இருந்த அவேன்,  தூதர்களநால மரியநாடதயுடைன் ஆபேயிரகநாமுடடைய
மடியண்டடையயில ககநாண்டு வபேநாகபபேட்டைநான்.  இவேன் அந்த முதலலீட்டடை
கசயதவேன். அவேனுடடைய நதித்ததிய ஜநீவேனுக்கநான முதலலீட்டடை அவேன் அவேர்
வமல கசயததிருந்தநான்.  அவேன் இந்த உலகத்ததிவல ககநாண்டிருந்தடத
ககநாண்டு அவேனுடடைய ஜநீவேயியத்டத நடைத்தவேயிலடல. அவேனுக்க எந்த வபேர்
புகழும இலடல.அவேன் வேநாசலதிவல கதிடைந்த பேயிச்டசக்கநாரனநாக இருந்தநான்.

அவேனுக்க ஒன்றம இலலநாததிருந்தத. அவேனுக்க பேணம இலடல.  அவேன்
ஒன்டறயும ககநாண்டிருக்கவேயிலடல.  அவேனுக்க எந்த நண்பேர்களும
இலடல.  ஆனநாலும அவேன் ஒரு வேயிசுவேநாசதியநாக இருந்தநான்.  அவேன்
தன்னுடடைய முதலலீட்டடை கசயததிருந்தநான்.  அவேனுடடைய பேருக்கடள
நநாயகள நக்கதிக் ககநாண்டிருக்க கதருவேயிவல மரித்தநான். அவேன் தூதர்களநால
ஆபேயிரகநாமதின் மடிக்க ககநாண்டு வபேநாகபபேட்டைநான் என்ற வவேதம கூறகதிறத.
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அவத இரவேயிவல அந்த ஐஸ்வேரியவேனநான கபேரிய அததிபேததியும

மரித்தநான்.  அவேன் மதிகவம கசழைதிபபுளள ஜநீவேயியத்டத ஜநீவேயித்தநான்.

அவேனுடடைய லநாபேபேங்கதிலதிருந்த அவேனுக்க வசர வவேண்டியத அவேனுக்க
கசலுத்தபபேட்டிருந்தத.  எபபேடிகயனனில,  அவேடன அடைக்கம கசயய அங்வக
சதில புத்ததிசநாலதி பேயிரசங்கதி வேந்த அவேருடடைய சட்டடை கநாலடர
வமவலவபேநாட்டு,  ஒருவவேடள அவேருடடைய ஆசநாரியனனின் உடடைடய
உடுத்ததி வேந்ததிருபபேநார். அவேர்கள ககநாடிடய அடரகமபு வமவல ஏற்றதி, இந்த



நடைன அரங்கம முழுவேதம நதிரபபுகதிற அளவேயிற்க பூக்கடள
ககநாண்டிருக்கலநாம.  அவேர்கள ''ஓ,  நநாம இடத கசயவேத எபவபேற்பேட்டை
மகத்தநானதய இருக்கதிறத,  ஏகனனனில அவேனுடடைய வேயியநாபேநாரமும அவேர்
கசயதடவேகளும மதிக மகத்தநானதநாயயிருந்தத அலலவேநா“  என்ற
கசநாலலதியயிருபபேநார்கள.  ஒருவவேடள அந்த வேங்கதியயின் கழைகத்ததிலதிருந்த
அவேர்களுடடைய வமலநாளர் வேந்ததிருக்கலநாம.  மற்றம அத வபேநான்றவேர்கள
வேந்ததிருக்கலநாம.  மற்றம அவேனுடடைய சவேகபேட்டிடய தூக்கதிச்
கசலலுமபேடி பேநாதகநாவேலர்கள அங்வக இருந்ததிருக்கலநாம.

அபவபேநாத அந்த புத்ததிசநாலதி பேயிரசங்கதி எழுமபேயி நதின்ற,''நமமுடடைய
வேயிடலவயறப கபேற்ற சவகநாதரன்,  எத்தடன முடற வேயிதடவேகளுக்கநாக
கநாவசநாடலடய எழுததியயிருக்கதிறநார்.  எத்தடன முடற நமமுடடைய
மகத்தநான ஸ்தநாபேனத்ததிற்கம நமமுடடைய ததிட்டைங்களுக்கம பேண உதவேயி
கசலுத்ததியயிருக்கதிறநார்“  என்றநார்.  ஒருவவேடள வேயியநாபேநாரிகள எழுந்த
வபேசதியயிருக்கலநாம.  பேநாருங்கள,  இத அவேனுடடைய கவேகமததியநாய
இருக்கதிறத.  அத சரிதநான்.  அவேனுடடைய முதலலீடு வேருவேநாய அவேனுக்க
இவ்வேயிதமநாக ததிருமபே அளனித்தத.  அவேன் உலகத்ததிற்க ஒரு கபேரிய
மனனிதனநாக இருக்கலநாம.  ஆனநால அவேன் இவயசு ககநாடுத்த அந்த
முதலலீட்டடை தளளனி வபேநாட்டைததினநாவல,''அவேன் பேநாதநாளத்ததிலதிருந்த அவேன்
கண்கடள ஏகறடுத்த பேநார்த்தக் ககநாண்டிருந்தநான்”  என்ற வவேதம
கூறகதிறத.  அங்கதிருந்த அவேன் ஆபேயிரகநாம மடியயிவல பேநாதகநாபபேநாய
கசசௌகரியமநாய அருடமயநாய சுற்றதி நடைந்தக் ககநாண்டிருந்த அந்த முதலலீடு
கசயத அந்த மனனிதடனக கண்டைநான்.  உடைவன அவேன் கதறதினநான்.

இபகபேநாழுத கவேனனியுங்கள.  அவேன் கதிறதிஸ்தவேனநா என்ற நநீங்கள
வகட்கலநாம?

ஆம. அவேன் ''தகபபேனநாகதிய ஆபேயிரகநாவம“ என்றநான்.அவேன் ஒரு யூதன்.

அவேன் அவேரிடைத்ததில 'நநீர் அந்த முதலலீட்டடை கசயத அந்த ஆவேயியயில
எளனிடமயுளள லநாசருடவே அனுபபுமபேடி வவேண்டுகதிவறன்.  நநான் அடத
தளளனிப வபேநாட்டிருந்வதன்.  ஆனநால லநாசருடவே ககநாஞசம தண்ணநீவரநாடு
அனுபபும, இந்த கநருபபு என்டன வவேதடனபபேடுத்தகதிறத” என்றநான்.

அதற்க அவேர்,  'மகவன,  உனக்க அந்த தருணம ககநாடுக்கபபேட்டைத“

என்ற கூறதினநார்.
அவேனுக்கம நதிச்சயமநாகவவே ககநாடுக்கபபேட்டைத.



''நநீ ககநாண்டிருக்கதிறடத வேயிற்ற,  உன்னுடடைய முதலலீட்டடை இததிவல
கசயத உன் சதிலுடவேடய எடுத்த என்டனப பேயின்பேற்றதி வேநா“ என்ற இவயசு
கசநான்னநார்;. அத அவேனுக்க மதிக அததிகமநாய இருந்தத. கதநாடைர்ந்த அவேர்,
''இபகபேநாழுத லநாசருவவேநா கசசௌகரியமநாயயிருக்கதிறநான்.  நநீவயநா
வவேதடனபபேடுகதிறநாய.  இடவே எலலநாவேற்றதிற்க வமல,  உனக்கம
அவேனுக்கமதிடடைவய கபேரிய பேயிளவ இருக்கதிறத ஒருவேனும இடதக் கடைந்த
வபேநானதமதிலடல. இனனிவமலும வபேநாகப வபேநாவேதமதிலடல” என்றநார்.
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இத,  மரித்தபேயின் தன்னுடடைய பேநாவே பேரிகநாரத்டதச் கசயய தற்கநாலதிக

இடைம இருக்கதிறத என்ற கசநாலலுகதிற உபேவதசம எலலநாவேற்டறயும
அடித்த தண்டு தண்டைநாக்கம.  ஏகனனனில அடதச் கசநான்னத
இவயசுகதிறதிஸ்தவவே.  ஐயநா,  என்னுடடைய வேயிடலவயறபகபேற்ற,  வேழைதி
தவேறதின என் சவகநாதரவன,  கதிறதிஸ்தவேயில இருந்த வேழைதி வேயிலகதினவேவன,

நநீங்கள அததிக நநாட்கள கநாக்க வவேண்டைநாம.

இந்த முதலலீட்டடைச் கசயய இனனி அததிக நநாட்கள கநாக்க வவேண்டைநாம.

வவேகறநாரு நநாளனில கசயகதிவறகனன்ற உன்னுடடைய உளவநநாக்கத்ததில
ககநாண்டிருக்கலநாம.  ஆனநால அந்த பேடழைய கதற்கத்ததிய பேழைகமநாழைதி
கசநாலலுகதிறடதப வபேநால 'பேநாதநாளத்ததிற்க வேழைதி நடைத்தகதிற நலல
உளவநநாக்கங்களும உண்டு“.  ஆகவவே,  உங்களுடடைய உளளநான
வநநாக்கங்கள எலலநாம உங்களுக்க அடதச் கசயயநாத.  நநீங்கள
கபபேயியயிலதிருக்கம மருந்தக் கறதிபடபே வேநாசதித்த அதன் பேயின் உங்களுக்க
அத பேலன் ககநாடுக்கமபேடி அந்த மருந்டத உபேவயநாகதிக்க வவேண்டும.

உங்களுடடைய முதலலீட்டடைகசயத,  அதன்பேயின் அவேருடடைய
இரத்தத்ததினநாவல உங்களுடடைய இருதயங்களனிவல உங்களுடடைய கபேயடர
டககயழுத்ததிடுங்கள.

அவேடன பேநாருங்கள.  நரகத்ததில இருந்த கண்கடள ஏகறடுத்த
பேநார்த்தநான். அத அவேனுக்க கதிடடைத்த பேலன்.
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பேயிறக அவேன்,  'அபபேடியநானநால தகபபேனநாகதிய ஆபேயிரகநாவம உமமநால

இடத கசயய முடியவேயிலடலகயன்றநாலும என்னுடடைய சக
பேணயியநாளர்கடளயும வேயிட்டு வேயிடைநாவதயும.  பூமதியயிவல நநான் கசயத
என்னுடடைய முதலலீட்டின் மூலம நநான் வசகரித்த கசநாத்தக்கள எலலநாம



அங்வக இருக்கதிறத.  நநான் கசயத அவத தவேடற அவேர்கள கசயய
வவேண்டைநாம என்ற அவேர்களுக்க கசநாலலுங்கள“ என்றநான்.

இந்த கநாடல வவேடளயயிவல,  என்னுடடைய யூத நண்பேன் அலலத
புறஜநாததி நண்பேவன,  அத நநீயநாக இருக்கக் கூடைநாதநா?  நநீங்கள அந்த
பேகத்தறதிவேற்றவேடனப வபேநால இருக்க வவேண்டைநாம.

''ஓ,  அவேடன அங்வக அனுபபும,  இந்த கசயததியநானத அவேர்கடள
கசன்றடடையட்டும“  என்றநான்.  அவேன் இபகபேநாழுவதநா ஊழைதியக்கநாரனநாக
இருக்க வேயிருமபேயினநான்.  அடத ஏற்றக்ககநாளள வேயிருமபேயினநான்.  ஆனநால
அத மதிகவம கநால தநாமதமநாகதிவேயிட்டைத.  இபகபேநாழுத அவேனநால அடத
கசயய முடியநாத.  அவேனுடடைய முதலலீட்டடை கசயய அவேனுக்க தருணம
ககநாடுக்கபபேட்டிருந்தத. ஆனநால அவேன் அடத அபவபேநாத கசயயவேயிலடல.

அதற்க ஆபேயிரகநாம,  ''அவேர்களுக்க தநீர்க்கதரிசதிகள உண்டு மற்றம
வேநார்த்டத என்ன கசநான்னவதநா அடதப கபேற்றதிருக்கதிறநார்கள.

நதியநாயபேயிரமநாணங்கடள ககநாண்டிருக்கதிறநார்கள“ என்றநார்.
''ஆம, சரிதநான், ஆனநால மரித்வதநாரிலதிருந்த ஒருவேன் எழுமபேயி, அவேன்

மரித்வதநாரிலதிருந்த உயயிவரநாடு எழுந்தநான் என்ற நதிரூபேயித்தநால,  அவேர்கள
அபவபேநாத வேயிசுவேநாசதிபபேநார்கள“ என்றநான்.

அதற்க அவேர், ''மரித்வதநாரில இருந்த ஒருவேன் எழுந்தநாலும அவேர்கள
வேயிசுவேநாசதிக்க மநாட்டைநார்கள“ என்றநார்.
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இபகபேநாழுத அந்தக் கநாட்சதியநானத கடைந்த வபேநாய இரண்டைநாயயிரம

வேருடைங்கள ஆனத.  இந்த 1963-ம வேருடைத்ததிவல,  இந்த கநாடல
வவேடளயயிலும கதிறதிஸ்த மரித்வதநாரிலதிருந்த உயயிவரநாகடைழுந்தநார் என்பேடத
நதிரூபேயிக்கமபேடி ஒருவேர் நம மத்ததியயில இருக்கதிறநார்.  அவேருக்கள இருந்த
அவத ஜநீவேவன சடபேக்களளுமதிருந்த அவேருடடைய வேநார்த்டதடய
நதிடறவவேற்றமபேடி அவத கநாரியத்டத கசயத வேருகதிறத. என் சவகநாதரவன,

என் சவகநாதரிவய,  இந்த கநாடல வவேடளயயிவல நநீ அந்த முதலலீட்டடை
கசயயமநாட்டைநாயநா?  உன்னுடடைய ஜநீவேயியத்டத கதிறதிஸ்தவக்க ஒபபுக்
ககநாடு. நமமுடடைய தடலடய பேயபேக்ததியுடைன் தநாழ்த்தலநாம.

இந்த வேநார்த்டதகள வே நீணநாக வபேநாக வவேண்டைநாம.  ''நநீங்கள மறபேடியும
பேயிறந்தநாக வவேண்டும“  நநீங்கள பேயிறந்வதயநாக வவேண்டும.  நநீங்கள கூச்சலதிடை
வவேண்டும,  சத்தம வபேநாடை வவேண்டும,  அன்னனிய பேநாடஷயயிவல வபேச



வவேண்டும என்பேடத கறதித்தப வபேசவேயிலடல.  நநீங்கள உண்டமயயிவல
உளளத்ததின் ஆழைத்ததிலதிருந்த பேநாவேங்கடள அறதிக்டகயயிட்டு,  மறபேடியும
பேயிறக்க வவேண்டுகமன்பேடதப பேற்றதிவய வபேசுகதிவறன்.  உன்னநால
எபகபேநாழுதவம அடத கசயய முடியவேயிலடல.  நநீ எபகபேநாழுதவம
உன்னுடடைய ஸ்தநாபேனத்டதவய பேயிடித்த ககநாண்டிருக்கதிறநாய.  அவேர்கள
வேநார்த்டதக்க முரண்பேநாடைநாய இருக்கதிறநார்ககளன்ற நநீ அறதிந்ததிருந்தம,

இன்னும உன்னுடடைய சுய எண்ணத்ததின் நதிமதித்தம,  உன்னுடடைய
கபேருடமக்கநாக,  உன்னுடடைய புகழுக்கநாக,  நநீ அந்த கபேரிய சடபேயயிவல
தரித்ததிருக்கதிறநாய.  அங்வக கதரு முடனயயிவல இருக்கம சுவேயிவசஷ
கழுவவேநாடு எந்த சமபேந்தமும ககநாண்டிருக்க வேயிருபபேமதிலடல. பேநாருங்கள,

உன்னுடடைய உளளம எங்வகவயநா அங்வகதநான் உன்னுடடைய
கபேநாக்கதிஷமுமதிருக்கம.
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ஓ,  வேயியநாபேநாரிகவள,  இந்த கநாடலயயிவல,  இவயசு கதிறதிஸ்தவேயின்

ஊழைதியக்கநாரனநாக (agent)  இடத உங்களுக்கக் ககநாடுக்கதிவறன்.  நதித்ததிய
ஜநீவேடனயும, நதித்ததிய ஜநீவேனனின் பேநாலதிசதிடயயும ககநாடுக்கதிவறன். ஏகனனனில
நநான் உலக கநாரியத்ததிற்க மரித்த,  என்னுடடைய வமமபேட்டை
எஜமநானனநாகதிய என் வதவேனநாகதிய கதிறதிஸ்தவக்கள மநாத்ததிரவம
ஜநீவேயிக்கதிவறன்.  பேவல வமநாவசடயப வபேநால நநாமும நமமுடடைய கசநாந்த
சதிந்டதடய உபேவயநாகதிக்கநாமல அவேருடடைய சதிந்டத வேருமபேடியநாக
அபபேடிவய வேயிட்டுவேயிட்டைநால நநாமும சதிடறக் டகததிகளநாயயிருபவபேநாம.  யநார்
என்ன கசநான்னநாலும அடதக் கறதித்த அக்கடரயயிரநாத.  ஏகனனனில நநீங்கள
வேநார்த்டதக்க சதிடறக்-  டகததிகளநாயயிருபபேபீர்கள.  பேரிசுத்த ஆவேயியநானவேர்
தநாவம உங்கடள வேழைதிநடைத்தவேநாரநாக.  அவேர் உங்கடள சதில இடைங்களுக்க
வபேநாகக் கூடைநாதபேடி உங்கடள தடடைத் கசயவேநார்.  அவேர் தடடைகடளக்
ககநாண்டு வேந்த,உங்கடள இங்வக ககநாண்டு வேருவேநார்.  நநீ வபேநாகநாத
இடைத்ததிற்க உன்டன வபேநாகமபேடி அனுபபேயி,  நநீ வேழைக்கமநாக வபேநாகதிற
இடைங்களுக்க வபேநாககூடைநாதபேடி அததிலதிருந்த உன்டன தூரம தளளனி
டவேபபேநார்.  உனக்க அந்த பேநாலதிஸதி வவேண்டுமநா?  நநீ முதலலீட்டடை கசயய
வேயிருமபுகதிறநாயநா?
இபகபேநாழுத கமகதநாடிஸ்டு மற்றம அவனக கபேந்கதககநாஸ்வத

மக்களும அடழைபபு ககநாடுக்கதிறடதப வபேநால பேலதிபேபீடை அடழைபபு



ககநாடுபபேதற்க நமக்க இங்க இடைமதிலடல.  ஆனநால நநீங்கள எங்வக
அமர்ந்ததிருக்கதிறநீர்கவளநா,  அதவவே உங்களுடடைய பேலதிபேபீடைமநாக இருக்கதிறத.

''வேயிசுவேநாசதித்தவேர்கள எத்தடன வபேர்கவளநா,  அத்தடன வபேரும
ஞநானஸ்நநானம கபேற்றனர்“  என்ற வவேதத்ததிவல கசநாலலுகதிறத.  நநீ தவேற
கசயதநாய என்ற அறதிந்த அடத அறதிக்டக கசயய வேயிருமபுவேநாயநா?  இந்த
பேநாலதிஸதிகளனில ஒன்டற எடுத்தக் ககநாளவேநாயநா‚  அடத நநீ வேநாஞசதிபபேநாயநா‚
நநான் ''பேநாலதிஸதிகள” என்ற கசநாலலும வபேநாத அத வகட்பேதற்க உங்களுக்க
அவேபேக்ததியநாக இருக்கவவேண்டைநாம.  நநான் கவேறம என்னுடடைய
கபேநாருளுக்கநாக இந்த கசநாற்கடள கூறகதிவறன். உங்களுக்க நதித்ததிய ஜநீவேன்
வவேண்டுமநா?  நநீ இவயசு கதிறதிஸ்தவக்கள உன்னுடடைய ஜநீவேடன முதலலீடு
கசயய வேயிருமபுகதிறநாயநா?  இபவபேநாத அத உங்களுக்க வவேண்டுகமன்றநால,

அடத தநீவேயிரமநாக சதிந்ததித்தப பேநாருங்கள.
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இபகபேநாழுத வேயிஞஞநானத்ததின்பேடி புவேயியபீர்பபு சக்ததியநானத

உங்களுடடைய கரங்கடள ககீவழைவய டவேக்கம. ஆனநால உங்களுக்களளநாக
இருக்கம ஜநீவேடனக் ககநாண்டு புவேயியபீர்பபு சக்ததிடய எததிர்த்த உங்கள
கரங்கடள உயர்த்த முடியும. அந்த ஐஸ்வேரியவேநானநான வேநாலதிபே தடலவேன்
கசநான்னத வபேநால,  இந்த கநாடல வவேடளயயிவல,  உங்களுக்களனிருக்கம
ஜநீவேனநானத, 'நநான்ஒரு நலல மனனிதனநாக அலலத ஒரு நலல ஸ்ததிரீயநாக
இருக்கதிவறன்.  இருந்தநாலும அந்த பேநாலதிஸதிடய நநான்
ககநாண்டிருக்கவேயிலடல.  அடத கறதித்த நதிச்சயமுடடையவேனநாக
இருக்கதிவறன்.  எபபேடியநாயயினும அடத கபேற்றக் ககநாளள வேயிருமபுகதிவறன்“

என்ற கசநாலலுங்கள.

வமலும இங்க பேயிரசன்னமநாயயிருக்கம சதிருஷ்டிகர் தநாவம,  அவேர்
இபகபேநாழுத வபேசதிக் ககநாண்டு உங்கள இருதயத்டத அறதிந்தவேருமநாய
இருக்கதிறநார்.  மற்றம அவேர் சரியநாக இபகபேநாழுவத உங்களுடடைய
கபேயடரச் கசநாலல முடியும என்ற அறதிந்ததிருக்கதிறநீர்கள.  அடத
உங்களுக்க கசயத வேருகதிறநார். ''அதன் பேயிறக ஆண்டைவேவர,  இந்த கநாடல
வவேடளயயிவல நநீர் இந்த தருணத்டத எனக்கக் ககநாடுக்கதிறததினநால நநான்
என்னுடடைய கரங்கடள உமக்க உயர்த்தகதிவறன்.  என்வமல
இரக்கமநாயயிரும ஆண்டைவேவர.  இந்த கநாடல வவேடளயயிவல நநான் கநாயந்த
வபேநான ஒரு பேரிவசயனநாக, கவேறடமயநானவேனநாக, இந்த நடைன அரங்கத்டத



வேயிட்டு கடைந்த வபேநாக மநாட்வடைன்.  நநான் உமமுடடைய ததிட்டைத்டத ஏற்றக்
ககநாளகதிவறன்.  உமமுடடைய ஜநீவேடன எனக்கள ஏற்றக் ககநாளகதிவறன்.

நநான் என்னுடடைய ஜநீவேயியத்டத வேயிட்டுவேயிடுகதிவறன்.  உமமுடடைய
வேநார்த்டதக்க சதிடற டகததியநாக மநாறவவேன்.  'எனக்கநாக கஜபேயியுங்கள
சவகநாதரன் பேயிரநான்ஹநாம.  நநான் என்னுடடைய கரங்கடள உயர்த்ததி
வதவேனுக்க கநாட்டுகதிவறன்.  சவகநாதரன் பேயிரநான்ஹநாம அவேர்கவள உமக்க
அலல.இங்க இருக்கம வதவேனுக்வக கநாட்டுகதிவறன்.  எனக்க இந்த
முதலலீடு வதடவே.
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இபகபேநாழுத நநீங்கள உங்களுடடைய கரங்கடள உயர்த்தவே நீர்களநா?

ஒவ்கவேநாரு தடலயும தநாழ்த்ததியயிருக்கட்டும.  ஒவ்கவேநாரு கண்ணும
மூடியயிருக்கட்டும.

மக்கவள,  கர்த்தர் உங்கடள ஆசகீர்வேததிபபேநாரநாக.  நநீங்கள யநாரநாக
இருந்தநாலும அத ஒரு கபேநாருட்டைலல.  நநான் ஊழைதியக்கநாரர்கள கரங்கடள
பேநார்க்கதிவறன்.  அத சரிதநான்.  வநர்டமயநாய இருங்கள.  பேநாருங்கள
ஊழைதியக்கநாரர்கள இதற்க வேயிலக்கபபேட்டைவேர்கள அலல.  கவேளனிபபேடடையநாய
கசநான்னநால, அவேர்கள தநான் முதலநாவேத வேர வவேண்டியவேர்கள. ஏகனனனில
அவேர்கள வமயபபேர்கள.  அவேர்கவள வேழைதி நடைத்தவேத வபேநாலமுதலதில வேர
வவேண்டும.  நலலத,  நநான் கஜபேயிபபேதற்க முன்பேநாக இன்னும யநாரநாவேத
ஒருவேர் இருக்கதிறநீர்களநா?  ஆம,  கர்த்தர் உங்கடள ஆசகீர்வேததிபபேநாரநாக.

பேநாலகனனியயில இருக்கதிறவேர்கடள வதவேன் தநாவம ஆசகீர்வேததிபபேநாரநாக.கர்த்தர்
உங்கடள ஆசகீர்வேததிபபேநாரநாக. ஆம, நநீங்கள எங்வக இருந்தநாலும சரி, அவேர்
உங்களுடடைய கரங்கடள பேநார்க்கதிறநார்.  இபகபேநாழுத உத்தமமநாயயிருங்கள.

நநீங்கள உங்களுடடைய கரங்கடள ககீவழை ககநாண்டிருபபேபீர்ககளன்றநால.

நநீங்கவள அந்த தநீர்மநானத்டத இபகபேநாழுத எடுத்ததிருக்கதிறநீர்கள.

இபகபேநாழுத,  மநாமசத்ததிவல பேயிரத்ததியட்சமநாகதி,  பேரிசுத்த ஆவேயியயின்
ரூபேத்ததிவல நமக்க மறபேடியும ககநாடுத்த இந்த மகத்தநான வதவேடன
கஜபேயித்த வகட்கபவபேநாகதிவறன். அவேர் தநாவம உங்களுடடைய உளளத்ததிற்கள
வேந்த,  உங்களுடடைய வகளவேயிக்கநான பேததிடலஇனனி வமல இலலநாதபேடி
தநீர்த்த,  உங்களுடடைய வேநாழ்க்டக புத்தகம முழுவேதம
''மன்னனிக்கபபேட்டைநாய“என்ற எழுததி,  உன்னுடடைய கபேயடர அந்த ஜநீவே
புத்தகத்ததிவல வபேநாட்டு உனக்க நதித்ததிய ஜநீவேடனயுமஉயயிர்த்கதழுதலதின்



நதிச்சயத்டதயும ககநாடுபபேநாரநாக. அபவபேநாத மநாத்ததிரவம கதிறதிஸ்த உனக்கள
உயயிர்த்கதழுவேநார்.  இந்த வேநாரம முழுவேததிலும நடைந்த கூட்டைங்களனிவல
நநீங்கள அந்த 'ஒருவேர்”  கதிரிடய கசயத நதிரூபேயித்தடத பேநார்த்தக்
ககநாண்டிருக்கதிறநீர்கள.  அவேர் மரித்வதநாடர எழுபபேயினநார்,வேயியநாததியஸ்தடர
சுகபபேடுத்ததினநார்,  இருதயத்ததின் இரகசதியத்டத அறதிந்தநார்,  நடைக்க
இருக்கமகநாரியம எலலநாவேற்டறயும கச்சதிதமநாக கசநான்னநார்.  அவேர்
கசநான்ன யநாவம நடைந்வதறதின.  வேருடைநா வேருடைமநாக நடைந்த வேருகதிறத.  அத
ஒருமுடற கூடை வதநாலவேயியடடைந்தத இலடல.  அத அவேருடடைய
வேநார்த்டதயநாக இருக்கதிறத.

'வேநானமும பூமதியும ஒழைதிந்த வபேநாகம ஆனநால என்னுடடைய
வேநார்த்டதவயநா வேயிழுந்த வபேநாகநாத“ என்ற இவயசு கசநான்னநார்.  ஆடகயநால
அத வதநாலவேயியடடைவேததிலடல.  அத தநான் இந்த கநாலத்ததிற்ககன்ற
வேநாக்கத்தத்தம பேண்ணபபேட்டை வேநார்த்iதநாயயிருக்கதிறத.
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பேரவலநாகப பேயிதநாவவே,  இபகபேநாழுத மநாடல வநரமநானத வேந்ததிருக்கதிறத.

நநீர் தநாவம ஏவதன் வதநாட்டைத்ததிலதிருந்த வேந்த ஜநீவே வேயிருட்சம என்ற வவேதம
கறதிபபேயிடுகதிறடத நநாங்கள அறதிவவேநாம.

மற்றம வசரநாபேபீன்கள வே நீசதிக் ககநாண்டிருக்கதிற சுடைகரநாளனிபபேட்டையத்டதக்
ககநாண்டு அந்த வேயிருட்சத்டத கநாவேல கநாத்தநார்கள என்ற அறதிவவேநாம.

ஏகனனனில மனனிதன் அந்த வேயிருட்சத்டத எபகபேநாழுதநாவேத கதநாட்டு
அததிலதிருந்த புசதித்த அவேன் என்கறன்டறக்கம ஜநீவேயிபபேநான் என்பேததினநால
நநீர் அபபேடி கசயதநீர். நநீவர அந்த வேயிருட்சத்டத கநாவேல கநாத்தநீர்.
ஆனநால இபகபேநாழுவதநா அவத சுடைகரநாளனி பேட்டையமநானத அதநாவேத

வதவேனுடடைய வேநார்த்டதயநானத,  மக்கடள ததிருமபேவமநாக அந்த
வேயிருட்சத்தண்டடை வமயத்த நடைத்ததிக் ககநாண்டு வபேநாகதிறத.  அந்த ஜநீவே
வேயிருட்சமநானத மதிகஅழைகநாக இந்த பூமதியயின் வமல வேந்த ஒரு
கதநாழுவேத்ததிவலபேயிறந்த,  கநால நடடைகள டவேத்ததிருக்கம கதநாழுவேத்ததிவல
ஆடுகள கட்டி வபேநாடுவேதற்கநாக அங்வக பேடுத்தக் கதிடைந்த இடைத்ததிவல,  ஒரு
கழைந்டத வேடிவேயிவல சதின்ன வயவகநாவேநா அழுத ககநாண்டிருந்தநார்.  ஓ,  அத
ஒவ்கவேநாரு புருஷனுடடைய இருதயத்டதயும,  ஸ்ததிரீயயினுடடைய
இருதயத்டதயும சதிலதிர்க்க டவேக்கதிற கநாரியமநாக இருக்கவவேண்டும.



அதன் பேயிறக உலகத்ததின் பேநாவேத்ததிற்கநாக கயவகநாவேநா சதிலுடவேயயிவல
மரித்தநார்.  அவேர் அபபேடி கசயய வவேண்டிய அவேசதியம இலடல.  ஆனநால
அவேர்அடதச் கசயதநார்.  அவேருடடைய கதிருடபேவய அவேடர கநருக்கதி
ஏவேயியத.  'வதவேன் இவ்வேளவேநாய உலகத்டத அன்பு கூர்ந்தநார்“.
அவேருடடைய அன்பேநானத அவேடர வேற்புறத்ததியத.  ஏகனனனில அவேர்
இரட்சகர் என்ற அவேருடடைய கணநாலட்சணத்டத இந்த மனுகலத்ததிற்க
கநாட்டை வவேண்டியதநாயயிருந்தத.  இதற்க அவேர்கள முதலநாவேத இழைக்கபபேடை
வவேண்டும. ஆனநாலஅவேர் எலலநாவேற்டறயும பேரிபூரணமநாய கசயதததினநால
எதவவம இழைக்கபபேடைவேயிலடல.  ஆகவவே தநான் சநாத்தநான் உளவள ககநாண்டு
வேரபபேட்டைநான்.  அவேர்கள டவேக்கபபேட்டை அந்த சுய வேயிருபபேத்ததின்
அடிபபேடடையயில அவேர்கள கதரிந்த ககநாளளும நதிடலடயக் ககநாண்டு,

அவேர் பேரிபூரணமநாய கசயதடத அவேன் தநாறமநாறநாக்கதினநான்.  அதன் பேயிறக
அவேர் மலீட்க வவேண்டியதநாயயிருந்தத. அடத அவ்வேயிதம கசயதநார்.
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ஓ நதித்ததிய வதவேவன,  நநீர் இரக்கமநாய இறங்கதி வேந்த இங்க இருக்கதிற

ஒவ்கவேநாரு இருதயத்வதநாடும வபேசும.  இபகபேநாழுத இங்வக கரத்டத
உயர்த்தகதிறதநான இவேர்களனில சதிலர் ஒருவவேடள நநான் வகட்டைவபேநாத
அவேர்களுக்க உண்டமயநான உணர்த்ததலதிலலநாமல இருந்ததிருக்கலநாம.

ஆனநால இபகபேநாழுத உணர்ந்ததிருக்கதிறநார்கள.  அவேர்கள தநாவம,

தங்களுடடைய கசநாந்த ஜநீவேயியத்ததின் இரத்தத்ததினநாவல,  இந்நநாள
முதற்ககநாண்டு இவயசு கதிறதிஸ்தவக்கம அவேருடடைய வேநார்த்டதக்கம
எங்களுடடைய முழு ஜநீவேயியத்டதயும அததிவல முதலலீடு கசயகதிவறநாம என்ற
டககயழுத்ததிடுவேநார்களநாக.

வமலும அந்த மகத்தநான வேயிருட்சம அதநாவேத அந்த மகத்தநான ஜநீவே
வேயிருட்சம அவேர்,  பூமதியயின் வமல வேந்தவபேநாத,  அவேர்கள அந்த
வேயிருட்சத்டத வரநாம ஈட்டியயினநாவல நறக்கதி ஒரு சபேயிக்கபபேட்டை
ககநாடூரமநான வேயிருட்சமநாகதிய வரநாம மரத்ததிவல கதநாங்கவேயிட்டைநார்கள.

ஆனநால அததிலதிருந்த தநான் அவேர் மணவேநாட்டி மரத்டத மலீட்டைநார். அவேடரப
வபேநாலவவே இருந்த மணவேநாட்டி மரத்டத அத ஏவதன் வதநாட்டைத்ததில இருந்த
ஏவேநாள மரத்டதப வபேநாலதிருக்கதிறத. அத ஆததியயிவல வேயிழுந்தவபேநான ஏவேநாள
மரமநாயயிருக்கதிறத.  அங்வக ஆதநாம அவேவளநாடு கூடை வதநாட்டைத்டத வேயிட்டு
கவேளனியயிவல நடைந்தவபேநானநான்.  இபகபேநாழுத இரண்டைநாவேத ஆதநாவமநா,



அவேருடடைய கண்கள ததிறந்ததிருக்கதிறகதன்ற அறதிந்தவேரநாய வேந்த
அவேருடடைய ஏவேநாடள கபேற்றக் ககநாளகதிறநார்.
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ஆண்டைவேவர,  ''அவேன் நநீர்க்கநாலகளனின் ஓரமநாய நடைபபேட்டை மரத்டத

வபேநால இருபபேநான்“ என்ற தநீர்க்கதரிசதி தநாவே நீத கசநான்ன வேண்ணமநாக, இந்த
கடடைசதி நநாட்களனிவல ஜநீவே தண்ணநீரநானத மணவேநாட்டி மரத்ததின் வமல
பேநாயச்சபபேடுமபேடி அருளவே நீரநாக.  இவதநா ஸ்தநாபேன கதிடளககளலலநாம
வதநாட்டைக்கநாரனனினநாவல கதிடள நறக்கபபேட்டிருக்கதிறத.  மற்றம
இபகபேநாழுத வதவே ஆவேயியநானவேர் இன்கனநாரு வேயிடச மரத்ததின் உச்சதியயிவல
ஜநீவேயித்தக் ககநாண்டிருக்கதிறநார்.  இத அந்த மரத்ததின் டமயத்ததிலதிருந்த
அதநாவேத வேநார்த்டதயயிலதிருந்த வேந்ததநாயயிருக்கதிறத.  இடத அருளும
ஆண்டைவேவர.  அவேர்கள தநாவம இன்னும மதிகந்த கனனிடய ககநாண்டு
வேருவேநார்களநாக.

அவேர்களுடடைய நதிடலயநானத,  லநாசருடவேப வபேநால இருக்கமநானநால,

அவேன் இந்த பூமதியயிவல எந்த நதிடலடய எடுத்தக் ககநாண்டைநாவனநா அவத
வேயிதமநாகவவே ''எங்களுடடைய கபேநாக்கதிஷமும பேரத்ததிவல இருக்கதிறத.

இபபூமதியயில அலல“ என்றஅறதிந்த ககநாண்டைவேர்களநாய இருக்கட்டும.

ஆண்டைவேவர,  இங்கதிருக்கதிற வேயியநாபேநார புருஷர்கடளயுமவேயியநாபேநார
ஸ்ததிரீகடளயும, மற்றம அக்கடரயுளள யநாவேடரயும ஆசகீர்வேததியும. இந்த
கசயததிக்கபபேயின் இவேர்கடள உமமதிடைத்ததில ஒபபுக்ககநாடுக்கதிவறன்.  நநீர்
இடவேகடள எங்களுக்க தருவே நீகறன்றவேநாக்க ககநாடுத்ததிருக்கதிறநீர்
ஆண்டைவேவர.  உமமுடடைய ஊழைதியக்கநாரனநாகதிய நநான் அவேர்கடள
உமமதிடைத்ததிலஒபபுக்ககநாடுக்கதிவறன்.  வமலும நநீர்,  'என் பேயிதநா
இழுக்கநாவேயிட்டைநால ஒருவேனும என்னனிடைத்ததிலவேரநான்“  என்ற கசநான்ன நீர்.
ஆண்டைவேவர இங்வக இவேர்கள டககடள உயர்த்ததியயிருக்கதிறநார்கள.

இவேர்கடள இக்கநாடல வவேடளயயின் கசயததியயின் மூலம அதநாவேத
உமமுடடைய வேநார்த்டதயயின் மூலம கதிடடைத்த அன்பேயின் பேரிசுகளநாக உமக்க
ககநாடுக்கதிவறன்.  ஆண்டைவேவர,  நநீர் அவேர்கடள அந்த நநாள மட்டும
கநாத்தருளும.'அவேர்கடள உமமுடடைய கரத்ததிலதிருந்த எந்த மனனிதனும
பேயிடுங்க முடியநாத.  மற்றம அவேடன கடடைசதிநநாளனிவல எழுபபுவவேன் என்ற
கசநான்ன நீர்.



அவேர்கள தநாவம அந்த ஜநீவேனனின் கதிருமதிடய கபேற்றக்ககநாளளட்டும.

ஏகனனனில உயயிரூட்டைபபேட்டைவேயிடத மநாத்ததிரவம முடளத்த வமவல வேரும.

அந்த வேநார்த்டத மநாத்ததிரவம அத உயயிரூட்டைபபேடைநாததநாலமரிக்கதிறத.

எலலநா மனனிதனுடடைய வேநார்த்டதயும வேயிழுந்த வபேநாம,  அடவே மரிக்கம
அத உயயிரூட்டைபபேடைநாததநால மரிக்கதிறத.  ஆனநால நநீர் 'என்னுடடைய
வேநார்த்டத“ அதநாவேத உமமுடடைய வவேதம ஒருவபேநாதம வேயிழுந்த வபேநாகநாத
என்ற கசநான்ன நீர்.  ஏகனனனில அத ஜநீவேனநாயயிருக்கதிறத.  இந்த கநாடல
வவேடளயயிவல அவேர்கள கபேற்ற கதிறதிஸ்தவக்கள இருந்த ஜநீவேனநானத,

வேநார்த்டதயயினநாவல வேளருமபேடி அருள கசயயும.

உமமுடடைய ஊழைதியக்கநாரனநாகதிய நநான் என்னுடடைய கஜபேத்டத
உமமதிடைத்ததில ஒபபுக் ககநாடுக்கதிவறன்.  இவயசு கதிறதிஸ்தவேயின் நநாமத்ததிவல
இடவேகள பேததிலளனிக்கபபேடைட்டும. ஆகமன்.
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கர்த்தரநாகதிய இவயசு கதிறதிஸ்த உங்கடள ஆசகீர்வேததிபபேநாரநாக.  வநரம

தநாமதமநாகமபேடி உங்கடள இங்வக கநாக்க டவேத்ததற்கநாக நநான்
வேருந்தகதிவறன்.  என்டன மன்னனியுங்கள.  இங்வக டககடள உயர்த்ததின
யநாவேரும,  நநீங்கள வதவே ஆவேயியயினநால நதிரபபேபபேட்டை ஒரு நலல கதிறதிஸ்தவே
சடபேக்க வபேநாவவேன் என்ற எனக்க வேநாக்க ககநாடுபபேபீர்களநா? மற்றம நநீங்கள
இதவேடர கதிறதிஸ்தவே ஞநானஸ்நநானம எடுக்கவேயிலடல என்றநால,

இபகபேநாழுத எடுத்தக் ககநாளவே நீர்களநா?என் சவகநாதரவன,  கதிறதிஸ்தவக்கநாக
உங்களுடடைய நதிடலடய எடுத்தக் ககநாளளுங்கள. நநாம மறபேடியும இந்த
இரவ சந்ததிக்கமவேடர கர்த்தர் உங்கடள ஆசகீர்வேததிபபேநாரநாக.  இபகபேநாழுத
ஆரநாதடனடய ததிருமபேவமநாக சவகநாதரன் கநார்லசன் அவேர்களனிடைத்ததில
ககநாடுக்கலநாம.
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