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நாம் ெஜபத் ற்காக ஒ  கனம் நின்றவா  நம் ைடய தைலகைள தாழ்த் ேவாம்.1

எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இங்  இரட் க்கப்பட்டவர்கள்  மத்  ல் நின்  “நம்  ேவன் , 
யா ம் ைக    ம்” என்ற சைப ன்  பண்ைடய கால ம ைம ள்ள பாடைலப் பா வ  
நிச்சயமாய்  எங்க க் க்  ைடத்த மாெப ம்  லாக் யம் என்  எண்  ேறாம். இ  
காலங்களி டாக  தாக்களின்    வாசம்  அவ ைடய  ள்ைளகளின்  இ தயத் ல் இன் மாக 
  க் ற  என்  காண் க் ற . இேதா அந்தப் பாடல்   வைதப் ேபான்  நாங்க ம் கானான் 
ேதசத் ற் ப் ேபா ற வ  ல் இ க் ேறாம்.  தாேவ, இன் ர  'வார்த்ைதைய மாத் ரம் 
நம்  ேவன்“ என்ற நிைலக்  இன் ம் யாராவ  வராமல் இ ப்பார்கள் என்றால், இன் ர  
அவர்கள் கைட யாக  ைற ட்    ஸ் ைவ இரட்சகராக ஏற் க்ெகாண்  அவ ைடய 
ஆ  னால் நிரப்பப்பட ேவண் ம் என்ற  ர்மானத்ைத எ க் ன்ற இரவாக இ க் ம்ப  
ெஜ க் ேறாம்.

இன் ம் இங்  நீ க்காக நிற் ன்ற      ேசஷ  யாபாரிகள்     என்  
அைழக்கப்ப  ற    ற்காக உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம். எங்க ைடய ேதசத் ேல 
 யாபார உலகத் ல்  இ க் றவர்கள்  உமக்  ஊ யம் ெசய் ம்ப  அவர்க ைடய ேநரத்ைத 
ெசல ட் , மற்றவர்க க்    ேசஷத்ைத அ  க் ம்ப   ரயாணத் ல் அவர்கேளா  
நடக் றவர்க க்  உத  ெசய் , தங்க ைடய பணத்ைத ம், ேநரத்ைத ம் ெசல  ெசய்  
ேதவ ைடய ராஜ்யத் ன்   ரைஜகளாக மாற் க் ெகாண்  ப்பைத அ  ம்ேபா  
சந்ேதாஷமைட ேறாம்.

கர்த்தாேவ, இன் ர  இந்த இ ண்ட உல ேல,  “ வ ள்ள ேதவ ைடய சைப ல் இ க் ம் 
ஒவ்ெவா  அங்கத் ன க் ம்,   யதாய் வந்  க் றவர்க க் ம் ம ைமக்  ெசல் ம் வ  
உண்ெடன்  காட் ம்ப யாய்  வட் கைள ஏந்  நிற் ம் ஊ யக்கார சேகாதரர்க க்காக 
உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம். நாங்கள்  இப்ெபா   வார்த்ைதைய  றக்க  யற் க் றதான 
ேவைள ல், நீர ் தாேம அவர்க க்காக ேதைவயானைத ப ர்ந்  ெகா க் மா  ெஜ க் ேறாம். 
மற் ம் இன் ர  இந்த ஆராதைனைய   த்   ட் ற் க் கடந்  ெசல் ம்ேபா , உம் ைடய 
ராஜ்யத் ல்    யதாய்  ழந்ைதகள்  ேசர்க்கப்பட்  ப்பார்களாக, அல்ல  இன் ர  கர்த்தாேவ 
இங்  க் ற யாராவ  ஒ வர ் யா  னால்  அவ ப்பட்  அந்த மகத்தான ைவத் ய ைடய 
ெதா தல் ேதைவப்ப ம் என்றால் , அைத அவர்கள் தாேம ெபற் க் ெகாள்வார்களாக. இைத 
அ  ம் கர்த்தாேவ. உமக்ேக எங்க ைடய   கைள தாழ்ைம டன்  ஏெற த்  அைனத்ைத ம் 
உம் ைடய  மாரனா ய இேய  ன்   லம் ேகட் ேறாம். ஆெமன்.
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நீங்கள்  அமரலாம்....

நான் மக்கள்   ன்பாக நின்  என் ைடய வாழ்ைக ன்  சந்ேதாஷமா ய இேய    ஸ் ைவப் 
பற்  ம் அவர ் எனக்  என்னவாக இ க் றார ் என்பைதக்   த்  அவைரப் ெபற் ராதவர்கள் 
மத்  ல் ப ர்ந்  ெகாள்வெதன்ப  என் ைடய வாழ்ைக ல்  ைடத்த மாெப ம்  லாக் யமாக 
எண்  ேறன். அன்ெறா  நாளில் ேப ன வண்ணமாக நான்    வா பப்  ரசங் யாக 
இ ந்தேபா , ஒ  வா பப்  ரசங்  இ க்கேவண் ய நிைல ல்   த்ேதன் . ஆனால் 
இப்ெபா ேதா அந்த காலத்ைதக் கடந்    ர்ந்த  ரசங் யாய் மா க் ெகாண்  க் ேறன் . 
தற்ேபா  நான் ஊ யத் ற்  வந்   ப்பத்   ன்  வ டங்களா  ட்ட .
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ஆனால் ஒவ்ெவா  நா ம், அந்த பாடல்    வைதப் ேபான் ,  “அவர ்  ந் ன நாைளக் 
காட்  ம் இன் ம் அ கமாய் இனிைமயானவராய் இ க் றார”். நான்  என் ைடய பா  
காலத்ைதக் கடந் ,  ரியன்  அஸ்த க் ம் ேநரத்ைத ேநாக் ப் ேபாய்க் ெகாண்  க் ம் 
ேவைள ல்,   ஸ் வானவர் தாேம எனக்  நா க்  நாள் ெந க்கமா க் ெகாண்  க் றார.் 
மற் ம்  யாபாரிகள்   ட்டத்தாைர ேசர்ந்த ஸ் ரீகள்,   ஷர்கள்  மத்  ல் அவர்க க்  
எல்லாவற்ைறக் காட்  ம்  க ம் அ ேதைவயான காரியத்ைதக்   த்  ேப ம்ப க்  
 லாக் யம் இ க் ம் என்றால் “நித் ய வைன” அன்  ேவெறான் ம் இல்ைல. என்ைனப் 
ெபா த்தவைர நித் ய  வைனக்  காட்  ம் ஒ  மகத்தான காரியம் இல்ைல என்  
நிைனக் ேறன் .

நீங்கள்    வர்களாக இ ந்தேபா , நல்ல     ைபயனாக இ ந்தேபா  நீங்கள்  பம்பரம் 
  ம்  ைளயாட்ைட  ைளயா னீர்கள்.    ெபண்கள், கா தத் னால்  ெபாம்ைமகைளச் 
ெசய் ர்கள். அதன்  ற  நீங்கள்  ப க் ம்ப  ெசன் ர்கள் .  ற  ப ப்  நிற அல்ல  நீல நிற 
கண்க ைடய ெபண்ைன   மணம் ெசய் ர்கள்.  ற  ஒ   ட்ைடக் கட்  உங்க ைடய 
 ள்ைளகைள ப க்க ைவப் ர்கள் .சரி. அதன்  ற  என்ன ெசய்யப் ேபா  ர்கள்?
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இைவெயல்லாம் கடந்  ேபான  ன்  ஒ  அசலான காரியம் இ க் றைதக்   த்  நான்  
 க ம் சந்ேதாஷப்ப  ேறன் . நீங்கள்  அப்ெபா   எல்லாவற்ைறக் காட்  ம் அந்த 
ேமன்ைமயான ஒன் ற் ள்ளாக  ரேவ க்  ர்கள் . மற்ற எல்லா ேம அவ யம் தான். 
நிச்சயமாகேவ  ள்ைளக க் த ் தாயாக ம் அல்ல  தகப்பனாக ம்  ெசய்ய ேவண் ய 
காரியங்கள் ,  ள்ைளக ைடய ப ப்  மற் ம்  ட் க்காரியங்கள்  எல்லா ேம 
பார்க்கேவண் ய தான் .  ஆனால்  இைவகள்  எல்லாேம  அ ந் ேபாம்.  அ  அப்ப ேய  கடந் 
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ேபாய்  ம். ஆனால் நான் அ ந்த ேல நித் ய  வன் தான் மகத்தானதாய் இ க் ற . இ  நான் 
  வனாக இ ந்தேபா  என்ைன   ப் ப்ப த் ன . இந்த ந த்தர வய ல்   ப் ப த்  ற  
மற் ம் என் ைடய வாழ்க்ைகையச்  ற்  உள்ள இத் ைரயான  என்ைன  ட்    ம்ேபா  
நான் நிச்சயமாக என் ைடய   யத்ைத எல்லாம் யா க்  அர்ப்பணித்ேதேனா, அந்த ஒ வைர 
சந் ப்ேபன்  என்பைதக்   த்  சந்ேதாஷமைட ேறன் .

இப்ெபா   இந்த    ன்  தைலவர ் சேகாதரன்  ேடானி அவர்கேளா ம், சேகாதரன் காரல்  
 ல் யம்ஸ் , இன் ம்  இக்   ன்  நிர்வா கள் ,  ர நி கள்  மற் ம் வ ைக தந்  க் ம் 
எல்ேலாேரா ம் இந்த இர  ஐக் யம் ெகாண்  ப்பைதக்   த்  சந்ேதாஷமைட ேறன் . 
நிச்சயமாக இங்  இ ப்பதற்  நாங்கள்  சந்ேதாஷமைட ேறாம்.
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ஒ   ைச நான் ஆர்கன்சா  ள்ள “ ட் ல் ராக்” என்ற ப   ல் இ க் ம் ரா ன்சன்  
நிைன  ைமயத் ல் ேப க்ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ேபா  அங்ேக அேநக வ டங்களாக 
ஊன் ேகாேலா  ெத  ல் உட்கார்ந்  ெபன் ல்  ற் க் ெகாண்  வந்த ஒ வர ்  கத்ைதப் 
ெபற் க் ெகாண்டார.் ஓ, அவர ்  ற்  மாய்   க்கப்பட் ,  ட் கள்  எல்லாம்  டங் க் 
ெகாண்  எந்த பக்க ம் அைசய   யாதப க்  இ ந்தார.் மக்கள்  அவைரப் பார்த்   க ம் 
பரிதாபப்பட்டார்கள். ஓரிர  அவர் ஒ   ட்டத் ற்  வந்  ந்தேபா , ெஜப அட்ைடையப் ெபற் , 
ெஜப வரிைச ல் வந்   கத்ைதப் ெபற்றார.்

அ த்த நாள் அவ ைட ஊன் ேகாைல    ேல ைவத் , அத்ெத  ேல  ன் ம்  ன் மாக 
நடந்  சாட்  ெகா த் க் ெகாண்  ந்தார.் நாேனா அந்த இடத் ல்  ெதாடர்ந்  ேபச  யற் த் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் .     ேநரம் க த்  அவர ்எ ந் , “சேகாதரன்  ரான்ஹாம் அவர்கேள, நான் 
எல்லாவற்ைற ம்  யற் த்   க ம் ேசார்ந்  ேபாய் ட்ேடன் . நீர ்ேப னைத ேகட்டேபா  நீர ்ஒ  
நசேரயக்  ட்டத்ைத ேசர்ந்தவர் என்  நிைனத்ேதன்” என்றார். ஏெனன்றால் அவ ம் நசேரயக் 
 ட்டத்ைத ேசர்ந்தவராக இ ந்தார.் ெதாடர்ந்  அவர ் “அேநக  ைற உம்ைமச்  ற்  
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் இ ப்பைதக் கண்  க் ேறன் . அப்ெபா   யாேரா ஒ வர ் நீர ்
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர்” என்  ெசான்னார்கள் . அதன்  ற  நீர,்  “நான் பாப் ஸ் என் , அந்த 
சைப னால் நிய க்கப்பட்  க் ேறன் ” என்  ெசான்னைதக் ேகட்  க் ேறன் . இப்ெபா ேதா 
நான்   வ மாக  ழம்  ட்ேடன் . நீர ்எைதச ்சார்ந்தவர்? என்  ேகட்டார.்
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அதற் நான் , “அ   க ம்  லபமான காரியம் நான் ெபந்ெதெகாஸ்ேத, நசேரய, பாப் ஸ்ைடச ்
ேசர்ந்தவன்” என்  ெசான்ேனன் .

ஒ   ல வ டங்க க்   ன்பாக நான் ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்கள்  மத்  ல் வந்த ேபா , 
ேதவன் என்ைன அ ப்  அவர்களிைடேய  யா ப்பட்  க் ற  ள்ைளக க்  ெஜ க் ம் 
ப யாய்  நிய த்தார். அந்த ேநரத் ல் நான் இ ந்ததான ஸ்தாபனம்  யா யஸ்தர்க க்காக 
ெஜ க் றைத ம், ெதய் க  கத்ைத ம்   வா க்க ல்ைல. அவர்க க்  அ  ஏேதா ஒ  
அந்நிய காரியம் ேபால் இ ந்த . நான் பரி த்த உ ைளயாக மா  ட்ேடன்  என்  ெசான்னார்கள் . 
சரி, ஒ  ேவைள நான் உ ைளயாகேவ மா  இ க்கலாம். அ  எனக் த் ெதரியா . எப்ப  
இ ந்தா ம் சரி, நான் இதற்காக  க ம் சந்ேதாஷமைட ேறன் . யாேரா ஒ வர ்நான் என் ைடய 
 ந்ைதைய இழந்  ட்ேடன்  என்  ெசான்னார். அதற்  நான் ,  “அப்ப  என்றால், என்ைன 
இப்ப ேய  ட்   ங்கள் , நான்  அந்த தமாக இ ப்பைதக் காட்  ம் இப்ப ேய இ க் றைத 
  ம்  ேறன்” என்ேறன். இந்த  தமாக இ ப்பைத நான்  க ம் அ ைமயாய் உண  ேறன் . 
இ   வரிக்க   யாத சந்ேதாஷமாய் இ க் ற .
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நான் ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்கள்  மத்  ல் வந்தேபா , அவர்களில் ஒ   ட்டம் மட் ம் 
இ க் றார்கள்  என்  நிைனத்ேதன் .  ற  நான்  பாப் ஸ்  சைப ல் இ ந்தைதப் ேபான்  
இங்ேக ம் அேநக   க்கள்  இ க் றைத அ ந்ேதன் . அதன்  ற  நான்  எந்த  ட்டத்தாேரா ம்  
ேசர ல்ைல.  ற  நான் எல்ேலா க் ம் இைட ல்  நின்  “நாம் எல்ேலா ம் சேகாதரர்கள்” என்  
ெசான்ேனன் . பா ங்கள்?   வாசத்  ம், ெஜபத்  ம்,  யற்  னா ம்  இைணந்  இ க் ற 
 வ ள்ள ேதவ ைடய மகத்தான சைபையக் காண்பேத என் ைடய ேநாக்கமா ம் அ  
 தற்ெகாண்  அ ேவ என் ைடய மனப்பான்ைம மாய் இ க் ற .

அதன்  ற ,      ேசஷ  யாபாரிகள்     ஒன்ைற ஆரம் த்தார்கள் . அவர்கள் ஒ  
ஸ்தாபனம் அல்ல. அவர்கள் ெவ ம்   வாய்க்    றவர்கள் . அவர்கள்  எல்லா 
 ட்டத்   ந் ம் மக்கைளக் ெகாண்டவர்களாய் இ க் றார்கள் . அவர்கள் எனக்  ஒ  
இடத்ைதக் ெகா த் , என்ைன அவர்க ைடய  ற க க் ள்ளாக எ த் க் ெகாண்டார்கள். 
நான் இந்த   ஸ்தவ  யாபாரிகள்  மத்  ல் ேப ம்ப  ெகா க்கப்பட்ட த ணத் ற்காக 
நன்  ள்ளவனாக இ க் ேறன் . ஏெனன்றால் ஒேர ேநரத் ல்  என் ைடய   வாசத்ைத எல்லா 
 ட்டத்தாரிட ம் ெசால்ல   ற . அ  எனக்  ஒ  மகத்தான காரியமாய் இ க் ற . 
இப்ெபா   நான் ஒ    ைவச ் சார்ந்தவனாக இ க் ேறன் . அ  இந்த      ேசஷ 
 யாபாரிகள்    ேவ.
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இப்ெபா   நாங்கள்  ஆப் ரிக்கா நாட் ற் ப ் ேபா ம் ப   ட்ட ட்டப  சரியாக ெதன் 
ஆப் ரிக்கா ற் ச ் ெசன்ேறாம். ேதவன் எனக் க் ெகா த்த  ட்டத் ேலேய மகத்தான  ெதன் 
ஆப் ரிக்கா ல் நடந்த தான்  என்  க   ேறன் .  ப்பதா ரம் பழங்   னர ்ஒ  மத் யான 
ேவைள  ஆராதைன ல்  ஒட்  ெமாத்தமாக    ஸ் ைவ  இரட்சகராக  ஏற் க்  ெகாண்டனர.்
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 ப்பதா ரம் ேபர ்என்  அவர்கள்  கணக்ெக த்தார்கள் .

அ த்தநாள் காைல ல் மாநகராட்  மன்றத் தைலவரான  ட்னி ஸ் த் அவர்கள் 
ெதாைலேப  ல் அைழத்தார். ஏறக் ைறய இரண்  லட்சம் ேபர ் அந்த  ட்டத் ல்  
கலந் ெகாண்டனர.் அவ ம் அந்த  ட்டத் ல்  கலந் ெகாண்  ந்தார.் அ   ைளயாட் த் டல் 
அல்ல  பந்தயத்தடம் என்  நிைனக் ேறன் .அவர ் என்ைன அைழத்  'உங்க ைடய ஜன்னல் 
 லமாக ெவளிேய பா ங்கள்“ என்றார். நான் பார்த்தேபா  அங்ேக நிரப்பப்பட்ட ஏ  வண் கள்  
வந்  ெகாண்  ந்தைதக் கண்ேடன் . ெசால்லப்ேபானால் , அ   கப்ெபரிய ஆங் ேலய 
 ரக் கள்,  ட்டத்தட்ட இந்த அைற ன்  நீளம் ெகாண்டைவ. அ அவர்கள்  ந்தய நாளில்  
உபேயாகப்ப த் ன ஊன் ேகால், சக்கர நாற்கா கள்  மற் ம் அவர்கள் ட் ச் ெசன்ற 
எல்லாவற்ைற ம் ெகாண்    வ மாக நிரம்   ந்த . அவர்கள் அந்த  ரக் ன்   ன்பக்கமாக 
தங்க ைடய ைககைள உயர்த் னவா , நீங்கள்  சற்  ேநரத் ற்   ன்பாக பா ன 
”நம்  ேவன் , நம்  ேவன்  யா ம் ைக    ம்“ என்ற அேத பாடைலப் பா யவா  
நடந் ெகாண்  வந்தார்கள்.

அப்ெபா   என் ைடய இ தயத் ல் “இ  எனக்  ஒ  நிைன  நாளாய் இ க் ம் 
ஆண்டவேர” என்ேறன்.  ற  நான்  ன்  நாள் மாத் ரேம அங்  இ க் ம் ப யாக 
 ட்ட ட்  ந்த . அங்  ந்  தான் இப்ெபா     ம்  வந்  க் ேறன் . அந்த  ன்  நாட்கள் 
என்ன நடந்த  என்  எனக் த் ெதரியா . ஆனால் அைவகெளல்லாம் ேதவன் அந்த ேமைட ன்  
ேமல் ெசய்த ஒேர ஒ  அற் தத் ன்   லமாக வந்ததாய் இ க் ற . அதாவ  நாையப் ேபால் 
தன் ைடய ைக னா ம், பாதத் னா ம் நடந்  ெகாண்  ந்த ஒ  ைபய க் ச் சரியான 
 ந்ைதையக் ெகா த்  எல்ேலா க் ம்  ன்பாக அவைன எ ப்  நி த் னேத அதற் க் 
காரணமாக இ க் ற . மற் ம் அதற்   ந்ைதய நாளில் பழங்   னர ்மத்  ல் ேபார ்நடந்  
ெகாண்  க் ற னாேல அந்த பழங்   னர்கள்  (ஒ வேராேடஒ வர் ேபசாமல்) தங்க க்  ஒ  
த ப்ைபப் ேபாட்  ந்தார்கள் . ஆனால் இப்ெபா ேதா அவர்கள்  சமாதானமா  ஒ வர;் ேமல் 
இன்ெனா வர் தங்கள்  ைககைளப் ேபாட் க் ெகாண் ,  “நம்  ேவன் , நம்  ேவன்  யா ம் 
ைக   ம்” என்  பா  நடந்  ேபானார்கள் .
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அந்த  ரமாண்டமான பண்ைடயகால   ேசஷம் அ  ைடய எளிைம ல் இ ந்தா ம் , 
எளிைமயாக   ஸ்   ைடய உ ர்த்ெத தைலப்  ரசங் க் ம் ேபா , அ  அ  ைடய 
வல்லைமைய ஒ ேபா ம் இழக்க ல்ைல என  றட் ம். அ  ஒவ்ெவா  நா ம் எனக்  
அ ைமயாக மா க் ெகாண் வ  ற .

இன் ர  நீங்கள்   யாபாரியாய் இ ந் , இ வைர எந்த  யாபாரி ன்  ஐக் யத்  ம் 
ேசர்ந்த ல்ைல என்றால் , இந்த      ேசஷ  யாபாரிகள்     ல் ேசர்ந் ெகாள் ம்ப  
பரிந் ைரக் ேறன் . இ ல் ேச வதற்  நீங்கள்  ஏதாவெதா  சைபைய ேசர்ந்  க்கேவண் ம் 
என்ற அவ யம் இல்ைல, அல்ல  நீங்கள்  எந்த சைபைய ேசர்ந்  ந்தா ம்  ற்  ம் 
பரவா ல்ைல. இ  “     ேசஷ யாபாரிகள்” என்ற ெபயர ் ெகாண்ட னால் , நீங்கள்     
  ேசஷர்களாக இ க்கேவண் ம் என்ற அர்த்த ல்ைல. ெமேதா ஸ்ட், பாப் ஸ் ,  த்தரன் , 
 ரஸ் ேடரியன்  இன் ம் கத்ேதா க்க   மார்கள் யாரா  ம் சரி, அ  யாராய் இ ந்தா ம் 
பரவா ல்ைல.
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உங்க க்  நன்றாகேவ ெதரி ம், யாக்ேகா  ெவட் ன  ணற்ைற  ட்  ஓ ம் ப  
ெப ஸ் யர்கள் அவைன  ரட் னார்கள் . அைத அவன் “ெக தல்” அல்ல  அ  ேபான்  ஏேதா 
ஒன்றாக அக்காரியத்ைத அைழத்தான் . அவன் ம ப  ம் இன்ெனான்ைற ெவட் னான் . 
அங்  ந் ம் அவைன  ரட் னார்கள் .அைத அவன் “ வாதம்” என்  அைழத்தான் .  ன்றாவதாக 
இன்ெனான்ைற ெவட்  “நம் அைனவ க் ம் இ  ேபா மானதாய் இ க் ற ” என்  ெசான்னான் . 
இவ் தமாகத் தான் நம் டத்  ம், “நாம் அைனவ ம் இங்     வ வதற்  இ  ேபா மானதாய் 
இ க் ற ”. ஆகேவ நீங்கள்  இங்   சா க்  வந்  இந்த ஐக் யத் ல்  பங்  ெகாள் ர்கள்  
என்றால் நாங்கள்   க ம் சந்ேதாஷப்ப ேவாம்.

மற் ம்  னிக் ல் நடக்க இ க் றதான  ட்டத்ைத மறந்  டா ர்கள் . இந்த ேமைட ல்  
நின்  எந்த  ளம்பரத்ைத ம் ெகா க்கக்  டா  என்  நாம் எ த்த  ர்மானத்ைத 
அ ந்  க் ேறன் . ஆனால் இந்த  ட்டெமல்லாம்      ேசஷ  யாபாரிகேளா  
இைணந்  க் ற னா ம், வ  ற ஜனவரி ரமதா ல்  நான்  நாட்கள்,  19   தல் 2 3  வைர 
நடக்க  க் ம்  ட்டத் ல்   ரசங்கத் ற்   ன்பாக  யா யஸ்தர்க க்  ெஜ க்க 
ேபா ற னா ம் இைதச் ெசால்  ேறன் . நான்  நாட்கள் ... அ  சரியா? 19-ம் ேத   வங்  
ெதாடர்ந்  நான்  நாட்கள்   ட்டம் இ க் ம்.
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மற் ம் இங்  க் ற  சான் மக்க க் , அ த்த ஞா   இர ,  ரான்ட்ேவ என்ற இடத் ல் 
இ க் ற அெசம் ளீஸ்  ஆப் காட், சேகாதரன்  அர்னால்ட் மாக் ன் சைப ல் 
 யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க்கப ் ேபா ேறன் . யாராவ   யா ப்பட்டவர்கள்  வர 
  ம்  ர்களானால்  அ த்த வாரம் ஞா ற் க்  ழைம இரவன்  கர்த்த க் ச ்  த்தமானால்  
அங்ேக ேபச ம்,  யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க்க ம் இ க் ேறன் .

இப்ெபா   ேதவ ைடய ஆ ர்வாதம் உங்கள்  ேமல் தங்   ப்பதாக. உங்க ைடய 
ேவதாகமத்ைத  ைவத்  ப் ர்கள்என்றால் ,  நான்   ரிதமாக  வார்த்ைத   ந்  ேபச
12
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  ம்  ேறன் . ஏெனன்றால் அேநகர ் அப்ப யாய் நாைளய  னத் ல் ேவைலக் ச் 
ெசல்லேவண் யதாய் இ க் ற  என்  அ ந்  க் ேறன் . இன் ர  நான்  வா க்கப் 
ேபா றதான ேராமர் 8 -ம் அ காரத்   ந்  உங்களிடத் ல் ேபசப்ேபா ேறன் .  2 8 -ம் 
வசனத்   ந்  32 வைர ெதாடர்ந்  வா க்கலாம். ேராமர். 8: 28-32.

அன்  ம், அவ ைடய  ர்மானத் ன்ப  அைழக்கப்பட்டவர்களாய் ேதவனிடத் ல்  
அன்     றவர்க க் ச ் சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக நடக் றெதன்  
அ ந்  க் ேறாம்.

தம் ைடய  மாரன் அேநக சேகாதர க் ள்ேள  தற்ேபறான வரா  க் ம் 
ெபா ட் , ேதவன் எவர்கைள  ன்ன ந்தாேரா அவர்கைளத் தம   மார ைடய 
சாய க்  ஒப்பா  ப்பதற்   ன்   த்  க் றார;்

எவர்கைள  ன்  த்தாேரா அவர்கைள அைழத்   க் றார;் எவர்கைள 
அைழத்தாேரா அவர்கைள நீ மான்களாக்    க் றார்; எவர்கைள 
நீ மான்களாக் னாேரா அவர்கைள ம ைமப்ப த்    க் றார்.

இைவகைளக்   த்  நாம் என்ன ெசால் ேவாம்? ேதவன் நம் ைடய 
பட்சத்   ந்தால்  நமக்   ேராதமா  ப்பவன்  யார?்

தம் ைடய ெசாந்தக் மாரெனன் ம் பாராமல் நம்ெமல்லா க்காக ம் அவைர 
ஒப் க்ெகா த்தவர், அவேராேட  ட மற்ற எல்லாவற்ைற ம் நமக்  
அ ளா  ப்பெதப்ப ?

கர்த்தர் தாேம வா த்த அவ ைடய வார்த்ைதேயா  தம் ைடய ஆ ர்வாதங்கைளக் 
 ட் வாராக. இப்ெபா   “மன்னிப் ” என்ற ெபா ளின்  ேபரில் ேபச இ க் ேறன் . இன் ர , 
ேவதமான  'அவர ் நமக்  எல்லாவற்ைற ம் ெகா த்  க் றார“் என்     ற . 
”எல்லாவற்ைற ம்“ என்பைதக்   த்  நிச்சயமாகேவ நம்மால் ேபச   யா . ஆனால் அவர ்
நமக் க் ெகா த்த ”மன்னிப் “ என்ற ஒ  காரியத்ைத மாத் ரம் பார்க்கலாம். 
”மன்னிக்கப்ப வெதன்ப “  க ம் ம ைமயான வார்த்ைத என்  நிைனக் ேறன் . ஏெனன்றால் 
நாம் எல்ேலா ம் பாவத் னி த்தம்   ற்றவாளிகளாய்   ர்க்கப்ப  ேறாம் . அைனவ ேம பாவம் 
ெசய்  ேதவ ைடய ம ைம   ந்    ந்ேதாம். ஆனால் ேதவன் தம் ைடய  மாரன்  லமாக 
நம் ைடய அக் ரமங்கைள ம் பாவங்கைள ம் மன்னித்தார்.
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இந்த மன்னிப்பான   ரட்   த்தத் ல் நடந்த ஒ  சம்பவத்ைத   த்  ப த்த காரியத்ைத என் 
ஞாபகத் ற் க் ெகாண்  வ  ற . அ   ரட்   த்தம் தான் என்  நிைனக் ேறன் . அங்ேக 
காலாட்பைட  ப்பாய் ஏேதா ஒ  காரியத்ைத ெசய்த னால், அந்த நீ மன்றமான  அவைன 
 ற்றவாளி என்   ர்த்  அவைன  ட் க் ெகால் ம்ப   ர்ப்  ெகா த்  ந்த . அவன் அந்த 
 த்த ேநரத் ல் தன் ைடய கடைம ல்  தவ னேத காரணம் என்  நிைனக் ேறன் . அவன் 
 ப்பாக்    ம்    னாேல  ட் க் ெகால்லப்பட ேவண் யதாய்  இ ந்த .
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ஆனால் இவ க்காக ஒ வன்  பரிதாபப்பட்  ஜனா ப   ங்கன்  அவர்கைளச் சந் க்கப் 
 றப்பட்டான் .  ங்கன்  ஒ  அ ைமயான   ஸ்தவ பண் ள்ளவர். அந்த  ைதக் ெகாண்  
வந்தவன் அவர ் வாகனத் ல்  ெசன்  ெகாண்  ந்த ேபா  அவைரச ் சந் த்தான்  என்  
ெசால்  றார்கள். அவரிடம் மண்  ட் , “  .  ங்கன்  அவர்கேள, அெமரிக்க ஐக் ய நாட் ன்  
ஜனா ப ேய, க ைண ள்ளவேர” என்  ெசால் ,  “நீர ்   ஸ்தவராய் இ ப்ப னாேல ம், 
 டாய்த் ப் ேபானவர்க க்  இரங்  ற இ தயம் இ க் றைத அ ந் ம் ஒ வ க்காக 
உம் டம் இரக்கம் ேகா  ேறன் .

என் ைடய நண்பன்  ஒ வன் , அவன் நி த்தப்பட்ட இடத்   ந்த ேபா   ப்பாக்     ற 
சத்த ம்,  ரங் கள்     றைத ம் ேகட்  பயந்  தன் ைடய கடைம ன்  பாைத ல்  இ ந்  
தவ னான். ஆனால் அவன் அந்த  தமாக ெசய் ம்ப  எண்ண ல்ைல.   .  ங்கன்  அவர்கேள, 
அவன் நல்ல மனிதன். இன் ம்  இன்ைறய  னத்   ந்  ஒ  வாரத் ற் ள்   ப்பாக்     ற 
   டத் ல்  மரிக்கப் ேபா றான். நீர ்அவைன மன்னித்ேதன்  என்  ைகெய த் ட்டாெலா ய 
அவன் தப் த் க் ெகாள்ள ேவ  வ  ல்ைல“ என்றான்.

  .  ங்கன்  அவ ைடய கண்களில்  கண்ணீேரா  ஒ     கா தத்ைத அவ ைடய 
ெபட்    ந்  எ த் ,  “ஆ ரகாம்  ங்கன்  ஆ ய நான், இந்த நபைர மன்னித்ேதன் . அவன்  
மரிக்கக்  டா ” என்  எ   அேதா  அவ ைடய ெபயைர ைகெய த்தாகப் ேபாட்டார்.

15

அந்த மனிதன் ேதவ ைடய ஆ ர்வாதங்கைள எல்லாம் அவ க் க்   ,  ைறச் சாைல ல்  
உள்ள தன் ைடய நண்பரிடம் ெசன் ,  “உன் ைடய மன்னிப்ைபப் ெபற்  க் ேறன் ” என்  
ெசான்னான் . அதன்  ற  அவன் அந்த   ய  ண் க் கா தத்ைத எ த்  அவ க் க் 
காண் த்தான் .

அவேனா,  “என்ைன ேக  ெசய்யாேத. நான்  சா ம்ப யாய் இ க் ற ேநரத் ல் இப்ப  ஒ  
காரியத்ைத ெசய்வாேயா? நான் அைத நம்ப மாட்ேடன் . என்னால் அைத நம்ப   யா . அ  
என்ைன    க்கா . யார ் ேவண் மானா ம் ”ஆ ரகாம்  ங்க ைடய“ ைகெய த்ைதப் 
ேபாடலாம்” என்றான்.



5மன்னிப் 

அதற்  அவேனா, “இ  ஜனா ப  ன்  ைகெய த் , நீ மன்னிக்கப்பட்டாய்” என்றான். அவன் 
அைத நம்பாமல் அந்தப்ப ேய   ம்  நடந்  ேபாய் ட்டான் .  ற  அவன்   ட் க் ெகால்  ற 
  வால் மரித் ப் ேபானான் .

அதன்  ற  இங்ேக அெமரிக்க ஐக் ய நாட்  ஜனா ப யா ய ஆ ரகாம்  ங்கனிட  ந்  
இந்த மனிதைன   தைல ெசய் ம்ப  அ க்ைக ெகா க்கப்பட்  ந்த ேபா  ம் அவைன 
ெகான்  ட்ட னால் , இந்த வழக்கான  மத் ய நீ மன்றத் ல் வழக்  ெதாடரப்பட்ட . 
அப்ெபா   அவர்கள் எ த்த    என்னெவன்றால் “மன்னிப்ைப மன்னிப்பாய் ஏற் க் ெகாள்ளாத 
பட்சத் ல்  அ  மன்னிப்  இல்ைல” என்றனர்.

இன் ர  வா த்தைதப் ேபான் ,  “ேதவன் நமக்  எல்லாவற்ைற ம் ெகா க் றார”். அவர ்
நமக்  மன்னிப்ைபக் ெகா க் றார.் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய மன்னிப்பாய்  ஏற் க் ெகாள் ற 
யாவ க் ம் அ  மன்னிப்பாய்  ெகா க்கப்பட்  க் ற . ெவ ம் வா க் ற னால் நீங்கள்  
மன்னிக்கப்பட் ர்கள் என்  அர்த்தம் அல்ல. அ  ைடய அர்த்தம் என்னெவன்றால்  ேதவன் 
அவ ைடய  மாரைன அ ப்  நீ மரிக்க ேவண் ய இடத் ல்  அவர ்மரித் , உன்ைன மன்னித்தார் 
என்  ஏற் க் ெகாள்வ  தான் மன்னிப்பாய் இ க் ற .
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அ   ற்ற உணர்   ந்     க்கப்ப தல் என்பைதேய  ற   ம்  ேறன் . ேதவனிடம் 
இ ந்  வ  ற மன்னிப் , ஒ வைன  ற்ற உணர்   ந்     ப்ப . மனைத   ப்பக்  ய 
மேனாதத் வ காரியத்ைதப் ேபான்  அல்ல. அதாவ  ஒ  சைப ல் ேசர்வேதா அல்ல  ஏேதா ஒ  
ேகாட்பாட்ைடக் கைட  க் ற னால், ஏேதா நல்ல காரியத்ைதச் ெசய்வதால்  அல்ல. ஆனால் 
கல்வாரி ன்  வல்லைம னால்  ற்ற உணர்   ந்    தைல ஆ ன்றதாய் இ க் ற . ஏேதா 
ஒ  காரியம் நிச்சயமாக உங்கைள   தைல ெசய்த . இனி எந்த  ற்ற உணர் ம் இல்ைல. 
ேராமர் 5 : 1 -ல் ேவதம் ெசால்  றைத நான்   வா க் ேறன் .  “ஆனப யால்    ஸ்  
இேய  க் ட்பட்டவர்களா  ந் , மா சத் ன்ப  நடவாமல் ஆ  ன் ப ேய நடக் றவர்க க்  
ஆக் ைனத்  ர்ப் ல்ைல”. (ேராமர்8:1)

இப்ெபா   ஒ    ஷேனா அல்ல  ஸ் ரீேயா பாவத்   ந்    தைல ெப ம் ேபா  
உலகத் ன்  காரியங்கைளப்  ன்பற்ற ேவண் ம் என்ற எந்த வாஞ்ைச ம் அவர்கள் இ தயத் ல் 
இ க்கா . அவன்  ற்  மாய் மன்னிக்கப்பட்  இேய    ஸ்  க் ள்ளாக      ஷ் யாய்  
மா  றான். அவ ைடய   ப்பம் உன்னதத் ல் இ க் ற ேதவ ைடய வல  பாரிசத் ல்  
இ க் ம்   ஸ்  ன்  ேமல் இ க் ம். அவன்  ற்  மாய்    க்கப்பட்டான் . ஏேதா ஒ  
மத  ேவா அல்ல  ஊ யக்காரேராஅவ க் ச் ெசால்ல ேவண் ய அவ யம் இல்ைல. 
அவ க் ள்ளாகேவ அவன் மன்னிக்கப்பட்டான்  என்  அ ந்  ப்பான் . ஏெனன்றால், ேதவன் 
இேய    ஸ்  ன்   லமாக அவ க் க் ெகா த்தைத ஏற் க் ெகாண்ட னி த்தம் அைத 
அ வான். பாவத்   ந்    தைலயாக்கப்பட்  ப்ப  எப்ேபர்ப்பட்ட உணர் !
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அேனக வ டங்க க்   ன்பாக ெதன் ப     ந்த அ ைமகள்  அ ைமத்தனத்   ந்  
   க்கப்ப ம்ப  ைகெய த் ட்  அ காரப் ர்வமாக அ  த்தைதக் ேகள் ப் 
பட்  க் ேறன் . ஒ    ப் ட்ட காைல ெபா  ன்   ரிய உதயமா ம்  ேநரத் ல் அவர்கள் 
  தைல பண்ணப்பட ேநரம்   க்கப்பட்ட .அப்ெபா   அைனவ மாக அந்த  வசாய 
நிலத்   ந்  ெவளிேய னார்கள் . இளம் வா பர்கள் மைல ன்  உச் க்  ஏ   ரியன்  
உ க் றைதப் பார்க் ம்ப   ன்பாக ஏ னார்கள் .  ற  அவர்க க்   ேழ வயதானவர்கள் 
இ ந்தார்கள்.  க ம் தாழ்ைமயான ப   ல் ஸ் ரீக ம்   ள்ைளக ம் இ ந்தார்கள். அந்த 
பகல் ெவளிச்சம் வ வதற்   ன்னதாகேவ நீண்ட ேநரமாய் அவர்கள் காத் க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். ஏெனன்றால் அவர்க ைடய அ ைமத்தன அைரக்கச்ைசகளா ம், 
க னமான ேசாதைனகளா ம்,   ய நாெளல்லாம்  க்கத் னால்  வா ய னி த்தம், அவர்கள் 
  தைலயாக்கப்ப ம், அந்நா க்காக எ ர்ேநாக் க் காத் க் ெகாண்  ந்தார்கள்.
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மற் ம் இந்த   தைல ன்  அ  ப்பான  “அந்த   ப் ட்ட நாளின் காைல ல்  ரியன்  
உ க் ம் ேநர  தற்ெகாண்  நீங்கள்    தைலயானீர்கள் என்  ெசால்லப்பட்ட ”. ஆகேவ 
அவர்கள் மைல ன்ேமல் ஏ   ரியன்  உ க் ம் ேநரத் க்காய் ஏங்  ஆவேலா  பார்த் க்  
ெகாண்  ந்தார்கள். ஓ, பா கள் மாத் ரம் இன் ர  தாங்கள்  மன்னிக்கப்பட்டவர்கள்  என்  
ஆவேலா  எ ர்ேநாக்  அ ந்  ெகாள்வார்களானால் ‚ இேய    ஸ் ைவ ெசாந்த இரட்சகராக 
ஏற் க் ெகாண்ட அந்த நி டேம, நீங்கள்  மன்னிக்கப்பட் ர்கள். அப்ெபா ேத நீங்கள்  
மன்னிக்கப்பட் ர்கள்.

அந்த வா பர்கள்  அங்ேக எ ர்ேநாக் க் காத் க் ெகாண்  ந்தார்கள் என்  ெசான்னார்கள் . 
 ரியன்   ழக் ேல ேதான்  றைத கண்டேபா , அவர்கள்   ேழ இ ந்த வேயா பர்களிடத் ல் , 
“நாம்   தைலயாேனாம்” என்  உரக்க சத்தமாய்  கத் னார்கள் . வேயா பர்கள் அவர்க க்  
 ேழ இ ந்த ஸ் ரீகள் மற் ம்     ள்ைளகளிடத் ல்  “நாம்   தைலயாேனாம், நாம் 
  தைலயாேனாம்”,  ரியன்  உ த்த  என்றார்கள் .

ஓ, மனிதன் பாவத் ற்   ற்கப்பட் , அவைன நீ மானாக் ம்ப  ேதவ  மாரன் 
கல்லைற   ந்  ெவளிேய வந்த அக்காைலைய நிைனக் ம் ேபா ; அப்ப யாய் ேதசங்கள்  
  வ  ம் உரக்க சத்தமாய்  “நாம் பாவத்   ந் ம், அவமானத்   ந் ம், கல்வாரி ன்  
 லமாய்  இலவசமாய்  அ ைமத்தனத்   ந்  மன்னிக்கப்பட்    தைலயாேனாம்”  என் 
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சத்த ட்  ப்பார்கள் . இைதக் காட்  ம் ேமன்ைமயான காரியத்ைத ம  லத் க் க் 
ெகா க்க  யா .

ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  மனிதன் பாவம் ெசய்தேபா  அவன் ஒ  ெபரிய  ளைவத் தாண் , 
நித் யமானவர் இடத்   ந்  தன்ைன  ற்  மாய் ேவ   ரித் க் ெகாண்டான் . அ  
வைரக் ம் மனிதன் ேதவேனாேட நித் யமாய் இ ந்தான் . அவ க்  எந்த  யா  ம்,  க்கம் 
அல்ல  மரண ம் இ ந்த ல்ைல. மரிக் ம் ப யாய்  மனிதன் உண்டாக்கப்பட ல்ைல. 
பாதாளமான  மனித க்காய் உண்டாக்கப்பட ல்ைல. பாதாளம்  சா க க்காக ம் 
அவ ைடய  தர்க க்காக ம்   ஷ் க்கப்பட்ட . மனித இனத் ற்காக அல்ல. ஏெனன்றால் 
அவர்கள்    ன்  ேமல் ேதவ ைடய  மார ம்  மாரத் க மாய் இ க் ம்ப  
  ஷ் க்கப்பட்டார்கள் . ஆனால் மனிதேனா பாவம் ெசய்  நன்ைமக் ம்   ைமக் ம் இைடேய 
உள்ள எல்ைலக் ேகாட்ைடக் கடந் , ேதவனிடத்   ந்   ரிந் ேபாய்,   ம்  வ ம்ப க்  எந்த 
வ  ம் இல்லாமல் ேபானான் .  ற்  மாய் இழக்கப்பட் ப்ேபானான் . அவன் ெசய்த 
பாவத் னி த்தம் அவனால்    ம்ப ம் வரேவ   யாமல் ேபா ற் .

ஆனால் இரக்கத் ல் ஐஸ்வரிய ள்ள ேதவன், நமக்காகக் ெகா க்கப்பட்ட அந்த ப   ஒன்ைற 
ஏற் க்ெகாண்டார.் ஏெனன்றால் “நீ   க் ம் நாளில் சாகேவ சாவாய்” என்  ெசான்ன னி த்தம் 
அப்ப  நடந்ேத ன . ேதவ ைடய நீ  ம் அவ ைடய பரி த்த ம் மரணத்ைதக் ேகாரின . 
ஏெனனில் அ  அவ ைடய வார்த்ைத. அவர ்ேதவனாய் இ ப்பதற்  அவ ைடய வார்த்ைதையக் 
காத் க் ெகாள்ளேவண் யதாய் இ ந்த .

ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  அவ ைடய  ள்ைளகளாக இ ந்  அவ டன்  ஐக் யம் ெகாண்ட, 
அவரால் ேந க்கப்பட்ட ம க் லம் “நீ   க் ம் நாளில் சாகேவ சாவாய்,” என்  அவர ்உைரத்த 
வார்த்ைதயால்  அவரிட  ந்   ரிக்கப்ப வைத இதயம் உைடந்த நிைல ல் அவர ் காண 
ேவண் யதா ற் . அவர ் எல்லாக் காலங்களி ம்  அப்ப  காத் க்ெகாள்ள ேவண் யதா ற் . 
ஆைகயால் “ேதவன் என்னெவல்லாம்  ெசால்  றாேரா அெதல்லாம் உண்ைம என்  அ ன் ேமல் 
சார்ந்  க்கலாம்”. அ  நிச்சயமாக நடந்ேதற ேவண் ம். ேதவன் தன  வார்த்ைதைய   ம்ப ம் 
எ த் க் ெகாள்ள  யா . ஏெனன்றால் அவர ் ஆரம்ப  தலாய்   வற்றவராய் இ க் றார.் 
அவர   தலாவ    ேவ  ற்  மான   வாய்  இ க் ற . அவர ்ஒ  காரியத்ைதக்   த்  
இன் ம் சற்  அ கம் கற்  அ ந்த னாேல உைரத்த வார்த்ைதையத்   ம்ப ம் எ த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ய அவ யம் இல்ைல. ஆகேவ ேதவன் ஏதாவெதா  காரியத்ைதச் 
ெசால் வாரானால்  அ   ற்  மானதாய் இ க் ற . அ  மாறேவ   யா . ஏெனன்றால் அ  
 ற்  மான  ர்மானமாக இ க் ற .
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ேதவன் தன் ைடய  ர்மானத்ைத ஏற் க் ெகாண்ட நப க்  என்ன  தமாய் ெசயல்பட்டாேரா 
அேத  தமாய் என்ெறன்ைறக் ம்  அவ ைடய  ர்மானத்ைத ஏற் க் ெகாள்  றவர்க க் க் 
 ரிைய ெசய்தாக ேவண் ம். அேத ேபால் மனிதன் இரட் க்கப்ப ம்ப   த ல் ஒ  வ ைய 
அவர ் ைவத்  ப்பார ் என்றால்  அ  என்ெறன்ைறக் ம்  அந்த  தமாகேவ இ க் ற . 
  வாசத் ன்   லமாக நம்  ற  யா யஸ்த க்  ேதவன்  கத்ைத வாக் த்தத்தம் 
ெகா த்  ப்பாரானால், அ  என்ெறன்ைறக் ம் அந்த  தமாகேவ இ க் ம். அவர ் அைத 
  ம்ப ம் எ த் க் ெகாள்ள   யா . பார்த் ர்களா? அவர ் எப்ெபா  ம் அந்த  தமாகேவ 
இ ந்தாக ேவண் ம்.

இப்ெபா   ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  ெகா க்கப்பட்ட ஒ  ப  ைய ேதவன் ஏற் க் ெகாண்டார.் 
அ  இரத்தத் ன்   லமாக ெகா க்கப்பட்ட ப யாக இ க் ற . இரத்தேம  ரயத்ைதச் ெச த்த 
ேவண் யதாய்  இ ந்த . அ  என்ெறன் ம் அந்த  தமாகேவ இ க் ற . இைதத் த ர ேவ  
எந்த வ  ம் அல்ல  எந்த ஒ  காரிய ம் இ ந்த ல்ைல. எப்ெபா  ேம இரத்தத் ன்   லமாகத் 
தான் இ க் ற . ேதவன் அவ ைடய  ள்ைளகைள   ம்ப ம் ஏற் க் ெகாள்  ற ஒேர வ  
எ ெவன்றால்  ப  யாகக் ெகா க்கப்பட்ட இந்த இரத்தத் னால் மாத் ரேம வ  ற . ேவ  எந்த 
ஒ  காரிய ம் அதற்  ப லாகச் ெச த்த   யா . ேவ  எ  ேம அைதச் ெசய்ய   யா . 
ேதவன் எ த்த  தலாவ   ர்மானம் எப்ெபா  ம்  ற்  மான ம், நித் யமான மாய் 
இ க் ற . அ  உண்ைம என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். ஏெனன்றால் ேதவன் 
ெபாய் ைரயாதவ ம் அவ ைடய வார்த்ைதையத்   ம்ப ம் எ த் க் ெகாள்ளாதவ மாய்  
இ க் றார.் அந்நாள்  தல் ேதவன் மனிதேனா  ஐக் யம் ெகாள்  ற வ  ம் இட ம் அ ேவ.
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இப்ெபா  , மரணம்… என்றால்  ரிந்  த்தல்… என்  அர்த்தம். நாம் இந்த தமாக, 
நம் ைடய சரீரத் ல் ஏற்ப  ற மரணமான  மரணம் என்  அர்த்தம் ஆகா . இேய வானவர் 
“என்ைன   வா க் றவன்  மரித்தா ம்  ைழப்பான்; உ ேரா  ந்  என்ைன 
  வா க் றவெனவ ம் என்ெறன்ைறக் ம் மரியாம ம் இ ப்பான்” என்றார். அங்ேக 
ேபசப்பட்ட மரணமான  ேதவ ைடய ச கத்   ந்   ரிந்  த்தல் என்  அர்த்தம். ஆனால் 
நமக்  ஏற்ப  ற இந்த சரீரப் ரகாரமான மரணமான  மரணம் ஆகா . ஏெனன்றால், நாம் 
இன் மாக ேதவ ைடய  ரசன்னத் ல் இ க் ேறாம். இந்த இடத் ல் இ ந்  அவ ைடய 
 ரசன்னத் ற்  இன் ம் சற்  ெந ங் க் கடந்  ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறாம். இங்  நாம் 
அைழக் ற வண்ணமாக இைத மரணம் என்  அைழக்க   யா .
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உங்க க்  ஞாபகம் இ க் றதா, அவர ் மரித்த ய   ன்   மாரத் ையக்   த்  அவள் 
மரித் ப்  ேபாக ல்ைல.  நித் ைரயா  க் றாள்  என்றார்.  அவைரக்  ேக  ெசய்   ரித்தார்கள் .
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அவள் மரித் ப் ேபானாள் என்பேத அவர்க ைடய  ரிந் ெகாள் தலாய்  இ ந்த . அவள் 
மரித் ப்ேபானாள். ஆனால் இேய ேவா “அவள் நித் ைரயா  க் றாள்” என்றார். அதன்  ற  
அவர ்உள்ேள ெசன்  அவைள எ ப் னார். அவள் ம ப  ம்  வைனப் ெபற் க் ெகாண்டாள்.

இப்ெபா  , ஆதா   ந்  இ மட் மாக மனிதன்; தனக்ெகன்  ஒ  ப  ையக் ெகாண்  
தன் ைடய ெசாந்த வ  ேல ேபாக  யற் க் றான் . ேதவன் அப்ெபா   எந்த வ ைய 
ைவத்தாேரா அைதக் காட்  ம் மனிதன்      றப்பாகச் ெசய் ம்ப  அவனால்   ந்த வைர 
 யற் க் றான் . அ  மனித ைடய  பாவமாய் இ க் ற . அவன் எப்ெபா  ேம     
 த் யாசமாய் காரியங்கைளச் ெசய்  தற்ேபா  ெசய் றைதக் காட்  ம் இன் ம்  றப்பாகச் 
ெசய்ய  யற் க் றான் . அவன் ேதவ ைடய  ட்டத் ல்  தன் ைடய எண்ணங்கைளப்   த்த 
  ம்  றான் . ஆதலால் தான் இன் ர  இவ் ல ல்    ஸ்தவ மக்கள்  ஸ்தாபன தைடகளினாேல 
 ரிந்  க் றார்கள் . இ  இப்ப  இ க்கக் காரணம்  என்னெவன்றால், மனிதன் தன் ைடய 
எண்ணத்ைத ேதவ ைடய  ட்டத் ற் ள்ளாகப்   த்  ட்டேத காரணமா ம். ஆதா   ந்  
இன் மட் ம் அ  நான் ெசான்ன  தமாகேவ இ க் ற .
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ஆதாம் ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  ேதவைன சந் க் ம்ப  அத்  இைல ல் தனக்  ஆைடைய 
உண் பண்ணி அைதஉ த்  த்  மனிதனின்  ந்ைதைய ெவளிப்ப த் னான் . அ  அவனாகேவ 
தனக்ெகன்  ெசய்  ெகாண்ட காரியம். அத்  இைல ல்  வங்  ெதாடர்ச் யாக 
கல்  னா ம், ேகா ரங்கைள ம், நகரங்கைள ம்,  க் ரகங்கைள ம், நாகரீகத்ைத ம், 
ஸ்தாபனங்கைள ம் ெகாண்   யற் த்தார்கள். எப்ப   ந்தா ம், ேதவன் எப்ெபா  ேம 
தன் ைடய இரத்தத் ன்  அ ப்பைட ல் தன்  ரைஜகைள மாத் ரம் ஏற் க்ெகாள் றவராய் 
இ க் றார.் அ  எப்ெபா  ம் அந்த  தமாகேவ இ க் ம். அவ்வள  தான் காரியம்.

கல் யான   ற்  மாய் ேதால் யைடந்த . எவ்வள  அ கமாய் ப க் ேறாேமா அவ்வள  
அ கமாய் ஒ வ க்ெகா வர ்  ல   ரம் ேபா ேறாம். ஸ்தாபனமான   ற்  ம் 
ேதால் யைடந்ததாய் இ க் ற . ஒவ்ெவா  ஸ்தாபன ம் தங்க க்ெகன்  ஒ  வைர ைறைய 
ைவத்  தைடகைளப் ேபா  றார்கள் . மற்ற ஸ்தாபனத்ைதக் காட்  ம் தன் ைடய ஸ்தாபனம் 
உயர்ந்த  எனக்காட்  அங் ள்ள ஐக் யத்ைத உைடக் றார்கள் . மற் ம் நாகரீகம் 
ஒட் ெமாத்தமாய்  ழப்பத்ைதக் ெகாண்  வந்  க் ற . நகரங்கள் , ேகா ரங்கள்  இன் ம் 
எல்லாேம ேதால் யைடந்தன. ஆனால் ேதவ ைடய  ட்டேமா இன் ம் மாறாததாய் எப்ெபா  ம் 
இரத்தத் ன்   லமாகேவ இ க் ற .

24

இந்த இரத்தமான  ெவளிப்பைடயாய் காணப்படேவண் ம்.  ர்வ நாட்களில்  இஸ்ரேவல் மக்கள்  
ஆட் க் ட் ையக் ெகான்  அவர்க ைடய வாச ன்  நிைலகால்களில்  சேவண் ம்; என ேதவன் 
ேகாரினார். அ  நீ யாராக இ ந்தா ம் சரி, அந்த அைடயாளமான  அங்ேக இ க்கேவண் ம். 
ஒ ேவைள அந்த மக்கள்  “நாங்கள்  ெயேகாவா ெசால்  ற எல்லா வார்த்ைதைய ம் 
  வா க் ேறாம்”, என்  அ க்ைக ட்  க்கலாம். அவர்கள்   த்தேசதனம் பண்ணப்பட்ட 
இஸ்ரேவலர்கள் என்  காண் த்தா ம், அைத அ க்ைக ெசய்தா ம்; அ  அவர்கைள அந்தக் 
காரியத் ற் ப்  றம்பாக்கா . அந்த அைடயாளத்ைத அவர்கள் ெகாண்  க்க ேவண் ம். 
இரத்தமான  காணப்படேவண் ம். இன் ர  அந்த  தமாகத் தான்  இ க் ற . இேய  
  ஸ்  ன்  இரத்தத் னால்  உலக காரியங்களி  ந்   த் கரிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா  
  ஸ்தவ ம் யாராக இ ந்தா ம், அைத ெவளிப்ப த் யாக ேவண் ம்.

அந்ேநரத் ல் அந்த அைடயாளமான  நிைலக்கால்களில்   சப்பட்  க்க ேவண் ம். 
கட்டாயமாக அ  அங்ேக இ க்கேவண் ம். அவர்க ைடய    எவ்வள தான் ேதவ 
பக்  ைடயதாய்  இ ந்தா ம் சரி; அந்த மக்கள்  எவ்வள தான் ேதவ பக்  ைடயவர்களாய் 
இ ந்தா ம்; அவர்க ைடய  ள்ைளகள்  எவ்வள  தான் அ ைமயாய் வளர்ந்  ந்தா ம்  சரி; 
எவ்வள  அ ைமயான சைபக் ச் ெசன்  ந்தா ம் மற் ம் ேதவன் ெசான்ன எல்லா 
காரியங்கைள ம் ெசய்  ந்தா ம் இன் மாய் மரணமா?  வனா? என் ற கைட  மணி 
ேவைள ல் இரத்தம்  காண் க்கப்பட ேவண் ம். இரத்தமான  எைத காட்  றெதன்றால் , 
பாவம யாத ப  யான ஒன்  ஆரா க் றவர்க ைடய இடத்ைத எ த் க் ெகாண்ட  என்  
காட்  ற . அந்த நிைலக்கால்களில்  சப்பட்ட  வந்த இரத்தத் ன்  ரசாயனேம அந்த    
பா காக்கப்பட்டதற்கான அைடயாளம்.
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அ  நடக்க இ க் ம் காரியங்க க்  அைடயாளமாய் இ ந்த .

இந்த கைட க் காலத் ல் ேதவன் தன் ைடய சைபைய    க் ற ேநரத் ற் த்   ம்ப 
வந்  க் ேறாம். அப்ப த் தான்  நான்    வா க் ேறன் . அந்த இரத்தமான  எப்ப  ஒ  
நிைன ச்  ன்னமாக ெகா க்கப்பட்  ந்தேதா? அப்ப யாகேவ அந்த அைடயாள ம் இ க்க 
ேவண் ம். இன்ைறக் ம்  அ  ேதைவயாய் இ க் ற . இப்ெபா   கர்த்தரா ய இேய  ன்  
இரத்தத்   ந்த இரசாயனத்ைத அவர்களால் எ த்  ஒவ்ெவா  இ தயத் ன்  வாச  ம்  ச 
இயலா . பா ங்கள் ,அந்த நாட்களில்  ஆட் க் ட் யான  ெகால்லப்பட்ட . அந்த   கம் 
மரித்த  என்  காட் ம்ப க்  அ  ைடய இரத்தமான  நிைலக்கால்களில்   சப்பட்  ந்த . 
 லங் க க்  ஆத் மா இல்லாத னால்  அ  ைடய  வனான  ஆரா க் றவர்கள்  ேமல் 
வர  யாமல் ேபான .
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ஆனால்  இன்ைறக்ேகா  நம் ைடய  மன்னிப் ற்காக ம்,    தைலக்காக ம்  கல்வாரி ல்27



8மன்னிப் 

 ந்தப்பட்ட ேதவ ைடய ெசாந்தக்  மாரனின் இரத்தத் ற் ள்ளாக இ ந்த  வனான  
ேதவேனயன்  ேவெறான் ம் இல்ைல. பரி த்த ஆ யானவர் தம் ைடய (அவ ைடய) சைப ன்  
ேம ம்,   வா  ன்  ேமல்   ம்  வந்  ப்பேத இந்தக் கைட  நாட்களில் அைடயாளமாய் 
இ க் ற . அவர ் இேய    ஸ்  ன்  மரணத்ைத தன் ைடய ப  யாய் ஏற் க் ெகாண்ட 
  ஷைன ம் ஸ் ரீைய ம் கா ம்ேபா  அவர ்கடந்  ேபா றார். பரி த்த ஆ யானவர் தாேம 
அதற்  சாட் க் ெகா க் றார.்

நீங்கள்  ஒ  ேவைள,  “நான்  அைத ஏற் க் ெகாண்ேடன்” என்  ெசால்  இன் மாக 
உலகத்  ம், உலகத்ைதப் ேபா ம்   த்தால்; அந்த  வன் உங்க க்காகத்தான்  என் ற 
அத்தாட்  இல்ைல; ேம ம், பரி த்தா  உங்கள்    யத்ைதத் ெதாட்டதற்கான 
அத்தாட்  ண்டா ம் வைர ஒன்  ல்ைல. இந்த கைட  நாட்களில்  ஒவ்ெவா    ஷ ம், 
ஸ் ரீ ம் அந்த அைடயாளமா ய அத்தாட் ையேய கட்டயமாகப் ெபறேவண் ம்.  “நான் அந்த 
இரத்தத்ைத கா ம்ேபா ”, இ ேவ ேதவ ைடய ேகாரிக்ைகயாய் இ க் ற .

“ஒ வன்  ஜலத் னா ம், ஆ  னா ம்  றவா ட்டால் ேதவ ைடய இராஜ்யத் ல்  
 ரேவ க்கமாட்டான்  என்  ெமய்யாகேவ ெமய்யாகேவ உனக் ச் ெசால்  ேறன்  ” என்  இேய  
ெசான்னார். ஆகேவ ேதவ ைடய  ட்டம் எப்ெபா  ம் இரத்தத் ன்   லமாகேவ இ க் ற . 
பைழய ஏற்பாட்  ம் இரத்தமாகத் தான் இ ந்த .   ய ஏற்பாட்  ம் இரத்தமாக இ க் ற .
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பைழய ஏற்பாட் ல் இ ந்த அந்த இரத்தத்   ந்த இரசாயனமான  வரப்ேபா ற காலத் ற்  
 வனின்அைடயாளமாய்  இ ந்த . இ  ஒ வ ைடய ப  ைய எ த் க் ெகாண்ட  என்  
காட்  ற .ஆனால் ப  ெச த்  றவேனா ஆட் க் ட் ைய ப  ட்ட  ற  அவன் எப்ப  
வந்தாேனா அந்த தமாகேவ  ற்ற உணர்ேவா    ம் ச் ெசல்  றான் . ஆனால் இந்த 
வ  ேலா, ப  ெச த்  றவன்  ஒ   ைற பாவத்   ந்  நீக்கப்ப வான்  என்றால் அவ க்  
அதன் ற   ற்ற உணர்ேவ இ க்கா . அந்தக் காரியம்  ற்  ம் மரித்  கடந் ேபாய் 
மரணத் ற்  நீங்   வ க் ள்   ரேவ ப் ர்கள். நீங்கள்  ம ப  ம் நித் யமாய்  வேனா  
  ஸ்  இேய  ற் ள்    ப் ர்கள் பரி த்த ஆ யானவர் உங்கள்  ேமல்  ற்  ந்  ம ப  ம் 
இேய    ஸ்  ன்    யத்ைதக் ெகாண்  வ வார.் ஏெனன்றால் ேவதமான  எ ேரயர்:13:8-ல் 
“அவர ்ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்”, என்     ற .

ேதவன் தாேம அவ ைடய சைபயான ; ஸ்தாபனங்கள் , ேகாட்பா கள் , இனங்கள்  அல்ல  
ேவ  எ வாக இ ந்தா ம் சரி, எந்தப் பா பா  ன்     சைபயாக இேய    ஸ்  ன்  
மரணத் ன் அைடயாளத்ைத ெவளிப்ப த்  ற நிைலக்  வ ம்ப  காத் க் ெகாண்  க் றார.் 
“இன் ம் ெகாஞ்ச காலத் ேல” இவ் தமாக,  “இந்த உலகம் என்ைனக் காணா , நீங்கேளா 
என்ைனக் காண் ர்கள்; நான்  ைழக் றப யால்  நீங்க ம்  ைழப் ர்கள். இேதா, உலகத் ன்  
   பரியந்தம் சகல நாட்களி ம் நான் உங்க டேன  ட இ க் ேறன் ” என்றார், இேய  
  ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என்ெறன் ம் மாறாதவரா  க் றார்.

 லசமயம் தங்கைள பரி த்தர்கள்  எனக் ேகா ம்  ல   ஷர ் கைள ம், ஸ் ரீகைள ம் 
காண் ேறன் . அவர்கள் சாட் களாய் நிற்பதற்  ெவட்கப்ப  றார்கள் .  “ஆெமன் ” என்  
ெசால் வதற் ம் ெவட்கப்ப  றார்கள் .  ேயான்   தங்கைளப ் பா வதற் ம் 
ெவட்கப்ப  றார்கள் . எல்லா இடத்  ம் ெவட்கப்ப  றவர்களாய் இ க் றார்கள் . ஆனால் 
நாேனா, இேய    ஸ்   ைடய   ேசஷத்ைதக்   த்  ெவட்கப்படாத  ட்டத்தார ்மத்  ல் 
இ க்க   ம்  ேறன் . அ  பார்ப்பதற்  அவர்க க்  மத ெவ ையப் ேபான்  இ ந்தா ம் 
அைதக்   த்  ெவட்கமைடயாதவர்களாய் இ க் றார்கள் . ஏேதா ஒ  காரியம் அவர்க ைடய 
 வைனக் காட்  ம் ேமலானதாய் இ க் ம்ப  நடந்ேத ன . அ ேவ அவர்க ைடய  வனாக 
இ ந்த . அவர்கள் ேதவன் அ ப் ன ப  ைய ஏற் க் ெகாண்ட னால்  அ  அவர்க க்  
நித் ய  வனாய் இ ந்த .
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நான் இந்த  தமாக பா வைத   ம்  ேறன் ...  ல நி டங்க க்   ன்பாக இங்ேக 
ெகாண் வரப்பட்ட  ல க்காய ் உள்ேள ெஜ த் க் ெகாண்  ந்த ேபா ; பாடல்கைள ம் ைக 
தட் ம் ஓைசைய ம் ேகட் க் ெகாண்  ந்ேதன் .  (இ  ெஜப ஆராதைன இல்ைல, ெவ ம் 
ேப ம்ப ேய வந்ேதன்). அ ல்  லர ் அைற ேல ேம ம்   மாக ஓ  றைதக் கண்  அைத 
“ஆ  ல் நடனமா  றார்கள்” என்  அவர்கள் ெசான்னார்கள் .
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 த ேல அந்த ெபந்ெதெகாஸ்ேதயர்கள்  ஆ  ேல நடனமா னைதப் பார்த்தேபா  
க ைமயாக  மர்சனம் ெசய்ேதன் . இ  என்ன இ ?  “ஒ  ைபத் யக்காரக்   ட்டம்” என்  
நிைனத்ேதன்.  ற  நான் ேவதத்ைத வா த்தேபா  ஆ  ேல நடனம் ஆ  ற  உண்ைம என்  
அ ந்ேதன் . அைத  சாசானவன்     , “ராக் அண்ட்ேரால்” மற் ம் அ  ேபான்  காரியங்கேளா  
இைத ேசர்த்  ட்டான் . ஆனால் அசலான நடனம் ேதவனிடத்   ந்  வ  ற . அ  நிச்சயமாக 
உண்ைம. நடனம் எப்ெபா  ேம ெஜயத்ைதக்   க் ற .

அந்த  வந்த ேமனிைய ைடய    தா   இராட்சத ேகா யாத்ைத  ழ்த்  அவ ைடய 
தைலைய பட்டணத் க் ள்ளாகக்  ெகாண்  வந்த ேபா , மக்கள்  அங்ேக நடனமா  அவைனச் 
சந் த்தார்கள். அவர்கள் ெஜயத்ைதப் ெபற்  ந்தார்கள். ேமாேச ேதவ ைடய வல்லைம னால்  
 வந்த ச த் ரத்ைதக் கடந்  இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அக்கைரக் க் ெகாண்  வந்தேபா , 
 ரியாம்  தன்  ைக ேல  தம் ைர  எ த் ;  இஸ்ரேவ  ள்ள  எல்லா   மாரத் கேளா ம்  ேசர்ந் 
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கைரேயாரமாய் தம் ேரா ம் நடனத்ேதா ம் ஆ  னாேல  ன் ம்  ன் மாய் 
நடனமா னார்கள். அந்த  தமான பண்ைடய கால  ட்டமாக இல்ைல என்றால் ேவெறான்ைற 
நான் வாழ்ைக ல் பார்க்க ல்ைல. ேபா மான அள  ெவற்  இல்லாததற் த் தவ  என்னிடத் ல் 
இ ந்தேத காரணம் . ஆனால் கைட யாக அந்த ெஜயத்ைதப் ெப ம்ெபா  , இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தத் ன்  அைடயாளம் உன்  ேமலாக வ ம்.

ேவதத் ன்  மகத்தான சங் தக்காரனா ய தா ைத நான்  நிைன     ேறன் . அவன்  ஒ  
ெபரிய காரியத்ைதசா த்த ேபா  ச  ன்   மாரத் யானவள்  ெகா க்கப்பட்டாள். அவேளா 
வணங்காக் க த் ள்ளவளாய்,  ய   ப்ப ைடயவளாய் , பாவைன   வா ையப் ேபால் 
இ ந்தாள். அப்ெபா   உடன்ப க்ைகப் ெபட் யான  ேதவ ைடய ச கத்   ந்  அேனக 
நாட்கள்   ரமாகப் ேபா  ந்த . ேதவ ைடய  ரசன்னம் காணக்   யதாக அக் னி 
ஸ்தம்பமாக உடன்ப க்ைகப் ெபட்  ன்ேமல்  இ ந்த . ெப ஸ் யர்கள் அைத ச ல் 
அரசாண்டேபா  எ த் ச் ெசன்றார்கள். அதன் ' ற  ஒ  நாள் ெபட் யான  ேதவ ைடய 
 ட் ற் ள்    ம்  வ வைத தா   பார்த்தேபா , அவன் அந்த ெபட் க்   ன்பாக ஓ  
ேதவ ைடய ச கத் ேல நடனமா , பா ,   கைள ஏெற த்தான் .அைதப் பார்த்த ச  ன்  
 மாரத் க்   க ம் தர்மசங்கடமாக இ ந்த . அவ ைடய வா பமான அழகான   ஷன் 
தன் ைடய ஆைடகள்    ந்தவா  ராஜா ன்  மாரத் க்   ன்பாக ெந மா ய நிதானத் ல் 
நடந்  ெகாண்டான் . தா   அவளிடம் “உனக்  அ    க்க ல்ைல என்றால் ெகாஞ்சேநரம் 
இைதக் கவனி” என்    , உடன்ப க்ைகப் ெபட் ையச்  ற் ச ்  ற்   ண் ம்  ண் ம் 
 ண் மாக ஆ  ல் நடனமா னான். அவேளா அைதக்   த்  ெவட்கப்பட்டாள் . அதனால்  
அவைள ேதவன் ஒ  சாபத்தால் ச த்தார.்
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ஓ,   ஸ்  உ ர்ெத த ன்  அைடயாளமாக அவ ைடய சைப ேல   க் றேத அவ ைடய 
இரத்தத் ன்   லமாகக்   ைடத்த ெவற் யாக இ க் றேத. அவ ைடய இரத்தத்ைதத் த ர நாம் 
ஐக் யங்  ெகாள் வதற்  ேவ  வ  ல்ைல. நம் ைடய ஸ்தாபனங்கள்  மற்ெறா  
ஸ்தாபனத்ைதப் பார்த் , “அ   த் ெகட்ட காரியம்” என் ம்; அ , இ  என் ம் ெசால்  நம்ைமப் 
 ரித்     றார்கள்.

ெபந்ெதெகாஸ்ேத நம் ைடய மா ரியாய் இ க் ற . ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்  சைப எைத 
நி  னேதா அைதத் த ர ேவெறான்ைற ம் யா ம் ெசால்ல ேவண் ய அவ யம் இல்ைல. 
அவர்கள் ேமல் வந்த பரி த்த ஆ யானவர் தாேம மற் ம் ேவதத் ல் எங்ெகல்லாம் வந்தாேரா 
அங்ெகல்லாம் மக்கள்  ஒேர  தமாக  ரிைய ெசய்தார்கள். அ  ஒ  ேபா ம் தவ ன ல்ைல.
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இப்ப யாக இைத ெசால்லட் ம். இ வைர இேய    ஸ்  ன்  நாமத்ைதப் பற்  ேகட் ராத 
அந்நிய நா களில்இ க் ம்   கைளச ்  ற்  இ க் ற ஜனத்தாரிடத்  ம், பழங்   னர ்
மத்   ம் ேப ம்ப  எனக்  ஒ  த ணம்  ைடத்த . அப்ெபா   ஒ  ெமா  
ெபயர்ப்பாளைரக் ெகாண்  அவர்களிடம்  ேப ேனன். அவர்களிடம் நடந்த சம்பவங்ைளெயல்லாம் 
ெசால் க் கரங்கைள உயர்த்  பரி த்த ஆ ைய ெபற் க் ெகாள் ங்கள் என்  ெசான்னேபா , 
நீங்கள்  இங்  எப்ப யாக பரி த்த ஆ ைய ெபற் க் ெகாள் ம்ேபா   ரிைய ெசய்  ர்கேளா, 
அவர்க ம் அேத  தமாக ெசய்தார்கள் . இ  எைதக் காட்  றெதன்றால்,    உலகத் ற் ம் 
ஒேர  தமாகத்தான்  இ க் ற  என்  காட்  ற . அ  ெசவ் ந் யர்கேளா, க ப்  
இனத்தாேரா, ெவள்ைள இனத்தாேரா, யாராக இ ந்தா ம்  சரி, இ  சர்வ வல்லைம ள்ள 
ேதவ ைடயவல்லைம ன்  அைடயாளமாய் அவர்க ைடய  ள்ைளகளின்  ேமல் ெவளிப்ப  ற . 
அவர்கள் ஐக் யம் ெகாள் ம்ப  ெகா க்கப்பட்ட ஒேர இடம் இ தான்.

நிம்ேராத் ேகா ரத்ைதக் கட் னான்; ேந காத்ேநச்சார் பட்டணத்ைதக் கட் னான்; மற் ம் 
அ ேபான்  அேநகமாய் ெசய்தார்கள்.  ஞ்ஞானிகள்  ல ம் மற் ம் எல்லாக் காரியத்ைத ம் 
ெகாண்  ெசய்தார்கள் ஆனால் எப்ெபா  ேம நமக்  இரத்தேம அைதச் ெசய் றதாய் 
இ க் ற .  ற்றவாளியான மனிதன் மன்னிப்ைப ெப வதற்  அவ ைடய இடத்ைத மாசற்ற, 
 ற்ற ல்லாத ப  ைய ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேத ேதவன் எ த்த  ர்மானம். அ  
இன் ர   ட மாறாமல்  அப்ப ேய இ க் ற .
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ேயா  அதன்  லமாக   த்தான் . ேவதத் ல் இ ப்ப ேலேய பைழய  த்தகம் ேயா  ன்  
 த்தகமா ம். அவ க்  எல்லா ேசாதைனகள்  ேநரிட்டேபா  ம், அவன்  டமாக நின்றான், 
ஏெனன்றால் அவன் ேயேகாவா ேகாரின எல்லாவற்ைற ம் நிைறேவற் னான்  என்பைத 
அ ந்  ந்தான் . அ  சரி என்  அ ந்  ந்தான் . ஆ ரகா ம் அந்த  தமாகேவ ெசய்தான் . 
மற் ம் அேநகர ் அப்ப யாய் ெசய்தார்கள். இஸ்ரேவலர்கள் ஐக் யம் ெகாள் ம்ப யாக 
அவர்க க்  ஒேர இடம் மாத் ரம் இ க் ம் என்றால் அ   ந்தப்பட்ட இரத்தத் ன்   ழ் 
மாத் ரேம. “எ சேல ல் மக்கள்  எங் ம் ெதா  ெகாள்ள ேவண் யதாய்  இ ந்த . ஆனால் ப  
இல்லாத பட்சத் ல், அங்ேக எந்த ெதா ைக ம் இ க்கா . மற் ம் அந்த ப  இரத்தத் ன்  
ப யாய் இ க்கேவண் ம்.

இன்ேறா நா    வ ம் மக்கள்  ப த்தவர்களாய்  க ம் பண் ள்ளவர்களாய்; அ க்கைளப் 
 ளக்கக்  ய அள க்   ஞ்ஞான ஆராய்ச் களில் ேதர்ந்தவர்களாய்; சந் ர க்  
ராக்ெகட் கள்  அ ப்  அல்ல  ெசயற்ைகக் ேகாள் அ ப்  றவர்களாய் இ க் றார்கள் . 
மற் ம் இந்த எல்லா அ  யல் ஆராய்ச் க ம் நம் ைடய எல்லா ஸ்தாபனங்க ம், எல்லா 
கல்  ம்,  நம் ைடய  எல்லா  பள்ளிக ம்  ேதவனிடத் ல்   ன்  நாம்  ெந ங்  இ ந்தைதக்
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காட்  ம் ெவ   ரமாக நம்ைமக் ெகாண்  ெசன்  ட்ட .

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனிடத் ற் , அவ ைடய  த்தத் ன்ப  தன் ைடய இ தயத்ைத 
  ைமயாக ஒப்பைடக் ம் ேபா  மாத் ரேம பரி த்த ஆ யானவர் அவன்    
ஒ அைடயாளமாக இறங் வார.் “  வா க் றவர்க க்  இந்த அைடயாளங்கள்   ன்ெதாட ம்” 
என்ப  எப்ெபா  ம் அந்த தமாகேவ இ க் ற .  “நீங்கள்  உலகெமங் ம்  ேபாய், சர்வ 
  ஷ் க் ம்   ேசஷத்ைதப்  ரசங்  ங்கள் .   வாச ள்ளவனா  ஞானஸ்நானம் ெபற்றவன்  
இரட் க்கப்ப வான் ;   வா யாதவேனா ஆக் ைனக் ள்ளாகத்  ர்க்கப்ப வான் . மற் ம் 
  வா க் றவர்க க்  இந்த அைடயாளங்கள்   ன் ெதாட ம்” என்    ஸ்    னார.் 
  ஸ்  க் ள்  இ ந்த அேத ஆ  ம்  வ ம், அந்த ஆரா க் றவன்  ேமல் வ  றேத பரி த்த 
ஆ  ன்  ரத் யட்சமா த ம் மற் ம் ேதவன் அவைன ஏற் க் ெகாண்டார ் என்பதற்கான 
அைடயாளம்.

அந்த பண்ைடயகாலத் ல்   ந்தப்பட்ட இரத்தத் ன்   ழாக ஒ   தைன உங்களால்  நிைனத் ப் 
பார்க்க    றதா? அந்த பரிகாரம் ெச த்  ற நாளிேல, ப  ெச த் ம் ப யாக ஒ  
அ ைமயான ெகா த்த காைளையக் ெகாண்  ெசல் வான் . அ ேவ ேயேகாவா ன்  
ேகாரிக்ைகயாக இ ந்த , அல்ல  ஒ  ேவைள அவன் ஒ அ ைமயான ெகா த்த ஆட் க் 
 ட் ையக் ெகாண்  ெசன்  க்கலாம். அைத ஆசாரியன்  களங்க ல்லாமல் இ க் றதா என்  
பார்க்க ேவண் யதா  க் ற .
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 ற அவன்  ெதா ைக ெசய் ற இடத் ற்  ெசன்  அவன் ெசய்த எல்லா தவ கைள ம் 
எண்ணி தான் ஒ பா  என்  உண வான்.  ற  அவ ைடய ைககைள அந்த ப  ன்  ேமலாக 
ைவப்பான் . அப்ப யாக அவன் அந்த ப  ன்  ேமலாக ைககைள ைவக் ம் ேபா , அவன் அந்த 
ப ேயா  தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாள் றான் . அதன்  ற  அ  ெகால்லப்பட, 
அத ைடய ெதாண்ைட ெவட்டப்ப ம் ேபா  இரத்தமான  அவ ைடய ைககளில்   ய்த்  
அ க் ம்; அத ைடய  வன் எ க்கப்ப ம் அப்ெபா   அவ ைடய ைககைள அ ன் ேமல் 
ைவத்  க்க அவன் அந்த வ ைய உணர்ந்  அந்த   கம் தன் ைடய இடத்ைத எ த் க் 
ெகாள் ற  என்பைத உண வான். அதன்  ன் அவன் நீ மானாக்கப்பட்டவனாய் கடந்  
ெசல் வான் , ஏெனன்றால் அவன் கச் தமாக ேயேகாவா ேகாரின எல்லாவற்ைற ம் ெசய்தான் .

இன் ம்   ஸ்தவர்களிடத் ல் அேத காரியம்தான்  இ க்கேவண் ம். ஏேதா ஒ  அட்ைட ேல 
இத்தைன நாள் அல்ல  இந்த வ டத் ேல இத்தைன ஞா ற்   ழைம, நான் ஞா   பள்ளிக்  
வ  ேறன்  என்  ைகெய த்  வதல்ல. அல்ல , ஆ  மாதங்கள்  நான் ம  அ ந்த மாட்ேடன்  
என்  உ  ெமா  எ ப்ப னால்  அல்ல. அெதல்லாம் அல்ல. கல்வாரி ல் ேதவனால் அ ளப்பட்ட 
ப யா ய, இேய வா ய தைல ன்ேமல் ைககைள ைவப்ப ம், சரீரத் ல் உண்டா ம் 
கண்ணீேரா  அைத உணர்வ ேம மன்னிப்பா ம். அதன்  ன் அவர ்மரித்  உ ேரா  எ ந்தைதப் 
ேபால உத்தமத்ேதா  நீங்க ம் அவ ைடய நாமத் ேல அடக்கம் பண்ணப்பட்    தான 
  யத் ற்  எ ம்    ஸ்  க் ள்       ஷ் யாய் நடக் ம்ப  அவேரா  ஞானஸ்நானத் ேல 
இனங்கண்  ெகாள்ளப்ப   ர்கள் .
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அவன் இப்ப யாக ேயேகாவா ேகாரின காரியங்கைளச் ெசய் ம் ேபா  தான் 
நீ மானாக்கப்பட்டான்  என்  உண  றான் . இப்ெபா   ஒ   தன், ேயேகாவா ேகாரின 
எல்லாவற்ைற ம் ெசய் ம் ேபா  நீ மானாக்கப்பட    ம். அ  சரிேய. அவன் ேயேகாவா என்ன 
ேகாரினாேரா அைதேய ெசய்தான் . ஆனால் கைட  ல் அ  ஒ    ம்ப பாரம்பரியமாக 
மா  ட்ட . பாவநிவர்த்  நாள் வந்த ேபா  ஒ  ேவைள அவர்கள் தவறாகக் காரியங்கைளச் 
ெசய்  க்கலாம்.  “சரி, இ  பாவ நிவர்த்  ன்  நாள் என்    வா க் ேறன் , ஆதலால் 
என் ைடய ஆட் க்  ட் ைய அங்  ெகாண்  ெசல்லட் ம்” என்  ெசால்  உத்தமத்ேதா  
ெசல்ல ல்ைல. அ  ஒ    ம்ப பாரம்பரியமாக மா ப் ேபான .  “எல்லா   ம்ப ம் 
அப்ப த்தான்  ெசய் ற , ஆகேவ நா ம் அப்ப ேய ெசய்தாக ேவண் ம்” என்  ெசால்  
அவர்க ைடய   ம்பத் னர்கள் எந்த  தமாக ெசய்தார்கேளா அவர்க ம் அைதேய 
ெசய்தார்கள்.
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சரியாக   ஸ்தவ ம் அேத நிைலையத் தான் அைடந்த . நம் ைடய ெபந்ெதெகாஸ்ேத 
இயக்கங்கெளல்லாம் சரியாக அந்த  தமாகத் தான் மா க் ெகாண்  வ  ற . அ  ஒ    ம்ப 
பாரம்பரியம். பா ங்கள்? நா ம் நம் ைடய ப ேயா  மரித்ேதாம் என்  அைடயாளங்கண்  
ெகாள்  ற ல்ைல. நாம் அப்ப யாக “ஓ, நான் ஒ  சைபக் ச் ெசன்  ேசர்ந்  ெகாண்ட னால் 
  ஸ்தவனா ேறன்” என்  ெசால்  ேறாம் .

சைப ல் ேசர்ந்  ெகாள் வ  நல்ல  தான். ஆனால் நீங்கள்  அவர ்ேமலாக ைகையைவத்  
அவேரா  அைடயாளங்  கண்  ெகாள் மட் ம்; மற் ம் நீங்கள்  அவேரா  ஒன்றா ம்  மட் ம்; 
நீங்கள்  ேதவ ைடய  மார ம்  மாரத் யாக மா ம்மட் ம்;   ஸ்  ன்  ஆ  உங்க க் ள்  
வர ம்; நீங்கள்    ஸ்  க் ள்ளா ம் மட் ம் நீங்கள்    ஸ்தவர்கள்  அல்ல. இன்ைறக் ம் 
  ஸ்தவனாய் மா வெதன்ப  ஒ  சடங்காச்சாரமாய் இ க் ற . காணப்பட ேவண் ய அந்த 
உத்தமம் அங்ேக காணப்பட ல்ைல.

இங்   ல நாட்க க்   ன்  ெஜபவரிைச ல் வந்த ஒ  வா ப ெபண்ணிடம் “நீங்கள்  
  ஸ்தவர்களா?”என்  ேகட்ேடன் .
39
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அதற்  அவள்,  “நல்ல , நீங்கள்   ரிந்  ெகாள் ம்ப யாய் ெசால்லட் ம், நான்  ஒ  
அெமரிக்கன் ”என்றாள்.

இப்ெபா  , ஒ  அெமரிக்கனாக இ ப்பதற் ம் இதற் ம் ஏதாவ  சம்பந்தம் உண்ேடா? 
ஒ அெமரிக்கனாக இ ப்ப   க ம் அ ைமயான காரியம்தான் . ஆனால் அதற்ெகன்  நீ 
  ஸ்தவன்  என்  எ த் க் ெகாள்ள   யா . நீ ம ப  ம்  றக்க ேவண் ம்.

மற்ெறா  ஸ் ரீைய இப்ப யாய் ேகட்ேடன்  “நீ ஒ    ஸ்தவளா?”

அ  ஏேனா அவைள தரக் ைறவாக் னைதப் ேபான்  உணர்ந்தவளாய்  “நீர ்  ரிந்  
ெகாள்  றப யாக ெசால்லட் ம், நான் ஒவ்ெவா  இர ம் ெம  வர்த்  ஏற்  ேறன் ” என் . 
அதற் ம் இதற் ம் ஏேதா சம்பந்தம் இ க் றைதப் ேபான்  ெசான்னாள் .

நீங்கள்    ஸ் ேவா  இனங்கண்  ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அவ ைடய  வன் 
உங்க க் ள்ளாக   க்கேவண் ம்.   ஸ்  உங்க க் ள்ளாக   க் ம் ேபா  மாத் ரேம 
நீங்கள்    ஸ் ேவா  அைடயாளங்கண்  ெகாள்ள   ம். ஏேதா ஒ  சடங்காச்சாரமான 
காரியம் ெசய் ற னால் அல்ல. ஏேதா ஒ  சைபைய ேசர்ந்  ெகாள்வ னால்  அல்ல. அெதல்லாம் 
சரிதான், ஆனால் அந்த அசலான உத்தமத்ைதப் பா ங்கள்...

நாம்  கமளிக் ம் ஆராதைனக்  வ ம்ேபா , நீங்கள்  வரிைச ல் வந்  
ெகாண்  ப்பவர்களிடத் ல், வைகய த் ச ் ெசால்  றைத கவனித்  ப் ர்கள்  என்றால்; 
ெதாடர்ச் யாக அவர்கைள “மனந்  ம் ம்ப ” ெசான்ன . பார்த் ர்களா...
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நம் ைடய ெஜபங்கெளல்லாம் ஒ  பாரம்பரியமாய் மா ப்ேபான . இர ேல 
 ழங்கால்ப  ட்  “ேதவேன, இைத அைத ஆ ர்வ  ம் , இவர்கைள அவர்கைள ஆ ர்வ  ம், 
இைதச் ெசய் ம், ஜா க்  இைதெயல்லாம் ெசய் ம்ப  உத ெசய் ம்” என்  ெசால்  ேறாம். 
இப்ப  ெசய் ற னால் நீங்கள்  ேதவைன ஒ  அ ர்ஷ்ட  ன்னமாக அல்ல  ஒ  ேவைலக்காரப் 
ைபயைனப் ேபால ெசய்  ர்கள். “ேதவேன, இைத ெசய் ம். மற் ம் இைதச் ெசய் ம். மற் ம் நீர ்
இைதச் ெசய் ம்.” என்  ெசால்  ேறாம் . ஆனால் இேய வானவர் நமக்  இந்த  தமாக 
ெஜ க் ம்ப  ெசால் க் ெகா க்க ல்ைல. அவர ் “பரமண்டலங்களி  க் ற எங்கள்   தாேவ, 
உம் ைடய நாமம் பரி த்தப்ப வதாக; உம் ைடய ராஜ்யம்வ வதாக; உம் ைடய  த்தம் 
பரமண்டலத் ேல ெசய்யப்ப  ற  ேபால    ேல ம் ெசய்யப்ப வதாக” என்  ெஜ க் ம்ப  
ெசான்னார். ஆனால் நாேமா, ேதவன் நமக்  என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத அவ க்  நாம் 
கட்டைள   ேறாம்.

அந்த காரணத் னால்  தான் சைபயான   க ம்  ளிர்ந்த நிைல ல் காணப்ப  ற . 
ஆைகயால் தான் மகத்தான எ ப் தலான  ச பத் ல் ேதசத்ைத தாக் ன ேபா  
லட்சக்கணக்கானவர்கைள சைபக் ள்  வ  நடத் ன . ஆனால் இவர்கேளா இந்த 
அ பவங்கைளக ்ெகாண்  ேதவ க்  அ த்த  க்கத்ேதா  இ ப்பதற் ப் ப லாக அைத ஒ  
சடங்காக மாற் ப் ேபாட்டார்கள். பரி த்த ஆ யானவர் உங்க க் ள்ளாக  ரிைய ெசய்    ய 
 வைன   ஷ் த்  சைப   ந்   ல  இ க்க   யாத அள ற் ப  தாகம்  ஏற்ப வதற்  
அ ம ப்ப ல்ைல. அ  தான்  காரியம். ர  ேல ைகெய த் ட்  ேச வேதா, அைதப் 
ேபான்றைவகேளா அல்ல. அ  நீங்கள்   ன்ேனாக்  ெதாடர்ந்  ெசல்வதற்  அங்  
 ற  ஸ்  ன்    யத்ைதக் ெகாண்  ப்ப  தான் . உங்க க் ள்ளாக ஏேதா ஒன்  உங்கைள 
உந் த்தள்  ற .

ேநற்ைறய  னத் ல் ஒ  வா பேனா  ேநர்காண ல் ேப க் ெகாண்  ந்த ேபா , 
அவனிடத் ல் “நான் இந் யானா ல்    கங்கைளப் பா காக் ற காவலனாய் இ ந்த ேபா  ஒ  
  ய ஊற்றண்ைட கடந்  ெசல்வ  வழக்கம்” என்  ெசான்ேனன். அப்ெபா   அங்ேக... 
என் ைடய வாழ்நாளில் பார்த்த ேல சந்ேதாஷமான ஊற்றாய்  அ  இ ந்த . அைவகள்  
இந் யானா ேல ெபரிய ஊற்றாய்  ளிர்ந்த  ண்ணாம்  தண்ணீரில் நீர்க்     கள்  ேமேல 
ெபாங் க் ெகாண்  க் ம். ஒ  நாளில் அந்த ஊற்றண்ைட ேப ம்ப யாக அதன் அ காைம ல் 
உட்கார்ந்ேதன் . ேமாேச எப்ப யாக எரி ற  தரண்ைட ல் ேப ம்ப  உட்கார்ந்  ப்பாேனா அந்த 
 தமாக உட்கார்ந்ேதன் . அ னிடத் ல்  “  ய ஊற்ேற, நீ எல்லா ேநர ம் ெபாங் க் 
ெகாண்  க் ம்ப  உன்ைன சந்ேதாஷமாய்  ைவத்த  எ ? நான்  ளிர ்காலத் ல்  வ ம் ேபா ம், 
நீ ெபாங் க் ெகாண்  க் றாய். வசந்த காலம் வ ம் ேபா ம், ேகாைடக் காலம் வ ம் ேபா ம், 
இைல  ர்காலம் வ ம் ேபா ம்,எப்ேபா  வந்தா ம் நீ ெபாங் க் ெகாண்  க் றாய். ஒ  
ேவைள  யல்கள்  உன்னிடத்   ந்  தண்ணீர்   ப்ப னால் நீ சந்ேதாஷப் ப  றாேயா?” என்  
ேகட்ேடன் .
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நல்ல , இப்ேபா  அ னால் ேபச    ம் என்றால்,“இல்ைல, அ  அல்ல காரணம்” என்  
ெசால்   க் ம்.

சரி, ஒ  ேவைள மான்கள் உன்னிடம் வந்  தண்ணீர்   ப்ப னாேலா?என்  ேகட்  ப்ேபன் .

இல்ைல, “அ  அல்ல காரணம் என்  ெசால்   க் ம்”.

நான் இப்ப யாக “சரி, ஒ ேவைள நான் இங்  வந்  சமயம் வாய்க் ம் ேபா  உன்னிடத் ல்  
தண்ணீர்   க் ற னாேலா?” என்  ேகட்  ப்ேபன் .
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“இல்ைல, அெதல்லாம் காரணம் இல்ைல. அைவகெளல்லாம் என்னிடத்   ந்  தண்ணீர் 
  ப்ப னால் சந்ேதாஷப்ப  ேறன் , ஆனால் அதல்ல என்ைன எல்லா ேநரத்  ம் ெபாங் ம்ப  
ெசய்வ ”.

சரி அப்ப ெயன்றால்  உன்ைனப் ெபாங் வ ம்ப  ெசய் ற  எ ? உன்ைன இவ்வள  
சந்ேதாஷமாய் ைவக் ற  எ ? எப்ேபா ேம ெபாங் க் ெகாண்  க் றாேய?

அ னால் ேபச   மானால்,  “அ  நான் அல்ல”. எனக்   ன்னால்  இ க் ற ஏேதாெவான்  
என்ைன உந் த்தள்  ற  என்  ெசால் ம் .

அந்த  தமாகத் தான்    ஸ்தவ அ பவ ம் இ க் ற . நீங்கள்  ஏேதா  யற்  ெசய்  
நடப் க் ற காரியம் இல்ைல. அ  உங்க க்   ன்பாக இ ந்  ஏேதா  ரிைய ெசய் ற 
காரியமாய் இ க் ற . நித் ய  வேன உங்கைள உந் ேமேல ேவகமாய் தள்  ற . அவர ்அந்த 
 ணற்றண்ைட இ ந்த ஸ் ரீ னிடத் ல்  “நான் உனக்  ெகா க் ம் தண்ணீர் உனக் ள்ேள 
நித் ய   ய காலமாய் ஊ  ற நீ ற்றா  க் ம்” என்  ெசான்ன  ேபான்றதாய் இ க் ம். 
இ  அந்த ப    றவ க் ள்ளாக அவன் “அவர்   க் றார”் என்  அ ந்த னி த்தம் 
தன்ைன   ஸ் ேவா  அைடயாளங்கண்  ெகாள் ம் ேபா  இெதல்லாம் நடக் ம். இைத ஒ  
சடங்காச்சாரமாக மாற்ற நாம்   ம்ப ல்ைல.
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இஸ்ரேவலர்கள் எப்ெபா   ேதவன் தங்க க்  அளித்த கட்டைள ன்ப  ெச த்த ேவண் ய 
ப கைள ஒ  சடங்காக மாற் னார்கேளா, அந்த கட்டத் ல்  தான்  ேதவன் ஒ  வல்லைம ள்ள 
 ர்க்கதரி யா ய ஏசாயாைவ “கர்த்தர் உைரக் றதாவ ” என்பைதக் ெகாண்  அ ப் னார.் 
சத் யத் ற்காக ேதவன் எந்த இடத்  ம், எப்ப யானா ம்,எந்த காரியத் க் ம் பயப்படாமல் 
  த் த் தள்  ற ஒ  மனிதைன எ ப்ப வல்லவராய் இ க் றார.் எந்த இடமாக இ ந்தா ம் 
சரி, எப்ப  இ ந்தா ம் சரி.
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நீங்கள்  ஏசாயா ஒன்றாம் அ காரத்ைத வா ப் ர்களானால் , ஏசாயா எ ம் னைத 
பார்ப் ர்கள். நான்  அைத இங்ேக எ  ைவத்  க் ேறன் . ஏசாயா அவர்களிடத் ல் “உங்கள்  
ப கள்  (ெயேகாவா ேகாரின ) எனக்   ர்நாற்றத்ைதக் ெகா க் ற ; ஆட் க்கடாக்களின்  
தகனப க ம், ெகா த்த   கங்களின்  நிண ம் எனக்  அேரா கமா  க் ற ” என்  
ெசான்னார். அைவகைள ேதவன் ெவ த்தார.் எல்லாேம ேதவனால் கட்டைள டப்பட்டைவகள்  
தான். ஆனால் அைத அவர்கள் சடங்காய் மாற் ப் ேபாட்ட னால்ேதவன்  அைத ெவ த்தார.்

ேதவ ைடய வார்த்ைதைய நா ம் அேத  தமாக பாரம்பரியமாக, சடங்காச்சாரமாக 
மாற் ம்ேபா ; அேத  தமாக நடக் ம் ேபா  “கர்த்தர் உைரக் றதாவ ” வ ம் என்பைத 
அ ந்  க்க ேவண் ம். ஏெனன்றால் ேதவன் வாக் ப் பண்ணி  ப்பாரானால் , அைதஅவர் 
காத் க் ெகாள்வார். அவர ் அவ ைடய வாக் த்தத்தங்கைளக் காட்  ம் ெபரியவர். அவர ்
எப்ெபா  ம் அந்த  தமாகத் தான் இ ந்  வ  றார.் ஆ ரகாம்   ன  தமாக “அவர ்
வாக் த்தத்தம் பண்ணினைத நிைறேவற்ற அவர ் வல்லவரா  க் றாெரன் ”, அவ ைடய 
வார்த்ைதகைளக் காத் க்ெகாள்ள அவர ்எப்ெபா  ம் வல்லவராய் இ க் றார.்

ஏசாயா இந்த  தமாக அவர்களிடம் ெசான்னார். அவர்கள் ெசய்த எல்லா காரியத்  ம் 
உத்தம ல்லாமல்  ெசய்தார்கள்  என்  ெசான்னார். எல்ேலா ம் ெசய்தைதக் கண்  அவர்க ம் 
அப்ப ேய ெசய்தார்கள் . மற் ம் அவற்ைற ேயேகாவா ேகாரினதால் அைதச் ெசய்தார்கள். 
  ம்பத் ல் இ ந்த அவர்க ைடய அம்மா, தாத்தா, மற்ெறல்ேலா ம் அப்ப யாக 
ெசய்  ந்தார்கள். ஏன் அவர்களால்  அப்ப ச் உத்தமமாய் ெசய்ய   ய ல்ைல?
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நா ம்  ட அப்ப த்தான்  ெசய் ேறாம்.  “என் ைடய தாத்தா  ரஸ் ேடரியன்  ஆைகயால் 
நா ம்  ரஸ் ேடரியன்”.

“என் ைடய தகப்பனார ் பாப் ஸ்ட் ஆகேவ நா ம் பாப் ஸ்ட்” இன் ம் அப்ப யாக 
ெசால்  ேறாம்.

மற் ம் “என் ைடய தகப்பனார ்ஒ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத னராக இ ந்தார.் ஆைகயால்  நா ம் 
ஒ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத னன்”. அ அல்ல காரியம்.

நாம் இப்ெபா   ேதவனிடத்   ந்   ரிக்கப்பட்  க் ேறாம் என்  உணரக்  ய ஒ  
நிைலக்  வந்  க் ேறாம்.  ற  நாம்  ந்தப்பட்ட இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் ன்   லமாக 
நாம் வ  ேறாம். அந்த இரத்தத் ன்   ழாக ெமேதா ஸ்ட், பாப் ஸ்ட்,  ரஸ் ேடரியன் , 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர்கள்  மற் ம் எல்ேலா ம் ஒேர சமநிைல ல்   வ  ேறாம். எந்த 
பா பா ன் , பாரம்பரியம், சடங்காச்சாரங்கைளக் கடந்  எல்ேலா ம் சந் க்கக்   ய ஒேர 
இடம் இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் ன்     மாத் ரேம.
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மனிதர்கள் ேதவ ைடய  ல  ட்டத் ற் த்   ம் ; அவ ைடய ராஜ்யத் ல்   றந் , 
சடங் களி  ந்   ல , சைப தன் ைடய நிைலக் த்   ம் ம்ேபா  தான்  ஐக் யமான  
எல்லா இடங்களி ம் ஆ ைகெசய் ம். ஏேதா சைப ேல ேசர்ந்  ெகாள் வ னால் அல்ல. 
மற் ம் மனிதன் தன் ைடய ேவற் ைமகைளெயல்லாம் மறந்  இரத்தத் ன்   ழ் ஒன்றாய்க்    
வ ம் ேநரத் ல், தண்ணீர் எப்ப  கடல்    வ ம் நிரம்  இ க் றேதா அப்ப யாய் ேதவ ைடய 
ஆ  ம் இந்த      வ ம் நிரம்  இ க் ம்.
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நாம் யாவ ம் பாப் ஸ்ட் பாரம்பரியத் ேல வர  யா , அல்ல   ரஸ் ேடரியன்  
பாரம்பரியத் ேலா, அல்ல  ெமேதா ஸ்ட் பாரம்பரியத் ேலா,அல்ல  ெபந்ெதெகாஸ்ேத 
பாரம்பரியத் ன்   ழாகேவா வர  யா . ஆனால் நாம் எல்ேலா ம் இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தத் ன்   ழாக ஒன்றாய்க்    ஐக் யங்ெகாள்ள    ம். ஏெனன்றால் இ ேவ ேதவ ைடய 
 ல  ட்டமாய் இ க் ற . அ  சரிேய. ஆெமன் . அங்ேக தான் அந்த மன்னிப்  இ க் ற .

ஒ  ெமேதா ஸ்ட் நபர ்பாப் ஸட் நபைரப் பார்த்  தைலைய   ப் க் ெகாண்  ேபாகலாம். 
அேத  தமாக ஒ  பாப் ஸ் ம் ெபந்ெதெகாஸ்ேத னைரப் பார்த்    ப்பலாம். மற் ம் ஒ  
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் பாப் ஸ்ட் வ  ைறைய பார்த்    ப் க் ெகாண்  ேபாகலாம். ஆனால் 
அவர்கள்   ைவ அண்ைட ல்  எல்ேலா ைடய பாவத்ைத ம் க   ற இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தத்தண்ைட ல் சந் த்  ப்பார்கள் என்றால்; அவர்கள்    ஸ்  இேய  க் ள்    ய 
  ஷ் யாக இ க் றார்கள் . அப்ெபா   அவர ் நம் ைடய சேகாதரன் . அவர ் எந்த  தமான 
சைபைய ேசர்ந்  ந்தா ம் சரி அவர ் நம் ைடய சேகாதரன! ஏெனன்றால் நாம் எல்ேலா ம் 
சந் க்க   ய ஒேர இடம் அ  ஒன்  தான். இந்த வ  ல் தான் ேதவன்  ரிையெசய்ய 
  ம்  றார.் மற்ற எல்லா காரிய ம் மனித ைடய உபேதசமாய் இ ேல 
  த்தப்பட்  க் ன்ற . ஆனால் இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் ன்   லமாக மன்னிப்  
 ைடக்கப்பட ேவண் ம் என்பேத ேதவ ைடய உண்ைமயான  ட்டம். அந்த  தமாகத்தான்  
ேதவன்  ரிைய ெசய் றார.் அ  சரிேய.
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அந்த நாட்களில்  அவர்கள்  ன்பற்  வந்த பாரம்பரியத்ைதக் கண் , அந்த மகத்தான 
 ர்க்கதரி  கத னார்.  “உங்கள்  பாரம்பரியங்கள்  வல்லைமயற்ற . அைவகள்  எனக்   ன்பாக 
 ர்நாற்றத்ைதக் ெகாண் வ  ற . அ ேல உங்க க்    வாசம் இல்ைல” என்  ெசான்னார். 
அந்த மக்கள்  அவர்கள் ெகா த்த ப  ேல எந்த ஒ    வாச ம்  இல்லாமல் ப ையக் 
ெகா த்தார்கள் . இப்ெபா  , நாம் நமக் ள்ளாகேவ இந்தக் ேகள் ையக் ேகட் க் ெகாள்ளலாம். 
அ  இன்ைறக்  இ க் ற காரியத்ைதப் ேபான்  இ க் றதல்லவா? இைத ெசால் வதற்  
ெவ த்தா ம், உண்ைமைய எங்காவ  ேநர்  கமாய் சந் த்தாக ேவண் ம். எங்ேகேயா ஏேதா 
காரியம் தவறாய் நடக் ன்ற .
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இந்த சைப ன்  நிைலைமயான  இப்ெபா   இ க்க ேவண் ய நிைல   ந்  ஏன் 
லட்ேசாப ைமல்கள்  ெதாைல ல்  இ க் ற ? இேய வானவர் தன் ைடய சைபயான  
ஆயத்தமா ம்ப க்  காத் க்  ெகாண்  க் றார.்“அவ ைடய மணவாட்  தன்ைன ஆயத்தம் 
பண்ணினாள்”. நமக்  அந்த  றன் இ க் ற . பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இங்  இ க் றார.் 
ேதவன் இங்  இ க் றார.்  யா யஸ்தைர  கமாக் ன வல்லைம ம் மற் ம் எல்லாவற்ைற ம் 
  ஸ்  ெசய்த  ேபான்ற, வல்லைமைய ைடய  றைன நாம் ெபற்  க் ேறாம். அைத பரி த்த 
ஆ யானவர்  லமாய் ெசய்யப்பட்டைத நாேன கண்  க் ேறன் . ஆகேவ எல்லா  ற ம் இங்  
இ க் ற .

ஆனால் ேதவேனா நாம் நம் ைடய ெமேதா ஸ்ட், பாப் ஸ்ட்,  த்தரன்,  ரஸ் ேடரியன் , 
எ வாக இ ந்தா ம் அ  ைடய பாரம்பரியத்   ந்    ம்  அவ ைடய  மாரன்  இேய  
  ஸ்  ன்  இரத்தத் ற் ள்  வந்  ேதவ ைடய   க் ன்ற சைபயாக மாற ேவண் ம் 
என்பதற்காகேவ காத் க் ெகாண்  க் றார.்  “தாகமா  க் றவன் ,  வத்தண்ணீைர 
இலவசமாய் எ த் க் ெகாள்ளட் ம் .” அைத நான்    வ மாக   வா க் ேறன் . ேதவன் தாேம 
அைத ெசய் ம்ப க்  பரி த்த ஆ ைய அ ப்  இ க் றார.் ஆனால் நாேமா நம் ைடய 
சடங் களினாேல உத்தமம் இல்லாமல் ஒ  பாரம்பரியமாக ெசய் ேறாம். ெசய்த பாவத் ற்  
மனம் வ ந்தாமல், உத்தமம் இல்லாமல் அவரிடம் ெசல் ேறாம்.

நான் க ேபார்னியா ல் இ க் ற  ர த்  ெபற்ற நம் ைடய சேகாதரர்கள் நடத் ன 
 ரபலமான  ட்டத் ல்  ஓர ்இர  இ ந்தேபா  இவ் தமாக கவனித்ேதன் .அந்த  ட்டத் ல் இளம் 
வா பர்கள் வ  றைதக் கவனித் க் ெகாண்  ந்ேதன் . நிச்சயமாகேவ அந்த சேகாதரன்  எ த்த 
நிைலையக் கண்  நான்  க ம் ெமச் ேனன் . யாரா  ந்தா ம் அவைரப் பாராட் வார்கள் . 
அவர ் இந்தக் கைட  காலத் ல்  எ த்த நிைலைய பார்க்கக்  ய த ணம் உங்க க்  
இ க் மானால்; நீங்க ம் அவைரப் பாராட்  ர்கள் . அப்ப யாக அந்த மக்கள்  அங்ேக 
 ர்மானத்ைத எ க் ம்ப  ப  டத் தண்ைட ல்  வந் க் ெகாண்  ந்தேபா ; இந்த தமாக 
ெபண்கள்   ங்கம்ைம (ெமல் ம் பைச) அைசேபாட் க் ெகாண் ம், ைபயன்கள் 
ஒ வ க்ெகா வர ் அ த்   ைளயா க் ெகாண் ம், மக்கள்   ரித் க் ெகாண் ம் வந்தைத 
கவனித்ேதன் . பாவத் ற்கான வ த்தத்ேதா , நான் ஒ  பா  என்  உணர்ந்தவர்களாய்  
ேதவனிடத் ற்  வரேவண் ம். ேதவேன, பாவத் ன்  ேவரண்ைடக் ச் ெசன்    ஷர்க ம் 
ஸ் ரீக ம் தங்களின்  பாவ நிைலைய உணரக்  ய பண்ைடயக் கால ெபந்ெதெகாஸ்ேத ன்  
பரி த்த ஆ  ன் எ ப் தைல அ ப் ம் .
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ஏேதா என் ைடய சைபக் ச் ெசன்  என் ைடய ஐக் யத்ைத    த்  ெகாள் ேவன் . 
“என் ைடய அங்கத் னர ் அட்ைட ல் ைகெய த்  ேவன்” என்  ெசால் வ  அல்ல. 
அெதல்லாம் சரிதான். ஆனால் அேத பலைன ேமசன்கள்  அல்ல   ேனாதமான  ட்டத்தாரி ம் 
ெபற் க் ெகாள்ளலாம். ஆனால், ேதவன் மன்னிப் ன்  பரிகாரமா ய இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தத்தண்ைட வ ம்ேபா  அங்ேக    உத்தமத்ேதா ம்  வர ேவண் ம். ேதவன் உத்தமத்ைதக் 
ேகா  றார்.
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அவர ் தன் ைடய ஒேர ேபரான  மாரைனக் ெகா த்  அப்ேபர்ப்பட்ட மகத்தான  ரயத்ைத 
ெகா ப்பாரானால், நாம் அைத ஒ  ேகளிக்ைகக் காரியமாக ஒன்  ேசர்ந் ெகாண்  ஓர ் ர்மான 
அட்ைடைய நிரப்  ட்  எப்ப ப் ெபற  யம்? அ  ேதவ ைடய ேகாரிக்ைகஅல்ல. 
“அள்ளித்  ம்  ைதையச்  மக் றவன்  அ  ெகாண்  ேபா றான் ; ஆனா ம் தான் அ த்த 
அரிகைளச்  மந் க் ெகாண்  ெகம் ரத்ேதாேட   ம்  வ வான் ”. நமக்  அரிகைளச் மந்  
ெகாண்  வ  றவர்கள் ேதைவ.

ஒ   ைச ஒ  ெபரிய   ேசஷக ைடய காைல ண  ஒன் ல் கலந்  ெகாண்  அவர ்
ேப னைதக் ேகட்ேடன் . அவைர எப்ெபா  ேம நான் ெமச் ன ண் . அவர ் தன் ைடய 
ேவதாகமத்ைத எ த்  இப்ப யாய்  “இேதா இ  தான் தரம். ேதவன் இைதத் தான்  ேகா  றார்” 
என்  ெசான்னார். அதாவ  “நான்  ஒ  பட்டணத் ற்  ெசன்  அங்ேக ஒ  எ ப் தைல நடத் , 
இ பதா ரம் அல்ல   ப்பதா ரம் ேபைர  ர்மானம்  எ க் ம்ப  ெசய்ேவன் .  ற  நான்  
அல்ல  ஐந்  அல்ல  ஒ  ேவைள இரண்  வ டங்கள்  க த்  வந்  பார்க் ம்  ேபா , ”என்னால் 
ப ைனந்  அல்ல  இ ப  நபைரக்   ட காண   ய ல்ைல“ என்றார். ெதாடர்ந்  ”பரி த்த 
ப ல் பட்டணத் ற் ள்ளாகச் ெசன் , ஒ வைர மனந்  ம்பச் ெசய்வார ்என்றால், அ த்த வ டம் 
அவர ் வ ம் ேபா ; அந்த ஒ  நபர ்  லமாக அவர்  ப்ப  அல்ல  நாற்ப  ேபைரப் 
ெபற்  ப்பார.் ஆனால் இங்ேக இப்ப  நடந்த  இந்த ேசாம்ேப   ரசங் மார்களாேலேய ஆன . 
அவர்கள் தங்கள்  கால்கைள ேமைஜ ன்  ேமல் ைவத் க் ெகாண்  ெவளி ேல ெசன்  மக்கைள 
சந் க்காதேத அதற்  காரணம்  என்றார்“.
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அவர ் தன் ைடய சேகாதரர்கைளக்   த்  ைதரியமாய் தாக் ப் ேப னைத ம், மற் ம் 
அவ ைடய ேவதைனைய ம் நான் ெமச்  ேறன் . ஆனால் நான்  அவைர இந்தக் ேகள்  ஒன்ைறக் 
ேகட்க   ம்  ேறன்: “ப  ன்   ழாக மனம்மா னவன் ேபாகக்   யப  எந்த சைப ம் அங்  
இல்லாதேபா , அவனிடத் ல் எந்தப்  ரசங்  ேப னான்?
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அப்ப அவன்  ெசயல்படக் காரணம்  என்ன? ப ல் அவ ைடய சம் ரதாயங்களி  ந் ம் , 
அல்ல  அங்கத் னர ்அட்ைட ல்  ைகெய த்  ேபா வ   ந் ம்  ரித்  பரி த்த ஆ  ன் 
ஞானஸ்நானத் ற் ள்ளாக வ நடத் னான் . அப்ெபா   அவ ைடய ஆத் மா அவ்வளவாய் 
ெகா ந்  ட்  எரிந்த . அவன் ெசன்  சாட்  ெகா த்  நடந்த காரியங்கைளச் ெசால் றான் . 
அவ க் ள்ளாக ேதவன் ைவத்த அக் னி னாேல அவ ைடய    ஆத் மாைவ ம் பற்  
எரி ம்ப  ெசய்த . இன்  நமக்  ேதைவ என்னெவன்றால்; ஒ    ஷன்  அல்ல  ஸ் ரீ 
இரட் க்கப்பட்டதற்கான இந்த அைடயாளேம ேதைவ. அவர்கைள கவனித் ப் பா ங்கள் , 
அவர்களால்    ந்தவைர  ரிதமாக ஆத் மாக்கைளப்   க் ம்ப  ெசல்வார்கள் .

ஒ   ைச அந்த ம  ேசவகரிடம் ஒ     ைபயன் உள்ேள வந்  “  வாளர். ம  ேசவகர ்
அவர்கேள?” என்றான்.
51

அதற்  அவர.் “என்ன மகேன” என்றார்.

அதற்  அவன், “உங்க ைடய  ளம்பரப் பலைக  ேழ   ந்   டக் ற ” என்றான்.

அதற்  அவர,்  “சரி மகேன, நன் ” என்  ெசால்  ெவளிேய ெசன்றார.் அப்ெபா   இந்த 
  வன்  தன் ைடய ைககைள  ன்னாக ைவத் க் ெகாண்  அந்த ம  ேசவகைர ேநாக்  
கவனித் க் ெகாண்  ந்தான் . அங்ேக அந்த ெபரிய  த்தைள தகட் னால்  ஆன  ளம்பரப் 
பலைகயான  ம  அ ந்  ற அைர ேல ேபாடப்பட்  ந்த . ம  ேசவகர ் தன் ைடய 
ஆைட ன்  ேமல் அணிந்  ந்த  ணிையக் கழற்  அந்தப் பலைகைய பளபளெவன  ைடத் , 
“மகேன, நீ தவறாய்ச் ெசான்னாய், என் ைடய அைடயாளம் சரியாய் இ க் ற ”, என்றார்.

அதற்  அவன்,  “இல்ைல ஐயா, அதல்ல காரியம்” .  'நான் உங்க ைடய  கச்  றந்த 
அைடயாளத்ைதக்   த் ச் ெசால்  ேறன்“ என்றான் .

அதற்  அவர,் “இ  நான் நான்  ெபற்ற ேல என் ைடய  கச்  றந்த அைடயாளம்” என்றார்.

அதற் அவன் ,  “அ  அல்ல. அேதா அங்ேக   ந்   டக் றைதப் பா ங்கள்” என்றான். 
அங்ேக ஒ  சாக்கைட ல் ஒ    காரன்    ந்  ந்தான் . ஆம் ஐயா, உள்ேள  ற்கப்ப ம் 
ெபா ளான  ஒ  மனிதன்    ெச த் ம் ெசல்வாக்ேக அப்ெபா ளின்   கச் றந்த 
அைடயாளமாய் இ க் ற  என்  கண்டான் .

அப்ப யாக நாம் ஒ  மனிதன் பரி த்த ஆ  ன் ெசல்வாக் ன்   ழாக இ ந்  அவ ைடய 
  யம் பண்ைடய கால ெபந்ெதெகாஸ்ேத அக் னி னால் ெகா ந்   ட்  க் ம் என்றால் , 
அ ேவ அந்த மனிதன் இரட் க்கப்பட்டான்  என்பதற்கான  கச்  றந்த அைடயாளமாய் ேதவன் 
ைவத்  க் றார.் ஆம் ஐயா. அ ேவ  கச்  றந்த அைடயாளம்.

இப்ெபா   இ  எப்ப  நடக் ம்? ஒ  சைப ல் ேசர்ந்  ெகாள்வ னால் அல்ல, ஆனால் 
உங்க க் ப் ப லாக பாவ ல்லாத இேய    ஸ்  ன்   லமாக ெகா க்கப்பட்ட மன்னிப்ைப 
ஏற் க் ெகாள்வ னால் மாத் ரேம அைதப் ெபற் க் ெகாள் ேறாம்.

எந்த ஒ  உத்தம ம் இல்லாமல், பாவத் ற்  வ த்த ல்லாமல் இ ப்ேபாமானால் அவர ்
தன் ைடய   கத்ைத  சடங் களி  ந்  மைறத் க்  ெகாள்வார்  என்  ெசால்   க் றார.்
52
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அவர்க ைடய ெஜபங்கள்  வல்லைமயற்றைவகளான . அவர்கள் நிச்சயமாகேவ ெஜ த்தார்கள். 
அங்ேக ெசன்  ெஜபங்கைள ஏெற த்தார்கள் . ப ைய ெச த் னார்கள் . அ  ஒ  வழக்கமாய் 
மா ப்ேபான .

 ேமாத்ேத : 3-ம் வசனம் (அல்ல ) 3-ம் அ காரத் ல்  றப்பட் ள்ளப , அேத காரியத்ைத 
இந்த கைட  காலத்  ம் ெபற்  ப்ேபாம் என்  உங்க க்  ெதரி மா? ேவதமான ,  “ேம ம், 
கைட  நாட்களில் ெகா ய காலங்கள் வ ெமன்  அ வாயாக. எப்ப ெயனில் , ம ஷர்கள் 
 ணிகர ள்ளவர்களா ம், இ மாப் ள்ளவர்களா ம், ேதவப் ரியரா ராமல் 
 கேபாகப் ரியரா ம்; இணங்காதவர்களா ம், அவ   ெசய் றவர்களா ம், 
இச்ைசயடக்க ல்லாதவர்களா ம், ெகா ைம ள்ளவர்களா ம், நல்ேலாைரப் 
பைகக் றவர்களா ம், ேதவபக்  ன்  ேவஷத்ைதத் தரித்  அ ன் ெபலைன 
ம த க் றவர்களா ம் இ ப்பார்கள்; இப்ப ப்பட்டவர்கைள நீ  ட்   ல . பாவங்களால் 
நிைறந் , பற்பல இச்ைசகளால்  இ ப் ண் , எப்ேபா ம் கற்றா ம் ஒ ேபா ம் சத் யத்ைத 
அ ந்  உணராதவர்களா  க் ற ெபண்   ள்ைளக ைடய   களில் இப்ப ப்பட்டவர்கள்  
 ைழந் , அவர்கைள வசப்ப த் க் ெகாள்  றார்கள்”.

இப்ெபா  ம் சைபயான  அேத சடங் களி ம் சம் ரதாயங்களி ம் ெசல் ம் ேநரமான  
வ ம் என்   ன் உைரத்த  ேபான்  இேதா  ண் ம் வந்  க் ற . ஒ  சம் ரதாயமான 
வல்லைமயற்ற மார்க்கம்.

ஓ‚ அவர்கள்  அைத, 'கம் னிஸ்ட் காரர்கள்' என் ன்றனர். ஆனால் அ  அவர்கைளக்   த் ச் 
ெசால்ல ல்ைல. ேதவபக்  ன்  ேவஷத்ைதத் தரித்  ப்பார்கள்  என்  ெசால்   க் ற . 
அப்ப யானால் அவர்கள்  சைபக்  ெசல் வார்கள் . ஏதாவ  சைபேயா  ேசர்ந்  
ெகாண்  ப்பார்கள். அதன்  ற  அவர்கள்  சைபக்  ேபா றவர்கள் என்  ெபரிய 
ேவஷ ட் மற்றவர்க க் க் காண் த்  ெவளி ேல ேவ   தமான   யத்ைத   ப்பார்கள் . 
அவர்க ைடய ஆத் மா ேல அக் னி இல்ைல. அங்  ஒன் ம் இல்ைல. அவர்க க்  யாைரக் 
  த் ம் கவைல இல்ைல.  “நாங்கள்  இரட் க்கப்பட்டதாக உண  ேறாம்; மற்றவர்கள் 
ேபாகட் ம். எவரா  ம்   ம் வார்களானால்  அவர்கள் மரித் ப் ேபாகட் ம் என்  
ெசால் வார்கள்.
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அ  உண்ைமயான   ஸ்தவம் இல்ைல.   ஸ்தவம் என்ப  இழக்கப்பட்ட சேகாதரைன 
ேத க் கண்   த்  அவ க்  அைதக்   த்  ஏதாவ  ெசய்ய ேவண் ம். நாம் 
இரட் க்கப்பட்ேடாம் என்  ெசால் க்ெகாண்  நம் ைடய ைகையக்கட் க் ெகாண்  ஒவ்ெவா  
ேநர ம் மரித் க் ெகாண்  க் ற   ஷைன ம் ஸ் ரீைய ம் பார்த் க் ெகாண்  க்க 
   மா? ெத க்கள்    வ ம் ஸ் ரீகள் சைபக்  அைர காற்சட்ைடைய ேபாட் க் ெகாண் ம், 
சாயம்   ன  கத்ேதா ம், ைக ல்  கெரட் கைளப ்  த்  ெத  ல்  ன் ம்  ன் ம்  கம் 
  வ ம் சாயம்    பார்ப்பதற்  நரிஅல்ல  ஓநாய்கள்  ேபான்  இ ந்  மற் ம்   ஷர்க ம் 
அ  ேபான்  ேம ம்   மாக ெசன்  சைப ல் ேசர்ந்     றைதக் கண்  அைத   ஸ்தவம் 
என்  அைழத் க்ெகாண் , நீங்கள்  ெமௗனமாய் இ க்க    மா?

பரி த்த ப ல்  சா க் ள்  நடந்  வந்  ப்பாரானால்  என்ன ெசய்  ப்பார?் நான் 
நிைனக் ேறன்    யற்காலம் வ ம்  ன்ேன அவைர  ைறசாைல ல் ேபாட்  ப்பார்கள் . அ  
சரிேய. ஏன் ெதரி மா? அவ ைடய ஆத் மா அவர ் நி த்தக்  டாத அள க்  ேதவ க்காய் 
ெகா ந்   ட்  எரி ம். அ  நிச்சயம். ஆனால் நாேமா சைப ேல ேசர்ந் க்ெகாள்  ேறாம். 
பார்த் ர்களா, பாரம்பரியமான  ேதவ ைடய பார்ைவ ல்  ர்நாற்றமாய்  இ க் ற .
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இன்  நமக்  ேதைவயான  என்னெவன்றால் 'கர்த்தர் உைரக் றதாவ ' என்ப டன்  வந் , 
“நீங்கள்   ர்நாற்றமானீர்கள்” என்     எல்லாவற்ைற ம்   த் ப்ேபா ம்  ர்க்கதரி  
காட்  ல் எ ம்ப ேவண் யதாய் இ க் ற . நம் ைடய ஸ்தாபனங்கெளல்லாம் 
வளர்ந்  ட்டன. சைபகள்  வளர்ந்   ட்டன, அவர்கள்  ேநற்  இ ந்தைத காட்  ம் இன்  சற்  
நன்றாய்  இ க் றார்கள் . ஆனால் நாேமா இந்த அ ைமயான நாற்கா களில் உட்கார்ந்  
மரிப்பைதக் காட்  ம், சந் களில் நின் .  ட்டார ்வாத் யம் ேபாட்  பாடல்கைள இயக்  ேமளம் 
அ த்  நம் ைடய ஆத் மாக்களில்  உண்ைமயான ெபந்ெதெகாஸ்ேத அக் னியான  
ெகா ந்  ட்  எரிவைதேய ேமன்ைமயாகக் க   ேறன் . உலகமான  நம் கால்க க்க  ல்  
மரித் க் ெகாண்  க் ற .

ஆம், ஐயா,

ஆம் ஐயா, ேதவன் ஒ  மன்னிப்ைப ைவத்  க் றார.் அந்த மன்னிப்பான  இேய  
  ஸ்  ன்   லமாக மாத் ரம்  ைடக் ம். கல் , பாரம்பரியம், ஸ்தாபனம்,  ஞ்ஞானம் , 
எ  ேம அந்த இடத்ைத எ த் க் ெகாள்ள   யா . மன்னிப்பான  எப்ெபா  ேம இரத்தத் ன்  
 ழாகத் தான் இ க் ம். பாரம்பரியத் னால்  அல்ல. இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் ன்   லமாக 
மாத் ரம் இ க் ம். நாம் எப்ெபா  ம் சந் க்க   ய ஒேர இடம் அ  மாத் ரேம. அ ேவ 
பா க க்  ேதவனால்  அ ளப்பட்ட வ .
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நான் இப்ப யாய்  ெசால்லட் ம். ஒ  ெமேதா ஸ்ட், பாப் ஸ்ட்,  ரஸ் ேடரியன் ,  த்தரன் , 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் ஒவ்ெவா வ ம் அந்த இரத்தத் ற் ள்ளாக வ ம் பட்சத் ல்  எல்ேலா ம் 
சேகாதரர்களாக  இ ப்பார்கள்.  அதன்   ற  அவர்கள்  ஒ வ க்ெகா வரிைடேய  சச்சர 
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இ க்கா . இல்ைல ஐயா, அவர்கள்  சேகாதரர்களாக இ ப்பார்கள் . அவர்கள் எல்லாவற்ைற ம் 
ஒேர மா ரி பார்ப்பார்கள் . ெமேதா ஸ் கள் பாப் ஸ்ட் ன்  ஞானஸ்நான  ைறைமையக்   த்  
ேப வைத கவனித் ப் பார்ப் ர்களானால்; மற் ம் ஒ த் வர்கள்    த் வத்ைதக்   த் ம், 
  த் வக்காரர்கள்  ஒ த் வத்ைதக்   த் ம் ேப ம் ேபா  அவர்க ைடய      ர்த் க் 
ெகாள்வைத ம் காண் ர்கள் . ஆனால் அவர்கள் தாேம   ைவயண்ைட ல் வ வார்களானால்  
 ற  என்ன நடக் றெதன்  பா ங்கள் .

'....அ  நான் மரிக் ம் மட் ம் அப்ப யாய்  இ க் ம்.
இந்த அற்பமான மழைலப்ேபச் ம்,  க் நா ம்
கல்லைற ல் அைம யாய் இ க் ம்ேபா 
என்ைன இரட் க்கக்   ய, வல்லைம ள்ள,
பண் ள்ள, இனிைமயான பாடைலப் பா  ேவன் .

இன் ர , ஒ வர ் ஒ  ெமேதா ஸ்டாகேவா, பாப் ஸ்டாகேவா,  த்தரனாகேவா, 
 ரஸ் ேடரியனாகேவா யாராக இ ந்தா ம் சரி அவர ்இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் ன்   லமாய் 
என் ைடய சேகாதரனாய்  இ க் றார ்என்  நான்  உங்கள்  மத்  ல் சாட்  ெகா க் ேறன் . ஆம் 
ஐயா, அந்த நப க் ள்ளாக ஏேதா ஒ  காரியம் இ க் ற . அவ க் ள்ளாக இ க் ற ஆ  
அவைன சேகாதரனாக்    ற . அப்ப  இ க் ம்ேபா  அவன் தர்க் க் றவனாகேவா அல்ல  
அ  ேபான்  இ ப்பவனாகேவா இ க்கமாட்டான் . அவன்   ஸ்  க் ள்  சேகாதரனாக 
இ ப்பான் . ேவதத் ல் இ க் ம் எல்லா வார்த்ைதைய ம் அவன்   வா ப்பான் .
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ேவதாகமத்ைத எ  ன பரி த்த ஆ யானவர் தாேம அைத எப்ப  ம த ப்பார?் பரி த்த 
ஆ யானவர் ஒ  மனித க் ள்ளாக   க் ம் பட்சத் ல் “அ  நமக்  அல்ல, அ   ஷர்க க் க் 
ெகா க்கப்பட்ட ” என் எப்ப ச் ெசால்ல    ம்?

“  ம்  ற யாவ க் ம்” என்  இேய  ெசான்னார்.

ேப  .  “வாக் த்தத்தமான  உங்க க் ம், உங்கள்   ள்ைளக க் ம், நம் ைடய 
ேதவனா ய கர்த்தர் வரவைழக் ம்  ரத்  ள்ள யாவ க் ம் உண்டா  க் ற ” என்  
ெசான்னார். ேதவன் யாைரெயல்லாம் அைழக் றாேரா அவர்க க்ெகல்லாம் பரி த்த ஆ ையக் 
ெகா க் றார.்

இங்ேக அவர,்  “எவர்கைள  ன்  த்தாேரா அவர்கைள  ன்ன ந்   க் றார்”.அவர ்
 தலாவ  அவர்கைள நிய த்தார்.  ன் அவர்கள் அைத ஏற் க் ெகாள் றார்கள். “ தாவானவர் 
ஒ வைர அைழக்கா ட்டால்  யா ம் என்னிடத் ல்  வர   யா .  தாவானவர் எனக் க் 
ெகா க் ற யா ம் என்னிடத் ல் வ ம்” என்  இேய    னார.்

நாம் ஏேதா ஒ  உணர்ச் வசப்பட்ட னால் வ  ேறாமா? அல்ல  ஏேதா சைப ல் ேசர்ந்  
அங்கத் னர்களா ம்ப  வ  ேறாமா? அல்ல  பாதாளத் ற்  ெசல்லக்  டா  என்ப னால்  
இங்  வ  ேறாமா? அல்ல  “ேதவன் தன் ைடய ஒேர ேபரான  மாரைன 
  வா க் றவர்க க்  நித் ய  வன் உண்ெடன்ப னால்” அவைர ேந த்  வ  ேறாமா? 
அல்ல  ேதவன் நமக்  ெகா த்த அன் ன்  ப ைய காண் க் ம்ப  வ  ேறாமா?
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ேதவன் வல்லைமயற்ற மார்க்கத்ைத ெவ க் றார.் அவர்க ைடய மார்க்கத் ல் 
வல்லைம ல்ைல. அப்ப   க் ம் பட்சத் ல்  இந்த நாளிேல அவர ் என்ன ெசய்யேவண் ம்? 
ேவதத் ன்  இப்பக்கத் ல்  ர்  த்தங்கள்  மற் ம் எ ப் தல் ெகாண்  வந்தேபா  அ  
அைடயாளங்களினா ம் வல்லைம னா ம்  ஆதரிக்கப்பட்  ந்த .  த்தர் வந்தேபா ம், ெவஸ்  
வந்தேபா ம், மற் ம் எல்லா  ர்  த்தவா கள்  -  ேசன் ,  ன்னி, நாக்ஸ் , ேகல் ன் ,மற் ம் 
யாராக இ ந்தா ம், அவர்கள்  எல்ேலா ம் வந்தேபா  அங்ேக வல்லைமயான  
 ரத் யட்சயமான .ேதவன் இயற்ைகக்  ேமம்பட்டவராய் இ க் ற னால் அவர ்எங்  எல்லாம் 
தன்ைன ெவளிப்ப த்  றாேரா அங்  எல்லாம் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட காரியம் நடந்தாக 
ேவண் ம்.

அந்த நாட்களில்  இேய    ஸ்  னிடத் ல்  வந்த பரிேசயர்கைளப் பா ங்கள். அவர்கள்  
“எங்க ைடய ஆசாரியைனக் காட்  ம் யார ் இனிைமயாய் இ க்க   ம்? என்  ெசால்  
தங்க ைடய ஆசாரிய ைடய எளிைமைய ம் இனிைமைய ம்   த் ப் ேப னார்கள் . 
”எங்க ைடய ஆசாரியைனக் காட்  ம் உயர்ந்தவன்  யார?் நீங்கள்   றந்த ேபா  உங்கைளச் 
சந் க் ம்ப  உங்களிடத் ல்  வ  றார.் உங்க ைடய அண்ைட  ட்டாேரா  சச்சர  இ க் ம் 
ேபா ம் அவர் வந்  அைதத்  ர்த்  ைவக் றார.் அவர ் எப்ெபா  ம் சமாதானத்ைத உண்  
பண்  றவராகேவ இ க் றார.் அவர ் ஒ  அன்பான மனிதன் என்பைத நீங்கள்  
அ ந்  க்  ர்கள். நீங்கள்  ெதால்ைலக் ள்ளா ம் ேபா , அவரிடம் ேபா ர்கள் என்றால் அவர ்
உங்க க்  உத  ெசய்வார.்இப்ப ப்பட்ட அ ைமயான நபைரக்   த்  என்ன“? என்றார்கள் .
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அதன்  ற  இந்த நசேரயனா ய இேய ைவக்   த் ப் ேப ம்ேபா ,  “நம் ைடய 
ஆசாரிய ைடய தகப்பனார ் யார ் என் ம், அவ ைடய வம்சம் என்னெவன் ம் நாம் 
அ ந்  க் ேறாம். மற் ம் அவர ் எந்தப் பள்ளி ல் ப ன்றார ் என்ற அத்தாட்  ம் இ க் ற . 
ஆனால் யார ் இந்த நசேரயனா ய இேய ? அவர ் எந்தப் பள்ளியல் ப த்தார?் அவர ் எந்த 
ஸ்தாபனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்? அவர ் ஏன் எப்ெபா  ம்  ைற   வைதத ் த ர ேவ  எைத ம்  
ெசய்வ ல்ைல?
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நம் ைடய   ர்ந்த கனவானான ஆசாரியைனக்   த்  “நீ  சா னால் உண்டானவன்; நீ 
உன்   தாவா ய  சா னால்  உண்டானவன்; அவன்  ெசய்த  ரிையைய நீ ம் ெசய்வாய்” என்  
எப்ப யாய்ச் ெசால்  றார ்பா ங்கள்? உங்களால் இைவகைள நிைனத் ப் பார்க்க    றதா? 
அவர ்அந்த ேதவாலயத் ற் ச் ெசன்  ஜனங்கைளக்  ேகாபமாகப் பார்த் , ெயேகாவா ேகாரின 
ப கைளெயல்லாம் எட்  உைதத் , உரக்க சத்தமாய்,  “என் ைடய    எல்லா ஜனங்க க் ம் 
ெஜப   எனப்ப ம் என்  எ    க்க ல்ைலயா? நீங்கேளா அைதக் கள்ளர ்
 ைகயாக் னீர்கள்” என்றார்.

இப்ெபா   அவர ் இங்  இ க் ற நம் ைடய ந ன கால சைபக்  வ வாரானால்  என்ன 
ெசய்வார?் இன் ம்   ல ேமைஜகள்  பறக் ம்‚  ல நாற்கா கள்   சப்ப ம்‚ அவர ் அைதக் 
  த் ப் ேபா வார். அ  சரிேய. இன் ம் அேத காரியம் தான் இங் ம் நடக் ம். இேய வானவர் 
ேவதப் ர்வமாக இ க் றைத உங்களால் காண   ய ல்ைலயா. அவேர அந்த வார்த்ைத. அவர ்
எ  ம் எ தேவண் ய அவ யம் இல்ைல. ஏெனன்றால் அவேர வார்த்ைதயாக இ க் றார.் அவேர 
  க் ன்ற வார்த்ைத. ஆனால் மக்கேளா அைத இனங்கண் ெகாள்ளத் தவ  றார்கள்

இேய வானவர் “இந்த அைடயாளங்கள்   ன்ெதாட ம்,” என்  இந்த ஆ ர்வாதங்கைள    
உலகத் ற் ம் வாக் த்தத்தம் பண்ணி  க்க; மற் ம் அவர ் அைழக் ற யாவ க் ம் அன்  
பரி த்த ஆ யானவர் எப்ப  இறங் னாேரா அந்தப்ப ேய  ட்டவட்டமாக நிைறேவற்ற எப்ப  ஒ  
மனிதன் தான்   ஸ்தவன்  என்  ெசால் , பரி த்த ஆ  எனக் ள்  இ க் றார ்என்  ெசால் , 
அவ ைடய வார்த்ைதைய ம த க்க    ம்? பரி த்த ஆ யானவர் எப்ெபா  ம் ேதவ ைடய 
ஒவ்ெவா  வார்த்ைதக் ம்  'ஆெமன் ' என்  ஆேமா ப்பார். அ  நிச்சயமாக சரி தான்.
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ஓ, என் சேகாதரேன‚ நம் ைடய கல்  அைமப்பான  நம்ைம அ   ந்  அ க  ரம் 
ெகாண்  ேபாய் ட்ட . நம் ைடய ஸ்தாபனங்கள்  நம்ைம   ஸ்    ந் ம்; ஒ வரி  ந்  
ஒ வைர ம்  ரித் ப் ேபாட்ட . இ ப்  ம் அவர்கள் அைதத் ெதாடர்ந்  ெசய்  
ெகாண்  ப்பார்கள். நீங்க ம் ெகா க்கப்பட்ட ப  க் ப் ப லாக ேவெறான்ைற எ ப் ர்கள்  
என்றால், அ   ண் ம் ஒ  அத்  இைலையத் த ர ேவெறான் ம் இல்ைல. ேதவன் அைத 
நிராகரிக் றார். ஆனால் சைபயான  இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் ன்   ழாக வந் , பரி த்த 
ஆ  ன் அைடயாளம் அவர்கள்  ேமல் இ க் மானால் , அப்ெபா   நீங்கள்  சேகாதரத் வத்ைத 
ம ப  ம் காண் ர்கள். நீங்கள்  வல்லைம னால் நிைறந்த சைபையப் பார்ப் ர்கள். நிச்சயமாக 
பார்ப் ர்கள்.

ேதவன் வல்லைமயற்ற மார்க்கத்ைத ெவ க் றார.் அ ேல வல்லைம இ க்க ேவண் ம்‚ 
நிச்சயமாகேவ இ க்கேவண் ம். அ  மனிதைனப் பாவத்   ந்  இரட் க் ம் வல்லைமயாக 
இ க்கேவண் ம். அ  இேய    ஸ்  வாக் த்தத்தம் பண்ணின அற் தங்கைள ம் 
அ சயங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் நிைறேவற்  ற வல்லைமயாக இ க்கேவண் ம். 
அவர்கள் ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமலாக, சரியாகக்   ைவத்    வா த்தேபா  
அ  ைடய இலக்ைக அவர்கள் அைடந்தார்கள். நீங்க ம் அேத  தமாக ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ன்  ேமலாக   ைவ ங்கள் . அப்ெபா   அ  ம ப  மாக அ  ைடய இலக்ைக 
அைட ம். அ  அப்ப ேய நடந்ேத ம். ஏெனன்றால் அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம், 
மாறாதவரா  க் றார். ேதவ க்  வல்லைமயற்ற மார்க்கத் ன்  ேமல்   ப்பம் இல்ைல. 
ேதவ க்  அ  ேதைவ ல்ைல. ேதவன் காரியங்கைளச் ெசய்ய   ம்  றார.் அவர ் தாம் 
  க் றார ்என்பைதக் காட்ட   ம்  றார.் நம் ைடய நம் க்ைகெயல்லாம் உ ர்த்ெத தலாக 
இ க் ற . அ  சரிதாேன? நம் ைடய   யத் ன்  நம் க்ைக உ ர்த்ெத தேல‚ இேய  
  ஸ்  ன்  உ ர்த்ெத தேல நம் ைடய நம் க்ைக.
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பா ங்கள், ேதவன் தாேம தன் ைடய சைப ல்  ரிைய ெசய்ய   ம்  றார.்  “இேதா, 
உலகத் ன்     பரியந்தம் சகல நாட்களி ம் நான்  உங்க டேன  டஇ க் ேறன். என்ைன 
  வா க் றவன்  நான் ெசய் ற  ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான்” என்  இேய  ெசான்னார். 
மற் ம் ேயாவான்  1 4 : 1 2  “நான் ெசய் ற  ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான் , இைவகைளப ்
பார்க்  ம் ெபரிய  ரிையகைள ம் ெசய்வான்; ஏெனன்றால் நான் என்  தா னிடத் ற் ப் 
ேபா ேறன் .” இப்ெபா ேதா சைபயான  அைத ம க்க  யற் ப்பதன்   லம் அ கமான 
உ ப் னர்கைளப் ெபற ம் அ கமாகப் ேபர ் ரஸ்தாபத்ைதப் ெபற ம் வ  ண்டாக்  ற .
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நான் இப்ெபா   உங்கைள ஒன்  ேகட்கட் ம். ேதவன் தன் ைடய சைப ல்  ரிைய ெசய்ய 
  ம்  றார.் ஆனால் சைபேயா தங்க ைடய ேகாட்பா களினாேல  ரிைய ெசய்ய 
  ம்  ற . மற் ம் இரண் ேம ஒேர சமயத் ல்  ரிைய ெசய்ய   யா . நீங்கள்  
ேகாட்பா களி  ந்   ல    ஸ்  க் ள்   ரேவ க்கேவண் ம். இைத நீங்கள்  எப்ப ச ்
ெசய்ய    ம்? உத்தம இ தயத்ேதா  அந்த இரத்தத்ைதப்   , இேய    ஸ்  ன்  ேமலாய்க் 
கரத்ைத ைவத்  ேதவ க்   ன்பாக உண்ைமயான இ தயத்ேதா  தன் ைடய தவ கைள 
அ க்ைகெசய்  பரி த்த ஆ  னால்  றக் ம்ேபா , அவர ்இரத்தத்ைதப் பார்க் ம்ேபா  அவர ்
ெசான்ன  ரகாரமாக அவ ைடய  ரிையகள்  அவைனப்  ன்ெதாட ம். ஆம், சைபயான  
அங்கத் னர்கள் எண்ணிக்ைகைய அ கப்ப த் ம்ப யாய்  அவர்க ைடய ேகாட்பா கள்  
 லமாய்க்  ரிைய ெசய்ய   ம்  ற . ஆனால் ேதவேனா இரத்தத் ன்  வல்லைம னாேல 
  ஸ்தவர்கள் ம ப  ம்  றக் ம்ப யாய்  ரிைய ெசய்ய   ம்  றார.் அ  தான் 
 த் யாசம்.
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நீ ஒ  ேகாட்பாட்ைட ஏற் க் ெகாள்ளேவண் ம் என்றால் பரி த்த ஆ ைய ம் அவ ைடய 
வல்லைம ள்ள  ரிையைய ம் நிராகரிக்க ேவண் ம். நீ ஒன்ைறப்ெபற் க் ெகாள்ள 
மற்ெறான்ைற நிராகரிக்க ேவண் ம். நீ   ஸ்தவனாக இ க்க   ம் னால்; ஒ   ைழைய 
ஏற் க்ெகாள்வதற்   ன்பாக சத் யத்ைதப் பார்க்க ேவண் ம். நீ அைதக்  கடந்  ேபாக   யா . 
ஒ   ைழைய எ த் க் ெகாள்வதற்   ன்பாக ேதவ ைடய வாக் த்தத்தங்கைளத் தள்ளிப் 
ேபாடேவண் யதாய்  இ க் ற . ஏெனன்றால்  வப்   ளக்கான  எப்ெபா  ேம “இ  
அவ ைடய வார்த்ைத” என்  பளிச் ட் க் ெகாண்  க் ம்.

நீங்கள் ,  “அ  ேவ  ஒ  நா க் ரிய ” என்  ெசால்லலாம் . ஆனால் அ  இந்த 
நா க் ரியேத. ஏெனன்றால்   ஸ் ேவ வார்த்ைதயாய் இ க் றார.் அ சரிதாேன? (சைபேயார ்
ஆெமன்  என் ன்றனர்) ேயாவான்  1 -ம் அ காரத் ல்:  “ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த 
வார்த்ைத ேதவனிடத்   ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனா  ந்த ... அந்த வார்த்ைத மாம்சமா , 
நமக் ள்ேள வாசம் பண்ணினார்”. இன் ம் ேவதமான ,  “அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம், 
மாறாதவரா  க் றார்” என்  ெசால்  ற . ஆகேவ   ஸ்  வார்த்ைதயாய் இ க் றார ்
என்றால், ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்த ம் உண்ைமயானதா ம். ஏெனன்றால் அ  ேநற் ம், இன் ம், 
என் ம், மாறாத மா  க் ற . அ  அப்ப த் தான் இ ந்தாக ேவண் ம். இைத நம் வதற் ம் 
ெசயல்ப த் வதற் ம் ம ப  ம்  றத்த ன்    வாசம் ேதைவயாய் இ க் ற . நீங்கள்  அைத 
ெவ ம் உங்க ைடய பாரம்பரியங்களினால் ெசய்ய   யா . அந்த தமாக அ   ரிைய 
ெசய்யா . அந்த இரத்தத்தண்ைட ல்  க நிச்சயத்ேதா  வரேவண் ம்.
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ஏசாயா இஸ்ரேவலர்களிடத் ல் நீங்கள்  உங்க ைடய பாரம்பரியத் னாேல உங்க க்காகக் 
ெகா க்கப்பட்ட ப  ைய மா ப த் னீர்கள் என்  உைரத்த  ற  அங்ேக ேவெறா   ர்க்கதரி  
ேதான் னார்.  (நான்   க் றதற்   ன்பாக இைதச் ெசால்லட் ம்). இன்ெனா  மகத்தான 
 ர்க்கதரி யா ய ேயாவான்  ஸ்நானகன்  காட்  ேல எ ம் னான். அவன் இஸ்ரேவலர்கைள 
மாத் ரம் ஆட் க் ட் யானவர் இடத் ல்  வ நடத்த ல்ைல;   ந் ேபான ஆதா  ைடய 
இனத்தார் யாவ க் ம் ஆட் க்  ட் யானவைரச்  ட் க் காண் த்தான் . அவன் ேதவன் ஒ  
ஆட் க்  ட் ைய அ ப்பப ்ேபா றார்; இந்த ஆட் க் ட் யான   றஜா யா க் ம்,  த க் ம் 
மற் ம் அவரிடத் ல் வ  ற யாவ க் ம் உண்  என்றான்.
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அவன் ெசால்  அ க நாட்கள்  இல்ைல, அந்த ஆட் க் ட் யான  ப  டத் ன்    ைவ ேல 
அ க்கப்பட்  அவ ைடய இரத்தமான   ந்தப்பட்ட . அதன்  ற  பரி த்த ஆ யானவர்   ம்ப 
வந்தார். இப்ெபா   அந்த பழைமயான  லங்கா ய ஆட் க் ட் யான  மரித்த ேபா , அந்த 
 லங்  ைடய ஆ யான  மனிதன் ேமல்   ம்ப வர  யா . ஆனா ம் அந்த இரத்தமான  
ேதசெமங்  ம்  சப்பட்  ந்த . இப்ெபா ேதா  ந்தப்பட்ட ஆட் க்  ட் யானவ ைடய 
இரத்தமான  ஆதா  ைடய இனத்தார் யாவ க் ம் ெகா க்கப்பட் ள்ள . அ  ைடய 
அைடயாளமாய் அ  பரி த்த ஆ  ன்  பத் ேல ப  ெச த்  றவர்கள்  ேமல் வந்  க் ற . 
அைதத்தான்  ேதவன் ேகா  ன்றார். அந்நாளி ம் அைதத்தான்  ெசய்தார்கள். இந்நாளி ம் அைதத் 
தான் ெசய்ய ேவண் ம்.

இப்ெபா   இங்ேக யாராவ  பாவத் னால் பாரப்பட் , தவ  ெசய் ர்கள் என்ற 
உணர் ற் ள்  வ  ர்களானால்; கவனி ங்கள் , இங்ேக மன்னிப்  இ க் ற . அந்த 
மன்னிப்பான  ேதவ ஆட் க் ட் யானவர்  லமாய்க் ெகா க்கப்பட்  க் ற . நீங்கள்  அைத 
  வா க்  ர்களா? (சைபேயார ்ஆெமன்  என் ன்றனர்) அ  ஆட் க் ட் யானவர் இரத்தத் ன்  
 லமாக வ  ற .

ஒ   ைச என்னிடம் ஒ  கைத ெசால்லப்பட்  ந்த . அ  எனக்   க ம் உத யா  ந்த . 
ஒ வன்  தன் ைடய    வய ேல கடத்தப்பட்  ந்தான் . நான் நிைனக் ேறன்  நீங்கள்  எல்ேலா ம் 
ேவதாகம வரலாற்ைற ம் மற் ம் சைப வரலாற்ைற ம் ப த்  ப் ர்கள்  என்  நிைனக் ேறன் . 
அ  பாக்ேஸ என் ... அல்ல அ  அவர ் அல்ல. அ  நி யா  தா அல்ல  ெச ன்ட ்
ேபட்ரிக்  ைடய வாழ்க்ைக என்  நிைனக் ேறன் . ெச ன்ட ் ேபட்ரிக் அவர்க க் ச ்
ெசால்லப்ேபானால்  அவ க்  இந்த ெபயர ்உண்ைமயான ெபயர ்அல்ல. அவ ைடய உண்ைமயான 
ெபயர ்  ஸ்காட். அவர ் ஒ   ட்டகடல்  ெகாள்ைளயர்களால்  கடத்தப்பட் ; காட் பன்  
வளர்க் றவனிடத் ல்  ற் ப் ேபாட்டார்கள்.
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மற் ம் இந்தக் கைத இந்த  தமாகச் ெசால்லப்பட்ட . அந்தச்   வன்  கடத்தப்பட்  
கப்ப ேல ேவைல பார்த் க் ெகாண்  ந்தான் . அப்ெபா   அங்  ந்த வயதான கப்பல் ேகப்டன்  
ஒ  நாளில்  யா ப்பட்  மரிக் ம் த வா ல் இ ந்தார.் நைரத் ப் ேபான தா ேயா  இ ந்த 
அந்தக் கப்பல் ேகப்டன்  ந க்கட ேல  க ம்  யா ப்பட்டவராயத்; தன் ைடய அைற ல் 
 டந்தார். அவர ் தன் ைடய உத க்காரர்கைள அைழத் ,  “உங்களிடத் ல்  ேவதாகமம் 
இ க் றதா?. ஏெனன்றால் நான்    வயதாக இ ந்தேபா , ஒ    ஸ்தவனாக 
வளர்க்கப்பட்ேடன் . இப்ெபா ேதா நான் மரிக் ம் இந்த ேநரத் ல்  இவ் தமாக மரிக்க 
  ம்ப ல்ைல. நீ ேதவ ைடய ேவதாகமத்ைத ெபற்  க் றாயா? இங்  க் ற யாராவ  
ேதவ ைடய ேவதாகமத்ைத ெபற்  க்  ர்களா?” என்  ேகட்டார.்

கைட யாக,  ட்டத் ல்  இ ந்த ஒ     ைபயன் எ ம் ,  “ஐயா, நான்  ேவதாகமத்ைதப் 
ெபற்  க் ேறன் . நான் எப்ெபா  ேம ேவதாகமத்ைத என்ேனா  எ த் ச் ெசல் ேவன் . நான் 
ஒ    ஸ்தவன்” என்றான்.

65



19மன்னிப் 

அதற் க் கப்பல் ேகப்டன் , “இங்ேக வா மகேன. நீ எப்ெபா  ம் ேவதத்ைத உன்ேனா   மந்  
ெசல் வாயா?.” என்றார்.

அவேனா,  “ஆம், என் ைடய தா ம் தகப்பனா ம்   ஸ்தவர்கள் . மற் ம் என் ைடய 
  யத்ைத நான்   வனாக இ ந்தேபா    ஸ்  க்  ஒப் க் ெகா த்ேதன் . அ  
 தற்ெகாண்  நான்  எங்  ெசன்றா ம் அவ ைடய வார்த்ைதைய எ த் ச் ெசல் ேவன் , அைத 
என் இ தயத் ேல ைவத்  க் ேறன் ”, என்றான்.

அதற்  அவர,்  “மகேன, நான் மரிப்பதற்   ன்பாக அ   ந்  ஏதாவெதான்ைற எனக்  
வா ”, என்றார்.

அந்தச்   ய ைபயன் ஏசாயா:  53:5-ஐ எ த்  இப்ப யாய் வா த்தான்:  “நம் ைடய 
  தல்களினி த்தம் அவர ் காயப்பட் , நம் ைடய அக் ரமங்களினி த்தம் அவர ்
ெநா க்கப்பட்டார;் நமக் ச ் சமாதானத்ைத உண் பண் ம் ஆக் ைன அவர ் ேமல் வந்த ; 
அவ ைடய த ம் களால்  ணமா ேறாம்”.

அைத வா த்த  ற , அந்த வயதான கப்பல் ேகப்டன் , “ெதாடர்ந்  வா ப்பாயா?” என்றார்.

அதற்  அந்தச்    ைபயன், “நான் ஒ  காரியத்ைதக்  றலாமா”? என்றான் .

அதற்  அந்த வயதான கப்பல் ேகப்டன்    வனிடத் ல் ,“  ”, என்றார்.

அதற்  அவன்,  “என் ைடய   ஸ்தவத் தாய், நான் அவர்களிட  ந்  கடத்தப்ப வதற்  
 ன்பாக, இந்தக்   ப் ட்ட ேவத வசனத்ைத அ கமாய் வா த் க் காண் த்  க் றார்கள் . 
மற் ம் அவர்கள் அைத எப்ப  வா த்தார்கள்  என்  ெதரி மா?” என்றான்

அதற்  அந்த கப்பல் ேகப்டன் , “இல்ைல மகேன ேகட்ட ல்ைல, உன் ைடய   ஸ்தவத் தாய் 
வா த்தைதப் ேபால் வா க்கக் ேகட்க   ம்  ேறன்”, என்  ெசான்னார்.

அதற்  அவன்,  “இேதா இந்த தமாகக் தான் வா த்தார்கள்:  ல்  ப் ட்ஸ்  
  தல்களினி த்தம் அவர ்காயப்பட் ,
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 ல் ப் ட்ஸ்  அக் ரமங்களினி த்தம் அவர ் ெநா க்கப்பட்டார;்  ல்  ப் ட்ஸ்க்  
சமாதானத்ைத உண் பண் ம்  ஆக் ைன அவர ்ேமல் வந்த ; அவ ைடய த ம் களால்  ல்  
ப் ட்ஸ் ணமா னான்“.

அதற்  அந்த வயதான கப்பேலாட் , “நான் அைத ேந க் ேறன் . நான் அைத ேந க் ேறன்”. 
ஓ‚ என் ைடய ெபயர ்மாத் ரம் அ ேல ெபா த்தப்பட்  வா க்கப்ப ம் என்றால். மகேன, அைத 
உன்னால்    ம் என்  நிைனக் றாயா? என்றார்.

அதற்  அவன,  “நான்  யற்  ெசய் ேறன்”, என்  ெசால் ;  “ஜான்  வார்ட்ஸ்  
  தல்களினி த்தம் அவர ் காயப்பட் ; ஜான்   வார்ட்ஸ்  அக் ரமங்களினி த்தம் அவர ்
ெநா க்கப்பட்டார;் ஜான்  வார்ட்ஸ்க்  சமாதானத்ைத உண் பண் ம் ஆக் ைன அவர்ேமல் 
வந்த ; அவ ைடய த ம் களால் ஜான்  வார்ட்ஸ்   ணமானார்”, என்றான்.

அவ ைடய தா  ல் கண்ணீர ் வ ந்  ெகாண்  க்க,  “என் ைடய ஆைடகைளக் 
ெகா ங்கள். இேய    ஸ்  என்ைன  கமாக் னார். என் ைடய   யத்ைத அவ க்  ஒப் க் 
ெகா க் ேறன்”, என்  ெசான்னார். பா ங்கள்?

ஓ, நண்பேன‚ நீ மாத் ரம் உன் ைடய ெபயைரப் ேபாட்  வா ப்பாய் என்றால்; ஓ நான்  
என் ைடய ெபயைரப் ேபாட் , “ ல் யம்  ரான்ஹாம்   தல்களினி த்தம்  அவர ்காயப்பட் ; 
 ல் யம்  ரான்ஹாம் அக் ரமங்களினி த்தம்... சைப னி த்தம் அல்ல. ேகாட்பா களினால் 
அல்ல. ஆனால் நம் ைடய அக் ரமங்களினி த்தம் அவர ் ெநா க்கப்பட்டார;் நமக் ச் 
சமாதானத்ைத உண் பண் ம் ஆக் ைன அவர ் ேமல் வந்த ; அவ ைடய த ம் களால்  
 ல் யம்  ரான்ஹாம்  ணமானார்”. ஓ நாம் மாத் ரம் நம் ைடய ெபயைர அ ேல இைணத்  
அைத உத்தமத்ேதா  வா ப்ேபாம் என்றால், நிச்சயமாகேவ அ  தான் காரியம். நம் ைடய 
  தல்களினி த்தம் அவர ் காயப்பட் ; நம் ைடய அக் ரமங்களினி த்தம் அவர ்
ெநா க்கப்பட்டார ்என்  நம் ைடய ெபயைர அ ேல இைணத்  உண ம்ேபா ; அவர ்ெகா த்த 
மன்னிப்ைப ஏற் க்ெகாள்வதா ம் .
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எ ேரயர் 9 : 1 1 -ல் இன்ெனா  காரியத்ைதப் பார்க் ேறாம். அதாவ  மன்னிப்பான  
பரி த்தத்ைத உண்  பண்  ற னால்  ஆரா க் றவர ் தன் ைடய ெசத்த 
பாரம்பரியத்   ந்   த் கரிக்கப்பட்டவராய்  பாவத் ன்   ற்ற உணர்  இல்லாத 
 ந்ைதஉைடயவராய் இ க் றார.் உண்ைமயாகேவ இரத்தத் ன்   ழாக வ ம்ேபா  ெசத்தப் 
பாரம்பரியங்களி  ந்  நம்ைம  த் கரிக் ம். ேவதாகமத் ல் , எ ேரயர் 9 -ல் கவனி ங்கள்: 
“உங்கள்  மனச்சாட் ைய ெசத்தப் பாரம்பரியங்களி  ந்   த் கரிப்ப ...”
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நீங்கள்  அைத ெசய்  அந்த இரத்தத் ன் ழாக வ ம்ேபா  நீங்கள்  ஒ  பாப் ஸ்ட் 
என்பைதேயா, ெமத்ேதா ஸ்ட் என்பைதேயா அல்ல  ஒ  ெபந்தெகாஸ்ேத என்பைதேயா; எ வாய் 
இ ந்தா ம்  சரி,  நீங்கள்  அைத  மறந்   ங்கள் .  அந்த  ெசத்த  பாரம்பரியங்கைள  மறந் 
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இரத்தத் ற் ள்ளாக வா ங்கள். அதற் ள்  வா ங்கள் .

உங்க ைடய ெபயைர அ ேல இைணத்  வா த்த  ற  இராப்ேபாஜனபந் க்  வந் ; யார ்
சரி என் ம் யார ் தவெறன் ம்  கண்ட  ங்கள் . அ   டப்பட்ட இராேபாஜனமா இல்ைலேயா; 
அப்ப யாக வ ம் பட்சத் ல்  உங்க ைடய சேகாதரைன ெவளிேய தள்ள    மா என்  
பா ங்கள். உங்களால்  அைதச் ெசய்ய   யா . உங்களால் அைதச் ெசய்யேவ   யா . 
உங்க க் ள்ளாக இ க் ற ஏேதா ஒன்  நீங்கள்  அப்ப ச் ெசய் ம்ப  அ ம க்கா . ஏேதா 
ஒன்  இ க் ற  பா ங்கள் . உங்க ைடய ெபயர ்அந்த வசனத்ேதா  வா க்கப்பட்டா ற் . 
ஆைகயால், அப்ப  உங்களால் ெசய்ய   யா . அ  உங்கைளப் பரி த்தப்ப த் ம். உங்கைள 
 த் கரிக் ம்.

அ  கத்ேதா க்க பா ரியாராக இ ந்தா ம் சரி,  ரஸ் ேடரியனாக இ ந்தா ம் சரி, யாராக 
இ ந்தா ம் சரி,   ைவயண்ைட ல்  அவைர நிைன   ர்ந்தவர்களாய்  ழங்கால்  
ப  டேவண் ம். அந்த மனிதன் வந்  அவ ைடய ெபயைர அ ேல ேபாட்  இந்த  தமாய் 
வா க்கட் ம்;  “இந்த ஆசாரிய ைடய   தல்களினி த்தம் அவர ் காயப்பட் ; ெமத்ேதா ஸ்ட் 
  தல்களினி த்தம் அவர ் காயப்பட் ; இன் ம் பாப் ஸ்ட், ெபந்ெதெகாஸ்ேத 
  தல்களினி த்தம் அவர ் காயப்பட் ” என்ன அ ?   தல்க க்காகக ் காயப்பட்டார.் 
“என் ைடய ெபயர,் உங்க ைடய ெபயர,் யாரா  ந்தா ம் சரி, அைத   வா ப்ேபாம். 
ேகாட்பா கள் என்ன ெசால்  றேதா அைத அல்ல. வார்த்ைத என்ன ெசால்  றேதா அதற்காக 
ஒ  த்    ைவயண்ைட ல்  ஒன்றாய்   ழங்கால்  ப   ேவாம். நாம் அைனவ ம்  
சேகாதரர்கள்.
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ஆம், அந்த பாரம்பரியங்களி  ந் , அந்த ெசத்த  ரிையகளி  ந்  நாம் 
 த் கரிக்கப்பட்  ப்ேபாம். அங்ேக நாற்ப  மாநில  ரஸ் ேடரியர்கள்    இ க்கலாம்; 
நாற்ப   ரதான ஆசாரியர்கள்    இ க்கலாம்; கார் னல்கள் , ேபராயர்கள்  மற் ம் ேபாப் 
இன் ம் அ  ேபான்  இ க் றவர்கள்   ச்ச ட் ,  “அவர்கேளா  ேசர்ந்  உன்ைன 
அ  ப்ப த்தாேத” என்பார்கள் .

ஆனால், நீங்கேளா உங்க ைடய சேகாதரேரா  உங்கள்  கரங்கைளப் ேபாட்  
அைணப் ர்கள். அ ல் உண்ைமயான காரியம் இ க் ற . நீங்கள்  அவரிடம் எந்த  தமான 
மன்னிப்ைப உங்கள்  பாவ நிவர்த் க்காகப் ெபற்  க்  ர்கேளா; அேத  தமாக அவ ம் 
ெபற்  க் றார.் இப்ெபா   நீங்கள்  சேகாதரர்களாக இ க்  ர்கள் . அ  இன் ம் ஒ  
சேகாதரனிடம் ெந ங்  இ க் ம்ப  ெசய் ம். அப்ெபா   ஏேதா ஒ  காரியம் உங்கைள 
இன் ம் ேதவனிடத் ல்   ட் ச் ேசர்க் றதாய் இ க் ற . அ  மட் ம் அல்லாமல், நீங்கள்  
ேதவனிடத் ல்   ட் ச் ேச ம் ேபா , நீங்கள்  ஒ வ க்ெகா வர ்ெந ங்  இ ப் ர்கள்.  “நீங்கள்  
காண் ற சேகாதரைன ெவ த்  அல்ல  இகழ்ந் , காணாத ேதவைன ேந க் ேறன்  என்  
ெசால் வெதப்ப ? அப்ப ெயன்றால் நீங்கள்  ஒ  ெபாய்யன் . உங்களிடத் ல்  உண்ைம இல்ைல.

ஆனால் நாம் மாத் ரம் நம் ைடய பாவங்கைளக் க   ற இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தத்தண்ைட வ ேவாமானால் நாம் எல்ேலா ம் சேகாதரர்களாேவாம். நமக் ள்  எந்த 
ேவற் ைம ம் இரா . நம்ேமல் இ க் ற  ட்       (brand) எல்லாம் ஒ  ெபா ட்டாக 
இ க்கா .

ஒ   ைச நான் அந்த கால்நைடகைளப் பார்த் க் ெகாள் ம் பணி ல் இ ந்த ேபா , ஒ  
வா ற் கதைவக் கடந்  வந்த சம்பவத்ைத இங்  க் ற ஒ  சேகாதரனிடம் ெசால் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . அந்த கால்நைடகள்  வசந்த காலத்தன்  அதற் ள்ளாக ேமய வ ம் ேபா , அந்த 
காட் லாகா அ காரி அைவகளின்  ேமல் ஒ  அைடயாளமான  க்   ட்ைடப் ேபா வான். 
அப்ப ேய உள்ேள வ வைதக் கவனித் க் ெகாண்  ப்பான் . அைவகேளா பல்ேவ  வைகையச் 
ேசர்ந்ததாய் இ க் ம். ஆனால் அவன் ஒ  ேபா ம் அ  எந்த வைகையச ் ேசர்ந்த  என்  
பார்க்கமாட்டான் . அவன் எப்ெபா  ேம அந்த    ட் ன்  இரத்த அைடயாளத்ைதேய பார்ப்பான் . 
அ    ைமயாக “ யர்ஃேபர் ன் ” கலப்பட ல்லாத இரத்த இனமாக இ க்கேவண் ம். 
இல்ைலெயன்றால் அைவகள்  அராபாேஹா காட் ற் ள்ளாகப் ேபாக “ யர்ஃகேபர் ன் ” சங்கம் 
உள்ேள ேமய அ ம க்கா . அ   ற்  மாக “ யர்ஃேபர் ன்” கலப்பட ல்லாத இனமாக 
இ க்கேவண் ம்.
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அந்த  தமாகத் தான் இந்தக் கைட க் காலத்  ம் இ க் ம் என்  நம்  ேறன் . அவர,்  “நீ 
ெமேதா ஸ்டா? பாப் ஸ்டா?” என்  ேகட்கமாட்டார.் அ  தான்  இன்ைறக்  இ க் ற ெபரிய 
ேகள் யாய் இ க் ற . “நீ எந்த வைக னைரச் ேசர்ந்தவன்? நீ ெமேதா ஸ்டா? பாப் ஸ்டா?
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நான், “இல்ைல” என்ேபன் .

அப்ப ெயன்றால், நீர ்எந்தக்  ட்டத்தாைரச் ேசர்ந்தவர்? நீர ்ஒ   ரஸ் ேடரியனா?  த்தரனா? 
நசேரயனா? ெபந்ெதெகாஸ்ேத னரா? என்  ேகட்பார்கள்.

நான், “இல்ைல” என்ேபன் .

“அப்ப ெயன்றால், நீர ்யார?்

“நான் ஒ    ஸ்தவன்”.
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ஒ    ஸ்தவன்  அந்த இரத்தத் ற் ள்ளாக, இரத்த அைடயாளத்ேதா  இ ப்பான் . 
அப்ப ெயன்றால் அந்த இரத்தத் ன்   ழாக இ க் ம் ஒவ்ெவா  சேகாதர ம் சேகாதரி ம்  
என் ைடய சேகாதர சேகாதரிகளாய் இ க் றார்கள் .   ஸ்  க்   ன்பாக  க 
உத்தமத்ேதா ம் இ க்கேவண் ம். ஆசாரியர்களானா ம்,  ரசங் யாக இ ந்தா ம் சரி, யாராக 
இ ந்தா ம் சரி, அந்த ப  ன்  ேமலாக ைகைய ைவத்  “ஓ ேதவேன நாங்கள்  
 ற்றப்ப த்தப்பட்ட பா கள் உம் ைடய இரக்கத் ற்  நாங்கள்  அ கைதயற்றவர்கள் . ஆனால் 
நீர ் எங்க க்காக நாங்கள்  மரிப்பதற் ப் ப லாக உம் ைடய  மாரைன அ ப் னீர.்அைத 
நாங்கள்    வ மாய் ஏற் க் ெகாள்  ேறாம்” என்  ெசால்லேவண் ம்.

அப்ப யானால் நாம் சேகாதரர்களாக இ ப்ேபாம்

எல்லா தர்க்கங்க ம் ேபாய் ட்ட  எல்லாம்  ேபாய் ட்டன. நாம்   வ மாக 
மன்னிக்கப்பட்ேடாம். நீங்கள்  மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக, பாரம்பரியத்   ந் ம், 
பாவத்   ந் ம் க வப்பட்டவர்களாகக் கடந்  ேபாங்கள் . பைழயைவகெளல்லாம் 
ஒ ந் ேபா ன, எல்லா பைழய தர்க்கங்க ம் ஒ ந் ேபா ன எல்லா பாப் ஸ் க ம், 
ெமத்ேதா ஸ் க ம்,  ரஸ் ேடரியன ம் ஒேர இரத்தத் னால் க வப்பட்  
சேகாதரர்களா ேறாம். பாரம்பரிய தர்க்கங்க ம்  கடந்  ேபாய் நாம் எல்ேலா ம் இங்  
ஐக் யங்ெகாள்ள    ம். அங்  மாத் ரேம எல்ேலா ம் ஐக் யங்ெகாள்ள   ம்.
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நான் இந்த      ேசஷ  யாபாரிகள்   ட்டத் ல்  அெமரிக்க ஐக் ய ேதசத் ல்  க ம் 
 ர த்  ெபற்ற  ல  ரஸ் ேடரியர்கள் நின்  அவர்களால்   ந்தவைர பலமாகச் 
சத்த   றைத ம் அன்னியபாைஷ ல் ேப  றைத ம் ேகட்  க் ேறன் .  ம்  ர ன் - 
எத்தைன ேபர ் அவைர சந் த்  க்  ர்கள்? அவர ்  ரஸ் ேடரியர்களிேல  க ம்  றப்  
வாய்ந்தவர். அவர் அெமரிக்க ஐக் யேதசத் ேல  க ம்  ர த் ெபற்ற  ரஸ் ேடரியன்  
சைபக் ப் ேபாதகராக இ க் றார.் அவர ் இங்ேக வந்  ஆ  னால்  நடனமா , 
அன்னியபாைஷ ல் ேப னார.்  த்தர்கள் , ெமேதா ஸ் கள்,  ரஸ் ேடரியர்கள்  மற் ம் 
எல்ேலா ம் இைணந்தவர்களாய், இ  எைதக் காட்  ற  என்  பா ங்கள்? அவர்கள் எல்ேலா ம் 
இரத்தத் ன்   ழாக வந்  க் றார்கள் . எந்த த ஸ்தாபனப் ெபயர்க ம்  அவர்க க்  இல்ைல. 
எந்த ஸ்தாபனத் தைடக ம் இல்ைல. நாம் எல்ேலா ம் ஒ வராய் இ க் ேறாம்‚ நாம் எல்ேலா ம் 
  ஸ்தவர்கள். நம்ெமல்ேலா க் ம் ெபா வான காரியம் ஒன்  உண் . அ  உண்ைம.

ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன்பாக...

இப்ெபா     க் ம் ேவைள ல்,  ல நாட்க க்   ன்பாக ஒ    ஷ ம் ஸ் ரீ ம் 
 ரிந்  வா ம் ப  எத்தனித்தார்கள் . அவர்களால்    ந்த வைர ஒன்றாய் இ க்க 
 யற் த்தார்கள். ஒ  மேனாதத் வரிடம் ெசன்  அவர்க ைடய இ  மனைத ம்  ஒன்றாக 
இைணக்க   மா என்  பார்த்தார்கள் . ஆனால் அவரால்   ய ல்ைல. அவர்களால்   ந்த 
வைர எல்லா இடத் ற் ம் ெசன்    ந்த வைர ஒன்றாய் இ க் ம் ப  யற் த்தார்கள் . அப்ப  
இ ந் ம் சண்ைட ேபாட் க்ெகாண்  ஒன்  ேசர   யாமல் இ ந்தார்கள். அவர்களால்  ஒ வைர 
ஒ வர ் ச த் க் ெகாள்ள   ய ல்ைல. ஒ வைரெயா வர் பார்த் க்ெகாள்ள   ய ல்ைல. 
எப்ெபா  ம் சண்ைடேபாட் க் ெகாண்  ப்பார்கள் . ஆைகயால்  வாகரத்  பண்ணலாம் என்  
    எ த்தார்கள். ஆகேவ  வாகரத்  ெப ம்ப  ஒ  வக் ைல ஏற்பா  ெசய்தார்கள்.
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அதற்  அவர,்  “சரி, நீங்கள்   வாகரத்  எ க் றதற்   ன்பாக உங்க ைடய இடத்ைத 
 ற்  இ க் ற எல்லா ெபா ட்கைள ம்  ரித்ெத த் க் ெகாள் ங்கள் ” என்றார்.

ஆகேவ   ஷ ம் மைன  மாய் ஒன்றாக  ட் ற் க் கடந்  ேபானார்கள். அவர்க ைடய 
ப க்ைகயைறக் ச ் ெசன் ,  “நான் இைத எ த் க் ெகாள்ளப்ேபா ேறன் ” என்  அவள் 
ெசான்னாள் .
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அதற்  அவன், “நான் இைத எ த் க் ெகாள்ளப் ேபா ேறன்” என்றான் .

அவர்கள் ம ப  மாய்  சண்ைடேபாட் க் ெகாண்  ஒ வைரெயா வர்  ட் க்ெகாண் ம் 
இ ந்தார்கள்.

    ேநரம் க த்  அவர்கள் ,  “சரி, நீ அைத ெகா ப்பாய் என்றால், நான்  உனக்  இைதக் 
ெகா க் ேறன்” என்  ெசான்னார்கள்.

அப்ப யாய்  ெதாடர்ந் ெசய்  ெகாண்  ந்தார்கள்.

அதன்  ற   ட் ன்  வரேவற்பைறக் ம், சைமயல் அைறக் ம், ப க்ைகயைறக் ம் எல்லா 
அைறக் ம் ெசன்  எல்லா ெபா ட்கைள ம்   ரித் க் ெகாண்டார்கள்.

கைட யாக உப்பரிைக ல் ஏேதா ஒ  ெபா ள்  இ ப்பதாக அவர்க ைடய நிைன க் ள் 
வந்த . ஆகேவ உப்பரிைக ன்  ேமலாக ஏ  அந்தப் பைழய ெபட் ைய இ த்தார்கள். அ   ந்  
ெவவ்ேவ  ெபா ட்கைள எ த் ,  “இைத நீ ைவத் க் ெகாள் , நீ இைத ைவத் க்ெகாள் ” என்  
ெசால் க் ெகாண்டார்கள் .
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கைட யாக  இ வ ைடய  கண்க ம்  ஒ    ப் ட்ட  ெபா ளின்  ேமலாகப்பட்ட .  அைத
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இ வ ேம எ த்தார்கள் .  ற  இ வ ேம ஒ வ க்ெகா வர ்  கத்ைதப் 
பார்த் க்ெகாண்டார்கள். அ  என்ன  ெதரி மா? அவர்க ைடய மரித் ப் ேபான  ழந்ைத ன்  
ஒ  ஜைத ெவள்ைளக் காலணிகள். அ  அவர்கள்  இ வ க் ேம ெபா வான . அவர்கள் 
இ வ ம் அவர்க ைடய ைகைய அந்த காலணி ேமல் ைவத்தார்கள் . உண்ைம ேலேய அ  
யா க் ச ்ெசாந்தமான ?யா க் ச் ெசாந்தம்? அ  அவர்கள் இ வ க் ேம ெசாந்தமான . அ  
அவர்கள் இ வ க் ேம ெபா வான காரியம்.

 ல நி டத் ற் ள்ளாக ஒ வர ் இன்ெனா வைரப் பார்த்  அவர்க ைடய கன்னத் ல் 
கண்ணீர ் வ ந்ேதா ன . அ  என்ன? அவர்களால்  தங்கள்  இ வ க் ம் இைடேய ெபா வான 
ஒ வ ைடய காரியம் வ ம் வைர எல்லாவற்ைற ம் பங் ட   ந்த . ஆனால் பரேலாகத் ல் 
இ க் ற தங்கள்   ழந்ைத ன்  காரியம் வந்தேபா  எல்லாக்  ழப்பங்க ம்   வைடந்தன. ஒ  
 ல நி டத் ேல ஒ வர ்இன்ெனா வர் கரத் ற் ள்ளாக இ ந்தார்கள்.  வாகரத் ற்கான ேகள்  
அங்ேக இல்லாமல் ேபான . சமாதானம் ஆ ைக ெசய்த .

சேகாதரேன, இன் ர  நான்  இைத உங்க க் ச ் ெசால்லட் ம். நீங்கள்  ெவ ம் ஒ  
சைப ேல ேசர்ந்  ெகாள்வைத நாங்கள்    ம்ப ல்ைல. ஆனால் இைதத் தான் ேகட் ேறன் . 
நமக்  ஒ  ெபா வான காரியம் உண் . அ  இேய    ஸ் ேவ அல்லாமல் ேவெறான் ம் 
இல்ைல. நம் எல்ேலா க் ம் அவேர ெபா வானவர். நாம் எல்ேலா ேம பாப் ஸ்டாகேவா, 
எல்ேலா ேம ெமேதா ஸ்டாகேவா, ஒ த் வக்காரராகேவா, அல்ல   ரித் வக் காரராகேவா, 
யாராக இ ந்தா ம் சரி நம் எல்ேலா க் ம் ஒ  ெபா வான காரியம் உண் . அ    ஸ்  
இேய  ன்   லமாய் ேதவனால் ெகா க்கப்பட்ட மன்னிப்பாய் இ க் ற . அவ க் ள்ளாக சகல 
காரிய ம் உண் . ஆனால் நாம் ெசய்ய ேவண் ய  தலாவ  காரியம் என்னெவன்றால் , அைத 
ஏற் க் ெகாள்ளேவண் ம். நாம் ேதவன் ெகா த்த அந்த மன்னிப்ைப ஏற் க் ெகாண்   ற  மற்ற 
காரியங்கைள நாம் ெபற் க் ெகாள்ள   ம்.
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அ  நம் ைடய கல் த ்  ட்டத் னாேலா அல்ல  ஸ்தாபன அைமப் னாேலா 
ெபற் க்ெகாள்ள   யா . எப்ெபா  ேம இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் ன்   லம் மாத் ரேம 
ெபற் க் ெகாள்ள   ம். நாம் எல்ேலா ம்   ைவயண்ைட ல்  சந் த்  ஒன்றாய் இ ந்  
ெபா வாய்  காரியத்ைதப் ப ர்ந்  ெகாள்ளலாம். நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா? (சைபேயார ்
ஆெமன்  என் ன்றனர்). இப்ெபா   ெஜபத் ற்காக இந்த ேநரத் ல் நம் ைடய தைலைய 
தாழ்த் ேவாம்.

( ட்டத்தார ் மத்  ல் இ ந்  ஒ  சேகாதரி உரத்தசத்தமாய்ப் ேபசத் ெதாடங் னார்கள்) 
ஆெமன் .

நிச்சயமாகேவ நம் ைடய தைல ம், இ தய ம் தாழ்த்   க் ம் ேநரத் ல் நம் ைடய 
இ தயத்ைதத் தாழ்த் , “ஆண்டவேர, என் ைடய எல்லாப் பாரம்பரிய காரியங்களினா ம்  நான் 
சரியாக இ க் ேறனா என்  ெசால் ம்” என்  ெசால் ங்கள்.
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பரி த்த ஆ யானவர் தாேம நம் ைடய இ தயத்ைத ஆராய்ந்  பார்ப்பாராக. இந்த   வான 
ெஜபத் ல் நீங்கள்  இ க்கேவண் ய நிைல ல் இல்லாத பட்சத் ல் உங்கைள ெஜபத் ல் நிைன  
 ற   ம்   ர்களா? நம் ைடய பாவ நிவர்த் க்காக நாம் எல்ேலா மாக அவ ைடய 
இரத்தத் ன்   ழ் சந் க்க    ம் என்  அ ந்  க் ேறாம். அந்த இரத்தேம நம் ைடய 
பரிகாரமாக இ க் ற . அப்ப ச் ெசய் ம் ேபா  நாம்   வ மாக உலகக் காரியங்களி  ந்  
 த் கரிக்கப்ப ேவாம். இந்த ெஜபத் ல் நிைன   ற   ம்  றவர்கள் உங்க ைடய 
கரங்கைள ேதவ க்  ேநராய் உயர்த்  அவ க் ச் ெதரியப்ப த்  ர்களா?

கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ஓ‚ எத்தைன கரங்கள் .  “என்ைன நிைன    ம் 
ஆண்டவேர”

இந்த உலகத் ல்  உலா வதற்  இன் ம் அ க நாட்கள்  நமக்  இல்ைல என்  
உண   ர்களா? நீங்கள்  ெசால்லலாம் . “நான்  ஒ  இைளஞன்” என் . சேகாதரேன, சேகாதரிேய, 
இன் ர  உலகம்   வ ம்  ற் க் ம் அ கமான இைளஞர்கள்  மரிக்க ேநரி ம். நான் 
அ ேயன். நீங்கள்  ெகாண்  க் ற ஒேர ஒ  காரியம் என்னெவன்றால், உங்க ைடய  ச்  
மட் ம் தான்.  “ேதவனா ய கர்த்தாேவ, இேதா என் ைடய கரங்கைள உயர்த் ,   ஸ்  
இேய  ன்  இரத்தத் ன்   லமாக ெகா க்கப்பட்ட மன்னிப்ைப ஏற் க்ெகாள்  ேறன்” என்  
ெசால்  ர்களா? “நீர ்ெகா த்த இந்த இரத்தத் ன்  அைடயாளமா ய பரி த்த ஆ யானவர் என் 
ேமல் வரட் ம். இ வைர நான் பரி த்த ஆ ையப் ெபற்றேத ல்ைல. ஆனால் அ  உண்ெடன்  
அ ந்  க் ேறன் . நீர ் ேப  ற வண்ணமாய் , என் ைடய எல்லா பாவ ம் கடந்  ேபான ; 
மற் ம் இந்த உலகத் ன்  ஆைசெயல்லாம் என்ைன ட் ப் ேபான . நான்      ஷ் யாேனன்  
என்ற நல் உணர்ைவ ஏற்ப த்  ற இந்தக் காரியத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ள   ம்  ேறன் . அைத 
என் ைடய இ தயத் ேல அ ந்  ெகாள்ள   ம்  ேறன் . ேதவேன, நீர ் என் ைடய 
இ தயத்ைத அ ந்  க்  ர,் நான் என் கரங்கைள சேகாதரன்  ரான்ஹா க்   ன்பாக 
உயர்த்த ல்ைல, ஆனால் உமக்  ேநராய்  க்   க் ேறன் .  (யா ம் கண்கைள  றந்  
பார்க்கேவண்டாம். ேதவன் ஒ வர ் மாத் ரேம இைதப் பார்க்கட் ம்) ெதாடர்ந்  ேதவரீர், என் 
ேமலாகப்  சப்பட்ட இரத்தத் ன்  அைடயாளம் எனக்  ேவண் ம். எனக்  ேவண் ம் ஆண்டவேர” 
என்  ெசால் ங்கள் .
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“எனக்காக ெஜ  ங்கள்  சேகாதரன்  ரான்ஹாம்” என்  ெசால்  றவர்கள் உங்க ைடய 
ைககைள உயர்த் ங்கள் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நல்ல .

நீங்கள்  ஒ ேவைள ெமேதா ஸ்ட், பாப் ஸ்ட்,  ரஸ் ேடரியன் , அல்ல  யாராக இ ந்தா ம் 
பரவா ல்ைல. இ    ம்  ற யாவ க் ம் உண் . இப்ெபா  ... இங்  க் ன்ற சைபகைளக் 
  த்   ேராதமாய்ப் ேபச ல்ைல. அவர்கெளல்லாம் சரிதான். ஆனால் நான் ெசால்ல 
 யற் க் ற  என்னெவன்றால், அைவகெளல்லாம் உங்கைள இரட் க்கா . பா ங்கள்.
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அ  கர்த்த ைடய மன்னிப் ன்    ைப ன்   லமாக  ைடக் ற . அ  ேதவ ைடய 
மன்னிப் . இ  இேய    ஸ்  ன்   லமாக மாத் ரேம  ர நி த் வப த்தப த்  ற . 
சைப னால் அல்ல. அ ேவ உங்க ைடய ப  யாகக் ெகா க்கப்பட்ட . நீங்கள்  அ ன் ேமலாக 
உங்க ைடய ைகைய ைவத் ,  'இந்த ப  ைய நான் ஏற் க் ெகாள் ேறன் . என் ேமல் 
இரக்கமா  ம் ேதவேன“ என்  ெசால் ங்கள்.

ஒ ேவைள இங்   லர ்    உத்தமத்ேதா  சைப ேல அங்கத் னர்களாகச் 
ேசர்ந்  க்கலாம். நிச்சயமாகேவ நீங்கள்  உங்கள்     உத்தமத்ேதா  ேசர்ந்  க்  ர்கள்  என்  
நான்    மனேதா  நம்  ேறன் . ஆகேவ “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், உண்ைமயாகேவ என் ைடய 
இ தயம் பாரம்பரிய காரியங்களி  ந்  இன் ம்   த் கரிக்கப்பட ல்ைல. யாராவ  இந்த 
சைபையக்   த் த் தவறாகப் ேப வார் என்றால்; இன் ம் ேவத ம் என் ைடய சைப தவ  
என்  நி  த்தா ம்; என்னால் அைத என் ைடய இ தயத் ேல ஏற் க்ெகாள்ள   ய ல்ைல; 
என்னால்   ய ல்ைல, ஆனால் நான் அைத ஏற் க் ெகாள்ள   ம்  ேறன் . எனக்காக 
ெஜ  ங்கள் ” என்  ெசால்  றவர்கள்  உங்க ைடய கரத்ைத உயர்த் ,  'எனக்காக 
ெஜ  ங்கள் “, என்  ெசால்  ர்களா? நல்ல , நிச்சயமாக நான் உங்க க்காகச் ெசய்ேவன் . 
கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நல்ல . அ  நல்ல .  'ேவதத் ல் ேதவன் எந்த தமாகக் 
  ப் ட்  க் றாேரா, சரியாக அேத  தமாக ஏற் க்ெகாள்ள  ம்  ேறன் . மற் ம் இேய  
  ஸ்  ன்  இரத்தம் என் ேமலாக வரட் ம்”.

இரத்தமான   சப்ப ம்ேபா , இரத்தம்  சப்பட்டதற்கான அைடயாளமாக பரி த்த 
ஆ யான  ெகா க்கப்ப  ற . அன்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் பரி த்த ஆ  வந்தேபா , 
மக்க க்  என்ன நடந்த  என்  உங்க க் த ்ெதரி ம். இன் ம்  எப்ேபாெதல்லாம் மக்கள்  ேமல் 
வ  றேதா, அேத காரியத்ைதத்தான்  ெசய் ம். ேப   ெசான்னைதப் ேபான்  
'வாக் த்தத்தமான  உங்க க் ம், உங்கள்   ள்ைளக க் ம், நம் ைடய ேதவனா ய கர்த்தர் 
வர வைழக் ம்  ரத்  ள்ள யாவ க் ம் உண்டா  க் ற “ என்  ெசான்ன அேத 
வாக் த்தத்தம் நிைறேவ ம்.
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இப்ெபா   இங்ேக  க் ற பத் ப் ைபசாவான  பத் ப்ைபசாவாக இ க் மானால் அ  
எந்த இடத்  ம் பத் ப் ைபசாதான். எங்ேக  ந்தா ம்  அ  பத்  ைபசா தான். இங்  ைவரக்கல் 
இ க் மானால்  அ எங் ம் ைவரக்கல்  தான். இங்ேக அ   டாய் இ க் ம் என்றால், எங்ேக ம் 
அ    தான்.

ெபந்ெதேகாஸ்ேத நாளில் பரி த்த ஆ யானவர் வந்  ப்பார ்என்றால்  இன் ம் அேத தமாகத் 
தான் பரி த்த ஆ யானவர் வ வார.் நீங்கள்  இன் ம் அந்த தமான அ பவத்ைதப் ெபற ல்ைல 
என்றால் நாம் ெஜ க் றதான ேநரத் ல்  அைத ஏற் க்ெகாள் ங்கள் , அப்ப ச்ெசய் ர்களா?

எங்க ைடய பரேலாகப்  தாேவ,  ரியனான  ேவகமாய் அஸ்த த் க் ெகாண்  க் றைத 
அ  ம்ேபா , இனி காலம் ெசல்லா  என்  அ ந்  க் ேறாம். ஒ  நாளில் அந்த மகத்தான 
 ரதான  தன்  நித் யத்   ந்  காலம் என் ம் காட் க் ள்ளாக அ  எ த்  ைவக்கப ்
ேபா றார் என்பைத அ  ேறாம். மற் ம் ேதவ எக்காளம் ஊதப்ப ம் ேபா , ஒவ்ெவா    ஷ ம் 
ஸ் ரீ ம் தாங்கள்  அ ந்த ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  சத் யத் ன்  ப யாகப ல்  அளிக்க 
ேவண் யதாய்  இ க் ற . இன் ம்  நாங்கள்  நியாயந் ர்க் ம்ப  நீர ்ஏதாவ  ஒ  தரத்ைத இந்த 
   ல் ைவத்  க்  ர.் எங்க ைடய ஸ்தாபனத் ன்  தரத்ைத எ ப்ேபாம் என்றால் 
எவ்வளவா  ம் அவற்ைறத் தவற   ேவாம். மற் ம் எந்த ஸ்தாபனம் சரி என்  எ ப்ேபாம்? 
நிச்சயமாக ஆண்டவேர எ  சரி என்  அ வ ேல நாங்கள்    வ மாய் 
 ழப்பமைடந்தவர்களாய்; என்ன ெசய்வ , எைத நம் வ  என்  அ யாமல் த ப்ேபாம். ஆனால் 
நாங்கள்  நம்பக்   ய ஒ  தரம் இ க் மானால் அ  உம் ைடய வார்த்ைதேய.
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“ஒ வன்  ம ப  ம்  றவா ட்டால் ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைதக் காணமாட்டான்” என்  
உம் ைடய வார்த்ைதயான     ற . இன் ம் ெசால்ல ேவண் ம் என்றால், அவனால் அைதப் 
 ரிந்  ெகாள்ளேவ   யா . அவன் அைத   வாசத் னாேல ஏற் க் ெகாண் , ம ப  ம் 
 றந்தால் மாத் ரேம அைதப்  ரிந்  ெகாள்ள    ம். “காணமாட்டான் ” என்றால்  ரிந்  ெகாள்ள 
மாட்டான்  என்  ெபா ள்ப  ற .

ஆண்டவேர, இன் ர  இந்தக் கட் டம்   வ மாக பட் ணத்  ள்ள  யாபாரிகள் , 
ஸ் ரீகள், வா பப் ைபயன்கள், வா பப் ெபண்கள்    உத்தமத்ேதா  தங்கள்  ைககைள உயர 
உயர்த்   க் றார்கள்  என   வா க் ேறன் . இப்ெபா   அவர்கள் தாங்கள்  ஒ   ற்றவாளி 
என்ற உணர்  இல்லாமல் தங்க ைடய கரங்கைள உயர்த்   க்க   யா . இன் ம் பரி த்த 
ஆ யானவர் தாேம அவர்கள் தவறாய் இ க் றார்கள்  என்  நி  த்  தாங்கள்  சரியாய் 
இ க்கேவண் ம்  என்ற  உணர்ைவ  ெகா த்  க் றார்.  மகத்தான    ஷ் கேர,  உம்ைம  ஒ 
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நாளில் சந் ப்பார்கள் என்  அ ந்  தங்க ைடய கரங்கைள உமக்  ேநராய் உயர்த்  
இ க் றார்கள் . ஆண்டவேர அவர்கள் உத்தமமாய் இ க் றார்கள்  என்  நம்  ேறன் . இேதா நான்  
அவர்க க்காகப் பரிந்  ேப  ேறன்.

ஆண்டவேர, இந்த இர ன் ெபா   நான்  ெஜ க் றதான ேநரத் ல் , இங்ேககரங்கைள 
உயர்த் ன ஒவ்ெவா வ ம் பரி த்த ஆ  னால் அவர்க ைடய   யம்   வ ம் நிரப்பப்ப ம் 
மட் ம் ஓயாமல் உம்ைமப் பற் ெகாண்டவர்களாய் இ ப்பார்களாக. இைத அ  ம் ஆண்டவேர. 
இவர்கைள நான் இேய   ஸ்  ன்  ெவற் ச்  ன்னமாக உரிைம ேகா  ேறன் . இைதச் 
ெசய் ம்ப  ெஜ க் ேறன் . ஆண்டவேர, இழந்  ேபானவர்கைள இரட்  ம்.

 தாேவ,   ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாண்ட நபர்கைள பரி த்த ஆ  னால் நிரப் ம். 
அவர்க ைடய ஆத் மாக்க க் ள்ளாக ஊற் ம். நீேர ம ைமைய எ த் க்ெகாள் ராக.
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இேய ேவ “ தா ஒ வைன இ த் க்ெகாள்ளா ட்டால் அவன் என்னிடத் ல்  வரமாட்டான்” 
என் ர். அ மட் மல்ல '  வாசம் ேகள்  னாேல வ ம்,ேகள்  ேதவ ைடய வசனத்ைதக் 
ேகட் ற னால் வ ம்“ என்  ெசான்னீர்.  '  வாசம் ேகள்  னாேல வ ம்” என்  ெசான்ன 
ப யாக ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  இங்   ரசங் க்கப்பட்  க் ற .“எவர்கைள 
 ன்ன ந்தாேரா அவர்கைள  ன்   த்  க் றார,் எவர்கைள  ன்  த்தாேரா அவர்கைள 
அைழத்   க் றார.் எவர்கைள அைழத்தாேரா அவர்க க்  நித் ய  வைனக் 
ெகா த்   க் றார”் என்ற ேவத வசனத் ன்  ப யாக இ க்கப்பட்  க் றார்கள் .

உலகம் ேதான் வதற்   ன்பாகேவ நீர ் அவர்க ைடய ெபயர்கைள 
ஆட் க் ட் யானவ ைடய  வ ஸ்தகத் ல்  எ   ட் ர். மற் ம் இன் ர  பரி த்தஆ யானவர் 
அவர்கைள அைழத்  க் றார.் அவர்க ம்  தங்க ைடய கரங்கைள அவ க்  
உயர்த்   க் றார்கள் . இப்ெபா  ம் ஆண்டவேர, இவர்க க்  நித் ய  வைனத் தா ம். 
பரி த்த ஆ யானவர் தாேம அவர்க ைடய இ தயத் ற் ள்ளாக வந்  ெசத்த 
 ரிையகளி  ந் ம் எல்லா பாரம்பரியத்   ந் ம் அவர்கைள   த்தேசதனம் ெசய்  
 ற்  மான மன்னிப்ைபக் ெகா க் ம்ப யாக இவர்கைள உம் ைடய ம ைமக்ெகன்  
ேகட் ேறன் . ேசாேதாம் நாட்களில்  இ க் றைதப் ேபான் , ெபண்கள் தங்கள்   கத் ல் சாயம் 
   ஒ க்கக் ேகடாய்   த்  நாட்ைட உ க்  ற இந்த இ ண்ட ேநரத் ல் , இவர்கைள 
உம் ைடய  ரசன்னத் னால் நிரப்  அ ப்  ராக.

ஓ ேதவனா ய கர்த்தாேவ, ஒவ்ெவா    ஷ ம் ஸ் ரீ ம் எரி ற அக் னி  வாைலகளாக 
இங்  ந்  கடந்  ெசல்வார்களாக. அவர்கள்  ேதவ ைடய நன்ைம னால்  நிரப்பப்ப ம் 
மட் மாக பரி த்த ஆ யானவர் தாேம அக் னிைய அவர்கள் ேமல் தத் பமாக அ ப் வாராக. 
அவர்கள் தாேம சந் க் ற ஒவ்ெவா  பா ைய ம்    ைவயண்ைட ல்  வ நடத் க்ெகாண்  
வ வார்களாக. அவர்க ம் இந்த மன்னிப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்ள உத  ெசய் ராக. ெமேதா ஸ்ட், 
பாப் ஸ்ட்,  ரஸ் ேடரியன் , ெபந்ெதெகாஸ்ேத மற் ம் யாரனா ம் இ ேல வந்   ழட் ம். இைத 
அ  ம் ஆண்டவேர. இவர்கெளல்லா ம் உம் ைடயவர்கள். உம் ைடய   க்கரத் ேல 
இவர்கைள ஒப் க்  ெகா க் ேறன் , நீர ் தாேம இைத இவர்க க்  அ ள் ராக. இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஆெமன் .

நீங்கள்  அவைர ேந க்  ர்களா?  (சைபேயார ்ஆெமன் என் ன்றனர்). நாம் இந்தப் பைழய 
அ ைமயான பாடைலப் பாடலாமா? இ  ஒ ேவைள உங்க ைடய  ைறைமக்  மாறாய்  
இ க்கலாம்‚ ஒ   ல நி டம் ெபா த் க் ெகாள் ங்கள். பாடல் பா  றைத நான் 
  ம்  ேறன் . உங்க க்  அ  ெதரி மா...  ல சமயங்களில்  ரசங் க் ம்ேபா  
ெவட் ம்ப யாக  ல காரியங்கைளக்  ற ேவண்   க் ம், ஆனால்  ேலயாத் ேல ைதலம் 
இ க் ற . அ  ஆத்தமாைவ  கப்ப த் ம். (ஆெமன் )
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நாம் இந்த பைழய அ ைமயான பாடைலப் பாடலாம்.   ந்தால் என்ேனா  பா ங்கள் . 
'அவைர ேந க் ேறன் , ஏெனன்றால் அவர ் என்ைன  த ல் ேந த்த னால்“ என்ற பாடல் 
உங்க க்  ெதரி மா? (ஆெமன் ) யாராவ  இைத எனக்காக வ  நடத்  ர்களா.

அவைர ேந க் ேறன் ,
நான்அவைர ேந க் ேறன்
ஏெனன்றால் அவர ்என்ைன  த ல் ேந த் 
அந்த கல்வாரி மரத் ேல
என் ைடய இரட் ப்ைப சம்பா த்தார்.

அ  ைடய ராகத்ைத இைசக்கலாம். இப்ெபா   “அவைர ேந க் ேறன்” என்ற ராகத்ைத 
ேபா  றதான ேநரத் ல் ... எத்தைன பாப் ஸ் கள்  இங்ேக இ க்  ர்கள்? உங்க ைடய 
கரங்கைள உயர்த் க் காட் ங்கள் .  ரஸ் ேடரியர்கள்?  த்தர்கள்? நசரீன்கள்? பரி த்த 
யாத் ரீகர்கள்? ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர்கள்? ஓ என்ன ‚ இவ்வள  ேபர்களா. எல்ேலா மாக... 
இப்ெபா   நாம்   ைவ ன்   ழாக இந்த   ைப ன்  மன்னிப் ன்   ழாக வந்தேபா  என்ன 
ெசய்ேதாம்? நாம் எல்ேலா ம் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாேனாம், சைப ன்   லமாக அல்ல 
கல்வாரி ன்   லமாகேவ மன்னிக்கப்பட்ேடாம்.
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இந்தப் பாடைல ம ப  ம் பா ம்ேபா , ெமேதா ஸ்ட், பாப் ஸ்ட், 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னரிடத் ேல உங்க ைடய கரங்கைள   க் ங்கள் .
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அவைர ேந க் ேறன் ,
நான்அவைர ேந க் ேறன்
ஏெனன்றால் அவர ்என்ைன  த ல் ேந த் 
அந்த கல்வாரி மரத் ேல
என் ைடய இரட் ப்ைப சம்பா த்தார்.

இப்ெபா  , ஒ வேராெடா வர் ேகட் ம்ப  பாடலாம். நீங்கள்  அவைர ேந ப் ர்கள் என்றால் 
உங்கள்  தைலையத் தாழ்த்  இ  கரத்ைத ம்  ேதவ க்  ேநராக உயர்த்  'உம்ைம ேந க் ேறன்“ 
என்     இ தயத்ேதா ம் ெசால் ங்கள்.

அவைர ேந க் ேறன் ,
நான்அவைர ேந க் ேறன்
ஏெனன்றால் அவர ்என்ைன  த ல் ேந த் 
அந்த கல்வாரி மரத் ேல
என் ைடய இரட் ப்ைப சம்பா த்தார்.


