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இதற்காக உங்க க்  நன்  ெதரி க் ன்ேறாம். ெஜபத் ற்காக நம் ைடய தைலகைள சற்  
வணங் ேவாம்.
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மகா   ைப ள்ள பரேலாகப்  தாேவ, இன் ர  நீர ் எங்க க்  ெச  ெகா ப் ர ் என்ற 
நிச்சயம் உைடயவர்களாய் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ேல உம் ைடய மகத்தான 
 ங்காசனத்ைத ம் மாட் ைமைய ம் அ   ேறாம். நீர ்ேவ  எந்த நாமத் ேல ம் எங்க க்  
ெச  ெகா ப் ர ் என்ற நிச்சயம் இல்ைல. ஏெனன்றால், “என் ைடய நாமத் ேல நீங்கள்  எைதக் 
ேகட்  ர்கேளா...” என்  ெசான்னீர். ஆகேவ இன் ர  எங்கைள உம் ைடய ராஜ்யத் ற் ள்ளாக 
ஏற் க் ெகாள் ம்ப யாக ெஜ க் ேறாம்.

“அவர ்நம்ேமா  ேப ைக ல் நம் ைடய இ தயம் ெகா ந்   ட்  எரிய ல்ைலயா” என்  
எம்மா ரி  ந்  வந்த  ஷர்கள் ெசான்ன  ேபால நாங்க ம் இங்ேக இ ந்  கடந்  ெசல் ம் 
ேபா  ெசால்லட் ம்.  தாேவ, அந்த அழகான  தல் உ ர்த்ெத ந்த காைல ேவைள ல் 
இ ந்தவர்கைளக்   த்   ந் க் ன்ேறாம். இேய  மக்கள்  மத்  ல் உ ேரா  காணப்பட்டார். 
இ ப்  ம் அவர்கள் (அவைர ேந த்த  லர)் அைத இனங்கண்  ெகாள்ள ல்ைல.

அவ் தமாகேவ, இன் ர ம், ஆ ரத்  ெதாள்ளா ரம் வ டங்கள்  க ந்த  ன்ன ம், நீர ்
இன் ம் உ ேரா  எங்கள்  மத்  ல் இ க்  ர ் என்பைத அேனக மக்கள்  உணராமல் 
இ க் றார்கள் . அவர ் உ ர்த்ெத வார் என்ற ேவதவாக் யத்ைத அ ந்த அந்த மக்கள்  அைத 
 ரிந்  ெகாண்  க்க ேவண் ம். ஆனால்  தாேவ இந்த மனித  ணம் இப்ப த்தான்  இ க் ம் 
என்  நிைனக் ேறன் . எங்கைள மன்னி ம் ஆண்டவேர. இப்ெபா  , இன் ர  உம் ைடய 
  ைப எங்க க்  ேபா மானதாய்இ க் ம்ப  ெஜ க் ேறாம்.

ேம ம் உமக்காக காத் க் ெகாண்  க் றவர்க க் ம் மற் ம் சரீர  கத் ற்காக உம்ைம 
ஆவேலா  எ ர ் பார்க் றவர்க க் ம் உம் ைடய ஆ ர்வாதத்ைத அ  ரகம்  பண்  ராக. 
ஆண்டவேர, இன் ர  அவர்கள் தாேம   வாசத் ேல உயர்ந்  உம்ைம நம் ம்ப க்  அ  ம். 
இைத இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

நீங்கள்  அமரலாம்.

சங்ைக ேஜக்  ர,் இந்தக் கட் டத் ல்  உள்ளாரா? சங்ைக ேஜக்  ர?் சேகாதரன் ேஜக்  ர.் 
நீங்கள்   த்தகம் ைவத்  க் ம் இடத் ற்  உடன யாக அைழக்கப்ப   ர்கள் .

நாம்  ண் ம் ஒ   ைச ேதவ ைடய ஆராதைன ல் இ ப்பைதக்   த்  
சந்ேதாஷமைட ேறாம். ேதவன் எந்த அ ப்பைட ல்  நம்ைம சந் ப்பார ் என்  வாக் த்தத்தம் 
பண்ணினாேரா அந்த அ ப்பைட ேலேய நம்ைம சந் ப்பார ் என்   க ஆவேலா  
  வா க் ேறாம்.

இப்ெபா  , நாம் வல்லைம உைடயவர்கள் என்  ேகார ல்ைல.  யா யஸ்தைர  கமாக் ம்  
வல்லைம நமக்  உண்  என்  நான்    வா ப்ப ல்ைல. நமக்  வல்லைம இல்ைல. ஆனால் 
அ காரம் உண்   ரி றதா? அ  வல்லைம அல்ல.

உதாரணத் ற்  சாைல ல் நின்  ெகாண்  க் ம் ேபா ைச கவனி ங்கள் , அவன் ஐம்ப  
 ேலா எைட உைடயவன் . இங்ேக இந்த சாைல ல் வரிைசயாக வண் கள்  ஒவ்ெவான் ம் 
 ன்     ைர  றன் இஞ் ன்  ெகாண் , ஒ  மணிக்   ற்   ப்ப   ேலா  ட்டர ்ேவகத் ல் 
சாைல ல் அ கமான ஒ ைய எ ப் க் ெகாண்  வந் ெகாண்  க் ற .  ன்     ைரத் 
 றன் ெகாண்ட வண் கள் . இைவகளில் ஒன்ைறக்  ட நி த்தக்   ய வல்லைம இந்த   ய 
நப க்  இல்ைல. ஆனால் அவ ைடய  ன்னம்(badge)  ரகா த்  அவ ைடய ைக 
உய மானால்,  ேரக் கள்  ச் என்  அ த்  வண் கள் ஓரங்கட் வைத கவனிப் ர்கள். அைத 
நி த் ன  அவ ைடய வல்லைம அல்ல, அவன்  ெகாண்  க் ம் அ காரேம.

ேம ம் சைபயான  இேய    ஸ்  னிடத் ல்  இ ந்  அ காரத்ைத ெபற்  க் ற , “என் 
நாமத் னாேல அவர்கள்  சா கைளத்  ரத் வார்கள், அவர்கள் நவமான 
பாைஷகைளேப வார்கள், அவர்கள் சர்ப்பங்கைள எ ப்பார்கள் , அவர்கள் சா க்  ஏ வான 
யாெதான்ைறக்   த்தா ம் அ  அவர்கைளச் ேசதப்ப த்தா ,  யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள 
ைவப்பார்கள், அப்ெபா   அவர்கள் ெசாஸ்தம் ஆவார்கள்  என்றார்”. அ  அவரால் 
ெகா க்கப்பட்ட அ காரமா ம்.

இப்ெபா   அேத   ய ேபா ஸ்  அந்த ேபாக் வரத்  சாைலக் ச் ெசன்  தன் ைடய 
ைகைய உயர்த்த பயப்ப வார் என்றால் என்ன ஆ ம்? அவன் அவ ைடய ேபா ஸ்  உைடைய 
கழற் , ேபட்ைஜ   ப் க் ெகா த்    வ  அவ க்  நல்ல . ஏெனன்றால் அவன் ஒ  ேபா ம் 
ேபா ஸ்காரனாக ஆகமாட்டான் .

நா ம்  ட இேய    ஸ்  னால் நமக்  ெகா க்கப்பட்ட அ காரத்ைத ப ற்  ெசய்ய 
பயப்ப ம் வைரக் ம் ஒ  ேபா ம் ஒ    வா யாக ஆக   யா . நாம் ெஜயத்ைதக் 
ெகாண்  க் ேறாம்.  நாம்  ெஜயத் ற்காக  ேபாராட  ேவண் ய ல்ைல.  ஏற்கனேவ  ெஜயத்ைத
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உைடயவர்களாய் இ க் ேறாம். அவர ் நமக்காக ெஜயத்ைதப் ெபற்றார.் நாம் அல்ல, அவேர 
நமக்காக ெஜயத்ைதப் ெபற்றார.் அந்த பல ள்ள ெஜய ரர் நாம் அல்ல. அவேர அந்த பல ள்ள 
ெஜய ரர்.

இப்ெபா   கர்த்த க் ச்  த்தமானால், நாைள இர . . . இந்த  தல்  ல இர கள். . .

இந்த  தமான ஒ  பட்டணத் ற் ள்  வந்  இப்ெபா  தான்  பழ ேனாம். அதற் ள்ளாக ைக 
  க்  உடேன கடந்  ெசல்வைதக்   த்  ெவட்கப்ப  ேறன் . மக்க க் ம் ஊ யத் ற் ம் 
நியாயமான ஒ  காரியமாக இ க்கா . நிச்சயமாக ஒ  தனிச்  றப்பான நிைல ல் ஊ யம் 
இ க் ம் ேபா  அைத அ  கப்ப த் டேவ இரண்  இர கள் ஆ ம்.  ன்னர் 
 யா யஸ்தர்க க்காக ெஜ க்கப்ப ம். அவ் தமா ரா ட்டால் மக்கள்  எதற்காக வ  ேறாம் 
என்   ட அ யாதவர்களாய்    ட் த்தனமாக அந்த ெஜப வரிைச ல் ேச  றார்கள். இ  
'கர்த்தர் உைரக் றதாவ “ என்பைத ேவதாகமத் ல் இ ந்  ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ன்ப ேய ம்  
ெதளி ப்ப த்  காட்ட ேவண் ம். அ  உண்ைமேய. இந்த மணி ேவைள ன்  ெசய் யான  
இேய    ஸ்  ன்   லமாக   வாச ள்ள ஆ ரகா ன்  ராஜரீக  த் க்  
ெகா க்கப்பட்  க் ற .

வாக் த்தத்தத் ன்   லமாக நாம் ஆ ரகா டன்   தந்தரவாளிகளாக இ க் ேறாம். நாம் 
  ஸ்   -ைடயவர்களாய்  இ ப்ப னாேல நா ம் ஆ ரகா ன்   த்தா ய ராஜரீக  த்தாய், 
பண்ணப்பட்ட வாக் த்தத்தத் ற்   தந்தரவாளியாய்  இ க் ேறாம். ஈசாக் ன்   லம் வந்த 
 த்தாக அல்ல. அ  இயற்ைகயாக பால் உணர்ச்  னால் உண்டான . இேய  பால் உணர்ச்  
இல்லாமல் வந்த  த் . அவர ் ேதவேன. நாம்  த இரத்தத் னாேலா அல்ல   றஜா  
இரத்தத் னாேல இரட் க்கப்பட ல்ைல. அவர ் த ம்  அல்ல  றஜா  ம் அல்ல. அவேர ேதவன். 
அவர ்ேதவேன அன்  அ ல் ெகாஞ்சம்  ட  ைறந்தவர ்அல்ல. பார்த் ர்களா?

அவர ் கன்னி மரியாளின் கர்ப்பத் ேல கர்ப்பந்தரித்  ந்தார் என்  நாம் அ ேவாம். அவள் 
ெவ ம் ஒ  அைடகாக் ம் க  . அந்த  ட்ைட அவ ைடய  அல்ல. மற் ம் அ  எந்த 
மனித ைடய ம் அல்ல  எந்த ஆ ைடய  த் ம் அல்ல, அதாவ  அ தான்  ஒ  
ஆ க் ள்ளாக இ க் ம்  ேமா ேளா ன் , ரத்த அ க்கள்  என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். ஒ  
ேகா   ட்ைட ேபாடலாம். ஆனால் அ  ஆண்  பறைவேயா  ேசர ல்ைல என்றால், அந்த  ட்ைட 
ெபா க்கா . அ   தலாவ  ஆண்  பறைவேயா  ேசர ேவண் ம். ஆண்  ரகம் ரத்த அ க்கள்  
உைடயதாய் இ க் ற . மற் ம் அந்த  வன் அந்த ரத்தத் ற் ள் இ க் ம்.

இ ல் ேதவன் தாேம இ ந்தார.் ெபந்ெதேகாஸ் னர் அந்த  ட்ைட மரியா ைடய  என்  
  வா க் றார்கள் . ஒ   ட்ைடயான  எந்த உணர்ச்  ம் இல்லாமல் உற்பத் யாகா . அப்ப  
என்றால் ேதவன் என்ன ெசய்  க்கக்  ம் என்  நிைனக்  ர்கள்? பா ங்கள்? ேதவேன 
 ட்ைடைய ம், ரத்த அ ைவ ம் ெசய்தார.்

அவர ் ேதவன். அ  ேதவ ைடய சரீரம். நாம் ேதவைன கண்ேடாம். நம் ைடய ைககளால்  
ேதவைனத் ெதாட்ேடாம்.  'அன்  ம், ேதவபக் க் ரிய இரக யமான  எவ் த 
 ரண்பா  ல்லாமல்  மகா ேமன்ைம ள்ள . ேதவன் மாம்சத் ேல ெவளிப்பட்டார், ேதவ 
 தர்களால்  காணப்பட்டார். உலகத் ேல இங்ேக ைகயாளப்பட்டார், ம ைம ேல ஏெற த் க் 
ெகாள்ளப்பட்டார“். ஆகேவ அவர ்மாம்சத் ல்  ெவளிப்பட்ட ேதவன் என்  நாம் இ ல் கண்ேடாம். 
அவர ் நம்ேமா  வாசம் ெசய்தார.் நாம் ேநற்  இர  ேப ன  ரகாரமாக, அவர ் மகத்தான 
நித் யமான ஒ வர ் என்ற நிைலைய மாற் க் ெகாண்   ேழ இறங்  வந்  மனிதைன 
 ட் ம்ப க்  மனிதனானார். அவர ் தாேம தம் ைடய ெசாந்த எண்ணங்களின்  தன்ைமைய 
ெவளிப்ப த் னார்.

இ   க ம் அ ைமயான கைத. ஆனால் ேதவன் நம்ைம ேபால் ஒ வராக ஆனார ் என்  
அ ந்  ந் ம் மக்களால்  எப்ப  பாவத் ல் தரித்  க்க    ற  என்  எனக் ப்  ரிய ல்ைல. 
இங்ேக  த், நேகா  சம்பவத் ேல இ   க அழகாக  த்தரிக்கப்-பட்  க் ற . இைதக்   த்  
நான்  ரசங் க்க   ம்  ேறன் , அவேர இனத்தான்  ட்பராக ஆனார.் அைத ெசய்வதற்  
இனத்தான்  ட்பராகத் தான் ஆக ேவண் ம். ஒ  ெசாந்த உற னராக வந்தாக ேவண் ம். 
ஆ  ேல இனத்தானாக வர   யாமல் இ ந்த ேதவன் நமக்  இனத்தானாக மா னார்.ேதவன் 
அவ ைடய ெசாந்த சாய ேல மனிதைன பைடத்த ேபா , அவன் ஆ . . . மனிதனாக இ ந்தான் . 
மற் ம் நிலத்ைத பண்  ப த்த ஒ  மனித ம் இல்ைல. அதன்  ற  ஐந்   லன்கேளா  அவைன 
   ல் ைவத்தார். அவ க் ள்ளாக ேதவ ைடய ஆ ைய ைடய ஒ  
 லங்காகஉ வாக் னார். இப்ெபா   நாம்  லங் க ைடய   யத்ைத ெகாண்டவர்களாக 
இ க் ேறாம். அைத நாம் அ ேவாம். நாம் பா ட்  இனத்ைத ேசர்ந்தவர்கள். பா ட்  ரகம், 
 டான ரத்த ைடய  லங் , அதன்  ற  மனிதன் எப்ப  ேதவ ைடய உ வத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டாேனா, அவ் தமாக மனிதைன  ட் ம் ெபா ட்  ேதவன் மனித ைடய ேதாற்றத்ைத 
எ த்  வந்தார். ஓ‚எவ்வள  அ ைமயான காட்  இ . எவ்வள  அ ைமயான காரியத்ைத நாம் 
ெகாண்  க் ேறாம்.

இப்ெபா   இன் ர  ஒ    ய  ரசங்கத்ைத ெசய்யப் ேபா ேறன் . ேநற்ைறய இர  அ க 
ேநரம் உங்கைளப ்   த்  ைவத்ேதன் . ஒன்ப  மணிக்   ற  மக்கள்  எ ந் , ஒ வர ் இந்த 
பக்கத்  ம்,  அங்ேக ம்  நடந்  ெவளிேய  ேபா றைத  கவனித்ேதன் .  பா ங்கள் ,  அ  ெதாந்தர 
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ெசய் ற . அவ் தம் ெசய்வ   ட்டத்ைத ெதாந்தர  ெசய் ம். அப்ப  ெசய் ம் ேபா  அ  
உங்க ைடய தவ  அல்ல என்  எனக் த் ெதரி ம். ஒ ேவைள நீங்கள்  ேப ந்ைதப்   க்க 
ேவண் ம், அ  ேபான்  ஏேதா ஒன்ைற ெசய்ய ேவண் ம், ஆகேவ நீங்கள்  அங்ேக இ க்க 
ேவண் ம். அந்த அ பவம் எனக் ம் உண் . என்னால்   ந்தவைர  ரிதமாக   க்க 
 யற் க் ேறன் .

கர்த்த க்   த்தமானால் நாைளய இர  ஒ    ேசஷ ெபா ைள எ த்   ரசங் க்கலாம் 
என்    ம்  ேறன் . நாைளய இர , கர்த்த க்   த்தமானால் .

இன் ர , ஒ   ல வசனத்ைத வா த்   ல ேமற்ேகாள்கைள  ன்னனியாக மாத் ரம்  
ெகா க்க   ம்  ேறன் . ஏெனன்றால், இங்  க் ற எல்ேலா ம் எனக்  அன்னியர்க ம், 
ஒ வ ம் இந்த ெசய் ைய   த்  ஒன் ம் அ யாம ம் இ க்  ர்கள் . அதன்  ற  நீங்கள்  
ெசய் ைய  ரிந்  ெகாள்ளாமல் , இைவகைள   த்  ஒன் ம் ெதரியாமல்,அைற ைறயாக ஒ  
ஒ ங்கற்ற  ைற ல் அ   ர்கள்.

நீங்கள்  இைத  ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . இ  இந்த நா க்ெகன்  
ெகா க்கப்பட்ட ேதவ ைடய வாக் த்தத்தம். ெவஸ்  ன்  நாட்கள்  ஒ ேபா ம் இன்  ேவைல 
ெசய்யா .  த்தரின் நாட்கள். . .  த்தர்  ட்டத்தாைர   த்  என்ன? மக்கள்   த்தரின்  ஒளிர்  
ெவளிச்சத் ல் (glare) இ க் றைத கண்  ேதவன் ெவஸ் ைய எ ப் னார். ெவஸ்  
 ட்டத்தாைரக்   த்  என்ன? ெபந்ெதேகாஸ்ேத எ ம் ன  ன்ன ம் ெவஸ்  ன்  ஒளிர்  
ெவளிச்சத் ல் (glare) இ ந்  வந்தார்கள். இப்ெபா   ெபந்ெதேகாஸ்ேத னைர   த்  என்ன? 
அவர்கள் ெபந்ெதேகாஸ்ேத ஒளிர்  ெவளிச்சத் ல் இ க் றார்கள் .

ஒளிர்  என்ப  ஒ  ஒளி ன்   ர ப ப்பாக இ க் ற . அ  சாைல ல் இ க் ம் கானல் 
நீைர ேபான்றதா ம். அங்ேக இ க் ன்ற ஒளிர்  அ  ைடய ஒளிைய  ர ப த்த . அேத 
காரியம் தான்  அவர்கள் இேய ைவ தள்ளிப் ேபா ம்ப  ெசய்த . அவர்கள் நியாயப் ரமாணத் ன்  
ஒளியா ய ேவெறா  ெவளிச்சத் ன்  ஒளிர் ல் இ ந்தார்கள். அவர்க ைடய ெசாந்த 
 ர்க்கதரி கேள அவர ் எப்ப  இ ப்பார,் எப்ப  அைடயாளங்  கண்  ெகாள்ளப்ப வார் என்  
சரியாக ெசான்ன ேபா  ம் அவர்கள் ேம யாைவ இனங்கண் ெகாள்ள தவ னார்கள். சரியாக 
அவர ்என்னவாக இ ப்பார ்என்  அவர்கள் ெசான்னார்கேளா அவ் தமாகேவ இ ந்தார.் அவர்கள் 
ேவெறா நாளின்  ஒளிர் ல்   த்த னால், அவைர காணத் தவ னார்கள்.

நண்பர்கேள இன்  'ேவதத் ல் இ க் ம் கதாபாத் ரங்களில் எந்த கதாபாத் ரம் 
உங்க ைடய தற்ேபாதய நிைலைய அைடயாளப்ப த் ம்“ என ஆேலா க் ேறன் . அைதக் 
  த்   ந் த் ப் பா ங்கள். பரிேசயர்கள், ச ேசயர்கள்  மற் ம் ெபரிய மத   க்கள்  எல்லாம் 
எவ்வள  ைவராக் யம் உள்ளவர்களாக ம் மகத்தானவராக ம் இ ந்தார்கள். இப்ெபா   சற்  
 ந்  ங்கள் . இேய     ன்  ேமல் இ ப்பாரானால்  எந்த பக்கத் ல் நீங்கள்  இ ப் ர்கள்? எந்த 
ஒ  சைப ம் அவைர உள்ேள வ ம் ப  அ ம க்கா . ஒ   ல நண்பர்கைள த ர யா ம் 
அ ம க்க மாட்டார்கள். இந்த கைட  காலத் ல் ம ப  மாக அப்ப  நடக் ம் என்  
வாக் ைரக்கப் பட்  க் றைத என்  அ  ர்களா? அ  சரிேய.

மற் ம் அந்நாளிேல அவர ் கல்  அ  ல்லாதவ ம்,  ைற தவ   றந்த நபராக ம் 
அ யபட்  க்க ேவண் ம் என்  ெதரி மா? அைத அ ந்  க்  ர்களா? அவர ் ந்ைத இழந்த 
நபராய் அ யபட்  க்க ேவண் ம் என் ம் அ ந்  க்  ர்களா? ஓர ்நாள் அவைர  ற்  ேநாக் ப் 
பார்த்த ேபா  அேனகர் அவேரா  இ க் றைத கண்  'நீங்கள்  ம ஷ  மார ைடய 
மாம்சத்ைதப்   யாம ம், அவ ைடய இரத்தத்ைதப் பானம் பண்ணாம ம்  இ ந்தால் 
உங்க க் ள்ேள  வனில்ைல என்  உங்க க் ச ் ெசால்  ேறன் “ என்  அவ ைடய 
 ஷர்களிடத் ல் ெசான்னார்.

அைதக்   த்  ம த் வேரா அல்ல  ஒ   ஞ்ஞானிேயா, அல்ல   த் சா ரியமான நபேரா, 
அல்ல  ஒ  அ வாளிேயா என்ன நிைனத்  க்கக்   ம்? 'இந்த மனிதன் ஒ  இரத்தம் உ ஞ் ம் 
ெகா ரன் . இவன் நம் எல்ேலாைர ம் ெகா ரனாக மாற்  ட  யற் க் றான் “. மனித ைடய 
இரத்தத்ைதக்   ப்பதா?   ப்பதா?

அவர ் ஒ  ேபா ம்  ளக் ச் ெசால்ல ல்ைல. அவர ் அப்ப  ெசால்ல ேவண் ய அவ யம் 
இல்ைல. ஒ  உண்ைமயான அசலான  ன்  க்கப்பட்ட  த்  அைத   த் க் ெகாள் ம். அைத 
ேநற்ைறய இர ேல ேப ன ஸ் ரீக் ள்ளாக இ ந்தைதக் கண்ேடாம். அவ ைடய  க ன மான 
நிைல ேல ம் அ  என்னெவன்   ரிதமாக கண்   த்தாள் . அதன்  ற   ஷர்களாக 
இ க் ம்ப  அைழத்த எ ப  மனிதர்கள்  இ ந்தார்கள். அவர்கைளப் பார்த்  'ம ஷ மாரன்  
தாம்  ன்னி ந்த இடத் ற்  ஏ ப்ேபா றைத நீங்கள்  காண் ர்களானால் எப்ப   க் ம்?“ என்  
ெசான்னார்.

'ேமேல ஏ ப் ேபா றதா? அவைர ஆட் ன ெதாட் ைல நாங்கள்  கண்  க் ேறாம். 
அவ ைடய தாைய அ ந்  க் ேறாம். அவர ்  றந்த ெதாட் ைல நாங்கள்  அ ேவாம். அேத 
பட்டணத்   ந் தான்  நாங்க ம் வந்  க் ேறாம். அவர ்எங்கேளா   ன்   க் ற  மற் ம் 
 ல காரியங்கைள ெசய்  க் றார.் ஏன், நாங்கள்  .  .  .  ? “  நல்ல , அவைர   வா ப்ப  
அவர்க க்   க க னமான காரியமாக இ ந்தப யால்  அவர்கள் அங்  ந்  கடந்  
ேபானார்கள்.



4காலத் ன்  ேவதவாக் ய அைடயாளங்கள்

அதன்  ற  பன்னி வைர பார்த்  'பன்னி வரா ய உங்கைள நான் ெதரிந்  
ெகாண்  க் ேறன் . உங்க க் ள் ம் ஒ வன்   சாசா  க் றான்  என்றார்“அதன்   ற  
'நீங்க ம் ேபாக   ம்   ர்களா” என்  அவர்களிடம் ேகட்டார.் இப்ெபா   அைத அவர ்
ஒ ேபா ம்  ளக் ச் ெசால்ல ல்ைல. அவ ைடய மா சம் என்ன என் ம் அவ ைடய இரத்தம்  
என்ன என் ம் அவர ் ஒ ேபா ம் ெசால்ல ல்ைல. அவர் எப்ப   ேழ இறங்  வந்தார் என் ம், 
எப்ப    ம்ப ம் ேபாகப் ேபா றார் என் ம் அவர்க க்  ஒ  ேபா ம்  ளக் ச் 
ெசால்ல ல்ைல. கவனி ங்கள் . அ  மட் ம்  ஷர்களா ம்  ட அைத  ளக்  ெசால்ல 
  ய ல்ைல. ஆனால் அைத   வா த்தார்கள். அவர்களால் அைத  ளக்க   ய ல்ைல. அந்த 
  யத் ற்காகேவ அவர்கள்  நிய க்கப்பட்  ந்தார்கள் . அவர்களால் அைத  ளக்க 
  ய ல்ைல.

ேப   அவைர ேநாக்  'நாங்கள்  எங்ேக ேபாேவாம் ஆண்டவேர“ என்றான் . அந்த 
மணிேவைள ன்  ெசய் ைய அவர்கள்  அ ந்  ந்தார்கள். அ  எவ் தமாக இ க் ம் என்பைத 
அ ந்  ந்தார்கள்.  'நித் ய  வ வசனங்கள்  உம் டத் ல் , உம் டத் ல்  மாத் ரம்  உண்ேட, 
நாங்கள்  ேபாகத்தக்க ேவ  எந்த இட ம் இல்ைல” என்  ெசான்னார்கள் .

இன்  ேவதாகமமா ய   ஸ்  னிடத் ல்  ேபாவைத த ர ேவ  எங்ேக ேபாகக்  ம்? 
அவேர வற்றாத ேதவஊற் . எவ்வள  அ கம் அ   ந்  எ க் ேறாேமா, அவ்வள  அ கம் 
 த் ணர் யாக ம், நன்ைமயாக ம் இ க் ம்.

இப்ெபா   ஒ  வசனத்ைத அல்ல  ஒ   ல வசனங்கைள வா க்க   ம்  ேறன் . 
அதன் ற  நாம் ேநர யாக ெசய் க் ள்  ெசல்லலாம்.   மானால் ஒன்ப  மணி அல்ல  
அதற் ம்     க த்    ந்தால்  இங்  ந்  கடந்  ேபாக  யற் க்கலாம். இ   ப்ப  
அல்ல   ப்பத்ைதந்  நி டங்கள்  இ க் ம்.ஏறக் ைறய  ப்ப  அல்ல   ப்பத்ைதந்  
நி டங்கள்  நமக்  இ க் ற .

இப்ெபா   மத்ேத  பன்னிரண்டாம் அ காரத்ைத வா க் றதான ேநரத் ல் நாம் எ ந்  
நிற்ேபாமா‚ இப்ெபா   பயபக்  டன்  தைலைய தாழ்த்   க் றதான ேவைள ல், பரி த்த 
மத்ேத  12-ம் அ காரம் 38-ம் வசனத்   ந்  வா க்கலாம்.

அப்ெபா  , ேவதபாரகரி ம் பரிேசயரி ம்  லர ் அவைர ேநாக் : 
ேபாதகேர,உம்மால் ஒ  அைடயாளத்ைதக்  காண  ம்  ேறாம் என்றார்கள் .

அவர்க க்  அவர்  ர  த் ரமாக: இந்த ெபால்லாத  பச்சாரச்சந்த யார் 
அைடயாளத்ைதத் ேத  றார்கள், ஆனா ம் ேயானா  ர்க்கதரி  ன்  
அைடயாளேமயன்  ேவேற அைடயாளம் இவர்க க் க்  ெகா க்கப்ப வ ல்ைல.

ேயானா இர ம் பக ம்  ன் நாள் ஒ  ெபரிய  னின் வ ற் ல் இ ந்த  ேபால, 
ம ஷ மார ம் இர ம் பக ம்  ன்  நாள்    ன்  இ தயத் ல் இ ப்பார.்

ேயானா ன்   ரசங்கத்ைதக ் ேகட்  நினிேவ பட்டணத்தார் மனந்  ம் னார்கள் . 
இேதா, ேயானா  ம் ெபரியவர் இங்ேக இ க் றார.் ஆதலால்  நியாயத் ர்ப்  நாளிேல 
நினிேவ பட்டணத்தார் இந்தச ் சந்த யாேராெட ந்  நின்  இவர்கள் ேமல் 
 ற்றஞ் மத் வார்கள் .

ெதன்ேதசத்  ராஜஸ் ரீ    ன்  எல்ைலகளி  ந்  சாெலேமா ைடய 
ஞானத்ைதக் ேகட்க வந்தாள் .

இேதா, சாெலேமானி ம் ெபரியவர் இங்ேக இ க் றார.் ஆதலால்  நியாயத் ர்ப்  
நாளிேல அந்த ராஜஸ் ரீ இந்தச ் சந்த யாேராெட ந்  நின்  இவர்கள்ேமல் 
 ற்றஞ் மத் வாள்.

...இேதா, சாெலேமானி ம் ெபரியவர் இங்ேக இ க் றார.்

நாம் ெஜ ப்ேபாம்.

கர்த்தாேவ “இேதா” என்றால்  'ேநாக் ப் பார“் ,  ”கவனம் ெச த் “ என்  அர்த்த ைடயதாய் 
இ க் ற . இன் ர  எல்ேலாரி ம் ெபரியவர் ேதவ மாரனா ய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  
இங்ேக இ க் றார”் என்ற வார்த்ைதகைள நிைன    ேவாமாக. இவர்கள்    வாசத்ைத 
ெகாண்  க் ம்ப யாக நீர ் இந்த வார்த்ைதகைள எ த்  மக்க ைடய இ தயத் ற்  
அ ேஷ த்  “இேதா, நான்  உலகத் ன்     பரியந்தம் உங்கேளா  இ க் ேறன் ” என்  
வாக் த்தத்தம் பண்ணினப  தான்  வேனா  இ க்  ர ் என்  இவர்க க்  கா ம்ப யான 
ஆ ர்வாதங்கைள ேகா  ேறாம். இைத இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன் .
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 ல நி டங்கள்  நாம் “காலத் ன்  ேவதவாக் யங்களின்  அைடயாளங்கள்” என்பைதக்   த்  
ேபச உள்ேளாம். இப்ெபா   அந்த சந்த யார ்அவ ைடய ேவத வாக் யங்களின்  அைடயாளத்ைத 
  வா க்காத னால் இேய  அவர்கைளக் க ந் ெகாண்  ந்தார.் இந்த பரிேசயர்கைள 
கவனி ங்கள் . அவர்கள் அவரிடத் ல் வந் :  'ேபாதகேர, உம்மால் ஒ  அைடயாளத்ைதக் காண 
  ம்  ேறாம்“என்  ெசான்னார்கள்.  அவர்க ைடய    ட் த்தனத்ைத  கவனி ங்கள் .
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5காலத் ன்  ேவதவாக் ய அைடயாளங்கள்

அைடயாளமான  ஏற்கனேவ நிைறேவறப்பட்  க்க, அவர்கேளா அைத இனங்கண்  
ெகாள்ள ல்ைல. உங்க க் த் ெதரி மா, நான் இப்ப யாக   வா க் ேறன் , ஒ  நாளில் 
எ த் க் ெகாள்ளப்ப தல்  நடக் ம். ஆனால் மக்கள்  அைதக்   த்     ம் அ யாமல் 
இ ப்பார்கள்.

மத்ேத  11-ம் அ காரத் ல் ேயாவா ைடய  ஷர்கள் இேய ைவக் கா ம்ப  வந்  பார்த்  
  ம் ச் ெசன்ற ன் , இேய  அங்  ந்த ஜனங்கைளப் பார்த்  'எைதப் பார்க்க 
வனாந் ரத் ற் ப் ேபானீர்கள்?காற் னால் அைச ம் நாணைலேயா? அல்ல , ெமல் ய வஸ் ரம் 
தரித்த ம ஷைனேயா, அல்ல   ர்க்கதரி ையேயா?“ என்  ெசான்னார். அதற்  அவர ் ”ஆம் 
அவர ்  ர்க்கதரி ேய“ என்  நான் உங்க க்  ெசால்  ேறன் . இப்ெபா   நீங்கள்  இவைர 
ஏற் க் ெகாள் ர்களானால் ,  'நான் எனக்   ன்பாக  தைன அ ப்  ேறன்  என்  
 ர்க்கதரி களால் உைரக்கப்பட்டவன்  இவேன” என்றார்.

ஒ  நாளில் அவர் தன்ைன ம ஷ  மாரன் என்  ெசால் க் ெகாண்  ந்த ேபா  அவ ைடய 
 ஷர்கள் அவைர ேநாக் :  'அப்ப யானால் எ யா  ந்  வரேவண் ம் என்  ேவத பாரகர்கள் 
ெசால்  றார்கேள, அெதப்ப ?“என்  ேகட்டார்கள்.
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இப்ெபா   மல் யா 3 -ம் அ காரத் ல் கவனி ங்கள் ,  'இேதா, நான் என்  தைன 
அ ப்  ேறன்  அவன் எனக்   ன்பாகப் ேபாய்“ என்  ெசால்   க் ற வசனத்ைத இேய  
 ட் க்காட் னார.் மல் யா 4 -ம் அ காரத்ைத அல்ல, ஏெனன்றால் அ  ேவ  ஒ  
காலத் ற்ெகன்    க்கப்பட்  க் ற . பா ங்கள், 'இேதா, நான் என்  தைன அ ப்  ேறன்  
அவன் எனக்   ன்பாகப் ேபாய்” என்  மல் யா 3 -ம் அ காரத் ல்  றப்பட்  க் ற  ஒ  
காலம், மல் யா 4-ம் அ காரத் ல்  றப்பட்  க் ற  ேவ  காலம்.

மல் யா 4 -ம் அ காரத் ல்   ப் ட்டப  அவர ் வ ம்ேபா  'உலகம் அ ந் , நீ மான்கள்  
சாம்ப ன்  ேமல் நடந்  ஆ ர வ டஅரசாட் க் ள்  நடந்  ேபாவார்கள்“. இவ் தமாக ேயாவான் 
வந்  ெசன்ற   ந்  நாம் அைதச் ெசய்ய ல்ைல. ஆனால் கைட  காலத் ற்ெகன்  
ெகா க்கப்பட்ட  தன் வந்   ல   ேசஷத் ற்  எ சேல ேல இ ந்த   ய சைபைய 
ேபான் , ஆ   தாக்கள் ெகாண்  ந்த   வாசத் ற்  மக்க ைடய இ தயத்ைத, அந்த  ல 
  ேசஷத் ற்    ப் ன  ன்னேர இ  சம்ப க் ம். அ  இந்த கைட  நாட்களில்    ம்ப ம் 
அளிக்கப்ப ம்.     ட்டத்தா க்  மாத் ரேம அ    ம்ப ம் அளிக்கப்ப ம். மற் ம் அந்த 
 ணாலட்சனமான  எ யா, ேயாவாைனப் ேபாலேவ இ க் ம் இ வ ேம வனாந் ரத்ைத 
  ம்  றவர்களா ம், ஸ் ரீகைள ெவ க் றவர்களா ம், ஸ்தாபனத்ைத க ந்  
ெகாள்  றவர்களா ம் இ ந்தார்கள் . அவர்கைளப் ேபாலேவ, இந்த நப ம் இ ப்பார.் அ மட் ம் 
அல்லாமல், இவர ் சத் யத்ைத உைடயவராக ம், நி  க்கப்பட்டவராக ம் இ ப்பார.் 
சத் யத் டன்  இணங்கண்  ெகாள்ளப்பட்டவராக ம் இ ப்பார.் இ ேவ வாக்  
உைரக்கப்பட்  க் ற .

இேய  அவர்களிடம்   ம்  'எ யா ஏற்கனேவ வந்தா ற்  என்  உங்க க்  
ெசால்  ேறன் . நீங்கேளா அ யாமல் ேபானீர்கள்“ என்  ெசான்னார் என்பைத நாம் அ ேவாம். 
இந்நாட்களில்  ஒன் ல்  சைபயான  உபத் ரவ காலத் ற் ள்  இ ப்பைத கா ம்பட்சத் ல்  நம்ைம 
 க ம் வ த்தமைடய ெசய்யாதா?
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இப்ெபா   ஒ  உபேதசத்ைதக்   த்   ரசங் க் ம்ப  வர ல்ைல. நான் அப்ப  
ெசய்வ ல்ைல. நான் என் ைடய சேகாதரர்கைள ம க் ேறன் . ஆனால் நீங்கள்  என்ைன 
மன்னிப் ர்கள் என்றால் நான் இைத மாத் ரம் சற்  ெசால்லட் ம். தனிப்பட்ட வைக ல் , என்ைன 
ெபா த்தமட் ல், சைபயான  உபத் ரவ காலத் ற் ள்  ெசல் ம், ஆனால் மணவாட்  அல்ல 
என்  உ  யாக   வா க் ேறன் . மணவாட்   ட் ற்  ெசல் வாள் . பா ங்கள், ேதவன் 
எ ப்  ேதசத்   ந் , ஒ  ேதசத்ைத எப்ப  ெவளிேய அைழத்தாேரா 'அவ் தமாகேவ 
மணவாட் ைய ம் சைப   ந்  ெவளிேய அைழத்  ெகாண்  வ  றார.்  ரிந் க் 
ெகாண் ர்களா?

மணவாட் யானவள் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவள் , அவேளா ஸ் ரீ ன்   த் ல்   யானவர்கள் . 
இவ் தமாக தான் இ க்கேவண் ம் என்   ர்மானிப்ப  அவ ைடய  த்தம். அவ ைடய 
 ைறைமைய எங்  ைவக்க ேவண் ம் என்ப  அவ ைடய அ வலாய் இ க் ற . 
 த ள்ளவர்கைள ேதவன்  ைறைம   ந்  (pattern) ெவட் ெய க் றார.் ஸ் ரீ ன்  
 த்தான  காரி  க் ள்  ெசன்ற . அ  சரிேய. ஆனால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட சைப அல்ல. 
அவர்கள் ஏற்கனேவ   ஸ்  க் ள்  இ ந்த னாேல நியாயந்  ர்க்கப்பட் ,  த் கரிக்கப்பட் ம் 
இ க் றார்கள் . ேவ  எ  டாக ம் கடந்  ெசல்லேவண் ய அவ யம் இல்ைல. மற்றவர்கள் 
அதற் ள்  இல்லாத னாேல நியாயத் ர்ப் ற் ள்  கடந்  ெசல்லேவண் யதாய்  இ க் ற .

இந்நாள் ஒன் ல் , அந்த   பான்ைமயாேனார், ேநாவா ன்  நாட்களில்  எட்  ஆத் மா 
தண்ணீரி  ந்  இரட் க்கப்பட்ட  ேபாலேவ ம ஷக் மாரன்  வ ைக ன்  நாட்களி ம் 
நடக் ம். மற் ம் ேலாத் ன்  நாட்களில்  ன்  ஆத் மா அக் னி   ந்  இரட் க்கப்பட்ட  
ேபாலேவ ம ஷக் மாரன்  வ ைக ன்  நாட்களி ம் இ க் ம். உலகளா ய அள ல்  ஒ  
 கப்ெபரிய காரியம் நைடெப ம் என் , ேவதத் ல்   ப் டப்படாம  ந் ம் அவ் தமாக 
எ ர்பார்க் றார்கள். பா ங்கள்?

6
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அவர்கள் இப்ப யாக “சைப அ   ந்  தப் த் க் ெகாள் ம் என்  ேவதம் ெசால் ற்  
என்  நிைனத்ேதாேம” என்  ஓர ் நாளில்  ெசால் வார்கள் . ஆனால் மணவாட் ேயா அ   ந்  
தப் த் க் ெகாள் வாள் .

இைத  ந் த்  பா ங்கள்,  “ேநாவா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபால ”ேநாவா கடந்  
ேபைழக் ள்   ரேவ த்த  ற  கதவான  அைடக்கப்பட்ட . அவன் ேம மாதம் ப ேனழாம் ேத  
அன்  உள்ேள  ரேவ த்த  ற  கதவான  அைடக்கப்பட்ட . அதன்  ன் அவன் உள்ேள ெசன்ற 
 ற ம் ஏ  நாட்க க்  மைழ ெபய்யாமல் இ ந்த . அவர்கேளா அைத பற்  அ யாமல் 
இ ந்தார்கள். கர்த்தேர கதைவ அைடத்தார.்

ஓர ் நாளிேல இரக்கத் ன்  கத   டப்ப ம். இ ப்  ம் மக்கள்  ெதாடர்ந்  தாங்கள்  
இரட் க்கப்ப  ேறாம் என்  எண்ணிக் ெகாண்   ரசங்கங்க ம்  மற்ற காரியங்க ம் ெசய்  
இரக்கத்ைத இழந்ேதாம் என்பைத கைட   ைறயாக  றக்கணிக் ம்  மட் ம் அைத அ யாமல் 
இ ப்பார்கள். இைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள், உலகம்   வ  ம்  ன ம்  ற் க்கணக்கான 
மக்கள்  காணாமல் ேபா றார்கள். அவர்கள் எங்ேக ேபானார்கள்  அல்ல  அவர்க க்  என்ன 
ஆன  என்  எந்த ஒ  தகவ ம் இல்ைல.  'இ வர ் களத் ல் இ ப்பார்கள் , ஒ வர ் எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப வார், இ வர ் ப க்ைக ல் இ ப்பார்கள், ஒ வர ் எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப வார்“.ஆகேவ உலகம்   வ  ம் அேனகர் அ ேல தப் ப் ேபாகமாட்டார்கள் . 
எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம் மணவாட் ேய தப் ப்பாள்.
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அைடயாளங்கைள நிைன    ங்கள் . இஸ்ரேவல் எப்ெபா  ேம  த்  சா ரியமான 
ேபச் ன்ேமல் சாராமல் அைடயாளங்களின்  ேமேலேய சார்ந்  ந்தார்கள். அவர்கள் அப்ப த்தான்  
இ ந்தாக ேவண் ம். ேதவன் அவர்க க்   ர்க்கதரி கைள அ ப் னார.்  ர்க்கதரி கள்  
அவர்க க்  அைடயாளங்கைள ெகா த்தார்கள். மற் ம் எப்ெபா   எல்லாம் ஒ  அைடயாளம், 
அதாவ  ேவத வாக் யத் ன்  அைடயாளம் ெகா க்கப்ப  றேதா, அப்ெபா   எல்லாம் அந்த 
ேவத வாக் யத் ன்  அைடயாளத்ைத  ன் ெதாடர்ந்  ேவதவாக் யத் ன்  சத்தம் (Scriptural Voice) 
இ ந்தாக ேவண் ம். அைவ எல்லாேம ேவத வாக் யத் ன்  ப யாக ம், வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்டப யாக ம் இ ந்தாகேவண் ம்.

ஆகேவ பா ங்கள் , நீங்கள்  ஒ    ப் ட்ட பாணிைய கைடப்  க்  ர்கள் . 
நீ மானாக்கப்ப தல் ெசய் ேயா   த்தர் வந்தேபா ,  (அவர ்அைத மாத் ரேம அ ந்  ந்தார்) 
மக்கள்  அ ேல   ப்  ெகாண்  அைத ஒ  தனி ேபாதைனயாக ஸ்தா த்தார்கள். ெதாடர்ந்  
பரி த்தமாக்கப்ப தல் ெசய் ேயா  ெவஸ்  வந்தேபா  அ  ம் ஒ  ஸ்தாபனம் ஆன  .  அைத 
ெதாடாந்  வரங்கள்    ம்ப அளிக்கப்ப தேலா  ெபந்தெகாஸ்ேத னர் வந்தேபா  அவர்க ம்  
அைத ஸ்தாபனமாக் னார்கள். ஆனால் ேதவேனா எல்லா சமயத்  ம், எல்லா நாட்களி ம், 
ஒவ்ெவா  சைப காலத்   ந் ம்  கடந்  ேபாய்க் ெகாண்  க் றார.்

 ன்  வ டங்க க்   ன்பாக ஒ  க ம் பலைக ல்  சைபகாலங்கள் எப்ப யாக   ந்  
ேபா ம் என் ம்,எப்ெபா   அ ழ்வார்கள் என் ம், எப்ெபா   எ வார்கள்  என் ம் 
வைரந் காட் ம்ப , ேதவன் எவ்வளவாய்அ ம த்  க் றார். இேதா இன் ர  அந்த 
ஆச்சரியமான படத்ைத,அந்த  த்தகத் ல்  இ க் றைதகாண்  ர்கள் . அைத வைரந்  
  த்த டேன, அந்த மகத்தான கர்த்த ைடய  தனானவர்,அந்த ஒளி தத் பமாக இங்  அேனகர் 
உட்கார்ந்  க் றைத ேபான்  வந்  வல  பக்கமாக  வற் ன்  அ காைம ல் நின்றார். அைத 
கண்  மக்கள்  மயங்    ந்  ெகாண்  ந்தார்கள். அவேர அந்த  வற் ல் வைரந்தார். சரியாக 
 ன்  வ டங்கள்  க த்   தல்  ைறயாக ேபாப் ேராம நாட் க்  ெசல்வதற்   ன்பாக 
சந் ரன்  இ ளைடந்த .
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சைப ம் உலக ஐக் ய சங்க ம் தயாரா ம் ேபா ... ஓ‚ சேகாதரேன,சேகாதரிேய, நான் 
அைதப் பற்  ெசால்ல ஆரம் க்க  டாேத ங்கள் ‚ நாம் சரியாக இங்ேக கைட  நாட்களில் 
இ க் ேறாம். எல்லா அைடயாள ம் , எல்லா ேம கச் தமாக இ க் ற .

ேதவன் அைடயாளங்கைள ெகா க் றார ் ேவதவாக் யத் ன்  அைடயாளங்கள் , அ  ஒ  
சத்தத் ன்  ேவதவாக் ய அைடயாளங்களாய் இ க் ற . நிைன    ங்கள் ேமாேச வந்த ேபா . 
. . எதற்காக அைடயாளம் ெகா க்கப்ப  ற ? கவனத்ைத ஈர்க் ம்ப யாக ெகா க்கப்ப  ற . 
அைடயாளமான  கவனத்ைத ஈர்க் ம்ப யாக ெகா க்கப்ப  ற . மற் ம் அந்த அைடயாளம் 
எந்த சத்தத்ைத ம் ெகாண்  க்க ல்ைல என்றால் அந்த அைடயாளம் சரியான  அல்ல. மற் ம் 
அந்த அைடயாளமான  எந்த மாற்ற ம் இல்லாமல் கடந்  ேபான பைழய மார்க்க சம்பந்தமான 
சத்தத்ைதேய ெகா க் ம் என்றால்  அ  ேதவனிடத்   ந்  வர ல்ைல மற் ம் அந்த மா தல் 
ேவதவாக் யத் ன்  அைடயாளமாக ம் ேவத வாக் யத் ன்  சத்தமாக ம்இ க்க ேவண் ம்.
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உதாரணமாக ஒ    ப் ட்ட அைடயாளத்ைத ஸ்தாபன சத்தம்  ன் ெதாடர்ந்த  என்  
ெசால்ேவாமானால் , அவ் தமாக ேதவன் ஒ  ேபா ம்அ ப் ன ல்ைல. இவ்வள  காலமாக நாம் 
ஸ்தாபனங்கைள ெகாண்  ந்ேதாம். இப்ெபா ேதா அவ் தத்   ந்  ேவ பட்  க்க 
ேவண் ம். அ  ேவதாகமத் ன்  ப யாக கர்த்தர் உைரக் றதாக இ க்க ேவண் ம். ேதவன் அைத 
வார்த்ைத ன்   லமாக வாக் த்தத்தம் பண்ணி மக்க ைடய கவனத்ைத அந்த 
வாக் த்தத்தத் ற்  இ க் ம்ப யாக, ஒ  அைடயாளத்ைத ெகா க் றார.் அதன் ன்  சத்தம் 
(voice) அைத  ன்ெதாட ம். அப்ெபா   அ ேவ அதேனா  உபேதசமாகச் ெசல் ற .
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இேய  ஒ  நல்ல ேபர ் ெபற்ற மனிதனாக இ ந்தார.் ஒ  வா ப ர யாக, க ேலயா ன்  
 ர்க்கதரி யாக இ ந்தார.் அவர ்  யா யஸ்தைர  கப்ப த்  மற் ம் அ  ேபான்ற 
காரியங்கைள ெசய் ம் ேபா  ஒ  மகத்தான மனிதராய் என்னப்பட்டார். ஆனால் ஒ  நாளில் அவர ்
உட்கார்ந் , 'நா ம் என்  தா ம் ஒன்றாய் இ க் ேறாம்“ என்  ேபசத்  வங் னார். அ ேவ அந்த 
அைடயாளத்ைத  ன் ெதாடர்ந்த சத்தமா ம் . ஓ‚ ஆனால் அவர்க க்ேகா அ ல்   ப்பம் இல்ைல. 
அவர்கள் அைடயாளத்ைத ஏற் க்ெகாள்ள மனதாய் இ ந்தார்கள். ஆனால் சத்தத்ைத 
ஏற் க்ெகாள்ள மன ல்ைல.  'ம ஷ  மாரன் எங்  ந்  வந்தாேரா அங்ேக அவர ்
எ த் க்ெகாள்ளப்ப வார்” என்  ெசான்னேபா  அவர்களால் அைத பார்க்க   ய ல்ைல. 
பா ங்கள்? ஆனால் சத்தம் அைடயாளத்ைத  ன் ெதாடர்ந்த ேபா  அ ேனா  அவர்கள் எந்த 
சம்பந்த ம் ெகாள்ள மன ல்லா  ந்தார்கள். எப்ெபா  ேம சத்த ம் அைடயாள மாக 
இ க் ற .
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ேமாேச அவ ைடய பாதரட்ைசைய கழற் ப் ேபாட்டதற்கான காரணம் என்னெவன்றால் அந்த 
அைடயாளம் அவ ைடய கவனத்ைத ஈர்த்த . அவன் அைத ேநாக் ப் பார்த்த ேபா  ஒ  மரம் 
அக் னி னால் எரிந்  ெகாண்  ந்த . இப்ெபா   ேமாேச ஒ  ரசாயன நி ணராக இ ந்தான்  
அவன் ஒ  ெபரிய  ஞ்ஞானி. எ ப் ய ைடய எல்லா ஞானத்  ம் ேபா க்கப்பட்  ந்தான் . 
 ஞ்ஞானத் ல் அவர்கள் ெசய்தைத ேபான்  நம்மால் ெசய்ய   யா  -   ர் னி ேகா ரம் 
கட் தல் ,  ைலகள்  கட் தல் ,  ணத்ைத பதப் ப த் ம் ெபா ட்கள் இைவகெளல்லாம் 
நம் டத் ல்  இல்ைல. நிறச்சாய ரசாயனம் நம் டத் ல் இல்ைல. இன்ைறக்  இ க் ற 
நாகரிகத்ைத ம் கல் ைய ம் காட்  ம் ேமம்பட்டவர்களாய்  இ ந்தார்கள். மற் ம் ேமாேச அைவ 
எல்லாவற்  ம் ேத னவனாய்  இ ந்தான் . அந்த மரம் அக் னி  வாைல னால்  எரிந் ம் 
எரிக்கப்படாமல் இ க் றைத ம் கண்  அவன்  அவ ைடய இ தயத் ல் “நான் ெசன்  
அ   க் ற  ல இைலகைள எ த் , ஆய் க் டத் ற்  ெகாண்  ெசன்  எந்த ரசாயனம் 
இந்த மரத் ல் ெதளிக்கப்பட்  க் ற  என காணப் ேபா ேறன்” என்  ஒ ேவைள 
ெசால்   ப்பான்  என்றால், அ ல் எந்த சந்ேதக  ல்ைல. அந்தப்ப  அவன்  மட் ம் 
ெசய்  ந்தால் அந்த சத்தம் ஒ ேபா ம் அவேனா  ேப   க்கா .
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உங்களால் ேதவைன  ரிந்  ெகாள்ள   யா . நீங்கள்  அவ ைடய அ  ல் உட்கார்ந்  
அவேரா  ேப த்  ர்க்க ேவண் ம். உன் ைடய பாதரட்ைசகைள கழற் ப் ேபா  என்  
ெசான்ன  பார்ப்பதற்  உன் ைடய கல் ைய கழற்  ைவ என்  ெசால்வதாக இ க் ற . 
அவ ைடய வார்த்ைதைய ேநாக்  “யார ் என்ன ெசான்னா ம் அைத   த்  எனக்  அக்கைர 
இல்ைல. நீர ்இந்த நா க்ெகன்  என்ன வாக்  ெகா த் ேரா அ  உண்ைம” என்  ெசால் ங்கள்.
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ேமாேச தன் ைடய பாதரட்ைசகைள கழற்  ைவத்தான். அ   ந்  வந்த அந்த சத்தத்ைத 
கவனி ங்கள் . அ  ேவதவாக் யத் ன்  சத்தமாக இல்லா  ந்தால் ேமாேச அைத   வா யாமல் 
இ ந்  ப்பான் . அைடயளம் கவனத்ைத இ த்த . மற் ம் அைடயாளமான   ர்க்கதரி  ன்  
கவனத்ைத இ க் ம்ப யாகேவ ெகா க்கப்ப  ற .

ஒ   ர்க்கதரி ேய அைடயாளமாக இ க் றார.் ேதவன் ஒ   ர்க்கதரி ைய அ ப் ம் ேபா , 
கவணமா  ங்கள் : அைதத் ெதாடர்ந்  நியாயத் ர்ப்  வ ம். அ  எப்ெபா  ம் அவ் தமாகேவ 
இ க் ற . அ  எப்ெபா  ம் அவ் தமாகேவ இ க் ம். ேவ  வ ேய இல்ைல. அ  
எப்ெபா  ம் மக்களின்  ேமலாகேவ ெசன்     ற . காலம் கடந்  ேபா மட் ம் அவர்கள் 
அைத அ யாமல் இ ப்பார்கள்.இேய  இவ் தமாக ெசான்ன ல்  எந்த ஆச்சரிய ம் இல்ைல. 
'நீங்கள்   ர்க்கதரி களின்  கல்லைறகைளக ் கட் , அைத ெவள்ைளய த் ர்கள். ஆனால் 
அவர்கைள கல்லைற ல் ைவத்த  நீங்கேள உங்கள்   தாக்கள்  ெசய்த  ேபால நீங்க ம் 
ெசய் ர்கள்“ என்றார். அந்தப்ப ேய அவர்கள்  ெசய்தார்கள்.

நாம் இப்ெபா   இந்த காட்  ேல ேமாேச எ ந்  வ  றைத பார்க் ேறாம் . அந்த 
 ட்ெச ையப் பார்த் , அதற்  அ  ல் ெசன்றான் . அப்ெபா   அ   ந்  ஒ சத்தமான  
“உன் ைடய பாதரட்ைசைய கழற் ப் ேபா . நீ நிற் ற இடம் பரி த்த   ” என்  ெசான்ன . 
அவன் தன் ைடய பாதரட்ைசைய கழற்  அங்ேக  ழங்கால்  ப  ட்டான் . அதன்   ன் “நான் 
ஆ ரகா ன்  ேதவ ம், ஈசாக் ன்  ேதவ ம், யாக்ேகா ன்  ேதவன்” என்றார். அங்ேக அந்த 
ேவதாகமத் ன்  சத்தம் வந்த .  'நான்  அவர்க க்  ெகா த்த வாக் த்தத்தத்ைத நிைன  
   ேறன்  மற் ம் என் ஜனங்க ைடய உபத் ரவத்ைத பார்க் ேறன் . ஆகேவ என் ைடய 
வாக் த்தத்தத்ைத நிைன   ர்ந்  உன்ைன அங்  அ ப்  ேறன் . உன்ைன என் ைடய 
சத்தமாகேவ ஆக்  ேறன்“, என்றார்.  ”இரண்  அைடயாளங்கைள உனக்  நான்  ெகா ப்ேபன் . 
அ ல் ஒன்  உன் ைடய கரத் ல் இ க் ம் ேகால், அைத நீ எ த்  சர்ப்பமாக மாற் வாய்“. 
அ த் , அவ ைடய ைகைய தன் மார் ேல ேபா ம் ேபா  ஒ  ெதய் க  கம் நிக ம்.
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இப்ெபா   “அவர்கள்  தலாவ  அைடயாளத் ன்  சத்தத்ைத   வா யாமல் 
இ ப்பார்களானால்  அப்ெபா   இரண்டாம்  அைடயாளத் ன்  சத்தத்ைத நம் வார்கள். அைத ம்  
அவர்கள்   வா யாமல் இ ப்பார்கள் என்றால், அப்ெபா   நீ ந  ன் தண்ணீைர ெமாண்  
நிலத் ல் ஊற் வாயாக,அ  இரத்தமாக மா ம்.

அவ்வள  தான் அந்த இரத்தம் அவர்கைள  ழ்க த்   ம். எ ப் ன்  கைத அத் டன்  
   ம்“.



8காலத் ன்  ேவதவாக் ய அைடயாளங்கள்

நா ம்  ட  தலாவ  மற் ம் இரண்டாவைத ெபற்  க் ேறாம். அ த்த  இரத்தத் னால்  
 ழ்க க் றதாய் இ க் மா என்   யக் ேறன் . நாம் எந்த நிைல ல் இ க் ேறாம் என்  
இன் ர   யக் ேறன்? சத்தங்க ம் அைடயாளங்க ம், ேதவன் அவர்க க்  
அைடயாளங்கைளக் ெகா க் றார.் சற்  ேநரம், நாம் கண்  க் ற இந்த ேவதாகம 
சத்தங்கைள ம் அ  ைடய  யாக் யான ம் எப்ப  நிைறேவ ன  என்   ந் த் ப் 
பா ங்கள்.

ஆனால் இப்ெபா ேதா இந்த மகா  ழப்பமான ேநரத் ல்  மக்க ைடய கண்கள் மங் ப்ேபாய் 
“நான் இந்த  ட்டத்தாைர ேசர்ந்தவன் , அந்த  ட்டத்தாைர ேசர்ந்தவன்” என்  ெசால் க் 
ெகாள் றார்கள். அதற் ம்  ேதவ க் ம் எவ் தத்  ம் சம்பந்தம் இல்ைல. இல்லேவ இல்ைல. 
ஒவ்ெவா  காலத்  ம் ேதவன் தன் ைடய அைடயாளங்கைள அ ப் னார.் இேய வானவர் 
அவ ைடய வ ைகக்   ன்பாக அைடயாளங்கைள காட் வார ் என்  ெசான்னார். மக்கள்  
எப்ெபா  ம் ேவதாகம அைடயாளங்கைள   வா க்க நிைன   ர ேவண் ம். அைவ ேவதாகம 
அைடயாளமாக இணங்கண்  ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.
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ேதவன் எப்ெபா  ம் . . . நான் ேநற்  இர  ெசான்ன  ேபால, சைபயான  எல்லாவற்ேறா ம் 
கலந்  ேபான  ற  ேதவன் ஒ  நபைர அ ேஷ க் றார;் ஒவ்ெவா  நப ம் 
இன்ெனா வரி  ந்  ேவ பட்  க் றார.் ேதவன் ஒ வராய் இ க் ற னால் அவர ் ஒ  
நபைரேய அ ேஷ க் றார.் அவர ் ஒ  ேபா ம் ஒ    ைவ பயன்ப த் ன ல்ைல. அவர ்
எப்ெபா  ம் ஒ வைரேய பயன்ப த்  றார். எப்ெபா  ம் அப்ப ேய ெசய்  க் றார.் அவர ்
ஒ ேபா ம் தன் ைடய பாணிைய மாற் வ ல்ைல. ஒ வைரேய பயன்ப த்  றார். மற் ம் 
அந்த ஒ வைர அ ப்  ெசய் ைய அவர்க க்   ரசங் க் றார.் அ ேவா அப்பட்டமாக 
 றக்கணிக்கப்ப  ற . ஆனால் அந்த சந்த  ல் இ ந்  வரேவண் யைவகள்  யா ேம வ ம். 
 தல் ஜாமம், இரண்டாவ ,  ன்றாவ , நான்காவ , ஐந்தாவ , ஆறாவ   ற  ஏழாவ  அதன் 
 ன் மணவாளன்  வ வார.் இப்ெபா  நாம் சரியாக ஏழாவ ல்  இ க் ேறாம்.

இப்ப யாக இங்  இந்த ஸ்தாபன சைபகெளல்லாம் இயங்  றைத பார்க் ேறாம். இங்ேக 
இ க் ற இந்த   ஸ் வ  யாபார சங்க  ட்டத்தாேர அன்  இர  உங்க ைடய  யாபார 
  ஷர்கள்  த்தகத் ல் “பரி த்த தந்ைதயா ய இன்னார் இன்னார்” என்  அந்த  த்தகத் ல் 
ேபாடப்பட்  ந்தேத, உங்கைளக்   த்  நான் ெவட்கப்ப  ேறன் . ெபந்ெதெகாஸ்ேதயரா ய 
நீங்கள்  இவ் தமாக நாம் யாைர ம் “தந்ைத” என்  இந்த உலகத் ல் அைழக்கக் டா  என்  
அ ந்  க்க ல்ைலயா? இ  எைத காட்  ற  என்றால் ஏேதா ஒ  ஒளிர்  உங்கள்  கண்கைள 
  டாக்  ேபாட்டைத காட்  ற . ஆம். ேம ம் மக்கேள, ேவதமான , அந்த  த ள்ள 
 த்  ல்லாத கன்னிைக எண்ைணைய வாங் ம்ப  ெசன்ற ேபா  அவர்கள் ெபறாமல் 
ேபானார்கள் என்    னைத நீங்கள்  உணர ல்ைலயா? ஒ ேவைள அவர்கள்  ஆ  ேல 
நடனமா , அன்னிய பாைஷ ல்  ேப  இ க்கலாம். ஆனால் அவ் தமாக  சா கள்  
ெசய் றைத ம் நான் கண்  க் ேறேன. ஆகேவ அப்ப  ெசய் ற னால் அதற் ம் இதற் ம் 
எந்த சம்பந்த ம் இல்ைல. நான் பரி த்த ஆ ையக்   த்  ேப  ேறன் . ேவதாகம பரி த்த 
ஆ ைய   த் .
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அவற் ைன அன்னியர்க ைடய ேதசத் ல் கண்  க் ேறன் . நான் ஏ   ைற உலகத்ைத 
 ற்  வந்  க் ேறன். எல்லா வைகயான அன்னிய ேதசத்தார்களிடத்  ம் ெசன்  க் ேறன் . 
ஒேர சமயத் ல் ஒ  லட்சம் மக்கள் , லட்சத்  ஐம்பதா ரம் அல்ல  ஐம்பதா ரம் மக்கள்     
வந்  ந்தார்கள். அங்ேக எவ் தமாக அந்த  னியக்காரர்கள்  மற் ம் மற்றவர்க ம் சவால் 
   றார்கள் என்  கண்  க் ேறன் . ஆகேவ நீ எைதக்   த்  ேப  றாேயா அைத பற்  
அ ந்தவராய் ேப வ  நல்ல . ெவ ம்  த்  சா ரியமான ேபச்ைச மட் ம் ெகாண்  க்க 
ேவண்டாம். நீங்கள்  எைத ேப   ர்கேளா அைத ேதவன் ஆதரிக்க ஏ வாய் ேப னால் நல்ல . 
இல்ைல என்றால் களத் ல் இறங்காமல் இ ப்ப  உங்க க்  நல்ல . ஏெனன்றால் அவர்கள்  
உங்கைள தர்மசங்கடத் ற் ள்ளாக் வார்கள் .
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ஆனால் நம் ைடய ேதவன் இன் ம் எ யா ன் ேதவனாக இ க் றார ்என்பைத நிைன ல் 
ெகாண்  ங்கள் . அவர ் எப்ெபா  ம் இ ந்த  ேபாலேவ இன் ம் ேதவனாகேவ இ க் றார.் 
அவர ் மாறாத ேதவனாக இ க் றார.் அவர ்அேத  ழற்  ல் தான்   ரிைய ெசய் றார.் அேத 
காரியத்ைத தான் ெசய்  ெகாண்  க் றார.் அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராக 
இ க் றார.் அங்ேக வாயைடத் , ஸ்தம் த்  வந்தவர்கள் களத்ைத  ட்   ல  
ேபானார்கள்.ேதவன் இன் ம் ேதவனாகேவ இ க் றார.் இப்ெபா   இைத கவனி ங்கள் , இந்த 
 தமாக காரியங்கள்  இந்த கைட  காலத் ல் நடக் ம் என்  இேய  ெசால்   க் றார.் 
கச் தமாக இைவகெளல்லாம் அவ ைடய வ ைக ன்  அைடயாளமாக காண் ேறாம். 
எல்லா ேம‚
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நாம் இந்த உலகத் ன்     ல்  இ க் ேறாம் என்  எல்ேலா ேம ஒத் க்ெகாள் ேவாம். 
இ ப்  ம் அவர ்இந்த கைட  நாளில் சைபக்  இறங்  வந்  அவ ைடய சரீரமா ய சைபக் , 
மணவாட் க்  ெசய்ய இ ப்பைத ெசய் ம்ேபா , நம் ைடய  க்ைக உயர்த் க் ெகாண்  
கடந்  ெசன்     ேறாம். பா ங்கள்,அ  அந்தப்ப யாக தான்  இ ந்தாக ேவண் ம். 
உலகமான  அைத கண்  அவர்க ைடய  க்ைக உயர்த் க் ெகாண்  கடந் ெசல்  ற . 
 ற  அைத  றக்கணிக்க  யற் க் றார்கள் .
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இந்த ெதாைலக்காட்  நிகழ் கைள பா ங்கள் . ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் அேனகர்  தன் 
இர ேல உங்க ைடய   ஸ் வா ய உங்கள்    ச்சைபைய ேந ப்பைத காட்  ம் உங்கள்  
 ட் ேல இ ந் , நான்  அல்ல  ஐந்   ைற   மணம் ெசய்த ஒ  ஸ் ரீ ன்  ெந ேகடான 
ெசயல்கைள,  “  லவ்   ”, என்ற நிகழ்ச்  அல்ல  ஒ   ஷைன பற் ய ெதாைலக்காட்  
நிகழ்ச் கைள பார்ப்பைதேய ேந க்  ர்கள் .
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இப்ப யாக, ேதவன் ேமல் இ க் ற அன்ைப காட்  ம் உலகத் ன்  ேமல் உங்க ைடய அன்  
உங்க ைடய இ தயத் ல் அ கமாய் இ க் ம் பட்சத் ல் நாம் எ ப் தைலப் ெபறாமல் 
இ ப்ப ல் எந்த ஆச்சரிய ம் இல்ைல. இப்ப ப்பட்ட காரியங்கைள ெபற்  ப்ப ல் ஆச்சரியம் 
இல்ைல. ஓ, நாம் ஒ   ர்மானத்ைத எ த் , நம் ைடய ெபயைர  த்தகத் ேல ேபாட்   ற  
உலகத் ற் ள்  கடந்  ெசன்  உலகத்ேதா  ேசர்ந்    க்கலாம். உலக ம் அைத தான் 
எ ர்பார்க் ற . சைப ம் அைத தான்  எ ர்பார்க் ற . அவர்கள் தங்கள்  அ க்ைகையதக்க 
ைவத் க் ெகாண் , அ ேவ   ஸ்தவம் என்  எண்ணி தாங்கள்    ம்  றப ெயல்லாம் 
  க் றார்கள் . வ த்தப்பட ேவண்டாம். உலக ஐக் ய சைப சங்கத் ல் நீங்கள்  
  ம்  றப ெயல்லாம் ெசய்யப் ேபா  ர்கள். நீங்கள்  ெசய்ய   ம்  ற எல்லாவற்ைற ம் 
ெசய் ம்ப  உங்க க்  அ ம ெகா ப்பார்கள் .

ஆனால் மணவாட் ேயா ெவளிேய அைழக்கப்பட் ம்,  ரித்ெத க்கப்பட் ம், ேவ  
 ரிக்கப்பட் ம், பரி த்த ஆ  னால் ம ப  ம்  றந்தவளாய், பரி த்த ஆ  னால்  
நிைறந்தவளாய், ஆட் க்  ட்  ன்  இரத்தத் ல் க வப்பட்டவளாய்  இ ப்பாள்  என்பைத 
நிைன ல் ெகாண்  ங்கள் . அவள் தன் ைடய   ஷ க்  அ வ ப்பான எல்லாவற்   ந் ம் 
 ல   ப்பாள் . அவள் ஒ  கற் ள்ள கன்னிைக, வார்த்ைத னாேல பரி த்தமானவள். 
வார்த்ைத ம் அவ ம் ஒன்றாய்  இ ப்பார்கள். எப்ப  ஒ    ஷ ம் மைன  ம்  ஒன்றாய்  
இைணந்  இ க் றார்கேளா அேத  தமாக ேதவ ைடய உண்ைமயான அசலான ேதவ ைடய 
சைப இ க் ம். அவன்   ஸ் வாக மா  வ ம்ேபா , ேவதம்   ன எல்லா 
வாக் த்தத்தத் ற் ம், ஒவ்ெவான் ற் ம் “ஆெமன் ” என்  ெசால் வான் .
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அப்ெபா   ஸ்தாபனம்  என்ன ெசான்னா ம் அ  அவ க்  எந்த  த் யாசத்ைத ம் 
ஏற்ப த்தா . ஒ    வா க் ள்ளாக இ க் ம் ஆத் மா எப்ெபா  ம் “ஆெமன்” என்  
ெசால் ம். ஏெனன்றால், அவ க் ள்ளாக இ ந்  ேப  ற  வார்த்ைதேய.

“வார்த்ைதயான  இ  ற ம் க க் ள்ள எந்தப் பட்டயத்  ம் க க்கானதா ம் இ தயத் ன்  
நிைன கைள ம் ேயாசைனகைள ம் வைகய க் றதா ம் இ க் ற ” என்  ேவதமான  
ெசால் ற் . அந்த  தமாக தான்  அ  நி  க்கப்பட்  அ யப்ப  ற .

கவனி ங்கள் , என் சேகாதரேன நான்  ெசால்  றைத கவனி ங்கள் . இந்த காரியங்கைள 
எல்லாம் நாம் பார்க்காமல் இ ப்ப  ஒ  வ த்தப்பட ேவண் ய காரியம். இேய  அைவகைள 
  த் ப் ேப னார.்

அவேர அவர்க க்கான ேவதவாக் யத் ன்  அைடயாளமாக இ ந்தார.் அவர்கேளா அவைர 
இனங்கண்  ெகாள்ள ல்ைல. கச் தமாக அவேர ேவதவாக் யத் ன்  அைடயாளமாக இ ந்தார.் 
'நாேன அவர“் என் ம் அவர்களிடத் ல் ெசான்னார். ”ேவதவாக் யங்கைள ஆராய்ந்  பா ங்கள் , 
அைவகளால் உங்க க்  நித் ய  வன் உண்ெடன்  எண்   ர்கேள. அைவகேள என்ைனக் 
  த் ச் சாட் க் ெகா க் ற . நான் என் ைடய  தா  ைடய  ரிையகைள ெசய்ய ல்ைல 
என்றால் என்ைன   வா யாேத ங்கள்“ என்றார்.

ஒவ்ெவா வ ம் தங்க ைடய ெசாந்த  யாக் யானத்ைத ெகாண்  க் றார்கள் . ஒவ்ெவா  
ஸ்தாபன ம் ேவதாகம பள்ளிகைள ெகாண்  க் றார்கள் . அ   ந்  ஒ   ட்ட இங் ேபட்டர ்
(அைடகாக் ம் க  )  ரசங் மார்கைள  றப் க் ற . நான் எப்ெபா  ம் இந்த அைடகாக் ம் 
க  யால்  றந்த ேகா க்  ஞ் க க்காகப் பரித க் ேறன் . ஏெனன்றால் அைவக க்  தா ம் 
இல்ைல. எவ்வள  தான் அ  சத்தம் ேபாட்டா ம் அைவக க்  தா ன் கவனிப்  
 ைடப்ப ல்ைல. அந்த தமாக தான் இந்த இயந் ரங்க ம்   மார்கைள  றப் க் ற . 
அவர்கள்  ல ேநரங்களில் எப்ப  ஒ  பழங்   னர ்எ ப் ய இரைவ   த்  ஒன் ம் அ யாமல் 
இ க் றார்கேளா…, அல்ல   ய க்  பனிகாலணி ேபாட் க்ெகாள்ள அ ந்  க் ேமா,(A rabbit 
knows how to put on snow shoes) அ  ேபாலேவ இவர்க ம் ேதவைன   த்  ெகாஞ்ச ம் 
அ யாதவர்களாய் இ க் றார்கள் .
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நமக்  ேதைவ எல்லாம், அந்த வனாந் ரத் ன்   ன் றத் ல் அக் னி ஸ்தம்பம் அவ க்  
 ன்பாக இறங் ம் வைர ேதவனிடத் ல்  காத்  ந்த ேமாேசைய ேபான்  அ பவம் ெபற்ற 
 ரசங் கேள ேதைவ. அந்த அ பவத்ைத யாரா ம் அவனிடத்   ந்  எ த் ப் ேபாட   யா . 
அ  அங்ேக சம்ப த்தேபா  அவன் அங்ேக இ ந்தான் . அ  உண்ைமேய. நாம் ம ப  ம் 
ேதவனிடத் ற் ம் அவ ைடய ேவதாகமத் ற் ம்   ம்ப ேவண் ம்.

“நீங்கள்  என்ைன அ ந்  ப் ர்களானால், என் ைடய நாைள ம் அ ந்  ப் ர்கள்” என்  
இேய  ெசான்னார். ஒவ்ெவா வ ம் தங்க ைடய ெசாந்த  யாக் யானத்ைத 
ெகாண்  க் றார்கள் . ெமத்ேதா ஸ்ட் தங்க ைடய ெசாந்த  யாக் யானத்ைதக் 
ெகாண்  க் றார்கள் . பாப் ஸ் ,  ரஸ் ேடரியன் , ெபந்ெதெகாஸ்ேத மற்ற யாவ ம் 
தங்க ைடய  ெசாந்த   யாக் யானத்ைதேய  ெகாண்  க் றார்கள் .  ஆனால்  ேவதேமா
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“ேதவ ைடய வார்த்ைதக்  தனிப்பட்ட  யாக் யானம் ேதைவ இல்ைல” என்  ெசால்  ற . 
அப்ப ெயன்றால் அதற்   யாக் யானம் ெகா ப்ப  என்ன? அவேர தன் ைடய ெசாந்த 
 யாக் யானத்ைதச் ெசய் றார.்

“அங்ேக ெவளிச்சம் உண்டாகக் கடவ ” என்  அவர ் ெசான்னேபா  அங்ேக ெவளிச்சம் 
உண்டான . அதற்  எந்த  யாக் யான ம் ேதைவ ல்ைல. “ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யாவாள்” 
என்  ெசான்னேபா  அவள் கர்பந்தரித்தாள். அதற் ம் எந்த  யாக் யான ம் ேதைவ ல்ைல. 
அவர ் இந்த “கைட  நாட்களில்  மாம்சமான யாவர் ேம ம் என் ைடய ஆ ைய ஊற் ேவன் ” 
என்  ெசான்னார். அவ் தமாகேவ அவர ் ெசய்தார.் அதற்  எந்த  யாக் யான ம் 
ேதைவ ல்ைல. இைவகெளல்லாம் நடக்கா  என்   ைற   னவர்கள்  ன்பாகேவ சரியாக 
நடந்ேத ன . எப்ப யானா ம் ேதவேன அைதச் ெசய்தார.் ஏெனன்றால்அவேர தன் ைடய 
வார்த்ைதைய  யாக் யானம் ெசய் றார.் அவர ் “ேசாேதா ன்  நாட்களில் நடந்த  ேபால ம ஷ 
 மாரன் ெவளிப்ப ம் - இந்த கைட  நாட்களில்  நடக் ம்” என்  ெசான்னார். அேத  தமாக அவர ்
ெசய்தார.் அதற்  எந்த  யாக் யான ம் ேதைவ ல்ைல. அவர ் ெசான்ன வாக் த்தத்தங்கள்  
யா ம் தன்னில்  தாேன  யாக் யானம் ெசய் ற .

“என்ைன   வா க் றவன் , நான் ெசய்த காரியங்கைள,  ரிையகைள தா ம் ெசய்வான்” 
என்  ெசான்னார். இதற் ம் எந்த  யாக் யான ம் ேதைவ ல்ைல. அவர ் அைத அப்ப ேய 
ெசய் றார.் அவ்வள தான் .  “நாேன  ராட்ைச ெச , நீங்கள்  ெகா கள் ”.  ராட்ைச 
ெச க் ள்ளாக இ க் ற அேத  வன் தான் ெகா களி ம் இ க் ற . அேத ெகா  தான்  
ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாள் அன் ம் வந்த .

அன்ெறா  நாளில் மனித அ  க்  எட்டாத ஒ  காட் ைய பார்த்ேதன் . என் ைடய 
அ ைமயான நண்ப ம், சேகாதரன்  ேஜக்  ர ் அவர்களின்  நண்ப மான ஜான் ஷர்ரிட். இந்த 
ஊ யத் ன்   தலாவ  கட்டத் ேல ேதவன் அவைர ஆ ர்வ த்தார். அவ க்   ழந்ைதகள்  
இல்லா  ந்த . அவர ்  களில் கான் ரீட்கைள உைடத்  ஒ  மணி ேநரத் ற்  இ பத்ைதந்  
ெசன் கள் சம்பா த்தார். அவர ்  ட்டத் ற்  வந்  ந்தேபா  ேதவன்அவைர ஆ ர்வ த்தார். 
அதன்  ன் அவர ்ஐந்   ள்ைளகைள ெபற்ெற த்தார.் இப்ெபா   அவர ்  னிக்  ள்ள பா  
இடத்ைத தனக்  ெசாந்தமாக ெகாண்  க் றார.் மற் ம் ஒவ்ெவா  வ ட ம் ஏறக் ைறய 
இ ப  லட்சம் அல்ல   ப்ப  லட்சம் ெதாைகைய ேதவ க்  ெகா க் றார.்
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ச பத் ல் ஒ  நால் அவ ைடய பண்ைண ஒன் ல்  நின் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அங்ேக 
ஆ ரத்ைத    ெமக் கன்கள்  ேவைல பார்த் க் ெகாண்  ந்தார்கள். அந்த    ேதாட்ட ம் 
ப த் , உ ைளக்  ழங் கைள மாத் ரம் ெகாண்  ந்தார.் அ  ேபான்  மாெப ம் 
பண்ைணகைளக் ெகாண்  ந்தார.் இைவ அைணத்ைத ம் தனக்  ெசாந்தமாக 
ெகாண்  ந்தார.் ப ைனந்  வ டத் ற்   ன்பாக கான் ரீட் உைடக் ம் ெதா ல் லம் 
இ பத்ைதந்  ெசன் கைள ெபற்றவர.் அவர் ேதவைன நம் னார்.

அவ ைடய மரங்களில் ஒன்ைற ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அ  அேநக ெவவ்ேவ  
வைகையச ் ேசர்ந்த பழத்ைதக் ெகாண்  ந்த . ெபரிய எ  ச்ைச ேதாட்டங்கைளக் 
ெகாண்  ந்தார.் நான் அவைரப் பார்த்  'சேகா. ஷர்ரிட் அங்  க் ம் அந்த மரத்ைதக்   த்  
என்ன?“ என்  ேகட்ேடன் .
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அதற்  அவர,்  'சேகா.  ரான்ஹாம், அ  எல்லா வைகயான பழத்ைத ம் 
ெகாண்  க் ற “என்றார்.

அதற்  நான்,  'நல்ல , அ  எ  ச்ைசகைள ம், ஆரஞ் கைள ம் ,  ச்  , நார்த்தங்காய் , 
ஆரஞ் கைள ம் ெகாண்  க் றைத பார்க் ேறன் . அப்ப ெயன்றால் அ  என்ன  தமான 
மரம்?“ என்  ேகட்ேடன் .

அதற்  அவர,் 'அ  ஆரஞ்  மரம்“ என்றார்.

அதற்  நான், 'ஆரஞ்  மரமா?“ மற்ற எல்லா கனிகைள ம் ெகாண்  இ க் றதா?

அதற்  அவர,்  'ஆம், அைவகெளல்லாம் அ ல் ஒட் ப் ேபாட்  இைணக்கப-்பட்  க் ற “ 
என்றார்.

அதற்  நான் ஓ‚ அப்ப யா. இைதத் தான்  ஒட் ப் ேபா  ற  (grafting) என்  
அைழக்  ர்கேளா? என்ேறன்.

அதற்  அவர,் ஆம் சேகா. ரான்ஹாம்“ என்றார். மற் ம் அவர ் எப்ப யாக வ டத் ல்  ஓர ்
  ப் ட்ட காலத் ல் அைவகைள ெசய் றார்கள் என் ம் எப்ப யாக அ  ைடய தண்ைட 
எ த்  ஒட் ப் ேபா  றார்கள்  என் ம்  ளக் னார்.

அப்ப ெயன்றால் அ த்த வ டத் ல்  ஆரஞ்  பழத்ைத த ர  ச்  கேளா அல்ல  மற்றேவ  
எந்த பழ ம் ெகா க்கா  அல்லவா என்  ெசான்ேனன்.

அதற்  அவர ் 'இல்ைல, இல்ைல, இல்ைல, நார்த்ைதக்  ைள நார்த்ைதப் பழத்ைதக் 
ெகா க் ம்.   ச்   ச்   பழத்ைதக்  ெகா க் ம்.  எ  ச்ைச,  எ  ச்ைசப்  பழத்ைதக்
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ெகா க் ம்“என்றார்.

நல்ல , அப்ப ெயன்றால் அ  எந்த  தமான மரம்?என்  ேகட்ேடன் .

அதற்  அவர,் 'அ  ஆரஞ்  மரம்“ என்றார்.

ஆனால் இந்த ஆரஞ்  மரம் வளர்ந்  ெகா கள்  ெகா க் ம் பட்சத் ல் இந்த  ைளகள்என்ன 
பழத்ைதக் ெகா க் ம்? என்ேறன்.

அதற்  அவர ்'ஆரஞ்  பழம்“ என்றார்.

அதற்  நான், 'ஓ ஆம் அைத என்னால் காண   ற “.அ  சரி தான். ஏன் ெதரி மா?

ஏெனன்றால் அைவகள்  எல்லாம்  ளிப் ப் பழ ( ட்ரஸ் ) வைகைய ேசர்ந்த பழங்கள் .

நாம் எல்ேலா ம்   ஸ்  க் ள்  இ க் ேறாம் என்  உரிைம ேகா  ேறாம். ஆனால் நாம் 
ஸ்தாபன ேகாட்பா கேளா  அவ க் ள்ளாக வ ம்ேபா  நாம் அதன்ப யாகேவ   க் ேறாம். 
அ  சரிதான் . ஆனால் அந்த மரம் இன்ெனா  ெகா ைய  றப் க் மானால் அ   ண் மாக 
எ தப்பட்ட ஒ  அப்ேபாஸ்தலர் நடப கள்   த்தகமாகேவ இ க் ம். அ   தலாவ  வந்தஅந்த 
ெகா ைய ேபாலேவ இ க் ம். அ  பரி த்த ஆ  னாேல நிரப்பப்பட் , பரி த்த ஆ  னால் 
ஊக்  க்கப்பட் , பரி த்த ஆ யாய் இ க் ம். அ ேல எந்த ேகாட்பா ம் இ க்கா . அ  
வார்த்ைதயாக இ க் ம்.
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'மணவாட்  ன்  மரம்“ என்  நான்  ரசங் த்த ெசய்  ன்  ஒ  நாடாைவ அேனகர் 
ெபற்  ப் ர்கள். சாயங்கால ெவளிச்சங்கள்  அந்த கனிைய ப க்க ைவக் ம்ப  அந்த கனி 
மரத் ன் உச்  ல்  சரியாக வந்  க் ற . இப்ெபா   சரியாக இந்த ேநரத் ல் சாயங்கால 
ெவளிச்சம் கனிைய ப க்கைவத் க் ெகாண்  க் ற .

இப்ெபா  , அவர்கள் அவைர அ ந்  க்க ேவண் ம் என்  நாம் காண் ேறாம் . ஆனால் 
அவர்கேளா அவைர அ யாமல்  இ ந்தார்கள். அேத  தமாக தான் நம் ைடய நாளி ம் அவைர 
அ யாமல் இ க் றார்கள் . இேய வானவர், இந்தக் காரியத்ைத  ட் க் காட் னார.் இப்ெபா   
 ரிதமாக இைத   த்  நாம் ெசய் க் ள்  ெசல்ேவாம். இேய   ன்  நடந்ேத ய காரியங்கைளக் 
  த்  ேப னார.் அவர ்அைடயாளங்கைள ெசய்  ெகாண் , ேம யா நிைறேவற்ற ேவண் ய 
அைடயாளங்கைள கச் தமாக ெசய் தான்தான்  ேம யா என்  அவர்க க்  காண் த் க்  
ெகாண்  ந்தார.்
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ஓ‚ேநற்  இர ேல இைதப் பார்த்ேதாம்.அேனகர் அைத   வா த்தனர்.  ணற்றண்ைட இ ந்த 
ஸ் ரீ, ப ப்ப  ல்லாதவ ம், ஒ க்க ம் இல்லாதவ மாக இ ந்தைதப் பார்க் ேறாம். அவள் 
அந்த அைடயாளத்ைத பார்த்த மாத் ரத் ல் “ஐயா, நீர ் ஒ   ர்க்கதரி  என்  காண் ேறன் . 
மற் ம் ேம யா வ ம்ேபா  இைவகள்  எல்லாம் ெசய்வார ் என்  அ ந்  க் ேறன்” என்  
ெசான்னாள் .

அதற்  அவர,் “உன் டேன ேப  ற நாேன அவர”் என்றார்.

அவள்  கார ்பட் ணத் க்  ஓ , “நான் ெசய்தைவகைள எனக்  ெவளிப்ப த் ன மனிதைர 
வந்  பா ம். இவர ் அந்த ேம யா அல்லேவா?” என்  அவர்களிடத் ல் அவர ் ெசய்தைவகள்  
எல்லாம் ெசான்னாள் . இந்த நடத்ைதெகட்ட ஸ் ரீ ன்  சாட்  ன்   லமாக அவர்கள்  அவைர 
  வா த்தார்கள். இைத த ர ேவ  எந்த காரிய ம் சமாரியர்க க்  அவர ்ெசய்ததாக ேவதம் 
  ப் ட ல்ைல. நாேமா ேயானா ன் நாட்களில்  இந்தச ்சந்த யாேராெட ந்  நின்  இவர்கைள 
 ற்றஞ் மத் ேவாம் என்  ெசால்  ேறாம் .

கவனி ங்கள் , நாத்தான்ேவல், ேப   இன் ம்  மற்றவர்க ம்   வா த்தைதக் காண் ேறாம். 
  டனான பர்தேல ைய ம் காண் ேறாம். ஒ  மரத் ல்  மைறந்  க் ம்  ள்ள சேக ைவ 
காண் ேறாம். நான் ேமேல இ ப்பதால் அவர ் “(இேய ,) என்ைன ஒ  ேபா ம் பார்க்க   யா  
என்  ெசால் க் ெகாண்டான்”.
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ஆனால், இேய ேவா சரியாக வந்  அந்த மரத் ன்   ழ் நின்  ேமேல பார்த்  “சேக ேவ,  ேழ 
இறங்  வா” என்றார்.

அவேர வார்த்ைதயாய்  இ க் றார.் அந்த வார்த்ைதயான  இ தயத் ன்  நிைன கைள 
வைகய க் றதாய் இ க் ற . அந்த நாட்களில்  இ ந்த பரிேசயர்க ம் கல் மான்க ம் அைத 
க ந்  ெகாண்டார்கள். ஏெனன்றால் அதற்  ஒ  மத சம்பந்தமானெம  ம், கவர்ச்  ம்  
இல்லா  ந்த . அ ல் இ க்க ேவண் ய கல்  தரம் இ க்க ல்ைல. அ  ஒ   ரசங்  
ெகாண்  க்க ேவண் ய அள ற்  அலங்காரப்ப த்  ற ேபச் ம், க த்  மற் ம் தைலைய 
மைறக் ம் அள ற்  அங் ைய அணிந் ம், க த் ப் பட்ைடைய (collar)  க்   ட்  சாதாரண 
மக்கள்   ரிந்  ெகாள்ள  டாத அள ற்  வார்த்ைதகைள ேப  றப  எல்லாம் இல்ைல. ேவதேமா 
“சாதாரண மக்கள்  அவைர சந்ேதாஷமாய் ஏற் க் ெகாண்டார்கள் ” என்     ற . அவர ்
சாதாரண பாைஷைய ேப னார.் ஒ  சாதாரணமான மனித ைடய   யத்ைத   த்தார்.

இப்ப யாக  காரியங்கள்  இ க் ம்  பட்சத் ல்  அங்ேக  என்ன  நடந்த  என்  பார்க் ேறாம்.27
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அவர்களால்  அைத   வா க்க   ய ல்ைல.  “இந்த மனிதன் ெபயல்ெச ல் அ த்த ஆ  
உைடயவன்?” என்    னார்கள். இன்ெனா   தத் ல் ெசால் ேவாமானால், “இவர ்உள்ளத் ன்  
எண்ணங்கேளா  ெதாடர்  ெகாள்  றவர் அல்ல     ெசால்பவர”் என்    வதா ம். அந்த 
காரியம்  சா னால் உண்டான  என் ம் இ  பாவைன ெசய் ற  என்  யாவ ம் 
அ ந்  க் ேறாம். ஆகேவ அவர்கள் அவைர க ந் க் ெகாண்டைத பார்க் ேறாம் .  ற  
“ேபாதகேர எங்க க்  ஒ  அைடயாளத்ைதக் காட் ம்” என்  அவரிடத் ல் ேகட்டார்கள் .

அவர ் அவர்களிடத் ல்   ம்  என்ன   னார?்  “இந்தப் ெபால்லாத  பசார சந்த யார ்
அைடயாளங்கைள ேத  றார்கள்”, இப்ெபா   கவனி ங்கள் . “ெபால்லாத  பசார சந்த யார”் 
அந்த 'ெபால்லாத  பசார சந்த யார ் அைத ெபற்  ப்பார்கள்“ என்   ர்க்கதரிசனமாக 
ெசான்னார். இப்ெபா   நாம்   க் றதான இந்த சந்த , அப்ப  ல்ைலெயன்றால் ேவெற  
என்  எனக்  ெதரிய ல்ைல.

நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , எல்லா  ர்க்கதரிசனங்க ம்  ட்  அர்த்தங்கைள 
ெகாண்  க் ற .

மத்ேத  3 -ம் அ காரத் ல் “எ ப்   ந்  என் ைடய  மாரைன ெவளிேய 
அைழத்ேதன்”என்  ெசால்லப்பட்டைத எ த்  பா ங்கள். ேவதத்ைத ஆராய்ந்  பார்ப் ர்களானால்  
அவ ைடய  மாரனா ய யாக்ேகாைப   த்  அவர ்ேப னதாக இ க் ம். ஆனால் அவ ைடய 
மகத்தான  மாரனா ய இேய  எ ப்   ந்  ெவளிேய அைழக்கப்பட்டார ் என்பைத ம் 
காட்  ற .
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இப்ெபா   “ெபால்லாத ம்,  பச்சார மான சந்த  அைடயாளத்ைத ேத  ற . அவர்கள்  
அைத ெப வார்கள்  என்  பார்க் ேறாம். அந்த ெபால்லாத ம்  பச்சார மான சந்த யார ்
உ ர்த்ெத த ன்  அைடயாளத்ைத கா ம். ேயானா இர ம் பக ம்  ன்  நாள் ஒ  ெபரிய 
 னின் வ ற் ல் இ ந்த  ேபால, ம ஷ மார ம் இர ம் பக ம்  ன்  நாள்    ன்  
இ தயத் ல் இ ப்பார.்  ற  உ ேரா  எ வார், என்பைத ம்  பார்க் ேறாம். இப்ெபா   இ  
இரண்டா ரம் வ டம் கடந்  நாம் இன்ெனா  ெபால்லாத  பச்சார சந்த யாைரப் 
ெபற்  க் ேறாம். ஆ ரத்  ெதாள்ளா ரம் வ டங்கள்  க த் , நம்மத்  ல்   க் ன்ற 
உ ர்ெத ந்த   ஸ்  ன்  அைடயாளத்ைத அவர்கள் ெபற் க் ெகாண்  க் றார்கள் ‚ அவர ்
ேநற் ம் இன் ம் என்ெறன் ம் மாறாதவராய் இ க் றார.்

ேயானா ஒ   ர்க்கதரி யாக இ ந்தான்  என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். அேனகர் அவைன 
வ  தவ ப்ேபானவன்  என்   ட் க் காட் வார்கள் . ஆனால் அவன் வ தவ ப் ேபாக ல்ைல. 
நீ மான்களின்  அ  வ கள்  கர்த்தரால் கட்டைள டப்பட்  க் ற . ச ப நாட்களில்  ஒ  
 த்தகத்ைத வா த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அ ல் அவர ் நினிேவ க்  ேபாவதற்  ப லாக 
தார்  க்  ேபானான்  (அல்ல ) ெசல்லப்  றப்பட்டான் . அ  ேதவ ைடய  ட்டத் ல்  இ ந்த . 
நீ மான்களின்  அ  வ கள் .  ல ேநரங்களில் உங்க க்   ங்  ேநரி ம் அல்ல  ஏேதா காரியம் 
நடக் ம்.
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ேயா ன்  காரியத்  ம் அப்ப த்தான்  இ ந்த . அவ ைடய நாட்களில்,    ல் 
இ ந்தவர்களில் அவேன  க  றந்தவனாய் இ ந்தான் . மற் ம் ேதவ ைடய பார்ைவ ல் 
 றந்தவனாக இ ந்தான் . ஆனா ம் அவ க்  என்ன ேநரிட்ட  என்  பா ங்கள். அவைன அவர ்
 ட் க்க ல்ைல. அவைன ேசா த்தார். எவ் த கஷ்டமான  ழ்நிைல  ம் நம்பக்  ய 
ஒ வைன நான் ெபற்  க் ேறன்  என்   சா க்  நி  த் க் ெகாண்  ந்தார.்

அேத  தமாகத் தான் ேயானா காரியத்  ம் நடந்த . அவன் நினிேவ ேபாகப்  றப்பட்டான் . 
ஆனால் தார் ஷ்  ேபா ற கப்ப ல் ஏ னான். கடல் ெகாந்தளித்த . அவேனா நித் ைரயாய் 
இ ந்தான் . அவன் எ ம்  “என் ைடய ைகைய ம் காைல ம் கட் க் கட ேல  க் ப் 
ேபா ங்கள். நாேன இந்த ெகாந்தளிப் க் க் காரணம்” என்  ெசான்னான் . அவைன  க் ப் 
ேபாட்டேபா , அங்ேக தண்ணீரில் நீந் க் ெகாண்  இைரேத க் ெகாண்  ந்த ஒ  ெபரிய 
  ங்கலம் அந்த  ர்க்கதரி ைய   ங் ன .

ச ப நாட்களில் , இந் யானா ந  அ ேக இ க் ம்    ல் ெகன்டக்  ல்  நான் வாழ்ந்  
வந்த ேபா  நடந்த ஒ  சம்பவம் என் நிைன க்  வ  ற . அங்ேக ேமற் ைர இல்லாமல் 
இ க் ம் சரக்  ர ல் வண்  ன்  ேமல் ஒ    ங்கலத்ைத ைவத்  ந்தார்கள் . அங்ேக தன் 
 த் க்  ர்ைமையக் கட் க் ள் ைவக்க இயலாத ஒ  ரிக்  (ricky), “இப்ெபா   ேயானாைவ 
  ங் ன அந்த   ங்கலத் ன்  கட் க்கைதைய நீங்கள்  ேகட்  க்  ர்கள் ” என்  ெசால்  
அவன் ெகாண்  ந்த ஒ  தளக்கட்  பந்ைத(baseball) எ த்  அந்த   ங்கலத் ன்  
ெதாண்ைடக் ள் (உண   ழாய்க் ள் )  ைழத்  'இங்ேக பா ங்கள் “என்  ெசால்  ஒ  பந்  
 ட உள்ேள  ைழவ  க னமாய்  இ க் ற  என்  ெசான்னான் .  ”ேயானாைவ   ங்கலம் 
  ங் ன  என்றால் அ  ெவ ம் ஒ  பைழய கட் க்கைத. அ  ெவ ம் கட் க்கைத“ என்  
ெசான்னான் .

30

அைத என்னால் ேகட் க்ெகாண்  அைம யாய் இ க்க   ய ல்ைல.  “ஐயா ஒ  நி டம் 
ெபா ங்கள்” என்  அவரிடத் ல் ெசான்ேனன் . அதற்  அவன் ஒ  மனிதன் அ  ைடய 
ெதாண்ைட ல் உள்ேள  ைழவ  எவ்வள   டாத காரியம் என்  எனக்   ளக் னான். அதற்  
அவனிடத் ல்  “ஐயா  நீர்  ேவதத்ைத  வா க்க  தவ னீர்.  அ  கட் க்  கைத  அல்லஅ  சத் யம்”
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என்  ெசான்ேனன் .

அப்ெபா   அவன்  என்ைனப் பார்த் , “நீ யார”் என்றான்.

அதற்  நான்,  “நான் சங்ைக.  ரான்ஹாம், ஆற் க்  அப் ற  ந்  
வந்  க் ேறன்”என்ேறன்.

அவேனா,  “ஓ‚அப்ப யா அவற்ைறெயல்லாம்   வா க் ற ஒ   ரசங் ையப் பார்க் ேறன்” 
என்றான்.

அதற்  நான், “என்    இ தயத்ேதா ம், என்    இ தயத்ேதா ம்” என்  ெசான்ேனன் .

அதற்  அவன் , “நல்ல  ஐயா, நான் தர்க்கம் பண் வதற்காக ெசால்ல ல்ைல. உம் ைடய 
  வாசத்ைத பாராட்  ேறன் . ஆனால்  ஞ்ஞான  ர்வமாக ஒ  மனித ைடய ைகையக்  ட 
அ ன் ெதாண்ைட ல்  ைழப்ப   டாத காரியமா ற்ேற” என்றான்.

அதற்  நான்,  “ஐயா நீங்கள்  ேவதவசனத்ைத சரியாக வா க்க ல்ைல. இந்த  ன் 'ஆயத்தம் 
பண்ணப்பட்ட  ேசஷமான  ன்' என்  ேவதம்    ற  என்  ெசான்ேனன் . அ  சரிேய. ஒ  
 ைன ஆயத்தம் பண்ணிேனன்… என்  ேதவன் ெசான்னார். அ   ேசஷமான ”.

ேதவன் என்ன ெசால்  றாேரா அ  சத் யம் என்    வா க் ேறன் . இ   ேசஷமான . 
அவன் அவ ைடய கண்ணா ைய ேம ம்   ம் இரண்  அல்ல   ன்   ைற இறக்  
அவ ைடய ேபாதைன ல் ெதாடர்ந்  ெசன்றான் . அங்  ந்த அைனவ ம்  ரித்தார்கள் . அ  
 ேசஷமான ஒ   ன். ேயானாைவ   ங் ம்ப  ேதவன் ஒ   ேச த்த  ைன 
ஆயத்தம்பண்ணினார். ஓ‚ அைத என்    இ தயத்ேதா ம்   வா க் ேறன் .

அங்ேக அந்த  ன் அவைன   ங் ன  என்  பார்க் ேறாம்.

இப்ெபா   ஒ   ன் ஏதாவெதான்ைற சாப்  ம் என்றால் அ  சாப் ட்ட  ன் உடேன 
தண்ணீரின்  அ பாகத் ற் ச ் ெசன்   ம். உங்கள்  அலங்கார   க்  (gold fish) இைரைய 
ேபாட்  அ  என்ன ெசய் ற  என்  கவனித்  பா ங்கள். அந்த   ய  ன்கள்  யா ம் அந்த 
ெதாட்  ன்   ழ் பாகத் ற் ச் ெசன்  சற்  ஓய்  எ த் க் ெகாள் ம். அைவக ைடய வ   
நிரம்  இ ப்ப னால்  அைவகள்  சற்  ஓய்  எ க் ம்ப  ெசல் ம். ஆகேவ அந்த ெபரிய  ன் 
ேயானாைவ   ங் னேபா  அ  அைலகளி  ந் ம்  காற்   ந் ம் சற்  ஓய்ந்  க் ம்ப  
தண்ணீரின்  அ பாகத் ற்  ெசன்  க்க  ம்.
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கட ன்  ேமல் காற்  எத் ைச ம்   க் ெகாண்  ஒ  ெபரிய எ ப் தல் நடந்  
ெகாண்  க் றைதக் கண்  அந்த  ன் அந்த எ ப் த ல் தனக்  ஏதாவ   ைடக் மா என்  
பார்த் க் ெகாண்  ந்த . அப்ேபா  அ  இந்த  ரசங் யாைர கண்    த்  அவைன   ங்  
தண்ணீரின்  அ பாகத் ற்  ெசன்  ட்ட .

இப்ெபா   ேயானா  ன் வ ற் க் ள்  தன் ைடய ைகக ம் கால்க ம் கட்டப்பட்டவனாய் 
வாந்  நிைறந்த  னின் வ ற் ல் டந்தான். இப்ெபா   மக்கள்  இப்ப ச் ெசால்வைத 
ேகட்  க் ேறன் .  “ேநற்  இர  நான் ெஜ க்கப்பட்ேடன் , ஆனால் என் ைடய ைக ல் எந்த 
மாற்ற ம் இல்ைல. இன் ம்  டங்  இ க் ற . இன் மாக வ ற்  வ  இ க் ற . 
என் ைடய கண்களில் எந்த மாற்ற ம் இல்ைல”. ஓ என்ேன‚ அப்ப   க்க நீங்கள்  ேயானாைவக் 
  த்  சத்தமாக ேப   ர்கள்?. அவ க்  இ ந்த அ   கைள ேபான்  யா க்காவ  அ    
இ க் மானால் .  .  .  எந்த பக்கம் பார்த்தா ம்  ன் வ றாக இ ந்த . இந்த பக்கம் பார்த்தா ம் 
 ன் வ  . அந்த பக்கம் பார்த்தா ம்   ன் வ  . மற் ம் அவ ைடய ைககள்  அவ க்  
 ன்னாக கட்டப்பட்  ந்த .
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அவன் கட ன்  அ பாகத் ல் ஏறக் ைறய இ  ற் நாற்ப  அ  ஆழத் ல் அந்த  னின் 
வ ற் ல் இ ந்தான் . இப்ெபா   அ   கைளக்   த் ப் ேப  அவைனப்  ன்மாற்றம் 
அைடந்தவன்  என் ம் ெசால்   ர்கள் . ஆனால் அவன் என்ன ெசான்னான் ெதரி மா? இைவகள்  
எல்லாம் ெபாய்யான மாைய இைவகைளப் பார்க்க மாட்ேடன் . ஆனால் ஆண்டவேர, ஒேர ஒ  ைச 
உம் ைடய பரி த்த ஆலயத்ைத நான் ேநாக் ப் பார்க்கட் ம்.

இப்ெபா   சாெலேமான்  ேதவாலயத்ைத  ர ஷ்ைட ெசய்தேபா ,  “கர்த்தாேவ, உம் ைடய 
மக்கள்  எங்காவ  ெதால்ைல னால் அவ ப்பட் , இந்த பரி த்த ஸ்தலத்ைத ேநாக்  
பார்ப்பார்களானால் , அப்ேபா  பரத்   ந்  அவர்க க்  ெச ெகா ம்” என்  அவன் ெசய்த 
ெஜபத்ைத ேயானா அ ந்  ந்தான் . ஆகேவ அவன் ெஜபத்ைத ஏெற த்தான் . ஒ   ன்வாங்  
ேபான மனிதனின் ெஜபத் ல் அவ்வள   டநம் க்ைக உைடயவனாக இ ப்பானானால்  நாம் 
எவ்வளவாக இ க்க ேவண் ம். இன் ர  அவ் தமான நிைல ல் நாம் யா ம் இல்ைல. 
அவ் தமான அ   கைள உைடயவர்களாய் நாம் யா ம் இல்ைல. இ ந்தா ம் நாம் நம் ைடய 
அ   கைளேய பார்த் க் ெகாண்  க் ேறாம்.

33

ஏன்? ஒ   ன்வாங் ப் ேபானவ ைடய ெஜபத் ேல அப்ேபற்பட்ட  டநம் க்ைக இ க் ம் 
என்றால்...... நாேமா பரத் ல் ைககளால் கட்டப்படாத ஆலயமா ய உன்னதமானவ ைடய வல  
பாரிசத் ல்  உட்கார்ந்  க் ற  இேய ைவ  ேநாக் ப்  பார்க்க  அைழக்கப்பட்  க் ேறாம்.  அவர்
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தாேம அங்  உங்க ைடய அ க்ைக ன்ப யாக உங்க க்காக பரிந்  ேப ம்ப  எ ர ்
பார்க்கப்ப  றார். அப்ப ெயன்றால் “ஆண்டவேர இந்த அ   கைள ம த த்  இன் ம் ஒ  
 ைச  டஉம் ைடய வாக் த்தத்தத்ைத ேநாக்  பார்க்கட் ம்” ஓ, என்ன‚நாம் மாத் ரம் ேதவைன 
காட்  ல் கா ேவாம் என்றால்‚

இப்ெபா   அந்த  ன் ேயானாைவ, அவன் ேபா ம் பாைத   ந்   ன் வாங்   ன்  நாள் 
இர  பக மாக அவைன  ற்  எ த்  ேவ  பாைத ல் ெகாண்  ெசன்ற  என்  பார்க் ேறாம்.
34

அப்ெபா   நினிேவ மக்கள்  இன்ைறக்  இ க் ற உலக மக்கைளப் ேபான்  இ ந்  
வந்தனர். அவர்கள்  யாபார உல ல்  ர த்  ெபற்றவர்களாக இ ந்தனர.் அவர்கள்  ன் 
  க் ம் ெதா ைல ெகாண்  ந்தனர.் எல்லா   ஷர்க ம்  ன்   த்தார்கள் . அவர்கள்  
 க் ரக ஆராதைன ெசய்தவர்கள் . அவர்க க்    ங்கலம் கடல் கட ளாக இ ந்த . ஒ  நாள், 
 ட்டதட்ட ப ேனா  மணி அள ல் அவர்கள்  ன்   த் க் ெகாண்  க் ம் சமயத் ல், 
அவர்க ைடய கடல்-கட ள்  வந்  அ  ைடய நாைவ ெவளிேய நீட் ன . அப்ேபா  அந்த 
 ர்க்கதரி  இறங்  பலைக ன்  ேமலாக வ வ  ேபால் அந்த நாக் ன்  ேமல் நடந்  வந்தார். 
அவர்கள் மனந்  ம் ன ல் எந்த ஆச்சரிய ம் இல்ைல. பார்த் ர்களா? அ  தான்  
அந்தஅைடயாளம் அங்ேக ஒ  அைடயாளம் இ ந்த ..

அப்ப ெயன்றால் அ  ைடய சத்தம் என்ன? சத்தம் என்ன?  “ைபயன்கேள என் ைடய 
வல்லைமைய பார்த் ர்களா? இல்ைல.  ”மனந்  ம் ங்கள் , இல்ைலெயன்றால் ேதவன் நாற்ப  
நாட்க க் ள்ளாக இந்த இடத்ைத அ த்   வார்“ என்ப தான். அைடயாள ம்  அ  ைடய 
சத்த ம், ”மனந்  ம் “ என்ப  அந்த அைடயாளத்ைத  ன்ெதாடர்ந்த சத்தமாக இ க் ற .

இேய  இவ் தமாக 'ேயானா ன்   ரசங்கத்ைத ேகட்  வல  ைகக் ம்  இட  ைகக் ம் 
 த் யாசம் ெதரியாத மக்கள்  மனந்  ம் னார்கள். இேதா, ேயானா  ம் ெபரியவர் இங்ேக 
இ க் றார“் என்  ெசான்னார்.

35

பா ங்கள். அதன்  ற  “ெதன்ேதசத்  ராஜஸ் ரீ இந்தச் சந்த யாேராேட ந்  நின்  
இவர்கள் ேமல்  ற்றஞ்  மத் வாள் . ஏெனன்றால் அவள்     ன்  எல்ைலகளி  ந்  
சாெலேமா ைடய ஞானத்ைதக் ேகட்க வந்தாள். இேதா, சாெலேமானி ம் ெபரியவர் இங்ேக 
இ க் றார.்

இப்ெபா     ப்பதற்   ன்பாக இைத ெசால்ல   ம்  ேறன் . ேதவன் ஒ  வரத்ைத இந்த 
  க்  அ ப் ம் ேபா , அதாவ  ஒ  அைடயாள வரத்ைத அ ப் ம்  ேபா , மக்கள்  அைத 
  வா ப்பார்கள் என்றால் அ ேவ மக்கள்  வாழ்ந்த காலத் ேலேய மகத்தான ம ைம ள்ள 
காலமாய் இ க் ம். ஆனால் அவர ் ஒ  அைடயாளத்ைத அ ப்  அ   றக்கணிக்கப்ப ம் 
என்றால் அந்த சந்த  ெப ம்  ழப்பத் ற் ள்ளா ம். அ  எப்ெபா  ம் அந்த  தமாகத்தான்  
இ க் ற . இன் ர , இந்த கைட  நாட்களில்  அெமரிக்க மக்கள்  மட் ம் ேதவ ைடய 
அைடயாளத்ைத ஏற் க் ெகாள்வார்கள்  என்றால் எப்ப  இ க் ம்?

நாேமா ஃேபார்ட் நாக்ஸ்க்  ெசன்    ைய ஆழமாகத் ேதாண்  நம் ைடய அரசாங்கத்ைத 
அங்  அைமத்   டலாம் என்  ேப க் ெகாண்  க் ேறாம். ஏெனன்றால்,  ஸ் யா அ     
அ    க்   ழ் ெசன்   ற்  ஐம்ப  ைமல்கள்   ரம் ெவ க்கச் ெசய்  எரிமைல  ழம்ைப 
  டச்ெசய் ம் அள ற் க் அ  ண் கைள ைவத்  க் றார்கள் . இந்த    ேல நீங்கள்  
எங் ம் பா காப்பாக இ க்க   யா . ஒேர ஒ  பா காப்பான இடம் உண் . அ  இேய  
  ஸ்  ன்  கரத் ல் மட் ேம உண் . அவேர நமக்  தஞ்சம்.
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ஆனால் இன் ர ,ேதவனால் ெகா க்கப்பட்ட வரமா ய பரி த்த ஆ ைய 
அெமரிக்கர்களா ய நாம் அைனவ ம்  அ ன்ேமல் நம் க்ைக ைவத்  ப்ேபாம் என்றால் எப்ப  
இ க் ம்? ஏன், சாலேமானின் நாட்களில்  இ ந்த  ேபால, ஒவ்ெவா  ேதச ம் நம்ைம கண்  
பயப்ப ம்.

ேதவன் சாலேமா க்  ஒ  வரத்ைத ெகா த்தார்.    சைப ம் எல்ேலா மாக அைத 
  வா த்தார்கள். அ   தர்க க்  ஆ ரம் வ ட ம ழ்ச்  ன்  நாட்களாக இ ந்த . அ  
வரப்ேபா ற ஆ ரம் வ ட அரசாட்  ன்  நாட்க க்  நிழலாய் பைழய ஏற்பாட் ல் சாலேமான்  
நாட்கள்  இ ந்த . அ   தர்களின்  ெபாற்காலம்.

கவனி ங்கள் , யா ம் அவர்கேளா   த்தம் ெசய்ய ல்ைல. ஏெனன்றால் அவர்கள் 
ேதவ ைடய  ரசன்னத்ைதக் ெகாண்  ந்த னால் அவர்க ைடய ேதவன் உண்ைமயான ேதவன் 
என்  அ ந்  பயந்தார்கள் . மற் ம் மக்கள்  யாவ ம் ஏக மனதாய் ஒ மனப்பாட் ல் இ ந்தார்கள். 
அவர்க ைடய  கழ் எல்லா இடத் ற் ம் ெசன்ற . எங்  பார்த்தா ம்,  “ஓ, இஸ்ரேவலர்கள் 
எப்ேபற்பட்ட மகத்தான ேதவைன ெபற்  க் றார்கள் ,அவர ்  க் ன்ற ேதவன் ‚” என்  ெசால்ல 
ேகட் ர்கள்.

ேம ம் அவ ைடய  கழ்  பா வைர ெசன்ற . அ  எவ்வள   ரம் என்  உலக 
வைரபடத்ைத (map) எ த்  பா ங்கள் .
37

அங்ேக ேதவ க்காக தன் ைடய உள்ளத் ல்  ஏங்  த த்த ஒ    ய ராஜ ஸ் ரீ இ ந்தாள். 
எப்ேபாெதல்லாம்  நாேடா களின்  சரக்  வண்  வ  ற  என்  ேகள் ப்ப  றாேளா  அப்ேபா 
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எல்லாம் அவர்களிடம் , “நீங்கள்  பாலஸ் ன வ யாய் கடந்  வந் ர்களா?” என்  ேகட்பாள் .

“ஆம்”

“அப்ப யானால் அங்ேக நடந்  ெகாண்  க் ற அந்த மகத்தான எ ப் தைல   த் ச் 
ெசால் ம்” என்பாள்.

“ஓ, அ  ஆச்சரியமான ” என்  எல்ேலா ம் ெசால் வார்கள்.

“நீ பார்த்தாயா?”

“ஆம்”

“எப்ப  இ ந்த ?”

“ஓ, அவர்கள் ேச த்  வந்த அவர்க ைடய மகத்தான ேதவன் இறங்  வந்  அவர்க ைடய 
ஊ யக்காரர ்ஒ வரில்   த் க் ெகாண்  க் றார.் மக்கள்  அவைர ராஜாவாக ஆக் னார்கள் . 
அவரால் வைகய க்க    ற . அவர ் சரியாக உங்கள்  இ தயத் ல் இ க் ம் எண்ணங்கைள 
அ ந்  க் றார.் மற் ம் அவர்கள் , ேதவன் வார்த்ைதயாய் இ க் றார,் வார்த்ைத ேதவனாய் 
இ க் ற , வார்த்ைத இ தயத் ன்  எண்ணங்கைள வைகய க் ற  என்  ெசால்  றார்கள். 
இ வைர ேகட்டைவகளிேல இந்த மனித ைடய ஞானம் எல்லாவற்ைற ம்  ஞ் னதாய் 
இ க் ற . அவர ்உன் ைடய  ந்தைன என்னெவன்  உன் ைடய இ தயத்ைத வைகய த்  
ெசால்ல    ம். ஓ, அவர்கள் ஆச்சரியமான எ ப் தைல ெகாண்  க் றார்கள் ” என்பார்கள்.

உங்க க்  ெதரி ம்,   வாசம் ேகள்  னாேல வ ம், ேகள்  ேதவ ைடய வசனத் னாேல 
வ ம். அ  ேதவ ைடய வாக் த்தத்தம் . இந்த   ய ராஜ ஸ் ரீ  க ம் ஏங் னவளாய் அந்த 
எ ப் த க்  ேபா ம் ப    ம் னாள் . மற் ம் அவைள ேபாக டாமல் த ப்பதற் , அேனக 
தைடகள்  இ ந்த .  தலாவ  அவள்  அந்நிய ேதவர்கைள ேச க் றவளாய் இ ந்தாள். அவள்  
தன் ைடய ஆசாரியனிடத் ல்  ெசன்  நான் ேபாகலாமா என்  ேகட்க ேவண் ம். அவள் ஒ  
ராணியாய் இ ந்தாள், மற் ம்  ர த்  ெபற்றவள் . அவ க்  ஒ  அந்தஸ்  உண் .
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அவள் அந்த ஆசாரியனிடத் ல்  ெசன் ,  “மகத்தான பரி த்த தந்ைதேய, இஸ்ரேவ ல் ஒ  
எ ப் தல்  நடக் றைத நான் அ ந்  க் ேறன் . மற் ம் அவர்கள் மகத்தான ேநரத்ைத 
ெகாண்  க் றார்கள் . அவர்க ைடய ேதவன்   க் றவராய், நாம் இ வைர ேகள் ப்பட் ராத, 
கண் ராத, மகத்தான அற் த அைடயாளங்கைள ெசய் க் ெகாண்  க் றார.் நான்  
நாேடா கைள  சாரித்தேபா  அவர்கள் எல்ேலா ம் அ  ஆச்சரியமான  என்றனர். ஆகேவ 
நா ம் அங்  ெசன்  அைத கா ம்ப  என் ைடய ஸ்தாபனத்   ந்  என்ைன 
   ப் ர்களா? என்  அவள் ேகட்  இ ப்பாள் .

அதற்  அவர,்“அவ் தமான  ட்டத்ைத நாங்கள்  ஆதரிப்ப ல்ைல. ஆகேவ நீ அ   ந்  
 ல  இ ப்ப  உனக்  நல்ல ” என்  ெசான்னைத என்னால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க 
   ற . பார்த் ர்களா? மனிதன் மரிக் றான் . ஆனால் ஆ கள்  மரிப்ப ல்ைல.

பா ங்கள். ஆகேவ,  “இல்ைல, அைத நாம் ஆதரிப்ப ல்ைல, நீ அ   ந்   ல  இ ப்ப  
உனக்  நல்ல ” என்  ெசான்னைதப் பார்க் ேறாம்.

'நல்ல  பரி த்த தந்ைதேய, நீர ்ெசால்வ  எனக்   ரி ற . ஆனால் இங்ேக.....“

'ஓ, இங்ேக கவனி‚ அப்ப  ஏதாவ  நடக் ம் என்றால், நம் மத்  ல் தான் நடக் ம். நம் ைடய 
சைப தான்  அைத ெபற்  க் ம்“. ஓ என்ன‚  ”அ  இங்  தான் நடக் ம். சரியாக நம் ைடய 
சைப ல் தான் நடக் ம்“.

அப்ெபா   அந்த   ய ராஜஸ் ரீ எ ந்  அவரிடம் ேப னைத என்னால் ேகட்க    ற . 
அவ ைடய ைதரியத்ைத  க ம் ேந க் ேறன் . அவள் எ ந்  இப்ப யாக ெசான்னாள் . “அேநக 
வ டங்களாக இந்த  ைலகள்  இங்ேக நின்றவா  இ க் றைத நான்  காண் ேறன் . மற் ம் நீர ்
அந்த  டத் ன்   ன் நின் ,  ”கட ள் ஒ வர ் இ ந்தார ் -  கட ள்  ஒ வர ் இ ந்தார…்என்  
 ரசங் த்தைத ேகட்  க் ேறன் . மற் ம் என் ைடய தாய்க்  தா ம் அவ ைடய தா ம் அேத 
கைதையஜதான்  ேகட்டார்கள். ஆனால் இ வைர எந்த அைசைவ ம் இங்  நான் கண்ட ல்ைல. 
ஆனால் அவர்கேளா ஒ  அசலான,   க் ற ேதவைன அவர்கள்  மத்  ல் ெபற்  க் றார்கள்  
என்  ெசால் றார.் ஆகேவ நான் அைத காண   ம்  ேறன்  என்றாள்.“
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“இங்ேக கவனி‚ நீ அங்ேக ேபாவாய் என்றால்,  வந்த ச த் ரம்  றந்த  மற் ம் அ  ேபான்  
காரியங்கைள   த்  ேப  ற  ட்டத்தாேரா   ட உன்ைன சம்பந்தப்ப த் க் ெகாள்வாய். 
ஆகேவ நீ அங்ேக ேபாகாமல் இ ப்ப  உனக்  நல்ல . நீ அங்ேக ேபாவாய் என்றால்......”

“என்னவாக இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல,நான்  ேபா ேறன்”

“அப்ப ெயன்றால் நாங்கள்  உன் ைடய ெபயைர அந்த  ஸ்தகத்   ந்  எ த்  ேபாட 
ேவண் யதாய்  இ க் ற ” என்றான் .

“நல்ல , என் ெபயைர எ த்   .”
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ஒ  நபர ்ேதவ க்காக ப  தாகத் டன்  இ ப்பானானால்  அவைன எந்த  ஸ்தக ம்   த்  
ைவக்க   யா . ஏெனன்றால் அவர்கள் ஒ  மகத்தான  ஸ்தகத்ைத ேநாக்  ேபாய் 
ெகாண்  க் றார்கள் . “நீர ்  ம் னால்  என் ைடய ெபயைர எ த்    ம், நான் ேபா ேறன் . 
அவர்க ைடய ேதவன்   க் றார ் என்  நான் ேகள் ப்பட்ேடன் . அ ல் நிஜத்தன்ைம உண் . 
ஆகேவ நீ என் ைடய ெபயைர அ   ந்  எ த்   வ  நல்ல .”

இப்ெபா  , அவைள தைட பண் ம்ப யாக அேநக காரியம் அவ க்  இ ந்த .40

இப்ெபார   இைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள் . அவள் ேபா ம்ப  தன் ைடய  ந்ைத ேல 
 ர்மானித்  ந்தாள் . அவள் ேயேகாவா யார ் என்பைத அ  ம்ப யாய்  எல்லா   ள்கைள ம் 
அவள் எ த் க் ெகாண்டாள். அ  சாமர்த் யமான ஸ் ரீயா ம். மற்றவ ைடய ஊகத்ைத 
ெகாண்  ேபாக  யற் க்கா ர்கள் . ேவதம் அவைரக்   த்  என்ன ெசால்  றேதா அதன் 
அ ப்பைட ல்  ெசல் ங்கள் . தான் யாெரன்  அவர ் ெசால்  றாேரா அைத ஏற் க் 
ெகாள் ங்கள் . அவர ்   க் றாரா இல்ைலயா என்  அவைர ஆராய்ந்  பா ங்கள். அவர ்
யாெரன்  பாண் த் யம் ெபற்றவர்கள் என்ன ெசால்  றார்கேளா அைத அல்ல. ஆனால் அவர,் 
தன்ைனக்   த்  என்ன ெசால்  றாேரா, என்ன வாக் த்தத்தம் ெகா த்தாேரா அைதேய 
ஆராய்ந்  பா ங்கள். அவள் அந்தப்ப யாக வா க்கத்  வங் னாள்.

 ற  அவள் ஒ  அ ைமயான ேயாசைனைய ெகாண்  ந்தாள்,அதாவ  “நான்  அேநக 
பரி கைள ெகாண்  ெசால்லப் ேபா ேறன் . அ  உண்ைமயாய்  இ க் ம் பட்சத் ல் நான் அைத 
ஆதரிப்ேபன் , அ  உண்ைமயல்லாதபட்சத் ல், என் ைடய பணத்ைத   ம்ப ெகாண்  வ ேவன்” 
என்  ெசால் க் ெகாண்டாள்.

அவள் ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்க க்  ஒ  பாடத்ைத கற் க் ெகா க்க    ம். அதாவ  
நீங்கள்  எைத   வா க்  ர்கேளா அைத பரிகாசம்  ெசய் ற வாெனா  நிகழ்ச் கைள 
ஆதரிக்  ர்கள். நல்ல  நான்  அைதக்   த்  அைம யா  க்கட் ம். எப்ப யா  ம், நீங்கள்  
அைத   த்  ேபா மான அள  அ ந்  இ க்  ர்கள் . அந்தக் காரியத்ைதக்    த்  உங்கள்  
 ரசங் மார்கள் ேபசட் ம். கவனி ங்கள் . அ  ஒ  ெவட்கக்ேக .

அவேளா “அ  உண்ைமயாய்  இல்லாத பட்சத் ல் நான் என் ைடய பரி கைள   ம்ப ம் 
ெகாண்  வந்    ேவன்” என்றாள் . ஆகேவ அவள் ஒ  ஒட்டகத் ன்  ேமல் அவற்ைறெயல்லாம் 
கட் க் ெகாண்டாள்.
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அவ க்  தைடயாய்  இ ந்தைவகைள நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . அவள் ெவ  ரம் 
 ரயாணம் ெசய்ய ேவண் யதாய் இ ந்த . அவள் எப்ப  ேபாக ேவண் யதாய் இ ந்த  
ெதரி மா? ஒட்டகத் ன்  ேமல் ெசல்ல ேவண் ய அள ற்   ரமாய் இ ந்த . எவ்வள  நாட்கள்  
எ த் க் ெகாண்ட  ெதரி மா? ெதான்   நாட்கள்   க் ம்.  ன்  மாதங்கள்  ஒட்டகத் ன்  
ேமல் உட்கார்ந்  ெசல்ல ேவண் ம்.  ளிர்சாதன ெக லாக் காரில் (Cadillac) ெசல்ல ல்ைல. 
இல்ைல. இல்ைல.  ன்  மாதங்கள் ஒட்டகத் ன்  ேமல் ெசன்றாள் .

“நியாயத் ர்ப்  நாளிேல அவள் இந்த சந்த யாேராேட எ ந்  நியாயந் ர்ப்பாள்” என்  
அவைளக்   த்  இேய    ன ல்  யப்ெபான்  ல்ைல. அேத காரியம் நடக் றைத காண 
 ரி ங்ஹா ல் உள்ள மக்கள்  ஒ  ெத ைவ ம்  ட கடந்  வராமல் இ க் றார்கள் . பஸ்க ம், 
கார்க ம்,  மானங்க ம்  எல்லா ம் நம் நாட்களில்இ க் றேத‚ அவர்கள் எ ம் ம்ேபா  இந்த 
சந்த யாைர நியாயம்  ர்ப்பார்கள்  என்ப ல்  யப்ெபான் ம் இல்ைல. ஆம் ஐயா. பரி த்த 
ஆ யானவர் தாேம இங்  இ க் றார.் அவர ் சாலேமானி ம் ெபரியவர் கவனி ங்கள் . அதன் 
 ற .... ேவெறா  எண்ணம் இ க் ற .

கவனி ங்கள்

இஸ்மேவல்  ள்ைளகள் வனாந் ரத் ேல இ ந்தார்கள். அவர்கள்  ம்பல் ெகாள்ைளயர்களாய் , 
  டர்களாய் இ ந்தார்கள். அவேளா எல்லா பணத்ைத ம் அவ டன் ைவத்  ந்தாள். அவர்கள் 
அவ ைடய அரவானிகள்    ைவ ம், அவ ைடய பா காவலர்கைள ம், அவ ைடய 
ேவைலக்காரிகைள ம் அ த் ெவட் ப் ேபாட்  அவ ைடய ெபாக் ஷத்ைத எ த் க் ெகாண்  
அங்ேக ஒன் ம் நடக்காத  ேபால் கடந்  ெசல்ல    ம்.
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ஆனால் அ ல் ஒ  காரியம் இ க் றெதன்  நீங்கள்  அ  ர்களா? ேதவ ைடய உண்ைமத் 
தத் வத்ைத அ ந்  ெகாள் ம்ப  உங்க ைடய இ தயத் ல் ப  தாகம்  உள்ளவர்களாய் 
இ க் ம் பட்சத் ல் , உங்க ைடய பாைத ல் எந்த ஒ  ஆபத் ம் வரா . நீங்கள்  எந்த ஒ  
ஆபத்ைத ம் பார்க்கமாட் ர்கள் . எந்த ேதால் ைய ம்  பார்க்கமாட் ர்கள். “நல்ல  நான்  கமாக 
   மா?” என்ற ேகள் க்ேக  ந்ைத ல் இட ல்ைல. உண்ைமயான   வாசம் தன்னில் தாேன 
நங் ர டப்பட்  க் ம். அைத ஒன் ம் அைசக்க   யா . அ  அங்ேகேய இ க் ம்.அங்ேக 
இ ந்த ஆபத்ைத ெகாஞ்சம்  ட எண்ணா  ந்தாள்.

அவேளா ஒேர ஒ  ேநாக்கத்ைத ெகாண்  ந்தாள் . அைதேய சா க் ம்ப    ம் னாள். 
மற் ம் அவ ைடய   க்ேகாள்கள் சரியானதாய் இ ந்தப  னால்  அைத அைட ம்ப  
அவ ைடய உள்ளத் ல் ப தாக ள்ளவளாய்  கடந்  ெசன்றாள் .  'நீ  ன்  ேமல் 
ப தாக ள்ளவர்கள்  பாக் யவான்கள் , அவர்கள்   ப் யைடவார்கள்“. அ  உண்ைமேய.
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இப்ெபா   அவள் வனாந் ர வ யாய் அவ ைடய  ரயாணத்ைத  வங் னேபா  என்ன 
ெசய்தாள் என்  கவனி ங்கள் . இர  ேநரத் ல்   ரயாணப்பட் , பகல் ேநரத் ல் பாைலவன 
ேசாைலகளில் சற்  ஓய்ெவ த் க் ெகாண்  ேவதவாக் யங்கைள ப த் க் ெகாண்  ந்தாள். 
கைட யாக சாலேமானின் அரண்மைனக்  வந்தைடந்தாள். அவள் அந்த மண்டபத்தண்ைட ல் 
வந்  ேசர்ந்தேபா , அவ ைடய ஒட்டகத் ன்  ேம ள்ள  ட்ைடகைளெயல்லாம் இறக்  
அவ க்ெகன ஒ   டாரத்ைத ேபாட் க் ெகாண்டாள்.
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இன்ைறக்  வ  ற  ல மக்கைள ேபான்  அவள் வர ல்ைல. அவள் அப்ப  வர ல்ைல. 
இங்ேக இேதா அ  ைடய 1964-ம் வ ட க த் ன்  ேகாணம்;. 'ேதவன் இவ் தமாக காரியங்கைள 
ெசய் றார ் என்  அவர்கள் ெசால்  றார்கள். ஆகேவ நான் அங்  ெசல்லட் ம். ஆனால் நான்  
  வா க் ற காரியத் ற்   ேராதமாக ேப  ற  தல் வார்த்ைத ேலேய நான் ெவளிேய கடந்  
ேபாய்  ேவன்“ என்பார்கள் பார்த் ர்களா?.

ஆனால் அவள் அப்ப  இல்ைல. அவள் வார்த்ைதைய அவ டன்  ெகாண்  வந்  அங்ேக 
அமர்ந்தாள். அவள்   வ மாக உ  ப்ப த் க் ெகாள் மட் ம் அங்ேகேய தரித்  க்கப் 
ேபா றாள். அவ ைடய ெசாந்த ேயாசைனகைள ஆராய்ந்  பார்க்கப் ேபாவ ல்ைல. ஆனால் 
வார்த்ைதைய ஆராய்ந்  பார்க்கப் ேபா றாள் . ஆகேவ அவள் உள்ேள ெசன்றாள் .  தல் நாளிேல 
அவள்  ன்பாக உட்கார்ந்  ெகாண்டைத என்னால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க    ற . 
எக்காளங்கள் ஊதப்பட் , மணிேயாைசகள்  எ ப்பப்பட்ட ேபா  எல்லா பாடகர்க ம் பாடல்  
பா ம்ப  கடந்  ெசன்றார்கள் . அங்ேக உடன்ப க்ைக ெபட் யான  ைவக்கப்பட்  ந்த . அதன் 
 ன் பாஸ்டர் சாலேமான்  ெவளிேய வந்  அங்ேக அமர்ந்தார்.

அப்ேபா  அவள்,  “இந்த மனித க் ள்  ேதவன் இ க் றாரா இல்ைலயா என்  நான் 
இப்ெபா   காணட் ம்” என்றாள் .

ஆகேவ அவள் கவனித் க் ெகாண்  ந்தாள் . ஒவ்ெவான்றாக வைகய க்கப்பட் க் 
ெகாண்  ந்த . ஓ, என்ேன ஒ  அ ைமயான காரியம்‚ மைறக்கப்பட்ட  ஒன் ம் இல்ைல. 
ஆகேவ அவ ம் அவ க்ெகன ஒ  ெஜப அட்ைடைய ெபற் க் ெகாண்  காத் க் 
ெகாண்  ந்தாள். அவள் ெஜப வரிைச ல் வந்தேபா ...ஒவ்ெவா  நாளாக கடந்  ேபான  
அவேளா காத் க் ெகாண்  ந்தாள். அப்ேபா  அங்ேக எ ப் தல் நடந்  ெகாண்  க்க 
அவ ைடய ஆர்வம் இன் ம் அ கமா க் ெகாண்  ந்த . அவ ைடய இ தயம் அவ்வளவாய் 
ஏங் ன . அதன்  ற  அவேள சாலேமா க்   ன்பாக நின்றாள் .அப்ேபா  ேவதமான , 
“அவ ைடய இ தயத் ன்  எண்ணங்கைள எல்லாம் சாலேமான்  ெவளிப்ப த் னான்” என்  
  ற் . அதாவ  வைகய த்தல்.

இப்ெபா   இங்ேக சாலேமானின் ேதவன், இேய  நிற் றார.்  “சாலேமானி ம் ெபரியவர் 
இங்  இ க் றார”் என்றார். பா ங்கள்.
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அவர்கேளா, “ேபாதகேர, எங்க க்  ஒ  அைடயாளத்ைதக் காண்  ம்” என் றார்கள்.

“சாலேமானி ம் ெபரியவர் இங்  இ க் றார,் மற் ம் ெதன்ேதசத்  ராஜஸ் ரீ    ன்  
எல்ைலகளி  ந்  சாலேமா ைடய ஞானத்ைதக் ேகட்க வந்தாள். இேதா, சாலேமானி ம் 
ெபரியவர் இங்ேக இ க் றார”். ேவதாகமம் சரித் ரத் ன்ப யாக அப்ேபா   ந்  இம்மட் ம் 
நாம் இரண்டா ரம்  வ டங்கைள ெபற்  க் ேறாம். இரண்டா ரத்  எண்   வ டங்கள்  
கடந்  ட்டன. ேம ம் இங்  இன் ர  சாலேமானி ம் ெபரியவர் இந்நா க்ெகன்  
வாக் த்தத்தம்பண்ணப்பட்ட வார்த்ைதேயா  இங்  இ க் றார.் ஆனால் நாேமா இன் ம் மனம் 
தளர்ந்தவா  இ க் ேறாம். தன் சாட் ையக் ெகாண் , நியாத் ர்ப்  நாளிேல இந்த  ர் ன்ஹம், 
அெமரிக்க ஐக் ய ேதசத்ைத, மற் ம்  த ள்ள ேதசங்கைள நியாயந் ர்ப்பாள் என்ப ல் எந்த 
 யப் ம் இல்ைல. அவ ைடய இ தயம் ேதவைனக் காண ேவண் ம் என்ற ஏக்கத்ேதா  அ  
உண்ைமயா என்  கா மட் ம் அங்ேகேய தரித்  ந்தாள்.

அந்த அசலான சம்பவத்ைத அவள் கண்டேபா  என்ன ெசான்னாள்  ெதரி மா? என்ன 
ெசான்னாள்  ெதரி மா? சாலேமான்  அவ ைடய இ தயத் ல் இ ந்தைவகைள 
ெவளிப்ப த் னேபா  “இ வைர நான்  ேகட்டைவகைளக் காட்  ம் அ கமாய் இ  இ க் ற ” 
ஏெனன்றால் இ  அவ க்ேக நடந்த ‚ ஏேதா மற்றவர்கள் என்ன ெசான்னார்கேளா அைத அவள் 
கண்டைத மாத் ரம் அல்ல, அ  அவ க்ேக நடந்த  அவ ைடய இரக யம் அவ க்  
ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . ஆனதால் “இ  மகத்தான ” என்றாள். ேம ம் “இக்காரியங்கைள 
எந்ேநர ம் பார்க் ற உம் ைடய ஜனங்கள்  ஆ ர்வ க்கப்பட்டவர்கள் . எப்ேபா ம் உமக்  
 ன்பாக நின்  எந்ேநர ம் இந்த காரியங்கைள காண் ற உம் ைடய மக்கள்  
ஆ ர்வ க்கப்பட்டவர்கள் ” என்றாள். அவர ் ேதவ ைடய  ட் ற் ள்  ெசல்  ற வ ைய அவள் 
கண்டாள். அவ ம் ஒ    வா யானாள் .
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மற் ம், சாலேமானின்  நாட்களி ம், ேயானா ன்  நாட்களி ம், இ ந்த  ேபால, இந்த கைட  
நாட்களி ம் எ ந்  இந்த சந்த யாைர நியாயந் ர்ப்பாள் என்  வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்  க் ற . அவள்தாேன இந்நாளில்  உ ர்ெத த ல் எ ந் , இக்காலத் ல்   க் ற 
மக்கைள நியாய்ந் ர்ப்பாள். ஏெனனில் சாலேமானி ம் ெபரியவர் இங்  இ க் றார.்
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பரி த்த  ஆ யானவர்  தாேம  இங்  இ க் றார.்  வானத்ைத ம்    ைய ம்    ஷ் த்தவர்



18காலத் ன்  ேவதவாக் ய அைடயாளங்கள்

தாேம அேத  தமான வரத்ேதா  தன் ைடய ஜனத்தாரில் தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்  
இங்  இ க் றார.் சரியாக   ஸ்  க் ள்  இ ந்தப யாகேவ அவர ்ெசய்  ெகாண்  வ  றார.் 
சாலேமானில்  இ ந்தப யாகேவ அவர ் ெசய்  ெகாண்  வ  றார.்  ர்க்கதரி களில் 
இ ந்தப யாகேவ அவர ் ெசய்  ெகாண் வ  றார். கைட  நாட்க க்   ர்க்கதரிசனம்  
உைரத்தப யாக  ற் க் ம்  ற் க் ம் அ கமான வ டங்களாக நாம் அைத 
ெபற்  க்க ல்ைல. அவ ைடய  தலாவ  வ ைகக்   ன்பாக அவர்கள்   ற் க்கணக்கான 
வ டங்கள்  எந்த வைகய த்தைல ம் ெகாண்  க்க ல்ைல.

ஆனால் இேதா காட்  ேல வ ம்ேபா , ஒ வர ் ேதான்  ேம யாைவ அ  கப்ப த் னார். 
மற் ம் அைத ெதாடர்ந்  வரப்ேபா ற கைட  நாளி ம் அேத  தமாக தான் இ க் ம் என்  
வாக் த்தத்தம் ெகா த்தார். இேதா நாம் சரியாக இந்த கைட  நாளிேல இ க் ேறாம். அவர ்
வாக் த்தத்தம் பண்ணின அைடயாளங்கள் , உலகம்  ழ்நிைலகெளல்லாம் எப்ப  இ க் ம் என்  
ெசால்லப்பட்டேதா, உலகத் ன்  ஒ க்கேக கள் , மற் ம் நாம் ெகாண்  க் ற எல்லாேம சரியாக 
ெசான்னப  அ  ைடய ஸ்தானத் ல்  இ க் ற . அேத ேபால் பரி த்த ஆ யானவ ம் சரியாக 
ெசால்லப்பட்ட ஸ்தானத் ேல இ க் றார.் ஓ, நாம் உண்ைமயான ேதவைன ேச க் ேறாம் 
என்பைத அ  ம் ேபா  அ   க ம் அ ைமயாய் இ க் ற .

இங்ேக ஒ  காரியத்ைத ெசால்ல உணர்த்தப்ப  ேறன் . ஏற்கனேவ உங்க க்  
ெசால்   க் ேறன் . ஆனால் ம ப  ம் ெசால் ம்ப யாக உண  ேறன் . நான் 
ேவட்ைடயா ேவன்  என்  எல்ேலா ம் அ ந்  க்  ர்கள். ஒ    கத்ைத ேவட்ைடயா வதற்  
அல்ல. கா களில்  இ க்க எனக்    ப்ப ண் . என் ைடய தாய் கலப் னத்தவர்கள்  என்  
நீங்கள்அ ந்  க்  ர்கள் . அவர்கள் பா  ெசவ் ந் ய ெபண் . அவர்க ைடய தாயார் 
ெடெனன்  ல் ஊ ய ெதாைகைய ெபற் வந்தார்கள் . பா ங்கள். ஆகேவ நான்  
ேவட்ைடயா வைத  க ம் ேந க் ேறன் . என் ைடய மனமா தல் அைத என்னிடத்   ந்  
எ த்  ேபாட ல்ைல. ஏெனன்றால்...
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கா தான்  என் ைடய  தலாவ  ேவதம். அங்ேக ஒ    எப்ப  மரிக் ற  என்பைத என்னால் 
பார்க்க    ற . அந்த ஒ     ைதயான  நிலத் ன்  ேமல்   ந்  மக்  அ   ந்  எல்லாம் 
காணாமல் ேபாய்   ற . அ த்த வ டத் ல்  அங்ேக அவ் தமான ஒன்  இ ந்ததாக எந்த 
தடயத்ைத ம் காண   யா . நீங்கள்  அந்த மண்ைண ஒ  ைக  யள  எ த்  ஆய்  
 டத் ற்  ெகாண்  ெசன்றா ம், அ ேல  வனின்    இ க் றெதன்  எந்த ரசாயன 
நி னரா ம் ெசால்ல   யா . ஆனால்  ரியன்  உ க் ம் ேபா , அ  ம ப  ம்  வைன 
ெபற் க் ெகாள் ம். அ  ம ப  ம்  வைனப் ெபற் ,  வன், மரணம், அடக்கம் மற் ம் 
உ ர்த்ெத தல் உண்ெடன்  எனக்  அ  த்த .

 ரியனான  காைல ல் உ க் ம்ேபா  ஒ      ழந்ைத  றக் றைத ேபான்  
பார்க் ேறன் . எட்  மணிக்  பள்ளிக் ப் ேபாக  வங்  ற . ஏறக் ைறய பத்  மணிக்  
ெவளிேய கல் ரிக் ச் ெசல்  ற . ேம ம் ம ய ேநரத் ல் அ  ைடய    ெபலத் ல் 
இ க் ற . இரண்  மணி ஆ ம் ெபா   அ  ஐம்பத்ைதந்  வயைத எட்  ற . அதன்  ற  
நான்  மணியள ல் எண்ப  அல்ல  எண்பத்ைதந்  வயைத எட்  மைறந்  ேபா ற . அ  
ேதவ ைடய ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் ன . ஆனால்? அ  ேதவ ைடய ேநாக்கத்ைத 
நிைறேவற் ன  என்றால் அததான் அத ைடய   வா? இல்ைல,  றப் ,  வன், மரணம் மற் ம் 
உ ர்ெத தல் உண்ெடன்  சாட்  ெகா க் ம்ப யாக அ த்த நாள் காைல ல் ம ப  ம் 
உ க் ற .
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 தலாவ , நிலத் ேல  ைதக்கப்பட்ட  ைதயான   ைளப் க்கப்பட ல்ைல என்றால், அ  
வளரா . அ  வளர்ந்  வ வதற்  ேதவ ைடய ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் யாக ேவண் ம். 
அவ் தமாகத் தான் நா ம். நா ம்  ைளப் க்கப்பட்ட  ைதயாய் நிலத் ேல 
ேபாடப்பட்  க் ேறாம். நாம் ேதவ ைடய ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் யாக ேவண் ம் அல்ல  
 தலாவ  உ ர்ெத த ேல நாம் உ ர்த்ெதழ   யா . கைட  ல் நடக்கப் ேபா ற 
நியாயத் ர்ப் ல் தான் வ ேவாம். இ  ஒ  கலப் னம் பண்ணப்பட்ட ேசாளம் ேபால் இ க் ற . 
அ  ெபரிதாய் வளர்ந்  வ  ற .  ரிய ைடய நியாயத் ர்ப் ல் மரித்  கடந்  ேபா ற . 
அத் டன்  அ  அவ்வள தான் . நிச்சயமாக சரிதான். ஆனால் உண்ைமயான  த்  ம ப  ம் 
  த்  தன்ைன  ண் மாய்  உற்பத்  ெசய்  ெகாள் ம்.

மரத்  ள்ள  வைனப் பா ங்கள் , உைறபனி வ வதற்   ன்பாக அல்ல  ஏதாவ  
நடப்பதற்   ன் ஏேதா இயற்ைகயான காரியம் அந்த மரத்ைத பற் ப்   த் ,  “உைறபனி 
வ  ற , ஆகேவ உடன யாக நிலத் ற் ள்  ேபாய்  . உடன யாக மரத் ன்   ழ் ேபாய்  ” 
என்  ெசால் ம் . அ  அப்ப  ேபாக ல்ைல என்றால் அந்தமரத்ைதேய ெகான்    ம். உைறபனி 
கைர ம் மட் ம் அ   ேழ மைறத் க்ெகாள் ம். அ  கைரந்த  ன்னேர ம ப  ம் ேமேல வ ம். 
ஏேதா ஒ   த்  அைத அப்ப  ெசய் ம்ப  ெசய் ற .
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அந்த  த்  ர்ைம என்னெவன்  ெதரி மா? அந்த மரம் தன்ைன மைறத்  ெகாள் ம்ப யாக 
 ேழ ெசன்  ம ப  ம் ேமேல வ ம்ப  எந்த  த்   ர்ைம ெசான்னேதா அைத எனக்  
 ளக் ங்கள். அப்ேபா  நீ யார,் எங்  ந்  வந்தாய், என்ன ெசய்தாய், எங்ேக ேபா றாய் என்  
எனக்  ெசால்  ற  த்   ர்ைமையக்   த்  நான் உங்க க்  ெசால் ேவன் . அ  ம் இ  ம் 
ஒேர காரியம்  தான். ஏெனன்றால்  இரண் ற் ேம ஒேர ேதவன்  தான் . நிச்சயமாக அேத  ேதவன்தான்
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காரியங்கைளச் ெசய் றார.் இைத நிைன    ங்கள் நண்பர்கேள.

ஒ  நாள் நான் வழக்கமாக ெசல் ம் வடக்  ப   ல் இ க் ம் காட் ல்  ேவட்ைடயா க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . அங்ேக என் ைடய நண்பேரா  ேவட்ைடயா ேனன் . அவேரா  
ேவட்ைடயா வ  எனக்   க ம்  ரியம். அவர ்பா  இந் ய ம்  ட. அவ ைடய ெபயர ்ெபர்ட் 
கால் (Burt Caul). அவர ்ஒ  அ ைமயான மனிதன். எனக்  ெதரிந்தமட் ல் அவர ்இங்  எங்ேகேயா 
உட்கார்ந்  க் றார ்என்  நிைனக் ேறன் . அவர ்இந்த ெதற்  ப  க்  எப்ெபா  ம் வ வ  
வழக்கம். அவர ்ஒ  ெபரிய ேவட்ைடக்காரர். அவைரக்   ந்  கவைலேய பட ேவண்டாம். அவர ்
எங்ேக ம் ெதாைலந்  ேபாகேவ மாட்டார். நாங்கள்  இ வ ம் ேசர்ந்  ேவட்ைடயா  இ க் ேறாம். 
நாங்கள்  ஒ வைர ஒ வர ் அ ந்  க் ேறாம். ஆனால் என் ைடய வாழ்க்ைக ல் 
சந் த்த ேலேய  க ம் ெகா ரமான நபர ் யார ் என்றால் இவர்தான். என்ைன 
வ த்தப்ப ம்ப யாகேவ  ட்  மான்கைளச்   வார். ஏெனன்றால் எனக்  அவ் தமான  ட்  
மான்கள் ெகால்லப்ப வைதப் பார்க்க   ப்ப ல்ைல.
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அைத ெகால் ம்ப  அர  உத்தர ெகா க் ம் என்றால் அைத ெகால்வ ல் எந்த தவ ம் 
இல்ைல. அேநக வ டங்களாக நான் காட் லாகா அ காரியாய் இ ந்  வந்ேதன். காட்ைட 
ேபணிக் காக் றவனாக இ க் ேறன் .  லங் கள்  பா காக்கப்பட ேவண் ம் என்பைத ம் 
  வா க் றவன் . ஆனால் அைவகைள அப்ப ேய ெப க ட்டால் , அைவகள்  உண ற்  இங்  
வந்   ம். லவற்ைற நீங்கள்  அ த்    க்கா ட்டால் அைவகள்  ேநாய் ண்  அ ந்   ம். 
இல்ைலெயன்றால் பஞ்சத் ல்  சா ம். ஆனால் சட்டம் என்ன ெசால்  றேதா அைத ெசய் ங்கள் . 
அைவகைள எப்ப  ைகயா வெதன்  அவர்க க் த ் ெதரி ம். அவர்கள் அைத பார்த் க்  
ெகாள்ளட் ம்.

ஆனால் ெபர்ட் எந்த உணர் ம் இல்லாமல் என்ைன வ த்தப் ப த் ம்ப யாகேவ அைவகைள 
ெகால் வார.் அவர ் “ ல்  நீர ்ஒ  நல்ல ேவட்ைடக்காரன் . ஆனால் உனக்  இ க் ம்  ரச்சைன 
என்னெவன்றால், நீ ஒ  ேவட்ைடக்காரன்  என்பைதக் காட்  ம் அ கமாக ஒ   ரசங் யாய்  
இ க் றாய். உனக்  பயந்த  பாவம் அ கம்” என்  அவர ்ெசால் வ  வழக்கம்.

அதற்  நான், “ெபர்ட், நீ ெகா ரமானவன் , அவ்வள தான் ” என்ேறன். அந்தப்ப யாக நாங்கள்  
ெதாடர்ந்  ேபாய்க் ெகாண்  ந்ேதாம்.

ஒ  நாளில் நான் ேமேல ெசன்ேறன் . அன்  சற்  அ வ ல் அ கமாக ேவைல ெசய்ய 
ேவண் யதாய்  இ ந்த . அ  ேவட்ைடக் காலம்    ம் ேநரம். ெவள்ைள வால் உைடய மாைன 
நீங்கள்  இங்  ெகாண்  க்  ர்களா இல்ைலயா என்  எனக்  ெதரிய ல்ைல. ஓ‚ நீங்கள்  
ைககள்  கட்டப்பட்ட நிைல ல் இ ந்  தப் க்கக்  ய நி ணர் ெஹா னிையக் (Houdini)   த்  
ேப   ர்கள் . ஆனால் இைவகள்  அவைரக் காட்  ம்  றந்தைவகள் . அந்த ப வகாலம் 
  வைட ம் ேநரத் ல்  ல  ைற அைவகள்   டப்பட்  ந்தன. ஒ  நாள் காைல ல் நாங்கள்  
மாநில வனப் ப  யான  ர ெடன் யல் ேரஞ்  (Presidential Range) ப  ையக் கடந்  ேபாகப் 
 றப்பட்ேடாம். அப்ெபா   பனியான  ஆ  அங் லம் வைரேமேல இ ந்த . ேம ம் நாங்கள்  
எப்ெபா  ம் எ த் ச் ெசல்  ற  டான சாக்ேலட் பானத்ைத ம் ேசன்ட் ட்ைச ம்  எ த் க் 
ெகாண்ேடாம். எங்க க்  மான்  ைடக்க ல்ைலெயன்றால் , மத் யான ேநரத் ல் நாங்கள்  
இ வ ம் மைல ேல  ரிந்  ெசன்   ேவாம். ம ப  ம் இர  ஒன்ப  அல்ல  பத்  மணிக்  
  ம்  வந்   ேவாம். மாைனப்   ப்ேபாம் என்றால் அைத ெதாங்க  ட்  வந்    ேவாம். 
 ற  அைத எங்ேக ெதாங்க  ட்ேடாம் என்  அ ந்  ம ப  ம் அந்த இடத் ற்  வந்  அைத 
எ த் க் ெகாள்ேவாம் .
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ஆகேவ அந்த காைல ேல தாேன நாங்கள்  ேமேல ெசன்ேறாம். நான்  றப்ப வதற்   ன்பாக, 
“ ல் , இந்த ஆண் ல்  உனக்  ஒன்ைற நான் ைவத்  க் ேறன் ” என்  ெசான்னான் .

“அ  என்ன,” என்  ேகட்ேடன் .

உடேன அவ ைடய ைகைய பாக்ெகட் க் ள்  ேபாட்  ஒ   ன்ன   ைல எ த்தார். 
அ  ைடய அள  இவ்வள  ெபரியதாக இ க் ம். அவர ்ஊ னார். அ  ைடய சத்தம் ஒ  
 ட்  மான் தன் ைடய தாய்க்காக அ  றைத ேபான்  இ ந்த . உங்க க் த் ெதரி ம், ஒ  
 ன்ன  ட்  மான்  தன் ைடய தாய்க்காக அ ம்.

அதற்  நான், “ெபர்ட் நீ என்ன இவ்வள  ெகா ரமானவனா?” என்ேறன்.

அதற்  அவர,் “ஓ,  ரசங் மார்கள்  எல்லாம்  ஒேர மா ரி பயந்த  பாவம் அ க ள்ளவர்களாய்  
இ க்  ர்கள் ” என்றார்.

ஆகேவ  ட்டத்தட்ட ப ேனா  மணியள ல் மைலக்  ேமேல ேபாக ஆரம் த்ேதாம். அங்ேக 
இந்த அைற அள ற்  ஒ  வ  இ ந்த . ஒ ேவைள இந்த அைறைய  ட     ெபரியதாய் 
இ க்கலாம். நாங்கள்  எந்த தடயத்ைத ம் இன் ம் காண  ய ல்ைல. இர ல் நிலா 
ெவளிச்சத் ல் அைவகள்    த் க் ெகாண்  ந்த . ஆகேவ அைவகைள கண்    ப்ப   க 
க னமாக இ ந்த . அைவகள்  ஒளிந் க் ெகாண் ம் அைம யாக ப த் க் ெகாண் ம், 
 தர்களின்   ன்னா ம் அந்த அடர்ந்த மரங்களி ேட ம் இ ந்தன. அைவகள்  கால்கைள மடக்  
பா கைள சாப் ட்  அைத மறந்   ட்   ம். ஆகேவ நாங்கள் . . .
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அங்ேக அந்த வ  ல் நான் வந்  அைடந்ேதன் . அப்ேபா  அவன் உட்கார்ந்தான் . அங்ேக பனி 
இ ந்த . அப்ெபா   அவன் தன் ைடய பாக்ெகட் ல்  ைகையப் ேபா வைத கவனித்ேதன் . நான் 
அவ ைடய  ளாஸ்க் பாட் ைல எ த்  சாக்ேலட் பானத்ைத   க்கப் ேபா றான்  என்  
நிைனத்ேதன். அப்ப ேய இர  உணைவ ம்   த்  அவன் ஒ  பக்கமாக ம் நான் இன்ெனா  
வ யாக காட் ற் ள்   ரிந்  ெசல்லப் ேபா ேறாம் என்  நிைனத்ேதன்.
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நா ம் ப யாய் இ ந்த னால் என் ைடய சான்ட் ட்ைச எ க்க ஆரம் த்ேதன் . என் ைடய 
 ப்பாக் ைய மரத் ன்  ேமல் சாய்த் , என் ைடய    ல் இ க் ம் ைப ல் ைகையப ்ேபாட்  
அவைன ேநாக் ப் பார்த்ேதன் . அவ ம் என்ைனப் பார்த்தான் . அவ ைடய கண்கள் 
பல்   ைடய கண்கைள ேபான்  இ ந்த . இன்ைறக்  ஸ் ரீகள் கண்களில் சாயம்   
ேவ க்ைகயாக, நாைய ேபான்  எல்லாவற்ைற ம் சாயம்   னைதப் ேபான்  இ ந்தான் . 
நல்ல , அவ ைடய கண்கள்  அவ் தமாக காணப்பட்ட . ஒ  பல் ையப ் ேபான்  சற்  
சரிவானதாக இ ந்த .

அவன் என்ைன பார்த்த ேபா ,  “அவ ைடய  ந்ைத ல் என்ன ஓ க் ெகாண்  க் ற ” 
என்  நிைனத்ேதன். அவன்  தன் ைடய பாக்ெகட்   ந்  அவ ைடய   ைல எ த்தான் . 
“ெபர்ட், உனக்  ெவட்கமா ல்ைலயா?” என்  ேகட்ேடன் .

அவேனா அைத எ த்  ஊ னான். அவன்  ஊ னேபா   ட்டத்தட்ட  ப்ப  ெகஜம் அல்ல  
அைத ட ெகாஞ்சம்  ரத் ல் இ ந்  ஒ  ெபரிய மான் எ ந்  நின்ற .
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இப்ெபா   அந்த மான் ஒ  தாய் மானா  ந்த . அந்த சத்தம் அ  ைடய  ட்  
அ  றைத ேபான்  இ ந்த . அவன்   ைல ஊ னேபா , அ    த்  எ ந்த . அ  அப்ப  
ெசய்வதற்  வாய்ேப இல்ைல. நாங்கள்  அங்ேக இ க் ேறாம் என்  அ  அ ந்  க் ற . 
இ ந்தா ம் இப்ெபா ேதா அ  ைடய  ட்  ெதால்ைல ல் இ க் ற . ம ப  ம் அவன் அேத 
பல் க் கண்க டன்  என்ைன ேநாக் ப் பார்த்தான் . அவன்   வதற்காக தன் ைடய 
 ப்பாக் ைய தயார்ப த் னான் . அவன்  ல் யமாகச்  டக்  யவன் . ஓ அவன்  க ேதர்ச் , 
 றைமவாய்ந்தவன் . அ  அங்ேகேய மரித்   ம். ஓ‚ அ  அ ைமயானெதான் . அவன் 
ம ப  ம்   ைல ஊத ஆரம் த்தான் . அந்த வயதான தாய் மான் ேநராக அந்த கா  இடத் ற்  
நடந்  வந்த .

ஓ சேகாதரேன அ  வழக்கத் ற்  மாறான . அைவகள்  அப்ப  வரா .  தலாவ  நிைல ல் 
அைவ எ ந்  க்கேவ எ ந்  க்கா . அப்ப  எ ந்  க் ம் என்றா ம் அ  இன்ெனா  
வ  ல் ெசன்  க் ம். ஆனால் இங்ேகேயா சரியாக அந்த வ  ல் நடந்  வந்த . நாங்கள்  
அங்ேக இ க் ேறாம் என்  அதற்  நன்  ெதரி ம்.  ப்பாக்  ன்   ைச  ப்ைப தட் ன ேபா  
அ    ம்  சரியாக அந்த ேவட்ைடக்காரைன ேநாக்  பார்த்த . அங்  ந்  தப்  ஓ வதற்  
ப லாக அங்ேகேய நின்ற . அ  ைடய ெபரிய கா கைள உயர்த் , கண்கைள அகல  ரித்  
அப்ப யாய்  அங்   ற் ப் பார்த் க் ெகாண்  ந்த .

அ  என்ன ? அ  ஒ  தாய். அ  அதன்  ட்  ன்  சத்தம். அ  ைடய  ட்  ெதால்ைல ல்  
இ க் ற . ஒ   ட்  மாைனப் ேபால அ   ெகாண்  ந்த . அ  பாவைன ெசய்ய ல்ைல. 
அ  ந க்க ல்ைல. அ  உண்ைம. அ   றப் ல் இ ந்ேத ஒ  தாயாக இ ந்த . அவள் ஒ  
தாய். அவர ் ப்பாக் ைய    ைவத்தார். “ெபர்ட்ேட, உன்னால் எப்ப  அைத ெசய்ய    ற , நீ 
எப்ப  அப்ப  ெசய்ய    ம்?” என்  நிைனத்ேதன்.
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என்னால் அைதப் பார்க்க   ய ல்ைல. நான்  ன்னாக   ம் க் ெகாண்ேடன் .  “ஓ, 
கர்த்தாேவ, தன் ைடய  ட் ைய உண்ைமயான இ தயத்ேதா  ேத  ற தா ன் இ தயத்ைத 
இந்த மனிதன்  ட்   த ம் அள ற்  எப்ப  இவ்வள  ெகா ரமானவனாக இ க் றான்?” என்  
எண்ணிேனன் . அங்  ந்  அைத வஞ் த்  ெவளிேய எ ப் , வ ம்ப  ெசய்தான் . அவன்  க ம் 
சரியாக   பார்த்   டக்  யவன்  என்  எனக்  ெதரி ம். அ  ைடய  த்தமான இ தயத்ைத 
ேநாக்   ட்  ம  பக்கம் ெவளிேய வ ம்ப  ெவ க்கச் ெசய்வான்  என் அ ந்  ந்ேதன் . அந்த 
தாயான  அ  ைடய  ட்  ன்  சத்தமாய்  இ க் ற னாேல அங்ேக வந்த .
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இப்ெபா   அைடயாளத்ைத   த்  ேப னால், இேதா,   வாசமா  ப்பதற்கான 
அைடயாளம். ஏெனன்றால் அவ க் ள்ளாக ஏேதா ஒன்  இ க் ற . அவள் ஒ  தாயாக 
இ க் றாள்.  ன்னர் நான்   ம்  பார்த்தேபா  “ஓ ேதவனா ய கர்த்தாேவ, இவ் தமாய் 
ெசய்வதற்  ஒ  மனிதன் எப்ப  இவ்வள  ெகா ரமானவனாய் இ க்க    ம்?” என்ேறன்.

அதன்  ற  நான் காத் க் ெகாண் , காத் க்ெகாண்  இ ந்ேதன் . ஆனால் ப்பாக்  
இன் ம்  ட ல்ைல. எந்த ேநரத்  ம்  ப்பாக்    ம் சத்தம் ேகட்ேபன் . அப்ேபா  அந்த 
பல ள்ள  ண்  ெவ த் , அ  ைடய இ தயத் ல் பாய்ந்  ெசல் ம் என்  நிைனத்ேதன் . 
ஆனால் இன் ம் ஏன் இ  ெவ க்க ல்ைல என்  நிைனத்ேதன். நான் இந்த பக்கமாக நின்  
என் ைடய கண்கைள   ன வண்ணமாய் ெஜ த் க் ெகாண்  இ ந்ேதன் .

அதன்  ன்னர் என் ைடய தைலையத்   ப் ப் பார்த்தேபா  அந்த  ப்பாக்  ன்   ழல் 
இந்த பக்கமாக ேபாய்ெகாண்  ந்த .  ல நி டம் நான்  அைத கவனித்ேதன் . அவன்  
 ப்பாக் ைய இப்ப  ம் அப்ப  மாக  ரட் க் ெகாண்  ந்தான் .
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அப்ேபா  அவன் என்ைன   ம்  பார்த்தேபா  அவ ைடய பல்  கண்கள் ேவ   தமாய் 
மா ன . அவ ைடய கண்ணத் ல்  கண்ணீர ்வ ந்ேதா ன .

 ப்பாக் ைய  ேழ  க் ப் ேபாட் ,“ ல் , நான் ெசய்தெதல்லாம் ேபா ம். நீ ேப  ற அந்த 
இேய  னிடத் ல்  என்ைன வ  நடத் ம்” என்றான்.

என்ன நடந்த ? சரியாக அந்த பனி நிைறந்த இடத் ல்  ெகா ரமான இ தய ைடயவைன வ  
நடத் ேனன். அவன் இப்ெபா   ஒ  சைப ல்  ப்பராக இ க் றான் . அ  என்ன? அவன் ஏேதா 
ஒ  உண்ைமயான காரியத்ைதக் கண்டான் , ஏேதா ஒ  அசலான காரியத்ைதக் கண்டான் . அைத 
ேவதபாண் த் யமாகேவா அல்ல  ஏேதா சரித் ர கைதயாகேவா காண ல்ைல. அவன் ேதவைன 
நிஜத் ல்  கண்டான்  (He saw God in rea l i ty) .  அ  தான்  அவைனக் ெகாண் வந்த . ஓ‚ 
இங்  க் றவர்களில் எத்தைன ேபர ்   ஸ்தவர்களாக, இரக்க ள்ளவர்களாக, அந்த மானின் 
தாய்  ணத்ைத ெபற்றவர்களாக இ க்க   ம்   ர்கள்? அதாவ  மரணம் உங்கள்   கத் ன்  
ேநராக நிற் ம்ேபா ம், இப்ப  ஒ  அசலான அ பவத்ைத எத்தைன ேபர ்   ம்   ர்கள்? 
என்பைதேய   ப்   ேறன் . (சைபயார ்ஆெமன்  என் ன்றனர்)

நாம் தைலகைளத ்தாழ்த் ேவாம்.

பரேலாக  தாேவ, ேநரம்  க தாமதமான . ஆனா ம் மக்கள்  இன் மாய் கவனத்ைத 
ெச த்  றார்கள் . அவர்கள்  அ ைமயாய் கவனித் க் ெகாண்  க் றார்கள் . மற் ம் கர்த்தாேவ 
இந்த   ய கைதயான  இன் ம் என் ைடய ஞாபகத் ல் இ க் ற . அந்த  ளிர்ந்த நவம்பர் 
மாதத் ல் அங்ேக நான் நின்  ெகாண்  ந்த ேபா  காற்றான  மைலகளிேல   க் 
ெகாண்  ந்த . அப்ேபா  அவன் என் ைடய கால்கைள   த் க் ெகாண்  க் ம் ேபா  
அவ ைடய கண்களி  ந்த கண்ணீர ்வ ந்  அவ ைடய தா களில்  ஓ  றைத காண் ேறன் . 
அவன் கண்ணீேரா  “ ல்  நீ என்னிடம்   வ ம் அன்பா  க் ற ஒ வைரக்   த்  ேப  
இ க் றாய். இேதா அ  ைடய நிஜத்ைத இங்  காண் ேறன்” என்றான். கர்த்தாேவ இேதா அந்த 
மா க் ள்ளாக இ க் ற ஏேதா ஒன்  அவைன அங்ேக ெவளிேய வ ம்ப  ெசய்த . அ  
உண்ைமயான தாய்ைமத் வம். அசலான அன் ம், மற் ம் தாய்த்தன்ைம ம் எங்ேகேயா இ ந்த  
என்பதற்  இ  அைடயாளமாய் இ க் ற .
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ஓ ேதவேன‚இன் ர  உம் ைடய வார்த்ைத ேபசட் ம். அசலான, உண்ைமயான பரி த்த ஆ  
ேபசட் ம். ஏேதா உணர்ச்  வசப்ப வேதா அல்ல  உற்சாகத் னாேலா அல்ல. அெதல்லாம் 
சரிதான். ஆனால் உண்ைமயானதாய், ெவளிப்ப த்தப்பட்ட வார்த்ைதயாய்  இ க்கட் ம். 
“வார்த்ைதயான  இ  ற ம் க க் ள்ள எந்தப் பட்டயத்  ம் க க்கானதா ம், இ தயத் ன்  
நிைன கைள ம் ேயாசைனகைள ம்  வைகய க் றதா ம் இ க் ற ”
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நீர ்உம் ைடய எல்லா  ர்க்கதரி கைள ம் அைடயாளப்ப த் னீர். நீர ்   ல் இ ந்த ேபா  
அவர்கைள ேதவர்கள் என்  அைழத் ர். மற் ம் “ேதவ வசனத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டவர்கைளத் 
ேதவர்கள் என்  நீர ் ெசால்   க்க, நான் என்ைனத் ேதவ ைடய  மாரன்  என்  
ெசான்ன னாேல எவ் தத் ல் நீங்கள்  என்ைனக்  ற்றப்ப த்தலாம்” என்றார்.

ஓ ேதவேன, இந்த உலகம் தன் ைடயவர்கைள அ ந்  க் ற . இவ்வள  காலமாக   டாய் 
இ ந்  ெகாண்  வ  ற . மற் ம்  தாேவ, இன் ர , நீர ் இந்த மக்களின்  கண்கைள 
 றக் ம்ப  ெஜ க் ேறன் , நாங்கள்  தாேம ஒ  அசலான   ஸ்தவர்களாய் , உண்ைமயான 
  வா களாய் மாறட் ம். ஏெனன்றால் சாலேமானி ம் ெபரியவர் இங்  இ க் றார.் எல்லா 
 ர்க்கதரி களி ம் ெபரியவர் இங்  இ க் றார.் ேதவ  மாரன் தாேம பரி த்த ஆ  ன் 
 பத் ல் இங்  இ க் றார.் அவர ் தாேம வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ப யாக “இன் ம் 
ெகாஞ்ச காலத் ேல உலகம் என்ைனக் காணா ”. காஸ்மாஸ்  (Kosmos) என்ற வார்த்ைதக்  
“உலகத் ன்  சட்டத்ைத நிைல நி த் ம்   ” என்  அர்த்தம், அைவ இனி என்ைனக் காணா , 
ஆனால் நீங்கேளா என்ைனக் காண் ர்கள் . நான்  உலகத் ன்      மட் ம் உங்க க் ள்  
இ ப்ேபன்“, மற் ம்  தாேவ நீர ்ேநற் ம் இன் ம் என்ெறன் ம் மாறாதவர் என் ர். அ  உண்ைம 
என்  நாங்கள்  அ ேவாம். ஓ‚ ேதவேன, இன் ர  எங்கள்  ேமல் நீர ்இரக்கமாய் இ க் ம்ப க்  
ெஜ க் ேறன் .

நம் ைடய தைலகள்  வணங்   க்கட் ம். நம் ைடய தைலகள்  வணங்   க் ற 
ேநரத் ல் யாராவ . . . இப்ெபா   ேதவ ைடய  ரசன்னத் ல் உத்தமமாய் இ ங்கள் . எந்த ஒ  
காரிய ம் நடக் றதற்   ன்பாக உங்கள்  இ தயத் ல் அந்த தாய் மான் இ ந்தைத ேபான்  ஒ  
உண்ைமயான   ஸ்தவர்களாய்  நீங்கள்  இ க்க ல்ைல என்  அ  ர்கள். அ  தாயாக 
இ ப்பதற் க் காரணம் என்னெவன்றால் அ   றப் ேலேய தாயாக  றந்த . அவ் தமாக 
இ ப்பைதத் த ர அதற்  ேவ  வ  இல்ைல.  றப் ேலேய தாயாக இ ந்த .
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இப்ெபா   நீங்கள்  ம ப  ம்  றக்க ல்ைல என்றால்,   ஸ்  க் ள்  அேத அன்ைப 
ெபற ல்ைல என்றால், யார ்என்ன ெசான்னா ம் பரவா ல்ைல. நீங்கள்  அவைர   வா  ங்கள் . 
அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் இ க் றார.் இப்ெபா   அந்த தா னிடத் ல்  
உள்ள அன்ைபப் ேபால   ஸ்தவ அன்ைப நீங்கள்  உங்க க் ள்ளாக ெபற் க் ெகாள்ள 
  ம்  ர்களானால் , உங்க ைடய தைலகள்  வணங்   க்கட் ம், எல்ேலா மாக, ஒவ்ெவா  
கண் ம்     க்கட் ம், அப்ப ெயன்றால்  உங்க ைடய கரத்ைத உயர்த்  “சேகா. 
 ரான்ஹாம்  எனக்காக  ெஜ  ங்கள் ”  என்  ெசால்  ர்களா?  நான்  நிச்சயமாக  அைதச்
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ெசய்ேவன் . சேகாதரேன கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. 
ஓ என்ேன, தளம்   வ  ம், பால்கனி  ம் , எல்லா இடத்  ம் இ க் றார்கள் .

ெவட்கப்படா  ங்கள் ‚ அவைரக்   த்  நீங்கள்  இங்  ெவட்கப்ப  ர்களானால் “உன்ைனக் 
  த்   தா ற்   ன்பாக ம் பரி த்த  தர்க க்   ன்பாக ம் ெவட்கப்ப ேவன்” என்றார். 
நீங்கள்  இப்ெபா   அவ ைடய  ரசன்னத் ல்  இ க்  ர்கள. அவர ்இங்  இ க் றார.்
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அந்த மகத்தான பரி த்தஆ யானவர் இங்  நிச்சயமாகேவ இ க் றார.் ேமாேசேயா  இ ந்த 
அேத அக் னி ஸ்தம்பம்சரியாக இங்  இ க் ற .

நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . அவர் இந்த    ன்  ேமல் இ ந்தேபா ,  “நான் ேதவனிடத் ல்  
இ ந்  வந்ேதன். ேதவனிடத் ற்ேக ெசல்  ேறன் ” என்றார். மற் ம் அவர்கள் இப்ப யாக “ேமாேச 
எ ப்  ள்ள ெபாக் ஷங்கைள எல்லாம்  ட் , இனி வ ம் பலன் ேமல் ேநாக்கமா  ந் , 
எ ப்  ள்ள ெபாக் ஷங்களி ம்   ஸ்  னி த்தம் வ ம் நிந்ைதைய அ க பாக் யெமன்  
எண்ணினான் . எ ப்  ள்ள எல்லா ெபாக் ஷங்கைளக் காட்  ம் அ க பாக் யமாக 
எண்ணினான் ”.

அவன் வனாந் ரத் ற்    ஸ் ேவா   ட ேபானான் . அந்த அக் னி ஸ்தம்பமான  
ேதவனிடத்   ந்  ெவளிேய வந்த ேலாகாஸ்  (Logos) என் ம், அ ேவ இேய  என் ம், 
உடன்ப க்ைக ன்   தன் என் ம் எந்த ேவதமாணாக்க ம் அ ந்தெதான்றா ம். அதன்   ற  
அவர ் மரித்த ேபா  அவர ் பரத் ற்  ேமேல எ த் க் ெகாள்ளப்பட்டார.்  ற  தமஸ்  க்  
ேபா ற வ  ேல ச ைல அவர ்சந் த்த ேபா , அவர ்  ம்ப மாக அக் னி ஸ்தம்பமாக மா  
அந்த  ரகாசத் னாேல ப  ைடய கண்கைள அவர ்பார்க்கக்  டாதப  ெசய்தார.்

இப்ெபா   அவேர ேநற் ம் இன் ம்  என் ம் மாறாதவராய் இன் ர  இங்  இ க் றார.் 
அவ க்   ன்பாக “ேதவனா ய கர்த்தாேவ, அவ் தமான ஒ  அ பவத்ைத நான் ெபற ல்ைல, 
நான் ெபற் க் ெகாள்ள   ம்  ேறன்” என்  ெசால்  உங்கைள அைடயாளப்ப த் க்ெகாள்ள 
  ம்   ர்களா? இங்ேக வா ங்கள் என்  நான் ேகட்க ல்ைல. அவ் தமாக 
உண  ர்களானால்  உங்க ைடய கரத்ைத மாத் ரம் அவ க்  உயர்த் ங்கள்  என்  ேகட் ேறன் . 
இன் ம் யாராவ  கரங்கைள உயர்த்தாமல்  இ க்  ர்களா?கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . கர்த்தர் 
உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக.

பரேலாகப்  தாேவ, இவர்கள் உம் ைடயவர்கள் .  ஞ்ஞானத் ன்  ப யாக நாங்கள்  
எங்க ைடய கரங்கைள உயர்த்த   யா  என்   ஞ்ஞானம் இவ் தமாக ெசால்  ற . 
   ர்ப்  சக்  எப்ெபா  ம்  ேழ ைவக் ம்ப  ெசய் ம். ஆனால்   ஷ க் ள் ம் 
ஸ் ரீக் ள் ம் ஒ  ஆ  இ க் ற  அைவகள் .  . .  இன்ெனா  ஆ  அவர்களிடத் ல் வந்த . 
அதாவ  பரி த்த ஆ  வந் ,  “உன் ைடய கரத்ைத உயர்த் ” என்  ெசான்ன . அப்ேபா  
அவர்கள் அந்த    ர்ப்  சக் ைய   ய த்  அவர்கைள உ வாக் ன ேதவ க்  தங்க ைடய 
கரங்கைள உயர்த்  “நான் ஒ  உண்ைமயான   ஸ்தவனாய் இ க்க   ம்  ேறன்” 
என் றார்கள். பரேலாகப்  தாேவ, ஒவ்ெவா வைர ம் ஒ  உண்ைமயான   ஸ்தவர்களாக 
மாற் ம்ப  ெஜ க் ேறன் . அவர்கள்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல உம் ைடயவர்கள்  
ஆண்டவேர.
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அந்நாளில் அந்த   ய மான்  அந்த இடத் ல்  வந்த  ஒ  அைடயாளமாய் இ க் ற  என்  
அன்ைறக்  அவ்வளவாக அ யா  ந்ேதன் .  தாேவ நீர ் எல்லாவற்ைற ம் அ ந்  க்  ர.் 
ஆகேவ நீர ் அவர்கைள ஏற் க் ெகாள் ராக. அவர்கள் உம் ைடய இச்  ேசஷத் ன்  ெவற்  
 ன்னமாய் இ க் றார்கள் . அவர்கள்  உம் ைடயவர்கள் . இவ் தமாக எந்த மனித ம் அவர்கைள 
என் ைடய இ தயத்   ந் ம், என் ைடய ைககளில்  இ ந் ம் ப க்க   யா  என்  
ெசான்னீர். ேம ம் “என் ைடயைவகெளல்லாம்  தா க்  ெசாந்தமான . அவ ைடய 
கரத்   ந்  எந்த மனித ம் அவர்கைள ப க்க   யா ” என்  ெசான்னீர். ேயாவான் 5:24-ல் 
இேய வானவர் இவ் தமாக “என் வசனத்ைதக் ேகட் , என்ைனஅ ப் னவைர 
  வா க் றவ க்  நித் ய வன்  உண் , அவன் ஆக் ைனத்  ர்ப் க் ட்படாமல், 
மரணத்ைத ட்  நீங் ,  வ க் ட்பட்  க் றான் ” என்    னார.் கர்த்தாேவ அ  உம் ைடய 
வார்த்ைத. இேதா பாவைனயாக   வா க் றவர்க க்  அல்ல. ஆனால் உண்ைமயாய்  
  வா க் றவர்க க்  நித் ய  வன் உண் .  தாேவ இவர்கள்  உம் ைடயவர்கள். அவர்கைள 
இப்ெபா   உமக்ேக ெகா க் ேறன் . இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல். ஆெமன் .

இப்ெபா   ஒ  கனம் பயபக்  டன்  இ ங்கள் . இப்ெபா     ப்பதற்  இ  சரியான 
ேநரமாய் இ க் ற . ஆனால் ஒ  கனம் சற்  காத்  ங்கள்.
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அைத ெசய்வதற்   ன்பாக, எங்ேக இரண்   ன்  ேபர ் அவ ைடய நாமத் ல்    
இ க் றார்கேளா அங்ேக இ ப்ேபன்  என்  இேய    ஸ்  வாக் ைரத்தைத எத்தைன ேபர ்
  வா க்  ர்கள்?  (சைபயார ் ஆெமன்  என் ன்றனர்) அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவராய் இ க் றார ் என்  எத்தைன ேபர ்  வா க்  ர்கள்?(ஆெமன் ). அவர ் இன் ர  
இங்  இ ப்பாரானால், அன்  எப்ப  இ ந்தாேரா அந்தப ேய இன் ம் இ ப்பார.் அவர ்அேத 
காரியத்ைததான்  ெசய்வார.் ேவதமான  “அவர ் நம் ைடய ெபல னங்களால் ெதாடக்  ய 
 ரதான ஆசாரியராய் இ க் றார”் என்    ன . அ  சரிதானா? (ஆெமன் ).   ய ஏற்பாட் ல் 
எ ேரயர் 3-ம் அ காரத் ல் 'நம் ைடய ெபல னங்களினால் ெதாடக்  ய  ரதான  ஆசாரியராய்
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இ க் றார“். இப்ெபா   ேதவன் ேமல்   வாசத்ைதக் ெகாண்  ங்கள் . இப்ெபா   
உண்ைமயாய்  உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் .

ேம ம் இக் ட்டத் ல்   யா ேயா  இ க் றவர்களா ய நீங்கள் ... எத்தைன ேபர ்
 க னமாய் இ க்  ர்கள்? “நான்  க னமாய் இ க் ேறன் ” என்  ெசால்  றவர்கள்  உங்கள்  
கரத்ைத உயர்த் ங்கள் . இப்ெபா    க ம் அைம யாக, எல்ேலா ம் அைம யாக இ க்க ம். 
இப்ெபா   நீங்கள்  இப்ப யாக ெஜ  ங்கள் .  “கர்த்தரா ய இேய ேவ சேகாதரன்  
 ரான்ஹா க்  என்ைனத் ெதரியா . ஆனால் அவர ் ”சாலேமானி ம் ெபரியவர் இங்  
இ க் றார“் என்  இன் ர  ெசான்னார். மற் ம் அந்த காரியம்   ம்ப ம் நிக ம் என 
 ர்க்கதரிசனமாக உைரக்கப்பட்  க் ற  என்  அ ேவன். இேதா கடந்த    வ டங்களாக, 
ஆ ரம் வ டங்களாக அப்ப யான காரியம் இந்த உலகத் ல்  நடக்க ல்ைல. ஆனால் மல் யா 4 
மற் ம் பரி த்த  க்கா 17 இன் ம் அேனக வாக் த்தத்தத் ன்  ப யாக அ    ம்ப ம் வ ம் 
என் ர்.
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“ம ஷ  மாரன்  ெவளிப ம் ேபா ” அந்தக் காரியம் நடக் ம் என்  ெசான்னீர். அ  
உம் ைடய வார்த்ைதயாக இ ந்தாக ேவண் ம். ஏெனன்றால்.....

“ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத் ல்  இ ந்த ,அந்த வார்த்ைத 
ேதவனாய் இ ந்த , அந்த வார்த்ைத மாம்சமா  நம் மத்  ல்வாசம் ெசய்த . மற் ம் 
அந்தவார்த்ைத இ தயத் ன்  எண்ணங்கைள வைகய க் றதாய் இ க் ற ”.
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அந்த வார்த்ைதேய  ர்க்கதரி களிடத் ல் இ ந்த . அந்த வார்த்ைத தான்  மார க் ள் ம் 
இ ந்த . அேத வார்த்ைத தான் இன் ம் உங்க க் ள்  இ க் ற . அந்த வார்த்ைதயான  
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட் ம்  ர்க்கதரிசனமாக உைரக்கப்பட் ம் இ க் ற . அேனக 
ேபா யானைவக ம், அேனக மா ச ரகாரமான ேபாட் க ம் இ ந்தா ம், எ  ம் 
நிஜத்   ந்  அைத எ க்க   யா . ஒ  உண்ைமயான பரி த்த ஆ யானவர் உண் . ஒ  
உண்ைமயான ேதவன் உண் .

இப்ெபா   நீங்கள்  உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் . இேதா இங்ேக என்ைன 
ேநாக்  பா ங்கள் . உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா ப் ர்களானால்  இப்ப யாக 
'ேதவனா ய கர்த்தாேவ, நான் ெஜ க்கப் ேபா ேறன் . நீர ் சேகாதரன்   ரான்ஹாம் அவர்க க்  
ெவளிப்ப த் ம். நான் உம் ைடய வஸ் ரத்ைதத் ெதாடட் ம். நீர ் அவர ்  லமாக   ம்  
என் ைடய ெதால்ைல என்னெவன்  ெசால் ம். ஏெனனில் அவ க்  என்ைனத் ெதரியா . 
அப்ேபா  உம் ைடய  ரசன்னம் இங்  இ க் ற  என்  நான் அ ேவன்“ என்  ெசால் ங்கள்.

நண்பர்கேள, ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்கள்  மத்  ல் இ க் ற  ரச்சைன என்னெவன்  
உங்க க் த் ெதரி மா? அவர்கள் அ கமாய் பார்த்  ட்டார்கள் .
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ஒ  நாளில் ஒ  அ பவம் வாய்ந்த வயதான கப்பேலாட்  கட ல் இ ந்  ெவளிேய வந்  
ெகாண்  ந்தான் . அப்ேபா  ஒ  எ த்தாளன்  கட க் ள்  ேபாய் ெகாண்  ப்பைதக் கண்ட 
ேபா , அந்த வயதான கப்பேலாட்  அந்த எ த்தாளைன பார்த் , “ஐயா எங்ேக ேபா றாய்?”என்  
ேகட்டார.்

அதற்  அவர,் “கட க் ள்ேபா ேறன் , ஓ அந்த உப்  நீைர  கர   ம்  ேறன் . அ  ைடய 
நீல வானத்ைத ம்,ெவள்ைள ேமகத்ைத ம்  கடல்  பறைவகைள ம் பார்க்க   ம்  ேறன்” 
என்றார்.

அதற்  அந்த கப்பேலாட் ,“ஐம்ப  வ டங்க க்   ன்பாக நான்அ ன்  ேமலாகேவ 
 றந்ேதன் . அ ல் எந்த கவர்ச் ைய ம் நான் காண ல்ைலேய என்றார். அவ்வள  தான். அவன்  
அைத அ கமாகப் பார்த்த னால்  அ  அவ க் ச ்சாதாரணமானதா  ட்ட .

அேத காரியம் தான் மக்களா ய நமக் ம் இ க் ற . நாம் ேதவைன அ கமாக 
கண்  க் ேறாம். ஸ்தாபனக்   க்களில் இ ந்  ெவளிேய அைழக்கப்பட்டதான இந்த சைப, 
அவைர அவ்வள  அ கமாய் பழ ப் ேபானதாக மா ம் மட் ம் பார்த்   ட்ட . ஆகேவ அவைர 
உதா னப்ப த்  றார்கள் .

நண்பர்கேள ஒ  ேபா ம்   ஸ்  உங்க க்  சாதாரணமானவராய் ஆ   ட 
அ ம யாேத ங்கள் . ஒ  ேபா ம் அப்ப  ெசய்ய ேவண்டாம். உங்கள்     இ தயத்ேதா ம், 
உங்க க் ள்  இ க் ம் எல்லாவற்ேறா ம் அவைர   வா  ங்கள் . இப்ெபா   ேதவன் ேமல் 
  வாசமாய் இ ங்கள் .

இப்ெபா   ெஜ க்கலாம். கர்த்தரா ய இேய  தாேம இைத அ ள்வாராக.66

நீங்கள்  அவ ைடய வஸ் ரத்ைத மாத் ரம் ெதா ங்கள் . எனக் த் ெதரியா . நீங்கள்  
ெதா ங்கள். அவைர ெதாட   ம் . இப்ெபா   ெஜ க்கலாம். அவர ்ெசய்யப் ேபா றார் என்  
நான் ெசால்ல ல்ைல. ஒேர ஒ  கனம் ேபா ம்,சரியா    ம். உங்க ைடய இ தயம் அவர ்
ேமல் ெபா த்தப்பட்  க்கட் ம். இப்ெபா  , அ  ஒ  ெவளிச்சம்‚ யா ம்  ைகபடம் எ க்க 
ேவண்டாம்,  ளாஷ்  அ க்கேவண்டாம். பயபக்  டன்  இ ங்கள் .
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இேதா அ  இங்ேக இ க் ற . அங்ேக கைட  ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  என்ைன ேநாக்  
பார்த் க் ெகாண்  க் ற அந்த ஸ் ரீ ன்  ேமலாக அ  இ க் ற . ஸ் ரீேய, நான்  அவ ைடய 
ஊ யக்காரன்  என்    வா க் றாயா? நான் உனக்  அந்நியன் . உனக் ம் என்ைன ெதரியா . 
நா ம் உன்ைன அ ேயன். ஆனால் ெப ம்பா ள்ள ஸ் ரீக்  அவர ் ெசான்ன  ேபால அல்ல  
ஐந்    ஷைன ெகாண்ட அந்த ஸ் ரீக்  ெசான்ன  ேபால உன்ைன எனக்   வரித் , 
கர்த்தரா ய இேய  என்  லமாக உனக்  அந்த தகவைல ெகா ப்பாரானால், நீ உன் ைடய    
இ தயத்ேதா ம்   வா ப்பாயா? அப்ேபா  அ  உண்ைமயா இல்ைலயா என்  உனக் த் 
ெதரி ம். நல்ல . உன் ைடய நீர ் ைப ல் (bladder trouble)  ரச்சைன. அ  சரி என்றால் 
உன் ைடய கரத்ைத உயர்த் . பா ங்கள்? அ  நிச்சயமாக சரிதான்.

இேதா, அவ க்  அ காைம ல் இ க் றவேள, நீ அவ க்  உத  ெசய் ம்ப  ெசன்றாய் . 
உன் ைடய கரத்ைத ெகாண்  அவைள ெதாட்டாய். நீ  க ம் தய ள்ளவளாய்  இ க் றாய். 
இப்ெபா   ேதவன் உன் ைடய ெதால்ைல என்னெவன்  எனக்  ெவளிப்ப த் வார் என்  
  வா க் றாயா? அவரால்  ெசய்ய    ம் என்    வா க் றாயா? உயர்ரத்த அ த்தம். அ  
உண்ைம சரி என்றால் உன் ைடய கரத்ைத உயர்த் .

அவ க்  அ காைம ல் உட்கார்ந்  க் ம் ஐயா, ேதவன் உன் ைடய ெதால்ைல 
என்னெவன்  எனக்  ெவளிப்ப த் வார் என்    வா க்  ரா? அப்ேபா  அ  உண்ைமயா 
இல்ைலயா என்  நீர ்அ  ர.் உங்க ைடய நரம் கள்   ங்  ப த்  இ க் ற  (Varicose veins). 
நீங்கள்    வா க்  ர்களா?
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அங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  அ  றைதப் ேபான்  இ க் ற அந்த   ய ஸ் ரீ, உனக்  
நரம்   ரச்சைன இ க் ற . அ  நிச்சயமாக சரிதான். ஏேதா ஒன்  உன்ேமல் நிழ ட்  
இ க் ற . பகல் ேநரத் ேல நீ ெபல னமா றாய் மற் ம் உனக்  ைபத் யம்   த்  க் ற  
என்  நிைனக் றாய். இைத  சா  உனக்  ெசால்ல  யற் க் றான் . ஆனால் நீ அப்ப  அல்ல. 
இன்ைறய இர ல் இ ந்  அந்த  ரச்சைன  ர்ந்த . பா ங்கள்? நீ ெஜயத்ைதப் ெபற்றாய். அ  
உன்ைன  ட் ப் ேபாய் ட்ட . உன்  ேமலாக இ ந்த அந்த க ப்  நிழலான  உன்ைன  ட்  
கடந்  ேபாய் ட்ட .

அவ க்  அ காைம ல் இ க் ம் ஸ் ரீேய நீ அங்ேக அ   ெகாண்  இ க் றாய். இ  
உன்ைன   ர்க்க ைவத்த . இப்ெபா   நான்  அவ ைடய  ர்க்கதரி  (அல்ல ) ஊ யக்காரன்  
என்    வா க் றாயா? இ   லைரத் த மாறச் ெசய் ற  பா ங்கள் . ஆகேவ உன்ைன 
எனக் த் ெதரியா . நாம் இ வ ம் அந்நியர்களாய் இ க் ேறாம். உன் ைடய ெதால்ைல 
என்னெவன்  ேதவனால் எனக்  ெசால்ல    ம் என்    வா க் றாயா? நல்ல . உனக்  
இ தயத் ல் ெதால்ைல,    நீரகத் ல் ெதால்ைல மற் ம் உனக்  ரத்த ேசாைக இ க் ற . அ  
உண்ைம என்றால் உன் ைடய கரத்ைத உயர்த் .

இங்ேக  வப்  மற் ம் ேகா கள்  உள்ள உைடைய உ த்  சற்  ப மனான சரீர ைடய ஒ  
ஸ் ரீ இங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றாள். அவள் ெஜ த் க் ெகாண்  இ க் றாள். அவள் 
இந்த ெஜப வரிைச ேல அைழக்கப்ப ம்ப க்    ம்  றாள் . அ  உண்ைம என்றால்  
உன் ைடய ைகைய உயர்த்  ஸ் ரீேய. உன் ைடய ெதால்ைல என்னெவன்  ேதவனால் எனக்  
ெசால்ல   ம் என்    வா க் றாயா?உன் ைடய நண்ப க்  எல்லாம் சரியா   ம். 
ஆ க் ரிய ெதால்ைல சரியா   ம். மற் ம் நீ உன்    இ தயத்ேதா    வா ப்பாய் 
என்றால், ஸ் ரீக க்  இ க் ம் ெதால்ைல உன்ைன ட் ப் ேபாய்   ம். அ  உண்ைம என்றால்  
உன் ைடய கரத்ைத உயர்த் . அதற்காக தான் நீ ெஜ த் க் ெகாண்  இ க் றாய் என்றால், நீ 
என்ன ெசய் றாய் என்  மக்கள்  பார்க் ம்ப  உன் ைடய கரத்ைத உயர்த் . பா ங்கள்? நல்ல .
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நீங்கள்  ெவ ம்   வாசத்ைதெகாண்  ந்தால்  ேபா ம்.  ன்னால் இ க் றவேர..... நீங்கள்  
 ன்பாக உட்கார ேவண் ம்என்ற அவ யம் இல்ைல.  ன்னால்  இ ந்ேத உங்கள்     
இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் .

 ன்னால்  ஒ  ஸ் ரீ இ க் றாள்.அவ க்  ஒ  பக்கத் ல் வளர்ச்  இ க் ற . அவள் 
ெஜ த் க் ெகாண்  இ க் றாள். அ  அவைள  ட்  நீங்கப் ேபா ற . கர்த்தரா ய ேதவேன 
எனக்  உத  ெசய் ம் ப  ெஜ க் ேறன் .   ம   ட்ேமன் , உன் ைடய பக்கத் ல் இ க் ம் 
அந்த வளர்ச் ைய ேதவன் எ த்  ேபா வார் என்  உன் ைடய    இ தயத்ேதா ம் 
  வா க் றாயா? நல்ல  மக்கள்  உன்ைன கா ம்ப  உன் ைடய கரத்ைத ேமேல உயர்த் . 
நான்  ற்  மாக ஒ  அந்நியன் . இ வைர அவர்கைள கண்டேத ல்ைல. அேதா அவர்கள் அங்ேக 
இ க் றார்கள் . இைவ எல்லாம் சரியா? உன் ைடய கரத்ைத உயர்த்  நல்ல .

அங்ேக கைட  ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ற ஸ் ரீயானவள்,  த்தப்ைப னால்  
அவ ப்பட் க் ெகாண்  க் றாள். அவ க்  நீரி   ேநாய் மற் ம் இ தய ெதால்ைல 
இ க் ற .   ம  ேஹால்டர் ல்ட் நீ உன் ைடய    இ தயத்ேதா ம்   வா க் றாயா 
ஸ் ரீேய. நீ இப்ெபா ேத  கமாவாய் .
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சைபயாேர, யா ம் நகர்ந்  ேபாக ேவண்டாம்.   ஸ்  ன்  நாமத் ல் இைத ேகட் ேறன். 
நீங்கள்  அப்ப ச ் ெசய்ய ேவண்டாம். பா ங்கள் ,  யா  ஒ வரி  ந்  இன்ெனா வ க்  
ெசல்  றதாய் இ க் ற . பார்த் ர்களா? உலகத் ல் இ க் றைவகளிேல அ  வாசம் தான் 
 க ம் ேமாசமானெதான்றா ம்.   வாசத்ைத ெகாண்  ங்கள் .
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இங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ற இந்த   ய ஸ் ரீ தன் ைடய   ஷ க்காக ெஜ த் க் 
ெகாண்  க் றாள். அவர ்  காரர ்அ  சரி. அவர ்   பழக்கத்ைத நி த்த ேவண் ம் என்  நீ 
ெஜ த்  ெகாண்  க் றாய். அ  சரியா? நல்ல  எனக்  உன்ைன ெதரியா . ெஜப அட்ைடைய 
ெபற் ள்ளாயா? நீ ெபற ல்ைலயா உனக்  அப்ப  ஒன்  ேதைவப்படா . நீ ெகாண்  க் ற 
  வாசம் ேபா ம். நீ எைதேயா ஒன்ைற ெதாட்  க் றாய் . எனக்  இ ப  அல்ல   ப்ப  அ  
 ரத் ல் இ க் றாய். நீ  ரதான ஆசாரியைர ெதாட்டாய்.

அங்ேக  ன்னால்  இ க் ற   ய ஸ் ரீஅவ ைடய70

  ஷ க்காக ம் ெஜ த் க் ெகாண்  க் றாள். அங்ேக அவள்  ன்னாக இ க் றாள். அ  
சரிேய. உன் ைடய   ஷன் நரம்  தளர்ச்  னால் பா க்கப்பட்ட மனிதன். ஒ   தமான 
மனநிைல தளர்ச்  ள்ளவர்;. இப்ெபா   அவைரக் காண ல்ைல. அ  உண்ைம என்றால் 
உன் ைடய ைகைய உயர்த் . மற் ம் உன் ைடய ைக ல் ஏேதா ேகாளா  இ க் ற . உனக்  
ஒவ்வாைம ேபான்  ஏேதா ஒன்  இ க் ற . நீ எைதயாவ  ெதா ம் பட்சத் ல் , அ  இன் ம் 
உன் ைடய ைகைய ேமாசமாக ஆக்  ற . அ  உண்ைம ல்ைலயா? உன் ைடய ெபயர ்
  ம . ேபட்  (Mrs. Patty). உன் ைடய    இ தயத்ேதா ம்   வா க் றாயா? அ  
உண்ைம என்றால் உன் ைகைய உயர்த் . ஆெமன். பா ங்கள்? நீங்கள்    வா க் ம் ப  
ெசான்ேனன் .

இங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ற ஸ் ரீைய   த்  என்ன? உன் ைடய  கத் ல் ஏேதா 
ஒ  த ம்  இ க் ற . ஒ    ய ேதால்  ற்  ேநாய் ேபால் இ க் ற . நான் ேதவ ைடய 
ஊ யக்காரன்  என்    வா க் றாயா?   வா க் றாயா? எனக்  உன்ைனத் ெதரியா . நீ 
எனக்    யவராக இ க் றாய். ஆனால், அந்த காரணத் ற்காக நீ ெஜ த் க் 
ெகாண்  க்க ல்ைல. உனக்  இ க் ம் இ தய ேகாளா க்காக ெஜ த் க் 
ெகாண்  க் றாய். அ  சரியா? இங்ேக உட்கார்ந்  க் ற இந்த ஸ் ரீ. நீ உன்    
இ தயத்ேதா ம்   வா ப்பாய் என்றால், நீ உன் ைடய  கத்ைத ெபற் க்ெகாள்ளலாம். கடந்த 
இர  உன் ைடய   ஷன் அவ ைடயைத ெபற் க் ெகாண்டார.் நீ ஏன் அைத ெபற் க் 
ெகாள்ளக் டா . நீ ெபண்   ரசங் யாய்  ன்  இ ந்தாய். நீ அ ந்தப யாகேவ உன்     
இ தயத்ேதா ம்   வா , மற் ம் உன் ைடய  ந்ைத ெலா   தமான சந்ேதகம் 
இ ந் க்ெகாண்ேட இ ந்த . பா ங்கள், ஆனால் இப்ெபா   அ   ரிைய ெசய் ற  என்  நீ 
  ப் யைடந்  க் றாய்‚ அப்ப த்தாேன? நல்ல . அ  உண்ைம என்றால் உன் ைடய கரத்ைத 
உயர்த் . கர்த்தர் ேமல்   வாசமா  .

நீரி   ேநாையக்   த்  என்ன நிைனக்  ர் ஐயா‚ அேதா அங்ேக உம் ைடய ைகைய 
உயர்த்  உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ற நீர?் நீரி   ேநா   ந்  ேதவன் உம்ைம  ணமாக்  
உம்ைம  கப்ப த் வார் என்    வா க்  ரா?   வா க்  ரா? நல்ல  ஐயா, ேதவன் 
உம்ைம  கமாக்க    ம். நீங்க ம் எனக்    யவராய் இ க்  ர.் நீர ்மாத் ரம்  உம     
இ தயத்ேதா ம்   வா ப் ரானால் ...
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அங்ேக உட்கார்ந்  க் ற அந்த மனித க்  இ தயத் ல் ெதால்ைல இ க் ற . அவ ைடய 
 ன் ப   ல் ஏேதா  ரச்சைன இ க் ற .   . ஈஸ்டர ்அவர்கேள‚ அந்த காயம் ஒ  ர ல் 
 பத் னால் ஏற்பட்ட . அ  சரி என்றால் நீர ் எ ந்  நில் ம். இேய    ஸ்  உம்ைம 
 கப்ப த்   ணமாக் வார்.

எத்தைன ேபர ்   வா க்  ர்கள்?  (சைபயார ் “ஆெமன்” என் ன்றனர்) சாலேமானி ம் 
ெபரியவர் இங்  இ க் றார.் நீங்கள்    வா க்  ர்களா? (ஆெமன் ) ேநற் ம் இன் ம்  என் ம் 
மாறாதவரான இேய  இந்த கட் டம்   வ மாக கடந்  வந்   ரிைய ெசய் றார.் அவர ்இங்  
இ க் றார ் என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா?  “ஆெமன் ” அ ேவ நிஜம். அவர ் என்ன 
நிைறேவ ம் என்    னாேரா அ  அப்ப ேய தத் பமாக நிைறேவ ய .  “நான் என் 
 தா னிடத் ற் ப் ேபா றப  னால் , நான் ெசய் ற  ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான் , 
இைவகைளப் பார்க்  ம் அ கமான  ரிையகைள ம் ெசய்வான் ” என்  ெசான்னப யாக 
சரியாக இ க் ற .

ஒ   ைச அவைர ஒ  ஸ் ரீ ெதாட்ட னால்  க ம் ெபல னமானார். வல்லைம 
என்னிடத்   ந்   றப்பட்ட  என்  ெசான்னார். அவேரா அந்த ேதவ மாரன். நாேனா 
  ைப னால் இரட் க்கப்பட்ட ஒ  பா . “இைவகைளப் பார்க்  ம் அ கமான  ரிையகைள 
ெசய்வான்” என்றார்.  ங் ேஜம்ஸ்  ேவதாகமத் ல்(King James Bible) “மகத்தான” என்     ற  
என்  நான்  அ ேவன். ஆனால்  ல அச் ட் ேல,  “நான் என்  தா னிடத் ற் ப் 
ேபா றப  னால் , இைவகைளப் பார்க்  ம் அ கமான  ரிையகைள ம் ெசய்வான் ” என்  
இ க் ற .

இப்ெபா   நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா?  (சைபயார ் ஆெமன்  என் ன்றனர்) 
அவ ைடய  ரசன்னம் இங்  இ க் ற  என்    வா க்  ர்களா?  (ஆெமன் ) 
அப்ப ெயன்றால்   வா களா ய நீங்கள்  ஏன் ஒ வர்ேமல் ஒ வர ்ைககைள ைவத்  உங்கள்  
அ  ல் உட்கார்ந்  க் ற நப க்காக ெஜ க்கக் டா ? ஒவ்ெவா வ ம் உங்கள்  ைககைள 
மற்றவர ்   ைவத்  ெஜ க் றதான ேநரத் ல் உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் . 
உங்க ைடய  சைப ல்  ெஜ க் ற   தமாக  ெஜ  ங்கள் .  நீங்கள்  எப்ெபா  ம்    வா த்த
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26காலத் ன்  ேவதவாக் ய அைடயாளங்கள்

 தமாக   வா  ங்கள் . இப்ெபா   அந்த மான் எப்ப யாக தனக் ள் தா ன்  ணத்ைத 
ெகாண்  ந்தேதா, அவ் தமாகேவ உங்கைள   ஸ்தவர்களாக மாற் ன அந்த ேதவ ஆ யானவர் 
தாேம நீ அந்த நப க்  ெஜ க் ற ேவைள ல் இங்  இ க் றதான அந்த உண்ைமயான 
  ஸ்  ன்  ஆ  உனக்  மகத்தானவ ம்  றந்தவராக ம் இ ப்பாராக.

உலகம் இைவகைள நம்பா . உலகம் அைத ெவ க் ற . உலகம் அைத  ரிந்  ெகாள்ளா . 
அவர்களால்    யா  என்  ேவதம்   ற் . உலகம் தனக்  ெசாந்தமானவர்கைள 
அ ந்  க் ற .

மற் ம் ேதவ ம் தனக் ெசாந்தமானவர்கைள அ ந்  க்  றார.் ேதவன் 
வாக் ைறத்  க் றார.் அ  சத் யம்.அ  உண்ைம என்பைத அ ந்  ெகாள் ங்கள். இேய  
  ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம்மாறாதவர்.

இப்ெபா   ெஜ க்கலாம்.

கர்த்தரா ய இேய ேவ, ெபல னமாய் இ க் றவர்க க்காக ம்,  யா யாய் 
இ க் றவர்க க்காக ம் இங்ேக  ல ைகக் ட்ைடகள்  ைவக்கப்பட்  க் ற . அைவகள்  ேமல் 
என் ைடய ைககைள ைவக் ேறன் . ஏெனன்றால் ப  ன்  சரீரத்   ந்  ைகக்- 
 ட்ைடகைள ம் கச்ைசகைள ம் ெகாண்  வந் ,  யா யஸ்தர்கள் ேமல் ேபாட  யா கள்  
அவர்கைள  ட்  நீங் ப் ேபா ன, ெபால்லாத ஆ க ம் அவர்கைள  ட் ப்  றப்பட்டன என்  
நாங்கள்  ேவதத் ேல ேபா க்கப்பட்  க் ேறாம். இப்ெபா   நாங்கள்  ப ல் அல்ல. ஆனால் நீர ்
இன் ம் அேத இேய வாக இ க்  ர.் இேதா இந்த  ட்டத் ற்  வர  யாமல் 
ேபானவர்க க்காக, இைத நீர ்கனப்ப த்த ேவண் மாய் ெஜ க் ேறன் .
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இஸ்ரேவல்  ள்ைளக க்   வந்த ச த் ரமான  வ  ல் இ ந்த ேபா  “ேதவன் ேகாபமான 
கண்க டன்  அக் னி ஸ்தம்பம்  லம்  ேழ பார்த்த ேபா ,   வா கள்தங்க ைடய கடைம ன்  
பாைத ல், அதாவ  தங்க ைடய வ  ல் ச த் ரமான  இ ந்த னாேல ச த் ரம் பயந்  
 ன் ெசன்    வா கள்  வாக் த்தத்த   க்  கடந்  ெசல் ம்ப  ெசய்த ” என்  ஒ  
எ த்தாளன்  ெசான்ன  ேபான்  இவர்கள்  அந்த மக்கள்  ேமல் அைத ைவக் ம்ேபா  
நடந்ேத வதாக. ேதவனா ய கர்த்தாேவ இன் ர  உம் ைடய  மாரனா ய இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தத் ன்   லமாக இந்த ைக ட்ைட ன்  ேமலாக ம் மற் ம் ஒ வர ் ேமல் ஒ வர ்ைககைள 
ைவத்  மற்றவ க்காக ெஜ க் ற இக் ட்டத்தாைர ம் பார்ப் ராக. இவ் தமாக “நீங்கள்  
ெசாஸ்தமைட ம்ப க் , உங்கள்   ற்றங்கைள ஒ வ க்ெகா வர ்அ க்ைக ட் , ஒ வ க்காக 
ஒ வர ்ெஜபம் பண் ங்கள் . நீ மான் ெசய் ம் ஊக்கமான ேவண் தல்  க ம் ெபல ள்ளதாய்  
இ க் ற ” என் ர்.

கர்த்தாேவ, இன் ர    ஸ்தவர்கள் என்  அ க்ைக ெசய்தவர்கள்  தங்கள்  ைககைள யார ்
ேமல் ைவத்தார்கேளா அவர்க க்காக ெஜ த் க் ெகாண்  க் றார்கள் . அவர்கள்  ேமலாய் 
பரி த்த ஆ யானவரின் வல்லைம இறங்க ெஜ க் ேறன் . கர்த்தாேவ, அவர்கள் நிஜத் ற்  
வ ம்ப யாக ஆ யானவர் தாேம அவர்கைள உ ர்ப் ப் ராக. கர்த்தாேவ, அவர்கள் இைத 
தவற ட ேவண்டாம்.  தாேவ, ஏேதா தவற ட ேபாவைதப் ேபான்  இவர்கள் இ க்க ேவண்டாம். 
எல்லா  ர்க்கதரி கைளக் காட்  ம், எல்லா  ரசங் கைளக் காட்  ம், எல்லா ேபாப்  அல்ல  
ெப ம் அ காரம் ெகாண்டவைரக் காட்  ம், எ வாக இ ந்தா ம் இைவ எல்லாவற்ைறக் 
காட்  ம் மகத்தான இேய    ஸ்  ன் உ ர்ெத த ன்   ரசன்னமான  இங்  இ க் ற  
என்ற தரிசனத்ைத  ரி ங்காம் (Birmingham)   த் க் ெகாள்ளட் ம். எ வாக இ ந்தா ம் 
அவ ைடய வார்த்ைத ல் வாக்  பண்ணினப யாக “அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம் 
மாறாதவராக” அேத இேய    ஸ் வாக இந்த கைட  காலத் ல் நி  த் க் ெகாண்  க் றார.் 
இப்ெபா   ஒ வ க்காக ஒ வர ் ெஜ க் ற ேவைள ல் அவர்க க்காக இந்த   வாசத் ன்  
ெஜபத் ைன ஏெற க் ேறன் . இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல இைவகைள உம் டத் ல்  
சமர்ப் க் ேறன் .
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இப்ெபா   ஒவ்ெவா வ ம் உங்க ைடயைககைள மற்றவர்கள் ேமல் ைவத்  க் ற 
ேவைள ல், உங்கள்  கண்கைள   , வாக் த்தத்தம் பண்ணின   ஸ்  இங்  வந்  தன்ைன 
நி  த் க் ெகாண்  க் றார ்என்பைத நிைன    ங்கள். ஆம், இேதா அங்ேக சரியாக எனக்  
 ன்பாக காச ேநா னால்   க்கப்பட்  உட்கார்ந்  க் ற ஒ வர ் ணமாவைத காண் ேறன் . 
அ  இந்த கட் டத்  ள்ள எல்லா இடத்  ம் ெசல் ற .
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ெமய்யாகேவ ேதவனானால்... ஒ  மனிதன் எந்த காரியத்ைத ேவண் மானா ம்  றலாம் 
ஆனால் அைவ அப்ப   க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல. ஆனால் ேதவன் இறங்  வந்  ஒ  
காரியத்ைத    நி  த் , அைத சத் யெமன்  உ  ப்ப த் ம் ேபா  அைத அ  வா ப்ப  
மன்னிக்கப்பட   யாத  ற்றமா  க் ற .  “அ  இந்த உலகத்  ம் வ  ன்ற உலகத்  ம் 
மன்னிக்கப்படா ” என்  இேய  ெசான்னார். வார்த்ைத இைத வாக்களித்  க்க அ  உங்க க்  
 ன்பாக இப்ெபா   நி  க்கப்ப  ற . இேதா அவர ் இந்த இர ேல நம்மத்  ல் இ க் ம் 
ேபா , நாம் அவேரா  இ க் ம் ேபா , மக்கேள, அவைர இேய  ன்  நாமத் ல் ஏற் க் 
ெகாள் ங்கள் . நீங்கள்    வா க்  ர்களா?

அவைர உண்ைமயாய்  ஏற் க் ெகாண்  ெசாந்த இரட்சகராய்,  கமளிக் றவராய் ஏற் க் 
ெகாள்  றவர்கள்  எ ம்  நின் , “நான்  சாட் யாய்  நிற்ேபன் ,  நான்  உண்ைமயாய்    வா த் 
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இப்ெபா   என் ைடய  கத்ைத ம் என் ைடய இரட் ப்ைப ம் ஏற் க் ெகாள் ேறன் . 
என் ைடய எல்லா ேதைவகைள ம் இேய  ன்   ரசன்னத் ேல இப்ெபா   ஏற் க் 
ெகாள் ேறன்” என்  அ க்ைக   ர்களா? ஓ, இந்த கட் டத்ைத  ற்  பா ங்கள்.  ட்டத்தட்ட 
  சைப ம் எ ம்  நிற் றார்கள். இ  அற் தமா  க் ற . இ  அழகாய் இ க் ற . 
இப்ெபா   உங்கள்    வாசத் னால் எல்லாம்     ெப ம்.  “உங்களால்   வா க்க 
  மானால்”.

இப்ெபா   நாம் கண்கைள    ைககைள உயர்த் ,  “நான்  அவைர ேந க் ேறன் , நான் 
அவைர ேந க் ேறன் , ஏெனன்றால் அவர ் என்ைன  ந்  ேந த்தார்”என்ற பாடைல பா ேவாம். 
நாெமல்லா ம் ேசர்ந்  இைதப் பா  அவ க்    கைள ஏெற ப்ேபாம், இந்த   கைளப் பா  
ஏெற ப்ேபாம்.
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நான் அவைர ேந க் ேறன் , நான்  அவைர ேந க் ேறன் ,

ஏெனன்றால் அவர ்என்ைன  ந்  ேந த் 

என் ைடய இரட் ப்ைப கல்வாரி மரத் ேல வாங் னார்

நாம் நம் ைடய கரத்ைத உயர்த்  “கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்” என்  ெசால் ேவாம்  
(சைபயார ்கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்என் ன்றனர்)

“கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்” ('கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்“)

“கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்” ('கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்“)

“கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்” ('கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்“)

நான் அவைர ேந க் ேறன் , (எல்ேலா ம் ேசர்ந் )

நான் அவைர ேந க் ேறன் , ஏெனன்றால் . . . .

சேகாதரன் உர்ஷன் ,நீங்கள்  அவர்கைள (ெஜ த் ) அ ப்  ட ேவண் ம் என நிைனக் ேறன் . 
(யாேரா ஒ வர,்  “இரட் க்கப்பட ேவண் ம் என்    ம்  றவர்கைளக்   த்  என்ன, என்  
   றார)்

நான் அவர்கைள  ன்பாக அைழப்ேபன்

என் ைடய இரட் ப்ைப கல்வாரி மரத் ேல . . . .

இப்ெபா   தைலைய ஒ   ைச தாழ்த் ங்கள்.

 யாேனா க  ைய வா க் றவர்கள்  ெதாடர்ந்  வா  ங்கள் .

உங்க ைடய  ர்மானத்ைத இன் ம்   வா க்  ர்களா என்  ஆேலா க் ேறன் .77

ேதவன் இ தயத் ன்  இரக யங்கைள எனக்  ெவளிப்ப த் வார் என்    வா ப் ர்களா 
என்  ஆேலா க் ேறன் . அவர ்அப்ப  ெசய்ய ேவண் ம் என்  அவ யம் இல்ைல. ஆனா ம் 
அவர ் ெசய்ேவன்  என்  ெசான்னார். இேய   தல்  ைறயாக வந்தேபா , அவர ்  கமளிக்க 
ேவண் ம் என்ற அவ யம் இல்ைல. ஆனால் அவர ் ெசய்வார ் என்      ந்தார.் 
“ ர்க்கதரி களின்   லமாய் உைரக்கப்பட்ட  நிைறேவ ம்ப யாய்  அைதச் ெசய்தார”். 
அந்தப்ப யாக இந்த இர ம்  ர்க்கதரி கள் உைரத்த ன்  நி த்தமாக ம் இேய  தாம் 
உைரத்த ன்   லமாக ம் அவர ்இன் ர  ெசய் றார.்

அந்த தாய் மான் தன்  ட் க்காக ெகாண்  ந்த அன்ைபப் ேபால ேதவ ைடய அன்ைப தன் 
இ தயத் ேல   ஸ்  க்காக ெகாண்  க்க   ம் ேவார், மற் ம் நம் ைடய ெஜபத் ற்  
ெச ெகா ப்பார ்என்    வா ப்ேபார் இந்த பக்கமாக வந்  நிற் ர்களா‚ நாங்கள்  உங்க க்  
ெஜ க்கட் ம். நாங்கள்  ம ப  ம் பா ம் ேபா  இங்ேக வா ங்கள். நீங்கள்  அப்ெபா   எல்லார் 
 ன்பாக ம் அ க்ைக    ர்கள் . நீங்கள்  வந்  இப்பக்கமாக நில் ங்கள் . என் ைடய ெஜபம் 
உங்க க்  உத ம் என்  நீங்கள்  நிைனத் ர்கள் என்றால் நாங்கள்  இப்பாடைல ம ப  ம் 
பா ம்ேபா  இங்ேக கடந்  வா ங்கள் . நீங்கள்  இங்ேக வ  ற ன்  நி த்தமாக அவைர 
ேந க்  ர்கள்  என்  நி   ங்கள் .

'கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக“.

.. . ஏெனன்றால் அவர ்என்ைன  ந்  ேந த்தார்.

ேமல் மாடத் ல்  (aisles) இ க் றவர்கேள இங்ேக இறங்  வா ங்கள் . நாங்கள்  உங்க க்காக 
காத்  ப்ேபாம். அ  சரிேய. நீங்கள்  உண்ைம ேலேய உத்தமமா  க்  ர்கள்  என்றால் இறங்  
வா ங்கள்.

.. . கல்வாரி ன்  மரத் ேல.
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'நான் .  .  . “ேமல் மாடத்ைத  ட்  மக்கள்  இறங்  வ  றார்கள். எல்ேலா ம் ெதாடர்ந்  
பா ங்கள். 'நான் ..”

இ க்ைக ன்  ந  ல் இ க் ம் வ யாய் வா ங்கள், எங்  ந்தா ம்  சரி,உடேன வா ங்கள்.

.. . ஏெனன்றால் அவர ்என்ைன  ந்  ேந த்தார்...

நிைன ல் ெகாள் ங்கள்  நியாயத் ர்ப் ேல உங்கைள சந் க் ம் ேதவன் இப்ெபா   இந்த 
இர ேல இந்த சைப ேல சந் த்தார.்

.. . என் ைடய இரட் ப்  கல்வாரி ன்  . . .

இழக்கப்பட்ட ஆத் மாக்களின்  ேமல் அக்கைர ள்ளவர ் க ம், இன் ம் மக்களின்  
ேதைவையக்   த்ததரிசனம் ெகாண்டவர்க ம், பா கைள இன் ம் ேதவனால்  இரட் க்க 
   ம் என்    வா க் றவர்க மா ய இங்  க் ம் அைனத்  ஊ யர்காரர்க ம் 
மக்கேளா  கடந்  வ  ர்களா? நீங்கள்  பார்த்த ேலேய மகத்தான காரியம் நிைறேவ வைத 
இப்ெபா   காணக்   ம். இைதத்தான்  பரி த்த ஆ யானவர்   ம்  றார.்
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நான் அவைர ேந க் ேறன் . . .

இப்ெபா   நி   ங்கள் . நீங்கள்அவைர ேந க்  ர்கள்  என் ம் அவர் ேமல் 
பற் ள்ளவர்களா  க்  ர்கள்  என் ம் நி   ங்கள் . நீங்கள்  அவைர ேந த்தால் அவ ைடய 
 ள்ைளகைள ம் ேந க்  ர்கள் .

.. . ேந க் ேறன்  ஏெனன்றால்...

இப்ெபா   இங்  க் ம் இந்த மக்கேளா  இைணந்  ெகாள் ங்கள் .

. . . ேந க் ேறன் . . .

இங்  ேமேல வந்  மக்கேளா  இைணந்  ெகாள் ங்கள், இந்த மா ரியாக, அவர்க டன்  
ெதாடர்ந்  வந்  அவர்கள் ேமல் உங்கள்  ைககைள ைவ ங்கள் . இங்  கடந்  வா ங்கள் . 
நாங்கள்  ெஜ க்கப ் ேபா ேறாம். இன் ர  இந்த ஜனங்களின்  மத்  ல் பரி த்த ஆ  
ஊற்றப்ப ம் என்    வா க் ேறன் .

.. . கல்வாரி ன்  மரத் ேல

ஓ, இேய ைவ எவ்வளவாய் ேந க் ேறன் ,

நான் அவைர ேந க் ேறன்  அவரில் அன்    ங்கள் ,

அவ ைடய வார்த்ைதைய நீங்கள்  வா க்கலாம்.

நான் இேய ைவ எவ்வளவாய்  ேந க் ேறன் ,

ஓ, நான் . . .

இப்ெபா   இந்த உலகத்ைத  ட்   ல   ங்கள். உலகத் ற் ரிய எல்லாவற்ைற ம் ட்  
 ல   ங்கள் . பா ங்கள்?

ஏெனன்றால் அவர ்என்ைன  தலாவதாக ேந த்தார்

ஓ, எப்ப . . . (அ ைம)

ஓ, எப்ப  . . .

இப்ெபா   ஊ யக்காரர்கள்  உங்களிைடேய. .  .  என்ேனா  ம். ஊ யக்காரர்கள் உள்ேள 
வா ங்கள்ƒ வந்  ஜனங்கைளச்  ற்  வா ங்கள்.

ஓ, இேய ைவ எவ்வளவாய் ேந க் ேறன் ,

ஏெனன்றால் அவர ் ந்  என்ைன ேந த்தார்.

அவர ்இப்ெபா   இங்  நிற் றார.் அவ க்  உங்கள்  இ தயத் ல் உள்ள எல்லா காரிய ம் 
ெதரி ம். அவ க்  ெதரி ம் என்  நீங்கள்  நிைனக்  ர்களா? இங்ேக, எந்த ஒ  ரக யம் 
இல்ைல. நீங்கள்  ெசால் ற  சரியாக இன்ன  என்  அவ க் த் ெதரி ம்.

இங்  இப்ெபா   இ க் ற எல்ேலா ம், இங்  வர   யாதவர்க ம்  ட, நம் ைடய 
தைலைய தாழ்த் ேவாம். நாம் ெஜ க்கலாம். ஒவ்ெவா வ ம் உங்கள்  தவ கைள ம் உங்கள்  
அ  வாசங்கைள ம் அ க்ைக  ங்கள் .
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இப்ப யாக ெசால் ங்கள்  “கர்த்தரா ய இேய ேவ, ஒ  சமயத் ேல நான்  ஒ  சைபைய 
ேசர்ந்  ந்ேதன் . சைபக்  ெசன்  ந்த ேபா  ம் நான் ஒ  ேபா ம்   ப் யைட ல்ைல. நான் 
உரக்கசத்தமாய்  கத்   க்கலாம்,  அன்னிய  பாைஷ  ம்  ேப   க்கலாம்,  ஒ  சைப  ம்
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ேசர்ந்  க்கலாம்”.ஆனால் ேவ  ஏேதா ஒ  காரியம் இ க் ற . அைவெயல்லாம்  நல்லேத. 
அதற்  எ ரானவன்  அல்ல நான். ஆனால் அைத   த்  அல்ல நான் ேப வ .

நான்  க ஆழமான ேதவ ைடய அன்ைபக்   த்  ேப  ேறன் . அ தான் பரி த்த ஆ . 
ேதவ ைடய வார்த்ைத உங்கள்   லமாக   க்க ம், உங்கள்   லம்  ரிைய ெசய்ய ம் ஏற்ற 
உண்ைமயான அ பவத்ைத ெபறேவ   ம்   ர்கள். அந்த வ  ல் கசப் க்கான எந்த ேவ ம் 
இரா . பரி த்த ஆ யானவேர உங்க க் ள்ளாக  ரவா த்  வ வார.் அ  தான் உங்க க் த் 
ேதைவ.

இப்ெபா   தைலகைள தாழ்த்  பயபக் ேயா  ெஜ  ங்கள் . ஊ யக்காரர்களா ய நீங்கள்  
அவர்கள் ேமேல ைகைய ைவ ங்கள் .

எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இந்த இர ன் ெபா  ேல, தாங்கள்  தவறா  க் றார்கள்  என்  
அ ந்  அ க்ைக   ற இக் ட்டத்தாைர உம் டத் ல்  ெகாண்  வ  ேறாம். ஒ ேவைள 
அவர்க ைடய எண்ணங்க ம் ேநாக்க ம்  ட தவறா  ந்  க்கக்   ம். ஆனால் இந்த 
இர ன் ெபா  ேல நீர ்எல்லா பாவத்ைத ம்  மன்னிப் ர் என்ற   வாசத் ேல வந்  க் றார்கள் . 
அேநகர ்பல வ டங்களாக சைபக்  ெசன்றவர்கள் . அேனகர் மகத்தான ெதாண்  காரியங்கைள 
ெசய்தவர்கள். ஆனால் இன் ர  தங்கள்    யத் ல்  ைற ப  ற அந்த நிஜத்தன்ைமைய 
ேகா  றார்கள் . அந்த இனிைமைய ேகா  றார்கள் . அங்ேக வார்த்ைத ன்  வ வத் ல் 
அைசவா ன பரி த்த ஆ ைய ேகா  றார்கள்.
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ேம ம் உம் ைடய ஊ யக்காரர்கள் அவர்கள் ேமல் தங்கள்  ைககைள ைவத்  க் றார்கள் . 
நாங்கள்  இந்த ெஜபத்ைதஅவர்க க்காக ெஜ த் , இவர்கள் ேவ  எந்த நிதானத்  ம் அல்ல, 
ஆனால் இப்ெபா ேத உம் ைடய  ரசன்னத் ேல அவர்க ைடய இ தயம் என்ெறன் மாய் 
நிைலவரப்படட் ம். ஆண்டவேர அவர்கள் வாழ்க்ைக ேல பரி த்த ஆ யானவர் வந்  அைத 
மகத்தான பரேலாகத் ன்  ேதனினாேல இனிைமயாக்கட் ம். மற் ம் அவர்க க்  ஒ  
அ பவத்ைத தா ம். அ  அவர்க க்  என்ெறன் ம் நிைலத்  க் ற அ பவமாக இ க்கட் ம், 
மகத்தான   க் ற ேதவன் தாேம அவர்கள்   யத் ல் வல்லைமயாய் இறங்  அவர்கள்  
ேதைவைய இப்ெபா ேத  ர்த்  ெசய் ராக.

நித் ய ேதவேன இைத அ  ம். அவர்கள் உம் ைடயவர்கள் . அவர்கள் ப கைள 
ஏெற க் றதான ேவைள ேல அவர்கைள உமக்ேக அன் ன்  பரிசாக அளிக் ேறன் . பரி த்த 
ஆ யானவர்தாேம அைத அவர்க க்  தத் பமாக மாற்  ராக. ேதவேன இைத அ ளிச் 
ெசய் ம், இேய  ன்  நாமத் ேல. உங்கள்  ேமய்ப்பர் ெஜ க்கப ் ேபா றார்.(அந்த சேகாதரன்  
ெஜ க் றார)் ஆம் ஆண்டவேர. ஆம் ஆண்டவேர. அைத அ  ம்.
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இச்ெசய் கள்

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


