கைர
அேநக ஜனங் கள் ேதவைன விவாக்றார்கள் என்றா ம் ,
ேதவனிடத்  ல் விவாசம் ைவத் த ல் என் றால் என்ன மற்  ம்
ேதவனின் த்தத்ற் இணங் க அவர்கள் என் ன ெசய்ய ேவண்ம்
என்பவற்ைற லர் மட் ேம ரிந் ெகாள் றார்கள் . ஏெனன் றால் ,
“ேதவன்” என்ற வார்தை
் தையம் “ேதவனின் ரிைய” ேபான் ற
ெசாற் ெறாடர்க ைளம் ஜனங் கள் அந்  ந் த ா ம் , அவர்க ள்
ேதவைன அந்  க் க வில் ைல, அதற்  ேமலாக அவைடய
ரிையையம் அவர்கள் அந்க்கவில் ைல. அப் பயானால் ,
ேதவைன அயாதவர்கள் அைனவம் அவைர விவாப் பல்
ழப் பத்ல் இக்றார்கள் என்பல் ஆச்சரியல் ைல. ஜனங் கள்
ேதவைன விவாப் பைதப் ெபரிதாக எத் க்ெகாள் வல் ைல,
இதற்க் காரணம் ேதவைன விவாப் ப  என் ப அவர்கக்
கம் அகல் லாததாகம் , கம் வித்  ரமாகம்
இக்ற. இவ் வாறாக, அவர்கள் ேதவனின் ேகாரிக்ைககைள
ைமயாக நிவர்த்  ெசய் வ ல் ைல. ேவ  வார்தை
் தகளில்
வதானால் , ஜனங் கள் ேதவைன அயாவிட் டால் , அவைடய
ரிையைய அயாவிட் டால் , அவர்கள் ேதவன் பயன் பத்வற்
தயற் ற வர்க ளாறார்க ள் , ேம ம் அவர்க ளால் அவைடய
த் த த் ைத நிைறேவற் ற வல் ைல. “ேதவனிடத்  ல் வி
வாசம் ைவத் த ல் ” என் ப  ேதவன் ஒவர் இக்  றார் என் 
விவாப் ப  ஆம் ; இேவ ேதவைன விவாப் ப  த்த
கம் எளிைமயான கத் த ாம் . ேம ம் , ேதவன் ஒவர்
இக்றார் என் விவாப் ப , உண்ைமயாக ேதவனிடத்ல்
விவாசம் ைவப் பதற்ச் சமமானதல் ல; மாறாக, இ வ வான மத
ேமேலாட் டங் கைளக் ெகாண்ட ஒ வைகயான எளிய விவாசம்
ஆம் . ேதவனிடத்ல் உண்ைமயான விவாசம் ைவத்தல் என் ப
பின் வவனவற் ைறக் க்  ற: ேதவன் எல் லாவற்  ற்  ம்
ேமலான ராஜரீ க த் ைதக் ெகாண் க்  றார் என் ற விவாசத்
ன் அப் பைடயில் , ஒவன் ேதவனின் வார்தை
் தகைளம்
அவைடய ரிையகைளம் அ பவிக்  றான் , ஒவனின்
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ர்ெகட் ட மனநிைலையத் ய் ைமப் பத்  றான் , ேதவனின்
த்தத்ைத நிைறேவற்றான் , ேம ம் ேதவைன அந் ெகாள்
றான். இந் த வைகயான ஒ பிரயாணத்ைத மட்  ேம “ேதவ
னிடத்ல் விவாசம் ைவத்தல் ” என் அைழக்கலாம் . ஆயிம் ,
ஜனங் கள் ெபம் பா ம் ேதவனிடத்லான விவாசத்ைத ஓர்
எளிைமயான மற்ம் அற்பமான விஷயமாகேவ பார்க்றார்கள் .
இவ் வயில் ேதவைன விவாப் பவர்கள் ேதவைன விவா
ப் பதன் அர்த்தத்ைத இழந் விட் க்றார்கள் , கைட வைர
அவர்கள் ெதாடர்ந்  விவாத்த ா ம் , அவர்கள் ஒேபாம்
ேதவனின் அங் காரத்ைதப் ெபறப் ேபாவல் ைல, ஏெனன் றால்
அவர்கள் தவறான பாைதயில் ெசல் றார்கள் . எத் க்களின் ப
ம் , ெவற் க் ேகாட் பாட்  ம் ேதவைன விவாப் பவர்கள்
இன்ம் இக்கத்தான் ெசய் றார்கள் . ேதவனிடத்லான விவா
சத்ன் சாராம் சம் அவர்களிடம் இல் ைல என் ப அவர்கக்த்
ெதரியா, ேம ம் அவர்க ளால் ேதவனின் அங் காரத் ைதப்
ெபற யா. அப் பயிப் பிம் அவர்கள் இரட் ப் பிற்கான
ஆர்வ ாதங் கக் க ாகம் , ேபாமான ைபக் க ாகம் ேதவ
னிடம் ெஜபிக்றார்கள் . நாம் நிதானித்  , நம் இதயங் கைள
அைமப் பத்  க் ெகாண் , நம் ைம நாேம ேகட் க்ெகாள்
ேவாம் : ேதவைன விவாப் ப  என் ப உண்ைமயில் யில்
எளிதான விஷயமாக இக்க மா? ேதவைன விவாப் ப 
என்ப ேதவனிடந்  அகக் ைபையப் ெபவைதத்
தவிர ேவெறான்ல் ைல என்  இக்க மா? ேதவைன
அயாமேலேய அவைர விவாப் பவர்கம் அல் ல ேதவைன
நம் றவர்கம் அவைர எர்தத
் ால் , அவர்களால் உண்ைமயில்
ேதவைடய த்தத்ைத நிைறேவற்ற மா?
ேதவைனம் மஷைனம் சமமாகக் கத யா. அவ
ர சாரம் அவர ரிையம் மஷனால் எவ் வைகயி ம்
ஆழங் காண யாதைவ மற்ம் ரிந் ெகாள் ள யாதைவ.
மஷ உலல் ேதவன் தனிப் பட் ட ைறயில் தன ரிையையச்
ெசய் ய ாம ம் , தன் வார்தை
் தகைளப் ேபசாம ம் இந் த ால் ,
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மஷனால் ஒேபாம் ேதவனின் த்தத்ைதப் ரிந்  ெகாள் ள
யா. எனேவ, தங் கள்  விதத்ைதம் ேதவக் க ாக
அர்ப்பணித்தவர்களால் ட அவைடய அங் காரத்ைதப் ெபற
யா. ேதவன் ரிைய ெசய் யத் ெதாடங் கவில் ைல என் றால் ,
மஷன் எவ் வள நன் றாகச் ெசயல் பட் டா ம் , அைவ அைனத்
ம் பயனற் றதாகேவ இக் ம் , ஏெனன் றால் ேதவனின் எண்
ணங் கள் எப் ேபாம் மஷனின் எண்ணங் கைள விட உயர்ந்த
ைவயாக இக்ன் றன, ேம ம் ேதவனின் ஞானம் மஷனின்
ரித க் அப் பாற்பட் டதாக இக்ற. ஆகேவ, ேதவைனம்
அவைடய ரிையையம் “ைமயாகப் ரிந் ெகாள் ேறன் ”
என்  பவர்கள் தயற்றவர்கள் என்  நான் ெசால் ேறன் ;
அவர்கள் அைனவம் ைகப் பத்தப் பட் டவர்கள் மற் ம் அ
வற்றவர்கள் ஆவர். ேதவனின் ரிையைய மஷன் வைரயக்கக்
டா; ேம ம் , ேதவனின் ரிையைய மஷனால் வைரயக்க
யா. ேதவனின் பார்ைவயில் , மஷன் ஓர் எம்  ேபால
அற் ப மானவன் ; ஆைகயால் ேதவனின் ரிையைய மஷன்
எவ் வா ரிந்  ெகாள் ள ம் ? “ேதவன் இவ் வாறாக அல்
ல அவ் வாறாகச் ெசயல் படமாட் டார்,” அல் ல “ேதவன் இப் ப
ப் பட் டவர் அல் ல அப் பப் பட் டவர்,” என்  ச்சட விம்
ேவார், ஆணவத்  டன் ேபசவில் ைலயா? மாம் சத்  ந் 
வந்த மஷன் சாத்தானால் ர்ெகட் ப் ேபானான் என்பைத நாம்
அைனவம் அந்  ெகாள் ளேவண்ம் . ேதவைன எர்ப்பேத
மஷலத்ன் இயல் பாக இக்ற. மஷலம் ேதவக்
இைணயாக இக்க யா, ேதவனின் ரிையக் அைர
வழங் வ என்ப மஷலத்ற்  எட் டாக்கனியாக இக்
ற. ேதவன் மஷைன வநடத்  வ என் ப ேதவனின்
ரிையயாக இக்ற. இந்த அல் ல அந்தக் கத்ைத எர்க்
காமல் மஷன் ழ் ப்பய ேவண்ம் என் ப ெபாத்தமான
தான், ஏெனன் றால் மஷன் என் பவன் ெவ ம் மண்தான் .
ேதவைனத் ேதவ நம் ைடய ேநாக்கம் என் பதால் , ேதவனின்
எண்ணப் ப யான அவர ரிைய ¡ள் ள நம் கத்  க்கைள
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நாம் ைகப் ப த்த க் டா, ேதவனின் ரிையைய ேவண்
ெமன்ேற எர்ப் பதற்  நம் ைடய ர்ேகடான மனநிைலைய
அகம் பயன்பத் தேவ டா. அப் பச் ெசய் வ  நம் ைம
அந்  க்  ஸ் க் க ளாக மாற் ற ாதா? அத் த ைகயவர்க ள் எப் ப
ேதவனிடத்  ல் விவாசமாக இப் பார்க ள் ? ேதவன் ஒவர்
இக்றார் என் நாம் விவாப் பதால் , அவைரத் ப் ப்
பத் த ம் அவைரப் பார்க் க ம் நாம் விம் வதால் , நாம்
சத்  யத்  ன் வையத் ேதட ேவண்ம் , ேம ம் ேதவடன்
ஒத்  ப் ேபாக ஒ வையத் ேதட ேவண் ம் . நாம் அவைர
எர்ப் பல் வணங் காக் கத்  ள் ளவர்களாக இக்க க் டா.
அத்தைகய ெசயல் களால் என்ன நன் ைம வரக்ம் ?
இன், ேதவன் ய ரிையையச் ெசய் ள் ளார். உன்னால்
இந் த வார்தை
் தகைள ஏற்  க்ெகாள் ள யாமல் ேபாகலாம் ,
அைவ உனக் வித்  யாசமாகத் ேதான் றலாம் , ஆனால் உன்
இயல் கைள நீ ெவளிப் பத்த ேவண்டாம் என்  நான் உனக்
அத் ேறன் , ஏெனன் றால் ேதவக் ன் பாக நீ க்காக
உண்ைமயிேலேய பம் தாகம் ெகாண்டவர்களால் மட் ேம
சத்யத்ைதப் ெபற ம் , உண்ைமயான பக்ள் ளவர்களால்
மட் ேம அவரால் அ£ட் டப் பட ம் . சச்சர மற்ம் சண்
ைடடன் இல் லாமல் , நிதானமான அைமடன் சத்யத்ைதத்
ேதவதன் ¤லம் கள் ெபறப் பன் றன. “இன் , ேதவன்
ய ரிையையச் ெசய் ள் ளார்,” என் நான் ம் ேபா,
ேதவன் மாம் சத்  ற்  த் ம் ம் விஷயத் ைதக் ப் பி
ேறன். ஒேவைள இந் த வார்தை
் தகள் உன் ைனத் ெதாந் த ர
ெசய் யாமல் ேபாகலாம் ; ஒேவைள நீ அவற்ைற ெவக்கலாம் ;
அல் ல அவற்ன் ¡ உனக் அக ஆர்வம் இக்கலாம் . எ
எப் பயிந் த ா ம் , ேதவன் ேதான்வதற்  உண்ைமயிேலேய
ஏங் ற அைனவேம அந் த உண் ைமைய எர்ெகாண் ,
அைதப் பற்ய கக்ச் ெசல் வைத விட, அவர்கள் அத
ைனக் கவனமாகக் கவனிப் பார்கள் என் நான் நம் ேறன் ;
ஒ த்சா ெசய் ய ேவண்ய அதான் .
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அத்தைகய ஒ விஷயத்ைத விசாரிப் ப கனம் அல் ல,
ஆனால் இந் த ஒ சத்யத்ைத நாம் ஒவ் ெவாவம் அந் 
ெகாள் ள ேவண்ம் : ேதவனின் மஷ அவதாரமாக இப் பவர்
ேதவனின் சாரத் ைதக் ெகாண் ப் பார், ேம ம் ேதவனின்
மஷ அவதாரமாக இப் பவர் ேதவனின் ெவளிப் பாட் ைடக்
ெகாண்ப் பார். ேதவன் மாம் சமாவிட் டதால் , அவர் ெசய் ய
விம் ம் ரிையைய அவர் ெவளிப் பத் வார், ேதவன் மாம்
சமாவிட் டதால் , அவர் என் னவாக இக்  றார் என் பைத
ெவளிப் பத்வார், ேம ம் சத்யத்ைத மஷனிடம் ெகாண்
வரம் , அவ க் வைன வழங் கம் , அதற் க ான வைய
ட் க்காட் டம் ெசய் வார். ேதவனின் சாராம் சம் இல் லாத மாம்
சம் என்ப நிச்சயம் மஷனாக அவதரித்த ேதவனாக இக்க
யா; இல் எந் த சந்ேதகம் இல் ைல. இ  ேதவனின்
மஷ அவதார மாம் சம் என்பைத மஷன் விசாரிக்க விம்
பினால் , ேதவன் ெவளிப் பத்ம் மனநிைல மற்ம் அவர் ேபம்
வார்தை
் தகளிந்  இைத உப் பத்த ேவண்ம் . அதாவ,
ேதவனின் மஷ அவதார மாம் சம் என் பைத உப் பத்தம் ,
இ சத்யத்ற் க ான வ இல் ைலயா என் பைத உப் பத்
தம் , ஒவன் தன சாராம் சத்ன் அப் பைடயில் பாபா
காட் ட ேவண் ம் . எனேவ, இ ேதவனின் மஷ அவதார
மாம் சம் என்பைத ¥ர்மானிப் பல் க்யமான, ெவளிப் றத்
ேதாற் ற த் ைதக் காட்  ம் , அவர சாராம் சத்  ல் (அவர
ரிைய, அவர வார்தை
் தகள் , அவர மனநிைல மற் ம் பல
அம் சங் களில் ) அைமந் ள் ள. மஷன் ேதவனின் ெவளிப் றத்
ேதாற் றத்ைத மட்  ேம ஆராய் ந்  , அதன் விைளவாக அவர
சாராம் சத்ைதக் கவனிக்கத் தவறான் என் றால் , இ மஷன்
இளில் ¤ழ் ள் ளைதம் , அவன அயாைமையம் காட்
ற. ெவளிப் றத் ேதாற் றத்ைதக் ெகாண் சாராம் சத்ைதத்
¥ர்மானிக்க யா; ேம ம் , ேதவனின் ரிைய ஒேபாம்
மஷனின் கத்க்கடன் ஒத்ப் ேபாக யா. இேயவின்
ெவளிப் றத் ேதாற் ற ம் மஷனின் கத்  க் க க்  எராக
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இக் க வில் ைலயா? அவைடய உண்ைமயான அைடயாளத்
ைதப் பற் எந்த தடயங் கைளம் வழங் க அவர கம் மற்ம்
உைடக் யவில் ைல, இல் ைலயா? ஆரம் பக்கால பரிேசயர்
கள் ெவமேன இேயவின் ெவளிப் றத் ேதாற் றத்ைத மட் ம்
பார்த்  , அவைடய வாயில் உள் ள வார்தை
் தகைள இதயத்
ல் ஏற்  க்ெகாள் ளாமல் அவைர எர்க்கவில் ைலயா? ேதவன்
ேதான்வைத எர்பார்க்ம் ஒவ் ெவா சேகாதர சேகாதரிம்
இந் த வரலாற்  ச் ேசாகத் ைத ¡ண் ம் நிகழ் த் த மாட் டார்க ள்
என்ப என நம் பிக்ைக. நீ ங் கள் நவீன காலத்ன் பரிேசயர்க
ளாக மா, ேதவைன ¡ண்ம்  ைவயில் அைறயக் டா.
ேதவனின் வைகைய எவ் வா வரேவற் ப  என் பைத நீ ங் கள்
கவனமாகக் கத்ல் ெகாள் ள ேவண்ம் , ேம ம் சத்யத்ற்க்
ழ் ப் பம் ஒவராக எப் ப இக் க ேவண் ம் என் பல்
உங் கக் ெதளிவான மனம் இக்க ேவண்ம் . இேய ஒ
ேமகத்  ன் ¡ வவார் என்  காத்  க்  ம் அைனவரின்
ெபாப் ம் இ தான் . நம் ைடய ஆவிக்  ரிய கண் கைளத்
ெதளிபத்  வதற் க ாகேவ நாம் அவற் ைறத் ேதய் க் க ேவண்
ம் , ைகப் பத்த ப் பட் ட கற் ப ைனயின் வார்தை
் தகளில் நாம்
¤ழ் விடக்டா. ேதவனின் நைடைறயான ரிையகைளப்
பற் நாம் ந்க்க ேவண்ம் , ேம ம் ேதவனின் நைடைறயான
அம் சத்ைதப் பாங் கள் . கர்தத
் ராய இேய ஒ ேமகத்ன் ¡
வந் , §ெரன் உங் களிைடேய இறங் , அவைர ஒேபாம்
அயாத அல் ல பார்த்ராத மற் ம் அவைடய த்தத்ைதச்
ெசயல் பத்தத் ெதரியாத உங் கைள அைழத் ச் ெசல் வார் என்
ப ேபான்ற பகல் கனகளில் அந்த நாக்காக ஏங்  உங் கைள
நீ ங் கேள இழக் க ேவண் டாம் . ேம ம் நைடைறயான விஷ
யங் கைளப் பற்ச் ந்ப் ப  நல் ல!
நீ இந் த ப் த்த கத்ைத ஆராய் ச
் யின் ேநாக்க த்ற் க ாகேவா
அல் ல ஏற்க்ெகாள் ம் ேநாக்கத்ற்காகேவா றந்க்கலாம் ;
உன் மனப் பான்ைம என் னவாக இந்தா ம் , நீ இைத இவைர
வாப் பாய் என் ம் , இைத ஒக் ைவக்க மாட் டாய் என் ம்
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நம் ேறன். ஒேவைள, இந்த வார்தை
் தகைளப் பத்த பிற,
உன் மனப் பான்ைம மாம் , ஆனால் அ உன் ேநாக்கம் மற்ம்
உன் ரிதன் அளைவப் ெபாத் த . எவ் வாறாயி ம் , நீ
ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய ஒ விஷயம் இக்ற: ேதவனின்
வார்த்ைதைய மஷனின் வார்த்ைதயாக மாற்ற யா, ேம ம்
மஷனின் வார்தை
் தைய ேதவனின் வார்தை
் தயாக மாற்ற 
யா. ேதவனால் பயன் பத் த ப் பட் ட ஒ மஷனானவன்
மஷனாக அவதரித்த ேதவன் அல் ல; மஷ அவதாரமான
ேதவன், ேதவனால் பயன்பத்தப் பட் ட மஷன் அல் ல. இல் ,
ஒ க்யமான ேவபா உள் ள. ஒேவைள, இந்த வார்த்
ைதகைளப் பத்த பிற, இைவ ேதவனின் வார்தை
் தகள் என் 
நீ ஒப் க் ெகாள் ள மாட் ட ாய் , ஆனால் மஷன் ெபற் ற அ
£ட் டலாக மட் ேம ஒப் க் ெகாள் வாய் . அவ் வாறான நிைலயில் ,
நீ அயாைமயால் கண்¤த்தனமாக இக்றாய் . ேதவனின்
வார்தை
் தகள் எப் ப மஷன் ெபற்ற அ£ட் டைலப் ேபாலேவ
இக்க ம் ? மஷனாக அவதரித்த ேதவனின் வார்தை
் தகள்
ஒ ய கத்ைதத் றக்ன் றன, மஷலம் வதற் ம்
வகாட் ன்றன, மைறெபாட் கைள ெவளிப் பத் ன் றன,
ேம ம் ய கத்ல் மஷன் ெசல் ல ேவண்ய ைசையம்
காட் ன்றன. மஷனால் ெபறப் பட் ட அ£ட் டல் என் ப
கைடபிக்கக் ய அல் ல அக் எளிய வைறகளாக
இக்ற. இதனால் மஷலம் அைனத்ைதம் ஒ ய
கத்  ற்  வநடத் தேவா அல் ல ேதவனின் மைறெபாட்
கைள ெவளிப் பத் தேவா யா. எல் லாவற் ைறம் பரி
த் ப் பார்க
் ம் ேபா, ேதவன் ேதவனாகம் , மஷன் ம
ஷனாகம் இக்  றான் . ேதவ க்  ேதவனின் சாராம் சம்
இக் ற, மஷக் மஷனின் சாராம் சம் இக் ற.
ேதவன் ேபம் வார்தை
் தகைள பரித்த ஆவியானவரிடந் 
ெபறப் பம் எளிைமயான அ£ட் டலாக மஷன் கனால் ,
அப் ேபாஸ் தலர்க ள் மற்  ம் ¥ர்க் க தரிகளின் வார்தை
் தகைள
ேதவனால் தனிப் பட் ட ைறயில் ேபசப் பம் வார்தை
் தகளாக
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எத் க் ெகாண்டால் , அ மஷனின் தவ. எவாக இந்
தா ம் , நீ ஒேபாம் சரியானைதம் தவறானைதம் ழப்
பிக்ெகாள் ளக் டா, அல் ல ைறவானைத உயர்வாக எத்
க்ெகாள் ளக் டா, அல் ல ேமேலாட் டமானவற்ைற ஆழ் ந்த
விஷயம் ெகாண் டதாக எத்  க்ெகாள் ளக் டா; எவாக
இந்தா ம் , சத்யம் என் உனக்த் ெதரிந்தைத நீ ஒேபாம்
ேவண்ெமன்ேற மக்கக்டா. ேதவன் ஒவர் இக்றார்
என் நம் ம் ஒவ் ெவாவம் சரியான நிைலப் பாட் ல் இந் 
பிரச்ைனகைள விசாரிக்க ேவண்ம் , ேம ம் ேதவனின் ய
ரிையையம் அவைடய ய வார்தை
் தகைளம் அவர்
ஷ்த்த கண்ேணாட் டத்ல் ஏற் க்ெகாள் ள ேவண்ம் ; இல்
ைலெயனில் , அவர்கள் ேதவனால் அகற்றப் பவர்.
ேயேகாவாவின் ரிையக்ப் பிற, இேய மஷரிைடேய
தன ரிையையச் ெசய் ய மாம் சத்ல் வந் த ார். அவைடய
ரிைய தனிைமயில் ேமற்ெகாள் ளப் படவில் ைல, ஆனால் ேயேகா
வாவின் ரிையைய அப் பைடயாகக் ெகாண் ேமற் ெகாள்
ளப் பற. நியாயப் பிரமாணத்ன் காலம் ந்தபின் ேதவன்
ெசயல் பத்ய ஒ ய கத்ற்கான ரிைய இ. இேதேபால் ,
இேயவின் ரிைய ந்தபின் , ேதவன் அத்த கத்ற்காகத்
தன ரிையையத் ெதாடர்ந்தார், ஏெனன் றால் ேதவனின் 
ஆைகயான எப் ேபாம் ன் ேனயபேய இக்  ற.
ைமயைடந்த கம் கடந் ெசல் ம் ேபா, அதற்ப் பலாக
ஒ ய கம் வம் , ேம ம் பைழய ரிைய வைடந் த
ம் , ேதவனின் ஆைகையத் ெதாடர ய ரிைய ஒன்  இக்
ம் . இந் த மஷ அவதாரம் ேதவனின் இரண்டாவ மஷ
அவதாரம் ஆம் , இ இேயவின் ரிையையப் பின் பற்  
ற. நிச்சயமாக, இந்த மஷ அவதாரம் யா¥னமாக ஏற்படா;
இ நியாயப் பிரமாணத்ன் மற்  ம் ைபயின் காலம் ஆ
யவற்  ற்  ப் பிறகான ரிையயின் ¤ன் றாம் கட் டம் ஆம் .
ஒவ் ெவா ைறம் ேதவன் , ரிையயின் ய கட் டத்ைதத்
ெதாடங் ம் ேபா, எப் ேபாம் ஒ ய ஆரம் பம் இக் க
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ேவண் ம் , ேம ம் அ  எப் ேபாம் ஒ ய கத் ைதக்
ெகாண் வர ேவண் ம் . ேதவனின் மனநிைலயி ம் , அவர்
ரிைய ெசய்  ம் ைறயி ம் , அவைடய ரிைய ெசய் ய ப்
பம் இடத்  ம் மற்  ம் அவர நாமத்  ம் அதற் ேகற் ப
மாற் ற ங் கள் ஏற் ப ன் றன. அப் பயானால் , ய கத்  ல்
ேதவனின் ரிையைய ஏற் க்ெகாள் வ மஷக் கனம்
என்பல் ஆச்ச ரியல் ைல. ஆனால் ேதவன் மஷனால் எவ்
வா எர்கக
் ப் பறார் என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , அவர்
எப் ேபாம் தன ரிையையச் ெசய் றார், எப் ேபாம் மஷ
லம் வைதம் ன் ேனாக்க் ெகாண்ெசல் றார். இேய
மஷனின் உலகத்ற் வந்தேபா, அவர் நியாயப் பிரமாணத்
ன் கத்ைத த்  ைவத்  ைபயின் கத்ைத அகப்
பத்னார். கைடக்க ாலத்ல் , ேதவன் ¡ண்ம் மாம் சத்ல்
வந்தார், இந்த மஷ அவதாரத்ல் அவர் ைபயின் கத்ைத
த்  ைவத்  , ராஜ் யத்  ன் கத் ைத அகப் பத்  னார்.
ேதவனின் இரண் டாவ  மஷ அவதாரத் ைத ஏற்  க்ெகாள்
ளக்  ய அைனவேம ராஜ் யத்  ன் கத்  ற்  வநடத் த ப்
பவார்கள் , ேம ம் அவர்களால் ேதவனின் வகாட் டைலத்
தனிப் பட் ட ைறயில் ஏற்  க்ெகாள் ளம் ம் . இேய
மஷரிைடேய அகக் ரிைய ெசய் த ேபா ம் , அவர்
எல் லா மஷக்கான ¡ட் ைப மட் ேம த்  மஷனின்
பாவநிவாரணப் பயாக மானார்; அவர் மஷனின் ர்ெகட் ட
மனநிைலயிந்  அவைன விவிக் கவில் ைல. சாத்த ானின்
ஆக்க த்ந்  மஷைன ைமயாக இரட் க்க , இேய
பாவநிவாரணப் பயாக மா, மஷனின் பாவங் கைளத்
தாங் க் ெகாள் ள ேவண்ம் என் பேதா மட் மல் லாமல் , சாத்
தானால் ர்ெகட் ப் ேபான மனநிைலயிந்  மஷைன
ற்  மாக விவிக்க ேதவன் இன் ம் ெபரிய ரிையகைள
ம் ெசய் ய ேவண்ம் . ஆகேவ, இப் ேபா மஷன் அவன
பாவங் கக் க ாக மன் னிக் க ப் பட் டதால் , மஷைனப் ய
கத்ற்  வநடத்ச் ெசல் ல ேதவன் மாம் சத்ற் த் ம் பி,
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ஆக்  ைனத் ¥ ர்ப்  மற்  ம் நியாயத் ¥ ர்ப் க் க ான ரிையையத்
ெதாடங் னார். இந் த க் ரிைய மஷைன ஓர் உயர்ந் த ராஜ்
யத்ற்க் ெகாண் வந் ள் ள. அவைடய ஆக்கத்ன் ழ்
ழ் ப்பற அைனவம் உயர்நத
் சத்யத்ைத அபவித் அக
ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபவார்கள் . அவர்கள் உண்ைமயிேலேய
ெவளிச்சத்ல் வாழ் வார்கள் , அவர்கள் சத்யத்ைதம் , வைய
ம் , வைனம் ெபவார்கள் .
ைபயின் கத்  ேலேய ஜனங் கள் க்  க்ெகாண் டால் ,
அவர்கள் ஒேபாம் தங் கள ர்ெகட் ட மனநிைலயிந் 
விபட மாட் டார்கள் , ஒறம் ேதவனின் ஆழ் நத
் மனநிைலைய
மட் ம் ெதரிந் ெகாள் வார்கள் . ஜனங் கள் எப் ெபாம் ஏராள
மான ைபயின் மத்யில் விக்றார்கள் , ஆனால் ேதவைன
அந்  ெகாள் ளேவா அல் ல அவைரத் ப் ப் பத்தேவா
அமக் ம் வவ இல் ைல என் றால் , அவர்கள் ஒேபா
ம் ேதவனிடத்லான விவாசத்ல் உண்ைமயாக எைதம்
ெபறமாட் டார்கள் . இந் த வைகயான விவாசம் உண்ைமயில்
பரிதாபகரமான. நீ இந் த ப் த்த கத்ைதப் பத்  த்த ம் ,
ராஜ் யத்ன் கத்ல் மஷனாக அவதரித்த ேதவனின் ஒவ்
ெவா பையம் நீ அபவித் க்ம் ேபா, பல ஆண்
களாக நீ ெகாண்ந்த ஆைசகள் இயாக உணரப் பட் ள் ளன
என்பைத நீ உணவாய் . இப் ேபாதான் நீ உண்ைமயிேலேய
ேதவைன ேநக் ேநர் பார்த
் க்றாய் என்  நீ உணவாய் ;
இப் ேபாதான் நீ அவைடய கத்ைதப் பார்த்  க்  றாய் ,
அவைடய தனிப் பட் ட வார்தை
் தகைளக் ேகட் க்றாய் , அவ
ைடய ரிையயின் ஞானத்ைதப் பாராட் யிக்றாய் , அவர்
எவ் வள உண்ைமயானவர் மற்  ம் சர்வ வல் லைமள் ளவர்
என்பைத உண்ைமயிேலேய உணர்ந்க்றாய் . கடந்த காலங்
களில் ஜனங் கள் பார்த்ராத அல் ல ைவத்க்காத பல விஷ
யங் கைள நீ ெபற்  க்  றாய் என் பைத நீ உணவாய் . இந் த
ேநரத்ல் , ேதவனிடத்ல் விவாசம் ைவப் ப  என் றால் என் ன,
ேதவனின் த்தத்ற் இணங் வ என் றால் என்ன என் பைத
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நீ ெதளிவாக அந்  ெகாள் வாய் . நிச்சயமாக, நீ கடந்த காலக்
கத் க் க டன் ஒட் க்ெகாண் , ேதவனின் இரண் டாவ 
மஷ அவதாரத்  ன் உண்ைமைய நிராகரிக்  றாய் அல் ல
மக்  றாய் என் றால் , நீ ெவ ங் ைகடன் தான் இப் பாய் ,
எைதம் ெபறமாட் டாய் , இயில் ேதவைன எர்தத
் தற்காக நீ
ற்றவாளி என்  அவிக்கப் பவாய். சத்யத்ற்க் ழ் ப்பந்,
ேதவைடய ரிையக் அபணியக் யவர்கள் ேதவனின்
இரண்டாவ மஷ அவதாரமான சர்வவல் லவர் என் ற ெபயரில்
உரிைம ேகாரப் பவார்கள் . அவர்களால் ேதவனின் தனிப் பட் ட
வகாட் தைல ஏற் க் ெகாள் ள ம் , ேம ம் ேம ம்
உயர்ந் த சத்யத்ைதம் , உண்ைமயான வைனம் அவர்கள்
ெபவார்கள் . கடந் த கால ஜனங் களால் இவைர கண்ராத
வற் ைற அவர்க ள் காண் பார்க ள் : “அப் ெபா என் டேன
ேபன சத் த த்ைதப் பார்க் க த் ம் பிேனன் ; ம் பினேபா,
ஏ ெபான் த் விளக்கைளம் , அந்த ஏ த் விளக்க
ளின் மத்யிேல, நிைலயங்  தரித் , மார்பேக ெபாற்கச்ைச
கட் யிந் த மஷமாரக்ெகாப் பானவைரம் கண்ேடன் .
அவைடய ரம் மயிம் ெவண்பஞ் ைசப் ேபாலம் உைறந்த
மைழையப் ேபாலம் ெவண்ைமயாயிந்த ; அவைடய கண்
கள் அக்னிஜூவாைலையப் ேபாந்த ; அவைடய பாதங்
கள் உைலக்களத்ல் காய் ந்த பிரகாசமான ெவண்கலம் ேபா
ந்த ; அவைடய சத்தம் ெபெவள் ளத்  இைரச்சைலப் ேபா
ந் த . தம வலகரத் ேல ஏ நட் ச த் ரங் கைள ஏந் க்
ெகாண்ந் த ார்; அவர் வாயிந்  இறம் கக்ள் ள
பட் டயம் றப் பட் ட ; அவைடய கம் வல் லைமையப் பிர
காக்ற ©ரியைனப் ேபாந் த ” (ெவளிப் பத்தல் 1 : 12 - 16 ).
இந் த க் காட்  ேதவனின்  மனநிைலயின் ெவளிப் பாடா
ம் , ேம ம் அவைடய  மனநிைலயின் ெவளிப் பாம்
அவைடய தற் ேபாைதய மஷ அவதாரத்ல் ேதவைடய
ரிையயின் ெவளிப் பாமாம் . ஆக்ைனத்¥ர்ப்கள் மற் ம்
நியாயத்¥ர்ப்களின் ஓட் டங் களில் , மஷமாரன் தன ஆழ
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மான மனநிைலைய வார்தை
் தகளின் ¤லம் ெவளிப் பத்  
றார், அவைடய ஆக்ைனத்¥ ர்ப்ைபம் நியாயத்¥ ர்ப்ைபம்
ஏற் க்ெகாள் பவர்கள் அைனவைரம் மஷமாரனின் உண்
ைமயான கத்ைதக் காண அமக்றார், இ ேயாவானால்
காணப் பட் ட மஷமாரனின் கத்ன் உண்ைமள் ள த்த
ரிப்  ஆம் . (நிச்சயமாக, இைவ அைனத்ம் ராஜ் யத்ன் கத்ல்
ேதவனின் ரிையைய ஏற்  க்ெகாள் ளாதவர்கக் கண்ªக்
த் ெதரியாததாக இக்ம் .) ேதவனின் உண்ைமயான கத்ைத
மஷ ெமாையப் பயன்பத் ைமயாக ெவளிப் பத்த
யா, ஆகேவ, ேதவன் தம் ைடய ஆழ் ந் த மனநிைலைய
ெவளிப் பத்ம் வகைள மஷக்த் தன உண்ைமயான
கத்ைதக் காட் ட பயன் பத்றார். மஷமாரனின் ஆழ் நத
்
மனநிைலையப் பாராட் ய அைனவேம மஷமாரனின்
உண் ைமயான கத் ைதக் கண் க்  றார்க ள் , ஏெனன் றால்
ேதவன் கப் ெபரியவர், மஷ ெமாையப் பயன் பத் 
அவைர ைமயாக ெவளிப் பத் த யா. ராஜ் யத்  ன்
கத்ல் , மஷன் , ேதவைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா அ
ையம் அபவித்தடன் , விளக் களின் மத்யில் மஷ
மாரைனப் பற்  ப் ேபய ேயாவானின் வார்தை
் தகளின் உண்
ைமயான அர்தத
் த்ைத அவன் அந்  ெகாள் வான்: “அவைடய
ரம் மயிம் ெவண்பஞ் ைசப் ேபாலம் உைறந்த மைழையப்
ேபாலம் ெவண்ைமயாயிந் த ; அவைடய கண்கள் அக்
னிஜூவாைலையப் ேபாந்த; அவைடய பாதங் கள் உைலக்
களத்ல் காய் ந்த பிரகாசமான ெவண்கலம் ேபாந்த ; அவ
ைடய சத் த ம் ெபெவள் ளத்  இைரச்ச ைலப் ேபாந் த .
தம வலகரத்ேல ஏ நட் சத்ரங் கைள ஏந்க்ெகாண்ந்
தார் ; அவர் வாயிந்  இறம் கக்  ள் ள பட் டயம்
றப் பட் ட ; அவைடய கம் வல் லைமையப் பிரகாக்ற
©ரியைனப் ேபாந்த .” அந்த ேநரத்ல் , இவ் வள ெசால் 
யிக்ம் இந்த சாதாரண மாம் சமான ேதவனின் இரண்டாவ
மஷ அவதாரம் என் பைத நீ சந்ேதகத்ற்  இடன்  அந்
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க்ெகாள் வாய் . ேம ம் , உண்ைமயிேலேய நீ எவ் வள பாக்
யவான் என்பைத உணர்ந்  , நீ ேய உன்ைன கம் அர்ஷ்
டசாயாக உணவாய் . இந்த ஆர்வாதத்ைத ஏற்க நீ தயாராக
இல் ைலயா?
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ஆயில்  ஸ் வின் ெவளிப் பாகள் —
அத்யாயம் 1
யான ேயாக் வந் விட் ட. ேதவைடய வாசஸ்
தலம் ேதான்ள் ள. எல் லா ஜனங் கம் ேபாற்ம் மைமள் ள
பரித் த நாமம் பரற. ஆ, சர்வ வல் லைமள் ள ேதவேன!
பிரபஞ் சத்  ன் அப, கைட நாட் களின் ஸ் —அவர்
ேயான் மைலயின் ¡ எந்  க் ம் பிரகாக் ம் ©ரியன் .
இ பிரபஞ் சம் வ ம் மாட் ைமேயாம் ேமன் ைமேயா
ம் உயர்ற…
சர்வ வல் லைமள் ள ேதவேன! நாங் கள் உம் ைம மழ் ச்
டன் அைழக்  ேறாம் , நாங் கள் ஆப் பாேறாம் . நீ ர் உண்
ைமயிேலேய எங் கள் ¡ட் பர், பிரபஞ் சத்ன் மகா ராஜா! நீ ர் ஒ
ெஜயம் ெகாள் ம் ைவ உவாக் ேதவைடய ஆைகத்
ட் டத்ைத நிைறேவற்ள் ளர
ீ .் எல் லா ஜனங் கம் இந்தப் பர்
வதத்டம் ஓவவார்கள் . எல் லா ஜனங் கம் ங் காசனத்ன்
ன் மண்யிவார்கள் ! நீ ர் ஒவேர உண்ைமயான ஒேர ேதவன்.
நீ ர் மைமக்ம் கனத்ற்ம் பாத்ரமானவர். எல் லா மைமம் ,
கனம் , வல் லைமம் ங் காசனத் க் உண்டாவதாக! ங் கா
சனத்ந்  வ ஊற்  பாய் ற. எண்ணிலடங் காத ேதவ
ஜனங் கக்த் தண்ணீர ் ெகாத் ப் ேபா°க்ற. ஒவ் ெவா
நாம் வாழ் க்ைக மாற. ய ெவளிச்சம் மற் ம் ெவளிப்
பாகள் நம் ைமப் பின்ெதாடர்ன் றன, ெதாடர்ந்  ேதவைனப்
பற்ய ய ரிதல் கைளக் ெகாக்ன் றன. அபவங் கக்
இைடயில் , ேதவைனப் பற் ய ைமயான உப் பாட் ைட
நாம் அைடேறாம் . அவைடய வார்த்ைதகள் ெதாடர்ந் ெவளிப்
பன்றன. அைவ சரியானவர்கக்ள் ெவளிப் பன்றன.
நாம் உண்ைமயில் கம் பாக்யவான் கள் ! ஒவ் ெவா நாம்
ேதவைன ேநக் ேநர் சந் க் ேறாம் , எல் லாவற்  ம் ேதவ
டன் ெதாடர் ெகாள் ேறாம் மற்  ம் எல் லாவற்  ன் ¡ம்
ேதவக் ராஜரீகம் அளிக்ேறாம் . ேதவைடய வார்தை
் தைய
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நாம் கவனமாகச் ந்  க்  ேறாம் . நம் ைடய இதயங் கள்
ேதவனில் அைமயாக இக்  ன் றன. இதனால் நாம் ேதவ
க்  ன் பாக வேறாம் . அங்  அவைடய ஒளிையப்
ெபேறாம் . ஒவ் ெவா நாம் நம வாழ் க்ைக, ெசயல் கள் ,
ெசாற் க ள் , எண்ணங் கள் மற்  ம் ேயாசைனகளில் நாம் ேதவ
ைடய வார்தை
் தக்ள் விக் ேறாம் . எல் லா ேநரங் களி ம்
நம் மால் வித்யாசத்ைதக் காண ற. ேதவைடய வார்த்
ைதயான, ஊயில் ±ல் ேகார்ப் ப  ேபால வநடத் ற.
எர்பாராத விதமாக, நமக்ள் மைறந்க்ம் விஷயங் கள் ஒவ்
ெவான் றாக ெவளிச்ச த் ற்  வன் றன. ேதவ டனான ஐக்
யம் எந் த த் தாமதத் ைதம் ஏற் ப த் த ா. நம் ைடய எண்
ணங் கம் ேயாசைனகம் ேதவனால் அப் ப ட் ட மாக ெவளிப்
பத் த ப் பன் றன. ஒவ் ெவா தணத்  ம் நாம் ஸ் 
வின் ங் காசனத்  ற்  ன் பாக விக்  ேறாம் . அங் ேக நாம்
நியாயத்¥ர்ப்க் உட் பேறாம் . நம் உட க்ள் இக்ம் ஒவ்
ெவா இடம் சாத்தானால் ஆக்ரக்கப் பட் ள் ள. இன் ,
ேதவைடய ராஜரீகத்ைத ¡ட்ெடக்க , அவைடய ச்சைப
த்கரிக்கப் பட ேவண்ம் . ேதவனால் ைமயாக ஆட்ெகாள்
ளப் பட, நாம் ஒ வாழ் வா சாவா என் ற ேபாராட் டத்ல் ஈ
பட ேவண்ம் . நம் ைடய பைழய ணம்  ைவயில் அைற
யப் பட் டால் தான் உயிர்தெ
் தந்த ஸ்வின் வன் க உயர்ந்
ததாக ஆட்  ெசய் ய ம் .
இப் ேபாம் , நம் ைடய ¡ட் க்காக த்தம் ெசய்யப் பரித்த
ஆவியானவர் நம் ைடய ஒவ் ெவா உடல் பாகத் ம் சக்ைய
ஏற்றார்! நாம் நம் ைம மக்கம் , ேதவேனா ஒத்ைழக்கம்
தயாராக இக்ம் ேபாேத, ேதவன் நிச்சயமாக, எல் லா ேநரங் க
ளி ம் நம் ைம ஒளிரச் ெசய்  ய் ைமப் பத்  வார். ேம ம் ,
எவ் வள விைரவாக ேமா அவ் வள விைரவாக நாம்
ேதவனால் ைமயாக் க ப் பம் ெபாட்  சாத் த ான் ஆக்  ர
த்  ள் ளைதப் தாக ¡ட் ெடப் பார். ேநரத் ைத வீண ாக் க ா
¥ர்க ள் . ேதவ ைடய வார்தை
் தயில் ஒவ் ெவா ெநாையம்
2

ஆயில் ஸ்வின் ெவளிப் பாகள் —அத்யாயம் 2

வாங் கள் . பரித் தவான்கடன் கட் ெயப் பப் பட்  , ராஜ்
யத்  ற்  ள் ெகாண்  வரப் பட் , ேதவேனா மைமக்  ள்
பிரேவங் கள் .
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பிலெதல் பியா சைபயான ேதவைடய ைப மற்  ம்
இரக்கத்ன் காரணமாக, ற் மாக உயான வவம் ெபற்
ள் ள. ஆவிக்ரிய பயணத்ல் தமாறாத எண்ணற்ற பரித்
தவான்களின் இதயங் களில் ேதவன் ¡தான அன்  ேதான் 
ற. ஒேர உண்ைமயான ேதவன் மாம் சமாவிட் டார், அவர்
பிரபஞ் சத்ன் அப, அவர் எல் லாவற் ைறம் கட் டைளயி
றார் என்ற நம் பிக்ைகைய அவர்கள் உயாகப் பித்க்
றார்கள் : இ பரித்த ஆவியானவரால் உப் பத்த ப் பட்
ள் ள. இ மைலகைளப் ேபால அைசயாத! இ ஒேபாம்
மாறா!
சர்வவல் லைமள் ள ேதவேன! இன் நீ ர்தான் எங் கள் ஆவிக்
ரியக் கண்கைளத் றந்  , டர்க ைளப் பார்ைவயைடயச்
ெசய் ³ர், டவைன நடக்க ைவக்³ர் மற்  ம் ஷ் டேராக
ைளச் ெசாஸ்தமாக் ³ர். நீ ேர பரேலாகத்ற் க ான வாசைலத்
றந் , ஆவிக்ரிய ராஜ் யத்ன் மர்மங் கைள உணர ைவத்க்
³ர். உம் ைடய பரித்த வார்தை
் தகளால் நிரம் பியிக்ேறாம் ,
சாத்த ானால் ெகக் க ப் பட் ட எங் கள் மனிதத்தன் ைமயிந் 
இரட் க்க ப் பேறாம் , உம் ைடய விவரிக்கயாத ெபரிய
ரிையம் , உம் ைடய விவரிக்கயாத கப் ெபரிய இரக்க
ம் இத்தைகயதாம் . நாங் கள் உம் ைடய சாட் கள் !
நீ ர் நீ ண்ட காலமாக, தாழ் ைமடன் , அைமயாக மைறந்
க் ³ர். நீ ர் மரணத்ந்  உயிர்தெ
் தத க் ம் ,  ைவ
யில் அைறயப் பத க் ம் , மனித விதத்ன் சந்ேதாஷங் கள்
மற்ம் க்கங் கக்ம் , ன் த்தல் மற்ம் ன் பங் கக்ம்
3
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ஆளாள் ளீர.் நீ ர் மனித உலன் வைய அபவித்  த்
க்³ர் மற்ம் நீ ர் அந்த கத்னால் ைகவிடப் பட் க்³ர்.
மஷ´பெமத்த ேதவேன ேதவன். ேதவைடய த்த த்ற்
காக, நீ ர் எங் கைள ப் ைபயிந்  இரட் த்¥ ர். உம் ைடய
வல கரத்த ால் எங் கைளப் பித்  க் ெகாண், உம் ைடய
ைபைய எங் கக் இலவசமாக வழங் யிக் ³ர். எந் த
ேவதைனம் இல் லாமல் , உம் ைடய வைன எங் கக்ள் ளா
கக் ெகாத்க்³ர். உம் ைடய இரத்தம் , வியர்ைவ, கண்ணீர ்
ஆயவற் ற ால் நீ ர் ெச த்ய விைலக் ரயம் பரித்தவான் கள்
¡ சப் பட் க்ற. நாங் கள் உம் ைடய கனமான யற்
களின் பலன்களாக இக் ேறாம் [அ]. நாங் கள் நீ ர் ெச த்ய
விைலக்ரயமாக இக்ேறாம் .
சர்வ வல் லைமள் ள ேதவேன! உம அன் ம் இரக் க ம் ,
உம நீ ம் , கம் பீரம் , உம பரித்தம் , மனத்தாழ் ைமேம,
எல் லா ஜனங் கம் உமக் ன் பாக பணிந் , உம் ைம நித்ய
காலத்ற்ம் வணங் கக் காரணமாக இக்ன் றன.
இன் நீ ர் அைனத் ச்சைபகைளம் பிலெதல் பியா சைப
யாகப் பரிரணமாக்  ள் ளீர.் இதனால் உம 6 , 000 ஆண் 
ஆைகத் ட் டத் ைத நிைறேவற்  ள் ளீர.் பரித் த வான் கள்
தாழ் ைமடன் உமக்  ன் பாக தங் கைள ஒப் க்ெகாக் க
ம் , ஆவியில் இைணத்  க்ெகாள் ள ம் , அன் ேபா
பின்ெதாடர ம் மற்ம் நீ ´ற்ன் பிறப் பிடத்டன் இைணந்
க் க ம் . வத் த ண்ணீ ர ் இைடவிடாமல் ஓ, ச்ச
ைபயில் உள் ள அைனத்ச் ேசற் மற்ம் அத்தமான நீ ைரம்
கவி ய் ைமப் பத் ற, ¡ண் ம் உம ஆலயத் ைதத்
ய் ைமப் பத் ற. நைடைறயில் உண்ைமயான ேதவைன
நாம் அந் க்ேறாம் , அவைடய வார்தை
் தகக்ள் நடந்
க்ேறாம் , நம ெசாந்தச் ெசயல் பாகைளம் கடைமகைள
அக்ப் :
அ. ¤ல உைரயில் “பலன் களாக இக்ேறாம்” என் ற ெசாற்ெறாடர் இல் ைல.
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ம் உணர்ந்  க்  ேறாம் மற்  ம் ச்ச ைபயின் ெபாட் 
நம் ைமப் பயன்பத்த நம் மால் ந் த அைனத்ைதம் ெசய்
க்  ேறாம் . உம் ைடய த் த ம் எங் கக்ள் தைடப் படக்
டா என் பதற் க ாக, பரித் த ஆவியானவரின் ரிையைய
நாங் கள் உமக் ன் பாக அைமயாக எப் ேபாம் கவனிக்க
ேவண்ம் . பரித்தவான்களிைடேய பரஸ்பர அன் இக்ற.
லைடய பலமான மற்றவர்களின் தவகக் ஈெசய் ம் .
அவர்க ள் எல் லா ேநரங் களி ம் ஆவியில் நடக் க ற,
பரித்த ஆவியானவரால் அெவாளி ெபற்  பிரகாக்றார்
கள் . அவர்கள் சத்யத்ைதப் ரிந் ெகாண்ட உடேனேய அைதக்
கைடப் பிக் றார்கள் . அவர்கள் ய ஒளிடன் இைணந் 
ெசயல் பன் றனர் மற்  ம் ேதவ ைடய அச் வகைளப்
பின்பற்ன்றனர்.
ேதவடன் ¥விரமாக ஒத்  ைழங் கள் . அவைர நம் ைமக்
கட் ப் பத்த அமப் ப தான் அவேரா நடப் பதாம் . நம் 
ைடய ெசாந்த ேயாசைனகள் , எண்ணங் கள் , கத் க்கள் மற் ம்
உலகப் பிரகாரமான பிரச்ச ைனகள் அைனத்  ம் ைக ேபால
ெமல் ய காற்  ல் மைறந் ேபான் றன. நாம் ேதவ டன்
நடந் , அவர் நம் ைடய ஆவிகைள ஆட்  ெசய் ய அமக்
ேறாம் . இதனால் ேமன் ைம அைடந்  , உலகத்ைத ெஜயிக் 
ேறாம் , நம் ைடய ஆவிகள் தந்ரமாகப் பறந்  விதைலைய
அைடன் றன: இேவ சர்வவல் லைமள் ள ேதவன் ராஜாவாம்
ேபா ைடக்ம் பலனாம் . ேதவைனப் கழ் ந்  ஆப் பாடா
ம ம் , யின் பகைளச் ெச த் த ாம ம் , ய பாடல் க
ைளப் பாடாம ம் எவ் வா இக்க ம் ?
ேதவைனத் ப் பதற்  உண் ைமயிேலேய பல வகள்
உள் ளன: அவைடய நாமத்ைதக் ப் பிவ, அவரிடம் ெநங் 
வவ , அவைரப் பற்  ச் ந்  ப் ப , யானிப் ப , கலந் 
ைரயாடல் ஈபவ , ந்  த் ப் பார்ப் ப , ஆராய் வ ,
ெஜபிப் ப  மற்ம்  பாடல் கள் பாவ ஆயனவாம் . இந்த
வைகயான யில் இன்பம் இக்ற, அபிேஷகம் இக்ற.
5
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யில் வல் லைம இக்ற மற்ம் ஒ ைமம் இக்ற.
யில் விவாசம் இக்ற மற்ம் ய ரிதல் இக்ற.
ேதவடன் ¥விரமாக ஒத் ைழங் கள் , ஊயத்ல் ஒங்
ைணந்ங் கள் , ஒன்பங் கள் , சர்வவல் லைமள் ள ேதவ
ைடய ேநாக்க ங் கைள நிைறேவற்  ங் கள் , பரித்த ஆவியானவ
ைடய சரீ ர மாக மாங் கள் , சாத் த ாைன ங் கள் , சாத் த ா
னின் தைலவிக் ற்  ப் ள் ளி ைவங் கள் . பிலெதல் பியா
சைப ேதவ ைடய ச¤கத்  ற்  ள் எத்  க்ெகாள் ளப் பட் ,
அவைடய மைமயில் ெவளிப் பத்தப் பற.

ஆயில்  ஸ் வின் ெவளிப் பாகள் —
அத்யாயம் 3
ெஜயள் ள ராஜா தம மைமள் ள ங் காசனத்ல் வீற்
க்  றார். அவர் ¡ட் ைப நிைறேவற்  ள் ளார். அவைடய
ஜனங் கள் அைனவம் மைமயில் ேதான் ற வவத் ள் ளார்.
அவர் பிரபஞ் சத்ைதத் தம கரங் களில் ைவத்க்றார். அவர்
தம ெதய் வீக ஞானத்  னா ம் வல் லைமயினா ம் ேயா
ைனக் கட்  எப் பி ஸ் ரப் பத்  யிக்  றார். தம் ைடய
மாட் ைமயால் அவர் பாவ உலகத்ைத நியாயந்¥ர்க
் றார். எல் லா
ேதசங் கக்ம் , எல் லா ஜனங் கக்ம் , , கடல் கள் மற் ம்
அவற்ல் உள் ள அைனத் உயிரினங் கக்ம் , அைதப் ேபாலேவ
ஒக்க க்ேக என் ம் மைவ அந்  றவர்கக் ம் அவர்
நியாயத்¥ர்ப்ைப வழங் ள் ளார். ேதவன் நிச்சயமாகேவ அவர்
கைள நியாயந் ¥ ர்ப் பார். அவர் நிச்ச யமாகேவ அவர்க ள் ¡
ேகாபப் பவார். அேல ேதவைடய மாட்ைமயான ெவளிப்
பம் . அவைடய நியாயத் ¥ ர்ப்  உடனயாக, தாமதன் 
வழங் கப் பம் . அவைடய ேகாப அக்  னி நிச்ச யமாக அவர்
களின் ெகாµரமான ற் ற ங் கைள எரித்  , எந் த ேநரத்  ம்
அவர்கக்ப் ேபரைவத் தம் . தாங் கள் தப் பிச் ெசல் வதற்கான
எந்த வையம் அவர்கள் அய மாட் டார்கள் . ஒளிந் ெகாள் ள
6
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அவர்க க்  இடம் இக் க ா. அவர்க ள் அ பற் க ைள
நறநறெவனக் கத்  க்ெகாள் வார்க ள் . அவர்க ள் தங் கக்  த்
தாங் கேள அைவக் ெகாண்வவார்கள் .
ேதவக்ப் பிரியமான ெஜயள் ள த்ரர்கள் நிச்சயமாக
ேயானில் தங் யிப் பார்கள் . அந்  அவர்கள் ஒேபா
ம் விலப் ேபாவல் ைல. பல ஜனங் கள் அவைடய சத்தத்ைத
உன் னிப் பாகக் ேகட் பார்க ள் . அவர்க ள் அவைடய ரிையக
ைளக் கவனமாகக் கவனிப் பார்க ள் . அவர்க ைடய யின்
சத் த ங் கள் ஒேபாம் நிற் க ா. ஓர் உண் ைமயான ேதவன்
ேதான்யிக்றார்! நாம் ஆவியில் அவைரப் பற்  உயாக
இப் ேபாம் . அவைர ெநக்கமாகப் பின் பற் ேவாம் . நாம் நம்
ைடய  வல் லைமடன் விைரந்  ெசல் ேவாம் , இனி
தயங் க ேவண்டாம் . உலகத்ன்  நமக் ன் பாக ெவளிப்
பைடயாக இக்ற. சரியான ச்ச ைப வாழ் க்ைகம் , நம்
ைமச் ற் ள் ள ஜனங் கள் , விவகாரங் கள் மற்  ம் விஷயங் க
ம் இப் ேபா ட நம பயிற்ையத் ¥விரப் பத் ன் றன.
உலைக கம் ேநக் ம் நம் ைடய இதயங் கைள அ
ந்  விலக்வதற் ரிதப் பேவாம் ! கம் ெதளிவற்ற நம்
பார்ைவைய நாம் அந்  விலக்வதற் ரிதப் பேவாம் !
நம பாைதகைள விட்  விலகாமல் இப் ேபாம் , இதனால்
நாம் நம் ைடய எல் ைலகைளத் தாண் டாப் ேபாம் . இனி
நம் ைடய ெசாந்த லாபங் கைளம் இழப் கைளம் கத்ல்
ெகாண்  ெசயல் படாமல் , நாம் ேதவ ைடய வார்தை
் தயில்
நடக் ம் ப நம் ைடய வாய் கைள அடக்ேவாம் . ஆ, அந் த
மதச்சார்பற்ற உலகத்க்ம் ெசல் வத்க்மான உங் கள ேபரா
ைசைய விட் விங் கள் ! ஆ, கணவன் , மகள் கள் மற்ம் மகன்
கடனான உங் கள பிைணப் பிந்  உங் கைள விவித் க்
ெகாள் ங் கள் ! ஆ, உங் கள கண்ேணாட் டங் கைளம் தவறான
அபிப் பிராயங் கைளம் விட் விங் கள் ! ஆ, எந் . காலம்
ைறவாகேவ உள் ள! ஆவிக்  ள் ளாக இந்  ெகாண் 
ேமேல பாங் கள் , ேமேல பாங் கள் . ேதவேன கட் ப் பாட் ைட
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எத்க்ெகாள் ளட் ம் . என்ன நடந்தா ம் , மற்ெறா ேலாத்ன்
மைனவியாக நீ ங் கள் மாற ேவண்டாம் . ஒக்க ப் ப வ எவ் வ
ள பரிதாபமனதாம் ! உண்ைமயில் எவ் வள பரிதாபமாம் !
ஆ, எந்!

ஆயில்  ஸ் வின் ெவளிப் பாகள் —
அத்யாயம் 5
மைலகம் ஆ கம் மான்றன, சத்ரமான அதன்
பாைதயில் பாய்ற, ேம ம் ையம் வானத்ைதம் ேபாலேவ
மஷனின் விதம் நீ த்ப் பல் ைல. சர்வவல் லைமள் ள
ேதவன் மட் ேம நித்  யமானவராகம் உயிர்தெ
் தப் பப் பட்
டவராகம் இக்றார், இ என் ெறன்ம் தைலைற தைல
ைறயாகத் ெதாடர்ற! எல் லா விஷயங் கம் எல் லா நிகழ்
கம் அவைடய ைககளில் இக்ன்றன, சாத்தான் அவ
ைடய காலயில் இக்றான் .
இன் , ேதவனின் ன்க் க ப் பட் ட ெதரிந்  ெகாள் த
ன் ¤லேம அவர் சாத்தானின் பியிந்  நம் ைம விவிக்
றார். அவர்தான் உண்ைமயிேலேய நம ¡ட் பராக இக்றார்.
ஸ்வின் நித்யமான, உயிர்தெ
் தந்த வனால் உண்ைமயில்
நமக்  ள் ரிைய ெசய் யப் பற, நம் மால் உண் ைமயில்
அவைர ககமாய் க் காணம் , அவைரப் த்  க் க் க
ம் , அவைர அபவிக்கம் ம் என் பதற்காக ேதவனின்
வேனா இைணவதற்  ஸ் வின் வன் நம் ைம விக்
ற. ேதவன் தம் ைடய இதயத்  ைடய இரத் த த்  ன்
விைலக்ரயத்ல் வழங் ய தன் னலமற்ற காணிக்ைக இ.
பவகாலங் களான காற்  மற்  ம் உைறபனி வயாக
வந்  ெசல் ன்றன, விதத்ன் பல ன் பங் கள் , ன்த்தல்
கள் மற்  ம் உபத்  ரவங் கைளம் , உலன் பல மப் க் க ள்
மற் ம் அவகைளம் , அரசாங் கத்ன் பல தவறான ற் றச்
சாட் கைளம் சந் த்க்ன் றன, ஆனா ம் ேதவனின் வி
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வாசேமா அல் ல அவைடய ¥ர்மானேமா தளம் ைற
யேவ இல் ைல. ேதவனின் த்தம் , ேதவனின் நிர்வாகம் மற்ம்
ட் ட ம் ஆயவற் ைற நிைறேவற்  வதற் க ாக அவற்  க் 
மனடன் அர்ப்பணித், அவர் தம ெசாந்த விதத்ைத ஒக்
ைவக்றார். ெபந்  ரளான தம் ைடய ஜனங் கக் , அவர்
எந்த ேவதைனையம் ெகாக்காமல் , கவனமாக அவர்கக்
ேபாஜனமளித்  , பகத் தண்ணீ ர ் தறார். நாம் எவ் வள
மரியாைதக்  ரியவர்க ளாக இந் த ா ம் , அல் ல எவ் வள
கனமானவர்களாக இந்தா ம் , நாம் அவக் ன் பாக மட்
ேம ழ் ப்பய ேவண்ம் , ேம ம் ஸ்வின் உயிர்தெ
் தந்த
வனான நம பைழய பாவத் ைத மாற்  விம் …. இந் த
தற் ேபறான மாரர்க க் க ாக அவர் ேபாஜனத் ைதம் ஓய்
ைவம் றந்  அயரா உைழக்  றார். எவ் வள ட்ெடரிக்
ம் ெவப் பம் மற்  ம் உைறபனி ளிர் ஆயவற்  ன் ¤லம்
எத்தைன பகரகள் அவர் ேயானில்  மனடன் கண்
காணிக்றார்.
உலகம் , வீ , ரிைய மற்  ம் அைனத்  ம் மழ் ச் டன் ,
விப் பத் டன் ற் ம் நிராகரிக்கப் பட் டைவயாக இக்ன்
றன, ேம ம் உலக இன் பங் கக் அவடன் எந் த த் ெதாடர்
ம் இல் ைல…. அவைடய வாயிந்  வம் வார்தை
் தகள்
நமக்ள் ெசன் தாக், நம இதயத்ல் ஆழமாக மைறந்
க்  ம் விஷயங் கைள அம் பலப் பத்  ன் றன. நாம் மால்
எப் ப நம் பயாமல் இக்க ம் ? அவைடய வாயி
ந்  வம் ஒவ் ெவா வாக்யம் எந்த ேநரத் ம் நமக்ள்
நிைறேவறக்ம் . அவைடய பிரசன் னத்ேலா அல் ல அவரி
டந்  மைறந்ந்ேதா நாம் எைதச் ெசய் தா ம் , அவக்
எம் ெதரியாமல் ேபாவம் இல் ைல, அவக்ப் ரியாமல்
ேபாவம் இல் ைல. நம் ைடய ெசாந்தத் ட் டங் கம் ஏற் பா
கம் இந்தேபா ம் , அைனத் ம் உண்ைமயில் அவக்
ன்பாக ெவளிப் பம் .
அவக் ன் பாக அமர்ந் , எளிைமயாகம் அைமயாக
9

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ம் நம் ைடய ஆவிக்ள் மழ் ச
் ைய உணர்ேறாம் , ஆனால்
எப் ேபாம் ெவ ைமயாகம் ேதவ க் உண்ைமயிேலேய
கடன் பட் ப் பதாகம் உணர்ேறாம் : இ கற் பைனக் எட்
டாத மற்  ம் அைடய யாத ஓர் அசயமாம் . சர்வ வல்
லைமள் ள ேதவன் தான் ஒேர உண்ைமயான ேதவன் என் பைத
நி´பிக்கப் பரித்த ஆவியானவர் ேபாமானவராக இக்றார்!
இ மக்க இயலாத சான் றாம் ! இந்தக் ட் டத்தாராய நாம்
விவரிக்க யாத வைகயில் ஆர்வக்கப் பட் டவர்களாக இக்
ேறாம் ! ேதவனின் ைப மற்  ம் இரக் க த்ற் க ாக இல் லா
விட் டால் , நாம் ெகட் ப் ேபாய் சாத் த ாைனத் த ான் பின் பற் ற
ேவண்யதாக இந் க் ம் . சர்வ வல் லைமள் ள ேதவனால்
மட் ேம நம் ைம இரட் க்க ம் !
ஆ! சர்வ வல் லைமள் ள ேதவேன, நைடைற ேதவேன!
ஆவிக் ரிய உலன் இரகயங் கைளக் காண எங் கைள அ
மக் க எங் கள் ஆவிக்  ரிய கண் கைளத் றந் த  நீ ர்த ான் .
ராஜ் யத்ன் வாய் ப் கள் எல் ைலயற் ற ைவயாக இக் ன் றன.
நாம் காத்க் ம் ேபா விப்  டன் இப் ேபாம் . அந் த நாள்
ெவ ெதாைலவில் இக்க யா.
த் த த்  ன் ¥ப் பிழம் கள் ழல் ன் றன, பீர ங் ப் ைக
காற் ைற நிரப் ற, வானிைல ெவப் பமாக மாற, கால
நிைல மாற, ெகாள் ைள ேநாய் ஒன்  பரற, ேம ம்
உயிர்வாம் நம் பிக்ைகயில் லாமல் ஜனங் கள் இறக்க மட் ேம
ற.
ஆ! சர்வ வல் லைமள் ள ேதவேன, நைடைற ேதவேன!
நீ ர் தான் எங் கள அைசக்க யாத ேகாட் ைடயாக இக்³ர்.
நீ ர்தான் எங் கக் அைடக்கலமாக இக்³ர். நாங் கள் உம
றகளின் ழ் தஞ் சமைடேறாம் , ேபர எங் கைள அªக
யா. இேவ உம ெதய் வ ீக ப் பாகாப் பாகம் பராம
ரிப் பாகம் இக்ற.
நாங் கள் அைனவம் பாடல் எங் கள் ரல் கைள உயர்த்
ேறாம் ; நாங் கள் த் ப் பாேறாம் , ேயான் வம்
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எங் கள யின் சத்தம் ஒக்ற! நைடைற ேதவனாய
சர்வவல் லைமள் ள ேதவன் அந்த மைமக்க ெசன் றைடம்
இடத் ைத நமக் க ாக ஆயத் த ப் பத்  யிக்  றார். விப் டன்
இங் கள் —ஓ, ஜாக்  ரைதயாக இங் கள் ! இன் ம் , ேநரம்
தாமதமாவிடவில் ைல.

ஆயில்  ஸ் வின் ெவளிப் பாகள் —
அத்யாயம் 15
எல் லா ச்சைபகளி ம் ேதவன் ேதான் வ ஏற்கனேவ
ெவளிப் ப த்த ப் ப ட் க்ற. ஆவியானவர் தான் ேபறார்;
அவர் ெபாங்  எம் அக்  னியாக மகத் வத் ைதச் மந் 
ெகாண் நியாயத்¥ர்ப்பளிக்றார். அவர் பாதம் வைர ெதாங் ம்
அங் ெயான்ைற அணிந் , தம மார்ைபச் ற் ெபாற்கச்ைச
ஒன்ைறம் அணிந்  க்  ம் மஷமாரனாக இக்  றார்.
அவைடய தைலம் தைலம் ெவண்பஞ் ைசப் ேபாலம் ,
அவர கண்கள் அக்னிஜுவாைலகள் ேபாலம் இக்ன் றன;
அவைடய பாதங் கள் உைலக் களத்ல் காய் ந் த பிரகாசமான
ெவண் கலம் ேபாலம் , அவைடய சத் த ம் ெபெவள் ளத் 
இைரச்சைலப் ேபாலம் இக்ன் றன. அவர் தம வலகரத்
ல் ஏ நட் சத்ரங் கைளம் , தம வாயில் இறம் கக்
ள் ள பட் டயத்ைதம் ஏந் யிக் றார், ேம ம் அவைடய
கமான ெகாந்  விட்ெடரிம் ©ரியைனப் ேபாலக் க
ைமயாகப் பிரகாக்ற!
மஷமாரன் சாட்க் ெகாத்க்றார், ேம ம் ேதவேன
தம் ைம ெவளிப் பைடயாக ெவளிப் பத்யிக்றார். ேதவனின்
மைமயான ெவளிப் பட் , ெகாந் விட்ெடரிம் ©ரியைனப்
ேபாலக் கைமயாகப் பிரகாக்  ற! அவர மைமயான
கமான ைகப் ட் ம் ெவளிச்சத்ைத வீற; யாைடய
கண்களால் அவைர எர்க் க ம் ? எர்ப்  மரணத்ற் 
வவக்ற! உங் கள் இதயத்ல் நீ ங் கள் நிைனக்ம் எதற்
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ம் , நீ ங் கள் ெசால் ம் எந் த வார்தை
் தக் ம் , அல் ல நீ ங் கள்
ெசய்  ம் எதற்  ம் ம் இரக்க ம் காட் ட ப் பவல் ைல. நீ ங்
கள் எைதப் ெபற் க்³ர்கள் என் பைத நீ ங் கள் அைனவம்
ரிந்  ெகாண், அைதக் காண் பீரக
் ள் —அ  என நியாயத்
¥ர்ப்ேப தவிர ேவ எம் இல் ைல! நீ ங் கள் என வார்தை
் த
கைளப் த்  க் க்க யற் க்க ாமல் , அதற்  ப் பலாகத்
தன்னிச்ைசயாகக் க்ட்  என கட் மானத்ைத அக்ம்
ேபா என்னால் அைதப் ெபாத்  க்ெகாள் ள மா? இவ்
வாறான நபைர நான் கனிவாக நடத்த மாட்ேடன் ! உன நடத்ைத
கம் ¥விரமாகச் ர்ெகட் ப் ேபானால் , நீ அக்  னிஜுவா
ைலகளால் பட் த்  ப் ேபாடப் பவாய் ! சர்வ வல் லைமள் ள
ேதவன் , தைல தல் பாதம் வைர தள ட மாம் சத்
தாேலா இரத்தத்தாேலா இைணக்கப் படாமல் ஒ ஆவிக்ரிய
சரீரத்ல் ெவளிப் பறார். அவர் பிரபஞ் ச உலகத்ைதத் தாண்
ச் ெசன் ¤ன் றாம் வானத்ல் இக் ம் மைமள் ள ங்
காசனத்ல் அமர்ந் , எல் லாவற் ைறம் நிர்வக்றார்! பிரபஞ்
சம் சகலம் என கரங் கக்ள் இக்ன் றன. நான் ஒன்
ைறச் ெசான்னால் , அ  அப் பேய நடக்  ம் . நான் ஒன் ைற
நியத் த ால் , அ  அப் பயாகேவ இக்  ம் . சாத் த ான் என
பாதத்  ற்  க் ேழ இக்  றான் ; அவன் பாதாளத்  ல் இக் 
றான் ! என ரல் ெவளிப் பம் ேபா, வானம் ம்
ஒந் , ஒன் ல் லாமற் ேபாம் ! அைனத்  ம்  ப் பிக் க ப்
பம் ; இ ற்  ம் சரியான மாற் ற யாத உண்ைமயாக
இக்  ற. நான் உலகத்ைதம் , ெபால் லாத அைனத்ைதம்
ெஜயங் ெகாண்க் ேறன் . நான் இங் ேக உட் க ார்ந்  உங் க
டன் ேபேறன், காள் ளவர்கள் அைனவேம இைதக் ேகட் க
ேவண்ம் , விக்ம் அைனவம் இைத ஏற் க்ெகாள் ள ேவண்
ம் .
நாட் கள் க் வம் ; இந்த உலல் உள் ள அைனத் ம்
ஒன்ம் இல் லாத நிைலக் ச் ெசல் ம் , ேம ம் அைனத்  ம்
தாகப் பிறக் ம் . இைத நிைனவில் ெகாள் ங் கள் ! மறந் 
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விடா ¥ர்க ள் ! ெதளிவின் ைம இக் க ேவ டா! வானம்
ம் ஒந் ேபாம் , ஆனால் என வார்தை
் தகேளா ஒந்
ேபாவல் ைல! நான் உங் கக் ¡ண்ம் ஒ ைற அ
 த்  ேறன் : வீண ாக ஓடா¥ர்க ள் ! வித்ெதங் கள் ! மனந்
ம் ங் கள் , இரட் ப்  ச¡பித்  க்  ற! நான் ஏற் க னேவ
உங் களிைடேய ேதான் யிக் ேறன், என சத்த ம் ெதானித்
க்ற. என சத்தம் உங் கக் ன் பாக ெதானித்க்ற;
ஒவ் ெவா நாம் அ உங் கைள ேநக் ேநர் எர்ெகாள் ற,
ஒவ் ெவா நாம் என சத்தம் உங் கக்ப் தாக இக்ற.
நீ என்ைனப் பார்க்றாய் , நான் உன் ைனப் பார்க்ேறன்; நான்
உன்னிடம் ெதாடர்ந்  ேபேறன் , உன் டன் ேநக் ேநர்
வேறன். ஆயிம் ட, நீ என் ைன நிராகரிக்றாய் , என் ைன
அயாக் றாய் . என ஆகள் என சத்த த்  க் ச் ெசவி
ெகாக்ற, ஆனா ம் நீ ங் கள் தயங் ³ர்கள் ! நீ ங் கள் தயங்
³ர்கள் ! உங் கள் இதயமான உணர்ந்  ணப் படாமல் ,
உங் கள் கண்கள் சாத்த ானால் டாக்க ப் பட் விட் டன, என
மைமயான கத் ைத உங் களால் காண யா—நீ ங் கள்
எவ் வள பரிதாபகரமானவர்களாக இக் ³ர்கள் ! எவ் வள
பரிதாபகரமானவர்கள் !
என ங் காசனத்ற்  ன் னால் உள் ள ஏ ஆவிகம்
யின் எல் லா ¤ைலகக்ம் அப் பப் பட் ள் ளன, ேம ம்
நான் என தைன ச்சைபகளிடத்ல் ேபச அப் ேவன்.
நான் நீ ள் ளவராகம் உண்ைமள் ளவராகம் இக்ேறன் ;
மஷனின் இதயத்ன் ஆழமான பகைள ஆராம் ேதவன்
நாேன. பரித்த ஆவியானவர் ச்சைபகக்ச் ெசால் றார்,
ேம ம் என மாரக்ள் இந்  ெவளிப் பம் வார்தை
் த
களான என வார்தை
் தகள் தான்; காள் ளவர்கள் அைனவம்
ேகட் க ேவண் ம் ! விக்  ம் அைனவம் ஏற் க் ெகாள் ள
ேவண் ம் ! ெவ மேன அவற் ைறப் த்  க் க் க ேவண்
ம் , சந்ேதகப் படக் டா. என வார்தை
் தகக் க் ழ் ப் ப
ந் , அவற்  ற்  ச் ெசவிசாய் க்  ம் அைனவக்  ம் ெபம்
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ஆர்வாதம் ைடக்ம் ! என கத்ைத ஆர்வத் டன் ேதம்
அைனவம் நிச்சயமாகப் ய ெவளிச்சம் , ய ெதளி மற்
ம் ய ·ண்ண ஆயவற் ைறப் ெபவார்கள் ; அைனத்
ம் த்தம் யதாக இக்ம் . என வார்தை
் தகள் எந்த ேநரத்
 ம் உனக்  த் ேதான் ம் , ேம ம் அைவ உன ஆவியின்
கண்கைளத் றக் ம் , இதன் ¤லம் நீ ஆவிக் ரிய ராஜ் யத்ன்
அைனத் இரகயங் கைளம் காண்பாய் , ேம ம் ராஜ் யமான
மஷரிைடேய இப் பைதம் நீ காண்பாய் . அைடக்கலத்ற்
ள் பிரேவத்  வி, எல் லா ைபம் ஆர்வ ாதங் கம்
உன் ¡ இக் ம் ; பஞ் சத்த ா ம் வாைதயினா ம் உன் ைனத்
ெதாட யா, ேம ம் ஓநாய் கள் , சர்ப்பங் கள் , கள் மற்ம்
 த் ைதகள் ஆயவற் ற ால் உனக்  ¥ங்  ெசய் ய யா.
நீ என்டன் வவாய் , என்டன் நடப் பாய் , என் டன் ம
ைமக்ள் பிரேவப் பாய் !
சர்வ வல் லைமள் ள ேதவன் ! அவைடய மைமயான
சரீ ரம் ெவளியரங் கமாகத் ேதான் ற, பரித்த ஆவிக் ரிய
சரீரம் எம் ற, அவேர பரிரணமான ேதவன் ! உலகம்
மாம் சம் மாற்றப் பட் க்ன் றன, ேம ம் மைலயில் அவர
ம´பமாவ ேதவனாக இக்றார். அவர் தம ரன் ேமல்
ெபாற்  ரீ டத்ைத அணிந் க்றார், அவர அங் யான க
ெவண்ைமயாக இக்ற, அவர மார்ைபச் ற் ெபாற்கச்ைச
ஒன் இக்ற, ேம ம் உலகம் சகல காரியங் கம் அவர
பாதபயாக இக்ன்றன. அவர கண்கள் அக்னிஜுவாைல
கள் ேபான் இக்ன் றன; அவர் தம வல கரத்ல் ஏ
நட் சத்  ரங் கைளம் , தம வாயில் இறம் கக்  ள் ள
பட் டயத்ைதம் ஏந்யிக்றார். ராஜ் யத்ற்கான பாைதயான
எல் ைலயற் ற பிரகாசத் ைதக் ெகாண் க்  ற, அவைடய
மைம எம் பிப் பிரகாக்ற; மைலகள் மழ் ச
் யாக இக்
ன்றன, சத்ரங் கள் ரிக்ன்றன, ©ரியன் , சந்ரன் மற்ம்
நட் சத்ரங் கள் அைனத் ம் அவற்ன் ஒங் கான ஏற் பாட் ல்
ழல் ன்றன, இைவயைனத்ம் தனித்வமான, ெமய் ேதவைன
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வரேவற்ன்றன, அவர ெவற்கரமான வைகயான அவர
ஆறாயிரம் ஆண் கால நிர்வ ாகத் ட் டம் நிைறவைடவைத
அவிக்ற. அைனவம் த்ெதந்  மழ் ச
் டன் நடன
மாங் கள் ! மழ் ச
் ெகாள் ங் கள் ! சர்வவல் லைமள் ள ேதவன்
தம் ைடய மைமயான ங் காசனத்  ல் அமர்ந்  க்  றார்!
பாங் கள் ! சர்வவல் லவரின் ெவற்க் ெகா மாட் ைமயான,
அற் தமான ேயான் மைலயின் ¡ உயர்த்தப் பட் க்ற!
எல் லா ேதசங் கம் மழ் ச
் யைடன்றன, எல் லா ஜனங் கம்
பாறார்கள் , ேயான் மைல மழ் ச
் டன் ரிக்ற, ேம ம்
ேதவனின் மைமயான எம் பியிக்ற! ேதவனின் கத்ைத
நான் காண்ேபன் என்  நான் ெசாப் பனத் ம் நிைனத்தல் ைல,
ஆனால் இன் நான் அைதப் பார்த் க்  ேறன் . ஒவ் ெவா
நாம் அவடன் ேநக் ேநர் ெசன் , நான் என இத
யத்ைத அவரிடம் றந்  காண்பிக் ேறன் . அவர் ஏராளமான
ேபாஜனத்ைதம் பானங் கைளம் வழங் றார். விதம் , வார்த்
ைதகள் , ெசயல் கள் , எண் ணங் கள் , கத்  க் க ள் —அவைடய
மைமக்க ெவளிச்சம் இைவ அைனத்ைதம் ஒளிரச் ெசய் 
ற. பாைதயின் ஒவ் ெவா அயி ம் அவர் வநடத் றார்,
ேம ம் அவைடய நியாயத்¥ர்ப்பான எந்தெவா கலகக்கார
இதயத்ற்ம் உடனயாக வற.
ப் ப , ஒன் றாக வப் ப , ேதவடன் ேசர்ந்  விப் ப ,
அவடன் ஒன்றாக இப் ப , ஒன் றாக நடப் ப , ஒன் றாக மழ்
வ, மைமையம் ஆர்வாதங் கைளம் ெபவ, அவடன்
ராஜ் யத்ைதப் பர்ந்  ெகாள் வ, மற்  ம் ராஜ் யத்ல் ஒன்றாக
இப் ப —ஆ ஹா, இ  எவ் வள மழ் ச் யான விஷயம் !
ஆஹா, இ எவ் வள இனிைமயான விஷயம் ! நாம் ஒவ் ெவா
நாம் அவைர க கமாகப் பார்க
் ேறாம் , ஒவ் ெவா நாம்
அவடன் ேபேறாம் , ெதாடர்ந்  ேபேறாம் , ேம ம்
ஒவ் ெவா நாம் ய ெதளிம் ய ·ண்ணகம்
வழங் கப் பன் றன. நம ஆவிக்  ரிய கண்கள் றக் க ப் ப
ன்றன, நாம் எல் லாவற்ைறம் காண்ேறாம் ; ஆவியின் இரக
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யங் கள் அைனத்  ம் நமக் ெவளிப் பத்த ப் பன் றன. பரி
த்த மான விதமான உண்ைமயில் கவைலயற் றதாக இக்
ற; ேவகமாக ஓங் கள் , நிற்க ேவண்டாம் , ெதாடர்ந்  ன்
ேனங் கள் —இன் ம் அசயமான விதம் காத்  க்  ற.
ெவ மேன இனிைமயான ைவடன் ப்  அைடய
ேவண்டாம் ; ேதவக்ள் பிரேவக்க ெதாடர்ந்  ற்பங் கள் .
அவர் எல் லாவற் ைறம் உள் ளடக்  யவர், தாராளமானவர்,
ேம ம் நம் டம் இல் லாத எல் லா வைகயான விஷயங் கம்
அவரிடம் உள் ளன. ன் ட் ேய ஒத் ைழத்  அவக்  ள்
பிரேவங் கள் , எம் ¡ண்ம் ஒேர மாரியாக இக்கா.
நம விதம் உயர்ந் த தாக இக்  ம் , எந் தெவா நபரா ம் ,
விஷயத் த ா ம் , காரியத் த ா ம் நம் ைமத் ெதாந் த ர ெசய் ய
யா.
மைம! மைம! ெமய் ய ான மைம! ேதவனின் மைம
யான விதம் உள் ேள இக்  ற, அைனத்  விஷயங் கம்
உண்ைமயிேலேய தளர்ந்க்ன் றன! கணவர்கடேனா அல்
ல பிள் ைளகடேனா எந்தவிதமான ெதாடர்ைபம் உணரா
மல் , உலகத்ைதம் உலக விஷயங் கைளம் நாம் கடக்ேறாம் .
ேநாய் மற்ம் ©ழல் களின் கட் ப் பாட் ைட நாம் கடக்ேறாம் .
சாத்தான் நம் ைமத் ெதாந்தர ெசய் யத் ணிவல் ைல. எல் லா
ேபரகைளம் நாம் ற் மாகக் கடக்ேறாம் . இ ேதவைன
அரசாட் ைய ஏற்க்ெகாள் ள அமக்ற! நாம் சாத்தாைனக்
கான் ழ் த்  , ச்ச ைபக்  ச் சாட் யாக நிற்  ேறாம் ,
ேம ம் சாத் த ானின் அங் கமான கத் ைத ைமயாக
ெவளிப் பத் ேறாம் . ச்ச ைபயின் கட் மானம் ஸ்
வின் ¡ உள் ள, ேம ம் மைமயான சரீ ர மான எம்
பியிக்ற—இ எத்க்ெகாள் ளப் பதல் விக்ற!
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ஆயில்  ஸ் வின் ெவளிப் பாகள் —
அத்யாயம் 88
என ேவகம் எந் த அளவிற்  அகப் பத் த ப் பட் ள் ள
என் பைத ஜனங் களால் ெவ மேன கற் ப ைன ெசய்  பார்க் க
யா: இ மனிதன் ரிந் ெகாள் ள யாதவா நிகம்
ஓர் அசயமாம் . உலகத் ைதச் ஷ் த் த ந்  என
ேவகம் ெதாடர்ற, ேம ம் என ரிையம் ஒேபாம்
நித்த ப் படவில் ைல.  பிரபஞ் ச உலகம் நாக் நாள்
மாற, ஜனங் கம் ெதாடர்ந்  மாக்ெகாண் ேட இக்
ன்றனர். இைவ அைனத் ம் என ரிையயின் பயாம் ,
இைவ அைனத்ம் என ட் டத்ன் பயாம் , இைவ என
நிர்வாகத்ைதச் ேசர்ந்தைவயாகம் இக்ன் றன, ேம ம் எந்த
மஷம் இந் த விஷயங் கைள அந்  ெகாள் வல் ைல அல்
ல ரிந் ெகாள் வல் ைல. நான் உங் களிடம் ெசால் ம் ேபா
மட் ேம, நான் உங் கடன் ேநக் ேநர் ெதாடர் ெகாள் ம்
ேபா மட் ேம உங் கக் கச்ய விஷயங் கம் ெதரிய
வன்றன; இல் ைலெயனில் , என நிர்வாகத் ட் டத்ற்கான
வைரபடத்ைதப் பற்ய எந்த ேயாசைனம் ஒவரா ம் ெகாண்
க்க யா. இேவ என ெபரிய வல் லைமயாம் , ேம ம் ,
இைவேய என அற்  தமான ெசயல் களாகம் இக்ன் றன.
இைவ யாரா ம் மாற் ற யாத விஷயங் களாம் . எனேவ,
இன்  நான் ெசால் வ அப் பேய நடக்ற, இ ெவமேன
மாறம் யா. மஷனின் கத் க்கள் என்ைனப் பற்ய
ைறந் த பட் ச அைவக் ட ெகாண் ப் பல் ைல—அைவ
அைனத் ம் ெவ ம் ட் டாள் தனமான உைரயாடல் களாக
இக்ன்றன! நீ ங் கள் ேபாமானவற் ைறப் ெபற்  விட் § ர்கள்
என் ேறா அல் ல நீ ங் கள் ப்  அைடந் விட் §ர்கள் என் ேறா
நிைனக்க ேவண்டாம் ! இைத நான் உங் கக்ச் ெசால் ேறன் :
நீ ங் கள் இன்ம் அக ரம் ெசல் லேவண்யதாக இக்ற!
என  நிர்வாகத் ட் டத்ைதப் பற் நீ ங் கள் ெகாஞ் சம் தான்
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அந்க்³ர்கள் , எனேவ நீ ங் கள் நான் ெசால் வைதக் ேகட் ,
நான் உங் கக்ச் ெசால் ம் அைனத்ைதம் ெசய் ய ேவண்ம் .
எல் லாவற் ம் என விப் பப் ப ெசயல் பங் கள் , நிச்சயமாக
நீ ங் கள் என ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபவீரக
் ள் ; விவாக் ம்
எவம் ெபற ம் , அேதசமயம் விவாக் க ாத எவம்
தங் கக்  ள் நிைறேவயதாக கற் ப ைன ெசய் ெகாள் ம்
“ஒன்ைறம் ” ெபற் க்ெகாள் ள மாட் டார்கள் . இேவ என நீ 
யாக இக்ற, ேம ம் இேவ என மகத்வமாகம் , என
கங் ேகாபமாகம் , என ட்ைசயாகம் இக்ற. ஒ ய
ந் தைனையேயா அல் ல ெசயைலேயா ட ெகாண்ப் ப
வர்கள் எவைரம் விட்  விடமாட்ேடன் .
என வார்தை
் தகைளக் ேகட் டம் , ெபம் பாலான ஜனங் கள்
பயந்  நங் றார்கள் , அவர்களின் கங் கள் கவைலகளால்
ங் ன்றன. நான் உனக் உண்ைமயிேலேய ¥ங் ைழத்
க்ேறனா? நீ வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன் பிள் ைளயாக
இக்கக்மா? நீ நல் லவன் ேபான் ம் பாசாங்  ெசய் றாய் !
நீ என தற்ேபறான மாரன் ேபான் ம் பாசாங்  ெசய்றாய்!
நான் பார்ைவயற்றவன் என் நீ நிைனக்றாயா? என் னால் ஜனங்
கைள ேவபத்ப் பார்க்க யா என்  நிைனக்றாயா?
ஜனங் களின் உள் ளார்ந்த இதயங் கைளத் ேதம் ேதவன் நான் :
இைதத்தான் நான் என மாரர்களிடம் ெசால் ேறன், ேம ம்
இைதத்தான் வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன் பிள் ைளகளான
உங் கக்ம் நான் ெசால் ேறன் . நான் எல் லாவற்ைறம் ெதளி
வாகக் காண்ேறன் , தள பிைழம் ஏற் ப த்  வல் ைல.
நான் என்ன ெசய்  ேறன் என்  எனக் எப் பத் ெதரியாமல்
இக்  ம் ? நான் என் ன ெசய் ேறன் என் ப  பற்  நான்
ெதளிவாக இக்ேறன் ! நான் தான் ேதவன் என்ம் , நான் தான்
பிரபஞ் சத்ைதம் எல் லாவற்ைறம் ஷ்த்தவன் என்  ஏன்
ெசால் ேறன்? ஜனங் களின் உள் ளார்நத
் இதயங் கைள ஆராம்
ேதவன் நான்தான் என்  ஏன் ெசால் ேறன் ? ஒவ் ெவாவரின்
நிைலைமையம் நான் நன்  அேவன் . என் ன ெசய் வ  அல்
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ல என் ன ெசால் வ என்  எனக்த் ெதரியவில் ைல என் 
நீ ங் கள் நிைனக்³ர்களா? இ உங் கள் கவைல அல் ல. என
ைகயால் ெகாைலண் ேபாகாமல் கவனமாக இங் கள் ; நீ ங்
கள் அவ் வாறாக இழப் ைபச் சந்ப் பீரக
் ள் . என நிர்வாக ஆைண
கள் மன்னிக் க யாதைவயாக இக்  ன் றன. உங் கக் ப்
ரிறதா? ேமற்யைவ அைனத்ம் என நிர்வாக ஆைணக
ளின் பகள் தான். நான் உங் கக் அவற் ைறச் ெசால் ம்
நாளிந் , நீ ங் கள் ேம ம் ¡தல் கைளச் ெசய் தால் , பவாங்
ம் நடவக்ைக இக் ம் , ஏெனன் றால் ன்  உங் கக் ப்
ரிந்க்கவில் ைல.
இப் ேபா நான் உங் கக்காக என நிர்வாக ஆைணகைள
அவிக்ேறன் (அைவ அவிக்கப் பட் ட நாளிந்  நைட
ைறக் வற, ெவவ் ேவ நபர்கக் ெவவ் ேவ ட்ைசகள்
வழங் கப் பன்றன):
நான் என வாக்  த் த த் த ங் கைள நிைறேவற் ேறன் ,
ேம ம் அைனத்ம் என ைகயில் தான் இக்ன் றன: எவன்
சந்ேதக்றாேனா அவன் நிச்சயமாகக் ெகால் லப் பவான் . எந்
தெவா பரிலைனக்ம் இடல் ைல; அவர்கள் உடனயாக
அக்கப் பவார்கள் , இதன் ¤லம் என இதயத்ல் இந் 
ெவ ப் பான அகற் ற ப் பம் . (இப் ேபா தல் ெகால் லப் ப
பவர்கள் என ராஜ் யத்  ல் உப் பினராக இக் க க்  டா,
சாத் த ானின் சந் த யினராகத் த ான் இக் க ேவண் ம் என் 
¥ர்மானிக்கப் பட் ள் ள.)
தற் ேபறான மாரர்களான நீ ங் கள் உங் கக்க ான நிைல
கைள தக்கைவத்  க் ெகாள் ள ேவண்ம் , ேம ம் பிறர் விஷ
யத்ல் ¤க்ைக ·ைழக்க ாமல் உங் கள் ெசாந் த க் கடைமகைள
நிைறேவற்ற ேவண்ம் . என நிர்வாகத் ட் டத்ற்காக நீ ங் கள்
உங் கைள ஒப் க்ெகாக்க ேவண்ம் , நீ ங் கள் ெசல் ம் எல் லா
இடங் களி ம் , நீ ங் கள் எனக் நல் ல சாட்  ெகாத் , என
நாமத்ைத மைமப் பத்த ேவண்ம் . ெவட் கக்ேகடான ெசயல்
கைளச் ெசய் யா¥ர்கள் ; என மாரர்கக்ம் என ஜனங் கள்
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அைனவக்  ம் ன் மாரியாக இங் கள் . ஒ கணம் ட
ஒக்கம் தவறா¥ர்கள் : நீ ங் கள் எப் ேபாம் தற்ேபறான மா
ரர்க ளின் அைடயாளத் ைத ஏந்  க் ெகாண்  அைனவக்  ம்
ன் பாகத் ேதான் ற ேவண்ம் , அைமத்தனமாக இக் க க் 
டா; மாறாக, நீ ங் கள் நிர்ந் த தைலகடன் ன் ேனச்
ெசல் ல ேவண் ம் . என நாமத்ைத இபத் த ாமல் ம
ைமப் பத்த ேவண்ம் என்  நான் உங் களிடம் ேகட்  ேறன் .
தற்ேபறான மாரர்களாக இப் பவர்கள் ஒவ் ெவாவக்ம்
அவரவக்ெகன் தனிப் பட் ட ெசயல் பா இக்ற, யாரா ம்
எல் லாவற்ைறம் ெசய் ய யா. இதான் நான் உங் கக்க்
ெகாத்க்ம் ெபாப் பாம் , அைதக் தட் க்கக்கக்டா.
நான் உங் களிடம் ஒப் பைடத்தைத நிைறேவற்வதற்காக, உங் கள்
 மனடம் , உங் கள்  ெபலத்டம் , உங் கைள 
இதயத்டன் நீ ங் கள் அர்ப்பணிக்க ேவண்ம் .
இந் த நாளிந்  , பிரபஞ் ச உலகம் வ ம் , என
மாரர்கைளம் என ஜனங் கள் அைனவைரம் வநடத் 
வதற்கான கடைமைய நிைறேவற் ம் காரியம் என தற்ேப
ற ான ம ாரர்க ளிடம் ஒப் பைடக் க ப் ப  ம் , ே ம ம் அ ைத
நிைறேவற் ற தங் கள்  இதயத்ைதம் மனைதம் அர்ப் ப
ணிக்க யாத எவைரம் நான் தண்ப் ேபன் . இேவ என
நீ யாம் . என தற் ேபறான மாரர்க ைளக் ட நான்
விட் விடேவா அல் ல தப் பிக்கேவா விட மாட்ேடன் .
என தற்ேபறான மாரர்களில் ஒவைர ஏளனம் ெசய் 
அவமப் பவர்கள் யாராவ என மாரர்களிைடேயேயா என
ஜனங் களிைடேயேயா இந்தால் , நான் அவர்கைளக் கைமயாக
தண் ப் ேபன், ஏெனன் றால் என தற் ேபறான மாரர்க ள்
என் ைன பிரநித்  வப் பத்  றார்க ள் ; யார் அவர்க க்
என்ன ெசய் தா ம் , அவர்கள் அதைன எனக்ம் ெசய் றார்கள் .
என நிர்வாக ஆைணகளில் இேவ கம் கைமயானதாம் .
இந்த ஆைணைய ¡ம் என மாரர்கக்ம் என ஜனங்
கக்ம் எராக என நீ ைய என தற்ேபறான மாரர்க
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ளின் விப் பப் ப அவர்கைள நிர்வக்க அமப் ேபன் .
என்ைன அற் ப மாகக் கறவர்க ைளம் , என ேபாஜ
னம் , ஆைட, நித்ைர ஆயவற்ல் மட் ேம கவனம் ெச த்
றவர்கைளம் , என ெவளி விவகாரங் களில் மட் ேம கலந்
ெகாள் றவர்க ைளம் , என பாரத் ைதக் கத்  ல் ெகாள்
ளாதவர்கைளம் , தங் களின் ெசாந்த ெசயல் பாகைளச் சரியாக
நிைறேவற் வல் கவனம் ெச த்தாதவர்கைளம் நான் பப்
பயாகக் ைகவிேவன் . காள் ள அைனவக்ம் இ ெசால்
லப் பற.
எனக் க ாக ஊயத்ைத நிைறேவற்  ற யாவம் சச்ச ர
இல் லாமல் ழ் ப் பத டன் ெசன்விட ேவண்ம் . கவனமாக
இ, இல் ைலெயனில் நான் உன் ைனத் தண்ப் ேபன் . (இ ஒ
தலான ஆைண.)
என தற் ேபறான மாரர்கள் இப் ேபாந்  இம் க்
ேகாைல எத்  க்ெகாண் , எல் லா ேதசங் கைளம் ஜனங் க
ைளம் ஆளம் , எல் லா ேதசங் களிைடேயம் ஜனங் களி
ைடேயம் நடந்  ெசல் லம் , எல் லா ேதசங் களிைடேயம்
ஜனங் களிைடேயம் என நியாயத் ¥ ர்ப்ைபம் , நீ ையம் ,
மகத்  வத் ைதம் நிைறேவற்  வதற்  ம் என அகாரத் ைத
ெசயல் பத் த த் ெதாடங் வார்க ள் . என மாரர்க ம் என
ஜனங் கம் இைடவிடாமல் எனக்  ப் பயப் பவார்க ள் , என்
ைனத் ப் பார்கள் , என் ைன உற்சாகப் பத் வார்கள் , என் ைன
மைமப் பத் வார்கள் , ஏெனன் றால் என நிர்வாகத் ட் டம்
நிைறேவயிக்ற, என தற்ேபறான மாரர்கள் என் டன்
ஆட்  ெசய் ய ம் .
இ என நிர்வாக ஆைணகளின் ஒ பயாம் ; இதற்ப்
பிற, ரிையயான ன்ேனச் ெசல் ம் ேபா நான் அவற்ைற
உங் கக்ச் ெசால் ேவன். ேமேல உள் ள நிர்வாக ஆைணகளி
ந் , நான் என ரிையையச் ெசய் ம் ேவகத்ைதம் , என
ரிைய எந் த கட் டத் ைத எட் ள் ள என் பைதம் நீ ங் கள்
காண்பீரக
் ள் . இ ஒ உப் பத்தலாக இக்ம் .
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நான் ஏற் க னேவ சாத் த ாைன நியாயந் ¥ ர்த்  க்  ேறன் .
ஏெனன்றால் , என த்தம் தைடயின்  இப் பதா ம் , என
தற்ேபறான மாரர்கள் என் டன் மைமைய அைடந்ப்
பதா ம் , நான் ஏற்கனேவ என நீ ையம் மகத் வத்ைதம்
உலகத்ன் ¡ம் சாத்தாக்ரிய எல் லாவற்ன் ¡ம் பயன்
பத்யிக்ேறன். சாத்தாக் எராக நான் ஒ விரைலக்
ட உயர்த்  வல் ைல அல் ல அவன்¡ கவனம் ெச த் 
வ ம் இல் ைல (ஏெனன் றால் அவன் என் டன் உைரயா
டக்  ட தயற் ற வனாக இக் றான் ). நான் என்ன ெசய் ய
விம் ேறேனா அைதச் ெசய்  ேறன் . என ரிையயான
¤கமாக, பப் பயாக ன் ேனற, ேம ம் என த்
தமான  வம் தைடயின் ப் பரந்  க் ற. இ
சாத்த ாைன ஒ ப் பிட் ட அளவிற்  ெவட் க ப் பத்யிக்
ற, ேம ம் அவன் ற்  மாக அக் க ப் பட் விட் டான் ,
ஆனா ம் இ என த்த த்ைத நிைறேவற் ற வில் ைல. என
தற்ேபறான மாரர்களின் ¡ம் என நிர்வாக ஆைணகைள
நிைறேவற் ற நான் அமக் ேறன் . ஒறம் , அவன் ¡தான
என ேகாபத் ைதக் காண மட் ேம நான் சாத் த ாைன அ 
மக்  ேறன் ; மறம் , அவைன என மைமையக் காண
நான் அமக் ேறன் (என தற் ேபறான மாரர்கள் சாத்
தானின் அவமானத்ற்  கச் றந் த சாட் கள் ஆவர்) . நான்
அவைன ேநரில் தண் ப் பல் ைல; மாறாக, என தற் ேப
றான மாரர்க க்  என நீ ையம் மகத் வத் ைதம்
ெசயல் பத்த அமக்ேறன். ஏெனன் றால் , சாத்தான் என
மாரர்க ைள ஷ் பிரேயாகம் ெசய் க்  றான் , என மா
ரர்கைளத் ன்த்யிக் றான் , என மாரர்கைள ஒக்
யிக்  றான் , இன் , அவன ேசைவ ந் த ம் நான்
என ர்ச 
் யைடந் த தற் ேபறான மாரர்கைள அைதக்
கண்பிக் க அமப் ேபன் . வித க் எராக சாத்த ான்
வல் லைமயற் ற வனாக இக்றான். உலன் அைனத்  ேதசங்
களின் டக்கம் றந் த சாட் யமாக இக்ற; ஜனங் கள்
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சண்ைட ேபாவம் மற் ம் த்தத்ல் ஈபம் ேதசங் கம்
சாத்தானின் ராஜ் யத்ன் வீழ்ச
் யின் ெவளிப் பைடயான ெவளிப்
பாகள் ஆம் . கடந் த காலத்  ல் நான் எந் த அைடயாளங் க
ைளம் அசயங் கைளம் காண் பிக் க வில் ைல என் பதற் க ான
காரணம் என் னெவன் றால் சாத்த ாக் அவமானத்ைத ஏற் ப
த்  வ ம் , பப் பயாக என நாமத் ைத மைமப் பத் 
வமாம் . சாத்த ான் ற்  மாக அந்  ந் த ம் , நான்
என வல் லைமையக் காட் டத் ெதாடங் ேறன் : நான் ெசால்
வ நைடைறக் வற, ேம ம் மஷக் கத்  க்க
டன் ஒத்  ப் ேபாகாத இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் ட விஷயங் கள்
நிைறேவ ம் (இைவ விைரவில் வரவிக்  ம் ஆர்வ ாதங் க
ைளக் க்  ன் றன). நான் நைடைறயான ேதவன் என் ப
தா ம் , எனக் எந்த விகம் இல் ைல என் பதா ம் , ேம ம்
என நிர்வாகத் ட் டத்ன் மாற் றங் களின் ப நான் ேபவதா
ம் , கடந்த காலத்ல் நான் ய விஷயங் கள் நிகழ் காலத்ல்
ெபாந் தேவண்ய அவயல் ைல. உங் கள் ெசாந் த கத்  க்
கைளேய பற் க்ெகாண்க்க ேவண்டாம் ! நான் விகைளக்
கைடபிக்  ம் ேதவன் அல் ல; என் டன் , எல் லாம் தந்  ர
மாகம் , தைல றந் த தாகம் மற்  ம் ற்  ம் விதைல
ேயாம் இக்ற. ஒேவைள ேநற் றப் பட் டைவ இன் 
காலாவயா இக்கலாம் , அல் ல ஒேவைள அ இன் 
ஒக் ைவக்க ப் பட் க்கலாம் (இப் பிம் , என நிர்வ ாக
ஆைணகளான அவிக்கப் பட் ப் பதால் , அைவ ஒேபாம்
மாறா). இைவேய என நிர்வ ாகத் ட் டத்ன் பகளாம் .
விைறகைளப் பற்க்ெகாண்க்க ேவண்டாம் . ஒவ் ெவா
நாம் ய ெவளிச்ச ம் , ய ெவளிப் பாகம் ேதான்
ன் றன, இ ேவ என ட் டமாக இக்  ற. ஒவ் ெவா
நாம் என ெவளிச்ச மான உன்னில் ெவளிப் பம் , என
ரலான பிரபஞ் ச உலற்  ெவளிப் பத்தப் பம் . உனக்ப்
ரிறதா? இ ேவ உன கடைமயாம் , நான் உன் னிடம்
ஒப் பைடத்த ெபாப் ம் இதான் . ஒ கணம் ட நீ இைதப்
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றக் க ணிக் க க்  டா. நான் அங் கரிக்  ம் ஜனங் கைள நான்
இவைர பயன்பத் ேவன், இ ஒேபாம் மாறா. நான்
சர்வவல் லைமள் ள ேதவன் என் பதால் , எந் த வைகயான நபர்
எந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ய ேவண்ம் என்ப எனக்த் ெதரிம் ,
அேதேபால் எந்த வைகயான நபரால் எந்த மாரியான காரியத்
ைதச் ெசய்ய ம் என்பம் எனக்த் ெதரிம் . இேவ என
சர்வவல் லைமயாம் .

ஆயில்  ஸ் வின் ெவளிப் பாகள் —
அத்யாயம் 103
இழக்கம் ேபான்றெதா சத்தம் உண்டா  பிரபஞ்
சத்ைதம் உ க்ற. ஜனங் கள் சரியான ேநரத்ல் தப் பிக்க
யாதபக் இ காகைளச் ெசவிடாக் மளவிற்  உரத்த
சத்தத்ல் ஒக்ற. லர் ெகால் லப் பறார்கள் , லர் அக்
கப் பறார்க ள் , ேம ம் லர் நியாயந் ¥ ர்க் க ப் பறார்க ள் .
இ உண்ைமயிேலேய ஓர் அசயமான காட் யாக இக்ற,
இ ேபான்றைத யாம் இவைர பார்தத
் ல் ைல. கவனமாகக்
ேகங் கள் : இழக்கங் கள் அைகயின் சத்தத்டன் வன்
றன, இந் த ச் சத் த மான பாதாளத்  ந்  வற; நரகத்
ந்  வற. இ என்னால் நியாயந்¥ர்கக
் ப் பட் ட கலகக்
மாரர்களின் கசப் பான சத்த மாம் . நான் ெசால் வைதக் ேகட்
காதவர்கம் , என வார்தை
் தகைளக் கைடப் பிக்காதவர்கம்
கைமயாக நியாயந் ¥ ர்க் க ப் பட்  , என ேகாபாக்  ைனயின்
சாபத் ைதப் ெபற்  க்  றார்க ள் . நியாயத் ¥ ர்ப் ம் ேகாபாக் 
ைனம் தான் என ரலாக இக்  ற; நான் யாைரம்
ெமன் ைமயாக நடத்  வல் ைல, யாக்  ம் இரக் க ம் காட் 
வல் ைல, ஏெனன் றால் நான் நீ ள் ள ேதவன் , நான் ேகாபாக்
ைனையக் ெகாண் க்  ேறன் ; நான் டதைலம் ,
த்  கரிப் ைபம் மற்  ம் அைவம் ெகாண் க்  ேறன் .
என் னில் எம் மைறக்கப் பட் க்கவில் ைல அல் ல எம்
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உணர்ச ் ையச் சார்ந் த தாகம் இல் ைல, மாறாக, எல் லாேம
ெவளிப் பைடயாக, நீ ள் ளைவயாக மற்  ம் பாரபட் சமற் ற
ைவயாக இக்  ன் றன. ஏெனன் றால் , என தற் ேபறான
மாரர்க ள் ஏற் க னேவ என் டன் ங் காசனத்  ல் அமர்ந் ,
எல் லா ேதசங் கைளம் எல் லா ஜனங் கைளம் ஆறார்கள் ,
அநியாயம் அநீ மாக இக்ம் அந்த விஷயங் கம் ஜனங்
கம் இப் ேபா நியாயந்¥ர்கக
் ப் படப் ேபாறார்கள் . நான் அவர்
கைள ஒவ் ெவாவராக விசாரிப் ேபன், யாைரம் விடமாட்ேடன் ,
அவர்கைள ைமயாக ெவளிப் பத் ேவன் . என நியாயத்
¥ர்ப் பான ைமயாக ெவளிப் பத் த ப் பட்  ைமயாக
ெவளியரங் கமாக்கப் பட் ள் ள, நான் எைதம் மைறத்  ைவக்
கவில் ைல; என த்தத்ற் இணங் காத அைனத்ைதம் நான்
க்  எேவன், அ  பாதாளத்  ல் நித்  யத்  ற்  ம் அந் 
ேபாகட் ம் . அங் ேக நான் அதைன என் ெறன் ம் எரிய அ 
மப் ேபன் . இ ேவ என நீ ம் , என ேநர்ைமமாம் .
இைத யாம் மாற்ற யா, அைனவம் என கட் டைளக்
உட் பட் டவர்களாக இக்க ேவண்ம் .
வார்தை
் தகள் ெவம் வார்தை
் தகள் தான் என் ம் உண்ைம
கள் ெவம் உண்ைமகள் தான் என் ம் நிைனத்ப் ெபம் பாலா
னவர்கள் என வார்தை
் தகைளப் றக்கணிக்றார்கள் . அவர்கள்
டர்கள் ! நாேன உண்ைமள் ள ேதவன் என்  அவர்கக்த்
ெதரியாதா? என வார்தை
் தகம் உண்ைமகம் ஒேர ேநரத்ல்
ேதான் ன் றன. இ தான் உண்ைம இல் ைலயா? ஜனங் கள்
ெபாவாக என வார்தை
் தகைளப் ரிந் ெகாள் வல் ைல,
ேம ம் ெதளி ெபற் ற வர்க ளால் மட் ேம உண்ைமயிேலேய
என வார்தை
் தகைளப் ரிந் ெகாள் ள ற. இ தான்
உண்ைம. ஜனங் கள் என வார்தை
் தகைளப் பார்த்தடேனேய,
அவர்கள் கம் பயந் , தங் கைள மைறத் க்ெகாள் ள எல் லா
இடங் கக்  ம் த ஓறார்க ள் . என நியாயத் ¥ ர் ப் 
வம் ேபா இ இன் ம் அகமாற. நான் எல் லாவற் ைற
ம் ஷ் த்தேபா, உலைக அக் ம் ேபா, தற் ேபறான
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மாரர்க ைளப் பரிரணமாக்  ம் ேபா—இைவ அைனத்  ம்
என வாயிந்  வம் ஒற் ைற வார்தை
் தயால் நிைறேவற்
றப் பன் றன. ஏெனன்றால் , என வார்தை
் தேய அகாரமாக
இக்  ற; இ ேவ நியாயத் ¥ ர்ப்  ஆம் . நாேனதான் நியா
யத்¥ர்ப்ம் மகத் வம் என் ட ெசால் லலாம் ; இ மாற் ற
யாத உண்ைமயாம் . இ என நிர்வாக ஆைணகளின் ஓர்
அம் சமாக இக்ற; இ ஜனங் கைள நான் நியாயந்¥ர்ப்பதற்
கான ஒ வயாம் . என பார்ைவயில் , அைனத் ம் —எல் லா
ஜனங் கம் , எல் லா விவகாரங் கம் , எல் லா விஷயங் கம் —
என ைககளி ம் என நியாயத் ¥ ர்ப் பிற்  க் ம் இக்
ன்றன. யாம் அல் ல எம் கத்தனமாக அல் ல ேவண்
ெமன்ேற நடந் ெகாள் ளத் ணிவல் ைல, ேம ம் அைனத்ம்
நான் ெசால் ம் வார்தை
் தகளின்பதான் நிைறேவற ேவண்ம் .
மஷனின் கத்  க் களிந்  , எல் ேலாம் என வார்த்
ைதகைள விவாக்றார்கள் . என ஆவியானவர் ரல் ெகாக்
ம் ேபா, எல் ேலாம் சந்ேதக்  றார்க ள் . என சர்வ வல் ல
ைமையப் பற் ஜனங் கக்ச் தளேவம் அ இல் ைல,
ேம ம் அவர்கள் எனக் எராகக் ற்றச்சாட் கைளம் ைவக்
றார்கள் . நான் இப் ேபா உனக்ச் ெசால் ேறன் , யாெரல் லாம்
என வார்தை
் தகைளக் த் சந்ேதகப் பன் றனேரா, யாெரல்
லாம் என வார்தை
் தகைள அவமக்ன்றனேரா, அவர்கள் தான்
அக்க ப் படேவண்யவர்கள் ; அவர்கள் தான் அவின் நிரந் த ர
மாரர்களாக இக்றார்கள் . இந்  தற் ேபறான மா
ரர்களாக இப் பவர்கள் கக் ைறதான் என் பைதக் காண
லாம் , ஏெனன்றால் நான் இப் பத்த ான் ரிைய ெசய்  ேறன் .
நான் ன் ய ேபால் , ஒ விரைலக் ட அைசக்க ாமல்
நான் எல் லாவற் ைறம் ெவற் கரமாகச் ெசய்  க் ேறன் ;
நான் என வார்தை
் தகைள மட் ேம பயன் பத் ேறன் . அப்
பயானால் , இல் தான் என சர்வ வல் லைம உள் ள. என
வார்தை
் தகளில் , நான் ெசால் வதன் ¤லக்காரணத்ைதம் ேநாக்
கத்ைதம் யாரா ம் கண்பிக்க வல் ைல. ஜனங் களால்
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இைத அைடய யா, என வநடத்  தைலப் பின் பற்
ம் ேபா மட்  ேம அவர்களால் ெசயல் பட ற, என
நீ யின்ப என த்தத்ற் இணங் தான் எல் லாவற்ைறம்
ெசய் ய ற, இதன் ¤லம் என ம் பமான நீ ையம்
சமாதானத்ைதம் ெபற்  என் ெறன் ம் வித்  , நித்  யமாக
உடம் டமாகம் இக்ம் .
என நியாயத் ¥ ர்ப்  அைனவக்  ம் வற, என
நிர்வாக ஆைணகள் அைனவைரம் ெதாற, என வார்த்
ைதகம் என ஆள் தத் வம் அைனவக்ம் ெவளிப் பத்
தப் பன்றன. என ஆவியானவரின் மகத்தான ரிையக்கான
ேநரம் இ (இந்த ேநரத்ல் , ஆர்வக்கப் பட இப் பவர்கம் ,
ரர்ஷ்டத்ைத அபவிக்க இப் பவர்கம் ஒவக்ெகாவர்
ேவபத்த ப் பறார்கள் ). என வார்தை
் தகள் ெவளிவந் த
டன், ஆர்வ க் க ப் பட இப் பவர்க ைளம் , ரர்ஷ் டத்ைத
அபவிக்க இப் பவர்கைளம் நான் ேவபத்யிப் ேபன் .
இைவயைனத்ம் ெதளிவாக இக்ன்றன, ேம ம் இைதெயல்
லாம் என்னால் ஒேர பார்ைவயில் பார்க் க ற. (என
மஷத்தன்ைமையப் ெபாத்  நான் இைதச் ெசால் ேறன் ;
ஆகேவ, இந் த வார்தை
் தகள் என ன் னவிப் க் ம் நான்
ேதர்நெ
் தப் பதற்ம் ரணாக இப் பல் ைல.) நான் மைலகள் ,
ஆகள் மற்ம் எல் லாவற்ற்ம் மத்யி ம் ற்த் ரிேறன் ,
பிரபஞ் சத்ன் இைடெவளிகளில் ஒவ் ெவா இடத்ைதம் உற்
ேநாக்  ச் த் த ப் பத்  ேறன் , இதனால் அந் த அத் த மான
இடங் கம் அந் த ஒங் கற் ற ேதசங் கம் என அைனத்  ம்
இல் லாமல் ேபாய் , என வார்தை
் தகளின் விைளவாக ஒன் 
ல் லாமல் எரிக்க ப் பம் . என் ைனப் ெபாத்தவைர எல் லாம்
எளிதானதான் . உலன் அக் நான் ன்த்த ேநரமான
இதான் என்ந்தால் , ஒ வார்தை
் தயின் உச்சரிப் பில் உலைக
என்னால் விங் க ம் . எனிம் , இப் ேபா அதற்கான ேநரம்
இல் ைல. என ட் ட மான ெதாந் த ர இல் லாம ம் , என
நிர்வ ாகமான தைடபடாம ம் இக்க நான் இந் த க் ரிைய
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ையச் ெசய் வதற்  ன்  அைனவம் தயாராக இக்க ேவண்
ம் . இைத நியாயமாக எப் பச் ெசய் வ  என்  எனக்  த்
ெதரிம் : நான் என ஞானத்ைதக் ெகாண்க்ேறன், ேம ம்
நான் என்ைடய ெசாந் த ஏற் ப ாகைளம் ெகாண் க் 
ேறன். ஜனங் கள் ஒ விரைலக் ட அைசக்க க் டா; என
ைகயால் ெகாைலண் ேபாகாமல் கவனமாக இங் கள் . இ
ஏற் க னேவ என நிர்வ ாக ஆைணகக்  ெநக் க மானதாக
இக்ற. இந்  என நிர்வ ாக ஆைணகளின் கைம
ையம் , அவற் ன் பின் னால் உள் ள ெகாள் ைககைளம் என
இதன் இரண் பக்க ங் கைளம் உங் களால் பார்க்க ற:
ஒறம் , என த்தத்ற் இணங் காத மற்ம் என நிர்வாக
ஆைணகைள ¡ம் அைனவைரம் நான் ெகால் ேறன் ; ம
றம் , என நிர்வாக ஆைணகைள ¡ம் அைனவைரம் என
கங் ேகாபத் த ால் சபிக்  ேறன் . இந் த இரண் அம் சங் கம்
இன் யைமயாதைவயாம் , ேம ம் இைவேய என நிர்வ ாக
ஆைணகக் ப் பின்னால் இக் ம் நிர்வ ாகக் ெகாள் ைகக
ளாகம் இக்ன் றன. ஒவன் எவ் வள விவாசமாக இந்
தா ம் , இந்த இரண் ெகாள் ைககளின் ப எல் ேலாம் உணர்ச ்
யற் ற நிைலயில் ைகயாளப் பறார்கள் . என நீ ையம் ,
என மகத்  வத்ைதம் , என ேகாபாக்ைனையம் காட் ட
இேவ ேபாமான, இ எல் லா க்ரிய விஷயங் கைளம் ,
எல் லா உலக விஷயங் கைளம் , என த்தத்ற் இணங் காத
எல் லாவற்ைறம் எரித் ப் ேபாம் . என வார்தை
் தகளில் இரக
யங் கள் மைறந்க்ன் றன, என வார்தை
் தகளில் ெவளிப் ப
த்தப் பட் ட இரகயங் கம் இக்ன் றன. இவ் வா, மஷ
கத்க்களின்ப, மற்ம் மஷ மனல் , என வார்தை
் தகள்
என்ெறன்ம் ரிந்  ெகாள் ள யாதைவயாக இக்ன்றன,
என இதயம் என் ெறன் ம் ரிந்  ெகாள் ள யாததாக
இக்ற. அதாவ, நான் மஷைர அவர்களின் கத்  க்க
ளிந் ம் ந்தைனயிந் ம் ெவளிேயற்ற ேவண்ம் . இ
என நிர்வ ாகத் ட் டத் ன் க க்  யமான விஷயமாம் .
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என தற்ேபறான மாரர்கைள ஆதாயப் பத்வதற்ம் நான்
ெசய் ய விம் ம் காரியங் கைளச் ெசய் வ தற்  ம் நான் இைதச்
ெசய் தாக ேவண்ம் .
உலன் ேபரகள் நாக் நாள் அகமான் றன, ேம ம்
என வீட்ல் ெபங் ேக விைளவிக்ம் ேபரகள் இன் ம்
சக்  வாய் ந் த தான் றன. ஜனங் கக்  மைறந் ெகாள் ளம் ,
தங் கைள மைறத் க்ெகாள் ளம் உண்ைமயிேலேய எங் ம் இட
ல் ைல. மாற்றம் இப் ேபா நடப் பதால் , ஜனங் கக்த் தங் கள்
அத்த அைய எங்  எத் ைவப் ப  என்  ெதரியவில் ைல.
என நியாயத்¥ ர்ப் ப ிற்  ப் பின் னேர இ ெதளிவாகத் ெதரிய
வம் . நிைனவில் ெகாள் ங் கள் ! இைவதான் என ரிைய
யின் பகளாக இக்ன்றன, ேம ம் நான் ரிைய ெசய்  ம்
வம் இ தான் . நான் என தற் ேபறான மாரர்க ள்
அைனவைரம் ஒவ் ெவாவராக ஆ தல் பத்  ேவன் , ஒேர
ேநரத்ல் ஒ ப ேமேல உயர்த்ேவன்; ஊயம் ெசய் பவர்க
ைளப் ெபாத்தவைர, நான் அைனவைரம் ஒவ் ெவாவராக
அகற்ேவன், அவர்கைளக் ைகவிேவன் . இ என நிர்வாகத்
ட் டத்ன் ஒ பயாம் . ஊயம் ெசய்பவர்கள் அைனவம்
ெவளிப் பத்தப் பட் ட பிற, என தற்ேபறான மாரர்கம்
ெவளிப் பத்த ப் பவார்கள் . (என் ைனப் ெபாத்தவைர, இ
கம் எளிதான. ஊயம் ெசய் பவர்கள் என வார்தை
் தக
ைளக் ேகட் டபின் , அவர்கள் அைனவம் பப் பயாக என
வார்தை
் தகளின் நியாயத்¥ர்ப்க்ம் அச்த்த க்ம் ன் பாக
விலப் ேபாவார்கள் , பின் னர் என தற் ேபறான மாரர்கள்
மட்  ேம இப் பார்கள் . இ தானாக நிகழக் ய ஒன் றல் ல,
ேம ம் மஷனின் எண்ணம் மாற் றக் ய ஒன் ம் அல் ல;
மாறாக, இ என ஆவியானவர் ேநரில் ரிைய ெசய் வ 
ஆம் .) இ ஒ ெதாைலர நிகழ்  இல் ைல, ேம ம் உங் க
ளால் ஓரளவிற்  இந் த க் கட் ட என ரிைய மற்  ம் வார்த்
ைதகள் ஆயவற்ந்  அைத உணர ம் . என வார்த்
ைதகளின் கணிக் க யாத தன் ைம ஜனங் கக் ப் ரிவ
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ல் ைல என்  ஏன் அகமாகப் ேபேறன் . நான் என
தற்ேபறான மாரர்களிடம் ஆ தல் , இரக்கம் மற் ம் அன் 
ஆய ெதானிகளில் ேபேறன் (ஏெனன் றால் நான் எப் ேபாம்
இந் த ஜனங் கைள ெதளிபத் ேறன் , நான் அவர்க ைள
ன்த்ப் பதால் அவர்கைளவிட் ச் ெசன் ட மாட்ேடன் ),
அேத ேநரத்ல் என தற் ேபறான மாரர்கைளத் தவிர மற்
றவர்க ைள நான் கைமயான நியாயத் ¥ ர்ப்ேபா, அச் த்
தல் கேளா, மற்  ம் ரட் ட டன் நடத்  ேறன் , இ அவர்
களின் உணர்கள் எப் ேபாம் ெசயல் பாட் ல் இக்ம் அள
விற்  அவர்கைளத் ெதாடர்ந்  பயத்  டன் உணரைவக் ற.
நிைலைம ஒ ப் பிட் ட அளவிற் வளர்ந்தடன் , அவர்கள்
இந் த நிைலயிந்  தப் பித்  விவார்கள் (நான் உலைக
அக் ம் ேபா, இந் த ஜனங் கள் பாதாளத்ல் இப் பார்கள் ),
ஆனா ம் அவர்கள் ஒேபாம் என கரத்ன் நியாயத்¥ர்ப்
பில் இந்  தப் பிக்க மாட் டார்கள் அல் ல இந்தச் ©ழ் நிைல
யிந்  விபட மாட் டார்க ள் . அப் பயானால் , இ ேவ
அவர்களின் நியாயத்¥ ர்ப்  ஆம் ; இேவ அவர்களின் ஆக்
ைனத்¥ ர்ப்  மாம் . றேதசத்னர் வம் நாளில் , இந் த ஜனங்
கைள ஒவ் ெவாவராக நான் ெவளிப் பத்  ேவன் . இைவேய
என ரிையயின் பகளாம் . நான் ன்  ேபய அந் த
வார்தை
் தகக் ப் பின்னால் உள் ள ேநாக்க த்ைத நீ ங் கள் இப்
ேபா ரிந்  ெகாள் ³ர்களா? என கத்  ப் ப, நிைறேவ
றாத ஒன்  ட நிைறேவற் ற ப் பட் ட ஒன் தான் , ஆனால்
நிைறேவற்றப் பட் ட ஒன் என்ப நிைறேவற்றப் பட் ட ஒன் றாக
இக்க ேவண்ம் என் அவயல் ைல. ஏெனன் றால் , என
ஞானம் , ரிைய ெசய் ம் ைறம் என்னிடம் இக்ன்றன,
இைவ மஷக் ெவமேன விவரிக் க யாதைவயாக
இக்ன்றன. இந்தப் ப ¤லம் நான் கைள அைடந்தடன்
(என்ைன எர்க்ம் அைனத் ப் ெபால் லாதவர்கைளம் நான்
ெவளிப் பத்யடன் ), நான் அத்த பையத் ெதாடங் ேவன் ,
ஏெனன் றால் என த் த மான தைடயற் ற தாக இக்  ற,
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ேம ம் என நிர்வ ாகத் ட் டத்ைதத் தக் க யாம் ணிவ
ல் ைல, ஏேதம் தைடகைள ஏற்பத்டம் ணிவல் ைல—
அவர்கள் அைனவம் வவிட ேவண்ம் ! வப் பான ெபரிய
வ சர்ப்பத்ன் பிள் ைளகேள, நான் ெசால் வைதக் ேகங் கள் !
நான் ேயானிந்  வந் , என தற்ேபறான மாரர்கைள
ஆதாயப் பத்  வதற்  ம் , உங் கள் தந்ைதைய அவமானப் பத்
வதற்  ம் (இந் த வார்தை
் தகள் வப் பான ெபரிய வ சர்ப்
பத்  ன் சந் த யினைர ேநாக் க மாகக் ெகாண் டைவ), என
தற் ேபறான மாரர்க க்  ஆதரவளிக் க ம் , என தற்
ேபறான மாரர்கக் எராகச் ெசய் ய ப் பட் ட தவகைளச்
சரிெசய் வதற்  ம் உலல் மாம் சமாயிக்  ேறன் . எனேவ,
¡ண்ம் காட் ராண்த்தனமாக இக்கா¥ர்கள் ; என தற்
ேபறான மாரர்கைள உங் கைளக் ைகயாள அமப் ேபன் .
கடந் த காலத்  ல் , என மாரர்க ள் ெகாைமப் பத் த ப் பட்
டார்க ள் , ஒக் க ப் பட் டார்க ள் , பிதா தம மாரர்க க் க ாக
வல் லைமைய பயன் பத் வதால் , இனிம் ெகாைமப் பத்
தப் படாமல் ஒக்கப் படாமல் என மாரர்கள் என அன் பான
அரவைணப் பிற்த் ம் வார்கள் . நான் அநீ யானவர் அல் ல;
இ என நீ ையத்த ான் காட் ற, ேம ம் இ உண்ைம
யிேலேய “நான் ேநப் பவர்கைள ேநப் பம் , நான் ெவப்
பவர்கைள ெவப் பம் ” ஆம் . நான் அநீ யானவர் என்
நீ ங் கள் ெசான்னால் , நீ ங் கள் விைரந்  ெவளிேயற ேவண்ம் .
என வீட் ல் ெவட் க ன் , எம் ெசய் ய ாதவராக இக்க
ேவண் டாம் . நான் இனிம் உன்ைனப் பார்க் க ாதபக் நீ
ரிதமாக உன வீட்ற் ச் ெசல் ல ேவண்ம் . பாதாளம் தான்
நீ ங் கள் ெசன்றைடம் இடமாக இக்ற, அங் தான் நீ ங் கள்
இைளப் பாவீரக
் ள் . நீ ங் கள் என வீட் ல் இந் த ால் , உங் க
க் இடேம இக்கா, ஏெனன் றால் நீ ங் கள் ைம என்ம்
கங் களாக இக்³ர்கள் ; நீ ங் கள் தான் நான் பயன்பத் ம்
கவிகளாகம் இக்³ர்கள் . உங் களால் எனக் இனிம் எந்தப்
பயம் இல் லாதேபா, உங் கைள எரித்ப் ேபாட நான் உங் கைள
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ெநப் பில் எேவன். இேவ என நிர்வ ாக ஆைணயாம் ;
நான் இைத இவ் வாறாகத்தான் ெசய் ய ேவண்ம் , இ மட் ேம
நான் ரிைய ெசய் ம் ைறையக் காட் ற, ேம ம் என
நீ ையம் என மகத்  வத்ைதம் ெவளிப் பத்  ற. க
க்யமாக, இவ் வாறாக மட்ேம என தற்ேபறான மாரர்கள்
என் டன் வல் லைமயாக ஆட் ெசய்ய அமக்கப் பவார்கள் .

 பிரபஞ்சத்ற்கான
ேதவைடய வார்த்ைதகள் —
அத்யாயம் 4
எனக் ன் ஊயம் ெசய் ம் என் ஜனங் கள் அைனவம்
கடந்த காலத்ைதப் பற்ச் ந்த்ப் பார்க்க ேவண்ம் : என் ¡தான
உங் கள் அன் ய்ைமயற்றதாக இந்ததா? என் னிடத்ல் உங் கள்
விவாசம் ய் ைமயானதாகம்  மனடம் இந் ததா?
என்ைனப் பற்ய உங் கள் அ உண்ைமயாக இந்ததா? உங் கள்
இதயங் கக்ள் நான் எவ் வள இடத்ைதப் பித்ந்ேதன் ?
நான் உங் கள் இதயங் கைள வமாக நிரப் பிேனனா? என்
வார்தை
் தகள் உங் கக்ள் எந்தளவிற் நிைறேவன? என் ைன
ஒ ட் ட ாள் என் கதா¥ர்கள் ! இந் த விஷயங் கள் எனக்
ற் ம் ெதளிவாகப் லப் பன் றன! இன் , என் இரட் ப்
பின் ரல் உச்ச ரிக் க ப் பவதால் , என் ¡தான உங் கள் அன் 
தளேவம் அகரித்  ள் ளதா? என்¡தான உங் கள் விவா
சத்ன் ஒ ப ய் ைமயைடந்  ள் ளதா? என் ைனப் பற் ய
உங் கள் அ ஆழமைடந்  ள் ளதா? கடந் த காலத் ல் வழங்
கப் பட் ட கழ் இன்  உங் கள் அக் உயான அத்தளம்
அைமத் க் ெகாத்ததா? உங் கக்ள் எந்தளவிற்  என் ஆவி
ஆக்  ரத் ள் ள? என உவம் உங் கக்  ள் எவ் வள
இடம் பித்  ள் ள? என வார்தை
் தகள் உங் கக்ள் தாக்
கத்ைத ஏற் ப த்ள் ளனவா? உங் கள் அவமானத்ைத மைறக்க
உங் கக்  எங் ம் இடல் ைல என்  நீ ங் கள் உண் ைமயி
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ேலேய நிைனக்  ³ர்க ளா? நீ ங் கள் என் ஜனங் களாக இக் க த்
தயற் ற வர்க ள் என்  நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய நம் ³ர்
களா? ேமேல உள் ள ேகள் விகைள நீ ங் கள் ற்  ம் ெபாட்
பத் த வில் ைல எனில் , நீ கலங் ய நீ ரில் ¡ன் பிக்  றாய்
என்பைதம் , எண்ணிக்ைகைய அகரிக் க மட்  ேம நீ இக்
றாய் என்பைதம் , நான் ன்னேர ¥ர்ம ானித்த ேநரத்ல் நீ
நிச்ச யமாக அகற் ற ப் பட்  , இரண் டாவ  ைறயாகப் பாதா
ளத்  ற்  ள் தள் ளப் பவாய் என் பைதம் இ  காட் ற.
இைவ என எச்ச ரிக்ைக வார்தை
் தகள் , இவற் ைற இலவாக
எத்  க் ெகாள் ம் எவம் என நியாயத்¥ ர்ப் பால் தாக்க ப்
பவார்கள் , ேம ம் நியக் க ப் பட் ட ேநரத்  ல் ேபரைவச்
சந்ப் பார்கள் . இ அப் பத்தாேன அல் லவா? இைத விளக்
வதற்  நான் இன் ம் உதாரணங் கைள வழங் க ேவண்மா?
உங் கக் ஒ ன்மாரிைய வழங் க நான் இன் ம் ெதளி
வாகப் ேபச ேவண் மா? ஷ் க் க த் வங் ய காலத்  
ந்  இன் வைர, அேநகர் என் வார்தை
் தகக் க் ழ் ப் ப
யாமல் , என ¡ட் ப ின் பாைதயிந்  நீ க்க ப் பட்  ெவளி
ேயற் ற ப் பட் க் றார்கள் ; இயில் , அவர்களின் சரீ ர ங் கள்
அந் , அவர்களின் ஆவிகள் பாதாளத்ற்ள் வீசப் பன் றன,
இன் ம் அைவ கைமயான ட் ப் க் உள் ளாக்கப் பன்
றன. அேநகர் என் வார்தை
் தகைளப் பின்பற் யிக் றார்கள் ,
ஆனால் அவர்க ள் என் ஞானத்  ற்  ம் ெவளிச்ச த்  ற்  ம் எ
ராகச் ெசன் விட் டனர், இவ் வா என்ைன ஒக்  த் தள் ளி,
சாத்தானின் ராஜ் யத்ற் ள் ெசன் , என்ைன எர்ப்பவர்களில்
ஒவராக மாவிட் டார்கள் . (இன்  என்ைன ேநரயாக எர்ப்
பவர்கள் அைனவம் என் வார்தை
் தகளின் ஆழமற் ற விஷயங்
கைள மட் ேம கைடப் பித் , என் வார்தை
் தகளின் சாராம் சத்
ற்  க் ழ் ப் பய மக்றார்கள் .) ேநற்  நான் ேபய வார்த்
ைதகைள ெவ மேன ேகட் டவர்க ள் மட் ம் இக்  றார்க ள் ,
அவர்கள் கடந்த காலத்ன் “ப் ைபகைள” ைககளில் ெகாண்
இன்ைறய “விைளெபாட் கைள” ெபாக்ஷமாகக் கத மக்
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றார்க ள் . இந் த ஜனங் கள் சாத் த ானால் ைறபிக் க ப் பட் ட
ேதா மட்  மல் லாமல் , நித்ய பாவிகளாகம் , என் சத்  க்
களாகம் மாவிட் டார்கள் , அவர்கள் என்ைன ேநரயாக எர்க்
றார்கள் . அத்தைகயவர்கள் என் ேகாபத் ன் உச்ச த் ல் என்
நியாயத்¥ர்ப்பின் ெபாள் களாக இக்றார்கள் , இன் ம் அவர்
கள் டர்களாக, இண்ட நிலவைறகக்ள் இக்றார்கள்
(அதாவ, அத்தைகய ஜனங் கள் சாத்த ானால் கட்  ப் பத்த ப்
பம் அய பிேரதங் களாக இக்றார்கள் ; அவர்கள கண்
கள் என்னால் மைறக்கப் பட் ள் ளதால் , நான் அவர்கைளக் 
டர்கள் என்ேறன் ). உங் கள் சான் றாதாரத்ற்  ஒ எத்  க்
காட்  வழங் வ நல் ல, இதன் ¤லம் நீ ங் கள் கற் க்ெகாள்
ளலாம் .
பன் ப் பின் ப, நீ ங் கள் அவைடய வரலாற் ைற
ம் , அவைனப் பற் ய ல கைதகைளம் ல் யமற் ற ைவ
என் ம் யதார்த் த த்  ற்  அப் பாற் ப ட் டைவ என் ம் நிைனப்
பீரக
் ள் . அவன்  வயந்ேத அவன ெபற் ேறாரால் கற்
பிக் க ப் பட் டான், என் வைனப் ெபற் ற ான் , என் ன்த் த
ன் விைளவாக அவன் எனக் த் ேதைவயான றைமையப்
ெபற்  ந் த ான் . அவ ைடய 19 வயல் , அவன் வாழ் க்ைக
ையப் பற்  ய பல் ேவ  த் த கங் கைளப் பத் த ான் ; ஆகேவ,
அவைடய றைம காரணமாகம் , என் ெதளிபத்தல் மற்ம்
ெவளிச்சத்ன் காரணமாகம் , அவன் ஆன்¡க விஷயங் கைளப்
பற் ல ·ண்ணவால் ேபச ந்த  மட் மல் லாமல் , என
ேநாக்க ங் கைளம் ரிந்  ெகாள் ள ந் த  என் பைதப் பற் 
நான் விரிவாகப் ேபசத் ேதைவயில் ைல. நிச்ச யமாக, இ உள்
மற்ம் ெவளிப் ற காரணிகளின் கலைவைய தவிர்க்கவில் ைல.
ஆயிம் ட, அவன ஒ ைறபா என்னெவன் றால் , அவ
ன றைமகள் காரணமாக, அவன் ெபம் பா ம் வாய் ெசால்
வீரனாகம் தற்கழ் ச
் ெகாண்டவனாகம் இந்தான் . இதன்
விைளவாக, அவன ழ் ப் பயாைம காரணமாக—ழ் ப் பயா
ைமயின் ஒ ப பிரதான தைர ேநரயாக பிரநித் 
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வப் பத்யதாம் . நான் தல் ைறயாக மாம் சமாக மாய
ேபா, அவன் என் ைன ¡வதற்கான எல் லா யற்கைளம்
ெசய் தான் . என் வார்தை
் தகைள அயாதவர்க ளில் அவ ம்
ஒவனாக இந்தான், அவைடய இதயத்ல் இந்  என்
இடம் ஏற் க னேவ மைறந் விட் ட . அத் த ைகயவர்க ள் என்
ெதய் வ ீக த் த ன்ைமைய ேநரயாக எர்க்  றார்க ள் , என்னால்
தாக்கப் பறார்கள் , ேம ம் இயில் தைல னிந்  தங் கள்
பாவங் கைள ஒப் க்ெகாள் றார்கள் . ஆைகயால் , அவைடய
வ வான விஷயங் கைள நான் பயன் பத்யபின் , அதாவ,
அவன் ஒ ப் பிட் ட காலம் எனக் க் ரிைய ெசய் த பின் ,
அவன் ¡ண்ம் தன பைழய வகக்ச் ெசன் றான் , ேம ம்
அவன் என் வார்தை
் தகக் ேநரயாகக் ழ் ப் பயவில் ைல
என்றா ம் , அவன் என் உள் வகாட் த க்ம் ெதளிபத்
த க்ம் ழ் ப் பயவில் ைல, இதனால் அவன் கடந் த காலத்
ல் ெசய் தெதல் லாம் பயனற் றதாய; ேவ வார்தை
் தகளில்
வதானால் , அவன் ேபய மைமயின் ரீ ட ம் ெவற்  ச்
ெசாற் களாக மாய, இ அவன ெசாந் த க் கற் ப ைனயின்
விைளவாம் , ஏெனன் றால் இன்ம் அவன் என் நிபந் தைன
களின் ைறப் பிப் பிற் ள் என் நியாயத் ¥ ர்ப் க் உட் பத்
தப் பறான்.
ேமேலள் ள எத் க் க ாட் ல் இந்  பார்தே
் தாேமயா
னால் , யார் என்ைன எர்க்றார்கேளா (என் மாம் ச உவத்ைத
மட் மல் ல, க க்  யமாக, என் வார்தை
் தகைளம் , என்
ஆவிையம் —அதாவ, என் ெதய் வீகத்தன்ைமைய எர்ப்ப ),
அவர்கள் என் நியாயத்¥ ர்ப்ைப அவர்களின் மாம் சத்ல் ெப
றார்கள் . என் ஆவி உன் ைன விட்  விலம் ேபா, நீ ழ் ேநாக்
ச் சரிந்  , ேநரயாகப் பாதாளத்ற் ள் இறங் றாய் . உன்
மாம் ச உடல் யில் இந் த ா ம் , நீ மனேநாயால் பாக்
கப் பட் டவைனப் ேபான் றவன் : நீ உன் நியாயத் ைத இழந் ,
உடனயாக ஒ பிேரதமாக உணர்றாய் , அதாவ உன் மாம்
சத்ைதத் தாமதன்  த் க்கட் ட என்னிடம் ெகஞ் றாய் .
35

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ஆவிையக் ெகாண் க்  ற உங் களில் அேநகர் இந் த ச் ©ழ் நி
ைலகைளப் பற் ஆழ் ந்த ரிதைலக் ெகாண்ள் ளர
ீ க
் ள் , ேம ம்
விரிவாக நான் ெசால் லத் ேதைவயில் ைல. கடந் த காலத்  ல் ,
நான் சாதாரண மனிதத்தன் ைமயில் ரிைய ெசய் தேபா, அேந
கர் ஏற்கனேவ என் ேகாபத்ற் ம் மகத் வத்ற் ம் எராகத்
தங் கைள அளவிட் க் ெகாண்டனர், ஏற்ெகனேவ என ஞானத்
ைதம் மனநிைலையம் தள அந்க்றார்கள் . இன் ,
நான் ெதய் வீகமாக ேநரயாகப் ேபேறன் , ெசயல் பேறன்,
இன்ம் லர் என் ேகாபத்ைதம் நியாயத்¥ர்ப்ைபம் தங் கள்
கண்களால் பார்ப் பார்கள் ; ேம ம் , நியாயத்¥ ர்ப் பின் கத்ன்
இரண்டாம் பாகத்ன் க்ய ரிைய என் னெவன் றால் , என்
ஜனங் கள் அைனவேம மாம் சத் ல் என் ரிையகைள ேநர
யாக அந்  ெகாள் வ ம் , உங் கள் அைனவைரம் என்
மனநிைலைய ேநரயாகப் பார்கக
் ைவப் ப ம் ஆம் . ஆயிம் ,
நான் மாம் சத்ல் இப் பதால் , நான் உங் கள் பலவீனங் கைள
எண்ணிப் பார்க்  ேறன் . நீ ங் கள் உங் கள் ஆவி, ஆத்ம ா மற்  ம்
சரீரத்ைத விைளயாட் ப் ெபாளாகக் க, எந்தச் ந்தைனம்
இல் லாமல் அவற் ைறச் சாத்தாக் அர்ப்பணிக்க மாட் §ர்கள்
என் பேத என் நம் பிக்ைக ஆம் . உங் களிடம் உள் ள அைனத்
ைதம் ெபாக்ஷமாக ைவத்ப் ப  நல் ல, அவற் ைற ஒ
விைளயாட் டாகக் கதக்  டா, ஏெனன் றால் இ ேபான் ற
விஷயங் கள் உங் கள் தைலெயத்டன் ெதாடர்ைடயைவ. என்
வார்தை
் தகளின் ெமய் யான அர்தத
் த்ைத உங் களால் உண்ைமயில்
ரிந் ெகாள் ள றதா? என் ெமய் யான உணர்கைள உங்
களால் கத்ல் ெகாள் ள இய மா?
பரேலாகத் ள் ள ஆர்வ ாதங் கக் ஒத்க்ற யி
ள் ள என் ஆர்வ ாதங் கைள அபவிக் க உங் கக் விப்
பமா? உங் கள் வாழ் கை
் கயில் கம் மப் க்க மற்ம் அர்த்
தள் ள விஷயங் களாக என் ைனப் பற் ய ரிதைலம் , என்
வார்தை
் தகளின் இன் பத்ைதம் , என்ைனப் பற்ய அைவம்
ெபாக்  ஷமாக ைவத்  க் க உங் கக்  விப் பமா? உங் கள்
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ெசாந் த எர்ப ார்ப் கைள எண்ணிச் ந் க்க ாமல் , உங் களால்
ெமய் ய ாகேவ உங் கைள என் னிடம் ைமயாகச் சமர்ப் பிக்க
இய மா? ஓர் ஆட் ைடப் ேபால என் னால் நீ ங் கள் வநடத்தப் ப
டம் , ெகால் லப் படம் உங் களால் ெமய் ய ாகேவ உங் கைள
அமக்க இய மா? இேபான் ற விஷயங் கைள அைடயக்
ய றன் ெகாண்டவர்கள் உங் களில் யாராவ இக்றார்
களா? என்னால் ஏற்  க்ெகாள் ளப் பட் , என் வாக்  தத் த ங் க
ைளப் ெப பவர்க ள் அைனவம் என் ஆர்வ ாதங் கைளப்
ெபறார்கள் என்  இக்ேமா? இந்த வார்தை
் தகளிந் 
நீ ங் கள் எைதேயம் ரிந்  ெகாண்§ர்களா? நான் உங் கைளச்
ேசாத் த ால் , நீ ங் கள் ெமய் ய ாகேவ உங் கைள என் ேதவ ட்
டத்ல் ஈபத்த இய மா, ேம ம் இந்தச் ேசாதைனகக்
மத்  யில் , என் ேநாக் க ங் கைளத் ேத, என் இதயத் ைதப்
ரிந் ெகாள் ள மா? நீ உக் க மான பல ெசாற் க ைளப்
ேபசேவண்ம் என் ேறா அல் ல பல உற்சாகமான கைதகைளச்
ெசால் லேவண் ம் என் ேறா நான் விம் பவில் ைல; மாறாக,
உன் னால் எனக் ச் றந் த சாட்  ெகாக்க ம் என் ம் ,
உன் னால் ைமயாகம் ஆழமாகம் யதார்த் த த்  ற்  ள்
·ைழய ம் என் ம் நான் ேகட் க்ெகாள் ேறன். நான்
ேநரயாகப் ேபசவில் ைல என் றால் , உன் ைனச் ற்  ள் ள
அைனத்ைதம் நீ ைகவிட்  , நான் உன்ைனப் பயன் பத்க்
ெகாள் ள நீ என்ைன அமப் பாயா? எனக்த் ேதைவப் பம்
உண்ைம இ அல் லவா? என் வார்தை
் தகளில் உள் ள அர்தத
் த்ைத
யார் ரிந் ெகாள் ள ம் ? ஆயி ம் ட, இனிம் என்
வார்தை
் தகளின் தவறான ரிதனால் நீ ங் கள் பாரமைடயக்
டா என்ம் , உங் கள் பிரேவசத்ல் நீ ங் கள் கவனமாக இக்க
ேவண்ம் என்ம் , என் வார்தை
் தகளின் சாராம் சத்ைதப் ரிந்
ெகாள் ள ேவண்ம் என்ம் நான் ேகட் க்ெகாள் ேறன் . இ
என வார்தை
் தகைளத் தவறாகப் ரிந் ெகாள் வந் ம் ,
என் அர்தத
் ம் த்த் ெதளிவாகத் ெதரியாமப் பந் ம் ,
இதனால் என ஆைகக் கட் டைளகைள ¡வந் ம்
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உங் கைளத் தக்ம் . உங் கக்கான என ேநாக்கங் கைள என்
வார்தை
் தகளில் இந்  நீ ங் கள் ரிந் ெகாள் வீர க
் ள் என் 
நம் ேறன். உங் கள் ெசாந் த எர்ப ார் கைளப் பற்  ேம ம்
ந் க் க ா¥ர்கள் , எல் லாவற்  ம் ேதவனின் ட் டங் கக் க்
ழ் பய நீ ங் கள் எனக் ன் பாகத் ¥ர்ம ானித்த ப ெசயல் ப
ங் கள் . என் வீட்க்ள் நிற் ப வர்கள் அைனவம் தங் களால்
ந் தவைரச் ெசய் ய ேவண்ம் ; யில் என ரிையயின்
கைடப் பக் நீ உன் னில் றந் தைத வழங் க ேவண்ம் .
இேபான்ற விஷயங் கைள கைடபிக்க நீ ெமய் யாகேவ விம்
றாயா?
பிப் ரவரி 23, 1992

 பிரபஞ்சத்ற்கான
ேதவைடய வார்த்ைதகள் —
அத்யாயம் 5
என் ஆவியின் ரல் என் மனநிைலயின்  ெவளிப் பா
டாம் . உங் கக் ப் ரிறதா? இந் த விஷயத்ல் ெதளிவாக
இல் லாவிட் ட ால் அ என் ைன ேநரயாக எர்ப் பதற்  ஒப்
பாம் . இதற்ள் அடங் ள் ள க்யத்வத்ைத நீ ங் கள் ெமய்
யாகேவ பார்த் ¥ ர்களா? உங் கக் க ாக நான் எவ் வள யற்
ைய, எவ் வள சக்ையச் ெசலவிேறன் என்  உண்ைம
யிேலேய உங் கக் த் ெதரிமா? நீ ங் கள் என் ன ெசய் ¥ ர்கள் ,
எனக் ன் எப் ப நடந்  ெகாண்§ர்கள் என் பைத மனம்
றந்  ெசால் ல உண் ைமயிேலேய உங் கக்  த் ைதரியம்
உண்டா? என் கத்ற்  ன் பாகேவ நீ ங் கள் உங் கைள என்
ஜனங் கள் என் நீ ங் கேள அைழத்  க் ெகாள் ம் ணி உங்
களிடம் உள் ள—உங் கக் ெவட் க ம் ைடயா, அதற்  ம்
ழாக, எந் த உணர் ம் ைடயா! விைரவில் அல் ல அப்
பால் , உங் கைளப் ேபான் றவர்கள் என வீட் ந்  ெவளி
ேயற் ற ப் பவார்கள் ! நீ ங் கள் எனக் சாட் யமாக இந் ¥ ர்கள்
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என்பைதக் கக் ெகாண் பைழய ேபார்சே
் சவகராக என் 
டன் வர ேவண்டாம் ! இ, மனிதலத்  க் ச் ெசய்  ம் றன்
ெகாண்ட ஒ விஷயம் தானா? உன ேநாக்கங் கள் மற்ம் உன
க்ேகாள் களில் எம் ஞ்  இக்கவில் ைல என் றால் , நீ
நீ ண் ட காலமாக ேவ  பாைதயில் ெசன் ப் பாய் . மனித
இதயத்ல் எவ் வள ைவத்க்க ம் என்  எனக் த்
ெதரியா என் நிைனக்றாயா? இந்த ேநரத்ந் , எல் லா
விஷயங் களி ம் , நீ நைடைறயின் யதார்த்த த்ற் ள் பிரேவ
க் க ேவண் ம் ; கடந் த காலங் களில் நீ ெசய் த ைதப் ேபால,
வீணான ேபச் மட்  ம் ேபவ இனிேமல் உன் ைனப் பா
காக்க ா. கடந் த காலத்ல் , உங் களில் ெபம் பாேலார் என
ைரயின் ழ் ஒட்  ண்ணிகளாக இக் க ந் த ; இன் 
நீ ங் கள் உயாக நிற்க ற என் ப என் வார்தை
் தகளின்
¥விரத்னால் தான். நான் ேதாராயமாகம் ேநாக் க ன் ம்
ேபேறன் என் நீ நிைனக் றாயா? சாத்  யேம இல் ைல!
நான் ேமேலயிந்  எல் லாவற் ைறம் பார்க் ேறன் , ேமேலயி
ந்  எல் லாவற்  ன் ¡ம் ஆக் க ம் ெச த்  ேறன் . அேத
ேபால் , யின் ¡ என் இரட்  ப் ைப அதற்  ரிய இடத்ல்
ைவத்க்  ேறன் . நான் கவனிக் க ாத ஒ கணம் இல் ைல,
என் ரகய இடத்  ந்  , மனிதர்களின் ஒவ் ெவா அைச
ைவம் அவர்கள் ெசால் ம் மற்  ம் ெசய்  ம் எல் லாவற் ைற
ம் நான் கவனிக்ேறன் . மனிதர்கள் எனக்த் றந்த த்தகங் கள் :
நான் ஒவ் ெவாவைரம் மற்ம் அைனவைரம் பார்க்ேறன்
மற்  ம் அேவன் . இரகய இடம் என் வாசஸ்தலம் , மற்  ம்
பரேலாகத்ன் ப் ெபட் டகம் நான் பத்க் ம் பக்
ைகயாம் . சாத்த ானின் சக்கள் என் ைன அைடய யா,
ஏெனன்றால் நான் மகத் வம் , நீ  மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்பினால்
நிைறந்  க்  ேறன் . ஒ விளக் க யாத இரகயம் என்
வார்தை
் தகளில் அடங் ள் ள. நான் ேபம் ேபா, நீ ங் கள்
ழப் பத்  ல் ¤ழ் , அப் ேபாதான் தண்ணீ ர ில் எயப் பட் ட
பறைவகள் ேபால ஆவிவீரக
் ள் , அல் ல பயந் ேபான ழந்
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ைதகள் ேபால, எம் ெதரியாதவர்கள் ேபாலத் ேதான் வீரக
் ள் ,
ஏெனன்றால் உங் கள் ஆவி ந் க் க இயலாத ஒ நிைலக்
வீழ் ந்  விட் ட . ரகய இடம் என் வாசஸ்தலம் என்  நான்
ஏன் ெசால் ேறன் ? என வார்தை
் தகளின் ஆழமான அர்த்த ம்
உனக் த் ெதரிமா? மனிதர்கள் மத்  யில் என் ைன அந் 
ெகாள் ம் றன் ெகாண்டவர்கள் யார்? தங் கள் தந்ைதையம்
தாையம் அந் ப் பேபால என் ைன அந்  ெகாள் ம்
றன் ெகாண் டவர்க ள் யார் ? என் வாசஸ் தலத்  ல் இந் 
ெகாண், நான் உன் னிப் பாகக் கவனிக்  ேறன் : யி ள் ள
எல் லா ஜனங் கம் “உலைகச் ற்  ம் பயணம் ” ெசய் வ 
பற்  ப் பரபரப் பாக இக்  றார்க ள் , ன் ம் பின் மாக
விைரந்  ெசல் றார்கள் , இைவ அைனத்ேம அவர்களின் வி
மற்ம் அவர்களின் எர்காலத்ற்காகத்தான் . என் ராஜ் யத்ைதக்
கட் ெயப் பத் தன சக் ையக் ெகாக் க ந் த ா ம் ட,
¤ச் விம் அளக்கான ரமம் ேமற்ெகாள் ளம் ட ஒவர்
இல் ைல. நான் மனிதர்க ைள ஷ் த்ேதன் , அவர்க ைளப்
பலைற உபத் ரவத்ந்  ¡ட் க் ேறன் ; இப் ப ிம் ,
இந்த மனிதர்கள் அைனவேம நன்யற்றவர்கள் : என் இரட் ப்
பின் அைனத்  சம் பவங் கைளம் அவர்களில் ஒவரால் ட
கணக்  ட யா. உலகத்ைத உவாக்  யந்  இன் 
வைர இ பல ஆண்களாக—பல ±ற்றாண்களாக இப் பேய
உள் ள; நான் பல அற்  தங் கைளச் ெசய் க்  ேறன் , என்
ஞானத்ைதப் பல ைற ெவளிப் பத்யிக் ேறன் . ஆயிம்
ட, மனிதர்கள் மனநலம் பாக்க ப் பட் டவர்கைளப் ேபாலேவ
அ ழம் பியவர்களாகம் , உணர்ச
் யற்றவர்களாகம் இக்
றார்க ள் , என் விவகாரங் கக்  ச் ெசவிசாய் க்  ம் ேநாக் க ம்
தளம் இன்  ல சமயங் களில் காட் ல் ரண் ஓம்
கங் கைளப் ேபால இக்றார்கள் . பல ைற, நான் மனி
தர்கக் மரண தண்டைன வழங் ள் ேளன் , அவர்கள் மரிக்
ம் பக் மரண தண்டைன வித்  ள் ேளன் , ஆனால் என
நிர்வ ாகத் ட் டத்ைத யாரா ம் மாற் ற யா. ஆைகயால் ,
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என் ைககளில் , மனிதர்க ள் தாங் கள் ஒட் க்ெகாண் க்  ம்
பைழய விஷயங் கைளத் ெதாடர்ந்  ெவளிப் பத்  றார்க ள் .
என ரிையயின் பகளின் காரணமாக, ஒ ெபரிய ம் பத்
ல் பிறந்  , ரந் த , நடத்ைத ெகட் ட , இந் த , ழ் த்த ரமான
மனிதர்களான உங் கைள நான் ¡ண்ம் ஒைற ¡ட் க்
ேறன்.
என ட் ட டப் பட் ட ரிைய ஒ கணம் ட இயங் 
வல் நித்த ம் இன்  ன் ேனாக் விைரற. ராஜ் யத்ன்
காலத்ற்  நகர்ந்  , என் ஜனங் களாக உங் கைள என் ராஜ் யத்
ற் ள் ெகாண் ெசன்றபின் , நீ ங் கள் ெசய் ய ேவண்ய என
மற் ற ேகாரிக்ைககள் உள் ளன; அதாவ, இந் த கத்ைத நான்
ஆைக ெசய் வதற்கான சட் டட் டங் களின் சாசனத்ைத உங் கள்
ன் பிரகடனப் பத்ேவன் :
நீ ங் கள் என் ஜனங் கள் என்  அைழக் க ப் பவதால் , உங் க
ளால் என் நாமத்ைத மைமப் பத்த ம் ; அதாவ, ேசாத
ைனயின் மத்  யில் சாட் யம் அளிக் க ம் . யாராவ 
என்ைன இனிய ெசாற் களால் ஏமாற் , என்னிடந்  உண்
ைமைய மைறக்க யன் றால் , அல் ல என் க்ப் பின்
னால் அவமானகரமான நடவக்ைககளில் ஈபட் ட ால் , அத்த
ைகயவர்கள் எந்த விவிலக்ம் இல் லாமல் , நான் அவர்கைளக்
ைகயாள் வதற் க ாகக் காத்  க்  ம் பக்  , ரத் த ப் பட்  என்
வீட் ந்  அகற் ற ப் பவார்க ள் . கடந் த காலங் களில் என்
னிடம் விவாசமற் றவர்களாகம் , வாரிரிைமக் ஒவ் வாதவர்
களாகம் இந் தவர்கள் , ெவளிப் பைடயாக என் ைன நியாயந்
¥ர்கக
் இன் ¡ண்ம் எந்தவர்கள் —அவர்கம் என் வீட்ைட
விட்  விரட் டப் பவார்கள் . என் ஜனங் களாக இப் பவர்கள்
ெதாடர்ந்  என் பாரங் கைளக் கத் ல் ெகாள் ள ேவண்ம் ,
அேத ேபால் என் வார்தை
் தகைள அயம் நாட ேவண்ம் .
இேபான் றவர்கக் மட் ேம நான் பிரகாசத்ைதத் தேவன்,
அவர்கள் நிச்சயமாக என் வகாட் த ம் பிரகாசத்ன் ம்
வாழ் வார்கள் , ஒேபாம் ட் ைசைய எர்ெகாள் வல் ைல. என்
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பாரங் கைளக் கத்ல் ெகாள் ளத் தவயவர்கள் , தங் கள் ெசாந்த
எர்காலங் கைளத் ட் டவல் கவனம் ெச த்றவர்கள் —
அதாவ, என் இதயத்ைதத் ப் ப் பத்  வைதத் தங் கள்
ெசயல் களின் ேநாக்க மாகக் ெகாள் ளாதவர்கள் , அதற்  மாறாக
இலவசச் ச ைககைளத் ேதேவார்— இந் த ப் பிச்ைசக் க ாரர்
ேபான் ற வன்கைளப் பயன் பத்  வதற்  நான் ற்  ம்
மக்  ேறன், ஏெனன்றால் அவர்கள் பிறந் த காலத்ந்ேத,
என் பாரங் கைளக் கத்  ல் ெகாள் வதன் அர்த் த ம் என் ன
ெவன் அவர்கக் எம் ெதரியா. அவர்கள் இயல் பான
அ இல் லாதவர்க ள் ; அத் த ைகய ஜனங் கள் ¤ைளயின்
“ஊட் டச்சத் க் ைறபாட் டால் ” பாக்கப் பட் ள் ளனர், ேம ம்
ல “ஊட் டச்சத்க்காக” வீட்ற்ச் ெசல் ல ேவண்ய அவய
மாயிக்ற. அத்தைகயவர்களால் எனக் எவ் விதப் பயம்
இல் ைல. என் ஜனங் கள் மத்யில் , எல் ேலாம் என்ைன அவ
ஒ கட் ட ாயக் கடைமயாகக் கதப் ப வ  வைரக் ம்
பார்க்கப் படேவண்ம் , அதாவ ப் ப , உத் வ, மற் ம்
ங் வ ேபான் றைவ, எப் ப ஒ கணம் ட மறக்க யாத
ஒன்றாக இக்றேதா அேபால, அதனால் இயில் என் ைன
அவ சாப் பிவைதப் ேபாலேவ பழக்க மாவிம் —நீ ங் கள்
ரமன், நைடைறயில் ைகைறப் பழக் க த்ல் அைதச்
ெசய் வீரக
் ள் . நான் ேபம் ெசாற்கைளப் ெபாத்தவைர, ஒவ்
ெவான்ம் ந் த விவாசத்  டன் எத்  க்ெகாள் ளப் பட் 
ைமயாகத் தன் மயமாக்கப் பட ேவண்ம் ; அல் எந்தெவா
ஏேனாதாேனாெவன் ற அைர நடவக்ைககம் இக் க 
யா. என் வார்தை
் தகளில் கவனம் ெச த்தாத எவம் என் ைன
ேநரயாக எர்ப் பதாகக் கதப் பவார்கள் ; என் வார்தை
் தக
ைளப் க்க ாத, அல் ல அவற் ைற அய ற் ப டாத எவம்
என் ¡ கவனம் ெச த் த வில் ைல என்  கதப் பவார்க ள் ,
ேம ம் ேநரயாக என் வீட்ன் கதக் அப் பால் ைடத்ெத
யப் பவார்கள் . இ ஏெனன் றால் , கடந் த காலத்ல் நான்
ள் ள ேபால் , நான் விம் வ ஏராளமான ஜனங் கைள
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அல் ல, ஆனால் றப் பானவர்கைளேய. ஒ ± ேபரில் , ஒேர
ஒவர் மட் ேம என் வார்தை
் தகளின் ¤லம் என் ைன அந் 
ெகாள் ள ந்தால் , அந்த ஒவக்ப் பிரகாசத்ைதம் ெவளிச்
சத்ைதம் அளிப் பல் கவனம் ெச த்ம் பக். மற்ற அைன
வைரம் நான் விப் பத்  டன் க்  எந்  விேவன் . இ
ந் , அக எண்ணிக்ைகயில் உள் ளவர்கள் மட் ேம என் ைன
ெவளிப் பத் எனக்காய் வாழ ம் என் ப உண்ைமயல் ல
என் பைத நீ ங் கள் காணலாம் . நான் விம் வ ேகாைமேய
(விைதகள் ைமயாக இல் லாவிட் டா ம் ) கைளகைள அல் ல
(விைதகள் ேபாற்றத்தக்க அளக் ைமயாக இந்தா ம் ட).
ேதவைதப் ெபாட் பத்தாமல் , மாறாக மந்தமான ைறயில்
நடந் ெகாள் பவர்க ைளப் ெபாத் த வைர, அவர்க ள் தங் கள்
விப் பப் ப ெவளிேயற ேவண்ம் ; அவர்கள் ெதாடர்ந்  என்
நாமத்ற் அவமானத்ைதத் ெகாண்வரக்டா என் பதற்காக
நான் அவர்கைள இனி பார்க்க விம் பவில் ைல. என ஜனங்
களிடம் நான் ேகாவைதப் ெபாத்தவைர, நான் இப் ேபாேத
இந் த க் கட் டைளகைள நித் , ©ழ் நிைலகள் எவ் வா மா
ன்றன என்பைதப் ெபாத்  ேம ம் தைடகைள விக் க க்
காத்ப் ேபன்.
கடந் த நாட் களில் , ெபம் பான் ைமயான ஜனங் கள் ஞானத்
ன் ேதவன் நாேனதான் , மனிதர்களின் இதயங் கைள ஆழ
மாகக் கண் ட ேதவன் நாேனதான் என்  நிைனத் த ார்க ள் ;
இப் பிம் , இ ேமேலாட் டமான ேபச். மனிதர்கள் என் ைன
உண்ைமயாக அந்  ந் த ால் , அவர்கள் அவசர அவசரமாக
கைள எக்க ேவண்ம் என்  கத மாட் டார்கள் , அதற்
ப் பலாக என் வார்தை
் தகளின் ¤லம் என் ைன அந் 
ெகாள் ள யன் ப் பார்கள் . என் ெசயல் கைள உண்ைமயிேலேய
பார்த்த ஒ கட் டத்ற்  அவர்கள் வந் தேபாதான் என் ைன
ஞானள் ளவர் மற்  ம் அற்  தமானவர் என் அைழக்க த் த
யாவார்கள் . என் ைனப் பற்ய உங் கள் அ கம் ஆழமற்
ற. கங் கள் வம் , பலர் இத்தைன ஆண்க் காலங் களாக
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எனக்  ச் ேசைவ ெசய் க்  றார்க ள் , என் ெசயல் கைளப்
பார்த்  , உண்ைமயிேலேய என்ைனப் பற்  ஏதாவ ெதரிந்
ெகாள் றார்கள் . இந் த க் காரணத்ற் க ாக, அவர்கள் எப் ேபா
ேம என் நித்த ம் ழ் ப் பத ள் ள இதயத்ைதக் ெகாண்
ந் தார்கள் , என் கால் தடங் கைளத் ேதவ எவ் வள கனம்
என்பதன் காரணமாக என் ைன எர்க
் ம் ைறந்தபட் ச ேநாக்
கத்ைதக்டக் ெகாண்க்கத் ணியவில் ைல. இந்த ஜனங் கள்
மத்  யில் என வகாட் தல் இல் லாந் த ால் , அவர்க ள்
கண்¤த்தனமாகச் ெசயல் படத் ணிய மாட் ட ார்கள் . ஆைக
யால் , பல வட அபவங் கடன் வாழ் ந் த பின் னர், அவர்
கள் என்ைனப் பற்ய அவின் ஒ பையப் ெபாைமப் ப
த், என்ைன ஞானள் ளவர், அற்தமானவர், ஆேலாசைனக்
கர்தத
் ா, என் வார்தை
் தகள் ஓர் இறம் கக்ள் ள பட் டயம்
ேபான் றைவ, என் ெசயல் கள் ெபரியைவ, வியக் க ைவக்  ம்
மற்  ம் அசயமானைவ, நான் மகத்  வத்  ல் அணிவிக் க ப்
பட்  இக்  ேறன் , என ஞானம் ஆகாயவிரிைவம் மற் ற
·ண்ணகைளம் விட உயர்ந் த  என்  அைழன் றனர்.
ஆயிம் , இன், என்ைனப் பற் ய உங் கள் அ அவர்கள்
ேபாட் ட அஸ்பாரத்ைத அப் பைடயாகக் ெகாண்ட, எனேவ
உங் களில் ெபம் பான் ைமயானவர்கள் —ளிகள் ேபால—அவர்
கள் ேபய வார்தை
் தகைளேய உச்சரிக்³ர்கள் . நீ ங் கள் என் ைன
அந்த வ எவ் வள ஆழமற்ற என் பைதம் , உங் கள் “கல் வி”
எவ் வள ேமாசமான என் பைதம் நான் கணக்  ல் எத்
க்ெகாள் ம் காரணத் த ால் தான் நான் உங் கைள இவ் வள
ட் ைசயிந்  காப் பாற் ேனன் . அப் பயிந் ம் , உங் களில்
ெபம் பான் ைமயினர் உங் கைள இன்ம் அயவில் ைல, அல்
ல உங் கள் ெசயல் களில் நீ ங் கள் ஏற் கனேவ என் த்த த்ைத
விம் பியிக்  ³ர்க ள் , இந் த க் காரணத்  ற் க ாக நியாயத் ¥ ர்ப்
பிந்  தப் பித்  விட் §ர்க ள் ; அல் ல, மாம் சமாக மாய
பிற, மனிதலத்ன் ெசயல் கைளக் கண்காணிப் பைத நான்
ற்  மாக இழந்  விட்ேடன் , இந் த க் காரணத்  னால் நீ ங் க
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ம் ட் ைசயிந்  தப் பித்  விட் §ர்க ள் ; அல் ல நீ ங் கள்
நம் ற ேதவன் பிரபஞ் சத்  ன் பரந் த ெவளிகளில் இல் ைல
என்  நிைனக்  ³ர்க ள் , எனேவ ேதவைன அவைத உங் கள்
இதயங் களில் தல் நிைறேவற்றப் பட ேவண்ய கடைமயாக
இப் பைதக் காட்  ம் உங் கள் ஓய் ேநரத்ல் ெசய்ய ேவண்ய
ஒ ேவைலயாக நீ ங் கள் தள் ளிவிட் §ர்கள் , ஒன் ம் ெசய் யாமல்
ெசலவிடப் பம் ேநரத் ைத ஏமாற்  வதற் க ான ஒ வயாக
ேதவன் ¡ள் ள நம் பிக்ைகையப் பயன் பத்  ³ர்கள் . உங் க
க் த் தகள் , காரணம் மற்  ம் ·ண்ண இல் லாததற் 
நான் பரிதாபப் படாவிட் டால் , நீ ங் கள் அைனவம் என் ட்
ைசக் இைடயில் அந்  ேபாவீரக
் ள் , உயிர்வாழ் வல் இந் 
ைடத்ெதக் க ப் பவீர க
் ள் . ஆயி ம் ட, யில் என
ரிைய ம் வைர, நான் மனிதலத்ைதக் கண்ப் பல்
ெமன் ைமயாக இப் ேபன் . இ உங் கள் அைனவக்ம் ெதரிந்
க்க ேவண்ய விஷயம் , ேம ம் நல் லம் ெகட் ட ம் ழப்
ம் அைடயச் ெசய் வைத நித்ங் கள் .
பிப் ரவரி 25, 1992

 பிரபஞ்சத்ற்கான
ேதவைடய வார்த்ைதகள் —
அத்யாயம் 6
ஆவியின் விஷயங் கைளப் பற்  விப் டன் இங் கள் ,
என் வார்தை
் தைய ஊன் க் கவனிங் கள் , என் ஆவிையம்
என் இத்தைலம் , என் வார்தை
் தையம் என் இத்தைலம்
பிரிக் கயாத ைமயாய் க் கவல் உண்ைமயிேலேய
வல் லவர்களாக இங் கள் , இதனால் என் ச¤கத்ன் ன் பாக
எல் லா ஜனங் கம் என்ைனத் ப் ப் பத்த ம் . நான்
அங் ேக உள் ள எல் லாவற் ம் கால் பத்க்ேறன் , பிரபஞ் சம்
வ ம் என்ன நடக்ற என் கண்காணித்ேதன் , எல் லா
ஜனங் களிைடேயம் நடந்  ெசன் ள் ேளன் , மனிதர்களிைடேய
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உள் ள இனிைமையம் கசப் ைபம் த்  ள் ேளன் —இன் ம்
மனிதன் ஒேபாம் என் ைன உண்ைமயிேலேய அந்  க்
கவில் ைல, என பயணங் களின் ேபா ெசால் வைத ஒேபாம்
அவன் ேகட் கவில் ைல. ஏெனன் றால் நான் அைமயாக இந்
ேதன், ஒேபாம் இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் ட ெசயல் கைளச்
ெசய் யவில் ைல, யாம் என் ைன உண்ைமயாகப் பார்தத
் ல் ைல.
கடந் த காலத்ைதப் ேபால இன் ல் ைல: எல் லா ஜனங் கம்
என் ைன மாம் சத்ல் அந்  ெகாள் ம் ப நான் ேகட் பதால் ,
ஷ் ப் பின் காலத்  ந்  ஒேபாம் கண் ராத விஷ
யங் கைள நான் ெசய் ேவன் , காலங் கள் வ ம் ேகட் காத
வார்தை
் தகைளப் ேபேவன் . இைவ என ேமலாண்ைமயின்
நடவக் ைககள் , ஆனால் மனிதக்  ச் தளட ஏேதா
நடக்க வாய் ப்ள் ள என் ற உணர் இல் ைல. நான் ெதளிவாகப்
ேபயிந் த ா ம் , ஜனங் கள் ழப் பத் ேலேய இக்றார்கள் ;
அவற் ைற விட்  அவர்கள் ¡வ கனம் . இ மனிதனின்
தாழ்  நிைல அல் லவா? ல் யமாக, நான் சரிெசய் ய விம்
வ  இ  அல் லவா? பல ஆண் களாக, நான் மனிதரில்
எம் ெசய் யவில் ைல; பல ஆண்களாக, என் அவதார மாம்
சத் டன் ேநரயாகத் ெதாடர் ெகாண்ந்த ேபா ம் , என்
ெதய் வீக த் த ன் ைமயிந்  ேநரயாக ெவளிவந் த ரைல
யாம் ேகட் கவில் ைல. இவ் வா ஜனங் கள் ேவ வ எ
ன் என்ைனப் பற் ெதரிந்  ெகாள் ளாக்றார்கள் , இப்
பிம் இ காலம் காலமாக அவர்கள் என் ¡ ைவத்க்ம்
அன் ைபப் பாக் க வில் ைல. எவ் வாறாயி ம் , இன்  நான்
உங் களிடத்ல் ரிந் ெகாள் ள யாத மற் ம் அளவிட 
யாத அசயமான ரிையையச் ெசய் க்ேறன் , ேம ம் நான்
பல வார்தை
் தகைளப் ேபள் ேளன் . இப் பிம் , இேபான் ற
©ழ் நிைலகளில் , என் ச¤கத்ல் என் ைன ேநரயாக எர்க
் ம்
பலர் உள் ளனர். நான் இப் ேபா உனக்ச் ல எத் க்காட் 
கைளத் தேறன்.
னம் நீ ங் கள் ெதளிவற்ற ேதவனிடத்ல் ெஜபிக்³ர்கள் ,
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என் த்தத்ைதப் ரிந் ெகாண் வாழ் கை
் கையப் பற்த் ெதரிந்
ெகாள் ள யல் ³ர்க ள் . இப் பி ம் என் வார்தை
் தகைள
எர்ெகாள் ம் ேபா, நீ ங் கள் அவற்ைற வித்யாசமாகப் பார்க்
³ர்க ள் ; நீ ங் கள் என் வார்தை
் தகைளம் ஆவிையம் 
ைமயாகக் க ³ர்க ள் , ஆனா ம் அைவ என் ஆவியால்
இயக் க ப் பன் ற அத்தைகய வார்தை
் தகைள உச்ச ரிக் க நான்
அப் பைடயில் இயலாதவன் என்  நம் பி, என் இப் ைப
ஒக்த் தள் ³ர்கள் . இத்தைகய ©ழ் நிைலகளில் உனக் த்
ெதரிந் த  என்ன? என் வார்தை
் தகைள நீ ங் கள் ஒ கட் டம்
வைர நம் ³ர்கள் , ஆனா ம் ட நான் மாம் சத்ைத அணிந்
ப் பதன் ¡ மாபட் ட ¥விரத் தன் ைமடன் கத்  க் கள்
ெகாண்க்³ர்கள் . நீ ங் கள் அைதப் பக்க ஒவ் ெவா நாம்
ெசலவி³ர்கள் , ேம ம் , “அவர் ஏன் அவ் விதம் ெசய் றார்?
என்  ெசால் ³ர்க ள் . அைவ உண்ைமயில் ேதவனிடந் 
வந்தைவயா? சாத்யேம இல் ைல! அவர் என் ைனவிட ெபரிய
அளவில் வித்யாசமாக இல் ைல—அவர் ஓர் இயல் பான, சாதா
ரண மனிதர்.” அத்தைகய ©ழ் நிைலகைள எவ் வா விளக்க ம் ?
உங் களில் யார் ேமற்கண்டைவையக் ெகாண்க்கவில் ைல?
இ ேபான் ற விஷயங் கைளப் பற்  யார் கவைல ெகாள் 
றார்கள் ? உன ெசாந்த ெசாத்ன் பகள் ேபாலம் அந்த
விஷயங் கைள நீ ைவத்ப் ப  ேபாலம் , அவற்ைறச் தந்ர
மாக விட் விட ஒேபாம் விம் பவில் ைல என் ப ேபாலம்
ேதான் ற. அைதம் விட அகநிைல யற் கைள நீ ங் கள்
ெதாடர்³ர்கள் ; அதற்ப் பலாக, அைத நாேன ெசய் யேவண்
ம் என் காத்க்³ர்கள் . உண்ைமையச் ெசால் வதாக இந்
தால் , என் ைனத் ேதடாத எந்தெவா நபம் என் ைன எளில்
அந்  ெகாள் வல் ைல. இைவ நான் உங் கக்க் கற்பிக்ம்
அற்பமான ெசாற்கள் அல் ல. உன் ப் க்கான மற்ெறா கண்
ேணாட் டத்ல் நான் உனக் மற் ெறா உதாரணத்ைத வழங் க
ம் .
ேப  பற்  க் ப் பிம் ேபா, ஜனங் கள் அவைனப்
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பற்  ச் ெசால் ம் நல் ல விஷயங் கக்  ேவ இல் ைல.
அவன் ேதவைன மதத் த ¤ன் ைறம் , சாத் த ாைனச்
ேசவிப் பதன் ¤லம் ேதவைன எவ் வா ேசாத்தான் , இயில்
அவன் ேதவக்காக எவ் வா தைலழாகச்  ைவயில் அைற
யப் பட் டான், மற் ம் பலவற் ைற அவர்கள் உடனயாக நிைன
ர் றார்க ள் . இப் ேபா நான் , ேப  என் ைன எப் ப
அந்  ந் த ான், அவ ைடய இ  என் ன என் ப 
பற் உங் கக் விவரிப் பல் கவனம் ெச த்தப் ேபாேறன் .
ேப நல் ல றைம வாய் ந்தவன், ஆனால் அவைடய ©ழ்
நிைலகள் பன் நிைலைமகைளப் ேபால இல் ைல: அவ
ைடய ெபற் ேறார் என் ைனத் ன்  த்  னார்க ள் , அவர்க ள்
சாத்தானால் பீக்கப் பட் ட ேபய் கள் , இதன் விைளவாக அவர்கள்
ேபக் ேதவைனப் பற் எம் கற்பிக்கவில் ைல. ேப
த்  சா, றைமயானவன் ,   வயந் ேத அவன
ெபற் ேறாரால் வாஞ் ைசடன் வளர்க் க ப் பட் டான் . ஆயி ம் ,
ெபரியவனான பின்னர், அவன் அவர்கள விேராயாக மா
னான் என் ைனப் பற்  த் ெதரிந் ெகாள் வைத ஒேபாம்
நித்தவில் ைல, பின்னர் அவர்கக் எராகத் ம் பினான் .
ஏெனன் றால் , எல் லாவற்  ற்  ம் ேமலாக, வானம் ம்
எல் லாேம சர்வ வல் லவரின் ைககளில் உள் ளன என் ம் , ேநர்
மைறயான விஷயங் கள் அைனத் ம் ேதவனிடந்  வந்தைவ
என் ம் சாத் த ானால் ெசயலாக் க ப் படாமல் அவரிடந் 
அைவ ேநரயாக வந் ள் ளன என் ம் அவன் நம் பினான் .
ேப வின் ெபற் ேறாரின் ரண் பாடான அவ க்  என்
அன்ைபம் கைணையம் பற்ய அக அைவக் ெகாத்
த, இதனால் என் ைனத் ேதவதற்கான அவன விப் பத்ைத
உயர்த
் ய. அவன் என் வார்தை
் தகைள ப் ப ம் ப் ப
ம் மட் மல் ல, ேம ம் , என் த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் வ ம்
கவனம் ெச த்னான், ேம ம் அவன இதயத்ல் எப் ேபா
ம் விப் டன் இந் த ான் . இதன் விைளவாக, அவன் எப்
ேபாம் தன ஆவிைய உணர்ந்தவனாக இந்தான் , அதனால்
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அவன் ெசய் த எல் லாவற்  ம் அவன் என் ெசாந் த இதயத்
ற்  ஏற் ற வனாக இந் த ான் . ேதால் வியில் க்க் ெகாள் வ
பற்ய ஆழ் நத
் அச்சத்டன், தன் ைனத் தாேன ஊக்விப் பதற்,
கடந் த காலங் களில் ஜனங் களின் ேதால் விகளில் ெதாடர்ந் 
கவனம் ெச த்  வந் த ான். ஆகேவ, காலங் கள் வ ம்
ேதவைன ேநத்த அைனவரின் நம் பிக்ைகையம் அன் ைபம்
ஒநிைலப் பத்  வ ேம அவன் கவனம் ெச த் னான் .
இப் பயாக—எர்மைற அம் சங் களில் மட் மல் ல, க க்ய
மாக, ேநர்ம ைறயான அம் சங் களி ம் —அவன் க விைரவாக
ன் ேனனான் , இதனால் எனக்  ன் பாக அவ ைடய
அ எல் லாவற் ம் கப் ெபரியதாக மாய. அப் பயா
னால் , அவன் தன்னிடம் இந்த அைனத்ைதம் எப் ப என்
ைகயில் ஒப் பைடத்தான் , உண, உைட, க்கம் மற்ம் அவன்
வாழ் ந் த இடம் பற்  ய கைள எப் பல் ட அவன்
எப் ப என்ைனச் சரணைடந்தான் என்பைதக் கற்பைன ெசய் 
பார்ப் ப  ரமல் ைல, அதற்  ப் பலாக எல் லாவற்  ம்
என்ைனத் ப் ப் பத்யதன் அப் பைடயில் என ெசல்
வத்ைத அபவித்தான். அவன் பா மரித்ப் ேபாம் பக்—
நான் அவைன எண்ணற்ற ேசாதைனகக், இயற்ைகயாகேவ
ேசாதைனகக் உட் பத்  ேனன், ஆனால் இந் த ±ற்  க் க
ணக்கான ேசாதைனகக் மத்யில் , அவன் ஒேபாம் என்
¡ள் ள நம் பிக் ைகைய இழக் க வில் ைல அல் ல என் னில்
ஏமாற் ற த் ைத உணரவில் ைல. நான் அவைனக் ைகவிட் ேடன்
என்  நான் ெசான்னேபாம் , அவன் ேசார்வ ைடயவில் ைல,
ஒ நைடைற வயில் மற்  ம் கடந் த கால நைடைறக்
ெகாள் ைககக் ஏற்ப என்ைனத் ெதாடர்ந் ேநத்தான் . அவன்
என்ைன ேநத்தா ம் நான் அவைனப் கழ் ந் ேபச மாட்ேடன் ,
இயில் அவைனச் சாத்தானின் ைககளில் தள் ேவன் என் 
ெசான் ேனன். ஆனால் இேபான் ற ேசாதைனகக் இைடயில் ,
அவைடய மாம் சத்ன் ¡ வராத ஆனால் வார்தை
் தகளாக
இந்த ேசாதைனகக் இைடயில் , அவன் இன் ம் என்னிடம்
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ெஜபித்  , “ேதவேன! வானம் ,  மற்  ம் எல் லாவற்  ம் ,
சர்வவல் லைமள் ள உம ைககளில் இல் லாத எந்த மனிதம் ,
எந்த உயிரினம் , அல் ல ஏேதம் உள் ளதா? நீ ர் என் னிடம்
இரக் க மாயிக் ம் ேபா, உம கைணயால் என் இதயம்
ெபரி ம் மழ் ச் யைடற. நீ ர் என் ைன நியாயந் ¥ ர்க்  ம்
ேபா, நான் தயற்றவனாக இந்தா ம் , உம ெசயல் களின்
ரிந் ெகாள் ள யாத தன் ைமையப் பற்  நான் அகம்
உணர்ேறன், ஏெனன் றால் நீ ர் அகாரம் ஞானம் ெபற் 
நிைறந் க்³ர்கள் . என் மாம் சம் கஷ் டங் கைள அபவித்தா
ம் , என் ஆவி ஆ தலைடற. உம் ைடய ஞானத்ைதம்
ெசயல் கைளம் நான் எவ் வா கழ் ந்  ேபசாமல் இக் க
ம் ? உம் ைம அந்த பிற நான் மரித்தா ம் , நான் எப் ப
மழ் ச் யாகம் சந் ேதாஷமாகம் அைதச் ெசய் யாக் க
ம் ? சர்வ வல் லைம உைடய ஒவேர! உம் ைமப் பார்க் க
என் ைன அமக்க உண்ைமயிேலேய நீ ர் விம் பவில் ைலயா?
உம ¥ர்ப்ைபப் ெபற நான் உண்ைமயில் தயற்றவனா? நீ ர்
பார்கக
் விம் பாத ஒன் என்ள் இக்கக்ம் என் பதாலா?”
இத்தைகய ேசாதைனகளின் ேபா, ேபக் என் த்தத்ைதத்
ல் யமாகப் ரிந்  ெகாள் ள யவில் ைல என் றா ம் , அவன்
என்னால் பயன் பத் த ப் பவல் ெபைமம் ெகௗரவம்
அைடந் தான் என்ப ெதளிவாகத் ெதரிந் த  (மனிதலம் என்
மகத் வத்ைதம் ேகாபத்ைதம் காªம் ப அவன் என் ¥ர்ப்
ைபப் ெபற் ந் த ா ம் ), இந் த ச் ேசாதைனகளால் அவன் ன்
பப் படவில் ைல. எனக் ன் பாக அவன் விவாசமாக இந்
ததா ம் , அவைன நான் ஆர்வ த் த தா ம் , அவன் ஆயிரக்
கணக்கான ஆண்களாக மனிதக் ஒ ன் மாரியாகம்
எத்  க் க ாட் டாகம் இந்  வறான் . நீ ங் கள் பின் பற் ற
ேவண்ய ல் யமாக இ அல் லவா? ேபைவப் பற் 
நான் ஏன் இவ் வள நீ ண்ட விவரத்ைதக் ெகாத்ேதன் என் ப
ைதப் பற்  நீ ண்டதாகம் கனமாகம் ந் ங் கள் ; இைவ
நீ ங் கள் ெசயல் பம் ெகாள் ைககளாக இக்க ேவண்ம் .
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லர் என்ைன அந்ந்தா ம் , நான் மனிதனின் ¡ என்
ேகாபத்ைதக் கட் டவிழ் த்  விடவில் ைல, ஏெனன் றால் ஜனங் க
க் இ ேபாதா, நான் அவர்களிடம் ேகட்  ம் அளைவ
அவர்கள் அைடவ கனம் . ஆைகயால் , நான் ஆயிரக்கணக்
கான ஆண்களாகச் சரியாக இன் வைர, மனிதைனச் சத்
க்ெகாண்க் ேறன் , இப் ப ிம் என் சப்  த்தன்ைமயின்
காரணமாக நீ ங் கள் தண்டைனயில் இந்  தப் பமாட் §ர்கள்
என்  நான் நம் ேறன் . ேப  ¤லம் , நீ ங் கள் என் ைன
அந்  ெகாண் என் ைனத் ேதட ேவண்ம் ; அவன எல் லா
ெசயல் பாகளின் ¤லமாகம் , நீ ங் கள் எப் ேபாம் இல் லாத
அளக் ப் பிரகாசம் ெபற ேவண்ம் , இதனால் மனிதனால்
எட் டப் படாத ராஜ் யத்ைத அைடய ேவண்ம் . ேபரண்டம் மற்ம்
ஆகாயவிரி வ ம் , பரேலாகத்  ம் யி ம் உள் ள
எல் லாவற்  ம் , யி ம் பரேலாகத் ம் உள் ள சகலம்
என் இக் கட் டக் ரிையக் த் தங் கள் அைனத்  யற் 
ையம் தன்றன. நிச்ச யமாக, சாத் த ானின் சக் கள் கட் ட
ைளக்  ணங் க, நீ ங் கள் பார்ைவயாளர்களாக இக் க விம் ப
வில் ைல, அல் லவா? சாத்த ான் எப் ேபாேம மக் களின் இத
யங் களில் என்ைனப் பற்  ய அைவப் பத்  க் ெகாண்,
பற் கைளக் கத்  க் ெகாண், நகங் கைளக் காட் க்ெகாண்
அதன் இ மரணக் கட் டத்ல் இக்ற. இந் த ேநரத்ல்
அதன் தந்ரமான ட் டங் கக் நீ ங் கள் இைரயாக விம் 
³ர்களா? என ரிைய இயாக ந் த ேநரத்ல் உங் கள்
வாழ் க்ைகைய அத்  க்ெகாள் ள விம் ³ர்களா? என் சப்
த்தன்ைமைய நான் ¡ண்ம் ஒ ைற காட் வதற்  நீ ங்
கள் காத்க்³ர்களா? என்ைனப் பற் அந் ெகாள் வைதத்
ெதாடர்வ  க்யம் , ஆனால் நைடைறயில் கவனம் ெச த்
வ இன்யைமயாத. என் வார்தை
் தகள் உங் கக் ேநர
யாக ெவளிப் பத்த ப் பன் றன, ேம ம் நீ ங் கள் என் வ
காட் டைலப் பின்பற் ற ம் என் நம் ேறன் , உங் கக்
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காகத் ட் டங் கைளம் லட்  யங் கைளம் இனிேமல் ைவத்
க்ெகாள் ளா¥ர்கள் .
பிப் ரவரி 27, 1992

 பிரபஞ்சத்ற்கான
ேதவைடய வார்த்ைதகள் —
அத்யாயம் 8
என் ெவளிப் பத் தல் கள் அவற்ன் உச்சக்கட் டத்ைத எட்
ம் ேபா, மற் ம் என் நியாயத்¥ர்ப் க் வம் ேபா,
அேவ என் மக்கள் அைனவம் ெவளிப் பத்தப் பட்  ரண
மாக்கப் பம் ேநரமாக இக்ம் . என ேநாக்கத் டன் ெபாந்
றவர்க ைளம் , என் னால் பயன் பத் த ப் பவதற்  ஏற் ற
வர்கைளம் ெதாடர்ந்  ேதவல் நான் பிரபஞ் ச உலன்
எல் லா ¤ைலகக்  ம் பயணம் ெசய் ேறன் . யார் எந் 
வந்  எனக் ஒத்  ைழப்  ெகாப் ப? மனிதர்கள் என் ைன
ேநப் ப கக் ைற, என் ¡ அவர்கள் ெகாண்க் ம்
நம் பிக்ைகம் பரிதாபகரமாக யதாகேவ இக்ற. ஜனங்
களின் பலவீனங் கைள நான் என பலமான வார்தை
் தகளால்
வநடத் த வில் ைல என் றால் , அவர்க ள் ெபைமெகாண் ,
ைகப் பத் அைர வார்கள் , ேம ம் அவர்கள் சர்வ
ம் அந் தவர்கள் மற்  ம் க் ரிய சகல விஷயங் கைளம்
அந்தவர்கள் ேபால ஆர்ப்பாட் டமான ேகாட் பாகடன் வ
வார்கள் . கடந் த காலத்ல் எனக் “விவாசமாக” இந் தவர்க
ளி ம் , இன்  எனக்  ன் பாக “உ யாக நிற்  றவர்க ளி
ம் ”, இன்ம் ெபைமடன் ேபசத் ணிந் த வர்க ள் யார்?
தங் கைடய ெசாந் த வாய் ப் கக்க ாக இரகயமாக மழ் ச்
யைடயாதவர்கள் யார்? நான் ஜனங் கைள ேநரயாக அம்
பலப் பத்த ாதேபா, அவர்கக் மைறந்  ெகாள் ள எங் ம்
இடல் ைல, அவமானத் த ால் ன்  த் த ப் பட் டார்க ள் . நான்
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ேவ விதமாகப் ேபயிந்தால் அ இன்ம் எவ் வள அ
கமாக இந்  க் ம் ? ஜனங் கள் இன் ம் அகமாக, கடன்
பட் ட உணர் ெகாண்ப் பார்கள் , ஒன்றா ம் ணப் பத்த
யா என் நம் பி, அைனவம் அவர்களின் ெசயலற் ற
தன் ைமயால் இக் க மாகக் கட் ட ப் பட் ப் பார்கள் . ஜனங் கள்
நம் பிக் ைகைய இழக்  ம் ேபா, ராஜ் யத்  ன் வணக் க த்  டன்
அவிப்  ைறப் ப ஒக்ற, அதாவ, ஜனங் கள் ய
ேபால, “ஏ மடங் காகத் ¥விரமைடந் த ஆவியானவர் ரிைய
ெசய் ய த் ெதாடங் ற காலம் .” ேவ வார்தை
் தகளில் வ
தானால் , ராஜ் யத்  ன் வாழ்  அகாரப் ர்வ மாக யில்
ெதாடங் ம் காலம் இ தான் ; என் ெதய் வீக ம் ேநரயாகச்
ெசயல் பட ன்வற காலம் இேவ (அதாவ மன ரீயான
“ெசயலாக்கம்” எம் இல் லாமல் ). எல் லா ஜனங் கம் ஏேதா
ஒ கனவிந்  த்  யிர் ெபற் ந் தைதப் ேபால அல் ல
ஒ கனவிந்  எப் பப் பட் டைதப் ேபாலப் பரபரப் பாக
விைரந்  ெசயல் பறார்க ள் , ேம ம் வித்ெதம் ேபா,
இேபான்ற ©ழ் நிைலகளில் தாங் கள் இப் பைதக் கண் ஆச்ச
ரியப் பறார்கள் . கடந்த காலத்ல் , ச்சைப கட் டப் பவ
த்  நான் அகம் ேனன் ; நான் பல இரகயங் கைளம்
ெவளிப் பத்ேனன், ஆனால் அந்தக் ரிையயான உச்சத்ைத
எட் யேபா, அ §ெரன ஒ க் வந்த. இப் பிம் ,
ராஜ் யம் கட் டப் ப வ அந்  ேவபட் ட . ஆவிக்ரிய
உலல் நைடெபம் த்த ம் அதைடய இக் கட் டத்ைத
எட்  ம் ேபாதான் நான் யின் ேமல் தாக என ரிைய
ையத் ெதாடங் ேவன் . அதாவ, எல் லா மனிதர்கம் பின் ன
ைடவின் விளிம் பில் இக் ம் ேபாதான் நான் என ய
ரிையைய ைறயாக ஆரம் பித்  எப் ேவன் . ராஜ் யத்ைதக்
கட் வதற்ம் ச்சைபையக் கட் வதற்ம் உள் ள வித்யாசம்
என்னெவன்றால் , ச்ச ைபையக் கட்  ம் விஷயத்ல் , ெதய்
வீக த் த ால் நிர்வ க் க ப் பட் ட ஒ மனிதர் ¤லம் நான் ெசய
லாற்ேனன்; நான் மனிதர்கைடய பைழய பாவத்ைத ேநர
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யாகக் ைகயாண்ேடன் , அவற்ன் அங் கமான தன் ைமகைள
ேநரயாக ெவளிப் பத் ேனன், மற்  ம் அவற் ன் சாராம் சத்
ைதம் ெவளிப் பத்ேனன் . அதன் விைளவாக, இதன் அப்
பைடயில் அவர்கள் தங் கைள யாெரன்  அந் ெகாண்டார்
கள் , அதனால் அவர்கள் தங் கள் இதயங் களி ம் வார்தை
் தக
ளி ம் சமாதானம் அைடந் த ார்கள் . ராஜ் யத்ைதக் கட்  ம் விஷ
யத்  ல் , நான் ேநரயாக என் ெதய் வீக த்  ன் ¤லம் ெசயல்
பேறன் , எல் லா ஜனங் கம் என் னிடத்  ல் இப் பைத
அந்  ெகாள் ம் ப உதேறன், மற்  ம் என் வார்தை
் தக
ைளப் பற் ய அவர்கைடய அவின் அஸ்பாரத்ல் நான்
இக்ேறன், இயில் அவர்கள் மாம் சத்ல் வந்த அவதாரமாக
என்ைனப் பற் ய அைவப் ெபம் ப அமக் ன் ேறன் .
இதன் நித்த ம் மனிதலம் ெதளிவற் ற ேதவைனப் பின் ெதா
டர்வ  வைடற, ேம ம் இதனால் அவர்கள் பரேலா
கத் ள் ள ேதவக்காகத் தங் கள் இதயங் களில் ஓர் இடத்ைத
ைவத்  ப் பைத நி த்  க் ெகாள் றார்க ள் ; அதாவ , நான்
மாம் ச அவதாரமாக இக் ம் ேபா நான் ெசய்  ம் ெசயல்
கைள மனிதலத்ற்  ெதரியப் பத் ேறன் , அப் பேய 
யில் என் ேநரத்ைதம் ப் ேபன் .
ராஜ் யத்ைதக் கட் ெயப் ம் காரியம் ஆவிக்ரிய உலகத்
ேதா ேநரயான ேநாக் க த்ைதக் ெகாண் ள் ள. அதாவ ,
ஆவிக் ரிய உலகத் ைடய த்த த்ன் நிைலயான என
எல் லா ஜனங் களிைடேயம் ேநரயாக ெதளிபத் த ப் பட்
ள் ள, ேம ம் இ ச்ச ைபக் ள் மட் ன் , ராஜ் யத்
ன் கத்  ம் , இன் ம் அகமாக, ஒவ் ெவா நபம்
ெதாடர்ச 
் யாக த்த த்ல் ஈபறார் என் பைதக் காண்பிக்
ற. அவர்களின் சரீ ர உடல் கள் இந் தேபா ம் , ஆவிக்
ரிய உலகம் ேநரயாக ெவளிப் பற, ேம ம் அவர்க ள்
ஆவிக் ரிய உலகத்ன் வாழ் க்ைகேயா ெதாடர் ெகாள் ன்
றார்க ள் . எனேவ, நீ ங் கள் உண் ைமள் ளவர்க ளாக இக் க த்
ெதாடங் ம் ேபா, என ரிையயின் அத் த ப் பக் 
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நீ ங் கள் சரியாக தயாராக ேவண்ம் . உங் கைடய இதயத்ைத
வமாக நீ ங் கள் ெகாக் க ேவண்ம் ; அப் ெபாதான்
நீ ங் கள் என இதயத்ைதத் ப் பத் த ம் . ன் 
ச்ச ைபயில் என் ன சம் பவித் த  என் பைதக் த்  நான்
ஒன்ம் கவைலப் படவில் ைல; இன் , அ ராஜ் யத்ல் உள் ள.
என ட் டத்ன் ஒவ் ெவா பயி ம் சாத்த ான் பின் னால்
வந்  ெகாண்க்றான், என் ஞானத்ன் ெமன் படலம் ேபால,
என அசல் ட் டத்ைதச் ர்ைலப் பதற் க ான வகைளம்
மற்  ம் காந் த ரங் கைளம் கண்பிக் க எப் ேபாம் யற்
த்  வறான் . ஆயிம் அதன் ேமாசத் ட் டங் கக்
நான் ழடங் க மா? வானத்  ம் யி ம் உள் ள
அைனத்  ம் என்ைனச் ேசவிக்  ன் றன; சாத்த ானின் வஞ் சகத்
ட் டங் கள் ேவ எவாகம் இக்க மா? என ஞானம்
ல் யமாக ஊடக் ம் இடம் இதான் ; இ ல் யமாக
என ெசயல் கைளப் பற் ஆச்சரியப் படத்தக்கதாக இக்ற,
ேம ம் இ என  இரட்  ப் த் ட் டத்ன் ெசயல் பாட்
ற்கான ெகாள் ைகயாம் . ராஜ் யத்ைதக் கட் ெயப் ம் சகாப்
தத் ல் , நான் இன் ம் சாத்த ானின் வஞ் சகத் ட் டங் கைளத்
தவிர்கக
் வில் ைல, ஆனால் நான் ெசய் ய ேவண்ய ரிையையத்
ெதாடர்ந்  ெசய் ேறன் . பிரபஞ் சம் மற்  ம் எல் லாவற்  ன்
மத்யில் , நான் சாத்தானின் ெசயல் கைள என் ெமன்படலமாகத்
ேதர்நெ
் தத் க்  ேறன் . இ என் ஞானத் ன் ெவளிப் பா
இல் ைலயா? இ என ரிையையப் பற்  த் ல் யமாக
ஆச்ச ரியப் படத்த க் க தாக இல் ைலயா? ராஜ் யத் ைடய கத்
ற் ள் ·ைழம் சந் த ர்ப் பத்ல் , பரேலாகத் ம் யி ம்
உள் ள அைனத் ம் ற்  ம் ம´பமாக் க ப் பட் , அைவ
ெகாண்டா மழ் ன் றன. நீ ங் கள் ேவபட் டவரா? யாைடய
இதயத்ல் ேதனின் மரம் இல் ைல? மழ் ச்யில் ரண்ேடா
டாதவர் யார்? மழ் ச்டன் நடனமாடாதவர் யார்? யின்
வார்தை
் தகைளப் ேபசாதவர் யார்?
நான் ேமேல ய மற் ம் விவாத்த அைனத்ன் ேநாக்
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கங் கைளம் ேதாற் ற த்ைதம் நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் ³ர்க ளா,
அல் ல ரிந் ெகாள் ள வில் ைலயா? நான் இைதக் ேகட் க
வில் ைல என்றால் , நான் ெவமேன ேபவதாகப் ெபம் பா
லான ஜனங் கள் நம் பக் ம் , ேம ம் என வார்தை
் தகளின்
ஆதாரத்ைத ஆழ் ந் த யாமல் ேபாகக் ம் . நீ ங் கள் அவற் ைற
ஆழ் ந் ந்த்தால் , அவற்ன் க்யத்வத்ைத நீ ங் கள் அந் 
ெகாள் வீரக
் ள் . நீ அவற் ைற உன் னிப் பாக வாக் க ேவண்ம் :
என வார்தை
் தகளில் உனக்  பயனளிக் க ாத  எ? உன்
வாழ் க்ைக வளவதற் க் காரணமாக இல் லாத எ? ஆவிக்
ரிய உலகத்  ன் யதார்த் த த் ைதக் த்  ப் ேபசாத  எ?
என வார்தை
் தகக் எந் தவிதமான தக் க விளக் க ம் அல்
ல காரணம் இல் ைல என்  ெபம் பாலான ஜனங் கள்
நம் றார்க ள் , அதனால் அவர்க ள் விளக் க ம் வியாக்  யான
ம் இல் லாமல் இக்றார்கள் . என வார்தை
் தகள் ெமய் ய ா
கேவ கம் க் க மாகம் மற்  ம் விவரிக் க யாதைவ
கமாக இக்  ன் றனவா? நீ ங் கள் உண் ைமயிேலேய என்
வார்தை
் தகக்க் ழ் ப்ப³ர்களா? நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய
என் வார்தை
் தகைள ஏற்க்ெகாள் ³ர்களா? நீ ங் கள் அவற்ைறப்
ெபாம் ைமகைளப் ேபால நடத்தவில் ைலயா? உன் அங் கமான
ேதாற் றத்ைத மைறப் பதற்  அவற் ைற நீ ஆைடகளாகப் பயன்
பத்தவில் ைலயா? இந்தப் பரந்த உலல் , தனிப் பட் ட ைற
யில் யார் என்னால் ஆய்  ெசய் யப் பட் டார்கள் ? என் ஆவியின்
வார்தை
் தகைளத் தனிப் பட் ட ைறயில் ேகட் டவர்கள் யார்?
அேநக ஜனங் கள் இட் ல் தடவித் ேதறார்கள் ; அேநகர்
கஷ் டங் கக் மத்யில் ெஜபிக் றார்கள் ; பலர் படம்
ளிடம் , நம் பிக்ைகேயா பார்க
் றார்கள் ; பலர் சாத்தானால்
கட் ப் பட்  இக்றார்கள் ; இன் ம் பலர் எங்  ம் வ
என்  ெதரியாமல் இக்றார்கள் , பலர் தங் கைடய மழ் ச்
க்  மத்  யில் எனக்  த் ேராகம் இைழக்  றார்க ள் , பலர்
நன் யற் ற வர்களாக இக் றார்கள் , ேம ம் பலர் சாத் த ா
ைடய வஞ் சகத் ட் ட ங் கக் விவாசமாக இக் றார்கள் .
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உங் களில் யார் ேயா? ேப யார்? நான் ஏன் ேயாைவ ¡ண்
ம் ¡ண்ம் ப் பிட் ள் ேளன்? நான் ஏன் ேபைவப் பல
ைற ப் பிட் ள் ேளன் ? உங் கக்க ான என் நம் பிக்ைககள்
என் ன என்பைத நீ ங் கள் எப் ேபாதாவ உப் பத்யிக்³ர்
களா? இேபான் ற விஷயங் கைள ஆழ் ந்  ந்க்க நீ ங் கள் அக
ேநரம் ெசலவிட ேவண்ம் .
ேப எனக் ப் பல ஆண்களாக உண்ைமள் ளவனாக
இந் த ான் , ஆனா ம் அவன் ஒேபாம் ªªக் க 
ல் ைல, எந் த மனக்ைறம் ெகாண்க்கல் ைல; ேயா
ட அவக் சமமானவன் அல் ல, கங் கள் வம் , பரித்
தவான்கள் அைனவம் ேபைவக் காட்  ம் கக் ைற
பட் டவர்க ளாகப் ேபானார்க ள் . அவன் என் ைன அந் 
ெகாள் ள யன் ற மட் மல் லாமல் , சாத் த ான் அவ ைடய
வஞ் சகத் ட் டங் கைள ேமம் பத்  க் ெகாண் ந் த காலத் 
ம் என் ைன அந் ெகாண் டான் . இ  ேப ைவப் பல
ஆண்களாக எப் ேபாம் என் த்தத்ற் ஏற்ப எனக் ஊ
யம் ெசய் ய வவத்த , இந்தக் காரணத்னாேலேய, அவன்
ஒேபாம் சாத்தானால் அவன யநல ேநாக்கங் கக்காகப்
பயன்பத்தப் படவில் ைல. ேப ேயாவிைடய விவாசத்
ந்  பப் பிைனகைளப் ெபற்  க்ெகாண்டான் , அேதேவ
ைளயில் ேயாவின் ைறபாகைளம் ெதளிவாக உணர்ந்
ெகாண்டான். ேயா ந்த விவாசம் ெகாண்ந்தவனாக
இந் த ேபா ம் , ஆவிக்  ரிய உல ள் ள காரியங் கைளப்
பற்  ய அ அவ க்  இல் லாந் த , எனேவ அவன்
யதார்த்தத் டன் ெபாந் த ாத பல வார்தை
் தகைளக் னான் ;
இ ேயாவிைடய அ ஆழமற் ற  மற்  ம் ைம
யற்ற என்பைதக் காண்பிக்ற. ஆைகயால் , ேப எப் ேபா
ேம ஆவியின் உணர்ைவப் ெப வல் கவனம் ெச த் 
னான் , ேம ம் ஆவிக்ரிய உலகத்ன் ெசயல் பாட் ைடக் ர்ந் 
கவனிப் பல் எப் ேபாம் கவனம் ெச த்  னான் . இதன்
விைளவாக, அவன் என் விப் பங் களில் ஏேதம் ஒன் ைற
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அந்  ெகாள் ள ந் த  என் ப  மட்  ன் , சாத் த ானின்
வஞ் சகத் ட் ட ங் கைளப் பற்  தள அைவம் ெகாண்
ந்தான். இதன் காரணமாக, என் ைனப் பற்ய அவன அ
கங் கள் வம் ேவ எவைரம் விட அகமாக வளர்ந்த .
ேபவிைடய அபவத்ந் , மனிதர்கள் என் ைன
அந் ெகாள் ள விம் பினால் , அ  அவ் வள கனமான
காரியமாகப் பார்க்க யா, அவர்கள் தங் கள் ஆவிகக்ள்
கவனமாகப் பரிலைன ெசய் வல் கவனம் ெச த்த ேவண்ம் .
நீ ஒ ப் பிட் ட ெதாைகைய எனக் றநிைலயாக “அர்ப்
பணிக்  மா” நான் ேகட் கவில் ைல; இ இரண் டாம் பட் ச
மான. நீ என்ைன அயவில் ைல என் றால் , நீ ேபன் ற நம்
பிக்ைக, அன் , மற்ம் விவாசம் யாம் மாையகள் மட் ேம;
அைவ களாக இக்ன் றன, எனக் ன் பாகப் ெபைம
ேபம் , அேதேவைளயில் தன்ைனக் த்  அயாத ஒவனாக
நீ மாவ உ. இப் ப இக்ம் ேபா, நீ ¡ண்ம் ஒ ைற
சாத்தானின் பிக்ள் க்க்ெகாள் வாய் , பிற உன்ைன நீ ேய
விவித்  க் ெகாள் ள யா; நீ ேகட் ன் மகனாகம் அ
வின் ெபாளாகம் மாவிவாய் . இப் பி ம் , நீ பாரா
கமாக என் வார்தை
் தகைளக் கவனிக் க ாமல் இந் த ால் ,
சந்ேதகத்ற் இடன்  நீ என் ைன எர்க
் றாய். இ உண்ைம,
நீ என்னால் தண்க் க ப் பட் ட பல் ேவ மற்  ம் பலதரப் பட் ட
ஆவிகைள ஆவிக் ரிய உலன் வாயில் வயாகப் பார்க் க
ேவண் ம் . அவற்  ல் என் வார்தை
் தகைள எர்ெகாண் ட,
ெசயலற் ற , அக் க ைறயற் ற , மற்  ம் ஏற்  க் ெகாள் ள 
யாத எ? அவற்  ல் என் வார்தை
் தகளில் ைறகாணாத
எ? அவற்  ல் என் வார்தை
் தகளில் ற் ற ம் கண் பிக் க
யற்க்காத எ? அவற்ல் தங் கைளப் “பாகாத்க்ெகாள் ள”
என் வார்தை
் தகைளத் “தற் க ாப்  ஆதங் களாக” ப் பயன் பத்
தா எ? அவர்கள் என் வார்தை
் தகளின் உள் ளடக் க ங் கைள
என் ைன அந்  ெகாள் வதற் க ான ஒ வயாகப் பயன் பத்
தவில் ைல, மாறாக விைளயாவதற்கான ெபாம் ைமகளாக மட்
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ேம பயன்பத்னார்கள் . இல் , அவர்கள் என்ைன ேநரயாக
எர்க் கவில் ைலயா? என் ைடய வார்தை
் தகள் யார்? என் 
ைடய ஆவி யார்? இேபான் ற ேகள் விகைள நான் உங் களிடம்
பலைற ேகட் க் ேறன் , ஆனா ம் நீ ங் கள் அைவகைளப்
பற் ய உயர்ந் த மற்  ம் ெதளிவான ·ண்ணகைளப் ெபற்
க்  ³ர்க ளா? நீ ங் கள் எப் ேபாதாவ  உண் ைமயிேலேய
அவற்ைற அபவித்க்³ர்களா? நான் உங் கக் ¡ண்ம்
ஒ ைற நிைன£ட் ேறன் : நீ ங் கள் என் வார்தை
் தகைள
அயவில் ைல என்றால் , அவற் ைற ஏற்  க் ெகாள் ளாவிட் ட ால் ,
அவற் ைறக் கைடபிக் க ாவிட் டால் , பிற நீ ங் கள் தவிர்க் க
யாதபக் என்ைடய தண்டைனக்ரிய ெபாட் களாக
மாப் ேபாவீரக
் ள் ! நீ ங் கள் ெமய் ய ாகேவ சாத் த ாக் ப் ப
யாப் ேபாவீரக
் ள் !
பிப் ரவரி 29, 1992

 பிரபஞ்சத்ற்கான
ேதவைடய வார்த்ைதகள் —
அத்யாயம் 10
ராஜ் யத்ன் காலம் , கடந் த காலங் களிந்  ேவபட் ட
தாக இக் ற. மஷர் எவ் வா ெசயல் பறார்கள் என்
ப  கவைலயல் ல; மாறாக, என ரிையையத் தனித்ேத
ெசய் ய நான் யில் இறங் ேனன் , இ மஷரால் மனல்
எண்ணங் ெகாள் ளேவா அல் ல ெசய்  க்கேவா யாத
ஒன். அேநக ஆண்களாக, உலகத்ைதச் ஷ்த்தந் ,
ச்ச ைபையக் கட் ெயப் வ  மட் ேம ரிையயாக
இந்த , ஆனால் ராஜ் யத்ைதக் கட் ெயப் வ பற் யாம்
ஒேபாம் ேகள் விப் படவில் ைல. இைதப் பற்  நான் என்
ெசாந்த வாயினால் ேபனா ம் , அதன் சாராம் சம் ெதரிந்தவர்கள்
யாராவ இக்றார்களா? நான் ஒைற மஷரின் உலல்
இறங் , அவர்களின் ன் பங் கைள அபவித் க் கவனித்ேதன் ,
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ஆனால் என் அவதரிப் பின் ேநாக் க த் ைத நிைறேவற் ற ாமல்
அவ் வா ெசய் ேதன் . ராஜ் யத்ைதக் கட் ெயப் பியடன் , என்
மாம் ச அவதரிப்  ைறப் ப என் ஊயத் ைதச் ெசய் யத்
ெதாடங் ய; அதாவ, ராஜ் யத்ன் ராஜா ைறயாகத் தன
இைறயாண்ைமயின் வல் லைமையத் வங் னார். இந் 
மஷ உலற் இறங் வந்த ராஜ் யம் —ெவமேன ஒ ேநர
ெவளிப் பாடாக இல் லாமல் —ெமய் யான யதார்த் த த்  ல் ஒன்
றாம் என்ப ெதளிவாற; இ “நைடைறப் பத்தன்
யதார்த் த ம் ” என் பதன் அர்த் த த்  ன் ஓர் அம் சமாம் . என
ெசயல் களில் ஒன் ைறக் ட மஷர் ஒேபாம் கண்க்க
வில் ைல, என் ெசாற்களில் ஒன் ைறம் அவர்கள் ேகட் க்கம்
இல் ைல. அவர்க ள் என் ெசயல் கைளப் பார்த்  ந் த ா ம் ,
அவர்க ள் என்ன கண் பித்  ப் பார்க ள் ? நான் ேபவைத
அவர்கள் ேகட் ந் த ால் , அவர்கள் என் ன ரிந்  ெகாண்ப்
பார்கள் ? உலகம் வம் , எல் ேலாம் என் இரக் க த் ம்
ைபக்ள் ேளம் தான் வித்க்றார்கள் , ஆனால் எல் லா
மஷம் என் நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ழ் தான் இக்  றார்க ள் ,
அேதேபால் என் ேசாதைனகக் ம் உட் ப த்த ப் பறார்கள் .
ஜனங் கள் அைனவம் ஒ ப் பிட் ட அளவிற்  ச் ர்ெகட்
ந் த ா ம் ட, நான் அவர்களிடம் இரக் கள் ளவராகம் ,
அன்ள் ளவராகம் தான் இக் ேறன் ; அவர்கள் அைனவம்
என் ங் காசனத்  ற்  ன் பாகக் ழ் பம் ேபாம் , நான்
அவர்கக் ச் ட் ைசைய அளிக்  ேறன் . இப் பிம் , நான்
அப் பிய ன்பங் கக் ம் த்கரிப் க் ம் மத் யில் இல்
லாத மஷர் யாராவ இக் றார்களா? அேநக ஜனங் கள்
ெவளிச்ச த் ற் க ாக இைளக் கடந்  ெசல் றார்கள் , அேநகர்
அவர்கள ேசாதைனகக்காகக் கைமயாகப் ேபாராறார்
கள் . ேயாக் நம் பிக்ைக இந் த , ஆனால் அவன் தனக்
ெகன ஒ வையத் ேதடவில் ைலயா? ேசாதைனகைள எர்
ெகாள் வல் என் ஜனங் கள் உயாக நிற்க ம் என் றா ம் ,
அைத உரக்கச் ெசால் லாமல் , ஆழமாக விவாக்ம் யாராவ
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இக்றார்களா? ஜனங் கள் தங் கள் இதயங் களில் சந்ேதகங் க
ைளத் தக் க ைவத்  க் ெகாள் ம் ேபா தங் கள் நம் பிக் ைகக
க்க் ரல் ெகாப் ப  இல் ைலயா? ேசாதைனயின் ேபா
உயாக நின்ற அல் ல உண்ைமயாகக் ழ் பந் த மஷர்
யாம் இல் ைல. இந்த உலகத்ைதப் பார்ப்பைதத் தவிர்ப்பதற்காக
நான் என் கத்ைத மைறக்காவிட் டால் , மஷ இனம் வம்
என் எரிம் விகளின் ழ் கவிம் , ஏெனன் றால் நான் மஷைர
எம் ேகட் பல் ைல.
ராஜ் யத்ற்கான வணக்கம் ஒக்ம் ேபா—இ ஏ இ
ழங் ம் ேபாம் ட—இந் த ஒ வானத்ைதம் ையம்
ண், பரேலாகத்ைத உ க், ஒவ் ெவா மஷனின் இ
தயத் ப் கைளம் அர் றச் ெசய் ற. நான் அந் த த்
ேதசத்ைத அத்  என் ராஜ் யத்ைத ஏற் பத்ேனன் என் பைத
நி´பிக்  ம் வைகயில் , வப் பான ெபரிய வ சர்ப் பத்  ன்
ேதசத்ல் ராஜ் யத்ற்கான தம் சடங் டன் எம் ற. அைத
விட க்யமாக, என் ராஜ் யம் யில் ஏற்பத்தப் பட் ள் ள.
இந்த ேநரத்ல் , நான் என் ேதவதர்கைள உலகத்த் ேதசங் கள்
ஒவ் ெவான்ற்ம் அப் பத் ெதாடங் ேறன் , இதனால் அவர்
கள் என் த்ரர்கைளம் , என் ஜனங் கைளம் ேமய் ப்பார்கள் ;
இ என ரிையயின் அத்த க் கட் டத் ன் ேதைவகைளப்
ர்த் ெசய் வ மாம் . இப் பிம் , நான் தனிப் பட் ட ைற
யில் வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பம் ண்க்ம் இடத்ற்
வந்  , அதடன் ேபாட் யிேறன் . மஷர் அைனவேம
என்ைன மாம் சத்ல் அந் ெகாண், என் ெசயல் கைள மாம்
சத்ல் காண ந்தால் , வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன்
ைக சாம் பலாக மா ஒ தடயம் இல் லாமல் மைறந்விம் .
என் ராஜ் யத்  ன் ஜனங் களாய நீ ங் கள் வப் பான ெபரிய
வ சர்ப் பத்ைத ெவப் பதால் , உங் கள் ெசயல் களால் நீ ங் கள்
என் இதயத்ைதத் ப் ப் பத்த ேவண்ம் , இந் த வயில்
வ சர்ப் பத்  ற்  அவமானத் ைதத் தரேவண் ம் . வப் பான
ெபரிய வ சர்ப் பம் ெவக் க த்த க் க  என்பைத நீ ங் கள் உண்
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ைமயாக உணர்³ர்களா? அேவ ராஜ் யத்ைத ஆம் ராஜா
வின் எரி என் நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய உணர்³ர்களா?
நீ ங் கள் எனக் அற்  தமாகச் சாட்  ெகாக் க ம் என்
உங் கக் உண்ைமயிேலேய நம் பிக்ைக இக் றதா? வப்
பான ெபரிய வ சர்ப் பத் ைதத் ேதாற் க க் க ம் என் 
நீ ங் கள் உண்ைமயில் நம் ³ர்களா? இைதத்த ான் நான் உங் க
ளிடம் ேகட் ேறன் ; இந் த ப் பநிைலைய நீ ங் கள் அைடய
ேவண்ம் என்பேத என் ேதைவயாயிக்ற. இைத உங் களால்
ெசய் ய மா? இைத உங் களால் அைடய ம் என் ற
நம் பிக் ைக உங் கக்  இக்  றதா? மஷரால் சரியாகச்
ெசய் யக் ய விஷயம் தான் என் ன? அைத என் னால் ெசய் ய
ம் அல் லவா? த்தம் இைணம் இடத்ல் நான் தனிப் பட் ட
ைறயில் இறங் ேறன் என்  நான் ஏன் ேறன் ? நான்
விம் வ உங் கள் நம் பிக்ைகையத்தான் , உங் கள் ரிையகைள
அல் ல. மஷர் அைனவம் என் வார்தை
் தகைள ேநரயாக
ஏற் க்ெகாள் ள இயலா, அதற் ப் பலாக ஒ பக்கவாட் ப்
பார்ைவைய அவற்  டம் காட் ங் கள் . உங் கள் இலக்  கைள
அைடய இ உங் கக் உதறதா? இந் த வயில் நீ ங் கள்
என் ைன அந் க்³ர்களா? உண்ைமையச் ெசால் வதானால் ,
யி ள் ள மஷரில் , ஒவக் க் ட என் ைன ேநக்
ேநர் பார்க் ம் றன் இல் ைல, ேம ம் ஒவரால் ட என்
வார்தை
் தகளின் ய் ைமயான மற்  ம் கலப் படமற் ற அர்த்த த்
ைதப் ெபற யா. ஆகேவ, என க்ேகாள் கைள அைட
வதற்ம் , ஜனங் களின் இதயங் களில் என் உண்ைமயான பிம்
பத்ைத நிைலநித்வதற்ம் யில் ன் ேனாயில் லாத ஒ
ட் டத்ைத நான் ஏற்பத்ள் ேளன். இந்த வயில் , கத்க்கள்
ஜனங் கள் ¡ அகாரம் ெச த்ம் சகாப் தத்ைத நான் க்க்
ெகாண் வேறன் .
இன் , வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன் ேதசத்ல் நான்
இறங் வ  மட் மல் லாமல் ,  பிரபஞ் சத் ைதம் எர்
ெகாள் ளத் ணிேறன், இ  பரேலாகத்ைதம் நங் க
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ைவக்ற. என நியாயத்¥ர்ப்க் உட் படாத ஒ இடம் ஏேத
ம் உள் ளதா? நான் ேபர மைழையப் ெபாயாத இடம்
என்  ஏேதம் இக்றதா? நான் ெசல் ம் எல் லா இடங் க
ளி ம் , எல் லா வைகயானப் “ேபரவின் விைதகைளம் ”
தறக்ேறன். இ நான் ரிைய ெசய் ம் வகளில் ஒன்றா
ம் , ேம ம் இ மஷக்கான இரட் ப் பின் ெசய மாம்
என்பல் சந்ேதகல் ைல, ேம ம் நான் அவர்கக் அைத
ெகாப் ப ம் ஒ வைகயான அன் தான் . இன் ம் பல ஜனங்
கள் என்ைனப் பற் அந் ெகாள் ளம் என் ைனப் பார்கக
் ம்
அமக்க நான் விம் ேறன், இந் த வயில் , பல ஆண்
களாக பார்க் க யாத ஆனால் இப் ேபா ெமய் யாகேவ
பார்க்க ற ஒ ேதவைனப் ேபாற்  வதற் க ாக வாங் கள் .
எந் த க் காரணத்ற் க ாக நான் உலைக உவாக்  ேனன் ? ம
ஷர் ர்ெகட் டபின் ம் , நான் ஏன் அவர்க ைள ற்  மாக
அக் கவில் ைல? எந் த க் காரணத்ற் க ாக மஷ இனம் 
வ ம் ேபரகக்  மத்  யில் வாழ் ற? மாம் சத் ைத
அணிவதற்கான என் ேநாக்கம் என் ன? நான் என ரிையையச்
ெசய் ம் ேபா, கசப்  மட் மல் ல, இனிப் ச் ைவையம் ட
மஷர் கற் க்ெகாள் றார்கள் . உலல் உள் ள எல் லா மஷரி
ம் , என் ைபயிள் வாழாதவர் யார்? நான் மஷக்
உலகப் பிரகாரமான ஆர்வாதங் கைள வழங் கவில் ைல என்றால் ,
உலல் யார் ஏராளமாக அபவிக்க ம் ? உங் கைள என்
ஜனங் களின் இடத்ைதப் பிக்க அமப் ப  ஓர் ஆர்வாதமாக
இக்க மா? நீ ங் கள் என் ஜனங் கள் அல் ல, மாறாக ரிைய
ெசய் பவர்கள் மட் ேம என் இந்தால் என் ஆர்வாதங் கக்
ள் நீ ங் கள் இக்க மாட் §ர்களா? என் வார்தை
் தகளின் ேதாற்
றத்ைத உங் களில் ஒவர் ட ரிந் ெகாள் ள யா. மஷர்நான் அவர்கக் வழங் ய மடங் கைளப் ெபாக்ஷமாகக்
கவல் இந்  ெவ ெதாைலவில் இக்றார்கள் , அவர்
களில் அேநகர், “ேசைவ ெசய் ப வர்” என் ற மடத்ன் காரண
மாக, அவர்களின் இதயங் களில் மனக் க சப் ைபப் ேபா°க் 
63

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

றார்கள் , மற்  ம் அேநகர், “என் ஜனங் கள் ,” என் ற மடத்ன்
காரணமாக அவர்கைடய இதயங் களில் எனக்கான அன் ைப
வளர்த் க் ெகாள் றார்க ள் . என் ைன ட் டாளாக் க யாம்
யற்க்கக்டா; என் கண்கள் அைனத்ைதம் பார்க
் ன் றன!
உங் களில் யார் விப் பத் டன் ெபறார்கள் , உங் களில் யார்
ைமயான ழ் ப் பதைலக் ெகாக் றார்கள் ? ராஜ் யத்ற்
கான வணக் க ம் ஒக் க வில் ைல என் றால் , உங் களால் ெமய்
யாகேவ க்  க் ழ் பந்  க் க மா? மஷரால்
என் ன ெசய் ய ம் , எந் த ளவிற்  ந்  க் க வல் லவர்க ள்
மற்  ம் அவர்களால் எவ் வள ரம் ெசல் ல ம் —இைவ
அைனத்ைதம் நான் நீ ண்ட காலத் ற்  ன் ேப ¥ர்ம ானித்
விட்ேடன்.
அேநக ஜனங் கள் என் கம் ெவளிச்ச த்  ல் எரிவைத
ஏற்க்ெகாள் றார்கள் . என ஊக்கத்தால் ஈர்க்கப் பட் ட அேநக
ஜனங் கள் , ெதாடர்ந்  ேதட தங் கைளேய ண் க் ெகாள் 
றார்க ள் . சாத் த ானின் பைடகள் என் ஜனங் கைளத் தாக்  ம்
ேபா, அவர்கைளத் தக் க நான் இக்  ேறன் ; சாத்த ானின்
சகள் அவர்கள வாழ் கை
் கயில் அைவ ஏற்பத் ம் ேபா,
¡ண்ம் ம் பி வராதபக் நான் அவற் ைற யத் 
ப் பி அப் ேறன். யில் , எல் லா விதமான ெபால் லாத
ஆவிகம் ஓய் ெவப் பதற் க ான இடத்ைத நிரந் த ரமாகத் ேத
ன்றன, ேம ம் அைவ உட்  கக் ய மஷ பிேரதங் கைள
வில் லாமல் ேதன் றன. என் ஜனேம! நீ ங் கள் என்
பராமரிப் பி ம் பாகாப் பி ம் இக்க ேவண்ம் . ஒேபாம்
கட்  ப் பாடற்  ப் ேபாகா¥ர்! ஒேபாம் ெபாப் பற் ற ைற
யில் நடந்  ெகாள் ளா¥ர்! என வீட் ல் உன் விவாசத்ைத
நீ வழங் , விவாசத்னால் மட்  ேம பிசான் தந்  ரத்ற் 
எராக எர் ற் ற ஞ் சாட் ட ம் . எந் த ெவா ©ழ் நிைல
யி ம் , நீ ங் கள் கடந் த காலத்  ல் , ஒ காரியத்ைத எனக்
ன் பாகம் , இன் ெனான்ைற என் க்  ப் பின் னா ம்
ெசய் தைதப் ேபாலத் தற் ேபாம் நடந்  ெகாள் ளா¥ர்; இந் த
64

 பிரபஞ் சத்ற்கான ேதவைடய வார்தை
் தகள் —அத்யாயம் 10

வயில் ெசயல் பட் டால் , நீ ங் கள் ஏற் ெகனேவ ¡ட் பிற்  அப்
பாற் ப ட் டவர் ஆவீரக
் ள் . இ ேபான் ற ேபாமான வார்தை
் த
கைள நான் அகமாக உச்சரிக்கவில் ைலயா? மஷரின் பைழய
இயல் ைபத் த்த யா என்பதால் , ஜனங் கக் ¡ண்ம்
¡ண்ம் நிைன£ட் டல் கைள நான் ெகாக்க ேவண்யிக்ற.
சப் பைடய ேவண்டாம் ! நான் ெசால் வ எல் லாம் உங் கள்
தைலெயத்ைத உ ெசய் வ தற் க ாகத்த ான் ! ஒ ெவக் க த்
தக்க மற் ம் இவான இடம் தான் சாத்தாக்த் ேதைவ; நீ ங்
கள் எந் த ளவிற்  நம் பிக் ைகயற் ற ைறயி ம் , ஒக் க மற் ற
ைறயி ம் இக்  ³ர்க ேளா, கட் ப் பாட் க்  ழ் ப் பய
மக்³ர்கேளா, அந்தளவிற் அந்த அத்த ஆவிகள் உங் கைள
ஊவதற்கான எந்தெவா வாய் ப்ைபம் ெபம் . நீ ங் கள்
இந் த நிைலக் வந் ந் த ால் , உங் கள் விவாசம் ெவமேன
உைரயாடைலத் தவிர ேவெறான் ல் ைல, அதற் எந்தெவா
ெமய் ைமம் இல் லாமல் , அத்த ஆவிகள் உங் கள் ¥ர்மானத்ைதத்
தகர்த் அதைன என ரிையையச் ர்ைலக்கப் பயன்பம்
ழ் ப்பயாைம மற்ம் சாத்தாைடய சகளாக மாற்ன்றன.
அங் ந் , நீ ங் கள் எந்த ேநரத் ம் என்னால் அத் ெநாக்
கப் பவீரக
் ள் . இந் த ச் ©ழ் நிைலயின் கனம் பற்  யாக் ம்
ரிவல் ைல; ஜனங் கள் அைனவம் அவர்க ள் ேகட் ம்
விஷயங் கைள ேநாக்ச் ெசவிட் க் காைதத் ப் றார்கள் ,
ெகாஞ் சம் எச்சரிக்ைகயாக இப் பல் ைல. கடந்த காலத்ல்
என்ன ெசய் ய ப் பட் ட  என் ப எனக் நிைனவில் இல் ைல;
¡ண்ம் ஒ ைற நான் “மறப் ேபன் ” என் ம் அதன் ¤லம்
உன் னிடம் ெமன் ைமயாக இப் ேபன் என்  நீ இன் ம்
காத்க்றாயா? மஷர் என்ைன எர்த்ந் த ா ம் , நான்
அவர்கைள எர்கக
் மாட்ேடன், ஏெனன்றால் அவர்கள் கம்
ய சரீர வளர்ச
் ெகாண்டவர்கள் , ஆகேவ நான் அவர்களிடம்
அகக் ேகாரிக் ைககைள ைவப் பல் ைல. எனக்  த் ேதைவ
யான எல் லாம் அவர்கள் ஒக் க ங் ெகட்  ப் ேபாகக்  டா
என்பம் , கட் ப் பாட் க்க் ழ் ப் பய ேவண்ம் என் பேம
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ஆம் . நிச்சயமாக இந்த ஒ நிபந்தைனையப் ர்த
் ெசய் வ 
உங் கள் றக் அப் பாற் ப ட் ட , இல் ைலயா? தங் கள் கண்க
க் விந் த ளிக் க ேவண் ம் என் பதற் க ாக இன் ம் பல
இரகயங் கைள நான் ெவளிப் பத்த ேவண்ம் என அேநக
ஜனங் கள் காத்  க்  றார்க ள் . இப் பி ம் , பரேலாகத்  ன்
அைனத்  இரகயங் கைளம் நீ ரிந்  ெகாண்டா ம் , அந் த
அைவக் ெகாண் உன் னால் என் ன ெசய் ய ம் ? அ
என் ¡தான உன் அன்ைப அகரிக் மா? என் ¡தான உன்
அன்ைபத் ண்மா? நான் மஷைரக் ைறத்  மப் பி
வம் இல் ைல, அவர்கைளப் பற் ய ஒ ைவ நான் எளி
தாக எப் பல் ைல. இைவ மஷரின் உண்ைமயான ©ழ்
நிைலகள் இல் ைலெயன் றால் , நான் இவ் வள எளிதாக அவர்
கைள அவ் வா ©ட் ட மாட்ேடன் . கடந்த காலத்ைத நிைனத்
ப் பாங் கள் : நான் உங் கைள எத்தைன ைற அவறாகப்
ேபள் ேளன் ? நான் உங் கைள எத் த ைன ைற ைறத் 
மப் பிட் ள் ேளன் ? உங் கள் உண்ைமயான ©ழ் நிைலகைளப்
ெபாட் ப த்த ாமல் நான் உங் கைள எத்தைன ைற பார்த்
க் ேறன் ?  மனடன் உங் கைள ெவல் ல என் ெசாற் கள்
எத்தைன ைற தவள் ளன? உங் கக்ள் ஆழமாக ஒத்தர்
ஏற் ப த்த ாமல் நான் எத்தைன ைற ேபயிக் ேறன் ? உங்
களில் யார் என் வார்தை
் தகைள அச்ச ன் , நங் காமல்
பத்  க் ³ர், நான் உங் கைளப் பாதாளத் ற் ள் அத்  த்
தள் ேவன் என் ற ஆழ் ந் த பயம் யாக் இக் ற? என்
வார்தை
் தகளிந்  ேசாதைனகைளத் தாங் காதவர் யார்? என்
ெசாற் கக்ள் அகாரம் இக் ற, ஆனால் இ மஷ
க்  ச் சாதாரண நியாயத் ¥ ர்ப்ைப வழங் வதற் க ாக அல் ல;
மாறாக, அவர்களின் உண்ைமயான ©ழ் நிைலகைள நிைனவில்
ெகாண், என் வார்தை
் தகளில் இக்ம் உள் ளார்நத
் அர்தத
் த்ைத
நான் ெதாடர்ந்  அவர்கக் ெவளிப் பத் ேறன் என் பதற்
காக. உண்ைமயில் , என் சர்வ வல் லைமள் ள வல் லைமைய
என் வார்தை
் தகளில் கண்ணரக் யவர் எவேரம் இக்
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றாரா? பம் ெபான் னால் தயாரிக்கப் பட் ட என் வார்தை
் தகைளப்
ெபற யாராவ  இக் றார்களா? நான் எத் தைன வார்தை
் த
கள் ேபயிக்  ேறன் ? யாராவ  அவற் ைற எப் ேபாதாவ 
ெபாக்ஷமாக் இக்³ரா?
மார்ச ் 3, 1992

ராஜ் ய தம்
ரளான ஜனங் கள் என் ைன உற் ச ாகப் பத் றார்க ள் ,
ரளான ஜனங் கள் என்ைனப் ேபாற்  றார்கள் ; சகல வாய் க
ம் ஒேர ெமய் ய ான ேதவன் என்  அைழக் றார்கள் , சகல
ஜனங் கம் என் ரிையகைளக் காணக் கண்கைள உயர்த் 
றார்கள் . ராஜ் யமான மஷரின் உலல் இறங் ற, என் ன
வர் பணக்காரராகம் , ஏராளமானவற்ைறக் ெகாண்டவராகம்
இக்றார். இைதப் பார்த்  யார்தான் மழ் ச்யைடய மாட்
டார்கள் ? மழ் ச்யின் காரணமாக யார்தான் நடனமாட மாட்
டார்கள் ? ஓ, ேயாேன! என்ைனக் ெகாண்டாட உன் ெவற் க்
ெகாைய உயர்த் ! என் பரித் த நாமத் ைதப் பரப் ப உன்
ெஜயங் ெகாண்ட ெவற்ப் பாடைலப் பா! யின் ைனகள்
வைர இக்ம் சகல ஷ்ப் கேள! நீ ங் கள் உங் கைள எனக்
ஒப் க்ெகாக்க உங் கைள நீ ங் கேள த்கரித்க் ெகாள் ங் கள் !
வானத்ன் நட் ச த் ரக் ட் ட ங் கேள! என் வல் லைமக்க சக்
ைய வானத்ல் காட் ட உங் கள் இடங் கக் விைரந்  ெசல்
ங் கள் ! யில் தங் கள் எல் ைலயற் ற அன் ைபம் பயபக் 
ையம் பாடலாக ஊற்  ம் ஜனங் களின் ரல் கக் நான்
ெசவிசாய் க்  ேறன் ! இந் த நாளில் , எல் லா ஷ் ப் கம்
வ க்  த் ம் ம் ேபா, நான் மஷரின் உலகத்  ற் 
வேறன். இந் த தணத்  ல் , இேத சந் த ர்ப் பத்  ல் , க் க ள்
அைனத் ம் கட் க்கடங் காமல் க்ன்றன, சகல பறைவகம்
ஒேர ரல் பான் றன, சகலம் மழ் ச் டன் ள் 
ன் றன! ராஜ் யத்  ன் வணக் க த்  ன் சத் த த்  ல் , சாத் த ானின்
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ராஜ் யம் கவிழ் ந் ேபாற, ¡ண்ம் ஒேபாம் எழாதபக்
ராஜ் ய தத்ன் இ ழக்கத்தால் அக்கப் பற!
யில் யார் எந்  எர்க் க த் ணிறார்க ள் ? நான்
க்  இறங் ம் ேபா, நான் ெநப் ைபக் ெகாண் வ
ேறன், ேகாபத்ைதக் ெகாண்வேறன் , எல் லா வைகயான
ேபரகைளம் ெகாண் வேறன் . க்ரிய ராஜ் யங் கள்
இப் ேபா என் ராஜ் யம் ! வானத்ன் ேமேல, ேமகங் கள் கவிழ் ந் 
நீ ர்த்  ைர ஆன் றன; வானத்  ன் ழ் , ஏரிகம் ஆ கம்
ள் ளிெயந்  மழ் ச
் டன் ஒ கலைவயான இன் னிைசைய
ெவளிப் பத்  ன் றன. ஓய் ெவக் ம் கங் கள் அவற்  ன்
ைககளிந்  ெவளிப் பன் றன, சகல ஜனங் கம் என்
னால் தங் கள் நித்ைரயிந்  எப் பப் பறார்கள் . பன் க
ஜனங் கள் எர்பார்தத
் நாள் ஒவயாக வந் விட் ட! அவர்கள்
க அழகான பாடல் கைள எனக் ஏெறக்றார்கள் !
இந்த அழகான தணத்ல் , இந்தக் களிப் ட் ம் ேநரத்ல் ,
ேமேல வானத் ம் , ேழ யி ம் , சகல இடங் களி ம்
கழ் ஒக் ற. இல் யார்த ான் உற் ச ாகமாக இக் க மாட்
டார்கள் ?
யாைடய இதயம் ஒளிரா? இந் தக் காட் யில் யார்தான்
அழ மாட் டார்கள் ?
வானம் பைழய வானம் அல் ல, இப் ேபா அ ராஜ் யத்ன்
வானம் .
, ன்பிந்த  அல் ல, இப் ேபா அ பரித்த நிலம் .
ஒ கனமைழக்ப் பிற, இவான பைழய உலகம் 
வமாக தாக மாற.
மைலகள் மான்றன… நீ ர்நிைலகள் மான் றன…
ஜனங் கம் மாறார்கள் … சகலம் மான் றன….
ஓ, அைமயான மைலகேள! எனக்க ாக எந்  நடனமா
ங் கள் !
ஓ, ஓடாமல் நிற் ம் நீ ர்நிைலகேள! தந்ரமாகப் ெபாங் 
வந்ேதாங் கள் !
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ெசாப் பனங் காªம் மஷேர! நீ ங் களாகேவ எந்  ஓங் கள் !
நான் வந்க்ேறன்… நான் தான் ராஜா….
சகல மஷம் தங் கள் கண்களால் என் கத்ைதக் காண்
பார்கள் , தங் கள் காகளால் என் ரைலக் ேகட் பார்கள் ,
ராஜ் யத்ன் வைன அவர்கள் விப் பார்கள் ….
எவ் வள இனிைமயாக இக் ற… எவ் வள அழகாக
இக்ற….
மறக்க யாத… மறக்க இயலாத….
ெகாந் விட்ெடரிம் என் ேகாபத்ல் , வப் பான ெபரிய
சர்ப்பம் ேபாராற;
என் மகத்தான நியாயத்¥ர்ப்பில் , பிசாகள் அவற்ன் உண்
ைமயான வவங் கைளக் காட் ன் றன;
என் கைமயான வார்தை
் தகளில் , ஜனங் கள் அைனவம்
ஆழ் ந் த அவமானத்ைத உணர்றார்கள் , தங் கைள மைறத்  க்
ெகாள் ள இடேமம் இல் ைல.
அவர்கள் கடந்த காலத்ைதம் , எப் ப என் ைன ேக ெசய் 
ற்னார்கள் என் பைதம் நிைனறார்கள் .
அவர்கள் தங் கைள ெவளிக்காட் டாத ஒ காலம் , என் ைன
¡றாத ஒ காலம் இந்தல் ைல.
இன், யார் தான் அவல் ைல? யார் தான் வத் த ப்
பவல் ைல?
பிரபஞ் ச உலகம் வம் அைகயால் நிைறந்க்ற…
சந்ேதாஷ ஒகளால் நிைறந் க்ற… ரிக் ம் ரல் க
ளால் நிைறந்க்ற….
ஒப் பிடயாத மழ் ச
் … ஒப் பீ இல் லாத மழ் ச
் ….
வ

ஒ ய மைழ ெபய்ன்ற… றகம் கனமான ெவண்
பனிச் ம் கடன் ….
ஜனங் கக்ள் ேள, க் கம் மழ் ச்ம் மாமா வ
ன்றன… லர் ரிக்றார்கள் …
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லர் அறார்கள் … லர் ஆரவாரம் ெசய் றார்கள் ….
எல் ேலாம் மறந் விட் டைதப் ேபால… இ மைழ மற்ம்
ேமகங் களால் நிைறந்த வசந்த காலம் என் ,
மலர்கள் விரிந்  மலம் ேகாைடக்காலம் என் , வளமான
அவைடகளின் இைலர் காலம் என் ,
அல் ல உைறபனிம் பனிக் க ட் கம் இக் ம் ளிர்
காலம் என், யாக்ம் ெதரியா….
வானத்  ல் ேமகங் கள் நகர்ந்  ெகாண் க்  ன் றன, 
யில் சத்ரங் கள் ழன்  ெகாண்க்ன்றன.
த்ரர்கள் தங் கள் ைககைள அைசக்றார்கள் … ஜனங் கள்
நடனமாைகயில் தங் கள் கால் கைள நகர்த்றார்கள் ….
ேதவதர்கள் ரிைய ெசய் றார்கள் … ேதவதர்கள் ேமய் க்
றார்கள் ….
யி ள் ள ஜனங் கள் அைனவம் சந் த ெசய் றார்கள் ,
யில் உள் ள அைனத்ம் ப ப் ெபன் றன.

 பிரபஞ்சத்ற்கான
ேதவைடய வார்த்ைதகள் —
அத்யாயம் 12
ழக்ந்  ன்னல் ெவட் ம் சமயம் , நான் என் வார்த்
ைதகைளப் ேபசத் ெதாடங் ம் தணம் அேவ—ன்னல்
ெவட் ம் ேபா,  பிரபஞ் சம் ஒளிர் ற, அைனத் 
நட் சத்  ரங் களி ம் ஒ மாற் ற ம் நிகழ் ற. மனித இனம்
வ ம் நிவர்த்  ெசய் யப் பட் டைதப் ேபால் இக்  ற.
ழக்  ந்  வம் இந் த ெவளிச்ச த்  ன் பிரகாசத்  ன் ழ் ,
மஷர் அைனவம் அவர்கள உண்ைமயான வவத்  ல்
ெவளிப் பன் றனர், அவர்க ளின் கண் கள் என் ன ெசய் வ 
என் ெதரியாமல் , ேம ம் தங் கள அங் கமான அம் சங் கைள
எவ் வா மைறப் ப  என்  உயாகத் ெதரியாமல் ைகத் 
நிற் ன்றன. அவர்கள் என் ெவளிச்ச த்ந்  தப் பி மைலக்
70

 பிரபஞ் சத்ற்கான ேதவைடய வார்தை
் தகள் —அத்யாயம் 12

ைககளில் தஞ் சம் ம் விலங் கைளப் ேபால இக் 
றார்கள் , ஆனா ம் அவர்களில் ஒவர் ட என் ெவளிச்ச த்
ந்  ெவளிேயற யவில் ைல. எல் லா மஷம் ைகத்
ப் ேபாறார்க ள் , அைனவம் காத்  க்  றார்க ள் , அைன
வம் பார்த்  க் ெகாண் க்  றார்க ள் ; என் ெவளிச்ச த்  ன்
வைகயால் , அவர்கள் பிறந் த நாளில் அைனவம் மழ் ச்
யைடறார்கள் , அேதேபால் அவர்கள் பிறந் த நாைள சபிக் க
ம் ெசய் றார்கள் . ரண்பட் ட உணர்ச
் கைளத் ெதளிவாகப்
ேபவ  சாத்  யல் லாத ; ய-ட் ைசயினால் வம்
கண்ணீ ர ் ஆ களா, அைவ நீ ேராட் டத்  ல் அத்  ச் ெசல்
லப் பன் றன, ஒ ெநாயில் தடயன்  ெசல் ன் றன.
¡ண்ம் , என் நாள் அைனத்  மஷைரம் ெநங் ற,
¡ண்ம் மஷ இனத்ைதத் ண் மஷக் மற்ெறா ய
ெதாடக்கத்ைத அளிக்ற. என் இதயம் க்ற, என் இதய
ப் பின் தாளங் கைளப் பின்பற்  , மைலகள் மழ் ச் டன்
க்ன்றன, கடல் மழ் ச்டன் நடனமாற, அைலகள்
கற்பாைறகள் ¡ ேமான் றன. என் இதயத்ல் இப் பைத
ெவளிப் பத் வ  கனம் . அத் த மான எல் லாவற் ைறம்
என் பார்ைவயினால் சாம் பலாக எரிக்க விம் ேறன் ; ழ் ப்
பயாைமயின் பிள் ைளகள் அைனவம் என் கண் கக் 
ன் பாக மைறந்  ேபாக நான் விம் ேறன் , ஒேபாம்
காலம் தாழ் த் த ப் ேபாவல் ைல. வப் பான ெபரிய வ சர்ப்
பத்ன் வப் பிடத்ல் நான் ஒ ய ெதாடக்கத்ைத உவாக்
ய மட்  மல் லாமல் , பிரபஞ் சத்ல் ய ரிையகைளம்
ெதாடங் யிக்  ேறன் . விைரவில் , யின் ராஜ் யங் கள் என்
ராஜ் யமாக மாம் ; விைரவில் , என் ராஜ் யத்  ன் காரணமாக
யின் ராஜ் யங் கள் என் ெறன் ம் விற்  வம் , ஏெனன்
றால் நான் ஏற்கனேவ ெவற்ைய அைடந் விட்ேடன் , ஏெனன்
றால் நான் ெவற்கரமாகத் ம் பியிக்ேறன் . யில் என
ரிையைய அக்க ம் என்ற நம் பிக்ைகயில் , வப் பான
ெபரிய வ சர்ப் பம் என ட் டத் ைதச் ர் ைலப் பதற்  ச்
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சாத்  யமான ஒவ் ெவா வையம் பயன் பத்  ப் பார்த்
விட் ட , ஆனால் அதன் வஞ் சகத் தந்  ரங் களால் நான்
ேசார்வ ைடந்  விேவனா? அதன் அச்த்தல் கக் அஞ் 
என் நம் பிக் ைகைய என் னால் இழக் க மா? பரேலாகத்
ேலா யிேலா நான் ஒேபாம் என் உள் ளங் ைகயில்
ைவத்க்காத வன் எல் ைல; இந்தச் வப் பான ெபரிய
வ சர்ப் பம் எனக் ஒ சத்  வாக ெசயல் பம் என் ப 
எந் த ளவிற்  உண்ைம? இ  என் ைககளால் ைகயாளப் பட
ேவண்ய ஒ ெபாளல் லவா?
மனித உலல் நான் அவதரித் த ேபா, மஷர் என்
வகாட் தன் ழ் , அவர்க ள் அயாமேலேய இன் வைர
வந் ள் ளனர், அவர்க ள் அயாமேலேய என் ைன அந் 
ெகாண்ள் ளனர். ஆனால் , ன்ேனாக்ச் ெசல் ம் பாைதயில்
எவ் வா நடக் க ேவண்ம் என் ப பற்  யாக் ம் தள
ேவம் ெதரிந் க்கவில் ைல—ேம ம் அந் த ப் பாைத எந் த த்
ைசயில் ெசல் ம் என்ப பற்  யாக் ம் எந் த த் ப் ம்
ெதரிந்  க் க வில் ைல. சர்வ வல் லவர் அவர்க ைளக் கவனிப்
பதன் ¤லம் மட்  ேம எவம் இைய ேநாக்ச் ெசல் ம்
பாைதயில் நடக் க ம் ; ழக்  ல் ெவட்  ம் ன் னலால்
வநடத்தப் பட் டால் மட் ேம என் ராஜ் யத்ற்  வவக்ம்
வாசைல யாரா ம் கடக் க ம் . மஷரிைடேய, என்
கத்ைதப் பார்தத
் ஒவர், ழக்ல் ன் னைலக் கண்ட ஒவர்
என ஒேபாம் எவம் இந் த ல் ைல; என் ங் காசனத் 
ந்  ஒக் ம் ெசாற் கைளக் ேகட் ட ஒவர் இக்றாரா?
உண்ைமயில் , பண்ைடயக் காலங் களிந்  , ஒ மஷன்
ட என ஆள் தத்  வத்  டன் ேநரத் ெதாடர் ெகாண் 
க் க வில் ைல; இன் மட்  ேம, இப் ேபா நான் உலற் 
வந்ப் பதால் , மஷக் என் ைனப் பார்க்க வாய் ப் இக்
ற. ஆனால் இப் ேபா ட, மஷர் இன் ம் என் ைன
அயவில் ைல, ஏெனன் றால் அவர்கள் என் கத்ைத மட் ேம
பார்க்  றார்கள் , என் ரைல மட்  ேம ேகட்  றார்கள் , இன்
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ம் என் அர்த்தத்ைத அயவில் ைல. எல் லா மஷம் இப்
பப் பட் டவர்கள் தான் . என் ஜனங் களில் ஒவராக இப் பதால் ,
என் கத்ைதப் பார்க் ம் ேபா நீ ங் கள் ஆழ் ந் த ெபைமைய
உணரவில் ைலயா? நீ ங் கள் என் ைன அயாததால் நீ ங் கள்
ெவட் க ப் பவைத உணரவில் ைலயா? நான் மஷரிைடேய
நடக் ேறன், மஷரிைடேய வாழ் ேறன் , ஏெனன் றால் நான்
மாம் சமாயிக்  ேறன் , மஷ உலகத்ற்  வந் க்  ேறன் .
என் ேநாக்கம் ெவமேன என் மாம் சத்ைத மஷைரப் பார்கக
்
ைவப் ப  மட் மல் ல; க க்  யமாக, மஷர் என் ைன
அந்  ெகாள் ள ைவப் பதற் க ாம் . ேம ம் , நான் மஷனாக
அவதரித் த மாம் சத்  ன் ¤லம் , மஷர் ெசய் த பாவங் கைள
அவர்கக் உணர்த்ேவன் ; நான் என் மஷனாக அவதரித்த
மாம் சத்ன் ¤லம் , வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ைத ெவன் 
அதன் ைகைய அப் ேபன் .
ைய நிரப் ம் மஷர், நட் சத்ரங் கைளப் ேபால் ஏராள
மானவர்கள் என்றா ம் , அவர்கள் அைனவைரம் என் ெசாந்த
உள் ளங் ைகையப் ேபால் நான் ெதளிவாக அேவன் . ேம ம் ,
என் ைன “ேநக்ம் ” மஷம் கடற்கைர மணலத்தைனயாய்
எண்ணற்றவர்களாக இந்தா ம் , ஒ லேர என் னால் ேதர்ந்
ெதக் க ப் பன்றனர்: என் ைன “ேநப் பவர்கைள” வித்  ,
பிரகாசமான ெவளிச்ச த்ைதப் பின் ெதாடர்ப வர்கைள மட்  ேம
நான் ேதர்நெ
் தக் ேறன். நான் மஷைன ைகப் பத்தம்
இல் ைல, அவைன ைறத்  மப் பிடம் இல் ைல; மாறாக,
மஷனின் இயல் பான பண் களின் ப நான் அவனிடம்
ேகாரிக்ைககைள ைவக்  ேறன், ஆகேவ, ஜனங் கைளத் ேதர்ந்
ெதப் பதற்கான என இலக்ைக நான் அைடம் ப, என் ைன
உண்ைமயாக நா வபவர்கேள எனக்த் ேதைவ. மைலகளில்
எண்ணற்ற காட்  கங் கள் உள் ளன, ஆனால் அைவ அைனத்
ம் எனக் ன் பாக நன் பழக்கப் பத்தப் பட் ட ஆகைளப்
ேபாலேவ உள் ளன. ரிந் ெகாள் ள யாத மர்மங் கள் அைல
கக் அயில் உள் ளன, ஆனால் அைவ யின் கத்ன்
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¡ள் ள எல் லாவற் ைறம் ேபாலத் ெதளிவாகத் தங் கைள என்
னிடம் ெவளிப் பத்  ன் றன; ேமேலள் ள வானத் ல் ம
ஷனால் ஒேபாம் அைடய யாத பகள் உள் ளன, ஆனா
ம் அªக யாத அந் த ப் பகளில் நான் தந்  ரமாக
நடக்  ேறன். மஷன் என்ைன ஒேபாம் ெவளிச்ச த்  ல்
அைடயாளம் காண்பல் ைல, ஆனால் என் ைன இண்ட உல
ல் மட் ேம பார்க்றான். இன்  நீ ங் கள் அேத ©ழ் நிைலயில்
இல் ைலயா? வப் பான ெபரிய வ சர்ப் பத்ன் ெவத்தனங்
களின் உச்ச க் க ட் டத் ல் தான் நான் என் ரிையையச் ெசய் ய
மாம் சத் ைத ைறயாக அணிந் க் ெகாண் ேடன் . வப் பான
ெபரிய வ சர்ப் பம் தல் ைறயாக அதன் உண்ைமயான
வவத்ைத ெவளிப் பத்  யேபா, நான் என் நாமத்  ற்  ச்
சாட்  ெகாத்ேதன். நான் மஷரின் சாைலகளில் ற்  த்
ரிந் தேபா, ஒவன் அல் ல ஒ நபர் ட வித்  க் க
வில் ைல, அதனால் நான் மஷ உலல் அவதரித் தேபா,
அ யாக் ம் ெதரியவில் ைல. ஆனால் , நான் மஷனாக
அவதரித்த மாம் சத்ல் நான் என் ரிையைய ேமற் ெகாள் ளத்
ெதாடங் யேபா, மஷர் வித்ெதந்தனர், என் இழக்கக்
ரலால் அவர்களின் கனகளிந்  க் ட்  எந் தனர்,
இந் த த் தணத்ந்  , அவர்கள் என் வகாட் தன் ழ்
தங் கள் வாழ் கை
் கையத் ெதாடங் னர். என ஜனங் களிைடேய,
நான் ¡ண்ம் ய ரிையகைளத் ெதாடங் ேறன் . யில்
என ரிைய இன் ம் வைடயவில் ைல என் ற விஷயம் ,
நான் ேபய என ஜனங் கள் என் இதயத்  ல் எனக்  த்
ேதைவப் பபவர்கள் அல் ல என் பைதக் காட் ட ேபாமான
என்  ெசான்னா ம் , அவர்களில் இந்  நான் இன் ம் ல
ைரத் ேதர் ெசய் ேறன் . இந் , நான் மஷ´பெமத்த
ேதவைன அந்  ெகாள் ள என் ஜனங் கக் உதவ மட்
மல் லாமல் , அவர்கைள நான் ய் ைமப் பத்  வம் ெதளி
வாகத் ெதரிற. என நிர்வ ாகக் கட் டைளகளின் ¥விரத்
னால் , அேநக ஜனங் கள் இன் ம் என் னால் அகற் ற ப் பம்
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அபாயத்ல் உள் ளனர். உங் கைளச் சமாளிக்க , உங் கள் ெசாந் த
சரீ ர த் ைதக் கட் ப் பத் த நீ ங் கள் எல் லா யற்  கைளம்
ெசய் யாவிட் டால் —நீ ங் கள் இைதச் ெசய் யாவிட் டால் , பல் என்
ைககளிந்  ேநரயாக தப் பிக்கேவ யாத ட் ைசையப்
ெபற் ற ைதப் ேபால, நரகத் ள் தள் ம் பக் நான் ெவக்
ம் , நிராகரிக்  ம் ெபாளாக நீ ங் கள் நிச்ச யம் மாப் ேபா
வீரக
் ள் . நீ ங் கள் என் வார்தை
் தகளிந்  ஏதாவ  ேசகரித்
க்  ³ர்க ளா? ன்  ேபாலேவ, ச்ச ைபையச் த் த ப் ப
த்  வ , எனக் த் ேதைவயானவர்கைளத் ெதாடர்ந்  ய்
ைமப் பத்  வ ஆயைவேய என ேநாக்க ம் , ஏெனன் றால்
நான் தான் ற்  ம் பரித் த மான, மாசற் ற ேதவன் . என
ஆலயத் ைத வானவில் ன் வண் ணங் கைளக் ெகாண்  ¥ட்
வ மட் மல் லாமல் , களங் கல் லாமல் த்தமாகம் , அதன்
ெவளிப் றத் டன் ெபாந்தக்ய வைகயில் உட் றத்ைதம்
மாற் ேவன் . என் பிரசன் னத்ல் , நீ ங் கள் அைனவம் கடந்த
காலத்  ல் ெசய் தைதப் பற்  ¡ண் ம் ந்  க் க ேவண் ம் ,
பின் னர் இன்  என் இதயத்  ல் எனக்  ப் பரிரணமான
ப் ைய அளிக்க உங் களால் உெகாள் ள மா என் பைத
 ெசய் ங் கள் .
மஷன் என் மாம் சத்ல் என்ைன அந் க்கவில் ைல;
அதற்  ம் ேமலாக, அவன் மாம் ச சரீ ரத்  ல் வக் ம் தன
யத்ைதப் ரிந் ெகாள் ளத் தவவிட் டான் . அேநக ஆண்களாக,
மஷர் என் ைன ஏமாற்  வறார்கள் , என் ைன ெவளியில்
இந்  வம் விந் னராக நடத்  றார்கள் . அேநக ைற,
அவர்கள் “தங் கள் வீகளின் கதகக்” ெவளிேய என் ைன
நித்யிக்றார்கள் ; அேநக ைற, அவர்கள் , என் ன் நின் ,
எனக்ச் ெசவிசாய் கக
் மத்க்றார்கள் ; மற்ற மஷரிைடேய
அவர்க ள் என் ைனக் ைகவிட் க்  றார்க ள் ; அேநக ைற,
அவர்கள் என்ைனப் பிசாக் ன் பாக மதத் க் றார்
கள் ; அேநக ைற, அவர்க ள் தங் கள் வாயால் என் ைனத்
ற்யிக்றார்கள் . ஆயிம் ட, மஷனின் பலவீனங் கைள
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நான் கணக்ல் ைவக்கவில் ைல, அவைடய ழ் ப் பயாைம
காரணமாக, பக்  ப் ப வாங் கவில் ைல. அவன் என் ைன
அந் ெகாள் ம் ெபாட் , நான் ெசய் தெதல் லாம் , அவன
ணப் பத்த யாத ேநாய் கைளக் ணப் பத்வதற்காகம் ,
அதன் ¤லம் அவைன ஆேராக்யமாக ¡ட்ெடப் பதற்காகம்
அவன ேநாய் கக் மந்ைதப் பயன் பத்ய மட்  ேம.
நான் ெசய் தெதல் லாம் மஷரின் உயிர்வாழ் விற்காகம் , ம
ஷக் வாழ் க்ைகயில் ஒ வாய் ப்ைப வழங் வதற் க ாகம்
தான், இல் ைலயா? நான் அேநக ைற மஷரின் உலகத்ற்
வந் க் ேறன் , ஆனால் நான் என் ெசாந் த ஆள் தத்  வத்ல்
உலற்  வவதால் , மஷர் என் ைன எவ் விதத் ம் க
வல் ைல; அதற் ப் பலாக, ஒவ் ெவா மஷம் அவக்
ப் ெபாத் த மாகத் ேதான்ய வயில் ெசயல் பட்  , தனக்
ெகன ஒ வையத் ேதறான் . பரேலாகத்  ற்  ேழ
உள் ள ஒவ் ெவா சாைலம் என் ைககளிந்  வற
என்ப அவர்கக்த் ெதரியா! பரேலாகத்ற் ேழ உள் ள
ஒவ் ெவான் ம் என் நியமனத்  ற்  உட் பட் டைவ என் ப 
அவர்கக்த் ெதரியா! உங் களில் யார் தங் களின் இதயத்ல்
மனக்கசப் ைப ைவத்க்கத் ணிறார்கள் ? உங் களில் யார் ஒ
¥ர் க் வர ேலசான ைதரியம் ெகாண்க்³ர்கள் ? மஷ
ரின் மத்யில் நான் ெசய் ம் ரிையைய நான் அைமயாகச்
ெசய் வேறன் —அவ் வளதான் . என் மஷ அவதரிப் க்
காலகட் டத் ல் , நான் மஷரின் பலவீனத்ற்  அதாபம்
காட் டவில் ைல என் றால் , மஷர் அைனவம் , என் அவதரிப்
பின் காரணமாக மட் ேம, அவர்க ளின் த்  ேபதக்  ம்
அளவிற்ப் பயந் , அதன் விைளவாகப் பாதாளத்ள் விவர்.
நான் என்ைனத் தாழ் த், என்ைன மைறத்  ைவப் பதால் தான் ,
மஷர் ேபரவிந்  தப் பித் , என் ட் ைசயிந்  வி
தைலையச் சந்க்றார்கள் , இவ் விதமாக, இன் ைறய னத்ைத
வந்தைடந்க்றார்கள் . இன் ைறய னத்ற் வவ எவ் வ
ள கனமாக இந் த  என் பைத நிைனவில் ைவத்  , இனி
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வரவிக் ம் நாைளய னத்ைத நீ ங் கள் அகம் ந்ைதயில்
ைவத்க்க ேவண்டாமா?
மார்ச ் 8, 1992

சகல ஜனங் கேள, களிப் பைடங் கள் !
என் ெவளிச்சத்ல் , ஜனங் கள் ¡ண்ம் ஒளிையப் பார்க்
றார்கள் . என் வார்தை
் தயில் , ஜனங் கள் தாங் கள் அபவிக் ம்
விஷயங் கைளக் கண் ெகாள் றார்க ள் . நான் ழக்  ந் 
வந்  க்  ேறன், நான் ழக் ைகச் ேசர்ந் த வன் . என் மைம
பிரகாக் ம் ேபா, சகல ேதசங் கம் ஒளிர்ன் றன, அைனத்
ம் ெவளிச்ச த்ற்  க் ெகாண்வரப் பன் றன, ஒன்  ட
இளில் ஞ் யிப் பல் ைல. ராஜ் யத்ல் , ேதவனின் ஜனங்
கள் ேதவேனா விக்ம் விதம் அளவிட யாத அளவிற்
மழ் ச
் யாக இக்ற. ஜனங் களின் ஆர்வக்கப் பட் ட வி
தங் களில் நீ ரான மழ் ச் டன் நடனமாற, மைலகள்
ஜனங் கடன் இைணந்  என் ையக் கண் ரக்ன் றன.
எல் லா மஷம் என் ராஜ் யத்  ல் பாபட் , கனமாக
உைழக்  றார்க ள் , தங் கள் விவாசத் ைதக் காட் றார்க ள் .
ராஜ் யத்ல் , இனி ளர்ச 
் இப் பல் ைல, எர்ப் ம் இப்
பல் ைல; வானங் கம் ம் ஒன் ேறாெடான்  சார்ந் 
க்  ன்றன, விதத்  ன் இனிைமயான வாழ் த்  க் கள் ¤லம்
மஷம் நாம் ஒவர் ¡ ஒவர் சாய் ந் ெகாண் ,
ஆழமான உணர் கக்  ள் ெநங்  வேறாம் …. இந் த
ேநரத் ல் , நான் பரேலாகத் ல் என் விதத்ைத ைறயாகத்
ெதாடங் ேறன் . சாத் த ானின் ெதாந் த ர இனி இல் ைல,
ேம ம் ஜனங் கம் இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்றார்கள் .
பிரபஞ் சம் வ ம் , நான் ேதர்நெ
் தத் த ஜனங் கள் என்
மைமக்ள் வாழ் றார்கள் , ஜனங் களிைடேய வாம் ஜனங் க
ளாக அல் ல, ேதவடன் வாம் ஜனங் களாக ஒப் பற்ற வைக
யில் ஆர்வ க் க ப் பறார்கள் . மஷலம் வம் சாத்
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தானின் ர்ேகட் ைடக் கடந் , விதத்  ன் கசப் த் தன் ைம
ையம் இனிைமையம் வண்டல் வைர அந்  யிக் றார்
கள் . இப் ேபா, என் ெவளிச்சத்ல் வாழ் ந் ெகாண், எவ் வா
ஒவனால் மழ் ச் யாக இக் க யா? இந் த அழகான
தணத் ைத எப் ப ஒவனால் ேலசாகக் ைகவிட்  அைத
நவ விட ம் ? ஆம் ஜனங் கேள! உங் கள் இதயங் களில்
பாடைலப் பாங் கள் , எனக்காக மழ் ச
் டன் நடனமாங் கள் !
உங் கள் ேநர்ைமயான இதயங் கைள உயர்த
் , அவற்ைற எனக்க்
காணிக்ைகயாகக் ெகாங் கள் ! உங் கள் ரகைளக் ெகாட்  ,
எனக் க ாக மழ் ச் டன் அவற் ைற வாங் கள் ! பிரபஞ் சம்
ைமக் ம் நான் என் மழ் ச்ைய ெவளிப் பத்  ேறன் !
ஜனங் கக் என் மைமயான கத்ைத ெவளிப் பத்  
ேறன் ! நான் உரத் த ரல் ப் பிேவன் ! நான் பிரபஞ் சத்
ைதம் தாண்ேவன் ! ஏற் கனேவ நான் ஜனங் கள் மத்  யில்
ஆட்  ெசய்  ேறன் ! ஜனங் களாேல நான் உயர்த் த ப் பட்ேடன் !
நான் ேமேல நீ ல வானத்ல் நகர்ேறன் , ஜனங் கள் என் டன்
நடந்  ெசல் றார்க ள் . நான் ஜனங் களிைடேய நடக்  ேறன் ,
என் ஜனங் கள் என் ைனச் ©ழ் ந்  ெகாள் றார்கள் ! ஜனங் களின்
இதயங் கள் மழ் ச
் யாக இக்ன்றன, அவர்கள பாடல் கள்
பிரபஞ் சத் ைத உ க்  , வானத் ைத அரச்ெசய் ன் றன! பிர
பஞ் சம் இனிம் ¤பனிக்ள் மைறந் க்க ா; மண் இக்
கா, கநீ ர் ேசகரிப் ம் இக்க ா. பிரபஞ் சத்ன் பரித்த
ஜனங் கேள! என கண்காணிப் பின் ழ் உங் கள் உண்ைமயான
கத் ைதக் காட் ³ர்க ள் . நீ ங் கள் அத் த த் த ால் ¤டப் பட் ட
மஷர் அல் ல, ஆனால் பச்ைச மாணிக்க க் கல் ேபால ய்
ைமயான பரித்தவான்கள் , நீ ங் கள் அைனவேம என் அன் க்
ரியவர்கள் , நீ ங் கள் அைனவேம என் மழ் ச
் க்ரியவர்கள் !
சகலம் ¡ண்ம் உயிர்தெ
் தன் றன! பரித்தவான் கள் அைன
வம் பரேலாகத் ல் எனக் ஊயம் ெசய் ய த் ம் பி வந்
க் றார்கள் , என் அன் பான அரவைணப் பிற் ள் ·ைழந் 
க்றார்கள் , அவர்கள் இனிம் அழப் ேபாவல் ைல, கவைலப்
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படப் ேபாவல் ைல, அவர்கள் தங் கைள என் னிடம் ஒப் க்ெகா
க் றார்கள் , என் வீட் ற்  த் ம் பி வறார்கள் , தங் கள்
தாயகத்ல் அவர்கள் என் ைன வில் லாமல் ேநப் பார்கள் !
எல் லா நித்யத் ம் இ ஒேபாம் மாறா! க்கம் எங் ேக!
கண்ணீர ் எங் ேக! மாம் சம் எங் ேக!  ஒந்ேபாற, ஆனால்
வானம் என்ெறன் ம் இக் ற. நான் சகல ஜனங் கக் ம்
ேதான்ேறன், சகல ஜனங் கம் என்ைனப் கழ் றார்கள் .
இந் த விதம் , இந் த அழ, ஆயில் இந்  அந் த ம் வைர
மாறப் ேபாவல் ைல. இதான் ராஜ் யத்ன் விதம் .

 பிரபஞ்சத்ற்கான
ேதவைடய வார்த்ைதகள் —
அத்யாயம் 26
என வீட் ல் தங் யிக்  றவர் யார்? என் ெபாட் 
என் டன் ஆதரவாக நின்றவர் யார்? என சார்ப ாகத் ன்
பப் பட் டவர் யார்? எனக் ன் பாக அவைடய வார்தை
் தக
க் உயளித்தவர் யார்? இப் ேபாவைர என் ைனப் பின்
ெதாடர்ந்  , இன் ம் ேவபடாமல் இப் பவர் யார்? எல் லா
மனிதர்கம் ஏன் ளிம் உணர்ச 
் யற் ற வர்களாகம் இக்
றார்க ள் ? மனிதன் என் ைன ஏன் ைகவிட் டான் ? மனிதன்
என்¡ ஏன் அ ப் பைடறான் ? மனிதர்களின் உலல் ஏன்
பாசப் பிைணப்  இல் ைல? ேயானில் இக்ம் ேபா, வானத்
 ள் ள அரவைணப் ைப நான் த்க் ேறன் , ேயானில்
இக்ம் ேபா வானத் ள் ள ஆர்வாதத்ைத அபவித்க்
ேறன் . ¡ண்ம் , நான் மனிதர்கள் மத்யில் வாழ் ந
் க்ேறன் ,
மனித உலன் கசப் ைப நான் த்க்  ேறன் , மனிதர்களி
ைடேய நிலம் ெவவ் ேவ நிைலகள் அைனத்ைதம் நான்
என ெசாந்தக் கண்களால் கண்க்ேறன் . இைத அயாமல் ,
நான் “மாயிக்ேறன் ” என் பதாக மனிதம் மாயிக்றான் ,
இந்த வைகயாக மட் ேம அவன் இன்ைறய நாக் வந்க்
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றான். மனிதன் என் ெபாட்  எைதயாவ ெசய் ய ேவண்ம்
என்  நான் ேகாரவில் ைல, அல் ல எனக்  ப் பலன் தம்
வைகயில் எந் த ப் ெபக்க த்ைதம் ெசய் ய ேவண்ம் என் ம்
நான் ேகாரவில் ைல. அவன் என ட் டத்ற்  ஏற் ற ாற் ேபால்
ெசயல் பட இய மா இக்கேவண்ம் , எனக்க் ழ் ப் பயா
மேலா அல் ல எனக் ஒ அவமானத்ன் அைடயாளமாகேவா
இக்க க் டா, ஆனால் என்ைன எெராக் ம் சாட் யத்
ைதத் தாங் யிக் க ேவண்ம் என் ேற நான் விம் ேறன் .
மனிதர்களிைடேய, எனக் நல் ல சாட் யத்ைதத் தாங் , என்
ெபயைர மைமப் பத்யவர்கம் இந்க்றார்கள் , ஆனால்
மனிதனின் நைடைறகள் அல் ல நடத்ைத என் இதயத்ைதத்
ப் ப் பத்  வ எவ் வா சாத்  யமாம் ? என் இதயத்
டன் ஒநிைலப் பத் வ  அல் ல என த் த த் ைதத்
ப் ப் பத் வ  அவ க்  எப் பச் சாத்  யமாம் ?
யி ள் ள மைலகள் மற்ம் நீ ர்நிைலகள் மற்ம் யி ள் ள
க்கள் , ற் கள் மற்  ம் மரங் கள் அைனத்  ம் என் கரங் களின்
ரிையையக் காட் ன் றன, அைனத்ம் என் நாமத்ற்காகேவ
வித்க்ன்றன. என் ேகாரிக்ைகயின் தரநிைலைய இன்ம்
ஏன் மனிதனால் அைடய யவில் ைல? இ அவன ேமாச
மான தாழ் ற் ற நிைலைமயினால் இக்மா? நான் அவைன
உயர்த
் ப் பித்ததன் காரணமாக இக்மா? நான் அவனிடம்
கம் ெகாµரமாக நடந்  ெகாள் ேறன் என் பதால் இக்மா?
என் ேகாரிக்ைககக் மனிதன் எப் ேபாம் ஏன் பயப் பறான்?
இன், ராஜ் யத்ல் உள் ள ஏராளமான மக்களிைடேய, நீ என்
சத்தத்ைத மட்ம் ேகட்றாய், ஆனால் என் கத்ைதக் காண ஏன்
விம் பவில் ைல? என் ஆவிடன் ெபாத்தம் ெசய் யாமல் என
வார்தை
் தகைள மட் ம் நீ ஏன் பார்க
் றாய்? ேமேல வானத் ம்
ேழ யி ம் என் ைன ஏன் ேவபத் ைவத்க்³ர்கள் ?
நான் வானத்  ல் இக்  ம் அேத விதமாக நான் யில்
இக்ம் ேபா, இல் ைலயா? வானத்ல் இக்ம் ேபா நான்
ேழ க்  இறங் வர யவில் ைல என் பதாலா? நான்
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யில் இக்ம் ேபா, வானத்க்ச் ெசல் லத் தயற்றவன்
என் பதாலா? நான் யில் இக் ம் ேபா, ஒ தாழ் ந் த உயி
ரினம் , நான் வானத்ல் இக் ம் ேபா, ஒ உயர்ந் தவனாக
இப் பைதப் ேபாலம் , வானத்  க் ம் க் ம் இைடயில்
ஓர் எல் ைலயற் ற இைடெவளி இப் பைதப் ேபாலம் இ
ேதாற் ற மளிக் ற. ஆயிம் , மனித உலல் , அவர்கள் இந் த
வஸ் க் களின் ேதாற் ற ம் பற்  எம் ெதரியாமல் இப் ப
ேபாலத் ேதான்ற, ஆனால் என் வார்தை
் தகக்ச் சத்தம்
மட்  ேம உண், அர்த்த ல் ைல என் ப ேபால எப் ேபாம்
எனக்  எராக இக்  றார்க ள் . எல் லா மஷர்க ம் என்
வார்தை
் தகள் ¡ சக்ையச் ெசலவிறார்கள் , என் ெவளிப்
றச் சாயல் ஒற்ைம ¡ அவர்கைடய ெசாந்த ஆய் கைள
ேமற் ெகாள் றார்கள் , ஆனால் அவர்கள் அைனவம் ேதால் வி
ையச் சந்  க்  றார்க ள் , அவர்க ள யற்  கள் பலனளிக் க
வில் ைல, அதற்  ப் பலாக என் வார்தை
் தகளால் வீழ்த்த ப் ப
றார்கள் , ¡ண்ம் எந்க்கத் ணிவல் ைல.
நான் மனிதலத்ன் நம் பிக்ைகையச் ேசாத் ப் பார்க
் ம்
ேபா, எந்த ஒ மனிதம் உண்ைமயான சாட் யம் ெகாக்
கவில் ைல, எந்த ஒவம் தன் ைடய அைனத்ைதம் வழங்
ம் சக் உைடயவன் அல் ல; மாறாக, நான் அவன இதயத்ைதப்
பத்க் ெகாண் ேபாேறன் என்பேபால. மனிதன் ெதாடர்ந்
ஒளிந் ெகாண் தன் இதயத்ைதத் றக்க மக்றான் . ேயா
ட அவன ேசாதைனயின்ேபா ஒேபாம் உண்ைமயாக
உடன் நிற் கவில் ைல, அவன ன்பங் கக் மத்யில்
இனிைமைய ெவளிப் பத் த வில் ைல. மக் க ள் அைனவேம
வசந்த காலத்ன் இளஞ் ©ட் ல் பைமயின் ேலசான வட் ைட
உவாக்றார்கள் ; ளிர்காலத்ன் ளிர்ந்த ெகாங் காற்ல்
அைவ ஒேபாம் பைமயாக இக்கா. அவன எ ம் ம்
ேதா மான ெமந் த உடற் க ட்  ¤லம் , மனிதன் என் ேநாக்
கத் ைத நிைறேவற் ற யா. மனிதர்க ள் அைனவரி ம் ,
மற் ற வர்க க்  ஒ ன் மாரியாக நடந்  காட் டக்  ய
81

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

எவம் இல் ைல, ஏெனன் றால் எல் லா மனிதர்கம் அப் ப
ைடயில் ஒேர மாரியாக இக் றார்கள் , அவர்களில் ஒவ
க்ெகாவர் வித்  யாசமாக இல் ைல, அவர்களில் ஒவைர
ஒவர் ேவபத்க் காட் டக்யைவ கம் ய அளேவ
ஆம் . இேத காரணத்னால் , மனிதர்களால் இன் ம் ட என்
ரிையகைள ைமயாகத் ெதரிந்  ெகாள் ள யவில் ைல.
என் தண் டைன எல் லா மனிதர்க ளின் ¡ம் இறங்  வம்
ேபாதான், நான் எைதம் ெசய் யாமேல அல் ல யாைரம்
கட் டாயப் பத் த ாமேல, அவர்க ள் தங் கைளம் அயாமல் ,
என் ரிையகைள அந்  ெகாள் றார்கள் , மனிதன் என் ைன
அந் ெகாள் றான் , அதன் ¤லம் என் ரிையகக்ச் சாட் 
ெகாக்றான் . இ என ட் டம் , இ என ரிையகளின்
அம் சத்ன் ெவளிப் பா ஆம் , இைதத்தான் மனிதன் ெதரிந் 
ெகாள் ள ேவண்ம் . ராஜ் யத் ல் , எண்ணற் ற பைடக் க ப் பட் ட
வஸ் க்கள் த்  யிர் ெபற மற்  ம் அவற் ன் உயிர் சக்ைய
¡ண்ம் ெபறத் ெதாடங் ன்றன. யின் நிைலயில் ஏற்
பம் மாற் ற ங் கள் காரணமாக, ஒ நிலத்  க் ம் மற் ெறா
நிலத்  க் ம் இைடயிலான எல் ைலகம் மாறத் ெதாடங் 
ன்றன. ஒ நிலம் மற் ெறா நிலத் ந்  பிரிக் க ப் பம்
ேபா, ஒ நிலம் மற் ெறா நிலம் ஒன் ைணம் ேபா,
இந்த ேநரத்ல் தான் நான் எல் லா நாகைளம் ண் ண்
டாக உைடப் ேபன் என்  நான் ¥ர்க்கதரிசனம் ள் ேளன் .
இந் த ேநரத்  ல் , பைடக் க ப் பட் ட அைனத்ைதம் ப் பித் 
 பிரபஞ் சத்ைதம் நான் மபர் ெசய் ேவன் , இதன் ¤
லம் பிரபஞ் சத் ைத ஒங் கைமத்  பைழயைதப் யதாக
மாதல் ெசய்ேவன் —இதான் என ட் டம் மற்ம் இைவதான்
என ரிையகள் . ேதசங் கம் உலக மக் கம் அைனவம்
என் ங் காசனத்ற்  ன் பாகத் ம் பி வம் ேபா, நான்
வானத்  ன் அட் ெகாைட அைனத் ைதம் எத்  அதைன
மனித உலற்  ஒப் பைடப் ேபன், இதனால் , என் நித் த ம் ,
அந் த உலகம் இைணயற் ற அட் ெகாைடடன் இக்  ம் .
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ஆனால் பைழய உலகம் ெதாடர்ந் இக்ம் வைர, நான் அதன்
ேதசங் களின் ¡ என் ேகாபத்ைத ெவளிப் பத்ேவன் , பிரபஞ் சம்
வ ம் என நிர்வ ாக ஆைணகைள ெவளிப் பைடயாக
பிரகடனம் பண்ªேவன் , அவற் ைற ¡பவர் எவராக இந்
தா ம் அவர் தண்டைன ெபறாரா என்  பார்ப்ேபன் :
நான் ேபவதற்காக என் கத்ைதப் பிரபஞ் சத்ன் பக்கம்
ப் ம் ேபா, எல் லா மனிதர்கம் என் சத்த த்ைதக் ேகட் 
றார்கள் , அதன்பிற நான் பிரபஞ் சம் வம் ெசய் த எல்
லாக் ரிையகைளம் பார்க
் றார்கள் . என் த்தத்ற் எராக
தங் கைளத் தாங் கேள நிைலநித்க் ெகாண்டவர்கள் , அதாவ,
மனிதக் காரியங் களால் என்ைன எர்ப் பவர்கள் என் தண்ட
ைனக் உட் பவார்கள் . நான் வானத்  ல் உள் ள எண்ணற் ற
நட் சத்  ரங் கைள எத்  அவற் ைறப் யதாக் ேவன் , என்
நித்தம் , ©ரியம் சந்ரம் ப் பிக்கப் பம் —வானம் இப்
ேபா இந்தபேய இனி இக்கா, யில் உள் ள எண்ணற்ற
வஸ் க் க ள்  ப் பிக் க ப் பம் . என் வார்தை
் தகளின் ¤லம்
அைனத்  ம் ைமயைடம் . பிரபஞ் சத் ற் ள் உள் ள பல
ேதசங் கள் தாகப் பிரிக்க ப் பட்  என் ராஜ் யத்த ால் மாற் ³ 
ெசய் யப் பம் , இதனால் யி ள் ள ேதசங் கள் என் ெறன்
ைறக் மாய் மைறந்  விம் , அைனத்  ம் என் ைன வணங் ம்
ராஜ் யமாக மாம் ; யின் எல் லாத் ேதசங் கம் அக்கப் பட் 
ஒன்ேம இல் லா ேபாய் வ ிம் . பிரபஞ் சத்ற் ள் இக் ம்
மனிதர்களில் , ேபய் க
் ச் ெசாந்தமானவர்கள் அைனவம் அக்
கப் பவார்கள் , சாத்தாைன வணங் பவர்கள் அைனவம் என்
ைடய எரிம் ெநப் பால் தாழ் த்த ப் பவார்கள் —அதாவ,
இப் ேபா பிரவாகத் க்ள் இப் பவர்கைள தவிர, மற்றவர்கள்
அைனவம் சாம் பலாவிவார்கள் . நான் மக்கள் பலைரம்
தண்க்ம் ேபா, ேவபட் ட அளவில் மத உலல் உள் ளவர்கள் ,
என் ராஜ் யத்ற்  த் ம் பி, என் ரிையகளால் ெவல் லப் ப
வார்கள் , ஏெனன் றால் பரித்த ர் ஒவர் ஒ ெவண்ைமயான
ேமகத்ன் ¡ வைக ெசய் வைத அவர்கள் பார்த
் ப் பார்கள் .
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மக்கள் எல் ேலாம் அவரவர் ெசாந் த வைகயின் ப பிரிக்க ப்
பவார்க ள் , ேம ம் அவர்க ளின் ெசயல் கக்  த் தந் த
அளவிலான தண்டைனகைளப் ெபவார்கள் . எனக் எராக
நின் றவர்கள் அைனவம் அந்  ேபாவார்கள் ; யில் யா
ைடய ெசயல் கள் என்ைனக் கஷ் டப் பத்தவில் ைலேயா அவர்
கைளப் ெபாத் த வைரயில் , அவர்க ள் தங் கைள எவ் வா
விவித்க் ெகாண்டார்கள் என் ற காரணத்தால் , என் த்ரர்கள்
மற்ம் என மக்களின் ஆைகயின் ழ் யில் ெதாடர்ந் 
இப் பார்க ள் . எண்ணற் ற மக் க க்  ம் எண்ணற் ற ேதசங் க
க்ம் நான் என் ைனேய ெவளிப் பத் ேவன் , என் ெசாந் தச்
சத் த த் த ால் , எல் லா மனிதர்க ம் தங் கள் கண் களால் பார்க்
ம் ப என் மகத்தான ரிையைய த்த விஷயத்ைத, க்
உரக்கச் ெசால் ேவன்.
என சத் த ம் ¥விரமாக ஆழம் அைடம் ேபா, பிரபஞ்
சத்ன் நிைலையம் நான் கவனிக் ேறன் . என் வார்தை
் தகள்
¤லம் , பைடக் க ப் பட் ட எண்ணற் ற வஸ் க் கள் அைனத்  ம்
யைவ ஆக்கப் பம் . ையப் ேபாலேவ வானம் மா
ற. மனித லம் அதன் ¤ல தல் வவத் ற்  ெவளிப்
பத்தப் பம் , மற்ம் ெமவாக, ஒவ் ெவா நபம் அவரவர்
வைகயின்ப பிரிக்க ப் பவார்கள் , ேம ம் தங் கைளம் அ
யாமல் , அவர்கள ம் பத்  ன் அரவைணப் க் ¡ண்ம்
வர தங் கள் வையக் கண் பிப் பார்க ள் . இ  என் ைனப்
ெபரிய அளவில் மழ் விக்ம் . நான் தைடகளிந்  விபட்
ள் ேளன், ரிந் ெகாள் ள இயலாதவா, என் மாெபம் ரிைய
நிைறேவய, ேம ம் எண்ணற்ற பைடக்கப் பட் ட வஸ்க்கள்
அைனத்  ம் மாற் ற ம் ெபற்  ள் ளன. நான் உலகத்ைத உவாக்
யேபா, எல் லாவற் ைறம் அவற்  ன் வைகக் ஏற் ப வ
வைமத் ேதன் , எல் லாவற்  ம் அவற்  ன் வவங் கடன்
அவற்ன் தன்ைமைய ஒன்றாக இைணத்ேதன் . என நிர்வாகத்
ட் டத்ன்  ெநங்  வவதால் , பைடத்தவற் ன் ந்
ைதய நிைலைய நான் ¡ட்ெடப் ேபன்; எல் லாவற்ைறம் ¤ல
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தலாக இந்த விதத்ற் ¡ட்ெடப் ேபன் , எல் லாவற்ைறம்
அளவிடயாதவா மாற்ேவன், இதனால் எல் லாம் என
ட் டத்ன் அரவைணப் க்த் ம் ம் . அதற்கான ேநரம் வந் 
விட் ட ! என ட் டத்ன் கைடக் கட் டம் நிைறேவற்றப் பட
உள் ள. ஆ, அத்தமான பைழய உலகேம! நீ நிச்சயமாக என்
வார்தை
் தகக்க் ேழ விவாய் ! என் ட் டத்தால் நீ நிச்சய
மாக ஒன்ல் லாமல் ேபாவாய்! ஆ, எண்ணற்ற பைடக்கப் பட் ட
வஸ் க் க ேள! நீ ங் கள் அைனவம் என் வார்தை
் தகக்  ள்
ய வைனப் ெப வீரக
் ள் —உங் கைள அரசாம் கர்த் த ர்
உங் கக் க் ைடப் பார்! ஆ, ய் ைமயான மற்  ம் களங் க
மற் ற ய உலகேம! என் மைமக்ள் நீ நிச்சயமாக ¡ண்ெட
வாய் ! ஆ, ேயான் மைலேய! இனி அைமயாக இக்
கேவண்டாம் —நான் ெவற்ெபற்த் ம் பிள் ேளன்! பைடப்
பின் நவிந்  , நான்  ையம் ஆராய் ந்  பார்க்
ேறன் . யில் , மனிதலம் ஒ ய வாழ் க்ைகையத்
ெதாடங்  ய நம் பிக்ைகைய ெவன் ள் ள. ஆ, என் மக்
கேள! என் ெவளிச்ச த்ற் ள் நீ ங் கள் எப் ப ¡ண்ம் உயிர்
ெபற் வராக்க ம் ? என் வகாட் தன் ழ் நீ ங் கள்
எப் ப மழ் ச்யால் க்க ாமல் இக்க ம் ? நிலங் கள்
மழ் ச் யால் ச்ச ன் றன, நீ ர்ந ிைலகள் மழ் ச் யான
ரிப் பால் சலசலக்ன் றன! ஆ, உயிர்தெ
் தந் த இஸ் ரேவேல!
என்னால் ன்ன ெசய் ய ப் பட் டதற் க ாக நீ ங் கள் ெபைம
ெகாள் ளாப் ப எங் கனம் ? யார் அறார்கள் ? யார் லம்
றார்க ள் ? பைழய இஸ் ரேவல் இல் லா ேபாய் விட் ட ,
இன்ைறய இஸ் ரேவல் உலல் உயர்ந்  , நிர்ந்  , எந் த ,
ேம ம் அைனத்  மனிதர்களின் இதயங் களி ம் எந்  நிற்
ற. இன்ைறய இஸ்ரேவல் நிச்சயமாக என் மக்கள் ¤லமாக
இப் பதற் க ான ஆதாரத் ைத அைடம் ! ஆ , ெவ க் க த் த க் க
எப் ! நிச்சயமாக நீ இன்ம் எனக் எராக நிற்கவில் ைல,
அல் லவா? என் கைணையப் பயன் பத்க் ெகாண், என்
தண்டைனயிந்  தப் பிக் க நீ யற்  ெசய் வ  எங் கனம் ?
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என் தண்டைனயில் லா நீ ேபாகவ எங் கனம் ? நிச்சயமாக
நான் ேநக்றவர்கள் அைனவம் நித்யமாக வாழ் வார்கள் ,
நிச்ச யமாக எனக் எராக நிற் ப வர்கள் அைனவம் நித்ய
மாக என் னால் தண் க் க ப் பவார்க ள் . ஏெனன் றால் , நான்
எரிச்ச ள் ள ேதவன் , அவர்கள் ெசய் த எல் லாவற் ற்  ம் மனி
தர்க ைளச் ம் மா விடமாட் ேடன் . நான்  வைதம்
கவனிப் ேபன், உலன் ழக்ல் நீ டம் , பிரதாபத் டம் ,
உக்ர ேகாபத்டம் , தண்டைனடம் ேதான் ேவன் , மனி
தர்களின் எண்ணற் ற ேசைனகக் நான் என் ைன ெவளிப்
பத்ேவன்!
மார்ச ் 29, 1992

 பிரபஞ்சத்ற்கான
ேதவைடய வார்த்ைதகள் —
அத்யாயம் 29
சகலம் உயிர்தெ
் தப் பப் பட் ட நாளில் , நான் மஷனி
ைடேய வந்  , அவடன் அற்  தமான பகல் கைளம் இரக
ைளம் கக்  ேறன் . இந் த க் கட் டத்  ல் மட்  ேம மஷன்
என அªகைலக் ெகாஞ் சம் உணர்றான் , என் டன் அவ
ைடய ெதாடர் அக்க நிகம் ேபா, என் னிடம் என் ன இக்
ற என்பைதம் , நான் என் னவாக இக்ேறன் என் பைதம்
அவன் காண்றான் —இதன் விைளவாக, என் ைனப் பற்ய ல
அைவ அவன் ெபறான் . எல் லா ஜனங் களிைடேயம் , நான்
என் தைலைய உயர்த்ப் பார்க்ேறன் , அவர்கள் அைனவம்
என் ைனப் பார்க்  றார்க ள் . ஆனா ம் உலற்  ப் ேபர
ஏற்பம் ேபா, அவர்கள் உடனயாகக் கவைலப் பறார்கள் ,
என் உவம் அவர்க ளின் இதயங் களிந்  மைறற;
ேபரவின் வைகயால் பீயைடம் அவர்கள் , என த்
மகைளப் ெபாட் பத்  வல் ைல. நான் மஷனிைடேய
பல வடங் கைளக் கடந் விட்ேடன், ஆனா ம் அவன் எப்
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ேபாம் அயாமேலேய இக் றான் , என் ைன ஒேபாம்
அந் க்கவில் ைல. இன் இைத நான் என் ெசாந் த வார்த்
ைதகளால் அவனிடம் ெசால் ேறன், ேம ம் எல் லா ஜனங் க
ைளம் என்னிடந்  எைதயாவ ெபம் ப எனக் ன்
பாக வரச் ெசய் ேறன் , ஆனால் அவர்கள் இன் ம் என்னிட
ந்  ரமாகேவ இக்றார்கள் , அதனால் அவர்கள் என் ைன
அயவில் ைல. என் அச்வகள் பிரபஞ் சத் ம் யின்
ைனகளி ம் பம் ேபா, மஷன் தன் ைனப் பற் ந்க்கத்
ெதாடங் வான், எல் லா ஜனங் கம் என்னிடம் வந்  என் ன்
தைரமட் ம் னிந் , என் ைன வணங் வார்கள் . இேவ நான்
மைம அைடம் நாளாகம் , நான் ம் ம் நாளாகம்
மற்  ம் நான் றப் பம் நாளாகம் இக்  ம் . இப் ேபா,
நான் எல் லா மஷரிைடேயம் என பணிையத் ெதாடங்
யிக்  ேறன் , என நிர்வ ாகத் ட் டத்  ன் நிைறவாகப்
பிரபஞ் சம் வம் நான் ைறயாக இறங் யிக்  ேறன் .
இந் த த் தணத்ந்  , எச்ச ரிக்ைகயற் ற எவம் இரக்க மற் ற
ட் ைசயின் மத்யில் ¤ழ் கக்கப் பவார்கள் , இ எந்த ேநரத்
 ம் நிகழக்  ம் . இ  நான் இதயமற் ற வன் என் பதால்
அல் ல; மாறாக, இ என நிர்வாகத் ட் டத்ன் ஒ பநிைல
என்பேத ஆம் ; அைனத்  ம் என ட் டத்ன் பநிைலகள்
பேய ெதாடர ேவண்ம் , இைத எந் த மஷனா ம் மாற் ற
யா. நான் என ரிையைய ைறயாகத் ெதாடங் ம்
ேபா, எல் லா ஜனங் கம் நான் நகம் ேபா நகர்றார்கள் ,
அதாவ பிரபஞ் சம் வ ம் உள் ள ஜனங் கள் என் டன்
பப் பயாகத் தங் கைள ஆக்ரத் க்ெகாள் றார்கள் , பிரபஞ்
சம் வம் “மழ் ச
் ” நிைறந்க்ற, ேம ம் , மஷன்
என் னால் ன் ேனாக்  த் ண் டப் பறான் . இதன் விைள
வாக, வப் பான ெபரிய வ சர்ப் பம் அவாகேவ அதைன
ெவத்தனமான மற்ம் ைகப் ட் ம் நிைலக்த் தள் ற,
அ என் ரிையக் உதற, ேம ம் , அ விப் பல் லாமல்
இந்தா ம் , அதன் ெசாந்த ஆைசகைளப் பின் பற்ற யாமல்
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ேபாற, அதனால் என் கட்  ப் பாட் க் ச் சமர்ப் பிப் பைதத்
தவிர அதற் ேவ வயில் ைல. என எல் லா ட் டங் களி ம் ,
வப் பான ெபரிய வ சர்ப் பம் எனக் த் தைடயாகம் , என்
சத் வாகம் , என் ஊயக்காரனாகம் இக்ற; எனேவ,
அதற் க ான என “ேதைவகைள” நான் ஒேபாம் தளர்த்  வ
ல் ைல. எனேவ, என மஷ அவதரிப் பின் ரிையயின்
இக் கட் டம் அதன் வீட்ல் நிைறவைடற. இவ் வயில் ,
வப் பான ெபரிய வ சர்ப் பத்த ால் எனக் ச் சரியாக ேசைவ
ையச் ெசய் ய ற, இதன் ¤லம் நான் அைத ெவன் 
என ட் டத்ைத ப் ேபன் . நான் ரிைய ெசய்  ம் ேபா,
எல் லா ேதவ தர்க ம் என் டன் ¥ர்க் க மான த் த த்  ல்
இறங் றார்க ள் , இ க் கட் டத்  ல் என் விப் பங் கைள
நிைறேவற் ற த் ¥ர்ம ானிக்  றார்க ள் , இதனால் யி ள் ள
ஜனங் கள் ேதவதர்கைளப் ேபால எனக் ன் பாகக் ழ் ப்ப
றார்கள் , ேம ம் அவர்கக் என் ைன எர்க் க விப் ப
ல் ைல, எனக் எராகக் கலகம் ெசய் ம் எைதம் ெசய் யம்
மக்றார்கள் . இைவேய பிரபஞ் சம் வம் என ரிைய
யின் இயக்கவியலாக இக்ற.
மஷரிைடேய நான் வந் த தன் ேநாக் கம் அதன் க் 
யத்  வம் அைனத்  மஷைரம் இரட்  ப் பம் , எல் லா
மஷைரம் ¡ண் ம் என் வீட் க் க் ெகாண் வவ ம் ,
பரேலாகத்ைத டன் ¡ண்ம் ஒன் ைணப் பம் மற்  ம்
மஷன் பரேலாகத்ற்ம் க்ம் இைடயிலான “சக்ைஞ
கைள” ெதரிவிக்கச் ெசய் வதற் ேம ஆம் , ஏெனனில் இேவ
மஷனின் இயற் ைகயான ெசயல் பா ஆம் . நான் மக்
லத்ைத உவாக் ய ேநரத்ல் , மக்லத்ற் க ாக எல் லாவற்
ைறம் தயார் ெசய்  ந்ேதன் , பின் னர், என் ேதைவகக்
ஏற் ப நான் அதற்  க் ெகாத்த ெசல் வத்ைத மக்லம் ெபற
அ மத் ேதன் . இவ் வா, என் வகாட் தன் ழ் தான்
எல் லா மஷம் இன் ைறய னத்ைத வந்தைடந்க்றார்கள்
என் நான் ெசால் ேறன் . இைவ அைனத்  ம் என ட் ட ம் .
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எல் லா மஷரிைடேயம் , எண்ணற்ற ஜனங் கள் என் அன் பான
பாகாப் பின் ழ் இக்  றார்கள் , எண்ணற் ற எண்ணிக்ைக
யிலானவர்கள் என் ெவப் பின் ட் ைசயின் ழ் வாழ் றார்கள் .
ஜனங் கள் அைனவம் என் னிடம் ெஜபித்த ா ம் , அவர்களால்
தற் ேபாைதய ©ழ் நிைலகைள மாற் ற வல் ைல; அவர்கள்
நம் பிக்ைகைய இழந் தடன் , இயற் ைகைய அதன் பாைதயில்
ெசல் ல அ மப் ப ம் , மற்  ம் எனக்  க் ழ் ப் பயாமல்
இப் பைத நித்தம் மட் ேம அவர்களால் ம் , ஏெனன்
றால் மஷனால் இவற்ைற மட் ேம நிைறேவற்ட ம் .
மஷனின் வாழ் க்ைக நிைலையப் பார்கை
் கயில் , மஷன்
இன் ம் உண்ைமயான வாழ் கை
் கையக் கண்பிக்கவில் ைல,
உலன் அநீ , பாழைடந் த த் தன் ைம மற்  ம் பரிதாபகரமான
நிைலைமகைள அவன் இன் ம் காணவில் ைல—அதனால் ,
ேபரவின் வைகக் க ாக இல் லாவில் , அேநக ஜனங் கள்
இன் ம் இயற் ைக அன் ைனையத் தவிக் ெகாண் தான்
இந்ப் பார்கள் , இன் ம் “வாழ் கை
் கயின் ” ைவகளில் தங்
கைள ஈபத்க் ெகாண்தான் இந்ப் பார்கள் . இதான்
உலன் யதார்தத
் ம் அல் லவா? இ மஷனிடம் நான் ேபம்
இரட்  ப் பின் சத்த ம் அல் லவா? ஏன் , மஷரிைடேய, யாம்
என் ைன உண் ைமயாக ேநப் பேதயில் ைல? ட் ைச மற்  ம்
ேசாதைனகக் மத்யில் மட்  ேம ஏன் மஷன் என் ைன
ேநக்றான், ஏன் என் பாகாப் பில் இக் ம் ேபா யாம்
என்ைன ேநப் பல் ைல? நான் என் ட் ைசைய மக்லத்
ற் பல ைற வழங் யிக்ேறன் . அவர்கள் அைதப் பார்க்
றார்கள் , ஆனால் பின் னர் அவர்கள் அைதப் றக் கணிக் 
றார்கள் , இந் த ேநரத்ல் அவர்கள் அைதப் பத்  ச் ந்  ப் ப
ல் ைல, எனேவதான் மஷக் வம் அைனத் ம் இரக்க
மற்ற நியாயத்¥ர்ப்பாக இக்ன்றன. இ என ரிைய ெசய்ம்
ைறகளில் ஒன் றாம் , ஆனால் மஷைன மாறச் ெசய் ,
அவைன என்ைன ேநக் க ைவப் பதற் க ாகேவ இ இன் ம்
ெசயல் பட் க்ெகாண் இக்ற.
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நான் ராஜ் யத்ல் ஆட்  ெசய் ேறன் , ேம ம் ,  பிரபஞ்
சத் ம் நான் ஆட்  ெசய் ேறன் ; நான் ராஜ் யத்ன் ராஜாவா
கம் மற்  ம் பிரபஞ் சத்  ன் தைலவராகம் இக்  ேறன் .
இந் தத் தணத்ந் , ேதர்நெ
் தக்கப் பட் டவர்கள் அல் லாத
அைனவைரம் நான் ஒன்  ேசர்த்  , றஜாயினரிைடேய
என ரிையையத் ெதாடங் ேறன், ேம ம் என நிர்வ ாக
ஆைணகைள  பிரபஞ் சத்  ற்  ம் அவிக்  ேறன் , இதன்
¤லம் என ரிையயின் அத்த க் கட் டத்ைத ெவற் கரமாக
ேமற் ெகாள் ேவன் . என் ரிையைய றஜாயினரிைடேய
பரப் ப நான் ட் ைசையப் பயன்பத் ேவன் , அதாவ றஜா
யார் அைனவக்ம் எராக நான் ெபலத்ைதப் பயன் பத்
ேவன். இயற் ைகயாகேவ, ேதர்நெ
் தக் க ப் பட் டவர்க ளிைடேய
என ரிைய ெசயல் பம் அேத ேநரத்  ல் இந் த க் ரிைய
ேமற் ெகாள் ளப் பம் . என் ஜனங் கள் யில் ஆட்  ெசய் 
அகாரம் ெச த் ம் ேபா, அந்த நாள் , யி ள் ள ஜனங் கள்
அைனவைரம் ெவன் ற நாளாகம் இக் ம் , ேம ம் , அ
நான் இைளப் பாம் ேநரமாகம் இக் ம் —அப் ேபாதான்
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட அைனவரின் ன்பாகம் நான் ேதான்
ேவன். நான் பரித்த ராஜ் யத்ற் ன் பாகத் ேதான் ேறன் ,
அேதசமயம் என்ைன அத்த ேதசத்ந்  நாேன மைறக்
ேறன் . எனக் ன்பாக ெஜயங் ெகாண் ழ் ப்பம் அைனவ
ரா ேம என் கத்ைத அவர்கள் கண்களால் பார்கக
் ற,
ேம ம் என் சத்தத்ைத அவர்கள் காகளால் ேகட்கம் ற.
கைட நாட் களில் பிறந்தவர்களின் ஆர்வாதம் இதான் , இ
என் னால் ன்னேர ¥ர்ம ானிக் க ப் பட் ட ஆர்வ ாதம் , இதைன
எந் த மஷனா ம் மாற் ற யா. இன் , எர்க ாலக்
ரிையக் க ாக நான் இவ் வயில் ரிைய ெசய்  ேறன் . என
எல் லாக் ரிையகம் ஒன்ேறாெடான்  ெதாடர் ைடயைவ,
அைவ அைனத் ம் , ஓர் அைழப் ம் ஒ ப ம் உள் ள:
ஒேபாம் எந் த நடவக் ைகம் §ெரன நி த் த ப் பவ
ல் ைல, ேவ எந்த நடவக்ைகம் யா¥னமாக ேமற் ெகாள்
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ளப் பவம் இல் ைல. இ அப் பயாக இல் ைலயா? கடந் த
காலத்  ன் ரிைய இன் ைறய ரிையக்  அஸ் பாரம் இல்
ைலயா? கடந் த காலத்  ன் வார்தை
் தகள் இன் ைறய வார்த்
ைதகக்  ன் ேனாயாக இல் ைலயா? கடந் த காலத்  ன்
பநிைலகள் இன்ைறய பநிைலகளின் ேதாற்றம் இல் ைலயா?
நான் ைள ைறயாகத் றக் ம் ேபாதான் , அதாவ பிர
பஞ் சம் வ ம் உள் ள ஜனங் கள் ட்  க் க ப் பைகயில் ,
உலெகங்  ம் உள் ள ஜனங் கள் ேசாதைனகக்  உட் பத்
தப் பைகயில் , அ ேவ என ரிையயின் உச்ச க் க ட் டமாக
இக்ற; எல் லா ஜனங் கம் ெவளிச்சம் இல் லாத ேதசத்ல்
வாழ் றார்கள் , எல் லா ஜனங் கம் தங் கள் ©ழலால் ஏற் ப ம்
அச்த்தல் கக் மத்யில் வாழ் றார்கள் . ேவ வார்தை
் த
களில் வதானால் , ஷ்க்கப் பட் ட காலத்ந்  இன் 
வைர மஷன் அபவிக்காத வாழ் க்ைக இ, கங் கள் 
வ ம் யாம் இந் த வைகயான வாழ் க்ைகைய “அ பவித் த
ல் ைல”, எனேவ இதற்  ன் ெசய்  டாத ரிையைய நான்
இப் ேபா ெசய் க் ேறன் என்  நான் ேறன் . இேவ
விவகாரங் களின் உண்ைமயான நிைல, இேவ அதன் கப்
ெபாள் . ஏெனன் றால் , என நாள் எல் லா மஷரிடம்
ெநங்  வற, ஏெனன் றால் அ ெதாைலவில் ேதான் றாமல்
மஷனின் கண்கக்  ன் பாகேவ ேதான் ற, இதன்
விைளவாக யார் பயப் படாமல் இக் க ம் ? இல் யார்
மழ் ச் யாக இக் க யா? அவப் பான நகரமான
பாபிேலான் கைடயில் க்  வந் விட் ட; மஷன்
¡ண்ம் ஒ ய உலகத்ைதச் சந்க்றான் , வானம் ம்
மாற்றப் பட்  ப் பிக்கப் பட் க்ன் றன.
நான் எல் லா ேதசங் கக் ம் எல் லா ஜனங் கக் ம் ன்
பாகத் ேதான்ம் ேபா, ெவண்ைமயான ேமகங் கள் வானத்ல்
கைடயப் பட்  என் ைனச் ©ழ் ந்  ெகாள் ன் றன. அவ் வாேற,
யி ள் ள பறைவகள் எனக்க ாகப் பாக்ெகாண்ேட மழ் ச்
டன் நடனமா, யின் ©ழ் நிைலைய எத்  க் க ாட் 
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ன்றன, இனிம் “ெமவாக ழ் ேநாக்ச் ெசல் லாமல் ”, ஆனால்
அதற்ப் பலாக உற்சாகமான ©ழ் நிைலயில் வித்க்ம் ப,
யி ள் ள எல் லாவற்ைறம் உயிர்தெ
் தழச் ெசய் ன்றன. நான்
ேமகங் கக்  ைடயில் இக் ம் ேபா, மஷன் என் கத்
ைதம் கண்கைளம் மங் கலாகேவ உணர்றான் , ேம ம் இந்த
ேநரத்ல் அவன் ெகாஞ் சம் பயப் படம் ெசய் றான் . கடந் த
காலங் களில் , ராணங் களில் என்ைனப் பற்  ய வரலாற்  ப்
பகைள அவன் ேகள் விப் பட் க்றான் , இதன் விைளவாக
அவன் என் ¡ பாயள நம் பிக்ைகம் , ¡யள சந்ேதகத்
ைதம் ெகாண்க்றான் . நான் எங் ேக இக்ேறன் , அல் ல
என் கம் எவ் வள ெபரிய என் அவக்த் ெதரியா—
அ கடல் ேபான்  அகலமானதா, அல் ல பச்ைசப் பேசலாக
இக்  ம் ேமய் ச்ச ல் நிலங் கைளப் ேபால எல் ைலயற் ற தா?
இந் த விஷயங் கள் யாக் ம் ெதரியா. இன்  ேமகங் களில்
மஷன் என் கத் ைதப் பார்க்  ம் ேபாதான் , என் ைனப்
பற்ய ராணம் உண்ைமயான என்  மஷன் உணர்றான் ,
அதன் காரணமாக அவன் என் ைன ேநாக் இன்ம் ெகாஞ் சம்
சாதகமாக வறான் , ேம ம் , என் காரியங் கள் காரணமாகேவ
என் ைனப் பற்ய அவைடய அபிமானம் சற் அகரிக்ற.
ஆனால் மஷன் இன் ம் என் ைன அந்  க் க வில் ைல,
அவன் என்னில் ஒ பைய மட் ேம ேமகங் களில் காண்
றான். அதன்பிற, நான் என் ைககைள நீ ட்  அவற் ைற ம
ஷக் க் காட் ேறன் . மஷன் ஆச்ச ரியப் பறான் , என்
ைககளால் தாக் க ப் பேவாம் என்ற ஆழ் ந் த பயத்த ால் அவன்
அவன வாய் க
் ன் பாக ைகதட் றான் , அதன் ¤லம் அவன்
அவன ேபாற்  த டன்  பயபக்ையம் ேசர்க்றான் .
அவன் கவனம் ெச த்தாதேபா என்னால் அவன் தாக்கப் ப
வான் என் ற ஆழ் ந் த பயத்  ல் , மஷன் என் ஒவ் ெவா
அைசவின் ¡ம் தன் கண் கைளப் பக்  றான் —ஆனா ம்
மஷனால் கவனிக்கப் பவதால் நான் கட் ப் பத்தப் பவ
ல் ைல, நான் ெதாடர்ந்  என் கரங் களால் ரிைய ெசய் ேறன் .
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நான் ெசய்  ம் அைனத்  க் காரியங் களின் நித் த மாகத் த ான் ,
மஷன் என்னிடம் ஒவித தயைவக் ெகாண் க்  றான் ,
இதனால் பப் பயாக எனக்  ன் பாக வந்  என் டன்
ட் ற ெகாள் றான் . நான் வ மாக மஷக் 
ெவளிப் பம் ேபா, மஷன் என் கத்ைதக் காண் பான் ,
அப் ேபாந்  நான் இனிேமல் மஷனிடந்  என்ைன
மைறத் க் ெகாள் ளேவா அல் ல மைறந்  ெகாள் ளேவா மாட்
ேடன். பிரபஞ் சம் வம் , ஜனங் கள் அைனவர ன் பாகம்
நான் பரங் கமாகத் ேதான் ேவன் , மாம் சம் இரத் த ம்
ெகாண்ட அைனவம் என் எல் லாக் காரியங் கைளம் காண்
பார்கள் . ஆவிக்ரியவர்கள் அைனவம் நிச்சயமாக என் வீட்ல்
நிம் மயாக வாழ் வார்க ள் , என் டன் ேசர்ந்  அற்  தமான
ஆர்வாதங் கைள நிச்சயமாக அபவிப் பார்கள் . நான் அக்கைற
ெகாள் ம் அைனவம் ட் ைசயிந்  தப் பிப் பார்க ள் ,
ேம ம் அவர்கைள ஆவியின் ேவதைனயிந் ம் மாம் சத்ன்
வியாலத்ந் ம் தவிர்ப்ேபன் . நான் எல் லா ஜனங் கக்
ன் பாகம் பரங் கமாகத் ேதான் , ஆட்  ெசய் , என்
அகாரத் ைதப் பயன் பத் ேவன் , இதனால் சடலங் களின்
ர்நாற்றம் இனி பிரபஞ் சத்ல் பரவா; அதற் பலாக, என்
வான நமணம் உலகம் வம் பரம் , ஏெனன் றால்
என நாள் ெநங்  வற, மஷன் க் க த்  ந் 
விக்றான், யில் உள் ள அைனத் ம் ரமமாக இக்ற,
யின் உயிர்ப ிைழக் ம் நாட் கள் இனிம் இக் க ப் ேபாவ
ல் ைல, ஏெனன்றால் நான் வந் விட்ேடன் !
ஏப் ரல் 6, 1992
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விவாகள் என்ன விதமான
கண்ேணாட் டத்ைதக்
ெகாண் க்க ேவண்ம்
மனிதன் ேதவைன விவாக்கத் ெதாடங் யந்  எைத
மனிதன் தனக்ெகன் ஆதாயப் பத்ள் ளான் ? நீ ேதவைனக்
த்  என் ன ெதரிந்  ெகாண் க்  றாய் ? நீ ேதவைன
விவாத்த னால் எவ் வள மாயிக் றாய் ? இன் ைறக் ,
மனிதன் ேதவனிடத்ல் விவாசம் ைவப் ப அவன ஆத் 
மாவின் இரட்  ப் பிற் க ாகம் , அவன உடல் நன் றாக இப் ப
தற் க ாகம் , அல் ல ேதவைன ேநப் பதன் ¤லம் அவன
வாழ் கை
் கயிைனச் ெசப் பாக்க் ெகாள் வான் என் பதற்காகம்
அல் ல என இப் ப அேநகமானவற்ைற நீ ங் கள் யாவம் அந் 
இக் ³ர்கள் . இப் பயாக இக் ம் ேவைளயில் , நீ உன் 
ைடய உடல் சார்ந் தைவ நன் றாக இப் பதற் க ாக அல் ல தற்
காக கத்ற் க ாக ேதவைன ேநக்  ேறன் என் ம் , இதற் 
ேமல் நான் எதைனம் ேகட் க மாட்ேடன் என் ற அளவிற் 
ேதவனிடத்ல் ெகாண்க் ம் உன் அன்  அதைடய உச்
சத் ைதத் ெதாட்  விட் டதாக இந் த ா ம் , நீ ேதம் அந் த
அன் அவ் ேவைளயி ம் கலப் படமான அன் பாக, ேதவக்ப்
பிரியல் லாத ஒன் றாகேவ காணப் பற. அவர்கள மந் த
மான வாழ் க்ைகைய ேமம் பத்  வதற் க ாக அல் ல அவர்க
ள இதயங் களில் இக்ன் ற ெவற்டத்ைத நிரப் வதற்காக,
ேதவன் ¡ தாங் கள் ெகாண் க்  ன் ற அன் ைபப் பயன் ப
த்  பவர்கள் கமான வாழ் க்ைக வாழ ேபராைசக் ெகாண்
டவர்க ளாகம் , ேதவனிடத்  ல் ெமய் யான அன் ம் ப
ேதவைன உண்ைமயாகத் ேதடாத வைகையச் ேசர்ந் த ஜனங்
களாக இக்ன்றனர். இந் தவித அன் கட் ட ாயத்ன் ேபரில்
உண் டாற, இ  மனன் இன் பத்  ற் க ான நாட் டமாம் ,
ேதவ க்  இப் பப் பட் ட அன்  ேதைவயில் ைல. அப் ப
ெயன் றால் , உன்ைடய அன்  எப் பப் பட் ட? எதற் க ாக
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ேதவனிடம் அன்றாய் ? ேதவன் ¡ எவ் வள ெமய் யான
அன்ைபத் தற்ெபா உனக்ள் ெகாண்க்றாய் ? உங் களில்
ெபம் பாலானவர்க ளின் அன்  ேமற் ெசால் ய அன் ைபப்
ேபான்ேற காணப் பன் ற. இந்த விதமான அன் பினால் ன்
பிந்த நிைலையத் தக்க ைவத் க் ெகாள் ள மட் ேம ம் ;
அ  மாற் ற யாத நிைலைய அைடய யா அல் ல
மனிதக்ள் ஆழமாக ேவர்வ ிட யா. இந் த விதமான
அன்  மலம்  ஒன் கனி ெகாக்க ாமல் உர்ந்  விவ
ைதப் ேபால் மட் ேம இக்  ன் ற. ேவ  வார்தை
் தகளில்
வதானால் , இத்தைகய விதமாக ேதவைன ஒ கட் டத்ல்
ேநத் விட் , உன் ைன வ நடத் வதற்  ஒவம் இல்
ைலெயன்றால் , நீ விந்  ேபாவாய் . ேதவைன ேநக்ம் ேபா
மட் ேம உன்னால் ேதவைன ேநக்க ந் , அதற் ப் பின்
உன் வாழ் வின் மனநிைல மாற் ற ம் ெபறாமல் இக்  ன் ற
என்றால் , நீ அந் த காரத்  ன் ஆக் க த்  ன் ¤தல் இந் 
தப் பிக்க யாமல் , சாத்தானின் கட் கள் மற் ம் ©ழ் ச்யில்
இந்  விபட யாதவனாக அப் பேய நின்  விவாய் .
இ ேபான்ற எவைரம் ேதவனால் ைமயாக ஆதாயப் ப
த்க் ெகாள் ள யா; இயில் , அவர்களின் ஆவி, ஆத்
மா மற்ம் சரீரம் இன்ம் சாத்தாக் ெசாந்தமானதாகேவ
இக்ம் . இ த்  எவ் வித சந்ேதகம் இக்க யா.
ேதவனால் ைமயாக ஆதாயப் பத்தப் பட யாத அைன
வம் ஆரம் பத்ல் இந் த இடத்ற்  த் ம் வார்கள் , அதா
வ, ேதவனிடத்ல் இந்  வற தண்டைனையப் ெபற்க்
ெகாள் வதற் அவர்கள் அக்னிம் கந்தகம் எரிற கட க்ச்
ெசல் வார்கள் . சாத்தாைன உதத் தள் ளி விட்  அவன ஆக்
கத்ல் இந்  தப் பி வபவர்கேள ேதவனால் ஆதாயப் பத்
க் ெகாள் ளப் பபவர்கள் . அவர்கள் அகாரப் ர்வ மாக ராஜ்
யத்  ன் மக் க ள் மத்  யில் எண்ணப் பட் க்  றார்க ள் . ராஜ்
யத்ன் மக்கள் இப் பத்த ான் வறார்கள் . இந் த வைகயான
மனிதனாக நீ ம் மாற விம் றாயா? நீ ம் ேதவனால்
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ஆதாயப் பத்க்ெகாள் ளப் பட விம் றாயா? நீ ம் சாத்த ா
னின் ஆக் க த்ந்  தப் பித்  ேதவனிடம் ம் ப விம்
றாயா? இப் ெபா நீ சாத்தாக்ரியவனா அல் ல ராஜ்
யத்ன் ஜனமாக எண்ணப் பட் டவர்களில் ஒவனாக இக்ன்
றாயா? இந் த விஷயங் கள் உனக் ஏற் ெகனேவ ெதளிவாகத்
ெதரிந்க்க ேவண்ம் , ேம ம் விளக்கம் அளிக்க ேவண்ய
அவயம் இல் ைல.
கடந் த காலத்  ல் , அேநகர் கட் ப் பாடற் ற க் ேகாள்
கட ம் கத் க் க ட ம் ேதனர், அவர்க ள் தங் கள்
ெசாந்த நம் பிக்ைககளின் விைளவாகத் ேதனர். இப் பப் பட் ட
பிரச் ைனகைள இப் ேபாைதக்  ஒக்  ைவப் ேபாம் ; நாம்
ேதவக் ன் பாக ஒ சாதாரணமான நிைலயிைனக் ெகாண்
க் க ேவண் ம் , பப் பயாக சாத் த ானின் ஆக் க த்  ன்
பியில் இந்  விதைல ெபற்  அதனால் ேதவன் உங் க
ைளத் தமக்ெகன ஆதாயப் பத்  , நீ ங் கள் ேதவன் எர்ப ார்க்
ன்றபயான வாழ் க்ைகைய இந் த உலல் வாழ உதம் ஒ
வையக் கண்பிப் பேத இப் ேபாைதய க்யமான ேதைவ
யாயிக்  ற. இந் த வயாகத் த ான் ேதவ ைடய ேநாக் க ங்
கைள உங் களால் நிைறேவற்ற ம் . அேநகர் ேதவைன வி
வாக்  றார்க ள் , ஆனா ம் ேதவன் எவற் ைற விம் றார்
அல் ல சாத்தான் எவற்ைற விம் றான் என் பைத அயா
இக்ன்றனர். அவர்கள் ழப் பமான ஒ வைய நம் பி, அ
ெசல் ம் வயிேலேய ெசல் வனால் , ஓர் இயல் பான ஸ்தவ
வாழ் க்ைகைய ஒக் க ா ம் ெபற்  க் க வில் ைல. அவர்க ள்
இயல் பான தனிப் பட் ட உறகைளம் ெபற்  க் க வில் ைல;
ேதவடன் சரியான உறைவம் ெகாண்க்கவில் ைல. மனி
தனின் கஷ் டங் கள் , ¡தல் கள் மற்  ம் பல காரணங் கள் ேதவ
ைடய த் த த்  ற்  த் தைடயாக உள் ளன என் பைத இதன்
¤லம் காணலாம் . மனிதன் ேதவைன விவாப் பல் ெசல் ல
ேவண்ய சரியான பாைதயில் இன்ம் ெசல் லவில் ைல, மனித
வாழ் கை
் கயில் ெமய் யான அபவத்ற்ள் ெசல் லவில் ைல என்
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பைத நி´பிக்க இேவ ேபாமான. ேதவைன விவாக்ம்
சரியான பாைதயில் ெசல் ல ேவண்ம் என் ப எைதக் க்
ற? ேதவக் ன் பாக உன் இதயத்ைத எப் ெபாம்
அைமதலாக் ேதவடன் ஓர் இயல் பான ஐக்யத்ைத அ
பவித்  , பப் பயாக மனிதனில் என்ன ைற இக்ன் ற
என் பைத அந்  ேதவைனக் த்  ஆழமான அைவ
ெமவாகப் ெபற்  க் ெகாள் வைதேய சரியான பாைதயில்
ெசல் வ என்ப க்ன் ற. இதன் ¤லமாக, உன் ஆவி ய
·ண்ணைவம் ய பிரகாப் பித் தைலம் அ னம்
ெபற்  க் ெகாள் ற. உன் ஆர்வ ம் வளர் ன் ற, நீ சத் யத்
ற் ள் ·ைழய யற் ெசய் றாய் , ஒவ் ெவா நாம் ய
ெவளிச்சம் மற் ம் ய ரிதல் உண்டாற. இந்தப் பாைத
யில் பயணிக்ம் ேபா, பப் பயாக நீ சாத்தானின் ஆக்கத்
ல் இந்  விதைல ெபற்  வாழ் க்ைகயில் வளறாய் .
இப் பப் பட் ட மக் கள் சரியான பாைதயில் ·ைழந்  க்  ன்
றனர். உன்ைடய நைடைற அபவங் கைளம் , நீ ெசன் ற
உன் விவாசப் பாைதையம் ேசாத்  ப் பார். ேமேல ப்
பிட் டவற் ைற நீ ஒப் பிட் ப் பார்க்  ம் ேபா, நீ சரியான
பாைதயில் ெசன்  ெகாண் க்  றாய் என் பைதக் கண் ட
றாயா? சாத் த ானின் ஆக் க த்  ன் பிகளிந் ம் சாத் த ா
னின் ஆக்கத்ல் இந் ம் எந்தக் காரியங் களில் விதைலப்
ெபற்  இக்றாய் ? இன்ம் சரியான பாைதயில் ெசல் ல நீ
ஆரம் பிக்கவில் ைல என்றால் சாத்தாேனா நீ ெகாண்க்ம்
உற இன்ம் ேவேரா ெவட் டப் படவில் ைல என் தான்
அர்தத
் ம் . இப் பயாக உன் நிைல இக்மானால் , ேதவனிடம்
அன் வதற் க ான உன ேததல் உன் ைன நம் பகமான,
ஒேர ேநாக் க ைடய மற்  ம் த் த மான அன் பிற்  ேநராக
வநடத் மா? ேதவன் ¡தான உன் அன் தமாற்றம் இல் லா
தம் மனப் ர்வமானம் என் நீ ெசால் றாய் , ஆனா ம் நீ
சாத்தாைடய கட் களில் இந்  விவிக்கப் படவில் ைல. நீ
ேதவைன ட் ட ாளாக்க யற் க்கவில் ைலயா? ேதவனிடம் நீ
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ெகாண்க்ம் அன்  கலப் படல் லா நிைலக் வர ேவண்ம்
எனம் , ேதவனால் ைமயாக ஆதாயப் பத்தப் பட ேவண்ம்
எனம் , ராஜ் யத்ன் மக்களின் எண்ணிக்ைகக்ள் வர ேவண்ம்
எனம் நீ விம் வாயானால் , ேதவைன விவாக்ம் சரியான
பாைதயில் தல் நீ உன் ைன நித்க் ெகாள் ள ேவண்ம் .

ர்ேகடான மனிதன்
ேதவைன பிரநித் வப் பத்த
தயில் லாதவன்
மனிதன் காலம் காலமாக இளின் அகாரத்ன் மைறவில் ,
சாத்த ானின் அகாரம் எம் அைமத்த ற் ள் அைடபட் ,
அந்  தப் பிக்க யாமல் வாழ் ந்  வந் ள் ளான் , ேம ம்
சாத் த ானால் பீ க் க ப் பட் ட அவன மனநிைலம் கம்
ர்ெகட் ப் ேபாற. மனிதன் எப் ேபாேம தன ர்ேகடான
சாத்த ானின் மனநிைலக் நவில் தான் வாழ் றான், ேம ம்
அவனால் ேதவைன உண்ைமயாக ேநக்க வல் ைல என் 
ெசால் லலாம் . இ இப் பயிக்க, மனிதன் ேதவைன ேநக்க
விம் பினால் , அவன ய-நீ , யத்  ற்  க்  யத்  வம்
ெகாத்தல் , ஆணவம் , தற்ெபைம, மற் ம் சாத்தானின் மன
நிைலயி ள் ள அைனத் ம் அவனிடந்  அகற் ற ப் பட
ேவண் ம் . இல் ைல என் றால் , அவன அன்  ய் ைமயற் ற
அன் பாக, சாத் த ானின் அன் பாக, ேதவனின் அங் காரத் ைத
ற்  ம் ெபற யாததாகேவ இக்  ம் . பரித் த ஆவியி
னால் ேநரயாகப் பரிரணப் பத் த ப் படாமல் , சரிகட் டப் ப
டாமல் , ெநாக் க ப் படாமல் , த் த ப் படாமல் , ஒங் பத்
தப் படாமல் , ட்  க் க ப் படாமல் மற்  ம் த்  கரிக் க ப் படாமல் ,
ஒவரா ம் ேதவைன உண்ைமயாக ேநக்க யா. உன
மனநிைலயின் ஒ ப ேதவைன பிரநித்வப் பத்ற,
அதனால் உன்னால் ேதவைன உண்ைமயாக ேநக்க ற
என்  நீ ெசான் னால் , உன வார்தை
் தகளில் கர்வ ம் நிைறந்
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ள் ள, நீ விபரீத மானவன் . அேபான் றவர்கள் தான் பிரதான
ேதவதர்கள் ! மனிதனின் பாவங் கள் ேதவைன ேநரயாகப்
பிரநித் வப் பத்த தயானைவ அல் ல; அவன் ேதவனின்
பரிரணத்ன் ¤லமாக தன பாவங் கைளக் ைகவிட ேவண்
ம் , அப் ேபாதான் ேதவனின் த்தத்ல் அக்கைற காட் வதன்
¤லம் , ேதவனின் விப் பங் கைள நிைறேவற்  வதன் ¤லம் ,
மற்ம் பரித்த ஆவியின் ெசய க் உட் பத்வதன் ¤லம் ,
அவன் வாழ் ன் ற வாழ் கை
் க ேதவனின் அங் காரத்ைதப் ெபம் .
பரித்த ஆவியினால் ஒ மனிதன் பயன்பத்தப் பட் டாேல தவிர,
மாம் சத்தால் ஆன உடல் வாழ் ன்ற எவர் ஒவரா ம் ேநர
யாக ேதவைன பிரநித்  வப் பத் த யா. எனி ம் ,
இேபான்ற ஒ நபக் க் ட, அவன மனநிைல மற்  ம்
அவன் வாம் விதம் ைமயாக ேதவைன பிரநித் 
வப் பத்  ற என்  ெசால் ல யா; அவன் வாழ் ன் ற
வாழ் க்ைக பரித் த ஆவியினால் வநடத் த ப் பற என் 
தான் ெசால் ல ம் . அத்தைகய ஒ மனிதனின் மனநிைல
ேதவைனப் பிரநித்வப் பத்தா.
மனிதனின் மனநிைல ேதவனால் நியக் க ப் பட் ட என்
றா ம் (இ ேகள் விக் அப் பாற் ப ட் ட  ேம ம் ஒ ேநர்ம
ைறயான விஷயமாகக் ட கதலாம் ), அ  சாத் த ானால்
ெசயல் பத்தப் பட் ள் ள, அதனால் மனிதனின் மனநிைலகள்
யாம் சாத் த ானின் மனநிைலயாம் . ெசய்  ம் ெசயல் களில்
ேநர்ைமயாக இப் ப  ேதவனின் மனநிைலயாம் , தங் களி
டம் இந் த மனநிைல ெவளிப் பத்த ப் பற, அவர்கள
ணம் இப் பத் த ான் இக்  ன் றன, அதனால் தங் கள
மனநிைல ேதவைன பிரநித்வப் பத்ற என்  ஒல
மக் க ள் ன் றனர். இவர்க ள் என் ன மாரியான மக் க ள் ?
ர்ேகடான சாத்த ாக் ரிய மனநிைலயால் ேதவைனப் பிர
நித்  வப் பத் த இய மா? தங் கள மனநிைல ேதவனின்
பிரநித் வமாக இக்  ற என்  அவிக்  ம் யாம்
ேதவைன நிந் க்  ன் றனர், ேம ம் பரித்த ஆவிைய அவம
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க்  ன் றனர் ! பரித் த ஆவி ெசயல் பன் ற விதமான,
யின் ¡ ெசய் யப் பம் ேதவனின் பணி ெவற் ச் றக்ம்
பணி என்பைதக் காட் ற. இேபால் , மனிதனிடம் உள் ள
பல் ேவ ர்ெகட் ட சாத்த ாக் ரிய மனநிைலகள் இன் ம்
த்கரிக்கப் படவில் ைல, அவன் வாம் விதம் இப் ேபாம் ட
சாத் த ானின் சாயலாகத் த ான் உள் ள, இைதத் த ான் மனிதன்
நல் ல என் நம் றான் , இ மனிதனின் மாம் சத்ன் ெசயல்
கைளக் க் ற; ல் யமாகச் ெசான் னால் , இ சாத் த ா
ைனப் பிரநித்வப் பத்ேம தவிர கண்ப் பாக ேதவைனப்
பிரநித்வப் பத்தா. இந்தப் யின் ேமல் பரேலாக வாழ் க்
ைகைய அபவிக்கக்ய அளவிற்  யாராவ ஒவர் ஏற்க
னேவ ேதவனில் அன் றவராக இந் த ால் , “ேதவேன!
என் னால் உம் ைமப் ேபாமான அள ேநக் க யா”
என்  அவர்க ள் றலாம் . ேம ம் தாங் கள் க உயர் ந் த
சாம் ராஜ் யத்ைத அைடந்  விட் டனர் என் பன ேபான் ற வாக் 
யங் கைள உைரப் பார்கள் , இந் த ா ம் அவர்கள் ேதவைனப்
ேபால் வாழ் ன் றனர் என்ேறா அல் ல ேதவைனப் பிரநித்
வப் பத் ன் றனர் என் ேறா ற யா, ஏெனனில்
மனிதனின் சாராம் சம் ேதவைனப் ேபான்றதல் ல, ேம ம் மனிதன்
ேதவனாக யா, அவனால் ஒேபாம் ேதவைனப் ேபால்
வாழக்  ட யா. ேதவன் மனிதனிடம் எப் ப வாழ
ேவண்ம் என் ேகட் க்ெகாண்டாேரா அப் பத்த ான் மனி
தன் வாழ் ைவ வாழ ேவண்ம் என்  பரித்த ஆவியானவர்
கட் டைளயிட் ள் ளார்.
சாத்தானின் அைனத்  ச் ெசயல் கம் ெசய் ைககம் மனி
தனிடம் ெவளிப் பற. இன்  மனிதனின் அைனத்ச் ெசயல்
கம் ெசய் ைககம் சாத்த ானின் ஒ ெவளிப் பாடாகத்த ான்
உள் ள, அதனால் அவன் ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்த
யா. மனிதன் சாத்தானின் உவகமாக உள் ளான் , அதனால்
மனிதனின் மனநிைல ேதவனின் மனநிைலையப் பிரநித் 
வப் பத்த வல் ைல. ல மக்கள் நல் ல ணள் ளவர்களாக
100

ர்ேகடான மனிதன் ேதவைன பிரநித்வப் பத்த தயில் லாதவன்

இக்  ன் றனர்; ேதவன் அத் த ைகய மக் க ளின் ணங் களின்
¤லமாகச் ல ரிையகைளச் ெசய் யலாம் , அவர்கள் ெசய் ம்
ெசயல் கள் யாம் பரித்த ஆவியின் கட் டைளயின் ப நடக்
ற. எனிம் அவர்கள மனநிைல ேதவைனப் பிரநித்
வப் பத் த யா. அவர்கள் ¡ ேதவன் ெசய்  ம் ரி
ையயான ஏற்ெகனேவ அவர்கக்ள் உள் ளவற்டன் ரிைய
ெசய்  அைத ேமம் பத்வதாேன தவிர ேவ எல் ைல.
கடந்த காலங் களில் வாழ் ந்த ¥ர்க்கதரிகளாக இந்தா ம் சரி
அல் ல ேதவனால் பயன்பத்த ப் பட் டவர்களாக இந் த ா ம்
சரி, யாரா ம் ேநரயாக அவைரப் பிரநித்  வப் பத் த
யா. மக்கள் ©ழ் நிைலகளின் கட் டாயத்னால் தான் ேதவன்
¡ அன் ெச த் ன்றனர், ஒ நபர் ட தங் கள ெசாந்த
விப் பத்  டன் ஒத்  ைழப்  அளிக்க யற்  ெசய் ய வில் ைல.
ேநர்ம ைற விஷயங் கள் என் ெனன் ன? ேதவனிடந்  ேநர
யாக வவ அைனத் ேம ேநர்மைறயானைவதான் ; எனிம் ,
மனிதனின் மனநிைல சாத்த ானால் ெசயல் பத்த ப் ப ட் ள் ள,
அ ேதவைனப் பிரநித்வப் பத்த யா. அன் , உபத்
ரவப் பவதற் க ான மேனாடம் , நீ , ழ் ப் பதல் , தாழ் ைம
மற்  ம் மனித உவில் அவதரித் த ேதவன் மைறந்  த் த ல்
ஆயைவேய ேதவைன ேநரயாகப் பிரநித்  வப் பத் 
ன் றன. ஏெனன் றால் அவர் வந் த ேபா, அவர் ஒ பாவ
பாவம் இல் லாதவராக வந் த ார் ேம ம் சாத்த ானால் ெசயல்
பத்தப் படாமல் ேதவனிடந்  ேநரயாக வந் தார். இேய
பாவ மாம் சத்ன் ேதாற்றத்ல் வாழ் ந்தாேர தவிர, அவர் பாவத்
ைதப் பிரநித்  வப் பத்தவில் ைல; அதனால் ,  ைவயில்
அைறயப் பட்  அவர் தன பணிைய நிைற ெசய்  ம் வைர
(அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் ட சமயம் உள் பட) அவர
ெசயல் கள் , ெசய் ைககள் , மற்  ம் வார்தை
் தகள் , ஆய அைனத்
ம் ேநரயாக ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்  பைவயாக
உள் ளன. பாவ பாவத்ைதக் ெகாண்ட எந்த நபம் ேதவைனப்
பிரநித்  வப் பத்த யா, ேம ம் மனிதனின் பாவம்
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சாத்த ாைனப் பிரநித்  வப் பத்  ற என் பைத நி´பிக்க
இேயவின் உதாரணேம ேபாமானதாம் . ெதளிவாகக் 
வெதன்றால் , பாவம் ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்த 
யா, ேதவன் பாவமற் ற வர். மனிதன் ¡ பரித் த ஆவி
நடப் பித்த ரிையையக் ட, பரித்த ஆவியினால் கட் டைள
யிடப் பட் டதாகத்த ான் கத ம் , அ ேதவக்க ாக மனி
தனால் ெசய் ய ப் பட் ட  என் ற யா. ஆனால் , மனித
ைனப் ெபாத் த வைர, அவன பாவேமா அவன மனநி
ைலேயா ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்த ா. கடந் த காலம்
தல் இன்வைர பரித்த ஆவியானவர் மனிதன் ¡ நடப் பித்தக்
ரிையையப் பார்க
் ம் ேபா, பரித்த ஆவி அவன் ¡ ரிைய
ெசய் த காரணத் த ால் தான் மற் ற அைனத் ைதம் விட அவன்
றப் பாக வாழ் வதற் க ான அம் சம் அவனில் உள் ள என் பைத
ஒவர் காண்றார். ஒ லரால் தான் பரித்த ஆவியானவரால்
சரிகட் டப் பட்  ஒங்  பத்தப் பட் ட பின் னர் வாழ் நாள் 
வம் இப் ப உண்ைமயாக வாழ ற. ெசால் லப் ேபா
னால் , பரித்த ஆவியின் ரிையதான் உள் ள; மனிதனின் சார்
பாக ஒத் ைழப் ேப இல் ைல. இைத இப் ேபா உன் னால்
ெதளிவாகப் பார்கக
் றதா? இ இவ் வா இக்க, பரித்த
ஆவியானவர் ரிைய ெசய் ம் ேபா அவடன் ைமயாக
ஒத்ைழத் உன பணிைய நிைறேவற்ற உன்னால் இயன் றைத
நீ எப் பச் ெசய் வாய் ?

மதம் சார்ந்த ஊயம்
த்கரிக்கப் படேவண்ம்
பிரபஞ் சம் வ ம் தன் ரிையயின் ெதாடக் க த்
ந்ேத, ேதவன் அைனத் த் தரப் பிலான ஜனங் கள் உட் பட, பல
ஜனங் கைளத் தனக் ஊயம் ெசய் வ தற் க ாக ன் த்க்
றார். அவைடய த்த த்ைத நிைறேவற்  வம் , அவைடய
ரிையைய யில் ¤கமாக நிைறேவற்வேம அவைடய
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ேநாக் க மாம் . இேவ ஊயம் ெசய் வ தற் க ாக ஜனங் கைளத்
ெதரிந்  ெகாள் வல் ேதவைடய ேநாக்க மாம் . ேதவக்
ஊயம் ெசய்ற ஒவ் ெவாவம் அவைடய த்தத்ைதப் ரிந்
ெகாள் ள ேவண்ம் . அவைடய இந்த ரிைய ேதவைடய
ஞானத்ைதம் , சர்வ வல் லைமையம் , யில் அவைடய
ரிையயின் ேகாட் பாகைளம் , ஜனங் கக் ேம ம் ெதளி
வாக் ற. ேதவன் அவைடய ரிையையச் ெசய் வ தற்  ம் ,
ஜனங் கேளா ஈபட்  , அனால் அவைடய ெசயல் கைள
அவர்கள் இன்ம் ெதளிவாக அந்  ெகாள் வதற் ேம உண்
ைமயில் இந் த க்  வந்  க்  றார். இன் ைறக்  , இந் த
ஜனக்  ட் டமாய நீ ங் கள் நைடைற ேதவ க் ஊயம்
ெசய் ம் பாக்யத்ைதப் ெபற் க்³ர்கள் . உண்ைமயில் , நீ ங்
கள் ேதவனால் எப் பப் பட் க் ³ர்கள் . இ உங் கக் க்
கணக் ட யாத ஆர்வ ாதமாம் . தனக் ஊயம் ெசய் ய
ஒ நபைரத் ேதர்நெ
் தப் பல் தன் ைடய ெசாந் த க் ேகாட்
பாகள் ேதவக் எப் ெபாம் உண். ேதவக் ஊ
யம் ெசய் வ  என் ப , ஜனங் கள் கற் ப ைன ெசய் வ ேபால் ,
எவ் வைகயி ம் ெவமேன ஓர் உற்ச ாகமான விஷயம் அல் ல.
இன் ைறக் ேதவக் ன் ஊயம் ெசய் பவர்கள் எல் லாம்
ேதவைடய வநடத்தல் மற்ம் பரித்த ஆவியின் ரிைய
தங் களிடத்  ல் இப் பதா ம் , சத்  யத் ைதப் பின் ெதாடம்
ஜனங் களாக அவர்கள் இப் பதா ம் அப் பச் ெசய் றார்கள்
என் பைத நீ ங் கள் பார்க்³ர்கள் . ேதவக் ஊயம் ெசய் ற
அைனவக்ம் இைவ ைறந்தபட் ச நிபந்தைனகளாம் .
ேதவக் ஊயம் ெசய் வ  எளிதான ேவைல ைடயா.
ேநர்ைமயற்ற மனநிைல மாறாமல் இக்றவர்கள் ஒேபாம்
ேதவக் ஊயம் ெசய் ய யா. உன் ைடய மனநிைல
ேதவைடய வார்தை
் தகளால் ¥ர்ம ானிக் க ப் படாம ம் , தண்
க் க ப் படாம ம் இந் த ால் , உன் மனநிைல இன் ம் சாத்
தாைனேய பிரபக்ற. உன்ைடய ெசாந்த, நல் ல ேநாக்
கங் கைளக் ெகாண் ேதவக் ஊயம் ெசய் றாய் என் ம் ,
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உன்ைடய ஊயம் உன் னி ள் ள சாத்தானின் தன் ைமையச்
சார்ந் க்ற என்பைதம் இ நி´பிக்ற. உன் ைடய
இயல் பான ணத்ைதக் ெகாண்ம் , உன் ைடய தனிப் பட் ட
விப் பங் களின் பம் நீ ேதவ க்  ஊயம் ெசய் றாய் .
ேம ம் என்னெவன்றால் , நீ ெசய் ய விம் ற காரியங் கள்
ேதவக் மழ் ச்யளிப் ப ைவ என்ம் , நீ ெசய் ய விம் பாத
காரியங் கள் ேதவ க்  ெவ ப் ட் பைவ என் ம் நீ எப்
ேபாம் நிைனக்றாய் . வம் உன் ைடய ெசாந்த விப்
பங் களின் ப நீ ேவைல ெசய் றாய் . ேதவ க்  ஊயம்
ெசய் வ  என்  இைத அைழக் க மா? வில் உன்
ைடய வாழ் கை
் க நிைலயில் தள மாற்றம் இக்கா.
அதற்  ப் பலாக, உன்ைடய ஊயம் உன் ைன இன்ம்
அகப் பிவாதமாக மாற்  ம் , இப் ப உன் ைடய ேநர்ைம
யற் ற மனநிைல இன் ம் ஆழமாக ேவ´ன் ம் . அதன் காரண
மாக ேதவக் ஊயம் ெசய் வ ைதப் பற் ய விகள் உனக்
ள் உவாம் . அைவகள் உன் ைடய ெசாந் த க் ணத்ைத
ம் , உன்ைடய ெசாந் த மனநிைலயின் ப ெசய் யப் பம்
உன் ைடய ஊயத்ல் இந்  ெபற் ற அபவங் கைளம்
தன்ைமயாகச் சார்ந்  க் ம் . இைவ மனிதைடய அ 
பவங் கம் பாடங் கமாம் . இ உலல் வாம் மனித
ைடய தத் வமாம் . இப் பப் பட் ட ஜனங் கைளப் பரிேசயர்கள்
எனம் மதத்தைலவர்கள் எனம் வைகப் பத்தலாம் . அவர்கள்
வித்க்ெகாண் மனந்ம் பாவிட் டால் , அவர்கள் நிச்சயமாகக்
கள் ள ஸ் களாகம் , கைட நாட் களில் ஜனங் கைள வஞ்
க் ம் அந் க் ஸ் களாகம் மாவிவார்கள் . ெசால் லப்
பட் ட கள் ளக்  ஸ் கம் , அந்  க்  ஸ் கம் இப் பப்
பட் ட ஜனத்  ன் நவிந்  எம் வார்க ள் . ேதவ க் 
ஊயம் ெசய் ப வர்கள் அவர்கைடய ெசாந் த க் ணத்ைதப்
பின் பற்  , அவர்கைடய ெசாந் த ச் த்த த்ன்ப ெசயல் பட்
டால் , அவர்க ள் எந் த ேநரத்  ம் ரத்  விடப் பம் அபா
யத் ைத வவித் க் ெகாள் றார்க ள் . ேதவ க்  ஊ யம்
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ெசய் வதற் க ாக தாங் கள் ெபற்  க்ெகாண் ட பல வட அ 
பவத்ைத மற் றவர்களின் இதயங் கைள ெவல் வதற்காக, அவர்க
க்ப் பிரசங் கம் ெசய் ய, அவர்கைளக் கட் ப் பத்த, ேம ம்
உயர்ந் த நிைலயில் நிற் க , ஜனங் கள் உபேயாக்  றார்க ள் .
இப் பப் பட் டவர்கம் , ேம ம் மனந் ம் பாதவர்கம் தங்
களின் பாவங் கைள அக்ைகயிடாதவர்கம் , பதவியின் பலன்
கைள விட் க்ெகாக் க ாதவமாய ஜனங் கள் எல் ேலாம்
ேதவக் ன்பாக விந்  ேபாவார்கள் . அவர்கள் பைலப்
ேபான், தங் கைடய ¤த் த நிைலையக் த்  தஞ் 
எண் ணி, தங் கள் தகைளப் பைறசாற் றார்க ள் . இ 
ேபான்ற ஜனங் கைள ேதவன் பரிரணத்ற்  க் ெகாண்வர
மாட் டார். இ ேபான் ற ஊயம் ேதவ ைடய ரிையயில்
தைலயிற. ஜனங் கள் பைழயவற் ைறப் பற்  க் ெகாள் 
றார்கள் . அவர்கள் கடந் த நாட் களின் கத்  க் கைளப் பற் க்
ெகாள் றார்கள் . இ அவர்களின் ஊயத்ற்  கப் ெபரிய
தைடயாம் . உன் னால் அைவகைளத் க்ெயய யாவிட்
டால் , உன்ைடய  வாழ் க்ைகையம் அைவகள் க்
க்க ாட ைவத்  விம் . ஓவதால் உன் கால் கைள அல் ல
உைழப் பினால் உன் ைக நீ உைடத்  க்ெகாண்டா ம் ட,
ேதவைடய ஊயத்ல் நீ இரத்தசாட் யாய் மரித்தா ம் ட,
ேதவன் உன்ைனச் தளட ெமச் க்ெகாள் ள மாட் டார்.
அதற் ேநர்எராக நீ ஒ பாவி என் அவர் ெசால் வார்.
இன் தல் , எந்த மதம் சார்ந்தக் கத் க்கம் இல் லாத,
தங் கைடய பைழய யத் ைத ஒக்  ைவக் க த் தயாராக
உள் ள, மற் ம் எளிய மனடன் ய வைகயில் ேதவக்க்
ழ் ப்பபவர்கைள ேதவன் பரிரணப் பத்வார். ேதவைடய
வார்தை
் தகக்க ாக வாஞ் ைசயாயிப் பவர்கைள அவர் பரிர
ணப் பத் வார். இந்த ஜனங் கள் எம் பி ேதவக் ஊயம்
ெசய் ய ேவண் ம் . வில் லா பரிரணம் , எல் ைலயற் ற
ஞானம் ேதவனில் இக்  ற. இன் ம் அக எண் ணிக்
ைகயிலான ஜனங் களால் அ பவிக் க ப் பம் ப அவைடய
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அற் தமான ரிையம் விைலமப் பற் ற வார்தை
் தகம்
காத்க்ன் றன. இந்த நிைலயில் , மதவாதக் கத்க்கள் உள் ள,
¤த் த நிைலையக் கத்  ல் ெகாள் ற, தங் கைள விட்  க்ெகா
க்க இயலாதவர்கக் இந் த ப் ய காரியங் கைள ஏற்  க்
ெகாள் வதற்  க் கனமாய் இக் ம் . இந் த ஜனங் கைளப் பரி
ரணப் பத்த ஆவியானவக் எவ் வித வாய் ப் ம் இல் ைல.
ஒவன் ழ் ப் பயத் ¥ர்ம ானிக் க ாமல் , ேதவ ைடய வார்த்
ைதகக் க ாகத் தாகம் ெகாள் ளாமல் இந் த ால் அவனால்
இந் த ப் ய காரியங் கைள எவ் விதத்  ம் ஏற்  க்ெகாள் ள
யா. அவர்கள் ெவமேன, ேம ம் ேம ம் கலகக்க ாரர்
களாகம் , வஞ் சகர்களாகம் மா, தவறான பாைதயில் ெசன் 
விவார்கள் . இப் ெபா தன்ைடய ரிையைய ெசய் 
ெகாண் க்  ம் ேதவன் , தன் ைன ேநக்  ற மற்  ம் ய
ஒளிைய ஏற்க்ெகாள் ளக்ய அேனக ஜனங் கைள எப் வார்,
ேம ம் அவர், தங் கைடய ¤த்தநிைலையக் கத்ல் ெகாள்
ற மதத் த ைலவர்க ைள வ மாக ெவட் ச் சாய் த் 
விவார். மாற் ற த் ைதப் பிவாதமாக எர்ப் பவர்க ள் ஒவ
ைரம் அவர் விம் வல் ைல. இந் த ஜனங் களில் ஒவராக
இக்க நீ விம் றாயா? நீ உன் ைடய ஊயத்ைத உன் 
ைடய தனிப் பட் ட விப் பங் களின் ப ெசய் றாயா அல் ல
ேதவக் ேவண்யப ெசய் றாயா? இ உனக்ேக ெதரிந்
க்க ேவண்ய ஒன் . நீ ஒ மதத்தைலவனா அல் ல ேதவனால்
பரிரணமாக்க ப் பட் ட தாய் ப் பிறந் த ழந்ைதயா? உன் 
ைடய ஊயம் எந்த அள பரித்த ஆவியால் ெமச்க்ெகாள்
ளப் பற? அல் எந் த அள ேதவன் நிைனவில் ட
ைவத் க் ெகாள் வல் ைல? உன் ைடய அைனத்  வட
ஊயத்ன் விைளவாக உன் வாழ் கை
் கயில் எவ் வள ெபரிய
மாற் ற ம் உண்டாயிக் ற? இைவ அைனத்ைதம் பற்  நீ
ெதளிவாய் இக்றாயா? நீ உண்ைமயாகேவ விவாசத் டன்
இந் த ால் , ன் பிந்  உன் ைடய பைழய மதம் சார்ந் த
கத்  க் கைள ஒக் த்தள் ளி, ய வயில் றப் பாக ேதவ
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க் ஊயம் ெசய் வ ாய் . இப் ேபாம் எம் பி நிற் க த் தாம
தமா விடல் ைல. பைழய மதம் சார்ந் த க் கத்  க் க ள் ஒ
நபரின்  வாழ் க்ைகையம் பத்  க் ெகாள் ளக்ம் . ஒ
நபர் ெபற்  க்ெகாள் ம் அ பவம் , அவர் ேதவனிடந் 
வில, காரியங் கைளத் தன் ெசாந் த வயில் ெசய் விக் க க்
காரணமாகக் ம் . நீ இத் த ைகய காரியங் கைள ஒக் 
ைவக்க ாவிட் ட ால் , பின் இைவகள் உன் வாழ் க்ைகயின் வளர்ச ்
க்  ட் க் க ட் ைடயாய் மாப் ேபாம் . ேதவன் தனக் 
ஊயம் ெசய் ப வர்கைள எப் ெபாம் பரிரணப் பத்  
றார். அவர்கைளச் லபமாக அவர் க்ெயவல் ைல. ேதவ
ைடய வார்தை
் தகளின் நியாயத்¥ ர்ப்ைபம் , ட்  ப் ைபம்
நீ உண்ைமயாக ஏற்க்ெகாள் வாயானால் , உன் ைடய பைழய
மதம் சார்ந் த நைடைறகைளம் விகைளம் உன் னால்
ஒக்  ைவக் க மானால் , ேம ம் உன் ைடய பைழய
மதசார்ந் த கத்  க் கைள இன் ைறய ேதவைடய வார்தை
் த
களின் அளேகாலாக உபேயாப் பைத நித்  வாயானால் ,
அப் ெபா மட் ேம உனக் எர்காலம் இக்ம் . நீ பைழய
காரியங் கைளப் பற்க்ெகாண், அவற்ைற இன்ம் உயர்வாக
மப் பாயானால் , நீ இரட் க்கப் பவதற் ஒ வம் இல் ைல.
ேதவன் அத்தைகய ஜனங் கைளக் கவனத்ல் ெகாள் வல் ைல.
நீ உண்ைமயாகேவ பரிரணப் பட விம் பினால் , தந் 
எல் லாவற் ைறம் , வ மாக விட் விட நீ ¥ர்ம ானிக் க
ேவண் ம் . ன்  ெசய் யப் பட் டைவச் சரியாக இந்  ந்
தா ம் , அ  ேதவ ைடய ரிையயாக இந்  ந் த ா ம் ,
அப் ேபாம் அைத ஒக்த் தள் ளி, அைதப் பற்க்ெகாள் வைத
நித்  வதற்  உன் னால் இயல ேவண்ம் . அ ெதளிவாய் ப்
பரித் த ஆவியின் ரிையயாய் இந்  ந் த ா ம் , பரித் த
ஆவியினால் ேநரயாகச் ெசய் யப் பட் ந்தா ம் , இன் ைறக்
அைத நீ ஒக் ைவக்க ேவண்ம் . அைத நீ பித்க் ெகாண்
க் க க் டா. இேவ ேதவக் த் ேதைவயான. சகல
ம் ப் பிக் க ப் பட ேவண்ம் . ேதவைடய ரிையயி ம்
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ேதவைடய வார்தை
் தயி ம் , ந் ேபான பைழய காரியங்
கைளப் பற் அவர் ப் பிவல் ைல, பைழய பஞ் சாங் கத்ைத
அவர் ேதாண்வம் இல் ைல. ேதவன் எப் ெபாேம யவர்,
அவர் ஒேபாம் பைழயவரல் ல, அவர் ஆயிந்த தன் 
ைடய ெசாந்த வார்தை
் தகைளக் ட பற் க்ெகாள் வல் ைல—
இ ேதவன் எந் த விகைளம் பின் பற்  வல் ைல என் ப
ைதக் காண் பிக் ற. எனேவ, ேதவன் தன் ைடய பைழய
வைறகைளக் ெகாண் இனி ஒேபாம் ரிைய ெசய்
யாதேபா, நீ ஒ மனிதனாக, எப் ெபாம் கடந்த காலத் க்
ரிய காரியங் கைளப் பற்க்ெகாண், அைவகைள விட் விட
மத் , அைவகைளச் ©த்ரம் சார்ந்த ைறயில் உயாக
உபேயாகப் பத் னால் , உன் ைடய வார்தை
் தகம் ெசயல்
கம் இைடஞ் சலாக இக்  றதல் லவா? நீ ேதவ க்  ப்
பைகஞனாய் மா விட் டாய் அல் லவா? இந் த ப் பைழய
காரியங் கள் உன்ைடய  வாழ் க்ைகையம் நாசமாக் க ,
அக் க நீ இடங் ெகாக் க விம் றாயா? இந் த ப் பைழய
காரியங் கள் உன் ைன ேதவைடய ரிையையத் தக்ம் நப
ராக மாற் விம் —நீ அப் பப் பட் ட நபராகவா இக்க விம்
றாய் ? உண்ைமயாகேவ நீ அைத விம் பவில் ைல என் றால் ,
க்ரமாக நீ ெசய் ெகாண்ப் பைத நித், ம் பி, எல் லா
வற்ைறம் ¡ண்ம் ெதாடங் . ேதவன் உன் ைடய கடந்த கால
ஊயத்ைத நிைனவில் ெகாள் ள மாட் டார்.

ேதவன்  ள் ள
உங் கள் விவாசத்னாேல
நீ ங் கள் ேதவக்க் ழ் ப் பய ேவண்ம்
நீ ங் கள் ஏன் ேதவைன விவாக்³ர்கள் ? இந் த க் ேகள் வி
யால் ெபம் பாலான மக் க ள் ழப் பமைடந் ள் ளனர். நைட
ைறயிலான ேதவன் மற்  ம் பரேலாகத் ள் ள ேதவைனப்
பற்  அவர்கள் எப் ேபாேம ற்  ம் மாபட் ட இ கண்
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ேணாட் ட ங் கைளக் ெகாண்ள் ளனர், இ ேதவக் க் ழ் ப்
பவதற் க ாக அல் ல, ஆனால் ல நன் ைமகைளப் ெபவதற்
காக அல் ல ேபர ஏற்பத் ம் ன்பங் களிந்  தப் பிப்
பதற் க ாகேவ அவர்க ள் ேதவைன விவாக்  றார்க ள் என் ப
ைதக் காட் ற; அப் ேபாதான் அவர்கள் ஓரள ழ் ப் ப
த ள் ளவர்களாக இக்ன் றனர். அவர்களின் ழ் ப்பதல் நிபந்
தைனள் ளதாம் ; அ  அவர்க ளின் ெசாந் த வாய் ப் கக்
காகம் அவர்க ள் ¡ ணிக் க ப் பட் டதாகம் இக்  ற.
எனேவ, நீ ங் கள் ஏன் ேதவைன விவாக்³ர்கள் ? இ உங் கள்
வாய் ப் கக்க ாகம் மற்  ம் உங் கள் தைலவிக்க ாகம் மட்
ேம இந் த ால் , நீ ங் கள் ற்  ம் விவாக்க ாமப் பேத
நல் ல. இவ் வாறான விவாசமான ய-வஞ் சகம் , ய-நம்
பிக்ைக, மற் ம் ய-ேபாற் தல் சார்ந் த தாம் . உங் கள் விவா
சமான ேதவ க்  க் ழ் பதன் அப் பைடயில் கட் ட
ைமக் க ப் படவில் ைல எனில் , அவைர எர்த் த தற் க ாக நீ ங் கள்
இயில் தண்க் க ப் பவீரக
் ள் . தங் கள் விவாசத் ல் ேதவ
க்  க் ழ் பதைலத் ேதடாதவர்க ள் அைனவம் அவைர
எர்க்  ன் றனர். மக் கள் சத்  யத்ைதத் ேதடம் , அவைடய
வார்தை
் தகக் க ாகத் தாகம் ெகாள் ளம் , அவைடய வார்த்
ைதகைளப் க்கம் , அந்தம் , மற் ம் ேதவக்க் ழ் ப்
பவதற்  அவற் ைறக் கைடபிக் மாம் ேதவன் ேகட்  க்
ெகாள் றார். இைவ உங் கைடய உண்ைமயான ேநாக் க ங் க
ளாக இந் த ால் , ேதவன் நிச்ச யமாக உங் கைள உயர்த்  வார்
மற்  ம் உங் களிடம் ைபள் ளவராக இப் பார். இ சந்ேத
க்க இயலாத மற்ம் மாற்ற யாத ஒன் றாம் . உங் கள் ேநாக்
கம் ேதவக்க் ழ் பயாததாக இந்தால் மற்ம் உங் கக்
ேவ ேநாக்கங் கள் இக்மானால் , நீ ங் கள் ெசால் வ மற் ம்
ெசய் வ  அைனத் ம் , அதாவ ேதவக் ன்பாக ஏெறக்
ம் உங் கள் ெஜபங் கம் மற்  ம் உங் கைடய அைனத்  ச்
ெசயல் கம் அவக் எரானதாக இக் ம் . நீ ங் கள் ெமன்
ைமயாகப் ேபபவராகம் கனிவான நடத்ைதள் ளவராகம்
109

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

இக் க லாம் , உங் கைடய ஒவ் ெவா ெசய ம் ெசால் ம்
சரியானதாகத் ேதான் றலாம் மற்  ம் நீ ங் கள் ழ் ப் பம் ஒ
வராக ேதான்றலாம் , ஆனால் உங் கள் ேநாக்கங் கக்ம் , ேதவன்
¡தான விவாசத்ைதப் பற்ய உங் கள் கத்க்கக்ம் வம்
ேபா, நீ ங் கள் ெசய் வெதல் லாம் ேதவக் எரானம் , நீ ங் கள்
ெசய் ம் அைனத் ம் ¥ைமயானமாம் . ஆகைளப் ேபாலக்
ழ் ப் பந் தவர்களாகத் ேதான் னா ம் , இதயத்ல் ¥ய ேநாக்
கங் கள் ெகாண் டவர்க ள் , ஆட் த்ேதால் ேபார்த்  ய ஓநாய் க
ளாவர். அவர்கள் ேநரயாக ேதவைனப் ண்பத் றார்கள் ,
ேம ம் அவர்களில் ஒவைரம் ேதவன் விடமாட் டார். பரித்த
ஆவியானவர் அவர்கள் ஒவ் ெவாவைரம் பற் ெவளிப் பத்
வார், நயவஞ் சகர்க ள் அைனவேம, நிச்ச யமாக, பரித் த
ஆவியினால் ெவக்கப் பட்  நிராகரிக்கப் பவார்கள் என் பைத
அைனவக்ம் காண்பிப் பார். கவைலப் பட ேவண்டாம் . ேதவன்
அவர்களில் கைடயில் உள் ளவர் வைர அைனவைரம் சரிக்
கட்  அப் றப் பத்வார்.
ேதவனிடந்  வம் ய ஒளிைய உங் களால் ஏற்  க்
ெகாள் ள யாவிட் டால் , மற்  ம் இன்  ேதவன் ெசய் ற
அைனத்ைதம் உங் களால் ரிந்  ெகாள் ள யாவிட் ட ால் ,
நீ ங் கள் அைத நாடாமல் அல் ல நீ ங் கள் அைதச் சந்ேதத்  ,
அைத நியாயந் ¥ ர்த்¥ ர்கேளயானால் , அல் ல ஆராய் ந்  பப்
பாய்  ெசய் த ால் , ேதவக் க் ழ் ப் பய உங் கக் மனம்
இல் ைல. இப் ெபா இங் ள் ள ஒளி ேதான் ம் ெபா,
நீ ங் கள் ேநற் ைறய னத்ன் ஒளிையப் ெபாக்ஷமாக மத் 
ேதவனின் ய ெசயைல எர்த்த ால் , நீ ங் கம் அபத்த மான
வேர, அதாவ ேதவைன ேவண்ெமன் ேற எர்ப் பவர்களில்
நீ ங் கம் ஒவர். ய ஒளிையப் பாராட் வ ம் , அைத
ஏற்  க்ெகாண் அைதக் கைடப் பிப் பம் தான் ேதவக் க்
ழ் ப் பவதற் க ான றேகால் ஆம் . இ  மட் ேம உண்
ைமயான ழ் ப் பதல் ஆம் . ேதவைன விம் வதற் க ான
ஆவல் இல் லாதவர்கள் ேவண்ெமன் ேற அவக்க் ழ் ப்பய
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இயலாதவராவர், ேம ம் அவர்கள் அந்தஸ்ல் ப்  அைடந்
ததன் விைளவாக ேதவைன எர்க்கலாம் . அந்த மனிதன் ேதவ
க் க் ழ் பய யா, ஏெனனில் அவன் ன்  வந்தன்
ெபாட்  பீக்கப் பட் ள் ளான். இதற் ன் வந்த காரியங் கள்
ேதவைனப் பற் ய எல் லா விதமான கத்  க் கைளம் கற் ப
ைனகைளம் மக் கக் அளித்  ள் ளன, ேம ம் அவர்க
ைடய மனல் இைவ ேதவனின் உவமாவிட் டன. இவ் வா,
அவர்கள் விவாப் ப அவர்களின் ெசாந் த க் கத்  க்கம் ,
அவர்களின் ெசாந் த க் கற் பைனகம் ஆம் . உங் கள் ெசாந் தக்
கற் ப ைனயி ள் ள ேதவடன் இன் உண்ைமயான ஊயம்
ெசய்  ம் ேதவைன நீ ங் கள் அளவிட் டால் , உங் கள் விவாசம்
சாத்த ானிடந்  வற, ேம ம் உங் கள் ெசாந் த விப்
பங் களால் கைறபட் ள் ள. ேதவன் இந் த வைகயான விவா
சத்ைத விம் வல் ைல. அவர்கைடய உயர்ந்த சான்கைள
ெபாட் பத் த ாமல் மற்  ம் அவர்கைடய அர்ப் பணிப் ைப
ம் ெபாட் பத்த ாமல் , ேதவைடய பணிக் க ாக அவர்கள்
தம் ைடய வநாள் வம் யற் கைள அர்ப் பணித்  ,
தங் கைளத் யாகம் ெசய் ந் த ா ம் ட, இ  ேபான் ற
விவாசள் ள எவைரம் ேதவன் ஏற்  க் ெகாள் வல் ைல.
அவர் ெவமேன அவர்கக் ஒ ய ைபைய அளித்,
அைத ஒ காலத்  ற்  அ பவிக் க அ மக்  றார். இ 
ேபான்ற மக்களால் சத்யத்ைத நைடைறக் க் ெகாண்வர
இயலா. பரித்த ஆவியானவர் இவர்கக்ள் ரிைய ெசய்
யமாட் டார், ேம ம் ேதவன் அவர்களில் ஒவ் ெவாவைரம்
அவரவர் ைறப் ப அகற்  விவார். தங் கள் விவாசத்ல்
ேதவக் க் ழ் ப் பயாத மற்  ம் தவறான ேநாக் க ங் கைளக்
ெகாண்ட இைளஞர்கம் வயதானவர்கம் தான் எர்ப் பவர்
களாகம் க்  பவர்களாகம் இக்  ன் றனர், அத் தைக
யவர்கள் சந்ேதகத்ற்டன் ேதவனால் அகற்றப் பவார்கள் .
ேதவக்ச் தளம் ழ் ப் பதல் இல் லாமல் , அவைடய
நாமத்ைத ெவமேன ஏற்க்ெகாண், ேதவனின் தய மற்ம்
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அன்ைபப் ெபற் ற வர்க ளாக இந் த ா ம் , பரித் த ஆவியின்
அச்வகளில் நடவாமல் மற் ம் பரித்த ஆவியின் தற் ேபா
ைதய ெசயல் மற்  ம் ெசால் க் க் ழ் பயாமல் இப் பவர்
ேதவனின் ைபயின் மத்யில் வித்தா ம் , இம் மாரியான
மக்கள் ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் படாம ம் பரிரணப் பத்
தப் படாம ம் இப் பர். ேதவன் மக்கைளத் தங் கள் ழ் ப் பத
ன் ¤லமாகம் , ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் ப் பதன்
¤லமாகம் , அந் வதன் ¤லமாகம் , அபவிப் பதன் ¤ல
மாகம் , அவர்களின் வனில் ஏற் ப ம் ன் பங் கள் மற்  ம்
த்கரிப்  ¤லமாகம் பரிரணமாக் றார். இ ேபான் ற
விவாசத்ன் ¤லம் மட் ேம மக்களின் மனநிைலைய மாற்ற
ம் , அப் ேபாதான் அவர்கள் ேதவைனப் பற்ய உண்ைம
யான அைவப் ெபற ம் . ேதவனின் ைபயின் மத்யில்
வித்ப் பல் ப்  அைடயாமல் , ¥விரமாக க்க ஆவல்
ெகாள் வ மற்  ம் சத்யத்ைதத் ேதவ மற்  ம் ேதவனால்
ஆதாயப் பவைத நாவ  ஆயைவேய உணர் ர்வ மாக
ேதவக் க் ழ் ப் ப வதாம் , ேம ம் இதான் ல் யமாக
அவர் விம் ம் விவாசமாம் . ேதவனின் ைபைய அ
பவிப் பைதத் தவிர ேவ  எம் ெசய் ய ாதவர்க ைளப் பரி
ரணமாக்கேவா அல் ல மாற்றேவா யா; ேம ம் அவர்க
ளின் ழ் ப்பதல் , பக், அன் மற்ம் ெபாைம அைனத்ம்
ேமேலாட் ட மானைவ ஆம் . ேதவனின் ைபைய மட்  ேம
அபவிப் பவர் உண்ைமயிேலேய ேதவைன அந்  ெகாள் ள
யா, ேம ம் அவர்கள் அவ் வா ேதவைன அந்தா ம்
ட அவர்கைடய அவான ேமேலாட் டமானதாம் , ேம ம்
அவர்கள் “ேதவன் மனிதைன ேநக்றார்,” அல் ல “ேதவன்
மனிதனிடம் இரக்கள் ளவராக இக்றார்” ேபான் ற விஷயங்
கைள றார்கள் . இ மனிதனின் வைனக் க்கவில் ைல,
ேம ம் மக் க ள் ேதவைன உண்ைமயாக அந்  க்  றார்க ள்
என்பைதம் காட் டவில் ைல. ேதவனின் வார்தை
் தகள் அவர்க
ைளச் ெசம் ைமப் பத் ம் ேபா, அல் ல ேதவைடய ேசாத
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ைனகள் அவர்கள் ¡ வம் ேபா, மக்கள் ேதவக் ழ் ப
யாமல் , அவர்க ள் சந்ேதகம் அைடந்  , விந்  ேபானால் ,
அவர்கள் ைறந் த பட் ச ம் ட ழ் ப் பந் தவர்கள் அல் ல. அவர்
கக்ள் ேதவன் ¡தான விவாசத்ைதப் பற்  ய பல விக
ம் கட் ப் பாகம் உள் ளன; பல வட விவாசத்  ன்
விைளவாக ஏற் ப ம் பைழய அபவங் கள் அல் ல ேவதாக
மத்ைத அப் பைடயாகக் ெகாண்ட பல் ேவ விகள் உள் ளன.
இ ேபான்றவர்கள் ேதவக் க் ழ் ப் பய மா? மனித
காரியங் களால் நிைறந்  ள் ளவர்களால் எவ் வா ேதவக் க்
ழ் ப் பய ம் ? அவர்க ளின் “ழ் ப் பதல் ” தனிப் பட் ட
விப் பத்ற்  ஏற் ப ஆனதாம் . ேதவன் இவ் வாறான ழ் ப் ப
தைல விம் றாரா? இ ேதவக்க் ழ் ப் பதல் அல் ல,
மாறாக விகைளக் கைடப் பிப் பதாம் . அ அவர்கைடய
ப்  மற்ம் சந்ேதாஷம் ஆம் . இ ேதவக்க் ழ் பதல்
என் நீ ங் கள் னால் , நீ ங் கள் அவக் எராக அவைர
நிந் க்கவில் ைலயா? நீ ங் கள் ஒ எப் ய பார்ேவான் . நீ ங் கள்
¥ைமையச் ெசய்³ர்கள் , ேதவைன எர்க
் ம் ேவைலயில் நீ ங் கள்
ப் பிட் ட ேநாக்க த்ற் க ாக ஈப³ர்கள் . நீ ங் கள் இவ் வா
ஊயம் ெசய் வைதத் த ான் ேதவன் விம் றாரா? நீ ங் கள்
மனந்  ம் ப விைரந்  , ய விப் ணர்ைவப் ெபற யற் 
ெசய் வ  நல் ல. அைதச் ெசய் யத் தவனால் , நீ ங் கள் வீட்க்ச்
ெசல் வ நல் ல. ேதவக் நீ ங் கள் ெவளிப் பைடயாக ெசய் த
ஊயத்ைத விட அ உங் கக் அக நலைனத் தம் . நீ ங் கள்
க்ட்  ெதாந்தர ெசய் ய மாட் §ர்கள் ; உங் கள் ஸ்தானத்ைத
நீ ங் கள் அந் , நன் றாக விப் பீரக
் ள் . அ நன் றாக இக்காதா?
ேதவைன எர்தத
் தற்காக நீ ங் கள் தண்க்கப் பட மாட் §ர்கள் !

113

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

பரிரணப்
பத்தப் பட்  க்றவர்கக்கான
வாக்த்தத்தங் கள்
ேதவன் மஷைனப் பரிரணப் பத்  ம் பாைத எ?
இல் அடங் ம் அம் சங் கள் எைவ? நீ ேதவனால் பரிரணப்
பட விம் றாயா? நீ அவைடய நியாயத்¥ர்ப்ைபம் ட்
ைசையம் ஏற்  க்ெகாள் ளத் தயாராக இக் றாயா? இந் த க்
ேகள் விகைளப் பற்  உனக் என் ன ெதரிம் ? இைதப் பற் 
ேபவதற்கான அ உனக் இல் ைல என் றால் , ேதவைடய
ரிையப் பற்  உனக் இன்ம் ெதரியவில் ைல, அதாவ
நீ பரித்த ஆவியினால் ெதளி£ட் டப் படவில் ைல என் பதற் 
இ தான் ஆதாரம் . இைதப் ேபான் ற ஜனங் கைளப் பரிர
ணப் பத் த ப் பவதற்  ச் சாத்  யல் ைல. அைதச் தள
அபவிக்க அவர்கக்ச் தள ைப மட் ேம ெகாக்
கப் பட் ள் ள, அ நீ ண்ட காலம் நீ க்கா. ஜனங் கள் ேதவனின்
ைபைய மட் ேம அ பவித் த ால் , அவர்க ைள அவரால்
பரிரணப் பத்த யா. தங் கள் மாம் சத்ல் சமாதானம்
இன்பம் இக் ம் ேபா, தங் கள் வாழ் க்ைக எளிதாகம் ,
ன்பேமா, ரர்ஷ்டேமா இல் லாமல் இக்ம் ேபா, தங் கள்
 ம் பம் ஒற்  ைமடன், சண்ைடேயா, சர்சை
் சேயா
இல் லாமல் வாம் ேபா, லர் ப்  அைடறார்கள் . இ
ேதவனின் ஆர்வ ாதம் என்  ட அவர்கள் நம் பலாம் . உண்
ைமயில் , இ ேதவைடய ைப மட்  ேம. ேதவைடய
ைபைய அபவிப் பல் மட் ேம நீ ங் கள் ப்  அைடந்
விடக் டா. இேபான் ற ந் தைன கம் ேமாசமான.
நீ ஒவ் ெவா நாம் ேதவைடய வார்தை
் தகைள வாத்  ,
ஒவ் ெவா நாம் ெஜபம் ெசய் தா ம் , உன் ஆவி அக இன்
பத்ைத உணர்ந் த ா ம் , ப் பாக சமாதானமாக இந் த ா ம் ,
இ யில் ேதவன் மற்  ம் அவர ரிைய பற்  ய உன
அைவப் பற்  ேபச உன் னிடம் எம் இல் ைல என் றால் ,
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எைதம் அபவித்க்கவில் ைல என் றால் , நீ ேதவைடய
வார்தை
் தைய எவ் வள த்  ந் த ா ம் , த்  ந் த ா ம் ,
நீ உணர்வ ெதல் லாம் ஆவிக் ரிய சமாதானம் இன் பமாக
இந் த ா ம் , உன் னால் ேபாமான அள அபவிக் க 
யா என்ப் பிம் ேதவைடய வார்தை
் த ஒப் பிவதற் 
அப் பால் இனிைமயானதாக இக்ற, ஆனால் உனக் ஏதா
 ம் ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் பற்  ய எந் த நைட
ைறயான அபவம் இல் ைலெயன் றால் மற்ம் அவைடய
வார்தை
் தகைளக் த்த உண்ைம ற்  ம் ெதரியவில் ைல
என்றால் , ேதவன் ¡ ைவத் ள் ள இேபான் ற விவாசத்ன்
¤லம் நீ என்ன ஆதாயம் ெபற ம் ? ேதவைடய வார்த்
ைதகளின் சாராம் சத்  ன் ப உன் னால் வாழ யவில் ைல
என்றால் , இந்த வார்தை
் தகைளப் ப் ப ம் ப் ப ம் மற்ம்
உன் ெஜபங் கம் ெவம் மத நம் பிக்ைகயாக இக்ேம தவிர
ேவ எமாக இக் க ா. ஜனங் கள் ேதவனால் பரிரண
மாக் க ப் படம் யா, அவரால் ஆதாயப் பத் த ப் படம்
யா. ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் பட் ட ஜனங் கள் சத்யத்
ைதப் பின் ெதாடர்பவர்களாக இக்ன்றனர். ேதவன் ஆதாயப்
பத்ய மஷைடய மாம் சத்ைதேயா, அவக் ெசாந்
தமான காரியங் கைளேயா அல் ல, ஆனால் ஆதாயப் பத்ய
அவக்ள் இக் ம் ேதவக் ச் ெசாந் த மான பங் . இவ்
வா, ேதவன் ஜனங் கைளப் பரிரணமைடயச் ெசய் ம் ேபா,
அவர் அவர்கைடய மாம் சத்ைத பரிரணமைடயச் ெசய் வ
ல் ைல, ஆனால் அவர்கைடய இதயங் கைளப் பரிரண
மைடயச் ெசய் றார், அவர்கள் தங் கைடய இதயங் கைள
ேதவனால் ஆதாயப் பத் த ப் பட அ மத் த ார்கள் . அதாவ ,
ேதவன் மஷைன பரிரணமைடயச் ெசய் றார் என் றால்
மஷனின் இதயத்ைதப் பரிரணமைடயச் ெசய் றார் என்
பேத சாரமாம் , இதனால் இந்த இதயம் ேதவனிடம் ம் பி,
அவைர ேநக்க ம் .
மஷனின் மாம் சம் அயக்ய. மஷனின் மாம் சத்ைத
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ஆதாயப் பத்  வல் ேதவக் எந் த ேநாக் கம் இல் ைல,
ஏெனன்றால் அ தவிர்க்க யாமல் அக் ெகட்  ப் ேபா
றதாகம் , அவைடய தந்தரத்ைதம் ஆர்வாதங் கைளம்
ெபற யாததாகம் இக்ற. மஷனின் மாம் சமான
ஆதாயப் பத்த ப் பட் ந் த ால் , மஷனின் மாம் சம் மட்  ேம
இந் த ஓட் டத்  ல் இந் த ால் , மஷன் ெபயரளவில் இந் த
ஓட் டத்ல் இந்தா ம் , அவைடய இதயம் சாத்தாக்ச்
ெசாந்தமானதாக இக்ம் . அப் பயானால் , ஜனங் கள் ேதவ
ைடய ெவளிப் பாடாக மாற யா என் ப மட் மல் லாமல் ,
அவர்க ள் அவக்  ப் பாரமாகம் மாவார்க ள் , இதனால்
ேதவன் ஜனங் கைளத் ேதர்நெ
் தப் ப அர்த்த மற் றதாவிம் .
ேதவன் பரிரணப் பத் த ச் த் த ள் ளவர்க ள் அைனவம்
அவைடய ஆர்வாதங் கைளம் அவைடய தந் தரத்ைதம்
ெபவார்கள் . அதாவ, அவர்கள் ேதவனிடம் உள் ளைத எத்
க்ெகாள் ன் றனர், எனேவ அ அவர்கக்ள் உள் ளைவயாக
மான்றன. அவர்கக்ள் உவாக் க ப் பட் ட ேதவைடய
வார்தை
் தகள் அைனத்  ம் அவர்க க்  ள் உள் ளன. ேதவன்
என்னவாக இந் த ா ம் , உங் களால் அைதெயல் லாம் சரியாக
எத் க்ெகாள் ள ம் , இதன் ¤லம் உங் களால் சத்யத்ல்
வாழ ம் . இந்த மாரியான ஒவன் தான் ேதவனால் பரி
ரணப் பட் டவனாகம் ேதவனால் ஆதாயப் பட் டவனாகம்
இக்றான். இேபான் ற ஒவர் மட்  ேம ேதவன் அம்
ஆர்வாதங் கைளப் ெபற தள் ளவனாக இக்றான் :
1. ேதவைடய  அன்ைபம் ெபறான்.
2 . எல் லாவற்  ம் ேதவைடய த்தத்ன் ப ெசயல் ப
றான்.
3 . ேதவைடய வகாட் தைலப் ெபறான் , ேதவ
ைடய ெவளிச்ச த்ல் வாழ் றான் , ேதவைடய ஞானத்ைதப்
ெபறான்.
4 . ேதவன் ேநக் ம் சாயல் யில் வாழ் றான் . ேதவ
க்க ாக  ைவயில் அைறயப் படம் மற்  ம் ேதவைடய
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அன் க்  ஈடாக மரிப் பதற்  ம் தன் ைனத் தப் பத்  க்
ெகாண் ட ேப ைவப் ேபாலேவ ேதவைன உண் ைமயாக
ேநக் றான். ேப  ெபற்  க்ெகாண் ட அேத மைமையக்
ெகாண்க்றான் .
5 . யி ள் ள எல் லாரா ம் ேநக் க ப் பறான் , மக்
கப் பறான் மற்ம் ேபாற்றப் பறான் .
6 . மரணம் மற்  ம் பாதாளத்  ன் அைமத் தனத்  ன் ஒவ்
ெவா நிைலையம் ெவற்  ெகாள் றான் , சாத்த ாக் அவ
ைடய ேவைலையச் ெசய் ய எந் த வாய் ப்ைபம் ெகாக்
கமாட் டான், ேதவனால் ஆட்ெகாள் ளப் பறான் , த்  ணர்ச ்
யான மற்  ம் உயிேராட் ட மான ஆவியில் வாழ் றான் , ேசார்
வைடய மாட் டான் .
7 . ஒவர் ேதவ ைடய மைமயின் நாள் வவைதக்
காண்ப ேபால, வாழ் நாள் வம் எல் லா ேநரங் களி ம்
ெசால்  யாத உற்சாகம் மற் ம் மன எச்ையக் ெகாண்
க்றான்.
8 . ேதவ டன் ேசர்ந்  மைமைய ெவற்  ெகாள் றான்
மற் ம் ேதவக்ப் பிரியமான பரித்தவான் கைளப் ேபான் ற
கத்ைதப் ெபற்க்றான் .
9. ேதவன் யில் ேநக்ம் ஒவராக, அதாவ ேதவக்
ப் பிரியமான மகனாக மாறான் .
10. உமாற் றமைடந்  மாம் சத்ைத விட்  ேதவடன் ¤ன்
றாம் வானத்ற் ஏச்ெசல் றான் .
ேதவைடய ஆர்வ ாதங் கைளச் தந் த ரிக்க க் ய ஜனங்
கள் மட்  ேம ேதவனால் பரிரணப் பத்த ப் பட்  ஆதாயப் ப
த் த ப் பன் றனர். நீ தற் ேபா எைதேய ம் ெபற்  க் 
றாயா? ேதவன் உன் ைன எந் த அளக் ப் பரிரணப் பத்
ள் ளார்? ேதவன் மஷைனத் ேதாராயமாகப் பரிரணப்
பத் வல் ைல, அவரால் பரிரணப் பத்தப் பட் ட மஷன்
அவைரச் சார்ந்க்றான் , ெதளிவான, காணக்ய க
ைளக் ெகாண்க்றான் . இ மஷன் கற் ப ைன ெசய் வ 
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ேபால அல் ல, அவன் ேதவன் ¡ விவாசம் ைவத்க் ம்
வைர, அவன் ேதவனால் பரிரணப் பத்த ப் படம் ஆதாயப்
பத்தப் படம் ம் , ேம ம் அவன் யில் ேதவைடய
ஆர்வாதங் கைளம் தந்தரத்ைதம் ெபற்க்ெகாள் ள ம் .
இேபான்ற காரியங் கள் ஜனங் களின் உவத்ைத மாற்  வ
பற்  எம்  வ  கம் கனம் . தற் ேபா, நீ ங் கள்
க்யமாகத் ேதட ேவண்ய என் னெவன் றால் நீ ங் கள் எல்
லாவற்  ம் ேதவனால் பரிரணப் பத் த ப் பட ேவண் ம் ,
ேம ம் நீ ங் கள் எர்ெகாள் ம் அைனத்  ஜனங் கள் , விஷயங்
கள் மற்  ம் காரியங் கள் ¤லமாக ேதவனால் பரிரணப் பத்
தப் பட ேவண்ம் , இதனால் ேதவக்ள் இப் பேத ெபம்
பா ம் உங் கக்ள் ம் உவாக் க ப் பம் . நீ ங் கள் தல்
யில் ேதவைடய தந்தரத்ைதப் ெபற ேவண்ம் ; அப் ேபா
தான் நீ ங் கள் ேதவனிடந்  அக அகமான ஆர்வாதங்
கைளச் தந்தரிக்க தள் ளவர்களாவீரக
் ள் . இைவதான் நீ ங் கள்
ேதட ேவண்யைவம் , எல் லாவற்ற் ம் ன்  நீ ங் கள் ரிந்
ெகாள் ள ேவண்யைவம் ஆம் . எல் லாவற் ம் ேதவனால்
பரிரணமாக் க ப் பட் ட நீ ங் கள் எவ் வள அகமாக யற் 
ெசய் ³ர்கேளா, அவ் வள அகமாக நீ ங் கள் எல் லாவற்  ம்
ேதவ ைடய கரத்ைதப் பார்க் க ம் , இதன் விைளவாக
நீ ங் கள் பல் ேவ கண்ேணாட் டங் கள் மற்  ம் பல் ேவ விஷ
யங் கள் ¤லமாக ேதவைடய வார்தை
் தயாக இப் பதற் ள்
ம் மற் ம் அவைடய வார்தை
் தயின் யதார்த்தத் க்ள் ம்
·ைழய ¥விரமாக யற்  ெசய் வ ீரக
் ள் . பாவங் கைளச் ெசய்
யாத் தல் , அல் ல வாழ் வதற் க ான எண்ணங் கள் , தத்  வம்
மற்  ம் மனித விப் பம் இல் லாத்தல் ேபான் ற ெசயலற் ற
நிைலகளினால் மட் ேம உங் களால் ப் யைடந் விட 
யா. ேதவன் மனிதைனப் பல வகளில் பரிரணமாக் 
றார். எல் லாக் காரியங் களி ம் பரிரணமாக்க ப் பவதற் க ான
சாத்யக் கள் உள் ளன, ேம ம் நீ அளவில் லாமல் ெபவ
தற்  அவர் உன் ைன ேநர்ம ைறயான வார்தை
் தகளினால் மட்
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மல் ல, எர்மைறயான வார்தை
் தகளினா ம் பரிரணமாக்க
ம் . ஒவ் ெவா நாம் ேதவனால் பரிரணப் பத் த ப்
பவதற் க ான வாய் ப் கம் , ஆதாயப் பத் த ப் பவதற் க ான
சந்தர்ப்பங் கம் உள் ளன. ஒ ப் பிட் ட காலத்ற் இவ் வா
அபவித்த பிற, நீ ெபரிம் மாற்றப் பவாய், ேம ம் நீ ன் 
அந்  ராத பல விஷயங் கைள இயல் பாகேவ ரிந் ெகாள்
வாய் . மற் ற வர்களிடந்  அைர ேதைவப் படா. உனக்
த் ெதரியாமேல, ேதவன் உனக் அ£ட்  வார், இதனால்
நீ எல் லாவற்  ம் ஞானத் ைதப் ெப வாய் , ேம ம் உன்
அபவங் கள் அைனத்ைதம் விரிவாகப் ெபவாய் . ேதவன்
உன்ைன நிச்ச யமாகேவ வநடத்  வார், இதனால் நீ இட
றேமா அல் ல வலறேமா ம் பாமல் , இவ் வா அவரால்
பரிரணப் பத்தப் பம் பாைதயில் ெசல் வாய் .
ேதவனால் பரிரணப் பவைத ேதவ ைடய வார்தை
் த
ையப் த்  க் ப் பதன் ¤லம் பரிரணத்  டன் மட்  ப் ப
த்த யா. இேபான்ற அபவம் கம் ஒதைலப்
பட் ச மாக இக் ம் , இல் கம் ைறவான அடங் ம் ,
ேம ம் ஜனங் கைள கம் ய ேநாக்ெகல் ைலக்ள் மட் ேம
கட்  ப் பத்த ம் . இ அவ் வா இப் பதால் , ஜனங் கள்
ேதைவயான ஆவிக் ரிய ஆகாரத்ல் கம் ைறள் ளவர்
களாக இப் பார்கள் . நீ ங் கள் ேதவனால் பரிரணமாக் க ப் பட
விம் பினால் , எல் லா காரியங் கைளம் எவ் வா அபவிக்க
ேவண் ம் என் பைதக் கற்  க் ெகாள் ள ேவண் ம் , ேம ம்
உங் கக் நடக் ம் எல் லாவற் ந்  ம் ஞானத்ைதப் ெபற
ம் . இ  நல் லதாக அல் ல ெகட் டதாக இந் த ா ம் ,
இ உனக் நன் ைமகைளக் ெகாண்வர ேவண்ம் , ேம ம்
அ உன்ைன எர்ம ைறயானவராக மாற் விடக்  டா. எ
எப் ப இந் த ா ம் , ேதவைடய பக் க த்  ல் நிற்  ம் ேபா,
உன்னால் காரியங் கைளக் கணிக்க ய ேவண்ம் , அவற்ைற
மஷைடய கண்ேணாட் டத்  ல் பப் பாய்  ெசய் ய ேவா
அல் ல ஆராய் ந்  பார்க்கேவா டா (இ உன் அபவத்
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ல் ஒ விலதலாக இக்ம் ). நீ இவ் வா அபவித்தால் ,
உன் இதயம் உன் வாழ் க்ைகயின் பாரங் களால் நிரப் பப் ப
ம் . ேதவைடய கத்ன் ெவளிச்சத்ல் நீ ெதாடர்ந்  வாழ்
வாய் , உன் பழக்கவழக்கத்ந்  எளில் விலகாமல் இப்
பாய் . இேபான்ற ஜனங் கக் ன்னால் ஒ பிரகாசமான
எர்க ாலம் உள் ள. ேதவனால் பரிரணப் பத் த ப் பவதற்
ப் பல வாய் ப் கள் உள் ளன. இ நீ ங் கள் ேதவைன உண்
ைமயாக ேநக் ³ர்களா என் பைதம் , ேதவனால் பரிரண
மாக்க ப் பவதற்  ம் , ேதவனால் ஆதாயப் பத்த ப் பவதற்  ம் ,
அவைடய ஆர்வ ாதங் கைளம் தந் த ரத்ைதம் ெபவதற்
மான ¥ர் உங் களிடம் உள் ளதா என் பைதம் ெபாத்  ள்
ள. ெவம் ¥ர் மட் ம் ேபாதா, உங் களிடம் அக அ
இக் க ேவண் ம் , இல் ைலெயன் றால் நீ ங் கள் எப் ேபாம்
உங் கள் பழக் க த் ந்  விலயிப் பீரக
் ள் . ேதவன் உங் கள்
ஒவ் ெவாவைரம் பரிரணமாக் க ச் த்தள் ளவராக இக்
றார். இப் ேபாைதய நிலவரப் ப, ெபம் பாலானவர்கள் ஏற்
ெகனேவ ேதவைடய ரிையைய கம் நீ ண்ட காலமாக
ஏற்  க்ெகாண் ந் த ா ம் , ேதவ ைடய ைபயில் ளிர்
காய் வல் மட் ேம அவர்கள் தங் கைள மட் ப் பத்க் ெகாண்
ள் ளனர் மற்ம் அவர்கக் மாம் சத்ன் ய ஆ தைலக்
ெகாக் க மட்  ேம ேதவைன அமக் க விம் ன் றனர்,
ஆனா ம் அகமான மற்ம் உன்னதமான ெவளிப் பாகைளப்
ெபற விம் பவில் ைல. மஷனின் இதயம் எப் ேபாம்
ெவளியில் இப் பைதேய இ காட் ற. மஷனின் ேவைல,
அவன ேசைவ மற்  ம் ேதவ க் க ான அவன அன் பின்
இதயம் ஆயைவ ல அத்த ங் கைளக் ெகாண்ந் த ா ம் ,
அவன உள் சாராம் சம் மற்  ம் அவன பின் ேனாக் ய ந்
தைனையப் ெபாத்தவைர, மஷன் ெதாடர்ந்  மாம் சத்ன்
சமாதானத்ைதம் இன் பத்ைதம் ேதறான் , மஷைனப்
பரிரணமாக் ம் ேதவனின் நிபந் தைனகள் மற்  ம் ேநாக் க ங்
கள் என்னவாக இக் ம் என்  எைதம் கவனிப் பல் ைல.
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ஆைகயால் , ெபம் பாலான மக் க ளின் வாழ் க்ைக இன் ம்
ேமாசமானதாகம் , தரம் தாழ் ந் த தாகம் உள் ள. அவர்க
ைடய வாழ் க்ைக  ம் மாறவில் ைல. அவர்க ள் ேதவன்
¡ள் ள விவாசத்ைத ஒ க்யமான விஷயமாகேவ க
வல் ைல, அவர்கள் மற் றவர்கக்காகேவ விவாசம் ைவத்
ப் ப  ேபாலம் , ேநாக்கங் கள் வயாகச் ெசல் வ ேபாலம்
ேநாக் க ல் லாத வியத்  ல் நிைலதமா கவனல் லாமல்
சமாளிப் ப  ேபாலம் இக்  ற. லர் மட்  ேம எல் லா
வற்  ம் ேதவ ைடய வார்தை
் தக்ள் பிரேவத்  , அக
மற்  ம் ெசல் வச் ெசப் பான காரியங் கைள ஆதாயப் பத்க்
ெகாண் , இன்  ேதவ ைடய வீட் ல் உள் ள மாெபம்
ெசல் வந் த ர்க ளான் றனர் மற்  ம் ேதவ ைடய ஆர்வ ாதங்
கைள அகப் பயாகப் ெபன் றனர். நீ ங் கள் எல் லாவற் ம்
ேதவனால் பரிரணப் பத் த ப் பட விம் பினால் , யில்
ேதவன் வாக்த்தத்தம் ெசய் தைவகைளப் ெபற ந்தால் , எல்
லாவற்  ம் ேதவனால் ஞானமைடய ற் ப ட் டால் மற்  ம்
வடங் கைள வீணாக்கவில் ைல என் றால் , இதான் ¥விரமாக
உட் பிரேவப் பதற் க ான றந் த பாைதயாம் . இவ் வா மட்
ேம நீ ேதவனால் பரிரணமாக் க ப் பட தள் ளவனாக
இப் பாய் . நீ உண்ைமயிேலேய ேதவனால் பரிரணமாக் க ப்
பவைத நாறாயா? நீ உண்ைமயிேலேய எல் லாக் காரியங்
களி ம் வாஞ் ைசயாக இக்றாயா? ேபைவப் ேபாலேவ
உனக் ம் ேதவன் ¡ அன் பின் ஆவி உள் ளதா? இேயைவப்
ேபாலேவ உனக்ம் ேதவைன ேநக்ம் விப் பம் உள் ளதா? நீ
பல வடங் களாக இேயைவ விவாத்க்றாய் , இேய
ேதவைன எவ் வா ேநத்தார் என்பைத நீ பார்த்க்றாயா?
நீ உண்ைமயிேலேய இேயைவத்த ான் விவாக் றாயா? நீ
இன்ைறய நைடைற ேதவைன விவாக்றாயா, மாம் சத்ல்
உள் ள நைடைற ேதவன் பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவைன எவ்
வா ேநக் றார் என்பைத நீ பார்த் க் றாயா? நீ கர்த்த
ராய இேய ஸ் ைவ விவாக் றாயா, அ ஏெனன்
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றால் மனிதலத்ைத ¡ட் ப தற்க ாக இேய  ைவயில் அைற
யப் பட் ட ம் , அவர் ெசய் த அற்  தங் கம் ெபாவாக ஏற்
க்ெகாள் ளப் பட் ட உண்ைமகளாம் . ஆனா ம் மஷனின்
விவாசம் இேய ஸ் ைவப் பற் ய அவி ம் உண்ைம
யான ரித ம் இந் வவல் ைல. நீ இேயவின் நாமத்ைத
மட்  ேம விவாக் றாய் , ஆனால் நீ அவைடய ஆவிைய
விவாக்கவில் ைல, ஏெனன் றால் இேய ேதவைன எவ் வா
ேநத் த ார் என் பல் நீ கவனம் ெச த்  வல் ைல. ேதவன்
¡தான உன் விவாசம் கம் அபவம் இல் லாததாக இக்
ற. நீ இேயைவப் பல வடங் களாக விவாத் த ா ம் ,
ேதவைன எவ் வா ேநக்க ேவண்ம் என்  உனக் த் ெதரி
யவில் ைல. இ உன் ைன உலன் கப் ெபரிய ட் டாளாக்
கவில் ைலயா? நீ பல வடங் களாகக் கர்த் த ராய இேய
ஸ்வின் ேபாஜனத்ைத விதாவாக உண்றாய் என் பதற் 
இேவ ஆதாரம் . நான் இேபான் ற ஜனங் கைள ெவப் ப
மட்  ன் , நீ வணங் ம் கர்த் த ராய இேய ஸ் ம்
அவர்கைள ெவப் பார் என் நம் ேறன் . இேபான் ற ஜனங்
கள் எவ் வா பரிரணமாக் க ப் பட ம் ? சங் கடத்  னால்
உன் கம் வக் கவில் ைலயா? நீ அவமானமாக உணரவில்
ைலயா? உன் கர்தத
் ராய இேய ஸ்ைவச் சந்க்க உனக்
இன்ம் எரிச்சல் உள் ளதா? நான் ெசான்னன் அர்தத
் ம் உங் கள்
அைனவக்ம் ரிறதா?

ன்மார்க்கன் நிச்சயமாகத்
தண்க்கப் பவான்
நீ ங் கள் ெசய்  ம் எல் லாவற்  ம் நீ ையக் கைடப் பிக்
³ர்களா மற்ம் உங் கள் ெசயல் கள் அைனத் ம் ேதவனால் கண்
காணிக்கப் பன் றனவா என் உங் கைள நீ ங் கேள ஆராய் ந் 
பாங் கள் : ேதவைன விவாப் பவர்க ள் தங் கள் காரியங் க
ைளக் ைகயாம் ைற இ தான் . உங் களால் ேதவைனத்
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ப் ப் பத்த ம் என் பதா ம் , ேதவனின் விசாரிப் ைப
ம் , பாகாப் ைபம் நீ ங் கள் ஏற்  க்ெகாள் வதா ம் , நீ ங் கள்
நீ மான்கள் என்  அைழக் க ப் பவீரக
் ள் . ேதவனின் பார்ைவ
யில் , ேதவனின் கவனிப் , பாகாப்  மற்  ம் பரிரணம்
ஆயவற் ைற ஏற்  க்ெகாண்டவர்கள் , அவரால் ஆதாயப் பத்
தப் பட் டவர்கள் அைனவேம நீ மான் கள் , அவர்கள் அைன
வைரேம அவர் விைலேயறப் ெபற் ற வர்களாகக் கறார்.
ேதவனின் தற்ேபாைதய வார்தை
் தகைள நீ ங் கள் எவ் வள அ
கமாக ஏற்  க்ெகாள் ³ர்கேளா, அவ் வள அகமாக நீ ங் கள்
ேதவனின் த்த த்ைதப் ெபறம் , ரிந்  ெகாள் ளம் ம் ,
ேம ம் நீ ங் கள் இன்ம் அகமாக ேதவனின் வார்தை
் தகைள
நிைறேவற் ற ம் அவைடய ேதைவகைள ப்  ெசய் ய ம்
ம் . இதான் உங் கக்கான ேதவனின் கட் டைள, மற் ம்
இைத நீ ங் கள் அைனவம் அைடய ய ேவண்ம் . ேதவன்
அைசயாத களிமண் ைலயாக இக்  றார் என் ப  ேபால
அவைர மப் பிடம் வைரயக்கம் உங் கள் ெசாந் த க் கத்
கைளப் பயன்பத்னால் , நீ ங் கள் ேவதாகமத்ன் எல் ைலக்
ள் ேதவைன வ மாக வைரய த்  , ஒ ப் பிட் ட
ேவைல வரம் பிற்  ள் அவைர அடக்  ைவத் த ால் , நீ ங் கள்
ேதவைன நிந் க்³ர்கள் என் பைத இ காட் ற. ஏெனன்
றால் , பைழய ஏற்பாட் ன் காலத்ல் இந்த »தர்கள் , ேதவைன
அவர்கள் தங் கள் இதயங் களில் ைவத்க் ம் ஓர் உமா
றாத ைலயாக ைவத்ந் த ார்கள் , ேதவைன ேமயா என் 
மட்  ேம அைழக் க ம் , ேமயா என்  அைழக் க ப் ப
பவர் மட்  ேம ேதவனாக இக்க ம் என்ம் , ேதவைன
ஒ (உயிரற் ற ) களிமண் ைல ேபாலக் க அவக் 
மனிதலம் ஊயம் ெசய்  வணங் யதால் , அவர்கள் அந்தக்
காலத்  ல் வந் த இேயைவச்  ைவயில் அைறந் த ார்க ள் ,
அவக் மரண தண்டைன அளித்த ார்கள் . ற் ற மற் ற இேய
இவ் வா மரண தண் டைனக்  உட் பத் த ப் பட் டார். எந் த
ெவா ற்றத்ற்ம் ேதவன் பாத்ரமற்றவர், ஆனா ம் ம
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ஷன் அவைரக் காப் பாற்ற மத் , அவக் மரண தண்டைன
விக் ம் ப வற்  த்னான், அதனால் இேய  ைவயில்
அைறயப் பட் ட ார். ேதவன் எப் ேபாம் மாறாதவர் என்  ம
ஷன் எப் ேபாம் விவாக்  றான் , ேவதாகமம் என் ற ஒேர
ஒ த் த கத்  ன் அப் பைடயில் அவைர வைரயக் றான் ,
ேதவனின் ஆைகையப் பற்  மஷக் ஒ ைம
யான ரிதல் இப் பைதப் ேபாலம் , ேதவன் ெசய்  ம் எல்
லாவற் ைறம் மஷன் தன் உள் ளங் ைகயில் ைவத்  ப் ப
ைதப் ேபாலம் விவாக் றான் . ஜனங் கள் கம் த்யீ
னமானவர்க ள் , கம் ஆணவக் க ாரர்க ள் , அவர்க ள் அைன
வக்  ம் ைகப் பத்  க்  ம் ஓர் இயல் பான றைம
உள் ள. ேதவைனப் பற்  ய உங் கள் அ எவ் வள ெபரி
யதாக இந் த ா ம் , நீ ங் கள் ேதவைன அயவில் ைல என் ம் ,
நீ ங் கள் ேதவைன கம் எர்க
் ம் ஒவர் என் ம் , ேதவைன
நிந் க்³ர்கள் என்ம் நான் இன் ம் ெசால் ேறன், ஏெனன்
றால் நீ ங் கள் ேதவனின் ெசய க் க் ழ் ப் பந்  , ேதவனால்
பரிரணப் பத்த ப் பட் ட பாைதயில் நடக்கம் ற்  ம் ர
ணியில் லாதவர்க ள் . மஷனின் ெசயல் களில் ேதவன் ஏன்
ஒேபாம் ப் யைடவல் ைல? ஏெனன் றால் , மஷக்
ேதவைனத் ெதரியா, ஏெனன்றால் அவக்ப் பல கத் கள்
உள் ளன, ேம ம் ேதவைனப் பற்ய அவைடய அ எந்த
வைகயி ம் யதார்த்த த்  டன் உடன்படவில் ைல, மாறாக, ஒேர
கத்ைத ஒேர மாரியாக மாபான்  ¡ண்ம் ¡ண்ம்
ெசால் றான், ேம ம் ஒவ் ெவா ©ழ் நிைலக் ம் ஒேர அª
ைறையப் பயன் பத்  றான் . எனேவ, ேதவன் இன் 
க் வந்தால் , ¡ண்ெமாைற மனிதனால்  ைவயில்
அைறயப் பவார். என் ன ஒ ெகாµரமான மனிதலம் ! சக்
உடந்ைதயாயித்தல் மற்  ம் ©ழ் ச், ஒவரிடந்  ஒவர்
அபகரித்  க்ெகாள் தல் மற்  ம் பிங் தல் , கழ் மற்  ம்
அர்ஷ் டத்ற் க ான ேபாராட் ட ம் , பரஸ் பரப் பெகாைல ஆ
யைவ எப் ேபா க் வம் ? ேதவன் ேபய ±றாயிரக்
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கணக்கான வார்தை
் தகள் இந்தேபா ம் , யாம் அவர்களின்
உணர்க் வரவில் ைல. ஜனங் கள் தங் கள் ம் பங் கள் , மகன் கள்
மற் ம் மகள் கக்காக, தங் கள் ெதால் , எர்கால வாய் ப்கள் ,
பதவி, வீண் கழ் ச் மற் ம் பணம் ஆயவற்  ற் க ாகம் ,
உண, உைட மற்  ம் மாம் சம் ஆயவற் ற் க ாகம் ெசயல்
பறார்கள் . ஆனால் , ேதவக்க ாக உண்ைமயிேலேய எவ
ைடய ெசயல் கம் உள் ளனவா? ேதவ க் க ாகச் ெசயல் ப
பவர்களில் ட, ேதவைன அந் தவர்கள் கக் ைற. எத்
தைன ேபர் தங் கள் ெசாந்த நலன் கக்காகச் ெசயல் படவில் ைல?
தங் கள் ெசாந் த அந் தஸ்ைதப் பாகாப் பதற்காக எத்தைன ேபர்
மற் ற வர்க ைள ஒக் க ேவா, ஒக்  த் தள் ளேவா இல் ைல?
ஆகேவ, எண் ணத் த காத ைறயில் ேதவன் பலவந் த மாக
மரண தண்டைன விக் க ப் பட்  ள் ளார், எண்ணற் ற காட்  
ராண்த்தனமான நீ பகள் ேதவைன ற் ற ப் பத் அவைர
¡ண்ம்  ைவயில் அைறந் த ார்கள் . ேதவன் நித்த ம் உண்
ைமயிேலேய ெசயல் பவதால் எத் த ைன ேபர் நீ மான் கள்
என் அைழக்கப் பவார்கள் ?
ஒ பரித்தவானாக அல் ல நீ மானாக ேதவக் ன்
பாகப் பரிரணமாக இப் ப  அவ் வள எளிதானதா? “இந்தப்
யில் நீ மான் கள் இல் ைல, நீ மான் கள் இந் த உலல்
இல் ைல” என் ப ஓர் உண்ைமயான ற் . நீ ங் கள் ேதவக்
ன்பாக வம் ேபா, நீ ங் கள் அணிந்  ப் பைதக் கவனிங்
கள் , உங் கள் ஒவ் ெவா வார்தை
் தையம் , ெசயைலம் கவனி
ங் கள் , உங் கள் ஒவ் ெவா ந் தைனையம் , ேயாசைனைய
ம் கவனிங் கள் , ஒவ் ெவா நாம் நீ ங் கள் காªம் கன
கைளக் கவனிங் கள் —அைவ அைனத்  ம் உங் கள் யத்  ற்
காகேவ. இ காரியங் களின் உண்ைமயான நிைல அல் லவா?
“நீ ” என்றால் மற் ற வர்கக் தர்ம ம் ெசய் வ  என்  அர்த்
தமல் ல. உங் கைளப் ேபால் பிறனிடத்  ம் அன்  வ 
என் அர்த் த மல் ல, ேம ம் சண்ைடகள் மற்  ம் தகராகள்
அல் ல ெகாள் ைள மற் ம் ட்  ஆயவற் ல் ஈபடாமல்
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விலயிப் ப என் அர்த்த மல் ல. நீ  என் றால் கர்த்த ராய
இேய ெசய் த எல் லாவற்ைறம் ேபாலேவ, ேநரத்ைதம் இடத்
ைதம் ெபாட் ப த்த ாமல் ேதவனின் கட் டைளைய உங் கள்
கடைமயாக எத்  க்ெகாள் வ ம் , ேதவனின் ஒங் ைகம் ,
ஏற் ப ாகைளம் பரேலாகத்  ந்  அளப் பட் ட உங் கள்
ெதாலாகக் கைடப் பிப் ப மாம் . ேதவன் ேபய நீ 
இேவ. ேலாத்  நீ மான் என்  அைழக்கப் படலாம் , ஏெனன்
றால் ேதவன் அப் பிய இரண் ேதவதர்கைளம் அவன்
தன ெசாந் த ஆதாயத்ைதம் , இழப் ைபம் கத்ல் ெகாள்
ளாமல் காப் பாற்  னான் ; அந் த ேநரத்  ல் அவன் ெசய் தைத
நீ யான என்  அைழக் கலாம் , ஆனால் அவைன நீ மான்
என்  அைழக் க யா. ேலாத்  ேதவைனக் கண் டதால்
தான் , ேதவதர்கக் ஈடாகத் தன இரண் மகள் கைளம்
ெகாத் த ான் , ஆனால் அவன் கடந் த காலத்  ல் ெகாண் 
ந்த நடத்ைதகள் அைனத் ம் நீ ையக் ெகாண்க்கவில் ைல.
எனேவ நான் ெசால் ேறன் “இந் த ப் யில் நீ மான் கள்
இல் ைல” ¡ட் பின் பாைதயில் இப் பவர்க ளிைடேய ட,
யாைரம் நீ மான் கள் என்  அைழக் க யா. உங் கள்
ெசயல் கள் எவ் வள நன் றாக இந்தா ம் , ேதவனின் ெபயைர
மைமப் பத்த நீ ங் கள் எப் பத் ேதான் னா ம் , மற்றவர்கைள
அப் பேதா, சபிப் பேதா இல் ைல என்றா ம் , மற்றவர்களிட
ந்  ெகாள் ைளயப் பம் , வம் இல் ைல என் றா ம் ,
உங் கைள இன் ம் நீ மான்கள் என்  அைழக் க யா,
ஒ சாதாரண மஷன் ெகாண் க்  ம் றன் இ தான் .
இப் ேபா க்யமான என் னெவன்றால் , நீ ங் கள் ேதவைன
அயவில் ைல. தற் ேபா உங் களிடம் சாதாரண மனிதேநயம்
ெகாஞ் சம் இக் ற என்  மட்  ேம ற ம் , ஆனால்
ேதவன் ம் நீ யின் எந் த அம் சங் கம் இல் ைல, எனேவ
நீ ங் கள் ெசய் ம் எம் ேதவைன நீ ங் கள் அவீரக
் ள் என் பைத
நி´பிக்க இயலா.
இதற்  ன் , ேதவன் பரேலாகத்  ல் வீற்  ந் தேபா,
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மஷன் ேதவைன வஞ் க்  ம் விதத்  ல் ெசயல் பட் டான் .
இன் , ேதவன் மஷர்களிைடேய இக்றார்—எத்தைன வ
டங் கள் ஆவிட் டன என் ப  யாக்  ம் ெதரியா—ஆனா
ம் காரியங் கைளச் ெசய் வ ல் மஷன் இன் ம் இயங் க்
ெகாண்க்றான் மற்  ம் அவைர ட் ட ாளாக்க யற் க்
றான் . மஷன் தன் ந் தைனயில் கம் பின் தங் யவனல்
லவா? »தா¼டம் அப் பத்த ான் இந் த : இேய வவ
தற்  ன், »தாஸ் தன் சேகாதர சேகாதரிகைளப் ெபாய் க
ைளச் ெசால்  வஞ் த்  வந் த ான் , இேய வந் த பிறம்
அவன் மாறவில் ைல; அவன் இேயைவ அந்க்கவில் ைல,
இயில் அவன் இேயைவக் காட் க் ெகாத் த ான் . இ
அவன் ேதவைன அயாததால் அல் லவா? இன் , நீ ங் கள்
இன்ம் ேதவைன அயவில் ைல என் றால் , நீ ங் கள் மற் ெறா
»தாஸாக மாற வாய் ப் ள் ள, இைதத் ெதாடர்ந்  , இரண்டா
யிரம் ஆண் கக்  ன்  ைபயின் காலத்  ல் இேய
வின்  ைவயில் அைறயப் பட் ட ெபந் யரம் ¡ண் ம்
நைடெபம் . இைத நீ ங் கள் நம் பவில் ைலயா? இ ஓர் உண்ைம!
தற் ேபா, ெபம் பான் ைமயான ஜனங் கள் இேதேபான் ற ©ழ்
நிைலயில் உள் ளனர். இைத நான் ெகாஞ் சம் விைரவில் ெசால்
க்ெகாண் க் கலாம் . அத் தைகயவர்கள் அைனவம் »தா
¼ன் பாத்ரத்ைத ஏற்  நக்ன் றனர். நான் ட் டாள் தனமா
னவற் ைறப் ேபசவில் ைல, ஆனால் உண்ைமயின் அப் பைட
யில் ேபேறன் . உங் களால் யா, ஆனால் ஏற்  க்ெகாள்
ளேவண்ம் . ஆயிம் பலர் மனத்த ாழ் ைமயாக இப் பதாகப்
பாசாங்  ெசய் த ா ம் , அவர்களின் இதயங் களில் பயனற் ற
நீ ர் ரண்க் ம் , அ ர்ந ாற் ற ம் வீ ம் நீ ைரத் தவிர ேவ
எம் இல் ைல. இப் ேபா ேதவாலயத்ல் இேபான் றவர்கள்
பலர் உள் ளனர், இ எனக் ற் ம் ெதரியா என்  நீ ங் கள்
நிைனக்³ர்கள் . இன் , என் ஆவி எனக்காகத் ¥ர்மானிக்ற,
எனக்காகச் சாட் யம் அளிக்ற. எனக் எம் ெதரியா
என் நிைனக்³ர்களா? உங் கள் இதயங் கக்ள் இக்ம்
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ேமாசமான எண்ணங் கள் , உங் கள் இதயங் கக் ள் நீ ங் கள்
ைவத்  க்  ம் விஷயங் கள் எம் எனக்  ப் ரியவில் ைல
என் நிைனக்³ர்களா? ேதவனிடந்  றந்தைதப் ெபவ
அவ் வள எளிதானதா? நீ ங் கள் விம் ம் விதத் ல் அவைர
நடத்த ம் என்  நிைனக்³ர்களா? கடந்த காலத்ல் , நீ ங்
கள் கட்  ப் பத்த ப் படாமல் இக் க நான் கவைலப் பட்ேடன் ,
எனேவ நான் உங் கக்ச் தந்ரம் அளித்க்ெகாண்ேட இந்
ேதன், ஆனால் நான் அவர்கக் நல் லவராக இக்  ேறன்
என்  மக்  லத் த ால் ெசால் ல யவில் ைல, நான் ஒ
அங் லம் ெகாத் தேபா அவர்க ள் ஒ ழத்ைத எத்  க்
ெகாண்டார்கள் . உங் கக்ள் ேளேய ேகட்  ப் பாங் கள் : நான்
ட் டத்தட் ட யாைரம் ஒேபாம் ைகயாண்டல் ைல, யாைர
ம் ேலசாகக் கண்த்த ல் ைல, ஆனா ம் மஷனின் உள்
ேநாக்கங் கள் மற்ம் கத்கள் த் நான் கம் ெதளிவாக
இக்ேறன். ேதவைனக் த்  சாட் யம் அளிக்ம் ேதவன்
ஒ ட் டாள் என் நீ ங் கள் நிைனக்³ர்களா? அந் த விஷயத்
ல் , நீ ங் கள் ெபரிய டர் என் நான் ெசால் ேறன் ! நான்
உங் கைள அம் பலப் பத்த மாட்ேடன், ஆனால் நீ ங் கள் எவ் வள
ன் மார்க்க ம் நிைறந் தவராவீரக
் ள் என்  பார்ப்ேபாம் . உங் கள்
த்  சாத் த னமான ய உத்  கள் உங் கைளக் காப் பாற் ற
மா, அல் ல ேதவைன ேநக்க உங் களால் ந் தவைர
யற்  ெசய் தா ம் , உங் கைளக் காப் பாற் ற மா என்
பைதப் பார் ப்ேபாம் . இன் , நான் உங் கைளக் கண் க் க
மாட்ேடன்; ேதவைடய காலத்ல் , அவர் உங் கள் ¡ எவ் வா
பவாங் வார் என் பைதப் பார்ப்ேபாம் . உங் கடன் இப் ேபா
ம் மா வீண் அரட் ைட ெசய் ய எனக் ேநரல் ைல. ேம ம்
என ெபரிய ஊயத்ைத உங் கள் நித் த ம் தாமதப் பத் த
நான் விம் பவில் ைல. உங் கைளப் ேபான் ற ஒ ைவக்
ைகயாள ேதவன் ேநரத்ைதச் ெசலவிவதற்  நீ ங் கள் தயா
னவர் அல் ல. எனேவ நீ ங் கள் எவ் வள ெநதவப் ேபாவீர ்
கள் என்பைதப் பார்ப்ேபாம் . இேபான் றவர்கள் ேதவைனப்
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பற் ய அைவச் தளம் பின் பற்  வல் ைல, அவர் ¡
தளம் அன்  ெகாண் க் கவில் ைல, இன்ம் ேதவன்
அவர்க ைள நீ மான் கள் என் அைழக் க ேவண் ம் என் 
அவர்க ள் விம் றார்க ள் , இ  நைகச் ைவயல் லவா? ஒ
ய எண்ணிக்ைகயிலான ஜனங் கள் உண்ைமயில் ேநர்ைமயா
னவர்கள் என்பதால் , நான் ெதாடர்ந்  மஷக் வாழ் கை
் க
வழங் வல் மட்  ேம கவனம் ெச த்  ேவன் . இன்  நான்
ெசய்  க் க ேவண்யைத மட்  ேம நான் ெசய்  ப்
ேபன் , ஆனால் எர்காலத்ல் ஒவ் ெவா நபக்ம் அவர்கள்
ெசய் தைதப் ெபாத்  நான் தந் த தண்டைனையக் ெகாண்
வேவன். நான் ெசால் ல ேவண்ய அைனத்ைதம் ெசால்
விட்ேடன், ஏெனன் றால் இ ல் யமாக நான் ெசய்  ம்
ெசயல் . நான் ெசய் ய க்  டாதைத அல் ல, நான் என் ன ெசய் ய
ேவண் ம் என் பைத மட் ேம ெசய் ேறன் . ஆயி ம் ட,
நீ ங் கள் பிரபபலனாக அக ேநரத்ைதச் ெசலவிவீரக
் ள்
என்  நான் நம் ேறன் : ேதவைனப் பற்  ய உங் கள் அ
எவ் வள உண் ைம? நீ ங் கள் ேதவைன ¡ண் ம் ஒைற
 ைவயில் அைறம் ஒவரா? என் இ  வார்தை
் தகள்
இேவ: ேதவைனச்  ைவயில் அைறறவர்கக் ஐேயா!

ேதவைடய த்தத்ற்  இணங் க
ஊயம் ெசய் வ எப் ப
ஒவர் ேதவைன நம் ம் ேபா, எப் ப, சரியாக, அவக்
ஊயம் ெசய் ய ேவண்ம் ? ேதவக் ஊயம் ெசய் ப வர்
களால் என் ன நிபந் த ைனகள் நிைறேவற் ற ப் பட ேவண் ம்
மற்  ம் என்ன சத்  யங் கள் ரிந்  ெகாள் ளப் பட ேவண்ம் ?
ேம ம் உங் கள் ஊயத்ல் எங் ேக நீ ங் கள் வவிலகக்ம் ?
இக்காரியங் கள் எல் லாவற்ற் ம் உங் கக் பல் கள் ெதரிந்
க்க ேவண்ம் . இந்த ெவளியீகள் நீ ங் கள் எப் ப ேதவைன
விவாக்³ர்கள் , பரித்த ஆவியால் வநடத்தப் பம் பாைதக்
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எப் ப நீ ங் கள் கடந்  ேபா³ர்கள் , மற்  ம் எல் லாக் காரியங்
களி ம் ேதவ ைடய ஏற் ப ாகக் எப் ப அர்ப் பணிக்
³ர்கள் என்பைதப் பற்  அல, இதனால் உங் களில் ேதவ
ைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா அையம் ரிந் ெகாள் ள
உங் கக் வாய் ப்பளிக்ற. நீ ங் கள் அந்த நிைலைய அைட
ம் ேபா, ேதவன் ¡தான விவாசம் என்றால் என் ன, ேதவைன
எப் பச் சரியாக விவாப் ப , ேதவனின் த்தத்ற் இணங் 
ெசயல் பட நீ ங் கள் என்ன ெசய் ய ேவண்ம் என் பைத உணர்ந் 
ெகாள் வீரக
் ள் . இ உங் கைள ேதவைடய ரிையக் 
ைமயாகம் , ற்  மாகம் ழ் ப் பயச் ெசய்  ம் . நீ ங் கள்
ைறற மாட் §ர்க ள் , நியாயந் ¥ ர்க் க மாட் §ர்க ள் அல் ல
பப் பாய்  ெசய் ய மாட் §ர்க ள் , ேதவ ைடய ரிையைய
ஆராய் ச 
்
ெசய் ய மாட் §ர்கள் . அப் பேய, உங் கள் அைனவ
ரா ம் மரணபரியந் த ம் ேதவ க்  க் ழ் ப் பந் , ஓர்ஆ ட்
ைடப் ேபால ேதவன் உங் கைள வநடத் த ம் , அக் க ம்
இடங் ெகாக் க ம் , அதனால் நீ ங் கள் அைனவம் 1990 களின் ேபக்களாய் மாறம் ,  ைவ பரியந் த ம் , ஒ 
ைற ெசால் லாமல் ேதவைன ைமயாய் ேநக்கம் ம் .
அப் ேபாதான் உங் களால் 1990 -களின் ேபக்கைளப் ேபால
வாழ ம் .
ேதவக் ஊயஞ் ெசய் ய ¥ர்ம ானித் த ஒவ் ெவாவம்
ஊயம் ெசய் ய ம் —ஆனால் ஒவ் ெவா காரியத்ைதம்
ேதவனின் த் த த்  ற்  ஒப் க்ெகாத்  , ேதவ ைடய த்
தத்ைத ரிந்  ெகாள் பவர்கள் மட்  ேம ேதவக் ஊயஞ்
ெசய் ய தைடயவர்கம் , உரிைமைடயவர்கமாவார்
கள் . அேநக ஜனங் கம் தாங் கள் ஆர்வத் டன் ேதவக்காகச்
விேசஷத்ைதப் பிரசங் கம் பண்ªம் வைரயி ம் , ேதவ க்
காகப் பயணித்  , தங் கைளேய பயன்பத்  , ேதவக் க ாகக்
காரியங் கைள விட் விவ , மற்  ம் பலம் , ேதவ க் 
ஊயஞ் ெசய் வ  என்  நம் றைத நான் உங் களிைடேய
கண்பித்ேதன். ந்த பக்ள் ள பல ஜனங் கள் ட, தங் கள்
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ைககளில் ஒ ேவதாகமத்ைத ைவத் க்ெகாண் பரபரப் பாய் ச ்
ற்வம் , பரேலாகராஜ் யத்ன் விேசஷத்ைதப் பரப் வம் ,
மற்  ம் ஜனங் கைள மனந் ம் பம் அக்ைகயிடம் ெசய் 
அவர்கைள இரட் ப் பைடயச் ெசய் வ ம் ேதவக் ஊயஞ்
ெசய் வ  என்  நம் றார்க ள் . இைறயியல் கல் ½ரிகளில்
ேமற்பப் ைபம் பயிற்ையம் ெதாடர்ந் , ேதவாலயங் களில்
பிரசங் ப் பம் , ேவதவாக் யங் கைள வாப் பன் வாயிலாக
ஜனங் கக் ப் ேபாப் பம் ேதவக் ஊயம் ெசய் வ ல்
அடங் ம் என்  பல மத அகாரிகள் நிைனக்ன் றனர். ேம ம் ,
ேதவ க்  ஊயம் ெசய் வ  என் ப  வியாயஸ் தர்க ைள
கப் பத்  வம் , தங் கள் சேகாதர சேகாதரிகக் மத்யில்
இந்  பிசாகைள விரட் வ ம் அல் ல அவர்க க் க ாக
ெஜபிப் பம் அல் ல அவர்கக் ேசைவ ெசய் வ ம் என்
நம் ம் ஜனங் கள் ஏழ் ைமயான பகளில் உண். ேதவக்
ஊயம் ெசய் வ  என் ப ேதவைடய வார்தை
் தகைள உண்
ப  ப் ப , ஒவ் ெவா நாம் ேதவனிடம் ெஜபிப் ப ,
அத்  டன் எவ் விடத்  ள் ள சைபகக் ச் ெசன் அங் 
ேவைல ெசய் வ  என் நம் ம் பலர் உங் கள் மத்யில் உண்.
ேதவக் ஊயம் ெசய் வ  என்ப ஒேபாம் மணம்
ெசய்  ெகாள் ளாமல் இப் ப  அல் ல ஒ ம் பத்ைதக்
கட் வ மற்ம் தங் களின் ைமையம் ேதவக் அர்ப்
பணிப் ப  என் நம் ற மற்ற சேகாதர சேகாதரிகம் உள்
ளனர். இப் பி ம் , ேதவ க்  ஊயஞ் ெசய் வன் உண்
ைமயான அர்தத
் ம் ஒ ல ஜனங் கக்த் ெதரிம் . வானத்
நட் ச த்  ரங் கள் பல இப் பைதப் ேபால ேதவ க் ஊயம்
ெசய் பவர்கள் அேநகர் இந்தா ம் , ேநரயாக ஊயம் ெசய்
யக்  ய மற்  ம் ேதவ ைடய த் த த்  ற்  ணங் க ஊயம்
ெசய் ய க்  யவர்களின் எண்ணிக்ைக கச் ெசாற் ப ேம. நான்
ஏன் இைதச் ெசால் ேறன் ? “ேதவக் ச் ெசய்  ம் ஊயம் ”
என்ற ெசாற் ெறாடரின் சாராம் சத்ைத நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள்
ளாதனா ம் , ேதவைடய த்தத்ன் ப ஊயம் ெசய் வ 
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எப் ப என் பைதக் த்  நீ ங் கள் கக்ைறவாகப் ரிந் 
ப் பதா ம் நான் இைதச் ெசால் ேறன் . எவ் வைகயான ஊ
யம் ேதவ ைடய த் த த்  ற்  இணங்  இக் ம் என் பைத
கச்ச ரியாகப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண் ய அவசரத் ேதைவ
ஜனங் கக் உள் ள.
நீ ங் கள் ேதவைடய த்தத்ற் இணங் க ஊயம் ெசய் ய
விம் பினால் , எவ் வைகயான ஜனங் கள் ேதவக்ப் பிரியம் ,
எவ் வைகயான ஜனங் கைள ேதவன் ெவக்றார், எவ் வைகயான
ஜனங் கள் ேதவனால் ரணமாக் க ப் பட் க் றார்கள் மற்  ம்
எவ் வைகயான ஜனங் கள் ேதவக் ஊயம் ெசய் ய த் த
யானவர்க ள் என் பைத நீ ங் கள் தல் ரிந் ைவத்  க் க
ேவண்ம் . ைறந் த பட் ச ம் இந் த அைவ நீ ங் கள் ெகாண்
க்க ேவண்ம் . ேம ம் , ேதவைடய ரிையயின் ேநாக்கங்
கைளம் , அவர் இப் ெபா இங் ேக ெசய் யவிக்ம் ரிைய
ம் நீ ங் கள் அந்க்க ேவண்ம் . இைதப் ரிந்  ெகாண்ட
பிற, ேதவவார்தை
் தயின் வநடத்  தன் ¤லம் , தல்
அ மையம் ேதவ ைடய கட் டைளையம் ெபற்  க் க
ேவண்ம் . ேதவைடய வார்தை
் தகளின் உண்ைமயான அ
பவத்ைத நீ ங் கள் ெபற்  , ேதவ ைடய ரிையைய நீ ங் கள்
உண்ைமயாக அந்தடன் , நீ ங் கள் ேதவக் ஊயம் ெசய்
யத் தயைடவீர க
் ள் . நீ ங் கள் அவக்  ஊயஞ் ெசய் ம்
ேபாதான், ேதவன் உங் களின் ஆவிக்ரிய கண்கைளத் றந் ,
அவைடய ரிையையப் பற்ய அக ரிதைலப் ெபறம் ,
அைத இன்ம் ெதளிவாகக் காணம் உங் கைள அமக்
றார். நீ இந் த உண்ைம நிைலக்  ள் ·ைழம் ேபா, உன்
அபவங் கள் கம் ஆழமானதாகம் உண்ைமயானதாகம்
இக்ம் , ேம ம் உங் களில் இப் பப் பட் ட அபவங் கைளப்
ெபற் ற அைனவம் சைபகள் மத்  யில் கடந்  ேபாகம் ,
சேகாதர சேகாதரிகக் த் ேதைவகைள வழங் கம் , இதன்
¤லம் நீ ங் கள் உங் கள் ெசாந் த க் ைறபாகைள ஈகட் ட
ஒவர் இன் ெனாவரின் ெபலைனப் ெபற்  க்ெகாள் ளம் ,
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ேம ம் உங் கள் ஆவிகளில் வளமான அைவப் ெபறம் 
ம் . இந்த விைளைவ அைடந்த பின்னேர உங் களால் ேதவத்
தத் ற்  இணங் க ஊயம் ெசய் ய ம் , உங் கள் ஊயத்  ன்
பாைதயில் ேதவனால் ரணமாக்கப் படம் இய ம் .
ேதவக் ஊயஞ் ெசய் பவர்கள் அவக் ெநங் யவர்
களாக இக் க ேவண்ம் , அவர்கள் ேதவக் ப் பிரியமான
வர்களாகம் , ேதவக் ந் த உண்ைம உள் ளவர்களாகம்
இக் க ேவண் ம் . நீ ங் கள் தனிைமயில் ெசயல் பட் டா ம்
அல் ல ெவளிப் பைடயாக ெசயல் பட் டா ம் , நீ ங் கள் ேதவ
க் ன்பாக ேதவைடய சந்ேதாஷத்ைதப் ெபற ம் ,
ேதவக் ன் பாக உடன் நிற் க ம் , மற் ற ஜனங்
கள் உன்ைன எப் ப நடத்  றார்கள் என் பைதப் ெபாட் ப
த்தாமல் , எப் ேபாம் நீ நடக்க ேவண்ய பாைதயில் நடந் ,
ேதவைடய பாரத்ைதக் கத்ல் ெகாள் . இப் பப் பட் டவர்கள்
மட் ேம ேதவக் ெநங் யவர்கள் ஆவர். அந்த ேதவக்
ெநங் யவர்க ளால் , அவக்  ேநரயாகச் ேசைவ ெசய் ய
ற, ஏெனன் றால் அவர்க க்  ேதவனின் ெபரிதான
கட் டைளம் ேதவ ைடய பாரம் ெகாக் க ப் பட் ள் ளன,
அவர்களால் ேதவைடய இதயத்ைதத் தங் கைடயதாகம் ,
ேதவைடய பாரத்ைதத் தங் கைடய ெசாந் த பாரமாகம்
எத்  க்ெகாள் ள ம் , ேம ம் அவர்கள் தங் களின் எர்
கால ஆதாயங் கக் எந்த க்யத்வம் ெகாப் பல் ைல:
அவர்கக் எந்த ஆதாயம் இல் ைலெயன்றா ம் , எைதம்
ெபவதற் அவர்கள் நிற்கவில் ைல என் றா ம் , அவர்கள் அன்
பான இதயத்ேதா ேதவைன எப் ெபாம் விவாப் பார்
கள் . எனேவ, இவ் வைகயான நபர் ேதவ க்  ெநக் க மா
னவர். ேதவக் ெநக்கமானவர்கள் அவக் நம் பிக்ைகக்
ரியவர்க ம் ட; ேதவ ைடய நம் பிக் ைகக்  ரியவர்க ள்
மட் ேம அவைடய கவைலகைளம் , அவைடய எண்ணங்
கைளம் பர்ந்  ெகாள் ள ம் , அவர்க ளின் மாம் சம்
ேவதைன ந்ததாகம் , பலவீனமாகம் இப் பிம் அவர்
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களால் ேவதைனையத் தாங் கம் , ேதவைனத் ப் ப் பத்த
தாங் கள் ேநக்  றைத விட்  விடம் ம் . ேதவன் இத் த
ைகய ஜனங் கக் அக பாரங் கைளக் ெகாக்றார். ேம ம்
இத்தைகய ஜனங் களின் சாட்  ேதவன் ெசய் ய விம் றைவக
ைளத் தாங் யிக்ம் . இவ் வா இந்த ஜனங் கள் ேதவக்ப்
பிரியமானவர்கள் , இவர்கள் ேதவைடய இதயத்ற்  ஏற்ற
ேதவ ஊயர்க ள் , ேம ம் இப் பப் பட் ட ஜனங் கள் மாத் 
ரேம ேதவேனாட ஆைக ெசய் ய ம் . நீ உண்ைமயி
ேலேய ேதவ க் ெநங் யவராம் ேபாதான் நீ சரியாக
ேதவேனா ட ஆைக ெசய் வாய் .
இேயவால் ேதவைடய கட் டைளயான  மக்
லத்ன் ¡ட் ப ின் ேவைலைய நிைறேவற் ற ந் த . ஏெனன்
றால் அவர் தனக் க ாக எந் த த் ட் டங் கைளம் ஏற் ப ாகைள
ம் ெசய் யாமல் ஒவ் ெவா காரியத்ைதம் ேதவைடய த்
தத்  ற்  ஒப் க்ெகாத் த ார். அதனால் உங் கக்  எல் லாம்
நன் றாகப் ரிந் ள் ளப ேதவனான அவேர ேதவக் ெநக்
கமானவராக இந் த ார். (உண்ைமயில் , அவேர ேதவன், ேதவ
னால் ேதவன் என் சாட்  பரப் பட் டவர். விஷயத்  ைன
விளக்க இேய பற் ய உண்ைமைய இங்  ேறன் .) அவ
ரால் எப் ேபாம் ேதவைடய நிர்வ ாகத் ட் டத்ைத ைமயப்
பத்த ந் த , ேம ம் அவர் எப் ேபாம் பரேலாகப் பிதா
வினிடத்ல் ெஜபித்தார், பரேலாகப் பிதாவிைடய த்தத்ைத
நானார். அவர்: “பிதாவாய ேதவேன! உம் ைடய த்தத்ைத
நிைறேவற் ம் , என்ைடய த்தத்ன்ப அல் ல, உம் ைடய
ட் டத்ன்ப ெசயல் பம் . மனிதன் பலவீனமாக இக்கலாம் ,
ஆனால் நீ ர் ஏன் அவக்க ாகக் கரிசனப் ப³ர்? எம் ைபப்
ேபால் உம் ைடய கரத்  ல் இக் ம் மனிதன் உம் ைடய
அக் க ைறக்  எப் ப பாத்  ரவானாக ம் ? உம் ைடய
த்தத்ைத நிைறேவற்றம் , உம் ைடய விப் பத்ன்ப என்
னில் நீ ர் எைதச் ெசய் ய விம் ³ேரா அைதச் ெசய் ம் பக்
நான் இக் ேறன் ” என்  ெஜபித்த ார். இேய எசேலக்
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ேபாம் வயில் ந்த ேவதைனயில் இந்தார், அவைடய
இதயத்ல் ஒ கத் வ ேபான் ற ேவதைன இந்தா
ம் , தன் வார்தை
் தையத் ம் பப் ெபவதற்கான ஒ ய
எண்ணம் ட அவரிடத்ல் இல் ைல; எப் ெபாம் ஆற்றல்
க்க ஒ வல் லைம, அவர்  ைவயில் அைறயப் பட ேவண்
ய இடத் ற்  ன்ேனற அவைர வத் க் ெகாண்ேட
இந்த . இயாக, அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் , பாவ
மாம் சத்  ன் சாயலா, மக்  லத் ைத ¡ட் ம் ேவைலைய
ெசய்  த்த ார். பாதாளம் மற்  ம் மரணத்ன் கட் க்கைள
உைடத்தார். அவக் ன்பாக மரணம் , நரகம் மற் ம் பாதா
ளம் ஆயைவகள் தங் களின் வல் லைமைய இழந்  , அவரால்
யக்க ப் பட் டன. அவர் வாழ் ந் த ப் பத்  ¤ன்  வடங்
களி ம் , ேதவைடய ரிையயின் ப அவைடய த்தத்ைத
நிைறேவற் ற தன் னால் இயன் றதைதச் ெசய் , அவைடய
தனிப் பட் ட ஆதாயத்ைதேயா இழப் ைபேயா ஒேபாம் கத்
ல் ெகாள் ளாமல் , எப் ேபாம் பிதாவாய ேதவைடய த்
தத்ைதேய எண்ணிக்ெகாண்ந்தார். இவ் வா, அவர் ஞானஸ்
நானம் ெபற்ற பின் , “இவர் என் ைடய ேநசமாரன் , இவரில்
பிரியமாயிக் ேறன் .” என்  ேதவன் ெசான் னார். ேதவக்
ன் பாக இந் த அவைடய ஊயம் ேதவைடய த்த த்
ற்  இணங் க இந் த தால் ,  மக்  லத் ைத ¡ட் ம்
ெபரிய பாரத்ைத ேதவன் அவர் ேதாள் களின் ேமல் ைவத்  ,
அவர் அைத நிைறேவற்றச் ெசய் தார். ேம ம் இந்த க்யமான
ேவைலையச் ெசய்  க்கத் தயா உரிைமம் ெபற்றார்.
தன் வாழ் நாள் வம் அளவிடயாத ேவதைனைய ேதவ
க் க ாக தாங் னார், எண்ணற் ற ைற சாத்த ானால் ேசாக்
கப் பட் ட ார், ஆனால் ஒேபாம் அவர் ேசார்வ ைடயவில் ைல.
ேதவன் அவைர நம் பியதால் , அவைர ேநத்த தால் , அவக்
இவ் வள ெபரிய ேவைலையக் ெகாத்தார். இதனால் “இவர்
என் ைடய ேநசமாரன் , இவரில் பிரியமாயிக்  ேறன் .”
என் ேதவன் தாேம ெசான் னார். அந்ேநரத் ல் இேயவால்
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மட் ேம இந்தக் கட் டைளைய நிைறேவற்ற ந்த , ைப
யின் காலத்  ல் மக்  லம் வைதம் ¡ட் ம் பயான
ேதவைடய ரிையைய அவர் ெசய்  த்தன் ஒ நைட
ைற அம் சம் இ.
இேயைவப் ேபால் , ேதவைடய பாரத்ைத உங் களால்
யாய் க் கத்  ல் ெகாள் ள ந் த ால் , உங் கள் மாம் சத்
ற் ைகக் காண்பிப் பீரக
் ள் என் றால் , ேதவன் அவைடய
க்ய ேவைலகைள உங் களிடத்ல் ஒப் பைடப் பார்; இதனால்
ேதவக் ஊயம் ெசய் வதற்த் ேதைவயான நிபந்தைனகைள
நீ ங் கள் ர்த
் ெசய் வீரக
் ள் . இத்தைகய ©ழ் நிைலகளில் மட் ேம
நீ ங் கள் ேதவைடய த்த த்ைதச் ெசய்  ெகாண்க்³ர்கள்
என் ம் அவைடய கட் டைளைய நிைறேவற்  க் ெகாண் 
க்  ³ர்க ள் என் ம் உங் களால் ணிந்  ெசால் ல ம் .
அப் ேபாதான் ேதவ க்  நீ ங் கள் உண் ைமயாக ஊயம்
ெசய் ³ர்கள் என்ம் உங் களால் ணிந்  ெசால் ல ம் .
இேயவின் உதாரணத்  டன் ஒப் பிம் ேபா, நீ ேதவ க்
ெநக்க மான நபர் என் ெசால் லத் ணிறாயா? நீ ேதவ
ைடய த்தத்ைதச் ெசய்  ெகாண்க்றாய் என்  ெசால் லத்
ணிறாயா? நீ உண்ைமயாக ேதவ க் ஊயம் ெசய் வ
தாகச் ெசால் லத் ணிறாயா? இன் , ேதவக் ஊயம்
ெசய் வ  எப் ப என்  ரிந்  ெகாள் ளாமல் , நீ ேதவக்
ெநக் க மான நபர் என் ெசால் லத் ணிறாயா? நீ ேதவ
க் ஊயம் ெசய் வதாகச் ெசான்னால் , நீ ேதவக் விேரா
தமாய் ஷணம் ெசால் றாய் அல் லவா? இைதக்த் ேயாக்
கம் : நீ ேதவக் ஊயம் ெசய் றாயா அல் ல உனக்ேக
ஊயம் ெசய் றாயா? நீ சாத்தாைனச் ேசவிக்றாய் , ஆனா ம்
நீ ேதவ க் ஊயம் ெசய் வ தாகப் பிவாதமாய் க் 
றாய் —இல் நீ ேதவக் விேராதமாக ஷணம் ெசால் லவில்
ைலயா? என் க்ப் பின் னால் உள் ள பல ஜனங் கள் பத
வியின் ஆதாயங் கைள இச்த் , ெபந்¥னி உண், க்கத்ைத
விம் பி, மாம் சத்ற்  எல் லா வைகயான கவனிப் ம் ெசய் ,
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மாம் சத்ற்  ேவ வயில் ைல என்ப த்ேத எப் ேபாம்
கவைலப் பறார்கள் . அவர்கள் ேதவாலயங் களில் தங் கக்
ரிய சரியான கடைமகைளச் ெசய் யாமல் ெவட் யாக ேதவா
லயத் ைத நிரப் பிக் ெகாண்  அல் ல அவர்க ளின் சேகாதர
சேகாதரிகைள என்ைடய வார்தை
் தகைளக்ெகாண் கந் 
ெகாண், தங் கள் அகார பதவிகளிந்  ெகாண் மற் ற
வர்களின் ேமல் ஆக் க ம் ெச த்  றார்கள் . இந் த ஜனங் கள்
தாங் கள் ேதவைடய த்தத்ைதச் ெசய்  ெகாண்ப் பதாகத்
ெதாடர்ந்  ெசால் க்ெகாண், தாங் கள் ேதவக் ெநக்க
மானவர்கள் என்  எப் ேபாம் ெசால் றார்கள் . இ அபத்த
ல் ைலயா? உனக் ச் சரியான ேநாக் க ங் கள் இந்  ம் , ேதவ
ைடய த்தத்ற்  இணங் க ஊயம் ெசய் ய யவில் ைல
என் றால் , நீ மேகடனாயிக்  றாய் ; ஆனால் உன் ைடய
ேநாக் க ங் கள் சரியானதாக இல் லாமந்  ம் , நீ ேதவ க்
ஊயம் ெசய் றாய் என் ெசால் வாயானால் , நீ ேதவைன
எர்க் ற ஒ நபராய் , ேதவனால் தண்க் க ப் பட ேவண்ய
நபராய் இக்றாய் ! அத்தைகய ஜனங் கக்காக நான் பரிதா
பப் பவல் ைல! அவர்கள் ேதவைடய வீட்ைட ெவட் யாக
நிரப் பிக்ெகாண், மாம் சத்ற் க ான வசகைள இச்த்  க்ெகா
ண், ேதவைடய விப் பங் கைளக் கத்ல் ெகாள் ளாமல்
இக்  றார்க ள் . அவர்க ள் எப் ேபாம் தங் கக் க ான நலன் க
ைளேய நா, ேதவைடய த்தத்ற்ச் ெசவிசாய் ப்பல் ைல.
அவர்கள் ெசய்  ம் எந் த க் காரியத் ம் ேதவ ஆவியிைடய
கண்காணிப் ைப ஏற்  க்ெகாள் வல் ைல. அவர்கள் எப் ேபாம்
©ழ் ச் ெசய்  தங் கள் சேகாதர சேகாதரிகைள வஞ் த் ,
இகங் கள் உைடயவர்களாய் , ராட் ைசத்ேதாட் டத்ல் உள் ள
நரிையப் ேபால எப் ேபாம் ராட் ைசப் பழங் கைளத் ,
ராட் ைசத்ேதாட் டத்ைத க் றார்கள் . இப் பப் பட் டவர்கள்
ேதவக் ெநக்க மானவர்களாக இக்க மா? நீ ேதவ
ைடய ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபற்  க்ெகாள் ள உகந் த நபரா?
உன் வாழ் கை
் கக்காக, ேதவாலயத் க்காக எந்த ஒ பாரத்ைதம்
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நீ எத்  க் ெகாள் வல் ைல, நீ ேதவைடய கட் டைளையப்
ெபற்  க்ெகாள் ளத் தயான நபரா? உன் ைனப் ேபான் ற ஒ
வைர யார் நம் பத் ணிவார்கள் ? நீ இப் ப ஊயம் ெசய் தால் ,
ேதவன் உன்ைன ைதரியமாய் நம் பிப் ெபரிதான ேவைலைய
ஒப் பைடப் பாரா? இ ரிையக் தாமதங் கைள ஏற் ப த் 
மல் லவா?
ேதவைடய த்த த்ற்  இணங் க ஊயம் ெசய் வ தற் 
என்ன நிபந் தைனகள் நிைறேவற் ற ப் பட ேவண்ம் என் பைத
நீ ங் கள் அந்  ெகாள் வதற் க ாக இைத நான் ெசால் ேறன் .
நீ ங் கள் உங் கள் இதயத்ைத ேதவ க் க் ெகாடாவிட் டால் ,
இேயைவப் ேபால எல் லாவற் ைறம் ேதவ ைடய த் த த்
ற்  ஒப் க்ெகாக் க ாமல் ேபானால் , நீ ங் கள் ேதவைடய
நம் பிக்ைகையப் ெபற யாமல் , அவரால் நியாயந் ¥ ர்க் க ப்
பம் நிைல உண் டாம் . ஒேவைள இன் , நீ ங் கள் ேதவ
க்ச் ெசய் ம் ஊயத்ல் , அவைர வஞ் க்ம் ேநாக்கத்ைத
எப் ேபாம் ெகாண்ந் , எப் ேபாம் அக்கைறயற்ற விதத்ல்
அவரிடம் காரியங் கைளக் ைகயாளலாம் . க்கமாக, ேவ எ
வாக இப் பி ம் , நீ ேதவைன ஏமாற்  னால் , இரக் க மற் ற
நியாயத்¥ ர்ப்  உன்ேமல் வம் . நீ ங் கள் ேதவக் ஊயம்
ெசய் ம் சரியான பாைதயில் ·ைழந்ப் பைதப் பயன் பத்,
தல் உங் கள் இதயத்ைதப் பிளபடா விவாசத்  டன்
ேதவக்க் ெகாங் கள் . நீ ேதவக் ன் பாக இந்தா ம்
அல் ல மற்ற ஜனங் கக் ன்பாக இந்தா ம் , உன்ைடய
இதயம் எப் ெபாம் ேதவைன ேநாக்  த் ம் பியிக் க
ேவண் ம் , இேய ேதவைன ேநத் த ைதப் ேபாலேவ எப்
ெபாம் ேதவைன ேநப் பல் நீ ங் கள் உயாக இக் க
ேவண்ம் . இவ் விதமாய் ேதவன் உன் ைனப் பரிரணமாக்வார்,
இதனால் ேதவைடய இதயத்ற் ஏற்ற ஊயனாவாய் . நீ
உண்ைமயாகேவ ேதவனால் ரணப் பத்தப் பட விம் பினால் ,
உன்ைடய ஊயம் ேதவைடய த்தத்ற் இைசந்க்க
ேவண் மானால் , ேதவனின் ¡தான விவாசத் ைதக் த் த
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உன்ைடய ந்ைதய கத் க்கைள மாற், ேதவக் ஊ
யம் ெசய் ய நீ பயன் பத்ன பைழய வகைள மாற்ற ேவண்
ம் . இதனால் உன் ைடய எல் லாம் ேதவனால் பரிரணப்
பத்தப் பம் . இவ் விதமாய் ேதவன் உன்ைனக் ைகவிடமாட் டார்,
ேம ம் ேபைவப் ேபால, நீ ேதவைன ேநக்றவர்களில்
ன் னணியில் இப் பாய் . நீ மனந்  ம் பாமல் இந் த ால் ,
»தா¼ன் அேத ைவச் சந்ப் பாய் . ேதவைன விவாக்ம்
அைனவம் இைதப் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் .

ேதவன் மனிதைனப்
பயன்பத் வ பற்
பரித்த ஆவியானவரால் விேச°த்த ஆேலாசைனம் வ
காட் த ம் ெகாக்கப் பபவர்கைளத் தவிர ேவ யாரா ம்
தந்  ரமாக வாழ யா, ஏெனனில் அவர்க க்  ேதவ
னால் பயன்பத்தப் பபவர்களின் ஊயம் வநடத் த ம்
ேதைவப் பற. இவ் வா, ஒவ் ெவா காலத்  ம் தம
ரிையக் க ாகச் சைபகளில் ப் பாக ேமய் ப் பன் ஊயத்
ைதச் ெசய் ம் ெவவ் ேவ மஷர்கைள ேதவன் எப் றார்.
அதாவ, ேதவனின் கண்களில் தைய ெபற்  அவரால் அங் 
கரிக்க ப் பட் டவர்கள் ¤லேம அவைடய ரிைய ெசய் ய ப் பட
ேவண்ம் ; பரித்த ஆவியானவர் ரிைய ெசய் வதற்  , அவர்
கக்ள் பயன்பத்த த் தயான பையப் பரித்த ஆவி
யானவர் பயன்பத் த ேவண்ம் , ேம ம் அவர்கள் பரித் த
ஆவியானவரால் பரிரணப் பத்தப் பட் டதன் ¤லம் ேதவனால்
பயன் பத்த ப் பவதற்  த் தயானவர்கள் ஆக்க ப் பட் க்
றார்கள் . மஷனின் ரிந் ெகாள் ம் றன் ைறவாக இப்
பதால் , அவன் ேதவனால் பயன்பத்த ப் பறவர்களால் வ
நடத்த ப் ப ட ேவண்ம் ; ேமாேசைய ேதவன் பயன் பத்யம்
இ  ேபான் றேத. ேமேசயிடம் அந் ேநரத்  ல் பயன் பத்  வ
தற்  ப் ெபாத்த மானைவ அகமாக இந் தைத அவர் கண்
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டார், ேம ம் அந்த நிைலயில் அைத அவர் ேதவனின் ரிைய
ையச் ெசய் ய பயன் பத்  னார். இந் த நிைலயி ம் , ரிைய
ெசய் வ தற் க ாகப் பரித்த ஆவியானவரால் பயன் பத்த ப் படக்
ய ஒ மஷனின் பையச் சாதகமாகக் ெகாண் ேதவன்
அவைனப் பயன் பத்  றார், ேம ம் பரித்த ஆவியானவர்
அவைன வநடத்  ம் அேத ேவைளயில் ¡யாய் இக் ம்
பயன்பத்த யாத பையப் பரிரணப் பத்றார்.
ேதவனால் பயன்பத்தப் பற ஒவனால் ெசய் யப் பம்
ரிைய ஸ்  அல் ல பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய
டன் ஒத் ைழப் பதற்காகேவ ெசய் யப் பற. இந்த மஷன்
மஷர்களின் நவில் இந்  ேதவனால் ெதரிந்  ெகாள் ளப்
பட் ட அைனவைரம் வநடத் த ேதவனால் எப் பப் ப
றான், ேம ம் இவன் மஷ ஒத்  ைழப் பின் ரிையையச்
ெசய் ய ேதவனால் எப் பப் பறான் . மஷ ஒத் ைழப்
பின் ரிையையச் ெசய் ய க் ய இப் பப் பட் ட ஒவைனக்
ெகாண் , இன் ம் அகமான மஷக் க ான ேதவனின்
ேதைவகைளம் , மஷனின் மத்யில் பரித்த ஆவியானவர்
ெசய் யேவண்ய ரிையையம் அவன் ¤லம் ெசய் ய ம் .
இைத இன் ெனா வைகயில் இப் பச் ெசால் லலாம் : இந் த
மஷைன ேதவன் பயன்பத்  வதன் ேநாக்க ம் என் னெவன்
றால் , ேதவைனப் பின்பற்  ம் யாவம் ேதவனின் த்த த்ைதச்
றந் த ைறயில் ரிந்  ெகாள் ள ம் , ேதவனின் ேதைவ
கைள இன் ம் அகமாக அைடய ம் என் பதாம் .
ேதவனின் வார்தை
் தகைள அல் ல ேதவனின் த்தத்ைத ஜனங்
களால் ேநரயாகப் ரிந்  ெகாள் ள யாததால் , இத்தைகய
ரிையையச் ெசய் ய யாராவ  ஒவைன ேதவன் எப் 
றார். ேதவனால் பயன் பத் த ப் பம் இந் த நபைர மத்  யஸ்
தன் என விளக்கலாம் . ேதவக் ம் மஷக் ம் மத்யில்
ெதாடர்ெகாள் ம் ஒ “ெமாெபயர்ப்பாளன் ” ேபால இவன்
¤லம் ேதவன் ஜனங் கைள வநடத்  றார். இவ் வா, இப் ப
ப் பட் ட மஷன் ேதவைடய வீட் ல் பணி ெசய் ப வர்க
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ைளேயா அல் ல அவைடய அப் ேபாஸ்தலர்கைளேயா ேபான்
றவன் அல் ல. அவர்கைளப் ேபால, ேதவைன ேசவிக்ற ஒவன்
எனச் ெசால் லலாம் , எனிம் அவன் ெசய்  ம் ேவைலயின்
தன் ைமயி ம் அவைன ேதவன் பயன்பத்  ம் பின்னணியி
ம் அவன் ெபமளவில் மற் ற ஊயக் க ாரர்க ளி ம் அப்
ேபாஸ் தலர்க ளி ம் இந்  ேவ பறான் . அவ ைடய
ேவைலயின் சாராம் சம் மற்  ம் அவன் பயன் பத் த ப் பம்
பின் லம் ஆயவற்  ன் அப் பைடயில் , ேதவனால் பயன் ப
த்த ப் பற மஷன் அவரால் எப் பப் பறான் , அவன்
ேதவ ைடய ரிையக் க ாக ேதவனால் ஆயத் த ப் பத் த ப் ப
றான், ேம ம் அவன் ேதவனின் ெசாந் த க் ரிையயிேலேய
ஒத்  ைழக் றான் . அவக் ப் பலாக ேவ எவம் அவ
ைடய ேவைலையச் ெசய் ய யா—இ ேதவ ரிைய
ேயா ட தவிர்க் க யாததாக இக் ம் மஷ ஒத் 
ைழப் பாம் . அேதேநரத் ல் , மற் ற ஊயக் க ாரர்கள் அல் ல
அப் ேபாஸ் தலர்க ளால் ெசய் யப் பம் ரிைய என் ப , ஒவ்
ெவா காலகட் டத் ம் சைபகக்க ான ஏற் ப ாகளின் பல
அம் சங் களின் அ ப் த ம் நைடைறப் பத் த ம் ஆம் ,
அல் ல சைப வாழ் க்ைகையப் பராமரிப் பதற் க ான ல எளிய
வாழ் க்ைக நியக் க ான ரிைய ஆம் . இந் த ஊயக் க ாரர்க
ம் அப் ேபாஸ் தலர்கம் ேதவனால் நியக் க ப் பட் டவர்கள்
அல் ல, அவர்க ள் பரித் த ஆவியானவரால் பயன் பத் த ப் ப
பவர்கள் என்ம் றயா. அவர்கள் சைபகளின் மத்
யில் இந்  ேதர்நெ
் தக் க ப் பறார்கள் , ேம ம் ஒ கால
அளவிற்  அவர்கள் பயிற்ெபற்  பண்பத்தப் பட் ட பின் னர்,
அவர்களில் தயானவர்கள் ைவக்க ப் பட்  தயற் ற வர்கள்
அவர்கள் வந் த இடத் ற் ேக ப் பி அ ப் பப் பறார்கள் .
இவர்கள் சைபகளின் நவில் இந்  ேதர்நெ
் தக் க ப் பட் ட
வர்கள் என்பதால் , தைலவர்கள் ஆன பின் னர் அவர்கள் தங் கள்
ய´பத்ைதக் காட் றார்கள் , ேம ம் லர் ேமாசமான ெசயல்
கைளம் ட ெசய்  வில் ெவளிேயற்றம் பறார்கள் .
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மாறாக, ேதவனால் பயன் பத்த ப் பம் மஷன், ேதவனால்
ஆயத்தப் பத்தப் பறான், ேம ம் ல றன் கைளக் ெகாண்
டவனாய் இக் றான் , ேம ம் மனிதத்தன் ைம உள் ளவனாய்
இக் றான். அவன் ன் ட் ேய பரித்த ஆவியானவரால்
ஆயத்த ப் பத்த ப் பட்  பரிரணப் பத்த ப் பறான் , ேம ம்
அவன் ைமயாகப் பரித்த ஆவியானவரால் வநடத்த ப்
பறான், மற்  ம் ப் பாக அவ ைடய ரிைய என் 
வம் ேபா, அவன் பரித் த ஆவியானவரால் வநடத் த ப்
பட்  கட் டைளயிடப் பறான் —இதனால் ேதவனால் ெதரிந்
ெகாள் ளப் பட் டவர்க ைள வநடத் ம் பாைதயில் எந் த த்
ைசமாற் ற ம் இல் ைல, ஏெனனில் ேதவன் தம ெசாந் த க்
ரிையக் நிச்ச யமாகப் ெபாப் ைப எத்  க்ெகாள் றார்,
ேம ம் ேதவன் தம ெசாந்தக் ரிையையேய எல் லா ேநரம்
ெசய் றார்.

ய காலத்ற்கான கட் டைளகள்
ேதவனின் ரிையைய அபவிப் ப ல் , நீ ங் கள் ேதவனின்
வார்தை
் தகைளக் கவனமாக வாத் , சத்யத்னால் உங் கைள
ஆயத் த ப் பத்  க்ெகாள் ள ேவண்ம் . ஆனால் நீ ங் கள் என் ன
ெசய் ய விம் ³ர்கள் அல் ல அைத எப் பச் ெசய் ய விம்
³ர்கள் என்பைதப் ெபாத்தவைரயில் , உங் கள் ஊக்கமான
ெஜபேமா அல் ல விண் ணப் பேமா ேதைவயில் ைல, உண்
ைமயில் இந் த விஷயங் கள் உபேயாகமற் ற ைவ. இப் பிம்
தற்ேபா, ேதவனின் ரிையைய எவ் வா உணர்வ  என நீ ங் கள்
அயா இப் பேத நீ ங் கள் எர்ெகாள் ம் பிரச்சைனகளாம் ,
ேம ம் உங் களிடம் அக ெசயலற் ற தன் ைம உள் ள. நீ ங் கள்
பல ேகாட் பாகைள அவீரக
் ள் , ஆனால் உங் களிடம் அக
மான யதார்த் த ம் இல் ைல. இ  தவறான ெசயன் அைட
யாளம் அல் லவா? இந் த க் வில் , உங் களிடம் நிைறய தவ
றானைவ இப் பதாகத் ெதரிற. இன், நீ ங் கள் “ஊயம்
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ெசய் பவர்கள் ” என் ற ைறயில் இத்தைகய உபத்ரவங் கைளப்
ெபற இயலாதவர்களாய் இக்³ர்கள் , ேம ம் நீ ங் கள் ேதவனின்
வார்தை
் தகள் ெதாடர்ப ான பிற உபத்  ரவங் கைளம் த்  க
ரிப் ைபம் கற் ப ைன ெசய் ய ேவா அல் ல அைடயேவா இய
லாதவர்க ளாய் இக்  ³ர்க ள் . உங் கள் வழக் க த்  ல் ைவக் க
ேவண்ய பல விஷயங் கைள நீ ங் கள் கைடப் பிக்க ேவண்ம் .
அதாவ ஜனங் கள் ெசய் ய ேவண்ய பல கடைமகைள அவர்
கள் கைடப் பிக்க ேவண்ம் . இைதத்த ான் ஜனங் கள் கைடப்
பிக் க ேவண்ம் , இைதத்த ான் அவர்கள் ெசய் ய ேவண்ம் .
பரித்த ஆவியானவர் ெசய் ய ேவண்யைதப் பரித்த ஆவி
யானவேர ெசய் ய ட்  ம் ; மனிதன் அல் எந் த ப் பங் களிப் ம்
ெசய் ய யா. மனிதனால் ெசய் யப் பட ேவண்யைத மனி
தன் கைடப் பிக் க ேவண் ம் , அல் பரித் த ஆவியானவ
க் எந் த ெதாடர் ல் ைல. இ மனிதனால் ெசய் ய ப் பட
ேவண்யேத தவிர ேவெறான்ல் ைல, பைழய ஏற் ப ாட் ல்
நியாயப் பிரமாணத்ைதக் கைடப் பிப் பைதப் ேபாலேவ இைவ
கட் டைளகளாகக் கைடப் பிக் க ப் பட ேவண் ம் . இப் ேபா
நியாயப் பிரமாணத்  ன் காலமாக இல் லாமல் இந் த ா ம் ,
நியாயப் பிரமாணத்  ன் காலத்  ல் உைரக் க ப் பட் ட வார்தை
் த
கைளப் ேபாலேவ பல வார்தை
் தகம் கைடப் பிக் க ப் பட
ேவண்ம் . இந்த வார்தை
் தகள் பரித்த ஆவியானவரின் ெதா
தைல நம் பியதால் மட் ேம ஏற்  க்ெகாள் ளப் பவல் ைல,
மாறாக, அைவ மனிதன் கைடப் பிக் க ேவண் ய ஒன் .
உதாரணமாக, நைடைறத் ேதவனின் ரிைய த்  நீ ங் கள்
நியாயத் ¥ ர்ப்  ெசய் ய க்  டா. ேதவனால் சாட்  யமளிக் க ப்
பம் மனிதைன நீ ங் கள் எர்கக
் க்டா. ேதவக் ன் பாக,
நீ ங் கள் உங் கள் இடத்ைத ைவக்க ேவண்ம் , ஒக்க க்ேகடாக
இக் க க்  டா. நீ ங் கள் ேபச்ல் நிதானமாக இக் க ேவண்
ம் , உங் கள் வார்தை
் தகம் ெசயல் கம் ேதவனால் சாட் 
யமளிக்கப் பட் ட மனிதக்கான ஏற்பாகைளப் பின் பற்ற ேவண்
ம் . ேதவனின் சாட் யத்ைத நீ ங் கள் கனப் பத்த ேவண்ம் .
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ேதவனின் ரிையம் அவைடய வாயிந்  வம் வார்த்
ைதகைளம் நீ ங் கள் றக்கணிக்கக்டா. ேதவைடய வார்த்
ைதகளின் ெதானிையம் ேநாக்கங் கைளம் நீ ங் கள் பாவைன
ெசய் ய க்  டா. ெவளிப் பைடயாகச் ெசான் னால் , ேதவனால்
சாட் யமளிக் க ப் பம் மனிதைனப் பரங் கமாக எர்க்  ம்
எைதம் நீ ங் கள் ெசய் யக்டா. இேபால ேம ம் பல உள்
ளன. இைவ ஒவ் ெவா மனிதம் கைடப் பிக்க ேவண்ய
ைவயாம் . ஒவ் ெவா காலத்  ம் , ேதவன் நியாயப் பிரமா
ணங் கக் ஒத்  ப் ேபாகக் ய மற்  ம் மனிதனால் பின் பற்
றப் பட ேவண்ய பல விகைளக் ப் பிறார். இதன் ¤லம் ,
அவர் மனிதனின் மனநிைலையக் கட் ப் பத், அவன ேநர்
ைமையக் கண் டறார். உதாரணமாக, பைழய ஏற் ப ாட்  க்
காலத்ல் “உன் தகப் பைனம் உன் தாையம் கனம் பண்ª
வாயாக” என்ற வார்தை
் தகைள எத்  க் ெகாள் ங் கள் . இந் த
வார்தை
் தகள் இன்  ெபாந் வல் ைல; அந் த ேநரத்  ல் ,
அைவ மனிதனின் ெவளிப் ற மனநிைலகள் லவற்ைற மட் ேம
கட்  ப் பத்  , ேதவன் ¡தான மனிதைடய விவாசத்  ன்
ேநர்ைமைய நி´பிக்கப் பயன் பத்தப் பட் டன, ேம ம் ேதவைன
விவத் த வர்க ளின் அைடயாளமாக அைவ இந் த ன. இப்
ேபா ராஜ் யத்ன் காலமாக இக்ன்ற ேபா ம் , மனிதன்
கைடப் பிக்க ேவண்ய பல விகள் இன் ம் உள் ளன. கடந்த
கால விகள் ெபாந்தா, இன் ம் மனிதன் ெசய் ய ேவண்ய,
அவக் அவயமான, பல ெபாத்தமான வழக்கங் கள் உள் ளன.
அைவ பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயில் ஈபவல் ைல,
அைவ மனிதனாேலேய ெசய் யப் பட ேவண்ம் .
ைபயின் காலத்ல் , நியாயப் பிரமாணத்ன் கால பல
வழக் க ங் கள் நீ க் க ப் பட் டன, ஏெனனில் இந் த நியாயப் பிரமா
ணங் கள் , ப் பாக அந் த ேநரத் ல் ரிையக் ப் பயள் ள
தாக இல் ைல. அைவ நீ க் க ப் பட் ட பின் னர், காலத்ற்  ஏற் ற
பல வழக் க ங் கள் உவாக் க ப் பட் டன, அைவ இன் ைறய பல
விகளாக மாவிட் டன. இன்ைறய ேதவன் வந்தேபா, இந்த
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விகள் ைகவிடப் பட் , அதற்ேமல் கைடப் பிக்கப் பட ேவண்
ய அவயல் லாமல் ேபான, ேம ம் இன் ைறய ரிையக்
ஏற்ற பல வழக்கங் கள் உவாக்கப் பட் டன. இன் , இந்த வழக்
கங் கள் விகளாக இல் ைல, மாறாக அைவ பலன் கைள அைட
வைதேய ேநாக்கமாகக் ெகாண்க்ன் றன; அைவ இன் ைறக்
ம் , நாைளய னத்ற் ம் ெபாத்தமானைவயாக இக்ன்
றன, ஒேவைள அைவ விகளாக மாறக்ம் . ெமாத்தத்ல் ,
நீ இன் ைறய ரிையக்  ப் பலனளிப் பைதக் கைடப் பிக் க
ேவண்ம் . நாைளய னத்ல் கவனம் ெச த்த ேவண்டாம் :
இன் ெசய் ய ப் பவ இன்ைறய னத்  ன் நித் த மாகேவ
ெசய் யப் பற. நாைள வம் ெபா, நீ ெசயல் பத் த
ேவண்ய றந்த வழக்கங் கள் இக்ம் , ஆனால் அல் அகக்
கவனம் ெச த்த ேவண்டாம் . மாறாக, ேதவைன எர்ப்பைதத்
தவிர்ப் பதற் க ாக இன்  கைடப் பிக்க ேவண்யைதக் கைடப்
பிங் கள் . இன் , பின் வவனவற் ைறக் கைடப் பிப் பைத
விட மனிதக் க க்யமான எல் ைல: உன் கண்
கக் ன்பாக நிற்  ம் ேதவைன இனிய வார்தை
் தகளால்
ஏமாற் றேவா, அவரிடந்  எைதம் மைறக்கேவா நீ யற்
க் க க்  டா. உன் ன் உள் ள ேதவ க்  ன் பாக இ
வான அல் ல அகங் காரமான வார்தை
் தையச் ெசால் லக்டா.
ேதவனின் நம் பிக் ைகையப் ெப வதற் க ாகத் ேதன் ேபான் ற
இனிைமயான வார்தை
் தகளா ம் நியாயமான ேபச்களா ம் ,
உங் கள் கண்கக்  ன் பாக ேதவைன வஞ் க் க க்  டா.
நீ ங் கள் ேதவக் ன் பாகப் பயபக்யின் ெசயல் படக்டா.
ேதவனின் வாயிந்  உைரக்கப் பம் அைனத்ற்ம் நீ ங் கள்
ழ் ப்பய ேவண்ம் , அவைடய வார்தை
் தகைளத் தக்கேவா,
எர்க் கேவா, வாடேவா டா. ேதவனின் வாயிந் 
உைரக் க ப் பம் வார்தை
் தகக்  உங் கக்  த் தந் த மாரி
நீ ங் கள் விளக் க மளிக் க க்  டா. ன் மார்க் க ரின் வஞ் சகமான
ட் டங் கக் நீ இைரயாவிடாமல் இக்க , உன் நாவிைனக்
காக் க ேவண்ம் . ேதவனால் உனக் க ாக அைமக் க ப் பட் ட எல்
145

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ைலகைள ¡வைதத் தவிர்க் க உன் அச்வகைளப் பா
காக் க ேவண் ம் . நீ ¡னால் , இ  உன் ைனத் ேதவனின்
நிைலயில் நின், இமாப் பாகம் பகட் டாகம் ேபம் வார்த்
ைதகைள உவாக்க க் காரணமாற, இதனால் நீ ேதவனால்
ெவ க் க ப் பவாய் . ேதவனின் வாயிந்  உைரக் க ப் பம்
வார்தை
் தகைள நீ கவனக் ைறவாகப் பரப் பக்டா, அவ் வா
ெசய் தால் பிறர் உன்ைனப் பரியாசம் பண்ªவார்கள் , பிசாகள்
உன்ைன ¤டனாக் ம் . இன்ைறய ேதவனின் அைனத்  ரி
ையகைளம் நீ கைடப் பிக் க ேவண்ம் . நீ அைதப் ரிந் 
ெகாள் ளாவிட் டா ம் , நீ அ த்  நியாயந் ¥ ர்க் க க்  டா;
நீ ங் கள் ெசய் ய ேவண்ய, ேதச்ெசன்  ஐக் யம் ெகாள் வ
தாம் . எந் தெவா மனிதம் ேதவைன ஆரம் பநிைலயிேல
¡றக்  டா. மனிதனின் நிைலயில் இந்  இன் ைறய ேதவ
ைனச் ேசவிப் பைதத் தவிர ேவ  எம் உன் னால் ெசய் ய
யா. மனிதனின் நிைலயிந்  இன் ைறய ேதவக்
உன்னால் ேபாக் க யா, அவ் வா ெசய் வ  தவறான
வகாட்  தலாம் . ேதவனால் சாட்  யமளிக் க ப் பட் ட மனித
னின் இடத்  ல் யாம் நிற் க க்  டா; உன் வார்தை
் தகள் ,
ெசயல் கள் மற்  ம் உள் ளார்ந் த எண்ணங் களில் , நீ மனிதனின்
நிைலயில் நிற்றாய் . இைத மனிதனின் ெபாப் பாகக் கைடப்
பிக் க ேவண்ம் , இைத யாம் மாற் ற க்  டா; அவ் வா
யற்ப் ப  நிர்வாக ஆைணகைள ¡வதாம் . இ அைன
வரா ம் நிைனவில் ெகாள் ளப் பட ேவண்ம் .
ேதவன் ேபவதற் ம் உச்சரிப் பதற் ம் ெசலவத்த நீ ண்ட
ேநரமான, மனிதன் ேதவனின் வார்தை
் தகைள வாப் பைதம்
மனப் பாடம் ெசய் வைதம் தன் ைமப் பணியாகக் கத ைவத்
க்ற. வழக்கமாகச் ெசய் வல் யாம் கவனம் ெச த் 
வல் ைல, உங் களால் கைடப் பிக்கப் பட ேவண்யவற்ைறம்
ெசய்வல் ைல. இ உங் கள் ஊயத்ற்ப் பல ரமங் கைளம்
க்கல் கைளம் ெகாண் வந்  ள் ள. ேதவனின் வார்தை
் தக
ைளக் கைடப் பிப் பதற்  ன் , நீ கைடப் பிக் க ேவண்
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யைத நீ கைடப் பிக் கவில் ைல என் றால் , ேதவனால் ெவக்
கப் பட்  றக் கணிக் க ப் பபவர்களில் நீ ம் ஒவேன. இந் த
வழக் க ங் கைளக் கைடப் பிப் பல் , நீ ஆர்வ மாகம் உண்
ைமயாகம் இக் க ேவண்ம் . நீ விலங் டப் பட் டேபால்
அவற் ைற நிைனக்க க் டா, ஆனால் அவற் ைறக் கட் டைளக
ளாகக் கைடப் பிக்க ேவண்ம் . இன் , நீ அைடய ேவண்ய
பலன் கள் த்  நீ கவைலப் பட ேவண் யல் ைல; க்
கமாகச் ெசால் வெதன்றால் , பரித் த ஆவியானவர் இவ் வா
ெசயல் பறார், ற் ற த்ைதச் ெசய் ற யாராக இந் த ா ம்
தண்க்கப் பட ேவண்ம் . பரித்த ஆவியானவர் உணர்ச
் யற்
றவர், உன் தற்ேபாைதய ரிதைலக் கவனிக்காமல் இக்றார்.
இன்  நீ ேதவன் வந் ம் ப ெசய் தால் , அவர் உன் ைனத்
தண்ப் பார். அவைடய அகார எல் ைலக்ள் நீ அவர் வந்
ம் ப ெசய் த ால் , அவர் உன் ைன விடமாட் ட ார். இேயவின்
வார்தை
் தகைள நீ கைடப் பிப் பல் எவ் வள ¥விரமாக இக்
றாய் என் பைத அவர் ெபாட் பத் த மாட் டார். இன் ைறய
ேதவனின் கட் டைளகைள நீ ¡னால் , அவர் உன்ைனத் தண்
ப் பார், ேம ம் உன் ைன மரண ஆக்ைனக் உட் பத் வார்.
நீ அவற் ைறக் கைடப் பிக் க ாத  எப் ப ஏற்  க்ெகாள் ளப் ப
ம் ? ய ேவதைனைய அபவித்தா ம் ட நீ அவற் ைறக்
கைடப் பிக் க ேவண் ம் ! இல் எந் த மதம் , பிரி, நா,
அல் ல சைபப் பிரி என் ப க் யமல் ல, எர்க ாலத்ல்
அவர்கள் அைனவம் இந் த வழக் க ங் கைளக் கைடப் பிக் க
ேவண்ம் . யாக்ம் விலக் அளிக்கப் படா, யாம் தப் பிக்க
மாட் டார்கள் ! பரித்த ஆவியானவர் இன்  ெசய் ன் றவற் ைற
யாம் ¡றக்  டா. அைவ ெபரிய விஷயமாக இல் லாமல்
இந் த ா ம் , அைவ ஒவ் ெவா மனிதனா ம் ெசய் யப் பட
ேவண் ம் , அைவ உயிர்தெ
் தப் பப் பட் , பரேலாகத்  ற் 
ஏய இேயவால் மனிதக்க ாக உவாக்க ப் பட் ட கட் டைள
களாம் . நீ நீ மானாக இக்றாயா அல் ல பாவியாக இக்
றாயா என் ப இன் ைறய ேதவன் ¡தான உன் அªைற
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யின்பதான் உள் ள என் ற இேயவின் விளக்கத்ைதப் “பாைத …
(7)” ெசால் லவில் ைலயா? இந்தக் கத்ைத யாம் கவனிக்காமல்
ேபாகலாம் . நியாயப் பிரமாண காலத்ல் , பரிேசயர்கள் தைல
ைற தைலைறயாய் ேதவைன நம் பினார்கள் , ஆனால் 
ைபயின் காலம் வந்தடன் அவர்கள் இேயைவ அயாமல் ,
அவைர எர்த் த ார்க ள் . ஆகேவ, அவர்க ள் ெசய் தெதல் லாம்
ஒன் ல் லாமல் வீணாப் ேபான, ேதவன் அவர்களின் ரி
ையகைள ஏற்கவில் ைல. இதன் ¤லம் உன் னால் பார்கக
் ந்
தால் , நீ எளிதாகப் பாவத்ல் விழ மாட் டாய் . ஒேவைள அேநக
ஜனங் கள் , ேதவக் எராகத் தங் கைள மப் பிட் க்கலாம் .
ேதவைன எர்ப் ப எப் பப் பட் ட ைவள் ள? இ கசப்
பானதா அல் ல த்  ப் பானதா? இைத நீ ரிந்  ெகாள் ள
ேவண்ம் ; உனக் த் ெதரியா என்  பாசாங்  ெசய் ய ாேத.
அவர்கைடய இதயங் களில் , அேநகமாய் , லர் நம் பாமல்
இக் றார்கள் . இப் பிம் , அைத யன்  பார்க் மாம் ,
அ என்ன ைவயில் இக்ற என் பார்க் மாம் நான்
உனக் ஆேலாசைன ெசால் ேறன். இ எப் ேபாம் அேநகர்
அதைனக் த்  ஐயப் பவைதத் தக்ம் . அேநகர் ேதவனின்
வார்தை
் தகைள வாக்  றார்க ள் , இப் பி ம் இரகயமாக
அவைர இதயத்ல் எர்க்றார்கள் . அவைர இப் ப எர்த்த
பிற, உன் இதயத்ல் கத் ெகாண் க்யைதப் ேபால
நீ உணரவில் ைலயா? ம் ப ஒற்  ைம இல் ைலெயன் றால் ,
சரீ ர உபாைத, அல் ல மகன்கள் மற்  ம் மகள் களின் ெபம்
ன்பங் களாக இ இக்ற. உன் மாம் சம் மரணத்ந் 
விபட் டா ம் , ேதவனின் ைக உன்ைன விட்  ஒேபாம்
அகலா. இ அவ் வள எளிதானதாக இக் க லாம் என நீ
நிைனக்றாயா? ப் பாக, ேதவக் அகாைமயில் உள் ள
அேநகர் இல் கவனம் ெச த்  வ  இன் ம் அவயமாக
இக்  ற. காலப் ேபாக்  ல் , அதைன உணராமல் , நீ அைத
மறந்  விவாய் , நீ இச்ைசகளில் ¤ழ்  எைதம் கவனத்ல்
ெகாள் ள மாட் டாய் , இேவ உன் பாவத்ன் ஆரம் பமாக இக்
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ம் . உனக் இ அற் ப மானதாகத் ேதான் றதா? உன்னால்
இதைனச் றப் பாகச் ெசய் ய ந் த ால் , ேதவக் ன் பாக
வந்  அவரின் வநடத்  தைல அவைடய வாயிந்ேத
ெபற்  , நீ பரிரணப் பவதற்  வாய் ப்  உள் ள. நீ கவனக்
ைறவாக இந்தால் , உனக் உபத்ரம் ஏற்பம் , நீ ேதவடன்
இணக் க மற்  இப் பாய் , உன் வார்தை
் தகம் ெசயல் கம்
ஒக்க க்ேகடாவிம் , விைரவில் நீ ழற் க ாற் ற ா ம் வைம
யான அைலகளா ம் அத்  ச் ெசல் லப் பவாய் . இந் த க் கட்
டைளகைள நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் கவனத்ல் ெகாள் ள ேவண்
ம் . நீ ங் கள் அவற் ைற ¡னால் , ேதவனால் சாட் யமளிக்க ப்
பபவர் உன்ைன ஆக்  ைனக்  ள் ளாகத் ¥ர்க் க ாவிட் டா ம் ,
ேதவைடய ஆவியானவர் உன் டன் இைடபவார், ேம ம்
அவர் உன்ைனத் தப் ப விடமாட் டார். உன் ற் றத்ன் விைள
கைள உன்னால் மக் க மா? ஆகேவ, ேதவன் என்ன
ெசான் னா ம் , அவைடய வார்தை
் தகைள நீ ைகக்ெகாள் ள
ேவண்ம் , உன்னால் ந் த எந் த வைகயிலாவ அவற் ைறக்
கைடப் பிக்க ேவண்ம் . இ சாதாரண விஷயம் அல் ல!

ஆயிரம் வ ட அரசாட் வந்

விட் ட

இந் த ஜனக் ட் டத்ன் மத்யில் ேதவன் ெசய் ய ப் ேபாம்
ரிைய என்னெவன்  பார்த்க்³ர்களா? ேதவன் , ஆயிரம்
வட அரசாட்  யி ம் ட ஜனங் கள் அவைடய ேபச்க் க
ைளப் பின் பற்ற ேவண்ம் என் ஒைற ெசான் னார், ேம ம்
எர்க ாலத்ல் , நல் ல கானான் ேதசத்ல் மனிதைடய வி
தத்ைத ேதவ ைடய வார்தை
் தகள் ேநரயாக வநடத்  ம் .
ேமாேச வனாந் தரத்ல் இந் தேபா, ேதவன் அவனிடம் ேநர
யாக அத்னார், ேபனார். ஜனங் கள் அ பவிக்க, ஆகா
ரம் , தண்ணீ ர ் மற்  ம் மன் னாைவப் வானத்  ந்  அப்
பினார், இன்ம் அவ் வாேற உள் ள: ஜனங் கள் அபவிக் க ,
அவர்கள் க்கம் க்கம் ேவண்யவற்ைற ேதவன் தனிப்
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பட் ட ைறயில் அப் பிள் ளார், ேம ம் ஜனங் கைள ட் ப்
பதற் க ாக அவர் தனிப் பட் ட ைறயில் சாபங் கைள அப் பி
ள் ளார். எனேவ, அவைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா பம்
தனிப் பட் ட ைறயில் ேதவனால் ெசய் ய ப் பற. இன் ,
ஜனங் கள் உண்ைமகளின் நிகழ் ைவத் ேதறார்கள் , அவர்கள்
அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் நாறார்கள் , மற்ம்
இேபான் றவர்க ள் அைனவம் க்  எயப் பவதற் க ான
சாத்யம் உள் ள, ஏெனன்றால் ேதவைடய ரிையயான
அகமாக நைடைறக்  மா வற. ேதவன் பரேலா
கத்ந்  இறங் யிக்றார் என்ப யாக்ம் ெதரியா
ேம ம் ேதவன் ஆகாரத்ைதம் ஊட் டச்சத்ைதம் வானத்
ந்  அப் பியிக் றார் என் பைதம் அவர்கள் அந் க்
கவில் ைல. ஆனா ம் , ேதவன் உண்ைமயில் இக்றார், ஜனங்
கள் கற்பைன ெசய் ம் ஆயிரம் வட அரசாட்  எப் தலான
காட் கம் ேதவைடய தனிப் பட் ட ெவளிப் பாகளாக இக்
ன்றன. இ உண்ைமயாம் மற்  ம் இதான் ேதவேனா
யில் ஆட்  ெசய் வ  என் அைழக்கப் பற. ேதவேனா
யில் ஆட்  ெசய் வ  மாம் சத்ைதக் க்ற. மாம் சமாக
இல் லாதைவ யில் இல் ைல, இதனால் ¤ன் றாம் வானத்ற்
ச் ெசல் வல் கவனம் ெச த் பவர்கள் அைனவம் வீணாக
அப் பச் ெசய் றார்கள் . ஒ நாள் ,  பிரபஞ் சம் ேதவனி
டம் ம் ம் ேபா, பிரபஞ் சம் வ ம் உள் ள அவ
ைடய ரிையயின் ைமயம் அவைடய ேபச்க் கைளப் பின்
பற்  ம் . மற் ற இடங் களில் , லர் ெதாைலேபையப் பயன் ப
த்  வார்கள் , லர் விமானத்ல் ெசல் வார்கள் , லர் படல்
கடல் கடந்  ெசல் வார்கள் மற்  ம் லர் ேதவைடய வார்த்
ைதகைளப் ெபற ஒளிக்க ர்கைளப் பயன் பத்  வார்கள் . எல்
ேலாம் ேபாற்வார்கள் , மற்ம் ந்த ஆவ டன் இப் பார்
கள் , அவர்கள் அைனவம் ேதவனிடம் ெநங்  வவார்கள் ,
ேதவைன ேநாக்  க் வவார்கள் , அைனவம் ேதவைன
வணங் வார்கள் , இைவ அைனத்ம் ேதவைடய ெசயல் களாக
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இக்ம் . இைத நிைனவில் ெகாள் ங் கள் ! ேதவன் நிச்சயமாக
ேவ எங் ம் ெதாடங் க மாட் டார். ேதவன் இந்த உண்ைமைய
நிைறேவற்  வார்: உலகம் வ ம் உள் ள எல் லா ஜனங்
கைளம் தனக் ன்பாக வரச் ெசய் , யி ள் ள ேதவைன
வணங் கச் ெசய் வார், மற்  ம் மற் ற இடங் களில் அவைடய
ரிைய நித்த ப் பம் , மற்  ம் ஜனங் கள் ெமய் ய ான வைய
நாட ேவண்ய கட் டாயத்ல் இப் பார்கள் . அ ேயாேசப் ைபப்
ேபாலேவ இக் ம் : எல் ேலாம் ஆகாரத்  க் க ாக அவனிடம்
வந்  , அவைன தைல வணங் னார்கள் ஏெனன் றால் , உண்ப
தற் ஆகாரம் அவனிடம் இந்த . பஞ் சத்ைதத் தவிர்ப்பதற்காக,
ஜனங் கள் ெமய் யான வையத் ேதட ேவண்ய கட் டாயத்ல்
உள் ளனர். ஒட் ெமாத்த மத ச¤கம் கைமயான பஞ் சத்ைத
அபவிக் ம் . இன் ைறய ேதவன் மட்  ேம வத்தண்ணீர ின்
ஊற் ற ாவார், ேதவன் மட்  ேம மனிதைடய இன் பத்ற் க ாக
எப் ேபாம் ரக்ம் ஊற்ைறக் ெகாண்டவர், ேம ம் ஜனங் கள்
வந்  அவைரச் சார்ந்  இப் பார்கள் . ேதவைடய ெசயல் கள்
ெவளிப் பத்தப் பட் , ேதவன் மைமைய அைடம் காலமாக
அ இக் ம் : பிரபஞ் சம் வம் உள் ள அைனத்  ஜனங்
கம் இந் த க் ப் பிட் ச் ெசால் ல யாத “மனிதைன”
வணங் வார்க ள் . அ  ேதவ ைடய மைமயின் நாளாக
இக்க ாதா? ஒ நாள் , பைழய ேபாதகர்கள் வத்தண்ணீர ின்
ஊற் ந்  தண்ணீை ரத் ேத தந் கைள அப் வார்கள் .
அவர்க ள் யவர்க ளாக இப் பார்க ள் , ஆனா ம் தாங் கள்
தாழ் வாகப் பார்த்த இந் த நபைர வணங் க அவர்கள் வவார்
கள் . அவர்கள் தங் கள் வாயால் அவைர ஒப் க்ெகாள் வார்கள் ,
மனதால் அவைர நம் வார்கள் —இ ஓர் அைடயாளம் ஆச்
சரியம் அல் லவா?  ராஜ் யம் சந்ேதாஷப் பம் நாள்
ேதவைடய மைமயின் நாளாக இக்ம் , ேம ம் உங் களி
டம் வந்  ேதவைடய நற்ெசய் ையப் ெபபவர் ேதவனால்
ஆர்வ க் க ப் பவார், அவ் வா ெசய்  ம் நாகம் ஜனங் க
ம் ேதவனால் ஆர்வ க் க ப் பட்  பராமரிக் க ப் பவார்க ள் .
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எர்க ாலத்  ன் ேபாக்  இவ் வா இக்  ம் : ேதவ ைடய
வாயிந்  ேபச்க்கைளப் ெபபவர்கக் யில் நடக்க
ஒ பாைத இக்ம் மற்ம் அவர்கள் வணிகர்களாக அல் ல
விஞ் ஞானிகளாக, அல் ல கல் வியாளர்களாக அல் ல ெதா
லபர்களாக இந்தா ம் , ேதவைடய வார்தை
் தகள் இல் லா
தவர்கக் ஓர் அ ட எத்  ைவப் ப கனமானதாக
இக்  ம் மற்  ம் அவர்க ள் ெமய் யான வைய நாடக் கட்
டாயப் பத்த ப் பவார்கள் . இதன் ெபாள் தான் , “சத்யத்த ால்
நீ ங் கள் உலகம் வம் நடப் பீரக
் ள் ; சத்  யம் இல் லாமல் ,
நீ ங் கள் எங் ம் ெசல் ல யா” என்பதாம் . உண்ைமகள்
பின்வமா உள் ளன: ேதவன்  பிரபஞ் சத் ற்  ம் கட் ட
ைளயிட மற்  ம் மனிதலத்ைத ஆள, ெஜயம் ெகாள் ள இந் த
வையப் (அதாவ அவைடய வார்தை
் தகள் அைனத்ைதம்
க்ற) பயன் பத்  வார். ேதவன் ெசயல் பம் வைற
களில் ஒ ெபரிய மாற் ற ம் உண்டாக ஜனங் கள் எப் ேபாம்
எர்பார்க
் றார்கள் . ெதளிவாகச் ெசால் வதானால் , ேதவன் ஜனங்
கைளக் கட் ப் பத் வ வார்தை
் தகளின் ¤லம் தான் , ேம ம்
நீ ெசய் ய விம் பினா ம் விம் பவில் ைல என் றா ம் அவர்
ெசால் வைத நீ ெசய் ய ேவண் ம் . இ  ஒ றநிைலயான
உண் ைமயாம் . எல் ேலாரா ம் ழ் ப் பயப் பட ேவண் ய
ஒன் றாம் , எனேவ, இ தவிர்க்கயாதம் , எல் ேலாக்ம்
ெதரிந்த ம் ஆம் .
பரித்த ஆவியானவர் ஜனங் கக் ஓர் உணர்ைவத் த
றார். ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் பத்த பிற, ஜனங் கள்
தங் கள் இதயங் களில் உையம் சமாதானத்ைதம் உணர்
றார்க ள் , அேத ேநரத்  ல் , ேதவ ைடய வார்தை
் தகைளப்
ெபறாதவர்க ள் ெவ ைமயாக உணர் றார்க ள் . ேதவ ைடய
வார்தை
் தகளின் வல் லைம இதான் . ஜனங் கள் ேதவைடய
வார்தை
் தகைளப் பக் க ேவண் ம் , பத் த பிற அவர்க ள்
சத்வம் ெபறார்கள் , மற்ம் அைவ இல் லாமல் அவர்களால்
இக்க யா. அ, ஜனங் கள் அபின் எப் பைதப் ேபான்
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றதாம் . அ அவர்கக் ப் ெபலைனத் தற, அ இல்
ைலெயனில் , அவர்க ள் அதன் வல் லைம வாய் ந் த ஈர்ப்ைப
உணர்றார்கள் , அவர்கக் எந்தப் ெபலம் இல் ைல. இன்
ைறய ஜனங் கள் மத்யில் இ ேபான்ற ேபாக்தான் இக்
ற. ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் பப் ப ஜனங் கக் ப்
ெபலைனத் தற. அவர்க ள் அவற் ைறப் பக் க வில் ைல
என்றால் , அவர்கள் மந் த மாக உணர்றார்கள் , ஆனால் அவற்
ைறப் பத்த பிற, அவர்கள் உடனயாகத் தங் கள் “வியாப்
பக்ைககளிந் ” எறார்கள் . இ யில் அகாரத்ைதப்
பயன்பத்  ம் ேதவைடய வார்தை
் தம் , ேதவன் யில்
ஆைக ெசய் வதாம் . லர் ெவளிேயற விம் றார்க ள்
அல் ல ேதவைடய ரிையயில் ேசார்ந்விறார்கள் . எப் ப
இந் த ா ம் , ேதவைடய வார்தை
் தகளிந்  அவர்களால்
தங் கைள பிரிக் க யா; அவர்கள் எவ் வள பலவீனமாக
இந்தா ம் , அவர்கள் ேதவைடய வார்தை
் தகளின் ப வாழ
ேவண்ம் மற்ம் அவர்கள் எவ் வள கலகக்காரர்களாக இந்
தா ம் , ேதவைடய வார்தை
் தகைள விட்  ெவளிேயற அவர்
கள் ணிவல் ைல. ேதவ ைடய வார்தை
் தகள் உண்ைமயி
ேலேய அவற்  ன் வல் லைமையக் காட் ம் ேபா, ேதவன்
ஆைக ெசய்  அகாரத்ைதப் பயன் பத்  றார்; இப் பத்
தான் ேதவன் ெசயல் பறார். ெமாத்த த் ல் எப் பயிந் த ா
ம் , இ ேதவன் ரிைய ெசய் ம் வைறயாம் , ேம ம்
யாம் அைத விட் விட யா. ேதவைடய வார்தை
் தகள்
எண்ணற் ற வீகளில் பரம் . அைனவக் ம் அைவ ெதரிய
வம் மற்ம் அதன்பின் தான் அவைடய ரிைய பிரபஞ் சம்
வம் பரம் . அதாவ, ேதவைடய ரிைய  உல
கத் ம் பரவ ேவண்ம் என் றால் , அவைடய வார்தை
் தகள்
பரப் பப் பட ேவண் ம் . ேதவ ைடய மைமயின் நாளில் ,
ேதவைடய வார்தை
் தகள் அவற் ன் வல் லைமையம் அ
காரத் ைதம் காண் பிக்  ம் . ஆகாலம் தல் இன்  வைர
ெசால் லப் பட் ட அவைடய வார்தை
் தகள் ஒவ் ெவான் ம் நிைற
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ேவம் , அ நடக்ம் . இவ் வா, யில் ேதவக் மைம
இக்ம் —அதாவ, அவைடய வார்தை
் தகள் யில் ஆைக
ெசய்  ம் . ேதவைடய வாயிந்  ேபசப் பம் வார்தை
் தக
ளால் ன் மார்க் க ர் அைனவம் ட் க் க ப் பவார்க ள் , நீ 
மான்கள் அைனவம் அவைடய வாயிந்  ேபசப் பம்
வார்தை
் தகளால் ஆர்வ க் க ப் பவார்கள் , அவைடய வாயி
ந்  ேபசப் பம் வார்தை
் தகளால் அைனவம் ஸ் தாபிக்
கப் பட்  ைமயாக் க ப் பவார்கள் . அவர் எந் த அைடயா
ளங் கைளம் அசயங் கைளம் ெவளிப் பத்த மாட் டார். அவ
ைடய வார்தை
் தகளால் அைனத் ம் நிைறேவ ம் . அவ
ைடய வார்தை
் தகள் உண்ைமகைள உவாக் ம் . யி ள் ள
ஒவ் ெவாவம் ேதவைடய வார்தை
் தகைளக் ெகாண்டா
வார்க ள் , அவர்க ள் ெபரியவர்க ளாக இந் த ா ம் , ழந் ைதக
ளாக இந் த ா ம் , ஆண் , ெபண் , வயதானவர்க ள் அல் ல
இைளஞர்கள் என யாராக இந் த ா ம் ேதவைடய வார்த்
ைதகளின் ழ் அைனவம் தங் கைள ஒப் க்ெகாப் பார்கள் .
ேதவ ைடய வார்தை
் தகளான மாம் சத்  ல் ெவளிப் பம் ,
யி ள் ள ஜனங் கள் வாழ் நாள் வம் அைதத் ெதளிவாக
உயிேராட் டைடயதாய் ப் பார்க் க அ மக்  ற. இ ேவ
வார்தை
் த மாம் சமாக மாவதன் ெபாள் ஆம் . “வார்தை
் த
மாம் சமாக மாற” என் ற உண்ைமைய நிைறேவற்  வதற்
காக ேதவன் தன் ைமயாக க்  வந் ள் ளார், அதாவ ,
அவைடய வார்தை
் தகள் மாம் சத்  ந்  ெவளிவம் ப
அவர் வந் க்றார் (பைழய ஏற் பாட் ல் ேமாேசயின் காலத்
ைதப் ேபால, ேதவைடய சத்தம் வானத்ந்  ேநரயாக
ெவளியிடப் படா). அதன் பிற, அவைடய வார்தை
் தகள்
அைனத்  ம் ஆயிர வட அரசாட்  யின் கத்  ல் நிைறேவ
ம் . அைவ மனிதைடய கண்கக் ன் பாகத் ெதரிம்
உண்ைமகளாக மாம் , ேம ம் ஜனங் கள் தங் கள் கண்கைளப்
பயன் பத்  தளம் ஏற் றத் த ாழ்  இல் லாமல் அதைனப்
பார்ப் பார்கள் . இ ேதவைடய மவின் க உயர்ந் த
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அர்தத
் மாம் . அதாவ, ஆவியின் ரிைய மாம் சத்ன் ¤லமாக
ம் , வார்தை
் தகள் ¤லமாகம் நிைறேவற்றப் பற. இதான்
“வார்தை
் த மாம் சமாற” மற்  ம் “மாம் சத்ல் வார்தை
் தயின்
ேதாற் ற ம் ” என் பதன் உண்ைமயான அர்த் த மாம் . ேதவனால்
மட் ேம ஆவியின் த்தத்ைதப் ேபச ம் . மாம் சத்ல் உள் ள
ேதவன் மட்  ேம ஆவியின் சார்ப ாகப் ேபச ம் . ேதவ
ைடய வார்தை
் தகள் மவான ேதவனில் ெதளிவாக் க ப் ப
ன் றன, மற் ற அைனவேம அவற் ற ால் வநடத் த ப் ப
றார்கள் . யாக் ம் விவிலக் இல் ைல, அைவ அைனத்  ம்
இந்த எல் ைலக்ள் உள் ளன. இந்த ேபச்க்களிந்  மட் ேம
ஜனங் கள் விப் ணர் ெபற ம் . இவ் வா ெபறாதவர்
கள் பரேலாகத்ந்  ேபச்க்கைளப் ெபற ம் என் 
நிைனத் த ால் அவர்க ள் பகல் கன காண்றார்க ள் என் பதா
ம் . ேதவைடய மவின் மாம் சத்ல் நி´பிக்க ப் பட் ட
அகாரம் இ தான் , அைனவைரம்  நம் பிக்ைகடன்
விவாக் க ைவக் ற. கம் மப் பிற்  ரிய வல் நர்கள்
மற்  ம் மதப் ேபாதகர்க ள் ட இந் த வார்தை
் தகைளப் ேபச
யா. அவர்கள் அைனவம் அவற்  ன் ழ் ழ் ப் பந் 
க்க ேவண்ம் மற்ம் அவர்கள் யாம் மற்ெறான் ைறத் ெதாடங் க
யா. ேதவன் பிரபஞ் சத்ைத ெஜயிக் க வார்தை
் தகைளப்
பயன்பத்வார். அவைடய மவின் மாம் சத்ல் அல் ல,
ஆனால் , மாம் சமான ேதவைடய வாயிந்  வம் ேபச்
க் கைளப் பயன் பத்  வதன் ¤லம்  பிரபஞ் சத் ள் ள
எல் லா ஜனங் கைளம் ெஜயிக்க அவர் இைதச்ெசய் வார். இேவ
மாம் சமான வார்தை
் தயாம் , இேவ மாம் சம் வார்தை
் தயாகத்
ேதான்வதாம் . ஒேவைள, மனிதர்கக் , ேதவன் அகக்
ரிைய ெசய் யவில் ைல என் ப ேபாலத் ேதான் ற. ஆனால்
ேதவன் அவைடய வார்தை
் தகைள உச்ச ரிப் பைதத் தவிர
ேவெறான் ம் ெசய் ய ேவண் யல் ைல. அவர்கள் ைம
யாக அவைர நம் வார்கள் , அவக்ப் பயபக்ெகாள் வார்கள் .
உண்ைமகள் இல் லாமல் , ஜனங் கள் ச்ச றார்கள் , கத் 
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றார்கள் ; ேதவைடய வார்தை
் தகளால் , அவர்கள் அைம
யாறார்கள் . ேதவன் நிச்சயமாக இந்த உண்ைமைய நிைறேவற்
வார், ஏெனன் றால் இ, நீ ண்ட காலமாக ேதவனால் நி
வப் பட் ட ட் டம் ஆம் : யில் வார்தை
் தைடய வைக
யின் உண்ைமைய நிைறேவற்  வதாம் . உண்ைமயில் , நான்
விளக் க ேவண் ய அவயல் ைல, ஆயிர வட அரசாட் 
யின் வைகயான யில் ேதவ ைடய வார்தை
் தகளின்
வைகயாம் . பரேலாகத்ந்  ய எசேலன் இறக்
கமான, மனிதர்களிைடேய விக் கம் , மனிதைடய ஒவ்
ெவா ெசய டம் , அவன உள் ளார்ந் த எண்ணங் கடன்
ைண ெசய் ய ம் வந் த ேதவைடய வார்தை
் தகளின் வ
ைகயாம் . இ ேதவன் நிைறேவற்ம் ஓர் உண்ைமம் ஆம் .
இேவ ஆயிர வட அரசாட் யின் அழ ஆம் . இ ேதவன்
வத் த ட் டம் ஆம் : அவைடய வார்தை
் தகள் ஆயிரம்
ஆண்கக் யில் ேதான்ம் . அைவ அவைடய ெசயல்
கள் அைனத்ைதம் ெவளிப் பத்  ம் , யில் அவர் ெசய் த
எல் லா ரிையகைளம் நிைற ெசய் ம் , அதன் பிற மனித
லத்ன் இந்த நிைல க் வம் .

நைடைற ேதவம் ேதவன்தான் என்பைத
நீ ங் கள் அ ந் ெகாள் ள ேவண்ம்
நைடைற ேதவைனப் பற்  உங் கக் என் ன ெதரிம் ?
ஆவி, ஆள் தத்வம் மற்ம் வார்தை
் த ஆயவற்னால் ஆனவர்
தான் நைடைற ேதவன் . இதான் நைடைற ேதவன் என்
பதற் க ான உண்ைமயான அர்த் த மாம் . நீ ங் கள் அவைடய
ஆள் த் த த்  வத்ைத மட்  ேம அந்  ந் த ால் , ேம ம் நீ ங் கள்
அவைடய பழக்கவழக்கங் கைளம் ஆைமையம் அந்
ந் , ஆவியின் ரிையேயா, ஆவி மாம் சத்ல் என் ன ெசய் ம்
என்பைதேயா அயவில் ைல என் றால் , ேம ம் நீ ங் கள் ஆவியின்
¡ம் , வார்தை
் தயின் ¡ம் மட் ேம கவனம் ெச த், ஆவிக்
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ன் பாக மட்  ேம ெஜபம் ெசய்  நைடைற ேதவக்ள்
உள் ள ேதவைடய ஆவியின் ரிையைய அயவில் ைல என்
றால் , நீ ங் கள் நைடைற ேதவைன அயவில் ைல என் ப
ைதேய இ காட் ற. நைடைற ேதவைனப் பற்ய அ
என் றால் அவைடய வார்தை
் தகைள அந்  ெகாள் வ ம்
அபவிப் பமாம் , ேம ம் பரித்த ஆவியின் ரிையயின்
விகைளம் ெகாள் ைககைளம் மற்  ம் ேதவைடய ஆவி
மாம் சத்ல் எவ் வா ரிைய ெசய் ற என் பைதம் ரிந் 
ெகாள் வ மாம் . மாம் சத்  ல் ேதவ ைடய ஒவ் ெவா ரி
ையம் ஆவியினால் ஆைக ெசய் யப் பற என்பைதம் ,
அவர் ேபம் வார்தை
் தகள் ஆவியின் ேநர ெவளிப் பா என்
பைதம் அந்  ெகாள் வம் இல் அடங் ம் . ஆகேவ, நைட
ைற ேதவைன அந் ெகாள் ள, மனிதத் தன் ைமயி ம் ெதய்
வீக த் தன் ைமயி ம் ேதவன் எவ் வா ரிைய ெசய் றார்
என் பைத அந்  ெகாள் வ  கம் அவயமாம் . ஆதலால் ,
இ ஆவியின் ெவளிப் பாகடன் ெதாடர்ைடயதாக இக்
ற, இதன்¤லம் எல் லா மக்கம் ஈபன் றனர்.
ஆவியின் ெவளிப் பாகளின் அம் சங் கள் எைவ? லேநரங்
களில் ேதவன் மனிதத் தன்ைமயி ம் , லேநரங் களில் ெதய்
வீக த் தன் ைமயி ம் ரிைய ெசய் றார், ஆனால் இரண் 
சந் த ர்ப் பங் களி ம் ஆவிேய கட் டைளயிற. மக் கக்ள்
இக்ம் ஆவி எவாக இந்தா ம் , அவர்களின் ெவளிப் ற
ெவளிப் பா இதான். ஆவி இயல் பாகேவ ரிைய ெசய் ற,
ஆனால் ஆவியினால் அவைடய வ நடத் த க் இரண்
பகள் உள் ளன: ஒ ப மனிதத் தன் ைமயில் அவர் ெசய் த
ரிைய, மற்ெறான் ெதய் வீகத் தன்ைமயின் ¤லம் அவர் ெசய் த
ரிைய. நீ ங் கள் இைதத் ெதளிவாக அந் ெகாள் ள ேவண்ம் .
ஆவியின் ரிைய ©ழ் நிைலக் ஏற் ப மாபற: அவ
ைடய மனிதக் ரிையேதைவப் பம் ேபா, ஆவி இந்த மனிதக்
ரிையைய வநடத்  ற, அவைடய ெதய் வீகக் ரிையத்
ேதைவப் பம் ேபா, அைதச் ெசய் ய ெதய் வீகத் தன் ைம ேநர
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யாகத் ேதான் ற. ேதவன் மாம் சத்  ல் ரிைய ெசய் 
மாம் சத்  ல் ேதான் வதால் , அவர் மனிதத் தன் ைம மற்  ம்
ெதய் வ ீக த் தன் ைம இரண் ம் ரிைய ெசய் றார். மனிதத்
தன் ைமயில் அவர ரிைய ஆவியால் வநடத்த ப் பற,
ேம ம் மக்களின் மாம் ச ேதைவகைளப் ர்த் ெசய் வதற்ம் ,
அவடன் தங் கள் ஈபாட் ைட எளிதாக்  க் ெகள் வதற்  ம் ,
ேதவடய யதார்தத
் த்ைதம் பாவத்ைதம் காண அவர்கைள
அமப் பதற்ம் , ேதவைடய ஆவி மாம் சத்ல் வந் , மனி
தர் மத்யில் மனிதடன் ேசர்ந்  வாழ் வைதம் , மனிதடன்
ஈபவைதம் காண அவர்கைள அமப் பதற் ம் மனிதத்
தன் ைமயில் அவர ரிைய ெசய் யப் பற. மக்களின் வாழ் க்
ைகைய வழங் வதற் ம் , மக்கைள எல் லாவற் ம் ேநர்மைற
யான பக் க த்  ந்  வநடத்  வதற்  ம் , மக் க ளின் மனநி
ைலைய மாற்  வதற்  ம் , மாம் சத்ல் ஆவியின் ேதாற் றத்ைதக்
காண அவர்கைள உண்ைமயிேலேய அமப் பதற்ம் ெதய் வீ
கத்தன்ைமயில் அவர ரிைய ெசய் யப் பற. க்யமாக,
மனிதனின் வாழ் க்ைகயில் வளர்ச 
் யான ெதய் வ ீக த் தன் ைம
யில் ேதவ ைடய ரிைய மற்  ம் வார்தை
் தகளின் ¤லம்
ேநரயாக ெபறப் பற. ெதய் வ ீக த் தன் ைமயில் ேதவனின்
ரிையைய மக்கள் ஏற்  க் ெகாண்டால் மாத் ரேம, அவர்கள்
தங் கள் மனநிைலயில் மாற் ற ங் கைள அைடய ம் , அப்
ேபா தான் அவர்கள் தங் கள் ஆவியில் நிரம் பியிக் க 
ம் ; ேம ம் , மனிதத் தன் ைமயில் ேதவ ைடய ேமய் ப் பர்
பணி, ஆதர மற்  ம் மனிதத் தன் ைமயில் உததல் ேபான் ற
ரிையகள் ெசய் ய ப் பட் ட ால் மட்  ேம ேதவைடய ரிைய
யின் பலன்கைள ைமயாக அைடய ம் . இன்  ேபசப்
பம் நைடைற ேதவன் தாேம மனிதத் தன் ைமயி ம் ெதய்
வீகத் தன்ைமயி ம் ரிைய ெசய் றார். நைடைற ேதவனின்
ேதாற் றத்ன் ¤லம் , அவைடய வழக் க மான மனிதப் பணி
மற்ம் வன் மற்ம் அவைடய  ெதய் வீகப் பணி ஆ
யைவ நிைறேவற் ற ப் பன் றன. அவர மனிதத் தன்ைமம்
158

நைடைற ேதவம் ேதவன்தான் என்பைத நீ ங் கள் அந் ெகாள் ள ேவண்ம்

ெதய் வீகத் தன் ைமம் ஒன் றாக இைணக்கப் பன் றன, இரண்
ன் ரிையம் வார்தை
் தகளால் நிைறேவற் ற ப் பன் றன;
மனிதத் தன்ைமயினா ம் அல் ல ெதய் வீகத் தன் ைமயினா ம்
அவர் வார்தை
் தகைள உர்க
் றார். ேதவன் மனிதத் தன்ைமயில்
ரிைய ெசய் ம் ேபா, அவர் மனித ெமாையப் ேபறார்,
இதனால் மக்கள் அைத அந் ெகாள் ளம் ரிந் ெகாள் ளம்
ம் . அவைடய வார்தை
் தகள் ெதளிவாகப் ேபசப் பன்
றன, ரிந்  ெகாள் வதற்  எளிதாக இக் ன் றன, அவற் ைற
எல் லா மக்கக்ம் ெகாக்கலாம் ; மக்கள் அள் ளவர்களாக
இந் த ா ம் அல் ல ைறவாக பத்  ந் த ா ம் , எல் ேலா
ேம ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் ெபற ம் . ெதய் வக
ீ த்
தன்ைமயில் ேதவைடய பணியான வார்தை
் தகள் ¤லமாக
ெசய் யப் பற, ஆனால் அ லாக்யம் வம் நிைறந்த
தாக இக்ற, அ மனித ந்தைனகக் அப் பாற்பட் ட ,
அ மனித விப் பங் கடன் ெதாடர்ப ில் லாத, அ மனித
வரம் களற் ற , அ எந் தெவா சாதாரண மனிதனின் எல்
ைலக்  ம் ெவளிேய உள் ள; அ  மாம் சத்  ல் ேமற் ெகாள்
ளப் பற, ஆனால் அ ஆவியின் ேநர ெவளிப் பாடாக
இக்ற. மனிதத் தன்ைமயில் ெசய் யப் பம் ேதவனின் ரி
ையைய மாத்ரேம மக்கள் ஏற்க் ெகாண்டால் , அவர்கள் தங்
கைள ஒ ப் பிட் ட வரம் பிற்ள் அைடத் க் ெகாள் வார்கள் ,
இதனால் அவர்க க்  ள் ஒ ய மாற் ற மாவ  ஏற் ப ட
ேவண்ெமன்றால் நீ ண்ட கால சரிகட் தல் , த்கரிப்  மற்
ம் ட் ைச ஆயைவ ேதைவப் பம் . ஆனா ம் , பரித் த
ஆவியின் ரிைய அல் ல பிரசன் னம் இல் லாமல் , அவர்கள்
எப் ேபாம் தங் கள் பைழய வகக்ேக ம் பிச் ெசல் வார்கள் ;
ெதய் வீக க் ரிைய ¤லமாக மாத்  ரேம இந் த மாபாக
ைளம் ைறபாகைளம் சரிெசய் ய ம் , அப் ேபாதான்
மக்கைளப் பரிரணமாக்க ம் . ெதாடர்ச
் யான சரிகட் தல்
மற்  ம் த்  கரிப் க்  ப் பலாக, அைனத்  க் ைறபாக
ைளம் சரிெசய்  ம் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்  தல் , மக் க
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ளின் ஒவ் ெவா நிைலையம் ெவளிப் பத்  ம் வார்தை
் தக
ைளப் பயன் பத் தல் , அவர்க ைடய வாழ் க்ைகையம் ,
அவர்கைடய ஒவ் ெவா ெசால் ைலம் ெசயைலம் வந
டத்  ம் மற்  ம் அவர்கைடய ேநாக் க ங் கைளம் ஊக் க ங் க
ைளம் ெவளிப் பத்  ம் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்  தல்
ேபான்ற ேநர்ம ைறயான வைறகேள ேதைவப் பன் றன.
இதான் நைடைற ேதவனின் உண்ைமயான பணியாம் .
ஆகேவ, நைடைற ேதவடனான உங் கள் அªைறயில் ,
நீ ங் கள் அவைடய மனிதத் தன் ைமக்  ன் பாக அவைர
அங் கரித்  , ஏற்  க் ெகாண் உங் கைள உடனயாக ஒப் க்
ெகாக்க ேவண்ம் , ேம ம் அவைடய ெதய் வீகக் ரிையக
ைளம் வார்தை
் தகைளம் நீ ங் கள் ஏற்க் ெகாண் ழ் ப் பய
ேவண்ம் . மாம் சத்ல் ேதவனின் ேதாற் ற ம் என் றால் ேதவ
ைடய ஆவியின் அைனத்  ரிையகம் வார்தை
் தகம் அவ
ைடய சாதாரண மனிதத் தன் ைம ¤லமாகம் , அவைடய
மனித அவதாரம் எத்த மாம் சத்ன் ¤லமாகம் ெசய் ய ப் ப
ன்றன என் அர்த்த மாம் . ேவ வார்தை
் தகளில் வ
தானால் , ேதவைடய ஆவி ஒேர ேநரத்ல் அவைடய மனிதக்
ரிையைய வநடத்  றார் மற்  ம் மாம் சத்  ல் ெதய் வ ீக க்
ரிைய ெசய் றார், ேம ம் ேதவைடய மனித அவதாரத்ல்
நீ ங் கள் மனிதனில் ேதவைடய ரிைய மற்  ம் அவைடய
 ெதய் வ ீக க் ரிைய இரண்ைடம் காணலாம் . இதான்
மாம் சத்ல் நைடைற ேதவனின் ேதாற் றத்ன் உண்ைமயான
க் யத்  வம் ஆம் . உங் களால் இைதத் ெதளிவாகக் காண
ந் த ால் , உங் களால் ேதவனின் ெவவ் ேவ  பகைள
இைணக்க இய ம் ; ெதய் வீகத்ல் அவர் ெசய் த ரிையடன்
ேதைவயற் ற க்யத்  வத்ைத இைணப் பைத நீ ங் கள் நித்
விவீரக
் ள் , ேம ம் மனிதனில் அவர் ெசய் த ரிையையத்
ேதைவயற் ற நிராகரிப் டன் பார்ப் பைத நீ ங் கள் நித்  வி
வீரக
் ள் , ேம ம் நீ ங் கள் வரம்  ¡ய நிைலக் ச் ெசல் லேவா,
எந் த மாற்  ப் பாைதகைளம் ேதர்நெ
் தக் கேவா மாட் §ர்கள் .
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ஒட் ெமாத் த மாக, நைடைற ேதவன் என் பதற்  அர்த் த ம்
என் னெவன்றால் , ஆவியால் வகாட் டப் பட் டப, அவைடய
மனித மற்  ம் அவைடய ெதய் வ ீக க் ரிையயான அவ
ைடய மாம் சத்ன் ¤லம் ெவளிப் பத்தப் பற, இதன் ¤லம்
அவர் ெவளிப் பைடயானவர் மற்ம் வள் ளவர், நிஜமானவர்
மற்ம் உண்ைமயானவர் என் பைத மக்களால் காண இய ம் .
மனிதத் தன்ைமயில் ேதவைடய ஆவியின் ரிையயான
மாம் தன்ைமகைளக் ெகாண்ள் ள. மனிதத் தன் ைமையப்
பரிரணமாக்வதன் ¤லம் , ஆவியின் வநடத்தைலப் ெபற
அவர் தன மனிதத் தன்ைமையச் ெசயல் பத்  றார், அதன்
பிற அவைடய மனிதத் தன்ைமயான ச்ச ைபகைள
உவாக் க ம் வ நடத் த ம் ற. இ  ேதவ ைடய
சாதாரண ரிையயின் ஒ ெவளிப் பாடாம் . ஆகேவ, மனிதத்
தன்ைமயில் ேதவைடய ரிையயின் ெகாள் ைககைள நீ ங் கள்
ெதளிவாகக் காண மானால் , மனிதத் தன் ைமயில் ேதவ
ைடய ரிையகள் த் த கத் க் க ள் உங் களிடம் இக் க
யா. ேவ  எவாக இந் த ா ம் , ேதவ ைடய ஆவி
தவறாக இக்க யா. அவர் சரியானவர், மாசற்றவர்; அவர்
எைதம் தவறாக ெசய் வ ல் ைல. ெதய் வ ீக க் ரிைய என் ப
மனிதத் தன்ைமயின் க் இல் லாமல் , ேதவைடய த்
தத்ன் ேநர ெவளிப் பாடாம் . இ பரிரணத்ற் உள் ளா
கா, ஆனால் ஆவியிந்  ேநரயாக வற. இப் பிம் ,
உண் ைம என் னெவன் றால் அவைடய சாதாரண மனிதத்
தன்ைம காரணமாக அவரால் ெதய் வ ீக த் தன் ைமயில் ரிைய
ெசய் ய ம் ; இ ைறவான ெதய் வீகத் தன் ைம அல் ல, இ
ஒ சாதாரண மனிதனால் ெசய் யப் பவ  ேபாலத் ேதான்
ற. ேதவன் க்  யமாக ேதவ ைடய வார்தை
் தகைள
மாம் சத்ன் ¤லமாக ெவளிப் பத் வதற்காகம் ேதவைடய
ஆவியின் ரிையைய மாம் சத்ன் ¤லம் நிைறேவற் வதற்கா
கம் பரேலாகத்ந்  க் வந்தார்.
இன், நைடைற ேதவைனப் பற்  ய மக் களின் அ
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ஒதைலப் பட் சமாகேவ இக்ற, ேம ம் மனித அவதாரத்ன்
க்யத் வத்ைதப் பற் ய அவர்களின் ரிதல் இன்ம் கக்
ைறவாகேவ உள் ள. ேதவைடய மாம் சத்ன் ெபாட்  ,
ேதவைடய ஆவிைய க அகமாக உள் ளடக் யிப் பைத
ம் , அவர் கம் ெசல் வச் ெசப் பானவர் என் பைதம் அவ
ைடய ரிைய மற் ம் வார்தை
் தகளின் ¤லம் மக்கள் பார்க்
றார்கள் . இ எவ் வா இப் பிம் , ேதவைடய சாட் யம்
இ யில் ேதவ ைடய ஆவியிந்  வற: ேதவன்
மாம் சத்ல் என்ன ெசய் றார், அவர் எந்தக் ெகாள் ைககள் ¤லம்
ெசயல் பறார், அவர் மனிதத் தன் ைமயில் என் ன ெசய் றார்,
அவர் ெதய் வக
ீ த் தன் ைமயில் என்ன ெசய் றார். மக்கக் இ
த்த அ இக்க ேவண்ம் . இன் , உங் களால் இவைர
ெதாெகாள் ள ற, ஆனால் உண் ைமயில் நீ ங் கள்
ஆவிையத் ெதாெகாள் ³ர்கள் , ேதவைடய மனித அவ
தாரம் த்  த் தங் கள் அவில் கைடயாக மக்கள் அைடய
ேவண்ய காரியம் இதான் : மாம் சத்ன் ¤லமாக ஆவியின்
இயல் ைப அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் , மாம் சத்  ல் ஆவியின்
ெதய் வ ீக க் ரிையையம் மாம் சத்ல் மனித ரிையையம்
அந் ெகாள் ள ேவண்ம் , மாம் சத்ல் ஆவியின் எல் லா வார்த்
ைதகைளம் வாக்  கைளம் ஏற்  க் ெகாள் ள ேவண் ம் ,
ேதவ ைடய ஆவி மாம் சத் ைத எவ் வா வ நடத்  ற
என் பைதம் , மாம் சத்  ல் அவைடய வல் லைம எவ் வா
ெவளிப் பற என் பைதம் காண ேவண்ம் . மனிதன் மாம்
சத்ன் ¤லம் பரேலாகத் ள் ள ஆவிைய அந் ெகாள் றான்
என்  தான் ெசால் ல ேவண்ம் ; மனிதர்கள் மத்யில் நைட
ைற ேதவனின் ேதாற் ற ம் மக் களின் எண்ணங் களில் உள் ள
ெதளிவற் ற ேதவைன நீ க் ள் ள. மக் கள் நைடைற ேதவ
ைனத் ெதாெகாள் வ  அவர்கள் ேதவக்க் ழ் ப் பவைத
அகரித் ள் ள, ேம ம் , மாம் சத்ல் ேதவைடய ெதய் வீகக்
ரிையயின் ¤லமாகம் , மாம் சத்  ல் அவைடய மனிதக்
ரிையயின் ¤லமாகம் , மனிதன் ெவளிப் பாட் ைடப் ெப
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றான், வநடத் த ப் பறான், ேம ம் மனிதனின் வாழ் க்ைக
மனநிைலயில் மாற்றங் கள் ஏற்பன் றன. இதான் மாம் சத்ல்
ஆவி வவதன் உண்ைமயான அர்தத
் மாம் , இதன் க்யமான
ேநாக்கம் என்னெவன்றால் மக்கள் ேதவடன் இைணந் ெசயல்
படலாம் , ேதவைன நம் பலாம் , ேதவைனப் பற் ய அைவப்
ெபறலாம் என்பதாம் .
க்யமாக, நைடைற ேதவைனப் பற்  மக்கள் என் ன
மனப் பான் ைமையக் ெகாண்க்க ேவண்ம் ? மனித அவதா
ரம் , மாம் சத்ல் வார்தை
் தயின் ேதாற்றம் , மாம் சத்ல் ேதவனின்
ேதாற்றம் , நைடைற ேதவனின் ெசயல் கள் ேபான் றைவ பற்
உங் கக் என்ன ெதரிம் ? இன்ைறய விவாதத்ன் க்ய
தைலப் கள் எைவ? மனித அவதாரம் , மாம் சத்ல் வார்தை
் த
யின் வைக, மற்  ம் மாம் சத்  ல் ேதவ ைடய ேதாற் ற ம்
அைனத்  ம் ரிந்  ெகாள் ளப் பட ேவண் ய பிரச் ைனகளா
ம் . உங் கள் அந் தஸ் ன் அப் பைடயி ம் , காலகட் டத்  ன்
அப் பைடயி ம் நீ ங் கள் இந் த ப் பிரச்ச ைனகைளப் பப் ப
யாக ரிந்  ெகாள் ளம் , உங் கள் வாழ் க்ைக அ பவத்  ல்
அவற் ைறப் பற் ய ெதளிவான அைவப் ெபறம் ேவண்ம் .
ேதவைடய வார்தை
் தகைள மக்கள் அபவிக்ம் ைறம்
மாம் சத்ல் ேதவைடய வார்தை
் தகளின் ேதாற் றத்ைத அவர்
கள் அந்ெகாள் ம் ைறம் ஒன்றாம் . ேதவைடய வார்த்
ைதகைள மக்கள் எவ் வள அகமாக அபவிக்றார்கேளா,
அவ் வள அகமாக அவர்கள் ேதவைடய ஆவிையம் அ
வார்கள் ; ேதவைடய வார்தை
் தகைள அபவிப் பதன் ¤லம் ,
மக்கள் ஆவியின் ரிையயின் ெகாள் ைககைளப் ரிந் ெகாண்,
நைடைற ேதவைன அந் ெகாள் றார்க ள் . உண்ைமயில் ,
ேதவன் மக் க ைளப் பரிரணமாக்  , அவர்க ைள ஆதாயப் ப
த்  ம் ேபா, அவர் நைடைற ேதவைடய ெசயல் கைள
அவர்கக் த் ெதரியப் பத்  றார்; அவர் மனித அவதாரத்
ன் உண்ைமயான க் யத்  வத்ைத மக் கக் க் காண்பிப்
பதற் க ாகம் , ேதவ ைடய ஆவி உண்ைமயில் மனிதக் 
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ன் பாக ேதான் யிப் பைதக் காண் பிப் பதற் க ாகம் நைட
ைற ேதவ ைடய ரிையைய அவர் பயன் பத்  றார்.
மக் க ள் ேதவனால் ஆதாயப் பத் த ப் பட்  , பரிரணமாக் க ப்
பம் ேபா, நைடைற ேதவனின் ெவளிப் பாகள் அவர்
கைள ெவன்ள் ளன; நைடைற ேதவைடய வார்தை
் தகள்
அவர்கைள மாற்ள் ளன, அவைடய ெசாந்த வைன அவர்
கக்ள் த்ள் ளன, அவர் என் னவாக இக்றார் (அவர்
மனிதத் தன்ைமயில் என் னவாக இக் றார் அல் ல ெதய் வ ீ
கத்தன்ைமயில் என் னவாக இக்றார்) என் பைதக் ெகாண்
அவர்கைள நிரப் பிள் ளன, அவைடய வார்தை
் தகளின் சாராம்
சத்னால் அவர்கைள நிரப் பிள் ளன மற்ம் அவைடய வார்த்
ைதகளின்ப மக்கைள வாழ ைவத்  ள் ளன. ேதவன் மக்கைள
ஆதாயப் பத்  ம் ேபா, அவர் க க க்  யமாக நைட
ைற ேதவைடய வார்தை
் தகைளம் வாக் கைளம் மக்
களின் ைறபாகைள ¥ர்ப்பதற்  ம் , அவர்கைடய கலகக்
கார மனநிைலையக் கண்டவதற் ம் ெவளிப் பத் வதற் ம்
ஒ வயாகப் பயன் பத்  றார், இதனால் அவர்க க் த்
ேதைவயானைதப் ெபறச் ெசய் றார் மற்  ம் ேதவன் மனிதர்
மத்யில் வந் விட் டார் என்பைதக் காண்பிக்றார். எல் லாவற்
ற்ம் ேமலாக, நைடைற ேதவனால் ெசய் யப் பம் ரிைய
என்னெவன்றால் , அவர் ஒவ் ெவாவைரம் சாத்தானின் ஆக்
கத்  ந்  இரட்  த்  , அவர்க ைள அத் த மான ேதசத்  
ந்  அைழத்  ச் ெசல் றார், ேம ம் அவர்கைடய ர்ேக
டான மனநிைலைய நீ க் றார். நைடைற ேதவனால் ஆதா
யப் பத்தப் பவதன் க ஆழமான க்யத்வம் என் னெவன்
றால் , நைடைற ேதவைன ஒ ன்மாரியாகம் , உதாரண
மாகம் எத்க்ெகாண் சாதாரண மனிதத் தன்ைமயில் வாழ
ேவண்ம் , நைடைற ேதவைடய வார்தை
் தகக்ம் ேதைவ
கக்  ம் ஏற் ப தள விலகேலா அல் ல மாபாேடா
இல் லாமல் நடக்க ேவண்ம் , அவர் ெசால் ற வயில் நடக்க
ேவண்ம் மற்  ம் அவர் ேகட் பைத நிைறேவற் ற ேவண்ம் .
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இவ் விதமாக, நீ ங் கள் ேதவனால் ஆதாயப் பத்த ப் பட் ப் பீர ்
கள் . நீ ங் கள் ேதவனால் ஆதாயப் பத்த ப் பம் ேபா, பரித்த
ஆவியின் ரிைய உங் களிடம் இப் பல் ைல; க்  யமாக,
நைடைற ேதவனின் ேதைவகளின் ப உங் களால் வாழ இய
ம் . பரித்த ஆவியின் ரிைய மாத்ரம் உங் களிடம் இப் ப
தனால் உங் கக் வன் உள் ள என்  அர்த்தமல் ல. உங் க
ைடய நைடைற ேதவனின் ேதைவகக் ஏற் ப உங் களால்
ெசயல் பட மா என் பதான் க்யமான காரியமாம் ,
இ நீ ங் கள் ேதவனால் ஆதாயப் பத்த ப் பட மா என் ப
டன் ெதாடர்ைடயதாக இக்ற. இைவதான் மாம் சத்ல்
நைடைற ேதவைடய ரிையயின் மாெபம் அர்தத
் மாம் .
ேதவன் உண்ைமயிேலேய மாம் சத்ல் ேதான் வதன் ¤லம் ,
ெதளிவானவராகம் , வள் ளவராகம் இப் பதன் ¤லமா
கம் , மக்களால் பார்க்கப் பவதன் ¤லமாகம் , உண்ைமயில்
மாம் சத் ல் ஆவியின் ரிையையச் ெசய் வ தன் ¤லமாகம் ,
மாம் சத்ல் மக் கக் ஒ ன் மாரியாக ெசயல் பவதன்
¤லமாகம் ஒ ட் ட மக்கைள ஆதாயப் பத்றார் என் ேற
ெசால் ல ேவண்ம் . மாம் சத்ல் ேதவைடய வைக என் றால்
க்யமாக மக்கள் ேதவைடய உண்ைமயான ெசயல் கைளக்
காணம் , உவமற்ற ஆவிக் மாம் ச உவத்ைதக் ெகாக்கம் ,
மக்கள் அவைரக் காணம் ெதாடம் அமக்க ேவண்ம்
என்பதாம் . இவ் விதமாக, அவரால் பரிரணமாக்கப் பட் டவர்
கள் அவைரப் ேபால வாழ் வார்கள் , அவரால் ஆதாயப் பத்தப்
பவார்க ள் , அவைடய இதயத்  ற்  ப் பின் னால் இப்
பார்கள் . ேதவன் பரேலாகத்ல் மாத் ரேம ேபவிட் , உண்
ைமயிேல க்  வரவில் ைல என் றால் , மக் க ள் ேதவைன
இன் ம் அய யாமல் இப் பார்கள் ; அவர்கள் ெவற்  க்
ேகாட் பாட் ைடப் பயன் பத்  ேதவ ைடய ெசயல் கைளப்
பிரசங் க் க மட்  ேம ேம தவிர, ேதவ ைடய வார்த்
ைதகைள நிஜமாகக் ெகாண்க்க மாட் ட ார்கள் . ேதவன் க்
யமாகத் தன்னால் ஆதாயப் பத்தப் பட் டவர்கக் ன் மா
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ரியாகம் உதாரணமாகம் ெசயல் படேம க் வந்  ள்
ளார் ; மக் க ள் இவ் வா மாத்  ரேம உண் ைமயில் ேதவைன
அந் ெகாள் ளம் , ேதவைனத் ெதாடம் , அவைரப் பார்கக
் ம்
இய ம் , அப் ேபாதான் அவர்கள் உண்ைமயிேலேய ேதவனால்
ஆதாயப் பத்தப் பட ம் .

ேதவைடய இன்ைறய ரிையைய
அ ந் ெகாள் தல்
இந் த க் காலங் களில் ேதவன் ெசய்  ம் ரிையைய அந் 
ெகாள் வ, அேநகமாக, கைட நாட் களில் மாம் சமாய ேதவ
ைடய பிரதான ஊயம் என் ன, மற்ம் அவர் யில் என் ன
ெசய் ய வந்  க்  றார் என் பைத அந்  ெகாள் வ மாம் .
ேதவன் றப் பட்  ச் ெசல் வதற்  ன்  ஒ ன் மாரிைய
அைமப் பதற்காக க் வந்க்றார் என்  நான் ன்  என்
வார்தை
் தகளில் (கைட நாட் களின் ேபா) ப் பிட் ள் ேளன் .
ேதவன் இந் த ன்மாரிைய எவ் வா அைமக் றார்? அவர்
தாம் ேபற வார்தை
் தகள் ¤லம் , ெசய் ற ரிையயின் ¤ல
ம் மற்ம் ேதசம் வம் ேபவதன் ¤லமாக அவ் வா
ெசய் றார். கைட நாட் களில் இ ேதவனின் ரிையயாயி
க்ற; ைய வார்தை
் தகளின் உலகமாக மாற்  வதற் க ாக
மட்  ேம அவர் ேபறார், இதனால் ஒவ் ெவா நபம் அவ
ைடய வார்தை
் தகளால் வழங் கப் பறான் மற்  ம் ஒளி»ட்
டப் பறான் , அனால் மனிதனின் ஆவி வித்ெதற
மற்  ம் அவன் தரிசனங் கைளக் த்த த் ெதளிைவம் ெப
றான் . கைட நாட் களின் ேபா, மாம் சமாய ேதவன் வார்த்
ைதகைளப் ேபவதற்காக க் பிரதானமாக வந்க்றார்.
இேய வந்தேபா, அவர் பரேலாகராஜ் யத்ன் விேசஷத்ைதப்
பரப் பினார், ேம ம் தாம்  ைவயில் அைறயப் பட் டதன்
¤லம் ¡ட் பின் ரிையைய அவர் நிைறேவற்  னார். அவர்
நியாயப் பிரமாண கத்  ற்  ஒ ைவக் ெகாண் வந் 
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பைழயைவ அைனத் ைதம் ஒத் த ார். இேயவின் வைக
நியாயப் பிரமாண கத்ைத த் , ைபயின் கத்ைத அ
கப் பத்  ய ; கைட நாட் க ளில் மாம் சமாய ேதவனின்
வைக ைபயின் கத்ற்  ஒ ைவக் ெகாண் வந்
க்ற. அவர் பிரதானமாக அவைடய வார்தை
் தகைளப்
ேபவதற்  ம் , மனிதைன பரிரணமாக்வதற்  ம் , ஒளி»ட் 
மனிதைன பிரகாப் பிக்க ச் ெசய் வ தற்  ம் , மற்  ம் மனிதனின்
இதயத்ற் ள் உள் ள ெதளிவற் ற ேதவனின் இடத்ைத அகற்
வதற் ேம வந் க்றார். இேய வந் தேபா அவர் ெசய் த
ரிையயின் கட் டம் இவல் ல. இேய வந்தேபா, அவர் பல
அற்தங் கைளச் ெசய் தார், பிணியாளிகைளக் ணப் பத்னார்,
பிசாகைளத் ரத்னார், மற்ம்  ைவயில் அைறயப் பதல்
என் ம் ¡ட் ப ின் ரிையையச் ெசய் த ார். இதன் விைளவாக,
ஜனங் களின் கத் க் க ளில் ேதவன் இப் பத் த ான் இக் க
ேவண்ம் என் அவர்கள் நம் றார்கள் . இேய வந் தேபா,
மனிதனின் இதயத்  ந்  ெதளிவற் ற ேதவ ைடய உ
வத் ைத அகற்  ம் ரிையைய அவர் ெசய் யவில் ைல; அவர்
வந்தேபா, பிணியாளிகைளக் ணப் பத்னார், பிசாகைளத்
ரத்னார், பரேலாகராஜ் யத்ன் விேசஷத்ைதப் பரப் பினார்
மற்ம் அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் டார். ஒறம் , கைட
நாட் களின் ேபா ேதவைடய மனித அவதாரமான மனி
தனின் கத்க்களில் ெதளிவற்ற ேதவன் ைவத்ந்த இடத்ைத
நீ க் ற, இதன் நித்த ம் மனிதனின் இதயத்ல் ெதளிவற் ற
ேதவனின் உவம் இனி இக் க ா. அவர உண்ைமயான
வார்தை
் தகள் மற்  ம் உண்ைமயான ரிைய, எல் லா ேதசங்
களி ள் ள அவர ெசயல் பா மற்  ம் மனிதர்க ளிைடேய
அவர் ெசய் ம் கம் உண் ைமயான மற்  ம் இயல் பான
ரிைய ஆயவற்  ன் ¤லம் , அவர் ேதவ ைடய யதார்த்
தத்ைத மனிதக்த் ெதரியப் பத்றார், ேம ம் மனிதனின்
இதயத்ல் உள் ள ெதளிவற் ற ேதவனின் இடத்ைத நீ க் றார்.
மறம் , மனிதைன ைமயாக்வதற்ம் , எல் லாவற்ைறம்
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நிைறேவற்  வதற்  ம் ேதவன் தம் ைடய மாம் சத்த ால் ேபசப்
பம் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் றார். கைட நாட் களின்
ேபா ேதவன் நிைறேவற்ம் ரிைய இதான்.
நீ ங் கள் ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய என் ன:
1 . ேதவைடய ரிையயான இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட்
ட அல் ல, அைதப் பற் ய கத்  க்கைள நீ ங் கள் வளர்த்  க்
ெகாள் ளக்டா.
2. மாம் சமாய ேதவன் இந்த ேநரத்ல் ெசய் ய வந்க்ற
க்யமான ரிையைய நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் .
அவர் பிணியாளிகைளக் ணப் பத்தேவா, அல் ல பிசா
கைளத் ரத் த ேவா, அல் ல அற்  தங் கைளச் ெசய் யேவா
வரவில் ைல, ேம ம் மனந்  ம் தன் விேசஷத்ைத பரப்
பேவா, அல் ல மனிதக் ¡ட்ைப வழங் கேவா அவர் வரவில் ைல.
ஏெனனில் , இேய ஏற்கனேவ இந்தக் ரிையையச் ெசய் விட்
டார், ேம ம் ேதவன் அேத ரிையைய ¡ண்ம் ெசய்வல் ைல.
இன், ைபயின் கத்  ைன ஒ க் க் ெகாண்
வரம் , மற்  ம் ைபயின் கத்  ள் ள அைனத்  நைட
ைறகைளம் ரத்தேம ேதவன் வந்க்றார். நைடைற
ேதவன் அவர் உண்ைமயானவர் என் பைதக் காண்பிக்கேவ க்
யமாக வந்  ள் ளார். இேய வந் தேபா, அவர் ல வார்த்
ைதகைளப் ேபனார்; அவர் தன் ைமயாக அற்  தங் கைளக்
காண்பித்த ார், அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் ெசய்
தார், பிணியாளிகைளக் ணப் பத்னார், பிசாகைளத் ரத்
னார், இல் ைலெயனில் ஜனங் கைள நம் ப ைவக்கம் , அவர்
உண்ைமயிேலேய ேதவன் தான் என்பைதம் , அவர் ஒ உணர்ச ்
வசப் படாத அைமயான ேதவன் என் பைதம் காªம் ப
க் ¥ர்க்க தரிசனங் கைள உைரத்த ார். இயில் , அவர் 
ைவயில் அைறயப் பதல் என் ம் ரிையையம் ெசய் 
த்த ார். இன்ைறய ேதவன் அைடயாளங் கைளம் அசயங்
கைளம் காண் பிப் பல் ைல, பிணியாளிகைளக் ணமாக் 
பிசாகைளத் ரத்வல் ைல. இேய வந்தேபா, அவர் ெசய் த
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ரிைய ேதவனின் ஒ பைய பிரநித்  வப் பத்ய,
ஆனால் இந் த ேநரத்  ல் அவர் ெசய் ய ேவண் யதாயிக்  ற
ரிையயின் கட் டத்ைதச் ெசய் ம் பக் வந்க்றார், ஏென
னில் ேதவன் அேத ரிையைய ¡ண்ம் ெசய் வல் ைல; அவர்
எப் ேபாம் யவராக இக்ற ேதவன் , ஒேபாம் பைழ
யவர் அல் ல, ஆகேவ இன் நீ பார்ப்ப  யாம் நைடைற
ேதவைடய வார்தை
் தகம் ரிையேம ஆம் .
கைட நாட் களில் மாம் சமான ேதவன் , அவைடய வார்த்
ைதகைளப் ேபவதற்  ம் , மனிதனின் வாழ் க்ைகக் த் ேதைவ
யான அைனத்ைதம் விளக்வதற்  ம் , மனிதன் பிரேவக் க
ேவண் யைதச் ட் க் க ாட்  வதற்  ம் , ேதவ ைடய ெசயல்
கைள மனிதக்க் காண்பிப் பதற் ம் , மனிதக்த் ேதவ
ைடய ஞானம் , சர்வ வல் லைம மற்  ம் அற்  தத்தன் ைம ஆய
வற் ைறக் காண் பிப் பதற் க ாகம் க்  யமாக வந்  க்  றார்.
ேதவன் ேபற பல வகளில் , மனிதன் ேதவைடய ேமன்
ைமையம் , ேதவைடய மகத் வத்ைதம் , ேம ம் , ேதவ
ைடய தாழ் ைமையம் மைறவான தன் ைமையம் காண்
றான். ேதவன் உயர்ந் த வராக இக்  றார் என் பைத மனிதன்
காண்றான், ஆனால் அவர் தாழ் ைமள் ளவராகம் மைறக்
கப் பட் டவராகம் இக்றார், மற்ம் எல் லாரி ம் யவராக
மாறக்யவராகம் இக்றார். அவைடய ல வார்தை
் தகள்
ஆவியானவரின் கண்ேணாட் டத்ந்  ேநரயாகம் , ல
வார்தை
் தகள் ேநரயாக மனிதனின் கண்ேணாட் டத்ந் ம் ,
ல வார்தை
் தகள் ¤ன் றாம் நபரின் கண்ேணாட் டத்ந் ம்
ேபசப் பன்றன. இல் , ேதவைடய ரிையயின் ைறயா
ன ெபரிம் மாபற என் பைதக் காணலாம் , ேம ம்
இைத வார்தை
் தகள் ¤லமாகத் த ான் மனிதைனப் பார்க்  ம்
பக்  அவர் அ மக்  றார். கைட நாட் களின் ேதவ 
ைடய ரிைய இயல் பான மற் ம் உண்ைமயான, ஆகேவ
கைட நாட் களில் உள் ள ஜனக் ட் ட ம் அைனத்  மாெபம்
ேசாதைனகக்  ம் உட் பத் த ப் பறார்க ள் . ேதவ ைடய
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இயல்  நிைல மற்ம் யதார்தத
் த்ன் காரணமாக, எல் லா ஜனங்
கம் இத்தைகய ேசாதைனகக் மத்யில் பிரேவத்க்
றார்கள் ; மனிதன் ேதவைடய ேசாதைனகளில் இறங் யி
ப் பதற் க ான காரணம் ேதவைடய இயல்  மற்  ம் யதார்த்
தேம ஆம் . இேயவின் கத்ல் , எந்தவிதமான கத்க்கம்
அல் ல ேசாதைனகம் இல் ைல. ஏெனன் றால் இேய ெசய் த
ெபம் பாலான ரிையகள் மனிதனின் கத்  க் கேளா ஒத்
ப் ேபானதால் , ஜனங் கள் அவைரப் பின் ெதாடர்ந்தார்கள் , அவர்
கக் அவைரப் பற் எந்தக் கத்க்கம் இல் ைல. மனிதன்
எர்ெகாள் ற இன் ைறய ேசாதைனகள் கப் ெபரிய, இந்த
ஜனங் கள் ெபம் உபத்  ரவத்  ந்  வந் த வர்க ள் என் 
றப் பம் ேபா, ப் பிடப் பம் உபத்  ரவம் இ தான் .
இன், ேதவன் இந்த ஜனங் களில் உண்டான விவாசம் , அன் ,
ன்பத்ைத ஏற்க்ெகாள் வ , மற்ம் ழ் ப்பதல் ஆயவற்ைறப்
ேபறார். கைட நாட் களில் மாம் சத்  ல் வந் த ேதவனால்
ேபசப் பட் ட வார்தை
் தகள் மனிதனின் பாவம் மற்  ம் சாராம்
சம் , மனிதனின் நடத்ைத மற்  ம் இன்  மனிதன் பிரேவக்க
ேவண் யைவ ஆயவற்  க் ஏற் ப ேபசப் பன் றன. அவ
ர வார்தை
் தகள் உண்ைமயானைவ மற்  ம் இயல் பானைவ:
அவர் நாைளய னத்ைதப் பற்  ேபவல் ைல, ேநற் ைறய
னத் ைதத் ம் பிப் பார்ப் ப ல் ைல; இன்  பிரேவக் க
ேவண்ய, நைடைறப் ப த்த ப் ப ட ேவண்ய, மற்  ம் ரிந்
ெகாள் ளப் பட ேவண்யவற் ைற மட்  ேம அவர் ேபறார்.
இன்ைறய நாளில் , அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம்
காண் பிக் க ம் , பிசாகைளத் ரத் த ம் , பிணியாளிகைளக்
ணப் பத்தம் , பல அற்  தங் கைளச் ெசய் ய ம் ய ஒ
நபர் ெவளிவர ேவண்மானால் , அவர்கள் வந்க்ற இேய
என் னால் , இ இேயைவப் பின்பற்ம் அத்த ஆவிக
ளால் ேதாற் விக்கப் பட் ட ேபாயானவர்களாக இப் பார்கள் .
இைத நிைனவில் ெகாள் ங் கள் ! ேதவன் ன் னேம ெசய் த
ரிையைய ¡ண்ம் ெசய் வல் ைல. இேயவின் ரிையயின்
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கட் டம் ஏற்கனேவ ந் விட் ட , ேதவன் ¡ண்ம் ஒேபா
ம் அந் த க் ரிையயின் கட் டத்ைத ேமற் ெகாள் ள மாட் டார்.
ேதவைடய ரிைய மனிதனின் கத் க்கடன் ரண்பட்
டைவயாம் ; எத்  க் க ாட் டாக, பைழய ஏற் ப ா ஒ ேம
யாவின் வைகைய ன்னவித்த , இந் த ¥ர்க்கதரிசனத்ன்
விைளவாக இேயவின் வைக இந் த . இ ஏற் க னேவ
நடந்ேதயதால் , ேவெறா ேமயா ¡ண்ம் வவ என் ப
தவறாக இந் க் ம் . இேய ஏற் கனேவ ஒ ைற வந் 
விட் ட ார், இந் த ைற இேய ¡ண்ம் வறாரானால் அ
தவறாக இந்  க் ம் . ஒவ் ெவா கத் ற்  ம் ஒ ெபயர்
உள் ள, ேம ம் ஒவ் ெவா ெபயரி ம் அந்த கத்ன் ணா
சயம் உள் ள. மனிதனின் கத் க்களில் , ேதவன் எப் ேபாம்
அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண்பிக்க ேவண்ம் ,
எப் ேபாம் பிணியாளிகைளக் ணமாக், பிசாகைளத் ரத்த
ேவண்ம் , எப் ேபாம் இேயைவப் ேபாலேவ இக்க ேவண்
ம் . இப் பிம் இந்தக் காலத்ல் , ேதவன் அப் ப இல் லேவ
இல் ைல. கைட நாட் களின் ேபா, ேதவன் இன் ம் அைட
யாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண்பித் , பிசாகைளத்
ரத், பிணியாளிகைளக் ணப் பத்னார் என் றால் —அதாவ
அவர் இேயைவப் ேபாலேவ ெசய் ந் த ால் —ேதவன் அவர்
ன்னேம ெசய் த அேத ரிையைய ¡ண்ம் ெசய் றவராக
இப் பார், அப் ப அவர் ெசய் வ ாரானால் , இேய ன் னேம
ெசய்  த் த ரிையயில் க்  யத்  வம் அல் ல மப் 
இக் க ா. இவ் வா, ஒவ் ெவா கத்  ம் ேதவன் ஒ
கட் ட ரிையைய ெசய் றார். அவைடய ரிையயின் ஒவ்
ெவா கட் டம் ந் த ம் , அ ெவ விைரவில் அத் த
ஆவிகளால் பின்பற்றப் பற, ேம ம் சாத்தான் ேதவைடய
அச்வகைளப் பின் பற் றத் ெதாடங் யம் , ேதவன் ேவ
ைறக் மாறார். ேதவன் தன ேவைலயின் ஒ கட் டத்ைத
த்தடன் , அ அத்த ஆவிகளால் பின் பற்றப் பற. நீ ங்
கள் இைதப் பற்  ய விஷயத்  ல் ெதளிவாக இக் க ேவண்
171

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ம் . இன்  ேதவ ைடய ரிையயான இேயவின் ரி
ையயிந்  ஏன் ேவபட் டதாய் இக்ற? இன்  ேதவன்
அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண் பித் , பிசா
கைளத் ரத்  , பிணியாளிகைளக் ணமாக் க ாத  ஏன் ?
இேயவின் ரிைய நியாயப் பிரமாண கத்ன் ேபா ெசய்
யப் பட் ட ரிையைய ேபாலேவ இந்  ந் த ால் , அவர் 
ைபயின் கத்  ன் ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்  யிக் க
மா? அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் ட ரிையையச்
ெசய்  த்  க் க மா? நியாயப் பிரமாண கத்ைதப்
ேபாலேவ, இேய ேதவாலயத்ற்ள் பிரேவத் ஓய் நாைளக்
கைடப் பித்ந் த ால் , அவர் யாரா ம் ன் த்த ப் படாமல்
அைனவரா ம் அரவைணக்க ப் பட் ப் பார். அப் பயானால் ,
அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் க்க மா? அவர் ¡ட் பின்
ரிையைய த்க்க மா? கைட நாட்களில் மாம் சமாக
வந் த ேதவன் இேயைவப் ேபாலேவ அைடயாளங் கைளம்
அசயங் கைளம் காண்பிப் பாரானால் என் ன பயன் ? கைட
நாட் க ளில் ேதவன் தன ரிையயின் மற் ெறா பையச்
ெசய் த ால் மட் ேம, அவைடய நிர்வ ாகத் ட் டத்  ன் ஒ
பையப் பிரநித் வப் பத் ம் ஒவராேலேய ேதவைனப்
பற்  ய ஆழமான அைவப் ெபற ம் , அப் ேபாதான்
ேதவைடய ஆைகயின் ட் டம் ெசய்  க்கப் பட ம் .
கைட நாட் களின் ேபா, ேதவன் தம் ைடய வார்தை
் த
கைளப் ேபவதற்காக க்யமாக வந்க்றார். அவர் ஆவி
யானவரின் கண்ேணாட் டத்ந் ம் , மனிதனின் கண்ேணாட்
டத்ந்  ம் , மற்  ம் ¤ன் றாம் நபரின் கண்ேணாட் டத்
ந்  ம் ேபறார்; அவர் ெவவ் ேவ வகளில் ேபறார்,
ஒ காலத் ற்  ஒ வையப் பயன் பத்  றார், ேம ம்
மனிதனின் கத்  க் க ைள மாற் ற ம் , ெதளிவற் ற ேதவனின்
உவத் ைத மனிதனின் இதயத்  ந்  அகற் ற ம் அவர்
ேபம் ைறையப் பயன் பத்  றார். இதான் ேதவனால்
ெசய் யப் பற க்யமான ரிையயாம் . பிணியாளிகைளக்
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ணப் பத் த ம் , பிசாகைளத் ரத் த ம் , அற்  தங் கைளச்
ெசய் யம் , மனித க்  உலகப் பிரகரமான ெபாட் களின்
ஆர்வ ாதங் கைள வழங் கம் ேதவன் வந்  க்  றார் என் 
மனிதன் நம் வதால் , இேபான்றவற்ைற அகற்வதற்காக ேதவன்
இந் த க் கட் ட ரிையைய—அதாவ மனிதனின் கத்  க் களி
ந்  இந் த க் காரியங் கைள நீ க்வதற் க ாகச் ட் ைச மற்  ம்
நியாயத்¥ ர்ப் பின் ரிையையச் ெசய் றார்—இதன் ¤லம் ேதவ
ைடய யதார்த்தத்ைதம் மற் ம் இயல் பான தன் ைமையம்
மனிதன் அந் ெகாள் ளலாம் , இேயவின் உவம் அவ 
ைடய இதயத் ந்  அகற் ற ப் பட்  , ேதவைடய ய
உவத்தால் மாற்றப் படலாம் . மனிதக்ள் ேதவைடய உ
வம் பைழயதாக மாயம் , அ ஒ விக்ரமாக மாற.
இேய வந்  அந் த க் கட் ட ரிையையச் ெசய் தேபா, அவர்
ேதவைன வமாக பிரநித்  வப் பத்தவில் ைல. அவர்
ல அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் ெசய் த ார், ல
வார்தை
் தகைளப் ேபனார், இயில்  ைவயில் அைறயப்
பட் டார். அவர் ேதவ ைடய ஒ பையப் பிரநித் 
வப் பத்னார். எல் லாமாக இக்ற ேதவைடய எல் லா
வற் ைறம் அவரால் பிரநித் வப் பத் த யவில் ைல,
மாறாக ேதவைடய ரிையயின் ஒ பையச் ெசய் வல்
அவர் ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்  னார். ஏெனன் றால் ,
ேதவன் கம் ெபரியவர், அசயமானவர், அவர் ரிந் 
ெகாள் ளப் பட யாதவர், ஏெனன் றால் ஒவ் ெவா கத் 
ம் ேதவன் தம் ைடய ரிையயின் ஒ பைய மட் ேம
ெசய் றார். இந்த கத்ல் ேதவன் ெசய் த ரிைய க்யமாக
மனிதனின் வாழ் க்ைகக் க ான வார்தை
் தகைள வழங் வதாம் ,
மனிதனின் பாவம் , சாராம் சம் மற்ம் அவைடய ர்ெகட் ட
மனநிைல ஆயவற் ைற ெவளிப் பத்  தல் , ேம ம் மத கத்
க்கள் , பழைமயான ந்தைன, காலாவயான ந்தைன மற்ம்
மனிதனின் அ மற்  ம் கலாச்ச ாரம் ஆயவற் ைற நீ க் தல்
ஆம் ; ேதவைடய வார்தை
் தகளால் ெவளிப் பத்தப் பவதன்
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¤லம் மனிதனின் அம் கலாச்ச ாரம் த்  கரிக் க ப் பட
ேவண்ம் . கைட நாட் களில் , மனிதைனப் பரிரணமாக்
வதற்  த் ேதவன் அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம்
பயன் பத்  வல் ைல மாறாக வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்
றார். மனிதைன ெவளிப் பத்தம் , மனிதைன நியாயந்¥ர்க்
கம் , மனிதைன ட் க்கம் , மனிதைன பரிரணமாக்கம்
அவர் தம வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்  றார், இதனால்
ேதவைடய வார்தை
் தகளில் , மனிதன் ேதவைடய ஞானத்
ைதம் அழைகம் காண்றான், ேம ம் ேதவைடய மன
நிைலையப் ரிந் ெகாள் றான் , ேதவ ைடய வார்தை
் தக
ளின் ¤லம் மனிதன் ேதவனின் ெசயல் கைளக் காண்றான் .
நியாயப் பிரமாண கத்  ன் ேபா, ேயேகாவா ேமாேசைய
எப் ந்  தன வார்தை
் தகளால் அைழத்  ச் ெசன் றார்,
இஸ் ரேவலர்க ளிடம் ல வார்தை
் தகைளப் ேபனார்; அந் த
காலத்  ல் , ேதவ ைடய ெசயல் களில் ஒ ப ெதளிப
த் த ப் பட் ட, ஆனால் மனிதனின் றைம மட் ப் பத் த ப்
பட் டதா ம் , அவ ைடய அைவ ைமயாக் க எம்
ெசய் ய யாதனா ம் , ேதவன் ெதாடர்ந்  ேபனார் மற்
ம் ரிையையச் ெசய் த ார். ைபயின் கத்  ல் , மனிதன்
ேதவைடய ெசயல் களில் ஒ பைய ¡ண்ம் ஒ ைறப்
பார்த்த ான். இேய அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம்
காண் பிக் கம் , பிணியாளிகைளக் ணப் பத் தம் , பிசாக
ைளத் ரத் த ம் ,  ைவயில் அைறயப் படம் ந் த ,
¤ன் நாட் கக்ப் பிற அவர் உயிர்தெ
் தப் பப் பட்  மனி
த க்  ன் பாக மாம் சத்  ல் ேதான் னார். மனித க் 
ேதவைனப் பற் இைதவிட ேவ எம் ெதரியா. ேதவனால்
மனிதக் எந்த அளக்க் காண்பிக்கப் பட் டேதா அந்த அள
க் மனிதக் த் ெதரிம் , ேதவன் மனிதக் ஒன் ம்
காண்பிக் கவில் ைல என்றால் , அந் த அளேவ ேதவைனப் பற்
ய மனிதனின் வரம் பிதல் இந்க்ம் . இவ் வா, ேதவன்
ெதாடர்ந்  ெசயல் பறார், இதனால் ேதவைனப் பற்ய மனி
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தனின் அ ஆழமைடயக் ம் , இதனால் மனிதன் பப் ப
யாகத் ேதவ ைடய சாராம் சத்ைத அந்  ெகாள் ளலாம் .
கைட நாட் களில் , ேதவன் மனிதைனப் பரிரணமாக்க தன
வார்தை
் தகைளப் பயன்பத் றார். உன் ர்ெகட் ட மனநிைல
யான ேதவைடய வார்தை
் தகளால் ெவளிப் பத் த ப் ப
ற, ேம ம் உன் மதக் கத்க்கள் ேதவைடய யதார்தத
் த்தால்
மாற் றப் பன்றன. கைட நாட் களில் மாம் சத்ல் அவதரித்த
ேதவன் “வார்தை
் த மாம் சமாற, வார்தை
் த மாம் சத்ல் வ
ற, மற் ம் வார்தை
் த மாம் சத்ல் ேதான் ற” என் றதான
வார்தை
் தகைள நிைறேவற்றேவ க்யமாக வந் ள் ளார், இைதக்
த்  உங் கக் ைமயான அ இல் ைலெயன் றால் ,
பிற உங் களால் உயாக நிற் கயாமல் ேபாம் . கைட
நாட் களில் , ேதவன் தன்ைமயாக ஒ கட் ட ேவைலைய நிைற
ேவற்ற விம் றார், அல் வார்தை
் த மாம் சத்ல் ேதான்ம் ,
இ ேதவைடய ஆைகத் ட் டத்  ன் ஒ பயாம் .
எனேவ, உங் கள் அ ெதளிவாக இக்க ேவண்ம் ; ேதவன்
எவ் வா ெசயல் பறார் என் பைதப் ெபாட் பத் த ாமல் ,
மனிதன் தன்ைன வைரய க் க ேதவன் அ மக் க வில் ைல.
கைட நாட் களின் ேபா ேதவன் இந் த ரிையையச் ெசய் ய
வில் ைல என்றால் , அவைர பற் ய மனிதனின் அ ேம ம்
அகரித்  ச் ெசல் ல யா. ேதவனால்  ைவயில் அைற
யப் பட ம் , ேசாேதாைம அக் க ம் என் பைதம் ,
இேய மரித்ேதாரிந்  உயிர்தெ
் தப் பப் பட்  ேபக்த்
தரிசனமாக ம் என் பைதம் மட்  ேம நீ அயம் .
ஆனால் ேதவைடய வார்தை
் தகள் அைனத்ைதம் நிைறேவற்ற
ம் , மனிதைன ெஜயங் ெகாள் ள ம் என் நீ ஒேபாம்
ெசால் ல மாட் ட ாய் . ேதவைடய வார்தை
் தகைள அபவிப்
பதன் ¤லம் மட்  ேம நீ அத்தைகய அைவப் பற்  ப் ேபச
ம் , ேம ம் நீ ங் கள் அபவிக்ம் ேதவைடய ரிைய
கள் எவ் வள அகமாக இக்றேதா, அவ் வள ைமயாக
அவைரப் பற்  ய உங் கள் அ மாம் . அப் ேபாதான் நீ
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உன் ெசாந் த க் கத்  க் க க் ள் ேதவைன வைரய ப் பைத
நித்வாய். மனிதன் ேதவைடய ரிையைய அபவிப் பதன்
¤லம் அந்  ெகாள் றான் ; ேதவைன அய ேவ சரியான
வ இல் ைல. இன் , அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம்
ெபம் ேபரகளின் காலத்ைதம் காணக் காத்ப் பைதத்
தவிர ேவ எம் ெசய் ய ாத பலர் உள் ளனர். நீ ேதவைன
நம் றாயா, அல் ல ெபரிய ேபரகைள நம் றாயா?
ெபரிய ேபரகள் வம் ேபா அ கம் தாமதமாவிம் ,
ேம ம் ெபரிய ேபரகைள ேதவன் அப் பவில் ைல என் றால் ,
அவர் பிற ேதவன் இல் ைல அல் லவா? நீ அைடயாளங் கைள
ம் அசயங் கைளம் நம் றாயா, அல் ல ேதவைன நம் 
றாயா? இேய மற் ற வர்களால் பரியாசம் பண்ணப் பட் டேபா
அவர் அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண் பிக் க
வில் ைல, ஆனா ம் அவர் ேதவனாக இல் ைலயா? நீ அைட
யாளங் கைளம் அசயங் கைளம் நம் றாயா அல் ல ேதவ
ைடய சாராம் சத்ைத நம் றாயா? ேதவன் ¡தான விவாசம்
பற்ய மனிதனின் கத் க்கள் தவறானைவ! நியாயப் பிரமாண
கத்ல் ேயேகாவா பல வார்தை
் தகைளப் ேபனார், ஆனால்
இன் ம் அவற்ல் ல இன்ம் நிைறேவறேவண்யதாக இக்
ற. ேயேகாவா ேதவனாயிக் கவில் ைல என்  நீ ெசால் ல
மா?
இன், உங் கள் அைனவக்ம் ெதளிவாக இக்க ேவண்
ய காரியம் என் னெவன் றால் , ேதவனால் நிைறேவற்றப் பட் ட
“வார்தை
் த மாம் சமாற” என் பதான் க்  யமாக கைட
நாட் களில் உண்ைமயாக இக் ற. யில் அவர் ெசய் த
உண்ைமயான ரிையயின் ¤லம் , மனிதன் அவைர அந் 
ெகாள் ளம் அவடன் ஈபடம் , மற்  ம் அவைடய உண்
ைமயான ெசயல் கைளக் காணம் ெசய் றார். அவரால் அைட
யாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண்பிக்க ற என்
பைதம் , அவ் வா ெசய் ய யாத காலங் கம் உள் ளன
என்பைத அவர் மனிதைனத் ெதளிவாகக் காªம் பச் ெசய் 
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றார்; இ கத்ைதப் ெபாத்த . இந்  , அைடயாளங் க
ைளம் அசயங் கைளம் காண் பிக் க ேதவன் இயலாதவர்
அல் ல என்பைத நீ கண்ெகாள் ளலாம் , மாறாக ெசய்ய ேவண்ய
ரிையக் ஏற் ப ம் , கத்ற்  ஏற் ப ம் அவர் ெசயல் பம்
ைறைய மாற்  றார். தற் ேபாைதய ரிையயின் கட் டத்ல் ,
அவர் அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண் பிக் க
வில் ைல; இேயவின் கத்ல் அவர் ல அைடயாளங் கைளம்
அசயங் கைளம் காண்பித்த ார், ஏெனன் றால் அந் த கத்ல்
அவைடய ரிைய ேவபட் டதாய் இந் த . ேதவன் இன் 
அந் த க் ரிையையச் ெசய் ய வில் ைல, அவரால் ல அைடயா
ளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண்பிக் க இயலா என்
லர் நம் றார்கள் , இல் ைலெயன்றால் அவர் அைடயாளங்
கைளம் அசயங் கைளம் காண்பிக்காவிட் டால் , அவர் ேதவன்
அல் ல என்  அவர்கள் நிைனக்றார்கள் . அ தவறானதல் லவா?
ேதவனால் அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண்பிக்க
ம் , ஆனால் அவர் ேவ கத் ல் ரிைய ெசய் றார்,
எனேவ அவர் அத்தைகய ரிையையச் ெசய் வல் ைல. ஏெனன்
றால் இ ஒ ேவபட் ட கம் , இ ேதவைடய ரிையயின்
ேவபட் ட கட் டமாக இப் பதால் , ேதவனால் ெதளிபத்தப்
பட் ட ெசயல் கம் ேவபட் டைவயாக இக்ன் றன. ேதவன்
¡தான மனிதனின் நம் பிக்ைக என் ப அைடயாளங் கள் மற் ம்
அசயங் கள் ¡தான நம் பிக்ைக அல் ல, அற்  தங் கள் ¡தான
நம் பிக்ைகம் அல் ல, மாறாக ய கத்ல் அவைடய உண்
ைமயான ரிையயின் ¡தான நம் பிக்ைகயாம் . ேதவன் ெசயல்
பம் ைறயின் ¤லம் மனிதன் ேதவைன அந் ெகாள்
றான் , இந் த அ மனிதனில் ேதவன் ¡ விவாசத்ைத
ஏற்பத் ற, அதாவ ேதவைடய ரிைய மற்ம் ெசயல்
களில் நம் பிக்ைகைய ஏற் ப த்  ற. இந் த க் கட் ட ரிைய
யில் , ேதவன் க்யமாகப் ேபறார். அைடயாளங் கைளம்
அசயங் கைளம் காண காத்க்க ேவண்டாம் ; நீ எைதம்
காண மாட் டாய் ! ஏெனன்றால் , நீ ைபயின் கத்ல் பிறக்
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கவில் ைல. நீ ைபயின் கத்ல் இந் ந் த ால் , நீ அைட
யாளங் கைளம் அசயங் கைளம் கண்க் கலாம் , ஆனால்
நீ கைட நாட் களில் பிறந்க்றாய் , எனேவ நீ ேதவைடய
யதார்தத
் த்ைதம் இயல் ைபம் மட் ேம காண ம் . கைட
நாட் களில் இயற் ைகக்  அப் பாற் ப ட் ட இேயைவக் காண
எர்ப ார்க் க ேவண் டாம் . எந் தெவா சாதாரண மனிதரிட
ந்  ம் ேவ படாத மாம் சத்  ல் வந் த நைடைற ேதவைன
மட் ேம நீ காண ம் . ஒவ் ெவா கத்  ம் , ேதவன்
ெவவ் ேவ ெசயல் கைளச் ெசய் றார். ஒவ் ெவா கத் ம் ,
அவர் ேதவைடய ெசயல் களின் ெதளிவான பைய உ
வாக் றார், ேம ம் ஒவ் ெவா கத்  ம் உள் ள ரிைய
யான ேதவைடய மனநிைலயின் ஒ பையம் , ேதவ
ைடய ெசயல் களில் ஒ பையம் க்  ற. அவர்
ெசய்  ம் ெசயல் கள் அவர் ரிைய ெசய்  ம் கத்ற்  ஏற் ப
ேவ பன் றன, ஆனால் அைவ அைனத்  ம் மனிதக் 
ேதவைனப் பற்ய ஆழமான அைவக் ெகாக்ன் றன, ேதவன்
¡ள் ள விவாசம் உண் ைமயான, ேம ம் அ  நைட
ைறக்ேகற்றதாம் . ேதவைடய எல் லா ெசயல் கள் நித்தம்
மனிதன் ேதவைன விவாக்  றான் , ஏெனன் றால் ேதவன்
கம் அசயமானவர், கப் ெபரியவர், ஏெனன் றால் அவர்
சர்வவல் லைமள் ளவர், ஆராய் ந்  ரிந் ெகாள் ள யாதவர்.
ேதவன் அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் ெசய் யக்ய
வராகம் , பிணியாளிகைளக் ணப் பத்தம் , பிசாகைளத்
ரத்தம் யவராக இப் பனால் நீ அவைர விவாக்
றாய் என்றால் , உன் பார்ைவ தவறான, ேம ம் ல ஜனங் கள்
உன்னிடம் , “அத் த ஆவிகம் இேபான் ற காரியங் கைளச்
ெசய் யக் மல் லவா?” என்   வார்க ள் . இ  ேதவ 
ைடய உவத்ைதச் சாத்த ானின் உவத்  டன் ழப் பமைடயச்
ெசய் ய வில் ைலயா? இன், ேதவன் ¡ மனிதன் விவாசம்
ைவப் ப  அவைடய பல ரிையகளா ம் , அவர் ெசய்  ம்
ெபம் காரியங் களா ம் , அவர் ேபம் பல வகளா ம் தான் .
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மனிதைன ெஜயங் ெகாண் அவைனப் பரிரணமாக்க ேதவன்
தம வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்  றார். மனிதன் ேதவ
ைடய பல ெசயல் கள் நித் த ம் அவைர விவாக்  றான் ,
அவரால் அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண்பிக்க
ற என்பதால் அல் ல; ஜனங் கள் ேதவைடய ெசயல்
கைளக் காண்பதால் மட்  ேம அவைர அந்  ெகாள் றார்
கள் . ேதவைடய உண்ைமயான ெசயல் கள் , அவர் எவ் வா
ெசயல் பறார், அவர் என் னவிதமான ஞானமான ைறக
ைளப் பயன் பத்  றார், எப் ப ேபறார், மனிதைன எவ்
வா பரிரணமாக்  றார் என் பைத அந்  ெகாள் வதன்
¤லம் மட்  ேம—அதாவ அவர் எைத விம் றார், அவர்
எைத ெவக் றார், மற்  ம் மனிதனின் ¡ அவர் எவ் வா
ெசயல் பறார் என் றதான இந் த அம் சங் கைள அந் 
ெகாள் வதன் ¤லம் மட் ேம—ேதவ ைடய யதார்த் த த்ைதப்
ரிந் ெகாண் அவைடய மனநிைலையப் ரிந்  ெகாள் ள
ம் . ேதவைடய விப்  ெவப் கைளப் ரிந் ெகாள்
வதன் ¤லம் , நீ ேநர்மைறயான மற்ம் எர்மைறயானவற்ைற
ேவபத்ப் பார்கக
் ம் , ேம ம் ேதவைனப் பற்ய உன்
அவின் ¤லம் உன் வாழ் க்ைகயில் ன் ேனற் ற ம் காணப் ப
ற. க்கமாகச் ெசால் லேவண்மானால் , நீ ேதவைடய
ரிையையப் பற்  ய அைவ அைடய ேவண் ம் , ேம ம்
ேதவைன விவாப் ப  பற்  ய உன் ைடய பார்ைவகைள
ேநராக ைவக்க ேவண்ம் .
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மனிதன் கற் பைன ெசய் வைதப் ேபாலேவ
ேதவைடய ரிைய எளிைமயானதா?
ேதவைன விவாக் ன் ற நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் இந் த
இ நாட் களில் ேதவைடய ரிையையம் இன்  அவர்
உங் களில் நடப் பிக்ற அவர ட் டத்ன் ெசயைலம் ெபற்
க்ெகாண்டதன் ¤லம் நீ ங் கள் அைடந்த ெபரிதான உயர்ைவ
ம் இரட்  ப் ைபம் நீ ங் கள் உண்ைமயில் எவ் வா ெபற்  க்
ெகாண்§ர்கள் என்பைதக் த்  ப் ெபைமப் பட ேவண்ம் .
இந்த பிரபஞ் சம் வ ம் ேதவன் ெசய் ன் ற அவர ஊ
யத்ன் தனித்த கவனமாக இந் த ஜனக்  ட் டத்ைத உவாக் 
ள் ளார். அவர் தன இதயத்ன் இரத்தம் வைதம் உங்
கக் க ாகப் பயாகச் ெச த்  ள் ளார், இந் த ப் பிரபஞ் சம்
வம் ஆவியானவர் ெசய் த எல் லாக் ரிையையம் ¡ட் 
உங் களிடம் ெகாத்  ள் ளார். அதனாேலேய நீ ங் கள் பாக்யம்
ெபற்றவர்கள் . ேம ம் அவர் தன மைமைய அவர் ேதர்நெ
் த
த்த ஜனமான இஸ்ரேவல் மக்களிடந்  எத் உங் களிடம்
ெகாத்ள் ளார். அவர் தன ட் டத்ன் ேநாக்கத்ைத ைம
யாக இந்த ஜனக்ட் டத்ன் ¤லமாகேவ ெவளிப் பத் வார்.
எனேவ ேதவனின் தந் த ரத்ைதப் ெபறப் ேபான் றவர்கள் நீ ங்
கேள, அ மாத்ரமல் ல ேதவனின் மைமக்கான வாரிகம்
நீ ங் கேள. உங் கக் ஒேவைள “அக்ரத்ல் நீ ங் ம் இேல
சான நம் ைடய உபத்  ரவம் கம் அகமான நித்  ய
கனமைமைய உண்டாக் ற.” என் ற வசனம் நிைனக்
வரலாம் . நீ ங் கள் அைனவம் இந் த வார்தை
் தகைள இதற் 
ன் ேகட் ப் பீரக
் ள் , ஆனால் நீ ங் கள் எவேம அதன் உண்
ைமயான அர்த்த த்ைதப் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல. இன்  உங் க
க் அதன் உண்ைமயான க்யத்  வத்ைதக் த்  ஆழ
மான ஒ ெதளி உள் ள. இந் த வார்தை
் தகள் ேதவனால்
இ நாட் களில் நிைறேவற்றப் பம் , ப் பாகக் ஸ்க்
காக அந்த வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்தால் அ இக்ம்
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ேதசத்ல் ெகாµரமாகத் ன்த்தப் பட் டவர்களிடம் அ நிைற
ேவ ம் . அந் த ச் வப் பான ெபரிய வ சர்ப் பம் ேதவைனத்
ன்த்  ன்ற, அ ேதவனின் எரியாக இக்  ன் ற,
எனேவ இந் த த் ேதசத்  ல் ேதவைன விவாக்  ன் றவர்க ள்
யாவம் அவமானத்ற்  ம் ஒக்ைறக் ம் உட் பத்த ப் ப
வார்கள் , இதன் ¤லம் இந்த வார்தை
் தகள் இந்த ஜனக்ட் ட
மாய உங் களிடத்  ல் நிைறேவ ன் ற. ஏெனன் றால் அ 
ேதவைன எர்க
் ன் ற ஒ ேதசத்ேலேய அைலந்  ரின் ற.
ேதவனின் அைனத் ரிையகம் கப் ெபரிய இைட»கைளச்
சந்க்ன் ற காரணத்தால் அவரின் வார்தை
் தகைள நிைறேவற்ற
அகக் காலம் எத் க்ெகாள் ற, அந்தப் பேய மக்கள் ேதவ
வார்தை
் தயின் ¤லம் த்  கரிக் க ப் பன் றார்க ள் , இ ம்
பாகள் அ பவிப் பதன் ஒ பங் காம் . அந் த ச் வப் பான
ெபரிய வ சர்ப் பம் இக்ன்ற ேதசத்ல் தன ரிையைய
நடப் பிப் ப ேதவக் கக் கனமாம் , ஆனால் இந் த க்
கனத் ¿டாகேவ தன ஒ கட் டக் ரிையையத் ேதவன்
ெசய்  ன் றார், அ  அவர ஞானத்ைதம் அசயமான ரி
ையகைளம் ெவளிப் பத்  வேதா இந் த ச் சந் த ர்ப் பத்ைதப்
பயன் பத் இந்த மக்கள் ட் டத்ைத ைமயாக்வமாம் .
மக்களின் பாகளி¿டாகம் , அவர்களின் றைமயி¿டாகம்
அைனத்  சாத் த ாக்ேகவான மனநிைலக் ஊடாகேம
ேதவன் தன ய் ைமப் பத் தல் மற் ம் ஆதாயப் பத் தல்
பணிையச் ெசய் றார். இதன் ¤லம் அவர் மைமயைடந் 
அவர ெசயல் கக் ச் சாட்  பகர்ன் ற ஜனங் கைள அவர்
ஆதாயப் பத்க்ெகாள் வார். ேதவன் இந்த மக்கள் ட் டத்ற் 
ெசய் த அைனத்  யாகங் களின் ைமயான க்யத் வம்
என்னெவனில் ேதவன் தன ஆதாயப் பத் த ல் ரிையைய
அவைர எர்க்ன் றவர்களி¿டாகாேவ ெசய் ன் றார், அத¿
டாகேவ ேதவனின் மகத்த ான வல் லைம ெவளிப் பம் . இைத
ேவவிதமாய் ச ் ெசான்னால் , ய் ைம இல் லாத ேதசத்ல் வாழ்
ன் ற மக் கள் மாத்  ரேம ேதவனின் ைபையச் தந் த ரித்
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க்ெகாள் ள பாத் ரராய் இக்ன் றார்கள் , ேம ம் இ மாத்
ரேம ேதவனின் மகத்தான வல் லைமைய ன் னிைலப் பத்க்
காட் டக்  ய. அதனாேலேய இ ய் ைமயற் ற ேதசத் 
ந்  வந் த , இவ் வாறான ஒ ேதசத்  ல் வாழ் ன் ற மக் க
ளிடந்ேத ேதவனின் மைம ெபறப் பன் ற. இேவ
ேதவனின் த் த ம் . இேயம் இவ் வாறான ஒ கட் டத் 
ேலேய ரிைய ெசய் த ார்: அவைரத் ன் த்  ய பரிேசயர்
ன்னாேலேய அவர் மைமைய அைடய ம் . பரிேசய
ரின் ன்த்தேலா »தான் காட் க்ெகாத்தேலா இல் லா
மல் ேபாய் இந் த ால் , இேய ஏளனத்ற்  ம் அவக் ம்
ஆளாயிக் க மாட் டார், அைதவிட அவர் க நிச்ச யமாகச்
 ைவயில் அைறயப் பட் க் க மாட் டார், அதனாேல அவர்
மைமயைடந்க்கமாட் டார். எங் ேக ேதவன் ஒவ் ெவா காலத்
 ம் ரிைய ெசய் ன்றாேரா, அவர் எங் ேக தன ரிையைய
மாம் சத்ல் ெசய் ன்றாேரா, அங் ேகேய அவர் தன மைம
ையம் அவர் ஆதாயப் பத்த எண்ªன்றவர்கைளம் ெப
ன்றார். ேதவனின் ரிையக்கான ட் டம் அதற்கான அவரின்
வைறம் இேவ.
பல் லாயிர வட ேதவ ைடய ட் டத்  ல் , இ பக்
ரிையகள் மாம் சத்ல் ெசய் யப் பன் றன: தலாவ ரிைய
 ைவயில் அைறயப் பதல் , அதற் க ாக அவர் மைமைய
அைடறார், அத்த  கைட நாட் களின் ஆதாயப் பத்  தல்
மற்  ம் பரிரணப் பத்  தல் ரிையயாம் , அதற் க ாகம்
அவர் மைமைய அைடறார். இேவ ேதவனின் ட் டம் .
எனேவ உங் கக்  க் ெகாக் க ப் பட் ட ேதவனின் ரிைய
ையேயா அவர கட் டைளையேயா எளிதான விஷயமாகக்
கத ேவண்டாம் . அைதப் பார்க
்
ம் நீ ங் கள் எல் ேலாம் ேதவ
னால் விேசஷமாக அபிேஷகம் பண்ணப் பட் ட பிரகாரம் அவர
மகத்தான ைபக்கான தந்ரவாளியாக உள் ளீரக
் ள் . அவர
மைமயின் இ பகளில் ஒன்  உங் களில் ெவளிப் பன்
ற, ேதவைடய ைபயின் ஒ பங்  ைமம் உங் க
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க் உங் கள் தந்ரமாம் ெபாட்  வழங் கப் பட் ட. ேதவன்
உங் கைள உயர்த் ன்ற இந்தத் ட் டம் அவர் பல காலத்ற் 
ன் ேப ன்த் தெதான் றாம் . அந் த ச் வப் பான ெபரிய
வ சர்ப் பம் இக்  ன்ற ேதசத்  ல் ேதவன் ெசய் த ரிையக
ளின் மகத்  வத்ைதப் பார்த்த ால் , அந் த ச் ெசயல் கள் ேவ எங்
ேகம் ெசய் யப் பட் ந்தால் அ எப் ெபாேதா ந்த கனி
ெகாத்  மக்களால் விப் பத் டன் ஏற்க்ெகாள் ளப் பட் க்
ம் . ேம மாக இேயவின் ரிைய ஒ ன் தாரணமாக
இக்ன்றபயால் இந்தக் ரிையயான ேமற்ல் இக்ன் ற
ேதவைன விவக்ன் ற மாக் ஏற்க்ெகாள் ள க க
இலவாக இக் ம் . இதனாேலேய ேதவனால் மைமைய
அைடம் ரிையயின் இந்தக் கட் டத்ைத ேவெறங் ம் அைடய
யாள் ள. ரிையயான மக் க ளின்  ஆதரைவப்
ெபற்  ேதசங் களால் அங் கரிக்கப் பம் ேபா, ேதவைடய
மைமயால் நிைலத்  நிற் க யா. இந் த நிலத்  ல் இந்
தக் கட் ட ரிைய நைடெபற ேவண் யதற் க ான மாெபம்
க்  யத்  வம் இேவ. உங் களில் ஒவரா ம் நியாயப் பி
ரமாணத் த ால் இரட் ப் ைபப் ெபறப் ேபாவல் ைல, மாறாக
நீ ங் கள் நியாயப் ப ிரமாணத்த ால் அமக்க ப் ப ³ர்கள் . இன்
ம் கனமான காரியம் என் னெவன் றால் ஜனங் கள் உங் க
ைளப் ரிந்  ெகாள் ளமாட் ட ார்கள் : அ உங் கள் உறவினேரா,
ெபற்ேறாேரா, உங் கள் நண்பர்கேளா உங் கடன் ேவைலயாட்
கேளா, யாராக இந்தா ம் அவர்கள் உங் கைளப் ரிந் ெகாள்
ளப் ேபாவல் ைல. நீ ங் கள் ேதவனால் ைகவிடப் பம் ேபா
உங் களால் யில் ெதாடர்ந்  வாழ இயலா, இப் பிம்
மக்களால் ேதவைனவிட்  வில இப் பைத நிைனத்ப் பார்கக
்
யா, இேவ ேதவன் மக் க ைள ஆதாயாப் பத்  வதன்
க்யத்வம் ேதவனின் மைமமாம் . நீ ங் கள் இன்  தந்
தரித்தக் காரியங் கள் கம் வம் வாழ் ந்த அப் ேபாஸ்தலர்
கைளம் , ¥ர்க் க தரிகைளம் , ஏன் ேமாேச மற்  ம் ேப
ைவப் பார்க்  ம் மகத் த ான. ஆர்வ ாதங் கைள உங் களால்
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ஓரி நாட் களில் ெபற யா, அைதப் ெபரிய யாகத்ன்
ஊடாகச் சம் பாக் க ேவண்ம் . இன் ம் விரிவாகச் ெசான்
னால் , த்கரிக்கப் பட் ட அன் ைபம் , ஆழமான விவாசத்ைத
ம் , ேதவன் நாம் அைடய ேவண்ெமன் ேவண்ன் ற பல
சத்  யங் கைளம் , நீ க் க ாகப் பயன் ேபாரான் ற மன
ைதம் , ேதவன் ¡ மரணபரியந் த ம் ெதாடர்ந்  அன் ைபம்
நீ ங் கள் ெகாண்க் க ேவண்ம் . உங் களிடம் உ இக் க
ேவண் ம் , உங் கள் வாழ் க்ைகயில் மாற் ற ம் வர ேவண் ம் ,
உங் கள் ைறகள் நிைறவாக்க ப் ப ட ேவண்ம் . எந் த க் ைற
த ம் இல் லாமல் ேதவனின் எல் லா வநடத் தைலம் ஏற்
க்ெகாள் ள ேவண்ம் , அத் டன் மரண பரியந்தம் வைரக்ம்
ழ் ப் பய ேவண்ம் . நீ ங் கள் அைடய ேவண்ய இேவ,
இேவ ேதவனின் ரிையயின் இ ேநாக்கம் . இைதேய ேதவன்
இந்த மக்கள் ட் டத்டம் எர்பார்க
் ன் றார். அவர் உங் கக்
ெகாக்ன்றபயால் , அவர் நிச்சயம் உங் களிடம் எர்பார்ப்ப
ேதா உங் கக் க் ெகாத்த தன் பிரகாரம் அவர் ேகட் ப ார்.
எனேவ ேதவன் ெசய் ன்ற அைனத்  க் ரிையகக் ம் கார
ணண், இ ஏன் ேதவன் ¡ண்ம் ¡ண்ம் உயர் தரங் கள்
மற்  ம் கைமயான ேதைவகைளக் ெகாண்ட ரிையகைளச்
ெசய் ன்றார் என் பைதக் காண்பிக் ன் ற. இந் த க் காரணத்
னாேலேய நீ ங் கள் ேதவன் ேமல் ெகாண்ள் ள விவாசத்த ால்
நிரம் பியிக் க ேவண்ம் . க் க மாகச் ெசால் வெதன் றால் ,
ேதவைடய எல் லாக் ரிையகம் நீ ங் கள் அவரின் தந்தரிப்
ைபப் ெபற்க்ெகாள் ளப் பாத்ராராய் இக்ம் ெபாட்  உங்
கள் நித்தேம ெசய் யப் பன் ற. இந்தக் காரியம் ப் பாக
ேதவனின் ய மைமக் க ாக ெசய் ய ப் பவல் ைல, ஆனால்
இ உங் களின் இரட் ப் பிற்காகம் இந்தத் ய் ைமயற்ற ேதசத்
ல் பயங் கரமாகத் ன் த்த ப் பட் ட மக்கள் ட் டத்ைதப் ர
ணப் பத்தம் ெசய் ய ப் பன்ற. நீ ங் கள் ேதவனின் த்த த்
ைதப் ரிந்  ெகாள் ளேவண்ம் . இைதக் த்  எந் தெவா
விப் ணர்வ ற் ற ஜனங் கக் ச் ெசால் ன் ற ஒ த் ம
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என் னெவன்றால் ேதவைனச் ேசாக் கேவா அவைர இனிம்
எர்க் கேவா ேவண் டாம் . எந் த மனிதேம அ பவிக் க ாத
பாகைள ேதவன் அபவித்  ள் ளார், அத்ேதா மனிதக்
ப் பல் அவர் ெபரிதான அவமானத்ைதம் அபவித்விட்
டார். உங் களால் ேவ எைத விட யவில் ைல? ேதவனின்
த் த த் ைதவிட க்  யமான காரியம் எவாக இக்  ம் ?
ேதவனின் அன்ைபப் பார்க் ம் எ உயர்ந் த தாக இக் ம் ?
ேதவன் தன ரிையைய இந்த அத்தமான ேதசத்ல் ெசய்
வ ஏற்கனேவ கனமான ஒன் றாக இக்ம் ேபா; மனிதன்
ெதரிந் ெகாண்ேட ேவண்ெமன்  ெநதவ நடக்ம் ேபா,
ேதவனின் பணியில் தாமதம் ஏற் ப ம் . க் க மாகச் ெசான்
னால் , இ யாக்ம் நல் லதல் ல, இ யாக்ம் நன்ைம பயக்
கா. ேதவன் ேநரத்ன் வைரயைறக்ள் இப் பவரல் ல; அவ
ர ெசய ம் அவர மைமேம தடம் ெப ன் ற.
எனேவ அவர் தன ெசய க் க ாக, அ  எவ் வள காலம்
எத்த ா ம் , அதற் க ான எந் த க் ரயத்ைதம் அவர் ெச த் 
வார். ேதவனின் ணாசயம் இேவ. அவர் தன பணி ம்
வைரக்  ம் அவர் ஓய் வல் ைல. அவர் தன மைமயின்
இரண்டாம் பையப் ெபற் ற பின்னேர அவர பணி 
விற்  வம் . இந் த  பிரபஞ் சத்  ேலம் ேதவன் தன
மைமைய அைடம் ரிையயின் இரண்டாம் பைய க்
காவிட் டால் , அவர நாள் ஒ ேபாம் வரா, அவர் ேதர்நெ
் த
த்த ஜனங் களிடந்  அவர கரம் ஒ நாம் விலகா,
அவர மைம ஒ ேபாம் இஸ்ரேவல் ேமல் இறங்  வரா,
அத் டன் அவர ட் டம் ஒ காலம் நிைறேவறா. நீ ங் கள்
ேதவனின் த்தத்ைதக் காணக்யவர்களாக இக்க ேவண்ம் ,
அேதா ேதவனின் ரிையயான வானத்ைதம் , ையம் ,
சகலத்ைதம் ஷ் த்த  ேபால எளிைமயான காரியமல் ல
என் பைத நீ ங் கள் ெதரிந் ெகாள் ள ேவண் ம் . ஏெனன் றால்
இப் ெபா இக்  ன் ற ரிைய கைறபட் டவர்க ைள, உச்ச
நிைலயில் உணர்வ ற் ற வர்க ைள உமாற் ற ம் ெசய் வதாம் ,
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அதாவ  ேதவனால் பைடக் க ப் பட் ட ஆனால் சாத் த ானால்
ெசயல் ைறப் பத்த ப் பட் டவர்கைளத் ய் ைமயாக் தலாம் .
இந்தக் ரிைய ஆதாம் அல் ல ஏவாைள ஷ்ப் ப  அல் ல,
இன்ம் னால் இ ெவளிச்ச த்ன் அல் ல அைனத்  ச்
ெசெகாகள் மற்ம் விலங் கைளச் ஷ்ப் பதற்ம் சற்ம்
ைறந் த தல் ல. சாத்த ானால் அக்க ாக்க ப் பட் ட விஷயங் கைள
ேதவன் த் த ப் பத்  அவற் ைறப் தாக்  ன் றார்; அைவ
அவக்  ச் ெசாந் த மான் ற, அைவ அவரின் மைமயாய்
மான்ற. இ மனிதன் கற்பைன ெசய் வைதப் ேபான் ற ஒ
காரியமல் ல, இ வானத்ைதம் , ையம் , சகலத்ைதம்
ஷ் ப் ப ேபான் ேறா, சாத்த ாைன பாதாளக் க்ள் தள்
வைதப் ேபான்ேறா எளிைமயான காரியமல் ல. மாறாக இ
மனிதைன மாற் ன் ற ஒ ெசயல் , எர்மைறயான காரியங்
கைளம் அவக் ச் ெசாந் த ல் லாத காரியங் கைளம் ேநர்
மைறயாகம் அவக்  ச் ெசாந் த மாகம் மாற்  வதாம் .
ேதவனின் ரிையயின் இந் த க் கட் டத்ற்  ப் பின் னால் இக்
ம் உண்ைம இேவ. நீ ங் கள் இைதப் ரிந் ெகாண் காரியங்
கைள எளிைமயாக்வைதத் தவிர்த்க்ெகாள் ங் கள் . ேதவனின்
ரிையயான மற்ற சாதாராண ேவைலகைளப் ேபான்றதல் ல.
அதன் விந்ைதம் ஞானம் மனிதனின் ந்ைதக் எட் டாதைவ.
ேதவன் எல் லா காரியங் கைளம் ரிையயின் இந்தக் கட் டத்ல்
பைடக்கவில் ைல, அேதேபால் அவர் அவற்ைற அப் ப ல் ைல.
மாறாக அவர் பைடத் த சாத் த ானால் களங் கப் பத் த ப் பட் டக்
காரியங் கைள உமாற்  ய் ைமயாக் ன் றார். இவ் விதமாக
ேதவன் ஒ ெபரிய ரிையையச் ெசய் வ தற்  ப் றப் பன்
றார், இேவ ேதவனின் ரிையயின் க்ய அம் சமாம் . நீ
இந்த வார்தை
் தகளில் ேதவனின் ரிைய உண்ைமயிேலேய க
ம் எளிைமயாக உள் ளைதக் காண்றாயா?
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நீ ேதவைன விவாப் பனால்
சத்யத்ற்காகேவ நீ வாழ ேவண்ம்
எல் லா மக்களிடம் இக்ன் ற ெபாவான பிரச்ைன
என்னெவன்றால் , அவர்கள் சத்  யத்ைதப் ரிந்  ெகாள் றார்
கள் , ஆனால் அைதக் ைகக்ெகாள் ளத் தவவிறார்கள் . ஏெனன்
றால் , ஒறம் , அவர்கள் அதற்கான விைலக்ரயத்ைதக் ெகாக்
கத் தயாராக இல் ைல, மறம் , அவர்களின் பத்த கம்
பற்றாக்ைறயாக உள் ள; அன் றாட வாழ் கை
் கயில் உள் ள பல
ரமங் கைள அவர்களால் பார்கக
் வல் ைல, அைத எப் பச்
சரியாகப் பயிற்  ெசய் வ  என்  ெதரிவல் ைல. மக் களின்
அபவங் கள் கம் ஆழமற் ற ைவ என் பதா ம் , அவர்களின்
றைம கம் ன்  உள் ளதா ம் , ேம ம் அவர்கள் சத்யத்
ைதப் ரிந் ெகாள் ம் அள ைறவாக இப் பதா ம் , அவர்
களின் அன்றாட வாழ் க்ைகயில் அவர்கள் சந் க் ம் ரமங் க
ைளத் ¥ர்க் க அவர்க க் எந் த வம் இல் ைல. அவர்க ள்
ேதவைன வார்தை
் தயில் மட்  ேம விவாக்றார்கேள தவிர,
ேதவைனத் தங் கள் அன்றாட வாழ் கை
் கக்ள் ெகாண்வர 
வல் ைல. அதாவ, ேதவன் என்ப ேவ, வாழ் கை
் க என் ப
ேவ, மக் கக் த் தங் கள் வாழ் க்ைகயில் ேதவடன் எந் த
உறம் இல் ைல என் ப ேபால இக்ற. எல் ேலாம் அப்
பத் த ான் நிைனக் றார்கள் . இவ் வா ேதவைன விவாத்
தால் , மக் க ள் உண்ைமயில் அவரால் ஆதாயப் பத் த ப் பட் 
பரிரணப் பத்தப் பட மாட் டார்கள் . உண்ைமயில் , ேதவனின்
வார்தை
் த ைமயாக உணரப் படவில் ைல என் பதனால் அல் ல,
மாறாக, அவைடய வார்தை
் தையப் ெபவதற்கான மக்களின்
றன் கம் ைறவாக உள் ள. ேதவனின் உண்ைமயான
த் த த்  ன் ப யாம் ெசயல் பவல் ைல என்  ஒவர்
றலாம் ; மாறாக, தங் கைடய ெசாந் த ேநாக் க ங் கள் , கடந் த
காலத்ல் அவர்கள் ெகாண்ந் த மதக் கத்  க் கள் மற்  ம்
காரியங் கைளச் ெசய் வ தற் க ான அவர்களின் ெசாந் த வ ஆ
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யவற்  ற்  ஏற் ப ேதவன் ¡தான அவர்க ைடய விவாசம்
இக்  ற, ேதவனின் வார்தை
் தைய ஏற்  க் ெகாண் டைதத்
ெதாடர்ந்  ம´பமாத க்  உள் ளா, அவைடய த் த த்
ற் ஏற்ப ெசயல் படத் ெதாடங் பவர்கள் கக் ைற. மாறாக,
அவர்க ள் தவறான நம் பிக் ைககளில் நிைலத்  க்  றார்க ள் .
மக்கள் ேதவைன விவாக்க த் ெதாடங் ம் ேபா, மதத்ன்
வழக் க மான விகளின் அப் பைடயில் அவர்க ள் அவ் வா
ெசய் ன் றார்க ள் , ேம ம் ற்  ம் அவர்க க்  ச் ெசாந் த
மான வாழ் கை
் கத் தத் வத்ன் அப் பைடயில் வாழ் றார்கள் ,
மற்றவர்கடன் ெதாடர் ெகாள் றார்கள் . பத் ப் ேபரில் ஒன்
ப ேபர் இப் பத்தான் இக்றார்கள் என்  றலாம் . ேதவைன
விவாக்கத் ெதாடங் யபின் , மற்ெறா ட் டத்ைத வத், ஒ
ய நிைலக்த் ம் றவர்கள் கக் ைற. ேதவைடய
வார்தை
் தையச் சத்யமாகக் கத அல் ல அைதச் சத்யமாக
ஏற்க் ெகாண் அைதக் ைகக்ெகாள் ள மனிதலம் தவவிட் ட.
உதாரணமாக, இேயவின் ¡தான விவாசத்ைத எத்  க்
ெகாள் ேவாம் . யாராவ இப் ேபாதான் விவாக்க ஆரம் பித்
ந் த ா ம் அல் ல க நீ ண் ட காலமாக விவாத்  ந்
தா ம் , அைனவேம தங் களிடம் இந் த தாலந் கைளப்
பயன் பத்தம் , அவர்களிடம் இந் த றைமகைள ெவளிப்
பத் த ேம அவ் வா ெசய் தனர். மக் க ள் தங் கள் அன் றாட
வாழ் க்ைகயில் “ேதவன் ¡தான விவாசம் ” என் ற இந் த ¤ன் 
வார்தை
் தகைளம் ெவெமேன ேசர்த்தனர், ஆயிம் அவர்க
ளின் மனநிைலயில் எந் த மாற் ற ம் ெசய் ய வில் ைல, ேதவன்
¡ அவர்க ள் ெகாண் ந் த விவாசம் தளம் வளர
வில் ைல. அவர்க ளின் பின் ெதாடர்த ல் அனலாகேவா ளிரா
கேவா இல் ைல. அவர்கள் தங் கள் விவாசத்ைத விட்  வி
வதாகச் ெசால் லவில் ைல, ஆனால் அைனத்ைதம் ேதவக்
ெகன்  பரித் த ப் பத் தம் இல் ைல. அவர்கள் ஒேபாம்
ேதவைன ெமய் ய ாக அன் ர்ந் த ல் ைல அல் ல அவக் க்
ழ் ப் பந் த ல் ைல. ேதவன் ¡தான அவர்க ளின் விவாசம்
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என்ப உண்ைம மற் ம் ேபா ஆயவற் ன் கலைவயாம் ,
அவர்கள் ஒ கண்ைணத் றந்  ெகாண்ம் ம கண்ைண
¤க்ெகாண்ம் அைத அªனர். அவர்கள் விவாசத்ைதக்
ைகக்ெகாள் வல் ஆர்வம் காட் டவில் ைல. அவர்கள் ழப் பமான
நிைலயில் ெதாடர்ந்தனர், கைடயில் ஒ ழப் பமான மரணம்
அைடந்தனர். அைவ எல் லாவற்னா ம் என் ன பயன் ? இன் ,
நைடைறத் ேதவைன விவாக்க, நீ சரியான பாைதயில் நடக்க
ேவண்ம் . நீ ேதவைன விவாத்த ால் , நீ ஆர்வ ாதங் கைள
மட்  ேம ேதடாமல் , ேதவைன ேநக்கம் , ேதவைன அந் 
ெகாள் ளம் ேவண் ம் . அவைடய பிரகாசத்  ன் ¤லம் ,
உன் தனிப் பட் ட ேதடன் ¤லம் , நீ அவைடய வார்தை
் த
ையப் த் ப் பானம் பண்ணலாம் , ேதவைனப் பற் ய உண்
ைமயான ரிதைல வளர்த் க் ெகாள் ளலாம் , ேம ம் உன்
உள் ளான இதயத்  ந்  வம் ேதவனின் உண்ைமயான
அன்ைபப் ெபறலாம் . ேவ  வார்தை
் தகளில் வதானால் ,
ேதவன் ¡தான உன் அன் கம் உண்ைமயானதாக இந்தால் ,
ேம ம் , அவர் ¡ நீ ைவத்க்ம் அன் பின் வைய ஒவம்
அக்கேவா அதற் எராக நிற்கேவா யா, இந்த ேநரத்ல்
நீ ேதவன் ¡ள் ள உன் விவாசத்  ல் சரியான பாைதயில்
ெசல் றாய் . நீ ேதவக்ரியவன் என் பைத இ நி´பிக்ற,
ஏெனன்றால் உன் இதயம் ஏற் கனேவ ேதவனின் வசம் உள்
ள, ேவ எம் உன் ைன ஆட்ெகாள் ள யா. உன் அ
பவத்ன் ¤லமாகம் , நீ ெச த்ய விைலக் ரயத்ன் ¤ல
மாகம் , ேதவனின் ரிையயின் ¤லமாகம் , ேதவன் ¡
தைடயில் லாத அன்ைப உன் னால் வளர்த் க் ெகாள் ள ம் .
நீ அவ் வா ெசய்  ம் ேபா, நீ சாத்த ானின் ஆக்க த்ந் 
விபட்  , ேதவ ைடய வார்தை
் தயின் ெவளிச்ச த்  ல் வாழ்
வாய் . அந் த காரத்ன் ஆக் க த்ந்  நீ விபட் ட ால் தான்
நீ ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் பட் க்றாய் என்  உன் னால்
ற ம் . ேதவன் ¡தான உன் விவாசத்ல் , நீ இந்த இலக்ைக
அைடய யற் க்க ேவண்ம் . இ உங் கள் ஒவ் ெவாவரின்
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கடைமயாம் . நீ ங் கள் யாம் தற்ேபாைதய விவகாரத்ன் நிைல
ைமகளில் ப்  அைடயக்  டா. ேதவனின் ரிையையக்
த்  உங் களால் இமனள் ளவராக இக்க யா, உங்
களால் அைத ேலசானதாகக் கதம் யா. நீ ங் கள் எல் லா
வைகயி ம் , எல் லா ேநரங் களி ம் ேதவைனப் பற் ந்க்க
ேவண்ம் , எல் லாவற்ைறம் அவர் ெபாட் ச் ெசய் ய ேவண்
ம் . நீ ங் கள் ேபம் ேபாம் அல் ல ெசயல் பம் ேபாம் , த
ல் ேதவைடய வீட் ன் நலன் கைள ன்னித்த ேவண்
ம் . இதன் ¤லமாக மட் ேம உங் களால் ேதவனின் இதயத்
ற் ஏற்றவராக இக்க ம் .
ேதவன் ¡ள் ள விவாசத்ல் , மக்களிடம் இக்ம் கப்
ெபரிய தவ என் னெவன்றால் , அவர்கள் ேதவைடய வார்த்
ைதைய மட்  ேம விவாக் றார்கள் , அவர்களின் அன் றாட
வாழ் க்ைகயிேலா ேதவன் ற்  மாக இல் ைல. எல் லா மக்க
ம் , ேதவன் இப் பைத நம் றார்க ள் , ஆனா ம் ேதவன்
அவர்களின் அன் றாட வாழ் க்ைகயின் ஒ பயாக இல் ைல.
மக்களின் வாய் கள் ேதவனிடம் அேநக ெஜபங் கைள ஏெறக்
ன்றன, ஆனால் ேதவக் அவர்களின் இதயங் களிேலா 
தளேவ இடள் ள, எனேவ ேதவன் அவர்க ைள ¡ண் ம்
¡ண்ம் ேசாக்றார். மக்கள் ய் ைமயற் ற வர்களாக இப் ப
தனால் , அவர்கைளச் ேசாப் பைதத் தவிர ேதவக் ேவ
வயில் ைல, இதனால் அவர்கள் அவமானகரமாக உணரலாம் ,
இந்தச் ேசாதைனகக் மத்யில் தங் கைளத் தாங் கேள அந் 
ெகாள் ளலாம் . இல் ைலெயன் றால் , மனிதர்கள் பிரதான தனின்
சந்தயினராக மாவார்கள் , ேம ம் கம் ர்ெகட் டவர்களாக
மாவார்கள் . ேதவன் ¡ அவர்கள் ைவத்க்ம் விவாசத்ன்
ெசயல் பாட் ல் , ஒவ் ெவா நபம் ேதவனின் இைடவிடாத
த்கரிப் பின் ழ் தங் களின் பல தனிப் பட் ட ேநாக் க ங் கைள
ம் , க்ேகாள் கைளம் விலக்றார்கள் . இல் ைலெயன் றால் ,
ேதவன் யாைரம் பயன் பத் வதற் க ான வ இக் க ா,
ேம ம் அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய மக்களிடம் ெசய்
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வதற்  ம் வ இக் க ா. ேதவன் தல் மக் கைளச் த்க
ரிக்றார், இந்தச் ெசயல் ைறயின் ¤லம் , ேதவன் அவர்கைள
மாற் றக்ம் என் பைத அவர்கள் அந்  ெகாள் ளலாம் . அப்
ேபாதான் ேதவன் தம் ைடய வைன அவர்கக்ள் ரிைய
ெசய் ய ைவக்  றார், இதன் ¤லமாக மட் ேம அவர்க ளின்
இதயங் கள் ைமயாக ேதவனிடம் ம் ப ம் . எனேவ
நான் ெசால் ேறன், ேதவைன விவாப் ப என் ப மக் கள்
ெசால் வ ேபால் எளிதான அல் ல. ேதவன் அைதப் பார்ப் ப
தனால் , உனக்  அ மட் ேம உண் டாயிந் , ஆனால்
அவைடய வார்தை
் தைய வனாகக் ெகாண்க் கவில் ைல
என் றால் , ேம ம் நீ உன் ெசாந் த அக்ள் மட்  ேம மட்
ப் பத்தப் பட் ந்தால் , சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்கேவா அல்
ல ேதவைடய வார்தை
் தப் ப வாழேவா யாவிட் டால் ,
ேதவைன ேநக்ம் இதயம் உன் னிடம் இல் ைல என் பதற்
இ ேவ சான் றாம் , உன் இதயம் ேதவ க்  உரியதல் ல
என் பைத இ காட் ற. ஒவர் ேதவைன விவாப் பன்
¤லம் அவைர அந்  ெகாள் ள ம் : இ ேவ இ 
இலக்ம் , மனிதனின் நாட் டத்ன் க்ேகாம் ஆம் . ேதவ
ைடய வார்தை
் தகைளக் கைடப் பிப் பதற் நீ யற் ெசய் ய
ேவண் ம் , இதனால் அைவ உனக் நைடைறயில் பலன
ளிக் ம் . உன்னிடம் ேகாட் ப ாட்  அ மட்  ேம இந் த ால் ,
ேதவன் ¡தான உன் விவாசம் வீணாவிம் . நீ அவைடய
வார்தை
் தையக் கைடப் பித்  வாழ் ந் த ால் மட்  ேம, உன் வி
வாசம் ைமயானதாகம் , ேதவனின் த் த த் ற்  இணங்
கம் இப் பதாகக் கத ம் . இந் த வயில் , மக்கள் அ
கமாக அ சார்ந் தைதப் பற்  ேபசலாம் , ஆனால் அவர்கள்
இறக் ம் ேபா, அவர்களின் கண்கள் கண்ணீரால் நிரம் ன்
றன, ேம ம் அவர்கள் வாழ் நாைள வீணத்ததற்காகம் , ர்
வய வைர வீணாக வாழ் ந் த தற் க ாகம் தங் கைள ெவக் 
றார்கள் . அவர்கள் ெவமேன ேகாட் பாகைளப் ரிந் ெகாள்
றார்கள் , ஆனால் சத் யத்ைதக் கைடப் பிக் கேவா அல் ல
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ேதவக் ச் சாட்  ப் பகரேவா வல் ைல; அதற்  ப் ப
லாக, அவர்கள் ெவமேன அங் ம் இங் ம் ஓறார்கள் , ஒ
ேதனீ ேபாலச் ப் பாக இக்றார்கள் , மரணத்ன் விளிம்
பில் ைவத்  தான் அவர்களிடம் உண்ைமயான சாட் யம் இல்
லாதைதம் அவர்கள் ேதவைன அயவில் ைல என் பைதம்
இ யாகக் காண் றார்க ள் . இ  கம் தாமதமானதாக
இல் ைலயா? நீ ஏன் இன் ைறய நாைள கச் றப் பாகப்
பயன் பத்  நீ ேநக்  ம் சத்  யத் ைதப் பின் பற் ற க்  டா?
நாைள வைர ஏன் காத்  க் க ேவண் ம் ? வாழ் க்ைகயில் நீ
சத்யத்ற் க ாகக் கஷ் டப் படாவிட் ட ால் அல் ல அைதப் ெபற
யற்க்கவில் ைல என் றால் , மரிக்ம் ேநரத்ல் நீ வத்தப் பட
விம் றாயா? அப் பயானால் , ஏன் ேதவைன விவாக்
றாய் ? உண்ைமயாகேவ, மக் கள் தள யற்  ெசய் த ால் ,
சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்கலாம் , அதன் ¤லம் ேதவைன ப்
ப் பத்தலாம் . மக் களின் இதயங் கள் எப் ேபாேம சாத்த ா
னால் ஆட்ெகாள் ளப் பட் ப் பதால் , அவர்கள் ேதவ க் க ாக
ெசயல் பட யாமல் ேபாற, ேம ம் அவர்களின் மாம் சத்
ற் க ாக ெதாடர்ந்  விைரந்  ெசயல் பன் றனர், இயில்
அைதக் க ாட் ட எம் இப் பல் ைல. இந் த க் காரணத்  ற்
காக, மக் கள் ெதாடர்ந்  ெதால் ைலகள் மற்  ம் ரமங் களால்
பாக் க ப் பறார்க ள் . இைவ சாத் த ானின் உபத்  ரவம் அல்
லவா? இ மாம் சத்ன் ர்ேக அல் லவா? நீ உதட் டளவில் ேப
ேதவைன ட் ட ாளாக்க யற் க்க க் டா. மாறாக, நீ உ
யான நடவக்ைக எக்க ேவண்ம் . உன்ைனேய நீ ஏமாற் ற
ேவண்டாம் , அல் பயன் என்ன? உன் மாம் சத்ற்காக வாழ் வதன்
¤லம் , ஆதாயத்  ற் க ாகம் கக் க ாகம் ேபாராவதன்
¤லம் உன்னால் என் ன ெபற ம் ?
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¥ர்கக
் தரிசனம் உைரக்ம் “ஏ இகளின் ெபழக்கம்”

ராஜ் யத்ன் விேசஷம்
பிரபஞ்சம் வ ம் பரம் என்
ர்க்கதரிசனம் உைரக்ம்
“ஏ இகளின் ெப ழக்கம் ”
நான் என் ரிையைய றஜாயான ேதசங் களிைடேய பரப்
ேறன். என் மைம பிரபஞ் சம் வம் பிரகாக் ற;
எண் ணிக் ைகக்  அடங் காத ஜனங் கள் தங் கக்  ள் என் 
ைடய த்தத்ைதக் ெகாண்ள் ளனர், அவர்கள் அைனவம் என்
கரத்தால் இயக்கப் பன் றனர் மற்ம் நான் நியத்த பணிகைள
ஆரம் பிக்  ன் றனர். இந் த த் தணம் தல் , நான் ஒ ய
கத்ற்ள் ·ைழந் , எல் லா மனிதர்கைளம் ேவெறா உல
கத்ற்கக் ெகாண் வந் ள் ேளன். மனிதன் என் ைன இன் ம்
ஆழமாக அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் என்பதற்காக நான் என
“பிதாவின் வீட்ற்” ¡ண்ம் ெசன்றேபா, என ெமய் யான
ட் டத்ல் உள் ள என் ைடய ரிையயின் இன் ெனா ப
ையத் ெதாடங் ேனன். நான் பிரபஞ் சத்ைதக் த்  ற் 
மாக ந்க்ேறன், இதான் என் ரிையக் ஒ சரியான
ேநரம் என் காண்ேறன் [அ]. எனேவ, மனிதன் ¡தான என
ய ரிையைய நான் ற்  ம் விைரந்  ெசய் ேறன் .
அைனத்ற்  ம் ேமலாக, இ ஒ ய கம் மற்  ம் ய
ஜனங் கைளப் ய கத்ற் அைழத் ச் ெசல் வதற்ம் , நான்
அகற்ற ேவண்ய பலவற்ைற ஒக் ைவப் பதற்ம் நான் ய
ரிையகைளக் ெகாண் வந் ள் ேளன் . வப் பான ெபரிய வ
சர்ப்பத்ன் ேதசத்ல் , மனிதர்களால் ரிந் ெகாள் ள யாத
ஒ கட் ட ரிையைய நான் ெசய் , அவர்கைளக் காற்  ேல
ற்ள் ேளன் . அதன் பிற வீம் காற்ல் பலர் அைமயாக
பறக்க க்க ப் பறார்கள் . உண்ைமயிேலேய, இ நான் அகற்
அக்ப் :
அ. ¤ல உைரயில் “காண்ேறன் ” என் ற வார்தை
் த இல் ைல.
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றப் பயன்பத்தவிக் ம் “ேபாரக் ம் களம் ” ஆம் ; இதற்
காகத்தான் நான் வாஞ் த் க் காத்க்ேறன் , இதான் என
ட் டம் ஆம் . நான் ரிைய ெசய் ம் ேபா ெபால் லாதவர்கள்
பலர் உள் ேள ·ைழந்க்றார்கள் , ஆனால் நான் அவர்கைளத்
ரத்த அவசரப் படவில் ைல. மாறாக, சரியான ேநரத்ல் நான்
அவர்க ைளச் தறப் ேபன் . அதற்  ப் பிற மட் ேம நான்
வஊற்றாக இப் ேபன் . என் ைன உண்ைமயாக ேநப் பவர்கள்
அத் மரத்ன் கனிகைளம் Âஷ்பத்ன் வாசைனையம்
என் னிடந்  ெபற அ மப் ேபன். யின் நிலமான
சாத்தான் தங் யிக்ம் ேதசத்ல் , பம் ெபான் இல் ைல, மணல்
மட் ேம உள் ள. எனேவ, இந்தச் ©ழ் நிைலகைள எர்ெகாண்,
நான் அத்தைகய ஒ கட் ட ரிையையச் ெசய்  ேறன் . நான்
ஆதாயம் ெசய் வ  த்கரிக்கப் பட் ட பம் ெபான் ஆம் , மணல்
அல் ல என்பைத நீ அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . ன்மார்க்கன்
என் வீட்ல் எப் ப இக்க ம் ? என் பரேலாகத்ல் , நரி
கைள ஒட் ண்ணிகளாக இக் க நான் எப் ப அ மக் க
ம் ? இந் த விஷயங் கைளத் ரத்த நான் ஒவ் ெவா சாத்
யமான ைறையம் பயன்பத்ேறன் . என் த்தம் ெவளிப்
பவதற்  ன் , நான் என்ன ெசய் ய ப் ேபாேறன் என் ப
யாக் ம் ெதரியா. இந் த வாய் ப்ைபப் பயன் பத் , நான்
அந்தப் ெபால் லாதவர்கைளத் ரத் ேறன், அவர்கள் என் ச¤
கத்ைத விட்  ெவளிேயற நிர்பந்க்கப் பறார்கள் . ன் மார்க்
கக் நான் இைதத்தான் ெசய்ேறன். எனிம் , அவர்கள் எனக்
ச் ேசைவ ெசய்ய, இன் ம் ஒ நாள் அவர்கக்காக இக்ம் .
ஆர்வாதங் கக்கான மனிதர்களின் விப் பம் கம் வ வா
ன; எனேவ, நான் என் சரீ ரத்ைதத் ப் பி, என மைம
யான கத்ைத றஜாயினக் க் காண்பிப் ேபன் , இதனால்
மனிதர்க ள் அைனவம் தங் கள் ெசாந் த உலல் வித் த்
தங் கைளத் தாங் கேள நியாயந்¥ர்ப்பார்கள் . நான் ெசால் ல ேவண்
ய வார்தை
் தகைளச் ெசால் ம் ேபாேத, மனிதர்கக்த் ேதைவ
யானைத அவர்கக் வழங் ேறன் . மனிதர்கக் ப் த்
194

ராஜ் யத்ன் விேசஷம் பிரபஞ் சம் வம் பரம் என் 
¥ர்கக
் தரிசனம் உைரக்ம் “ஏ இகளின் ெபழக்கம்”

ெதளிம் ேபா, நான் ஏற் ெகனேவ நீ ண் ட காலமாக என்
ரிையையப் பரவச் ெசய் ப் ேபன் . நான் என் த் த த் ைத
மனிதர்களிடம் ெவளிப் பத்  ேவன் , மனிதர்களிடம் என் ரி
ையயின் இரண்டாம் பையத் ெதாடங் ேவன் . என் ரிைய
டன் எல் லா மனிதர்கைளம் ஒங் ைணக் ம் வைகயில் ,
அவர்க ள் என்ைன ெநக் க மாகப் பின் பற் ற அ மப் ேபன் .
நான் ெசய் ய ேவண்ய என் ரிையைய மனிதர்கள் என்டன்
இைணந்  ெசய் ய, மனிதர்களால் ெசய் ய ந்த அைனத்ைதம்
அவர்கைளச் ெசய் ய அமப் ேபன் .
என் மைமைய அவர்கள் காண்பார்கள் என் ற விவாசம்
எவக்ம் இல் ைல. நான் அவர்கைள கட் டாயப் பத்தவில் ைல.
ஆனால் என் மைமைய மனிதலத்ன் மத்யிந்  அகற்
ேவ உலகத்ற்  எத்  ச் ெசல் ேறன் . மனிதர்கள் ¡ண்ம்
மனந்  ம் ம் ேபா, நான் என் மைமைய எத்  , அைத
இன்ம் அகமாக விவாசள் ளவர்கக்க் காண்பிப் ேபன் .
இந் தக் ெகாள் ைகயின் பேய நான் ரிைய ெசய் ேறன் . என்
மைம கானாைன விட்  ெவளிேயம் ஒ காலம் , என்
மைம ெதரிந்  ெகாள் ளப் பட் டவர்கைள விட்  ெவளிேயம்
ஒ காலம் இக் ற. ேம ம் , என் மைம  வ
ைதம் விட்  ெவளிேய, அைத மங் கச்ெசய் , இளில் ¤ழ்
கக் ம் ஒ காலம் இக் ற. கானான் ேதசம் ட ©ரிய
ஒளிையக் காணா. எல் லா மனிதர்கம் தங் கள் விவாசத்ைத
இழக் க ேநரிம் , ஆனால் கானான் ேதசத்  ன் வாசைனைய
விட்  ெவளிேயவைத எவரா ம் தாங் க யா. நான் ய
வானத் க்ம் க்ம் ெசல் ம் ேபாதான் , என் மைமயின்
மற் ற பைய எத்  , தலாவதாகக் கானான் ேதசத்  ல்
ெவளிப் பத் ேவன் . இதன் ¤லம் இரவின் பயங் கரமான இ
ளில் ¤ழ் யிக்ம் ெயங் ம் ஒ மங் ய ஒளிையப் பிர
காக்க ச் ெசய் ேவன். இதனால் யின் எல் லா மனிதர்கம்
ெவளிச்ச த்  ற்  வவார்க ள் . யின் எல் லா மனிதர்க ம்
ஒளியின் வல் லைமயிந்  ெபலைனப் ெபவார்கள் , என்
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மைம ஒவ் ெவா ேதசத்ற்ம் யதாகம் ெபரியதாகம்
ேதான் ற அமப் ேபன். இதனால் நான் ெவ காலத் ற் 
ன்ேப மனித உலகத்ற்  வந் ள் ேளன் என் பைதம் , நீ ண்ட
காலத்ற்  ன் ேப இஸ் ரேவந்  ழக் ற்  என் ம
ைமைய ெகாண் வந்ேதன் என்பைதம் மனிதலம் வம்
உணர் ெகாள் ம் . ஏெனனில் , என் மைம ழக்  ந் 
பிரகாக் ற. அ ைபயின் காலம் தல் இன்  வைர
ெகாண் வரப் ப ட் ள் ள. ஆனால் இஸ் ரேவந்ேத நான்
றப் பட்ேடன், அங் ந்  தான் ழக்ற்  வந்ேதன் . ழக்ன்
ஒளி பப் பயாக ெவண்ைமயாக மாம் ேபா தான் 
ெயங் ம் உள் ள இள் ெவளிச்ச மாக மாறத் ெதாடங் ம் . அப்
ேபாதான் நான் இஸ் ரேவல் இந்  ெவ காலத்  ற் 
ன்ேப ழக்ற்ச் ெசன்  அங்  யதாக உயர்ந்  ெகாண்
க்ேறன் என்பைத மனிதன் கண்டவான். ஒைற இஸ்ர
ேவல் இறங் , பின்னர் அங் ந்  றப் பட் டதால் , நான் ¡ண்
ம் இஸ்ரேவல் பிறக்க யா. ஏெனன் றால் என் ரிைய
பிரபஞ் சம் வைதம் வநடத் ற மற் ம் என் னெவன்
றால் , ன்னல் ழக்ந்  ேமற் ேநாக் ஒளிர்ற. இந்த
காரணத்ற் க ாக நான் ழக்ல் இறங் , கானாைன ழக்
க்ம் ஜனங் கக்க் ெகாண் வந் ள் ேளன் . ெயங்  ம்
உள் ள ஜனங் கைளக் கானான் ேதசத்ற்  அைழத்  வேவன் .
ஆகேவ ப் பிரபஞ் சத்ைதம் கட் ப் பத்த, கானான் ேதசத்
ல் ெதாடர்ந் ெவளிப் பாகைள ெவளியிேறன் . இந்த ேநரத்
ல் , கானாைனத் தவிர யில் எங் ம் ஒளி இல் ைல. எல் லா
மனிதர்கம் பயினா ம் ளிரினா ம் பாக்கப் பறார்கள் .
நான் என் மைமைய இஸ்ரேவ க்க் ெகாத்ேதன் , பின் னர்
அைத எத்க்ெகாண்ேடன் , இதன்¤லம் . நான் இஸ்ரேவலைர
ம் , மனிதலம் வைதம் ழக்ற்க் ெகாண் வந்ேதன் .
அவர்கள் ¡ண்ம் ஒன் ைணக்கப் படம் , ஒளிடன் இைணந்
க்கம் அவர்கள் அைனவைரம் ெவளிச்சத்ற்க் ெகாண்
வந் க்ேறன் . எனேவ, அவர்கள் இனி அைதத் ேதட ேவண்
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யல் ைல. ேதம் அைனவைரம் ¡ண்ம் ஒளிையக் காண
ம் , இஸ் ரேவல் எனக் இந் த மைமையக் காணம்
அமப் ேபன்; நான் ெவ காலத்ற் ன் ேப ஒ ெவள் ைள
ேமகத்ன் ¡ மனிதலத்ன் மத்யில் வந் ள் ேளன் என் பைத
அவர்கள் காண அமப் ேபன் . எண்ணற் ற ெவள் ைள ேமகங்
கைளம் , ஏராளமான பழக் ெகாத் க்கைளம் பார்க்க அவர்
கைள அ மப் ேபன் , ேம ம் , அவர்க ைள இஸ் ரேவன்
ேதவனாய ேயேகாவாைவப் பார்க்க அமப் ேபன் . »தர்க
ளின் எஜமானைரம் , எர்ப ார்க் க ப் பற ேமயாைவம் ,
கங் கள் வம் ராஜாக்களால் ன் த்தப் பட் ட என் 
ேதாற்றத்ைதம் அவர்கள் காண அமப் ேபன் . ப் பிரபஞ்
சத் ம் நான் ரிைய ெசய் ேவன் ேம ம் மாெபம் ரிைய
ையச் ெசய் வ ார். கைட நாட் களில் என் மைமையம் என்
ரிையகைளம் மனிதக் ெவளிப் பத்  ேவன் . எனக்க ாக
பல வடங் கள் காத்ந் தவர்கக்ம் , ஒ ெவள் ைள ேமகத்
ன் ¡ வர ேவண்ம் என் ஏங் யவர்கக் ம் , ¡ண்ம்
ஒ ைற ேதான்ற ேவண்ம் என்  ஏங் ய இஸ்ரேவ க்ம் ,
என் ைனத் ன்  த்  ய எல் லா மனிதர்க க்  ம் என் ம
ைமயான கத் ைத ைமயாகக் காண் பிப் ேபன் . எனேவ
நான் நீ ண்ட காலத்ற் ன்ேப என் மைமையக் ழக்ற்
எத் க்ெகாண் வந்ேதன், ஆகேவ அ »ேதயாவில் இல் ைல
என்  அைனவம் ெதரிந் ெகாள் வார்க ள் . கைட நாட் கள்
ஏற்கனேவ வந் விட் டன!
பிரபஞ் சம் வம் நான் என ரிையையச் ெசய் ேறன் ,
ழக்  ல் , இழக் க ங் கள் வில் லாமல் ேதான் , எல் லா
நாகைளம் மதங் கைளம் அைசக் ன் றன. எல் லா மனிதர்
கைளம் நிகழ் காலத்ற்  இட் ச் ெசன் ற என் ைடய சத்
தம் . எல் லா மனிதர்கைளம் என் சத்தத்தால் ெஜயங் ெகாண்,
இந்தப் பிரவாகத்ற் ள் விழச் ெசய் ேறன் . எனக் ன் பாக
ழ் ப் பயச் ெசய் ேவன். ஏெனன் றால் , நான் நீ ண்ட காலமாக
என் மைமைய ெயங்  ம் இந்  ¡ட்ெடத் ழக்ல்
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தாக ெவளியிட்ேடன். என மைமையக் காண விம் பா
ேதார் யார்? என வைகைய ஆவ டன் எர்பார்க்காேதார்
யார்? நான் ¡ண் ம் ேதான் வதற்  தாகம் ெகாள் ளாேதார்
யார்? என அன் க் க ாக ஏங் காேதார் யார்? ெவளிச்ச த்  ற் 
வராேதார் யார்? கானானின் ெசைமைய ேநாக்காேதார் யார்?
¡ட் பர் ம் வதற்  ஏங் காேதார் யார்? வல் லைமயில் ெபரிய
வைர வணங் காேதார் யார்? என சத்த ம் ெயங் ம் பர
ற. நான் ேதர்நெ
் தத்த ஜனங் கைள எர்ெகாண், அவர்
களிடம் அக வார்தை
் தகைளப் ேபேவன் . மைலகைளம்
ஆ கைளம் உ க்ம் வைமயான இையப் ேபால, என
வார்தை
் தகைள ப் பிரபஞ் சத்  க்  ம் மனிதலத்  க்  ம்
ேபேறன். எனேவ, என் ைடய வாயில் உள் ள வார்தை
் தகள்
மனிதனின் ெபாக்ஷமாவிட் டன. எல் லா மனிதர்கம் என்
வார்தை
் தகைளப் ேபா°த்  க் க ாப் பாற்  றார்க ள் . ழக்  
ந்  ேமற்  ேநாக் ன் னல் ஒளிர்ற. என் ைடய வார்த்
ைதகைள, மனிதன் விட் ெகாக்க ெவக்றான் , அேத ேநரத்
ல் அவற் ைறப் ரிந்  ெகாள் ள யாதவனாகம் இக் 
றான். எனிம் , அவற் ல் இன்ம் அகமாகச் சந்ேதாஷப் ப
றான். ஒ தாய் ப் பிறந் த ழந்ைதையப் ேபால, எல் லா
மனிதர்கம் என் வைகையக் ெகாண்டாவல் ஆனந் தமா
கம் மழ் ச்யாகம் இக்ன் றனர். என் சத்த த்ன் ¤லம் ,
நான் எல் லா மனிதர்கைளம் என் ன் ெகாண் வேவன் .
அதன் பின் னர், நான் மனித இனத் ற் ள் ைறயாக ·ைழ
ேவன், இதன்¤லம் அவர்கள் என்ைனத் ெதாெகாள் ள வ
வார்கள் . எல் லா மனிதர்கம் எனக் ன் பாக வந் , ன் னல்
ழக்  ந்  ஒளிர்வ ைதம் , நான் ழக்  ள் ள “ஒவ
மைலயில் ” இறங் யிப் பைதம் என் மைமயின் பிரகாசம்
மற்  ம் என் வாயின் வார்தை
் தகள் ஆயவற் ைறக் ெகாண் 
காணச் ெசய் ேவன் . »தர்களின் மாரனாக அல் லாமல் ழக்
ன் ன்னலாக நான் ஏற் கனேவ நீ ண்ட காலமாகப் யில்
இப் பைத அவர்கள் காண்பார்கள் . ஏெனன்றால் , நான் உயிர்த்
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ெதப் பப் பட் , நீ ண்ட காலமாக மனிதலத்ன் மத்யிந் 
றப் பட் ச் ெசன் , பின் னர் மனிதர்களிைடேய மைமடன்
¡ண்ம் ேதான்ள் ேளன் . எண்ணற் ற கங் கக் ன் ேப
வணங் கப் பட் டவர் நாேன. இஸ்ரேவலர்களால் எண்ணற்ற கங்
கக் ன்ேப ைகவிடப் பட் ட ழந்ைத நாேன. அமட் 
மல் லாமல் , தற் ேபாைதய கத்ன் எல் லா மைமம் உள் ள,
சர்வ வல் லைமள் ள ேதவன் நாேன! அைனவம் என் ங் கா
சனத்ற் ன்பாக வந்  என் மைமயின் கத்ைதக் காணட்
ம் , என் சத்தத்ைதக் ேகட் கட் ம் , என் ரிையகைளப் பார்கக
் ட்
ம் . இதான் என ைமயான த்த மாம் . இ என
ட் டத்ன்  மற்  ம் உச்ச க் க ட் ட ம் மற்  ம் என ஆ
ைகயின் ேநாக்க ம் இவாம் . அதாவ ஒவ் ெவா ேதசம்
என்ைன வணங் க ேவண்ம் , ஒவ் ெவா நாம் என் ைன அக்ைக
ெசய் ய ேவண்ம் , ஒவ் ெவா மனிதம் என் ¡ விவாசம்
ெகாள் ள ேவண்ம் , ஒவ் ெவா ஜனம் எனக் க் ழ் ப் பய
ேவண்ம் !

மாம் சமாய ேதவக்ம் ேதவனால்
பயன்பத்தப் பம் நபர்கக்ம்
இைடயிலான இன் யைமயாத ேவபா
ேதவைடய ஆவியானவர் யில் ரிைய ெசய் ம் ேபா,
அவர் ேதக்ெகாண்க்ற ஆண்கள் பல உள் ளன, ேம ம்
கங் கள் வம் ேதவன் தம ரிையையச் ெசய் யப் பயன்
பத் யவர்கம் பலர் உள் ளனர். ஆனா ம் , இந் த க் காலம்
வம் ேதவைடய ஆவியானவர் ெபாத்தமான ஓய் வி
டம் இல் லாமல் இந்க்றார், அதனால் தான் ேதவன் தம
ரிையையச் ெசய் ய ெவவ் ேவ நபர்கைள மாற்றார். ெமாத்
தத்ல் , அவைடய ரிையயான ஜனங் கள் ¤லமாகத்தான்
ெசய் ய ப் ப. அதாவ, இத்தைன ஆண்களாக, ேதவ
ைடய ரிைய ஒேபாம் நின்ேபானல் ைல, ஆனால் அ
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இன் வைர ஜனங் களிடம் ெதாடர்ந்  ெசய் யப் பட்  வற.
ேதவன் பல வார்தை
் தகைளப் ேபயிக்ன் றேபா ம் மற்ம்
கம் அகப் பயான ரிையகைளச் ெசய் க்ன் றேபா
ம் , மனிதன் இன்ம் ேதவைன அயாக்றான் . ேதவன்
ஒேபாம் மனிதனிடம் ேதான்யல் ைல மற்ம் அவக்த்
ெதாட் ணரத் த க் க உவம் இல் ைல என் பைவேய இதற்  க்
காரணமாம் . ஆைகயால் , நைடைறத் ேதவனின் நைடைற
க்  யத்  வத்ைத எல் லா மனிதர்கைளம் அந்  ெகாள் ளச்
ெசய்  ம் இந் த க் ரிையைய ேதவன் க் க் ெகாண்வர
ேவண்ம் . இந்த ைவ எட் ட, ேதவன் தம ஆவியானவைர
மனிதலத்ற்  ெவளிப் பைடயாக ெவளிப் பத் , அவர்கள்
நேவ தம ரிையையச் ெசய் ய ேவண்ம் . அதாவ, ேதவ
ைடய ஆவியானவர் சரீர உவத்ைத எத் , மாம் சத்ைதம்
எ ம் ைபம் தரித் க்ெகாண்ம் , ஜனங் கள் நேவ கண்ªக்
த் ெதரிம் பயாக நடந்  ெகாண்ம் , அவர்கடன் அவர்
கைடய வாழ் க்ைகயில் ேசர்ந்  வாழ் ந் ெகாண் ம் , ல
ேநரங் களில் தம் ைம ெவளிப் பத்க்ெகாண்ம் , ல ேநரங் க
ளில் தம் ைம மைறத்  க்ெகாண்ம் இந் த ால் மட்  ேம, அவ
ைரப் பற் ய ஆழமான ரித க் ஜனங் களால் வர ம் .
ேதவன் மாம் சத்ல் மட்  ேம இந் ந் த ால் , அவரால் தம
ரிையைய ைமயாக த்க்க யா. மாம் சத்ல்
ெசய் ய ேவண்ய ஊயத்ைத நிைறேவற்  , ஒ ப் பிட் ட
காலத்ற் மாம் சத்ல் ரிைய ெசய் த பிற, அவர் சாதாரண
மனிதத் த ன் ைமயில் ஒ ப் பிட் ட காலத்  ற்  ரிைய
ெசய் , தாம் க்க ேவண்ய எல் லா ரிையகைளம் த்த
பிற இேய ெசய் த ேபாலேவ, ேதவன் மாம் சத்ைத விட் ப்
றப் பட் , மாம் சத்ன் சாயல் ஆவிக்ரிய உலல் ரிைய
ெசய் வ ார். “பாைத … ( 5 )” என் ப ள் ள இந் த ப் பத் உங் க
க் நிைனவிக்கலாம் : “என் பிதா என் னிடம் ெசான் னைத
நிைனேறன், ‘யில் , உன் பிதாவின் த்தத்ைதச் ெசய்
யம் அவைடய கட் டைளைய நிைறேவற் ற ம் மட் ேம
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நா. ேவ  எம் கவைலறச் ெசய் ய ேவண் டாம் .’” இந் த ப்
பத்  யில் நீ காண் ப  என் ன? ேதவன் க்  வம் ேபா,
அவர் தம ரிையையத் ெதய் வீக த் த ன் ைமக்  ள் மட் ேம
ெசய் றார், இைதத்த ான் பரேலாக ஆவியானவர் மாம் சமாய
ேதவனிடம் ஒப் பைடத்ள் ளார். அவர் வம் ேபா, அவர் தம
வார்தை
் தகைள ெவவ் ேவ  வகளி ம் ெவவ் ேவ  கண்
ேணாட் டங் களி ம் எத்  ைரக் க , அவர் ேதசம் வ ம்
ேபறார். அவர் தம க்ேகாள் களாகம் , ெசயல் பம்
ெகாள் ைகயாகம் க்யமாக மனிதக்த் ேதைவயானைத
வழங் றார் மற்  ம் மனிதக்  ப் ேபாக்  றார், ேம ம்
தனிப் பட் ட உறகள் அல் ல ஜனங் கைடய வாழ் கை
் க விவ
ரங் கள் ேபான்றவற்  ல் அவர் தன்ைனப் பற்  கவைலப் ப
வல் ைல. ஆவியானவக்காக ேபவேத அவைடய பிரதான
ஊயமாம் . அதாவ, ேதவைடய ஆவியானவர் மாம் சத்
ல் ெதாட் ணம் பயாகத் ேதான் ம் ேபா, அவர் மனிதக்
கான வைன வழங் , சத்யத்ைத ெவளிப் பத்றார். அவர்
மனித ைடய ரிையயில் தன் ைன ஈபத்  க் ெகாள் வ
ல் ைல, அதாவ அவர் மனிதலத்ன் ரிையயில் பங் ேகற்
பல் ைல. மனிதர்களால் ெதய் வ ீக க் ரிையையச் ெசய் ய 
யா. ேதவன் மனிதைடய ரிையயில் பங் ேகற் ப ல் ைல.
ேதவன் தம ரிையையச் ெசய் ய இந் த க் வந் த இத்
தைன ஆண்களில் , அவர் அைத எப் ேபாம் ஜனங் கள் ¤ல
மாகேவ ெசய் க்றார். இப் பிம் , இந்த ஜனங் கைள மாம்
சமான ேதவனாகக் கத யா, ேதவனால் பயன் பத்த ப்
பபவர்களாக மட்  ேம கத ம் . இதற் ைடயில் , இன்
ைறய ேதவனால் ெதய் வ ீக க் கண் ேணாட் டத்  ல் ேநரயாகப்
ேப, ஆவியானவரின் சத்த த்ைத ெவளிப் பத்தம் , ஆவியா
னவரின் சார்ப ாகக் ரிைய ெசய் ய ம் ம் . அேதேபால் ,
கங் கள் வ மாக ேதவன் பயன் பத்  ய எல் ேலாேம
மாம் ச சரீ ரத்ற் ள் ரிைய ெசய்  ம் ேதவைடய ஆவியா
னவரின் நிகழ் களாகேவ இக்  ன் றனர், அப் பயானால்
201

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

அவர்கைள ஏன் ேதவன் என்  அைழக் க யா? ஆனால்
இன்ைறய ேதவம் மாம் சத்ல் ேநரயாகக் ரிைய ெசய் ம்
ேதவைடய ஆவியானவராக இக்றார், ேம ம் இேயம்
மாம் சத்  ல் ரிைய ெசய்  ம் ேதவ ைடய ஆவியானவராக
இந் த ார். அவர்கள் இவேம ேதவன் என்  அைழக் க ப் ப
ன்றனர். அப் பயானால் ேவபா என் ன? கங் கள் 
வமாக ேதவன் பயன்பத்ய நபர்கள் எல் ேலாேம சாதார
ணமாகச் ந்க்ம் பத்தம் றன்பைடத்தவர்களாக இந்
க்ன் றனர். அவர்கள் எல் ேலாேம மனித நடத்ைத த்த
ெகாள் ைககைளப் ரிந்  ெகாண்ள் ளனர். அவர்கள் சாதாரண
மனித கத் க்கைளக் ெகாண்க்ன் றனர், ேம ம் அவர்கள்
சாதாரண ஜனங் கள் ெகாண்க்க ேவண்ய எல் லாவற்ைறம்
ெகாண்க்ன் றனர். அவர்களில் ெபம் பாலானவர்கள் அசா
தாரண றைமையம் , இயல் பான த்  சாத் த னத் ைதம்
ெபற்  க்  ன் றனர். இந் த நபர்க ள் ¡ ரிைய ெசய் வ ல் ,
ேதவ ைடய ஆவியானவர் அவர்க ைடய தாலந் கைளப்
பயன் பத்  றார், இந் த த் தாலந்  கள் ேதவன் அவர்க க்
வழங் ய வரங் களாம் . ேதவைடய ஊயத்ல் அவர்க
ைடய ெபலன்கைளப் பயன் பத் ேதவைடய ஆவியானவர்
அவர்க ைடய தாலந் கைள உபேயாக்  றார். ஆனா ம் ,
ேதவைடய சாராம் சமான கத் கள் அல் ல எண்ணங் கள்
இல் லாம ம் , மனித ேநாக்கங் கள் கலக்காம ம் , சாதாரண மனி
தர்கள் ெகாண்ப் பைவ இல் லாம ம் இக்ற. அதாவ,
அவர் மனித நடத்ைத த்தக் ெகாள் ைககைள அந்க்க
ல் ைல. இவ் வாதான் இன்ைறய ேதவன் க் வறார்.
அவைடய ரிையம் அவைடய வார்தை
் தகம் மனித
ேநாக்கங் கேளா மனித எண்ணங் கேளா கலக்காதைவயாக இக்
ன்றன, ஆனால் அைவ ஆவியானவரின் ேநாக்கங் களின் ேநர
ெவளிப் பாடாக இக்  ன் றன, அவர் ேதவ ைடய சார்ப ாக
ேநரயாகக் ரிைய ெசய் றார். இதற்  அர்த்தம் என் னெவன்
றால் ஆவியானவர் ேநரயாகப் ேபறார், அதாவ, ெதய் வ ீ
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கத் த ன் ைமயான மனிதனின் ேநாக் க ங் களில் தளட
கலக் க ாமல் ேநரயாகக் ரிைய ெசய் ற. ேவ வார்தை
் த
களில் வெதன் றால் , மாம் சமாய ேதவன் ெதய் வீக த் த ன்
ைமைய ேநரயாக ெவளிப் பத் றார், மனித எண் ணங்
கேளா கத்  க்கேளா இல் லாமல் இக்றார், ேம ம் அவரி
டம் மனித நடத்ைதகளின் ெகாள் ைகைளப் பற் ய ரிதல் எ
ம் இல் ைல. ெதய் வீகத்தன் ைம மட் ேம ரிையயில் ஈபட்
ந்தால் (அதாவ ேதவன் மட் ேம ரிைய ெசய் றார் என்
றால் ), ேதவைடய ரிைய யில் ெசய் யப் பவதற் எந்த
வம் இந்க்கா. ஆகேவ, ேதவன் க் வம் ேபா,
ெதய் வீகத்தன் ைமயில் ேதவன் ெசய் ம் ரிையடன் இைணந் 
மனிதலத்ற் ள் ரிைய ெசய் ய அவர் பயன் பத்  ம் 
எண்ணிக்ைகயிலான நபர்கைள அவர் ெகாண்க் க ேவண்
ம் . ேவ வார்தை
் தகளில் வெதன் றால் , அவர் தம ெதய்
வீக க் ரிையைய நிைலநித்த மனித ரிையையப் பயன் ப
த் றார். இல் ைலெயன் றால் , மனிதன் ேநரயாக ெதய் வீகக்
ரிையயில் ஈபட வ இந்க்கா. இவ் வாதான் இேய
ம் அவைடய ஷர்கம் ரிைய ெசய் தனர். உலல் இேய
வின் காலக் கட் டத்  ல் , அவர் பைழய நியாயப் பிரமாணங்
கைள ஒத்  தானக் கட் டைளகைள ஏற்பத்னார். அவர்
பல வார்தை
் தகைளம் ேபனார். இந்தக் ரிையகள் எல் லாம்
ெதய் வீகத்தன்ைமயில் ெசய் யப் பட் டன. ேப, பல் , ேயாவான்
ேபான்ற மற் ற வர்கள் எல் ேலாம் இேயவின் வார்தை
் தகைள
அப் பைடயாகக் ெகாண்  தங் கள் அத் த த் த ரிையக
ைளத் ெதாடங் னர். அதாவ, ேதவன் அந் த கத்ல் தம
ரிையையத் ெதாடங் னார், ைபயின் காலத்ன் ெதாடக்
கத்  ல் ெதாடங் னார். அதாவ , அவர் பைழய கத் ைத
ஒத், ஒ ய கத்ைததத் ெதாடங் னார். ேம ம் , “ேதவன்
ஆம் அந் த மாக இக்  றார்” என் ற வார்தை
் தகைளம்
நிைறேவற்னார். ேவ வார்தை
் தகளில் வெதன் றால் , மனி
தனானவன் ெதய் வீகக் ரிையைய அப் பைடயாகக் ெகாண்
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மனித ரிையையச் ெசய் ய ேவண்ம் . இேய ெசால் ல ேவண்
ய அைனத் ைதம் ெசால் , யில் தன ரிையைய
த்த ம் , அவர் மனிதைன விட் ச் ெசன்விட் ட ார். இதற்
ப் பிற, ரிைய ரிந் த எல் லா ஜனங் கம் அவைடய
வார்தை
் தகளில் ெவளிப் பத் த ப் பட் ட ெகாள் ைககளின் பேய
ெசய் த ார்கள் மற்  ம் அவர் ேபய சத்யங் களின் பேய நடந்
தனர். இந் த ஜனங் கள் எல் ேலாம் இேயக் க ாகக் ரிைய
ெசய் த னர். இேய மட் ேம ரிைய ெசய்  ந் த ால் , அவர்
எத் தைன வார்தை
் தகள் ேபயிந் த ா ம் , அவைடய வார்த்
ைதகளில் ஈபவதற்  ஜனங் கக் எந் த வம் இந் 
க்கா. ஏெனன் றால் , அவர் ெதய் வ ீகத்ல் ரிைய ெசய் தார்,
ெதய் வ ீக வார்தை
் தகைள மட்  ேம அவரால் ேபச ந் த ,
சாதாரண ஜனங் கள் அவைடய வார்தை
் தகைளப் ரிந் ெகாள்
ளக் ய அளவிற்  அவரால் காரியங் கைள விவரிக்க ய
வில் ைல. ஆைகயால் , அவக் ப் பின் வந் த அப் ேபாஸ்தலர்
கம் ¥ர்கக
் தரிகம் அவைடய ரிையைய க்க ேவண்
யதாயிற்  . ெதய் வ ீக க் ரிையைய ப் பதற் க ாக ேபசம்
ரிைய ெசய் யம் மாம் சமாய ேதவனின் மாம் சத்ைதப் பயன்
பத், அதன்பின் அவைடய ரிையைய நிைறேவற்ற ேதவ
ைடய ெசாந்த இதயத்ைதப் பின் பற்ற ஒ ல அல் ல
அேநகமாக அக நபர்கைளப் பயன்பத்னார், மாம் சமாய
ேதவன் தம ரிைய ெசய் ம் விதத்ன் ெகாள் ைக இதான் .
அதாவ , மனிதலத் ற்  ேமய் ச ச
் ைலக் ெகாக் ம் மற்  ம்
தண்ணீைரப் பாய் ச
் ம் ரிையையச் ெசய் வதற்  ேதவன் தம
இதயத்ற்  ஏற் ற நபர்கைளப் பயன் பத்  றார், இதன் ¤
லம் ேதவனால் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனம் சத்  யத்  ன்
யதார்தத
் த்ற்ள் பிரேவக்கலாம் .
ேதவன் மாம் சத்  ல் வந் த ேபா, அவர் ெதய் வீக க் ரி
ையைய மட் ேம ெசய் , அவடன் இைணந்  ரிைய
ெசய் ய அவர இதயத்ற்  ஏற் ற ஒவம் இல் ைல என்
றால் , மனிதனால் ேதவ ைடய த் த த் ைதப் ரிந் ெகாள்
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ளேவா ேதவடன் இைணந்  ெசயல் படேவா யா. ேதவன்
இந்தக் ரிையையச் ெசய்  க்கம் , ச்சைபகைளக் கண்
காணிக் க ம் , ேமய் க் க ம் அவைடய இதயத்  ற்  ஏற் ற
சாதாரண நபர்கைளப் பயன்பத்த ேவண்ம் , இதனால் மனி
தனின் அவாற்றல் ெசயல் ைறகளின் அள, அவன ¤ைள
ஆயைவ கற் ப ைன ெசய்  ம் றைடயைவயாக இக்ன்
றன. ேவ  வார்தை
் தகளில் வெதன் றால் , ேதவன் தம
ெதய் வீகத்ற் ள் ெசய் ம் ரிையைய “ெமாெபயர்க்க” அவ
ைடய இதயத்ற் ஏற்ற ஒ  எண்ணிக்ைகயிலான நபர்
கைளப் பயன்பத் றார், இதன் ¤லம் ெதய் வீகப் பாைஷைய
மனிதப் பாைஷயாக மாற்ற ம் , ேம ம் இதன் ¤லம் ஜனங்
களால் அைதப் ரிந் ெகாள் ளம் ம் . ேதவன் அவ் வா
ெசய்  க் க ாவிட் டால் , ேதவ ைடய ெதய் வ ீக ப் பாைஷைய
ஒவம் ரிந் ெகாண் க் க மாட் டார்க ள் . ஏெனன் றால் ,
ேதவைடய இதயத்ற்  ஏற் ற வர்கள் ெபாவாகேவ ய
எண் ணிக் ைகயிலான  பான் ைமயினராக இக்  ன் றனர்,
ேம ம் மனிதனின் ரிந்  ெகாள் ம் றன் பலவீன மாகேவ
இக்ற. அதனால் தான் , மாம் சமாய ேதவனின் மாம் சத்ல்
ரிைய ெசய்  ம் ேபா மட்  ேம ேதவன் இந் த ைறையத்
ேதர்நெ
் தக்  றார். ெதய் வீக க் ரிைய மட் ேம இந்  ந்
தால் , மனிதக் ேதவைன அந்  ெகாள் ளேவா அல் ல
ேதவடன் ெசயல் படேவா வ எம் இந்க்கா, ஏெனன்
றால் மனிதக் ேதவைடய பாைஷப் ரிவல் ைல. ேதவ
ைடய இதயத்  ற்  ஏற் ற , அவைடய வார்தை
் தகைளத்
ெதளிபத்  ம் பிரநிகள் ¤லமாக மட்  ேம மனிதனால்
இந்த பாைஷையப் ரிந் ெகாள் ள ம் . ஆனா ம் , மனித
லத்ற் ள் இேபான் றவர்கள் மட்  ேம ரிைய ெசய் த ால் ,
அ மனிதனின் சாதாரண வாழ் கை
் கைய மட் ேம பராமரிக்க
ந் தேத தவிர, மனிதனின் மனநிைலைய அதனால் மாற் ற
யவில் ைல. ேதவைடய ரிையயால் ஒ ய ெதாடக்
கப் ள் ளிையக் ெகாண்க் க யவில் ைல. அேத பைழய
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பாடல் கம் , அேத பைழய பயனற் ற ற்  கம் மட் ேம
இந் தன. மாம் சமாய ேதவைடய பிரநி ¤லமாக மட்
ேம, மாம் சமாய அவைடய காலத்  ல் அவர் ெசால் ல
ேவண்ய அைனத்ைதம் ெசால் றார் மற் ம் ெசய் ய ேவண்
ய அைனத்ைதம் ெசய் றார், அதன் பிற ஜனங் கள் அவ
ைடய வார்தை
் தகளின் பேய ரிைய ெசய் ன்றனர், அபவம்
ெபன்றனர், இவ் வா மட்  ேம அவர்கைடய வாழ் க்ைக
மனநிைல மாற ம் , இவ் வா மட் ேம அவர்களால் காலத்
டன் ஓட ம் . ெதய் வீகத்தன் ைமயில் ரிைய ெசய் றவர்
ேதவைனப் பிரநித் வப் பத் றார், அேத ேநரத்ல் மனி
தத்தன்ைமயில் ரிைய ெசய் றவர்கள் ேதவனால் பயன் பத்
தப் பம் நபர்க ளாக இக்  ன் றனர். அதாவ , மாம் சமாய
ேதவன் ேதவனால் பயன் பத்தப் பம் நபர்களிடந்  க்
யமாக ேவ பட் டவராக இக்  றார். மாம் சமாய ேதவன்
ெதய் வீகக் ரிையையச் ெசய் ய ற, அேத ேநரத்ல் ேதவ
னால் பயன்பத் த ப் பம் நபர்களால் ெசய் ய வல் ைல.
ஒவ் ெவா காலத்ன் வக்கத் ம் , மனிதைனப் ய வக்
கத்ற்ள் ெகாண்வர ேதவைடய ஆவியானவர் தனிப் பட் ட
ைறயில் ேப, ய கத்ைதத் ெதாடங் றார். அவர் ேப
த்த ம் , ேதவைடய ெதய் வீகத்தன் ைமயில் அவர ரிைய
ெசய் யப் பற என் பைத இ க்ற. அதன் பிற, ஜனங்
கள் எல் ேலாம் தங் கள் வனின் அ பவத்  ற்  ள் பிரேவ
க்க ேதவனால் பயன் பத்த ப் பபவர்களின் வையப் பின்
பற்  ன்றனர். ேம ம் , இந் த க் கட் டத்ல் தான் ேதவன் மனி
தைன ய கத்ற் ள் ெகாண் வந் , மாம் சத்ல் ேதவ
ைடய ரிைய க் ம் தணமான ஒ ய ெதாடக் க ப்
ள் ளிைய ஜனங் களிடம் ெகாக்றார்.
ேதவன் தம சாதாரண மனிதத்தன்ைமையப் பரிரணப்
பத்  வதற் க ாகேவா, சாதாரண மனிதத் த ன் ைமயின் ரிைய
ையச் ெசய் வ தற் க ாகேவா க் வவல் ைல. அவர் சாதா
ரண மனிதத் த ன்ைமயில் ெதய் வீக க் ரிையையச் ெசய் வதற்
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காக மட்  ேம வறார். ேதவன் ேபம் சாதாரண மனிதத்
தன் ைம என் ப  ஜனங் கள் கற் ப ைன ெசய் வ  ேபான் ற
அல் ல. மனிதன் “சாதாரண மனிதத்தன் ைமைய” ஒ மைனவி
அல் ல ஒ கணவன் , மற்  ம் மகன் கள் மற்  ம் மகள் கள்
ஆேயாைரக் ெகாண்ப் பதாக வைரயக்றான், இ ஒ
சாதாரண மனிதன் என் பதற் ச் சான் றாம் . ஆனால் , ேதவன்
இைத இவ் வா பார்ப்பல் ைல. அவர் சாதாரண மனிதத்தன்
ைமையச் சாதாரண மனித எண்ணங் களாக, சாதாரண மனித
விதங் களாக மற்ம் சாதாரண நபர்களாகப் பிறப் பதாகப் பார்க்
றார். ஆனால் சாதாரணத் த ன் ைம த்  மனிதன் ேபம்
விதத்  ல் அவைடய சாதாரணத் தன் ைமயில் ஒ மைனவி,
அல் ல ஒ கணவன் , மற்  ம் ழந் ைதகள் ஆேயாைரக்
ெகாண்ப் ப அடங் கா. அதாவ, மனிதைனப் ெபாத்
தவைர, ேதவன் ேபம் சாதாரண மனிதத்தன்ைமைய மனிதத்
தன்ைம இல் லாத, ட் டத்தட் ட உணர்ச
் இல் லாத மற் ம்
மாம் ச ேதைவகள் இல் லாத  என்  மனிதன் க றான் ,
அதாவ ஒ சாதாரண மனிதனின் ெவளிப் றத்ைத மட் ேம
ெகாண், ஒ சாதாரண நபரின் ேதாற்றத்ைதப் ெபற், ஆனால்
உண்ைமயில் ஒ சாதாரண மனிதன் ெகாண்க்க ேவண்ய
அைனத் ைதம் ைமயாகக் ெகாண் ராத இேயைவப்
ேபால இப் பதாகக் கறான் . இந்  மாம் சமாய
ேதவ ைடய சாராம் சமான சாதாரண மனிதத் த ன் ைமைய
வமாக உள் ளடக்காமல் , சாதாரண மனித வாழ் க்ைகயின்
வழக்க மான ெசயல் பாகைள ஆதரிப் பதற் க ாகம் , சாதாரண
மனிதனின் பத்த ம் சக்கைள நிைலநித்  வதற் க ாகம்
ஜனங் கள் ெகாண்க்க ேவண்ய காரியங் களின் ஒ பைய
மட்  ேம உள் ளடக்  யிப் பைதக் காணலாம் . ஆனால் இந் த க்
காரியங் கக்ம் சாதாரண மனிதத்தன் ைமயாக மனிதன் க
வதற்ம் எந்தத் ெதாடர்ம் இல் ைல. இைவதான் மாம் சமாய
ேதவன் ெகாண்க்க ேவண்யைவயாம் . இப் பிம் , மாம்
சமாய ேதவன் ஒ மைனவி, மகன் கள் மற்ம் மகள் கள் , ஒ
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ம் பம் ஆயவற் ைறக் ெகாண்ந்தால் மட் ேம சாதாரண
மனிதத்தன் ைமையக் ெகாண்ப் பதாகக் ற ம் என் 
ெசால் றவர்கம் இக்ன்றனர். இந்த விஷயங் கள் இல் லாமல் ,
அவர் ஒ சாதாரண மனிதர் அல் ல என்  அவர்கள் ன் றனர்.
அப் பயானால் நான் உன் னிடம் ேகட் ேறன் , “ேதவ க் 
ஒ மைனவி உண் டா? ேதவ க்  ஒ கணவர் இப் ப 
சாத்  யமா? ேதவனால் ழந் ைதகைளப் ெபற மா?”
இைவ ெபாய் ய ானைவ அல் லவா? ஆனா ம் ட, மாம் சமா
ய ேதவனால் பாைறகக் இைடயிலான பிளகளிந் 
ேதான்றேவா அல் ல வானத்ந்  ேழ விழேவா யா.
அவரால் ஒ சாதாரண மனிதக் ம் பத்ல் மட் ேம பிறக்க
ம் . அதனால் தான் அவக் ப் ெபற் ேறாம் சேகாதரிக
ம் இக்  ன் றனர். இைவதான் மாம் சமாய ேதவைடய
சாதாரண மனிதத்தன்ைம ெகாண்க்க ேவண்யைவயாம் .
இதான் இேயவின் நிைலயாக இந் த . இேயக் ஒ
தந்ைத, தாய் , சேகாதரிகள் மற்  ம் சேகாதரர்கள் இந் தனர்,
இைவெயல் லாம் இயல் பானைவயாக இந் தன. ஆனால் அவ
க் ஒ மைனவி மற்ம் மகன் கம் மகள் கம் இந்ந்
தால் , மாம் சமாய ேதவன் ெகாண் க் க ேவண் ெமன் 
ேதவன் விம் பிய சாதாரண மனிதத்தன் ைமயாக அவைடய
இந்  க் க ா. இ தான் நிைலைமயாக இந்  ந் த ால் ,
அவரால் ெதய் வ ீக த்தன் ைமயின் சார்ப ாக ரிைய ெசய் க்க
ந் க் க ா. இதற்  சரியான காரணம் என் னெவன் றால் ,
அவர் ஒ மைனவிையேயா ழந்ைதகைளேயா ெகாண்க்க
வில் ைல. அவர் ஒ சாதாரண ம் பத்ல் சாதாரண நபக்ப்
பிறந்  ந் த ா ம் , அவரால் ெதய் வீக க் ரிையையச் ெசய் ய
ந் த . இைத ேம ம் ெதளிபத்த , ஒ சாதாரண நபர்
என் ேதவன் கபவர் ஒ சாதாரண ம் பத்ல் பிறந் த
நபராக இக்றார். அத்தைகய நபர் மட்  ேம ெதய் வ ீக க் ரி
ையையச் ெசய் வதற் தைடயவராக இக்றார். மறம் ,
ஒ நபக் ஒ மைனவி, ழந்ைதகள் அல் ல ஒ கணவன்
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இந்தால் , அந்த நபரால் ெதய் வீகக் ரிையையச் ெசய் ய 
யா. ஏெனன்றால் , மனிதர்கக் த் ேதைவப் பம் சாதாரண
மனிதத் த ன்ைமைய மட் ேம அவர்க ள் ெகாண் ப் பார்க ள் ,
ஆனால் ேதவக்த் ேதைவப் பம் சாதாரண மனிதத்தன் ைம
ையக் ெகாண்க்க மாட் டார்கள் . ேதவனால் கதப் பவம் ,
ஜனங் களால் ரிந் ெகாள் ளப் பவம் ெபம் பா ம் மாபட்
டைவயாகம் , இணக் க ல் லாதைவயாகம் இக்  ன் றன.
ேதவ ைடய ரிையயின் இந் த க் கட் டத்  ல் , ஜனங் களின்
கத் க்களிந்  அகம் மாபன் றன மற் ம் ெபரிம்
ேவபன்றன. ேதவைடய ரிையயின் இந்தக் கட் டத்ல்
ெதய் வீக த் த ன்ைமேய ற்  ம் பிரதான பங்  வக்  ற,
மனிதத் த ன்ைம ஒ ைணப் பங் ைகேய வக்  ற என் 
ஒவர் றலாம் . ேதவன் க் தம ரிையையச் ெசய் ய
வவதால் , மனிதைன அல் ைக ைவக் க அ மப் பைதக்
காட்  ம் அவேர தம ரிையையச் ெசய் ய மாம் சத்  ல்
(ைமயற் ற, சாதாரண மனிதனாக) அவதரிக் றார். மனித
லத்ைத ஒ ய கத்ற் ள் ைவக்கம் , மனிதலத்டம்
அவைடய ரிையயின் அத்தக் கட் டத்ைதப் பற் ெசால் ல
ம் , அவைடய வார்தை
் தகளில் விவரிக்கப் பட் ள் ள பாைதக்
ஏற்ப நடக்மா ஜனங் கைளக் ேகட் க்ெகாள் ளம் அவர் இந்த
மாம் சமாய அவதரிப் ைபப் பயன்பத் றார். இவ் வாதான்
மாம் சத்ல் ேதவைடய ரிைய வைடற. அவர் மனி
தலத்ைத விட்  ப் றப் பட் ச் ெசல் லப் ேபாறார், இனிேம
ம் சாதாரண மனிதத்தன் ைமள் ள மாம் சத்ல் இக்கப் ேபா
வல் ைல, மாறாக அவைடய ரிையயின் மற் ெறா ப
ையத் ெதாடர மனிதரிடந்  விலயிக்கப் ேபாறார். அதன்
பின், தன ெசாந் த இதயத்ற்  ஏற் ற ஜனங் கைளப் பயன் ப
த், அவர்கைடய மனிதத்தன் ைமயிேல இந்த ஜனக்ட் டத்
ற் நேவ யில் தம ரிையையத் ெதாடர்றார்.
மாம் சமாய ேதவனால் மனிதடன் என் ெறன்ம் இக்க
யா, ஏெனன் றால் ேதவன் ெசய் ய ேவண்ய ரிையகள்
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இன்ம் ஏராளமாக உள் ளன. அவரால் மாம் சத்  ற்  ள் கட்
ண் இக்க யா. அவர் மாம் சத்ன் சாயல் அந் த க்
ரிையையச் ெசய் தா ம் , அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையையச்
ெசய் ய அவர் மாம் சத்ைதத் றக்க ேவண்யக்ற. ேதவன்
க்  வம் ேபா, அவர் மரித்  மனிதலத் ைத விட் ச்
ெசல் வதற்  ன்  சாதாரண நபர் அைடய ேவண் ய உ
வத்ைத அவர் அைடம் வைர அவர் காத்ப் பல் ைல. அவ
ைடய மாம் சம் எத்தைன வயைடயதாக இந் த ா ம் , அவ
ைடய ரிைய ந் த ம் , அவர் மனிதைன விட் ச் ெசன்
விறார். அவக் வய என்ப ேபான் ற எந் த க் காரிய
ம் ைடயா. மனித ஆட் க ாலத்  க் ஏற் ப அவர் தம
நாட் கைள எண்ªவல் ைல. அதற்  ப் பலாக, அவர் தம
ரிையயின் பகக் ஏற் ப மாம் சத்ல் தம வாழ் க்ைகைய
க்றார். மாம் சத்ற் ள் வவல் ேதவக் ஒ ப்
பிட் ட அளவிற்  வய இக்க ேவண்ம் , வய வந் தவராக
வளர ேவண்ம் , ைமயைடய ேவண்ம் , அந்த சரீரம் மரிக்
ம் ேபா மட் ேம ெவளிேயற ேவண்ம் என்  கபவர்கள்
இக் க லாம் . இ  மனிதனின் கற் ப ைனயாம் . ேதவன் இவ்
வா ரிைய ெசய் வல் ைல. அவர் தாம் ெசய் யேவண் ய
ரிையையச் ெசய் வ தற் க ாக மட் ேம மாம் சத்  ற்  ள் வ
றார், சாதாரண மனிதனின் ெசயல் பாகளான ெபற்ேறாக்ப்
பிறந்  , வளர்ந்  , ஒ ம் பத்ைத உவாக்  , ஒ ெதா
ைலத் ெதாடங் , ழந்ைதகைளப் ெபற்  வளர்ப் ப அல் ல
வாழ் வின் ஏற் ற இறக் க ங் கைள அ பவிப் ப  ேபான் ற ஒ
சாதாரண மனிதனின் வாழ் கை
் கைய வாழ் வதற் அல் ல. ேதவன்
க் வம் ேபா, ேதவைடய ஆவியானவர் மாம் சத்ைதத்
தரித்  க்ெகாண், மாம் சத்ற் ள் வவதாக இ இக்ற,
ஆனால் ேதவன் ஒ சாதாரண மனிதனின் வாழ் கை
் கைய வாழ்
வல் ைல. அவர் தன நிர்வாகத் ட் டத்ன் ஒ பைய மட்
ேம நிைறேவற்ற வறார். அதன் பிற அவர் மனிதலத்ைத
விட்  ச் ெசன்விவார். அவர் மாம் சத்  ற்  ள் வம் ேபா,
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மாம் சமாய ேதவக்ம் ேதவனால் பயன் பத்தப் பம் நபர்கக்ம்
இைடயிலான இன் யைமயாத ேவபா

ேதவைடய ஆவியானவர் மாம் சத்ன் சாதாரண மனிதத்தன்
ைமைய பரிரணமாக்வல் ைல. மாறாக, ேதவன் ன் த்த
ேநரத்  ல் , ெதய் வீக த் த ன்ைம ேநரயாக ரிைய ெசய் ற.
அதன்பின், அவர் ெசய் ய ேவண்ய எல் லாவற் ைறம் ெசய் ,
தம ஊயத்ைத வமாக த்தப் பிற, இந்தக் கட் டத்
ல் ேதவைடய ஆவியானவரின் ரிைய ெசய் ய ப் பற.
அவைடய மாம் ச சரீரம் அதன் நீ ண்ட ஆட் காலத்ல் வாழ் ந்
ததா என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , மாம் சமாய ேதவைடய
வாழ் கை
் கம் அந்த ேநரத்ல் வைடற, அதாவ, மாம் ச
சரீ ரமான வாழ் வின் எந் த க் கட் டத்ைத அைடந் த ா ம் , அ
யில் எவ் வள காலம் வாழ் ந் த ா ம் , எல் லாேம ஆவியான
வரின் ரிைய ¤லேம ¥ர்மானிக்கப் பன்றன. சாதாரண மனி
தத்தன் ைமயில் இக்க ேவண்ம் என்  மனிதன் கவதற்ம்
இதற் ம் எந்தத் ெதாடர்ம் இல் ைல. இேயைவ ஓர் உதாரண
மாக எத்  க்ெகாள் ங் கள் . அவர் ப் பத்  ¤ன் றைர ஆண்
கள் மாம் சத்ல் வித்தார். ஒ மனித சரீரத்ன் ஆட் காலத்
ன் அப் பைடயில் , அவர் அந்த வயல் மரித்க்கக்டா,
அவர் விட் ச் ெசன்க்கக்டா. ஆனால் இ த்  ேதவ
ைடய ஆவியானவக் எந்தக் கவைலம் இல் ைல. அவ
ைடய ரிைய ந் த ம் , அந் த ேநரத்  ல் அவர சரீ ர ம்
எத்  க்ெகாள் ளப் பட் , ஆவியானவடன் மைறந்  ெசன்
ற. இதான் ேதவன் மாம் சத்ல் ரிைய ெசய் ம் ெகாள் ைக
யாம் . ஆைகயால் , உயாகக் வெதன் றால் , மாம் சமாய
ேதவைடய மனிதத்தன் ைமயான ெபரிம் க்யத்  வம்
வாய் ந்ததல் ல. அவர் ¡ண்ம் ரிைய ெசய் வதற்காகேவ க்
வறார், சாதாரண மனிதனின் வாழ் க்ைகைய வாழ் வதற்காக
அல் ல. அவர் தல் ஒ சாதாரண மனித வாழ் க்ைகைய
ஏற் ப த்  க்ெகாண் , அதன் பின் ரிைய ெசய் ய ஆரம் பிப் ப
ல் ைல. மாறாக, அவர் ஒ சாதாரண மனித ம் பத்  ல்
பிறந் த தனால் , அவரால் ெதய் வ ீக க் ரிையையச் ெசய் ய 
ற, இந்தக் ரிையயான மனிதனின் ேநாக்கங் களால் களங்
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கப் படாததாகம் , மாம் சமல் லாததாகம் இக்ற, இ நிச்ச
யமாக ச¤கத்ன் வகைளக் கைடப் பிப் பல் ைல அல் ல
மனிதனின் எண்ணங் கள் அல் ல கத்  க் க ைளக் ெகாண் 
ப் பல் ைல, ேம ம் இ வாழ் வதற் க ான மனிதனின் தத் 
வங் கைளம் ெகாண் ப் பல் ைல. இதான் மாம் சமாய
ேதவன் ெசய் ய விம் ம் ரிையயாம் . ேம ம் , இதான்
அவர் மாம் சமாயதன் நைடைற க்  யத்  வம் ஆம் .
பிற அற்பமான ெசயல் ைறகக் உள் ளாகாமல் , மாம் சத்ல்
ெசய் ய ேவண் ய ரிையயின் ஒ கட் டத்ைதச் ெசய் யேவ
ேதவன் பிரதானமாக மாம் சத்ற் ள் வறார். ஒ சாதாரண
மனிதனின் அபவங் கைளப் ெபாத்தவைர, அவர் அவற்ைறக்
ெகாண் ப் பல் ைல. மாம் சமாய ேதவ ைடய மாம் சம்
ெசய் ய ேவண்ய ரிையயில் சாதாரண மனித அபவங் கள்
அடங் வல் ைல. ஆைகயால் , ேதவன் மாம் சத்ல் தாம் நிைற
ேவற் ற ேவண்ய ரிையைய நிைறேவற்  வதற் க ாகேவ மாம்
சத்ற் ள் வறார். மற் றவற் டன் அவக் எந்தத் ெதாடர்
ம் இல் ைல. அவர் பல அற் ப மான ெசயல் ைறகக் உள்
ளாவல் ைல. அவைடய ரிைய ந் த ம் , அவர் மாம் ச
மாயதன் க்யத் வம் வைடற. இந்தக் கட் டத்ைத
ப் ப  என்றால் அவர் மாம் சத்ல் ெசய் ய ேவண்ய ரிைய
ந்  விட் ட , அவைடய மாம் சத்ன் ஊயம் ைமய
ைடந்  விட் ட என் அர்த் த மாம் . ஆனால் அவரால் 
வின் ெதாடர்ந்  மாம் சத்ல் ரிைய ெசய் ய யா. அவர்
மாம் சத்ற்  ெவளிேய உள் ள மற் ெறா இடத்ற்  க் ரிைய
ெசய் ய ச் ெசல் ல ேவண்ம் . இவ் வா மட்  ேம அவைடய
ரிையைய ைமயாகச் ெசய் , அகப் பலைன அைடய
ம் . ேதவன் தம ¤லதலானத் ட் டத்ன் பேய ரிைய
ெசய் றார். அவர் என்ன ரிைய ெசய் ய ேவண் ம் , எந் த க்
ரிையையச் ெசய்  த்க்றார் என் ப அவக் தம
உள் ளங் ைகையப் ேபாலத் ெதளிவாகத் ெதரிம் . ேதவன் ஒவ்
ெவா நபைரம் தாம் ஏற் க னேவ ன் த் த பாைதயில்
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் த்ன் ¡ கவனம் ெச த்தேவண்ம் —
மதச்சடங் களில் ஈபவ விவாசமல் ல

நடக்க வநடத் றார். ஒவம் இந்  தப் ப யா.
ேதவைடய ஆவியானவரின் வகாட் தல் கைளப் பின் பற்
பவர்களால் மட்  ேம இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்க 
ம் . ஒேவைள, பிற் க ாலக் ரிையயில் , மனிதைன வந
டத்த ேதவன் மாம் சத்ல் ேபசாமல் , ஆவியானவர் ெதாட் ண
ரக்ய உவத்ல் மனிதனின் வாழ் கை
் கைய வநடத் வார்.
அப் ேபாதான் மனிதனால் ேதவைனத் ெதாடம் , ேதவைனக்
காணம் , ேம ம் நைடைறத் ேதவனால் பரிரணப் பத்தப்
பவதற்  ேதவக் ேதைவப் பம் யதார்த்தத்ற் ள் பிரேவ
க் க ம் ம் . இதான் ேதவன் நிைறேவற் ற விம் ம்
மற்  ம் அவர் நீ ண்ட காலத்ற்  ன்ேப ட் ட ட் ட ரிைய
ஆம் . இதன் ¤லம் , நீ ங் கள் ெசல் ல ேவண்ய பாைதைய நீ ங் கள்
எல் ேலாம் காண ேவண்ம் !

விவாசத்ல் ஒ வர் யதார்த்தத்ன் 
கவனம் ெசத்தேவண்ம் —
மதச்சடங் களில் ஈபவ
விவாசமல் ல
எத் த ைன மதச் சடங் கைள நீ கைடப் பிக்  றாய் ? எத்
தைன ைற நீ ேதவைடய வார்தை
் தகக் விேராதமாகக்
கலகம் ெசய்  உன் ைடய ெசாந்த வயில் ெசன் க்றாய் ?
ேதவைடய பாரத்ைத உண்ைமயிேலேய கத்ல் ெகாண்,
அவைடய த்தத்ைத நிைறேவற்ற நாட் டம் ெகாண் நீ ேதவ
ைடய வார்தை
் தகைள எத் தைன ைற கைடப் பித்  க்
றாய் ? நீ ேதவ ைடய வார்தை
் தகைளப் ரிந்  ெகாண் 
அதன்பேய நடக்க ேவண்ம் . உன் ைடய ெசயல் கள் மற்ம்
ரிையகள் எல் லாவற்  ம் ெகாள் ைகப் பிப் டன் இக் க
ேவண்ம் . இப் பிம் விைறகக் க் கட்  ப் பட்  மன
ஈபான் பிறர் காண ேவண்ெமன எைதயாவ ெசய் ய
ேவண்ெமன் இதற்  அர்த்த ல் ைல; மாறாக சத்யத்ைதக்
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கைடப் பித் த் ேதவைடய வசனத்ன் ப வாழ ேவண்ம்
என்பேத இதன் அர்த்தமாம் . இ ேபான்  நடப் ப  மட் ேம
ேதவைனத் ப் ப் பத் ற. ேதவைனத் ப் ப் பத் ம்
எந்தச் ெசயல் ைறம் ஒ விைற அல் ல; ஆனால் சத்யத்
ன் ப நடப் பதாம் . லர் மற் ற வர்க ைடய கவனத் ைதத்
தங் கள் பக்கம் ஈர்ப்பல் ெபம் விப் பம் உள் ளவர்களாக இக்
றார்கள் . இவர்கள் தங் கள் சேகாதர சேகாதரிகக் ன் பாக
தாங் கள் ேதவ க்  க் கடைமப் பட் க்  ேறாம் என்  ற
லாம் ; ஆனால் அவர்கக்ப் பின் னால் இவர்கள் சத்யத்ைதப்
பின் பற் ற ாமல் ற்  ம் ேவ  மாரியாக நடந்  ெகாள் 
றார்கள் . இவர்கள் மதவாத பரிேசயர்கள் அல் லவா? எவர் ஒவர்
ேதவக் உண்ைமயாக இந்  ெவளித்ேதாற் றத்ல் இப் ப
ப் பட் டைவகைளச் ெசய் யாமல் இக்ன் றாேரா அவேர ேதவ
னிடம் உண்ைமயாக அன்ர்ந்  சத்யத்ைதக் ெகாண்ப்
பவர் ஆவர். இப் பப் பட் ட ஒவர் ©ழ் நிைலகள் வம் ேபா
சத்யத்ைதப் பின் பற்ற விம் றார், ேம ம் அவர் தன மன
சாட் க் விேராதமாக ேபவேதா அல் ல ெசயல் பவேதா
இல் ைல. இவ் வைகயான நபர் சம் பவங் கள் நைடெபம் ேபா
ஞானத்ைத ெவளிப் பத்  றார், ேம ம் எந் த ச் ©ழ் நிைலயி
ம் தன ெசய் ைககளில் ெகாள் ைகப் பிப் டன் இக்றார்.
இவ் வைகயான நபராேலேய உண்ைமயான ஊயத்ைதச் ெசய் ய
ம் . லர் தாங் கள் ேதவ க்  க் கடைமப் பட் ப் தாக
உதட் டளவில் ெசால் ன்றனர். இவர்கள் தங் கள் வங் கைளச்
க்க் ெகாண் கவைலயில் ஆழ் ந்  நாட் கைளக் கடத்  
றார்கள் . பிறர் தங் கள் ¡ பரிதாபபம் ப நத் க் ெகாண்
யில் அமர்ந் க் றார்கள் . எவ் வள இவான ெசயல்
இ! நீ இவர்களிடம் , “நீ எந்த வைகயில் ேதவக்க் கடைமப்
பட் க் றாய் என் என்னிடம் ெசால் ல மா?” என் 
ேகட் பாயானால் , அவர்கள் வாயைடத் ப் ேபாவார்கள் . நீ ேதவ
க் உண்ைமயாக இப் பாயானால் , மற்றவர்களிடம் இைதப்
பற்  ெவளிப் பைடயாகப் ேபச ேவண்யல் ைல. அதற்  ப்
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பலாக, உண்ைமயாக நடப் பதன் ¤லமாகம் உத்தம இதயத்
டன் ேதவனிடம் ெஜபிப் பதன் ¤லமாகம் ேதவன் ¡தான
உன அன்ைப நி´பித்  க் காட் . ேதவடன் உதட் டளவில்
மற்  ம் ெபயரளவில் ெதாெகாள் றவர்க ள் அைனவம்
மாயக்காரர்கள் ஆவர். லர் ேதவனிடம் ஒவ் ெவா ைறம்
ெஜபிக்ம் ேபா பரித்த ஆவியானவரின் எந் த வநடத் த
ம் இல் லாமல் தங் கள் ெஜபத்  ல் அன் றனர். இப் பப்
பட் டவர்க ள் மதச் சடங் காச்ச ாரங் கைள உைடயவர்க ளாகம் ,
கத்க்கைள உைடயவர்களாகம் இக்ன் றனர். இ ேபான் ற
ெசயல் கேள ேதவைனத் ப் ப் பத்  வதாகம் , ேமம் ேபாக்
கான ேதவ பக் ையேயா அல் ல க் க ம் நிைறந் த அைக
ையேயாதான் ேதவன் விம் றார் என் ேற எப் ேபாம் நம் பிக்
ெகாண்  அவர்க ள் இத் த ைகய சடங் காச்ச ாரங் களி ம் கத்
க் களி ம் வாழ் றார்கள் . இப் பப் பட் ட ட் டாள் தனமான
மனிதர்களிடம் இந்  என் ன நல் ல ைடக் ம் ? தாழ் ைம
ையக் காட் வதற்காக பிறக் ன்பாக ேபம் ேபா இரக்
கக் ணம் இப் ப  ேபால நக்ன் றனர். லர் மற்றவர்கள்
மத்யில் இக்ம் ேபா தள ெபலன்  ஒ ஆட் க்
ட் ையப் ேபால ேவண்ெமன் ேற தாழ் ைமயானவர்கைளப்
ேபால நக்றார்கள் . ேதவைடய ராஜ் யத்ன் மக்களாக இப்
பதற் இ சரியான ைறயாக இக்மா? ராஜ் யத்ன் மக்கள்
வள் ளவர்களாகம் விதைலள் ளவர்களாகம் , ற் ற மற்
றவர்க ளாகம் ெவளிப் ைடயானவர்க ளாகம் உண்ைமயான
வர்க ளாகம் , ேநக் க ப் படத் த க் க வர்க ளாகம் , ஒ தந்  ர
மான நிைலயில் வான் றவர்களாகம் இக் க ேவண்ம் .
அவர்கள் ேநர்ைமையம் , ேமன் ைமையம் உைடயவர்களாக
ம் எங் ச் ெசன் றா ம் ேதவக் ச் சாட் யாக நிற் க க்  
யவர்களாகம் இக்க ேவண்ம் , இப் பப் பட் டவர்கள் ேதவ
க்ம் மனிதர்கக்ம் பிரியமானவர்களாக இக்றார்கள் .
யாெரல் லாம் விவாசத்  ற்  ப் யவர்க ளாக இக்  றார்
கேளா அவர்கள் அகமான ெவளிப் றச் சடங் கைளக் கைட
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பிக்ன்றனர். இப் பப் பட் டவர்கள் ல காலங் கள் ெநாங்
ண்டவர்கள் ஆம் ப ைகயாளப் பட ேவண்ம் . ேதவனிடம்
ஆழமான விவாசத்ைதக் ெகாண்டவர்கள் ெவளித்ேதாற்றத்ல்
மற் ற வர்கைளவிட வித்யாசமானவர்களாக இக் க மாட் ட ார்
கள் ; ஆனால் அவர்கைடய ெசயல் கம் ரிையகம் பாராட்
ம் ப இக் ம் . இப் பப் பட் டவர்கைள மட்  ேம ேதவ 
ைடய வார்தை
் தயின்ப நடக்றவர்கள் என்  கத ம் .
நீ பலதரப் பட் ட மக்கக் விேசஷத்ைதப் பிரசங் த்  அவர்
கைள இரட்  ப் க்ள் ெகாண்வர யற்  ெசய்  ம் ேபா
வில் அவர்க ள் விைறகைளம் , ேகாட் பாகைளம்
ைகக் ெகாண்  வாழ் வார்க ளானால் , உன் னால் ேதவ க் 
மைமையக் ெகாண்  வர யா. இப் பப் பட் டவர்க ள்
மதவாகளாகம் மாயக்க ாரர்களாகம் இக்றார்கள் . இந் த
மதவாகள் எப் ேபாெதல் லாம் ஒ சைப ஐக்யத்ற் ள் 
றார்கேளா அப் ேபாெதல் லாம் அவர்கள் ஒவைரப் பார்த் ,
“சேகாதரிேய, நீ ங் கள் இந் த நாட் களில் எப் ப இக்³ர்கள் ?”
என் ேகட் பார்களாயின், அதற் அந்தச் சேகாதரி, “நான் ேதவ
க்  ஒ கடைனச் ெச த் த க் கடைமப் பட் க்  ேறன்
ஆனால் அவர த்தத்ைத நிைறேவற்ற யவில் ைல என் 
உணேறன்” என்  வார். மற்ெறாவம் , “நாம் ேதவ
க்க் கடன்பட்  இக்ேறன் , ஆனால் அவைரத் ப் ப்
பத் த யவில் ைல” என்  வார். இந் த ஒல வாக்
யங் கம் வார்தை
் தகம் அவர்கைடய உள் ளத்ன் ஆழத்
ல் ழ் த்தரமான எண்ணங் கள் இப் பைத ெவளிப் பத் ன்
றன. இத் த ைகய வார்தை
் தகள் கம் அவக் க த் த க் க ைவ
யாகம் , கம் அகமாக ெவக்க த்த க்கைவயாகம் இக்
ன் றன. இப் பப் பட் டவர்களின் பாவம் ேதவக் விேரா
தமான. யாெரல் லாம் யதார்த்த த்ல் கவனம் ெச த்  றார்
கேளா அவர்கள் தங் கள் மனல் உள் ளைத ெவளிப் பைடயாக
ஐக் யத்ல் றார்கள் . அவர்கள் எந் த ஒ தவறான நட
வக்ைககளி ம் ஈபடாமல் இ ேபான் ற நாகரீக ெசயல் க
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ைளேயா அல் ல ெவற்  இன் பங் கைளேயா ெவளிப் பத் த
மாட் டார்கள் . அவர்கள் எப் ேபாம் ேநர்ைமயானவர்களாக இக்
றார்கள் , உலகப் பிரகாரமான விைறகைளக் கைடபிக்க
மாட் டார்கள் . லர் ற்  ம் அவில் லாத நிைல வைர ட
ெவளிப் றத் ேதாற் ற ங் கக் க ான ஒ விப் பத்ைதக் ெகாண்
க்றார்கள் . லர் பாட் ப் பாம் ேபா தங் கள் பாைனயில்
ேசா ஏற்கனேவ ெவந்  விட் ட  என் பைதக் ட அயாமல்
நடனம் ஆட ஆரம் பித்  விறார்கள் . இப் பப் பட் டவர்கள்
ேதவபக்  உள் ளவர்க ேளா அல் ல கனத்  ற்  ரியவர்க ேளா
அல் ல; இவர்கள் கம் அற் பமானவர்கள் . இைவகெளல் லாம்
யதார்த்த ன்ைமயின் ெவளிப் பாகளாம் . லர் ஆவிக் ரிய
வாழ் க்ைகயின் காரியங் கைளக் த்  ஐக் யப் பம் ேபா,
அவர்கள் தங் கள் ேதவக் ச் ெச த்த ேவண்ய எைதம்
பற் ேபசாவிட் டா ம் இவர்கள் ேதவனிடம் ஆழமான அன் ைப
எப் ேபாம் ெகாண்ள் ளவர்களாக இக்றார்கள் . ேதவக்
கடன்பட் க்ேறன் என் ற உன் ைடய உணர்க்ம் மற் ற
மனிதர்கக் ம் எந் த த் ெதாடர் ல் ைல; நீ ேதவக் மட்
ேம கடன் பட் க்  றாய் மனிதர்க க்  அல் ல. இைதக்
த்  மற்றவர்களிடம் நீ ெதாடர்ச
் யாகப் ேபவதால் என் ன
பலன் ? நீ யதார்த்த த்ற் ள் பிரேவப் பற்  க்  யத்  வம்
ெகாக்க ேவண்ம் , மற் ற எந் தெவா ெவளிப் ற ைவராக்
யத் ற் ேகா அல் ல ெவளிக் க ாட் த க்ேகா அல் ல. மனித
ைடய ேமேலாட் ட மான நற்  ரிையகள் எைதக் க்ன் றன?
அைவகள் மாம் சத்ைதக் க்ன்றன, றந்த ெவளிப் ற சடங்
கள் வைனக் ப் பல் ைல, அைவகளால் உன் ைடய
தனிப் பட் ட ெசாந்த மேனாநிைலைய மட் ேம காண்பிக்க 
ம் . மனிதர்க ளின் ெவளிப் றச் சடங் களால் ேதவ ைடய
விப் பத்ைத நிைறேவற்ற யா. நீ ெதாடர்ச
் யாக ேதவக்
க் கடன்பட் ப் பைதக் த்  ேபக் ெகாண்ேட இப் பா
யானால் உன்னால் மற்றவர்களின் வாழ் வின் ேதைவகைளச் சந்
க் க அல் ல அவர்கைள ேதவைன ேநக் ம் ப ஊக் க ப் ப
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த்த யா. இப் பப் பட் ட உன் ைடய ெசயல் கள் ேதவ
ைனத் ப் ப் பத்  ம் என் நீ நம் றாயா? உன் ைடய
ெசயல் கள் ேதவைடய த்தத்ற்  இணக்கமாக உள் ளன என்
ம் , அைவகள் ஆவிக் ரியைவகள் என் ம் எண்ªறாயா?
ஆனால் உண்ைமயில் அைவகள் ெபாத்தமற்றைவகளாக இக்
ன் றன. உன் ைனத் ப் ப் பத்பைவகம் நீ ெசய் ய விம்
றைவகேம ேதவன் பிரியப் பற காரியங் களாக இப்
பதாக நீ நம் றாய் . உன் ைடய விப் பங் கள் ேதவைனப்
பிரநித்  வப் பத்  மா? ஒ மனிதைடய ணம் ேதவ
ைனப் பிரநித் வப் பத் மா? உன்ைனத் ப் ப் பத் ம்
ெசயல் கைள ேதவன் ட் டமாக அவக்ன் றார்; ேம ம் உன்
பழக்கவழக்க ங் கைளத் ேதவன் ெவத்  ப் றக்கணிக்றார். நீ
ேதவக் க் கடன்பட் ப் ப உண்ைமயானால் , ேதவக்
ன்பாகச் ெசன்  அவரிடத்ல் ெஜபம் ெசய் . அைதப் பற் 
மற்றவர்களிடம் ேபச ேவண்ய அவயல் ைல. நீ ேதவக்
ன் பாக ெஜபிக்காமல் , மற்றவர்கள் மத்யில் இக்ம் ேபா
அவர்கள் கவனத்ைதத் ெதாடர்ச
் யாக உன் பக்கமாகத் ப் ப
எண்ªவ ேதவைடய த்த த்ைத நிைறேவற் ற மா?
உன்ைடய ெசயல் கள் எப் ேபாம் ெவளிப் பார்ைவக்காக மட்
ேம இக்மானால் , நீ கம் விதாவானவன் என்  அர்த்
தமாம் . ேமேலாட் டமான நற்ரிையகைளச் ெசய்  ெகாண்
யதார்த் த ல் லாமல் இக் ம் மனிதர்கள் எப் பப் பட் டவர்க
ளாக இக்ன்றனர்? இப் பபட் டவர்கள் மாயக்காரராய பரி
ேசயைரப் ேபால் மதத்தைலவர்களாக இன் றனர். உங் க
ைடய ேவஷமான ெசயல் கைள விட் விடம் , மாற்க் ெகாள்
ளம் யவில் ைல என்றால் , இந்த மாய் மாலத்ன் காரணக்
கள் ெமன்ேம ம் வளம் . உங் கைடய மாய் மாலம் எவ் வ
ள அகமாக உள் ளேதா, ேதவன் ¡தான எர்ப்ம் அவ் வள
அகமாக இக்ம் . வில் இப் பப் பட் டவர்கள் நிச்சயமாக
அகற்றப் பவார்கள் !
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ேதவனின் இன்ைறய ரிையைய
அ ந் ெகாள் பவர்களால் மட்ேம
அவைரச் ேசவிக்க இயம்
ேதவக்ச் சாட்  ெகாக்கம் வப் பான ெபரிய வ
சர்ப்பத் க் ெவட் கண்டாக்கம் , ஒவர் ஒ ெகாள் ைகைய
ெகாண்ப் பேதா ஒ ப் பிட் ட நிைலைமைய எட் யி
க் க ம் ேவண் ம் : ஒவர் தம் இதயத்  ல் ேதவன் ேமல்
அன்ர்வேதா, அவர வார்தை
் தகக்ள் பிரேவக்கம்
ேவண்ம் . நீ ேதவைடய வார்தை
் தகக்ள் பிரேவக்கவில்
ைலெயன்றால் , சாத்தாக் ெவட் கண்டாக்வதற் உனக்
எந்த வம் இக்கா. உன் வாழ் வில் ஏற்பம் வளர்ச
் யின்
¤லமாக வப் பான ெபரிய வ சர்ப் பத்ைதப் றக் க ணித் 
அதற் அக இலச்ைசண்டாக்க ம் ; இமட் ேம உண்
ைமயில் வப் பான ெபரிய வ சர்ப் பத் க்  ெவட் கண்
டாக் ம் . ேதவைடய வார்தை
் தகைள எவ் வள அகமாய் ச ்
ெசயல் ெவளிப் பத்றாேயா, அவ் வள அகமாய் ேதவன்
ேமல் நீ ெகாண்க்ம் அன் ம் , வப் பான ெபரிய வ சர்ப்
பத்ன்¡ ெகாண்க்ம் அவப் ம் நி´பணமாம் ; எவ்
வள அகமாய் ேதவைடய வார்தை
் தகக் க் ழ் ப் ப
றாேயா, அவ் வள அகமாய் சத்யத்ன் ேமல் நீ ெகாண்க்
ம் வாஞ் ைசம் நி´பணமாம் . ேதவைடய வார்தை
் தகைள
வாஞ் க்காத மக்கள் வனற்றவர்கள் . சமயம் சார்நத
் இேபான் ற
மக்கள் ேதவைடய வார்தை
் தகக் றம் பானவர்கள் . உண்
ைமயாய் ேதவைன விவாக் ம் மக்கள் அவர வார்தை
் தக
ைளப் த்  ப் பானம் பண்ªவதன் ¤லமாக அவற் ைறக்
த்  அக ஆழமான அைவக் ெகாண்ப் பார்கள் . ேதவ
ைடய வார்தை
் தகைள நீ வாஞ் க் க ாவிட் டால் உன் னால்
அவர வார்தை
் தகைளப் த்  ப் பானம் பண்ண இயலா.
ேதவைடய வார்தை
் தகைளக் த்த அ உனக் இல் லா
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ந் த ால் , உன்னால் ேதவக் ச் சாட்  பகரேவா, அவைரத்
ப் த்பத்தேவா இயலா.
ேதவைன விவாக்ற விஷயத்ல் ஒவர் எப் ப அவைர
அந்  ெகாள் ள ேவண் ம் ? ேதவ ைடய வார்தை
் தகள் மற்
ம் அவர இன்ைறய ரிையகளின் அப் பைடயில் ஒவர்
ேதவைன அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் விலகலைடயாமல் , தவ
றான விதத்ல் அல் லாமல் தலாவ ேதவைடய ரிைய
கைள ஒவர் அந் ெகாள் ள ேவண்ம் . இதான் ேதவைன
அந்  ெகாள் றன் அஸ் பாரம் ஆம் . ேதவ ைடய
வார்தை
் தகைள த் த த் த மான ரிந்  ெகாள் தல் ைற
வாய் க் காணப் பம் பல் ேவவிதமான அைனத்  த் தவறான
உபேதசங் கம் சமயம் சார்ந் த ேநாக்க ம் ெகாண்டைவயாம் ;
அைவ மாபட் ட ம் தவறான ரிந் ெகாள் த மாம் . ேதவ
ைடய வார்தை
் தகைள எத்  அவற் ைறக் கடந்தகாலத்ல்
ரிந் ெகாண், ேதவைடய இன் ைறய வார்தை
் தகைள அவற்
க் எராய் மப் பிவேத மதவாகளின் றந்த றைமயா
ம் . இன்ைறய ேதவைன ேசவிக் ம் ேபா, கடந் த காலத்ல்
பரித்த ஆவியானவரின் ஞானத்னால் ெவளிப் பத்த ப் பட் ட
காரியங் கைள நீ ங் கள் பற்க்ெகாண்டால் அ இைட»  விைள
விக் க க்  யதாகம் , உங் கள் நைடைறகள் பழைமயாப்
ேபானதாகம் ெவற்  சமய சடங் காச்ச ாரமாகம் மட் ேம
இக்ம் . ேதவைன ேசவிப் பவர்கள் ஏைனய தராதரங் கேளா
ெவளிப் றமாகத் தாழ் ைமயாகம் ெபாைமயாகம் இக்க
ேவண்ம் என் நீ நம் பினால் , அவ் வைகயான அைவ இக்
காலத்ல் நைடைறப் பத்னால் , அவ் வ சமய ேநாக்கம்
ெகாண்டதாம் ; அச்ெசயல் பா மாய் ம ாலமாவிம் . “சமயம்
சார்ந்த நம் பிக்ைக” என் ம் பதம் (ன்  ேதவனால் உைரக்கப்
பட் ட வார்தை
் தகளின் ரிதல் மற்ம் பரித்த ஆவியானவரால்
ேநரயாக ெவளிப் பத்த ப் பட் ட ெவளிச்ச ம் உள் பட) பழைம
யாப் ேபான மற்  ம் வழக் க த்  ல் இல் லாத காரியங் கைளக்
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க்  ம் . இக் க ாலத்  ல் அவற் ைற நைடைறப் பத்  னால்
அைவ ேதவனின் ெசயல் பாட் க் இைட»றாக அைமம் ; ம
ஷக் ஒ நன்ைமையம் ெகாண் வரா. சமயம் சார்ந்த
நம் பிக்ைககைள மக்கள் தம் டந்  அகற் றாவிட் டால் , அ
அவர்கள் ேதவைன ேசவிப் பதற்  ப் ெபரிய தைடயாக மாம் .
சமயம் சார்ந்த நம் பிக்ைகள் ள மக்கள் பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையடன் ன் ேனச் ெசல் ல எந்த வம் இல் ைல; அவர்
கள் ஒன், இரண் என அ சக்வார்கள் . ஏெனன் றால்
சமயம் சார்ந் த நம் பிக்ைககள் மஷைன அசாதாரண யநீ 
ெகாண்டவனாகம் அகந்ைத ெகாண்டவனாகம் மாற்  ன்
றன. ேதவன் தாம் ன்  யவற்ைற, ெசய் தவற்ைறக் த்த
பைழய நிைனகளில் ைளப் பவரல் லர்; மாறாக, ஏதாவ 
ஒன்  பைழயதாவிட் ட ால் அைத அவர் நீ க்  ப் ேபாறார்.
உண்ைமயில் நம் பிக்ைககைள உன் னால் விட் விட யவில்
ைலயா? ேதவன் ற்காலத்ல் ய வார்தை
் தகைளப் பற்க்
ெகாண்ந்தால் , இ நீ ேதவனின் ரிையகைள அந்க்
றாய் என்பைத நி´பிக்றதா? இன்  பரித்த ஆவியானவரின்
ெவளிச்ச த்ைத உன் னால் ஏற்  க்ெகாள் ள இயலாத நிைலயில் ,
கடந் த கால ெவளிச்ச த் ைதப் பற்  க் ெகாண் ப் பதால் , நீ
ேதவனின் அச்வகைளப் பின் பற்  றாய் என்  நி´பிக்க
இய மா? இன்ம் ட சமயம் சார்ந் த நம் பிக்ைககைள உன்
னால் விட் விட இயலவில் ைலயா? அப் பயாயின் நீ ேதவைன
எர்க
் ம் ஒவனாக மாவாய் .
சமயம் சார்ந் த நம் பிக்ைககைள மக் களால் விட்  விடக் 
மாயின் அவர்கள் ேதவனின் இன் ைறய ரிையகைளம் வார்த்
ைதகைளம் மப் பிவல் தங் கள் மனைத ஈபத் த ாமல்
ேநரயாகக் ழ் ப் பவார்க ள் . ேதவனின் இன் ைறய ரிைய
கடந் த காலத்ைதப் ேபாலன்  ெவளிப் பட் டா ம் , உன் னால்
கடந் த கால பார்ைவகைள விட் விட்  ேதவனின் இன் ைறய
ரிையக் ேநரயாகக் ழ் ப்பய ம் . ேதவன் கடந்த காலத்
ல் எப் ப ெசயல் பட் ட ார் என்பைதக் கதாமல் , ேதவனின்
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இன்ைறய ரிையக் க்யத் வம் ெகாக்கேவண்ம் என்
பைத ரிந் ெகாள் ம் றன் உனக் இந்தால் , நீ அவற்ன்
நம் பிக்ைககைள விட்  விபவனாகம் , ேதவ க் க் ழ் ப் ப
பவனாகம் , ேதவனின் வார்தை
் தகக்ம் அவர ரிைய
கக்  ம் ழ் ப் பயக்  யவனாகம் அவர அச் வக
ைளப் பின் பற்றவனாகம் இப் பாய் . இல் நீ ேதவக்
உண்ைமயாய் ழ் ப் பறவனாக இப் பாய் . ேதவனின் ரி
ையையப் பரிேசாக் க ாமல் அல் ல ஆராய் ந்  பார்க் க ாமல் ,
ேதவன் தம ந்ைதய ரிையைய மறந் விட் ட ேபால நீ ம்
அைத மறந்  ப் பாய் . நிகழ் காலம் நிகழ் காலம் தான் ; கடந் த
காலம் கடந் த காலம் தான் . ன்  தாம் ெசய் த வற் ைற ேதவன்
இன் றம் ேப தள் ளி ைவத்  விட் டதால் , நீ அல் வாழ் ந் 
ெகாண்க்கக்டா. அப் பப் பட் டவேர ேதவக் வ
மாக ழ் ப் பறவராக, தங் கள் சமயம் சார்ந்த நம் பிக்ைகைள
ற் ம் விட் விறவராக இக்றார்.
ேதவனின் ரிையயில் எப் ேபாம் ய ன் ேனற் றங் கள்
இப் பதால் , ய ரிைய வம் ேபா, பைழயதா வழக்கத்
ல் இல் லாமல் ேபாற ரிைய உண். பைழயம் ய
மான இந்த ெவவ் ேவ வைகயான ரிையகள் ஒன்க்ெகான் 
ரண்படாமல் ஒன்க்ெகான்  ெதாடர்ைடயைவயாக இக்
ன்றன, ஒவ் ெவா நடவக்ைகம் கைட நடவக்ைகயி
ந்  ெதாடர்ற. ய ரிைய வவதால் பைழயைவ நீ க்
கப் படேவண்ய கட் ட ாயம் . எத்  க்க ாட் ட ாக, மஷனின்
பல் லாண் அபவம் மற்ம் ேபாதகத்ேதா இைணந்த நீ ண்
டகால பழக் க வழக் க ங் கள் , ெசால் வழக் கள் மனல் ஒவித
நம் பிக் ைகைய ஏற் ப த்  இக்  ம் . பழங் காலம் தல் பல
ஆண்களாகப் பரவி வம் பாரம் பரியக் ேகாட் ப ாகள் ம
ஷனின் மனல் இேபான்ற நம் பிக்ைககைள ஏற்  ைடயதாக
உவாக் வம் நிைலயில் , ேதவன் இன் ம் தம உண்ைம
யான கத்ைத, உள் ளார்ந்த தன்ைமைய மஷக் வ
மாக ெவளிப் பத்த ேவண்ம் . காலப் ேபாக்ல் ேதவன் ேமல்
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மஷன் ெகாண்க்ம் நம் பிக்ைகயின் ¡ இேபான்ற பல்
ேவ நம் பிக்ைககளின் தாக் க ம் , ேதவ ஜனங் களில் எல் லாவி
தமான நம் பிக்ைக சார்ந்த ரிதல் கள் உவாக ெதாடர்ந்  கார
ணமாற; ேதவைன ேசவிக்  ம் சமயரீ  யான பல மக் க ள்
அவர எரிகளாக மாவிட இ வவக்ற என்  ெசால்
லலாம் . ஆகேவ, மக்களின் சமயம் சார்நத
் நம் பிக்ைககள் எவ் வள
வைமயாக இக்  றேதா, அவ் வள அகமாய் அவர்க ள்
ேதவைன எர்த்  ம் , அவ் வள அகமாய் அவக் எரிக
ளாகம் இக்  ன் றனர். ேதவனின் ரிைய ஒேபாம் பழ
ைமயாய் ப் ேபாகா; அ  எப் ேபாம் யதாய் இக் ம் ;
ஒேபாம் த்தாத்தங் கைள உவாக்கா; மாறாக, ெதாடர்ந் 
மா, ெபரிய அளவிேலா அல் ல ய அளவிேலா ப் பிக்
கப் பட் க் ெகாண்ேட இக்ம் . இம் ைறயில் ெசயல் பவ
ேதவனின் இயல் பான மனநிைலயின் ஒ ெவளிப் பதலாம் .
இ ேதவனின் ரிையயின். இயல் பான ெகாள் ைகயாகம் ,
ேதவன் தம ஆைகைய நிைறேவற்  ம் வகளில் ஒன் றாக
ம் உள் ள. ேதவன் இவ் வயில் ெசயல் படாவிட் டால் மஷன்
மாறாமல் அல் ல ேதவைனக் த் அந் ெகாள் ள இயலா
மல் ேபாம் ; சாத்தான் ேதாற்கக்கப் படமாட் டான் . இப் பயாக
அவர ரிையயில் , மாற் றங் கள் ெதாடர்ந்  நடந் ெகாண்ேட
இக்ற, ஆனால் இ ப் பிட் ட கால இைடெவளிகளில்
நடக்  ற. எப் பயாயி ம் ேதவனில் மஷன் நம் பிக் ைக
ைவக்  ம் ைறயான சற்  ேவ பட் ட. அவன் பைழய,
பழக் க மான த் த ாத் த ங் கள் மற்  ம் அைமப் கைளப் பற்  க்
ெகாள் றான்; அைவ எந்த அளக்ப் பழைமயாக இக்ன்
றனேவா, அந் த அளக் அைவ அவன் மனக் ப் பித்த
மானைவயாய் உள் ளன. மயீனமான, கல் ைலப் ேபால் இ
ய மஷ மனனால் ேதவைடய ஆராய் ந் யாத ய
ரிையகைளம் வார்தை
் தகைளம் எப் ப ஏற்  க்ெகாள் ள
இய ம் ? ஒேபாம் பைழயவராப் ேபாகாமல் எப் ேபாம்
தாய் இக்ன்ற ேதவைன மஷன் விம் பவில் ைல; நீ ண்ட
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பல் ம் ெவள் ைள ம் ெகாண்  ஓரிடத்  ல் இக்  ற
பைழய ேதவைனேய அவன் விம் றான் . இப் ப ேதவம்
மஷம் தங் கக்ெகன்  ெசாந் த விப் பங் கைள ெகாண்
ப் பதால் , மஷன் ேதவக் விேராயாறான் . ஏறக்
ைறய ஆறாயிரம் ஆண்கள் ேதவன் ய ரிையகைளச் ெசய் 
ெகாண் க்  றார்; இன் ம் ட பல ரண் பாகள் இந் 
வன்றன. பின் னர் அைவ ¥ர் க் அப் பாற் ப ட் டைவயா
வின் றன. மஷைடய ரட் டாட் டம் அல் ல எந்த ம
ஷனா ம் மாற் றக்  டாத ேதவனின் ஆைக ஆைணகளின்
காரணமாக அப் ப இக்கக்ம் . ஆனா ம் தம் பக்கம் யா
ல் லாத ேபால ேதவன் தம ர்த்  யாகாத இரட் ப் பின்
பணிகைள நடத்  க்ெகாண் க்  ம் ேபா, அந் த மாம்
த் வ ெபண்கம் இன் ம் ெசல் லரித் ப் ேபான பைழய
ஸ்தகங் கள் மற்ம் காதங் கைள பற்க்ெகாண்ள் ளனர். இந்த
ரண் பாகள் ேதவ க்  ம் மஷக்  ைடேய விேரா
தத்ைத உண் பண்ணினா ம் , அைவ சரிெசய் ய ப் படக்  டா
தைவயாயிந் த ா ம் , அைவ இந் த ா ம் இல் லாத ேபால
ேதவன் அவற்ன்ேமல் கவனம் ெச த்தமாட் டார். எப் பயாயி
ம் மஷன் தன்ைடய நம் பிக்ைககள் மற்  ம் பாரம் பரிய
எண்ணங் கைள விட் விடாமல் இக்  றான் . மஷன் தன்
நிைலப் பாட் ந்  மாறாமல் இந்தா ம் , ேதவன பாதங்
கள் நகர்ந்  ெகாண்ேட இக் ன்றன; ©ழ் நிைலக்ேகற் ப தம்
நிைலப் பாட் ைட அவர் எப் ேபாம் மாற்க்ெகாண்ேட இக்
றார் என்ப விளக் க ம் ேதைவப் படாத உதாரணமாம் . 
வில் ேபாராட் டேம இல் லாமல் மஷன் ேதாற் க க் க ப் ப
வான் . தம் மால் ேதாற் க க் க ப் பட் ட அத் தைன எரிகக் ம்
ேதவன் ெபரிய பைகவராகம் , ேதாற் க க் க ப் பட் ட மற்  ம்
ேதாற்கக்கப் படாத மக்லத்ற்கான வீரராகம் கழ் வார்.
ேதவேனா ேபாட் யிட்  யாரால் ெஜயம் ெபற இய ம் ? ேதவ
ைடய ரிைய ெதாடங் ம் ேபாதான் மஷைடய கத்
கள் பிறப் பதால் , அைவ ேதவனிடந்  வந்தைவ ேபான் 
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ேதாற்றமளிக்ன்றன. எப் பயாயிம் ேதவன் இதற்காக ம
ஷைன மன்னிப் பல் ைல; மாறாக, தம ரிையக் ப் றம்
பான தம ரிைய ெதாடங் ம் ேபா, “ேதவக்க ாக” என்
ெதாப்  ெதாப் பாய் மஷன் உவாக்ம் தயாரிப் கக்
காக அவர் மஷைன ெமச்வல் ைல. அதற்  ப் பலாக,
மஷைடய நம் பிக்ைககைள த்  ம் பைழைமயானம்
சமயரீயானமான நம் பிக்ைகையக் த்  ம் அவர் கம்
ெவப் பைடந் க்றார், ேம ம் அவர் இக்கத்  க்கள் எப்
ேபா தன் தலாக ேதான் ன என் ற காலத் ைத ஒப் க்
ெகாள் ள மனல் லாக்றார். மஷைடய இப் பயான
நம் பிக்ைககள் ேதவைடய ந்ைதயிந் தல் ல, சாத்த ானிட
ந்  ம் மஷ மனந்  ம் ேதான் மஷனால் பரப்
பப் பவதால் இக் க த்  கள் தம ரிையயினால் ேதான் 
யைவ என்பைத அவர் ஒப் க்ெகாள் ளமாட் டார். தம ரிைய
பைழயதாகம் ெசத்  ப் ேபானதாகம் அல் ல, தாம் வ
ள் ளதாம் இக்கேவண்ெமன் பேத எப் ேபாம் ேதவனின்
ேநாக்க ம் . அைவ காலத்ற் ேகற் ப மஷனால் பின் பற் ற ப் பட
ேவண்யைவயாயிம் , அைவ மாற் ற ப் படக்  டாதம் அ
யாதைவமல் ல. ஏெனன்றால் அவர் மஷைன வித் க்
கம் தாயிக்கம் ெசய் ம் ேதவனாக இக்றார், மாறாக,
சாத்தாேனா மஷன் சாகம் பைழயவனாப் ேபாகம் கார
ணமாறான். உங் களால் இைத இன்ம் ரிந்  ெகாள் ள இய
லவில் ைலயா? ேதவைனக் த்  உனக் க் கத்  கள் இந்
தா ம் , உன் மனம் ¤யிப் பனால் அவற் ைற விட் ெடா
க்க இயலவில் ைல. ேதவைடய ரிையகளில் கம் ைற
வான அ இப் பதாேலா, அவர ரிையகள் மஷ விப்
பங் களிந்  ேவபட்  இப் பதாேலா ேதவன் தம கட
ைமகளில் எப் ேபாம் அலட் யமாக இப் பதாேலா அல் ல.
ேதவன் காரியங் கைள உனக் கனமாக்  ைவத்ப் பதால்
அல் ல, நீ ழ் ப் பயாதவனாக இப் பதனா ம் , ஷ் யின்
தன்ைம உன்னிடம் ம் காணப் படாததனா ம் , உன் நம் பிக்
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ைககைள உன் னால் விட் விட யவில் ைல. இைவ எல் லா
வற் ைறம் நீ ேய வவித்  க் ெகாண்டாய் ; ேதவக் இல்
எந்தத் ெதாடர்ம் இல் ைல. எல் லா பாகம் ெதால் ைலகம்
மஷனாேலேய உவாக் க ப் பன் றன. ேதவைடய எண்
ணங் கள் எப் ேபாம் நன் ைமயானைவயாய் இக்  ன் றன. நீ
நம் பிக்ைகைய உவாக்க்ெகாள் ள தாம் காரணமாவைதயல் ல,
காலம் ெசல் லச் ெசல் ல நீ மாற் ற ம் ெபற்   ப் பிக் க ப் பட
ேவண்ெமன்ேற அவர் விம் றார். உனக் எ நன் ைம
யானெதன் இன் ம் அந்  டாமல் , எப் ேபாம் ஆராய் ந் 
ெகாண் அல் ல பரிேசாத்க் ெகாண் இக்றாய் . ேதவன்
உனக்க் காரியங் கைள கனமாக்கவில் ைல; உனக் க் ழ் ப்
பயாைம ெபரிதாயிப் பேதா ேதவன் ேமல் உனக் எந் த ப்
பயல் ைல. கச்ய ஷ்ப்  ஒன் , ன்  ேதவனால்
ெகாக் க ப் பட் ட பைழயவற் ைற எத் க்ெகாண் , ம் ப
ேதவைன தாக்வதற்  அைத பயன் பத்  னால் அ  ம
ஷனின் ழ் ப் பயாைமதாேன? ேதவன் ன்  தங் கள் கத் 
கைள ெவளிப் பத்  வதற்  மஷர்கக் எந் த த் தம்
இல் ைல; அவர்க ள் அந் த அய கத் க் க ைளக் த் 
எம் ெசால் ல விம் பாததனால் , எந் த ப் ெபமம் இல்
லாத, ர்நாற்றம் வீற, அய, அலங் கார வார்தை
் தகைளப்
பகட் டாக காண்பிக்கத் தயில் லாதவர்கள் . அவர்கள் இன் ம்
அகத் தயற்றவர்கள் தாேன?
உண்ைமயாக ேதவைனச் ேசவிப் பவர்கள் , ேதவனின் இத
யத்ற்  ஏற் ற வர்களாகம் , ேதவனால் பயன் பத்த ப் பவதற்
த் தயானவர்க ளாகம் மற்  ம் தங் கள் சமயம் சார்ந் த
நம் பிக்ைகைய விட் விடக்  யவர்களாகம் இக் ன் றனர்.
ெசயல் றம் க்கவர்களாக இப் பதற்  ேதவைடய வார்த்
ைதகைளப் த்  க் க் க விம் பினீ ரக
் ளானால் , நீ ங் கள்
சமயம் சார்ந் த நம் பிக்ைகைய விட்  விட ேவண்ம் . நீ ங் கள்
ேதவைனச் ேசவிக்க விம் பினால் , சமயம் சார்நத
் நம் பிக்ைகைய
தலாவ  விட் விவ ம் , எல் லாவற்  ம் ேதவ ைடய
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அந் ெகாள் பவர்களால் மட் ேம அவைரச் ேசவிக்க இய

ம்

வார்தை
் தகக்க் ழ் ப் பவம் அவயம் . ேதவைனச் ேசவிப்
பவரிடம் இ காணப் படேவண்ம் . இந் த அ உன் னிடம்
இல் ைலெயன்றால் , நீ ங் கள் ேசவிக்க ஆரம் பித்த ேம இைட»
ைறம் ெதால் ைலையம் உண்டாக்வாய் ; உங் கள் கத்  க
ைளப் பற்  க்ெகாண் ந் த ால் , அப் ேபா ேதவன் உன் ைன
வீழ்த்த ேவண்ய தவிர்க்கயாததாவிம் . பின் னர் உன்
னால் ஒேபாம் எந் க்கயா. உதாரணமாகத் தற்கா
லத்ைத எத்  க்ெகாள் ங் கள் : இன் ைறய உைரகம் ெசயல்
பாகம் ேவதாகமத்ேதாம் ன் ேதவனால் ெசய் யப் பட் ட
ரிையகேளாம் ெபாந் வதாகக் காணப் படவில் ைல. உனக்
க் ழ் ப் பய மனல் லாந் த ால் , நீ எந்ேநரத் ம் விந்
ேபாகக் ம் . ேதவைடய த்த த்ற்  ஏற் ற ப ேசவிக் க
ேவண்ெமன் நீ ங் கள் விம் பினால் , தலாவ சமயம் சார்நத
்
நம் பிக்ைகைய விட்  விவேதா உங் கள் ெசாந் த ப் பார்ைவ
ையச் சரி ெசய் யேவண்ம் . றப் பட இக்ன் றவற்ல் ெபம்
ப கடந் த காலத்  ல் ெசால் லப் பட் டவற்  க்  இணக் க மாக
காணப் படா; ழ் ப் பவதற்கான விப் பம் இல் ைலெயன் றால் ,
உனக் ன்ேன காணப் பம் பாைதயில் உன் னால் நடப் பதற்
இயலா. ேதவன் ரிைய ெசய்  ம் வைறகளில் ஒன் 
உனக்ள் ேவர் ெகாண்டால் நீ அைத ஒேபாம் விட்  வி
டாப் பாய் ; இந் த வைறேய உன சமயம் சார்ந் த நம்
பிக்ைகயாக மாம் . ேதவன் உனக்ள் ேவர்ெகாண்ந் த ால் ,
நீ சத்யத்ைதப் ெபற்க்றாய் . ேதவனின் சத்யம் வார்த்
ைதம் உன வாழ் க்ைகயானால் , ேதவைனக் த்  எந் த க்
கத் ம் உனக் இக்கா. ேதவைனக் த்  உண்ைமயான
அைவக் ெகாண்ள் ள எவம் எந் தக் கத்ைதம் ெகாண்
க் க மாட் டார்; எந் த ச் த் த ாந் த த்  ம் நிைலெகாண் க் க
மாட் டார்.
விப் டன் காணப் பட உன் னிடம் நீ ேய இந் த க் ேகள் விக
ைளக் ேகட் ப் பார்:
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1 . உனக்ள் இக் ம் அ நீ ேதவைன ேசவிப் பதற் 

இைட»றாய் உள் ளதா?
2. உன னசரி வாழ் வில் எத்தைன சமய சடங் கள் காணப்
பன்றன? பக்யாக ேதாற்றமளித்தால் உன வாழ்  வளர்ச
்
ெபற்ள் ள; ர்ச
் யைடந் ள் ள என்  ெபாள் பமா?
3 . ேதவ ைடய வார்தை
் தகைளப் த்  ப் பானம் பண்
ªம் ேபா உன சமயம் சார்ந் த நம் பிக்ைககைள விட் விட
றதா?
4. நீ ெஜபிக்ம் ேபா, உன் னால் சமயச் சடங் ைக விட் விட
றதா?
5. நீ ேதவனால் பயன்பத்தப் பவதற்த் தயானவனா?
6 . ேதவைனக் த்த உன அவில் சமயம் சார்ந் த நம்
பிக்ைககள் எவ் வள உள் ளன?

ேதவைடய த்தம் ய
ரிையைய அ ந்
அவ ைடய அச்வகைளப்
பின்பற் ங் கள்
இப் ேபா, நீ ங் கள் ேதவைடய ஜனங் களாக மாவைத
நாட ேவண்ம் மற்ம்  பிரேவசத்ைதம் சரியான பாைத
யில் ெதாடங் க ேவண்ம் . ேதவைடய ஜனங் களாக இப் ப 
என்ப, ராஜ் யத்ன் கத்ற்ள் பிரேவப் பைதக் க்ற.
இன், நீ ங் கள் அகாரப் ர்வ மாக ராஜ் யத்  ன் பயிற் க்ள்
பிரேவக்கத் ெதாடங் ³ர்கள் . உங் கள் எர்கால விதம் ன் 
இந் தைதப் ேபாலேவ மந் த மானதாகம் , ஒங் கற் றதாகம்
இப் ப  நித் த ப் பம் . அவ் வா விப் பதால் , ேதவனால்
எர்ப ார்க் க ப் பம் தரங் கைள அைடவ  சாத்  யமற் ற தாக
இக் ற. எந் த அவசரத்ைதம் நீ உணரவில் ைல என் றால் ,
அ உன்ைன ேமம் பத்க் ெகாள் வதற்கான விப் பம் உனக்
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இல் ைல என் பைதம் , உன் பின் ெதாடர்த ல் ழப் பமானதா
கம் ரியாததாகம் இப் பைதம் , ேதவைடய த்தத்ைத
உன்னால் நிைறேவற் ற யா என் பைதம் காட்  ற.
ராஜ் யத்ன் பயிற்க்ள் பிரேவப் ப  என் ப ேதவைடய
ஜனங் களின் விதத்ைதத் ெதாடங் வதாம் —இேபான் ற பயிற்
ைய ஏற்க நீ தயாராக இக்றாயா? அவசர உணர்ைவ உணர
நீ தயாராக இக் றாயா? ேதவைடய ஒங் பத் தன்
ழ் விக்க நீ தயாராக இக்றாயா? ேதவைடய ட் ைசயின்
ழ் விக்க நீ தயாராக இக்றாயா? ேதவைடய வார்தை
் தகள்
உன் ¡ வந்  உன் ைனச் ேசாக்ம் ேபா, நீ எவ் வா ெசயல்
பவாய் ? எல் லா விதமான உண்ைமகைளம் எர்ெகாள் ம்
ேபா நீ என்ன ெசய் வாய் ? கடந்த காலத்ல் , உங் கள் கவனம்
விதத்ல் இல் ைல. இன், நீ ங் கள் விதத்ன் யதார்த்தத்ற்
ள் பிரேவப் பல் கவனம் ெச த்த ேவண்ம் மற்ம் உங் கள்
வித மனநிைலயில் மாற் ற ங் கைள நாட ேவண் ம் . இைதத்
தான் ராஜ் யத்ன் ஜனங் கள் அைடய ேவண்ம் . ேதவைடய
ஜனங் களாய அைனவம் வைனக் ெகாண்க்க ேவண்ம் ,
அவர்கள் ராஜ் யத்ன் பயிற் ைய ஏற்  க் ெகாள் ள ேவண்ம்
மற்ம் அவர்கைடய வித மனநிைலயில் மாற்றங் கைள நாட
ேவண்ம் . ராஜ் யத் ன் ஜனங் களிடம் ேதவன் எர்ப ார்ப் ப
இதான்.
ராஜ் யத்ன் ஜனங் களிடமான ேதவைடய எர்பார்ப்கள்
பின்வமா இக்ன் றன:
1 . அவர்கள் ேதவைடய ஆைணகைள ஏற் க ேவண்ம் .
அதாவ, கைட நாட் களில் ேதவைடய ரிையயில் ேபசப்
பட் ட வார்தை
் தகள் அைனத்ைதம் அவர்கள் ஏற்  க்ெகாள் ள
ேவண்ம் .
2. அவர்கள் ராஜ் யத்ன் பயிற்க்ள் பிரேவக்க ேவண்ம் .
3 . தங் கள் இதயங் கள் ேதவன் ெதாம் பயாக அவர்கள்
பின்பற் ற ேவண்ம் . உன் இதயம் வமாக ேதவனிட
மாய் த் ம் பி, உனக் ஒ சாதாரண ஆவிக் ரிய விதம்
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இக்ம் ேபா, நீ விதைலயின் உலல் விப் பாய் , அதாவ
ேதவைடய அன் பின் கவனிப் பி ம் பாகாப் பி ம் நீ விப்
பாய் . நீ ேதவ ைடய கவனிப் பி ம் பாகாப் பி ம் விக்
ம் ேபாதான் நீ ேதவக்ச் ெசாந்தமானவனாக இப் பாய் .
4. அவர்கள் ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் பட ேவண்ம் .
5. அவர்கள் யில் ேதவைடய மைமயின் ஒ ெவளிப்
பாடாக மாற ேவண்ம் .
இந் த ஐந்  காரியங் கம் உங் கக் க ான என ஆைண
களாக இக் ன்றன. என் வார்தை
் தகள் ேதவைடய ஜனங்
களிடம் ேபசப் பன்றன. இந்த ஆைணகைள நீ ஏற்க விம்
பவில் ைல என்றால் , நான் உன் ைன நிர்ப்பந்க்க மாட்ேடன் —
ஆனால் நீ அவற் ைற உண்ைமயாக ஏற்  க்ெகாண்டால் , உன்
னால் ேதவைடய த்தத்ைதச் ெசய் ய ம் . இன் , நீ ங் கள்
ேதவைடய ஆைணகைள ஏற் க த் ெதாடங் ³ர்கள் மற்  ம்
ராஜ் யத்  ன் ஜனங் களாக மாவைதத் ெதாடர நா³ர்க ள் ,
ேம ம் ராஜ் யத்ன் ஜனங் களாக இக்க த் ேதைவயான தரங்
கைள அைடன்³ர்கள் . இேவ பிரேவசத்ன் தல் பயாக
இக்  ற. ேதவ ைடய த் த த் ைத நீ ங் கள் ைமயாகச்
ெசய் ய விம் பினால் , இந் த ஐந்  ஆைணகைளம் நீ ங் கள்
ஏற் க்ெகாள் ள ேவண்ம் . அவற் ைற உன் னால் அைடய ந்
தால் , நீ ேதவைடய இதயத்ற்  ஏற் ற வனாய் இப் பாய்
மற்ம் நிச்சயமாக ேதவன் உன் ைனப் ெபரிதளவில் பயன் பத்
வார். இன் க்  யமான என் னெவன் றால் , ராஜ் யத்  ன்
பயிற்  க்  ள் பிரேவப் ப  தான். ராஜ் யத்  ன் பயிற்  க்  ள்
பிரேவப் ப ஆவிக் ரிய விதத்ைத உள் ளடக்ய. ன் ன
தாக, ஆவிக்ரிய விதத்ைதப் பற் எம் ேபசப் படவில் ைல,
ஆனால் இன், நீ ங் கள் ராஜ் யத்ன் பயிற்க்ள் பிரேவக்கத்
ெதாடங் ைகயில் , நீ ங் கள் அகாரப் ர்வமாக ஆவிக்ரிய வி
தத்ல் பிரேவக்³ர்கள் .
ஆவிக்ரிய விதம் எத்தைகய விதம் ? ஆவிக்ரிய விதம்
என்ப உன் இதயம் வமாக ேதவனிடம் ம் பியிக்
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றம் , ேதவைடய அன் ைபக் கவனத்ல் ெகாள் ள ம்
என் ப ம் ஆம் . இ, ேதவ ைடய வார்தை
் தகளில் நீ ங் கள்
விப் பம் , ேவ எம் உங் கள் இதயத்ைத ஆக்  ரக் க
வில் ைல என்பம் , இன் நீ ங் கள் ேதவைடய த்த த்ைதப்
ரிந்  ெகாள் ள ற மற்  ம் உங் கள் கடைமைய நிைற
ேவற்  வதற் க ாக பரித் த ஆவியானவரின் ஒளியால் இன் 
வநடத்த ப் ப³ர்கள் என் பம் ஆம் . மனிதக் ம் ேதவ
க்ம் இைடயிலான அத்தைகய விதேம ஆவிக்ரிய வி
தமாக இக்  ற. இன்ைறய ஒளிைய உன் னால் பின் பற் ற
யவில் ைல என் றால் , ேதவ டனான உன் உறவில் ஓர்
இைடெவளி உவா உள் ள—அ  ண் க் க ப் பட் க் க
லாம் —ேம ம் நீ இயல் பான ஆவிக் ரிய விதம் இல் லாமல்
இக்  றாய் . ேதவ டனான ஓர் இயல் பான உற என் ப 
இன்  ேதவ ைடய வார்தை
் தகைள ஏற்  க்ெகாள் வதற் க ான
அஸ்பாரத்ன் அப் பைடயில் கட் டைமக்கப் பட் ள் ள. உன்
னிடம் இயல் பான ஆவிக் ரிய விதம் இக் றதா? உன்னி
டம் ேதவடனான இயல் பான உற இக்றதா? நீ பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையையப் பின் பற்றவனா? இன்  நீ ங் கள்
பரித்த ஆவியானவரின் ஒளிையப் பின் பற்றம் , ேதவைடய
த்தத்ைத அவைடய வார்தை
் தகக்ள் ரிந் ெகாள் ளம் ,
இந்த வார்தை
் தகளில் பிரேவக்கம் ந்தால் , நீ ங் கள் பரித்த
ஆவியானவரின் பிரவாகத்ைதப் பின் பற் ற ஒவராக இக்
³ர்கள் . நீ பரித்த ஆவியானவரின் ெதாடரியக்க த்ைதப் பின்
பற்றவில் ைல என் றால் , சந்ேதகத்ற் இடன்  சத்யத்ைதப்
பின்பற் ற ாத ஒவனாக நீ இக் றாய் . தங் கைள ேமம் பத்
க் ெகாள் ள விம் பாதவர்க க்  ள் பரித் த ஆவியானவர்
ெசயல் பட வாய் ப்ேபயில் ைல, இதன் விைளவாக, அத்தைகயவர்
களால் ஒேபாம் தங் கள் ெபலைன வரவைழத் க் ெகாள் ள
யா மற்  ம் அவர்க ள் எப் ேபாம் ெசயலற் ற வர்க ளாக
இப் பார்கள் . இன், நீ பரித்த ஆவியானவரின் ெதாடரியக்
கத்ைதப் பின்பற் றாயா? நீ பரித்த ஆவியானவரின் ெதாட
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ரியக்கத்ல் இக்றாயா? நீ ஒ ெசயலற்ற நிைலயில் இந் 
ெவளிவந் க்றாயா? இன் , ேதவைடய வார்தை
் தகைள
நம் ற அைனவம் , ேதவ ைடய ரிையைய அஸ் பார
மாக எத்  க்ெகாண் , பரித் த ஆவியானவரின் ஒளிையப்
பின் பற்  ற அைனவம் பரித்த ஆவியானவரின் ெதாடரி
யக் க த் ல் இக் றார்கள் . ேதவைடய வார்தை
் தகள் சந்ேத
கத்  ற்  இடன்  உண்ைமயானைவ மற்  ம் சரியானைவ
என் நீ நம் பினால் , ேதவன் எைதச் ெசான் னா ம் அவைடய
வார்தை
் தகைள நீ நம் பினால் , நீ ேதவ ைடய ரிையக் ள்
பிரேவப் பைத நாம் ஒவனாக இக் றாய் , இவ் வா நீ
ேதவைடய த்தத்ைத நிைறேவற்றாய் .
பரித்த ஆவியானவரின் ெதாடரியக்த் ள் பிரேவக்க ,
நீ ங் கள் ேதவேனா ஓர் இயல் பான உறைவக் ெகாண்க் க
ேவண்ம் , தல் உங் கள் ெசயலற்ற நிைலயிந்  உங் கைள
விவித்  க் ெகாள் ள ேவண் ம் . லர் எப் ேபாம் ட் டத்
ைதப் பின் ெதாடர்றார்கள் , அவர்கைடய இதயங் கள் ேதவனி
டந்  ெவ ெதாைலவில் இக்  ன் றன. அத்தைகயவர்க
க்த் தங் கைள ேமம் பத்க்ெகாள் ள விப் பல் ைல, ேம ம்
அவர்க ள் பின் பற்  ம் தரங் கம் கம் தரம் தாழ் ந் த ைவ.
ேதவைன ேநப் பல் உள் ள பின்ெதாடர்த ம் , ேதவனால் ஆதா
யப் பத்த ப் பவம் மட்  ேம ேதவைடய த்த மாக இக்
ற. ேதவைடய அன்ைபத் ப் பிச் ெச த்த தங் கள் மன
சாட் ைய மட் ேம பயன் பத் ம் மனிதர்க ள் உள் ளனர்,
ஆனால் அ ேதவைடய த்த த்ைதப் ர்த் ெசய் ய ா. நீ
பின் பற்  ம் தரநிைலகள் எவ் வள உயர்வ ாக இக்  றேதா,
அவ் வளவாக அ ேதவைடய த்தத்ற்  உகந்ததாக இக்
ம் . இயல் பானவராகம் , ேதவக்கான அன் ைபப் பின் பற் 
பவராகம் , ேதவைடய ஜனங் களில் ஒவராகம் மாவ
தற்  ராஜ் யத்  ற்  ள் பிரேவப் பேத உங் கள் உண்ைமயான
எர்க ாலமாக இக் ற மற்  ம் அ  க உயர்ந் த , மப் 
மற்ம் க்யத்வம் வாய் நத
் விதமாக இக்ற. உங் கைள
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விட அக பாக்யவான்கள் யாம் இல் ைல. நான் ஏன் இைதச்
ெசால் ேறன் ? ஏெனன்றால் , ேதவைன நம் பாதவர்கள் மாம் சத்
ற்காக விக்றார்கள் மற்ம் அவர்கள் சாத்தாக்காக விக்
றார்கள் , ஆனால் இன் நீ ங் கள் ேதவக்க ாக விக்³ர்கள்
மற்  ம் ேதவைடய த்த த்ைதச் ெசய் ய விக் ³ர்கள் . அத
னால் தான் உங் கள் விதம் கம் க்யத்  வம் வாய் ந் த 
என் நான் ெசால் ேறன். ேதவனால் ெதரிந் க்ெகாள் ளப் பட் ட
இந்த ஜனக்ட் டத்தால் மட் ேம, க க்யத் வம் வாய் ந்த
விதத்ைத விக்க ற: யில் ேவ எவரா ம் அத்
தைகய மப்  மற்  ம் அர்த்தள் ள விதத்ைத விக்க 
யவில் ைல. ஏெனன் றால் , நீ ங் கள் ேதவனால் ெதரிந்  க்ெகாள்
ளப் பட் க்  ³ர்க ள் , ேதவனால் வளர்க் க ப் பட் க்  ³ர்க ள் ,
ேம ம் , ேதவன் உங் களிடம் அன்  காட் யிக் றார் என் ப
தால் , நீ ங் கள் உண்ைமயான விதத்ைதப் ரிந்  ெகாண்க்
³ர்கள் , மற் ம் க உயர்ந்த மப் ள் ள விதத்ைத எவ் வா
விக்க ேவண்ம் என் பைத அந்க்³ர்கள் . இ உங் கள
பின் ெதாடர்தல் நல் லதாக இப் பதால் அல் ல, ஆனால் ேதவ
ைடய ைபயால் அவ் வா இக்ற. உங் கள் ஆவிக்ரிய
கண்கைளத் றந் தவர் ேதவன் , உங் கள் இதயத்ைதத் ெதாட் ட
வர் ேதவ ைடய ஆவியானவர் மற்  ம் அவக் ன் பாக
வவதற்கான நல் ல அர்ஷ்டத்ைத அவேர உங் கக்த் த
றார். ேதவைடய ஆவி உங் கைள பிரகாப் பித்க்கவில் ைல
என்றால் , உங் களால் ேதவைனப் பற்  ய அழகான காரியங் க
ைளக் காண இயலா மற்ம் ேதவைன ேநப் ப ம் உங் கக்
சாத்யமற்றதாம் . ேதவைடய ஆவியானவர் ஜனங் கைடய
இதயங் கைளத் ெதாட் டதால் மட் ேம அவர்கைடய இத
யங் கள் ேதவனிடம் ம் பிள் ளன. ல ேநரங் களில் , நீ ங் கள்
ேதவைடய வார்தை
் தகைள அபவிக்ம் ேபா, உங் கள் ஆவி
ெதாடப் பற, ேதவைன ேநப் பைதத் தவிர்த்  ேவ எ
ம் ெசய் ய யவில் ைல என்பதாகம் , உங் கக்ள் ெபம்
ெபலன் இப் பதாகம் , நீ ங் கள் ஒக் ைவக்க யாத எ
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ம் இல் ைல என் பதாகம் நீ ங் கள் உணர்³ர்கள் . நீ இப் ப
உணர்ந் த ால் , நீ ேதவ ைடய ஆவியால் ெதாடப் பட் க் 
றாய் , உன் இதயம் ற் மாக ேதவனிடம் ம் பிவிட் ட .
“ேதவேன! நாங் கள் உண்ைமயிேலேய உம் மால் ன் க் க ப்
பட்  ெதரிந் க்ெகாள் ளப் பட் க்ேறாம் . உம மைம எனக்
ப் ெபைமையத் தற, மற்  ம் உம் ஜனங் களில் ஒவ
னாக இப் ப எனக் மைமையத் தற. உம த்த த்
ைதச் ெசய் ய நான் எைதம் ெசலவப் ேபன் மற் ம் எைதம்
ெகாப் ேபன் மற்  ம் என் வடங் கள் மற்  ம் என் வ கால
யற்கள் அைனத்ைதம் உமக்காக அர்ப்பணிப் ேபன் ,” என் 
ெஜபித்  நீ ேதவனிடம் ெசால் வாய் . நீ இப் ப ெஜபிக்  ம்
ேபா, ேதவக்க ான வில் லாத அன் ம் , உண்ைமயானக்
ழ் ப் பத ம் உன் இதயத்ல் இக்ம் . இ ேபான் ற ஒ
அபவம் எப் ேபாதாவ உனக் இந்க்றதா? ஜனங் கள்
அக்க  ேதவைடய ஆவியானவரால் ெதாடப் பம் ேபா,
அவர்கள் ப் பாகத் தங் கள் ெஜபங் களில் ேதவக் த் தங்
கைள அர்ப்பணிக்க தயாராக இக்றார்கள் : “ேதவேன! உம
மைமயின் நாைளக் காண நான் விம் ேறன் , ேம ம் நான்
உமக்க ாக விக்க விம் ேறன் —உமக்க ாக விப் பைத விட
ேவ எம் தயானதாகேவா அர்தத
் ள் ளதாகேவா இல் ைல,
மற்ம் சாத்தாக்காகம் மாம் சத் க்காகம் விக்க எனக்ச்
ம் விப் பல் ைல. இன்  உமக்காக விக்க எனக் உத
வதன் ¤லம் நீ ர் என்ைன உயர்த் ³ர்.” நீ இவ் வா ெஜபித்
தடன் , உன் இதயத்ைத ேதவக்க் ெகாக்காமல் இக்க
யா என்ம் , ேதவைனப் ெபற ேவண்ம் என் ம் , நீ ங் கள்
வடன் இக் ம் ேபா ேதவைனப் ெபறாமல் இறப் பைத
ெவக்³ர்கள் என் ம் நீ ங்கள் உணவீர ்கள் . அத்தைகய ெஜபத்ைத
ஏெறத்தப் பிற, உங் கக்ள் ஒ விவரிக்க யாத ெபலன்
இக்ம் , ேம ம் அ எங் ந்  வற என்ப உனக்த்
ெதரியா. உன் இதயத்ல் எல் ைலயற்ற வல் லைம இக்ம்
மற்ம் ேதவன் கம் அழகானவர், அவர் ேநக்கத் தந்தவர்
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என்பைதம் நீ உணர்வாய் . அப் ேபாதான் நீ ங் கள் ேதவனால்
ெதாடப் பட் ப் பீர க
் ள் . அத் த ைகய அ பவத் ைதப் ெபற் ற
அைனவேம ேதவனால் ெதாடப் பட் க்றார்கள் . ேதவனால்
அக் க  ெதாடப் பேவாக்  , அவர்க ைடய விதத்  ல்
மாற் ற ங் கள் ஏற் ப ன் றன, அவர்களால் ¥ர்ம ானத்ைத எக்க
ற மற்  ம் அவர்கள் ேதவைன ைமயாக அைடயத்
தயாராக இக்  றார்க ள் . அவர்க ள் இதயங் களில் ேதவன்
¡ள் ள அன் வ வாக இக்ற. அவர்கைடய இதயங்
கள் ைமயாகத் ேதவனிடம் ம் பிள் ளன, ம் பம் , உல
கம் , க்கல் கள் அல் ல தங் கள் எர்காலம் ஆயவற்ைற அவர்
கள் ெபாட் பத் வல் ைல மற் ம் அவர்கள் வகாலம் 
வம் தங் கள் யற்கைள ேதவக்காக அர்ப்பணிக்கத் தயா
ராக இக் றார்கள் . ேதவைடய ஆவியானவரால் ெதாடப்
பட் க்ற அைனவம் சத்யத்ைதப் பின் பற்ம் ஜனங் களாக
இக்றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் ேதவனால் பரிரணப் பத்
தப் பேவாம் என்ற நம் பிக்ைகையம் ெகாண்க்றார்கள் .
உன் இதயத்ைத ேதவனிடம் ப் பியிக்றாயா? ேதவ
ைடய ஆவியானவரால் உன் இதயம் ெதாடப் பட் க் 
றதா? நீ ஒேபாம் இேபான் ற அபவத்ைதப் ெபற் க்
கவில் ைல என்றால் , நீ ஒேபாம் அவ் வா ெஜபிக்கவில் ைல
என்றால் , உன் இதயத்ல் ேதவக் இடல் ைல என் பைத
அ காட் ற. ேதவைடய ஆவியானவரால் வநடத்தப்
பபவர்கம் , ேதவைடய ஆவியானவரால் ெதாடப் பட் டவர்
கம் ேதவைடய ரிையையக் ெகாண்க்றார்கள் . இ
ேதவைடய வார்தை
் தகம் ேதவைடய அன் ம் அவர்க
க்ள் ேவ´ன்யிப் பைதக் காட் ற. “நான் என் ெஜபங்
களில் உன்ைனப் ேபால அக் க ைறள் ளவனல் ல, ேதவனால்
நான் ெதாடப் பட் டவ மல் ல. ல ேநரங் களில் நான் யா
னித்  ெஜபிக் ம் ேபா, ேதவன் அழகானவர் என்  உணர்
ேறன் , என் இதயம் ேதவனால் ெதாடப் பற,” என் 
லர் ெசால் றார்கள் . மனிதைடய இதயத்ைத விட ேவ
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எம் க்  யல் ைல. உன் இதயம் ேதவனிடம் ம் பி
ய ம் , உன்  விதம் ேதவனிடம் ம் பியிக்  ம் ,
ேம ம் அந் த ேநரத்ல் உன் இதயம் ேதவ ஆவியானவரால்
ெதாடப் பட் க்ம் . உங் களில் ெபம் பாலாேனார் அத்தைகய
அபவத்ைதக் ெகாண்க்³ர்கள் —உங் கள் ஒவ் ெவாவரின்
அபவங் களின் ஆழங் கள் தான் ஒேர மாரியானதாக இல் ைல.
லர் ெசால் றார்கள் : “நான் ெஜபத்ல் பல வார்தை
் தகைளச்
ெசால் வல் ைல, ெவமேன மற்றவர்களின் ஐக்யத் க் நான்
ெசவிசாய் க்ன்ேறன் மற்  ம் ெபலன் எனக்ள் உயர்ற.” நீ
ேதவனால் உனக் ள் ேள ெதாடப் பட்  ள் ளாய் என் பைத இ
காட்  ற. ேதவனால் தங் கக்ள் ேள ெதாடப் பட் டவர்கள்
மற் ற வர்களின் ஐக் யத்ைதக் ேகட்  ம் ேபா ஈர்க் க ப் பறார்
கள் . எச்»ட் ம் வார்தை
் தகைளக் ேகட் ம் ேபா ஒ மனி
தைடய இதயம் ற்  மாக அைசயாமல் இந்தால் , பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிைய அவர்கக்ள் இல் ைல என்பைத
அ நி´பிக்ற. அவர்கக்ள் எந்த ஏக்கம் இல் ைல, இ
அவர்களிடம் எந் த த் ¥ர்ம ானம் இல் ைல என் பைத நி´பிக்
ற, இதனால் அவர்கள் பரித் த ஆவியானவரின் ரிைய
இல் லாமல் இக்ன்றனர். ஒ மனிதன் ேதவனால் ெதாடப்
பட் ந் த ால் , ேதவைடய வார்தை
் தகைளக் ேகட்  ம் ேபா
அவனிடம் எர்விைன ஏற்பம் . அவர்கள் ேதவனால் ெதாடப்
படாவிட் டால் , அவர்கள் ேதவைடய வார்தை
் தகளில் ஈப
டவில் ைல, அவற்டன் எந்த ெதாடர்ம் அவர்கக் இல் ைல,
மற்ம் அவர்களால் பிரகாப் பிக்கப் பட இயலா. ேதவைடய
வார்தை
் தகைளக் ேகட் டவர்க ம் , எர்வ ிைனயாற் ற ாதவர்க
ம் ேதவனால் ெதாடப் படாதவர்களாக இக்றார்கள் —அவர்
கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய இல் லாமல் இப் பவர்
கள் . ய ஒளிைய ஏற்  க்ெகாள் ளக் யவர்கள் அைனவம்
ெதாடப் பக்றார்கள் மற்  ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரி
ையையக் ெகாண்க்றார்கள் .
உன்ைன நீ ேய அளவி:
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1. பரித்த ஆவியானவரின் தற்ேபாைதய ரிையயின் மத்
யில் நீ இக்றாயா?
2 . உன் இதயம் ேதவனிடம் ம் பியிக்றதா? நீ ேதவ
னால் ெதாடப் பட் க்றாயா?
3 . ேதவ ைடய வார்தை
் தகள் உனக்  ள் ேவ´ன் யிக்
ன்றனவா?
4 . உன் நைடைற ேதவ ைடய எர்ப ார்ப் கைடய
அஸ்பாரத்ன் ¡ கட் டப் பட் க்றதா?
5 . பரித் த ஆவியானவரின் தற் ேபாைதய ஒளியின் வ
காட் தன் ழ் நீ விக்றாயா?
6 . உன் இதயம் பைழய கத்  க்களால் ஆளப் பறதா,
அல் ல இன்ைறய ேதவைடய வார்தை
் தகளால் ஆளப் பறதா?
இந் த வார்தை
் தகைளக் ேகட் ைகயில் , உங் கக்ள் என் ன
எர்விைன இக்ற? இத்தைன ஆண்களாக நம் பிய நிைல
யில் , ேதவ ைடய வார்தை
் தகள் உங் கள் விதமாக இக் 
றதா? உன் ந்ைதய, ர்ேகடான மனநிைலயில் மாற் ற ம் ஏற்
பட் க்  றதா? இன் , ேதவ ைடய வார்தை
் தகளின் ப,
வைனக் ெகாண்ப் பெதன் றால் என் ன, வன் இல் லாமல்
இப் பெதன்றால் என்னெவன் நீ அந் ள் ளாயா? இ உங்
கக்த் ெதளிவாக இக்றதா? ேதவைனப் பின் ெதாடர்வல்
பிரதானமான க்  யத் வம் என் னெவன் றால் , இன் ைறய
ேதவைடய வார்தை
் தகளின்ப எல் லாம் இக்க ேவண்ம்
என்பேத: நீ ங் கள் வக்ள் பிரேவப் பைத அல் ல ேதவ
ைடய த்தத்ைத நிைறேவற்வைதப் பின் ெதாடர்ந்தா ம் , எல்
லாம் இன் ேதவைடய வார்தை
் தகைள ைமயமாகக் ெகாண்
க்க ேவண்ம் . நீ ேபவம் பின்பற்வம் இன்  ேதவ
ைடய வார்தை
் தகைள ைமயமாகக் ெகாண்க்கவில் ைல என்
றால் , நீ ேதவைடய வார்தை
் தகக் அந் ந ியனாகம் மற்
ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய ற் மாக இழந்
தவனாகம் இக்றாய் . தம் ைடய அச்வகைளப் பின்
பற்பவர்கைள ேதவன் விம் றார். நீ ன்  ரிந் ெகாண்
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ட எவ் வள அற்தமானதாக மற்ம் ய் ைமயானதாக இந்
தா ம் , ேதவன் அைத விம் வல் ைல. இேபான் ற விஷ
யங் கைள உன்னால் ஒக்  ைவக் க யவில் ைல என் றால் ,
எர்காலத்ல் உன் பிரேவசத்க் அைவ கப் ெபரிய தைடயாக
இக் ம் . பரித் த ஆவியானவரின் தற் ேபாைதய ஒளிையப்
பின் பற் ற க்  ய அைனவம் பாக்  யவான் கள் . கடந் த கால
ஜனங் கம் ேதவ ைடய அச் வகைளப் பின் பற்  னர்,
ஆனா ம் அவர்களால் இன் வைர பின் பற்ற யவில் ைல.
இ கைட நாட் களின் ஜனங் கைடய ஆர்வ ாதமாக இக்
ற. பரித்த ஆவியானவரின் தற்ேபாைதய ரிையையப் பின்
பற் றக்  யவர்கள் , ேதவைடய அச்வகைளப் பின் பற்
றக்  யவர்க ள் , அதாவ  ேதவன் அவர்க ைள வநடத்  ம்
இடங் களிெலல் லாம் அவற் ைறப் பின்பற் றவர்கள் —இவர்கள்
ேதவனால் ஆர்வ க்கப் பட் டவர்கள் . பரித்த ஆவியானவரின்
தற் ேபாைதய ரிையையப் பின் பற் ற ாதவர்க ள் ேதவ ைடய
வார்தை
் தகளின் ரிையயில் பிரேவத்  க் கவில் ைல, அவர்
கள் எவ் வள ரிைய ெசய் த ா ம் , அல் ல அவர்கைடய
ன்பங் கள் எவ் வள ெபரியதாக இந்தா ம் , அல் ல அவர்
கள் எவ் வளவாக ஓறார்கள் என் றா ம் , இைவ எம் ேதவ
க் ஒ ெபாட் டாகா ேம ம் அவர் அவர்கைளப் பாராட் ட
மாட் டார். இன், ேதவைடய தற்ேபாைதய வார்தை
் தகைளப்
பின் பற்பவர்கள் அைனவம் பரித்த ஆவியானவரின் ெதாடர்
இயக்கத்ல் இக்றார்கள் . இன் ேதவைடய வார்தை
் தக
க் அந்நியர்களாக இப் பவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின்
ெதாடர் இயக்கத் க் ெவளிேய இக்றார்கள் . அத்தைகயவர்
கள் ேதவனால் பாராட் டப் பவல் ைல. பரித்த ஆவியானவ
ரின் தற்ேபாைதய வார்தை
் தகளிந்  விலச் ெசல் ம் ஊ
யம் என்ப மாம் சத்ற்ம் கத்கக்ம் உரிய ஊயமாம்
மற்ம் அ ேதவைடய த்தத்ற் ஏற்ப இப் பதற் சாத்
யல் ைல. ஜனங் கள் மதக் கத்  க்கக் மத்யில் வித்
தால் , அவர்களால் ேதவைடய த்தத்ற் ஏற்ற எைதம் ெசய்ய
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இயலா மற்  ம் அவர்கள் ேதவக் ஊயம் ெசய் த ா ம் ,
அவர்கள் கற்பைனகக்ம் கத் க்கக்ம் நேவ ஊயம்
ெசய் றார்கள் மற்ம் அவர் த்தத்ற் ஏற்ப ஊயம் ெசய் ய
அவர்களால் ஒேபாம் இயலா. பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையையப் பின்பற் ற யாதவர்கக் ேதவைடய த்
தம் ரிவல் ைல, ேதவ ைடய த் த த்ைதப் ரிந்  ெகாள்
ளாதவர்களால் ேதவக் ஊயஞ் ெசய் ய யா. ேதவன்
தன ெசாந் த இதயத்ற்  ஏற் ற நிைலயில் இக் ம் ஊ
யத் ைத விம் றார். கத்  க் க ள் மற்  ம் மாம் சத்  க்  ரிய
ஊயத் ைத அவர் விம் வல் ைல. பரித் த ஆவியானவ
ரின் ரிையயின் பகைளப் பின் பற் ற ஜனங் களால் இயலா
என்றால் , அவர்கள் கத்  க்கக் மத்யில் விக்றார்கள் .
அத்தைகயவர்களின் ஊயம் க்ட் , ெதாந்தர ெசய் ற,
ேம ம் அத்தைகய ஊயம் ேதவக் ரணாக இயங் ற.
இவ் வா ேதவைடய அச்வகைளப் பின் பற் ற யா
தவர்களால் ேதவக் ஊயஞ் ெசய் ய இயலா. ேதவைடய
அச்வகைளப் பின்பற்ற யாதவர்கள் நிச்சயமாக ேதவைன
எர்க்றார்கள் மற் ம் அவர்களால் ேதவடன் ஒத் ப் ேபாக
இயலா. இன் ேதவைடய த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் வ ம் ,
ேதவைடய தற்ேபாைதய எர்பார்ப்கக் ஏற்ப ெசயல் பட
வம் , இன்ைறய ேதவக்க் ழ் ப் பந்  அவைரப் பின்
பற் ற வ ம் , ேதவ ைடய ய வார்தை
் தகக் ஏற் ப
பிரேவப் ப ம் என இைவ “பரித் த ஆவியானவரின் ரி
ையையப் பின்பற்தல் ” என்பதன் அர்த்தமாம் . பரித்த ஆவி
யானவரின் ரிையையப் பின்பற்  பரித்த ஆவியானவரின்
ெதாடர் இயக்கத்ல் இப் பவன் இவன்தான் . அத்தைகயவர்கள்
ேதவைடய கழ் ச்ையப் ெபவ, ேதவைனப் பார்ப் ப
மட்  மல் லாமல் , அவர்க ளால் ேதவ ைடய ச¡பத்  ய ரி
ையகளிந் ேதவைடய மனநிைலையம் அந் ெகாள் ள
ம் மற்  ம் மனிதைடய கத்  க் கள் மற்  ம் ழ் ப் ப
யாைம மற்  ம் மனித ைடய பாவம் மற்  ம் சாராம் சம்
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ஆயவற்ைற அவைடய ச¡பத்ய ரிையயிந்  அந் 
ெகாள் ள ம் . ேம ம் , அவர்கள் தங் கள் ஊயத்ன் ேபா
பப் பயாக அவர்க ைடய மனநிைலயில் மாற் ற ங் கைள
அைடய ம் . இ ேபான் றவர்கள் மட் ேம ேதவைன அைட
யக்யவர்கள் மற்ம் உண்ைமயான வைய உண்ைமயாகக்
கண் பித் த வர்க ள் . பரித் த ஆவியானவரின் ரிையயால்
அகற் ற ப் பட் டவர்க ள் ேதவ ைடய ச¡பத்  ய ரிையையப்
பின் பற் ற த் தயற் ற வர்க ள் மற்  ம் ேதவ ைடய ச¡பத்  ய
ரிையக் எராகக் கலகம் ெசய் ப வர்க ள் . அத் த ைகயவர்க ள்
ேதவைன ெவளிப் ப ைடயாக எர்ப் ப  ேதவன் ய ரிைய
ையச் ெசய் ததா ம் , ேதவைடய உவம் அவர்கைடய கத்
க்களில் இப் பைதப் ேபான் றதல் ல என்பதா ம் தான் —இதன்
விைளவாக, அவர்கள் பரங் கமாக ேதவைன எர்க்றார்கள் ,
ேதவன் ¡ நியாயத்¥ர்ப்ைப வழங் றார்கள் . இதனால் ேதவன்
அவர்கைள ெவக்றார் மற்ம் நிராகரிக்றார். ேதவைடய
ச¡பத்  ய ரிையையப் பற்  ய அைவக் ெகாண் ப் ப 
எளிதான விஷயம் அல் ல, ஆனால் ேதவைடய ரிையையக்
க் ழ் ப் பவதற்ம் ேதவைடய ரிையையத் ேதவதற்ம்
ஜனங் கக் மனந்தால் , ேதவைனப் பார்க்க அவர்கக்
வாய் ப்  ைடக் ம் , மற்  ம் பரித்த ஆவியானவரின் ய
வகாட் தைலப் ெபற வாய் ப்  ைடக்  ம் . ேதவ ைடய
ரிையைய ேவண்ெமன் ேற எர்ப்பவர்களால் பரித்த ஆவி
யானவரின் ெவளிச்ச த் ைதேயா அல் ல ேதவ ைடய வ
காட் டைலேயா ெபற யா. ஆகேவ, ேதவைடய ச¡பத்
ய ரிையைய ஜனங் கள் ெபற மா இல் ைலயா என் ப
ேதவைடய ைபையப் ெபாத்த , அவர்கைடய பின்
ெதாடர்தைலப் ெபாத்த  மற் ம் அவர்கைடய ேநாக்கங் க
ைளப் ெபாத்த .
பரித்த ஆவியானவரின் தற் ேபாைதய வார்தை
் தகக் க்
ழ் ப் பயக்ய அைனவம் பாக்யவான் கள் . அவர்கள் எப்
ப இந்தார்கள் அல் ல பரித்த ஆவியானவர் அவர்கக்ள்
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எவ் வா ரிைய ெசய் தார் என் ப க்யமல் ல, ேதவைடய
ச¡பத்  ய ரிையைய அைடந் த அவர்க ள் கம் ஆர்வ
க்கப் பட் டவர்கள் ஆவர், மற் ம் இன் ைறய ச¡பத்ய ரிைய
ையப் பின்பற் ற யாதவர்கள் அகற் ற ப் பறார்கள் . ய
ஒளிைய ஏற் க்ெகாள் ளக்யவர்கைள ேதவன் விம் றார்,
ேம ம் அவைடய ச¡பத்ய ரிையகைள ஏற்  க்ெகாண்
அந் த வர்க ைள அவர் விம் றார். நீ ங் கள் ஒ கற்  ள் ள
கன்னிைகயாக இக்க ேவண்ம் என்  ஏன் றப் பற?
ஒ கற்ள் ள கன் னிைகயால் பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய
ையத் ேதடம் , ய விஷயங் கைளப் ரிந் ெகாள் ளம் ,
ேம ம் , பைழய கத்  க் க ைள ஒக்  ைவத்  , இன் ைறய
ேதவைடய ரிையக்க் ழ் ப் பயம் ற. இன் ைறய
ய ரிையைய ஏற்க் ெகாள் ம் இந்த ஜனக்ட் டம் , கங்
கக் ன்ேப ேதவனால் ன்னேர ன் க்கப் பட் டவர்கள்
மற்  ம் அவர்க ள் ஜனங் கள் கம் ஆர்வ க் க ப் பட் டவர்
கள் . நீ ங் கள் ேதவைடய சத்தத்ைத ேநரயாகக் ேகட் ³ர்கள் ,
ேதவ ைடய ேதாற் ற த்ைதக் காண்³ர்க ள் . ஆகேவ, வானம்
 வமாக, கங் கள் வமாக, இந் த ஜனக்  ட் ட
மான உங் கைளவிட ேவ எவம் ஆர்வ க் க ப் படவில் ைல.
இைவ அைனத் ம் ேதவ ைடய ரிைய காரணமாகம் ,
ேதவ ைடய ன் த் த ல் மற்  ம் ேதர் காரணமாகம் ,
ேதவைடய ைபயின் காரணமாகம் இக்ன் றன. ேதவன்
அவைடய வார்தை
் தகைளப் ேபசவில் ைல, ெசால் லவில் ைல
என்றால் , உங் கள் நிைலைமகள் இன்  இப் ப  ேபால் இக்க
மா? ஆகேவ, எல் லா மைமம் ம் ேதவ க்ேக
உரியதாகட் ம் , ஏெனன் றால் இைவ அைனத் ம் ேதவன்
உங் கைள உயர்த்  வதால் தான் . இந் த விஷயங் கைள மனல்
ெகாண்ட பின்ம் உன்னால் ெசயலற்றவனாக இக்க மா?
இன்ம் உன் ெபலனால் எம் ப யவில் ைலயா?
ேதவைடய வார்தை
் தகளின் நியாயத்¥ர்ப், ட் ைச, அ
மற்  ம் த்  கரிப்  ஆயவற் ைற உன் னால் ஏற்  க் ெகாள் ள
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ற, ேம ம் , ேதவைடய ஆைணகைள உன் னால் ஏற்
க்ெகாள் ள ற, இ நீ ட்  க் க ப் பம் ேபா கம்
ன்பப் படக்  டா என் பதற் க ாக கங் கக் ன் ேப ேதவ
னால் ன்னேர ¥ர்ம ானிக்க ப் பட் ந் த . உங் களில் ெசய் ய ப்
பட் ள் ள ரிையையம் , உங் கக் வழங் கப் பட் ட ஆர்வ ா
தங் கைளம் யாரா ம் பக் க யா. உங் கக்  வழங்
கப் பட் ட அைனத்ைதம் எவம் பக்க யா. மத ஜனங்
கக்ம் உங் கக்ம் எந்த ஒப் பீம் இல் ைல. நீ ங் கள் ேவதா
கமத்  ல் ெபரிய நிணத்  வம் ெபற் ற வர்க ள் அல் லர், மதக்
ேகாட் பாட் ல் வல் லவர்க ள் அல் லர், ஆனால் ேதவன் உங் க
க்ள் ரிைய ெசய்ததால் , கங் கள் வ ம் உள் ள அைன
வைரம் விட நீ ங் கள் அகமாக அைடந்க்³ர்கள் —ஆகேவ
இ உங் கக்கான கப் ெபரிய ஆர்வாதமாம் . இதன் கார
ணமாக, நீ ங் கள் ேதவனிடம் இன் ம் அர்ப்பணிப் டன் இக்க
ேவண்ம் மற்ம் ேதவனிடம் இன்ம் விவாசத்டன் இக்க
ேவண்ம் . ேதவன் உன் ைன எப் வதால் , நீ உன் யற்கைள
அகரிக்க ேவண்ம் மற்ம் ேதவைடய ஆைணகைள ஏற்
க்ெகாள் ள உன் வளர்ச ் ைய ஆயத் த ம் ெசய் ய ேவண் ம் .
ேதவன் உங் கக் க் ெகாத் த நிைலயில் நீ ங் கள் உயாக
நிற் க ேவண்ம் , ேதவைடய ஜனங் களில் ஒவராக மாறப்
பின்ெதாடர ேவண்ம் , ராஜ் யத்ன் பயிற்ைய ஏற்க்ெகாள் ள
ேவண்ம் , ேதவனால் ஆதாயப் பத்த ப் பட ேவண்ம் மற்  ம்
இயில் ேதவக் ஒ மைமயான சாட் யாக மாற ேவண்
ம் . இந் த த் ¥ர்ம ானங் கள் உன்னிடம் இக்ன் றனவா? அத்த
ைகய ¥ர்ம ானங் கள் உன் னிடம் இந் த ால் , இயில் நீ ேதவ
னால் நிச்சயமாக ஆதாயப் பத்தப் பவாய் மற்ம் ேதவக்
ஒ மைமயான சாட் யாக மாவாய் . பிரதானமான ஆைண
யான ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் பட்  ேதவக் ஒ ம
ைமயான சாட் யாக மாவேத என் பைத நீ ரிந்  ெகாள் ள
ேவண்ம் . இ ேதவைடய த்தமாக இக்ற.
இன்ைறய பரித்த ஆவியானவரின் வார்தை
் தகள் பரித்த
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ஆவியானவரின் ரிையயின் இயங் வியல் ஆம் , ேம ம் இந்
தக் காலகட் டத் ல் மனிதக் க ான பரித்த ஆவியானவரின்
ெதாடர்ச 
் யான பிரகாசம் என்ப பரித் த ஆவியானவரின்
ரிையயின் ேபாக் ஆம் . இன் , பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையயின் ேபாக்  என் னவாக இக்  ற? இ  இன் 
ேதவ ைடய ரிையயி ம் , ஒ இயல் பான ஆவிக்  ரிய
விதத் ம் ஜனங் கைள தைலைமேயற் நடத் வதாம் . ஓர்
இயல் பான ஆவிக்ரிய விதத்ல் பிரேவப் பதற் பல பகள்
உள் ளன:
1 . தல் , நீ ேதவைடய வார்தை
் தகக்ள் உன் இ
தயத்ைத ஊற்ற ேவண்ம் . நீ கடந்த காலங் களின் ேதவைடய
வார்தை
் தகைளப் பின் பற்றக்டா, அவற்ைறப் பக்க அல் ல
இன்ைறய வார்தை
் தகடன் ஒப் பிடக் டா. மாறாக, ேதவ
ைடய தற்ேபாைதய வார்தை
் தகளில் உன் இதயத்ைத 
ைமயாக ஊற் ற ேவண் ம் . இன்  ேதவ ைடய வார்தை
் த
கைள, ஆவிக் ரிய த் த கங் கைள அல் ல கடந் த காலத்  ல்
பிரசங் க்கப் பட் ட பிற விவரங் கைள இன் ம் பக்க விம் ம்
ஜனங் கம் பரித் த ஆவியானவரின் வார்தை
் தகைளப் பின்
பற் ற ாதவர்க ம் இந் த ால் , அவர்கேள ஜனங் களில் கம்
ட் டாள் தனமானவர்கள் . அத்தைகயவர்கைள ேதவன் ெவக்
றார். இன் நீ பரித்த ஆவியானவரின் ஒளிைய ஏற்கத் தயா
ராக இந்தால் , இன்  உன் இதயத்ைத ேதவைடய வார்த்
ைதகளில் ைமயாக ஊற்வி. நீ அைடய ேவண்ய தல்
விஷயம் இதான் .
2 . இன்  ேதவன் ேபம் வார்தை
் தகைடய அஸ்பாரத்
ன் அப் பைடயில் நீ ெஜபிக் க ேவண் ம் , ேதவ ைடய
வார்தை
் தகளில் பிரேவக் க ேவண் ம் மற்  ம் ேதவேனா
உைரயாட ேவண் ம் மற்  ம் நீ எந் த த் தரங் கைள அைடய
விம் றாய் என் பைத நிைலநாட்  உன் ¥ர்ம ானங் கைள
ேதவக் ன்பாகச் ெசய் ய ேவண்ம் .
3 . பரித்த ஆவியானவரின் இன் ைறய ரிையயின் அஸ்
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பாரத்ன் அப் பைடயில் நீ ங் கள் சத்யத் ள் ஆழமாகப் பிர
ேவப் பைதப் பின் ெதாடர ேவண்ம் . கடந்த காலத்ன் காலா
வயான வார்தை
் தகைளம் ேகாட் பாகைளம் பித் க்
ெகாள் ளா¥ர்கள் .
4. நீ ங் கள் பரித்த ஆவியானவரால் ெதாடப் பட நாட ேவண்
ம் , ேதவைடய வார்தை
் தகக்ள் பிரேவக்க ேவண்ம் .
5 . இன் பரித்த ஆவியானவர் நடந்த பாைதயில் நீ ங் கள்
பிரேவப் பைதப் பின் ெதாடர ேவண்ம் .
பரித் த ஆவியானவரால் ெதாடப் பறைத நீ ங் கள் எவ்
வா ேத³ர்கள் ? ேதவைடய தற்ேபாைதய வார்தை
் தகளில்
விப் பம் , ேதவைடய எர்ப ார்ப் களின் அஸ்பாரத்ல்
ெஜபிப் ப ேம க்யமான விஷயங் களாக இக்ன் றன. இவ்
வா ெஜபித் த தால் , பரித் த ஆவியானவர் நிச்ச யமாக உன்
ைனத் ெதாவார். இன் ேதவன் ேபன வார்தை
் தகளின் அஸ்
பாரத்  ன் அப் பைடயில் நீ நாடவில் ைல என் றால் , அ 
பயனற்றதாக இக்ம் . “ேதவேன! நான் உம் ைம எர்க
் ேறன் ,
நான் உமக்  கம் கடன் பட் க்  ேறன் ; நான் கம்
ழ் ப் பயாதவன் மற் ம் என் னால் உம் ைம ஒேபாம் ப்
ப் பத்த யா. ேதவேன, நீ ர் என்ைன இரட் க்க ேவண்ம்
என்  நான் விம் ேறன் , கைடவைரயில் உமக் ஊயம்
ெசய் ய நான் விம் ேறன் . உமக்காக மரிக்க நான் விம் 
ேறன் . நீ ர் என்ைன நியாயந்¥ர்த் , என்ைன ட் ம் , எனக்
எந்தப் காம் இல் ைல. நான் உம் ைம எர்க்ேறன் எனேவ
நான் இறப் பதற் த் தயானவன் , அதனால் என் மரணத்ல்
உம நீ ள் ள மனநிைலைய எல் லா ஜனங் கம் காணக்ம் ,”
என்  ெஜபத்  நீ ேதவனிடம் ெசால் ல ேவண்ம் . இவ் வா
நீ உன் இதயத்ந்  ெஜபிக் ம் ேபா, ேதவன் உனக் ச்
ெசவிெகாப் பார் மற்  ம் உனக்  வகாட் வார். இன்  நீ
பரித்த ஆவியானவரின் வார்தை
் தகளின் அஸ்பாரத்ல் ெஜபிக்
கவில் ைல என்றால் , பரித்த ஆவியானவர் உன் ைனத் ெதாவ
தற்  எந் த ச் சாத் யக்  ம் இல் ைல. நீ ேதவைடய த்த த்
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ன் பம் , இன் ேதவன் ெசய் ய வாஞ் ைசயாய் இப் பதன்
அப் பைடயி ம் ெஜபித்தால் , நீ ெசால் வாய் : “ேதவேன! உம
ஆைணகைள ஏற்க் ெகாள் ளம் , உம ஆைணகக் உண்
ைமயாக இக்கம் நான் விம் ேறன் . என் வாழ் நாள் 
வைதம் உம மைமக் க ாக அர்ப் பணிக் க நான் தயாராக
இக் ேறன், இதனால் நான் ெசய்  ம் சகல காரியங் களி ம்
என் னால் ேதவ ைடய ஜனங் கைடய தரங் கைள அைடய
ம் . என் இதயம் உம் மால் ெதாடப் படட் ம் . உம் ைடய
ஆவியானவர் எப் ெபாம் என்ைனப் பிரகாப் பிக்க ேவண்
ம் என்ம் , நான் ெசய் ம் சகல காரியங் களி ம் சாத்தாக்
அவமானத்ைதக் ெகாண் வர ேவண்ம் என் ம் , இயில்
உம் மால் நான் ஆதாயம் ெசய் யப் பட ேவண்ம் என் ம் நான்
விம் ேறன்.” நீ இவ் வா ெஜபித் த ால் , ேதவ ைடய த்
தத்ைத ைமயமாகக் ெகாண் ட வயில் ெஜபித் த ால் , பரித் த
ஆவியானவர் நிச்ச யமாய் உன் னில் ரிைய ெசய் வார். உன்
ெஜபங் களின் வார்தை
் தகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன என் ப
க்யமல் ல—ேதவைடய த்தத்ைத நீ ரிந் ெகாள் றாயா
இல் ைலயா என்பேத க்யம் . உங் கள் அைனவக் ம் பின்
வம் அபவம் இந்க்கலாம் : ல ேநரங் களில் , ஒ ட்
டத்ல் ெஜபிக்ம் ேபா, பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயின்
இயங் வியல் உச்ச த்ைத எட் ற, இதனால் அைனவரின்
ெபலம் உயற. லர் ெஜபிக்ம் ேபா கம் அகமாக
அறார்கள் மற்ம் கண்ணீர ் விறார்கள் , ேதவக் ன்
பாக மனஸ்தாபம் ெகாள் றார்கள் , லர் தங் கள் ¥ர்மானத்ைதக்
காட் றார்கள் மற்ம் ெபாத்தைனகள் ெசய் றார்கள் . பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையயால் அைடய ேவண் ய விைள
இதான் . இன் , எல் லா ஜனங் கம் தங் கள் இதயங் கைள
ேதவைடய வார்தை
் தகளில் ைமயாக ஊற்  வ க் 
யம் . ன் ேபய வார்தை
் தகளில் கவனம் ெச த்த ேவண்டாம் .
நீ இன்ம் ன்  வந்தைதேய பித் க் ெகாண்ந்தால் , பரி
த்த ஆவியானவர் உனக்ள் ெசயல் பட மாட் டார். இ எவ் வள
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க்யமான என்பைதக் காண்றாயா?
இன், பரித்த ஆவியானவர் நடந்  ெசல் ம் பாைதைய
நீ ங் கள் அந்க்³ர்களா? ேமேல உள் ள பல காரியங் கள் பரி
த் த ஆவியானவரால் இன் ம் எர்க ாலத்  ம் நிைறேவற்
றப் பட ேவண்யைவயாம் . அைவ பரித்த ஆவியானவரால்
எக்க ப் பட் ட பாைதகளாக இக்ன்றன. அைவ மனிதனால்
பின்ெதாடர ேவண்ய பிரேவசமாக இன்றன. வக்ள்
நீ ங் கள் பிரேவக் ம் ேபா, ைறந் த பட் ச ம் நீ ங் கள் உங் கள்
இதயத்ைத ேதவைடய வார்தை
் தகக்ள் ஊற் ற ேவண்
ம் மற்ம் ேதவைடய வார்தை
் தகளின் நியாயத்¥ர்ப்ைபம்
ட் ைசையம் ஏற்க்ெகாள் ம் றனிக்க ேவண்ம் . உங் கள்
இதயம் ேதவக் க ாக ஏங் க ேவண்ம் , நீ ங் கள் சத்யத்ல்
ஆழமான பிரேவசத்ைத மற்  ம் ேதவனால் எர்பார்க்கப் பம்
க்ேகாள் கைளம் பின் பற்  வதற் க ாக ஏங் க ேவண் ம் . நீ
இந்த ெபலைனக் ெகாண்க்ம் ேபா, நீ ேதவனால் ெதாடப்
பட் க் றாய் மற்  ம் உன் இதயம் ேதவனிடம் ம் பத்
ெதாடங் யிக்ற என் பவற்ைற இ காட் ற.
வக்ள் பிரேவப் பதற்கான தல் பயான உங் கள்
இதயத்ைத ேதவைடய வார்தை
் தகளில் ைமயாக ஊற்
வதாம் , இரண்டாவ பயான பரித்த ஆவியானவரால்
ெதாடப் பவைத ஏற்  க்ெகாள் வதாம் . பரித்த ஆவியான
வரால் ெதாடப் பவைத ஏற்  க்ெகாள் வதன் ¤லம் அைடய
ேவண்ய விைள என் னவாக இக்ற? இ கம் ஆழ
மான உண்ைமக் க ாக ஏங் க, அைதத் ேதட, ஆராய வம் ,
ேதவடன் ேநர்ம ைறயான ைறயில் ஒத்  ைழக் ம் ற
டன் இப் பமாம் . இன் , நீ ங் கள் ேதவடன் ஒத்  ைழக்
³ர்கள் , அதாவ உங் கள் பின்ெதாடர்த க், உங் கள் ெஜபங்
கக் மற்  ம் ேதவைடய வார்தை
் தகைள நீ ங் கள் ெதாடர்
ெகாள் வதற் ஒ க்ேகாள் உள் ள, ேம ம் ேதவைடய
எர்பார்ப்கக் ஏற்ப உங் கள் கடைமைய நீ ங் கள் ெசய் ³ர்
கள் , இேவ நீ ங் கள் ேதவடன் ஒத்ைழப் பதாம் . ேதவைனக்
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ரிைய ெசய்ய அமப் பைதப் பற் மட் ேம நீ ேப, ஆனால்
நீ எந் த நடவக்ைகம் எக் க ாமல் , ெஜபிக் கேவா ேதடேவா
இல் ைல என்றால் , இைத ஒத்  ைழப்  என்  அைழக் க 
மா? உங் களிடம் ஒத்  ைழப் பின் எந் த தடயம் இல் லாமல்
மற் ம் ஒ க்ேகாைளக் ெகாண்ட பிரேவசத் க்கான நைட
ைற இல் லாமல் இக் ற என் றால் , நீ ங் கள் ஒத்  ைழக் க
வில் ைல என்பதாம் . “எல் லாம் ேதவைடய ன் த்தைலப்
ெபாத்த . இைவ அைனத்  ம் ேதவனாேலேய ெசய் ய ப் ப
ன்றன. ேதவன் அைதச் ெசய் யவில் ைல என் றால் , மனிதனால்
எப் ப அ  சாத்  யமாம் ?” என்  லர் ெசால் றார்க ள் .
ேதவைடய ரிைய இயல் பான, தளம் இயற் ைகக்
அப் பாற் ப ட் ட அல் ல, மற்  ம் உன் உற் ச ாகள் ள ேததல்
¤லம் மட் ேம பரித்த ஆவியானவர் ெசயல் பறார், ஏெனன்
றால் , ேதவன் மனிதைன நிர்பந்ப் பல் ைல—ேதவன் ரிைய
ெசய் ய அவக் நீ வாய் ப் பளிக்க ேவண்ம் , நீ பின் ெதாடர
வில் ைல அல் ல பிரேவக்கவில் ைல என் றால் , மற்  ம் உன்
இதயத்  ல் தள ஏக் கம் இல் ைல என் றால் , ரிைய
ெசய் ய ேதவக் வாய் ப் பில் ைல. ேதவனால் ெதாடப் பம் ப
க் நீ ங் கள் எந்தப் பாைதயினால் ேதட ம் ? ெஜபத்ன்
¤லமாக, ேதவனிடம் ெநங்  வவதால் மட் ேம அ 
ம் . ஆனால் க க்யமாக, அ ேதவன் ேபம் வார்தை
் த
களின் அஸ்பாரத்ல் இக்க ேவண்ம் என் பைத நிைனவில்
ெகாள் ங் கள் . நீ அக்க  ேதவனால் ெதாடப் பம் ேபா, நீ
மாம் சத்தால் அைமப் பத்தப் பவல் ைல: கணவன் , மைனவி,
ழந்ைதகள் மற்ம் பணம் ஆய அைவ அைனத் ம் உன் ைன
விலங் ட யா மற்  ம் நீ சத்  யத் ைதப் பின் பற் ற ம் ,
ேதவக் ன்பாக விக்கம் மட் ேம விம் வாய் . இந்த
ேநரத்ல் , நீ தந்ர உலல் விக்ம் ஒவனாக இப் பாய் .
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ேதவன் தம் ைடய இ தயத்ற் 
ஏற்றவர்கைளப் பரிரணமாக்றார்
ேதவன் இப் ேபா, அவடன் ஒத்  ைழக்க யற்  ப் பவர்
கள் , அவைடய ரிையக்க் ழ் ப் பயக்யவர்கள் , ேதவன்
ேபம் வார்த்ைதகள் உண்ைம என்  விவாப் பவர்கள் , ேதவனின்
ேதைவகைள நைடைறப் பத்த க்  யவர்கள் ஆேயாைரக்
ெகாண்ட ஒ ப் பிட் ட ஜனக்ைவப் ெபற விம் றார்;
அவர்கள் தங் கள இதயங் களில் உண்ைமயான ரிதைலக்
ெகாண்டவர்கள் , அவர்கள் தாம் ரணப் பத் த ப் படக்  யவர்
கள் , ேம ம் அவர்களால் நிச்சயமாய் ப் பரிரணத்ன் பாைத
யில் நடக்க ம் . ேதவனின் ரிையையப் பற்ய ெதளிவான
ரிதல் இல் லாதவர்கள் , ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் த்  ப்
பானம் பண்ணாதவர்கள் , அவைடய வார்தை
் தகளில் கவனம்
ெச த்த ாதவர்கள் , மற்  ம் தங் கள இதயங் களில் ேதவக்
கான எந் த அன் ம் இல் லாதவர்கள் பரிரணமாக்க ப் ப ட 
யாதவர்கள் ஆவர். மவான ேதவைன சந்ேதப் பவர்கள் ,
அவைரப் பற்ய நிச்சயமற்றவர்களாகேவ இக்றார்கள் , அவ
ைடய வார்தை
் தகைள ஒேபாம் ¥விரமாகக் கத்  ல்
ெகாள் லாமல் , எப் ேபாம் அவைர வஞ் க்றவர்கள் ேதவைன
எர்ப்பவர்கள் மற்ம் சாத்தாக்ச் ெசாந்தமானவர்கள் ஆவார்
கள் ; அத்தைகயவர்கைளப் பரிரணப் பத்த வேய இல் ைல.
நீ பரிரணப் பத்த ப் பட விம் பினால் , நீ தல் ேதவ
னால் தய ெபற ேவண் ம் . ஏெனன் றால் , அவரால் தய
ெசய் ய ப் பபவர்கைளம் தம் ைடய இதயத்ற்  ஏற் ற வர்
கைளம் அவர் பரிரணப் பத்  றார். ேதவைடய இத
யத்  ற்  ஏற் ற வனாய் நீ இக் க விம் பினால் , அவைடய
ரிையையக்  க் ழ் ப் பம் ஓர் இதயம் உன் னிடத்  ல்
இக்க ேவண்ம் , நீ சத்யத்ைதத் ெதாடர யற்க்க ேவண்
ம் , சகலத் ம் ேதவனின் ஆழ் ந் த ேசாதைனைய நீ ஏற்  க்
ெகாள் ள ேவண்ம் . நீ ெசய் ற அைனத் ம் ேதவனின் ஆழ் ந்த
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ேசாதைனக் உட் பட் டதா? உன ேநாக்கம் சரியானதா? உன
ேநாக்கம் சரியாக இந்தால் , ேதவன் உன் ைனப் பாராட் வார்;
உன ேநாக்கம் தவறாக இந்தால் , உன இதயம் ேநப் ப 
ேதவைன அல் ல, மாம் சத்ைதம் சாத்தாைனம் என் பைத இ
காட் ற. ஆைகயால் , சகலத் ம் ேதவனின் ஆழ் ந்த ேசாத
ைனைய ஏற்  க்ெகாள் வதற் க ான ஒ வயாக நீ ெஜபத்ைதப்
பயன்பத்த ேவண்ம் . நீ ெஜபிக்ம் ேபா, நான் உனக் ன்
னால் ேநரில் நிற்கவில் ைல என்றா ம் , பரித்த ஆவியானவர்
உன்டன் இக்  றார், ேம ம் நீ ெஜபிப் ப  என் னிடம்
மற்  ம் ேதவைடய ஆவியானவரிடேம. இந் த மாம் சத்ைத
நீ ஏன் நம் றாய் ? ேதவனின் ஆவியானவைர அவர் ெகாண்
ப் பதால் நீ நம் றாய் . இந் த மனிதன் ேதவனின் ஆவியி
ைனக் ெகாண்க்க ாமல் இந் த ால் நீ அவைர நம் வாயா?
இந்த மனிதைன நீ நம் ம் ேபா, நீ ேதவனின் ஆவிைய நம் 
றாய் . இந் த மனித க்  நீ பயப் பம் ேபா, நீ ேதவனின்
ஆவிக்  ப் பயப் பறாய் . ேதவனின் ஆவியின் ¡தான நம்
பிக்ைக இந்த மனிதன் ¡தான நம் பிக்ைகம் , இந்த மனிதனின்
¡தான நம் பிக்ைக ேதவனின் ஆவியின் ¡தான நம் பிக்ைகம்
ஆம் . நீ ெஜபிக்ம் ேபா, ேதவைடய ஆவி உன் னிடத்ல்
இப் பைதம் , ேதவன் உனக் ன் பாக இப் பைதம் உணர்
றாய் , ஆகேவ, நீ அவைடய ஆவியிடம் ெஜபிக்றாய் . இன் ,
ெபம் பாலான ஜனங் கள் தங் கள ெசயல் கைள ேதவனின் ன்
ெகாண்வர கம் பயப் பறார்கள் ; நீ அவைடய மாம் சத்ைத
ஏமாற்  ம் ேபா, அவைடய ஆவிைய நீ ஏமாற் ற யா.
ேதவனின் ஆழ் ந்த ேசாதைனையத் தாங் க யாத எந்தெவா
விஷயம் சத்யத்டன் ரண்பன்றன, அஅவற்ைற ஒக்
த் தள் ள ேவண் ம் ; ேவ  வைகயில் ெசய் வ  ேதவ க்
எராகப் பாவம் ெசய் வ தாம் . ஆகேவ, நீ ெஜபிக்ம் ேபாம் ,
ேபம் ேபாம் , உன் சேகாதர சேகாதரிகடன் ஐக்யப் பம்
ேபாம் , உன் கடைமையச் ெசய் ம் ேபாம் , உன் ெதாைலக்
கவனிக் ம் ேபாம் , எல் லா ேநரங் களி ம் உன் இதயத்ைத
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ேதவக் ன்பாக ைவக்க ேவண்ம் . உன் ெசயல் பாட் ைட
நீ நிைறேவற்ம் ேபா, ேதவன் உன்டன் இக்றார், உன
ேநாக்க ம் சரியான மற்  ம் ேதவனின் வீட் ன் பணிக்க ாக நீ
இக்ம் வைர, நீ ெசய் ம் அைனத்ைதம் அவர் ஏற்க்ெகாள்
வார் ; உன ெசயல் பாட் ைட நிைறேவற் ற நீ உண் ைமயாக
உன்ைன அர்ப் பணிக் க ேவண் ம் . நீ ெஜபிக் ம் ேபா, உன்
இதயத்ல் ேதவன்¡ அன்  ைவத்ந்தால் , ேதவனின் கவ
னிப் , பாகாப்  மற்  ம் ஆழ் ந் த ேசாதைனைய நானால் ,
இைவ உன ேநாக்கமாக இந்தால் , உன ெஜபங் கள் பலன
ளிக்ம் . உதாரணமாக, நீ ட் டங் களில் ெஜபிக்ம் ேபா, உன
இதயத்ைதத் றந்  ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய் , ெபாய் ையப்
ேபசாமல் உன இதயத்ல் இப் பைத அவரிடம் னால் ,
உன ெஜபங் கள் நிச்சயமாகப் பலனளிக்ம் . உன இதயத்
ல் ேதவைன நீ ஊக் க மாக ேநக் றாயானால் , ேதவனிடம்
ஆைணயிட்  க்ெகா: “வானத்  ம் யி ம் சகலத்  ம்
இக் ம் ேதவேன, நான் உம் டம் சத்யம் பண்ªேறன் :
உம் ைடய ஆவியானவர் நான் ெசய் ம் எல் லாவற் ைறம்
ஆராய் ந் , எல் லா ேநரங் களி ம் என்ைனப் பாகாத் கவனித்
க்ெகாள் வேதா, நான் ெசய்  ம் எல் லாம் உம் ைடய ச¤
கத்  ல் நிற் ப ைத சாத்  யமாக்  ம் . என் இதயம் எப் ேபாதா
வ  உம் ைம ேநப் பைத நி த்  விட் டாேலா அல் ல அ 
எப் ேபாதாவ உமக் த் ேராகம் ெசய் த ாேலா என் ைனக் க
ைமயாக ட் த்  சபித்  விம் . இந் த உலகத் ேலா அல் ல
அத்த உலகத் ேலா என் ைன மன் னிக்க ேவண்டாம் !” அத்த
ைகய ஆைணையச் ெசய் ெகாக்க உனக்த் ைதரியம் இக்
றதா? நீ அவ் வா ெசய் ய ாவிட் ட ால் , நீ ைதரியல் லாதவன்
என் பைதம் , நீ இன் ம் உன் ைனேய ேநத் க்ெகாண்க்
றாய் என்பைதம் இ காட் ற. இந் தத் ¥ர்மானம் உன் னி
டம் உள் ளதா? இ உண்ைமயிேலேய உன ¥ர்மானமாக இந்
தால் , நீ இந் த ஆைணையச் ெசய் ய ேவண் ம் . அத் த ைகய
ஆைணையச் ெசய் ய உனக் த் ¥ர்ம ானம் இந் த ால் , ேதவன்
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உன ¥ர்ம ானத்ைத நிைறேவற்  வார். நீ ேதவனிடம் ஆைண
யிட் க் ெகாக்ம் ேபா, அவர் அதற் ச் ெசவிெகாக்றார்.
உன் ெஜபத்  ன் அளைவம் உன ைகக்ெகாள் தைலம்
ெபாத்  நீ பாவள் ளவனா அல் ல நீ மானா என் பைத
ேதவன் ¥ர்ம ானிக்றார். இ இப் ேபா உன் ைன பரிரணப்
பத்வதற்கான ெசயல் ைறயாம் , ேம ம் , நீ பரிரணமாக்
கப் பவல் உனக் உண்ைமயிேலேய விவாசம் இந் த ால் ,
நீ ெசய் ம் எல் லாவற் ைறம் ேதவக் ன் பாகக் ெகாண்
வந்  அவைடய ஆழ் ந் தேசாதைனைய ஏற்  க்ெகாள் வாய் ; நீ
ஏதாவ  ஒக் க க்ேகடான கலகத் ைதச் ெசய் தால் அல் ல நீ
ேதவ க்  த் ேராகம் ெசய் தால் , அவர் உன ஆைணைய
நிைறேவற்  வார், இதனால் உனக் என் ன ேநர்ந் த ா ம் , அ
அேவா ட் ைசையேயா எவாக இந் த ா ம் , இ  உன்
ெசாந்தச் ெசயலாம் . நீ ஆைணயிட் க்ெகாத்தாய் , எனேவ, நீ
அைதக் கைடப் பிக்க ேவண்ம் . நீ ஆைணயிட் க்ெகாத் ம் ,
அைதக் கைடப் பிக்க ாவிட் ட ால் , நீ அைவ அபவிப் பாய் .
ஆைண உன்ைடய  என் பதால் , ேதவன் உன் ஆைணைய
நிைறேவற்வார். லர் ெஜபித்த பிற பயந் , “எல் லாம் ந்
விட் ட ! ஒக்கக்ேகட் ற்கான என் வாய் ப் ேபாய் விட் ட ;
ன் மார்க்க மான காரியங் கைளச் ெசய் வ தற்க ான என் வாய் ப் 
ேபாய் விட் ட ; என் உலக ஏக்கங் கைள அபவிக்ம் வாய் ப்
இல் லாமல் ேபாய் விட் ட !” என லம் றார்கள் . இந்த ஜனங்
கள் இன்னம் உலகப் பற்ைறம் பாவத்ைதம் ேநக்றார்கள் ,
அவர்கள் அைவ அபவிப் ப  உ.
ேதவைன விவாப் பவனாக இப் பதன் அர்த்தம் , நீ ெசய்
ம் அைனத் ம் அவர் ன் ெகாண்வரப் பட்  அவைடய
ஆழ் ந்த ேசாதைனக் உட் பத்தப் பட ேவண்ம் . நீ ெசய் வைத
ேதவனின் ஆவியானவரின் ன் ெகாண்வர ம் , ஆனால் ,
ேதவனின் மாம் சத்ற்  ன் ெகாண்வர யா என் றால் ,
இ அவைடய ஆவியால் நீ ஆழ் ந் த ேசாதைனக் உட் ப த்
தப் படவில் ைல என் பைதக் காட் ற. ேதவைடய ஆவியா
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னவர் யார்? ேதவன் சாட்  ம் மனிதர் யார்? அவர்கள் இவ
ம் ஒவேர அல் லவா? ெபம் பாலான ஜனங் கள் அவர்கைள
இ ேவறானவர்க ளாகக் காண்றார்க ள் , ேதவனின் ஆவியா
னவர் ேதவைடய ஆவியானவர் என் ம் , ேதவன் சாட் யம்
அளிப் பவர் ெவமேன ஒ மனிதர் என் ம் காண்றார்கள் .
ஆனால் நீ தவறாக நிைனக்கவில் ைலயா? இந் த மனிதர் யா
ைடய சார்பாகச் ெசயல் பறார்? மவான ேதவைன அ
யாதவர்கக் ஆவிக் ரிய ரிதல் இல் ைல. ேதவனின் ஆவி
யானவம் அவைடய மவான மாம் சம் ஒன் ேற ஆம் .
ஏெனன்றால் , ேதவனின் ஆவியானவர் மாம் சத்ல் உவானார்.
இந் த மனிதர் உனக் இரக்க மற் ற வராக இந் த ால் , ேதவனின்
ஆவியானவர் தய காட் வாரா? நீ ழப் பமைடயவில் ைலயா?
இன், ேதவனின் ஆழ் ந் த ேசாதைனைய ஏற்  க்ெகாள் ள 
யாத அைனவேம அவைடய அங் காரத்ைதப் ெபற 
யா, ேம ம் மவான ேதவைன அயாதவர்கள் பரிர
ணப் பத்தப் பட யா. நீ ெசய் ம் எல் லாவற் ைறம் பார்,
அைத ேதவனின் ன் ெகாண்வர மா என்  பார். நீ
ெசய் ம் எல் லாவற்ைறம் ேதவனின் ன் உன் னால் ெகாண்
வர யாவிட் டால் , நீ ஒ ெபால் லாதவன் என் பைத இ
காட் ற. ெபால் லாதவர்கள் பரிரணப் பத்தப் பட மா?
நீ ெசய் ம் அைனத் ம் , ஒவ் ெவா ெசய ம் , ஒவ் ெவா
ேநாக்கம் , ஒவ் ெவா எர்வ ிைனம் ேதவனின் ன் பாகக்
ெகாண்வரப் பட ேவண்ம் . உன் அன் றாட ஆவிக்ரிய வி
தம் —உன் ெஜபங் கள் , ேதவடனான உன ெநக்க ம் , ேதவ
ைடய வார்தை
் தகைள நீ எப் ப த்  ப் பானம் பண்ª
றாய் , உன சேகாதர சேகாதரிகடனான உன ஐக்யம் ,
ச்ச ைபக்  ள் உன விதம் —மற்  ம் பங் காளித்  வத்  ல்
உன ஊயம் ஆயைவ ேதவக் ன்பாக அவைடய
ஆழ் ந்த ேசாதைனக்காகக் ெகாண் வரப் படலாம் . இேபான்ற
நைடைறேய விதத்ல் வளர்ச்ைய அைடய உதம் . ேதவனின்
ஆழ் ந் த ேசாதைனைய ஏற் க்ெகாள் வதற்கான ெசயல் ைறேய
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த்  கரிப் ச் ெசயல் ைறயாம் . ேதவனின் ஆழ் ந் த ேசாத
ைனைய நீ எவ் வள அகமாக ஏற்  க் ெகாள் ள ேமா,
அவ் வள அகமாக நீ த்கரிக்கப் பறாய் , அவ் வள அ
கமாக ேதவனின் த்தத்ற்  இணங் க இக்றாய் , இதனால்
நீ ஒக்கக்ேகட் ற்ள் இக்கப் பட மாட் டாய் , ேம ம் உன
இதயம் அவைடய ச¤கத்ல் விக்ம் . அவைடய ஆழ் ந்த
ேசாதைனைய நீ எவ் வள அகமாக ஏற்  க்ெகாள் றாேயா,
அந்த அளவிற் சாத்தானின் அவமானம் மாம் சத்ைதக் ைகவி
வதற்கான உன் றம் அகமாயிக்ம் . எனேவ, ேதவனின்
ஆழ் ந் த ேசாதைனைய ஏற்  க்ெகாள் வ  ஜனங் கள் பின் பற் ற
ேவண்ய நைடைறயின் பாைதயாம் . நீ என் ன ெசய் தா ம் ,
உன் சேகாதர சேகாதரிகடன் உைரயாம் ேபா ட, நீ உன்
ெசயல் கைள ேதவனின் ன்பாகக் ெகாண் வந்  அவைடய
ஆழ் ந்த ேசாதைனைய நாடலாம் , ேம ம் ேதவக்க் ழ் ப்ப
வைத ேநாக்கமாகக் ெகாள் ளலாம் ; இ நீ கைடப் பிப் பைத க
ம் சரியானதாக மாற்ம் . நீ ெசய் ம் அைனத்ைதம் ேதவனின்
ன் பாகக் ெகாண் வந்  ேதவனின் ஆழ் ந் த ேசாதைனைய
ஏற்க்ெகாண்டால் மட் ேம நீ ேதவனின் ச¤கத்ல் விக்ம்
ஒவராக இக்க ம் .
ேதவைனப் ரிந்  ெகாள் ளாதவர்கள் ஒேபாம் ேதவக்
க் ைமயாகக் ழ் ப் பய யா. இ ேபான் றவர்கள்
ழ் ப் பயாைமயின் பிள் ைளகளாவர். அவர்கள் கம் ேபரா
வ ள் ளவர்க ள் , அவர்க ளில் அகமான கலகங் கள் உள் ளன.
எனேவ, அவர்கள் ேதவனிடந்  தங் கைளத் ர விலக்
றார்க ள் , அவைடய ஆழ் ந் த ேசாதைனைய ஏற் க த் தயாராக
இல் ைல. இ ேபான் றவர்கைள எளில் ரணப் பத் த 
யா. லர் ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் த் ப் பானம் பண்
ªவ ம் , அவற்ைற ஏற்க்ெகாள் வ ம் ேதர்நெ
் தக்றவர்
களாய் இக்றார்கள் . அவர்கள் தங் கள் கத்  க்கடன் ஒத்
ப் ேபான்ற ேதவைடய வார்தை
் தகளின் ல பகைள
ஏற்  க்ெகாள் றார்கள் , ஒத்  ப் ேபாகாத பகைளப் றக்க
253

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ணிக்றார்கள் . இ ேதவக் எரான கம் அப் பட் டமான
கலகம் எர்ப்ம் அல் லவா? யாராவ ேதவைனப் பற் ஒ
ய ரிதைலக் ட ெபறாமல் பல ஆண்களாக நம் பினால் ,
அவர்க ள் ஓர் அவிவா. ேதவனின் ஆழ் ந் த ேசாதைனைய
ஏற் க த் தயாராக இப் பவர்க ள் அவைரப் பற்  ய ரிதைலத்
பின் ெதாடர்ப வர்கள் , அவைடய வார்தை
் தகைள ஏற் க த் தயா
ராக இப் பவர்கள் ஆவர். அவர்கள் ேதவனின் தந்தரத்ைதம்
ஆர்வ ாதங் கைளம் ெப வார்கள் , ேம ம் அவர்கள் கம்
ஆர்வக்கப் பட் டவர்கள் . தங் கள் இதயத்ல் அவக் இடம்
அளிக் க ாதவர்க ைள ேதவன் சபிக்  றார், அத் த ைகயவர்க ைள
அவர் ட் க்றார் மற்  ம் ைகவிறார். நீ ேதவைன ேநக்
கவில் ைல என்றால் அவர் உன் ைனக் ைகவிவார், நான் ெசால்
வைத நீ ேகட் கவில் ைல என் றால் , ேதவனின் ஆவியானவர்
உன்ைனக் ைகவிவார் என் நான் உயளிக்ேறன் . நீ நம் ப
வில் ைல என்றால் யற் ெசய் பார்! இன்  நைடைறக்கான
பாைதைய நான் உனக் த் ெதளிபத்  ேறன், ஆனால் நீ
அைத நைடைறப் பத்வாயா என் பைத நீ தான்  ெசய்ய
ேவண்ம் . நீ அைத நம் பவில் ைல என்றால் , நீ அைத நைட
ைறப் பத் த வில் ைல என் றால் , பரித் த ஆவியானவர் உனக்
ள் ெசயல் பறாரா இல் ைலயா என் பைத நீ ேய காண்பாய் !
நீ ேதவைனப் ரிந்  ெகாள் வைதத் ெதாடரவில் ைல என் றால் ,
பரித்த ஆவியானவர் உனக்ள் ரிைய ெசய் ய மாட் டார். தம்
ைடய வார்தை
் தகைளப் பின்ெதாடர்ந்  அவற் ைறப் ெபாக்
ஷமாகக் கபவர்களில் ேதவன் ரிைய ெசய் றார். ேதவனின்
வார்தை
் தகைள நீ எவ் வள அகமாகப் ெபாக்ஷமாகக் க
றாேயா, அவ் வள அகமாக அவைடய ஆவி உன்னிடத்ல்
ரிைய ெசய் வ ார். ஒ மனிதன் ேதவனின் வார்தை
் தகைள
எவ் வள அகமாகப் ெபாக்  ஷமாகக் கறாேனா, அவ்
வள அகமாக ேதவனால் பரிரணப் பத்த ப் பவதற் க ான
அவர்களின் வாய் ப் ம் அகம் . தம் ைம உண்ைமயாக ேநப்
பவர்கைள ேதவன் பரிரணப் பத் றார், ேம ம் , அவக்
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ன்பாக எவைடய இதயங் கள் அைமயாக இக்  ன் ற
னேவா அவர்கைள அவர் பரிரணப் பத்  றார். ேதவனின்
எல் லாக் ரிையகைளம் ெபாக்ஷமாகக் கவ, ேதவனின்
பிரகாசத்ைதப் ெபாக்  ஷமாகக் கவ , ேதவனின் ச¤கத்
ைதப் ெபாக்  ஷமாகக் கவ , ேதவனின் கவனிப் ைபம்
பாகாப் ைபம் ெபாக்ஷமாகக் கவ, ேதவனின் வார்த்
ைதகள் எவ் வா உன் யதார்த்த மான் றன, உன் வாழ் க்ைகக்
எவ் வா வழங் ன்றன என்பைதப் ெபாக்ஷமாகக் ெகாள்
வ என இைவ அைனத் ம் ேதவனின் இதயத் டன் றந்த
ைறயில் இைசந்  ேபான் றன. ேதவனின் ரிையைய நீ
ெபாக் ஷமாகக் கனால் , அதாவ, அவர் உன் ¡ ெசய் த
எல் லா ரிையகைளம் நீ ெபாக்ஷமாகக் கனால் , அவர்
உன்ைன ஆர்வப் பார், உன் ைடய அைனத்ைதம் ெபகச்
ெசய் வார். ேதவனின் வார்தை
் தகைள நீ ெபாக்ஷமாகக் ெகாள்
ளாவிட் டால் , அவர் உன்னிடத்ல் ெசயல் பட மாட் டார். ஆனால்
அவர் உன் விவாசத்ற்காக அற் பமான ைபைய மட் ேம
வழங் வார், அல் ல கக்ைறந்த ெசல் வத்ைதம் , உன் ம்
பத்னைரம் கக் ைறந் த பாகாப் ேபா ஆர்வப் பார்.
ேதவனின் வார்தை
் தகைள உன் யதார்த்தமாக்க நீ கம் யற்
ெசய் ய ேவண்ம் , ேம ம் அவைரத் ப் ப் பத்தம் அவ
ைடய இதயத்ற்  ஏற் றவனாய் இக்க ேவண்ம் ; அவ
ைடய ைபைய அபவிக்க மட்  ேம நீ பாபடக் டா.
ேதவனின் ரிையையப் ெபவ, பரிரணத்ைத அைடவ,
ேதவ ைடய த் த த் ைதச் ெசய் பவர்க ளாக மாவைத விட
விவாகக் ேவ எம் அக க்யல் ைல. இ நீ
ெதாடர ேவண்ய இலக்காக இக்ற.
ைபயின் கத்ல் மனிதன் பின்ெதாடர்ந்த அைனத் ம்
இப் ேபா வழக்கற் ப் ேபாய் விட் டன, ஏெனன்றால் , தற்ேபா
உயர்ந்த தரம் வாய் ந்த பின்ெதாடர்தல் உள் ள; பின் ெதாடரப் ப
வ  கம் உயர்ந் த தாகம் , ேம ம் அகமாக நைட
ைறக்  ஏற் ற வாம் உள் ள. பின் ெதாடரப் பவ  உள் ளாக
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மனிதக் என்ன ேதைவ என்பைதச் றப் பாகப் ர்த
் ெசய்ய
ம் . கடந்த காலங் களில் , ேதவன் இன் ஜனங் கள் ¡ ரிைய
ெசய் வைதப் ேபால அப் ேபா ரிைய ெசய் யவில் ைல; அவர்
இன் இந்த அளவிற்ப் ேபவைதப் ேபால அப் ேபா அவர்
களிடம் ேபசவில் ைல, அப் ேபா அவர்க ளிடமான அவரின்
ேதைவகம் அவைடய இப் ேபாைதய ேதைவகைளப் ேபால
அகமானைவ அல் ல. ேதவன் இந்த விஷயங் கைள உன் னிடம்
ேபறார் என் ப இப் ேபா ேதவனின் இ ேநாக்கம் உன்
¡, இந் த ஜனக்வின் ¡ கவனம் ெச த்  ற என் ப
ைதக் காட் ற. நீ உண்ைமயிேலேய ேதவனால் பரிரணப்
பத்தப் பட விம் பினால் , அைத உன் ைமய இலக்காகப் பின்
பற். நீ ற்த் ரிந் , உன் ைன ஒப் க்ெகாத், ஒ ெசயல்
பாட் ைடச் ெசய் றாயா, அல் ல ேதவனின் கட் டைளகைளப்
ெபற் க்³ர்களா என் ப க்யமல் ல, இந் த க் க்ேகாள்
கைள அைடவதற் எப் ேபாம் ேநாக்கம் பரிரணப் பத்தப் பட
ேவண்ம் , ேதவனின் த்த த்ைதப் ர்த் ெசய் ய ேவண்ம் .
ேதவன் ¤லமாகப் பரிரணப் பத்தப் பவைத அல் ல வப்
பிரேவசத்ைதப் பின்ெதாடர்வ ல் ைல என்ம் , மாம் ச அைம
ையம் மழ் ச்ையம் மட்  ேம அவர்கள் பின் ெதாடர்றார்
கள் என் யாராவ ெசான் னால் , அவர்கள் மனிதர்களில் 
டரானவர்கள் . விதத்  ன் யதார்த் த த்ைதப் பின் ெதாடராமல் ,
ஆனால் , வரப் ேபாம் உலகத்ல் நித்ய வைனம் மற்ம்
இவ் லல் பாகாப் ைப மட் ேம பின் ெதாடர்ேவார், மனிதர்
களில் டரானவர்கள் . எனேவ, நீ ெசய் ம் அைனத்ம் ேதவ
னால் பரிரணப் பத்தப் பட்  ஆதாயம் பண்ணப் பட ேவண்ம்
என்ற ேநாக்கத்ற்காகச் ெசய் யப் பட ேவண்ம் .
ேதவன் ஜனங் களில் ெசய்  ம் ரிைய அவர்களின் ெவவ்
ேவ  ேதைவகளின் அப் பைடயில் அவர்க க் வழங் வ
தாம் . ஒ மனிதனின் விதம் எவ் வள ெபரியேதா, அவ்
வள அகமாக அவர்களின் ேதைவ இக்ற. ேம ம் , அவ்
வளவாக அவர்க ள் பின் ெதாடர் றார்க ள் . இந் த கட் டத்  ல்
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உனக் எந் த ப் பின் ெதாடர்த ம் இல் ைல என் றால் , பரித் த
ஆவியானவர் உன் ைனக் ைகவிட் விட் டார் என் பைத இ நி´
பிக் ற. விதத்ைதத் ெதாடர்ப வர்கள் அைனவம் பரித்த
ஆவியானவரால் ஒேபாம் ைகவிடப் பட மாட் ட ார்கள் ; அத்
தைகயவர்க ள் எப் ேபாம் பின் ெதாடர் றார்க ள் , எப் ேபாம்
தங் கள இதயத்ல் ஏக் க ம் ெகாள் றார்கள் . அத்தைகயவர்
கள் தற் ேபாள் ள விஷயங் களில் ஒேபாம் ப் யைடய
மாட் டார்க ள் . பரித் த ஆவியானவைடய ரிையயின் ஒவ்
ெவா நிைலம் உன்னில் ஒ விைளைவ அைடவைத ேநாக்
கமாகக் ெகாண்ள் ள. ஆனால் நீ ெமத் தனமாக மானால் ,
உனக் இனி ேதைவகள் இல் ைலெயன்றால் , பரித்த ஆவியா
னவரின் ரிையைய நீ இனி ஏற் க்ெகாள் ளாவிட் டால் , அவர்
உன் ைனக் ைகவிவார். ஜனங் கக்  ஒவ் ெவா நாம்
ேதவனின் ஆழ் ந் த ேசாதைன ேதைவப் பற; அவர்கக்
ஒவ் ெவா நாம் ேதவனிடந்  ஏராளமான ஏற் ப ாகள்
ேதைவப் பன்றன. ஒவ் ெவா நாம் ேதவனின் வார்தை
் த
ையப் த்  ப் பானம் பண்ணாமல் ஜனங் களால் சமாளிக் க
மா? ேதவனின் வார்தை
் தையப் ேபாமான அள க்
கேவா பானம் பண்ணேவா யா என்  யாராவ  எப்
ேபாம் உணர்ந் த ால் , அவர்க ள் எப் ெபாம் அைதப் பின்
ெதாடர்ந் த ால் , அதற் க ாகப் ப தாகம் ெகாண் டால் , பரித் த
ஆவியானவர் அவர்களில் எப் ேபாம் ரிைய ெசய் வார். ஒவர்
எவ் வள அகமாக ஏங் றாேரா, அவ் வள நைடைற
விஷயங் கள் அவர்க ைடய ஐக்  யத்  ந்  ெவளிவரக் 
ம் . ஒவர் எவ் வள ¥விரமாகச் சத்யத்ைத நாறாேரா,
அவ் வள விைரவாக அவர்க ள் தங் கள விதத்  ல் வளர்ச ்
ைய அைடறார்கள் . அ அவர்கைள அபவத்ல் பணக்
காரர்களாகம் , ேதவைடய வீட் ன் வக் ம் ெசல் வந் த ர்
களாகம் ஆக்ற.
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உண்ைமயான இ தயத் டன்
ேதவக்க் ழ் ப் பறவர்கள்
நிச்சயமாகேவ ேதவனால்
ஆதாயப் பத்தப் பவார்கள்
பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய நாக் நாள் மாற.
அவைடய ரிையயான அவர் எத் ைவக்ம் ஒவ் ெவா
அயி ம் அகரிக்ற, நாைளய ெவளிப் பத்தல் இன் ைறய
ெவளிப் பத்  தைலக் காட்  ம் அகமாக உள் ள, எத்
ைவக் ம் அக் அ எப் ேபாம் அகரித்  க்ெகாண் ேட
இக்  ற. ேதவன் மஷைனப் பரிரணமாக்  ம் ெசயல்
இேவ. ஜனங் களால் அந் த ேவகத்ற்  ஈெகாக் க இயல
வில் ைல என்றால் , அவர்கள் எந் த ேநரத் ம் ெவளிேய தள்
ளப் படலாம் . அவர்களிடம் ழ் ப் பத ள் ள இதயம் இல் ைல
ெயன் றால் , அவர்களால் இவைர பின் பற் ற இயலா. ந்
ைதய காலம் கடந்  ேபான; இ ஒ ய காலம் . ய
காலத்  ல் , ய ரிைய ெசய் ய ப் பட ேவண்ம் . ப் பாக
ஜனங் கள் பரிரணமாக் க ப் பம் கைட காலத்  ல் , ேதவன்
ய ரிையகைள கம் விைரவாகச் ெசய் வார், ஆகேவ
ஜனங் கள் தங் கள் இதயங் களில் ழ் ப்பதல் இல் லாமல் , ேதவ
ைடய அச்வகைளப் பின்பற்றச் ரமப் பவார்கள் . ேதவன்
எந்த விகக்ம் கட் ப் பட் டவர் அல் ல, அவர் தன எந்தக்
கட் டத்ன் ரிையையம் மாறாததாக பாவிப் பல் ைல. மாறாக,
அவர் ெசய் ம் ரிைய எப் ேபாம் யதாகம் , எப் ேபாம்
அகரித்க்ெகாண்ேடம் இக்ற. ஒவ் ெவா கட் டத் ம் ,
அவைடய ரிைய ேம ம் ேம ம் நைடைறயானதாக
மாற, ேம ம் மஷனின் உண்ைமயான ேதைவகக்
ஏற் ப அகரித்தவா இக்ற. ஜனங் கள் இேபான்ற ரி
ையைய அபவித்த பிறேக தங் கள் மனநிைலயில் இ மாற்
றத்ைத அைடய இய ம் . வைனப் பற்ய மஷனின் அ
எப் ேபாம் இல் லாத உயர்ந்த நிைலகைள எட் ற, ஆகேவ
258

உண்ைமயான இதயத்டன் ேதவக்க் ழ் ப்பறவர்கள்
நிச்சயமாகேவ ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் பவார்கள்

அேதேபால, ேதவைடய ரிைய எப் ேபாம் இல் லாத உயர்நத
்
நிைலகைள எட் ற. இவ் விதமாக மாத்  ரேம மஷன்
பரிரணமாக் க ப் பட்  ேதவனால் பயன் பத் த ப் பவதற்  த்
தள் ளவனாக இய ம் . ேதவன் ஒறம் மஷனின் எண்
ணங் கைள எர்ெகாண் அவற் ைற ேநர்மாறாக மாற் றார்,
மறம் மஷைன உயர்ந் த மற்  ம் கம் யதார்த் த மான
நிைலக்  ம் , ேதவன் ¡தான விவாசத்  ன் கம் உயர்ந் த
ராஜ் யத்ற்ம் வநடத்ச் ெசல் றார், இதன் ¤லம் அவனால்
ேதவைடய த்தத்ைத இயில் நிைறேவற்ற இய ம் . ேவண்
ெமன்ேற எர்க
் ம் ழ் ப் பயாத பாவள் ளவர்கள் அைன
வேம ேதவைடய விைரவான மற்ம் பலம் ெகாண்ட ேமம்
பட் ட ரிையயின் இந் த க் கட் டத்  ல் ெவளிேய தள் ளப் ப
வார்கள் ; விப் பத்  டன் ழ் ப் பறவர்கம் மழ் ச் டன்
தங் கைளத் தாழ் த்  றவர்கம் மாத் ரேம சாைலயின் இ
வைர பயணிக்க இய ம் . இவ் வைகயான ரிையயில் , நீ ங் கள்
எல் ேலாம் எவ் வா ழ் ப் பவ, உங் கள் கத் க்கைள எவ்
வா ஒக் ைவப் ப  என் பைதக் கற் க்ெகாள் ள ேவண்ம் .
நீ ங் கள் எத்  ைவக் ம் ஒவ் ெவா அயி ம் நீ ங் கள் எச்ச
ரிக்ைகயாக இக் க ேவண்ம் . கவனக்ைறவாக இந் த ால் ,
நீ ங் கள் நிச்ச யமாகேவ பரித் த ஆவியானவரால் றக் க ணிக்
கப் பட் டவராகம் , ேதவைடய ரிையக் இைட»  ெசய்
றவராகம் மாப் ேபாவீரக
் ள் . இந்தக் கட் டக் ரிையக் உட்
பத் த ப் பவதற்  ன் , மஷனின் பைழய விகம்
சட் டங் கம் எண்ணற் ற ைவயாக இந் த ன, அவன் அைதேய
அகமாகக் கைடபித்தான் . இதன் விைளவாக, அவன் தற்ெப
ைம ெகாண் தன் ைனேய மறந் விட் டான் . இைவ அைனத்
ம் ேதவைடய ய ரிையைய ஏற் க்ெகாள் ள விடாமல்
மஷைனத் தக் ம் தைடகளாம் ; இைவதான் ேதவைனப்
பற் ய மஷனின் அவின் எரிகள் . ஜனங் கள் தங் கள் இ
தயத்  ல் ழ் ப் பதல் இல் லாம ம் , சத்  யத்  ற் க ாக ஏங் கா
ம ம் இப் ப ஆபத்த ான. எளிய ரிையக் ம் வார்தை
் த
259

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

கக்ம் மாத்ரேம ழ் ப் பந்தால் மற்ம் ஆழமான எைதம்
ஏற்  க்ெகாள் ள இயலவில் ைல என்றால் , நீ பைழய வைற
களில் க்க்ெகாண்க்றாய் , பரித்த ஆவியானவரின் ரி
ையயின் ேவகத்  டன் உன்னால் ஈெகாக்க இயலா. ேதவ
னால் ெசய் யப் பம் ரிையகள் காலத்ற்  காலம் மாபம் .
நீ ஒ கட் டத்ல் ேதவைடய ரிையக் ந்த ழ் ப்பத
டன் இந் , ஆனால் அத்தக் கட் டத்ல் அவைடய ரிைய
¡தான உன் ழ் ப் பதல் ேமாசமாக இந் த ால் அல் ல உன்
னால் ழ் ப் பய இயலவில் ைல என் றால் , ேதவன் உன் ைனக்
ைகவிவார். ேதவன் இந் த அைய எத்  ைவக்  ம் ேபா
அவைடய ேவகத்க் நீ ஈெகாத்தால் , அவர் அத்த பக்
ச் ெசல் ம் ேபா, நீ ெதாடர்ந்  அந்த ேவகத் க் ஈெகா
க் க ேவண்ம் ; அப் ேபாதான் நீ பரித் த ஆவியானவக்
க் ழ் ப் பம் ஒவனாக இப் பாய் . நீ ேதவைன விவா
ப் பதால் , உன் ழ் ப்பதல் நீ இைடவிடாமல் நிைலத்க்க
ேவண்ம் . ெவமேன, நீ விம் ம் ேபா ழ் ப் பந்  விப்
பமற் ற ேபா ழ் ப் பயாமல் நீ இக் க க்  டா. இவ் வைக
யான ழ் ப் பதல் ேதவனால் பாராட் டப் பவல் ைல. உன்
சைப ஐக்யத் ள் ள ய ரிையயின் ேவகத்ற் உன் னால்
ஈெகாக்க யவில் ைல என் றால் , ந்ைதய நீ ெமாகைள
ெதாடர்ந்  கைடப் பித்தால் , உன் வாழ் கை
் கயில் எவ் வா ன்
ேனற் ற ம் காணப் பம் ? ேதவைடய வார்தை
் தகளின் ¤லம்
உனக் க் ெகாப் பேத ேதவைடய ரிையயாம் . நீ அவ
ைடய வார்தை
் தகக் க் ழ் ப் பந்  ஏற் க்ெகாள் ம் ேபா,
பரித்த ஆவியானவர் நிச்சயமாக உனக்ள் ரிைய ெசய் வார்.
பரித்த ஆவியானவர் நான் ேபவ ேபாலேவ ரிைய ெசய்
றார்; நான் ெசான் ன ேபாலேவ ெசய் றார், பரித்த ஆவி
யானவர் உனக்ள் உடனயாகக் ரிைய ெசய் வ ார். நீ ங் கள்
தற் ேபாைதய ஒளிையக் காண் பதற்  ம் அைத உங் கக்  ள்
ெகாண் வவதற் க ாகம் , ஒ ய ஒளிைய வீச ச் ெசய் 
ேறன், நீ இந்த ஒளியில் நடக்ம் ேபா, பரித்த ஆவியானவர்
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உனக்ள் உடனயாக ரிைய ெசய் வார். லர் “நீ ெசால் வைத
நான் ெசய் ய மாட்ேடன்” என் , ழ் ப் பயாமல் இக் 
றார்கள் . இந்த நிைலயில் , நீ இப் ேபா சாைலயின் இக்
வந் விட் டாய் என் நான் உனக்ச் ெசால் ேறன் ; நீ வறண்
ேபாய் விட் டாய் , இனிேம ம் உனக் வன் இல் ைல. ஆகேவ,
உன் மனநிைலயின் மாற் றத்ைத அபவிப் பல் , தற்ேபாைதய
ஒளியின் ேவகத்ற்  ஈெகாப் பைதத் தவிர ேவ எம்
க்  யல் ைல. ேதவனால் பயன் பத் த ப் பம் ப் பிட் ட
ஜனங் கக்ள் பரித்த ஆவியானவர் ரிைய ெசய் வ  மட்
ன் , ச்ச ைபக்  ள் ம் ரிைய ெசய்  றார். அவரால்
யாக்ள் ம் ரிைய ெசய் ய இய ம் . அவரால் தற் க ாலத்
ம் உனக்ள் ரிைய ெசய் ய க் ம் , ேம ம் நீ இந் த ரி
ையைய அபவிப் பாய் . அத்த காலகட் டத்ல் , அவர் ேவெறா
வக்ள் ரிைய ெசய் யலாம் , இந்த விஷயத்ல் நீ விைரந் 
பின் பற்ற ேவண்ம் ; தற்ேபாைதய ஒளிைய நீ எவ் வள ெநக்
கமாகப் பின்பற்றாேயா, அவ் வள அகமாக உன் வாழ் கை
் க
வளர்ச 
் யைடம் . ஒவர் எவ் விதமான நபராக இந் த ா ம் ,
அவக்ள் பரித்த ஆவியானவர் ரிைய ெசய் த ால் , நீ பின்
பற் ற ேவண்ம் . அவர்கள் அபவித்த விதமாகேவ நீ ங் கம்
அபவிப் பீரக
் ள் , நீ ங் கள் இன் ம் ேமலான காரிங் கைளம்
ெபவீரக
் ள் . அவ் வா ெசய் வ தன் ¤லம் நீ க விைரவாக
ன் ேனவாய் . இதான் மனிதர்க ளின் பரிரணத்  க் க ான
பாைதயாம் , இதன் ¤லமாகேவ வாழ் கை
் க வளர்ச
் யைடற.
பரித்த ஆவியானவரின் ரிையக் நீ ழ் ப் பவதன் ¤லேம
பரிரணமாக் க ப் பவதற் க ான பாைதைய அைடறாய் . உன்
ைனப் பரிரணப் பத்த ேதவன் எந்த வைகயான நபரின் ¤ல
ம் ரிைய ெசய் வார் அல் ல எந்த நபர், சம் பவம் அல் ல
காரியத்ன் ¤லம் அவர் உன் காரியங் கைளப் ெபறேவா அல் ல
பார்கக
் ேவா அமப் பார் என் ப உனக்த் ெதரியா. இந்தச்
சரியான பாைதயில் நீ அெயத்  ைவக் க ந் த ால் ,
நீ ேதவனால் ரணப் பத்த ப் பவாய் என் பல் ந் த நம்
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பிக் ைக உள் ள என் பைதேய இ  காட் ற. உன் னால்
யவில் ைல என்றால் , உன் எர்காலம் இண்ம் , ஒளியில்
லாம ம் காணப் பம் என் பைதேய இ காட் ற. நீ சரி
யான பாைதக் வந்த ம் , எல் லா காரியங் களி ம் நீ ெவளிப்
பத்  தைலப் ெப வாய் . பரித் த ஆவியானவர் மற் ற வர்க
க் எைத ெவளிப் பத்னா ம் , நீ ேய காரியங் கைள அப
விக்க அவர்கைடய அவின் அப் பைடயில் நீ ெசயல் பட்
டால் , இந்த அபவம் உன் வாழ் கை
் கயின் ஒ பயாக மாம் ,
ேம ம் இந்த அபவத்ந்  உன் னால் மற்றவர்கக்ம்
ெகாக்க இய ம் . ெசான்ைதேய ¡ண்ம் ¡ண்ம் ெசால் ேவார்
எந்த அபவம் இல் லாதவர்கள் ; உன் ெசாந்த உண்ைமயான
அ பவத்ைதம் அைவம் பற்  ப் ேபச ஆரம் பிப் பதற் 
ன் , மற் ற வர்களின் ஞானம் மற்  ம் ெவளிச்ச த்ன் ¤லம்
ஒ நைடைற வையக் கண் பிக் க நீ கற்  க்ெகாள் ள
ேவண்ம் . இ உன் ெசாந் த வாழ் க்ைகக் கம் பயள் ள
தாக இக்ம் . இவ் வா ேதவனிடந்  வம் அைனத் க்
ம் ழ் ப் பந்  நீ அ பவிக் க ேவண் ம் . நீ சகலத்  ம்
ேதவைடய த்தத்ைத நாட ேவண்ம் , சகலத் ம் பாடங் க
ைளக் கற்க்ெகாள் ள ேவண்ம் , இதன் ¤லம் உன் வாழ் கை
் க
வளர்யைடயலாம் . இேபான்ற நைடைற க விைரவான
ன்ேனற்றத்ைதக் ெகாக்ற.
உன் நைடைற அபவங் கள் ¤லமாக பரித்த ஆவியா
னவர் உனக்  ப் ேபாக்  றார், ேம ம் உன் விவாசத்  ன்
¤லமாக உன்ைனப் பரிரணப் பத்  றார். நீ உண்ைமயி
ேலேய பரிரணமைடய விம் றாயா? நீ உண்ைமயிேலேய
ேதவனால் பரிரணமாக்கப் பட விம் பினால் , உன் மாம் சத்ைத
ஒக்  ைவக்  ம் ைதரியத்ைத நீ ெப வாய் , ேதவ ைடய
வார்தை
் தகைள உன் னால் நிைறேவற் ற ம் , ேம ம் நீ
ெசயலற் ற வனாகேவா பலவீனமானவனாகேவா இக் க மாட்
டாய் . ேதவனிடந்  வம் சகலத் ற்  ம் உன் னால் ழ் ப்
பய இய ம் , ேம ம் ெபாவிேலா அல் ல தனிப் பட் ட
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ைறயிேலா ெசய் யப் பம் உன் ெசயல் கள் அைனத் ம் ேதவ
க்  ன் பணிவானதாக இக்  ம் . நீ ஒ ேநர்ைமயான
நபராக இந் , சகலத் ம் சத்யத்ைதக் கைடப் பித்தால் , நீ
பரிரணப் பவாய் . மற்றவர்கக் ன் னால் ஒ விதமாகம் ,
அவர்கைடய க் ப் பின் னால் மற் ெறா விதமாகம்
ெசயல் பம் அந் த வஞ் சக ஜனங் கள் பரிரணமாக் க ப் பட
விம் பவில் ைல. அவர்கள் அைனவம் நித்ய நாசம் மற் ம்
அவின் த் ரர்களாக இக்றார்கள் ; அவர்கள் ேதவக்
அல் ல, சாத்தாக்ேக ெசாந்தமானவர்கள் . அவர்கள் ேதவனால்
ேதர்நெ
் தக் க ப் பட் ட ஜனங் கள் அல் ல! உன் ெசயல் கைளம்
நடத் ைதையம் ேதவ க்  ன் பாக ைவக் கேவா அல் ல
ேதவைடய ஆவியால் ஏற்  க்ெகாள் ளப் படேவா யாவிட்
டால் , உன்னிடம் ஏேதா தவ உள் ள என் பதற்க ான ஆதாரம்
இ தான். ேதவ ைடய நியாயத் ¥ ர்ப்ைபம் ட் ைசையம்
நீ ஏற்  க்ெகாண், உன் மனநிைலைய மாற்  வல் கவனம்
ெச த்னால் மாத்ரேம, நீ பரிரணமாக்கப் பம் பாைதயில்
அெயத்  ைவக்க இய ம் . நீ உண்ைமயிேலேய ேதவனால்
பரிரணப் பத்தப் படம் ேதவைடய த்தத்ைதச் ெசய் யம்
விம் பினால் , ஒ வார்தை
் தட ைறறாம ம் , ேதவ 
ைடய ரிையைய மப் பிடேவா அல் ல நியாயந் ¥ ர்க் கேவா
யற் க்க ாமல் , நீ ேதவைடய சகல ரிையகக் ம் ழ் ப்
பய ேவண்ம் . இைவதான் ேதவனால் பரிரணமாக் க ப் ப
வதற் க ான ைறந் த பட் ச ேதைவகளாம் . ேதவனால் பரிர
ணமாக் க ப் பட விம் றவர்க க் க ான அத்  யாவயமான
ேதைவ பின்வமா: சகலத் ம் ேதவைன அன்  ெசய் ம்
இதயத்டன் ெசயல் பட ேவண்ம் . ேதவைன அன்  ெசய் ம்
இதயத்டன் ெசயல் பதல் என்பதன் அர்தத
் ம் என் ன? அதாவ
உன் ெசயல் கள் மற்  ம் நடத்ைத அைனத்ைதம் ேதவக்
ன்பாக ைவக்க ேவண்ம் என் பதாம் . உன் ெசயல் கள் சரி
யானதாகேவா அல் ல தவறானதாகேவா இந் த ா ம் , உன்
ேநாக் க ங் கள் சரியானதாக இப் பதால் , நீ அவற் ைற ேதவனி
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டேமா அல் ல உன் சேகாதர சேகாதரிகளிடேமா காண் பிக் க
அஞ் வல் ைல, ேம ம் நீ ேதவக் ன் பாக சத்யம் ெசய்யத்
ணிறாய் . உன் ஒவ் ெவா ேநாக்கத்ைதம் , ந்தைனையம் ,
ேயாசைனையம் ேதவன் பரிேசாப் பதற் க ாக நீ அவற் ைற
அவக் ன்பாக ைவக்க ேவண்ம் ; நீ அதன் ப நடந்  இந்த
பாைதயில் பிரேவப் பாயானால் , உன் வாழ் க்ைகயில் ன் ேனற்
றம் விைரவாக இக்ம் .
நீ ேதவைன விவாப் பதால் , ேதவைடய எல் லா வார்த்
ைதகள் மற்ம் அவைடய எல் லாக் ரிையகள் ¡ம் நீ வி
வாசம் ைவக்க ேவண்ம் . அதாவ, நீ ேதவைன விவாப் ப
தால் , நீ அவக் க் ழ் ப் பய ேவண்ம் . உன் னால் இைதச்
ெசய் ய இயலவில் ைல என்றால் , நீ ேதவைன விவாக்³ர்களா
இல் ைலயா என்ப க்யமல் ல. நீ பல வடங் களாக ேதவைன
விவாத்தா ம் , இன்ம் அவக்க் ழ் ப்பயாம ம் , அவ
ைடய வார்தை
் தகளின் பரிரணத்தன்ைமைய ஏற்க்ெகாள் ளா
ம ம் , அதற்ப் பலாக ேதவைன உனக்க் ழ் ப்பந் , உன்
கத்  க் களின்ப ெசயல் பமா ேகட் க்ெகாள் வாயானால் ,
நீ தான் அைனவைரக் காட்  ம் கம் கலகக்க ாரன், நீ ஒ
அவிவா. மஷனின் கத்  க்கக் இணங் காத ேதவ
ைடய ரிையகக்ம் வார்தை
் தகக்ம் இேபான் றவர்கள்
எவ் வா ழ் ப் பய ம் ? ேதவ க்  ேவண் ெமன் ேற
ழ் ப் பய மப் பவர்கம் அவைர எர்ப்பவர்கேம எல் ேலா
ைரக் காட்  ம் ெபரிய கலகக்காரர்கள் . அவர்கள் தான் ேதவ
ைடய எரிகள் , அந்ஸ்க்கள் . அவர்கைடய எப் ேபா
ம் ேதவைடய ய ரிையக் எரான விேராதப் ேபாக்
காம் ; அவர்களிடம் ஒேபாம் ழ் ப் பவதற்கான விப் பம்
தள ட இப் பல் ைல, அவர்கள் ஒேபாம் மழ் ச்
டன் ழ் ப் பந் தேதா அல் ல தாழ் ைமப் பத்  க் ெகாண்
டேதா ைடயா. அவர்கள் மற்றவர்கக் ன் பாக தங் கைள
ெபைமப் பத்  க் ெகாள் றார்க ள் , ஒேபாம் யாக்  ம்
ழ் ப்பவல் ைல. ேதவக் ன்பாக, வார்தை
் தையப் பிரசங்
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ப் பல் றந் தவர்களாகம் , மற் ற வர்கைள இயக்வல் க
ம் றைமயானவர்களாகம் தங் கைளக் கறார்கள் . அவர்
கள் ஒேபாம் தங் களிடள் ள “ெபாக்ஷங் கைள” ஒக்த்
தள் வல் ைல, ஆனால் அவற் ைறத் ெதாைகக் க ான, மற் ற
வர்கக் பிரசங் ப் பதற்கான ம் பப் பரம் பைரச் ெசாத் க்
களாகக் கறார்கள் , ேம ம் அவற்ைறப் பார்த்  பிரக்ம்
ட் ட ாள் கக் ப் பிரசங் க்க அவற் ைறப் பயன் பத்  றார்
கள் . ச்சைபயில் உண்ைமயிேலேய இ ேபான் ற ப் பிட் ட
எண்ணிக்ைகயிலான ஜனங் கள் இக் றார்கள் . அவர்கைளத்
தைலைற தைலைறயாக ேதவ ைடய வீட் ல் தங் யி
க்ம் “ெவல் லயாத கதாநாயகர்கள் ” என்  ெசால் லலாம் .
அவர்கள் வார்தை
் தைய (ேகாட் ப ா) பிரசங் ப் பைத தங் க
ைடய க உயரிய கடைமயாக கறார்கள் . கால காலமாக,
தைலைற தைலைறயாக, அவர்கள் தங் கள் “பரித்த மான
மற்  ம் ¡ற யாத” கடைமையத் ¥விரமாக ெசயல் பத் த
ஆரம் பிக்  றார்க ள் . அவர்க ைளத் ெதாடக்  ட யாம் ணிவ
ல் ைல; ஒவர் ட அவர்க ைள ெவளிப் பைடயாக கந் 
ெகாள் ளத் ணிவல் ைல. அவர்கள் கால காலமாக மற் ற வர்
கைள அடக்  ஆண்  வவதனால் ேதவ ைடய வீட் ல்
“ராஜாக் க ள் ” ஆக மா கட்  ப் பாடற் ற வர்க ளாக ெசயல் ப
றார்கள் . இந்த பிசாகளின் ட் டம் ஒன் றாக ைகேகார்த் என
ரிையைய அக்க எத்தனிக்ற; இந் த உயிள் ள பிசாகள்
என் கண் ன் ேன இப் பைத நான் எவ் வா அ மக் க
ம் ? பா ழ் ப் பதல் உள் ளவர்கம் ட கைட வைர
ெதாடர்ந்  பயணிக் க இயலா. இன்ம் ேமாசமாக இந் த
ெகாங் ேகாலர்கள் தங் கள் இதயங் களில் தள ட ழ் ப்
பதல் இல் லாமல் இக்றார்கள் ! மஷன் ேதவைன எளி
தாக அைடவல் ைல. ஜனங் கள் தங் கள்  பலத்ைதம் பயன்
பத்னா ம் , அவர்களால் அல் ஒ பைய மாத் ரேம
அைடந்  , இயில் தங் கைள பரிரணமாக் க அ மக் க
இய ம் . ேதவைடய ரிையைய அக்க ற் பம் பிரதான
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ேதவ தனின் பிள் ைளகக்  என் ன நடக்  ம் ? ேதவனால்
ஆதாயப் பத்த ப் பவதற்  அவர்களிடம் தள நம் பிக்ைக
ட இல் ைலயா? ெஜயத்ன் ரிையையச் ெசய் வ ல் என
ேநாக்கம் ெஜயத்ன் நித்தமாக ெஜயம் ெகாள் வ  மட் ன் ,
நீ ையம் அநீ ையம் ெவளிப் பத்  வதற் க ாகம் , மஷ
னின் தண்டைனக்க ான ஆதாரத்ைதப் ெபவதற் க ாகம் , ன்
மார்க்கைரக் கந் ெகாள் வதற்காகம் ெஜயம் ெகாள் வதாம் ,
அத்டன் விப் பத்டன் ழ் ப்பபவர்கைள பரிரணமாக்ம்
ெபாட்  ம் ெஜயம் ெகாள் வதாம் . இயில் , எல் ேலாம்
தங் கள் வைகக் ஏற் ப பிரிக்கப் பவார்கள் , ேம ம் பரிரண
மாக்க ப் பட் டவர்கள் தங் கள எண்ணங் கள் மற்  ம் ேயாசைன
களில் ழ் ப் பத டன் நிைறந் ப் பார்கள் . இதான் இ
யில் நிைறேவற்றப் பம் ரிைய ஆம் . இதற்ைடயில் , தங் கள்
ஒவ் ெவா ெசயைலம் கலகமாகக் ெகாண்ப் பவர்கள் தண்
க்கப் பட் , நித்ய சாபமான அக்னியில் எரிக்கப் பவதற்
அப் பப் பவார்கள் . அந்தக் காலம் வம் ேபா, கடந்த காலங்
களில் அந்த “வீர¥ர, ெவல் லயாத கதாநாயகர்கள் ” இவான
மற்  ம் றக் கணிக் க ப் பட் ட “பலவீனமான மற்  ம் வ வற் ற
ேகாைழகளாக” மாப் ேபாவார்க ள் . இ மாத்  ரேம ேதவ 
ைடய நீ யின் ஒவ் ெவா அம் சத்ைதம் , மஷனால் அவம
க் க யாத அவர மனநிைலையம் எத்  ைரக் க இய
ம் , ேம ம் இதனால் மாத்ரேம என் இதயத் ள் ள ெவப்
ைபத் தணிக்க இய ம் . இ ற் ம் நியாயமான என் பைத
நீ ங் கள் ஒப் க்ெகாள் ளவில் ைலயா?
பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய அபவிப் பவர்கள்
அல் ல இந்த ஓட் டத்ல் உள் ள எல் ேலாரா ம் வைனப் ெபற
இயலா. வன் என்ப சகல மனிஷர்களா ம் பரப் பம் ஒ
ெபாச் ெசாத் அல் ல, ேம ம் மனநிைலயின் மாற்றங் கைள சகல
ஜனங் களா ம் எளில் அைடய இயலா. ேதவைடய ரி
ையக் ஒப் க்ெகாப் ப நிஜமானதாகம் உண்ைமயானதா
கம் இக்க ேவண்ம் , அதன் ப வாழம் ேவண்ம் . ேமேலாட்
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டமான ழ் ப் பதனால் மாத்ரம் ேதவைடய பாரட் ைடப்
ெபற இயலா, ஒவைடய மனநிைலயில் மாற்றத்ைத ஏற் ப
த் த யற்  க் க ாமல் ேதவ ைடய வார்தை
் தயின் ேமேலாட்
டமான அம் சங் கக் க் ழ் ப் பவ ேதவைடய இதயத்
ற் ப் பிரியமான அல் ல. ேதவக்க் ழ் ப் பவம் ேதவ
ைடய ரிையக் க் ழ் ப் பவம் ஒன் தான் . ேதவக்
மாத் ரேம அபணிந்  , அவைடய ரிையக் ழ் ப் பயா
தவர்கைள ழ் ப் பத ள் ளவர்கள் என்  கத இயலா, இவர்
கள் உண்ைமயிேலேய ழ் ப் பயாமல் ெவளிப் றமாக பா
றவர்களாக இக் றார்கள் . ேதவக் உண்ைமயிேலேய
ழ் ப் பறவர்கள் அைனவேம ரிையயின் ¤லம் ஆதாயப்
படம் , ேதவைடய மனப் பாங் ைகம் ரிையையம் த்த
ரிதைலப் ெபறம் இய ம் . இேபான் றவர்கள் மாத் ரேம
ேதவக் உண்ைமயாக ழ் ப் பறார்கள் . இேபான் றவர்க
ளால் ய ரிையயின் ¤லம் ய அைவப் ெபறம் , ய
மாற் ற ங் கக் உட் படம் இய ம் . இந் த ஜனங் கள் மாத் 
ரேம ேதவனால் பாராட் டப் பறார்கள் , இந்த ஜனங் கள் மாத்
ரேம பரிரணமாக் க ப் பறார்க ள் , இவர்க ைடய மனநி
ைலகள் தான் மான் றன. ேதவனால் பாராட் டப் பறவர்
கள் தான் ேதவக் ம் , அவைடய வார்தை
் தக் ம் ரிையக்
ம் மழ் ச்டன் ழ் ப் பறார்கள் . இேபான் ற ஜனங் கள்
மாத்  ரேம சரியானவர்க ளாக இக்  றார்க ள் , இ ேபான் ற
ஜனங் கள் மாத்ரேம ேதவைன உண்ைமயாக விம் றார்கள் ,
ேதவைன உண்ைமயாக நாறார்கள் . ேதவன் ¡ள் ள தங் கள்
விவாசத்ைதத் தங் கள் வாய் வார்தை
் தகளால் மாத்ரேம ேப
விட் , உள் க்ள் அவைரச் சபிப் பவர்கள் ேவடந்தரித்த, பாம்
பின் விஷத்ைதக் ெகாண்க்ம் ஜனங் களாக இக்றார்கள் .
இவர்கள் தான் எல் ேலாைரக் காட்  ம் ேராகளாக இக்
றார்க ள் . இப் ேபா இல் ைலெயன் றா ம் ஒநாள் இந் த க்
கயவர்கள் தங் கள் ழ் த்த ரமான ேவடங் கைளக் கைளவார்கள் .
இதான் இன் ெசய் யப் பம் ரிைய அல் லவா? ன் மார்கக
் ர்
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கள் எப் ேபாம் ன் மார்க ர்களாகேவ இப் பார்கள் , அவர்கள்
ஒேபாம் ஆக்ைனத்¥ர்ப் நாளிந்  தப் பிக்க மாட் டார்
கள் . நல் லவர்கள் எப் ேபாம் நல் லவர்களாகேவ இப் பார்கள் ,
ேதவைடய ரிைய க் வம் ேபா அவர்கள் ெவளிப்
பவார்கள் . ன்மார்க்கர்களில் ஒவம் நீ மானாக கதப்
படமாட் ட ான், நீ மான்களில் ஒவம் ன் மார்க்க ராகக் க
தப் படமாட் டார்கள் . நான் எந்தெவா மஷைனம் தவறாகக்
ற்றஞ் சாட் டலாமா?
உங் கள் வாழ் க்ைக ன் ேனம் ேபா, நீ ங் கள் எப் ேபாம்
ய அªைற மற்ம் ய, கம் அகமான அைவப்
ெபற்க்க ேவண்ம் , இ நீ ங் கள் எத்ைவக்ம் ஒவ் ெவா
அயி ம் ஆழமாக வளர்ச 
் யைடம் . இதற்  ள் தான் சகல
மஷர்கம் உட் பிரேவக்க ேவண்ம் . உைரயாதல் , பிரசங்
கங் கைளக் ேகட் டல் , ேதவைடய வார்தை
் தையத் யானித்தல்
அல் ல ல விஷயங் கைளக் ைகயாதல் ஆயவற்ன் ¤லம் ,
நீ ங் கள் ய அைவம் ய ஞானத்ைதம் ெப வீரக
் ள் ,
ேம ம் பைழய மற்ம் பழங் கால விகக்ள் வாழ மாட் §ர்
கள் ; நீ ங் கள் எப் ேபாம் ய ஒளியில் வாழ் வீரக
் ள் , ேம ம்
ேதவைடய வார்தை
் தயிந்  விலச் ெசல் லமாட் § ர்கள் .
அதாவ சரியான பாைதயில் ெசல் ல ேவண்ம் என் பேத இதற்
ரிய அர்த்தமாம் . ல ேமேலாட் டமான அளவில் விைலக்
ரயம் ெகாப் ப  ேவைலக் ஆகா; நாக் நாள் , ேதவ
ைடய வார்தை
் த ஒ உயர்ந் த ராஜ் யத்ற் ள் பிரேவக்ற,
ேம ம் ஒவ் ெவா நாம் ய விஷயங் கள் ேதான் ன் றன,
மஷம் ஒவ் ெவா நாம் தான ஒன் ற்ள் பிரேவக்க
ேவண் ம் . ேதவன் ேபம் ேபா, அவர் ேபய சகலத்  ம்
அவர் பலைனக் ெகாண்வவார், ேம ம் உங் களால் பின்பற்ற
இயலவில் ைல என்றால் , நீ ங் கள் பின் தங் விவீரக
் ள் . உங் கள்
ெஜபங் களில் நீ ங் கள் ஆழமாகச் ெசல் ல ேவண் ம் ; ேதவ 
ைடய வார்தை
் தையப் த் க் ப் பல் இைடெவளிவிட் 
நடக் க க்  டா. நீ ங் கள் ெபம் ஞானத்ைதம் ெவளிச்ச த்ைத
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ம் ஆழப் பத்  ங் கள் , உங் கள் கத்  க்கம் கற் ப ைனகம்
பப் பயாக ைறய ேவண்ம் . உங் கள் விேவகத்ைதம் நீ ங்
கள் பலப் பத்த ேவண்ம் , நீ ங் கள் எைத எர்ெகாண்டா ம் ,
அைதப் பற்ய உங் கள் ெசாந்த எண்ணங் கைளக் ெகாண்க்க
ேவண் ம் மற்  ம் உங் கள் ெசாந் த க் கண் ேணாட் டங் கைளக்
ெகாண்க்க ேவண்ம் . ஆவியில் ல விஷயங் கைளப் ரிந்
ெகாள் வதன் ¤லம் , நீ ங் கள் ெவளிப் ற விஷயங் கைளப் பற்ய
அைவப் ெபற ேவண்ம் மற்ம் எந்தெவா பிரச்ைனயின்
ைமயத்ைதம் ரிந்  ெகாள் ள ேவண் ம் . உங் களிடம் இந் த
விஷயங் கள் இல் ைலெயன் றால் , நீ ங் கள் ச்சைபைய எவ் வா
வநடத்த இய ம் ? எந் தெவா யதார்த்தம் இல் லாம ம் ,
நைடைறயில் நடக் க ாம ம் நீ ங் கள் எத்  க் க ள் மற்  ம்
ேகாட் பாகைளப் பற் மாத்ரேம ேபவீரக
் ேளயானால் , உங்
களால் ஒ ய காலத்ற்  மட் ேம தாக்ப் பிக்க இய
ம் . ய விவாகடன் ேபம் ேபா இ ஓரள ஏற்க்
ெகாள் ளப் படலாம் , ஆனால் ஒ காலத்  ற்  ப் பிற, ய
விவாகள் ல உண்ைமயான அபவங் கைளப் ெபற் க்
ம் ேபா, உங் களால் அவர்க க்  அவற் ைற இனிேம ம்
ெகாக் க இயலா. பிற எப் ப நீ ங் கள் ேதவன் பயன் ப
த்  வதற்  ெபாத்த மானவராக இப் பீரக
் ள் ? ய ஞானம்
இல் லாமல் , உங் களால் ெசயல் பட இயலா. ய ஞானம்
இல் லாதவர்க ள் உணரத் ெதரியாதவர்க ளாக இக்  றார்க ள் ,
இேபான்றவர்கள் ய ஞானத்ைதேயா அல் ல ய அ
பவ உணர்ைவேயா ஒேபாம் ெபற மாட் ட ார்கள் . ேம ம் ,
வைனக் ெகாக்ம் விஷயத்ல் , அவர்களால் தங் கள் ெசயல்
பாட் ைட ஒேபாம் ெசய் ய இயலா, அவர்களால் ேதவன்
பயன்பத்  வதற்  ப் ெபாத்த மானவராக மாறம் இயலா.
இவ் விதமான நபர் ஒன் ற்  ம் பிரேயாஜனல் லாதவர், ஊதா
ரியாக மட் ேம காணப் பறார். உண்ைமையச் ெசான் னால் ,
இேபான்றவர்கள் ெசயல் தங் கள் ெசயல் பாட் ைடச் ெசய் ய
ற்  ம் தயில் லாதவர்கள் , இவர்கள் அைனவம் ஒன் க்
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ம் பிரேயாஜனல் லாதவர்கள் . அவர்கள் தங் கள் ெசயல் பாட்
ைடச் ெசய் யத் தவவ மட் ன், அவர்கள் ச்சைபக்
உண் ைமயிேலயிேலேய ேதைவயில் லாத அக ரமத் ைதக்
ெகாக்  ன் றனர். இந் த “வணக் க த் ற்  ரிய வயதானவர்கள் ”
இனிேம ம் நீ ங் கள் காணாதவா ச்ச ைபைய விட்  அவ
சரமாக ெவளிேயற ேவண் ெமன வ த்  ேறன் . இ 
ேபான்ற ஜனங் களிடம் ய ரிையையப் பற்ய ரிதல் இப்
பல் ைல, அவர்கள் வில் லாத கத்  க்களால் நிரப் பப் பட்
க்ன்றனர். அவர்கள் ச்ச ைபயில் எந் த ெசயல் பாட் ைட
ம் ெசய் வ ல் ைல; மாறாக, அவர்கள் எல் லா இடங் களி ம்
¥ங் கைளேய ெசய் றார்கள் மற்ம் எர்மைறயானவற்ைறேய
பரப் றார்க ள் , ச்ச ைபயில் எல் லா விதமான தவறான
நடத்ைதகளி ம் ெதாந்தரகளி ம் ஈபறார்கள் , இதனால்
பாபா இல் லாதவர்கைளக் ழப் பத்ற் ள் ம் ர்ேகடான
நிைலக் ள் ம் தள் றார்க ள் . இந் த உயிள் ள பிசாகள் ,
இந் த ப் ெபால் லாத ஆவிகள் நித் த மாக ச்ச ைப பாழா
விடாதவா விைரவிேலேய ச்ச ைபைய விட்  ெவளிேயற
ேவண்ம் . நீ ங் கள் இன் ைறய ரிையக்ப் பயப் படாமல் இக்
கலாம் , ஆனால் நாைளய னத்ன் நீ யான ஆக்ைனக்ப்
பயப் படமாட் §ர்களா? ச்ச ைபக் ப் பாரமான ஏராளமான
ஜனங் கம் , ேதவைடய வழக்க மான ரிையக் இைட
ெசய் ய ற்பம் ஏராளமான ஓநாய் கம் உள் ளனர். இந்த விஷ
யங் கள் அைனத்  ம் பிசாகளின் ராஜாவால் அ ப் பப் பட் ட
பிசாகளாகம் , ஒன் மயாத ஆட் க்  ட் கைள விங் க
யற்க்ம் ெபால் லாத ஓநாய் கமாக இக்ன் றன. இந்தப்
ெபயரளவிலான ஜனங் கள் ெவளிேயற்றப் படவில் ைல என் றால் ,
அவர்க ள் ச்ச ைபயில் ஒட் ண் ணிகளாகம் காணிக் ைக
கைள விங் ம் ச்களாகம் மாப் ேபாவார்கள் . இப் ெபா
 இல் லாவிட் டா ம் , இந்த அவப் பான, அலட் யமான,
இவான மற் ம் ெவக்கத்தக்க மாசப் க்கள் தண்க்கப்
பம் ஒ நாள் வம் !
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ராஜ் யத்ன் கம் என்ப
வார்த்ைதயின் கம்
ராஜ் யத்  ன் கத்  ல் , ேதவன் ய கத்ைதத் ெதாடங் க
ம் , அவர் ரிைய ெசய்  ம் வைறகைள மாற் ற ம் , 
கத்ன் ரிையைய ேமற்ெகாள் ளம் வார்தை
் தகைளப் பயன்
பத்  றார். வார்தை
் தயின் கத்ல் ேதவன் இந் த க் ெகாள்
ைககளின் ¤லமாகேவ ரிையைய நடப் பிக் றார். மஷன்
உண்ைமயிேலேய மாம் சத்ல் ேதான்ம் வார்தை
் தயான ேதவ
ைனக் காண்பதற் க ாகம் , மற்  ம் அவைடய ஞானத்ைதம்
அசயத்ைதம் காண்பதற்காகம் அவர் ெவவ் ேவ ேகாணங்
களில் ேபவதற் க ாக மாம் ச ´பெமத்த ார். மஷைன ஆட்
ெகாள் தல் , மஷைனப் பரிரணப் பத் தல் , மஷைனப்
றக் கணித்தல் ேபான் ற க்ேகாள் கைள அைடவதற் க ாகேவ
இேபான்ற ரிைய ெசய் யப் பற, வார்தை
் தயின் கத்ல்
ரிைய ெசய் ய வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்  தல் என் பேத
இதன் நிஜமான அர்த் த மாம் . இந் த வார்தை
் தகளின் ¤லம் ,
ேதவனின் ரிைய, ேதவனின் மனநிைல, மஷனின் சாராம்
சம் மற்  ம் மஷன் எல் பிரேவக்க ேவண்ம் என்பைத
ஜனங் கள் அந் ெகாள் றார்கள் . வார்தை
் தகளின் ¤லம் , வார்த்
ைதயின் கத்ல் ேதவன் ெசய்ய விம் ம் ரிைய ைமயாக
பலைனத் தம் . இந்த வார்தை
் தகளின் ¤லம் , ஜனங் கள் அம் ப
லப் பத் த ப் பறார்க ள் , அகற் ற ப் பறார்க ள் , ேசாக் க ப் ப
றார்கள் . ஜனங் கள் ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் பார்த்க்
றார்க ள் , இந் த வார்தை
் தகைளக் ேகட் க்  றார்க ள் , இந் த
வார்தை
் தகள் இப் பைத அந்  க் றார்கள் . இதன் விைள
வாக, அவர்கள் ேதவனின் பிரசன்னம் , ேதவனின் சர்வ வல் லைம
மற்  ம் ஞானம் , அேதேபால் ேதவ க்  மஷன் ¡ள் ள
அன் மற் ம் மஷைன இரட் ப் பற்கான அவர விப் பம்
ஆயவற்ைற நம் பத் வங் யிக்றார்கள் . “வார்தை
் தகள் ” என்
ற ெசால் எளிைமயானதாகம் சாதாரணமாகம் இக்கலாம் ,
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ஆனால் மஷ ´பெமத்த ேதவனின் வாயிந்  ேபசப் பம்
வார்தை
் தகள் பிரபஞ் சத்ைத உ க்ன் றன, அைவ ஜனங் களின்
இதயங் கைள மாற்  ன் றன, அவர்க ளின் கத் கைளம்
பைழய மனநிைலையம் மாற்  ன் றன, மற்  ம்  உலக
ம் காட் யளிக்ம் விதத்ைத மாற்ன் றன. பல கங் களாக,
இன்ைறய ேதவன் மட்  ேம இவ் விதமாக ரிையகைள ேமற்
ெகாண்ள் ளார், அவர் மட்  ேம இவ் வா ேபறார், ம
ஷைன இவ் வா இரட் க்க வறார். இந் த ேநரத்ந்  ,
மஷன் ேதவனின் வார்தை
் தகளின் வகாட் தன் ழ்
வாழ் றான், அவர வார்தை
் தகளால் வநடத் த ப் பறான்
மற்  ம் வழங் கப் பறான். ேதவனின் வார்தை
் தகளின் சாபங்
கள் மற் ம் ஆர்வ ாதங் கக் மத்யில் ஜனங் கள் ேதவனின்
வார்தை
் தகளின்ப உலல் வாழ் றார்கள் , மற்ம் அவைடய
வார்தை
் தகளின் நியாயத்¥ ர்ப்  மற்  ம் ட்  ப் பின் ழ் வாழ
இன்ம் அகமானவர்கள் வந்க்றார்கள் . இந்த வார்தை
் த
கள் மற்  ம் இந் த ரிைய அைனத்  ம் மஷனின் இரட்  ப்
க் க ாகம் , ேதவனின் த் த த்ைத நிைறேவற்  வதற் க ாகம் ,
பைழய ஷ் ப்  உலன் உண்ைமயான ேதாற் றத்ைத மாற்
வதற்காகம் உள் ளன. ேதவன் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்
உலைகப் பைடத்த ார், பிரபஞ் சம் வ ம் உள் ளவர்கைள
வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் வநடத் றார், ேம ம் அவர்
வார்தை
் தகைளப் பயன்பத் அவர்கைள ஆட்ெகாண் இரட்
க்றார். இயில் , பைழய உலகம் வைதம் க்க்
ெகாண்வவதற்  அவர் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் வார்,
இதனால் அவைடய இரட்ப் பின் ட் டம் வைதம் நிைற
ெசய் வ ார். ராஜ் யத் ன் கம் வம் , ேதவன் தம் ைடய
ரிையையச் ெசய் வ தற்  ம் , தன் ைடய ரிையயின் 
கைள அைடவதற்  ம் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் றார்.
அவர் அசயங் கைளச் ெசய் வல் ைல அல் ல அற்தங் கைளச்
ெசய் வ ல் ைல, ஆனால் வார்தை
் தகளின் ¤லமாகேவ அவ
ைடய ரிையையச் ெசய் றார். இந் த வார்தை
் தகளால் , ம
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ஷன் ஊட் டமளிக்கப் பறான், வழங் கப் பறான் , மற்ம் அ
ைவம் உண்ைமயான அபவத்ைதம் ெபறான் . வார்த்
ைதயின் கத்  ல் , மஷன் விவிலக் க ாக ஆர்வ க் க ப் பட்
ள் ளான் . அவன் எந்தவிதமான உடல் வையம் அபவிப்
பல் ைல, ேதவ ைடய வார்தை
் தகளின் ஏராளமான வழங்
கைல அபவிக்றான்; கண்¤த்தனமாகத் ேதடேவா அல் ல
கண்¤த்தனமாகப் பயணிக்கேவா ேதைவயில் லாமல் , அவன்
ேதவன் ேதான் வைதக் காண்றான் , அவர் தன ெசாந் த
வாயால் ேபவைதக் ேகட் றான் , அவர் வழங் வைதப் ெப
றான், அவர் தனிப் பட் ட ைறயில் அவைடய ரிையையச்
ெசய்வைத கவனிக்றான். இைவ கடந்த கங் களின் ஜனங் களால்
அபவிக் க யாத விஷயங் கள் , இைவ ஒேபாம் ெபற
யாத ஆர்வாதங் கள் .
மஷைனப் பரிரணப் பத்  வதற்  ேதவன் ¥ர்ம ானித்
ள் ளார், அவர் எந்தக் கண்ேணாட் டத்ல் ேபனா ம் , அைவ
அைனத்ைதம் ஜனங் கைளப் பரிரணமாக்வதற்காகேவ ேப
றார். ஆவியானவரின் கண்ேணாட் டத்ல் ேபசப் பம் வார்த்
ைதகைள ஜனங் கள் ரிந்  ெகாள் வ  கனம் ; அதன் ப நடப்
பதற்கான பாைதையக் கண்பிப் பதற்கான வ அவர்கக்
இல் ைல, அவர்களின் ரிந்  ெகாள் ம் றன் ைறவாக உள்
ள. ேதவனின் ரிைய ெவவ் ேவ தாக்கங் கைள அைடற,
மற்ம் ரிையயின் ஒவ் ெவா அையம் எத் ைவப் பல்
அவக்  அவைடய ேநாக் க ம் இக்  ற. ேம ம் , அவர்
ெவவ் ேவ  ேகாணங் களிந் ப் ேபவ  கட் டாயமாம் ,
ஏெனன்றால் அவ் வா ெசய் வ தன் ¤லம் மட்  ேம அவரால்
மஷைனப் பரிரணப் பத்த ம் . ஆவியானவரின் கண்
ேணாட் டத்  ந்  மட்  ேம அவர் தன ரைல எப் பி
னால் , ேதவனின் ரிையயின் இந் த நிைலையப் பரிரணப் ப
த்த எந்த வம் இக்கா. அவர் ேபம் ெதானியில் இந் ,
இந் த நபர்கைள ரணப் பத்  வல் அவர் உயாக இப்
பைத நீ காணலாம் . ஆகேவ, பரிரணப் பத்தப் பட விம் ம்
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ஒவ் ெவாவக்ம் தல் ப என்னவாக இக்க ேவண்ம் ?
எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக, நீ ங் கள் ேதவனின் ரிையைய அந்
க் க ேவண்ம் . இன், ேதவனின் ரிையயில் ஒ ய
ைற ெதாடங் யிக்ற; கம் மாள் ள, ேதவன் ரிைய
ெசய் ம் ைறம் மாள் ள, ேதவன் ேபம் ைறம்
விேச°த்த விதமாக உள் ள. இன், அவைடய ரிையயின்
ைற மட் ம் மாறாமல் , கம் மாள் ள. இப் ேபா இப்
ப ராஜ் யத்ன் கம் . இ அன் பான ேதவனின் கமாகம்
உள் ள. இ ஆயிரவட அரசாட் யின் கத்ன் ன் னவிப்
பாம் —இ வார்தை
் தயின் கம் ட, இல் ேதவன் பரிரண
மஷடன் ேபவதற்  பல வகைளப் பயன் பத் றார்,
ேம ம் மஷக் வழங் வதற் க ாக ெவவ் ேவ ேகாணங்
களில் ேபறார். ஆயிரவட அரசாட் யின் கத்ற்ள் ·ைழந்
தடன், ேதவன் மஷைனப் பரிரணமாக்க வார்தை
் தகைளப்
பயன் பத்தத் ெதாடங் வார், மஷைன வாழ் வின் யதார்தத
் த்
ற்ள் ·ைழய அமப் பார், அவைனச் சரியானப் பாைதயில்
ெகாண் ெசல் வார். ேதவனின் ரிையயின் பல பகைள அ
பவித்த மஷன், ேதவனின் ரிைய மாறவில் ைல, ஆனால்
அ இைடவிடாமல் உவா, ஆழமைடற என் பைதக் கண்
க்றான். ஜனங் கள் நீ ண்ட காலமாக அதைன அபவித்த
பிற, ரிையத் ெதாடர்ந்  ழன், ¡ண்ம் ¡ண்ம் மா
ற. அ எவ் வள மானா ம் , மனிதலத்ற் இரட் ப் ைபக்
ெகாண்வவதற்கான ேதவனின் ேநாக்கத்ந்  அ ஒ
ேபாம் விலகா. பத்தாயிரம் மாற்றங் களின் ¤லம் ட, அ
ஒேபாம் அதன் உண்ைமயான ேநாக்கத்ந்  விலகா.
ேதவனின் ரிையயின் ைற எவ் வா மானா ம் , இந் த க்
ரிைய ஒேபாம் சத்யத்ந்  அல் ல வனிந் 
விலகா. ரிையைய ேமற்ெகாள் ம் ைறயில் ெசய் யப் பம்
மாற் ற ங் கள் , ரிையயின் வவம் , மற்  ம் ேதவன் ேபம்
கண்ேணாட் டம் ஆயவற்ல் மாற்றம் ஏற்பவைதத்தான் உள்
ளடக்  யிந் த ா ம் , ேதவனின் ரிையயின் ைமய ேநாக் க ம்
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மாறா. ஒ பலைன அைடவதற் க ாக ேதவனின் ரல் மற்
ம் அவர ரிையயின் ைற ஆயவற்ல் மாற்றங் கள் ெசய்
யப் பன்றன. ரன் ெதானியில் மாற் ற ம் என் ப ரிைய
யின் பின்னால் உள் ள ேநாக்க ம் அல் ல மாற் றத்ைதக் க்க
வில் ைல. வைனத் ேதவதற் க ாகேவ ஜனங் கள் ேதவைனப்
பிரதானமாக விவாக்  றார்க ள் ; நீ ேதவைன விவாத் த
ேபா ம் , வைனத் ேதடவில் ைல அல் ல சத்யத்ைதேயா
அல் ல ேதவனின் அைவேயா நாடவில் ைல என் றால் , அ
ேதவன் ¡தான விவாசம் அல் ல! ராஜாவாக இப் பதற் ராஜ்
யத்ற்ள் ·ைழய இன்ம் ற்பவ யதார்தத
் மானதா? வ
ைனத் ேதவதன் ¤லம் ேதவன் ¡தான உண்ைமயான அன் ைப
அைடவ —இ மட் ேம யதார்த் த ம் ; சத்  யத்  ன் நாட் டம்
மற் ம் நைடைற—இைவ அைனத் ம் யதார்த்தம் . ேதவனின்
வார்தை
் தகைள வாப் பதால் , இந் த ச் ெசாற்கைள அபவிப் ப
தால் , நிஜமான அபவத்ன் மத்யில் நீ ங் கள் ேதவைனப் பற்
ய அைவப் ெபவீரக
் ள் , உண்ைமயிேலேய பின் ெதாடர்வ 
என்றால் இதான் அர்தத
் ம் .
இப் ேபா இப் ப  ராஜ் யத்ன் கம் . இந்தப் ய கத்ற்
ள் நீ ·ைழந் க்றாய் என் ப ேதவனின் வார்தை
் தகளின்
யதார்தத
் த்ற்ள் நீ ·ைழந்க்றாயா, அவைடய வார்தை
் த
கள் உன வாழ் வின் யதார்த்தமாயிக்ன்றனவா என் பைதப்
ெபாத் த . ேதவனின் வார்தை
் தகள் ஒவ் ெவா நபக்  ம்
ெதரியப் பத்த ப் பன்றன, இதன் ¤லம் , இயில் , எல் லா
ஜனங் கம் ேதவனின் வார்தை
் தகளின் உலல் வாழ் வார்கள் ,
மற்  ம் அவைடய வார்தை
் தகள் ஒவ் ெவாவைரம் உள் ளி
ந்  ெதளியச் ெசய் ம் மற்ம் பிரகாசமாக்ம் . இந்த ேநரத்ல் ,
நீ ேதவனின் வார்தை
் தகைள வாப் பல் அக்கைறயற் ற வனா
கம் , அவைடய வார்தை
் தகளில் ஆர்வம் காட் டாம ம் இந்
தால் , உன நிைல தவறான என் பைதேய இ காட் ற.
உன்னால் வார்தை
் தயின் கத்ற்ள் ·ைழய யாவிட் டால் ,
பரித்த ஆவியானவர் உன் ள் ரிைய ெசய் ய மாட் ட ார்; நீ
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இந் த கத்  ற்  ள் ·ைழந்  ந் த ால் , அவர் தம் ைடய ரி
ையையச் ெசய் வ ார். பரித் த ஆவியானவரின் ரிையையப்
ெபவதற்  வார்தை
் தயின் கத்ன் ெதாடக்க த்ல் நீ என் ன
ெசய் ய ம் ? இந்த கத் ம் , உங் கக் மத்யில் , ேதவன்
பின் வம் உண்ைமைய நிைறேவற்  வார்: ஒவ் ெவா மஷ
ம் ேதவைடய வார்தை
் தகளின் ப வாழ் வார்கள் , சத்யத்
ைதக் கைடபிக் க அவர்களால் ம் , ேதவைன ஆர்வ த் 
டன் ேநப் பார்கள் ; எல் லா ஜனங் கம் ேதவைடய வார்த்
ைதகைள ஒ அஸ்வாரமாகம் , அவர்களின் யதார்தத
் மாகம்
பயன்பத் வார்கள் , ேம ம் ேதவைன ஆராக்ம் இதயங்
கைளக் ெகாண்ப் பார்கள் ; ேதவனின் வார்தை
் தகைளக் கைட
பிப் பதன் ¤லம் , மஷன் ேதவ டன் ேசர்ந்  ராஜரீ க
வல் லைமையப் பயன் பத்  வான் . இ ேதவனால் அைடய
ேவண்ய ரிைய. ேதவனின் வார்தை
் தகைள வாக்காமல் நீ
இக்க மா? இன் , அவைடய வார்தை
் தகைள வாக்கா
மல் ஓரி நாட் கள் ட இக்க யா என்  நிைனக்ம்
பலர் இக்றார்கள் . அவர்கள் ஒவ் ெவா நாம் அவைடய
வார்தை
் தகைள வாக்க ேவண்ம் , ேநரம் அமக்கவில் ைல
என்றால் , அவற்ைறக் ேகட் ப  ேபாமானதாக இக்ம் . பரி
த்த ஆவியானவர் ஜனங் கக் அளிக்ம் உணர் இதான் ,
மற்  ம் அவர்கைள ஏவத் வங் யிக் ம் வம் இதான் .
அதாவ, ேதவனின் வார்தை
் தகளின் யதார்த்த த்ற் ள் ·ைழ
ம் ப அவர் வார்தை
் தகளின் ¤லம் ஜனங் கைள ஆறார்.
ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் க்க ாம ம் , யாம ம் ஒேர
ெயா நாள் கந் த ால் , நீ ங் கள் இட் ைடம் தாகத் ைதம்
உணர்வ ீரக
் ள் , அைதத் தாங் க யா, இ நீ பரித்த ஆவி
யானவரால் ஏவப் பறாய் என் பைதம் , அவர் உன் னிடந் 
விலகவில் ைல என்பைதம் காட் ற. அப் ேபா தான் நீ
இந்தப் பிரவாகத்ல் இப் பவனாவாய் . இப் பிம் , ேதவனின்
வார்தை
் தகைளப் க் க ாம ம் , யாம ம் ஓரி நாட் கள்
இந் த பிற, நீ எைதம் உணரவில் ைல என் றால் , உனக் த்
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தாகம் இல் ைல, மற்  ம் நீ ஏவப் படேவ இல் ைல, பரித் த
ஆவியானவர் உன் னிடந்  வில விட் ட ார் என் பைத இ
காட் ற. இதன் அர்த்தம் , உனக்ள் உள் ள நிைலயில் ஏேதா
தவ இக்ற; நீ வார்தை
் தயின் கத்ற்ள் ·ைழயவில் ைல,
பின்மாற்றமைடந்தவர்களில் நீ ம் ஒவேன. ஜனங் கைள ஆள்
வதற் ேதவன் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்றார்; நீ ேதவனின்
வார்தை
் தகைளப் த்  க் த்த ால் , நன் றாக உணர்வ ாய் , நீ
அவ் வா ெசய் ய ாவிட் ட ால் , நீ பின் பற்  வதற்  வ இல் ைல.
ேதவனின் வார்தை
் தகள் ஜனங் களின் ேபாஜனமாகம் , அவர்
கைள இயக் ம் சக்யாகம் மாம் . “மஷன் அப் பத்னா
ேலமாத்ரமல் ல, ேதவைடய வாயிந்  றப் பற ஒவ்
ெவா வார்தை
் தயினா ம் பிைழப் பான் .” என்  ேவதாகமம்
ெசால் ற. இன் , ேதவன் இந்தக் ரிையையச் ெசய்  ப்
பார், இந் த உண்ைமைய அவர் உங் களிடம் நிைறேவற்  வார்.
கடந்த காலங் களில் , ஜனங் கள் ேதவனின் வார்தை
் தகைள வாக்
காமல் பல நாட் கள் இந்  க் க லாம் , ஆயி ம் அவர்க
ளால் வழக்க ம் ேபால் க்கம் ேவைல ெசய் ய ம் ம் ,
ஆனால் இன் ைறய ©ழ் நிைல அப் ப இல் ைல? இந்த கத்ல் ,
ேதவன் அைனவைரம் ஆள வார்தை
் தகைளப் பிரதானமாகப்
பயன் பத்  றார். ேதவனின் வார்தை
் தகளின் ¤லம் , ம
ஷன் நியாயந் ¥ ர்க் க ப் பட்  பரிரணமாக் க ப் பறான் , பின்
னர் இயாக ராஜ் யத் ற் ள் ெகாண் ெசல் லப் பறான் .
ேதவனின் வார்தை
் தகளால் மட் ேம மஷனின் வைன
வழங் க ம் , ேம ம் ேதவனின் வார்தை
் தகளால் மட் ேம,
ப் பாக ராஜ் யத்ன் கத்ல் , மஷக் ெவளிச்ச த்ைத
ம் கைடபிப் பதற் க ான ஒ பாைதையம் வழங் க ம் .
ேதவனின் வார்தை
் தகளின் யதார்த் த த்  ந்  நீ விலச்
ெசல் லாத வைர, ஒவ் ெவா நாம் அவைடய வார்தை
் தக
ைளப் த் க் ெகாண் ம் , த் க் ெகாண் ம் இந் த ால் ,
ேதவனால் உன்ைனப் பரிரணப் பத்த ம் .
வாழ் வின் நாட் டம் என் ப அவசரப் பட ேவண்ய ஒன் றல் ல;
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நம் வாழ் வின் வளர்ச
் என் ப ஓரி நாட் களில் நடந் விடா.
ேதவனின் ரிைய இயல் பான மற்  ம் நைடைறக் ரிய,
ேம ம் அ கட் டாயமாக ஒ ெசயல் ைறக் உள் ளாம் .
 ைவயில் அைறயப் பட் ட தன ரிையைய நிைற ெசய் வ
தற்  மஷ ´பெமத் த இேயக் ப் பத்  ¤ன்றைர
ஆண்கள் ஆன—ஆகேவ மஷைனச் த்கரித்  , அவ
ைடய வாழ் ைவ மாற்யைமப் ப , கம் கனமான ேவைலயா?
ேதவைன ெவளிக்ெகாணம் ஒ சாதாரண மஷைன உ
வாக் வெதன் ப  எளிதான காரியமல் ல. வப் பான ெபரிய
வ சர்ப் பத்ன் ேதசத்ல் பிறந் தவர்கள் , ேமாசமானத் றைம
வாய் ந்தவர்கள் மற்ம் ேதவனின் வார்தை
் தகள் மற்ம் ரிைய
நீ ண்டகாலத்ற் த் ேதைவப் பம் ஜனங் கக் இ ப் பா
கப் ெபாந்  ம் . எனேவ கைளப் பார்க் க ெபாைமயி
ழக்கா¥ர்கள் . ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் ப் ப ம் ப் ப
 ம் நீ ஆர்வ டன் இக் க ேவண்ம் , ேம ம் ேதவனின்
வார்தை
் தகளில் அக யற் எக்க ேவண்ம் . நீ அவைடய
வார்தை
் தகைள வாத்  த்த ம் , அவற்ைற நீ உண்ைமயா
கக் கைடபிக்க ம் , ேதவைடய வார்தை
் தகளில் அ,
·ண்ண, விேவகம் மற்  ம் ஞானம் ஆயவற்  ல் வளர
ேவண்ம் . இதன் ¤லம் , நீ உனக்ேக ெதரியாமல் மாவிவாய் .
ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் ப் ப , ப் ப , அவற் ைற
வாப் ப , அவற்ைற அந்  ெகாள் வ , அவற்ைற அபவிப்
ப மற் ம் அவற் ைறக் கைடபிப் ப  ஆயவற் ைற நீ உன
ெகாள் ைகயாக எத் க் ெகாள் ள ந் தால் , நீ உனக்ேக ெதரி
யாமல் ர்ச
் யைடவாய் . ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் பத்த
பிறம் அவற்ைறக் கைடப் பிக்க யவில் ைல என்  ெசால்
பவர்கம் உண். உனக் என் ன அவசரம் ? நீ ஒ ப் பிட் ட
நிைலைய எட் ம் ேபா, நீ அவைடய வார்தை
் தகைளக் கைட
பிக்க ம் . நான்  அல் ல ஐந்  வய ழந்ைதத் தன
ெபற் ேறாைர ஆதரிக் கேவா கனப் பத்தேவா யா என் 
மா? உன தற் ேபாைதய நிைல எவ் வள ெபரிய என்
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பைத நீ அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . உன்னால் கைடபிக் க
ந்தவற்ைறக் கைடபி, ேதவனின் நிர்வாகத்ைதச் ர்ைலக்
ம் ஒவனாக இப் பைதத் தவிர்த் . ேதவனின் வார்தை
் த
கைளப் , . இனிேமல் அதைன உன ெகாள் ைகயாக
எத் க் ெகாள் . தற் ேபாைதக் ேதவன் உன் ைனப் பரிரணப்
பத்த மா என் ப பற்க் கவைலப் படாேத. அைத இன்
ம் ஆராய ேவண்டாம் . ேதவனின் வார்தை
் தகள் உன் னிடம்
வம் ேபா அவற்ைறப் த்க் , ேம ம் ேதவன் உன் ைனப்
பரிரணப் பத்வல் உயாக இப் பார். இப் பிம் , அவ
ைடய வார்தை
் தகைள நீ ப் பதற்  ம் ப் பதற்  ம் ஒ
ெகாள் ைக உள் ள. கண்¤த்தனமாக அவ் வா ெசய் ய ேவண்
டாம் . ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் ப் ப ம் ப் ப ம் ,
ஒறம் , நீ ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய ெசாற்கைளத் ேத—
அதாவ , தரிசனங் கடன் ெதாடர் ைடயவற் ைறத் ேத—
மறம் , நீ எைத நிஜமாகக் கைடபிக் க ேவண் ம் என் 
ேத—அதாவ நீ எதற்ள் ·ைழய ேவண்ம் என்  ேத. ஒ
அம் சம் அேவா ெதாடர்ைடய, மற்ெறான்  ·ைழவேதா
ெதாடர் ைடய. நீ எைதத் ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் மற்
ம் நீ எைதக் கைடபிக் க ேவண்ம் என இரண்ைடம் நீ
ரிந் ெகாண்டடன் ேதவனின் வார்தை
் தகைள எப் பப் ப்
ப மற்ம் ப் ப  என்  உனக்த் ெதரிம் .
ன்ேனாக்ச் ெசல் ம் ேபா, ேதவனின் வார்தை
் தகைளப்
ேபவ என்பேத நீ ேபவதன் ெகாள் ைகயாக இக்க ேவண்
ம் . சாதாரணமாக, நீ ங் கள் ஒன்றாக வம் ேபா, ேதவனின் வார்த்
ைதகைளப் பற் ய ஐக்யத்ல் ஈபட ேவண்ம் , ேதவனின்
வார்தை
் தகைள உங் கள் உைரயாடல் களின் உள் ளடக்கமாக எத்
க் ெகாள் ள ேவண்ம் , இந் த வார்தை
் தகைளப் பற்  உங் க
க் என்ன ெதரிம் , அவற்ைற எவ் வா கைடபிக்³ர்கள் ,
பரித்த ஆவியானவர் எவ் வா ெசயல் பறார் என் பைதப்
பற் ேபச ேவண்ம் . ேதவனின் வார்தை
் தகக் நீ இைசந் 
இக் ம் வைர பரித்த ஆவியானவர் உன் ைனப் பிரகாக்க ச்
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ெசய் வார். ேதவனின் வார்தை
் தகளின் உலகத்ைத அைடய ம
ஷனின் ஒத்  ைழப்  ேதைவ. நீ இல் ·ைழயவில் ைல என்
றால் , ேதவக் ரிைய ெசய் ய வ இக் க ா; நீ உன
வாைய ¤க்ெகாண், அவைடய வார்தை
் தகைளப் பற் 
ேபசாவிட் டால் , அவரிடம் உன் ைனப் பிரகாக்கச் ெசய் ய வ
இக் க ா. நீ ேவ விதமாக ஆக்  ரக் க ப் படாத ேபாெதல்
லாம் , ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் பற்  ேப, ெவம் ெவட் 
அரட் ைடயில் ஈபடாேத! உன வாழ்  ேதவனின் வார்தை
் தக
ளால் நிரம் பட் ம் —அப் ேபாதான் நீ பக்ள் ள விவாயாக
இப் பாய் . உன ஐக்யம் ேமேலாட் டமாக இந்தா ம் பரவா
யில் ைல. ஆழமற்ற தன் ைம இல் லாமல் ஆழம் இக்க யா.
ஒ ெசயல் ைற இக்க ேவண்ம் . உன பயிற்யின் ¤லம் ,
பரித்த ஆவியானவரின் பிரகாசத்ைதம் , ேம ம் ேதவைடய
வார்தை
் தகைள எவ் வா றம் பட ப் ப, ப் ப என் ப
ைதம் நீ ரிந் ெகாள் வாய் . ஆய் வின் இைடெவளிக்ப் பிற,
நீ ேதவனின் வார்தை
் தகளின் யதார்த்தத்ற் ள் ·ைழவாய் . நீ
ஒத்  ைழக் க த் ¥ர்ம ானித்த ால் மட்  ேம பரித்த ஆவியானவ
ரின் ரிையைய உன் னால் ெபற ம் .
ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் த் த ல் மற்  ம் த் த ல்
ேபான்ற ெகாள் ைககளில் ஒன்  அடன் ெதாடர் ைடய,
மற் ெறான் பிரேவசத் டன் ெதாடர்ைடய. எந் த வார்தை
் த
கைள நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் ? தரிசனங் கடன்
ெதாடர்ைடய ெசாற்கைள நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள ேவண்ம்
(அதாவ, ேதவனின் ரிைய இப் ேபா எந்த கத்ல் ·ைழந்
ள் ள, ேதவன் இப் ேபா எதைன அைடய விம் றார்,
மஷ ´பெமத் த ல் என் றால் என் ன, மற்  ம் பல; இைவ
அைனத்  ம் தரிசனங் கடன் ெதாடர் ைடயைவ). மஷன்
·ைழய ேவண் ய பாைதயின் ெபாள் என் ன? மஷன்
கைடபிக்க ேவண்ய, ·ைழய ேவண்ய ேதவனின் வார்த்
ைதகைள இ க்  ற. ேமற்  யைவ ேதவனின் வார்த்
ைதகைளப் த்தல் மற்ம் த்தன் இரண் அம் சங் களாம் .
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இப் ேபாந் , ேதவைடய வார்தை
் தகைள இந்த வயில்
ங் கள் . தரிசனங் கைளப் பற்ய அவைடய வார்தை
் தகைளப்
பற்  உங் கக்  த் ெதளிவான ரிதல் இந் த ால் , எல் லா
ேநரத் ம் ெதாடர்ந்  வாத்  ெகாண்ேட இக்க ேவண்ய
அவயல் ைல. உங் கள் இதயத்ைத ேதவைன ேநாக் எப் பத்
ப் வ, ேதவக் ன் பாக உங் கள் இதயத்ைத எவ் வா
அைமப் பத் வ, மாம் சத்ைத எப் ப விலக்வ ேபான் ற
பல வார்தை
் தகைளப் ப் ப ம் ப் ப ம் தன்ைமயான.
இந்த விஷயங் கைள நீ ங் கள் கைடபிக்க ேவண்ம் . ேதவனின்
வார்தை
் தகைள எப் பப் ப் ப  மற்  ம் ப் ப  என் 
ெதரியாமல் , உண்ைமயான ஐக்யம் என்ப சாத்யல் ைல.
ேதவனின் வார்தை
் தகைள எப் பப் ப் ப  மற்ம் ப் ப 
என் உங் கக்த் ெதரிந்தடன் , க்யமான எ என் பைத
நீ ங் கள் ரிந் ெகாண்டால் , ஐக்யமான விதைலயாக மாம் ,
எந் த ப் பிரச் ைன எப் பப் பட் டா ம் , நீ ங் கள் யதார்த் த த் 
டன் ஐக்யப் படம் அதைனப் ரிந் க் ெகாள் ளம் ம் .
ேதவனின் வார்தை
் தகடன் ஐக்யப் பட் க்ம் ேபா, உனக்
எந் த யதார்த்தம் இல் ைல என்றால் , க்யமான எ என்
பைத நீ ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல, இ ேதவனின் வார்தை
் தக
ைளப் க் கம் க் கம் உனக் த் ெதரியவில் ைல என் ப
ைதக் காட் ற. லக் ேதவனின் வார்தை
் தகைள வாப்
ப ேசார்வைடயச் ெசய்வைதக் காணலாம் , இ சாதாரண நிைல
அல் ல. இயல் பான எெவன் றால் ேதவனின் வார்தை
் தகைள
வாப் பல் ஒேபாம் ேசார்வ ைடயாமல் இப் ப , எப்
ேபாம் அவற் ற் க ாகத் தாகம் ெகாள் வ, மற்  ம் எப் ேபாம்
ேதவைடய வார்தை
் தகைள நன் ைம ெசய் வதாகக் கண்டவ
ஆம் . இப் பத் தான் உண் ைமயிேலேய ·ைழந் த ஒவர்
ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் க்கம் க்கம் ெசய் றார்.
ேதவனின் வார்தை
் தகள் நைடைறக் அப் பாற் பட் டைவயாக
இப் பதாக மற்ம் மஷன் ல் யமாக ·ைழய ேவண்ய
இதற்ள் தான் என் நீ உணர்நத
் ால் ; அவைடய வார்தை
் தகள்
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மஷக் ப் ெபரிம் உதவிகரமாகம் பய ள் ளதாகம்
இப் பதாக மற் ம் அைவ மஷனின் வாழ் வின் ஏற் பாடாக
இப் பதாக நீ உணர்ந் த ால் —பரித் த ஆவியானவர் இந் த
உணர்ைவ உங் கக் த் தறார், உங் கைள ஏறவர் பரி
த்த ஆவியானவேர. பரித்த ஆவியானவர் உன்னில் ரிைய
ரிறார் என் பைதம் , ேதவன் உன் னிடந்  விலச் ெசல்
லவில் ைல என்பைதம் இ நி´பிக்ற. லர், ேதவன் எப்
ெபாம் ேபவைதப் பார்த்  , அவைடய வார்தை
் தகளால்
ேசார்வ ைடந் , அவற் ைற வாத் த ா ம் இல் லாவிட் டா ம்
எந் த விைளம் ஏற் ப டா என் நிைனக்றார்கள் —இ ஒ
சாதாரண நிைல அல் ல. யதார்த்தத்ற்ள் ·ைழய தாகம் ெகாண்ட
ஒ இதயம் அவர்கக் இல் ைல, அத்தைகய நபர்கள் பரி
ரணமைடவதற்த் தாகம் ெகாண்க்க மாட் டார்கள் மற்ம்
க்  யத்  வம் அளிக் க மாட் டார்க ள் . ேதவனின் வார்தை
் தக
க்  நீ தாகம் ெகாள் ளாதைத நீ காªம் ேபாெதல் லாம் , நீ
ஒ சாதாரண நிைலயில் இல் ைல என் பைத இ காட் ற.
கடந் த காலங் களில் , ேதவன் உன் னிடந்  விலவிட் ட ாரா
என் பைத நீ உள் க்ள் அைமயாக இக்றாயா, மற் ம் நீ
இன்பத்ைத அபவித்த ாயா என் பைத ைவத்  நீ ¥ர்ம ானிக்க
ம் . ேதவனின் வார்தை
் தகக் நீ தாகமாக இக்றாயா,
அவைடய வார்தை
் தகள் உன யதார்த்த மாக இக் றதா, நீ
விவாசைடயவனா, ேதவக்காக உன் னால் ந்த அைனத்
ைதம் உன்னால் ெசய் ய றதா என்பேத இப் ேபா க்
யமான. ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , ேதவனின் வார்த்
ைதகளின் யதார்த் த த் த ால் மஷன் ¥ர்ம ானிக் க ப் பறான் .
ேதவன் தம் ைடய வார்தை
் தகைள மனிதலம் வதற்  ம்
வநடத்  றார். நீ அவற் ைறப் பக்க த் தயாராக இந் த ால் ,
அவர் உன்ைனப் பிரகாசமாக்வார், ஆனால் நீ தயாராக இல்
ைலெயன் றால் , அவர் அவ் வா ெசய் ய மாட் டார். நீ க் க ாக
பம் தாகம் உள் ளவர்கைள ேதவன் பிரகாசமாக் றார்,
தன் ைனத் ேதறவர்கைள அவர் பிரகாசமாக்றார். ேதவ
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ைடய வார்தை
் தகைள வாத்த பிறம் ேதவன் அவர்கைளப்
பிரகாக்கவில் ைல என் லர் றார்கள் . ஆனால் நீ இந்த
வார்தை
் தகைள எவ் விதமாக வாத்த ாய் ? ைரயின் ல்
அமர்ந்க்ம் ஒ மஷன் க்கைளப் பார்ப்பைதப் ேபால்
நீ அவைடய வார்த்ைதகைளப் பத்தால் , மற்ம் யதார்த்தத்ற்
எந்த க்யத்வம் அளிக்கவில் ைல என்றால் , ேதவன் உன் ைன
எவ் வா பிரகாக்க ச் ெசய் வ ார்? ேதவனின் வார்தை
் தகைளப்
ெபாக்ஷமாகக் கதாத ஒவைன அவரால் எப் பப் பரிர
ணப் பத்த ம் ? நீ ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் ெபாக் 
ஷமாகக் கதாவிட் டால் , உனக் சத்யம் இக்கா யதார்த்
தம் இக்கா. அவைடய வார்தை
் தகைள நீ ெபாக்ஷமாகக்
கனால் , நீ சத்யத்ைதக் கைடபிக் க ம் , அப் ேபா
தான் நீ யதார்த்த த்ைதப் ெபவாய் . இதனால் தான் நீ அ வ
லாய் இந்தா ம் இல் லாவிட் டா ம் , ©ழ் நிைலகள் பாதகமாக
இந்தா ம் இல் லாவிட் டா ம் , நீ ேசாக்கப் பட் டா ம் , ேசாப்
படாவிட் டா ம் நீ எல் லா ேநரங் களி ம் ேதவனின் வார்தை
் தக
ைளப் க்கம் க்கம் ேவண்ம் . ெமாத்தத்ல் , ேதவனின்
வார்தை
் தகள் மஷனின் விதத்  ற் க ான அத் த ளமாம் .
அவைடய வார்தை
் தகளிந்  யாம் விலச் ெசல் ல 
யா, ஆனால் அவர்க ள் னம் க்  ம் ¤ன்  ேவைள
ேபாஜனங் கைளப் ேபாலேவ அவைடய வார்தை
் தகைளம்
க்க ேவண்ம் . ேதவனால் பரிரணமாக்க ப் பட்  ஆதாயப்
பத்தப் பவ அவ் வள லபமா? தற்ேபா நீ ரிந் ெகாண்
டா ம் ரிந்  ெகாள் ளாவிட் ட ா ம் , ேதவனின் ரிையையப்
பற் ய ரிதல் உனக் இந் த ா ம் இல் ைலெயன் றா ம் , நீ
ேதவனின் வார்தை
் தகைள ந் தவைர க்கம் க்கம்
ேவண் ம் . இ தான் ைனப் டன் உட் பிரேவப் பதாம் .
ேதவனின் வார்தை
் தகைள வாத்த பிற, நீ உட் ப ிரேவக்க க்
யவற் ைறக் கைடபிக்க ரிதப் பத் , உன் னால் யாத
தணத்ற்  இப் ேபாைதக் ஒக் . ஆரம் பத்ல் உன் னால்
ரிந்  ெகாள் ள யாத ேதவனின் வார்தை
் தகள் பல இக்க
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லாம் , ஆனால் இரண் அல் ல ¤ன்  மாதங் கக்ப் பிற,
ஒேவைள ஒ வடம் கத்  உனக் ப் ரிம் . இ எப்
பச் சாத்யம் ? ஏெனன்றால் , ஓரி நாட் களில் ேதவனால் ஜனங்
கைளப் பரிரணப் பத்த யா. ெபம் பா ம் , நீ அவ
ைடய வார்தை
் தகைளப் பக்ம் ேபா, உனக்ச் சரியான வ
ம் ரியாமல் ேபாகலாம் ; அந் த ேநரத்  ல் , அைவ ெவ ம்
உைரயாகத் ெதரிேம தவிர ேவெறவாகம் ெதரியா; நீ
அவற் ைறப் ரிந்  ெகாள் வதற்  ன்  அவற் ைற ஒ ைற
அபவிக்க ேவண்ம் . ேதவன் இவ் வள ேபயதால் , அவ
ைடய வார்தை
் தகைளப் க் க ம் க் க ம் நீ உன் னால்
ந் தைதச் ெசய் ய ேவண்ம் , பின் னர், நீ உனக் த் ெதரியா
மேலேய, ரிந்  ெகாள் வாய் , உனக் த் ெதரியாமேலேய பரி
த்த ஆவியானவர் உன் ைனப் பிரகாக்க ச் ெசய் வ ார். பரித்த
ஆவியானவர் மஷைனப் பிரகாக்க ச் ெசய்  ம் ேபா, அ
ெபம் பா ம் மஷக் த் ெதரியாமேலேய நடக் ற. நீ
தாகமாக இந்  , ேதம் ேபா அவர் உன் ைனப் பிரகாக்க ச்
ெசய் , வநடத்  றார். பரித்த ஆவியானவர் ெசயல் பம்
ெகாள் ைக என்ப நீ க் ம் , க் ம் ேதவனின் வார்தை
் த
கைள ைமயமாகக் ெகாண்ள் ள. ேதவனின் வார்தை
் தகக்
எந் த க்  யத்  வம் அளிக் க ாதவர்கள் மற்  ம் அவைடய
வார்தை
் தகக் எப் ேபாம் மாபட் ட மனப் பான் ைமையக்
ெகாண்ப் பவர்கள் —அவர்களின் ழப் பமான ந் தைனயில் ,
அவைடய வார்தை
் தகைள வாத்தா ம் இல் ைலெயன்றா ம்
எந் த வித்யாசம் ஏற் படா என் நம் ன் றனர்—இவர்கள்
யதார்தத
் த்ைதக் ெகாண்ராதவர்கள் . அத்தைகய நபரில் பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையேயா அல் ல அவைடய பிரகாசத்
ைதேயா காண யா. இ ேபான் ற ஜனங் கள் . நங் ேவா
உவைமையப் [அ] ேபால எந்தவித யற்ம் எக்காமல் நிஜமா
அக்ப் :
அ. ¤ல உைரயில் “உவைம” என் ற வார்தை
் த இல் ைல.
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னத் தகள் இல் லாமல் பாசாங்  ெசய் றார்கள் .
ேதவனின் வார்தை
் தகள் உங் கள் யதார்த்த மாக இல் லாமல் ,
உனக் நிஜமான வளர்ச
் ைடக்கா. ேசாக்கப் பம் ேநரம்
வம் ேபா, நீ நிச்ச யமாக விந்  ேபாவாய் , பின் னர் உன
நிஜமான வளர்ச
் ெவளிப் பம் . ஆனால் வழக்க மாக யதார்த்
தத் ற் ள் ·ைழய ற் ப பவர்கள் , ேசாதைனகைளச் சந் க்
ம் ேபா, ேதவனின் ரிையயின் ேநாக்கத்ைதப் ரிந் ெகாள்
வார்கள் . மனசாட் ையக் ெகாண்ட ஒவர், ேதவக்காகத் தாகம்
ெகாண்டவர், ேதவன் காட் ய அன் ைபத் ப் பிச் ெச த் த
சரியான நடவக்ைக எக்க ேவண்ம் . யதார்த்த ம் இல் லாத
வர்கள் அற்ப விஷயங் கக்க் ட உயாக நிற்க யா.
நிஜமான வளர்ச 
்
உள் ளவர்க ள் மற்  ம் இல் லாதவர்க க் 
இைடயிலான வித்  யாசம் இ தான் . அவர்க ள் இவம்
ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் த்தா ம் , த்தா ம் லர்
ேசாதைனகக் மத்யில் உயாக நிற் க ற, மற் ற
வர்கள் தப் பி ஓறார்கள் , இ ஏன் ? ெவளிப் பைடயான ேவ
பா என்னெவன் றால் , லக் நிஜமான வளர்ச
் இல் ைல;
அவர்களின் யதார்த்த மாக ேசைவயளிக்க ேதவனின் வார்தை
் த
கள் அவர்களிடம் இல் ைல, அவைடய வார்தை
் தகள் அவர்க
க்ள் ேவ´ன்றவில் ைல. அவர்கள் ேசாக்கப் பட் ட ம் , அவர்
கள் தங் கள் பாைதயின் ைவ அைடறார்கள் . அப் பயா
னால் , லரால் ேசாதைனகக் மத்யில் எப் ப உயாக
நிற் க ற? ஏெனன் றால் அவர்கள் சத்யத்ைதப் ரிந் 
ெகாண்  ஒ தரிசனத்ைதக் ெகாண் க்  றார்க ள் , ேம ம்
அவர்கள் ேதவனின் த்தத்ைதம் , அவைடய ேதைவகைளம்
ரிந் ெகாள் றார்கள் , இதனால் அவர்களால் ேசாதைனக்
மத்யி ம் உயாக நிற்க ற. இ நிஜமான வளர்ச
்
யாம் , இம் வன் தான் . லர் ேதவனின் வார்தை
் தகைள
வாக்கலாம் , ஆனால் அவற் ைறக் கைடபிப் பல் ைல, அவற்
ைறப் ெபரிதாக எத்  க் ெகாள் வல் ைல; அவற் ைறத் ¥விர
மாக எத்க் ெகாள் ளாதவர்கள் அவற்ைறக் கைடபிக்க க்
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யத்  வம் அளிப் பல் ைல. தங் களின் யதார்த்த மாகச் ேசைவய
ளிக்க ேதவனின் வார்தை
் தகைளக் ெகாண்ராதவர்கள் நிஜமான
வளர்ச ் ையக் ெகாண் டவர்க ள் அல் ல, அத் த ைகயவர்க ளால்
ேசாதைனகளின் ேபா உயாக நிற்க யா.
ேதவைடய வார்தை
் தகள் ெவளிவைகயில் , நீ உடன
யாக அவற் ைறப் ெபற்  , அவற் ைறப் க் க ம் க் க ம்
ேவண்ம் . நீ எவ் வள ரிந்  ெகாண்டா ம் பரவாயில் ைல,
நீ ேவகமாகப் பித் க் ெகாள் ள ேவண்ய ஒ விஷயம் என்
னெவன்றால் , அவைடய வார்தை
் தகைள ப் பக் ப் ப
ம் , ெதரிந் ெகாள் வ ம் மற்  ம் கைடபிப் ப ேமயாம் .
இ உன்னால் ெசய் யக்ய ஒன் தான் . உன வளர்ச
் எவ்
வள ெபரியதாக மாம் என் பைதப் பற்  க் கவைலப் பட
ேவண்டாம் ; அவைடய வார்தை
் தகைளப் ப் ப ம் ப்
ப ம் கவனம் ெச த் . இல் தான் மஷன் ஒத் ைழக்க
ேவண்ம் . உன ஆவிக்ரிய வாழ் கை
் க க்யமாக ேதவனின்
வார்தை
் தகைளப் ப் ப  மற்ம் ப் ப  மற்ம் அவற்ைறக்
கைடபிப் ப  என் ற யதார்த்தத்ற் ள் ·ைழய யற்ப் பதா
ம் . ேவ எ ம் கவனம் ெச த் வ உன ேவைலயல் ல.
ச்ச ைபயின் தைலவர்களால் அவர்களின் சேகாதர சேகாத
ரிகள் அைனவக் ம் வகாட் ட இயல ேவண்ம் , இதனால்
ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் க்கம் க்கம் அவர்கக்த்
ெதரிம் . ஒவ் ெவா ச்ச ைபயின் தைலவரின் ெபாப் ம்
இதான். அவர்கள் இைளஞராகேவா அல் ல யவராகேவா
இந் த ா ம் , அைனவம் ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் ப் ப
ைதம் ப் பைதம் கம் க்  யத்  வம் வாய் ந் த தாகக்
கத ேவண்ம் , ேம ம் அவைடய வார்தை
் தகைள அவர்கள்
இதயங் களில் ைவத்க்க ேவண்ம் . இந் த யதார்த்த த்ற் ள்
·ைழவ என் ப ராஜ் யத்ன் கத்ற்ள் ·ைழவைதக் க்
ற. இன், ெபம் பாலான ஜனங் கள் ேதவனின் வார்தை
் தக
ைளப் க் க ாம ம் , க் க ாம ம் வாழ யா என் 
உணர்றார்கள் , ேநரத்ைதப் ெபாட் பத் த ாமல் அவைடய
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வார்தை
் தகள் யைவ என்  உணர்றார்கள் . இதன் ெபாள்
அவர்க ள் சரியானப் பாைதயில் ெசல் லத் ெதாடங் ள் ளனர்
என்பேதயாம் . ேதவன் தன ரிையையச் ெசய் வதற்ம் ம
ஷக் வழங் வதற்ம் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் றார்.
எல் ேலாம் ேதவைடய வார்தை
் தகக் க ாக ஏங் ம் ேபா,
தாகமாக இக்ம் ேபா, மனிதலம் அவைடய வார்தை
் தக
ளின் உலற்ள் ·ைழற.
ேதவன் கம் அகமாகப் ேபள் ளார். நீ எவ் வள
ெதரிந்  க் ெகாண்டாய் ? நீ எவ் வள ·ைழந் க்றாய் ? ஒ
ச்சைபத் தைலவர் தன சேகாதர சேகாதரிகைள ேதவனின்
வார்தை
் தகளின் நிஜத்ற்ள் வநடத்தவில் ைல என் றால் , அவர்
கள் தங் கள் கடைமயில் இந்  விலயிப் பார்கள் , ேம ம்
தங் கள் ெபாப் கைள நிைறேவற்றத் தவயிப் பார்கள் ! உன
ரிதல் ஆழமானதாக இந் த ா ம் அல் ல ேமேலாட் டமாக
இந் த ா ம் , உன ரிதன் அளைவப் ெபாட் ப த்த ாமல் ,
அவைடய வார்தை
் தகைள எப் பப் க்கலாம் , க்கலாம்
என்பைத நீ அந் க் க ேவண்ம் , அவைடய வார்தை
் தக
ளில் நீ அக கவனம் ெச த்த ேவண்ம் , ேம ம் அவற்ைறப்
ப் ப மற்  ம் ப் பதன் க்  யத்  வத்ைதம் அவயத்
ைதம் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . ேதவன் இவ் வள ேப
யிப் பதால் , நீ அவைடய வார்தை
் தகைளப் க்ம ம் க்
காம ம் , அல் ல ேதட யற்க்காம ம் , அல் ல அவைடய
வார்தை
் தகைளக் கைடபிக்காம ம் இந்தால் , அைத ேதவன்
¡தான விவாசம் என்  ெசால் ல யா. நீ ேதவைன நம்
வதால் , நீ அவைடய வார்தை
் தகைளப் க் கம் க் க
ம் , அவைடய வார்தை
் தகைள அபவிக் கம் ேவண்ம் ,
அவைடய வார்தை
் தகளின் ப வாழம் ேவண் ம் . இைத
மட்  ேம ேதவ நம் பிக்ைக என்  அைழக்க ம் ! நீ உன
வாயால் ேதவைன நம் றாய் என்  னால் , அவைடய
வார்தை
் தகளில் எைதம் கைடபிக் க ேவா அல் ல எந் த
யதார்தத
் த்ைதம் உவாக்கேவா யவில் ைல என் றால் , அ
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ேதவைன நம் வ  என்  அைழக் க ப் பவல் ைல. மாறாக,
“பயிைனப் ேபாக்க ேபாஜனத்ைதத் ேதவைதப் ேபான் ற.”
தள உண்ைமநிைலையக் ட தந் த ரிக்க ாமல் அற் ப மான
சாட் யங் கள் , பயனற் ற விஷயங் கள் , மற்  ம் ேமேலாட் ட மான
விஷயங் கைளப் பற் மட்ேம ேபவ: இைவ ேதவன் ேம ள் ள
நம் பிக்ைகைய உள் ளடக்கவில் ைல. ேம ம் ேதவன் ேமல் நம்
பிக்ைக ைவப் பதற் க ானச் சரியான வையப் ரிந்  க்ெகாள்
ளவில் ைல. ஏன் நீ ங் கள் ேதவைடய வார்தை
் தகைள ந் த
வைரப் க்கம் க்கம் ேவண்ம் ? நீ ங் கள் அவைடய
வார்தை
் தகைளப் க்காம ம் , க்காம ம் ெவம் பரேலா
கத்ைத மட்  ம் ேதவ , ேதவன் ேமல் நாம் ைவக் ம் நம்
பிக்ைகயாமா? ேதவைன நம் றவர் எக்கேவண்ய தற்
ப என்ன ெதரிமா? எந் த ப் பாைதயின் ¤லம் ேதவன் ம
ஷைனப் ரணப் பத் றார் ெதரிமா? ேதவைடய வார்த்
ைதையப் க்க ாமல் , க்க ாமல் நீ ங் கள் ரணமாக இக்க
மா? ேதவைடய வார்தை
் தகள் உங் களின் யதார்த்தமாக
ேசைவ ெசய் ய ாமல் அவைடய ராஜ் யத்  ன் நபராகக் கத
மா? ேதவைன நம் வதன் அர்த் த ம் என் ன? ேதவைன
விவாப் பவர்கள் ெவளிப் றத்லாவ சாட் ள் ளவர்களாக
நடந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . எல் லாவற் ற்  ம் ேமலாக ேதவ
ைடய வார்தை
் தகைளக் ைகக்ெகாண்டவர்களாய் இக்க ேவண்
ம் . எவாக இந் த ா ம் அவைடய வார்தை
் தகளிந் 
நீ ங் கள் ஒேபாம் விலச் ெசல் ல யா. ேதவைன அவ,
அவர உள் ேநாக்க ங் கைள நிைறேவற்  வ என அைனத்  ம்
அவர் வார்தை
் தகளின் ¤லம் அைடயப் பன் றன. இனிவம்
நாட் களில் ஒவ் ெவா ேதசம் , இனம் , மதம் , ைறம்
ேதவைடய வார்தை
் தயினால் தந்தரிக்கப் பம் . ேதவன் ேநரி
ைடயாகப் ேபவார், எல் லா ஜனங் கம் ேதவனின் வார்தை
் த
கைளத் தங் கள் கரங் களில் ெகாண்ப் பர். இதன் ¤லம் மக்
லம் பரிரணமாம் . உள் ேளம் , ெவளிேயம் ேதவைடய
வார்தை
் தகள் வமாய் பரம் : மக்லத்தார் ேதவைடய
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வார்தை
் தகைளத் தங் கள் வாயால் ேபவர், ேதவனின் வார்த்
ைதகளின்ப நடப் பர், அவர்கள் உள் ேள ேதவனின் வார்தை
் த
கைள ைவத்ப் பார்கள் , ¡தப் ேபார் உள் ேளம் ெவளிேய
ம் ேதவ வார்தை
் தகக்ள் ¤ழ் யிப் பார்கள் . இவ் விதமாய்
மக்லத்தார் பரிரணப் பத்தப் பவர். ேதவனின் உள் ேநாக்
கங் கைள நிைறேவற் ற விம் ேவார் மற்  ம் அவக் சாட் 
யாக இக்க க் யவர்கள் , ேதவனின் வார்தை
் தகைள அவர்க
ளின் யதார்தத
் மாகக் ெகாண்டவர்கள் ஆவர்.
வார்தை
் தயின் கத்ற் ள் —ேதவனின் ஆயிரவட அரசாட்
க்ள் —·ைழதல் என்ம் ரிைய இன்  நிைறேவற் ற ப் பட்
ள் ள. இதல் ேதவனின் வார்தை
் தகள் பற்ய ஐக்யத்ல்
ஈபட பழக் ெகாள் ங் கள் . ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் ப்
பதா ம் , ப் பதா ம் அபவிப் பதா ம் மட் ேம உங் களால்
ேதவனின் வார்தை
் தகளின் ப வாழ ம் . மற் ற வர்க ைள
நம் பைவக் க நீ ல நைடைற அ பவங் கைள உவாக் க
ேவண்ம் . ேதவனின் வார்தை
் தகளின் யதார்த்த த்ன் ப உன்
னால் வாழ யாவிட் ட ால் , ஒவம் மாற் ற ப் பட மாட் ட ார்
கள் ! ேதவனால் பயன் பத் த ப் பம் அைனவம் ேதவனின்
வார்தை
் தப் ப வாழ ம் . உன் னால் இந் த யதார்த்த த்ைத
உவாக்க யவில் ைல என்றால் மற்  ம் ேதவக் சாட் 
யாக இக் க யவில் ைல என்றால் , பரித்த ஆவியானவர்
உன் னில் ெசயல் படவில் ைல என் பைதம் , நீ ேதவனில் ரணப்
படவில் ைல என்பைதம் இ காட் ற. இேவ ேதவனின்
வார்தை
் தகளின் க்யத் வம் . ேதவனின் வார்தை
் தகக்காகத்
தாகம் ெகாள் ம் இதயத்ைத நீ ெகாண்க்றாயா? ேதவனின்
வார்தை
் தகக்க ாகத் தாகம் ெகாண்ப் பவர்கள் , சத்யத்ற்
காகத் தாகம் ெகாள் றார்கள் , மற் ம் இ ேபான் ற ஜனங் கள்
மட் ேம ேதவனால் ஆர்வக்கப் பறார்கள் . எர்காலத்ல் ,
ேதவன் அைனத்  மதத்னக்ம் அைனத்  இனத்தவக்ம்
ேம ம் பல வார்தை
் தகைளக் வார். அவர் தலாவ உங் கள்
மத்யில் தன ரைலப் ேப, உங் கைளப் பரிரணப் பத் 
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வார், பின் றஜாயினைரச் தந் த ரிக் ம் பயாக அவர்கள்
மத்யில் தன ரைலப் ேபவார். அவைடய வார்தை
் தக
ளின் ¤லம் , அைனவம் உண்ைமேயாம் ற்  மாகம்
நம் பைவக்கப் பவார்கள் . ேதவனின் வார்தை
் தகள் மற் ம் அவ
ரின் ெவளிப் பாகளின் ¤லம் மஷனின் ர்ெகட் ட மனநிைல
ைறற. அவன் மனிதனின் ேதாற்றத்ைதப் ெபறான் , மற்
ம் அவைடய கலகத்தனமான மனநிைல ைறற. இந்த
வார்தை
் தகள் மஷன் ¡ அகாரத் ைதச் ெசயல் பத்  ,
ேதவனின் ெவளிச்சத்ற்ள் மஷைன ஆட்ெகாள் ம் . ேதவன்
தற்ேபாைதய கத்ல் ேமற்ெகாள் ம் ரிையையம் , அவரின்
ரிையயின் ப் ைனகைளம் அவைடய வார்தை
் தகக்
ள் ேள கண்டைடயலாம் . நீ அவரின் வார்தை
் தகைள வாக்க
வில் ைல என்றால் , உனக் எம் ரியா. அவைடய வார்த்
ைதகைள நீ ேய ப் பதன் ¤லம் மற்  ம் ப் பதன் ¤லம் ,
மற் ம் உன சேகாதர சேகாதரிகடம் ஐக்யமாய் இப்
பதன் ¤லம் , நீ ேதவனின் வார்தை
் தகள் பற்ய  அைவப்
ெபவாய் . அப் ேபாதான் உன்னால் அவற்ன் யதார்த்தத்ன்
ப உண்ைமயாக வாழ ம் .

ேதவைடய வார்த்ைதயால்
அைனத்ைதம் அைடந்ட ம்
ெவவ் ேவ காலங் கக் ஏற்றப ேதவன் தம் ைடய வார்த்
ைதகைளப் ேபறார், அவைடய ரிையையச் ெசய் றார்,
ெவவ் ேவ  காலங் களில் அவர் ெவவ் ேவ  வார்தை
் தகைளப்
ேபறார். ேதவன் விகக்க் கட் ப் பவல் ைல, அல் ல
அேத ரிையைய ¡ண்ம் ெசய் வல் ைல, அல் ல கடந்த கால
விஷயங் கக் க ாக ஏக் க ம் ெகாள் வல் ைல. அவேர ேதவன் ,
அவர் எப் ேபாம் யவர், ஒேபாம் பைழயவர் இல் ைல,
அவர் ஒவ் ெவா நாம் ய வார்தை
் தகைளப் ேபறார். நீ
இன் பின்பற் ற ேவண்யைதப் பின்பற் ற ேவண்ம் . இேவ
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மனிதனின் ெபாப் ம் கடைமம் ஆம் . இன் ைறய னத்ல்
நைடைறயான ேதவனின் ெவளிச்சம் மற்ம் வார்தை
் தகைள
ைமயமாகக் ெகாண்  இப் ப  க்  யமானதாம் . ேதவன்
விகக்  க் கட் ப் பபவர் இல் ைல, ேம ம் அவைடய
ஞானத்ைதம் சர்வவல் லைமையம் ெதளிபத் வதற்காகப்
பல் ேவ கண்ேணாட் ட ங் களில் இந்  அவரால் ேபச 
ற. அவர் ஆவியிைடய அல் ல மனிதனிைடய, அல் ல
¤ன் றாவ நபரிைடய கண்ேணாட் டத்ல் ேபறாரா என் ப
க்யமல் ல—ேதவன் எப் ேபாேம ேதவன் தான் , மனிதனின்
கண்ேணாட் டத்ந்  அவர் ேபவதால் நீ அவைர ேதவன்
இல் ைல என் ெசால் ல யா. ெவவ் ேவ கண்ேணாட் டங்
களில் ேதவன் ேபவதன் விைளவாக ல நபர்க ளிைடேய
கத்  க் க ள் உவாள் ளன. அத் த ைகேயாக் ேதவைனப்
பற்  ய அம் இல் ைல, அவைடய ரிையையப் பற்  ய
அம் இல் ைல. ேதவன் எப் ேபாம் ஒேர கண்ேணாட் டத்ல்
ேபயிந்தால் , ேதவைனப் பற் ய விகைள மனிதன் வத்
க்க மாட் டானா? அப் பச் ெசயல் பவதற் மனிதைன ேதவன்
அமக்க மா? எந்தக் கண்ேணாட் டத்ல் ேதவன் ேப
றார் என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , அவ் வா ெசய் ய அவக்
ேநாக் க ங் கள் உள் ளன. ேதவன் எப் ேபாம் ஆவியானவரின்
கண்ேணாட் டத்ேலேய ேபவதாக இந் தால் , உன் னால் அவ
டன் ஐக்யப் பட மா? இவ் வா, ல ேநரங் களில் தம
வார்தை
் தகைள உனக்க் ெகாக்கம் , உன் ைன யதார்த்தத்ற்
ள் வநடத்தம் அவர் ¤ன் றாவ நபைரப் ேபால் ேப
றார். ேதவன் ெசய் ம் அைனத் ேம ெபாத்தமானதாக இக்
ற. க்கமாகச் ெசான் னால் , இைவ அைனத் ம் ேதவனால்
ெசய் யப் பன்றன, இைத நீ சந்ேதக்கக்டா. அவர் ேதவன் ,
ஆகேவ அவர் எந் த கண் ேணாட் டத்  ல் ேபனா ம் அவர்
எப் ேபாம் ேதவனாகேவ இப் பார். இ ஒ மாற் ற யாத
சத்யம் . இப் பிம் அவர் ரிைய ெசய் றார், அவர் இன் ம்
ேதவன் தான், அவைடய சாராம் சம் மாறா! ேப ேதவைன
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கம் ேநத்த ான், ேதவனின் ெசாந் த இதயத்ற்  ப் பிரிய
மான ஒ மனிதனாக இந் த ான், ஆனால் ேதவன் அவைனக்
கர்தத
் ராகேவா அல் ல ஸ்வாகேவா சாட்  அளிக்கவில் ைல,
ஏெனன்றால் ஒ மனிதனின் சாராம் சம் என் னேவா அதான் ,
அ  ஒேபாம் மாற யா. ேதவன் தம ரிையயில்
விகக் க் கட்  ப் பவல் ைல, ஆனால் அவைடய ரி
ையைய பயள் ளதாக்கம் , அவைரக் த்த மனிதனின் அைவ
ஆழப் பத்  வதற்  ம் ெவவ் ேவ ைறகைளப் பிரேயாக்
றார். அவர் ெசய் ம் ரிையயின் ைறகள் ஒவ் ெவான் ம்
மனிதன் அவைர அந்  ெகாள் ள உதற, ேம ம் மனி
தைன பரிரணமாக்வதற்காகேவ உள் ள. அவர் ரிைய ெசய்
வதற்காக எந்த ைறையப் பிரேயாத்தா ம் , ஒவ் ெவான் ம்
மனிதைனக் கட் ெயப் பம் , மனிதைனப் பரிரணப் பத்த
ேம ெசய் ய ப் பற. அவர் ரிைய ெசய்  ம் ைறகளில்
ஒன்றான க நீ ண்ட காலமாக நீ த்ந்தா ம் , இ ேதவன்
¡ள் ள மனிதனின் விவாசத்ைத உப் பத்  வதற் க ாகேவ
ஆம் . இதனால் , உங் கள் இதயத்ல் எந்த சந்ேதகம் இக்
கக் டா. இைவ அைனத்  ம் ேதவனின் ரிையயின் பநி
ைலகள் , நீ ங் கள் அவற்ற் ழ் ப்பயத் தான் ேவண்ம் .
இன்ைறய னத்ல் ேபசப் பவ யதார்தத
் த்ற்ள் ·ைழ
வ ஆம் —அ பரேலாகத்ற்  ஏவம் அல் ல, அல் ல
ராஜாக்களாக ஆட்  ெசய் வ ம் அல் ல; ேபசப் பவெதல் லாம்
யதார்த்த த்ற் ள் ·ைழவைதத் ெதாடர்வ தான் . இைதவிடத்
ெதாடர்ந் ய வதற் நைடைறயில் ேவ எம் இல் ைல,
ேம ம் அரசர்களாக ஆட்  ெசய் வ  பற்  ேபவ நைட
ைறக் ரியல் ைல. மனிதக்த் ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம்
என் ற ஆர்வ ம் அகம் உண் , இன் ம் அவன் தன மதக்
கத்  க்கைளக் ெகாண்ேட ேதவனின் ரிையைய அளவி
றான் . ேதவ ைடய அேநக ரிைய ெசய் ம் ைறகைள
அபவித்த மனிதக் ேதவனின் ரிைய த்  இன் ம்
ெதரியா, இன்ம் அகைளம் அசயங் கைளம் ேத
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றான், ேதவனின் வார்தை
் தகள் நிைறேவற் ற ப் பட் ள் ளனவா
என் பார்க் க இன் ம் ேதறான் . இ கப் ெபரிய அ
யாைம அல் லவா? ேதவனின் வார்தை
் தகள் நிைறேவற் ற ப் ப
டாமல் , நீ இன் ம் அவைர ேதவன் என்  நம் வாயா?
இன், சைபயிக்ம் இேபான் ற பலர் அகைளம்
அசயங் கைளம் காணக் காத்  க்  றார்க ள் . ேதவ ைடய
வார்தை
் தகள் நிைறேவற் றப் பட் டால் , அவர்கள் அவைர ேதவன்
என் ம் ேதவைடய வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் படாவிட் டால் ,
அவர் ேதவன் அல் ல என்ம் றார்கள் . அப் பயானால் , நீ
அவைடய வார்தை
் தகள் நிைறேவற் ற ப் பவதாேலா அல் ல
அவர் ேதவன்தான் என்பதாேலா ேதவைன விவாக்றாயா?
ேதவைன விவாப் பைதப் பற் ய மனிதனின் பார்ைவ சரி
யாக இக் க ேவண்ம் ! ேதவனின் வார்தை
் தகள் நிைறேவற்
றப் படவில் ைல என் பைத நீ காªம் ேபா, நீ விலச் ெசன்
விறாய் . இ ேதவன் ¡தான விவாசமா? நீ ேதவைன
விவாக்ம் ேபா, எல் லாவற்ைறம் ேதவைடய இரக்கத்
ற் விட் விட ேவண்ம் , ேதவைடய எல் லா ரிையக்ம்
ழ் ப் பய ேவண் ம் . பைழய ஏற் ப ாட் ல் ேதவன் அேநக
வார்தை
் தகைளப் ேபள் ளார். அவற்  ல் நிைறேவயல்
எைத உங் கள் கண்கள் கண் ட? நீ அைதக் காணாதபயால்
ேயேகாவா உண்ைமயான ேதவன் அல் ல என் நீ ெசால் ல 
மா? அேநக வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் பட் ந்தா ம் , மனி
தனிடம் சத்யம் இல் ைல என்பதா ம் எைதம் ரிந்  ெகாள்
ளாதவன் என் பதா ம் , மனிதனால் அைத ெதளிவாகப் பார்க்க
இயலா. லர் ேதவனின் வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் படவில் ைல
என்  எண்ªம் ேபா தப் பிேயாவிட விம் றார்கள் . அைத
யற் ெசய் . உன்னால் தப் பிேயாவிட மா என்  பார்.
தப் பிேயாயிந்தா ம் , இன் ம் நீ ம் ப வவாய் . ேதவன்
தம் ைடய வார்தை
் தயால் உன் ைனக் கட் ப் பத் றார்,
நீ ேதவ டய சைபையம் ேதவ ைடய வார்தை
் தையம்
விட் விட் டால் , நீ வாழந் ட வ எம் உனக் இக்கா.
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இைத நீ நம் பவில் ைல என்றால் , அைத நீ ேய யற்  ெசய் —
நீ ெவளிேயவிடலாம் என்  நிைனக் றாயா? ேதவைடய
ஆவியானவர் உன்ைனக் கட் ப் பத் றார். உன் னால் ெவளி
ேயவிட யா. இ ேதவனின் ஒ நிர்வ ாகக் கட் டைள!
லர் யற் ெசய் ய விம் பினால் , அவர்களால் ம் ! இந்த
நபர் ேதவன் அல் ல, எனேவ அவக் எராக ஒ பாவத்ைதச்
ெசய்  அவர் என்ன ெசய் றார் என்  பார்ப்ேபாம் என் 
நீ ெசால் றாய் . ஒேவைள, உன்ைடய மாம் ச சரீ ரம் சாகா
க் கலாம் மற்  ம் உன்னால் உண்ணம் உத்க் ெகாள் ள
ம் யலாம் , ஆனால் மனதளவில் அ தாங் க யாததாக
இக்ம் . நீ மன அத்தத்ைதம் ேவதைனையம் உணர்வாய் .
ேவ எம் கம் ேவதைனயாக இக்கா. மனிதனால் மன
ேவதைனையம் பாழாக்தைலம் தாங் க் ெகாள் ள யா.
ஒேவைள உன் னால் மாம் சத்ன் ேவதைனையத் தாங் க் ெகாள் ள
யலாம் , ஆனால் மன அத் த த்ைதம் , நீ த் த ேவதைன
ையம் உன் னால் ற்  மாகத் தாங் க் ெகாள் ள இயலா.
இன் , லர் எர்ம ைறயானவர்க ளாக மாவிறார்க ள் ,
ஏெனன் றால் அவர்கள் எந்த அகைளம் அசயங் கைளம்
காªம் றைனப் ெபற் க் கவில் ைல, ஆனா ம் எவ் வள
எர்மைறயானவர்களாக மானா ம் யாம் தப் பி ஓப் ேபாகத்
ணிவல் ைல, ஏெனன் றால் ேதவன் மனிதைன அவைடய
வார்தை
் தயால் கட் ப் பத்  றார். உண்ைமகளின் வைக
இல் ைல என்றா ம் , இன் ம் யாரா ம் தப் ப ி ஓட யா.
இைவ ேதவைடய ெசயல் கள் இல் ைலயா? ேதவன் மனித
க் வைன வழங் வதற்காக இன் க் வந் ள் ளார்.
ஜனங் கள் கற் ப ைன ெசய் வ ைதப் ேபால, ேதவக் ம் மனித
க்ம் இைடயில் ஒ அைமயான உறைவ உ ெசய் வதற்
காக அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண்பிப் பதன்
¤லம் அவர் உன் னிடம் நயந்  ேப மயக்வல் ைல. வாழ் க்
ைகயில் கவனம் ெச த்தாமல் , அதற்ப் பலாக ேதவைடய
அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண்பிப் பல் கவனம்
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ெச த் பவர்கள் அைனவம் பரிேசயர்கள் ! இேயைவ 
ைவயில் அைறந் தவர்கள் பரிேசயர்கள் தான் . ேதவைன விவா
ப் பதற்கான உன் ய கத்ன் ப ேதவைன நீ அளவிறாய்
என்பதா ம் , அவைடய வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் பவதால்
ேதவைன விவாக் கம் , நிைறேவற் ற ப் படாத ேபா சந்ேத
கப் பவம் , ேதவக் எராக அவறாகப் ேபசம் ெசய்
தால் , நீ அவைரச்  ைவயில் அைறயவில் ைலயா? இ 
ேபான்றவர்கள் தங் கள் கடைமகைள அலட் யம் ெசய் றார்கள் ,
ேபராைசடன் ஆ தல் மழ் ச
் யைடறார்கள் !
ஒறம் , மனிதனின் கப் ெபரிய பிரச்சைன என் னெவன்
றால் , அவக் ேதவனின் ரிையையக் த் த் ெதரியா.
மனிதனின் அªைற மப் பிற்ரிய ஒன் றல் ல என் றா ம் ,
அ சந்ேதகத்ற்  ரிய ஒன் றாம் . மனிதன் மக் கம் மாட்
டான், ஆனால் அவன் ைமயாக ஒப் க்ெகாள் ளம் மாட்
டான். ேதவனின் ரிையையப் பற்  ஜனங் கக் ைம
யான அ இந்தால் , அவர்கள் விலச் ெசல் ல மாட் டார்கள் .
மற் ெறா பிரச் ைன என் னெவன் றால் , மனிதக் யதார்த்
தத்ைதப் பற் ெதரியா. இன், ேதவைடய வார்தை
் தேயா
தான் ஒவ் ெவா நபம் ஐக்யப் பட் ள் ளனர். உண்ைமயில் ,
அகைளம் அசயங் கைளம் பார்ப் பைதப் பற்  எர்
காலத்  ல் நீ நிைனக் க க்  டா. நான் உனக்  த் ெதளிவாகச்
ெசால் ேறன். தற்ேபாைதய கட் டத்ல் , நீ ட ேதவனின் வார்த்
ைதகைளப் பார்க
் ம் றன் ெகாண்டவன், எந்த உண்ைமகம்
இல் ைல என்றா ம் , ேதவனின் வன் இன் ம் மனிதக்ள்
ரிைய ெசய் ய லாம் . இந் த க் ரிையேய ஆயிரம் வட அர
சாட் யின் க்யக் ரிையயாம் , ேம ம் இந்தக் ரிையைய
உன்னால் உணர யாவிட் டால் , நீ பலவீனமைடந்  கவிழ் ந்
விவாய் . ேசாதைனகக் மத்யில் நீ இறங் வாய் , இன்
ம் ேவதைனயான என் னெவன் றால் , சாத்தானால் ைறபி
க் க ப் பவாய் . க்  யமாக ேதவன் தம் ைடய வார்தை
் தக
ைளப் ேபவதற்  க்  வந் ள் ளார். நீ ஐக்  யப் பவ 
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ேதவ ைடய வார்தை
் தடேன, நீ பார்ப் ப  ேதவ ைடய
வார்தை
் தேய, நீ ேகட் ப  ேதவைடய வார்தை
் தேய, நீ கைடப்
பிப் ப ேதவைடய வார்தை
் தேய, நீ அபவிப் ப ேதவ
ைடய வார்தை
் தேய, ேதவைடய இந் த மவானவர்
மனிதைன பரிரணமாக் க இந் த வார்தை
் தைய க்  யமாக
பயன் பத் றார். அவர் அகைளம் அசயங் கைளம்
காட் வல் ைல, ப் பாகக் கடந்த காலத்ல் இேய ெசய் த
ரிையையச் ெசய் யவல் ைல. அவர்கள் ேதவனாயிந் தா ம் ,
மற்  ம் இவம் மாம் சமாக இந் த ா ம் , அவர்க ைடய
ஊயங் கள் ஒன்றல் ல. இேய வந்தேபா, அவம் ேதவனின்
ரிையயின் ஒ பையச் ெசய் தார் மற்ம் ல வார்தை
் தக
ைளம் ேபனார். ஆனால் அவர் நிைறேவற்ய க்யமான
ரிைய என்ன?  ைவயில் அைறயப் பட் டேத அவர் க்ய
மாக சாத்த ரிைய ஆம் .  ைவயில் அைறயப் பம் ரி
ையைய நிைறேவற் ற ம் , எல் லா மனிதர்கைளம் இரட்  ப் ப
தற்  ம் அவர் பாவள் ள மாம் சத்  ன் சாயலானார், ேம ம்
 மக் லத்  ன் பாவங் கக் க ாகம் அவர் பாவநிவார
ணபயானார். அவர் நிைறேவற்  ய க்  யமான ரிைய
இதான். இயில் , பின் னர் வந்தவர்கைள வநடத்த  ைவ
யின் பாைதைய அவர் ெகாத் த ார். தன் ைமயாக, இேய
வந் தேபா ¡ட் பின் ரிையைய க் க ேவண் ம் . அவர்
எல் லா மனிதர்கைளம் ¡ட்  , பரேலாகராஜ் யத்  ன் விேச
ஷத்ைத மனிதனிடம் ெகாண் வந்தார், ேம ம் , அவர் பரேலா
கராஜ் யத்ற்கான பாைதைய ெவளிப் பத்னார். இதன் காரண
மாக, பின்னர் வந்த அைனவம் , “நாம்  ைவயின் பாைதயில்
நடக்க ேவண்ம் ,  ைவக்காக நம் ைம யாகம் ெசய் ய ேவண்
ம் ” என் னார்கள் . நிச்சயமாக, ஆரம் பத்ல் , இேயம்
ேவ ல ரிையகைளச் ெசய் த ார், மனிதைன மனந் ம் பச்
ெசய் ய ம் , தன பாவங் கைள அக்ைகயிடச் ெசய் ய ம் ல
வார்தை
் தகைளப் ேபனார். ஆனால்  ைவயில் அைறயப்
பவேத இன்ம் அவைடய ஊயமாக இந் த , அவர்
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தம் வைய பிரசங் க்க ெசலவிட் ட ¤ன் றைர வடங் கம் ,
பின்னர் வந் த  ைவயில் அைறயப் பவதற் க ான ன் ேனற்
பாடாக இந் தன. இேய பல ைற ெஜபித்த ம்  ைவ
யில் அைறயப் பவதற் க ாகேவ. அவர் வாழ் ந் த ஒ சாதாரண
மனிதனின் வாழ் க்ைகம் , அவர் யில் வாழ் ந் த ப் பத் 
¤ன்றைர ஆண்கம் தன்ைமயாக  ைவயில் அைறயப்
பம் ரிையையச் ெசய்  ப் பதற்காகேவ. இந்த ரிையைய
ேமற் ெகாள் ள அைவ அவக் பலம் ெகாப் பதாக இந்தன,
இதன் விைளவாக  ைவயில் அைறயப் பவைத ேதவன்
அவரிடம் ஒப் பைடத்தார். இன் மவான ேதவன் எந்தக்
ரிையைய நிைறேவற்வார்? தன் ைமயாக “மாம் சத்ல் ேதான்
ம் வார்தை
் தயின் ” ரிையைய நிைற ெசய் வ தற் க ாகம் ,
வார்தை
் தையப் பயன் பத் மனிதைன பரிரணமாக்வதற்
ம் , வார்தை
் தயால் நடத்த ப் பவைதம் வார்தை
் தயால் ெசம்
ைமப் பத்  வைதம் மனிதைன ஏற்  க்ெகாள் ம் ப ெசய்
யம் , இன், ேதவன் மாம் சமானார். அவைடய வார்தை
் த
களில் அவர் உன்ைன ஆகாரத்ைதப் ெபறம் வைனப் ெபற
ம் ெசய்  றார். அவைடய வார்தை
் தகளில் நீ அவைடய
ரிையகைளம் ெசயல் கைளம் காணலாம் . உன் ைன ட் க்
கம் த்கரிக்கம் ேதவன் இந்த வார்தை
் தையப் பயன் பத்
றார், இதனால் , நீ கஷ் டங் கைள அபவித்த ால் , அம்
ேதவ ைடய வார்தை
் தயினாேலேய ஆம் . இன் , ேதவன்
உண்ைமகளால் அல் ல, வார்தை
் தகளால் ரிைய ெசய் றார்.
அவைடய வார்தை
் த உன் ¡ வந்த பின் னேர பரித்த ஆவி
யானவர் உனக்ள் ரிைய ெசய்  உன் ைன வைய அ
பவிக்கேவா அல் ல இனிைமயாக உணரேவா ெசய் ய ம் .
ேதவைடய வார்தை
் த மட்  ேம உன்ைன யதார்த்த த்ற் ள்
ெகாண் வர ம் , ேம ம் ேதவைடய வார்தை
் தயால்
மட் ேம உன்ைன பரிரணமாக்க ம் . எனேவ, ைறந்தபட்
சம் நீ இைதப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் , கைட நாட் களில்
ேதவனால் ெசய் ய ப் பம் ரிைய என்ப தன் ைமயாக ஒவ்
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ெவா நபைரம் பரிரணமாக்வதற்  ம் மனிதைன வந
டத்  வதற்  ம் அவைடய வார்தை
் தையப் பயன் பத்  வேத
ஆம் . அவர் ெசய்  ம் எல் லா ரிையகம் வார்தை
் தயின்
¤லேம ெசய் ய ப் பன்றன. உன் ைனச் ட் க் க அவர் உண்
ைமகைளப் பயன்பத் வல் ைல. லர் ேதவைன எர்க
் ம்
ேநரங் கம் உண். ேதவன் உனக் ந்த அெசௗகரியத்ைத
ஏற் ப த்  வல் ைல, உன் சரீ ர ம் ட் க் க ப் பவல் ைல, நீ
கஷ்டங் கைள அபவிப் பல் ைல. ஆனால் அவைடய வார்த்ைத
உன் ¡ வந்  , உன்ைனச் த்கரித்தடன், அைத உன் னால்
தாங் க யா. அ அப் பயல் லவா? ஊயம் ெசய் பவர்க
ளின் காலத்ல் , மனிதைன பாதாளக்க்ள் தள் ம் ப ேதவன்
ெசான்னார். மனிதன் உண்ைமயில் பாதாளக்க் வந்தானா?
மனிதைனச் த்  கரிக் க வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்  வதன்
¤லம் மட்ேம, மனிதன் பாதாளக்க்ள் ·ைழந்தான். ஆகேவ,
கைட நாட் க ளில் , ேதவன் மாம் சமாம் ேபா, எல் லாவற்
ைறம் நிைறேவற் ற ம் எல் லாவற் ைறம் ெதளிபத்  ம்
அவர் க் யமாக வார்தை
் தையப் பயன் பத்  றார். அவ
ைடய வார்தை
் தகளில் மட் ேம அவர் என் னவாக இக்றார்
என்  பார்க்க ம் . அவைடய வார்தை
் தகளில் தான் அவர்
ேதவன் என்பைத நீ காண ம் . மவான ேதவன் க்
வம் ேபா, அவர் வார்தை
் தகைளப் ேபவைதத் தவிர ேவ
எந் த க் ரிையம் ெசய் வல் ைல. இதனால் உண் ைமகள்
ேதைவயில் ைல. வார்தை
் தகேள ேபாமானதாம் . இ ஏெனன்
றால் , அவர், மனிதன் தம் ைடய வல் லைமையம் ேமலாக்
கத்ைதம் அவைடய வார்தை
் தகளில் காண அமக்கம் ,
மனிதைன அவர் தம் ைம எப் ப தாழ் ைமடன் மைறக்றார்
என்பைத அவர வார்தை
் தகளில் காண அமக்கம் , மனி
தன் தன் வார்தை
் தகைள வமாக அந்  ெகாள் ள அ
மக் கம் , க்  யமாக இந் த க் ரிையையச் ெசய் ய வந்  ள்
ளார். அவரிடம் உள் ள அைனத்  ம் , அவர் என் னவாக இக்
றார் என்பம் அவைடய வார்தை
் தகளிேலேய உள் ளன. அவ
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ைடய ஞானம் அசயம் அவைடய வார்தை
் தகளிேலேய
உள் ளன. நீ இல் , ேதவன் தம் ைடய வார்தை
் தகைளப் பல
ைறகளில் ேபவைதக் காண ம் . இந்தக் காலப் பயில்
ேதவனின் ெபம் பாலான ரிையகள் மனிதைன வநடத்தல் ,
ெவளிப் பத்தல் மற்ம் ைகயாள் வ  ஆம் . அவர் ஒ நபைர
எளில் சபிப் பல் ைல, அவர் அவ் வா ெசய்  ம் ேபா ட,
அவர் வார்தை
் தயின் ¤லம் தான் அவர்கைளச் சபிக்றார். ஆகேவ,
ேதவன் மாம் சமாய இந்தக் காலத்ல் , ேதவன் ேநாற் றவர்க
ைளக் ணப் பத்  வைதம் , ேபய் க ைள ¡ண் ம் ரத்  வ
ைதம் பார்க்க யற் க்க ா¥ர்கள் , ெதாடர்ந்  அைடயாளங் க
ைளத் ேதவைத நித்ங் கள் . அதற் எந்த அர்தத
் ம் இல் ைல!
அந்த அகளால் மனிதைனப் பரிரணப் பத்த யா!
ெதளிவாகப் ேபேவாமானால் , இன், மாம் சத்ன் உண்ைம
யான ேதவன் தாேம ெசயல் பவல் ைல. அவர் ேபச மட்
ேம ெசய் றார். இேவ சத்யம் ! அவர் உன் ைனப் பரிர
ணமாக்வதற்  வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்  றார், ேம ம்
உன் ைன ேபா°ப் பதற்ம் உனக்த் தண்ணீர ் பாய் சச
் ம் வார்த்
ைதகைளப் பயன்பத்றார். அவர் ரிைய ெசய் யம் வார்த்
ைதகைளப் பயன் பத்  றார், ேம ம் அவைடய யதார்த்
தத்ைத உங் கக் த் ெதரியப் பத்த அவர் உண்ைமகக் ப்
பலாக வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் றார். ேதவனின் இந்த
ரிையயின் ைறைய நீ உணரக்யவனாக இந்தால் , எர்
மைறயாக இப் ப கனம் . எர்ம ைறயான விஷயங் களில்
கவனம் ெச த்  வதற்  ப் பலாக, நீ ேநர்ம ைறயானவற்  ல்
மட் ேம கவனம் ெச த் த ேவண் ம் அதாவ , ேதவனின்
வார்தை
் தகள் நிைறேவற் ற ப் பமா இல் ைலயா என் பைதப்
ெபாட் பத் த ாமல் , அல் ல உண்ைமகளின் வைக இக்
றதா இல் ைலயா என் பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , ேதவன் மனி
தைன அவைடய வார்தை
் தகளிந்  வாழ் கை
் கையப் ெபற
ைவக்றார், இ எல் லா அகளி ம் கப் ெபரிய. இன் ம்
அகமாக, இ ஒ மக்க யாத உண்ைமயாம் . ேதவைன
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அந்  ெகாள் வதற் க ான றந் த சான்  இவாம் , ேம ம்
இ அகைள விட ெபரிய அயாம் . இந் த வார்த்
ைதகளால் மட் ேம மனிதைனப் பரிரணப் பத்த ம் .
ராஜ் யத்ன் காலம் ெதாடங் யடன் , ேதவன் தம் ைடய
வார்தை
் தகைள ெவளியிடத் ெதாடங் னார். எர்காலத்ல் , பப்
பயாக இந்த வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் பம் , அந்த ேநரத்ல்
மனிதன் வக்ள் வளவான். ேதவன் இந் த வார்தை
் தைய
மனிதனின் ர்ேகடான மனநிைலைய ெவளிப் பத்தப் பயன் ப
த்  வ கம் உண்ைமயான, ேம ம் கம் அவய
மான, ேம ம் மனிதனின் விவாசத்ைதப் பரிரணப் பத்
வதற் க ான தன ரிையைய அவர் ெசய் வ தற்  வார்தை
் த
ையத் தவிர ேவ எைதம் பயன் பத்  வல் ைல, ஏெனன்
றால் இன் வார்தை
் தயின் காலம் , மற்ம் மனிதனின் விவாசம் ,
¥ர்மானம் மற்ம் ஒத்ைழப்  அதற்த் ேதைவ. மவான
ேதவனின் கைட நாட் களின் ரிைய மனிதக் ஊயம்
ெசய் வதற்  ம் வழங் வதற்  ம் அவைடய வார்தை
் தையப்
பயன்பத்வதாம் . மவான ேதவன் அவைடய வார்த்
ைதகைளப் ேபய பின் னர்த ான் அைவ நிைறேவற் ற ப் படத்
ெதாடங் ம் . அவர் ேபம் காலத்ல் , அவைடய வார்தை
் தகள்
நிைறேவற்றப் படவில் ைல, ஏெனன் றால் அவர் மாம் சத்ன் கட்
டத்ல் இக்ம் ேபா, அவைடய வார்தை
் தகள் நிைறேவற்
றப் பட யா. ேதவன் மாம் சமானவேர, ஆவியானவர் அல் ல
என்பைத மனிதன் காªம் ப இ நிகழ் ற. இதனால் மனி
தன் ேதவனின் யதார்தத
் த்ைத தன் கண்களால் பார்க்க ம் .
அவைடய ரிைய ந்த நாளில் , யில் அவரால் ேபசப் பட
ேவண்ய அைனத்  வார்தை
் தகம் ேபசப் பட் விட் டேபா,
அவைடய வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் படத் ெதாடங் ம் . இப்
ேபா ேதவனின் வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் பவதற்கான காலம்
அல் ல, ஏெனன் றால் அவர் இன் ம் தம் ைடய வார்தை
் தக
ைளப் ேப த்க்கவில் ைல. ஆகேவ, ேதவன் தம் ைடய
வார்த்ைதகைள இன்ம் யில் ேபறார் என்பைத நீ காªம்
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ேபா, அவைடய வார்தை
் தகளின் நிைறேவ த க் க ாகக்
காத்க்க ேவண்டாம் . ேதவன் தம் ைடய வார்தை
் தகைளப்
ேபவைத நித்ம் ேபா, யில் அவைடய ரிைய க்
கப் பட் க் ம் ேபாதான் அவைடய வார்தை
் தகள் நிைற
ேவற் ற ப் படத் ெதாடங் ம் . அவர் யில் ேபம் வார்தை
் தக
ளில் , ஒ பக்க த்ல் வாழ் க்ைகயின் ஏற் ப ாம் , மற் ெறா பக்
கத்  ல் , வரவிக் ம் காரியங் களின் ¥ர்க் க தரிசனம் , ெசய்
யப் படவிக்ம் காரியங் கள் மற்ம் இன் ம் நிைறேவற்றப் பட
ேவண்ய காரியங் கள் , ஆய ¥ர்க்கதரிசனம் உள் ள. இேய
வின் வார்தை
் தகளி ம் ¥ர்க்க தரிசனம் இந் த . ஒ பக்க த்
ல் , அவர் வைன வழங் னார், மற் ெறா பக்க த்ல் அவர்
¥ர்க்க தரிசனம் உைரத்த ார். இன் , ஒேர ேநரத்ல் வார்தை
் தக
ைளம் உண்ைமகைளம் நிைறேவற்  வதற் க ான ேபச் எ
ம் இல் ைல, ஏெனன்றால் மனிதன் தன் கண்களால் காணக்
யவற்  க்  ம் ேதவனால் ெசய் யப் பவனவற்  ற்  ம் ஒ
கப் ெபரிய வித்யாசம் உள் ள. ேதவனின் ரிைய க்
கப் பட் டம் , அவைடய வார்தை
் தகள் நிைறேவற் ற ப் பம் ,
வார்தை
் தகக் ப் பிற உண்ைமகள் வம் என்  மட்  ேம
ற ம் . கைட நாட் களில் , மவான ேதவன் யில்
வார்தை
் தயின் ஊயத்ைதச் ெசய் றார், ேம ம் வார்தை
் தயின்
ஊயத்ைதச் ெசய் வல் , அவர் வார்தை
் தகைள மட் ேம ேப
றார், மற்ற காரியங் களில் அக்கைற காட் வல் ைல. ேதவனின்
ரிைய மாயம் , அவைடய வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் படத்
ெதாடங் ம் . இன், உன்ைன பரிரணப் பத்வதற் தல்
வார்தை
் தகள் பயன்பத்த ப் பன்றன. அவர்  பிரபஞ் சத்
 ம் மைம ெபம் ேபா, அவைடய ரிைய ைமய
ைடம் . ேபசப் பட ேவண்ய அைனத்  வார்தை
் தகம் ேபசப்
பட் க் ம் , எல் லா வார்தை
் தகம் உண்ைமகளாக மாயி
க் ம் . மக்லம் அவைர அந்  ெகாள் ம் ப, இதன் ¤
லம் மக்லம் அவர் என் றால் என் ன என் பைதக் காணம் ,
அவைடய ஞானத்ைதம் , அவைடய வார்தை
் தயிக் ம்
301

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

அவைடய அசயமான ெசயல் கைளெயல் லாம் காணம் ,
ேதவன் கைட நாட் களில் இந் த வார்தை
் தயின் ஊயத்ைதச்
ெசய் ய க் வந் க்றார். ராஜ் யத்ன் காலத்ன் ேபா,
ேதவன் க் யமாக  மக்லத்ைதம் ெஜயங் ெகாள் ள
இந் த வார்தை
் தையப் பயன் பத்  றார். எர்க ாலத்ல் , அவ
ைடய வார்தை
் த ஒவ் ெவா மதம் , ைற, ேதசம் மற்  ம்
சைபப் பிரிவினரின் ¡ம் வம் . ேதவன் இந் த வார்தை
் தைய
ெஜயங் ெகாள் வதற்காகப் பயன்பத், அவைடய வார்தை
் த
அகாரத்ைதம் வல் லைமையம் ெகாண் ள் ள என் பைத
எல் லா மனிதர்கைளம் காணச் ெசய் றார். எனேவ இன்  நீ ங்
கள் ேதவைடய வார்தை
் தைய மட் ேம எர்ெகாள் ³ர்கள் .
இந் த க் காலத்ல் ேதவன் ேபம் வார்தை
் தகள் நியாயப் பி
ரமாண காலத்  ன் ேபா ேபசப் பட் ட வார்தை
் தகளிந் 
ேவபன்றன, ஆகேவ, அைவ ைபயின் காலத்ன் ேபா
ேபசப் பட் ட வார்தை
் தகளிந்  ேவ பன் றன. ைப
யின் காலத்  ல் , ேதவன் வார்தை
் தயின் ரிையையச் ெசய் ய
வில் ைல, ஆனால் மனிதலத்ைத இரட்  ப் பதற் க ாக  ைவ
யில் அைறயப் பவைத மட் ேம விவரித் த ார். இேய ஏன்
 ைவயில் அைறயப் பட ேவண்ம் என் பைதம் , அவர் 
ைவயில் பட் ட ன் பத்ைதம் , ேதவக்காக மனிதன் எவ் வா
 ைவயில் அைறயப் பட ேவண்ம் என் பைதம் மட்  ேம
ேவதாகமம் விவரிக்ற. அந்தக் காலத்ல் , ேதவனால் ெசய்
யப் பட் ட அைனத்  க் ரிையகம்  ைவயில் அைறயப் ப
வைதேய ைமயமாகக் ெகாண்ந் தன. ராஜ் யத் ன் காலத்
ன் ேபா, மவான ேதவன் தன் ைன விவாக்ற அைன
வைரம் ெஜயங் ெகாள் ள வார்தை
் தகைளப் ேபறார். இ
“மாம் சத்ல் ேதான்ம் வார்தை
் த”. இந்தக் ரிையையச் ெசய் ய
ேதவன் கைட நாட் களில் வந் ள் ளார், அதாவ, மாம் சத்ல்
ேதான்ம் வார்தை
் தயின் உண்ைமயான க்யத்வத்ைத நிைற
ேவற்  ட அவர் வந்  ள் ளார். அவர் வார்தை
் தகைள மட்  ேம
ேபறார், உண்ைமகளின் வைக அரிதானதாக உள் ள. இ
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மாம் சத்ல் ேதான் ம் வார்தை
் தயின் சாராம் சமாம் , ேம ம்
மவான ேதவன் அவைடய வார்தை
் தகைளப் ேபம்
ேபா, இ மாம் சத்ல் உள் ள வார்தை
் தயின் ேதாற்றம் , மற்ம்
மாம் சத்  ற்  ள் வம் வார்தை
் தயாக இக்  ற. “ஆயிேல
வார்தை
் த இந்த, அந்த வார்தை
் த ேதவனிடத்ந்த, அந்த
வார்தை
் த ேதவனாயிந்த , அந்த வார்தை
் த மாம் சமாய.”
இ (மாம் சத்ல் வார்தை
் தயின் ேதாற் றத்ன் ரிைய) ேதவன்
கைட நாட்களில் நிைறேவற்ம் ரிைய, இ அவைடய 
நிர்வாகத் ட் டத்ன் இ அத்யாயமாம் , எனேவ ேதவன்
க் வந்  அவைடய வார்தை
் தகைள மாம் சத்ல் ெவளிப்
பத்த ேவண்ம் . அ இன்  ெசய் ய ப் பற, அ எர்
காலத்ல் ெசய் ய ப் பம் , ேதவனால் நிைறேவற் ற ப் பம் , மனி
தனின் இ இலக் , இரட் க் க ப் பவார்கள் , அக் க ப் ப
வார்கள் மற்ம் இேபான்ற இயில் நிைறேவற்றப் பட ேவண்
ய இந்தக் ரிையகள் எல் லாம் ெதளிவாகக் றப் பட் ள் ளன,
ேம ம் அைவ மாம் சத்ல் ேதான்ம் வார்தை
் தயின் உண்ைம
யான க்யத்வத்ைத நிைறேவற்வதற்காகேவ ஆம் . ன் னர்
ெவளியிடப் பட் ட நிர்வ ாக ஆைணகள் மற்  ம் அைமப் ச்ச ட்
டம் , அக்க ப் பட இப் பவர்கள் , இைளபாத க்ள் பிரேவ
க்கப் ேபாறவர்கள் —இந் த வார்தை
் தகள் அைனத் ம் நிைற
ேவற் ற ப் பட ேவண்ம் . இதான் கைட நாட் களில் ம
வான ேதவனால் பிரதானமாக நிைறேவற் ற ப் பம் ரிைய
ஆம் . ேதவனால் ன் க்கப் பட் டவர்கள் எங்  இக்றார்
கள் , ன்க்கப் பட் டாதவர்கள் எங்  இக்றார்கள் , அவ
ைடய ஜனங் கம் மாரர்கம் எவ் வா வைகப் பத் த ப் ப
வார்கள் , இஸ் ேர க் என் ன நடக் ம் , எப் க் என் ன
நடக் ம் , எர்க ாலத்  ல் , இந் த வார்தை
் தகள் ஒவ் ெவான் ம்
நிைறேவற் ற ப் பம் . ேதவனின் ரிையயின் ேவகம் ரிதப் ப
த் ற. ஒவ் ெவா காலத் ம் என்ன ெசய் யப் பட ேவண்
ம் , கைட நாட் களில் மவான ேதவன் ெசய் ய ேவண்
யைவ, ெசய் ய ப் பட ேவண்ய அவைடய ஊயம் , இந் த
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வார்தை
் தைய மனிதக் ெவளிப் பத் வதற்கான வைற
யாக ேதவன் பயன்பத்  றார் மற்  ம் இந் த வார்தை
் தகள்
அைனத்  ம் மாம் சத்  ல் ேதான் ம் வார்தை
் தயின் உண்ைம
யான க்யத்வத்ைத நிைறேவற்வதற்காம் .
“அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் கைளம் பார்ப் பல் கவ
னம் ெச த்பவர்கள் அைனவம் ைகவிடப் பவார்கள் . அவர்
கள் பரிரணர்களாக ஆக்க ப் பபவர்கள் அல் ல”, என்  நான்
ன் யிக் ேறன் . நான் அேநக வார்தை
் தகைளப் ேப
யிக்ேறன், ஆனா ம் மனிதக் இந்த ரிையையப் பற்
தள அம் இல் ைல, ேம ம் , இந் த இடத் ற்  வந் த
ேபாம் , ஜனங் கள் அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் கைளம்
ேகட் றார்கள் . ேதவன் ¡தான உன் விவாசம் , அைடயாளங் கள்
மற்  ம் அற்  தங் கைளத் ேதவைதத் தவிர ேவெறான் ல்
ைலயா, அல் ல வைனப் ெபவதற்காகவா? இேயம் பல
வார்தை
் தகைளப் ேபனார், அவற்  ல் ல இன் ம் நிைற
ேவற்றப் படவில் ைல. இேய ேதவன் இல் ைல என்  நீ ெசால் ல
மா? அவர் ஸ்  என் ம் ேதவனின் ேநசமாரன்
என் ம் ேதவன் சாட்  ெகாத்தார். இைத நீ மக்க மா?
இன் , ேதவன் வார்தை
் தகைள மட் ேம ேபறார், இைத
நீ ைமயாக அயவில் ைல என் றால் , நீ உயாக நிற் க
யா. அவர் ேதவன் என்பதால் நீ அவைர விவாக் 
றாயா, அல் ல அவைடய வார்தை
் தகள் நிைறேவற் ற ப் ப
ன் றனவா இல் ைலயா என்பைத அப் பைடயாகக் ெகாண்
அவைர விவாக்றாயா? நீ அைடயாளங் கைளம் அற் தங்
கைளம் விவாக் றாயா, அல் ல ேதவைன விவாக் 
றாயா? இன், அவர் அைடயாளங் கைளம் அற் தங் கைளம்
காட் டவில் ைல. அவர் உண்ைமயில் ேதவனா? அவர் ேபம் வார்த்
ைதகள் நிைறேவற்றப் படவில் ைல என்றால் , அவர் உண்ைமயில்
ேதவனா? அவர் ேபம் வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் பமா இல்
ைலயா என்பதன் ¤லம் ேதவனின் சாராம் சம் ¥ர்ம ானிக் க ப்
பறதா? ேதவைன விவாப் பதற் ன் லர் ேதவனின்
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வார்தை
் தகள் நிைறேவற் றப் பவதற்காக எப் ேபாம் காத்ப்
ப ஏன் ? அவர்கள் அவைர அயவில் ைல என்  அர்த்த மல்
லவா? அத் தைகய கத்  க் கைளக் ெகாண்டவர்கள் அைனவ
ம் ேதவைன மப் பவர்கள் . ேதவைன அளவிட அவர்கள் கத்
க்கைளப் பயன்பத்றார்கள் . ேதவனின் வார்தை
் தகள் நிைற
ேவற்றப் பட் டால் , அவர்கள் அவைர விவாக்றார்கள் , இல் ைல
ெயன் றால் அவர்கள் அவைர விவாப் பல் ைல. அவர்கள்
எப் ேபாம் அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் கைளம் பின் பற்
றார்க ள் . இந் த ஜனங் கள் நவீன காலத்  ன் பரிேசயர்க ள்
அல் லவா? உன்னால் உயாக நிற் க மா இல் ைலயா
என் ப  நீ உண்ைமயான ேதவைன அந்  க்  றாயா இல்
ைலயா என்பைதப் ெபாத்த . இ க்யமான! உன் னில்
ேதவனின் வார்தை
் தயின் யதார்தத
் ம் எவ் வள அகமாக இக்
றேதா, ேதவனின் யதார்தத
் த்ைதப் பற்ய உன் அ எவ் வள
அகமாக இக்  றேதா, ேசாதைனகளின் ேபா உன் னால்
அவ் வள உயாக நிற் க ற. அைடயாளங் கைளம்
அற்  தங் கைளம் பார்ப் பல் நீ எவ் வள கவனம் ெச த் 
றாேயா, உன்னால் அவ் வள ைறவாக உயாக நிற்க 
ற, ேம ம் ேசாதைனகக் மத்யில் நீ விந்  விவாய் .
அைடயாளங் கம் அற்தங் கம் அஸ்பாரம் அல் ல. ேதவனின்
யதார்த்த ம் மட்  ேம வன். ேதவனின் ரிையயால் அைடய
ேவண்ய பலன்கள் த்  லக் த் ெதரியா. அவர்கள்
தங் கள் நாட் கைள கலக் க த்ல் ெசலவிறார்கள் , ேதவனின்
ரிையையப் பற்ய அைவப் பின் ெதாடர்வல் ைல. அவர்கள்
பின்ெதாடர்வ ன் ேநாக்க ம் , ேதவன் அவர்களின் ஆைசகைள
நிைறேவற்  வேத ஆம் , அப் ேபாதான் அவர்க ள் தங் கள்
விவாசத்ல் ¥விரமாக இப் பார்கள் . ேதவனின் வார்தை
் தகள்
நிைறேவற் ற ப் பட் ட ால் தான் வைனப் பின் பற்  ேவாம் என் 
அவர்க ள்  றார்க ள் , ஆனால் அவைடய வார்தை
் தகள்
நிைறேவற் ற ப் படவில் ைல என் றால் , அவர்கள் வைனப் பின்
பற் ற வாய் ப் பில் ைல. ேதவைன விவாப் ப என் ப அைட
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யாளங் கைளம் அற்  தங் கைளம் பார்ப் பம் , பரேலாகத்ற்
ம் ¤ன்றாம் வானத்ற்  ம் ஏவதற் க ான நாட் டம் என் 
மனிதன் கறான். அவர்க ள் யாம் ேதவன் ¡தான வி
வாசம் என்ப யதார்த்த த்ற் ள் ·ைழவம் , வைனப் பின்
ெதாடர்வ ம் , ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் பவைதப் பின் ெதா
டர்வ ம் என் வல் ைல. இ ேபான் ற பின்ெதாடர்தன்
மப்  என்ன? ேதவைனப் பற்  ய அைவம் , ேதவனின்
ப் ையம் பின்பற் றாதவர்கள் ேதவைன விவாக்காதவர்
கள் ஆவர். அவர்கள் தான் ேதவைன நிந்க்றவர்கள் !
ேதவன் ¡தான விவாசம் என் ன என் பைத இப் ேபா நீ ங்
கள் ரிந் ெகாள் ³ர்களா? ேதவன் ¡தான விவாசம் என்ப
அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் கைளம் பார்ப் பதா? அ பர
ேலாகத்ற்  ஏவ என்  அர்த்த மா? ேதவைன விவாப்
ப ம் எளிதான அல் ல. அந் த மத நைடைறகள் ய்
ைமப் பத்த ப் பட ேவண்ம் . ேநாற் ற வர்கைளக் ணப் பத்
வ ம் , ேபய் கைள விரட் வ ம் , அைடயாளங் கள் மற்  ம்
அற்  தங் களில் கவனம் ெச த் வ ம் , ேதவனின் ைப,
சமாதானம் மற்  ம் மழ் ச்ைய அகம் விம் வ, மாம் சத்
ன் வாய் ப் கள் மற்  ம் வசகைளப் பின் ெதாடர்வ  ஆய
இைவேய மத நைடைறகள் , அத்தைகய மத நைடைறகள்
ெதளிவற் ற ஒ வைகயான விவாசம் ஆம் . இன்  ேதவன்
¡தான உண்ைமயான விவாசம் என்ப என் ன? ேதவனின்
வார்தை
் தைய உங் கைடய வாழ் க்ைகயின் யதார்த்த மாக ஏற்
க் ெகாள் வ ம் , அவைரப் பற்  ய உண் ைமயான அன் ைப
அைடவதற்காக ேதவைன அவைடய வார்தை
் தயின் ¤லமாய்
அந்  ெகாள் வ ம் ஆம் . ெதளிவாகச் ெசால் ல ேவண் 
ெமன்றால் , ேதவன் ¡தான விவாசம் என் ப நீ ேதவக்க்
ழ் ப் பவம் , ேதவைன ேநப் ப ம் , ேதவனின் ஒ ஷ்
யால் ெசய் யப் பட ேவண்ய கடைமையச் ெசய் வ ம் என்
றலாம் . இ  ேதவைன விவாப் பதன் ேநாக் க ம் ஆம் .
ேதவனின் அைமையப் பற்ய அைவ நீ அைடய ேவண்ம் ,
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ேதவன் ஆராப் பதற் எவ் வள தயானவராக இக்றார்,
அவைடய ஷ்ப் களில் , ேதவன் எவ் வா இரட் ப் பின்
ரிையையச் ெசய் றார், அவற் ைற எவ் வா பரிரணமாக்
றார். இைவ ேதவன் ¡தான உன் விவாசத்ன் அத்யாவ
யமானைவ. ேதவன் ¡தான விவாசம் என் ப க்யமாக
மாம் சத்ற்ரிய வாழ் கை
் கயிந்  ேதவைன ேநக்ம் வாழ் க்
ைகக் மாவ ஆம் . அ ர்ெகட் ட வாழ் க்ைகயிந் 
ேதவனின் வார்தை
் தகக்ள் வாழ் வவைர ஆம் . அ சாத்
தானின் ஆக்க த்ல் இந்  ெவளிவந்  ேதவனின் கவனிப்
பி ம் பாகாப் பி ம் வாழ் வ  ஆம் . அ ேதவக்க் ழ் ப்
பதைலம் மாம் சத்  ற்  க் ழ் ப் பயாைமையம் அைடய
வ ஆம் . இ உன்  இதயத்ைதம் ெபற ேதவைன
அமப் ப, உன்ைன பரிரணமாக்க ேதவைன அமப்
ப, ேம ம் ர்ேக நிைறந்த சாத்தானின் மனநிைலயிந் 
உன்ைன விவிப் ப ம் ஆம் . ேதவன் ¡தான விவாசம் க்
யமாக இப் பதால் , ேதவனின் வல் லைமம் மைமம்
உன்னிடத்  ல் ெவளிப் பம் , இதனால் நீ ேதவ ைடய த்
தத் ைதச் ெசய் யம் , ேதவனின் ட் டத் ைத நிைறேவற் ற ம் ,
சாத்தாக் ன்பாக ேதவக் சாட்  அளிக்கம் ம் .
ேதவன் ¡தான விவாசம் அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் க
ைளம் காªம் விப் பத் ைதச் ற்  இக் க க்  டா, அ 
உன் ய மாம் சத்ற் க ாகம் இக் க க்  டா. இ ேதவைன
அந்  ெகாள் வைதம் , ேபைவப் ேபாலேவ ேதவக் க்
ழ் ப் பவைதம் , ஒவர் இறக் ம் வைர ேதவக் க் ழ் ப்
பவைதம் பற்யதாக இக்க ேவண்ம் . ேதவைன விவா
ப் பதற்கான க்ய ேநாக்கங் கள் இைவேய. ேதவைன அந் 
அவைர ப் ப் பத் வதற்காக ஒவர் ேதவைடய வார்த்
ைதையப் த்  ப் பானம் பண்ண ேவண்ம் . ேதவைடய
வார்தை
் தையப் த்ப் பானம் பண்ªவ உனக் ேதவைனப்
பற்  ய அக அைவத் தற, அதன்பின் தான் உன் னால்
அவக் க் ழ் ப் பய ம் . ேதவைனப் பற் ய அவால்
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மட்  ேம உன்னால் அவைர ேநக்க ம் , ேம ம் ேதவன்
¡ள் ள விவாசத்ல் மனிதன் ெகாண்க்க ேவண்ய க்
ேகாள் இதான். ேதவன் ¡தான உன் விவாசத்ல் , நீ எப் ேபாம்
அைடயாளங் கைளம் அற்தங் கைளம் காண யற்க்றாய்
என்றால் , ேதவன் ¡தான இந் த விவாசத்ன் கண்ேணாட் டம்
தவறான. ேதவன் ¡தான விவாசம் என் ப  ேதவனின்
வார்தை
் தைய வாழ் கை
் கயின் யதார்தத
் மாக ஏற்க்ெகாள் வதாம் .
ேதவனின் வாயிந்  வம் அவைடய வார்தை
் தகைளக்
கைடபித்  அவற் ைற உனக்  ள் நிைறேவற்  வதன் ¤லம்
மட் ேம ேதவனின் ேநாக்கமான அைடயப் பற. ேதவைன
விவாப் பல் , மனிதன் ேதவனால் பரிரணமாகம் , ேதவ
க் அர்ப் பணிக் கம் , ேதவக் ைமயாகக் ழ் ப் ப
யம் யற் ெசய் ய ேவண்ம் . நீ ைறறாமல் ேதவக்க்
ழ் ப் பய ந் , ேதவனின் விப் பங் கைளக் கவனத்  ல்
ெகாண், ேபவின் உயரத்ைத அைடந் , ேதவனால் ேபசப் ப
ம் ேபவின் பாணிையக் ெகாண்ந்தால் , நீ ேதவன் ¡தான
விவாசத்ல் ெவற் ைய அைடந் ப் பைதம் , அதான் நீ
ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் பட் க்றாய் என் பைதம் க்
ம் .
 பிரபஞ் சத்  ம் ேதவன் தம ரிையையச் ெசய்
றார். அவைர விவாக்றவர்கள் அைனவம் அவைடய
வார்தை
் தைய ஏற்  க்ெகாண் , அவைடய வார்தை
் தையப்
த்  ப் பானம் பண்ண ேவண்ம் . ேதவன் காட்  ம் அைட
யாளங் கைளம் அற்தங் கைளம் பார்த் யாரா ம் ேதவனால்
ஆதாயப் பத் த ப் பட யா. எல் லாக் காலத்  ம் மனித
ைனப் பரிரணமாக் க ேதவன் எப் ேபாம் இந் த வார்தை
் த
ையப் பயன்பத்ள் ளார். இவ் வா நீ ங் கள் உங் கள் கவனத்ைத
அைடயாளங் கக்ம் அற்தங் கக்ம் அர்ப்பணிக்கக்டா,
ஆனால் ேதவனால் பரிரணமாக்கப் பட யற்க்க ேவண்ம் .
பைழய ஏற் ப ாட்  நியாயப் பிரமாண காலத்ல் , ேதவன் ல
வார்தை
் தகைளப் ேபனார், ைபயின் காலத்ல் , இேயம்
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அேநக வார்தை
் தகைளப் ேபனார். இேய அேநக வார்தை
் த
கைளச் ெசால் யிந் த பின் , பிற் க ால அப் ேபாஸ் தலர்க ம்
ஷர்க ம் இேயவால் வழங் கப் பட் ட கட் டைளகளின் ப
நடந்  ெகாள் ள ஜனங் கைள வநடத்னார்கள் , இேய ேபய
வார்தை
் தகக்ம் ெகாள் ைககக்ம் ஏற்ப அபவித்தார்கள் .
கைட நாட் களில் , மனிதைனப் பரிரணமாக்க ேதவன் இந் த
வார்தை
் தைய க்  யமாகப் பயன் பத்  றார். அவர் மனி
தைன ஒக் க , அல் ல மனிதைன சமாதானப் பத் த அைட
யாளங் கைளம் அற்தங் கைளம் பயன் பத் வல் ைல. இ
ேதவனின் வல் லைமையத் ெதளிபத் த யா. ேதவன்
அைடயாளங் கைளம் அற்தங் கைளம் மட் ேம காட் யிந்
தால் , ேதவனின் யதார்த் த த்ைதத் ெதளிபத்  வ  சாத்  ய
ல் ைல, இதனால் மனிதைன பரிரணமாக்  வ  சாத்  ய
ல் ைல. ேதவன் மனிதைன அைடயாளங் களா ம் , அற் தங் க
ளா ம் பரிரணமாக்வல் ைல, ஆனால் இந்த வார்தை
் தைய
மனிதைன நீ ர்ப் பாய் ச
் ேமய் த
் டப் பயன் பத் றார், அதன்
பிற மனிதனின் ைமயான ழ் ப் பத ம் , ேதவைனப் பற்
ய மனிதனின் அம் அைடயப் பற. அவர் ெசய் ம்
ரிையயின் மற்  ம் அவர் ேபம் வார்தை
் தகளின் ேநாக் க ம்
இதான். மனிதைனப் பரிரணமாக்வதற்  அைடயாளங் க
ைளம் அற்  தங் கைளம் காண் பிக்  ம் ைறைய ேதவன்
பயன் பத்  வல் ைல. அவர் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் 
றார், ேம ம் மனிதைனப் பரிரணமாக்க ரிையயின் பலவி
தமான ைறகைளப் பயன் பத்  றார். இ த்கரித்  தல் ,
ைகயாதல் , ைளநக் தல் அல் ல வார்தை
் தகைள வழங்
தல் என எவாக இந் த ா ம் , மனிதைனப் பரிரணமாக்
வதற்  ம் , ேதவனின் ரிைய, ஞானம் மற்  ம் அற்  தத்தன்
ைமையப் பற்  மனிதக்  அக அைவத் தவதற்  ம்
ேதவன் பல் ேவ  கண் ேணாட் டங் களில் ேபறார். கைட
நாட் களில் ேதவன் காலத் ைத க்  ம் ேநரத்  ல் மனிதன்
ைமயாக்க ப் பைகயில் , அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் க
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ைளம் பார்க்க அவன் த ெபவான் . நீ ேதவைன அந்
ெகாண், அவர் என் ன ெசய் தா ம் ேதவக்க் ழ் ப் பய
ந்தால் , நீ அைடயாளங் கைளம் அற்தங் கைளம் காªம்
ேபா அவைரப் பற்  உனக் இனி எந் த க் கத்  க் கம்
இக் க ா. இந் த ேநரத்  ல் , நீ ர்ேக நிைறந் த வ ம் ேதவ
க் ைமயாகக் ழ் ப் பய இயலாதவமாய் இக் ம்
இந் த நிைலயில் அைடயாளங் கைளம் அற் தங் கைளம்
காண நீ தைடயவன் என் நிைனக்றாயா? காலம் மாம்
ேபாம் , ேம ம் , காலம் வைடம் ேபாம் , ேதவன் அைட
யாளங் கைளம் அற்  தங் கைளம் காண்பிக் ம் ேபா, அ
ேதவன் மனிதைனத் தண் ப் ப  ஆம் . ேதவனின் ரிைய
சாதாரணமாக ேமற் ெகாள் ளப் பம் ேபா, அவர் அைடயாளங்
கைளம் அற்  தங் கைளம் காட் வல் ைல. அைடயாளங் க
ைளம் அற்  தங் கைளம் காண் பிப் ப  அவக்  கம்
எளி, ஆனால் அ ேதவனின் ரிையயின் ெகாள் ைக அல் ல,
அ மனிதைன நிர்வப் பதன் ேதவைடய ேநாக்கம் அல் ல.
மனிதன் அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் கைளம் கண்ந்
தால் , ேதவனின் ஆவிக்  ரிய சரீ ர ம் மனிதக்  த் ேதான் 
னால் , எல் லா மக்கம் ேதவைன நம் பமாட் டார்களா? ெஜயங்
ெகாண்டவர்களில் ஒ வினர் ழக்  ந்  ஆதாயப் ப
த்தப் பட் டார்கள் என் ம் ெஜயங் ெகாண்டவர்கள் ெபம் உபத்
ரவங் கக்  மத்  யில் இந்  வந் த வர்க ள் என் ம் நான்
ன் ள் ேளன் . இந் த வார்தை
் தகளின் ெபாள் என் ன?
நியாயத் ¥ ர்ப்  மற்  ம் ட் ைச, மற்  ம் ைகயாதல் மற்  ம்
பராமரிப் , மற் ம் அைனத்  வைகயான த்கரிப்  ஆய
வற்ற்ம் பின்னர் மட் ேம இந்த ஜனங் கள் உண்ைமயிேலேய
ழ் ப் பந் த தால் ெஜயங் ெகாண்டவர்கள் என் அவர்கள் அர்த்
தப் பத் றார்கள் . இந்த ஜனங் களின் விவாசம் ெதளிவற்ற
மற்ம் க்கமான, ஆனால் உண்ைமயான. அவர்கள் எந்த
அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் , எந்த அற் தங் கைள
ம் பார்தத
் ல் ைல. அவர்கள் க்கமான எத் க்கள் மற்ம்
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ேகாட் பாகள் அல் ல ஆழமான ·ண்ணகைளப் பற் 
ேபவல் ைல. அதற்  ப் பலாக அவர்கள் யதார்த்த த்ைதம் ,
ேதவனின் வார்தை
் தகைளம் , ேதவனின் யதார்த்த த்ைதப் பற்
ய உண்ைமயான அைவம் ெகாண்ள் ளனர். அத்தைகய
 ேதவனின் வல் லைமையத் ெதளிபத்வல் அக றன்
ெகாண்டதல் லவா? கைட நாட் களில் ேதவனின் ரிையேய
உண்ைமயான ரிையயாம் . இேயவின் காலத்  ல் , அவர்
மனிதைனப் பரிரணமாக்க வரவில் ைல, ஆனால் மனிதைன
¡ட் ப தற் க ாக வந் த ார், ஆகேவ, ஜனங் கள் தம் ைமப் பின் பற்  ம்
ப ல அற்  தங் கைள அவர் காட் னார். அவர் க்யமாக
 ைவயில் அைறயப் பம் ரிையையச் ெசய்  க்க வந்
தார், அைடயாளங் கைளக் காண்பிப் ப  அவைடய ஊயத்ன்
ஒ பயாக இல் ைல. இத்தைகய அைடயாளங் கம் அற் 
தங் கம் அவைடய ரிையையச் றப் பாகச் ெசய் வ தற் க ாக
ெசய் ய ப் பட் ட ரிையயாம் , அைவ தல் ரிைய ஆம் ,
மற்  ம் எல் லா காலத்  ன் ரிையையம் பிரநித்  வப் ப
த்தவில் ைல. பைழய ஏற் ப ாட் க் காலத்ன் ேபா, ேதவன்
ல அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் கைளம் காட் னார்.
ஆனால் இன் ேதவன் ெசய் ம் ரிைய உண்ைமயான ரிைய,
அவர் நிச்சயமாக இப் ேபா அகைளம் அசயங் கைளம்
காட் ட மாட் டார். அவர் அைடயாளங் கைளம் அற்தங் கைளம்
காட் னால் , அவைடய உண்ைமயான ரிைய ர்ைலந் 
ேபாம் , ேம ம் அவரால் ேம ம் எந் த க் ரிையம் ெசய் ய
யா. மனிதைனப் பரிரணமாக்வதற்  ேதவன் வார்த்
ைதையச் ெசால் யிந் த ார், ஆனால் அைடயாளங் கைளம்
அற்  தங் கைளம் டக் காட் னார் என் றால் , மனிதன் உண்
ைமயிேலேய அவைர விவாக்  றானா இல் ைலயா என் ப
ைதத் ெதளிபத்த மா? இவ் வா, அத்தைகய ெசயல்
கைளத் ேதவன் ெசய் வல் ைல. மனிதக்ள் மதம் அகமாக
இக்ற. மனிதக்ள் இக்ம் அைனத்  மதக் கத் க
ைளம் இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் ட விஷயங் கைளம் ெவளி
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ேயற் ற ம் , ேதவனின் யதார்த்த த்ைத மனிதக் த் ெதரியப் ப
த்தம் ேதவன் கைட நாட் களில் வந் ள் ளார். அவர் க்க
மாகம் , கற்பைனயாகம் இக்ம் ஒ ேதவனின் உவத்ைத
அகற் ற வந்  க் றார். ேவவிதமாகக் னால் , அ இல்
லாத ஒ ேதவனின் உவம் ஆம் . எனேவ, இப் ேபா உனக்
யதார்த்தத்ைதப் பற்ய அ இப் ப  மட் ேம விைலமப்
பற் ற ! சத்  யம் எல் லாவற்  ற்  ம் மாற் ற ாற. இன்  நீ
எவ் வள சத் யத்ைதக் ெகாண்க் றாய் ? அைவ அைனத்
ம் ேதவனின் அைடயாளங் கள் மற்ம் அற்தங் கைளக் காண்
பிக்ன்றனவா? ெபால் லாத ஆவிகம் அைடயாளங் கைளம்
அற்தங் கைளம் காட் டலாம் . அைவகள் அைனத்ம் ேதவனா?
ேதவன் ¡ அவர் ைவத்க்ம் விவாசத்ல் , மனிதன் ேத
வ சத்யத்ைதேய, அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் கைளம்
விட, அவன் பின் பற்வ வைனேய. இேவ ேதவைன வி
வாக்ற அைனவரின் க்ேகாளாக இக்க ேவண்ம் .

பரிரணமாக்கப் பட ேவண்யவர்கள்
த்கரிப் க் உட் பத்தப் பட ேவண்ம்
நீ ேதவைன விவாத் த ால் , நீ ேதவ க்  க் ழ் ப் பய
ேவண்ம் , சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்க ேவண்ம் மற்ம் உன்
கடைமகள் அைனத்ைதம் நிைறேவற் ற ேவண்ம் . ேம ம் , நீ
அபவிக்க ேவண்ய விஷயங் கைள நீ ரிந் ெகாள் ள ேவண்
ம் . உன் னால் ேதவைன அ பவிக் க ந் த ா ம் , ேதவன்
உன் ைன ட் க்ம் ேபா அல் ல ேதவன் உன்ேனா ெசயல்
பம் ேபா உன்னால் உணர யாமல் இந் த ால் , ேதவன்
உன்ேனா ெசயல் பவைதம் , உன்ைன ட் ப் பைதம் , நியா
யந்¥ர்ப்பைதம் மட் ேம அபவித்தால் —இ ஏற்க்ெகாள் ள
யாததாக இக்ம் . இந்தச் த்கரிப் பின் நிகழ் வில் , உன்
னால் உயாக நிற்க ம் , ஆனா ம் இன் ம் ேபாமான
தாக இ இல் ைல. நீ இன் ம் ன் ேனக்ெகாண்ேட இக்க
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ேவண்ம் . ேதவைன ேநப் பதன் பாடம் ஒேபாம் நின் வி
டா மற்  ம் அதற்  ம் இல் ைல. ஜனங் கள் ேதவைன
விவாப் ப  கம் எளிைமயான ஒன்  என்  பார்க் 
றார்கள் . ஆனால் அவர்கள் ல நைடைற அபவங் கைளப்
ெபற் ற டன், ேதவைன விவாப் ப என் ப ஜனங் கள் கற்
பைன ெசய் வ  ேபால் எளிதல் ல என் பைத அவர்கள் ரிந் 
ெகாள் றார்கள் . மனிதைனச் த்கரிக்க ேதவன் ரிைய ெசய்
ம் ேபா, மனிதன் ன்பமைடறான். ஒ மனிதைடய த்
கரிப்  எவ் வள அகமாக இக்ேமா, அவ் வள அகமாக
அவர்கள் ேதவைன ேநப் பார்கள் மற்  ம் ேதவைடய வல்
லைம அவர்களில் ெவளிப் பம் . மாறாக, மனிதர் எவ் வள
ைறவான த்கரிப் பிைனப் ெபறாேரா, ேதவன் ¡தான
அவர்க ைடய அன் ம் அவ் வள ைறவாகேவ இக்  ம்
மற்ம் ேதவைடய வல் லைம அவ் வள ைறவாகேவ அவர்
களில் ெவளிப் பம் . அத்தைகய ஒ மனிதன் எவ் வள அ
கமான த்கரிப்  மற்  ம் வைய மற்  ம் எவ் வள அக
மான ேவதைனைய அ பவிக்  றாேனா, அவனிடம் ேதவன்
¡ அவ் வள ஆழமான அன்  வளம் , ேதவன் ¡ அவன்
ெகாண்ள் ள விவாசம் அவ் வள உண்ைமயானதாகம் ேதவ
ைனப் பற்ய அவைடய அ அவ் வள ஆழமானதாகம்
இக் ம் . உன் அபவங் களில் , த்கரிக் க ப் பட் டதற்  அ
கமாகத் ன்பப் பபவர்கைள, ைகயாளப் பபவர்கைள, ஒங்
பத்தப் பபவர்கைளக் காண்பாய் மற்ம் ேதவன் ¡ ஆழ் நத
்
அன் ம் , ேதவைனப் பற்ய ஆழமான மற்ம் ர்ைமயான அ
ம் ெகாண்டவர்கைள நீ காண்பாய் . ைகயாளப் பவைத அப
விக்காதவர்கக் ேமேலாட் டமான அ இக்ற, ஆனால் ,
“ேதவன் கம் நல் லவர், ஜனங் கள் அவைர அபவிக் ம் ப
க் அவர் அவர்க க் க் ைபைய அளிக்  றார்,” என் 
மட்  ேம அவர்களால் ெசால் ல ம் . ஜனங் கள் ைகயாளப்
பவைதம் ஒங் பத்தப் பவைதம் அபவித்ந்தால் ,
ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான அைவப் பற் அவர்களால்
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ேபச ம் . ஆகேவ, மனிதனில் ேதவைடய ரிைய எவ்
வள அசயமானதாக இக்றேதா அவ் வளவாக அ மப்
க்கதாக மற்ம் ப் பிடத்தக்கதாக இக்ற. உனக் இ
எவ் வள அசாத்யமானதாக இக்றேதா மற் ம் உன் கத்
க்கடன் எவ் வளவாக ெபாந்தாமல் இக்றேதா, அவ் வள
வாக ேதவைடய ரிையயால் உன்ைன ெஜயங் ெகாள் ளம் ,
உன்ைன ஆதாயப் பத் த ம் , உன் ைனப் பரிரணமாக் க ம்
ம் . ேதவைடய ரிையயின் க் யத்  வம் எவ் வள
ெபரியதாக இக் ற! ேதவன் மனிதைன இவ் வா த்க
ரிக் க வில் ைல என் றால் , அவர் இந் த ைறயின் ப ரிைய
ெசய் யவில் ைல என் றால் , அவைடய ரிைய பயனற்றதாக மற்
ம் க்யத்வம் இல் லாததாக இந்க்ம் . ேதவன் இந்தக்
ட் டத்ைதத் ேதர்நெ
் தத் ஆதாயம் ெசய் வார் என் ம் , கைட
நாட் களில் அவர்கைள பரிரணமாக்வார் என் ம் கடந்த காலத்
ல் றப் ப ட் ட . இல் , அசாதாரண க்யத்  வம் உள் ள.
அவர் உங் கக்ள் எவ் வள ெபரிய ரிையையச் ெசய்றாேரா,
அவ் வளவாக ேதவன் ¡தான உங் கள் அன்  ஆழமாகம் ய்
ைமயாகம் இக்ற. ேதவைடய ரிைய எவ் வள ெபரி
யதாக இக்  றேதா, அவ் வளவாக மனிதனால் அவைடய
ஞானத்ந்  ஏேதம் ஒன் ைறப் ரிந் ெகாள் ள ற
மற்  ம் அவைரப் பற்  ய மனிதைடய அம் அவ் வள
ஆழமானதாக இக்  ற. கைட நாட் க ளில் , ேதவ ைடய
ஆறாயிரம் ஆண்கால நிர்வ ாகம் க் வம் . உண்ைம
யில் அ எளிதாக க் வந் விட மா? அவர் மனி
தலத்ைத ெஜயங் ெகாண்டம் , அவைடய ரிைய ந் 
விமா? இ கம் எளிைமயானதாக இக்க மா? இ
கம் எளிதான என் ட ஜனங் கள் கற் ப ைன ெசய் றார்
கள் . ஆனால் ேதவன் ெசய் வ  அவ் வள எளிதானதல் ல.
ேதவைடய ரிையயின் எந்தப் பைய நீ ப் பிட விம்
பினா ம் , அைவ அைனத்  ம் மனிதக் ப் ரியாதைவயாக
இக்  ன் றன. உன் னால் அைதப் ரிந் ெகாள் ள ந் த ால் ,
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ேதவைடய ரிைய க்யத் வம் அல் ல மப்  இல் லா
மல் இக்ம் . ேதவன் ெசய் த ரிைய என் ப ரிந் ெகாள் ள
யாத. இ உன் கத் க்கக் ற்  ம் எரானதாக
மற்  ம் இ  உன் கத் க் க க்  கம் ரண் பட் டதாக
இக்ற. ேதவைடய ரிைய அர்தத
் ள் ளதாக இப் பைத
இ காட் ற. அ உன் கத் க்கடன் ெபாந் தக்ய
தாக இந் த ால் , அ அர்த்த மற் றதாக இக் ம் . இன் , ேதவ
ைடய ரிைய கம் அசயமான என்  நீ உணர்றாய் .
ேதவைடய ரிையைய எவ் வள அகமாக அசயமான
ெதன் நீ உணர்றாேயா, அவ் வள அகமாக ேதவன் ரிந்
ெகாள் ள யாதவர் என் நீ உணர்றாய் மற்  ம் ேதவ
ைடய ரிையகள் எவ் வள ெபரியைவ என் பைத நீ காண்
றாய் . மனிதைன ெஜயங் ெகாள் ள அவர் ேமேலாட் டமான, ெசய
லற் ற ரிையகைள மட்  ேம ெசய் , ேவ எம் ெசய் ய
வில் ைல என்றால் , மனிதனால் ேதவைடய ரிையயின் க்
யத் வத்ைதக் கண்க்க யா. நீ இப் ேபா ஒ ய
த்  கரிப்  ெப றாய் என் றா ம் , உன் விதத்  ல் உன்
வளர்ச
் க் இ கம் பயனளிக்ற. எனேவ, நீ ங் கள் இத்த
ைகய கஷ் டங் கக் ஆளாக ேவண்ய க அவயமாக
இக்ற. இன் , நீ ஒ ய த்கரிப்  ெபறாய், ஆனால்
அதன் பிற நீ உண்ைமயாகேவ ேதவைடய ரிையகைளக்
காண ம் . இயில் , நீ ெசால் வாய் : “ேதவைடய ரி
ையகள் கம் அசயமானைவ!” இைவ உன் இதயத்ல்
உள் ள வார்தை
் தகளாக இக் ம் .  காலம் ேதவைடய
த்  கரிப் பிைன அ பவித் த பின் னர் (ஊயக் க ாரர்க ளின்
ேசாதைன மற்ம் ட் ைசயின் காலத்ற்ப் பின் னர்), இயாக
லர் ெசான்னார்கள் : “ேதவைன விவாப் ப  கம் கனம் !”
“கம் கனம் ” என் ற வார்தை
் தகைள அவர்கள் பயன் பத்
யிப் ப, ேதவைடய ரிையகள் ரிந்  ெகாள் ள யா
தைவ என்பைதம் , ேதவைடய ரிைய ந் த க்  யத்
வத்ைதம் மப் ைபம் ெகாண்ள் ள என்பைதம் , அவ
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ைடய ரிைய மனிதனால் ெபாக்  ஷமாகக் காத்  க்ெகாள்
ளப் பவதற்  கம் தயான என் பைதம் காட் ற.
நான் இவ் வள ரிையகைளச் ெசய் த பிறம் , உன்னிடம் 
தள அம் இல் ைல என் றால் , என் ரிையக் மப்  இக்க
மா? “ேதவ க்  ஊயம் ெசய் வ  கம் கனம் ,
ேதவ ைடய ரிையகள் கம் அற்  தமானைவ, ேதவன்
உண்ைமயாகேவ ஞானள் ளவர்! ேதவன் கம் அழகானவர்!”
என்  இ உன் ைனச் ெசால் ல ைவக்ம் . ஒ காலகட் ட அ
பவத்  ற்  ப் பிற, நீ அத் த ைகய வார்தை
் தகைளச் ெசால் ல
ந்தால் , நீ ேதவைடய ரிையைய உனக்ள் ெபற்க்
றாய் என்பைத இ நி´பிக்ற. ஒ நாள் , நீ ெவளிநாட் ல்
விேசஷத்ைதப் பரப் ைகயில் , “ேதவன் ¡தான உன் விவாசம்
எவ் வாறாக இக்ற?” என் ஒவர் உன் னிடம் ேகட் ட ால் ,
“ேதவ ைடய ரிையகள் கம் அற்  தமானைவ!” என் 
உன்னால் ெசால் ல ம் . உன் வார்தை
் தகள் உண்ைமயான
அபவங் கைளப் பற்  ேபவைத அவர்கள் உணவார்கள் .
உண்ைமயாகேவ இ சாட்  பகவதாக இக்ற. ேதவ
ைடய ரிைய ஞானத்தால் நிைறந்த  என்  நீ வாய் , உன்
னில் அவர் ெசய் த ரிைய உன்ைன உண்ைமயாகேவ சமாதா
னப் பத்  உன் இதயத்ைத ெஜயங் ெகாண் ட. நீ அவைர
எப் ேபாம் ேநப் பாய் , ஏெனன் றால் அவர் மனிதலத்  ன்
அன்பிற்  தயானவர்! இந் த விஷயங் கைள உன் னால் ேபச
ம் என்றால் , உன்னால் ஜனங் களின் இதயங் கைள அைசக்க
ம் . இைவ அைனத்  ம் சாட்  பகறைவகளாக இக்
ன் றன. உண்ைமயாகேவ உன்னால் மாெபம் சாட்  ெகாக்க
மானால் , ஜனங் கைள கண்ணீர ் ந் த ைவக் க மா
னால் , உண்ைமயாகேவ நீ ேதவைன ேநக்றாய் என் பைத இ
காட் ற. ஏெனன் றால் , ேதவைன ேநப் பதற்  உன் னால்
சாட் யளிக்க ற மற்  ம் உன் ¤லமாக, ேதவைடய
ரிையகளால் சாட்  ெகாக் க ற. உன் சாட் யின்
¤லம் , மற் ற வர்க ள் ேதவ ைடய ரிையைய நாவதற்  ம் ,
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ேதவைடய ரிையைய அபவிப் பதற்  ம் , அவர்கள் அ
பவிக் ம் எந் த ச் ©ழ ம் அவர்கள் உயாக நிற்  மாம்
ெசய் ய ப் பறார்க ள் . சாட்  அளிப் பதற் க ான ஒேர உண்ைம
யான வ இதான். இப் ேபா உன்னிடம் எபார்கக
் ப் பவம்
இேவ. ேதவைடய ரிைய கம் மப் க்க  மற்  ம்
ஜனங் கள் ெபாக்ஷமாகக் காத்  க்ெகாள் ள தயான என்
பைத நீ காண ேவண்ம் . ேதவன் கம் விைலமப் பற்றவர்
மற்  ம் தாராளமானவர். ேபவ மட்  மல் லாமல் , அவரால்
ஜனங் கைள நியாயந்¥ர்க்கம் , அவர்கைடய இதயங் கைளச்
த்கரிக்கம் , அவர்கக் இன்பம் தரம் , அவர்கைள ஆதா
யப் பத்தம் , ெஜயங் ெகாள் ளம் , அவர்கைளப் பரிரணமாக்
கம் ம் . ேதவன் கம் அன் பானவர் என் பைத உன்
அபவத்ந் நீ காண்பாய். எனேவ, நீ இப் ேபா ேதவைன
எவ் வளவாக ேநக்றாய் ? உண்ைமயாகேவ இந்த விஷயங் கைள
உன் இதயத்ந்  உன் னால் ெசால் ல மா? உன் இ
தயத்ன் ஆழத்ந் இந்த வார்தை
் தகைள உன்னால் ெவளிப்
பத்த ந் த ால் , உன்னால் சாட்  ெகாக் க ம் . உன்
அபவம் இந் த நிைலைய அைடந் தடன் , ேதவக் உன்
னால் சாட்  ெகாக்க ம் மற்ம் நீ த ெபவாய் . உன்
அபவத்ல் இந்த நிைலைய நீ அைடயவில் ைல என் றால் , நீ
இன்ம் ெவெதாைலவில் இப் பாய் . த்  கரிப்  ெசயல்
பாட் ன் ேபா ஜனங் கள் பலவீனங் கைளக் காண்பிப் ப  இயல்
பான. ஆனால் த்கரிப் க் ப் பிற, “ேதவன் அவைடய
ரிையயில் கம் ஞானள் ளவர்!” என்  உன் னால் ெசால் ல
ம் . இந்த வார்தை
் தகளின் நைடைறப் ரிதைல உன் னால்
உண்ைமயாகேவ அைடய ந்தால் , அ நீ மக்க ேவண்ய
ஒன்றாக மாம் மற்ம் உன் அபவத்ற் மப்  இக்ம் .
இப் ேபா நீ எதைன நாட ேவண்ம் ? ேதவைடய ரி
ையக்  நீ சாட்  அளிக் க வல் லவனாக இக்  றாயா இல்
ைலயா, உன்னால் ஒ சாட் யாகம் , ேதவைடய ெவளிப்
பாடாகம் மாற மா இல் ைலயா மற்  ம் நீ அவரால்
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பயன்பத்த ப் பட தைடயவனா இல் ைலயா என நீ ேதட
ேவண்யைவ இைவேய. ேதவன் உண்ைமயில் உன் னில் எவ்
வள ரிைய ெசய் க்றார்? நீ எவ் வளவாக பார்த்க்
றாய் மற் ம் எவ் வளவாக உணர்ந்க்றாய் ? நீ எவ் வளவாக
அபவித்க்றாய் மற்  ம் த்க்றாய் ? ேதவன் உன்
ைனச் ேசாத்தாரா, உன் டன் ெசயல் பட் டாரா அல் ல உன் ைன
ஒங் பத் னாரா என் பைதப் ெபாட் பத்த ாமல் , அவ
ைடய ெசயல் கம் அவைடய ரிையம் உன் ¡ ேமற்
ெகாள் ளப் பட்  ள் ளன. ஆனால் ேதவைன விவாப் பவனாக
ம் , அவரால் பரிரணப் பத்தப் பவைதத் ெதாடர விம் ம்
ஒவனாகம் , உன் நைடைற அபவத்ன் அப் பைடயில்
ேதவைடய ரிையக் உன் னால் சாட்  ெகாக்க மா?
உன் நைடைற அபவத்ன் ¤லமாக ேதவைடய வார்த்
ைதயின் ப உன் னால் விக் க மா? உன் ெசாந் த நைட
ைற அபவத்ன் ¤லம் மற்றவர்கக் உன் னால் வழங் க
மா மற்ம் ேதவைடய ரிையக் சாட்  ெகாக்க உன்
 விதத்ைதம் உன்னால் ெசலவிட மா? ேதவைடய
ரிையக் சாட்  ெகாக்க, உன் அபவம் , அ மற்ம் நீ
ெச த்ய விைல ஆயவற் ைற நீ நம் ப ேவண்ம் . இவ் வா
மட் ேம நீ அவைடய த் த த் ைத நிைறேவற் ற ம் . நீ
ேதவைடய ரிையக் சாட்  ெகாக்ற ஒவனாக இக்
றாயா? உன்னிடம் இந்த விப் பம் இக்றதா? அவைடய
ெபயக் உன்னால் சாட்  அளிக்க ந்தால் , இன்ம் அக
மாக, அவைடய ரிையக், அவைடய ஜனங் களிடந் 
அவர் எர்பார்க்ம் அைடயாளத்ல் உன் னால் விக்க ந்
தால் , நீ ேதவக் ஒ சாட் யாக இக்றாய் . ேதவக் நீ
எவ் வா உண்ைமயாகச் சாட்  ெகாப் பாய் ? ேதவைடய
வார்தை
் தைய நாவதன் ¤லம் , உன் வார்தை
் தகளால் சாட் 
அளிப் பதன் ¤லம் , அவைடய ரிையைய அந்  ெகாள்
ளம் , அவைடய ரிையகைளக் காணம் ஜனங் கைள அ
மப் பதன் ¤லம் நீ இைதச் ெசய் றாய் . இைவ அைனத்ைத
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ம் நீ உண்ைமயாகேவ நானால் , ேதவன் உன் ைனப் பரிர
ணமாக்வார். நீ ேதவ அைனத் ம் ேதவனால் பரிரணப்
பத் த ப் பட்  , இயில் ஆர்வ க் க ப் பட ேவண்ம் என்ப
தாக இந் தால் , ேதவன்¡ நீ ைவத்க்ம் இந் த விவாசத்
ன் கண்ேணாட் டம் ய் ைமயானதல் ல. நிஜ விதத்ல் ேதவ
ைடய ரிையகைள எவ் வா காண்ப, அவர் தம் ைடய
த் த த்ைத உனக் ெவளிப் பத்  ம் ேபா அவைர எவ் வா
ப் ப் பத்  வ, அவைடய அசயத்ற்  ம் ஞானத்ற்
ம் நீ எவ் வா சாட்  அளிக்க ேவண்ம் என் பைதம் , அவர்
எவ் வா உன்ைன ஒங் பத் றார், சரிப் பத் றார் என்
பதற்  நீ எவ் வா சாட்  ெகாக்க ேவண்ம் என் பைதம்
நீ ேதட ேவண்ம் . இைவ அைனத்  ம் இப் ேபா நீ ந் க்க
ேவண்ய விஷயங் களாக இக்ன் றன. ேதவன் ¡ நீ ைவத்
க்ம் அன் பான அவர் உன்ைனப் பரிரணமாக்ய பிற
ேதவைடய மைமயில் பர்ந் ெகாள் ளக்யதாக மட் ேம
இந்தால் , அ இன்ம் ேபாமானதாக இல் ைல மற்ம் ேதவ
ைடய எர்பார்ப்கைள அதனால் ர்த் ெசய் ய யா.
ேதவைடய ரிையக் உன் னால் சாட்  ெகாக்கம் , அவ
ைடய எர்பார்ப்கைள ர்த
் ெசய் யம் , அவர் ஜனங் கள் ¡
ெசய் த ரிையைய ஒ நைடைற வயில் அபவிக்கம்
ம் . வ, கண்ணீர,் ேசாகம் எவாக இந்தா ம் , இைவ
அைனத்ைதம் நைடைறயில் நீ அபவிக்க ேவண்ம் . ேதவ
க் ச் சாட்  ெகாக்ன் ற உன் ைனப் பரிரணமாக்வதற்
காகேவ அைவ உள் ளன. நீ கஷ் டப் பவதற்  ம் பரிரணத்
ைதத் ேதவதற்  ம் , சரியாக, இப் ேபா எ உன் ைன வ
த்  ற? உண்ைமயாகேவ உன் தற் ேபாைதய ன் பமான
ேதவைன ேநப் பதற்காகம் , அவக்காக சாட்  ெகாப் பதற்
காகம் இக்றதா? அல் ல அ மாம் சத்ன் ஆர்வ ாதங் க
க்காகம் , உன் எர்கால வாய் ப்கக்காகம் , தைலவிக்
காகம் இக்றதா? உன் ேநாக்க ங் கள் , எண்ணங் கள் மற்  ம்
நீ பின் ெதாடம் க்ேகாள் கள் அைனத்  ம் சரிெசய் ய ப் பட
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ேவண்ம் மற்ம் அவற்ைற உன் ெசாந்த விப் பத்தால் வந
டத்த யா. ஒ மனிதன் ஆர்வாதங் கைளப் ெபவதற்ம்
அகாரத்ந்  ஆட்  ெசய் வ தற்  ம் பரிரணத்ைத நா
னால் , மற்ெறா மனிதன் ேதவைனத் ப் ப் பத்தம் , ேதவ
ைடய ரிையக் நைடைற சாட்  அளிக் க ம் பரிர
ணத்ைதத் ேதறான் என் றால் , பின்ெதாடர்வ தற் க ான இந் த
இரண் வகளில் நீ எைதத் ேதர் ெசய் வ ாய் ? நீ தல்
உள் ளைதத் ேதர் ெசய் த ால் , நீ இன்ம் ேதவைடய தரத்
ந்  ெவெதாைலவில் இப் பாய் . என ரிையகள் உல
கங் கள் வ ம் ெவளிப் பைடயாக அயப் பம் என் ம்
நான் உலகங் களில் ராஜாவாக ஆட்  ெசய் ேவன் என் ம் ன் 
ெசான்ேனன். மறம் , உன்னிடம் ஒப் பைடக் க ப் பட் ப் ப
ேதவைடய ரிையக் சாட்  அளிக் ம் பயாக ெவளிேய
ெசல் வ என்ப, ராஜாக்களா உலகங் கள் வதற்ம் ேதான்
வ அல் ல. ேதவைடய ரிையகள் அலத்ைதம் , ஆகாய
விரிைவம் நிரப் பட்  ம் . எல் லாம் அவற் ைறப் பார்த்  ஒப்
க்ெகாள் ளட்  ம் . இந் த வார்தை
் தகள் ேதவேனா ெதாடர் ப
த்தப் பட்  ேபசப் பன்றன மற்ம் மனிதர்கள் என் ன ெசய் ய
ேவண்ம் என்றால் ேதவக் சாட்  ெகாக்க ேவண்ம் .
இப் ேபா ேதவைன உனக் எவ் வள ெதரிம் ? ேதவக்
உன்னால் எவ் வளவாக சாட்  ெகாக்க ம் ? ேதவன் மனி
தைன பரிரணமாக்வதன் ேநாக்கம் என் னவாக இக்ற?
ேதவைடய த்தத்ைத நீ ரிந் ெகாண்டடன் , அவைடய
த்த த்ைத எவ் வா கத்ல் ெகாள் ள ேவண்ம் ? நீ பரிர
ணமாக இக்க விம் பினால் , நீ அபவிப் பதன் ¤லம் ேதவ
ைடய ரிையக்ச் சாட்  அளிக்க விம் பினால் , இந்த ஏ
தல் உன்னிடம் இந்தால் , எம் கக் கனமானதாக இக்
கா. இப் ேபா ஜனங் கைடய ேதைவயாக விவாசம் இக்
ற. உன்னிடம் இந் த ஏதல் இந் த ால் , எந் தெவா எர்ம
ைறயான எண்ணம் , ெசயலற்ற தன் ைம, ேசாம் பல் மற்ம் மாம்
சத் ன் கத்  க் கள் , விப் பதற் க ான தத்  வங் கள் , கலகத்தன
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மான மனநிைல, உணர்ச
் கள் மற்  ம் பலவற் ைற நீ விட் வி
வ எளிதாக இக்ம் .
ேசாதைனகக் உள் ளாம் ேபா, ஜனங் கள் பலவீனமாக
இப் ப  அல் ல அவர்க க் ள் எர்ம ைறயான எண்ணம்
இப் ப  அல் ல ேதவ ைடய த் த ம் அல் ல நடப் பதற்
கான அவர்கைடய பாைத த்  ெதளி இல் லாப் ப 
ஆயைவ இயல் பானைவ. எப் பயிந்தா ம் , நீ ேதவைடய
ரிையயில் விவாசம் ைவத் க் க ேவண்ம் . ேயாைவப்
ேபாலேவ ேதவைன மக்கக்டா. ேயா பலவீனமாக இந்
தேபாம் , தன் பிறந்த நாைளேய சபித்தா ம் , மனித விதத்ன்
அைனத்  ம் ேயேகாவாவால் வழங் கப் பட் ட  என் பைதம் ,
அைவ அைனத்ைதம் எத்ச் ெசல் ம் ஒவராக இப் ப ம்
ேயேகாவா என் பைதம் அவன் மக் கவில் ைல. அவன் எவ்
வா ேசாக்கப் பட் டா ம் , அவன் இந்த நம் பிக்ைகைய நிைல
நாட் னான். உன் அபவத்ல் , ேதவைடய வார்தை
் தகளின்
¤லம் நீ எந்தச் த்கரிப் க் உட் பட் டா ம் , மனிதலத்டம்
ேதவன் விம் வ என் னெவன்றால் , க்கமாகச் ெசால் வதா
னால் , அவர்கைடய விவாசம் , அவர்¡ ள் ள அன் மாக
இக்ன்றன. இவ் வா ரிைய ெசய் வதன் ¤லம் அவர் ஜனங்
களின் விவாசம் , அன்  மற் ம் விப் பங் கைளப் பரிரணப்
பத்  றார். ேதவன் ஜனங் கள் ¡ பரிரணத்  ன் ரிைய
ையச் ெசய் றார், அவர்களால் அைதப் பார்கக
் யா மற்ம்
உணர யா. இத்தைகய ©ழ் நிைலகளில் , உன் விவாசம்
ேதைவப் பற. எைதயா ம் மனிதக் கண்ணால் பார்க் க
யாதேபா ஜனங் களின் விவாசம் ேதைவப் பற மற்ம்
உன் ெசாந்தக் கத்க்கைள விட் விட யாதேபா உன் வி
வாசம் ேதைவப் பற. ேதவைடய ரிையையப் பற் உனக்
த் ெதளி இல் லாதேபா, உன் னிடம் எர்ப ார்க்க ப் பவ
விவாசம் மற்ம் நீ உயான நிைலப் பாட் ைட எத்  சாட்
யாக இப் பம் ஆம் . ேயா இந் த நிைலைய அைடந் த
ேபா, ேதவன் அவக்த் ேதான் அவனிடம் ேபனார். அதா
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வ, உன் விவாசத் ந்ேத நீ ேதவைனக் காண ம்
மற்  ம் உனக் விவாசம் இக் ம் ேபா ேதவன் உன் ைனப்
பரிரணமாக்வார். விவாசம் இல் லாமல் , ேதவனால் இைதச்
ெசய் ய யா. நீ எைத எர்ப ார்க்றாேயா அைத ேதவன்
உனக் வழங் வார். உனக் விவாசம் இல் ைலெயன் றால் ,
நீ பரிரணமாக்கப் பட யா மற்ம் ேதவைடய ரிைய
கைள உன்னால் காண யா, அவைடய சர்வ வல் லைம
ையம் உன்னால் காண யா. உன் நைடைற அபவத்
ல் அவைடய ரிையகைள நீ காண் பாய் என்  உனக்
விவாசம் இக்ம் ேபா, ேதவன் உனக்த் ேதான் வார் மற்
ம் அவர் உனக்  அெவாளிையத் தவார் மற்  ம் உனக்
ள் ளிந்  உன்ைன வநடத்  வார். அந் த விவாசம் இல்
லாமல் , ேதவனால் அைதச் ெசய் ய யா. நீ ேதவன் ¡தான
நம் பிக்ைகைய இழந் ந் த ால் , அவைடய ரிையைய உன்
னால் எவ் வா அபவிக்க ம் ? ஆைகயால் , நீ விவாசம்
ைவத்க்ம் ேபா, நீ ேதவன் ¡ சந்ேதகம் ெகாள் ளாம ம்
இக் ம் ேபா மற்  ம் அவர் என் ன ெசய் த ா ம் அவர் ¡
உண்ைமயான விவாசம் இக்ம் ேபா மட் ேம, அவர் உன்
அ பவங் களின் ¤லம் உனக்  அெவாளி£ட்  உன் ைன
பிரகாக்க ச் ெசய் வ ார். அப் ேபாதான் உன்னால் அவைடய
ரிையகைளக் காண ம் . இந் த விஷயங் கள் அைனத்  ம்
விவாசத்ன் ¤லம் அைடயப் பன் றன. விவாசமான த்
கரிப் பால் மட்  ேம வற மற்  ம் த்கரிப்  இல் லாத
நிைலயில் , விவாசம் வளர யா. “விவாசம்” என் ற இந்த
வார்தை
் த எைதக் க்ற? விவாசம் என் ப எைதயா ம்
பார்க்கேவா, ெதாடேவா யாதேபா, ேதவைடய ரிைய
மனித கத் க்கடன் ஒத் ப் ேபாகாக்ம் ேபா, அ மனி
தக் எட் டாத நிைலயில் இக்ம் ேபா, மனிதர் ெகாண்
க்க ேவண்ய உண்ைமயான நம் பிக்ைக மற்ம் உண்ைமயான
இதயமாக இக்ற. இதான் நான் ேபம் விவாசமாக
இக்  ற. கஷ் டங் கள் மற்  ம் த்  கரிப் பின் காலங் களில்
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ஜனங் கக் விவாசம் ேதைவப் பற மற்  ம் விவாசம்
என் ப  த்  கரிப் க்  ப் பின்  வம் ஒன் றாக இக்  ற.
த்கரிப்  மற்  ம் விவாசத்ைதப் பிரிக்க யா. ேதவன்
எவ் வா ரிைய ெசய் றார் என் ப க்யமல் ல, உன் ©ழ
ைலப் ெபாட் பத்தாமல் , உன்னால் விதத்ைதத் ெதாடரம் ,
சத்யத்ைதத் ேதடம் , ேதவைடய ரிையையப் பற்ய அ
ைவப் ெபறம் , அவைடய ரிையகைளப் ரிந் ெகாள் ளம்
ற மற்ம் உன்னால் சத்யத்ன் ப ெசயல் படம் 
ற. அவ் வா ெசய் வ தான் உண்ைமயான விவாசத்ைதக்
ெகாண்ப் பதாக இக்ற. அவ் வா ெசய் வ  நீ ேதவன்
¡ விவாசத்ைத இழக்கவில் ைல என் பைதக் காட் ற. நீ
ேதவைன உண்ைமயாக ேநக் க ந் த ால் , அவைரப் பற் 
சந்ேதகங் கைள வளர்த்  க் ெகாள் ளாந் த ால் , நீ த்கரிப் 
¤லம் சத்யத்ைதப் பின் ெதாடர ந் த ால் மற்  ம் உண்ைம
யாகேவ உன் னால் ேதவைன ேநக்க ந்தால் , அவைரப் பற்
சந்ேதகங் கைள வளர்த்  க் ெகாள் ளாக் க ந் த ால் , அவர்
என்ன ெசய் த ா ம் நீ அவைரத் ப் ப் பத்த சத்யத்ைதக்
கைடப் பிக்றாய் என் றால் மற்ம் அவைடய த்தத்ற்காக
ஆழமாகத் ேதடம் , அவைடய த்தத்ைதக் த்  அக்கைற
டன் இக்கம் ந்தால் மட் ேம உன் னால் ேதவன் ¡தான
உண்ைமயான விவாசத்ைதப் ெபற ம் . கடந்த காலத்ல் ,
நீ ஒ ராஜாவாக ஆட் ெசய்வாய் என் ேதவன் ெசான்னேபா,
நீ அவைர ேநத்தாய் , அவர் உன் ைன ெவளிப் பைடயாகக் காட்
யேபா, நீ அவைரப் பின் ெதாடர்ந் த ாய் . ஆனால் இப் ேபா
ேதவன் மைறந்  க்  றார், உன்னால் அவைரக் காண ய
வில் ைல மற்ம் உனக்த் ெதால் ைலகள் வந் விட் டன. இப் ேபா
ம் , நீ ேதவன் ¡தான நம் பிக்ைகைய இழக்றாயா? எனேவ, நீ
எப் ேபாேம விதத்ைதத் ெதாடர ேவண்ம் மற்  ம் ேதவ
ைடய த்தத்ைத நிைறேவற்ற ற்பட ேவண்ம் . இதான் உண்
ைமயான விவாசம் என்  அைழக்கப் பற மற்ம் இ க
ம் உண்ைமயான மற்ம் கம் அழகான அன் பாக இக்ற.
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கடந்த காலங் களில் , ஜனங் கள் அைனவம் , ¥ர்மானங் கைள
எக் க ேதவக் ன் பாக வந்  , “ேவ யாம் ேதவைன
ேநக்காவிட் டா ம் , நான் அவைர ேநக்க ேவண்ம் ,” என் 
அவர்கள் வார்கள் . ஆனால் இப் ேபா, த்கரிப்  உன் ¡
வற, இ உன் கத்  க் கடன் ஒத்  ப் ேபாகாததால் , நீ
ேதவன் ¡ள் ள விவாசத்ைத இழக்றாய் . இ உண்ைமயான
அன் பாக இக்றதா? ேயாவின் ரிையகைளப் பற் நீ பல
ைற பத்க் றாய் — அவற் ைறப் பற்  மறந்  விட் ட ாயா?
உண்ைமயான அன்  விவாசத்ற் ள் இந்  மட் ேம வ
வம் ெபற ம் . நீ அபவிக்ம் த்கரிப் கள் ¤லம் நீ
ேதவன்¡ உண்ைமயான அன்ைப வளர்த் க் ெகாள் றாய் மற்
ம் உன் விவாசத்தால் மட் ேம உன் நைடைற அபவங்
களில் உன்னால் ேதவைடய த்தத்ைதக் கத்ல் ெகாள் ள
ற மற்  ம் விவாசத்னால் தான் நீ உன் மாம் சத்ைதக்
ைகவிட்  விதத்ைதத் ெதாடர்றாய் . இைதத்த ான் ஜனங் கள்
ெசய் ய ேவண்ம் . நீ இைதச் ெசய் தால் , உன் னால் ேதவைடய
ரிையகைளக் காண ம் , ஆனால் உனக்  விவாசம்
இல் லாவிட் டால் , உன் னால் ேதவைடய ரிையகைளப் பார்க்
கேவா அவைடய ரிையைய அபவிக்கேவா யா. நீ
ேதவனால் பயன் பத்த ப் பட ேவண்ம் மற்  ம் பரிரணப் ப
த்தப் பட ேவண்ம் என்றால் , ன்பப் பவதற்கான விப் பம் ,
விவாசம் , சப் த்தன்ைம, ழ் ப் பதல் மற் ம் ேதவைடய
ரிையைய அ பவிக்  ம் றன் , அவைடய த் த த் ைதப்
ரிந்  ெகாள் ம் றன் , அவைடய க் க த்ைதக் கத்  ல்
ெகாள் ம் றன் மற்ம் பல என எல் லாவற்ைறம் நீ ெகாண்
க்க ேவண்ம் . ஒ மனிதைனப் பரிரணமாக்வ எளி
தான அல் ல. நீ அபவிக் ம் ஒவ் ெவா த்கரிப் க் ம்
உன் விவாசம் மற்ம் அன்  ேதைவப் பன் றன. நீ ேதவனால்
பரிரணப் பத் த ப் பட விம் பினால் , பாைதயில் ன் ேன
வ மற்ம் ேதவக்காக உன் ைன அர்ப்பணித்தல் ஆயைவ
மட் ம் ேபாதா. ேதவனால் பரிரணமாக்கப் பட் ட ஒவராக
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மாற நீ பல விஷயங் கைள ைவத்  க் க ேவண் ம் . நீ ன்
பத் ைத எர்ெகாள் ம் ேபா, நீ மாம் சத் ைதப் பற்  ய அக் க
ைறைய ஒக் ைவக்கம் , ேதவக் எராகக் ைறறா
மல் இக்கம் ேவண்ம் . ேதவன் உன் னிடந்  தன் ைன
மைறக் ம் ேபா, அவைரப் பின்பற்  வதற் க ான விவாசத்ைத
நீ ெகாண்க்க ேவண்ம் . உன ந்ைதய அன் ைபத் தமா
றேவா கைலக் கேவா அமக் க ாமல் பராமரிக் க ேவண்ம் .
ேதவன் என்ன ெசய் தா ம் , அவக் எராகக் ைறவைத
விட, நீ அவைடய வவைமப் பிற்க் ழ் ப் பந் , உன் மாம்
சத்ைதச் சபிக் க ஆயத்த மாக இக் க ேவண்ம் . நீ ேசாதைன
கைள எர்ெகாள் ம் ேபா, நீ கைமயாக அம் ேபா ம்
அல் ல நீ அன்  ெச த்  ம் ல ெபாட் க ைள விட்  விட
விப் பல் லாமல் உணம் ேபா ம் , நீ ேதவைனத் ப் ப்
பத் த ேவண் ம் . இேவ, உண்ைமயான அன் பாகம் வி
வாசமாகம் இக்ற. உன் உண்ைமயான வளர்ச
் எவாக
இந்தா ம் , நீ தல் கஷ்டத்ைதம் , உண்ைமயான விவா
சத்ைதம் அபவிக்ம் விப் பத்ைதக் ெகாண்க்க ேவண்
ம் மற்ம் மாம் சத்ைத ைகவிவதற்கான விப் பம் உன் னி
டத்ல் இக்க ேவண்ம் . ேதவைடய த்தத்ைத நிைறேவற்
வதற்காகத் தனிப் பட் ட கஷ்டங் கைளத் தாங் கம் , உன் தனிப்
பட் ட ஆர்வங் கைள இழக்கக் ெகாக்கம் நீ ஆயத்தமாக இக்க
ேவண்ம் . நீ உன் இதயத்ல் உன் ைனப் பற் வத்தப் பம்
றடம் இக் க ேவண்ம் : கடந் த காலத்ல் , உன் னால்
ேதவைன ப் ப் பத்த யவில் ைல, எனேவ, இப் ேபா
நீ உன் ைன வத்  க் ெகாள் ளலாம் . இந் த விஷயங் களில் நீ
ைறவில் லாமல் இக்க ேவண்ம் . இவற்ன் ¤லம் தான் ேதவன்
உன்ைனப் பரிரணமாக்வார். இந் த அளேகால் கைள உன்
னால் ர்த
் ெசய் ய யவில் ைல என்றால் , உன் னால் பரிர
ணமாக்கப் பட யா.
ேதவக் ஊயம் ெசய் ம் ஒவர் அவக்காக எப் ப
ன் பப் பட ேவண்ம் என்பைத அந் ெகாள் வ  மட் மல் ல;
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அதற்ம் ேமலாக, ேதவைன விவாப் பதன் ேநாக்கம் ேதவைன
ேநப் பேத என்பைத அவர் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் . ேதவன்
உன்ைனச் த்கரிப் பதற்காகேவா அல் ல உன் ைனத் ன் பப் ப
த் வதற்காகேவா பயன் பத் வல் ைல. மாறாக, அவைடய
ரிையகைள நீ அந்  ெகாள் ளம் , மனித விதத்ன் உண்
ைமயான க்  யத்  வத் ைத அந் ெகாள் ளம் , ப் பாக,
ேதவக் ஊயம் ெசய் வ  எளிதான காரியம் அல் ல என்
பைத நீ அந் ெகாள் ளம் உன்ைனப் பயன் பத்றார். ேதவ
ைடய ரிையைய அபவிப் ப  என் ப ைபைய அ
பவிப் பைதப் பற் ய அல் ல. மாறாக, நீ அவைர ேநப் பதற்
காகத் ன்பப் பவைதப் பற்ய. நீ ேதவைடய ைபைய
அபவிப் பதால் , அவைடய ட் ைசையம் நீ அபவிக் க
ேவண்ம் ; இைவ அைனத்ைதம் நீ அபவிக்க ேவண்ம் .
ேதவ ைடய அெவாளிைய நீ உனக் ள் அ பவிக் க 
ம் . ேம ம் , அவர் உன் ைன எவ் வா நடத்  றார், உன் ைன
எவ் வா நியாயந்¥ர்க
் றார் என்பைதம் நீ அபவிக்க ம் .
இதனால் , உன அபவம் விரிவானதாக இக் ம் . ேதவன்
தம் ைடய நியாயத் ¥ ர்ப்  மற்  ம் ட் ைசயின் ரிையைய
உன் ¡ நடத்யிக்றார். ேதவைடய வார்தை
் த உன் ைன
நடத்யிக்ற, ஆனால் அ மட் மல் ல; அ உனக் அ
ெவாளிைய அளித் ள் ள மற்ம் உன் ைனப் பிரகாக்கச் ெசய்
ள் ள. நீ எர்மைறயான எண்ணத் டன் பலவீனமாக இக்
ம் ேபா, ேதவன் உனக்காக வந் றார். இந்தக் ரிையகள்
அைனத்  ம் மனிதைனப் பற்  ய அைனத்  ம் ேதவ ைடய
ட் டங் கக்ள் உள் ளன என்பைத உனக்த் ெதரிவிப் பதற்கா
கேவ ெசய் யப் பன் றன. ேதவைன விவாப் ப  ன் பத்ைத
அபவிப் பைதப் பற்ய அல் ல அவக்காக எல் லா விதமான
காரியங் கைளம் ெசய் வ  என் நீ நிைனக்கலாம் ; ேதவைன
விவாப் பதன் ேநாக்கம் உன மாம் சம் சமாதானமாக இக்க
ேவண்ம் என்பதற் க ாக அல் ல உன விதத்ல் எல் லாம்
¤கமாக நடக்க ேவண்ம் என்பதற்க ாக அல் ல நீ வசயா
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கம் எல் லாவற் ம் நிம் மயாகம் இக்க ேவண்ம் என்
பதற்காக என்  நீ நிைனக்கலாம் . இப் பிம் , இைவ எம்
ேதவன் ¡ள் ள விவாசத்  டன் ஜனங் கள் பிைணக்க ேவண்
ய ேநாக் க ங் கள் அல் ல. இந் த ேநாக் க ங் கக் க ாக நீ விவா
த்த ால் , உன கண்ேணாட் ட ம் தவறான. ேம ம் , நீ பரிர
ணப் பத்தப் பவதற் சாத்யல் ைல. ேதவைடய ரிைய,
ேதவைடய நீ ள் ள மனநிைல, அவைடய ஞானம் , அவ
ைடய வார்தை
் தகள் மற்  ம் அவர அசயமான மற்  ம்
ரிந்  ெகாள் ள யாத தன்ைம ஆயைவ ஜனங் கள் ரிந் 
ெகாள் ள ேவண்ய விஷயங் களாம் . இந்தப் ரிதைலக் ெகாண்
ப் பதால் , தனிப் பட் ட ேகாரிக்ைககள் , நம் பிக்ைககள் மற் ம்
கத்  க்கள் அைனத்ைதம் உன இதயத்ந்  அகற் 
வதற்  நீ இைதப் பயன்பத்த ேவண்ம் . இவற் ைற அகற் 
வதன் ¤லம் மட் ேம நீ ேதவன் ேகாரிய நிபந் த ைனகைள
நிைறேவற் ற ம் , இைதச் ெசய் வ தன் ¤லம் தான் நீ வ
ைனப் ெபற்  ேதவைனத் ப் ப் பத்த ம் . ேதவைன
விவாப் பதன் ேநாக்கம் அவைர ப் ப் பத் வம் , அவர்
விம் ம் மனநிைலயில் வாழ் வம் ஆம் . இதனால் அவ
ைடய ரிையகம் மைமம் இந் த த் தயற் ற ஜனக்  ட்
டத்  ன் ¤லம் ெவளிப் பம் . ேதவைன விவாப் பதற் க ான
சரியான கண்ேணாட் டம் இதான் . ேம ம் , நீ நாட ேவண்ய
இலக் இேவ ஆம் . ேதவைன விவாப் ப  த்  உனக்
ச் சரியான கண் ேணாட் டம் இக் க ேவண் ம் . ேம ம் , நீ
ேதவ ைடய வார்தை
் தகைளப் ெபற்  க்ெகாள் ள யற்  க் க
ேவண்ம் . நீ ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் த்  க் க்க
ேவண்ம் , நீ சத்யத்ன் ப விக்க ேவண்ம் , ப் பாக அவ
ைடய நைடைறக் ரிையகைளம் , பிரபஞ் சம் வ ம்
அவர் ெசய்  ற அசயிக் க த் த க் க ரிையகைளம் , அத்  டன்
மாம் சத்ல் அவர் ெசய் ற நைடைறக் ரிையகைளம் உன்
னால் காண ம் . ஜனங் கள் தங் கள நைடைற அ 
பவங் களின் ¤லம் , ேதவன் தம் ைடய ரிையைய எவ் வா
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ெசய் றார் என் பைதம் , அவர த்த ம் அவர்கைள ேநாக் 
என்ன ெசய் ற என்பைதம் ரிந் ெகாள் ள ம் . இைவ
அைனத்  ன் ேநாக் க ம் ஜனங் களின் ேக நிைறந் த சாத் த ா
க் ரிய மனநிைலைய அகற்  வதாம் . உனக்ள் இக் ம்
அத் த த்ைதம் அநீ ையம் ெவளிேயற்  விட்  , உன தவ
றான ேநாக் க ங் கைளத் தள் ளிவிட்  , ேதவன் ¡தான உண்ைம
யான விவாசத்ைத வளர்த் க் ெகாண்டால் மட் ேம—உண்ைம
யான விவாசத்  னால் மட் ேம நீ ேதவைன உண்ைமயாக
ேநக்க ம் . ேதவன் ¡ நீ ைவத்க் ம் விவாசத்ன்
அஸ்பாரத்ல் மட்  ேம நீ ேதவைன உண்ைமயாக ேநக் க
ம் . ேதவைன விவாயாமல் அவைர ேநக்க மா?
நீ ேதவைன விவாப் பதால் , அைதப் பற்  நீ ழப் பமைடய
யா. ேதவன் ¡தான விவாசம் அவர்கக் ஆர்வாதத்
ைதத் தம் என்பைதக் கண்டடன் லர் ெபலன் நிைறந்தவர்க
ளாக மாவிறார்கள் . ஆனால் அவர்கள் த்கரிப் கைள
அபவிக்க ேவண்யிப் பைதக் கண்டடன் அவர்கள 
ெபலைனம் இழந் விறார்கள் . அதான் ேதவைன விவா
ப் ப  என்பதா? இயில் , உன விவாசத்ல் நீ ேதவக்
ன்பாக ைமயான மற்  ம் ற்  மான ழ் ப் பதைல
அைடய ேவண் ம் . நீ ேதவைன விவாக்  றாய் , ஆனால்
உனக் இன்ம் அவரிடம் ன் ைவப் பதற்  ேகாரிக்ைககள்
உள் ளன. நீ ைகவிட யாத பல மதக் கத் க்கைளக் ெகாண்
ள் ளாய் , உன தனிப் பட் ட ஆர்வ ங் கைள உன் னால் ைகவிட
யவில் ைல, இப் பிம் நீ மாம் சத்ன் ஆர்வாதங் கைளத்
ேதறாய் , ேதவன் உன மாம் சத்ைத ¡ட் க ேவண்ம் என
விம் றாய் , உன ஆத் மாைவ அவர் இரட் க்க ேவண்ம்
என விம் றாய்—இைவேய தவறான கண்ேணாட் டம் ெகாண்ட
ஜனங் களின் நடத் ைதகள் ஆம் . மத நம் பிக் ைகள் ளவர்க ள்
ேதவன் ¡ விவாசம் ைவத்  ந் த ா ம் , அவர்க ள் தங் கள
மனநிைலயிைன மாற்க்ெகாள் ள ற்பவல் ைல, ேதவைனப்
பற்  ய அைவப் பின் ெதாடர்வ ல் ைல. மாறாக, தங் கள
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மாம் சத்ன் ஆர்வ ங் கைள மட்  ேம ேதறார்கள் . உங் களில்
பலக்  பல் ேவ  வைககைளச் ேசர்ந் த மத நம் பிக் ைககள்
உள் ளன; இ ேதவன் ¡தான உண்ைமயான விவாசம் அல் ல.
ேதவைன விவாப் பதற், ஜனங் கள் அவக்காக ன் பப் படத்
தயாராக இக்ம் ஒ இதயத்ைதம் தங் கைளத் தாங் கேள
அர்ப் பணிக்  ம் விப் பத் ைதம் ெகாண் க் க ேவண் ம் .
இந்த இரண் நிபந்தைனகைளம் ஜனங் கள் நிைறேவற்றாவிட்
டால் , ேதவன் ¡ அவர்கள் ைவத்க்ம் விவாசம் தவறா
ன, ேம ம் அவர்கைடய மனநிைலயில் மாற்றத்ைத அைடய
யா. சத்யத்ைத உண்ைமயாகப் பின்ெதாடர்ந் ேதவைனப்
பற்ய அைவத் ேத, விதத்ைதத் ெதாடம் மனிதர்கள் மட்
ேம ேதவைன உண்ைமயாக விவாக்றார்கள் .
ேசாதைனகள் உன் ¡ வம் ேபா, அந்த ேசாதைனகைளக்
ைகயாள் வல் ேதவைடய ரிையைய எவ் வா பயன் பத்
வாய் ? நீ எர்மைறயான எண்ணத்டன் இப் பாயா அல் ல
ேதவைடய ேசாதைன மற்ம் மனிதனின் த்கரிப் ைப ஒ
ேநர்ம ைறயான கண்ேணாட் டத்ந்  ரிந்  ெகாள் வாயா?
ேதவைடய ேசாதைனகள் மற்  ம் த்கரிப் கள் ¤லம் நீ
எைத அைடவாய் ? ேதவன் ¡தான உன அன்  வளமா? நீ
த்  கரிப் க்  உட் பத் த ப் பம் ேபா, நீ ேயாவி ைடய
ேசாதைனகைளப் பயன்பத்தம் , ேதவன் உனக்ள் ெசய்  ம்
ரிையயில் ஊக் க த்  டன் ஈபடம் மா? ேயாவி
ைடய ேசாதைனகளின் ¤லம் ேதவன் மனிதைன எவ் வா
ேசாக்றார் என் பைத நீ காண மா? ேயாவின் ேசாதைன
கள் உனக் என் ன வைகயான உத்ேவகத்ைத அளிக்க ம் ?
நீ த்கரிப் பவதற் மத்யில் ேதவக் சாட் யாக நிற்க நீ
தயாராக இப் பாயா அல் ல வசயான ©ழல் மாம் சத்ைதத்
ப் ப் பத்த விம் றாயா? ேதவன் ¡தான விவாசம் பற்ய
உன கண்ேணாட் ட ம் உண்ைமயில் என்ன? உன விவாசம்
உண்ைமயிேலேய மாம் சத்ற் க ாக அல் லாமல் அவர் ¡தான்
உள் ளதா? நீ ேதவல் நீ ெதாடம் ஓர் இலக் உண்ைமயில்
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உள் ளதா? நீ ேதவனால் பரிரணப் பத்தப் பவதற்காக உன் ைனச்
த்கரிப் கக் உட் பத்க்ெகாள் ள விம் றாயா அல் ல
ேதவனால் தண்க்கப் பட்  சபிக்கப் பட் க்க விம் றாயா?
ேதவக் சாட்  பகம் விஷயத்ல் உன கண்ேணாட் டம்
உண்ைமயில் என் ன? ேதவக் உண்ைமயாக சாட்  பகர ல
©ழல் களில் ஜனங் கள் என் ன ெசய் ய ேவண்ம் ? நைடைறத்
ேதவன் உன்னிடத்ல் அவைடய உண்ைமயான ரிையயில்
இவ் வள நிைறய ெவளிப் பத்யிக்றதால் , உன் னிடத்ல்
ெவளிேயவதற்கான எண்ணங் கள் எப் ேபாம் இப் ப  ஏன் ?
ேதவன் ¡தான உன விவாசம் ேதவக்காகவா? உங் களில்
ெபம் பாேலாக் , உங் கள ெசாந் த நன் ைமக் க ாக, உங் கள்
சார்பாக நீ ங் கள் ெசய் ம் கணக் ட் ன் ஒ பயாக உங் க
ள விவாசம் உள் ள. கச் லேர ேதவக்காக ேதவைன
விவாக்றார்கள் ; இ கலகம் ெசய் வதல் லவா?
த்  கரிப்  ரிையயின் ேநாக் க ம் க்  யமாக ஜனங் க
ளின் விவாசத்ைதப் பரிரணமாக்வதாம் . இயில் அைட
யப் பவ  என் னெவன் றால் , நீ ெவளிேயற விம் றாய் ,
ஆனால் அேத ேநரத்ல் , உன் னால் ெவளிேயற வல் ைல;
கச் ய அளவிலான நம் பிக்ைக இல் லாதேபாம் ட ல
ரால் விவாக்க ற; ேம ம் , ஜனங் கள் தங் கள எர்
கால வாய் ப் கைளப் பற்  இனி நம் பிக் ைக ெகாண் க் க
மாட் ட ார்கள் . இந் த ேநரத்ல் மட்  ேம ேதவைடய த்க
ரிப்  நிைறவைடம் . மனிதன் இன்ம் வக் ம் மரணத்
ற்  ம் இைடேய இக் ம் நிைலயற் ற நிைலயிைன அைடந்
க்கவில் ைல, அவர்கள் மரணத்ைத க்கவில் ைல. ஆதலால் ,
த்கரிப்  ெசயல் ைற இன்ம் நிைற ெசய் யப் படவில் ைல.
ஊயம் ெசய் ப வர்களின் நிைலயில் இந் தவர்கள் ட கச்
றப் பாகச் த்கரிக்கப் படவில் ைல. ேயா ¥விர த்கரிப் க்
உட் ப ட் ட ான், அவன் சார்ந்  இப் பதற்  அவக் எம்
இக் கவில் ைல. ஜனங் கக் , தாங் கள் நம் பி இக் க எ
ல் ைல, சார்ந்  இப் பதற் எம் இல் ைல என் ற அளவிற்
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அவர்கள் த்கரிப் கக் உட் ப த்த ப் பட ேவண்ம் —இ
மட்  ேம உண்ைமயான த்கரிப் பாம் . ஊயம் ெசய் ப வர்
களாக இக்ம் ேநரத்ல் , உன் இதயம் எப் ெபாம் ேதவ
க்  ன் பாக அைமயாக இந்  ந் த ால் , அவர் என் ன
ெசய் ந் த ா ம் , உனக் க ாக அவைடய விப் பம் எவாக
இந்ந்தா ம் , நீ எப் ேபாம் அவைடய ஏற்பாகக்க்
ழ் ப் பந் த ால் , இயில் நீ ேதவன் ெசய் த எல் லாவற் ைறம்
ரிந்  ெகாள் வாய் . நீ ேயாவின் ேசாதைனகக் உட் ப 
றாய் , அேத சமயம் ேபவின் ேசாதைனகக்ம் நீ உட் ப
றாய் . ேயா ேசாக்க ப் பட் டேபா, அவன் சாட் யாக நின்
றான். இயில் , ேயேகாவா அவக் ெவளிப் பட் டார். அவன்
சாட் யாக நின்ற பின்னேர ேதவைடய கத்ைதப் பார்க்க
தயானவனாக அவன் இந் த ான் . “நான் ¥ட் ட ான ேதசத்
ந்  மைறந் ெகாள் ேறன் , ஆனால் என் ைன பரித்த ராஜ்
யத்ற்க் காட் ேறன் ” என்  ஏன் றப் பற? அதாவ,
நீ பரித்தனாம் , சாட் யாகம் நிற்ம் ேபா மட் ேம ேதவ
ைடய கத்ைதக் காªம் ேமன் ைமைய நீ ெபற ம் .
அவக்க ாக நீ சாட் யாக நிற் க யாவிட் ட ால் , அவைடய
கத்ைதக் காண் பதற் க ான ேமன் ைமைய நீ ெபற்  க் க மாட்
டாய் . நீ த்கரிப் கைள சந்  ப் பதால் பின் வாங் னால் அல்
ல ேதவக் எராகக் ைற னால் , அவக் ச் சாட்
யாக நிற் க த் தவவிட் , சாத் த ானின் ேகக்  ரியவனாக
மானால் , நீ ேதவன் ேதான் வைத ஆதாயம் ெசய் ய மாட் டாய் .
ேசாதைனகக் மத்யில் தன் மாம் சத்ைதச் சபித், ேதவக்
எராகக் ைற றாமல் , தன வார்தை
் தகள் ¤லம் ைற
றாமல் அல் ல பாவம் ெசய் யாமல் தன் மாம் சத்ைத ெவக்க
ந்த ேயாைவப் ேபால நீ இந்தால் , நீ சாட் யாக நிற்பாய் .
நீ ஒ ப் பிட் ட அளவிற்ச் த்கரிப் கக் உட் பட் டால் ,
ேதவக் ன் பாக ற்  ம் ழ் ப் பந் , அவரிடம் நீ பிற
ேகாரிக்ைககைளேயா, உன ெசாந்தக் கத் க்கைளேயா ன்
ைவக்காமல் , ேதவக் ன்பாக ற் ம் ழ் ப்பந் , நீ ம்
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ேயாைவப் ேபால் இக்க ந்தால் , ேதவம் உனக்த் ேதான்
வார். உன்ைடய க் கத் க்கள் , தனிப் பட் ட பாரபட் சமான
எண்ணங் கள் , யநல எண்ணங் கள் , தனிப் பட் ட ேதைவகள் மற்
ம் மாம் ச ஆர்வ ங் கள் ஆயவற் ைற நீ ெகாண் ப் பதால்
இப் ேபா ேதவன் உனக்த் ேதான்றவில் ைல. அவைடய கத்
ைதப் பார்கக
் நீ தயற்றவன். நீ ேதவைனக் காண ேநர்ந்தால் ,
உன ெசாந் தக் கத் க்களால் நீ அவைர அளவிவாய் , அவ்
வா ெசய்  ம் ேபா, அவர் உன் னால்  ைவயில் அைறயப்
பவார். உன கத் க்கடன் ஒத் ப் ேபாகாத பல விஷயங்
கள் உன்னிடம் வந் த ா ம் , அவற் ைற நீ ஒக் ைவத் விட் ,
இவற் ந்  ேதவைடய ரிையகைளப் பற் ய அைவ
அைடய ற. ேம ம் , த்  கரிப் கக் மத்  யில் நீ
ேதவைன ேநக் ம் உன இதயத்ைத ெவளிப் பத்னால் ,
இேவ சாட் யாக நிற்பதாம் . உன் வீ சமாதானமாக இந்
தால் , நீ மாம் சத் ன் இன் பங் கைள அபவிக் றாய் , யாம்
உன்ைனத் ன்த்  வல் ைல, ச்ச ைபயில் உள் ள உன
சேகாதர சேகாதரிகள் உனக் க் ழ் ப் பறார்கள் , ேதவைன
ேநக் ம் உன இதயத்ைதக் காண்பிக்க மா? இந் த ச்
©ழல் உன்ைனச் த்  கரிக் க மா? த்  கரிப்  ¤லமாக
மட் ேம ேதவைன ேநக்ம் உன இதயத்ைதக் காண்பிக்க
ம் . ேம ம் , உன கத் க்கடன் ஒத் ப் ேபாகாத விஷ
யங் கள் ¤லம் தான் நீ பரிரணமானவனாக ம் . பல ரண்
பாடான மற்  ம் எர்ம ைறயான விஷயங் களின் ¤லமாக,
அைனத் வைகயான சாத்தானின் ெவளிப் பாகைளம் —அதன்
ெசயல் பாகள் , ற் றச்ச ாட் கள் , ெதாந் த ரகள் மற்  ம் வஞ்
த்தல் ஆயவற்ைறப் பயன்பத், சாத்தானின் அவப் பான
கத்ைத ேதவன் உனக்க் ெதளிவாகக் காண்பிக்றார். இதன்
¤லம் சாத்தாைன ேவபத் பார்ப்பதற்கான உன றைன
நீ பரிரணமாக்றாய் , இதனால் சாத்தாைன ெவத்  அத
ைனக் ைகவிறாய் .
ேதால் வி, பலவீன ம் , நீ எர்ம ைறயான எண்ணங் கைளக்
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ெகாண் ந் த காலங் கள் ேபான் ற பல் ேவ  அ பவங் கள்
அைனத்ம் ேதவைடய ேசாதைனகள் என்  றலாம் . ஏெனன்
றால் , சகலேம ேதவனிடந்  வன் றன, எல் லா விஷ
யங் கம் நிகழ் கம் அவைடய கரங் களில் உள் ளன. நீ ேதால்
விற் றா ம் சரி, நீ பலவீனமாக இந்  தள் ளானா ம் சரி,
இைவ அைனத் ம் ேதவனிடம் உள் ளன, அவைடய பியில்
உள் ளன. ேதவ ைடய பார்ைவயில் , இ  உனக் க ான ேசாத
ைனயாம் , அைத நீ அைடயாளம் காண யாவிட் டால் ,
அ ேசாதைனயாக மாம் . ஜனங் கள் உணர்ந் ெகாள் ள ேவண்
ய இரண் வைகயான நிைலகள் உள் ளன: ஒன்  பரித்த
ஆவியானவரிடந்  வற, மற் ெறான்  ெபம் பா ம்
சாத் த ானிடந்  வவதாக இக் க லாம் . ஒன் , பரித் த
ஆவியானவர் உன்ைன ஒளிரச் ெசய் , உன் ைன நீ அந் 
ெகாள் ளம் , உன்ைன நீ ெவக்கம் , உன்ைனப் பற் நீ வந்
தம் , ேதவன் ¡ உண்ைமயான அன்  ெகாள் ளம் , அவைர
ப் ப் பத்ம் ப உன இதயத்ைத அைமக்கம் உன் ைன
அ மக் ம் ஒ நிைல. மற் ெறான் உன் ைன நீ ேய அந்
க்ற ஒ நிைல, ஆனால் நீ எர்ம ைறயான எண்ணத்ைத
ெகாண்ப் பவன் மற்ம் பலவீனமானவன் . இந்த நிைல ேதவ
ைடய த்கரிப்  என்ம் அ சாத்தானின் ேசாதைன என்
ம் றலாம் . இ உனக்கான ேதவைடய இரட் ப்  என்
பைத நீ உணர்ந் த ால் , நீ இப் ேபா அவக் கடன் பட் ப்
பதாக ெபரிம் உணர்ந் த ால் , இப் ேபாந்  நீ அவக்
அதைனத் ம் பச் ெச த்த யற்  ெசய் த ால் , இனிேமல் நீ
அத்தைகய ஒக்கக்ேகடான நிைலக் ஆளாக மாட் டாய் என்
றால் , நீ அவைடய வார்தை
் தகைளப் த்  க் ப் பல்
உன யற்ைய ேமற்ெகாண்டால் , நீ எப் ேபாேம உன் ைனக்
ைறவாகக் கற, ஏங் ற இதயத்ைத நீ ெகாண்ந்
தால் , இதான் ேதவைடய ேசாதைனயாம் . ன் பப் பதல்
ந் த ம் , நீ ¡ண் ம் ன் ேனனா ம் , ேதவன் உன்ைன
வநடத்  வார், ஒளிரச் ெசய் வ ார், அெவாளி»ட் வார் மற்
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ம் உன்ைனப் ேபா°ப் பார். ஆனால் நீ அைத அைடயாளம்
காணாமல் எர்மைறயான எண்ணத்ைதக் ெகாண்ந் , ெவ
மேன, உன்ைன நீ ேய நம் பிக்ைகயற் ற நிைலயில் ைகவிட் விட்
ட ேபான்  நீ நிைனத் த ால் , சாத் த ானின் ேசாதைனயான
உன் ¡ வந்க்ம் . ேயா ேசாதைனகக் உட் பட் டேபா,
ேதவம் சாத்தாம் ஒவக்ெகாவர் பந்தயம் கட் க்ெகாண்
ந்தார்கள் , ேயாைவத் ன் த்த ேதவன் சாத்தாைன அ
மத்தார். ேதவன் ேயாைவச் ேசாத்தா ம் , உண்ைமயில் சாத்
தான்தான் ேயா¡ வந் த ான். சாத்த ாைனப் ெபாத்தவைர,
அதான் ேயாைவ ேசாத்த , ஆனால் ேயா ேதவைடய
பக் க மாக இந் த ார். அப் ப இல் லாந் த ால் , ேயா ேசாத
ைனயில் விந் ப் பார். ஜனங் கள் ேசாதைனயில் விந் த
டன், அவர்கள் ஆபத்ல் விறார்கள் . த்கரிப் க் உட் ப
த் த ப் பவ ேதவனிடந்  வந் த ேசாதைன என்  ற
லாம் , ஆனால் நீ ஒ நல் ல நிைலயில் இல் ைல என் றால் , அ
சாத்த ானிடந்  வம் ேசாதைன என் ம் றலாம் . நீ தரி
சனத்ைதப் பற்ய ெதளிைவக் ெகாண்க்கவில் ைல என் றால் ,
சாத்தான் உன் ¡ ற்றம் சாட் ம் , ேம ம் தரிசனத்ைதக் த்த
அம் சத்ல் உன்ைன ெதளிவற் றதாகச் ெசய் ம் . நீ அைத அவ
தற் ன், நீ ேசாதைனயில் விவாய் .
நீ ேதவைடய ரிையைய அபவிக்கவில் ைல என்றால் ,
நீ ஒேபாம் பரிரணப் பத்த ப் பட யா. உன அ
பவத்ல் , நீ அைனத்  க் காரியங் கைளம் நீ அந் க்கம்
ேவண்ம் . எத்  க்க ாட் ட ாக, கத்  க்கள் மற்  ம் அகப் ப
யான ேநாக் க ங் கைள வளர்ப் பதற்  என் ெனன் ன விஷயங் கள்
உன் ைன வநடத் ன்றன, ேம ம் இந் தப் பிரச்சைனகைளத்
¥ர்கக
் என் ன வைகயான ெபாத்தமான நைடைறகள் உன் னி
டம் உள் ளன? ேதவைடய ரிையைய உன்னால் அபவிக்க
ந் த ால் , உன்னிடம் வளர்ச
் இக்ற என்  அர்த்த ம் . நீ
ெபலன் ெகாண்டவனாக மட் ேம ேதான் னால் , இ உண்ைம
யான வளர்ச 
் அல் ல, உன்னால் உயாக நிற் க யா.
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உன்னால் ேதவ ைடய ரிையைய அ பவிக் க ந் த ால்
மட்  ேம, எந் த ேநரத் ம் எந் த இடத் ம் நீ அைத அப
வித்  ந் க்க ம் . நீ ேமய் ப் பர்கைள விட்  ெவளிேய,
ேதவைன விவாத் தந்ரமாக வித், ேதவைடய உண்
ைமயான ரிையகைள உன் னால் காண ந்தால் மட் ேம,
ேதவைடய த்த ம் நிைறேவம் . தற் ேபா, ெபம் பாலான
ஜனங் கக் எவ் வா அபவிக் க ேவண்ம் என்  ெதரி
யவில் ைல, அவர்கள் ஒ பிரச்சைனைய எர்ெகாள் ம் ேபா,
அைத எவ் வா ைகயாவ என்ப அவர்கக் த் ெதரிய
வில் ைல; அவர்களால் ேதவைடய ரிையகைள அபவிக்க
இயலா, அவர்களால் ஆவிக்ரிய விதத்ைத விக்க யா.
நீ ேதவைடய வார்தை
் தகைளக் ைகக்ெகாண் உன நைட
ைற விதத்ற்ள் பிரேவக்க ேவண்ம் .
ல ேநரங் களில் ேதவன் உனக்  ஒ ப் பிட் ட வைக
உணர்ைவத் தறார். இந் த உணர் , நீ உன உள் ளார்ந் த
இன்பத்ைத இழக்கம் , ேதவைடய பிரசன்னத்ைத இழக்கம்
காரணமாற. அதாவ, நீ அந் த காரத்ல் ¤ழ் விறாய் .
இ ஒ வைகயான த்கரிப் பாம் . எைதம் நீ ெசய்  ம்
ேபாெதல் லாம் , அ எப் ேபாம் உன ட் டத் ன் ப நடக்
காமல் தவறாகப் ேபாம் அல் ல நீ அல் ேமற்ெகாண் ன்
ேனற யாமல் ேபாம் . இ ேதவைடய ட் ைசயாம் .
ல சமயங் களில் , நீ ேதவக்க் ழ் ப் பயாத மற் ம் கலகத்
தனமான ஒன்ைறச் ெசய் ம் ேபா, அ ேவ யாக்ம் ெதரி
யாமல் ேபாகலாம் —ஆனால் ேதவக் அ ெதரிந் க்ம் .
அவர் உன்ைன விட் விடமாட் டார், அவர் உன் ைன ட் ப் பார்.
பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய கம் விரிவான. ஜனங் க
ளின் ஒவ் ெவா வார்தை
் தையம் ெசயைலம் , அவர்க ளின்
ஒவ் ெவா நடவக்ைகையம் நகர்ைவம் , அவர்களின் ஒவ்
ெவா ந் த ைனையம் ேயாசைனையம் அவர் கம்
கவனமாகக் கண்காணிக்றார். இதனால் ஜனங் கள் இந்த விஷ
யங் கைளப் பற்ய உள் விப் ணர்ைவ அைடய ம் . நீ ஒ
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ைற ஏதாவ ெசய் றாய் , அ நீ ட் டட் டப நடக்காமல்
தவறாகப் ேபாற, நீ ¡ண்ம் ஏதாவ ெசய்றாய், அ ேம ம்
தவறாகப் ேபாற, பப் பயாக நீ பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையையப் ரிந் ெகாள் வாய் . பல ைற ட் க்கப் பவதன்
¤லம் , ேதவைடய த்தத்ற் ஏற்ப என் ன ெசய்ய ேவண்ம் ,
அவைடய த்த த்ற்  ஏற் ப எ இல் ைல என் பைத நீ அ
வாய் . இயில் , பரித்த ஆவியானவரின் வகாட் த க்கான
ல் யமான பல் கள் உனக்ள் இக்ம் . ல ேநரங் களில் , நீ
கலகக்க ாரனாக இப் பாய் , ேம ம் நீ ேதவனால் உனக்ள் ளி
ந்  கண்க் க ப் பவாய் . இைவ அைனத்  ம் ேதவைடய
ட் ைசயில் இந்  வன்றன. ேதவைடய வார்தை
் தைய
நீ ெபாக் ஷமாகக் ெகாள் ளாமல் , அவைடய ரிையைய நீ
க்  யமற் றதாகக் கனால் , அவர் உன் ைனப் றந் தள் ளிவி
வார். ேதவைடய வார்தை
் தகைள நீ எவ் வள ¥விரமாக
எத்  க் ெகாள் றாேயா, அவ் வள அகமாக அவர் உனக்
அெவாளி£ட் வார். இப் ேபா, ச்சைபயில் ழம் பிய மற்
ம் ழப் பமைடந்த விவாசத்ைதக் ெகாண்ள் ள லர் இக்
றார்க ள் , அவர்க ள் நிைறய ெபாத் த மற் ற காரியங் கைளச்
ெசய் றார்கள் , ஒக்கன் ெசயல் பறார்கள் . எனேவ, பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிைய அவர்களில் ெதளிவாகக் காண
வல் ைல. லர் பணம் சம் பாப் பதற் க ாக, ட் க்க ப் ப
வைத ைகவிட் , ஒ ெதாைல நடத்த ெவளிேய ெசல் வதற்
காக தங் கள கடைமகைளம் விட் விறார்கள் ; அத்தைகய
நபர் ேம ம் அகமான ஆபத்ல் இக்றார். தற்ேபா அவர்
கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய தங் கக்ள் ெகாண்
க்கவில் ைல என் ப மட் மல் லாமல் , எர்காலத் ம் அவர்
கள் பரிரணமைடவ கனமாக இக்ம் . தங் கக்ள் பரி
த் த ஆவியானவரின் ரிையையம் ேதவ ைடய ட் ைச
ையம் காண யாத பலர் உள் ளனர். அவர்கள் ேதவைடய
த்த த்ைதப் பற்  ெதளிவற் ற வர்களாக இப் பவர்கள் மற்  ம்
அவைடய ரிையைய அயாதவர்கள் ஆவர். த்கரிப் க
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க் மத்யில் நிைலயாக இக்கக்யவர்கள் , ேதவன் என் ன
ெசய் தா ம் அவைரப் பின் பற்பவர்கள் , ைறந்தபட் சம் ெவளி
ேயறாதவர்கள் அல் ல ேப அைடந்தவற்ல் 0.1 சதவீதத்ைத
அைடந்தவர்கள் ட நன் றாகேவ இக்றார்கள் , ஆனால் ேதவன்
அவர்கைளப் பயன்பத்றைதப் ெபாத்தவைர அவர்கக்
எந் த மப் ம் இல் ைல. பலர் விஷயங் கைள விைரவாக ரிந்
ெகாள் றார்க ள் , ேதவன் ¡ உண்ைமயான அன்  ைவத் 
க்றார்கள் , ேபவின் நிைலையம் ஞ் சக்யவர்களாக
இக்றார்கள் . ேதவன் அவர்கள் ¡ பரிரணத்ன் ரிைய
ையச் ெசய் றார். அத்தைகயவர்கக் ட் ைசம் அெவா
ளிம் ைடக்ம் , ேதவைடய த்தத்ற் இணங் காத ஒன் ைற
அவர்கள் ெகாண் ந் த ால் , அவர்கள் அதைன உடனயாகத்
க்  எயலாம் . அத் த ைகயவர்க ள் தங் கம் , ெவள் ளி மற்  ம்
விைலமப் பற் ற கற் க ள் ேபான் றவர்க ள் —அவர்க ளின் மப் 
கம் அகம் ! ேதவன் பல வைகயான ரிையகைளச் ெசய்
க்றார். ஆனால் நீ இன்ம் மணல் அல் ல கல் ேபான் ற
வன் என்றால் , நீ பயனற்றவனாவாய் !
வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன் ேதசத்ல் ேதவைடய
ரிைய அற்  தமானதாகம் ரிந்  ெகாள் ள யாததாகம்
இக்ற. அவர் ஒ ஜனக் ட் டத்ைத பரிரணமாக்வார்,
ேவ லைர அப் பார். ஏெனன்றால் , ச்சைபயில் எல் லா
வைகயான ஜனங் கம் இக் றார்கள் . சத்யத்ைத ேநப் ப
வர்க ம் , ேநக் க ாதவர்க ம் இக்  றார்க ள் ; ேதவ ைடய
ரிையைய அ பவிப் பவர்க ம் , அ பவிக் க ாதவர்க ம்
இக் றார்கள் ; தங் கள கடைமையச் ெசய் ப வர்கம் , ெசய்
யாதவர்கம் இக் றார்கள் ; ேதவக் க ாக சாட்  ெகாப்
பவர்கம் , சாட்  ெகாக்காதவர்கம் இக்றார்கள் —அவர்
களில் ஒ பயினர் அவிவாகம் ெபால் லாதவர்கமாக
இக்றார்கள் . அவர்கள் நிச்சயமாக அக்கப் பவார்கள் . ேதவ
ைடய ரிையைய நீ ெதளிவாக அயாவிட் ட ால் , நீ எர்
மைறயானவனாக இப் பாய் ; ஏெனன்றால் , ேதவைடய ரி
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ையைய ைறந் த ஜனக்  ட் டத் ல் மட்  ேம காண ம் .
இந்த ேநரத்ல் , யார் ேதவைன உண்ைமயாக ேநக்றார்கள் ,
யார் ேநக்கவில் ைல என் ப ெதளிவாவிம் . ேதவைன உண்
ைமயாக ேநப் பவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய
ெகாண் ப் பார்க ள் , அேத ேநரத்  ல் அவைர உண்ைமயாக
ேநக்காதவர்கள் அவைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா நிைலயி
ம் ெவளிப் பவார்கள் . அவர்கள் அக்கப் பம் ெபாட் களாக
மாவார்கள் . இந் த ஜனங் கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பம் ரிைய
யின் ேபா ெவளிப் பத்தப் பவார்கள் , ேம ம் அவர்கள் பரி
ரணப் பத்தப் பவதற் எந்தத் தம் இல் லாதவர்கள் . பரி
ரணப் பத்தப் பட் டவர்கள் ேதவனால் ைமயாக ஆதாயம்
ெசய் ய ப் பட் க் றார்கள் . அவர்கள் ேப ைவப் ேபாலேவ
ேதவைன ேநக்க தயானவர்கள் . ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டவர்
கள் இயல் பான அன் ைபக் ெகாண் க் க வில் ைல. ஆனால்
ெசயலற்ற அன்ைப மட்ேம அவர்கள் ெகாண்ள் ளார்கள் . ேம ம் ,
அவர்க ள் ேதவைன ேநக் க கட் டாயப் பத் த ப் பறார்க ள் .
நைடைற அபவத்ன் ¤லம் அைடயப் பட் ட ரிதன் ¤லம்
இயல் பான அன் உவாற. இந் த அன்  ஒ மனிதனின்
இதயத் ைத ஆக்  ரத்  , அவர்க ைளத் தானாக ன் வந் 
ேதவக் அர்ப்பணிக்க ைவக்ற; ேதவைடய வார்தை
் த
கள் அவர்களின் அஸ்பாரமாக மாம் . ேம ம் , அவர்களால்
ேதவக்காகத் ன்பப் பட ற. நிச்சயமாக, இைவ ேதவ
னால் பரிரணப் பத்தப் பட் ட ஒவன் ெகாண்ப் பதாம் . நீ
ெஜயங் ெகாள் ளப் பறைத நானால் மட்  ேம, நீ ேதவக்
காகச் சாட்  பகர யா; ஜனங் கைள ெஜயங் ெகாள் வதன்
¤லம் மட் ேம ேதவன் தம இரட் ப் பின் இலக்ைக அைடந்
தால் , ஊயம் ெசய் றவர்கள் எத்  ைவக் ம் அ அந் த க்
ரிையைய நிைறவைடயச் ெசய் ம் . இப் பிம் , ஜனங் கைள
ெஜயங் ெகாள் வ  ேதவ ைடய இ யான இலக்  அல் ல,
அ  ஜனங் கைளப் பரிரணப் பத்  றேத ஆம் . ஆகேவ,
இந்த நிைல ெஜயத்ன் ரிைய என்  ெசால் வைத விட, அ
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ேவதைனந்த உபத்ரவங் கைள அபவிப் பதன் ¤லம் மட்ேம
ேதவனின் அன் ைப உன் னால் அந்ெகாள் ள ம்

பரிரணப் பத் தல் மற் ம் அத்தல் ஆயவற்ன் ரிைய
என் றலாம் . லர் ைமயாக ெஜயங் ெகாள் ளப் படவில் ைல,
அவர்கைள ெஜயங் ெகாள் ம் ேபாக்ல் , ஒ ஜனக்ட் டத்ைதச்
ேசர்ந் தவர்கள் பரிரணப் பத்த ப் பவார்கள் . இந் த இரண்
ரிையகம் ஒேர ேநரத்ல் ேமற் ெகாள் ளப் பன் றன. இவ்
வள நீ ண்ட காலக் ரிைய வம் ட ஜனங் கள் றப்
பட் ச் ெசல் லவில் ைல. ேம ம் , இ ெஜயங் ெகாள் தன்
இலக் அைடயப் பட் ள் ள என் பைதக் காண்பிக்ற—இேவ
ெஜயங் ெகாள் ளப் பவ த்த உண்ைமயாம் . த்கரிப் 
கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பவதற் க ாக அல் ல, மாறாக பரிரணப்
பத்தப் பவதற்காகேவ ஆம் . த்கரிப்  இல் லாமல் , ஜனங்
கைளப் பரிரணப் பத்த யா. எனேவ, த்கரிப் கள்
உண்ைமயிேலேய மப் க் கைவ! இன்  ஒ ஜனக்  டடத்
ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் பரிரணப் பத்தப் பட்  ஆதாயம் ெசய் யப்
பறார்கள் . ன்னர் ப் பிடப் பட் ட பத்  ஆர்வ ாதங் கள்
அைனத்ம் பரிரணப் பத்தப் பட் டவர்கைள இலக்காகக் ெகாண்
டைவ. யில் தங் கள அைடயாளத்ைன மாற் வைத மட்
ேம ேநாக் க மாக ெகாண்ள் ளெதன் ப பரிரணப் பத்த ப்
பட் டவர்கைள இலக்காகக் ெகாண்ள் ள. பரிரணப் பத்தப்
படாதவர்கள் ேதவைடய வாக் த்த த்த ங் கைளப் ெபற த
யற்றவர்கள் ஆவர்.

ேவதைன¡ந்த உபத்ரவங் கைள
அபவிப் பதன் ¢லம் மட்ேம
ேதவனின் அன்ைப உன்னால்
அ ந் ெகாள் ள ம்
ேதவைன இன் நீ எவ் வள ேநக்றாய் ? ேதவன் உன்
னிடத்ல் ெசய் த எல் லாவற் ைறப் பற் ம் நீ எவ் வள அந்
க்றாய் ? இைவெயல் லாம் தான் நீ கற்க்ெகாள் ள ேவண்ய
விஷயங் களாம் . ேதவன் க் வம் ேபா, அவர் மஷனில்
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ெசய் த விஷயங் கள் மற் ம் மஷைனப் பார்க்க அமத்த
விஷயங் கள் அைனத்ம் மஷன் அவைர ேநப் பான் , அவைர
உண்ைமயாக அந் ெகாள் வான் என் பதற்காகேவ ெசய் யப் பட்
டன. மஷன் ேதவக் க ாகத் ன் பப் பட்  , அவனால் இ
வைர வர ந்க்ற என் பதற், ஒ வைகயில் , ேதவனின்
அன் காரணமாகம் , மற் ெறா வைகயில் ேதவனின் இரட்
ப்  காரணமாகம் இக்ன் றன; ேம ம் , இதற்  நியாயத்
¥ர்ப் மற்ம் ேதவன் மஷனில் ேமற்ெகாண்ட ட் ைசக்கான
ரிைய ஆயைவம் காரணங் களாக இக்  ன் றன. நீ ங் கள்
ேதவனின் நியாயத்¥ர்ப், ட் ைச மற் ம் உபத்ரவங் கள் ஆ
யவற் ைறச் சந்  க் க ாமல் இந்  ந் த ால் , ேதவன் உங் கைளத்
ன் பப் பத்  யிக் க வில் ைல என் றால் , நீ ங் கள் உண் ைமயி
ேலேய ேதவைன ேநப் பல் ைல என்பதான் உண்ைமயாக
இக்ம் . மஷனில் ேதவனின் ரிைய எவ் வள அகமாக
உள் ளேதா மற்ம் மஷன் ன் பப் பவ எவ் வள அகமாக
உள் ளேதா, ேதவனின் ரிைய எவ் வள அர்த்தள் ள என்ப
ம் அவ் வள ெதளிவாகத் ெதரிற, ேம ம் மஷனின்
இதயத் த ால் ேதவைன அவ் வள அகமாக உண்ைமயாக
ேநக்கம் ற. ேதவைன ேநப் ப  எப் ப என் பைத நீ
எவ் வா கற்க்ெகாள் றாய் ? ேதவன் மஷக் அளித்தைவ
அைனத்  ம் ைப, அன்  மற்  ம் இரக் க ம் ஆயைவயாக
இந் , கம் ேவதைன மற்  ம் த்  கரிப்  ஆயைவம் ,
ேவதைனந் த உபத்  ரவங் கம் இல் லாமல் இந் த ால் ,
ேதவைன உண்ைமயாக ேநக் ம் ஒ நிைலைய உன் னால்
அைடய மா? ஒறம் , ேதவன் தம் ேசாதைனகளின்
ேபா மஷன் அவன ைறபாகைள அந் ெகாள் வ
ேதா, அவன் அற்பமானவனாகம் , இவானவனாகம் , தாழ் ந்
தவனாகம் இப் பைதக் காண்றான் , தன் னிடம் எேம
இல் ைல, தான் ஒன் ேமயில் ைல என் பைதம் உணர்றான் ;
மறம் , அவன உபத்ரவங் களின் ேபா ேதவன் மஷக்
ெவவ் ேவ  ©ழல் கைள உவாக்  றார், அைவ ேதவனின்
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ெசௗந் த ரியத்ைத மஷைன அகமாக அபவிக் க ைவக் 
ற. ேவதைனயான கப் ெபரிதாகம் , ல சமயங் களில்
¥ர்க்கயாததாகம் இந் த ா ம் , அைத அபவித்த தனால்
அ  கைமயான க் க நிைலைய எட் னா ம் , தன் ள்
ேதவன் எவ் வள அழகாகக் ரிைய ெசய் றார் என் பைத ம
ஷன் காண்றான் , இந் த அஸ் பாரத்  ல் தான் மஷக் 
ேதவன்¡ உண்ைமயான அன் பிறக்ற. ேதவனின் ைப
டம் , அன்டம் , இரக்கத்டம் மட் ேம, தன்ைன உண்
ைமயாக அந் ெகாள் ள யா என்பைத மஷன் காண்
றான், ேம ம் மஷனின் சாராம் சத்ைதம் அவனால் அந்
ெகாள் ள யா. ேதவனின் த்கரிப்  மற்  ம் நியாயத்
¥ர்ப் ஆய இரண்ன் ¤லமாகம் , ேம ம் த்கரிப்  ெசயல்
பாட் ன் ேபாம் மட்  ேம, மஷன் தன ைறபாகைள
அந்  ெகாள் ளம் , ேம ம் தன் னிடம் எம் இல் ைல என்
பைதம் அந்  ெகாள் ள ம் . ஆகேவ, ேதவன் ¡தான
மஷனின் அன்பான ேதவனின் த்கரிப்  மற்  ம் நியா
யத் ¥ ர்ப்  என்ம் அஸ் பாரத்  ன் ¡ கட் டப் பற. நீ
ேதவனின் ைபைய மட்  ேம அ பவித்  , அைமயான
ம் ப வாழ் கை
் க அல் ல ெபாள் ஆர்வாதங் கைளக் ெகாண்
ந் , நீ ேதவைனப் ெபற்  க் ெகாள் ளவில் ைல என் றால் ,
ேதவன் ¡தான உன விவாசத்ைத ெவற்கரமானதாகக் கத
யா. ேதவன் ஏற்கனேவ மாம் சத்ல் ஒ கட் ட ைபயின்
ரிையைய ேமற் ெகாண்ள் ளார், ஏற் கனேவ மஷக் ப்
ெபாள் ஆர்வாதங் கைளம் வழங் ள் ளார், ஆனால் மஷ
ைனக் ைப, அன் மற்ம் இரக்கம் ஆயவற்றால் மட் ேம
பரிரணமாக்க யா. மஷனின் அபவங் களில் , அவன்
ேதவனின் தள அன் ைப எர்ெகாள் றான் , ேதவனின் அன்
ைபம் இரக்கத்ைதம் காண்றான் , ஆனால் ஒ ப் பிட் ட
காலத்ற் அவற்ைற அபவித்ப் பதால் , ேதவனின் ைப
அவைடய அன்  மற்ம் இரக்கம் ஆயவற்றால் மஷைன
பரிரணமாக்க இயலா என் பைதம் , அவற்றால் மஷக்
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ள் எ ர்ெகட் க்ற என்பைத ெவளிப் பத்த யா
என்பைதம் , அவற் றால் மஷைன அவன ர்ெகட் ட மன
நிைலயிந்  விரட் டேவா, அல் ல அவன அன் ைபம்
விவாசத்ைதம் பரிரணமாக்கேவா இயலா என் பைதம்
அவன் காண்றான். ேதவைடய ைபக் க ான ரிையயா
ன ஒ ப் பிட் ட காலகட் டத்ன் ரிையயாகத்தான் இக்
ற, ேம ம் ேதவைன அந்  ெகாள் வதற் க ாக மஷன்
ேதவனின் ைபைய அபவிப் பைத சார்ந்க்க யா.
மஷைன ேதவன் பரிரணமாக்வ எவ் வாறாக நிைற
ேவற் ற ப் பற? இ அவைடய நீ ள் ள மனநிைலயின்
¤லம் நிைறேவற்றப் பற. ேதவனின் மனநிைலயான தன்
ைமயாக நீ ம் , கங் ேகாபம் , மகத்வம் , நியாயத்¥ர்ப்ம் ,
சாபம் ெகாண்ட, ேம ம் அவர் மஷைன தன் ைமயாக
அவைடய நியாயத்¥ர்ப்பின் ¤லம் பரிரணமாக்றார். லர்
ரிந் ெகாள் ளாமல் , ஏன் ேதவனால் நியாயத் ¥ ர்ப்  மற்  ம்
சாபத்ன் ¤லம் மட் ேம மஷைனப் பரிரணமாக்க 
ற என் ேகட் றார்கள் . அவர்கள் , “ேதவன் மஷைன சபிப்
பதாக இந்தால் , மஷன் இறந் ேபாக மாட் டானா? ேதவன்
மஷைன நியாயந் ¥ ர்ப் பதாக இந் த ால் , மஷன் கண்க்
கப் படமாட் டானா? பின் னர் எப் ப அவன் இன் ம் பரிர
ணமாக்க ப் பட ம் ?” என்றார்கள் . ேதவனின் ரிையைய
அயாத ஜனங் களின் வார்தை
் தகள் அப் பயாக இக்ன்றன.
ேதவன் மஷனின் ழ் ப்பயாைமையத்தான் சபிக்றார், அவர்
மஷனின் பாவங் கைளத்த ான் நியாயந் ¥ ர்க்றார். அவர் க
ைமயாக இரக் க ன்  ேபனா ம் , மஷக்  ள் உள் ள
அைனத் ைதம் அவர் ெவளிப் பத்  றார், மஷக்  ள்
இக் ம் பிரத் ேயகமானவற் ைற இந் த க் கைமயான வார்த்
ைதகளின் ¤லம் ெவளிப் பத்  றார், ஆனா ம் அத்தைகய
நியாயத்¥ர்ப்பின் ¤லம் , அவர் மாம் சத்ன் சாராம் சத்ைதப் பற்ய
ஆழமான அைவ மஷக் அளிக்றார், இதனால் ேதவன்
ன்பாக மஷன் ழ் ப் பறான் . மஷனின் மாம் சமான
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பாவத்தா ம் சாத்தானா ம் ஆன, அ ழ் ப் பயாத, அ
ேதவைடய ட் ைசக்கான ெபாளாகம் இக்ற. ஆகேவ,
மஷன் தன்ைனத் ெதரிந் ெகாள் ள அமக்க, ேதவைடய
நியாயத்¥ ர்ப் பின் வார்தை
் தகள் அவக் ேநரிட ேவண்ம் ,
ேம ம் எல் லா வைகயான த்கரிப் கைளம் பயன் பத்த
ேவண்ம் ; அப் ேபாதான் ேதவனின் ரிையயான பயள்
ளதாக இக்ம் .
ேதவன் ேபய வார்தை
் தகளின் ¤லம் அவர் ஏற் க னேவ
மஷனின் மாம் சத்ைதக் கண்த்  ள் ளார் என் பைதக் காண
லாம் . அப் பயானால் , இந்த வார்தை
் தகள் சபிக்ம் வார்தை
் த
கள் இல் ைலயா? ேதவன் ேபம் வார்தை
் தகள் மஷனின்
உண்ைமயான பாவங் கைள ெவளிப் பத் ன் றன, அத்தைகய
ெவளிப் பாட் ன் ¤லம் அவன் நியாயந் ¥ ர்க் க ப் பறான் ,
ேம ம் அவனால் ேதவைடய த்தத்ைத நிைறேவற்ற இயலா
என் பைத அவன் காªம் ேபா, தனக்ள் அவன் க்கத்ைதம்
வத்தத்ைதம் உணர்றான் , அவன் ேதவக்க் கடன் பட் 
ப் பதாகம் , ேதவைடய த்தத்ைத அைடய யா என்
ம் உணர்றான். பரித்த ஆவியானவர் உன் ைன உள் ளிந் 
ஒங் பத் ம் காலங் கம் உள் ளன, இந்த ஒங் பத் தல்
ேதவனின் நியாயத் ¥ ர்ப் பிந்  வற; ேதவன் உன் ைன
நிந்த் , அவர கத்ைத உன் னிடந்  மைறக்ம் காலம் ,
அவர் உனக் ெசவிசாய் க் க ாமல் , உன் ள் ரிைய ெசய்  ம்
காலம் , உன்ைன த்கரிப் பதற் க ாக உன் ைன சத்த ல் லாமல்
ட் க்ம் காலம் ஆய காலங் கம் இக்ன் றன. மஷனில்
ேதவனின் ரிையயான தன் ைமயாக அவைடய நீ யான
மனநிைலையத் ெதளிபத்  வதற் க ாகேவ ெசய் ய ப் பற.
மஷன் இயில் ேதவக் என் ன சாட் யம் அளிக்றான் ?
ேதவன் நீ ள் ள ேதவன் என் மஷன் சாட் க் ெகாக்
றான் , அவைடய மனநிைல நீ ம் , கங் ேகாபம் , ட்ைசம் ,
நியாயத்¥ர்ப்ம் ெகாண்டதாக சாட் க் ெகாக்றான் ; ேதவனின்
நீ யான மனநிைலக் மஷன் சாட் க் ெகாக்றான் . ம
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ஷைனப் பரிரணமாக் க ேதவன் தம நியாயத் ¥ ர்ப்ைபப்
பயன் பத்  றார், அவர் மஷைன ேநத்க்றார், ம
ஷைன இரட் த்க்றார்— ஆனால் அவைடய அன் க்ள்
எவ் வள விஷயங் கள் இக்ன் றன? நியாயத்¥ர்ப், மகத்வம் ,
கங் ேகாபம் மற்  ம் சாபம் ஆயைவ இக் ன் றன. கடந் த
காலத்ல் ேதவன் மஷைன சபித்த ேபா ம் , அவர் ம
ஷைனப் பாதாளக் க் ள் ைமயாகத் தள் ளிடவில் ைல,
ஆனால் மஷனின் விவாசத்ைதச் த்கரிக்க அவ் வையப்
பயன்பத்னார்; அவர் மஷைனக் ெகால் லவில் ைல, ஆனால்
மஷைனப் பரிரணமாக்வதற்காகேவ ெசயல் பட் டார். மாம்
சத்ன் சாராம் சம் சாத்தானிடந் வந்த—ேதவன் அைதச் சரி
யாகச் ெசான் னார்—ஆனால் ேதவனால் ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட உண்
ைமகள் அவைடய வார்தை
் தகளின் ப க்க ப் படவில் ைல.
நீ அவைர ேநப் பதற் க ாகம் , நீ மாம் சத்  ன் சாராம் சத்ைத
அந்  ெகாள் வதற் க ாகம் அவர் உன்ைனச் சபிக்  றார்; நீ
வித் க் ெகாள் ளம் , உனக்ள் இக்ம் ைறபாகைள நீ
அந் ெகாள் ள மற்ம் மஷனின்  தயற்ற தன் ைமைய
அய உன்ைன அமக்கம் அவர் உன்ைன ட் க்றார்.
ஆகேவ, ேதவனின் சாபங் கள் , அவைடய நியாயத்¥ர்ப், அவ
ைடய மகத்  வம் மற்  ம் கங் ேகாபம் —இைவ அைனத்  ம்
மஷைனப் பரிரணமாக்வதற் க ாகத்த ான் . இன்  ேதவன்
ெசய் ற எல் லாவற் ைறம் , அவர் உனக்ள் ெதளிபத்  ம்
நீ யான மனநிைலம் —இைவ அைனத் ம் மஷைனப் பரி
ரணமாக்வதற்காகத்தான் . இேவ ேதவனின் அன் .
மஷனின் பாரம் பரியக் கத் க்களில் , ேதவனின் அன் 
என் ப  அவைடய ைப, இரக் க ம் மற்  ம் மஷனின்
பலவீனத்ற்கான அதாபம் ஆயைவதான் என்  அவன் வி
வாறான். இந் த விஷயங் கம் ேதவனின் அன் தான் என்
றா ம் , இைவ ஒதைலப் பட் சமானைவ, ேம ம் ேதவன் ம
ஷைனப் பரிரணமாக்வதற் க ான தன் ைம வைறயாக
இ  இப் பல் ைல. லர் உடல் நலக்  ைற காரணமாக
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ேதவைன விவாக்க த் ெதாடங் றார்கள் . இந் த உடல் நலக்
ைறவானதான் உனக்கான ேதவனின் ைப; அ இல் லா
மல் , நீ ேதவைன விவாக்க மாட் ட ாய் , நீ ேதவைன விவா
க் க வில் ைல என் றால் நீ இவ் வள ரம் வந்  க் க மாட்
டாய் —ஆகேவ இந் த க் ைப ட ேதவனின் அன் தான் .
இேயைவ விவாத் த காலத்  ல் , ஜனங் கள் ேதவ க்  ப்
பிக்காதைதச் ெசய் தார்கள் , ஏெனன்றால் அவர்கள் சத்யத்ைதப்
ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல, ஆனா ம் ேதவனிடம் அன் ம் இரக்
கம் இக்ற, ேம ம் அவர் மஷைன இவ் வள ரம்
ெகாண் வந் க்றார். மஷக் எம் ரியவில் ைல
என் றா ம் , மஷன் தம் ைமப் பின் பற் ற ேதவன் அ மக்
றார், ேம ம் , அவர் இன்ைறய நாள் வைர மஷைன வ
நடத்யிக்றார். இ ேதவனின் அன் இல் ைலயா? ேதவனின்
மனநிைலயில் ெவளிப் பம் விஷயங் கேள ேதவனின் அன் பா
ம் —இ ற்  ம் சரியான! ச்ச ைபக் கட்  டம் அதன்
வைடம் நிைலைய எட் யேபா, ேதவன் ஊயம் ெசய்
பவர்களின் ரிையகைளச் ெசய் , மஷைனப் பாதாளக்
க்ள் தள் ளினார். ஊயம் ெசய் பவர்களின் காலத்ன் வார்த்
ைதகள் அைனத் ம் சாபங் களாக இந்தன: உன மாம் சத்ன்
சாபங் கள் , உன ர்ெகட் ட சாத் த ாக்  ரிய மனநிைலயின்
சாபங் கள் மற்  ம் ேதவனின் த்த த்ைத நிைறேவற் ற ாத உன
விஷயங் களின் சாபங் கள் ஆயைவதான் அந்த சாபங் கள் . அந்
தக் கட் டத்ல் ேதவன் ெசய் த ரிையகள் மகத் வம் க்கதாக
ெவளிப் பட் டன, அதன்பிற ேதவன் ட் ைசக்கான ரிையைய
ேமற் ெகாண்டார், ேம ம் மரண உபத் ரவம் வந் த . அத்த
ைகய ரிையயில் , மஷன் ேதவனின் ேகாபத்ைதம் , மகத்
வத்ைதம் , நியாயத்¥ர்ப்ைபம் , ஆக்ைனத்¥ர்ப்ைபம் கண்
டான், ேம ம் ேதவனின் ைபையம் , அவைடய அன்
ைபம் , இரக்கத்ைதம் அவன் கண்டான். ேதவன் ெசய்த அைனத்
ம் , மற் ம் அவைடய மனநிைலயாக ெவளிப் பத்தப் பட் ட
அைனத்  ம் , மஷன் ¡தான ேதவனின் அன் பாக மட்  ேம
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இந்த. ேதவன் ெசய்த அைனத்ம் மஷனின் ேதைவகைளப்
ர்த்  ெசய் தன. மஷைனப் பரிரணமாக்  வதற் க ாகேவ
அவர் அைதச் ெசய் தார், ேம ம் அவர் மஷனின் வளர்ச
் க்
ஏற்ப அவக் வழங் னார். ேதவன் இைதச் ெசய்ராவிட் டால் ,
மஷனால் ேதவக் ன் பாக வர ந்க்கா, ேம ம்
ேதவனின் உண்ைமயான கத்ைத அய வ இந்க்கா.
மஷன் தன் தல் ேதவைன நம் பத் ெதாடங் ய காலத்
ந்  இன் வைர, மஷனின் வளர்ச
் க் ஏற்ப ேதவன்
பப் பயாக மஷக் வழங் யிக்றார், இதனால் , தனக்
ள் மஷன் பப் பயாக அவைர அந் ெகாண்டான் . இன்
ைறய நாக் வந் ப் பதால் மட்  ேம ேதவனின் நியாயத்
¥ர்ப்  எவ் வள அற்  தமான என் பைத மஷன் உண
றான். ஷ் பின் காலத்  ந்  இன்  வைர சபிக்  ம்
ரிையயின் தல் நிகழ் தான் ஊயம் ெசய் பவர்களின் ரி
ையயின் பயாக இந்த . மஷன் பாதாளக்க்ள் ேபாக
சபிக்கப் பட் டான் . ேதவன் அைதச் ெசய் க்கவில் ைல என் றால் ,
இன் மஷக் ேதவைனப் பற் ய உண்ைமயான அ
இந்க்கா; ேதவைடய சாபத்ன் ¤லம் தான் மஷன்
அகாரப் ர்வ மாக அவர மனநிைலைய எர்ெகாண்டான் .
ஊயம் ெசய் பவர்களின் உபத்ரவம் ¤லம் மஷன் ெவளிப்
பட் ட ான். அவன விவாசம் ஏற்  க்ெகாள் ள யாத என்
ம் , அவன வளர்ச 
் கச் ய என்ம் , ேதவனின் த்
தத்ைத அவனால் நிைறேவற்ற இயலா என் ம் , எல் லா ேநரங் க
ளி ம் ேதவைனத் ப் ப் பத்வதாக அவன் ய ெவம்
வார்தை
் தகைளத் தவிர ேவல் ைல என் ம் அவர் கண்டார்.
ஊயம் ெசய் ப வர்க ளின் ரிையயின் பயில் ேதவன் ம
ஷைன சபித்த ேபா ம் , இப் ேபா ம் பிப் பார்க
் ம் ேபா,
ேதவைடய ரிையயின் அந்தப் பயான அற்தமானதாக
இக்ற: இ மஷக் ஒ றந்த ப் ைனையக்
ெகாண் வந் த , ேம ம் அவன வித மனநிைலயில் ஒ
ெபரிய மாற்றத்ைதம் ஏற்பத்ய. ஊயம் ெசய் பவர்களின்
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காலத்  ற்  ன் , மஷன் விதத் ைதப் பின் ெதாடர்வ 
என் றால் என் ன, ேதவைன விவாப் ப  என் றால் என் ன,
அல் ல ேதவைடய ரிையயின் ஞானம் ஆயவற்ைறப் பற்
எம் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல, ேம ம் ேதவனின் ரிைய
யான மஷைனச் ேசாக் க ம் என் பைதம் அவன்
ரிந் ெகாள் ளவில் ைல. ஊ யம் ெசய் பவர்க ளின் காலம்
தல் இன் வைர, ேதவனின் ரிைய எவ் வள அசயமா
ன என்பைத மஷன் கண்வறான் —இ மஷனால்
ரிந் ெகாள் ள யாத. மஷன் தன ¤ைளையப் பயன்
பத் அதன்¤லம் ேதவன் எவ் வா ெசயல் பறார் என் ப
ைதக் கற் பைன ெசய் ய வல் ைல, ேம ம் தன வளர்ச
்
எவ் வள ய என்பைதம் , தான் அகம் ழ் ப் பயாமல்
இப் பைதம் அவன் காண்றான் . ேதவன் மஷைன சபித்
தேபா, அ ஒ விைளைவ அைடவதற்காகேவ ெசய் யப் பட்
ட, அவர் மஷைனக் ெகால் லவில் ைல. அவர் மஷைன
சபித் த ேபா ம் , அவர் வார்தை
் தகளால் தான் அவ் வா
ெசய் த ார், அவைடய சாபங் கள் உண்ைமயில் மஷக்
ஏற் படவில் ைல, ஏெனன் றால் ேதவன் மஷனின் ழ் ப் பயா
ைமையத்த ான் சபித்க்றார், ஆகேவ மஷைனப் பரிர
ணமாக்வதற்ம் அவைடய சாபங் களின் வார்தை
் தகள் ேபசப்
பட் டன. ேதவன் மஷைன நியாயந் ¥ ர்த்த ா ம் சபித்த ா ம் ,
இரண்ேம மஷைனப் பரிரணமாக்ன் றன: இைவ இரண்
ம் மஷக்ள் ய் ைமயற்றைதப் பரிரணமாக்கேவ ெசய்
யப் பன் றன. இதன் ¤லம் மஷன் த்கரிக்கப் பறான் ,
ேம ம் மஷக்ள் இல் லாத விஷயங் கள் அவைடய வார்த்
ைதகள் மற்ம் ரிையயின் ¤லம் பரிரணமாக்கப் பன் றன.
கைமயான வார்தை
் தகள் அல் ல நியாயத் ¥ ர்ப்  அல் ல
ட் ைச என எவாக இந் த ா ம் , ேதவைடய ரிையயின்
ஒவ் ெவா பம் மஷைனப் பரிரணமாக்ற, ேம ம்
அ ற் ம் ெபாத்தமானதாக இக்ற. கங் கள் வ
ம் ேதவன் இேபான்ற ரிையையச் ெசய் தல் ைல; இன் ,
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நீ ங் கள் அவைடய ஞானத்ைதப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம்
என்பதற்காக அவர் உங் கக்ள் ரிைய ெசய் றார். உங் கக்
ள் ல ேவதைனகைள நீ ங் கள் அபவித்ந்தா ம் , உங் கள்
இதயங் கள் உம் சமாதானம் அைடன் றன; ேதவ
ைடய இந்தக் கட் ட ரிையைய உங் களால் அபவிக்க 
ற என் ப  உங் கள ஆர்வ ாதமாக இக்  ற. எர்க ாலத்
ல் நீ ங் கள் எைத ஆதாயமாக்க்ெகாள் ள ம் என் பைதப்
ெபாட் ப த்த ாமல் பார்த்த ால் , இன்  ேதவனின் ரிையயில்
நீ ங் கள் காண்ப அன்  மட் மாகத்தான் இக்ற. ேதவனின்
நியாயத்¥ ர்ப்ைபம் த்கரிப் ைபம் மஷன் அபவிக்க ா
விட் டால் , அவ ைடய ெசயல் கம் ஆர்வ ம் எப் ேபாம்
ேமற் ப ரப்  மட் டத் ேலேய இக் ம் , ேம ம் அவன மன
நிைலம் எப் ேபாம் மாறாமல் இக்  ம் . இ  ேதவனால்
ஆதாயப் பத் த ப் பட் டதாக கதப் பறதா? இன் , ஆணவ
ம் அகந் ைதம் நிைறந் த மஷக் ள் இன் ம் நிைறய
விஷயங் கள் இந்தா ம் , மஷனின் மனநிைல ன்ைப விட
கம் நிைலயானதாக இக்ற. ேதவன் உன் னிடத்ல் ெசய்
ம் விஷயங் கள் உன் ைன இரட் ப் பதற்காகச் ெசய் யப் பன்
றன, ேம ம் அந்த ேநரத்ல் நீ  வைய உணர்ந்தா ம் ,
உன மனநிைலயில் மாற்றம் ஏற்பம் நாள் வம் . அந்த ேநரத்
ல் , நீ ம் பிப் பார்த், ேதவனின் ரிைய எவ் வள ஞானமா
ன என்பைதக் காண்பாய் , அந்த ேநரத்ல் உன் னால் ேதவனின்
த்தத்ைத உண்ைமயாகப் ரிந் ெகாள் ள ம் . இன் , லர்
ேதவனின் த் த த்ைதப் ரிந்  ெகாண் டதாகக் றார்கள் ,
ஆனால் அ கம் யதார்தத
் மானதாக இல் ைல. உண்ைமயில் ,
அவர்கள் ெபாய் ையப் ேபறார்கள் , ஏெனன்றால் ேதவனின்
த்தம் மஷைன இரட் ப் பதா அல் ல மஷைன சபிப் பதா
என் பைத அவர்க ள் இன் ம் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல. ஒ
ேவைள உன்னால் இப் ேபா அைதத் ெதளிவாகக் காண 
யாமல் இக்கலாம் , ஆனால் ேதவன் மைம அைடம் நாள் வந்
விட் ட என்பைத நீ பார்க
் ம் நாள் வம் , ேம ம் ேதவைன
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ேநப் ப எவ் வள அர்த்தள் ளதாக இக் ம் என்பைத நீ
காண்பாய் , இதன்¤லம் நீ மஷ விதத்ைத அந்  ெகாள் 
வாய் , உன மாம் சம் ேதவைன ேநக் ம் உலல் விக் ம் ,
இதன் ¤லம் உன ஆவி விவிக் க ப் பம் , உன விதம்
மழ் ச் யாக இக்  ம் , ேம ம் நீ எப் ேபாம் ேதவ க் 
ெநக்கமாக இப் பாய் , அவைரப் பார்த் க் ெகாண்ேட இப்
பாய் . அந்த ேநரத்ல் , ேதவனின் இன்ைறய ரிைய எவ் வள
மப் க்க  என்பைத நீ உண்ைமயிேலேய அந் ெகாள் வாய் .
இன், ெபம் பாலான ஜனங் கக் அந் த அ இப்
பல் ைல. ன் பப் பவதற்  மப் பில் ைல என்  அவர்க ள்
நம் றார்க ள் , அவர்க ள் உலகத் த ால் ைகவிடப் பறார்க ள் ,
அவர்க ளின் ம் ப வாழ் க்ைக கலக் க மைடற, அவர்க ள்
ேதவக்ப் பிரியமானவர்களாக இப் பல் ைல, அவர்களின்
வாய் ப்  கள் இண்டைவயாக இக்ன் றன. லரின் ன் பம்
ஒ ¥விரத்ைத அைடற, அவர்களின் எண்ணங் கள் மரணமாக
மான்றன. இ ேதவன் ¡தான உண்ைமயான அன்  அல் ல;
அத்தைகயவர்கள் ேகாைழகள் , அவர்கக் விடாயற் இப்
பல் ைல, அவர்க ள் பலவீன மானவர்க ள் , சக்  யற் ற வர்க ள் !
மஷன் தன்ைன ேநக் க ேவண்ெமன ேதவன் ஆவலாக
உள் ளார், ஆனால் மஷன் எவ் வள அகமாக ேதவைன
ேநக்றாேனா, அந் தளவிற்  அவன் ன் பப் பறான் , ம
ஷன் எவ் வள அகமாக ேதவைன ேநக்றாேனா, அந் தள
விற்  அவ க்  உபத்  ரவங் கள் இக்  ன் றன. நீ அவைர
ேநக்றாய் என் றால் , ஒவ் ெவா விதமான ன் பம் உனக்
ஏற் ப ம் —நீ அவைர ேநக் க ாவிட் டால் , உனக்  எல் லாேம
கமாக நடக்ம் , உன் ைனச் ற்  அைனத் ம் அைமயாக
இக் ம் . நீ ேதவைன ேநக் ம் ேபா, உன் ைனச் ற்  ள்
ளைவ ஈெசய் ய யாதைவ என் பைத நீ உணவாய் , ேம ம்
உன வளர்ச
் கச் யதாக இப் பதால் நீ த்கரிக்கப் ப
வாய் ; ேம ம் , உன்னால் ேதவைன ப் ப் பத்த இயலா,
ேம ம் ேதவனின் த்த ம் க உயர்ந் த , அைத மஷனால்
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எட் ட யா என் பைத நீ எப் ேபாம் உணவாய் . இைவ
அைனத்ன் காரணமாகம் நீ த்கரிக்கப் பவாய் —உனக்ள்
அக பலவீனம் இப் பதா ம் , ேம ம் ேதவைடய த்தத்ைத
உன்னால் நிைறேவற் ற யா என் பதா ம் , நீ உனக்  ள்
த்கரிக் க ப் பவாய் . ஆயிம் த்கரிப்  ¤லம் மட்  ேம
ய் ைமயான அைடயப் பற என் பைத நீ ெதளிவாகக்
காண ேவண்ம் . எனேவ, இந்தக் கைடக் காலத்ல் நீ ேதவ
க் சாட்  ெகாக்க ேவண்ம் . உன ன் பம் எவ் வள
ெபரியதாக இந் த ா ம் , நீ இ வைர நடக் க ேவண் ம் ,
உன கைட ¤ச் ம் ட, நீ ேதவக் விவாசமாக இக்க
ேவண்ம் , ேம ம் ேதவனின் ட் டட க்க் ழ் பந்க்க
ேவண்ம் ; இதான் உண்ைமயிேலேய ேதவைன ேநப் பதா
ம் , இ மட்  ேம வ வான மற்  ம் உயான சாட் யம்
ஆம் . நீ சாத்தானால் ேசாக்கப் பம் ேபா, நீ , “என் இதயம்
ேதவக்ச் ெசாந்தமான, ேதவன் ஏற்கனேவ என்ைன ஆதா
யப் பத்  யிக்  றார். என்னால் உன்ைனத் ப் ப் பத் த
யா—ேதவைனத் ப் ப் பத் வதற்காக நான் என் ைன
ைமயாக அர்ப்பணிக்க ேவண்ம் ,” என்  ற ேவண்ம் .
நீ எவ் வள அகமாக ேதவைன ப் ப் பத்  றாேயா,
அவ் வள அகமாக ேதவன் உன் ைன ஆர்வப் பார், ேம ம்
ேதவன் ¡தான உன அன் பின் வைமம் அகமாம் ; ஆகேவ,
நீ விவாசத்ைதம் மனவைமையம் ெப வாய் , ேம ம்
ேதவைன ேநப் பதால் கந் த விதத்ைத விட ேவ எம்
தயானதாகேவா அல் ல க்  யத்  வம் வாய் ந் த தாகேவா
இல் ைல என் உணவாய் . மஷன் ேதவைன ேநக் ம்
வைர, அவன் க்கம் இல் லாமல் இக்கலாம் என் ம் றலாம் .
உன மாம் சம் பலவீனமைடந்  , பல உண்ைமயான கஷ் டங்
களில் நீ க்த் தவிக்ம் காலேநரங் கள் இந்தா ம் , இப் பப்
பட் ட காலங் களில் நீ உண்ைமயிேலேய ேதவைன நம் பியிப்
பாய் , உன ஆவிக்ள் நீ ஆ தலைடவாய் , ேம ம் நீ சார்ந்
க்க ஏேதா இக்றெதன் உயாக உணவாய் . இவ் வா
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றாக, உன்னால் பல ©ழல் கைள ெவல் ல ம் , எனேவ நீ
அபவிக் ம் ேவதைனயின் காரணமாக நீ ேதவைனப் பற் 
ைறற மாட் ட ாய் . அதற்  ப் பலாக, நீ பாவதற்  ம் , நட
னமாவதற்  ம் , ெஜபிப் பதற்  ம் , ஒன் வதற்  ம் , ெதாடர்
ெகாள் வதற்ம் , ேதவைனப் பற் ந்தைன ெசய் யம் விம்
வாய் , ேம ம் ேதவனால் ஏற்பா ெசய் யப் பட் ள் ள உன் ைனச்
ற் ள் ள எல் லா ஜனங் கம் , காரியங் கம் , விஷயங் கம்
ெபாத்தமானைவ என் பைத நீ உணவாய் . நீ ேதவைன ேநக்
காவிட் ட ால் , நீ பார்க் ம் அைனத்  ம் உனக் த் ெதாந் த ரவாக
இக்ம் , ேம ம் உன கண்கக் எேம மழ் ச் தம்
விஷயமாக இக் க ா; உன ஆவியில் நீ விதைலேயா
இக் க மாட் ட ாய் அதற்  ப் பலாக ஒக் க ப் பவாய் , உன
இதயம் எப் ேபாம் ேதவைனப் பற் ைறெசால் ம் , ேம ம்
நீ இவ் வள ேவதைனைய அபவிக்றாய் , அ கம் அநி
யாயமான என்பைத நீ எப் ேபாம் உணவாய் . நீ மழ் ச
் க்
காகக் கைடப் பிக்காமல் ேதவைனத் ப் ப் பத்தம் , சாத்
தானால் ற் ற ம் சாட் ட ப் படாம ம் இக் க ேவண்ம் என் ப
தற் க ாகக் கைடப் பித் த ால் , அத் த ைகய கைடப் பித் த லான
ேதவைன ேநக்க உனக் ெபம் பலத்ைதத் தம் . ேதவனால்
ேபசப் பம் அைனத்ைதம் மஷனால் ெசயல் பத்த 
ற, ேம ம் அவன் ெசய் ம் அைனத்  விஷயங் களா ம்
ேதவைன ப் ப் பத்த ற—இதான் யதார்த்த த்ைத
ைவத்  ப் பதன் அர்த் த மாக இக்  ற. ேதவனின் ப் 
ையக் கைடப் பிப் ப என் றால் ேதவன் ¡தான உன அன்
ைபப் பயன்பத் அவைடய வார்தை
் தகைள நைடைறக்
க் ெகாண் வவதாம் ; ேநரத்ைதப் ெபாட் பத் த ாமல் —
மற்றவர்கள் பலல் லாமல் இக்ம் ேபாம் ட—உனக்ள் ேள
ேதவைன ேநக்ம் ஒ இதயம் இன் ம் இக்ற, அந்த
இதயமான ேதவக்காக ஆழமாக ஏங் ற மற்ம் தவிக்
ற. இேவ உண்ைமயான வளர்ச
் யாம் . உன வளர்ச
்
எவ் வள ெபரிய என் ப ேதவக்க ான உன அன்  எவ்
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வள ெபரியதாக இக்ற, ேசாதைன ெசய் ய ப் பம் ேபா
உன் னால் உயாக நிற்க றதா, ஒ ப் பிட் டச் ©ழல்
உன் ¡ வம் ேபா நீ பலவீன மாக இக்  றாயா, உன
சேகாதர சேகாதரிகள் உன் ைன நிராகரிக் ம் ேபா உன் னால்
நிைலயாக நிற்க றதா என்பைதப் ெபாத்ததாக இக்ற;
உண்ைமகளின் வைக ேதவன் ¡தான உன அன்  எப் ப
இக்ம் என் பைதக் காண்பிக்ம் . மஷைடய ஆவிக்ரிய
கண்கள் இன்ம் ைமயாகத் றக் க ப் படவில் ைல என் றா
ம் , ேதவனின் ெபம் பாலான ரிையகைளம் , அவைடய
த்த த்ைதம் , அல் ல ேதவைன பற் ய பல அழகான விஷ
யங் கைளம் அவனால் ெதளிவாகக் காண யவில் ைல என்
றா ம் , ேதவன் உண்ைமயிேலேய மஷைன ேநக்றார் என்
பைத ேதவனின் ெபம் பாலான ரிையகளிந்  காண
ற; ேதவன் ¡தான மஷனின் உண்ைமயான அன்  கக்
ைறவாக இக்ற. நீ இவ் வள காலமாக ேதவைன வி
வாத்க்றாய் , இன்  ேதவன் நீ தப் பிப் பதற் க ான எல் லா
வகைளம் ண்த் விட் க்றார். யதார்த்தமாகச் ெசால்
வதானால் , சரியான பாைதைய ெதரிந்  ெகாள் வைதத் தவிர
உனக் ேவ வயில் ைல, இந்தச் சரியான பாைதயான க
ைமயான நியாயத்¥ ர்ப்  மற்  ம் ேதவனின் உயர்ந் த இரட்  ப்
பால் உன்ைன வநடத்ய பாைதயாம் . கஷ் டத்ைதம் த்
கரிப் ைபம் அ பவித் த பின் னேர ேதவன் அழகானவர்
என்ப மஷக் த் ெதரிற. இன்  வைர அபவித்த
நிைலயில் , ேதவைடய ெசௗந்தர்யத்ன் ஒ பைய ம
ஷன் அந்க்றான் என்  றலாம் , ஆனால் இ இன் ம்
ேபாதா, ஏெனன் றால் மஷன் கம் ைறபாள் ளவனாக
இக்  றான். ேதவனின் அற்  தமான ரிையைய மஷன்
அகம் அபவிக்க ேவண்ம் , ேம ம் ேதவன் ஏற்பா ெசய் த
ன் பங் களின் த்கரிப் கைளம் மஷன் அபவிக்க ேவண்
ம் . அப் ேபாதான் மஷனின் வித மனநிைல மாம் .
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ேதவைன ேநப் ப மட்ேம
ேதவைன உண்ைமயாக விவாப் பதாம்
இன்ைறக், நீ ங் கள் ேதவனில் அன் ரம் அவைர அந்
ெகாள் ளம் நாவதால் , ஒ பக்கம் நீ ங் கள் வத்தத்ைதம்
டதைலம் சத் க்ெகாள் ளேவண்ம் ; இன் ெனா பக்கம்
நீ ங் கள் ஒ விைலக் ரயத்ைதச் ெச த்தேவண்ம் . ேதவைன
ேநக்ம் பாடத்ைதக் காட்  ம் அக ஆழமான பாடம் எ
ம் இல் ைல, ேதவைன ேநப் ப  எப் ப என் ற பாடத்ைத
ஜனங் கள் வாழ் நாள் வமான நம் பிக்ைகயில் கற் க்ெகாள்
றார்கள் என் றலாம் . அதாவ, நீ ேதவனில் விவாசம்
ைவத்த ாயானால் நீ அவைர ேநக்க ேவண்ம் . நீ ேதவனில்
விவாசம் மட் ம் ைவத் ஆனால் அவரில் அன் ரவில் ைல
ெயன் றால் , மற்  ம் ேதவைனப் பற் ய அைவ அைடயவில்
ைலெயன்றால் , மற்ம் இதயத்ந்  வம் உண்ைமயான
அன் டன் அவைர ஒேபாம் ேநக்கவில் ைலெயன் றால் , நீ
ேதவன்ேமல் ைவக் ம் நம் பிக்ைக வீண் ; ேதவன் ேம ள் ள நம்
பிக்ைகயில் , நீ அவைர ேநக்கவில் ைலெயன் றால் , நீ வீணாய்
உன் வாழ் க்ைகைய வாழ் றாய் , உன் ைடய  வாழ் க்ைக
ேம மற்ற எல் லாைடய வாழ் ைவக் காட்  ம் கம் தாழ் ந்
ததாம் . உன்ைடய வாழ் க்ைக வேம, நீ ஒேபாம்
ேதவைன ேநக்கவில் ைலெயன் றால் அல் ல அவைரத் ப்
பத் த வில் ைலெயன் றால் , பிற நீ வாழ் றதன் அர்த் த ம்
என் ன? ேதவன் ேமல் ைவக்  ம் உன் ைடய நம் பிக் ைகயின்
அர்தத
் ம் என்ன? அ ஒ வீணான யற்யாகாதா? அதாவ,
ஜனங் கள் ேதவனில் நம் பிக்ைக ைவத்  அவைர ேநக்க ேவண்
மானால் , அவர்கள் ஒ ரயத்ைதச் ெச த்தேவண்ம் . ஒ
ப் பிட் ட ெவளிப் றமாமாய் ஒ ப் பிட் ட வயில் ெசயல்
பட அவர்க ள் யற்  ப் பதற்  ப் பலாக, தங் கள் இதயங் க
ளின் ஆழங் களில் உண் ைமயான ·ண் ணவிைன அவர்க ள்
ேதட ேவண்ம் . பாவ ம் நடனமாவ ம் நீ ங் கள் உற்
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சாகமாக இந்தா ம் , சத்யத்ைத நைடைறப் பத்த இயலா
விட் டால் , நீ ங் கள் ேதவைன ேநக்  ³ர்க ள் என்  ற இய
மா? ேதவைன ேநப் ப என் ப எல் லா காரியங் களி ம்
ேதவைடய த்த த்ைத நாவதாம் , ேம ம் உனக் ஏதா
வ ேநரிம் ேபா, ேதவைடய த்தத்ைதத் ெதரிந்  ெகாள்
ளம் , அந் த விஷயத்  ல் ேதவ ைடய த் த ம் என் ன என் ப
ைதக் காணம் யற்  ப் பம் , அவர் உன் ைன எைத அைட
ம் பக் ேகட் றார் என்பைதம் , மற்ம் அவர த்தத்ைதக்
த்  எப் ப கவனமாயிக் கேவண் ம் என் ப  த்  ம்
ஆழமாக ேநாக்வதாம் . உதாரணமாக, நீ ன் பப் படேவண்ய
ஒன் நடக் ம் ேபா, அந் த ேநரத்  ல் ேதவ ைடய த் த ம்
என்ன என்பைதம் மற்ம் அவர த்தத்ைதக் த்  நீ எவ்
வா கவனமாயிக்கேவண்ம் என் பைதம் நீ ரிந் ெகாள் ள
ேவண் ம் . நீ உன் ைனேய ப் ெசய்  ெகாள் ளக்  டா:
தல் உன்ைன ஒ பக்கம் ைவக்க ேவண்ம் . மாம் சத்ைதக்
காட்  ம் இவான எல் ைல. ேதவைனத் ப் ப் ப
த்த நீ ேதட ேவண்ம் ; மற்  ம் உன கடைமைய நீ நிைற
ேவற் யாக ேவண்ம் . அப் பப் பட் ட ந் தைனகளில் , இவ் வி
ஷயத்ல் ேதவன் விேச°த்த பிரகாசத்ைத உனக்க் ெகாண்
வவார், ேம ம் உன் ைடய இதயம் ஆ தல் அைடம் .
ெபரிேதா அல் ல ேதா, ஏதாவ உனக் நிகம் ேபா, நீ
தலாவ  உன்ைன ஒ பக் க ம் ைவத்  விட்  , மாம் சத்ைத
எல் லாவற் ம் கம் தாழ் ந்ததாகக் கத ேவண்ம் . நீ எந்த
அளவிற்  அகமாக மாம் சத்ைதத் ப் ப் பத்  றாேயா,
அந்த அளவிற் அகமாக அ தந்ரம் எக்ற; இம் ைற
அைத நீ ப் யாக்  னால் , அத் த ைற அ  இன்ம்
அகமாகக் ேகட் ம் . இப் பேய நடக்  ம் ேபா, ஜனங் கள்
மாம் சத்ைத இன் ம் அகமாக ேநக்க ஆரம் பிப் பார்கள் . மாம்
சம் எப் ேபாேம அளகடந்த ஆைசகள் ெகாண்ட; நீ சாப் பி
ம் உணப் ெபாட் களாக இக்கட் ம் , உத் ம் ஆைடயாக
இக் க ட் ம் , ெபாைமைய இழந்  ன் ேகாபப் பவதாக
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இக்கட் ம் , உன் ைடய ெசாந்த, பலவீனங் கள் மற்ம் ேசாம்
ேபத்தனத்ற்  ¥னிேபாற காரியமாக இக்கட்  ம் , அ
எப் ேபாேம தன்ைனத் ப் ப் பத் ம் ப ேகட் ம் , மற் ம்
உள் ளாக சந்ேதாஷப் பத்  ம் ப ேகட்  ம் . நீ எந் த அளவிற் 
அகமாக மாம் சத்ைதத் ப் ப் பத்  றாேயா, அந் த அள
விற் அதன் ஆைசகள் அகமாக மா மற்ம் ஜனங் களின் மாம்
சம் இன் ம் ஆழமான எண்ணங் கைள உவாக்  , ேதவக்
க் ழ் ப் பயாமல் , தன் ைனத் தாேன உயர்த்  , ேதவனின்
ெசயல் கைளக் த்  சந்ேதகம் அளக்  மாம் சமான
இன் ம் அகமாய் ஒக்கக்ேகடா விம் . நீ எந்த அளக்
மாம் சத்ைதத் ப் பத்  றாேயா, அந் த அளக் மாம் சத்
ன் பலவீனங் கள் அகமாம் ; உன் பலவீனங் கைளக் த் 
யாம் பரிதபிக்கவில் ைல என் எப் ேபாம் உணர்வாய் ; ேதவன்
அகத் ெதாைல ெசன்விட் டதாக எப் ேபாம் நம் பி, “ேதவன்
எப் ப இவ் வள கைமயாக இக்கக்ம் ? ஏன் அவர் ஜனங்
கக் சற் இைளப் பாதல் ெகாக்கக்டா?” என்  
வாய் . ஜனங் கள் மாம் சத் ைதத் ப் யாக்  அைத அகம்
ேபªம் ேபா, அவர்கள் தங் கைளேய ெகத்  க்ெகாள் றார்
கள் . நீ உண்ைமயாக ேதவைன ேநத்  மாம் சத் ைதத் ப்
ப் பத் த ாந் த ால் , பிற ேதவன் ெசய்  ம் எல் லாம் கச்
சரியானைவயாகம் நல் லதாகம் இப் பைத நீ காண்பாய் ,
மற் ம் அவர் சபித்த உன் கலகம் மற் ம் உன் அநீ யின் நியா
யத்¥ர்ப் நியாயமானெதன் ேதான்ம் . ேதவன் உன் ைன ட்
த்  , தண் த்  த் த்  , பக்  வப் பத்  ம் பயான ©ழ் நி
ைலைய எப் பி, தமக் ன்பாக வம் ப உன் ைனக் கட்
டாயப் பத்  வார்— ேதவன் ெசய் வ  ஆச்ச ரியமானதாக இக்
ற என்  எப் ேபாம் நீ உணர்வ ாய் . இப் பயாக அக
ேவதைனயில் லாத ேபான் ம் , ேதவன் அக அன் பானவராக
இப் பைதம் நீ உணர்வ ாய் . மாம் சத்ன் பலவீனங் கக் நீ
¥னிேபாட்  , ேதவன் ெவ ெதாைலக் ச் ெசன் விட் டார்
என் வாயானால் , பிற நீ எப் ேபாம் ேவதைனைய உணர்
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வாய் , எப் ேபாம் மனச்ேசார் டன் இப் பாய் , ேதவைடய
எல் லா ரிையகைளங் த்  ெதளிவற் ப் பாய் . ேதவன்
மஷைடய பலவீனங் கைளக் த்  சற்ம் பரிதபியாமல்
இப் ப  ேபான்ம் மஷைடய வத்தங் கைள அயாமல்
இப் ப  ேபான் ம் ேதான் ம் . இப் ப நீ எப் ேபாம் பரிதா
பமாகம் தனிைமயாகம் , ெபம் அநீ க் நீ ஆளாயிப்
ப ேபான்ம் உணர்வ ாய் , இந் த ேநரத்ல் ற் ற ஞ் சாட் டம்
ெதாடங் வாய் . இேபான்  எவ் வள அகமாக மாம் சத்ன்
பலவீனங் கக்த் ¥னி ேபாறாேயா, அவ் வள அகமாய் த்
ேதவன் உங் கைளவிட்  ரமாய் ப் ேபாய் விட் டதாக உணர்வாய் ,
அ  ேதவ ைடய ரிையகைள மத் , அவைர எர்க் க
ஆரம் பித்  , ழ் ப் பயாைமயால் நிைறந்  க் ம் அளவிற் 
அ  ேமாசமாவிம் . இப் பயாக, நீ மாம் சத் க்  த் ¥னி
ேபாடாமல் , அதற்  எர்த்  நிற் க ேவண்ம் : “என் கணவர்
(மைனவி), பிள் ைளகள் , வாய் ப் கள் , மணம் , ம் பம் —
இைவ யாேம ெபாட் டல் ல! என் இதயத் ள் ேதவன்
மட்  ேம இக்றார், மாம் சத்ைத அல் ல, ேதவைன ப் ப்
பத்தேவ என்னால் இயன்ற அளக் நான் யற்  ெசய் ய
ேவண்ம் .” இந் த த் ¥ர்ம ானத்ைத நீ ெகாண்க்க ேவண்ம் .
நீ எப் ேபாம் இந்தத் ¥ர்மானத்ைதக் ெகாண்ந்தால் , உன் ைன
ஒக் ைவத் , சத்யத்ைத நைடைறப் பத் ம் ேபா, அ
கச் ரமம் இல் லாமல் உன்னால் எளிதாக இைதச் ெசய் ய 
ம் . ஒைற விவசாயி ஒவர் சாைலயில் விைறத் ப் ேபாய் க்
டந்த பாம்  ஒன்ைறக் கண்டார். அைத விவசாயி எத் தன்
மார்ேபா அைணத்  க் ெகாண்டார், அந் த ப் பாம்  த்  யிர்
ெபற் றேபா, விவசாயிையக் கத்  அவர் மரணமைடந் த ார்.
மஷனின் மாம் சம் இந் த ப் பாம் ைபப் ேபான் ற: அதன்
சாராம் சம் அவர்கைடய வாழ் க் ஆபத்ைத விைளவிப் ப
தாம் —ற் மாக அதன் ேபாக்ல் ெசல் ம் ேபா, உங் கள்
வன் இழக்கப் பற. மாம் சம் சாத்தாக்ச் ெசாந்தமான.
அதள் அளக் ஞ் ய ஆைசகள் இக்ன் றன, அ தன்
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ைனப் பற் மட் ேம ந்க்க்ற, வசையம் ஓய்  ேநரத்
ல் ேகளிக்ைகையம் அபவிக்கம் , ேசாம் ேபத்தனத்ல்
ரளம் விம் ம் , ப் பிட் ட அள அைதத் ப் பத்
னபின் அ வாக உன்ைன விங் விம் . அதாவ, இந்த
ைற நீ அைதத் ப் யாக்னால் , அத்த ைற அ இன்
ம் அகமாகக் ேகட் ம் . அதற் எப் ேபாம் அளக் ¡ய
ஆைசகம் ய ேகாரிக்ைககம் உண், மாம் சத்  க் நீ
¥னி ேபாவைத அ சாதகமாக எத்  க்ெகாண், உன் ைன
இன்ம் அகமாக அைதப் ேபாற் ற ம் , அதைடய கேபா
கத்ற்ள் வாழம் ெசய் ம் —நீ அைத ேமற்ெகாள் ளாவிட் டால் ,
இ யில் உன் ைன நீ ேய அத் க்ெகாள் வாய் . ேதவ க் 
ன்பாக நீ வைன அைடய மா என் பம் உன் ைடய
 என்னவாக இக்ம் என்பம் , நீ மாம் சத்ற்  விேரா
தமாக எப் ப உன்ைடய எர்ப்ைபச் ெசயல் பத்  றாய்
என் பைதப் ெபாத்த தாம் . ேதவன் உன் ைன இரட் த்க்
றார், ெதரிந்ெதத்க்றார் மற்ம் ன் த்க்றார், ஆனா
ம் இன் நீ அவைரத் ப் ப் பத்த மனல் லாந் தால் ,
சத்யத்ைத நைடைறப் பத்த மனல் லாந்தால் , ேதவைன
உண்ைமயாய் ேநக் ம் இதயத்ேதா உன் ெசாந் த மாம் சத்
ற்  எர்த்  நிற்க மனல் லாந்தால் , இயில் உன் ைன
நீ ேய ெகத்க் ெகாள் வாய் ; மற்ம் இவ் வா அகபட் ச ேவத
ைனைய சப் பாய் . நீ எப் ேபாம் மாம் சத்ற்  த் ¥னி ேபாட்
டால் , சாத் த ான் ெகாஞ் சம் ெகாஞ் சமாக உன் ைன விங் ,
உள் ேள வம் இளாம் வைரக்ம் உன்ைன வனற்றவ
னாக அல் ல ஆவியின் ெதாதல் இல் லாதவனாக விட் வி
வான். நீ அந் த காரத்ல் வக் ம் ேபா, சாத்த ானால் ைற
பிக்கப் பட் ப் பாய் , உன் இதயத்ல் ஒேபாம் ேதவைனக்
ெகாண்க்க மாட் டாய் , அப் ேபா நீ ேதவன் இப் பைத ம
தத் , அவைர விட்  விலச்ெசல் வாய் . இப் பயாக, ஜனங்
கள் ேதவைன ேநக்க விம் பினால் , அவர்கள் ேவதைனயின்
விைலக்  ரயத் ைதச் ெச த் த ேவண் ம் மற்  ம் ன் பத் ைதச்
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சக் க ேவண்ம் . ெவளிப் றமான ஆர்வ ேமா, த ெபங் கஷ்
டேமா, அகமான வாப் ேபா, இங் மங் ம் அகமாய் ஓ
வேதா ேதைவயில் ைல; மாறாக, அவர்கள் தங் கக்ள் இக்
ம் அக ஊதாரித்தனமான எண்ணங் கள் , தனிப் பட் ட விப்
பங் கள் , மற் ம் தங் களின் ெசாந்தப் பரிலைனகள் , கத் கள்
மற்ம் ேநாக்கங் கள் ஆய காரியங் கைள ஒக் ைவக்க ேவண்
ம் . ேதவைடய த்தம் அப் பப் பட் டதாக இக்ற.
ஜனங் கைடய ெவளிப் ற மனநிைலைய ேதவன் ைகயா
தல் ட அவைடய ரிையயின் ஒ பயாக இக்ற,
உதாரணமாக, அவர்கள் வாழ் க்ைக ைற மற் ம் பழக்கங் கள் ,
அவர்கள வைறகள் மற்ம் பழக்கவழக்கங் கள் , ெவளிப் ற
நைடைறகள் மற்  ம் உணர்ச 
் கர ஆவல் கள் ேபான் ற மக் க
ளின் ெவளிப் ற, இயல் க் மாறான மனிதத் தன் ைம இவற்
ைறக் ைகயாள் வ ம் ேதவைடய ெசயன் ஒ பயாம் .
ஆனால் ஜனங் கள் சத்யத்ைத நைடைறப் பத் அவர்க
ைடய மனநிைலகைள மாற் றேவண்ம் என் அவர் ேகட்  ம்
ேபா, அ அவர்கக்ள் இக் ம் ேநாக்க ங் கம் கத் 
கம் ைகயாளப் பன் றவற் ைற தன்ைமயாய் க் க்ற.
உன்ைடய ெவளிப் ற மனநிைலைய மாத்  ரம் ைகயா
வ  கனமல் ல; நீ விம் பிப் க்  ம் உணைவத் தவிர்க் க
ேகட் க்ெகாள் வ  ேபான்  அ எளிதான. ஆனால் உனக்ள்
இக் ம் உள் ளார்ந் த கத்  க் கடன் ெதாடர் ைடயவற் ைற
விட் விவ என் ப அவ் வள எளிதான காரியமல் ல. அதற்
ஜனங் கள் மாம் சத்ற் எர்த் நிற்ப ம் ஒ விைலக்ரயத்ைத
ெச த்  வம் மற்  ம் ேதவக் ன் பாக பா அபவிப்
பம் ேதைவயாயிக் ற. இ ப் பாக ஜனங் கைடய
ேநாக் க ங் கடன் இவ் வா இக்  ற. ஜனங் கள் ேதவனில்
விவாசம் ைவக்க ஆரம் பித்தந்  பல தவறான ேநாக்கங்
கைளக் ெகாண் க்  றார்க ள் . நீ சத்  யத்ைத நைடைறப் ப
த் த ாதேபா, உன்ைடய ேநாக் க ங் கள் அைனத்  ம் சரியா
னைவ என்ேற நீ நிைனப் பாய் , ஆனால் ஏதாவ ஒன்  உனக்
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நிகம் ேபா, உனக்ள் பல தவறான ேநாக்கங் கள் இப் பைத
நீ காண் பாய் . இப் பயாக, ேதவன் ஜனங் கைளப் பரிரணப்
பத் றேபா, ேதவைனக் த்த அைவ தைடெசய் ம் பல
எண் ணங் கள் அவர்க க்  ள் இப் பைத அவர்க ள் உண
ம் ப ெசய்  றார். உன் ேநாக் க ங் கள் தவறானைவ என்  நீ
அந் ெகாள் ம் ேபா, உன் னால் நீ ெகாண்க்ம் கத் 
கள் மற்ம் ேநாக்கங் களின்ப பயிற் ெசய் வைத நித்த ந்
தால் , ேதவக் சாட் யமளித் , உனக் ேநரிம் எல் லாவற்
ன் மத்  யி ம் உன் நிைலயில் நிைலத்  க் க ம் மா
னால் , மாம் சத்ற் விேராதமாக கலகம் ெசய் ள் ளாய் என் பைத
இ நி´பிக்ற. நீ மாம் சத்ற் எர்த்  நிற்ம் ேபா, கண்
ப் பாக உனக் ள் ஒ த் த ம் எவ  தவிர்க் க யாத.
சாத்தான் , ஜனங் கைள அைதப் பின்பற்ற ைவக்க யற்ப் பான் ,
அவர்கைள மாம் சத்ன் கத்  கைளப் பின் பற் றப் பண்ணம்
மற்ம் மாம் சத்ன் நலன்கைள நிைலநித்தச் ெசய் யம் யற்
ப் பான்—ஆனால் ேதவைடய வார்தை
் தகள் ஜனங் கைள உள்
ளாக பிரகாப் பித்  ஒளி»ட் ம் , இந்த ேநரத்ல் ேதவைனயா,
அல் ல சாத் த ாைனயா யாைரப் பின் பற்  வ  என் ப  உன்
ைனப் ெபாத் த தாம் . ேதவன் , ஜனங் கக் உள் ளிக் ம்
காரியங் கைளக் ைகயாள, ேதவ ைடய இதயத்  ற்  ஏற் ற
தாக இல் லாத எண்ணங் கள் மற் ம் கத் கள் ஆயவற் ைறக்
ைகயாள சத்யத்ைத தன் ைமயாக நைடைறப் பத்த ேவண்
ெமன் அவர்கைளக் ேகட் றார். பரித்த ஆவியானவர் ஜனங்
களின் இதயங் கைளத் ெதாட்  அவர்கைளப் பிரகாப் பித் 
ஒளி»ட் றார். ஆகேவ சம் பவிக் ம் ஒவ் ெவா காரியத்  க்
ம் பின்னாக ஒ த்தம் இக்ற: ஜனங் கள் ஒவ் ெவா
ைறம் சத்யத்ைத நைடைறப் பத் ம் ேபாம் , அல் ல ேதவ
க்க ான அன்ைப நைடைறப் பத்  ம் ேபாம் ஒ ெபரிய
த்த ம் நடக்ற. மாம் சத்ல் எல் லாம் நன் றாக இப் பதாகத்
ேதான்னா ம் , அவர்கைடய இதயங் களின் ஆழங் களில்
உண்ைமயில் , ஒ வாழ் வா-சாவா த்தம் நைடெபற்க் ெகாண்
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க் ம் —இந் த த் ¥விர த்த த்ற்  பிறதான் , கப் ெபரிய
அளவிலான ¥விர ந்தைனக்ப் பிறேக ெவற் அல் ல ேதால் வி
¥ர்ம ானிக் க ப் பம் . ஒவக்  ரிப் பதா அல் ல அவதா
என் ேற ெதரியா. ஏெனன் றால் ஜனங் கக்ள் இக்ம் ெபம்
பாலான ேநாக்கங் கள் தவறானைவ, இல் ைலெயன் றால் ேதவ
ைடய அேநக ெசயல் கள் அவர்கள் ெகாண்க் ம் கத்  க
ளிந்  மாபட் டைவ, ஜனங் கள் சத்யத்ைத நைடைறப்
பத் ம் ேபா, சம் பவங் கக்ப் பின் னாக ஒ ெபரிய த்தம்
நடக்ற. இந்தச் சத்யத்ைத நைடைறப் பத்ய பிற, இக்
காட் கக்  ப் பின் னால் வாக, ேதவைனத் ப் ப் ப
த் ம் வைகயில் ஜனங் கள் தங் கள் மனைத மாற்  வதற் 
ன் அளவிடயாத அளவிற்  க் கவைலயின் கண்ணீை ர
வத்ப் பார்கள் . இந்த த்தத்ன் காரணமாக ஜனங் கள் வத்
தங் கைளம் டடப் பதைலம் சக் ன் றனர்; இ உண்
ைமயான பா. உன் ¡ த்தம் வம் ேபா, உண்ைமயில் உன்
னால் ேதவன் பட் சமாக நிற்க ந்தால் , உன் னால் ேதவைனத்
ப் ப் பத்த இய ம் . சத்யத்ைத நைடைறப் பத்  ற
ேபா, ஒவர் உள் ளாகப் பாகைள அபவிப் ப தவிர்க்க
யாத. அவர்கள் சத்யத்ைத நைடைறப் பத் ம் ேபா,
ஜனங் கக்ள் எல் லாேம சரியாக இந் தால் , பிற அவர்கள்
ேதவனால் பரிரணப் பத்தப் பட ேவண்ய அவயக்கா,
அங் ேக த்தம் இக்கா, மற்ம் அவர்கள் பாடபவிக்க மாட்
டார்கள் . அேதெனன் றால் ேதவனால் பயன் பத்த ப் பவதற் 
ஏற் றதல் லாத பல காரியங் கள் ஜனங் கக்ள் இப் பதா ம் ,
மாம் சத்ன் கலகத்தனமான மனநிைல அகமாய் இப் பதா ம் ,
ஜனங் கள் மாம் சத்ற்  விேராதமாக கலகம் பண்ªவதற் க ான
பாடத்ைத அக ஆழமாகப் பக்க ேவண்ய அவயம் . இ
தான் ேதவன் மஷைனத் தம் டன் அபவிக்க ச் ெசான் ன
ன்பம் பாம் ஆம் . நீ ங் கள் ரமங் கைள எர்ெகாள் ம்
ேபா, விைரந்  ெசன்  ேதவனிடம் , “ஓ ேதவேன! நாம் உம்
ைமத் ப் ப் பத்த விம் ேறன் , உம் இதயத்ைதத் ப்
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யாக்க இ ன்பத்ைதத் தாங் க விம் ேறன் , எவ் வள
அக பின்னைடகைள எர்ெகாண் டா ம் , நான் இன்ம்
உம் ைமத் ப் ப் பத்தேவண்ம் . நான் என் வாழ் க்ைக 
வைதம் விட் க்ெகாக்க ேநர்ந்தா ம் , உம் ைமத் ப் பத்
ேய ஆக ேவண்ம் !” என் ெஜபி. இந்தத் ¥ர்மானத்ேதா, நீ
இப் பயாக ெஜபிக்  ம் ேபா, உன்ைடய சாட் யில் உன்
னால் நிைலத்  நிற் க இய ம் . ஒவ் ெவாைற அவர்க ள்
சத்யத்ைத நைடைறப் பத்  ம் ேபா, ஒவ் ெவாைறம்
டடப் பதன் வயாய் ெசல் ம் ேபாம் , ஒவ் ெவாைற
பரீ ட்க்க ப் பம் ேபாம் , ேதவைடய ெசயல் அவர்கள் ேமல்
வம் ஒவ் ெவாைறம் , மக்கள் அகமான ேவதைனையச்
சக்கேவண்யக்ம் . இைவ அைனத் ேம ஜனங் கக்கான
ஒ ேசாதைனயாம் , ஆகேவ, அவர்கள் எல் லாக்ள் ம் ஒ
த் த ம் உண் . இ ேவ அவர்க ள் ெச த்  ம் உண் ைமயான
ரயம் . ேதவ ைடய வார்தை
் தகைள அகமாக வாப் ப ம் ,
அகமாக ஓவம் இக் ரயத்ன் ஒ பயாம் . இேவ
ஜனங் கள் ெசய் ய ேவண் யதாம் , இ  அவர்க ைடய கட
ைமம் , அவர்க ள் நிைறேவற் ற ேவண் ய ெபாப் மாம் ,
ஆனால் ஜனங் கள் தங் கக்ள் ஒக் க ப் படேவண்யவற் ைற
ஒக்யாகேவண்ம் . நீ அப் பச் ெசய்யாவிட் டால் , உன் ெவளிப்
ற பாகள் எவ் வள அகமாயிம் , நீ எவ் வளதான் ஓய
ைலந் த ா ம் , அத்தைனம் வீணாயிக் ம் ! அதாவ, உனக்
ள் நடக்ம் மாற்றங் கள் மட் ேம உன் றம் பான பாகக்
மப்  உண்டா என்பைதத் ¥ர்மானிக்ம் . உன உள் ளான மன
நிைல மாற் ற ப் பட் , நீ சத்யத்ைத நைடைறப் பத்னால் ,
உன் றம் பான பாகள் அைனத்  ம் ேதவனின் அங் காரத்
ைதப் ெபம் ; உன்ைடய உள் ளான மனநிைலயில் எந்த மாற்
றம் இல் ைலெயன் றால் , றம் பாக நீ எவ் வள பாகைளச்
சத் க் ெகாண்டா ம் அல் ல ெவளியில் எவ் வளதான் ஓ
னா ம் , ேதவனிடந்  அங் காரம் ைடக்கா—ேதவனால்
உ ப் பத் த ப் படாத எந் த பாம் வீண ாகேவ ேபாம் . நீ
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ெச த்ய ரயத்ைத ேதவன் அங் கரிக்றாரா இல் ைலயா என்
ப உனக்ள் ஏற்பம் மாற்றம் ஏற்பட் க்றதா இல் ைலயா,
மற் ம் நீ சத்யத்ைத நைடைறப் பத் றாயா இல் ைலயா
மற்  ம் ேதவைடய த்த ம் , ேதவைடய அ, ேதவனிட
மான விவாசம் ஆவற் ைறத் ப் ப் பத்  ம் ப உங் கள்
ெசாந் த ேநாக்க ங் கள் மற்  ம் கத்  கக் எர்த்  நிற் ³ர்
களா என் பைதப் ெபாத்ேத ¥ர்ம ானிக் க ப் பம் . நீ எவ் வள
ஓறாய் என்ப ெபாட் டல் ல, உன் ெசாந்த ேநாக்கங் கக்
எர்த் நிற்க ஒேபாம் அயாந் , றம் பான ெசயல் கள்
மற்ம் உணர்ச
் ர்வ ஆர்வத்ைத மட் ேம ேத, உன் வக்
ஒேபாம் கவனம் ெச த் த ாமல் இந் த ால் , உன் ைடய
பாகள் அத்தைனம் வீணாயிந் க் ம் . ப் பிட் ட ஒ
©ழ் நிைலயில் , நீ ஏதாவ ஒன்ைறச் ெசால் ல விம் பிம் , அைதக்
வ சரியான அல் ல என் ம் , அைதக் வ உன் சேகா
தர சேகாதரிகக் பயைனத் தரா, அவர்கைளப் ண்பத்ம்
என் ம் உள் ளாக உணர்ந் த ால் , உள் ேள ேவதைனப் பவைத
விம் பி, அவ் வார்தை
் தகள் ேதவைடய த்தத்ற் ஏற்றதாக
இக்கா என்பதால் அைதக் றாமல் விட் விவாய் . இந்த
ேநரத்ல் உனக்ள் ஒ த்தம் நைடெபம் , ஆனால் , நீ ேவத
ைனைய அ·பவிக்க மனதாய் , நீ ேநப் பைத விட் க் ெகாப்
பாய் . ேதவைனத் ப் ப் பத் ம் பயாய் ப் பா அ·பவிக்க
நீ மனதாயிப் பாய் , ேம ம் உள் ேள ேவதைனைய அ·பவித்
தா ம் , மாம் சத்ற் ேகற் றப நடக்க மாட் டாய் , ேதவனின் இ
தயம் ப் ப் பட் க்  ம் , மற்  ம் நீ ம் உள் ேள ஆ தல்
பத்த ப் பவாய் . இேவ உண்ைமயில் ரயம் ெச த்  வதா
ம் , ேதவன் விம் ம் ரயமாம் . நீ இவ் வயில் நைட
ைறப் பத்னால் , ேதவன் நிச்சயமாக உன் ைன ஆர்வப் பார்;
உன்னால் இைத அைடய இயலாவிட் டால் , நீ எவ் வள அக
மாகப் ரிந்  ெகாண்டா ம் , அல் ல நீ எவ் வள நன் றாகப்
ேபனா ம் , அதனால் எந்தப் பயல் ைல! ேதவைன ேநக்
ம் பாைதயில் , சாத்தாடனான ேதவைடய த்தத்ல் உன்
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னால் அவர் பக் க ம் நிற் க இயன் , சாத் த ானின் பக் க மாக நீ
ம் பாந்தால் , நீ ேதவக்கான அன்ைப அைடந்ப் பாய் ;
உன்ைடய சாட் யில் நீ உயாக நின் ப் பாய் .
ேதவன் ஜனங் கக்ள் ெசய் ம் ெசயன் ஒவ் ெவா ப
யி ம் , அ ெவளிப் றமாக ஜனங் கக்ைடேயயான ெசயல்
பாகளாக, மஷர்களின் ஏற் ப ாட் னால் அல் ல மஷர்
கள் தைலயிவதால் நடப் ப  ேபாக்ம் . ஆனால் ைரக்ப்
பின் னால் , ஒவ் ெவா ெசய ம் , மற்  ம் நடக் ம் அைனத்  ம்
ேதவக் ன்பாக சாத்தானால் ெசய் யப் பட் ட பந் தயமாம் ,
ேம ம் ஜனங் கள் ேதவக்கான தங் கள் சாட் யில் உயாக
நிற்க ேவண்றதாம் . உதாரணமாக, ேயா ேசாக்கப் பட் ட
ேபா, ைரக் ப் பின்னால் , சாத்த ான் ேதவேனா பந் த ய
றான், ேம ம் ேயாக் ேநரிட் டைவ அைனத்  ம் ம
ஷரின் ெசயல் களினால் , மஷர் தைலயிட் டனால் நிகழ் ந் த
ைவயாம் . ேதவன் உங் களில் ெசய் ம் ஒவ் ெவா ரிையயின்
பின் னணியி ம் ேதவடன் சாத்தானின் பந்தயம் இக்ற,
அதன் பின்னால் அைனத்  ம் ஒ த்த ம் தான் உதாரணமாக,
உன் சேகாதர சேகாதரிகள் த்  நீ தப் ெபண்ணம் ெகாண்
ந் த ால் , நீ ற விம் ற வார்தை
் தகைளேய ெகாண் ப்
பாய் — நீ நிைனக் ம் வார்தை
் தகள் ேதவக் ப் பிரியல் லா
தைவயாக இக் க க்  ம் —ஆனால் அவற் ைறக் றாமற் ேபா
னால் , நீ உள் க்  ள் அெசௗகரியத் ைத உணர்வ ாய் , அந் த ப்
ெபால் , “நான் ேபேறனா, இல் ைலயா?” என் ற த்த ம்
உனக்ள் ெதாடங் ம் . இதான் த்தம் . இப் ப நீ எர்ெகாள்
ம் ஒவ் ெவான் ம் ஒ த்தம் இக்ம் , உனக்ள் த்தம்
ஏற்பம் ேபா, உன் உண்ைமயான ஒத்ைழப் , உண்ைமயான
பாகக் நன், ேதவன் உனக்ள் ெசயல் பறார். வாக,
நீ உனக்ள் இந்த விஷயத்ைத ஒக் ைவக்க ம் மற்ம்
ேகாபம் இயல் பாகேவ தணிந் விம் . இேவ ேதவடனான
உன் ஒத்ைழப் பின் பயன் . ஜனங் கள் ெசய் ம் ஒவ் ெவா ெசய
க் ம் தங் கள் யற் களில் ப் பிட் ட ரயத்ைத ெச த்த
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ேவண்ம் . உண்ைமயான ன்பம் இல் லாமல் அவர்கள் ேதவைனத்
ப் ப் பத்த இயலா; அவர்கள் ேதவைனத் ப் ப் பத்
ம் இடத்ைத ெநங் கக்ட இயலா. ெவற்க் ேகாஷங் கைள
எப் பிக்ெகாண்க்றார்கள் ! இந்த ெவற்க் ேகாஷங் களால்
ேதவைனத் ப் யாக் க இய மா? ேதவ ம் சாத் த ாம்
ஆவிக்ரிய மண்டலத்ல் ேபாரிட் க் ெகாண்க்ம் ேபா,
நீ எப் ப ேதவைனத் ப் பத்த ேவண்ம் , எப் ப அவக்
உன சாட் யில் உயாக நிற்க ேவண்ம் ? உனக் ேநரிம்
ஒவ் ெவான்ம் ஒ ெபரிய உபத்ரவம் என் ம் நீ சாட் யாக
நிற் கேவண் ம் என்  ேதவன் விம் ற ேநரம் என் ம் நீ
அந்ட ேவண்ம் . ெவளிப் பார்ைவக் இைவ க்யத் வம்
இல் லாதைவயாகத் ேதான்னா ம் , இந் த க் காரியங் கள் நடக்
ம் ேபா நீ ேதவைன ேநக்றாயா இல் ைலயா என் பைதக்
காண்பித்  விம் . நீ உண்ைமயாக ேநத்த ால் , ேதவக் க ான
உன் சாட் யில் உயாக நிற்க இய ம் , அவர் ¡தான அன் ைப
நீ நைடைறப் பத்தவில் ைலெயன் றால் , நீ சத்யத்ைத நைட
ைறப் பத்த ாதவன் என்ம் , சத்யம் இல் லாதவன் என் ம் ,
வன் இல் லாதவன் என் ம் , பதர் ேபான் றவன் என் பைதம்
காட்  ம் . ஜனங் கள் ேதவ க் உயான சாட்  யாக நிற் க
ேவண்ய ேதைவ எம் ேபாதான் இைவெயல் லாம் மக்கக்
ேநரிற. இந்த ேநரத்ல் உனக்ப் ெபரிதாக எம் நடக்
காவிட் ட ா ம் , நீ ெபரிய சாட்  அளிக்கவில் ைலெயன் றா ம் ,
உன் அன் றாட வாழ் வின் ஒவ் ெவா அம் சேம ேதவக்கான
சாட் யாம் . சேகாதர, சேகாதரிகள் மற் ம் உன் ம் பத்னர்,
ற்யிக்ம் அைனவைடய பாராட் தைலப் ெபற உன் னால்
மானால் ; ஒநாள் அவிவாகம் வந்  நீ ெசய் த எல்
லாவற் ைறம் பாராட் னால் , ேதவன் ெசய் தைவ அைனத்  ம்
ஆச்சரியமானைவ என்  கண்டால் , உனக் சாட்  அளிப் பாய் .
உனக் ·ண்ணிய அ இல் ைலயானா ம் , நீ ைறந்த றன்
ெகாண்டவனாக இந்தா ம் , ேதவன் உன் ைனப் பரிரணமாக்
யதன் ¤லம் , உன்னால் அவைரத் ப் ப் பத்தம் மற்ம்
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அவர த் த ம் த்  கவனமாயிக் க ம் , ைறந் த றன்
ெகாண்ட ஜனங் களில் அவர மகத்தான ரிையைய மற்றவர்
கக்க் காண்பிக்கம் ம் . ஜனங் கள் ேதவைன அந் ,
சாத் த ாக்  ன் பாக ெஜயம் ெகாள் பவர்க ளாய் , றப் பான
அளவில் ேதவ க்  விவாசமாக இப் பவர்க ளாய் மாம்
ேபா, இந்த ஜனக்ட் டத்ைதவிட ேவ யாக்ம் அக ைதரி
யம் இக்க ா, இேவ ெபரிய சாட் யாம் . மகத்த ான காரி
யத்ைதச் ெசய் ய உன்னால் இயலாவிட் ட ா ம் , உன் னால் ேதவ
ைனத் ப் ப் பத்த ம் . மற் ற வர்களால் தங் கள் கத்
கைள ஒக்  ைவக் க இயலா; ஆனால் உன் னால் ம் ;
தங் கள் உண்ைமயான அ பவங் களின் ேபா மற் ற வர்க ளால்
ேதவக் சாட் யமளிக்க இயலா, ஆனால் உன்னால் உன்
உண்ைமயான வளர்ச 
் மற்  ம் ெசயல் கைள ேதவனின் அன்
க் ப் பிரபலன் ெசய் ய ப் பயன் பத்  வேதா அவக் ப்
ெபம் சாட் யமளிக்க இய ம் . உண்ைமயில் இேவ ேதவைன
ேநப் பதாக எண்ணப் பம் . உங் களால் இவற்ைறச் ெசய் ய இய
லாவிட் டால் , நீ உன் ம் ப உப் பினர்கள் , சேகாதர சேகா
தரிகள் , அல் ல உல ள் ள ஜனங் கள் மத்யில் சாட் யயம
ளிக் க மாட் டாய் . சாத் த ாக் ன் பாக உன் னால் சாட்  யம
ளிக் க யாவிட் டால் , சாத்த ான் உன் ைனப் பார்த்  நைகப்
பான்; உன்ைனக் ேகயாக, விைளயாட் ப் ெபாளாக நடத்
வான், உன்ைன அக் க  ட் டாளாக்  தன் னிைல மறந் த
வனாக்வான் . எர்காலத்ல் , ெபரிய உபத்ரவங் கள் உனக்
வரலாம் —ஆனால் இன் , நீ உண் ைமயான இதயத்ேதா
ேதவைன ேநத்தால் , ேம ம் , எத்தைன ெபரிய உபத்ரவங் கள்
எேர இந்தா ம் , உனக் என்ன ேநர்நத
் ா ம் , உன் னால் சாட்
யில் உயாக நிற்க ந் த ால் , ேதவைனத் ப் ப் பத்த
ந் த ால் , பிற உன் இதயம் ேதற் ற ப் பம் , எர்க ாலத்ல்
எவ் வள ெபரிய உபத்ரவங் கைள எர்ெகாள் ள ேநர்ந்தா ம்
பயப் படாப் பாய் . எர்க ாலத்ல் என்ன நடக் ம் என் பைத
உங் களால் காண இயலா; இன் ைறய ©ழல் மட் ேம நீ ங் கள்
365

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ேதவைனத் ப் ப் பத்த ம் . எந் த ப் ெபரிய ெசயைல
ம் ெசய் ய உங் களால் இயலா, ேதவைடய வார்தை
் தகைள
உண்ைம வாழ் வில் அபவிப் பதன் ¤லம் அவைரத் ப் 
யாக்வல் கவனமாயிக்க ேவண்ம் , சாத்தாக் ெவட்
கண்டாம் ப உயான, ெபம் சாட் யமளிக்க ேவண்ம் .
உன் மாம் சமான அப் யைடயாமல் , ேவதைனற் ற ா
ம் , நீ ேதவைனத் ப் பத் சாத்தான்ேமல் ெவட் கத்ைதக்
ெகாண்  வவாய் . நீ எப் ேபாம் இேபான் ேற ெசயல் பட்
டால் , ேதவன் உனக் ன் பாக ஒ பாைதையத் றப் பார்.
ஒநாள் , ஒ ெபரிய ேசாதைன வம் ேபா, மற் ற வர்க ள்
விந்  ேபாவார்க ள் , ஆனால் உன் னால் இன் ம் உயாக
நிற் க ம் : நீ ெச த்யிக்ற ரயத்ன் காரணமாக, நீ
விந்  ேபாகாமல் உயாக நிற்  ம் ப ேதவன் உன் ைனப்
பாகாப் பார். சாதாரணமாக, சத்யத்ைத நைடைறப் பத்த
உன் னால் ந்தால் , உண்ைமயாக ேதவைன ேநக்ம் இத
யத்ந்  அவைரத் ப் பத்த ந்தால் , ேதவன் எர்
கால உபத்ரவங் களின் ேபா நிச்சயமாய் உன் ைனப் பாகாப்
பார். நீ ேபைதயாக, ைறந் த வளர்ச 
் ள் ளவனாய் , ெசயல் 
றன் ைறந் தவனாய் இந் த ா ம் , ேதவன் உனக் எராகப்
பாபா பார்க் க மாட் டார். அ  உன் ேநாக் க ங் கள் சரியாக
இக்  ன் றனவா என் பைதப் ெபாத் த . இன் ைறக்  , உன்
னால் ேதவைனத் ப் ப் பத்த ற, அல் உன் னால்
கச்ய விஷயத்ல் கவனம் ெச த்  றாய் , எல் லா காரி
யத் ம் நீ ேதவைனத் ப் ப் பத் றாய் , ேதவைன உண்
ைமயாய் ேநக்ம் இதயம் உனக்க்ற, நீ உண்ைமயாய்
இதயத்ைத ேதவக்க் ெகாக்றாய், உன் னால் லவற்ைறப்
ரிந்  ெகாள் ள இயலாவிட் டா ம் , உன் ேநாக்கங் கைளச் சரிப்
பத்க் ெகாள் ம் ப ேதவன் ன் வந்  , அவைடய த்
தத்ைத நாடலாம் , எல் லா காரியங் களி ம் ேதவைனத் ப்
ப் பத்த ேதைவயானவற்ைறச் ெசய் றாய் . உன் சேகாதர சேகா
தரிகள் ஒேவைள உன் ைனக் ைகவிடலாம் , ஆனால் உன் இ
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தயம் ேதவைனத் ப் ப் பத்  ம் , நீ மாம் சத்  ன் இன் பங்
கைள நாத் ேதட மாட் டாய் . எப் ேபாம் இம் ைறைய நைட
ைறப் பத்  வாயானால் , ெபரிய உபத்  ரவங் கள் உன் ¡
வம் ேபா நீ பாகாக்கப் பவாய் .
ஜனங் கைடய எந் த உள் ளார்ந் த நிைலைய ேசாதைனகள்
 ைவக்  ன்றன? அைவ ேதவைனத் ப் ப் பத் த இய
லாத ஜனங் களின் கலகம் பண்ªற மனநிைலையக்  ைவக்
ன்றன. ஜனங் கக்ள் அத்தமானைவ அகம் உள் ளன, மாய்
மாலமானைவ அகம் உள் ளன, ஆகேவ ேதவன் ஜனங் கைளச்
த்கரிக்ம் ப அவர்கைள உபத்ரவத்ற் உட் பத் றார்.
ஆனால் , இன், உன்னால் ேதவைனத் ப் ப் பத் த க் 
மானால் , எர்கால உபத்ரவங் கள் உன் ைனப் பரிரணப் பத்
றைவயாய் இக் ம் . இன் , உன்னால் , ேதவைனப் ப்
ப் பத் த இயலாவிட் டால் , எர்க ால உபத்  ரவங் கள் உன்
ைனச் ேசாக் ம் , அந்  தப் பித்  க்ெகாள் ள யாமல்
நீ விந்  ேபாவாய் , அந் த ேவைளயில் உனக்ேக உன்னால்
உதவி ெசய் ய இயலா, ஏெனன் றால் உன் னால் ேதவைடய
ெசயைலத் ெதாடர யா, உண்ைமயான வளர்ச ் ையப்
ெபற்  க் க மாட் டாய் . அதனால் , எர்க ாலத்  ல் உயாக
நிற் கேவண்ெமன் ம் , இன்ம் நல் லைறயில் ேதவைனத்
ப் ப் பத்த ேவண்ெமன் ம் , கைட வைரக்ம் அவைரப்
பின் பற் ற ம் விம் பினால் , இன்  நீ உயான அஸ் பா
ரத்ைத உவாக் க ேவண்ம் . நீ எல் லாவற்  ம் சத் யத்ைத
நைடைறப் பத்  ேதவைனத் ப் ப் பத் த ேவண் ம் ;
அவர த்தத்ைதக் கவனத்ல் ெகாள் ள ேவண்ம் . நீ எப் ேபா
ம் இம் ைறயில் ெசயல் பம் ேபா, ேம ம் உனக்ள் ஓர்
அஸ்பாரம் இக்ம் , தம் ைம ேநக்ம் ப ஓர் இதயத்ைதத்
ேதவன் உன்னில் ண்வார், ேம ம் உனக் விவாசத்ைத
அளிப் பார். ஒநாள் , உண்ைமயாகேவ ஓர் உபத்ரவம் உனக்
வம் ேபா, ெகாஞ் சம் ேவதைனைய அபவிக்கலாம் ; ஓரள
விற் ேசாகமாக உணரலாம் , நீ மரித்விட் ட ேபான்  ெநாக்
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ம் யரத்ைத அபவிக்கலாம் —ஆனால் ேதவக்கான உன்
அன் மாறா, அ இன்ம் ஆழமாம் . அைவேய ேதவ
ைடய ஆர்வ ாதங் கள் . ேதவன் ம் எல் லாவற் ைறம் உன்
னால் ஏற்  க்ெகாள் ளக் மானால் , ழ் ப் பதன் இதயத்
ேதா இன் ேற ெசய் யக்  மானால் , நீ நிச்ச யமாகேவ ேதவ
னால் ஆர்வ க் க ப் பவாய் , அதனால் ேதவனால் ஆர்வ க்
கப் பட் டவனாக இப் பாய் , அவர வாக் த்த த்த த்ைதப் ெபற்
க்ெகாள் வாய் . இன் , நீ நைடைறப் பத்தவில் ைலெயன் றால் ,
ஒநாள் உபத்ரவங் கள் உனக் ேநரிம் ேபா நீ விவாசன்
ம் , ேநக்  ற இதயம் இன் ம் இப் பாய் , அப் ேபா
உபத்ரவம் ேசாதைனயாய் மாம் ; நீ சாத்தானின் ேசாதைனக்
ள் ¤ழ் விவாய் , தப் பிப் பதற்  எந் த வம் இக் க ா.
இன் ,   உபத்  ரவம் வம் ேபா உன் னால் உயாய்
நிற்க இயலலாம் , ஆனால் ஒநாள் ெபரிய உபத்ரவம் வம்
ேபா உன்னால் எப் ேபாம் உயாய் நிற்க யா. லர்
அகந்ைதள் ளவர்களாய் தாங் கள் ஏற் கனேவ ட் டத்த ட் ட பரி
ரணமைடந்  விட் டதாக நிைனப் பார்கள் ; தற் ெபைம ேப
வார்கள் . இேபான்ற ேவைளகளில் நீ ஆழமாகச் ெசல் லாமல்
ெதாடர்ந்  ெமத்தனமாக அமர்ந் ந் த ால் , நீ ஆபத்ல் இப்
பாய் . இன் ேதவன் ெபரிய உபத்ரவங் ககளின் ரிையையச்
ெசய் வல் ைல, எல் லாம் நன் றாகத் ேதான் ற, ஆனால்
ேதவன் உன்ைனச் ேசாக்ம் ேபா, நீ அகக் ைறபா உள்
ளவன் என்பைத நீ கண்பிப் பாய் , ஏெனன்றால் உன் வளர்ச
்
கம் ைறவாக இக்ற மற் ம் உன் னால் ெபரிய உபத்
ரவங் கைளச் சத்  க்ெகாள் ள வல் ைல. நீ , இக் ன் ற
நிைலயிேலேய இந்  ெகாண், ெசயலற் ற நிைலயில் இந்
தால் , உபத்ரவங் கள் வம் ேபா, விந்  ேபாவாய் . உங் கள்
வளர்ச
் எவ் வள ைறவாக இக்றெதன்  அக்க நீ ங் கள்
பார்க் கேவண்ம் . இந் த வயில் மட்  ேம நீ ங் கள் ன் ேனற
ம் . உபத் ரவங் களின்ேபா மட்  ேம உன் வளர்ச
் க
ம் ைற என் ம் , உன் மனவைம கம் பலவீனமான
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என் ம் , உனக்ள் இக் ம் கக் ைறவானேத உண்ைமயா
ன என் ம் , ேதவைடய த்தத்ற்  நீ ேபாமானவனல் ல
என் பைதம் நீ கண்டால் , அப் ேபாதான் இவற் ைற உணர்வா
யானால் , அ கம் தாமதமாவிம் .
நீ ேதவனின் மனநிைலைய அயவில் ைலெயன் றால் , உபத்
ரவங் களின் ேபா கண் ப் பாக விந்  ேபாவாய் , ஏெனன்
றால் ேதவன் ஜனங் கைள எப் பப் பரிரணப் பத்  றார்,
எதன் ¤லம் அவர் அவர்கைளப் பரிரணமாக் றார் என்
பைத நீ அயாமல் இக்றாய் , ேம ம் ேதவைடய உபத்
ரவங் கள் உன் ேமல் வம் ேபா உன் கத்  கடன் உபத்
ரவங் கள் ெபாந்தாத ேபா, உன் னால் உயாக நிற்க இய
லாமல் ேபாம் . ேதவைடய உண்ைமயான அன் ேப அவர
ைமயான மனநிைலயாம் . ேதவ ைடய ைமயான
மனநிைல ஜனங் கக் க் காண்பிக் க ப் பம் ேபா, அ உன்
மாம் சத் க் எைதக் ெகாண் வம் ? ேதவைடய நீ ள் ள
மனநிைல ஜனங் கக்க் காண்பிக்கப் பம் ேபா, அவர்கள
மாம் சம் ேவதைனைய அ·பவிப் ப தவிர்க்க இயலாததாம் .
நீ இந்த ேவதைனைய அபவிக்காவிட் டால் , நீ ேதவனால் பரி
ரணப் பத் த ப் படம் யா, ேதவ க் உண்ைமயான
அன்ைப அர்ப் பணிக்கம் இயலா. ேதவன் உன் ைன பரிர
ணமாக்னால் , அவர் நிச்சயமாக தம  மனநிைலையம்
உனக்க் காட் வார். ஷ்ப் பின் நாள் தல் இன் வைரக்
ம் , ேதவன் ஒேபாம் தம  மனநிைலைய மஷ
க் காட் யல் ைல—ஆனால் கைட நாட் களில் அவர் இைத
தாம் ன்த்த மற்ம் ெதரிந்  ெகாண்ட ஜனக்வினக்
ெவளிப் பத்  றார், ேம ம் ஜனங் கைளப் ரணப் பத்  வ
தன் ¤லம் அவர் தம் மனநிைலகைள ெவளியரங் கமாக ைவக்
றார், அதன் ¤லம் ஜனக்ைவ ைமப் பத்றார். ஜனங்
கள் ¡தான ேதவைடய உண்ைமயான அன் அத்தைகய.
ேதவ ைடய உண் ைமயான அன் பிைன அ ·பவிக்  றதற் 
ஜனங் கள் அக ேவதைனைய சக் கேவண் யேதா, அக
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ரயத் ைதம் ெச த் தேவண் ம் . அதன் பின் னேர அவர்க ள்
ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் பவர், தங் கள் உண்ைம அன் ைபத்
ம் பம் ேதவக் க் ெகாக் க ம் , அதன் பின் னேர
ேதவ ைடய இதயம் ப் யைடம் . ேதவனால் பரிர
ணப் பத்தப் பட ேவண்ெமன்  ஜனங் கள் விம் பினால் , அவ
ர த்தத்ைதச் ெசய் ய விம் பினால் , தங் கள் உண்ைம அன் ைப
ைமயாக ேதவக்க் ெகாத்தால் , தங் கள் ©ழ் நிைலகளி
ந்  அக பாகைளம் ெதால் ைலகைளம் அபவிக்க
ேவண் ம் , மரணத் ைத காட்  ம் ேமாசமான வையம்
அபவிக்க ேவண்ம் . வில் அவர்கள் தங் கள்  இத
யத்ைதம் ேதவனிடம் ப் பி தரேவண்ய கட் ட ாயம் ஏற் ப
ம் . ஒவர் ேதவைன உண்ைமயில் ேநக்றாரா, இல் ைலயா
என்ப ெபங் கஷ்டங் கள் மற்ம் டதன் ேபா ெவளிப்
பத் த ப் பம் . ஜனங் களின் அன் ைப ேதவன் த்  கரிக் றார்,
இம் ெபங் கஷ் டங் கள் மற்  ம் த் கரித் தன் மத்  யில்
மட் ேம அைடயப் பற.

“ஆயிரம் வ ட அரசாட் வந் விட் ட ”
என்பைதப் பற் ய ஒ  க்கமான ேபச்
ஆயிரம் வட அரசாட் யின் ேநாக்க த்ைதப் பற்  நீ ங் கள்
என் ன நிைனக்³ர்கள் ? லர் இைதப் பற்  நிைறய ேயாக்
றார்கள் , அவர்கள் ெசால் றார்கள் : “ஆயிரம் வட அரசாட் 
யில் ஆயிரம் ஆண் கள் நீ க்  ம் , அதனால் ச்ச ைப
ையச் ேசர்ந் த வயவந் த உப் பினர்கள் மணமாகாதவர்க
ளாக இந் த ால் , அவர்கள் மணம் ெசய்  ெகாள் ள ேவண்
மா? என ம் பத்ல் பணம் இல் ைல, நான் பணம் சம்
பாக்க ஆரம் பிக்க ேவண்மா? …” ஆயிரம் வட அரசாட் 
என் றால் என்ன? உங் கக் த் ெதரிமா? ஜனங் கள் அைரக்
டாக இக்  றார்க ள் மற்  ம் ஒ ெபரிய ேசாதைனைய
அ பவிக்  றார்க ள் . உண்ைமயில் , ஆயிரம் வட அரசாட் 
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“ஆயிரம் வட அரசாட் வந்விட் ட”
என் பைதப் பற்ய ஒ க்கமான ேபச்

இன் ம் அகாரப் ர்வமாக வரவில் ைல. ஜனங் கைளப் பரிர
ணமாக்ம் கட் டத்ல் , ஆயிரம் வட அரசாட்  வரா. ேதவ
னால் ேபசப் பட் ட ஆயிரம் வட அரசாட் யின் ேபா, மனி
தன் பரிரணமாக்கப் பட் ப் பான் . ன் னதாக, ஜனங் கள் பரி
த்தவான்கைளப் ேபால இப் பார்கள் என் ம் னீம் ேதசத்ல்
உயாக நிற் ப ார்கள் என் ம் றப் ப ட் ட . ஜனங் கள் பரிர
ணமாக் க ப் பட் டால் மட்  ேம, அதாவ  அவர்கள் ேதவனால்
ேபசப் பம் பரித் த வான்களாக மானால் மட் ேம, ஆயிர
வட அரசாட்  வந் க் ம் . ேதவன் ஜனங் கைள பரிரண
மாக் ம் ேபா, அவர் அவர்கைளச் த்கரிக் றார். அவர்கள்
எவ் வள பரித்தமானவர்களாக இக்றார்கேளா, ேதவனால்
அந் த அளவிற்  ப் பரிரணமாக் க ப் பறார்க ள் . உனக்  ள்
இக்ம் ¥ட் டான ணம் , கலகத்தனம் , எர்ப் மற்ம் மாம்
சத்ன் விஷயங் கள் ஆயைவ ெவளிேயற் ற ப் பம் ேபா, நீ
த்கரிக்கப் பம் ேபா, நீ ேதவனால் ேநக்கப் பவாய் (ேவ
விதமாகக் னால் , நீ ஒ பரித்தவானாக இப் பாய் ); நீ ேதவ
னால் பரிரணமாக் க ப் பட்  பரித்தவானாக மாம் ேபா,
நீ ஆயிரம் வட அரசாட் யில் இப் பாய் . இப் ேபா ராஜ் யத்
ன் காலமாக இக்ற. ஆயிரம் வட அரசாட் யின் காலத்
ல் ஜனங் கள் விக்க ேதவைடய வார்தை
் தகைளச் சார்ந் 
இப் பார்கள் , மற்ம் எல் லா ேதசங் கம் ேதவைடய நாமத்
ன் ழ் வம் , அைனவம் ேதவ ைடய வார்தை
் தகைளப்
பக்க வவார்கள் . அந்த ேநரத்ல் , லர் ெதாைலேப ¤லம்
அைழப் பார்கள் , லர் ெதாைலநகல் ெசய் வ ார்கள் …அவர்கள்
ேதவ ைடய வார்தை
் தகைள அ ªக எல் லா வகைளம்
பயன் பத்வார்கள் , மற்ம் நீ ங் கம் ேதவைடய வார்தை
் த
களின் ழ் வவீரக
் ள் . ஜனங் கள் பரிரணமான பிற நடப் ப 
இேவ. இன், ஜனங் கள் பரிரணமாக்க ப் பறார்கள் , த்
கரிக்க ப் பறார்கள் , ெவளிச்ச மைடறார்கள் மற்  ம் வார்த்
ைதகளால் வநடத்த ப் பறார்கள் ; இ ராஜ் யத்ன் காலம் .
இ  ஜனங் கள் பரிரணமாக் க ப் பவதற் க ான கட் டமாம் ,
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இதற்  ம் ஆயிரம் வட அரசாட் யின் காலத்  ற்  ம் எந் த த்
ெதாடர் ம் இல் ைல. ஆயிரம் வட அரசாட் யின் காலத்ல் ,
ஜனங் கள் ஏற்கனேவ பரிரணமாக்கப் பட் ப் பார்கள் மற் ம்
அவர்கக்ள் இக் ம் ர்ேகடான மனநிைலகள் த்கரிக்
கப் பட் க் ம் . அந் த ேநரத்ல் , ேதவன் ேபம் வார்தை
் தகள்
பப் பயாக ஜனங் கைள வநடத்  ம் . ஷ் ப் பின் காலம்
தல் இன் வைரயிலான ேதவைடய ரிையயின் இரக
யங் கள் அைனத்ைதம் ெவளிப் பத்  ம் , ேம ம் ஒவ் ெவா
காலத் ம் உள் ள ேதவைடய ெசயல் கைளம் , மற்ம் ஆவிக்
ரிய உலல் உள் ள ஜனங் கைள அவர் ஒவ் ெவா நாம்
எவ் வா வநடத் றார் மற்ம் ஆவிக்ரிய உலகத்ல் அவர்
ெசய்  ம் ரிையம் மற்  ம் ஆவிக் ரிய உலன் வல் லைம
கைளம் அவைடய வார்தை
் தகள் ஜனங் கக்த் ெதரிவிக்ம் .
அப் ேபாதான் அ உண்ைமயிேலேய வார்தை
் தயின் காலமாக
இக்ம் . இப் ேபா, அ வளர்ந்  வம் நிைலயில் மட் ேம
உள் ள. ஜனங் கள் பரிரணமாக்க ப் படாம ம் த்கரிக்க ப் ப
டாம ம் இந்தால் , அவர்கக் யில் ஆயிரம் ஆண்கள்
விக்க வ இக்கா. அவர்கைடய மாம் சம் தவிர்க்க 
யாமல் அந்  விம் ; ஜனங் கள் உள் ேள த்  கரிக் க ப் பட் ,
அவர்கள் இனி சாத்தானிடம் மாம் சத் ம் இல் லாந்தால் ,
அவர்கள் யில் உயிேரா இப் பார்கள் . இந்தக் கட் டத்ல் நீ
இன்ம் அைரக் டனாகேவ இக்றாய் . நீ ங் கள் அபவிக்
ம் அைனத்ம் ேதவைன ேநப் ப ம் , நீ ங் கள் யில் வாம்
ஒவ் ெவா நாம் அவக் சாட்  பகவம் ஆம் .
“ஆயிரம் வட அரசாட்  வந் விட் ட ” என் ப ஒ ¥ர்க்
கதரிசனம் . இ ஒ ¥ர்க்கதரியின் ன் னவிப் க் ஒப் பா
ன, அல் , எர்க ாலத்  ல் என் ன நடக்  ம் என்  ேதவன்
¥ர்க் க தரிசனம் உைரக்  றார். ேதவன் எர்க ாலத்  ல் ேபம்
ெசாற் கம் இன் அவர் ேபம் வார்தை
் தகம் ஒன் றல் ல:
எர்க ாலத்  ன் வார்தை
் தகள் காலத்ைத வநடத்  ம் . அேதச
மயம் , அவர் இன்  ேபம் வார்தை
் தகள் ஜனங் கைள பரிர
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ணப் பத்  ன் றன, த்  கரிக்  ன் றன மற்  ம் அவர்க ைளக்
ைகயான்றன. எர்க ாலத் ைடய வார்தை
் தயின் காலம்
இன்ைறய வார்தை
் தயின் காலத்ந்  ேவபட் ட . இன் ,
ேதவன் ேபம் எல் லா வார்தை
் தகம் , அவர் ேபம் வைற
கைளப் ெபாட் ப த்த ாமல் , ஜனங் கைளப் பரிரணமாக்வ
தற்  ம் , அவர்க க்  ள் அக் க ாக இப் பைதத் ய் ைமப் ப
த் வதற்ம் , அவர்கைளப் பரித்தமாக்வதற்ம் , ேதவக்
ன் பாக நீ ள் ளவர்களாக மாற் வதற் ம் ெசால் லப் பன்
றன. இன் ேபசப் பம் வார்தை
் தகள் , எர்காலத்ல் ேபசப் பம்
வார்தை
் தகள் ஆய இரண்ம் தனித்தனி விஷயங் கள் ஆம் .
ராஜ் யத்ன் காலத்ல் ேபசப் பம் வார்தை
் தகள் , ஜனங் கைள
எல் லாப் பயிற்  யி ம் ·ைழய ைவக்  ற, எல் லாவற்  ம்
ஜனங் கைளச் சரியான பாைதயில் ெகாண் வற. அவர்க
க்ள் உள் ள ¥ட் டான அைனத்ைதம் ெவளிேயற்ற. இந்
தக் காலத்  ல் ேதவன் ெசய் வ  இ ேவ. அவர் ஒவ் ெவா
நபரிடம் தம வார்தை
் தகக்க ான ஓர் அத்தளத்ைத உ
வாக் றார். அவர் தம வார்தை
் தகைள ஒவ் ெவா நபரின்
வனாக்றார். அவர் ெதாடர்ந்  தம வார்தை
் தகைள அவர்
கக் அ£ட் டம் வகாட் டம் பயன் பத் றார். ேதவ
ைடய த் த த் ைத அவர்க ள் கவனத்  ல் ெகாள் ளாதேபா,
அவர்க ைளக் கண் க் க ம் ஒங் பத் த ம் ேதவ ைடய
வார்தை
் தகள் அவர்கக்ள் இக்ம் . இன்ைறய வார்தை
் தகள்
மனிதைடய வனாக இக்க ேவண்ம் . அைவ மனிதக்
த் ேதைவயான அைனத்ைதம் ேநரயாக வழங் ன் றன.
உனக்ள் ேள இல் லாத அைனத்  ம் ேதவைடய வார்தை
் தக
ளால் வழங் கப் பன் றன. ேதவைடய வார்தை
் தகைள ஏற்க்
ெகாள் பவர்கள் அைனவம் அவைடய வார்தை
் தகைளப் த்
ப் பானம் பண்ªவதன் ¤லம் ெவளிச்சம் ெபறார்கள் . எர்
காலத்ல் ேதவன் ேபம் வார்தை
் தகள் பிரபஞ் சம் வ ம்
உள் ள ஜனங் கைள வநடத் ன் றன; இன் , இந் த வார்தை
் த
கள் னாவில் மட் ேம ேபசப் பன்றன மற் ம் அைவ 
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உலகத்  ம் ேபசப் பவைதக் க் க வில் ைல. ஆயிர வட
அரசாட்  வம் ேபா மட் ேம ேதவன்  பிரபஞ் சத்டம்
ேபவார். இன்  ேதவன் ேபம் வார்தை
் தகள் அைனத்  ம்
ஜனங் கைளப் பரிரணப் பத் வதற்கானைவ என் பைத அந்
க் ெகாள் ங் கள் ; இந் த க் கட் டத்ல் ேதவன் ேபம் வார்த்
ைதகள் ஜனங் களின் ேதைவகைள வழங் வதற் க ாக மட்  ேம
இக்  ன் றன, இரகயங் கைள அயேவா அல் ல ேதவ 
ைடய அற்தங் கைளக் காணேவா உன் ைன அமக்கா. அவர்
பல வகளில் ேபவ  ஜனங் களின் ேதைவகைளப் ர்த் 
ெசய் வதற்காகேவ. ஆயிர வட அரசாட் யின் காலம் இன் ம்
வரவில் ைல, ேதவைடய மைமயின் நாள் என்  ேபசப் பம்
ஆயிரம் வட அரசாட் யின் காலம் வரவில் ைல. »ேதயாவில்
இேயவின் ரிைய ந் த பின் , ேதவன் தம ரிையைய
னாவின் பிரதான நிலப் பக் மாற் மற்ெறா ட் டத்ைத
உவாக்னார். அவர் உங் களிடத்ல் தம ரிையயின் இன்
ெனா பையச் ெசய்  றார். ஜனங் கைள வார்தை
் தகளால்
பரிரணமாக்ம் ரிையையச் ெசய் றார், மற்ம் அவர் வார்த்
ைதகைளப் பயன் பத் ஜனங் கைள அக ேவதைனைய அ
பவிக்க ச் ெசய் றார், அத்  டன் ேதவைடய ைபையம்
அகமாக ெபறச் ெசய் றார். இந்தக் கட் ட ரிையயான ஒ
ட் ட ெஜயங் ெகாள் பவர்க ைள உவாக்  ம் . அவர் இந் த
ெஜயங் ெகாள் பவர்களின் ட் டத்ைத உவாக்ய பிற, அவர்
களால் அவைடய ரிையகக்  சாட் யளிக் க ம் ,
அவர்களால் யதார்த்தமாக விக்க ம் , அவர்கள் உண்ைம
யில் அவைர ப்  ப் ப த்  வார்கள் , மரணம் வைரயில் அவ
க் விவாசமாக இப் பார்கள் . இவ் வா ேதவன் மைமைய
அைடவார். ேதவன் மைமைய அைடம் ேபா, அதாவ ,
அவர் இந்த ஜனக் ட் டத்ைதப் பரிரணமாக்ம் ேபா, அ
ஆயிரம் வட அரசாட் யின் காலமாக இக்ம் .
இேய ப் பத்  ¤ன் றைர ஆண்களாக யில் இந்
தார்,  ைவயில் அைறயப் பம் ரிையையச் ெசய் யேவ அவர்
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வந்தார். ேம ம்  ைவயில் அைறயப் பட் டதன் ¤லம் ேதவன்
தம் ைடய மைமயின் ஒ பையப் ெபற் ற ார். ேதவன்
மாம் சத்  ல் வந் தேபா, அவர் மனத் த ாழ் ைமட ம் மைற
வாகம் இக் க ந் த  மற்  ம் ந் த ன் பங் கைளம்
தாங் க ந்த . அவர் ேதவனாக இந்தேபா ம் , ஒவ் ெவா
அவமானத் ைதம் ஒவ் ெவா அவ ைறம் அவர் சத்  க்
ெகாண்டார். ¡ட் ப ின் ரிையைய க்க  ைவயில் அைற
யப் பட் டல் ந்த ேவதைனைய அவர் சத்தார். இந்தக் கட் ட
ரிைய ந் த பின் , ேதவன் ந் த மைமையப் ெபற் ற ார்
என் பைத ஜனங் கள் கண் டா ம் , அ  அவைடய ைம
யான மைமயாக இக் கவில் ைல; அவர் இேயவிடந் 
ெபற் ற மைமயான அவைடய மைமயின் ஒ பயாக
மட் ேம இந் த . இேயவால் ஒவ் ெவா கஷ் டத் ைதம்
சத் க்ெகாள் ளம் , தாழ் ைமயாகம் , மைறவாகம் , ேதவக்
காக  ைவயில் அைறயப் படம் ந்த  என் றா ம் , ேதவன்
தம் ைடய மைமயின் ஒ பைய மட் ேம ெபற் ற ார்,
மற்ம் அவைடய மைம இஸ்ரேவல் ெபறப் பட் ட . ேதவ
க் மைமயின் இன்ெனா ப உள் ள: அ, நைட
ைறயில் ரிைய ெசய் வ தற்  ம் ஒ ஜனக் ட் டத்ைதப் பரிர
ணமாக்  வதற்  ம் அவர் க்  வவதாம் . இேயவின்
ரிையயின் கட் டத்ன் ேபா ல இயற் ைகக் அப் பாற் பட் ட
காரியங் கைளச் ெசய் த ார். ஆனால் அந் த க் ரிைய அைடயா
ளங் கள் மற்  ம் அற்  தங் கைளச் ெசய் வ தற் க ாக மட்  ேம ெசய்
யப் பட் டதல் ல. இேய ேதவைன ேநத்ததால் பாகள் படம் ,
ேதவக் க ாக  ைவயில் அைறயப் படம் ந் த  என் ப
ைதம் , ந் த ேவதைனைய அ பவிக் க ந் த  என் ப
ைதம் , ேதவன் அவைரக் ைகவிட் ட ா ம் , ேதவைடய த்
தத்ற்காக தம் உயிைரத் யாகம் ெசய் ய அவர் இன் ம் தயா
ராக இக்  றார் என் பைதம் தன் ைமயாகக் காட் ய .
ேதவன் இஸ் ரேவல் தம ரிையைய த்த பின், இேய
 ைவயில் அைறயப் பட் டபின் , ேதவன் மைம அைடந் தார்,
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மற்ம் அவர் சாத்தாக் ன் பாக சாட் யளித்தார். னாவில்
ேதவன் எப் ப மாம் சமாயிக்றார் என் பைத நீ ங் கள் அந்
தல் ைல, பார்த்த ல் ைல, ஆைகயால் ேதவன் மைமைய
அைடந்ப் பைத உங் களால் எவ் வா பார்கக
் ம் ? ேதவன்
உங் கக்ள் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையையச் ெசய்  ம் ேபா,
நீ ங் கள் உயாக நிற்  ம் ேபா, ேதவ ைடய ரிையயின்
இந் த க் கட் ட ம் ெஜயமாக இக்ற. இ ேதவைடய ம
ைமயின் ஒ பயாம் . நீ ங் கள் இைத மட் ேம பார்க் 
³ர்க ள் , நீ ங் கள் இன் ம் ேதவனால் பரிரணப் பத் த ப் பட
வில் ைல. உங் கள் இதயத்ைத வமாக ேதவக்க் ெகாக்
கவில் ைல. இந் த மைமைய நீ ங் கள் இன் ம் வமாகக்
காணவில் ைல. ேதவன் ஏற்கனேவ உங் கள் இதயத்ைத ெஜயங்
ெகாண்ள் ளார் என்பைதம் , உங் களால் ஒேபாம் அவைர
விட்  விலக யா என்பைதம் , ேதவைன நீ ங் கள் இ
வைர பின்பற்வீரக
் ள் என் பைதம் , உங் கள் இதயம் மாறா
என்பைதம் , இ ேதவைடய மைம என் பைதம் மட் ேம
நீ ங் கள் காண்³ர்கள் . ேதவைடய மைமைய நீ ங் கள் எல்
காண்³ர்கள் ? ஜனங் களிடம் காணப் பம் அவைடய ரிைய
யின் விைளகளில் காண்³ர்கள் . ேதவன் கம் அழகானவர்.
ஜனங் கள் தங் கள் இதயத்ல் ேதவைனக் ெகாண்ள் ளார்கள் .
அவைர விட் விட விம் பவில் ைல. இ ேதவைடய மைம
யாம் . ச்சைபகைளச் ேசர்நத
் சேகாதர சேகாதரிகளின் ெபலன்
ெபம் ேபா, அவர்களால் தங் கள் இதயத்ந்  ேதவைன
ேநக் க ம் , ேதவன் ெசய் த ரிையயின் க உயர்ந் த
வல் லைமையப் பார்க்க ம் , அவைடய வார்தை
் தகளின்
ஒப் பற் ற வல் லைமையம் , அவைடய வார்தை
் தகள் அகா
ரம் ெகாண்டைவ என் பைதம் காªம் ேபா ன நிலப் பரப்
பின் ஆவி நகரத்ல் அவர் தம ரிையையத் ெதாடங் க 
ம் . ஜனங் கள் பலவீனமாக இந் தா ம் , அவர்கைடய இ
தயங் கள் ேதவக் ன்பாக வணங் ன் றன மற்  ம் அவர்
கள் ேதவ ைடய வார்தை
் தகைள ஏற்  க்ெகாள் ளத் தயாராக
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என் பைதப் பற்ய ஒ க்கமான ேபச்

இக்றார்கள் , மற்  ம் அவர்கள் பலவீனர்களாகம் தயற்
றவர்களாகம் இந்தா ம் , ேதவைடய வார்தை
் தகள் கம்
அன் பானைவ என் பைதம் , அவற்  ன் ேநசத்  ற்  அவர்க ள்
கம் தயானவர்கள் என்பைதம் அவர்களால் காண 
ம் . இ ேதவ ைடய மைமயாம் . ஜனங் கள் ேதவனால்
பரிரணமாக்க ப் பட்  , அவக் ன் பாக சரணைடம் மற்
ம் அவக் ற் ம் ழ் ப்பம் நாள் வம் ேபா, அவர்
கைடய வாய் ப் கைளம் தைலவிையம் ேதவ ைடய
ைககளில் விட் விடக்ய நாள் வம் ேபா, ேதவைடய
மைமயின் இரண்டாம் ப வமாக அைடயப் பட் க்
ம் . அதாவ, நைடைற ேதவைடய ரிைய வமாக
ந் த ம் , னாவின் பிரதான நிலப் பரப் பில் அவர ரிைய
க் வம் . ேவ வார்த்ைதகளில் வதானால் , ேதவனால்
ன் க்கப் பட் டவர்கம் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் டவர்கம் பரி
ரணப் பத்தப் பம் ேபா, ேதவன் மைமைய அைடந்ப் பார்.
ேதவன் தம மைமயின் இரண்டாம் பைய ழக்ற்  க்
ெகாண் வந்ததாகக் னார். ஆனால் அ மனிதக் கண்ªக்
த் ெதரியவில் ைல. ேதவன் தம ரிையைய ழக்  ற்  க்
ெகாண் வந் ள் ளார். அவர் ஏற்கனேவ ழக்க் வந் விட் டார்.
இ ேதவைடய மைமயாம் . இன் , அவைடய ரிைய
இன்ம் நிைறவைடயவில் ைல என் றா ம் , ேதவன் ரிைய
ெசய் ய  ெசய் ப் பதால் , அ நிச்சயமாக நிைறேவம் .
னாவில் இந்தக் ரிையைய நிைறேவற் றப் ேபாவதாக ேதவன்
 ெசய் ள் ளார். உங் கைளப் பரிரணப் பத்த அவர் ¥ர்
மானித்  ள் ளார். ஆகேவ, அவர் உங் கக் எந் த வையம்
ெகாக் க வில் ைல—அவர் ஏற் க னேவ உங் கள் இதயங் கைள
ெஜயங் ெகாண்க்றார், மற் ம் நீ விம் பினா ம் விம் பா
விட் ட ா ம் நீ ெதாடர்ந்  ெசயல் பட ேவண்ம் , ேதவன் உங்
கைள ஆதாயம் ெசய்  ம் ேபா, ேதவன் மைம அைடறார்.
இன், ேதவன் இன் ம்  மைமையம் அைடயவில் ைல,
ஏெனன் றால் , நீ ங் கள் இன் ம் பரிரணமாக் க ப் படவில் ைல.
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உங் கள் இதயங் கள் ேதவனிடம் ம் பியிந் த ா ம் , உங் கள்
மாம் சத்  ல் இன் ம் பல பலவீன ங் கள் உள் ளன, உங் களால்
ேதவைனத் ப் ப் பத்த இயலா, ேதவைடய த்தத்ைத
உங் களால் கவனத்  ல் ெகாள் ள யா. உங் கைள விட் 
விலக் ைவக்க ேவண்ய பல எர்மைறயான விஷயங் கைள
நீ ங் கள் இன்ம் ைவத்க்³ர்கள் . நீ ங் கள் இன் ம் பல ேசாத
ைனகள் மற் ம் த்கரிப் கக் உட் பட ேவண்ம் . அவ் வி
தத்ல் மட் ேம உங் கைடய வித மனநிைலகளால் மாற்றம்
ெபற ம் மற்ம் நீ ங் கள் ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப் படம்
ம் .

ேதவைன அ ந்தவர்களால் மட்ேம
ேதவக் சாட்ப் பகர ம்
ேதவைன விவாப் ப ம் ேதவைன அந் ெகாள் வ ம் பர
ேலாகத்தால் நியக்கப் பட்  யால் ஏற்க்ெகாள் ளப் பற,
ேதவன் மவா தம ரிையையத் தாேம ேநரில் ெசய் ம்
ஒ காலமான இன் ைறய காலமான ேதவைன அந்  ெகாள்
வதற்கான கம் நல் லெதா காலமாக இக்ற. ேதவனின்
த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் வதற்கான அஸ்பாரத்ைதக் கட் ெய
ப் வதன் ¤லம் அைடயக்  ய ஒன் ேற ேதவைனத் ப்
ப் பத்வ என்பதாம் , ேம ம் ேதவனின் த்தத்ைதப் ரிந்
ெகாள் ள, ேதவைனப் பற்ய ெகாஞ் சம் அைவப் ெபற்ப்
ப அவயமானதாம் . ேதவைனப் பற்ய இந்த அ ேதவைன
விவாக்றவக் தரிசனமாக இக்க ேவண் அவய
மாம் . இ ேதவன் ¡தான மனிதனின் விவாசத்ன் அப்
பைடயாம் . இந்த அ இல் ைலயானால் , ேதவன் ¡தான மனி
தனின் விவாசம் ெதளிவற்ற நிைலயி ம் , ெவற்க் ேகாட் பாட்
ன் மத்  யி ம் இக்  ம் . ேதவைனப் பின் பற்  வேத இ 
ேபான்ேறார்களின் ¥ர்மானமாக இந்தா ம் , அவர்கள் எைதம்
ெபற்க்ெகாள் ள மாட் டார்கள் . இந்த ஓட் டத்ல் எைதம் ெபறா
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தவர்கள் அைனவேம நீ க் க ப் பவார்கள் —அவர்கள் அைனவ
ம் யநலவாகள் . ேதவைடய ரிையயின் எந்தப் பைய
நீ அபவித்த ா ம் , ஒ வல் லைமயான தரிசனம் உன் டன்
இக் க ேவண் ம் . இல் ைலெயனில் , ய ரிையயின் ஒவ்
ெவா அையம் ஏற் க்ெகாள் வ உனக்க் கனமாக இக்
ம் , ஏெனன்றால் ேதவனின் ய ரிைய மனிதனின் கற் ப
ைனத் றைனத் தாண் உள் ள, ேம ம் அ அவரின் எண்
ணத்ன் எல் ைலக்கக் அப் பாற்பட் ட . எனேவ, மனிதைன
கவனிக் க ஒ ேமய் ப் பன் இல் லாமல் , தரிசனங் கைளப் பற் 
ஐக்யத்ல் ஈபவதற்  ஒ ேமய் ப்பன் இல் லாமல் , இந்தப்
ய ரிையைய மனிதனால் ஏற் க இயலா. மனிதனால்
தரிசனங் கைளப் ெபற யாவிட் ட ால் , ேதவனின் ய ரி
ையைய அவனால் ெபற யா, ேதவனின் ய ரிையக்
மனிதனால் ழ் ப் பய யாவிட் டால் , மனிதனால் ேதவனின்
த்தத்ைதப் ரிந்  ெகாள் ள இயலா, எனேவ ேதவைனப் பற்
ய அவைடய அ ஒன்ல் ைல என்  எண்ணப் பம் .
மனிதன் ேதவைடய வார்தை
் தைய நிைறேவற் வதற்  ன் ,
ேதவ ைடய வார்தை
் தைய அவன் அந்  க் க ேவண் ம் .
அதாவ, அவன் ேதவனின் த்தத்ைதப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்
ம் . இவ் விதமாக மட் ேம ேதவனின் வார்தை
் தையத் ல் ய
மான வைகயி ம் ேதவனின் த்தத்ன் பம் நிைறேவற் ற
ம் . இ சத்யத்ைதத் ேதம் எல் ேலாம் ெகாண்க்க
ேவண்ய ஒன்றாம் , ேம ம் இ ேதவைன அய ய ம்
எல் ேலாம் கண்ப் பாக ேமற்ெகாள் ள ேவண்ய ெசயல் ைற
யாம் . ேதவனின் வார்தை
் தைய அந்  ெகாள் ம் ைறயா
ன ேதவைனம் ேதவனின் ரிையையம் அந்  ெகாள்
ம் ைறயாம் . எனேவ, தரிசனங் கைள அந்  ெகாள் வ
மவான ேதவைடய மனிதத்தன்ைமையத் ெதரிந் ெகாள்
வைத மட்  மல் லாமல் , ேதவனின் வார்தை
் தையம் ரிைய
ையம் அந்  ெகாள் வைதம் க்ற. ஜனங் கள் ேதவனின்
வார்தை
் தயிந்  ேதவைடய த்த த்ைதப் ரிந்  ெகாள் 
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றார்கள் , ேதவனின் ரிையயிந்  அவர்கள் ேதவனின் மனநி
ைலையம் ேதவன் என் றால் யார் என் பைதம் அந் ெகாள்
றார்கள் . ேதவன் ¡தான விவாசம் என் ப ேதவைன அந்
ெகாள் வதற் க ான தல் பயாம் . ேதவன் ¡தான இந் த த்
ெதாடக்க விவாசத்ந்  அவைரப் பற் ய க ஆழமான
விவாசத்ற் ன் ேனவதற்கான ைறேய, ேதவைன அந்
ெகாள் வதற்க ான ைறம் , ேதவைடய ரிையயின் அ
பவத்ைத உணம் ைறமாம் . நீ ேதவைன அந்  ெகாள்
வதற் க ாக இல் லாமல் , விவாப் பதற் க ாக மட்  ேம ேதவைன
விவாத்தால் , உன் விவாசத்ல் எந்த யதார்த்தம் இல் ைல,
உன் விவாசம் ய் ைமயானதாக மாற யா—இல் சந்
ேதகேமம் இல் ைல. ேதவனின் ரிையைய மனிதன் அப
விக்ம் ெசயல் ைறயின்ேபா, அவன் பப் பயாக ேதவைன
அந்  ெகாள் றான் என் றால் , அவன மனநிைல பப் ப
யாக மாம் , ேம ம் அவைடய விவாசம் ெபரிதான ைற
யில் உண்ைமயாவிம் . இவ் வயில் , ேதவன் ¡தான வி
வாசத்ல் மனிதன் ெவற் யைடம் ேபா, அவன் ேதவைன
ற்  மாகப் ெபற்  ப் பான். ேதவன் தம ரிையையத்
தாேம ேநரில் ெசய் ய இரண்டாவ ைறயாக மாம் சமாக மாற
ேதவன் இவ் வள ரம் ெசன் றதன் காரணம் , அதனால் அவைர
மனிதன் ெதரிந்  ெகாள் ளம் , அவைரப் பார்கக
் ம் ேவண்ம்
[அ]
என்ப ேதவைடய ரி
என் பதாம் . ேதவைன அவ
ையயின் வில் அைடய ேவண்ய இப் பலன் ஆம் ;
இ மனிதலத்டம் ேதவன் ைவக்ம் கைட ேகாரிக்ைகயா
ம் . அவர் இைதச் ெசய் வதற்கான காரணம் அவைடய இ
சாட் யத்ற்காகேவ. மனிதன் இயாக வம் அவரிடம்
ம் வதற் க ாகேவ அவர் இந் த க் ரிையையச் ெசய் றார்.
மனிதனால் ேதவைன அவதன் ¤லம் மட் ேம ேதவைன
அக்ப் :
அ. ¤ல உைர “ேதவைன அவதற்கான ரிைய” என்  ற.
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ேநக்க ம் , ேதவைன ேநக்க அவன் ேதவைன அந்க்க
ேவண்ம் . அவன் எப் ப யன் றா ம் , எைதப் ெபவதற் 
யன்றா ம் , அவனால் ேதவைனப் பற் ய அைவ அைடய
இயல ேவண்ம் . இவ் வயில் மட்  ேம மனிதன் ேதவனின்
இதயத் ைதத் ப்  ெசய் ய ம் . ேதவைன அவதன்
¤லம் மட்  ேம மனிதக் ேதவன் ¡ உண்ைமயான வி
வாசம் இக்க ம் , ேதவைன அவதன் ¤லம் மட்  ேம
அவன் ேதவைன உண்ைமயாக வணங் கம் , அவக் க் ழ் ப்
பயம் ம் . ேதவைன அயாதவர்கள் ஒேபாம் ேதவ
க் ழ் ப்பயம் அவைர வணங் கம் மாட் டார்கள் . ேதவைன
அவ என் பல் அவைடய மனநிைலைய அவம் , அவ
ைடய த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் வ ம் , அவர் யாெரன்  ெதரிந்
ெகாள் வ ம் உள் ளடங் ம் . எந் தெவா அம் சத் ைத ஒவர்
அய ேநர்நத
் ா ம் , ஒவ் ெவான்க்ம் மனிதன் ஒ விைலக்ரயத்
ைதச் ெச த்த ேவண்ம் , மற்ம் ழ் ப்பவதற்கான மன உ
ேதைவப் பற, இைவ இல் லாமல் இவைர ெதாடர்ந் 
ெசல் ல யாரா ம் யா. ேதவனின் ரிைய மனிதனின் கத்
க்கடன் கம் ஒத் ப் ேபாகாததாக இக்ற. ேதவனின்
மனநிைலம் ேதவன் என் றால் யாெரன் ம் மனித க்  த்
ெதரிந்  ெகாள் வ  கம் கனம் , ேதவன் ெசால் ம் ெசய் ம்
எல் லாவற் ைறம் மனிதக் கம் ரிந் ெகாள் ள யா
ததாக இக்ற. மனிதன் ேதவைனப் பின் பற் ற விம் பிம் ,
அவக்க் ழ் ப்பய விம் பவில் ைல என் றால் , மனிதன் எைத
ம் ெபறமாட் டான் . உலைக ஷ்த்தந்  இன்  வைர,
மனிதக் ப் ரியாத பல ரிையகைளத் ேதவன் ெசய் தைத
ஏற்  க்ெகாள் வைத மனிதன் கனமாகக் கயிக்  றான் ,
ேம ம் மனிதனின் கத்  க் க ைளக் ணமாக்  வ  கனம்
என் ேதவன் அகம் ள் ளார். ஆனால் மனிதக் பல
ரமங் கள் இப் பதால் அவர் ஒேபாம் தம ரிையைய
நித்யல் ைல. மாறாக, அவர் ரிைய ெசய் வ ைதம் ேப
வைதம் ேமற் ெகாண் டார், ேம ம் ஏராளமான “ெசயல் வீர ர்
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கள் ” வயிேலேய வீழ் ந்  ந் த ா ம் , அவர் இன் ம் தம
ரிையையச் ெசய்  வறார், ேம ம் இைடெவளியில் லாமல்
அவரின் ய ரிையக் தங் கைள அர்ப ணிக் ம் மக்களின்
ஒ ைவயத் அத்த ைவத் ெதாடர்ந்  ேதர் ெசய்
றார். வீழ் ந் த “நாயகர்க ைளக் த் ” அவக்  ப் பரிதாப
ல் ைல, அதற்  ப் பலாக அவைடய ய ரிையகைள
ம் வார்தை
் தகைளம் ஏற்  க்ெகாள் பவர்க ைளப் ெபாக்  ஷ
மாக்றார். ஆனால் எ வைரயில் அவர் பப் பயாக இவ்
வயில் ெசயல் பறார்? ஏன் அவர் லைர எப் ேபாம் நீ க்,
மற்றவர்கைளத் ெதரி ெசய் றார்? இத்தைகய ைறைய ஏன்
அவர் எப் ேபாம் பயன் பத்  றார்? அவர ரிையயின்
ேநாக் க ம் மனிதன் அவைர அந்  ெகாள் ள அ மப் ப ம் ,
இதனால் அவரால் ஆதாயப் பத் த ப் பவ ம் ஆம் . அவ
ைடய ரிையயின் ெகாள் ைக என் னெவன் றால் , அவர் இன்
ெசய் ம் ரிையக் ழ் ப் பயக் யவர்களின் ேமல் ரிைய
ெசய் வ ேத தவிர, அவர் கடந் த காலத்ல் ெசய் த ரிையக் க்
ழ் ப் பந்  இன் அவர் ெசய் ம் ரிையைய எர்ப்ேபாரின்
ேமல் ரிைய ெசய் ய மாட் டார். அவர் அேநகம் ேபைர நீ க்  க்
ெகாண்ப் பதற்கான காரணம் இல் தான் உள் ள.
ேதவைன அந் ெகாள் ம் பாடத்ன் பலன்கைள ஒன் 
ரண் நாட் களில் அைடய யா. மனிதன் அபவங் கைளச்
ேசர்த், ன்பங் கக்ள் ளா, உண்ைமயான அர்ப்பணிப் ைபப்
ெபறேவண் ம் . தலாவதாக, ேதவனின் ரிையயிந்  ம்
வார்தை
் தகளிந் ம் ெதாடங் ங் கள் . ேதவைனப் பற்  ய
அவில் என்ெனன் ன அடங் ள் ளன, இந்த அைவ எவ் வா
அைடவ , உன் அ பவங் களில் ேதவைன எவ் வா பார்ப்
ப என்பைத நீ ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய அவயமாம் .
இதான் இன்ம் ேதவைன அயாத நிைலயில் எல் ேலாம்
ெசய் ய ேவண்யதாம் . ஒேர ¤ச்ல் ேதவனின் ரிையைய
ம் வார்தை
் தகைளம் ஒவரா ம் ரிந்  ெகாள் ள யா,
ேம ம் ேதவைனப் பற்ய அைவ ைமயாக ஒ ய
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காலத்  ற்  ள் யாரா ம் அைடய யா. அ பவத்  ன்
அவயமான ெசயல் ைற ஒன்  உள் ள, அ இல் லாமல்
யாரா ம் ேதவைன அயேவா அவைர உண்ைமயாக பின் பற்
றேவா யா. ேதவன் எவ் வள அகமாகக் ரிைய ெசய்
றாேரா, மனிதன் அவைர அவ் வள அகமாக அந் ெகாள்
றான் . ேதவனின் ரிைய மனிதனின் கத்  க் கடன் எவ்
வள அகமாக ரண்பறேதா, அவ் வள அகமாக ேதவ
ைனப் பற்ய மனிதனின் அ ப் பிக்கப் பட்  ஆழமாற.
ேதவனின் ரிைய என் ெறன் ம் நிைலயாகம் மாறாம ம்
இந்ந்தால் , அவைரக் த்த மனிதனின் அ அகமாக
இந்க்கா. ஷ்ப் பின் காலத்ற்ம் தற்ேபாைதய காலத்
க்ம் இைடயில் , நியாயப் பிரமாண காலத்ல் ேதவன் என் ன
ெசய் த ார், ைபயின் காலத்ல் அவர் என் ன ெசய் த ார், ராஜ்
யத்  ன் காலத்  ல் அவர் என்ன ெசய் றார்— நீ ங் கள் இந் த த்
தரிசனங் கைளப் பற்  ெதள் ளத் ெதளிவாக இக்க ேவண்ம் .
ேதவடய ரிையைய நீ ங் கள் அந்க்க ேவண்ம் . ேப
இேயைவப் பின் ெதாடர்ந் த பின் னேர, ஆவியானவர் இேய
வில் ெசய் த ெபம் பாலான ரிையகைளப் பற்  பப் பயா
கத் ெதரிந்  ெகாண் டான். அவன் னான் , “ைமயான
அைவ அைடய மனிதனின் அபவங் கைளச் சார்ந் த்தல்
ேபாதா; ேதவைன அந்ெகாள் ளவல் நமக் உதவ ேதவனின்
ரிையயில் பல ய காரியங் கள் இக்க ேவண்ம் .” இேய
ேதவனால் ஓர் அப் ேபாஸ் தலைரப் ேபால அ ப் பப் பட் டவர்
என் ேப  ஆரம் பத்  ல் நம் பினான், அவன் இேயைவக்
ஸ் வாகப் பார்க்கவில் ைல. இந் த ேநரத்ல் , அவன் இேய
ைவப் பின்ெதாடரத் ெதாடங் யேபா, இேய அவனிடம் ,
“ேயானாவின் மாரனாய ேமாேன, நீ என் ைனப் பின்பற் 
வாயா?” என் ேகட் ட ார். “பரேலாகப் பிதாவினால் அப் பப்
பட் டவைர நான் பின் பற்ற ேவண்ம் . பரித்த ஆவியானவரால்
ெதரிந்  ெகாள் ளப் பட் டவைர நான் ஏற்  க்ெகாள் ள ேவண்ம் .
நான் உம் ைமப் பின் பற்  ேவன் ” என்  ேப  னான் .
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அவைடய வார்தை
் தகளிந்  , ேபக் இேயைவப்
பற்  எந் த அம் இல் ைல என் பைதக் காணலாம் . அவன்
ேதவைடய வார்தை
் தகைள அபவத்க்றான் , தன் ைனேய
ைகயாண்க்றான், ேதவக்காகத் யரங் கைள அபவித்
ந் த ான், ஆனால் அவக் ேதவனின் ரிையையப் பற் 
எம் ெதரியா. ல கால அபவத்ற்  ப் பிற, ேப
இேயவில் ேதவனின் பல ரிையகைளக் கண்டான் , ேதவனின்
தயைவக் கண்டான் , ேம ம் இேயவில் ேதவனானவர் இப்
பைதக் கண் டான் . இேய ேபன வார்தை
் தகள் மனிதனால்
ேபசப் பட் க்க யா என் பைதம் , இேய ெசய் த ரிைய
மனிதனால் ெசய் ய ப் பட் க்க யா என் பைதம் அவன்
கண்டான். ேம ம் இேயவின் வார்தை
் தகளி ம் ரிையகளி
ம் , ேதவனின் ஞானத்ைதம் , ெதய் வ ீக இயல் ைடய பல
ரிையகைளம் ேப கண்டான். தன் அபவங் களின் ேபா,
அவன் தன்ைனேய ெதரிந் ெகாண்ட மட் மல் லாமல் , கவன
மாக இேயவின் ஒவ் ெவா ெசயைலம் கவனித்தான் . அ
ந்  அவன் பல ய காரியங் கைளக் கண்பித்தான் , அதா
வ, இேயவின் ¤லம் ேதவன் ெசய் த ரிையயில் ேதவனின்
பல நைடைற ெவளிப் பாகள் இந் தன என் பைதம் , மற்
ம் இேய தாம் ேபய வார்தை
் தகளி ம் தாம் எத்த நடவ
க் ைககளி ம் , அத்  டன் அவர் சைபகைள ேமய் த் த விதம்
மற்  ம் அவர் ேமற் ெகாண் ட ரிையகள் , ஆயவற்  ல் ஒ
சாதாரண மனிதரிடந்  ேவபறார் என் பைதம் கண்ட
ந்தான் . ஆைகயால் , இேயவிடந்  ேப கற்க்ெகாள் ள
ேவண்ய பல பப் பிைனகைளக் கற்க்ெகாண்டான் , இேய
 ைவயில் அைறயப் பட் ட ேவைளயில் , அவன் இேயைவப்
பற்  ய ஒ ப் பிட் ட அளவிலான அைவப் ெபற் ற ான் —
அந் த அ, அவ ைடய வாழ் நாள் வ ம் இேயவின்
¡ விவாசமாக இந்த , மற்ம் கர்தத
் க்காக அவன் தைல
ழாகச்  ைவயில் அைறயப் ப ட் ட  ஆயவற்  க் அப் ப
ைடயாக அைமந் த . அவன் ெதாடக் க த்  ல் ல கத்  க் க
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ைளக் ெகாண்ந், இேயைவக் த்த ெதளிவான அைவக்
ெகாண்க்கவில் ைல என் றா ம் , இேபான் ற காரியங் கள் ர்
ெகட் ட மனிதனின் தவிர்கக
் யாத ஒ பயாம் . இேய
றப் பைகயில் , அவரின்  ைவப் பாதான் அவர் ெசய் வதற்
காக வந்க்ற ரிைய என் அவர் ேபவிடம் னார்.
அவர் ைகவிடப் பட ேவண் ய  காலத்  ன் அவயமாயிந்
த, ேம ம் இந் த அத் த மான மற்  ம் பைழய காலமான
அவைரச்  ைவயில் அைறய ேவண் ம் . அவர் ¡ட் பின்
பணிைய நிைறேவற் ற வந் ந் தார், இந் தக் ரிையைய நிைற
ேவற்யம் , அவர ஊயம் ந்க்ம் . இைதக் ேகட் ைக
யில் ேப க்க த்ல் ¤ழ் , இேயேவா இன் ம் அக
மாக ஐக்  யமானான் . இேய  ைவயில் அைறயப் பட் ட
ேபா, ேப தனியாக மனங் கசந்  அதான் . இதற் ன் ,
அவன் இேயவிடம் , “என் ஆண்டவேர! நீ ர்  ைவயில் அைற
யப் படப் ேபா³ர் என்  ெசால் ³ர். நீ ர் ேபான பிற, நாங் கள்
உம் ைம எப் ேபா காண்ேபாம் ?” என்  ேகட் ந்தான் . அவன்
ேபய வார்த்ைதகளில் ழப் பத்ன் எந்தக் கம் இல் ைலயா?
அைவகளில் எந் த க் கத் க் க ம் கலந்  க் க வில் ைலயா?
இேய ேதவைடய ரிையயின் ஒ பைய நிைறேவற் ற
வந்ந்தார் என்பைதம் , இேய கடந்  ெசன்ற பிற, ஆவி
யானவர் அவடன் இப் பார் என் பைதம் , அவர்  ைவ
யில் அைறயப் பட்  பரேலாகத்ற்  ஏச் ெசன் றா ம் , ேதவ
ைடய ஆவியானவர் அவேனா இப் பார் என் பைதம்
அவன் தன் இதயத்ல் அந் ந் த ான் . அந்ேநரத்ல் , ேப
க் இேயைவக் த்த ெகாஞ் சம் அ இந்த . இேய
ேதவைடய ஆவியானவரால் அப் பப் பட் க்றார் என் ம் ,
ேதவைடய ஆவியானவர் அவக்ள் இக்றார் என் ம் ,
இேய தாேம ேதவன் என் ம் , அவேர ஸ் என் ம் அவன்
அந்ந்தான். ஆயிம் , ேப அேபான் ற வார்தை
் தகைள,
இேயவின் ¡ந் த அவ ைடய அன் பா ம் , அவ ைடய
மனித பலவீனம் காரணமாகம் ேபனான் . ேதவைடய ரி
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ையயின் ஒவ் ெவா கட் டத் ம் , ஒவனால் கண்ேணாக்கமா
யிக் கம் , உயாக அபவிக் கம் மானால் , ஒவ
னால் பப் பயாக ேதவனின் தயைவக் கண்ெகாள் ள 
ம் . பல் தன தரிசனத்ற் க ாக என் ன ெசய் த ான் ? இேய
அவக்க் காட் யளித்தேபா, பல் , “ஆண்டவேர, நீ ர் யார்?”
என் றான். இேய, “நீ ன் பப் பத்ற இேய நாேன” என் றார்.
இ பன் தரிசனமாக இந்த . இேயவின் உயிர்தெ
் ததல் ,
நாற் ப  நாட் களாக அவர் காட் யளித்த , இேயவின் வாழ் க்
ைகப் ேபாதைனகள் ஆயவற்ைறப் ேப தன பயணத்ன்
இ வைரயி ம் தன தரிசனமாக எத்க் ெகாண்டான் .
ேதவைடய ரிையைய மனிதன் அபவித், தன் ைனேய
ெதரிந் ெகாள் றான் , அவைடய ர்ேகடான மனநிைலையச்
த்கரிக்றான், வாழ் கை
் கயில் உயர்ைவத் ேதறான், அைனத்
ேம ேதவைன அந்  ெகாள் வதற்காகேவ. நீ உன் ைனப் பற்
மட் ேம ெதரிந்  ெகாள் ளம் , உன் ெசாந்தச் ர்ேகடான மன
நிைலையக் ைகயாளம் மட் ேம யன் , ஆனால் ேதவன்
மனிதன் ¡ என் ன ரிைய ெசய்  றார், அவைடய இரட்
ப்  எத்தைனப் ெபரிய, அல் ல நீ எவ் வா ேதவைடய
ரிையைய அபவித் , அவைடய ெசயல் கைள சாட்  பக
றாய் என்பைதம் பற்  எந் த அம் இல் ைல என் றால் ,
உன அபவம் பயனற் றதாம் . ஒவன் சத்யத்ைதக் ைகக்
ெகாண்  நீ த்  ப் பதால் அவ ைடய வாழ் க்ைக ர்ச 
்
அைடந் ததாக நீ நிைனத்தால் , நீ இன் ம் வாழ் க்ைகயின் 
அர்த் த த் ைதேயா அல் ல மனிதைனப் பரிரணப் பத் ம்
ேதவனின் ேநாக் க த்ைதேயா ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல என் பேத
அர்த் த மாம் . ஒ நாள் , நீ மதவாத ச்ச ைபகளில் மனந் 
ம் தல் ச்ச ைபயின் அல் ல வாழ் வியல் ச்ச ைபயின்
உப் பினர்களிைடேய இக்ம் ேபா, நீ பல பக்ள் ள ஜனங்
கைளக் காண்பாய் , அவர்கைடய ெஜபங் களில் “தரிசனங் கள் ”
உள் ளடங் யிக்ம் , அவர்கள் வாழ் கை
் கையத் ெதாடம் ேபா,
வார்தை
் தகளால் ெதாடப் பட்  வநடத்தப் பறார்கள் . ேம ம் ,
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அவர்கள் அேநக காரியங் கைளத் தாங் க் ெகாள் ளம் , தங் க
ைளேய ைகவிடம் இயன் றவர்களாய் இக்றார்கள் , மற் ம்
மாம் சத்தால் நடத்தப் பவம் இல் ைல. அந்ேநரத்ல் , உன் னால்
வித்யாசத்ைதச் ெசால் ல யா: நீ அவர்கள் ெசய் வ  எல்
லாம் சரியான என்  நம் வாய் என் ப வாழ் கை
் கயின் இயற்
ைகயான ெவளிப் பாடாம் , மற்ம் அவர்கள் தவறான நாமத்ைத
விவாக்றார்கள் என்ப ஒ ெபரிய பரிதாபம் . இேபான் ற
கத்  க் கள் ட் டாள் தனமானைவ அல் லவா? ஏன் பலக்
வன் இல் ைல என்  ெசால் லப் பற? ஏெனன் றால் அவர்
கள் ேதவைன அயாக்றார்கள் , ஆகேவ அவர்கள் ேதவைனத்
தங் கள் இதயங் களில் ெபறவில் ைல, மற்ம் வைனம் ெபற
வில் ைல என் ெசால் லப் பற. ேதவன் ¡தான உன் வி
வாசம் , நீ ேதவனின் ரிையகைளம் , ேதவனின் யதார்த் த த்
ைதம் , ேதவனின் ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டத்ைதம் 
வம் ெதரிந்  ெகாள் ம் றள் ள ஒ நிைலைய அைடந்
விட் ட ால் , நீ சத்யத்ைதப் ெபற் க்றாய் . ேதவனின் ரி
ையம் மனநிைலம் பற்  உனக் த் ெதரியாவிட் ட ால் , இன்
ம் உன் அபவத்ல் ஏேதா ஒன் ைறக் காணவில் ைல. இேய
தம ரிையயின் அந்தக் கட் டத்ைத எப் ப நடப் பித்தார், இந்
தக் கட் டம் எப் ப நடப் பிக் க ப் பற, ைபயின் காலத்
ல் ேதவன் எவ் வா தம ரிையையச் ெசய் தார் மற்  ம்
என்ன ரிைய ெசய்யப் பட் ட, இந்தக் கட் டத்ல் என் ன ரிைய
ெசய் யப் பற ேபான் ற இந்தக் காரியங் கைளக் த்த 
ைமயான அ உனக் இல் ைலெயன் றால் , நீ ஒேபாம் உ
ள் ளவனாக உணர மாட் டாய் , நீ எப் ேபாம் பாகாப் பற்றவ
னாக இப் பாய் . ஓர் அபவ காலத் ற்  ப் பிற, உன் னால்
ேதவன் ெசய் த ரிையையம் அவைடய ரிையயின் ஒவ்
ெவா பையம் அந்  ெகாள் ள ந்தால் , மற் ம் அவ
ைடய வார்தை
் தகைளப் ேபவல் ேதவனின் ேநாக்கங் கைளக்
த் ம் , ஏன் அவர் ய பல வார்தை
் தகள் நிைறேவற்றப் பட்
க்கவில் ைல என் பைதக் த் ம் ைமயான அைவ நீ
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ெபற்ந்தால் , நீ ைதரியமாகம் , ன் னாக்ம் பாைதையத்
ெதாடர்வைத நித் ைவக்காம ம் கவைலம் த்கரிப் ம்
இல் லாம ம் ன் ேனறலாம் . ேதவன் தம அேநக ரிையைய
எைதக் ெகாண் நிைறேவற்  றார் என்பைத நீ ங் கள் பார்க்க
ேவண்ம் . அவர் ேபற வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் றார்,
மனிதைனச் த்  கரிக் றார் மற்  ம் அவன கத்  க் கைளப்
பலவிதமான வார்தை
் தகளின் ¤லம் மாற் றார். நீ ங் கள் அ
பவித் த எல் லா ன் பங் கம் , நீ ங் கள் கடந்  ெசன் க்  ற
அைனத் த்கரிப் கம் , உங் கக்ள் நீ ங் கள் ஏற்க்ெகாண்ட
ைகயாத ம் , நீ ங் கள் அபவித்த அெவாளிம் என இைவ
அைனத்  ம் ேதவன் ய வார்தை
் தகளின் ¤லம் அைடயப்
பட் ள் ளன. மனிதன் ேதவைன எந்தக் காரணத்தால் பின் பற் 
றான் ? ேதவனின் வார்தை
் தகளால் அவன் பின் பற்  றான் !
ேதவனின் வார்தை
் தகள் கம் இரகயமானைவ, அதற்  ம்
ேமல் அைவ மனிதனின் இதயத்ைத அைசக்கம் , அதற் ள்
ஆழத்ல் ைதந் க் ம் காரியங் கைள ெவளிக்ெகாணரம் ,
கடந் த காலத்ல் நடந் த காரியங் கைள அவக்த் ெதரிவிக்க
ம் , அவைன எர்காலத்ற்ள் ஊவ அமக்கம் ெசய்
ம் . ஆகேவ, ேதவனின் வார்தை
் தகளால் மனிதன் ன் பத்ைதத்
தாங் றான், ேம ம் ேதவனின் வார்தை
் தகளா ம் பரிரண
மாக்கப் பறான். இந்ேநரத்ல் மட் ேம மனிதன் ேதவைனப்
பின் பற்  றான் . இந் த க் கட் டத்  ல் மனிதன் ெசய் ய ேவண் 
ய என்னெவன் றால் , அவன் பரிரணமாக்கப் பட் க்றானா
அல் ல த்கரிப் க் உட் பத்தப் பட் க்றானா என் பைதப்
ெபாட் பத்தாமல் ேதவனின் வார்தை
் தகைள ஏற் க்ெகாள் ள
ேவண்ம் , ேதவனின் வார்தை
் தகேள றேகால் ஆம் . இேவ
ேதவனின் ரிைய, இம் ட மனிதன் இன்  ெதரிந் ெகாள் ள
ேவண்ய தரிசனம் ஆம் .
ேதவன் மனிதைன எப் பப் பரிரணப் பத்றார்? ேதவனின்
மனநிைல என்ன? அவைடய மனநிைலயில் என் ன அடங் 
ள் ள? இந் த க் காரியங் கள் அைனத்ைதம் ெதளிபத் த ,
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ஒவன் அைத ேதவனின் நாமத்ைதப் பிரஸ்தாபப் பத் வதாக
அைழக்றான், ஒவன் அைத ேதவக்ச் சாட் ப் பகர்வதாக
அைழக்றான், ஒவன் அைத ேதவைன உயர்த்வதாக அைழக்
றான். மனிதன், ேதவைன அம் அஸ் பாரத்ைத அப் ப
ைடயாகக் ெகாண், அவன வாழ் க்ைக மனநிைலயில் இ
யாக ம´பமைடறான். மனிதன் எவ் வள அகமாகக் ைகயா
ளப் பட் ச் த்கரிக்கப் பவதற் ஆளாறாேனா, அவன் அவ்
வள அகமாய் ஊக்விக்க ப் பறான். ேதவனின் ரிைய
யின் பகள் எவ் வள அகமாக இக்ன் றனேவா, அவ் வள
அகமாக மனிதன் பரிரணமாக் க ப் பறான் . இன் , மனி
தனின் அபவத்ல் , அவன கத்க்கைள ேதவனின் ரிைய
யின் ஒவ் ெவா நடவக் ைகம் தாக்  ற, ேம ம் இைவ
எல் லாம் மனிதனின் த்க் அப் பாற்பட் டைவ மற்ம் அவன
எர்பார்ப்கக்ப் றம் பானைவ. மனிதக்த் ேதைவயான
எல் லாவற் ைறம் ேதவன் வழங் றார், ஒவ் ெவா காரியத்
ம் இ அவைடய கத்  க்கடன் ரண்பற. உன்
பலவீன ேநரத்ல் ேதவன் தம் ைடய வார்தை
் தகைள உச்சரிக்
றார். இவ் வயில் மட் ேம அவர் உன் ைடய வைன
அளிக் க ம் . உன் கத்  க் க ைளத் ம் பத் தாக்  வதன்
¤லம் , ேதவன் ைகயாள் வைத நீ ஏற்க்ெகாள் ம் ப அவர் ெசய்
றார். இவ் வயில் மட் ேம உன் ர்ேககளிந்  உன் ைன
விவிக்க ம் . இன், மவான ேதவன் ஒ விதமாக
ெதய் வீக நிைலயிேலேய ரிைய ெசய் றார், ஆனால் மற்ேறார்
நிைலயில் அவர் சாதாரண மனிதத்தன்ைமயில் ரிைய ெசய்றார்.
உன்னால் ேதவனின் எந்தக் ரிையையம் மக்க யாமல்
ேபாம் ேபா, ேதவன் சாதாரண மனிதத் தன் ைமயில் என் ன
ெசான்னா ம் அல் ல ெசய்தா ம் உன் னால் ழ் ப்பய ந்,
அவர் எந் த வைகயான இயல் பான தன்ைமைய ெவளிப் பத்
னா ம் உன்னால் ழ் ப் பந்  ரிந்  ெகாள் ள ந்  , நீ
உண்ைமயான அபவத்ைதப் ெபம் ேபா மட் ம் தான் , உன்
னால் அவர் ேதவன் என் உயாக நம் ப ம் , அதன் பின்
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தான் நீ கத்  க் க ைளப் பிறப் பிப் பைத நி த்  வாய் , அதன்
பின் தான் உன் னால் இவைர அவைரப் பின் பற் ற ம் .
ேதவனின் ரிையக் ஞானம் உண், ேம ம் மனிதன் அவக்
ச் சாட் யாக எப் ப நிைலயாக நிற்க ம் என் பைத அவர்
அவார். அவர் மனிதனின் க்யமான பலவீனம் எங் ள் ள
என் பைத அவார், ேம ம் அவர் ேபம் வார்தை
் தகள் உன்
க்யமான பலவீனத்ல் உன் ைனத் தாக் ம் , ஆனால் தம் 
ைடய மாட் ைமயான மற்  ம் ஞானமான வார்தை
் தகைளம்
அவர் பயன்பத், உன்ைன தமக்ச் சாட் யாக நிைலநிற்கச்
ெசய் றார். ேதவனின் அற் தமான ரிையகள் இத்தைகயதாய்
இக்  ன் றன. ேதவன் ெசய்  ம் ரிைய மனிதனின் த்  க்
எட் ட யாத. மாம் சமாயிக் ம் மனிதன் எவ் வைகயான
ர்ேகட் ைடக் ெகாண்க்றான், எ மனிதனின் சாராம் சத்ைத
உண்டாக்ற, இைவ எல் லாம் ேதவனின் நியாயத்¥ர்ப் பின்
¤லம் ெவளிப் பத்தப் பன் றன, இ மனிதைனத் தன் அவ
மானத்ந்  மைறத்க் ெகாள் ள இடல் லாமல் ெசய் ற.
ேதவன் நியாயத்¥ர்ப் மற்ம் ட் ப் பின் ரிையைய, மனி
தன் தன்ைனப் பற் ய ஞானத்ைதப் ெபவதற்காகம் , அவ
ைடய சாட்  யின் ெபாட்  ம் ெசய் றார். மனிதனின் ர்ேக
டான மனநிைல த்  அவர் நியாயத்¥ர்ப் ெசய் யாமல் , மனி
தனால் எந்தக் ற்றத்ைதம் ஏற்க்ெகாள் ளாத அவர நீ யான
மனநிைலைய அந்  ெகாள் வதற்  சாத் யல் ைல, ேம ம்
ேதவைனப் பற்ய தன பைழய அைவப் தாக மாற்ற 
யா. அவைடய சாட் யின் ெபாட் , மற்  ம் அவர நிர்
வத்தன் ெபாட் , அவர் தம் ைம வமாக ெவளியரங்
கமாக், இதனால் மனிதைன, அவர ெபா காட்  ப் பத் 
தன் ¤லம் , ேதவைனப் பற் ய அைவப் ெபறம் , அவ
ைடய மனநிைலயில் ம´பமைடயம் , மற்  ம் ேதவக்
நற் ச ாட்  அளிக்கம் இயன்றவனாக் றார். மனிதனின் மன
நிைல மாற்றம் ேதவனின் பல வைகப் பட் ட ரிையயின் ¤லம்
ெசய்  க் க ப் பற. இேபான் ற மாற் ற ங் கள் அவன
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மனநிைலயில் இல் லாமல் , மனிதனால் ேதவ க் ச் சாட்  ப்
பகரம் , ேதவனின் இதயத்ற்  ப் பிரியமானவனாக இக்
கம் யா. மனிதன் தன்ைனச் சாத்தானின் கட் களிந்
ம் இளின் ஆக் க த் ந்  ம் விவித் ப் பைத மனித
னின் மனநிைலயின் மாற் ற ம் க்ற, ேம ம் உண்ைமயி
ேலேய ேதவனின் ரிையயின் சான் றாகம் , மாரியாகம் ,
ேதவனின் சாட் யாகம் , ேதவனின் இதயத்ற் ப் பிரியமா
னவனாகம் மாயிக்றான் . இன், மவான ேதவன்
யில் தம ரிையையச் ெசய் ய வந்  க் றார், மனிதன்
அவைரப் பற் ய அைவம் , அவக் க் ழ் ப் பவைதம் ,
அவக்ச் சாட்  பர்வைதம் , அவைடய நைடைறயான
மற்  ம் இயல் பான ரிையகைள அந்  ெகாள் ளம் , அவ
ைடய எல் லா வார்தை
் தகக் ம் அவர் ெசய்  ம் எல் லா மனி
தனின் கத்  க் கக் உடன் படாத ரிையகக் ம் ழ் ப் ப
யம் , மனிதைன இரட் க்க அவர் ெசய் ம் அைனத் க் ரி
ையகக்ம் சாட்  அளிக்கம் , அத் டன் மனிதைன ெஜயங்
ெகாள் ள அவர் நிைறேவற்ம் எல் லாச் ெசயல் கம் அவக்த்
ேதைவயாயிக்ற. ேதவக்ச் சாட்  அளிப் பவர்கள் ேதவ
ைனக் த்த அைவப் ெபற்க்க ேவண்ம் . இவ் வைகயான
சாட் கள் மட்  ேம ல் யம் , உண்ைமமானைவ, இவ் வ
ைகயான சாட் களால் மட்  ேம சாத்த ாைன ெவட் க ப் பத்த
ம் . ேதவன் தம் ைடய நியாயத்¥ர்ப் மற்ம் ட் ைச ¤ல
மாய் கடந்ேபாய் தம் ைம ெதரிந்ெகாண்டவர்கைள, ைகயாண்
ைளநக்  , அவக் ச் சாட்  ப் பகரப் பயன் பத்  றார்.
சாத்தானால் ர்ெகட் டவர்கைள அவக்ச் சாட்  அளிக்க அவர்
பயன்பத்  றார், அேதேபால் , தங் கள் மனநிைலயில் மாய
வர்கைளம் , அவைடய ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபற் ற வர்கைள
ம் அவர் தம் ைடய சாட்  ையப் பகர பயன் பத்  றார்.
மனிதன் அவைர வாயால் கழ் வ  அவக்த் ேதைவயில் ைல,
அவரால் இரட் க்கப் படாத சாத்தானின் வைகயாேனாரின் 
ம் சாட் ம் அவக் த் ேதைவயில் ைல. ேதவைன அந் த
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வர்க ள் மட் ேம அவக்  ச் சாட் ப் பகர தயானவர்க ள் ,
மற்  ம் தங் கள் மனநிைலயில் மாற் ற ம் ெபற் ற வர்கள் மட்  ேம
அவக் ச் சாட்  ப் பகரத் தயானவர்கள் . மனிதன் ேவண்
ெமன்ேற தம ெபயக் அவமானத்ைத ஏற் ப த்  வைதத்
ேதவன் அமக்க மாட் டார்.

ேப
இேயைவ
எப் ப அ ந் ெகாண்டார்
ேப இேயேவா ேநரத்ைதச் ெசலவத்த ேபா, இேய
வில் அேநக விம் பத்தக்க ணாசயங் கைளம் , அேநக பின்
பற் றத்த க்க அம் சங் கைளம் , அவக் வழங் ய அேநக அம்
சங் கைளம் அவர் கண்டார். இேய ேதவேனா இப் பைதப்
ேப அேநக வகளில் கண்டா ம் , அேநக அன்பிற்  ரிய
பண்கைளக் கண்டா ம் , அவர் தல் இேயைவ அய
வில் ைல. ேபக் இப வயதாக இந் தேபா, அவர்
இேயைவப் பின்பற்றத் ெதாடங் னார், அவர் ெதாடர்ந்  ஆ 
ஆண்கள் அவைரப் பின் பற்னார். அந்ேநரத்ல் , அவர் ஒேபா
ம் இேயைவ அவதற் க ாக வரவில் ைல. ேப ற்  ம்
இேயைவக் த்  வியப் பைடந் த தாேலேய அவைரப் பின்
பற்ற விம் பினார். கேலயா கடன் கைரயில் இேய தன்
தல் அவைர அைழத் தேபா, அவர் ேகட் டார், “ேயானா
வின் மாரனாய ேமாேன, நீ என் ைனப் பின் பற்  வாயா?”.
“பரேலாக பிதாவினால் அப் பப் பட் டவைர நான் பின் பற் ற
ேவண்ம் . பரித்த ஆவியானவரால் ேதர்நெ
் தக்கப் பட் டவைர
நான் ஏற்க்ெகாள் ள ேவண்ம் . நான் உம் ைமப் பின் பற்ேவன் ”
என் ேப ெசான் னார். அந்ேநரத்ல் , ¥ர்கக
் தரிகளில் கப்
ெபரியவம் , ேதவனின் அன்பான மாரமான இேய என் ற
மனிதைரப் பற் ேப ஏற்கனேவ ேகள் விப் பட் ந்தார், ேப
அவைரக் காண்பார் என் ம் அவைரப் பார்க் ம் வாய் ப்ைப
ெதாடர்ந்  எர்பார்த் க் ெகாண்ந்தார் (ஏெனன் றால் அவ்
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வாதான் அவர் பரித்த ஆவியானவரால் வநடத்தப் பட் டார்).
ேப அவைரப் பார்தத
் ல் ைல, அவைரப் பற்ய வதந்கைள
மட்  ேம ேகள் விப் பட் ந் த ா ம் , பப் பயாக இேயைவப்
பற்ய ஏக்கம் பயபக்ம் அவைடய இதயத்ல் வளர்ந்
த , ேம ம் அவர் ெபம் பா ம் ஒ நாள் இேயைவப்
பார்க் க ஏங் னார். இேய ேப ைவ எப் ப அைழத் த ார்?
அவம் ேப என் அைழக்கப் பட் ட ஒ மனிதைரப் பற் 
ேகள் விப் பட் ந்தார், ஆனால் “கேலயா கட க்ச் ெசல் ங்
கள் , அங்  ேயானாவின் மாரனாய ேமான் என்  ஒவர்
இக்றார்”, என் பரித்த ஆவியானவர் அவக் இன் ம்
கட் டைளயிடவில் ைல. ேயானாவின் மாரனாய ேமான் என் 
ஒவர் இப் பதாகம் , அவைடய பிரசங் கத்ைத ஜனங் கள்
ேகட் டதாகம் , அவம் பரேலாகராஜ் யத்ன் நற் ெசய் ையப்
பிரசங் த்த தாகம் , அவர் பிரசங் த்தைதக் ேகட் ட ஜனங் கள்
அைனவம் கண்ணீர ் விட் டார்கள் என் ம் யாேரா ெசால் வைத
இேய ேகள் விப் பட் ந் த ார். இைதக் ேகட் ட இேய அந் த
நபைர கேலயா கட க்ப் பின்ெதாடர்ந்  ெசன் றார். ேப
இேயவின் அைழப் ைப ஏற்க்ெகாண்ட ேபா, அவைரப் பின்
பற்னார்.
ேப இேயைவப் பின்ெதாடர்ந்த ேநரத்ல் , அவர் அவ
ைரப் பற் அேநகக் கத் க்கைளக் ெகாண்ந்தார், அவைர
எப் ேபாம் தன கண்ேணாட் டத்ந்ேத கணித்த ார். ேப
க் ஆவியானவைரப் பற் ஒ ப் பிட் ட அள ரிதல்
இந்தேபா ம் , அவைடய ரிதல் ஓரள ெதளிவாக இல் ைல,
அதனால் தான் அவர் இவ் வா ெசான் னார், “பரேலாகப் பிதா
வினால் அப் பப் பட் டவைர நான் பின் பற் ற ேவண்ம் . பரி
த்த ஆவியானவரால் ேதர்நெ
் தக்க ப் பட் டவைர நான் ஏற்  க்
ெகாள் ள ேவண்ம்”. இேய ெசய் த காரியங் கைள அவர் ரிந்
ெகாள் ளவில் ைல, அவற் ைறப் பற்  ய ெதளிம் இல் ைல.
 காலம் அவைரப் பின் பற்ய பிற, ேப, இேயவி ம்
அவர் என்ன ெசய் த ார், என்ன ெசான் னார் என் பல் ஆர்வமா
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னார். பாசத்ைதம் மரியாைதையம் இேய ஊக் க ப் பத்
னார் என்பைத அவர் உணர்ந்தார். ேப அவடன் ஐக்யம்
ெகாள் ளம் , அவக் அல் தங்  இக்கம் விம் பினார்,
இேயவின் வார்தை
் தகைளக் ேகட் ப  அவக் அைளம்
உதவிையம் அளித்த . அவர் இேயைவப் பின் பற்ய காலத்
ல் , ேப இேயைடய ெசயல் கள் , வார்தை
் தகள் , அைசகள்
மற்  ம் ெவளிப் பாகள் என அவர வாழ் க்ைகையப் பற் ய
எல் லாவற் ைறம் உற்  க் கவணித்  மனல் பத்  க்ெகாண்
டார். இேய சாதாரண மனிதர்கைளப் ேபால இல் ைல என்ற
ஆழமான ரிதைலப் ெபற்றார். அவர மனிதத் ேதாற்றம் க
ம் சாதாரணமான என் றா ம் , அவர் மனிதனிடம் அன் ,
இரக்கம் மற்ம் சப் த்தன் ைம நிைறந்தவராக இந்தார். அவர்
ெசய் த அல் ல ெசான் ன அைனத்  ம் மற் ற வர்கக் ப் ெபரி
ம் உதவியாக இந்த , ேப இேயவிடம் இவைரக் கண்
ராத அல் ல ெபறாதவற் ைறக் கண், ெபற்  க்ெகாண்டார்.
இேயக்  ஒ ெபரிய அந் த ஸ் ேதா அல் ல அசாதாரண
மனிதத்தன்ைமேயா இல் ைல என்றா ம் , அவைரப் பற் உண்
ைமயிேலேய அசாதாரணமான மற்ம் அர்வமான காற் இப்
பைத அவர் கண்டார். ேபவால் அைத ைமயாக விளங்
க்ெகாள் ள யவில் ைல என் றா ம் , இேய எல் ேலாரிட
ந்  ம் வித்யாசமாக நடந்  ெகாண்டார் என் பைத அவரால்
காண ந் த , ஏெனன் றால் அவர் ெசய் த காரியங் கள் சாதா
ரண மனிதர்களிடந்  கம் ேவபட் டைவயாக இந்
தன. இேயேவா ெதாடர் ெகாண்ட காலத்ந்ேத, அவ
ைடய ணாசயம் ஒ சாதாரண மனிதனின் தன் ைமயி
ந்  ேவ பட் ட என் பைதம் ேப  கண் டார். அவர்
எப் ேபாேம ராகம் , ஒேபாம் அவசரமாகம் ெசயல் ப
டவில் ைல, ஒேபாம் ைகப் பத்தேவா அல் ல ஒ விஷ
யத்ைதக் ைறத்  மப் பிடேவா ெசய் யவில் ைல, ேம ம் அவர்
தன வாழ் க்ைகைய இயல் பான மற்  ம் பாராட் டத்த க் க ஒ
ணாசயத்ைத ெவளிப் பத் ம் வைகயில் நடத்னார். உைர
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யாம் ேபா, இேய ெதளிவாகம் , ைபடம் ேபனார்,
எப் ேபாம் மழ் ச
் யான மற்ம் அைமயான ைறயில் உைர
யானார்— ஆனா ம் அவர் ஒேபாம் தன ரிையையச்
ெசய்ம் ேபா அவைடய ேமன் ைமைய இழக்கவில் ைல. இேய
ல சமயங் களில் மனமாக இப் பைதப் ேப கண்டார்,
மற்ற ேநரங் களில் அவர் இைடவிடாமல் ேபனார். ல ேநரங்
களில் அவர் கம் மழ் ச
் யாக இந்தார், அவர் ஒ 
ப் பான மற்  ம் உல் லாசமாக இக் ம் றாைவப் ேபாலத்
ேதான்னார், மற்ற ேநரங் களில் அவர் கம் ேசாகமாக இந்
ததால் அவர் ேபசக்ட ெசய் யவில் ைல, அவர் ஒ தளர்ற் ற
மற் ம் ேசார்ற்ற தாயாக இப் பைதப் ேபால வத்தத் டன்
ேதான்னார். ல ேநரங் களில் அவர் ஒ ணிச்சலான ேபார்ச ்
ேசவகன் ஓர் எரிையக் ெகால் லத் தாக்வைதப் ேபாலக் ேகாபத்
தால் நிரம் பி வந் த ார் அல் ல ல சந் த ர்ப் பங் களில் , அவர்
ஒ கர்Åக்ம் ங் கத்ைத ஒத்ந்தார். ல ேநரங் களில் அவர்
ரித்தார், மற்ற ேநரங் களில் அவர் ெஜபித்  அதார். இேய
எவ் வா ெசயல் பட் டா ம் , ேப அவர் ¡ எல் ைலயற் ற
அன்ம் மரியாைதம் ெகாண்டவரானார். இேயவின் ரிப் 
அவைர மழ் ச
் யால் நிரப் பிய, அவைடய க்கம் அவைர
வத்தத்ல் ஆழ் த
் ய, அவைடய ேகாபம் அவைரப் பய
த்ய, அேத ேநரத்ல் அவைடய இரக்கம் , மன் னிப்  மற்
ம் அவர் ஜனங் களிடம் ைவத்த கைமயான ேகாரிக்ைககள்
அவைர இேயைவ உண்ைமயாக ேநக் க ைவத் த , அவர்
¡ உண்ைமயான பயபக்ைய ஏற்பத்ய, அவக்காக ஏக்
கம் ெகாள் ள ைவத்த . நிச்சயமாக, ேப இேயேவா அேநக
வடங் கள் வாழ் ந் த பிறதான் இைவ அைனத்ைதம் பப் ப
யாக உணர்ந்தார்.
ேப ப் பாக விேவகமான மனிதர், இயற் ைகயான த்
சாத்தனத்  டன் பிறந் தவர், ஆனால் இேயைவப் பின் பற்
ம் ேபா அேநக ட் ட ாள் தனமான காரியங் கைளச் ெசய் தார்.
ஆரம் பத்  ல் , அவர் இேயைவப் பற்  ல கத்  க் க ைளக்
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ெகாண்ந் த ார். “நீ ர் ஒ ¥ர்க்க தரி என்  ஜனங் கள் ெசால்
றார்கள் , எனேவ நீ ர் எட்  வயதா விஷயங் கைளப் ரிந் 
ெகாள் ளத் ெதாடங் யேபா, நீ ர் ேதவன் என்  உமக்த் ெதரி
மா? நீ ர் பரித்த ஆவியானவரால் கத்தரிக்கப் பட் §ர் என் 
உமக் த் ெதரிமா?” என்  அவர் ேகட் ட ார். “இல் ைல, எனக்
த் ெதரியா. நான் உனக் ஒ சாதாரண மனிதைனப் ேபால்
ெதரியவில் ைலயா? நான் ேவ யாைரம் ேபாலேவ இக்
ேறன். பிதா அப் ம் நபர் ஒ சாதாரண மனிதர், அசாதா
ரணமானவர் அல் ல. ேம ம் , நான் ெசய்  ம் ரிைய என் பர
ேலாகப் பிதாைவம் , என் உவத்ைதம் , நான் யார் என் ப
ைதம் பிரநித் வப் பத்னா ம் , இந்த மாம் ச உடல் என்
பரேலாகப் பிதாைவ, அவரின் ஒ பையத்தவிர ைம
யாக பிரநித் வப் பத்த யா. நான் ஆவியிந்  வந்
ந்தா ம் , நான் இன்ம் ஒ சாதாரண மனிதர், என் பிதா
என் ைன அசாதாரணமானவனாக அல் ல, ஒ சாதாரண மனித
னாகேவ இந் த க் அப் பினார்”. இைதக் ேகட் ட ேபா
மட்  ேம ேப இேயைவப் பற்   ரிதைலப் ெபற்
க்ெகாண் டார். இேயவின் எண்ணற் ற மணிேநர ரிையக
ைளம் , அவைடய ேபாதைனையம் , வநடத்  தைலம் ,
அவரின் வாழ் ைவம் அவர் கடந்  வந் த பின் னர்த ான் அவர்
கம் ஆழமான ரிதைலப் ெபற் ற ார். இேய தன ப் ப
தாவ வயல் இந் தேபா, அவர் வரவிக் ம் தம் ைடய
 ைவப் பாகைளக் த்  ேப விடம் ெசான் னார்,
ேம ம் மனிதலத்ைத ¡ட் ப தற் க ாக  ைவயில் அைறயப் ப
ம் ரிையைய அவர ரிையயில் ஒ கட் ட மாகச் ெசய் ய
வந்தார்.  ைவயில் அைறயப் பட் ட ¤ன்  நாட் கக்ப் பிற,
மஷமாரன் ¡ண்ம் உயிர்தெ
் தவார் என் ம் , ஒ ைற
உயிர்தெ
் தந் த ால் , அவர் நாற் ப  நாட் க க் ஜனங் கக்
காட் யளிப் பார் என் ம் இேய ேபவிடம் னார். இந்த
வார்தை
் தகைளக் ேகட் டம் , ேப ேசாகமா, இந்த வார்தை
் த
கைள மனல் ைவத்  க் ெகாண்டார். அப் ேபாந்  , அவர்
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இேயேவா ெநக்க த்ல் வளர்ந் த ார்.  காலம் அப
வித்த ேப, இேய ெசய் த அைனத்ம் ேதவைடய தன் ைம
என் பைத உணர்ந் த ார், ேம ம் இேய அளகடந் த அன் பான
வர் என் அவர் நிைனத்தார். அவர் இந்தப் ரிதைலப் ெபற் ற
ேபாதான் பரித்த ஆவியானவர் அவைர உள் ளிந்  அ£ட்
னார். அப் ேபாதான் இேய தம் ைடய ஷர்க ளிடம் ,
தம் ைமப் பின்பற்  ற மற் ற வர்களிடம் ம் பி, “ேயாவான் ,
நான் யார் என் நீ ெசால் றாய் ?” என்  ேகட் டார். “நீ ர் ேமாேச”
என்  ேயாவான் பலளித் த ார். பின் னர் அவர் ½க் க ாைவ
ேநாக், “½க்கா, நான் யார் என் நீ றாய் ?” என்றார். “நீ ர்
¥ர்க்கதரிகளில் ெபரியவர்”, என்  ½க்கா பலளித்தார். பின்
னர் அவர் ஒ சேகாதரியிடம் ேகட் டார், “நித் யத் ந் 
நித்யம் வைர அேநக வார்தை
் தகைளப் ேபம் ¥ர்க் க தரிக
ளில் நீ ர் கப் ெபரியவர். யாைடய ¥ர்க்கதரிசனங் கம் உம்
ைடயைவ ேபான்  ெபரியைவ அல் ல, உம் ைம விட அக
மாக அ யாக்  ம் இல் ைல. நீ ர் ஒ ¥ர்க் க தரி” என் 
னாள் . பின்னர் இேய ேபவிடம் ம் பி, “ேப, நான்
யார் என்  நீ றாய் ? ” என்  ேகட் டார். “நீ ர் வ ள் ள
ேதவைடய மாரனாய ஸ் . நீ ர் பரேலாகத்ந் 
வபவர். நீ ர் ையச் ேசர்ந்தவர் அல் ல. நீ ர் ேதவனின் ஷ்
ப் கைளப் ேபான் றவர் அல் ல. நாங் கள் யில் இக்ேறாம் ,
நீ ர் எங் கடன் இக்³ர், ஆனால் நீ ர் பரேலாகத்ைதச் ேசர்நத
் வர்,
உலகத்ைதச் ேசர்ந் தவர் அல் ல, நீ ர் உலகத்ற்  ரியவர் அல் ல”,
என் ேப பலளித்தார். அவைடய அபவத்ன் ¤லம்
தான் பரித் த ஆவியானவர் அவக்  இந் த ெவளிச்ச த் ைத
அளித்தார், இந்த ரித க் வர இ அவக் உதவிய. இந்த
அெவாளிக் ப் பிற, இேய இன் ம் அகமாகச் ெசய் த
அைனத்ைதம் அவர் பாராட் னார், அவைர இன் ம் அன்
பானவர் என்  நிைனத்த ார், எப் ேபாம் இேயைவ விட்  ப்
பிரிந்  ெசல் ல தயங் னார். ஆகேவ,  ைவயில் அைறயப்
பட்  உயிர்தெ
் தந் த பிற இேய தம் ைம தல் ைறயாக
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ேப க்  ெவளிப் பத்  ய ேபா, ேப  அளவில் லாத
மழ் ச
் டன் அ. “ஆண்டவேர! நீ ர் உயிர்தெ
் தந்¥ர்!” என் 
னார். பின் னர், அ ெகாண் ேட, ேப  கப் ெபரிய
¡ைனப் பித்  , அைத சைமத்  இேயக் பரிமானார்.
இேய ரித்தார், ஆனால் ேபசவில் ைல. இேய உயிர்தெ
் தந்
தார் என் ேப அந்ந்தா ம் , அதன் மர்மம் அவக்ப்
ரியவில் ைல. அவர் சாப் பிட ¡ன் ெகாத்தேபா, இேய அைத
மக்கவில் ைல, ஆனால் அவர் ேபசேவா சாப் பிட உட் காரேவா
இல் ைல. மாறாக, அவர் §ெரன்  மைறந் த ார். இ ேப
க் கப் ெபரிய அர்ச
் யாக இந்த, அப் ேபாதான் உயிர்த்
ெதந்த இேய ந்ைதய இேயவிந்  ேவபட் டவர் என்
பைத அவர் ரிந் ெகாண்டார். இைத உணர்ந்தடன் , ேப
க்கமைடந்தார், ஆனால் கர்தத
் ர் தம் ைடய ரிையைய த்
விட் டார் என்பைத அந்  ஆ தைலம் அைடந்தார். இேய
தன ரிையைய த் விட் டார் என்பைதம் , மனிதடன்
தங் வதற் க ான ேநரம் ந்  விட் ட  என் பைதம் , அன் 
ந்  மனிதன் தன ெசாந் த பாைதயில் நடக் க ேவண்ய
க்ம் என்பைதம் அவர் அந்ந்தார். இேய ஒ ைற
அவரிடம் ெசால் யிந் த ார், “நான் த் த கசப் பான ேகாப்
ைபைய நீ ம் க்க ேவண்ம் (உயிர்தெ
் தத க் ப் பிற
அவர் ெசான்ன இதான்). நீ ம் நான் நடந்த பாைதயில் நடக்க
ேவண்ம் . நீ ம் எனக்காக உன் உயிைர அர்ப்பணிக்க ேவண்ம்”.
இப் ேபா ேபாலல் லாமல் , அக்காலத்ல் ரிைய ககமான
உைரயாடல் வவத்ைத எக் கவில் ைல. ைபயின் காலத்
ல் , பரித் த ஆவியானவரின் ரிைய ப் பாக மைறக் க ப்
பட் ட , ேப ந்த கஷ்டங் கைள அபவித்தார். ல சம
யங் களில் , ேப, “ேதவேன! இந்த வைனத் தவிர என் னிடம்
எம் இல் ைல. இ உமக் அக மப் பானதாக இல் ைல
என்றா ம் , அைத உமக் அர்ப் பணிக்க விம் ேறன் . மனி
தர்கள் உம் ைம ேநக்க த் தயற் ற வர்கள் என்றா ம் , அவர்க
ளின் அன்ம் இதயங் கம் பயனற்றைவ என்றா ம் , மனிதர்
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களின் இதயங் களின் விப் பத்ைத நீ ர் அவீர ் என்  நான் நம்
ேறன். மனிதர்களின் உடல் கள் உம ஏற்க்ெகாள் தைலச்
சந்க்கவில் ைல என்றா ம் , நீ ர் என் இதயத்ைத ஏற்க்ெகாள் ள
விம் ேறன்” என்  க் ரம் நிைலைய அைடந் த ார்.
இேபான்ற ெஜபங் கைள ஏெறப் ப அவக் ஊக்க த்ைத
அளித்த , ப் பாக அவர் ெஜபித்தேபா, “நான் என் இத
யத்ைத வமாக ேதவக் அர்ப்பணிக்கத் தயாராக இக்
ேறன். ேதவ க் க ாக என் னால் எம் ெசய் ய யாவிட்
டா ம் , ேதவைன விவாத்டன் ப் ப் பத்தம் ,  மன
டன் அவக் க ாக என்ைன அர்ப் பணிக் கம் நான் தயாராக
இக்  ேறன் . ேதவன் என் இதயத்ைதப் பார்க் க ேவண் ம்
என்  நான் விவாக்ேறன் ”. “நான் என் வாழ் கை
் கயில் எைத
ம் ேகட் க வில் ைல, ஆனால் ேதவைன ேநப் பைதப் பற்  ய
என் எண்ணங் கம் என் இதயத்ன் விப் பம் ேதவனால்
ஏற்க்ெகாள் ளப் பட ேவண்ம் . நான் கர்தத
் ராய இேயேவா
இவ் வள காலம் இந்ேதன், ஆனா ம் நான் அவைர ஒேபா
ம் ேநக்கவில் ைல. அேவ என கப் ெபரிய கடனாக இக்
ற. நான் அவடன் தங் யிந்தா ம் , நான் அவைர அய
வில் ைல, அவைடய க்ப் பின் னால் ல ெபாத்தமற்ற
விஷயங் கைளம் ெசான் ேனன் . இவற் ைறப் பற் ச் ந் க் ம்
ேபா கர்த் த ராய இேயக்  நான் இன் ம் கடன் பட் 
க் ேறன்” என் அவர் ெசான்னார். அவர் எப் ேபாம் இந் த
ைறயில் ெஜபம் ெசய் த ார். “நான் ப் ைபைய விடத் தாழ் ந்
தவன். இந்த விவாசமான இதயத்ைத ேதவக் அர்ப்பணிப்
பைதத் தவிர என் னால் எம் ெசய் ய யா” என் அவர்
ெசான் னார்.
ேபவின் அபவங் களில் ஒ  இந் த , அவ
ைடய உடல் ட் டத்த ட் ட ற்  மாக உைடந்  விட் டேபா,
இேய இன் ம் அவக்ள் ஊக்கத்ைத அளித்தார். ஒ ைற,
இேய ேப க் க் காட்  யளித் த ார். ேப  ந் த ன்
பத்  ல் இந் , அவைடய இதயம் உைடந் விட் டதாக
399

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

உணர்ந் தேபா, இேய அவக் இவ் வா அத்னார்,
“நீ யில் என்டன் இந் த ாய் , நான் உன் டன் இங் ேக
இந்ேதன். நாம் பரேலாகத்ல் ஒன் றாக இந்ததற்  ன் ேப,
அ ஆவிக்ரிய உலல் உள் ள. இப் ேபா நான் ஆவிக்ரிய
உலற் த் ம் பிவிட்ேடன், நீ யில் இக்றாய் , ஏெனன்
றால் நான் ையச் ேசர்நத
் வனல் ல, நீ ம் ையச் ேசர்நத
் வன்
அல் ல என் றா ம் , நீ யில் உன் ரிையைய நிைறேவற் ற
ேவண்ம் . நீ ஓர் ஊயனாக இப் பதால் , நீ உன் கடைமைய
நிைறேவற் ற ேவண்ம் ”. ேபக்தான் ேதவனின் பக்கமாக
ம் பிட ம் என்  ேகள் விப் பட் ட  ஆ தல் அளித்த .
அந்த ேநரத்ல் , ேப கம் ேவதைனயில் இந்தார், அவர்
ட் டத்தட் ட பத்தப் பக்ைகயாக இந்தார். “நான் ேதவைன
ப் ப் பத்த யாமல் கம் ர்ெகட் விட்ேடன் ” என் 
ெசால் ம் அளவிற் அவர் வத்தப் பட் டார். இேய அவக்க்
காட் யளித் , “ேபேவ, நீ ஒ ைற எனக் ன் ெசய் த
¥ர்மானத்ைத மறந் விட் டாயா? நான் ெசான் ன அைனத்ைதம்
நீ உண்ைமயில் மறந்  விட் ட ாயா? நீ என் னிடம் ெசய் த ¥ர்ம ா
னத்ைத மறந் விட் டயா?” அவர் இேய என் பைதக் கண் ,
ேப பக்ைகயில் இந்  எந்தார். “நான் ையச் ேசர்ந்
தவனல் ல, நான் ஏற் க னேவ உனக்  ெசால் யிக்  ேறன் —
இைத நீ ரிந்  ெகாள் ள ேவண் ம் , ஆனால் நீ மறந் விட்
டாயா? ேவ ஏதாவ நான் உன்னிடம் ெசான் ேனனா? ‘நீ 
யிந்  அல் ல, உலகத்ந்  அல் ல.’ இப் ேபாேத, நீ ெசய் ய
ேவண்ய ரிைய இக்ற. நீ இப் ப வத்தப் பட யா.
நீ இப் பத் ன் பப் பட யா. மனிதர்கம் ேதவம் ஒேர
உலல் ஒன்ைணந் வாழ யா என் றா ம் , எனக் என
ரிைய இக்ற, உன் னிடம் உன்ைடய உள் ளன, ஒ நாள்
உன் ரிைய ந்தம் , நாம் ஒேர உலல் ஒன் றாக இப் ேபாம் ,
நான் வநடத்ேவன் நீ என் ெறன் ம் என்டன் இக்க ேவண்
ம் ,” என்  இேய அவைர இவ் வா ஆ தல் பத்  னார்.
இந்த வார்தை
் தகைளக் ேகட் டபின் ேப ஆ தல் அைடந்தார்,
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ைதரியமானார். இந்த ன்பம் தான் தாங் க் ெகாள் ள ேவண்ய
மற்ம் அபவிக்க ேவண்ய ஒன் என்பைத அவர் அந்
ந்தார், அப் ேபாந்  அவர் ண்டப் பட் டார். ஒவ் ெவா
க்ய தணத் ம் இேய அவக் விேசஷமாக் காட் ய
ளித்தார், அவக்ச் றப்  ஞானத்ைதம் வகாட் டைலம்
அளித்தார், ேம ம் அவர் அவரில் அேநகக் ரிையகைளச் ெசய்
தார். “நீ ர் வ ள் ள ேதவ ைடய மாரன் ” என்  ேப 
ெசான்னபின், எதனால் ேப கம் வத்தப் பட் டார்? இேய
மற்ெறா ேகள் விையப் ேபவிடம் ன்ைவத்தார். (இ ேவதா
கமத்  ல் இவ் வா ப ெசய் யப் படவில் ைல என் றா ம் ).
“ேப! நீ எப் ேபாதாவ என் னிடத்ல் அன்  ர்ந் க்
றாயா?” என்  இேய அவரிடம் ேகட் டார். அவர் ெசான் ன
ைதப் ேப  ரிந் ெகாண் , “ஆண் டவேர! நான் ன் னர்
பரேலாகத் ள் ள பிதாவினிடத்ல் அன் ர்நே
் தன் , ஆனால்
நான் உம் ைம ஒேபாம் ேநத் த ல் ைல என் பைத ஒப் க்
ெகாள் ேறன்”. அப் ேபா, “ஜனங் கள் பரேலாகத் ள் ள பிதா
வினிடத்ல் அன் ரவில் ைல என் றால் , அவர்கள் யி ள் ள
மாரனிடத்ல் எப் ப அன்  ரம் ? பிதாவாய ேதவ
னால் அ ப் பப் பட் ட மாரைன ஜனங் கள் அன்  ேநக் க
வில் ைல என்றால் , அவர்கள் பரேலாகத் ள் ள பிதாைவ எப் ப
ேநக் கம் ? யில் ஜனங் கள் மாரைன உண்ைமயாக
ேநக்றார்கள் என்றால் , அவர்கள் உண்ைமயிேலேய பரேலா
கத் ள் ள பிதாைவ ேநக் றார்கள் ” என் இேய ெசான்
னார். இந் த வார்தை
் தகைளப் ேப ேகட் டேபா, தான் பின்
தங் யிப் பைத உணர்ந்தார். “நான் ன் னர் பரேலாகத் ள் ள
பிதாவினிடத்ல் அன்  ர்நே
் தன், ஆனால் நான் உம் ைம ஒ
ேபாம் ேநத்தல் ைல” என் ற அவர வார்தை
் தகக் அவர்
எப் ேபாம் கண்ணீர ் விட் டார். இேயவின் உயிர்தெ
் ததல் மற்
ம் பரேமத க்ப் பிற, இந்த வார்தை
் தகள் த் அவர்
இன் ம் ற் ற உணர்ைவம் க்க த்ைதம் உணர்ந் த ார். அவ
ைடய கடந்த காலக் ரிையையம் , அவைடய தற்ேபாைதய
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அந் த ஸ் ைதம் நிைன ர்ந் த அவர், அக் க  ெஜபத்  ல்
இேயக் ன்பாக வவார், ேதவைடய த்தத்ைத நிைற
ேவற்றாததா ம் , ேதவனின் தரத்ைத அளவிடாததா ம் எப் ேபா
ம் வத்தம் கடன்பட் டவராகம் உணர்றார். இந்தப் பிரச்
ைனகள் அவக் கப் ெபரிய ைமயாக மான. “ஒ நாள்
நான் என்னிடம் உள் ள அைனத்ைதம் , என் ைன ற்  மாக
ம் நான் உமக் க ாக அர்ப் பணிப் ேபன், கம் விைலேயறப்
ெபற்ற யாவற்ைறம் நான் உமக்க் ெகாப் ேபன் ” என்  அவர்
ெசான் னார். “ேதவேன! எனக் ஒேர ஒ விவாசம் , ஒேர
ஒ அன்ம் இக்ற. என் வாழ் கை
் க ஒன் ம் மப் க்ரிய
அல் ல, என் உட க் மப்  ஒன் ம் இல் ைல. எனக் ஒேர ஒ
விவாசம் , ஒேர ஒ அன் ம் இக்ற. நான் என் மனல்
உம் ைம விவாக் ேறன் , என் இதயத்ல் உம் ைம ேநக்
ேறன். இந்த இரண் விஷயங் கைளம் நான் உமக் ெகாக்க
ேவண் ம் , ேவ  ஒன் ம் இல் ைல” என்  அவர் னார்.
இேயவின் வார்தை
் தகளால் ேப ெபரிம் ைதரியப் பத்
தப் ப ட் ட ார், ஏெனன்றால் இேய  ைவயில் அைறயப் ப வ
தற்  ன், “நான் இந் த உலகத்ற்  ரியவனல் ல, நீ ம் இந் த
உலகத்ற்ரியவனல் ல”, என்  அவர் ேபவிடம் ெசான் னார்.
பின் னர், ேப ந்த ேவதைனைய அைடந்தேபா, “ேப,
நீ மறந்  விட் டாயா? நான் உலகத்ற்  ரியவனல் ல, என் ரி
ையக்க ாக மட்  ேம நான் ன்ேப றப் பட்  விட்ேடன் . நீ ம்
உலகத்ற்ரியவனல் ல, நீ உண்ைமயில் மறந் விட் டாயா? நான்
உனக் இரண் ைற ெசான் ேனன் , உனக் நிைனவில் இல்
ைலயா?”, என்  இேய அவக் நிைன£ட் னார். இைதக்
ேகட் ட ேப, “நான் மறக்கவில் ைல!” என் றார். அப் ேபா “நீ
ஒ ைற என் டன் ேசர்ந்  பரேலாகத்  ல் மழ் ச் யான
ேநரத்ைதம் , என் பக்க த்ல் ஒ கால கட் டத்ைதம் ெசலவ
த்தாய் . நீ என் பிரிைவ உணர்றாய் , நான் உன் பிரிைவ உணர்
ேறன். என் ஷ்ப் கள் என் கண்கக் ன் பாகக் ப்
பிடத்த க்கைவ அல் ல என் றா ம் , அப் பாவியான மற்  ம் அன்
402

ேப இேயைவ எப் ப அந் ெகாண்டார்

பான ஒவைர நான் எப் ப ேநக்காமல் இக்க ம் ? நீ
என் வாக் த்த த்த த்ைத மறந்  விட் ட ாயா? யில் என் கட் ட
ைளைய நீ ஏற்  க்ெகாள் ள ேவண்ம் . நான் உன் னிடம் ஒப் ப
ைடத்த பணிைய நீ நிைறேவற் ற ேவண்ம் . ஒ நாள் நான்
நிச்சயமாக உன்ைன என் பக்கமாக வநடத்ேவன் ”, இவ் வா
இேய ெசான்னார். இைதக் ேகட் டபின் , ேப இன் ம் ைதரி
யமைடந்  , இன் ம் ெபரிய ண்தைலப் ெபற் ற ார், அதா
வ அவர்  ைவயில் இந்தேபா, “ேதவேன! உம் டத்ல்
ேபாமான அளவிற்  என் னால் அன்  ரயவில் ைல! நீ ர்
என் ைன மரிக் க ச் ெசான் னா ம் , என் னால் இன் ம் உம் ைம
ேநக்க யவில் ைல. நீ ர் என் ஆத்  மாைவ எங்  அப் பி
னா ம் , உம் கடந் த கால வாக் த்த த்த ங் கைள நீ ர் நிைறேவற்
னா ம் நிைறேவற் ற ாவிட் டா ம் , நீ ர் எைதச் ெசய் தா ம் ,
நான் உம் டத்ல் அன் ர்ேறன் , உம் ைம விவாக்ேறன் ”
என்  அவரால் ெசால் ல ந்த. அவர் பற்க் ெகாண்ந்த
அவைடய விவாசம் , உண்ைமயான அன் ம் ஆம் .
ஒ மாைல ேவைள, ேப உட் பட அேநக ஷர்கள் இேய
ேவா ேசர்ந்  ஒ ¡ன் பி படல் இந் த ார்கள் , “ஆண் ட
வேர! க நீ ண்ட காலமாக நான் உம் டம் ஒ ேகள் விையக்
ேகட் க விம் ேறன்”, என்  ேப இேயவிடம் கம்
அப் பாவியாக ஒ ேகள் விையக் ேகட் டார். “தயெசய்  ேகள் !”
என் அதற் இேய பலளித்தார். பின்னர், “நியாயப் பிரமாண
கத்ன் ேபா உம் ரிைய ெசய் யப் பட் டதா?” என்  ேப
ேகட் டார். “இந் த க் ழந்ைத, இவன் எவ் வள அப் பாவியாக
இக்  றான் !”, என்  ெசால்  இேய ரித் த ார். பின் னர்
அவர், “இ என்ைடய அல் ல. இ ேயேகாவா ேதவம்
ேமாேசம் ெசய் த ” என்  ஒ ேநாக் க த்  டன் ெதாடர்ந் 
னார். இைதக் ேகட் ட ேப, “அப் பயா! அப் பயானால்
இ உம ெசயல் இல் ைலயா” என்  ஆச்சரியப் பட் டார். ேப
இைதச் ெசான்னடன், பிற இேய ேபசவில் ைல. “அைதச்
ெசய் த  நீ ர் இல் ைல, ஆகேவ, அ உம ெசயலல் லாததால் , நீ ர்
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நியாயப் பிரமாணத்ைத அக்க வந்தல் ஆச்சரியல் ைல” என் 
ேப தனக்த்தாேன நிைனத் க் ெகாண்டார். அவர இத
யம் தளர்தத
் ப் பட் ட . பின்னர், ேப கம் அப் பாவியாக
இப் பைத இேய உணர்ந்தார், ஆனால் அந்த ேநரத்ல் அவ
க் எந் த ப் ரித ம் இல் லாததால் , இேய ேவ எம்
ெசால் லவில் ைல அல் ல அவைர ேநரயாக மக்கவில் ைல.
ஒைற ேப உட் பட பலர் இந்த ஒ ெஜப ஆலயத்ல்
இேய ஒ பிரசங் கம் ெசய் த ார். “நித்யத்ந்  நித்யத்
ற் வபவர், மனிதலம் வைதம் பாவத்ந்  இரட்
ப் பதற்காக ைபயின் காலத்ல் இரட் ப் பின் ரிையையச்
ெசய் வார், ஆனால் மனிதைனப் பாவத்ந்  விவிப் பல்
எந்தெவா விைறயினா ம் அவர் தைட ெசய் யப் பட மாட்
டார். அவர் நியாயப் பிரமாண காலத்ந்  ெவளிேய 
ைபயின் கத்  ற்  ள் ·ைழவார். அவர் மனிதலம் வ
ைதம் இரட் த்  க்ெகாள் வார். அவர் நியாயப் பிரமாணத்ன்
கத்ந் ைபயின் கத்ற்ச் ெசல் வார், ஆனால் ேயேகா
வாவிந்  வந் தவைர யாம் அய மாட் ட ார்கள் . ேமாேச
ெசய் த ரிைய ேயேகாவாவால் வழங் கப் பட் ட. ேயேகாவா
ெசய் த ரிையயின் காரணமாக ேமாேச நியாயப் பிரமாணத்ைத
உவாக்னார்”, இவ் வா இேய தன பிரசங் கத்ல் னார்.
இ றப் பட் ட ம் , “ைபயின் கத்ன் ேபா ைபயின்
கத்  ன் கட் டைளகைள ஒப் பவர்க ள் ேபரைவச் சந்  ப்
பார்கள் . அவர்கள் ஆலயத்ல் நின்  ேதவனின் அைவப் ெபற
ேவண்ம் , அவர்கள் ¡ ெநப்  வம்”, என்  அவர் ெதாடர்ந்
னார். இந்த வார்தை
் தகைளக் ேகட் ட  ேபக்ள் ஓர
ள தாக்கத்ைத ஏற்பத்ய, அவைடய அபவத்ன் ஒ
காலகட் டம் வமாக, இேய ேபைவ வநடத் நிைல
நித்னார், அவடன் இதயத்ேதா இதயமாகப் ேபனார்,
இ ேபக் இேயைவப் பற் சற் றந்த ரிந் ெகாள்
தைலத் தந்த . அன் ைறய னம் இேய பிரசங் த்தைதம் ,
அவர்கள் ¡ன்பி படல் இந் தேபா இேயவிடம் ேகட் ட
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ேகள் விையம் , இேய அளித்த ப ம் , அவர் எப் ப ரித்தார்
என்பைதம் ேப ¡ண்ம் ேயாத்தேபா, ேப இயாக
அைவ எல் லாவற்ைறப் பற்ம் ஒ ரித க் வந்தார். பின்
னர், பரித்த ஆவியானவர் ேபக் அ£ட் னார், அப்
ேபாதான் இேய வள் ள ேதவைடய மாரன் என் பைத
அவர் ரிந் ெகாண்டார். ேபவின் ரிதல் பரித்த ஆவியா
னவரின் ேபாதைனயிந்  வந்த , ஆனால் அவைடய ரி
த க் ஒ ெசயல் ைற இந்த . ேகள் விகைளக் ேகட் பதன்
¤லமாகம் , இேய பிரசங் ப் பைதக் ேகட் பதன் ¤லமாகம் ,
இேயவின் றப் பான ஐக்யம் மற்ம் அவைடய றப் பான
வகாட் தைலப் ெபவதன் ¤லமாகம் , இேய வள் ள
ேதவனின் மாரன் என்பைதப் ேப உணர்ந்தார். இ ஒேர
இரவில் அைடயப் படவில் ைல. இ ஒ ெசயல் ைற, இ அவ
ர பிற்கால அபவங் களில் அவக் ஒ உதவியாக இந்த.
இேய ஏன் மற்றவர்களிடத்ல் பரிரணக் ரிையையச் ெசய்
யவில் ைல, ஆனால் ேபவில் மட் ம் ெசய் தார்? ஏெனன் றால் ,
இேய வள் ள ேதவைடய மாரன் என் பைத ேப
மட் ேம ரிந் ெகாண்டார்; இ ேவ யாக்ம் ெதரியா.
அவைரப் பின் ெதாடர்ந் த காலத்  ல் அகம் அந் த அேநக
ஷர்கள் இந் தேபா ம் , அவர்களின் அ ேமேலாட் ட மா
ன. இதனால் தான் ேப பரிரணராக்கப் பவதன் மாரியாக
இப் பதற்காக இேயவால் ேதர்நெ
் தக்கப் பட் டார். அப் ேபா
இேய ேபவிடம் ெசான்ன என்னேவா, அவர் இன்  ஜனங்
கக் அைதேய ெசால் றார், அவைடய அம் வாழ் கை
் க
·ைழம் ேப ெபற் ந் தைதப் ேபால இக்க ேவண்ம் .
இந் த த் ேதைவக்  ம் இந் த ப் பாைதக்  ம் ஏற் ப தான் ேதவன்
அைனவைரம் பரிரணமாக்வார். இன்ைறய ஜனங் கள் ஏன்
உண் ைமயான விவாசத் ைதம் உண் ைமயான அன் ைபம்
ெகாண் க் க ேவண் ம் ? ேப  அ பவித் த ைத நீ ங் கம்
அ பவிக் க ேவண் ம் . ேப  தன அ பவங் களிந் 
ெபற்ற பலன்கள் உங் களிடம் ெவளிப் பட ேவண்ம் . ேப
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அபவித்த வைய நீ ங் கம் அபவிக்க ேவண்ம் . நீ ங் கள்
நடந்  ெசல் ம் பாைத ேப நடந்  ெசன் றதான் . நீ ங் கள்
அபவிக்ம் வ ேப அபவித்த வதான் . நீ ங் கள் ம
ைமையப் ெபம் ேபா, நீ ங் கள் ஓர் உண்ைமயான வாழ் கை
் கைய
வாம் ேபா, நீ ங் கள் ேபவின் சாயைல ெவளிப் பத்  
³ர்கள் . பாைத ஒன்ேற, அைதப் பின்பற் வதன் ¤லம் ஒவர்
பரிரணமாக்கப் பறார். இப் பிம் , உங் கள் றைம ேப
டன் ஒப் பிைகயில் ஓரள ைறதான் , ஏெனன் றால்
காலங் கள் மாவிட் டன, ேம ம் மனிதர்களின் ர்ேகட் ன் அள
ம் மா உள் ள, ேம ம் »ேதயா ஒ பண்ைடயக் கலாச்சா
ரத்  டனான நீ ண் டகாலமாக இந் த ராஜ் யமாக இக்  ற.
எனேவ, உங் கள் றைன ேமம் பத்த நீ ங் கள் உங் களால் ந்த
எல் லாவற்ைறம் ெசய் ய ேவண்ம் .
ேப கம் விேவகமான மனிதர், அவர் ெசய் த எல் லா
வற்  ம் த்  சா, அவர் கம் ேநர்ைமயானவர். அவர்
அேநக பின்னைடகைளச் சந்த்தார். சதாயத் டனான அவ
ர தல் ெதாடர் 14 வ வயல் அவர் பள் ளியில் பத்த
ேபா நிகழ் ந்த , மற்ம் ெஜப ஆலயத்ற்ம் ெசன் றார். அவ
க்  ந் த உற் ச ாகம் இந் த , எப் ேபாம் ட் டங் களில்
கலந்  ெகாள் ள தயாராக இந் த ார். அந் த ேநரத்  ல் , இேய
இன் ம் அகாரப் ர்வ மாகத் தன ரிையையத் ெதாடங் க
வில் ைல. இ ைபயின் கத்ன் ெதாடக்கம் ஆம் . 14 வ
வயல் ேப மத பிரகர்கடன் ெதாடர் ெகாள் ளத் ெதாடங்
னார். அவர் தன் 18 வ வயற் ள் , மத உயரக்னடன்
ெதாடர் ெகாண்ந் த ார், ஆனால் மதத்ன் ைரக் ப் பின்
னால் இந் த ழப் பத் ைதக் கண் டபின் , அவர் அந் 
பின்வாங் னார். இந்த ஜனங் கள் எவ் வள வஞ் சகள் ளவர்கள் ,
தந்  ரமானவர்க ள் , ©ழ் ச் ெசய் ப வர்க ள் என் பைதப் பார்த்  ,
அவர் கம் ெவப் பைடந்தார் (அந்ேநரத்ல் , அவைரப் பரி
ரணமாக்வதற்ப் பரித்த ஆவியானவர் இப் பத்தான் ெசயல்
பட் டார், அவர் ப் பாக அவைர ஏவினார், ேம ம் அவர் ¡
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ல றப் க் ரிையையம் ெசய் தார்), அதனால் அவர் 18 வ
வயல் ெஜப ஆலயத்ைத விட்  ெவளிேயனார். அவைடய
ெபற் ேறார் அவைரத் ன் த்னார்கள் , அவைர விவாக்க
விடாந்தார்கள் . (அவர்கள் பிசாகள் மற்ம் அவிவாகள் ).
இயாக, ேப வீட்ைட விட்  ெவளிேய எல் லா இடங்
களி ம் பயணம் ெசய் தார், இரண் வடங் கள் ¡ன்பித் க்
ெகாண்ம் பிரசங் கம் ெசய்  ெகாண்ம் இந்தார், அந்த ேநரத்
ல் அவர் லைர வநடத்னார். இப் ேபா நீ ேப எத்தத்
ல் யமான பாைதையத் ெதளிவாகக் காண ம் . நீ ேப
வின் பாைதையத் ெதளிவாகக் காண ந்தால் , இன்  ெசய்
யப் பம் ரிையையப் பற் நீ உயாக இப் பாய் , எனேவ நீ
ைறறேவா அல் ல ெசயலற் ற வனாக இக்கேவா அல் ல
எதற்  ம் ஏங் கேவா மாட் ட ாய் . அந் த ேநரத்ல் நீ ேபவின்
மனநிைலைய அபவிக்க ேவண்ம் . அவர் க்கத்தால் பாக்
கப் பட் டார். அவர் இனிம் ஓர் எர்காலத்ைதேயா அல் ல எந்த
ஆர்வாதங் கைளேமா ேகட் கவில் ைல. அவர் ஆதாயம் , மழ் ச
் ,
கழ் அல் ல அர்ஷ்டத்ைத உலல் நாடவில் ைல. அவர் க
ம் அர்த் த ள் ள வாழ் க்ைகைய மட் ேம வாழ யன் றார்,
இ ேதவனின் அன் பிற்காகத் ப் பிச் ெச த்வேதா அவர்
ேதவக் கம் விைலேயறப் ெபற்றதாக இந்தைத அர்ப்ப
ணிப் பமாக இந் த . பின் னர் அவர் இதயத் ல் ப் 
அைடந் ப் பார். அவர் அக்க இேயவிடம் , “கர்த்தராய
இேய ஸ்ேவ, நான் ன்னர் உம் ைம ேநத்ேதன் , ஆனால்
நான் உம் ைம ஒேபாம் ேநக்கவில் ைல. நான் உம் ைம நம்
ேறன் என் ெசான்னா ம் , நான் உம் ைம உண்ைமயான
இதயத் டன் ேநக்கவில் ைல. நான் உம் ைம மட் ேம பார்த்
ேதன், உம் ைம வணங் ேனன் , உம் ைமத் தவறவிட்ேடன் , ஆனால்
நான் உம் ைம ஒேபாம் ேநக்கவில் ைல, உம் டம் உண்ைம
யாகேவ விவாசம் ைவத்க்கவில் ைல” என்  ெஜபம் ெசய்
தார். அவர் தன ¥ர்மானத்ைத எக்க ெதாடர்ந்  ெஜபித்தார்,
இேயவின் வார்தை
் தகளால் அவர் எப் ேபாம் ஊக்கமைடந் 
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அைவகளிந்  உந்  தைலப் ெபற் ற ார். பின்னர், ஓர்அ ப
வத்  ன் காலத்  ற்  ப் பிற, இேய அவைரச் ேசாத் த ார்,
ேம ம் அவக் க ாக ஏங் ம் ப அவைரத் ண்னார். “கர்த்
தராய இேய ஸ்ேவ! நான் எப் ப உம் ைம விட் ப் பிரி
ேவன், உம் ¡ ஏக்கமாக இக்ேறன் . உம் அன்ைப ஈெசய் ய
யாதப அகமாகப் பின் தங் ள் ேளன். விைரவில் என் ைன
அைழத்ச் ெசல் ம் ப நான் உம் டம் ெகஞ் ேறன் . உமக்
நான் எப் ேபா ேதைவப் பேவன் ? நீ ர் எப் ேபா என் ைன
அைழத்  ச் ெசல் வீர ?் உம கத்ைத நான் எப் ேபா பார்ப்
ேபன் ? இந் த உடல் இனி வாழேவா, ெதாடர்ந்  ர்ேகடான
வற் ைறச் ெசய் ய ேவா நான் விம் பவில் ைல, ேம ம் ளர்ச
்
ெசய் ய ம் விம் பவில் ைல. என்னிடம் உள் ள அைனத்ைதம்
என்னால் ந்தவைர விைரவில் அர்ப்பணிக்க நான் தயாராக
இக் ேறன், ேம ம் உம் ைம இன் ம் வத்த ப் பத்த நான்
விம் பவில் ைல” என்  அவர் ெசான் னார். அவர் இப் பத்தான்
ெஜபம் ெசய் தார், ஆனால் இேய அவரிடம் எைதப் பரிரணப்
பத்வார் என் அப் ேபா அவக்த் ெதரியா. அவைடய
ேசாதைனயின் ேவதைனயின் ேபா, இேய ¡ண்ம் அவக்
க் காட் யளித்  , “ேப, நான் உன் ைனப் பரிரணமாக்க
விம் ேறன், அதாவ நீ பழத்ன் ஒ பையப் ேபால
மாறாய் , இ உன் ைன நான் பரிரணபத்  ம் ெசயல் 
ைறயாம் , அல் நான் மேவன் . நீ உண்ைமயிேலேய எனக்
ச் சாட் யளிக்க மா? நான் உன் னிடம் ெசய் ய ச் ெசால்
வைத நீ ெசய் க்  றாயா? நான் ேபய வார்தை
் தகளில் நீ
வாழ் ந் க்றாயா? ஒ காலத்ல் நீ என் ைன ேநத்க்
றாய், ஆனால் நீ என் ைன ேநத்ந்தா ம் , நீ என் ைன வாழ் ந்
காட் யிக் றாயா? நீ எனக் க ாக என்ன ெசய்  க் றாய் ? நீ
என் அன் பிற்த் தயற்றவன் என் பைத நீ அைடயாளம் கண்
ெகாள் றாய் , ஆனால் நீ எனக்காக என் ன ெசய் க்றாய் ?”
என்  னார். அவர் இேயக் க ாக ஒன் ம் ெசய் ந் த
ல் ைல என்பைதக் கண்ட ேப, ேதவக் உயிைரக் ெகாப்
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பதாக அவர் ன்  ெசய் த சத்  யத் ைத நிைன ர்ந் த ார்.
எனேவ, அவர் இனிேம ம் ைறறவில் ைல, அன் ந் 
அவைடய ெஜபங் கள் கம் றப் பாக மான. “கர்த்தராய
இேய ஸ்ேவ! நான் ஒ ைற உம் ைம விட்  விலவிட்
ேடன், நீ ம் ஒ ைற என் ைன விட்  விலவிட் § ர். நாம்
ேநரத்ைதத் தனியாகம் ேநரத்ைத ஒன் றாகம் ெசலவிட் க்
ேறாம் . ஆனா ம் நீ ர் எல் லாவற் ைறம் விட என் ைன அக
மாக ேநக்³ர். நான் உமக் எராக ¡ண்ம் ¡ண்ம் கல
கம் ெசய் ேதன், உம் ைமப் பலைற வத்தப் பத்ேனன் . இ
ேபான் ற விஷயங் கைள நான் எப் ப மறக் க ம் ? நான்
எப் ேபாம் மனல் ைவத்க் ேறன் , நீ ர் என் னிடம் ெசய் த
ரிையையம் , நீ ர் என்னிடம் ஒப் பைடத்தைதம் ஒேபாம்
மறக்க மாட்ேடன். நீ ர் என் னிடம் ெசய் த ரிையக்காக என்னால்
ந்த அைனத்ைதம் ெசய் ேதன் . நான் என் ன ெசய் ய ம்
என் பைத நீ ர் அவீர ், ேம ம் நான் என் ன பங்  வக் க
ம் என்பைதம் நீ ர் ேம ம் அவீர.் உம ட் டங் கக்
ஒப் க்ெகாக்க விம் ேறன், என்னிடம் உள் ள அைனத்ைத
ம் உம் டம் அர்ப்பணிப் ேபன். உமக்காக நான் என் ன ெசய் ய
ம் என்பைத நீ ர் மட்ேம அவீர ். சாத்தான் என் ைன கம்
ட் டாளாக்னா ம் , நான் உமக் எராகக் கலகம் ெசய் தா ம் ,
அந்த ¡தல் கக்காக நீ ர் என் ைன நிைனவில் ெகாள் ளவில் ைல
என் ம் , அவற் ைற அப் பைடயாகக் ெகாண்  நீ ர் என் ைன
நடத்  வல் ைல என் ம் நான் விவாக் ேறன் . என 
வாழ் கை
் கையம் உமக்காக அர்ப்பணிக்க விம் ேறன் . நான்
எம் ேகட் கவில் ைல, எனக் ேவ நம் பிக்ைககம் ட் டங்
கம் இல் ைல. உம ேநாக்கத்ன் ப மட் ேம ெசயல் படம் ,
உம் விப் பங் கைளச் ெசய் ய ம் விம் ேறன் . உம் ைடய
கசப் பான ேகாப் ைபயிந்  நான் பானம் பண்ªேவன் , நீ ர்
கட் டைளயிவதற் நான் உம் ைடயவன் ” என் அவர் ெஜபித்
தார்.
நீ ங் கள் நடந்  ெசல் ம் பாைத த்  நீ ங் கள் ெதளிவாக
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இக்க ேவண்ம் . எர்காலத்ல் நீ ங்கள் எக்ம் பாைத, ேதவன்
பரிரணமாக் வ  எ, உங் கக் ஒப் பைடக் க ப் பட் டைவ
எைவ என்பைதப் பற்  நீ ங் கள் ெதளிவாக இக்க ேவண்ம் .
ஒ நாள் , ஒேவைள, நீ ங் கள் ேசாக் க ப் பவீர க
் ள் , அந் த
ேநரம் வம் ேபா, நீ ங் கள் ேபவின் அபவங் களிந் 
ண் தைலப் ெபற ந் த ால் , நீ ங் கள் உண் ைமயிேலேய
ேபவின் பாைதயில் நடந்  ெகாண்க்³ர்கள் என் பைத
இ காண்பிக்ம் . ேபவின் உண்ைமயான விவாசம் மற்ம்
அன் மற்ம் ேதவக் விவாசமாக இப் பதற்காக ேதவனால்
கட் டைள ெபற்றார். அவைடய ேநர்ைமக்காகம் , அவைடய
இதயத்ல் ேதவக்காக ஏங் வதற்காகம் ேதவன் அவைர
பரிரணமாக்னார். நீ உண்ைமயிேலேய ேபைவப் ேபாலேவ
அன் ம் விவாசம் ெகாண் ந் த ால் , நிச்ச யமாக இேய
உன்ைன பரிரணமாக்வார்.

ேதவைன ேநப் பவர்கள் என்ெறன்ம்
அவ ைடய ெவளிச்சத்ற் ள்
வாழ் வார்கள்
ெபம் பாலான ஜனங் களின் ேதவன் ¡தான விவாசத்ன்
சாராம் சம் மத நம் பிக் ைகேய ஆம் . அவர்க ளால் ேதவைன
ேநக்க இயலா, ேம ம் இயந்ர மனிதைனப் ேபால மட் ேம
ேதவைனப் பின் பற் ற ம் , ேதவக்காக உண்ைமயிேலேய
ஏங் கேவா அல் ல அவைரத் ெதாெகாள் ளேவா யா.
அவர்கள் ெவமேன அவைர அைமயாகப் பின் பற்றார்கள் .
பலர் ேதவைன விவாக்றார்கள் , ஆனால் ேதவைன ேநப்
பவர்கள் கக் ைற, அவர்கள் ேபரவிற்  ப் பயப் பவ
தால் மட்  ேம, அவர்கள் ேதவைன “வணங் றார்கள் ”, இல்
ைலெயன் றால் ேதவன் உயர்ந் த வர் மற்  ம் வைமக் க வர்
என் பதால் அவர்க ள் அவைரப் “ேபாற்  றார்க ள் ”. ஆனால்
அவர்களின் பயபக்யி ம் கழ் ச்யி ம் , அன்ேபா உண்ைம
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யான ஏக்கேமா இல் ைல. அவர்களின் அபவங் களில் அவர்கள்
சத்யத்ைத கச்ய அளவில் இல் ைலெயனில் ல அற்பமான
மைறெபாட் கைள நாறார்கள் . ெபம் பாலான ஜனங் கள்
ெவமேன பின் பற் றார்கள் , கலங் ய நீ ரில் ஆர்வாதத்ைத
¡ைனப் ேபால பிக்றார்கள் . அவர்கள் சத்யத்ைதத் ேதவம்
இல் ைல, அவர்கள் ேதவனின் ஆர்வாதங் கைளப் ெபவதற்காக
உண்ைமயிேலேய ேதவ க் க் ழ் ப் பவ ல் ைல. ேதவன்
¡ உள் ள எல் லா ஜனங் கைடய விவாசத்ன் வாழ் க்ைகம்
அர்த் த மற் ற , அதற்  மப்  இல் ைல, அல் அவர்க ளின்
தனிப் பட் ட கத்  கம் ேநாக் க ங் கம் உள் ளன. அவர்க ள்
ஆர்வ க் க ப் பவதற் க ாகேவயன் ேதவைன ேநப் பதற் க ாக
ேதவைன விவாக் க வில் ைல. பலர் தங் கள் விப் பப் ப
நடக்றார்கள் . அவர்கள் எைத ேவண்மானா ம் ெசய் றார்
கள் , ேதவனின் ஆர்வ ங் கைளம் அல் ல அவர்கள் ெசய் வ 
ேதவனின் த்த த்ற்  ஏற் ப இக்றதா என் ம் ஒேபாம்
ஆேலாக்க மாட் ட ார்கள் . அத்தைகயவர்களால் உண்ைமயான
விவாசத்ைதக்ட அைடய யா, ேதவன் ¡தான அன் ைபம்
அைடய யா. ேதவனின் சாராம் சம் மனிதன் நம் வதற்காக
மட் மல் ல, இன் ம் , அ மனிதனால் ேநக்கப் பட ேவண்ம் .
ஆனால் ேதவைன விவாக்  றவர்க ளில் பலரால் இந் த
“ரகயத் ைத” கண் பிக் க யா. ஜனங் கள் ேதவைன
ேநக்கத் ணிவம் இல் ைல, அவைர ேநக்க யற்ப் ப ம்
இல் ைல. ேதவைனக் த்  அன்ர அகம் உண் என் 
அவர்கள் ஒேபாம் கண்பித்க்கவில் ைல. ேதவன் மனி
தைன ேநக் ம் ேதவன் என் ம் , மனிதனால் ேநக் க ப் பட
ேவண் ய ேதவன் என் ம் அவர்க ள் ஒேபாம் கண் பி
த்க்கவில் ைல. ேதவனின் அைம அவைடய ரிையயில்
ெவளிப் பத் த ப் பற. ஜனங் கள் அவைடய ரிையைய
அபவிக் ம் ேபா மட்  ேம அவர்களால் அவைடய அ
ைமையக் கண்டய ம் . அவர்களின் உண்ைமயான அ
பவங் களில் மட் ேம ேதவனின் அைமைய அவர்களால் ரிந்
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ெகாள் ள ம் . நிஜ வாழ் கை
் கயில் அைதக் கைடபிக்காமல் ,
ேதவனின் அைமைய யாரா ம் கண்பிக்க யா. ேதவ
ைனப் பற் ேநக்க அேநகம் இக்ற, ஆனால் உண்ைமயில்
அவடன் ஐக்யப் படாமல் ஜனங் களால் அைதக் கண்பிக்க
இயலா. அதாவ, ேதவன் மாம் சமாக மாறவில் ைல என் றால் ,
ஜனங் களால் அவடன் உண்ைமயாக ஐக் யப் பட இயலா,
அவர்களால் உண்ைமயில் அவடன் ஐக்யப் பட யாவிட்
டால் , அவர்க ளால் அவைடய ரிையைய அ பவிக் க ம்
யா. எனேவ ேதவன் ¡தான அவர்க ைடய அன் 
கம் ெபாய் மற்  ம் கற் ப ைனயால் கைறபத்த ப் பற.
பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவன் ¡தான அன்  யி ள் ள ேதவன்
¡தான அன்ைபப் ேபால உண்ைமயானதல் ல, ஏெனன் றால் ஜனங்
கள் தங் களின் கண்களால் பார்தத
் ைதம் அவர்கள் தனிப் பட் ட
ைறயில் அபவித்தைதம் விட, பரேலாகத்ல் ேதவைனப்
பற்ய அ அவர்களின் கற்பைனகளின் அப் பைடயில் கட் ட
ைமக்கப் பட் ள் ள. ேதவன் க் வம் ேபா, அவைடய
உண்ைமயான ரிையகைளம் அவைடய அைமையம்
ஜனங் களால் காண ற, ேம ம் அவைடய நைடைற
மற்  ம் இயல் பான மனநிைலைய அவர்க ள் அைனவரா ம்
காண ற, இைவ அைனத்ம் பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவ
ைனக்  த் த அைவ விட ஆயிரக் க ணக் க ான மடங்  உண்
ைமயானைவ. பரேலாகத்  ல் ஜனங் கள் ேதவைன எவ் வள
ேநக்  றார்க ள் என் பைதப் ெபாட் பத் த ாமல் , இந் த அன்
ைபக் த்  உண்ைமயான எல் ைல, அ மனிதனின்
கத்  க்களால் நிைறந்  ள் ள. யில் அவர்கள் ேதவன்¡
எவ் வள ைறவாக அன்  ைவத்  ந் த ா ம் , இந் த அன் 
உண்ைமயான. அல் ெகாஞ் சம் மட் ேம இந் தா ம் , அ
இன்ம் உண்ைமயான. ேதவன் உண்ைமயான ரிையயின்
¤லம் ஜனங் கள் அவைர அந்  ெகாள் ளச் ெசய் றார், இந் த
அவின் ¤லம் அவர் அவர்களின் அன் ைபப் ெபறார். இ
ேபைவப் ேபான்ற, அவர் இேயேவா வாழ் ந்  க் க ா
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விட் டால் , இேயைவ வணங் வ அவக் சாத்யல் ைல.
ஆகேவ, இேயடனான ஐக்யத்ன் அப் பைடயில் இேய
விடம் அவர் ெகாண்ந்த விவாசம் கட் டப் பட் ட . மனி
தைன தம் ைம ேநக் க ைவப் பதற் க ாக, ேதவன் மனிதர்க ளி
ைடேய வந் ந்  மனிதடன் ேசர்ந்  வாழ் றார், ேம ம்
அவர் மனிதைனப் பார்க்கம் அபவிக்கம் ைவக் ம் எல்
லாேம ேதவைடய யதார்தத
் மாம் .
ஜனங் கைளப் பரிரணமாக்க ேதவன் யதார்தத
் த்ைதம் உண்
ைமகளின் ேதாற்றத்ைதம் பயன்பத்றார், ேதவனின் வார்த்
ைதகள் அவர் ஜனங் கைளப் பரிரணபத்வதன் ஒ பைய
நிைறேவற்ன்றன, இேவ வகாட் தன் ரிைய மற்ம்
வையத் றப் ப  ஆம் . அதாவ, ேதவனின் வார்தை
் தகளில்
நீ நைடைறயின் பாைதையம் தரிசனங் களின் அைவம்
கண்பிக்க ேவண்ம் . இந்தக் காரியங் கைளப் ரிந் ெகாள்
வதன் ¤லம் , மனிதன் ஒ பாைதையம் தரிசனத்ைதம் தன
உண் ைமயான நைடைறயில் ெகாண் ப் பான் , ேம ம்
ேதவனின் வார்தை
் தகளின் ¤லம் அவனால் ெவளிச்ச த்ைதப்
ெபற ம் . இைவ ேதவனிடந்  வந்தைவ என் பைதம் ,
அகம் ரிந் ெகாள் ள ம் என் பைதம் அவனால் ரிந் 
ெகாள் ள ற. ரிந்  ெகாண்ட பிற, மனிதன் உடன
யாக இந் த யதார்த் த த்  ற் ள் ·ைழய ேவண்ம் , ேம ம்
ேதவனின் வார்தை
் தகைள அவன நிஜ வாழ் க்ைகயில் ேதவ
ைனத் ப் ப் பத்த ப் பயன் பத்த ேவண்ம் . ேதவன் எல்
லாவற்  ம் உன்ைன வநடத்  வார், ேம ம் உனக் நைட
ைறயான பாைதையத் தவார், ேம ம் அவர் ப் பாக
அைமயானவர் என்பைத உன் ைன உணர ைவப் பார், ேம ம்
உன்னில் ேதவைடய ஒவ் ெவா கட் ட ரிையம் உன்ைனப்
பரிரணமாக்வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ப் பைதக் காண
உன்ைன அமப் பார். நீ ேதவனின் அன் ைபக் காண விம் பி
னால் , நீ உண்ைமயிேலேய ேதவனின் அன் ைப அ பவிக் க
விம் பினால் , நீ யதார்தத
் த்ற்ள் ஆழமாகச் ெசல் ல ேவண்ம் ,
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நீ நிஜ வாழ் கை
் கயில் ஆழமாகச் ெசல் ல ேவண்ம் , ேம ம் ேதவன்
ெசய் ன்ற அைனத்  ம் அன் ம் இரட்  ப் ம் தான் என் பைதக்
காண ேவண் ம் , அவர் ெசய் ன் றைவ எல் லாம் அத் த மா
னைத விட் விட ஜனங் கக் உதவதற்  ம் , ேதவனின் த்
தத்ைத நிைறேவற் ற இயலாத மனிதக்ள் உள் ள காரியங் க
ைளச் த்  கரிப் பதற்  ம் ஆம் . மனிதக் வழங் வதற் 
ேதவன் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்றார். நிஜ வாழ் கை
் கயின்
©ழ் நிைலகைள ஜனங் கள் அபவிக்க அவர் ஏற் ப ா ெசய் 
றார், ேம ம் ேதவனின் அேநக வார்தை
் தகைள ஜனங் கள் த்
ப் பானம் பண்ணினால் , அவர்கள் உண்ைமயில் அவற் ைறக்
கைடபிக்ம் ேபா, ேதவனின் அேநக வார்தை
் தகைளப் பயன்
பத் அவர்களால் தங் கள் வாழ் க்ைகயில் உள் ள அைனத் ச்
ரமங் கைளம் ¥ர்க்க ம் . அதாவ, நீ யதார்த்தத்ற் ள்
ஆழமாகச் ெசல் ல ேதவனின் வார்தை
் தகைளக் ெகாண்க்க
ேவண்ம் . நீ ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் த்ப் பானம் பண்
ணாமம ம் ேதவ ைடய ரிைய இல் லாம ம் இந் த ால் ,
நிஜ வாழ் கை
் கயில் உனக்ப் பாைத இக்கா. நீ ஒேபாம்
ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் த்  ப் பானம் பண்ணவில் ைல
என்றால் , உனக் ஏதாவ ேநர்ந் த ால் நீ ழப் பமைடவாய் . நீ
ேதவைன ேநக்க ேவண்ம் என் பைத மட்  ேம நீ அவாய் ,
ஆனால் நீ எந்த ேவபாட் ற்ம் தயற்றவன் மற்ம் நைட
ைறக்  ய பாைதையக் ெகாண் க் க வில் ைல. நீ தமா
க் ழப் பமைடறாய் , ல சமயங் களில் மாம் சத்ைதத் ப்
ப் பத்வதன் ¤லம் நீ ேதவைனத் ப் ப் பத்தலாம் என் 
ட நம் றாய். இைவ அைனத்ம் ேதவனின் வார்தை
் தகைளப்
த்  ப் பானம் பண்ணாமல் இப் பதன் விைளவாம் . அதா
வ, நீ ேதவனின் வார்தை
் தகளின் உதவியின்  இந் , யதார்த்
தத்ற்ள் மட் ேம இந்தால் , உன் னால் அப் பைடயில் நைட
ைறக்ய பாைதையக் கண்பிக்க இயலா. இ ேபான்
றவர்கக் ேதவைன விவாப் பதன் அர்தத
் ம் என் னெவன் 
ெவ மேன ரியவல் ைல, ேதவைன ேநப் பதன் அர்த் த ம்
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என் ன என் ப ம் அவர்க க்  ப் ரிவல் ைல. ேதவ ைடய
வார்தை
் தகளின் ெவளிச்ச ம் மற்  ம் வகாட் தைலப் பயன்ப
த், நீ அக்க ெஜபிக்றாய் , ஆராய் றாய் மற் ம் ேத
றாய் என் றால் , இதன் ¤லம் நீ கைடப் பிக்க ேவண்யைதக்
கண்பித் , பரித்த ஆவியானவரின் ரிையக்கான வாய் ப்
கைளக் கண் டந் , உண் ைமயிேலேய ேதவ டன் ஒத் 
ைழத் , தமாற்றமாகம் ழப் பமாகம் இல் லாமல் இக்
றாய் என்றால் , பின் னர் நீ நிஜ வாழ் கை
் கயில் ஒ பாைதையப்
ெபற்ப் பாய் , ேம ம் ேதவைன உண்ைமயிேலேய ப் ப்
பத் வாய் . நீ ேதவனத் ப் ப் பத்யிக்ம் ேபா, உனக்
ள் ேதவனின் வநடத்  தல் இக் ம் , ேம ம் நீ ப் பாக
ேதவனால் ஆர்வ க்க ப் பவாய் , இ உனக் இன் ப உணர்
ைவத் தம் . நீ ேதவைனத் ப் ப் பத்யிப் பதால் நீ ப்
பாகக் கரவிக்கப் பட் டவனாய் உணவாய் , நீ ப் பாக உனக்
ள் ேள பிரகாசமாக இப் பாய் , உன் இதயத்  ல் நீ ெதளி
வாகம் சமாதானத்  டம் இப் பாய் . உன் மனசாட்  ஆ 
தலைடந்  ற் றச்ச ாட் களிந்  விபம் , உன் சேகாதர
சேகாதரிகைளப் பார்க்ம் ேபா நீ உனக்ள் ேள இனிைமயாக
உணவாய் . ேதவனின் அன்ைப அபவிப் பதன் அர்தத
் ம் இ
தான், இ மட் ேம உண்ைமயிேலேய ேதவைன அபவிப் ப 
ஆம் . ேதவனின் அன் ைப ஜனங் கள் அபவிப் ப  அபவத்
ன் ¤லம் அைடயப் பற. கஷ்டங் கைள அபவிப் பதன்
¤லம் , சத்யத்ைதக் கைடபிப் ப ைத அபவிப் ப தன் ¤ல
ம் , அவர்கள் ேதவனின் ஆர்வ ாதங் கைளப் ெப றார்கள் .
ேதவன் உன்ைன உண்ைமயிேலேய ேநக்றார் என்  நீ ெசான்
னால் , ஜனங் கக்காக ேதவன் உண்ைமயிேலேய ஒ ெபரிய
ரயத்ைதச் ெச த்ள் ளார், அவர் ெபாைமயாகம் கனிவா
கம் பல வார்தை
் தகைள ேபள் ளார், மற்  ம் எப் ேபாம்
ஜனங் கைள இரட் க்றார், இந்த வார்தை
் தகைள நீ உச்சரிப் ப 
ேதவனின் இன்பத்ன் ஒேர ஒ பக்கம் மட் ேம ஆம் . ஆனா
ம் , ஜனங் கள் தங் கள் நிஜ வாழ் கை
் கயில் சத்யத்ைதக் கைட
415

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

பிப் பேத அக சந்ேதாஷம் உண்ைமயான சந்ேதாஷம்
ஆம் . அதன் பிற அவர்கள் தங் கள் இதயங் களில் சமாதான
மாகம் ெதளிவாகம் இக்றார்கள் . அவர்கள் தங் கக்ள்
ளாகப் ெபரிதாக அைசக் க ப் பட் டைத உணர்றார்கள் மற்  ம்
ேதவன் கம் அன் பானவர் என்  உணர்றார்கள் . நீ ெச த்ய
ரயம் நியாயமானைத விட அகம் என் பைத நீ உணவாய் .
உன் யற்களில் ஒ ெபரிய ரயத்ைதச் ெச த்ள் ளதால் ,
நீ ப் பாக உனக்ள் ேள பிரகாசமாக இப் பாய் . நீ உண்ைம
யிேலேய ேதவனின் அன்ைப அபவித்  வறாய் என் பைத
நீ உணவாய் , ேம ம் ேதவன் ஜனங் களில் இரட் ப் பின் ரி
ையையச் ெசய் ள் ளார் என் பைதம் , ஜனங் கைளச் த்கரிப்
ப என்ப ய் ைமப் பத்  வதாம் என் பைதம் நீ ரிந் 
ெகாள் வாய் . அவர்கள் ேதவைன உண்ைமயிேலேய ேநக்றார்
களா என் அவர்கைளச் ேசாக்க ேதவன் யற் க்றார். நீ
எப் ெபாம் இந் த வயில் சத்யத்ைதக் கைடபித்த ால் , நீ
பப் பயாக ேதவனின் ெபம் பாலான ரிையகைளப் பற்ய
ெதளிவான அைவ வளர்த்  க் ெகாள் வாய் , அந்ேநரத்  ல் நீ
ேதவனின் வார்தை
் தகள் உனக் ன்பாக பகத்ைதப் ேபாலத்
ெதளிவாக இப் பைத நீ உணர்ந்  ெகாள் வாய் . உன் னால் பல
உண்ைமகைளத் ெதளிவாகப் ரிந்  ெகாள் ள ந்தால் , எல் லா
விஷயங் கைளம் கைடப் பிப் ப  எளி  என் ம் , நீ எந் த
ெவா பிரச்ைனையம் சமாளிக்கலாம் மற்  ம் எந் தெவா
ேசாதைனையம் சமாளிக் க ம் என் ம் நீ உணர்ந் 
ெகாள் வாய் , ேம ம் உனக்  எம் ஒ பிரச்ச ைனயல் ல
என் பைத நீ கண்  ெகாள் வாய் , இ  ெபரி ம் உன் ைனச்
தந்ரமாக் விவிக்ம் . இந்த ேநரத்ல் , நீ ேதவனின் அன்ைப
அபவிப் பாய், ேம ம் ேதவனின் உண்ைமயான அன்  உன் ¡
வந் க் ம் . தரிசனங் கைளக் ெகாண்டவர்கைளம் , சத்யம்
உைடயவர்கைளம் , அள் ளவர்கைளம் , அவைர உண்ைம
யாக ேநப் பவர்கைளம் ேதவன் ஆர்வ க்றார். ஜனங் கள்
ேதவனின் அன்ைபக் காண விம் பினால் , அவர்கள் நிஜ வாழ் க்
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ைகயில் சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்க ேவண்ம் , அவர்கள் வ
ையத் தாங் க்ெகாள் ளம் , ேதவைனத் ப் ப் பத்த த் தாங்
கள் விம் வைதக் ைகவிடம் தயாராக இக் க ேவண்ம் ,
ேம ம் அவர்க ளின் கண் களில் கண் ணீ ர ் இந் த ேபா ம் ,
அவர்களால் ேதவனின் இதயத்ைத இன் ம் ப்  ப் ப த்த
ய ேவண்ம் . இந் த வயில் , ேதவன் நிச்சயமாக உன் ைன
ஆர்வப் பார், ேம ம் இ ேபான் ற கஷ்டங் கைள நீ சத்தால் ,
அ பரித்த ஆவியானவரின் ையையப் பின் பற்யிக்ம் .
நிஜ வாழ் க்ைகயின் ¤லமாகம் , ேதவனின் வார்தை
் தகைள
அ பவிப் பதன் ¤லமாகம் , ஜனங் கள் ேதவனின் அைம
ையக் காண ற, ேம ம் அவர்கள் ேதவனின் அன் ைப
த்ந்தால் மட் ேம அவைர உண்ைமயாக ேநக்க அவர்க
ளால் ம் .
நீ ங் கள் எவ் வள அகமாகச் சத் யத்ைதக் கைடபிக் 
³ர்கேளா, அவ் வள அகமாக நீ ங் கள் சத்  யத்ைதப் ெபற் 
க் ³ர்கள் . நீ ங் கள் சத்யத்ைத எவ் வள அகமாகக் கைட
பிக்³ர்கேளா, அவ் வள அகமாக ேதவனின் அன் ைபம்
நீ ங் கள் ெபற்ப் பீரக
் ள் . ேம ம் நீ ங் கள் சத்யத்ைத எவ் வள
அகமாகக் கைடபிக்³ர்கேளா, அவ் வள அகமாக நீ ங் கள்
ேதவனால் ஆர்வ க் க ப் ப³ர்க ள் . நீ எப் ெபாம் இந் த
வயில் நடந்தால் , உன் ைனக் த்த ேதவனின் அன்  பப்
பயாகப் ேப ேதவைன அந்த  ெகாண்டைதப் ேபாலேவ
உன்ைனப் பார்க் ம் பயாகச் ெசய்  ம் . ேப , ேதவனிடம்
வானத்ைதம் ையம் மற் ம் எல் லாவற் ைறம் உண்டாக்
ம் ஞானம் மட் மல் ல, ஆனால் , ேம ம் , மக்களில் உண்ைம
யான ரிையையச் ெசய் வதற்கான ஞானம் அவரிடம் உள் ள
என் ெசான்னார். வானங் கைளம் ையம் எல் லாவற்ைற
ம் உண் டாக்  யதன் காரணமாக மட் மல் லாமல் , ேம ம்
மனிதைனப் பைடப் பதற்  ம் , மனிதைன இரட் ப் பதற்  ம் ,
மனிதைனப் பரிரணமாக்வதற்  ம் , அவைடய அன் ைபப்
ெப வதற்  மான அவைடய றனின் காரணமாக அவர்
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ஜனங் களின் அன் பிற்  த் தயானவர் என்  ேப  
னான். ஆகேவ, மனிதனின் அன் பிற்  த் தயானைவ அவரி
டத்ல் அகம் இப் பதாகப் ேப ெசால் லத்தான் ெசய் தான்.
ேப இேயைவ ேநாக், “வானங் கைளம் ையம் எல்
லாவற் ைறம் உண்டாக்யேத ஜனங் களின் அன் பிற்  நீ ர் த
யானவராக ஒேர காரணமா? உம் ல் உள் ள அேநக காரியங் கள்
அன்க் யைவ. நீ ர் நிஜ வாழ் க்ைகயில் ெசயல் ப³ர், ஏ
³ர், உம் ஆவி என் ைன உள் ேள ெதாற, நீ ர் என் ைன
ஒங் பத்³ர், நீ ர் என்ைன நிந்க்³ர்—இந்த விஷயங் கள்
ஜனங் களின் அன்பிற் இன்ம் தயானைவ.” நீ ேதவனின்
அன்ைபக் காணம் அ பவிக் க ம் விம் பினால் , நீ நிஜ
வாழ் கை
் கயில் ஆராய் ந்  ேதட ேவண்ம் , ேம ம் உன் ெசாந்த
மாம் சத்ைத ஒக் ைவக்க தயாராக இக்க ேவண்ம் . இந்தத்
¥ர்மானத்ைத நீ எக்க ேவண்ம் . ேசாம் ேபயாகேவா அல் ல
மாம் சத்  ன் இன் பங் கைள விம் பாமேலா, மாம் சத்  ற் க ாக
வாழாமல் ேதவ க் க ாக வாழ் பவனாகம் இந் , எல் லா
வற் ம் ேதவைனத் ப் ப் பத்தக்ய உயான ஒவ
னாக நீ இக் க ேவண்ம் . நீ ேதவைனத் ப் ப் பத்த ாத
சமயங் கள் இக்கலாம் . ஏெனன்றால் , நீ ேதவனின் த்தத்ைதப்
ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல. அத்த ைற, அக யற் ேதைவ
என்றா ம் , நீ அவைர ப் ப் பத்த ேவண்ம் மற்ம் மாம்
சத்ைதத் ப் ப் பத்தக்டா. இந்த வயில் நீ அபவம்
ெபம் ேபா, நீ ேதவைன அந்  ெகாண்ப் பாய் . வானங்
கைளம் ையம் எல் லாவற் ைறம் ேதவனால் உண்டாக்க
ம் என்பைதம் , அவர் மாம் சமாவிட் டார் என்பைதம் ,
அதனால் ஜனங் கள் உண்ைமயில் அவைரப் பார்க் கம் , அவ
டன் உண்ைமயில் ஐக்யப் படம் ம் என் பைத நீ கண்
ெகாள் வாய் . அவர் மனிதர்களிைடேய நடக்க ற என்
பைதம் , அவைடய ஆவியால் நிஜ வாழ் க்ைகயில் ஜனங் க
ைளப் பரிரணமாக்க ம் என் பைதம் , அவைடய அ
ைமையக் காணம் , அவைடய ஒக்கத்ைதம் , ட் ைசைய
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ம் , அவைடய ஆர்வ ாதங் கைளம் அபவிக்கம் அவர்
கைள அ மக்  ற என் பைதம் நீ கண் ெகாள் வாய் . நீ
எப் ேபாேம இந்த வயில் அபவித்தால் , நிஜ வாழ் கை
் கயில்
நீ ேதவனிடந்  பிரிக்கயாதவனாக இப் பாய் , ஒ நாள்
ேதவடனான உன் உற சாதாரணமாவிட் டால் , உன் னால்
நிந்தைனக் ஆளா வத்தத்ைத உணர ம் . நீ ேதவடன்
ஒ சரியான உறைவக் ெகாண்க்ம் ேபா, நீ ஒேபாம்
ேதவைன விட்  விலக விம் பமாட் டாய் , ஒ நாள் ேதவன்
உன்ைனத் தாம் ைகவிட்  விவதாகச் ெசான் னால் , நீ பயப் ப
வாய் , ேம ம் நீ ேதவனால் ைகவிடப் பவைத விட இறந்
விவ ேமல் என்  வாய் . இந்த உணர்ச
் கைள நீ ெபற்
றடன் , உன்னால் ேதவைன விட்  விலக இயலா என்  நீ
உணர்ந்  ெகாள் வாய் , இந் த வயில் , நீ ஒ அஸ்பாத்ைதக்
ெகாண்ப் பாய் , ேம ம் ேதவனின் அன் ைப உண்ைமயிேலேய
அபவிப் பாய் .
ேதவைன தங் கள் வாழ் க்ைகயாக அ மப் பைதப் பற் 
ஜனங் கள் அக்க ேபறார்கள் , ஆனால் அவர்களின் அப
வம் இன்ம் அந்த நிைலக் வரவில் ைல. ேதவேன உன் வன்
என்ம் , ஒவ் ெவா நாம் அவர் உன் ைன வநடத்  றார்
என்ம் , நீ ஒவ் ெவா நாம் அவைடய வார்தை
் தகைளப்
த்  ப் பானம் பண்ªறாய் என் ம் , ஒவ் ெவா நாம்
நீ அவரிடம் ெஜபிக் றாய் என்பதால் அவர் உன் வாழ் க்ைக
ஆவிட் டார் என்  நீ ெவமேன ெசால் க்ெகாண்க்றாய் .
இைதச் ெசால் பவர்களின் அ கம் ேமேலாட் டமான. பல
மக்களிடத்ல் அஸ்பாரம் இல் ைல. ேதவனின் வார்தை
் தகள்
அவர்கக்ள் நடப் பட் க்ன் றன, ஆனால் அைவ இன் ம்
ைளக் க வில் ைல, அைவ எந் தெவா கனிையம் காய் க் க
வில் ைல. இன் , நீ எந் த அளவிற்  அ பவித்  க்  றாய் ?
ேதவன் உன்ைன இவ் வள ரம் வம் ப கட் டாயப் பத்ய
பிற, இப் ேபாதான் , நீ ேதவைன விட்  விலக யா என் 
நிைனக் றாயா? ஒ நாள் , உன் அபவம் ஒ ப் பிட் ட
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கட் டத் ைத எட் ம் ேபா, ேதவன் உன் ைன விலப் ேபாகச்
ெசய் த ால் , உன்னால் யா. உனக்ள் ேதவன் இல் லாமல்
இக்க யா என்பைத நீ எப் ேபாம் உணவாய் . நீ ஒ
கணவன், மைனவி அல் ல ழந்ைதகள் இல் லாமல் , ஒ ம்
பம் இல் லாமல் , ஒ தாய் அல் ல தந்ைத இல் லாமல் , மாம் சத்
ன் இன்பங் கள் இல் லாமல் இக்க ம் , ஆனால் உன் னால்
ேதவன் இல் லாமல் இக்க யா. ேதவன் இல் லாமல் இப்
ப உன் வைன இழப் பைதப் ேபான்ற. உன்னால் ேதவன்
இல் லாமல் வாழ யா. இந்த கட் டம் வைர நீ அபவித்
க்ற ேபா, ேதவன் ¡தான உன் விவாசத்ல் ெவற் ைய
அைடந்ப் பாய் , இந்த வயில் , ேதவன் உன் வனாக மா
யிப் பார், அவர் உன் வனின் அஸ்பாரமாக மாயிப் பார்.
நீ ¡ண்ம் ஒேபாம் ேதவைன விட்  விலட யா. நீ
இந்த அளவிற் அபவித்க்ற ேபா, நீ உண்ைமயிேலேய
ேதவனின் அன்ைப அபவித்ப் பாய் , ேம ம் நீ ேதவடன்
ெநங் ய உறைவக் ெகாண்க் ம் ேபா, அவேர உன் வ
ம் உன் அன் மாயிப் பார், மற்ம் அந்த ேநரத்ல் நீ ேதவனி
டம் ெஜபித்  , “ேதவேன! உம் ைம நான் விட் விட யா,
நீ ேர என் வன், மற்றைவ எல் லாம் இல் லாமல் என் னால் ெசல் ல
ம் -ஆனால் நீ ர் இல் லாமல் என் னால் வாழ் ந் ெகாண்க்க
யா.” இ ஜனங் களின் உண்ைமயான நிைல. இேவ
உண்ைமயான வன். லர் இன்  இப் பைதப் ேபால வர
ேவண்ய கட் டாயத்ல் உள் ளனர். அவர்கள் விம் றார்களா
இல் ைலயா என் பைத அவர்க ள் ெதாடர ேவண் ம் , ேம ம்
அவர்கள் எப் ேபாம் ஓர் இக் க ட் ட ான ©ழல் க் யிப் ப
ைதப் ேபால உணர்றார்கள் . ேதவேன உன் வன் என் பைத நீ
அபவிக்க ேவண்ம் , அதாவ ேதவன் உன் இதயத்ந் 
நீ க்கப் பட ேவண்யவராய் இந்தால் , அ உன் வைன இழப்
பைதப் ேபான்றதாம் . ேதவன் உன் வனாக இக்க ேவண்ம் ,
ேம ம் நீ அவைர விட்  விலக இயலா இக்க ேவண்ம் .
இந்த வயில் , நீ உண்ைமயில் ேதவைன அபவித்ப் பாய் ,
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இந்த ேநரத்ல் , நீ ேதவைன ேநக்ம் ேபா, நீ உண்ைமயிேலேய
ேதவைன ேநப் பாய் , அ ஒ தனித் வமான, ய அன் பாக
இக்  ம் . ஒ நாள் , உன் அ பவங் களில் உன் வன் ஒ
ப் பிட் ட கட் டத் ைத எட் யிக்  ம் ேபா, நீ ேதவனிடம்
ெஜபித் , ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் த் ப் பானம் பண்
ªம் ேபா, நீ உன்ள் ேதவைன விட் விலகம் யா,
நீ விம் பினா ம் அவைர மறக்கம் யா. ேதவன் உன்
வனாக மாயிப் பார். நீ உலைக மறக்க ம் , உன் மைனவி,
கணவர் அல் ல ழந்ைதகைள நீ மறந்  விடலாம் , ஆனால்
ேதவைன மறப் பல் உனக் க்கல் இக்ம் . அவ் வா ெசய்
வ  சாத்  யமற் ற , இ ேதவ க் க ான உன் உண்ைமயான
வன் மற்  ம் உன் உண் ைமயான அன்  ஆம் . ஜனங் கள்
ேதவைன ேநப் ப ஒ ப் பிட் ட கட் டத்ைத எட் யம் ,
ேதவன் ¡தான அவர்களின் அன் பிற்  ேவ எதன் ¡ம் அவர்
கள் காட் ம் அன்  சமம் ஆகா. ேதவன் ¡தான அவர்களின்
அன் தடத்ைதப் ெபற. இந்த வயில் உன்னால் மற்ற
எல் லாவற்ைறம் விட் விட ற, ேம ம் ேதவனிடந் 
அைனத்  நடத்  தைலம் த்  கரிப் ைபம் ஏற் க தயாராக
இக்றாய். எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக நீ ேதவன் ¡தான அன்ைப
அைடந்தடன், நீ யதார்த்தத் ம் ேதவனின் அன்பி ம் வாழ்
வாய் .
ேதவன் ஜனங் கக்ள் வனாக மாயடன் , ஜனங் கள்
ேதவைன விட்  விலக யாமல் ேபாறார்கள் . இ ேதவனின்
ரிைய அல் லவா? இைதவிட ெபரிய சாட் இல் ைலேய! ேதவன்
ஒ ப் பிட் ட கட் டம் வைர ரிைய ெசய்க்றார். ஜனங் கள்
ேசைவ ெசய் யேவா, தண்க்கப் படேவா அல் ல மரணிக்கேவா
ஜனங் கள் பின்வாங் கவில் ைல என் அவர் ள் ளார், இ
அவர்கள் ேதவனால் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ப் பைதக் காட் 
ற. சத்யம் உள் ளவர்கள் , தங் கள் உண்ைமயான அபவங்
களில் , தங் கள் சாட் யில் உயாக நிற்கம் , தங் கள் நிைலப்
பாட் ல் உயாக நிற் கம் , ேதவனின் பக் க த்ல் நிற் கம் ,
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எப் ேபாம் பின் வாங் காமல் இக் கம் , ேதவைன ேநக் ம்
ஜனங் கடன் சரியான உறைவ ைவத்க்கம் ம் , அவர்
கக்க் காரியங் கள் நடக்ம் ேபா, அவர்களால் ேதவக்
ைமயாகக் ழ் ப் பய ற, ேம ம் மரணம் வைர
ேதவ க்  க் ழ் ப் பய ம் . நிஜ வாழ் க்ைகயில் உன்
நைடைற மற்ம் ெவளிப் பாகேள ேதவனின் சாட் , அைவ
மனித வாழ் வின் ம் மற் ம் ேதவனின் சாட் ம் ஆம் ,
மற் ம் இ உண்ைமயிேலேய ேதவனின் அன் ைப அபவிப்
ப ஆம் . இந் த க் கட் ட ம் வைர நீ அபவித்க் றேபா,
உரிய பலைன அைடந் ப் பாய் . நீ உண்ைமயான வாழ் ைவக்
ெகாண்க் றாய் , மற்  ம் உன் ஒவ் ெவா ெசய ம் மற் ற
வர்களால் ேபாற் த டன் உயர்வாகப் பார்க்கப் பற. உன்
உைடகள் மற்  ம் ெவளிப் றத் ேதாற் ற ம் ப் பிடத்த க் கைவ
அல் ல, ஆனால் நீ ந் த பக்  ள் ள வாழ் க்ைகைய வாழ் 
றாய் , ேம ம் நீ ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் ேபம் ேபா,
நீ அவரால் வநடத்த ப் பட்  ெவளிச்ச த்ைதப் ெபறாய் . நீ
ேதவனின் த் த த் ைத உன் வார்தை
் தகளின் ¤லம் ேபசம் ,
யதார்தத
் த்ைதத் ெதரிவிக்கம் ற, ேம ம் ஆவியில் ஊ
யம் ெசய் வைதப் பற் நீ அகம் ரிந் ெகாண்க்றாய் . உன்
ேபச்ல் நீ கபடற்றவன் , நீ ஒக்கமானவன் , ேநர்ைமயானவன் ,
ேமாதல் இல் லாதவன் மற்  ம் அலங் காரமானவன் , ேதவனின்
ஏற் ப ாகக்  க் ழ் ப் பயம் , காரியங் கள் உன் ைன வீழ் த்
ம் ேபாம் உன் சாட்  யில் உயாக நிற் கம் ற,
ேம ம் நீ எைதக் ைகயாண்  ெகாண் ந் த ா ம் அைதப்
ெபாட் பத் த ாமல் உன் னால் அைமயாகக் கலக் க மைட
யாமல் இக்க ம் . இேபான்ேறார் ேதவனின் அன்ைப
உண்ைமயிேலேய பார்த்தவர்கள் . லர் இன் ம் இளைமயாக
இக்றார்கள் , ஆனால் அவர்கள் நத்தர வயைடயவர்களாகச்
ெசயல் பறார்க ள் . அவர்க ள் ர்ச 
் ள் ளவர்க ள் , சத்  யம்
உைடயவர்க ள் , மற் ற வர்க ளால் ேபாற் ற ப் பறார்க ள் —இவர்
கள் தான் சாட்  உைடயவர்கள் மற்ம் ேதவனின் ெவளிப் பா
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ஆவர். அதாவ, அவர்கள் ஒ ப் பிட் ட கட் டத்ைத அப
வித்தடன், உள் க்ள் அவர்கள் ேதவைனப் பற்ய ஒ ·ண்
ணைவக் ெகாண்ப் பார்கள் , ேம ம் அவர்களின் ெவளிப் ற
மனநிைலம் உப் பத்தப் பம் . பலர் சத்யத்ைதக் கைடப்
பிப் பல் ைல மற்  ம் தங் கள் சாட் யில் உ யாக நிற் க
மாட் டார்க ள் . அத் த ைகயவர்க ளில் ேதவன் ¡தான அன் ேபா
அல் ல ேதவ க்  ச் சாட் ேயா இல் ைல, ேதவனால் க
ம் ெவக்கப் பட் டவர்கள் இவர்கேள. அவர்கள் ட் டங் களில்
ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் பக்றார்கள் , ஆனால் அவர்கள்
வாம் விதம் சாத் த ான் தான் , இ  ேதவைன அவமப் ப ,
ேதவைன இபத்  வ மற்  ம் ேதவைன நிந்  ப் பதாம் .
அத்தைகயவர்களில் , ேதவனின் அன் பின் அேய இல் ைல,
அவர்க ளிடத்  ல் பரித் த ஆவியானவரின் ரிைய எம்
இல் ைல. எனேவ, ஜனங் களின் வார்தை
் தகம் ெசயல் கம்
சாத் த ாைனக் க்  ன் றன. உன் இதயம் எப் ேபாம் ேதவ
க் ன்பாக சமாதானமாக இந்தால் , உன் ைனச் ற்ள் ள
ஜனங் கள் மற்  ம் விஷயங் கள் மற்  ம் உன் ைனச் ற்  என் ன
நடக்  ற என் பல் நீ எப் ேபாம் கவனம் ெச த்  றாய்
என்றால் , ேதவனின் பாரத்ைத நீ கவனத்ல் ைவத்ந் த ால் ,
எப் ேபாம் ேதவைன வணங் ம் இதயம் இந்தால் , பின் னர்
ேதவன் உன் ைன அக்க உனக்ள் ெவளிச்ச¤ட் வார். ச்
சைபயில் “ேமற்பார்ைவயாளர்களாக” இப் பவர்கள் இக்றார்
கள் , அவர்கள் மற் ற வர்களின் தவகைளக் காணம் , பின் னர்
அவற்ைறப் பிரபத்  பின் பற்றம் றப் பறார்கள் . ேவ
பத் அவதற் அவர்களால் இயலா, அவர்கள் பாவத்ைத
ெவக்க மாட் ட ார்கள் , சாத்த ானின் காரியங் களால் பாவத்ைத
ெவக்கேவா ெவப் பைடயேவா மாட் டார்கள் . அத்தைகயவர்
கள் சாத்தானின் காரியங் களால் நிரப் பப் பறார்கள் , அவர்கள்
இ யில் ேதவனால் ற்  ம் ைகவிடப் பவார்க ள் . உன்
இதயம் ேதவக் ன் பாக எப் ேபாம் பயபக்டன் இக்க
ேவண்ம் , உன் வார்தை
் தகளி ம் ெசயல் களி ம் நீ சாந்தமாக
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இக்க ேவண்ம் , ேதவைன எர்க்கேவா வத்தப் பத்தேவா
விம் பக் டா. எம் இல் லாமல் இக்கம் அல் ல நீ
அபவித்த அைனத் கஷ்டங் கைளம் அமக்கம் மற்ம்
நீ நைடைறயில் ைவத்ந் த அைனத்  ம் ஒன்ல் லாமல்
ேபாகம் உன்னில் ேதவனின் ரிையக் நீ ஒேபாம் தயா
ராக இக்க க் டா. நீ கனமாக உைழக்க தயாராக இக்க
ேவண்ம் , ேம ம் வம் பாைதயில் ேதவைன அகமாக ேநக்க
ேவண்ம் . இவர்கள் தான் ஒ தரிசனத்ைதத் தங் கள அஸ்
பாரமாக ெகாண்டவர்கள் . இவர்கள் தான் ன் ேனற்றத்ைத நா
றார்கள் .
ஜனங் கள் ேதவைன விவாத்தால் , ேதவைனப் ேபாற் ம்
இதயத்டன் ேதவனின் வார்தை
் தகைள அபவித்தால் , அத்த
ைகயவர்களில் ேதவனின் இரட்ப் ைபம் ேதவனின் அன் ைபம்
காண ம் . இந் த ஜனங் களால் ேதவக் சாட்  யளிக் க
ற. அவர்கள் சத்யத்ல் வாழ் றார்கள் , அவர்கள் சாட்
யளிப் ப  சத்  யம் , ேதவன் என் றால் என் ன என் ப ம் ,
ேதவனின் மனநிைலம் ஆம் . அவர்கள் ேதவனின் அன் பின்
மத்  யில் வாழ் றார்க ள் , ேதவனின் அன் ைபக் கண் க் 
றார்கள் . ஜனங் கள் ேதவைன ேநக்க விம் பினால் , அவர்கள்
ேதவனின் அைமைய த்  ேதவனின் அைமையக் காண
ேவண்ம் . அப் ேபாதான் ேதவைன ேநக் ம் ஓர் இதய
ம் , ேதவக்காக விவாசமாக தங் கைளத் தாங் கேள ெகாக்க
ஜனங் கைளத் ண்ம் ஓர் இதயம் அவர்களில் எப் பப்
பட் க் க ம் . ேதவன் ஜனங் கைள வார்தை
் தகளா ம்
ெவளிப் பாகளா ம் அல் ல அவர்களின் கற் பைனயினா ம்
அவைர ேநக்க ைவப் பல் ைல, ேம ம் தன் ைன ேநக்ம் ப
ஜனங் கைள அவர் கட் டாயப் பத்  வல் ைல. அதற்  ப் ப
லாக, அவர் தங் கைடய விப் பப் ப அவைர ேநக்க அ
மக்றார், ேம ம் அவைடய ரிையயி ம் ெசாற்களி ம்
அவைடய அைமையக் காண அவர் அவர்கைள அமக்
றார், அதன் பிற அவர்களில் ேதவன் ¡தான் அன்  இக்
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ற. இந் த வயில் மட் ேம ஜனங் கள் உண்ைமயிேலேய
ேதவக்ச் சாட்  அளிக்க ம் . மற் றவர்களால் அவ் வா
ெசய்ம் ப அவர்கள் வற் த்தப் பவதால் , ஜனங் கள் ேதவைன
ேநப் பல் ைல, அல் ல இ  ஒ தணத்  ன் உணர்ச ்
ண்த ம் அல் ல. அவர்கள் ேதவைன ேநக்றார்கள் , ஏெனன்
றால் அவைடய அைமையக் கண்க்றார்கள் , ஜனங் கள்
அன் பிற்  தயானைவ அேநகம் அவரிடத்ல் இப் பைதக்
கண் க்  றார்க ள் , ஏெனன் றால் அவர்க ள் ேதவனின் இரட்
ப் , ஞானம் மற்  ம் அசயமான ெசயல் கைளக் கண்க்
றார்கள் —இதன் விைளவாக அவர்கள் உண்ைமயிேலேய ேதவ
ைனப் கழ் றார்கள் உண்ைமயிேலேய அவக் க ாக ஏங் 
றார்கள் , ேதவைனப் ெபறாமல் அவர்களால் உயிர்வ ாழ 
யா என்ற ஓர்உணர் அவர்களில் எந்க்ற. ேதவக்
உண் ைமயாகச் சாட் யளிப் பவர்க ள் அவக்  ஒ ெபம்
சாட்  அளிக் க க் காரணம் , அவர்க ைடய சாட்  உண்ைம
யான அவின் அஸ் பாரத்  ம் மற்  ம் ேதவைனக்  த் த
உண் ைமயான ஏக் க த்  ம் உள் ள. இத் த ைகய சாட்  ஓர்
உணர்ச
் த் ண்தன் ப வழங் கப் படாமல் ேதவைனப் பற்
ய அவர்கைடய அ மற்ம் அவைடய மனநிைலயின்
ப வழங் கப் பற. அவர்கள் ேதவைன அந் ப் பதால் ,
அவர்க ள் நிச்ச யமாக ேதவ க்  சாட்  அளிக் க ேவண் ம்
என்ம் , ேதவக்காக ஏங் ற அைனவம் ேதவைன அந் 
ெகாள் ள ேவண்ம் என் ம் , ேதவனின் அைம மற்  ம் அவ
ைடய யதார்த் த த்ைத அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் என் ம்
அவர்கள் நிைனக்றார்கள் . ஜனங் கக் ேதவன் ¡ள் ள அன்
ைபப் ேபாலேவ, அவர்களின் சாட் ம் தன் னிச்ைசயான. இ
உண்ைமயான மற்  ம் உண்ைமயான க்  யத்  வத்ைதம்
மப் ைபம் ெகாண்ள் ள. இ ெசயலற்றேதா அல் ல ெவ
ைமயானேதா மற்  ம் அர்த்த மற் றேதா அல் ல. ேதவைன உண்
ைமயாக ேநப் பவர்கக் மட்  ேம அவர்களின் வாழ் க்ைக
யில் அக மப் ம் அர்த் த ம் இக்  ற காரணம் , அவர்
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கள் ேதவைன உண்ைமயாக நம் வதற் க ான காரணம் என்
னெவன்றால் , இந் த ஜனங் கள் ேதவனின் ெவளிச்சத்ல் வாழ
ற, ேம ம் ேதவனின் ரிைய மற்ம் நிர்வத்த க்காக
வாழ ற. அவர்கள் இளில் வாழாமல் , ெவளிச்ச த்ல்
வாழ் றார்கள் என் பேத அதற்க் காரணம் . அவர்கள் அர்தத
் மற்ற
வாழ் கை
் கைய வாழவில் ைல, ஆனால் ேதவனால் ஆர்வக்கப்
பட் ட வாழ் க்ைகைய வாறார்க ள் . ேதவைன ேநப் பவர்க
ளால் மட்  ேம ேதவ க் சாட்  யளிக் க ம் , அவர்க ள்
மட்  ேம ேதவனின் சாட் கள் , அவர்கள் மட்  ேம ேதவனால்
ஆர்வக்கப் பறார்கள் , அவர்களால் மட் ேம ேதவைடய
வாக்த்தத்தங் கைளப் ெபற ம் . ேதவைன ேநப் பவர்கள்
ேதவக் ெநங் யவர்கள் . அவர்கள் ேதவக்ப் பிரியமா
யிக்ற ஜனங் கள் , அவர்களால் ேதவேனா ேசர்ந்  ஆர்வா
தங் கைள அபவிக்க ம் . இ ேபான்றவர்கள் மட் ேம
நித்  யமாக வாழ் வார்க ள் , அவர்க ள் மட்  ேம ேதவனின் கவ
னிப்  மற்  ம் பாகாப் பின் ழ் எப் ேபாம் வாழ் வார்க ள் .
ஜனங் களால் ேநக்கப் படேவ ேதவன் இக்றார், அவர் எல் லா
ஜனங் களின் அன்பிற்ம் தயானவர், ஆனால் எல் லா ஜனங்
கம் ேதவைன ேநக் க தயானவர்க ள் அல் ல, எல் லா
ஜனங் கம் ேதவ க் சாட்  யளிக் க ம் ேதவ டன் வல் ல
ைமையக் ெகாண் க் க ம் யா. அவர்க ள் ேதவைனப்
பற் சாட் யளிக்கம் , ேதவனின் ரிையக்காக தங் கள் எல் லா
யற்கைளம் அர்ப்பணிக்கம் ந்ததால் , ேதவைன உண்
ைமயாக ேநப் பவர்கள் யாரா ம் ணிந்  எர்க்கப் படாமல்
வானத்ன் ழ் எங் ம் நடக்க ம் , ேம ம் அவர்கள் 
யில் வல் லைமையப் பயன்பத்தலாம் மற்ம் ேதவனின் எல் லா
ஜனங் கைளம் ஆட்  ெசய் யலாம் . இந் த ஜனங் கள் உலகம்
வம் இந்  ஒன்றாக வந் ள் ளனர். அவர்கள் ெவவ் ேவ
ெமாகைளப் ேபறார்கள் மற் ம் ெவவ் ேவ ேதால் வண்
ணங் கைளக் ெகாண்ள் ளனர், ஆனால் அவர்கள் இப் பதற் 
ஒேர அர்தத
் ம் உண். அவர்கள் அைனவக்ம் ேதவைன ேநக்
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ம் ஓர் இதயம் இக்  ற, அவர்க ள் அைனவம் ஒேர
சாட் ைய அளிக்றார்கள் , ஒேர ¥ர்மானம் ஒேர விப் பம்
ெகாண்டவர்கள் . ேதவைன ேநப் பவர்கள் உலகம் வம்
தந்ரமாக நடக்க ம் , ேம ம் ேதவக்ச் சாட்  அளிப்
பவர்கள் பிரபஞ் சம் வம் பயணிக்க ம் . இந்த ஜனங்
கள் ேதவனால் ேநக் க ப் பறார்க ள் , அவர்க ள் ேதவனால்
ஆர்வக்கப் பறார்கள் மற் ம் அவர்கள் என் ெறன் ம் அவ
ைடய ெவளிச்சத்ற்ள் வாழ் வார்கள் .

பரித்த ஆவியானவரின் ரிையம்
சாத்தானின் ரிையம்
ஆவியானவர் பற் ய விவரங் கைள ஒவர் எவ் வா ரிந்
ெகாள் றார்? பரித்த ஆவியானவர் மஷக்ள் எவ் வா
ரிைய ெசய் றார்? சாத்தான் மஷக்ள் எவ் வா ரிைய
ெசய் றான் ? ெபால் லாத ஆவிகள் மஷக்  ள் எவ் வா
ரிைய ெசய்  ன்றன? ெவளிப் பத்  தல் கள் என் னவாக உள்
ளன? உனக் ஏேதம் சம் பவிக்ம் ேபா, அ பரித்த ஆவி
யானவரிடந்  வன்றதா, மற் ம் நீ அதற் க் ழ் ப் பய
ேவண்மா அல் ல அைதப் றக்கணிக்க ேவண்மா? மக்க
ளின் உண்ைம நைடைறயில் , மக்கள் எவ் வித ேவபான்
ப் பரித்த ஆவியானவரிடந்  வன் ற என்  நம் 
வேத மனிதைடய மனவிப் பத்ந்  உக்ற. ல விஷ
யங் கள் ெபால் லாத ஆவிகளிடந்  வன் றன, இப் பிம்
அைவ பரித்த ஆவியானவரிடத்ந்  வந் ப் பதாக மக்
கள் இன்னம் நிைனக்  ன் றனர், மற்  ம் ல ேவைளகளில்
பரித்த ஆவியானவர் மக் கக் உள் ளாக இந்  வநடத்
றார், ஆயிம் உண்ைமயில் அந் த வகாட் தல் பரித்த
ஆவியின் அ£ட் தலாக இக்ன் ற ேபா, இப் பப் பட் ட
வகாட் தல் சாத் த ானிடந்  வன் ற என்  மக் க ள்
பயப் பறார்கள் , எனேவ ழ் ப் பயத் ணியா இக் ன்
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றனர். இவ் வாறாக, ேவபத்  தைல ஒவர் நைடைறப் ப
த்த ாவிட் ட ால் , அவர் தம நைடைற அபவத்ைத அ
பவிக் க வெய ம் இல் ைல; ேவ பத்  தல் இல் லாமல் ,
வைன ஆதாயப் பத்த வெயம் இல் ைல. பரித்த ஆவி
யானவர் எவ் வா ரிைய ெசய் ன்றார்? ெபால் லாத ஆவிகள்
எவ் வா ரிைய ெசய் ன்றன? மனிதனின் மனவிப் பத்
ந்  வற என்ன? பரித்த ஆவியானவரின் வகாட் த
 ம் அ£ட் த ம் இந்  பிறக்  ற என்ன? மனித
க்ள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயின் மாரிகைள நீ
ரிந்  ெகாண் டால் , பின்  உன் அன் றாட வாழ் க்ைகயி ம் ,
உன் நைடைற அபவங் களின் ேபாம் , உன் அைவ வளர்த்
க் ெகாள் ளம் , வித்யாசங் கைள அந் ெகாள் ம் ம் ;
நீ ேதவைன அந்  ெகாள் வாய் , உன்னால் சாத்தாைனப் ரிந்
ெகாள் ளம் அவைனப் பத்த யம் ம் ; உன் ழ் ப் ப
தேலா அல் ல நாட் டத்ேலா நீ ழப் பமைடய மாட் டாய் ,
மற்ம் உன் ந்தைனகள் ெதளிவான நிைலயில் , பரித்த ஆவி
யானவரின் ரிையக்க் ழ் ப்பற ஒவனாக நீ இப் பாய் .
ெசயல் றடன் வகாட் த ம் , ேநர்மைறயான அ£ட்
த ேம பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயாக இக்ன் ற.
இ  ஜனங் கைளச் ெசயலற் ற வர்க ளாக இக் க அ மக்  ற
ல் ைல. இ அவர்க க் ஆ தைலக் ெகாண் வற,
அவர்க க் விவாசத்ைதம் மன உையம் தற,
மற்  ம் அவர்க ைள ேதவனால் பரிரணமாக் க ப் பவதற் 
நாட அவர்கக் உதற. பரித்த ஆவியானவர் ரிைய
ெசய்  ம் ேபா, ஜனங் கள் ெசயல் ப் டன் பிரேவக்க க் 
யவர்களாய் இக்ன் றார்கள் ; அவர்கள் ெசயலற்றவர்களாகேவா
அல் ல கட் டாயப் பத்தப் பட் டவர்களாகேவா இப் பல் ைல,
ஆனால் தங் கள் யயற்  யில் ெசயல் பன் றனர். பரித் த
ஆவியானவர் ரிைய ெசய் றேபா, மக்கள் மழ் ச்யாகம்
மனவிப் பத் டம் இக்ன்றனர், அவர்கள் ழ் ப் பம் மன
விப் பத்  ட ம் தங் கைளேய தாழ் த்  வதற்  சந்ேதாஷத் 
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டம் இக்  ன் றனர். அவர்கள் உள் ளாக ேவதைனடம் ,
ெநாங் கக் யவர்களாகம் இந் த ா ம் , ஒத்  ைழக்க த் ¥ர்
மானம் ெகாண்ள் ளனர். அவர்கள் சந்ேதாஷத்  டேன உபத்
ரவப் பன்றார்கள் , அவர்கள் ழ் ப்பயக்யவர்களாய் இக்
ன் றார்கள் , மற்  ம் மனிதனின் மனவிப் பத்னால் கைறப் ப
டாதவர்க ளாம் , மனித ந் த ைனயினால் கைறப் படாதவர்க
ளாம் , மற்  ம் உயாகேவ அவர்கள் மனித இச்ைசகள் மற்
ம் ேநாக் க ங் கள் ஆயவற்  னால் கைறப் படாதவர்க ளாம்
இக் ன்றனர். மக் கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய
அபவிக் ம் ேபா, அவர்கள் விேசஷமாக உள் ளாகப் பரித்
தவான்களாய் இக்ன்றனர். பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய
யினால் ஆட்ெகாள் ளப் பட் ப் பவர்கள் ேதவைடய அன் ைப
ெவளிக்காட்  வாழ் ந்  மற்ம் தங் கள் சேகாதரர்கைளம் சேகா
தரிகைளம் அன்ன் றார்கள் ; ேதவைனப் பிரியப் பத்ம்
விஷயங் களில் அவர்க ள் பிரியமாயிக்  ன் றார்க ள் மற்  ம்
ேதவன் அவக்ற விஷயங் கைள அவர்கம் அவக்ன்
றார்கள் . பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயினால் ெதாடப்
பட் ள் ள மக் க ள் சாதாரண மனிதத் த ன் ைமையப் ெபற்  ள்
ளள் ளனர், மற்  ம் அவர்கள் சத்யத்ைத நிைலயாக நாத்ேத
ன்றார்கள் மற்  ம் மனிதத்தன் ைம உைடயவர்களாய் இக்
ன் றார்க ள் . பரித் த ஆவியானவர் ஜனங் கக்  ள் ரிைய
ெசய்  ம் ேபா, அவர்களின் நிைல ெமன் ேம ம் ேமன் ைமயா
ற, மற் ம் அவர்கைடய மனிதத்தன்ைம ேம ம் ேம ம்
சாதாரணமாற, மற்  ம் அவர்க ளின் ல ஒத்  ைழப் கள்
மயீனமானதாக இந்தா ம் , அவர்களின் ேநாக்கங் கள் சரியா
னைவகளாய் இக்ன் றன, அவர்களின் பிரேவசம் ேநர்மைற
யானதாக உள் ள, அவர்கள் இைட» க்க் காரணமாயிக்க
யற் ெசய் வல் ைல, மற்ம் அவர்கக்ள் ெகாங் ணம்
எம் இப் பல் ைல. பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய இயல்
பான மற்  ம் உண்ைமயான, பரித்த ஆவியானவர் மனித
னின் இயல் பான வாழ் க்ைகச் சட் ட ங் களின்ப மனிதக்ள்
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ரிைய ெசய் றார், மற்  ம் சாதாரண ஜனங் களின் உண்ைம
யான நாட் டத்ற்  ஏற் ப அவர் ஜனங் கக் அ£ட் தைல
ம் வகாட் தைலம் ெசயல் பத்  ன் றார். பரித்த ஆவி
யானவர் மக்களிைடேய ரிைய ெசய் ம் ேபா, சாதாரண மக்
களின் ேதைவகக் ஏற் ப அவர்க ைள வநடத்  அ£ட்
ன்றார். அவர்கைடய ேதைவகக் ஏற்றவைகயில் அவர்
கக் அவர் வழங் ன் றார், மற்  ம் அவர்கள் எல் ைற
பன் றார்கேளா அ ம் , அவர்களின் ைறகளின் ப
ேயம் அவர் ேநர்ம ைறயாக அவர்க ைள வநடத்  அவர்க
க் அ£ட் ன்றார். நிஜ வாழ் வில் மக்கக் அ£ட் 
வம் வநடத் வேம பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயாக
உள் ள; அவர்கள் தங் களின் நிஜவாழ் வில் ேதவைடய வார்த்
ைதகைள அபவித்தால் மாத்ரேம அவர்கள் பரித்த ஆவியா
னவரின் ரிையையக் காணக்  யவர்க ளாய் இப் பார்க ள் .
ஜனங் கள் தங் களின் அன் றாட வாழ் க்ைகயில் , ஒ ேநர்ம ைற
யான நிைலயில் இக் ன் றார்கள் என்றால் , மற்  ம் அவர்கள்
ஆவிக்ரிய வைகயில் ஒ சாதாரண வாழ் க்ைகையக் ெகாண்
க்ன்றார்கள் என்றால் , அவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையயினால் ஆட்ெகாள் ளப் பட்  இக்ன் றார்கள் . அத்தைகய
நிைலயில் , அவர்கள் ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் த்  க்
க் ம் ேபா, அவர்கள் விவாசம் ெகாண்க்ன் றார்கள் ;
அவர்கள் ெஜபிக்ம் ேபா, அவர்கள் ஏவப் பன் றார்கள் ; அவர்
கள் ஏதாவ லவற்ற் எராக வம் ேபா, அவர்கள் ெசய
லற் ற வர்க ளாக இப் பல் ைல; விஷயங் கள் நடக்  ம் ேபா,
அவற் ல் அவர்கள் கற் க்ெகாள் ம் பயாகத் ேதவன் அவர்க
ளிடத்ல் ேகட் க்ெகாள் ம் பாடங் கைள அவ் விஷயங் கக்
ள் அவர்கள் காணக்யவர்களாய் இக்ன் றனர். அவர்கள்
ெசயலற் ற வர்க ளாகேவா அல் ல பலவீன மானவர்க ளாகேவா
இப் பல் ைல, அவர்கள் உண்ைமயான ரமங் கைளக் ெகாண்
ந்தா ம் , ேதவைடய ஏற்பாகள் யாவற்ற்ம் ழ் ப்பய
அவர்கள் மனவிப் பத்டன் இக்ன் றார்கள் .
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பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயினால் என் ன பலன்
கள் ைடக்கப் ெபன்றன? நீ மயீனமாயிக்கலாம் , மற்ம்
நீ பத்த வற்  இக்கலாம் , ஆனால் பரித்த ஆவியானவர்
ரிைய ெசய் த ால் , உன் னில் விவாசம் இக் ம் , மற்  ம் நீ
ேதவனிடத்ல் ேபாய அள அன் ர யா என்  எப்
ெபாேம உணவாய் . எவ் வள ெபரிய கஷ் டங் கள் உன்
ன் இப் பிம் அவற்ைறப் ெபாட் பத்தாமல் ஒத் ைழக்க,
நீ மனவிப் பத்  டன் இப் பாய் . காரியங் கள் உனக் வாய் க்
ம் , அைவ ேதவனிடந்  வன்றனவா அல் ல சாத்த ா
னிடந்  வன் றனவா என் ப உனக்த் ெதளிவாக ெதரி
யா, ஆனால் உன் னால் காத்க்க ம் , மற் ம் நீ ெசய
லற்ேறா அல் ல கவனக்ைறவாகேவா இக்க மாட் டாய் . இ
பரித்த ஆவியானவரின் சாதாரணக் ரிையயாக இக்ன் ற.
பரித்த ஆவியானவர் உனக்ள் ளாகக் ரிைய ெசய் ம் ேபா,
நீ இன்ம் உண்ைமயான ரமங் கைள எர்ெகாள் றாய் :
ல ேநரங் களில் நீ கண்ணீர ் ந்  மளவிற்  க் ெகாண் வரப்
பவாய் , மற்ம் ல ேநரங் களில் நீ ெஜயங் ெகாள் ள இயலாத
விஷயங் கள் இக் ம் , ஆனால் இைவ யாம் பரித்த ஆவி
யானவரின் சாதாரணக் ரிையயின் ஒ கட் ட மாக மட்  ேம
இக் ன் ற. நீ அந் த ச் ரமங் கைள ெஜயங் ெகாள் ளவில் ைல
என்றா ம் , அந் த ேநரத்ல் நீ பலவீனமாகம் , ைறயீகள்
நிைறந் ம் இந்தேபா ம் , பின் னர் நீ  விவாசத் டன்
ேதவைன இன்னம் அன் ரக்ம் . உன் ெசயலற்ற தன் ைம,
சாதாரண அபவங் கைளப் ெபவந்  உன்ைனத் தைட
ெசய் ய யா, மற்  ம் பிறர் என் ன ெசால் ன் றார்க ள் ,
மற்  ம் பிறர் உன் ைன எவ் வா தாக் ன் றார்கள் என் பைதப்
ெபாட் ப த்த ாமல் , நீ இன் ம் ேதவைன அன் ரக் ம் .
ெஜபத்  ன் ேபா, நீ எப் ெபாேம, கடந் த காலத்  ல் ேதவ
க் அகமாய் க் கடன் பட் ந் த தாக உணறாய் , மற்  ம்
இேபான்ற விஷயங் கைள ¡ண்ம் எர்ெகாள் ம் ேபாெதல்
லாம் ேதவைனத் ப் ப் பத்தம் , மாம் சத்ைதக் ைகவிடம்
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நீ ¥ர்ம ானம் ெசய்  றாய் . பரித் த ஆவியானவரின் ரிைய
உனக்ள் இக்ன் ற என் பைத இந்த ெபலன் காண்பிக்ற.
இ பரித் த ஆவியானவரின் ரிையயிைடய இயல் பான
நிைலயாக உள் ள.
சாத் த ானிடந்  வம் ரிைய என் ன? சாத் த ானிட
ந்  வம் ரிையயில் , ஜனங் கக்ள் ளாக இக் ம் தரிச
னங் கள் ெதளிவற் ற ைவ; ஜனங் கள் சாதாரண மனிதத் தன் ைம
அற் றவர்களாய் இக்ன் றார்கள் , அவர்களின் ெசயல் கக்ப்
பின் னால் உள் ள ேநாக்க ங் கள் தவறானைவ, மற்  ம் அவர்கள்
ேதவைன அன் ர விம் பினா ம் , அவர்கக்ள் ளாக எப்
ேபாம் ற் றச்ச ாட் கள் உள் ளன, மற்  ம் இந் த க் ற் றச்ச ாட்
கம் எண்ணங் கம் அவர்கக்ள் நிைலயான க் ட்
ற்  க் காரணமான் றன, அவர்களின் வாழ் க்ைகயின் வளர்ச ்
க் ரணாக நின், அவர்கள் சாதாரண நிைலயில் ேதவக்
ன் பாக வவைதத் தக்  ன் றன. அதாவ , சாத் த ானின்
ரிைய ஜனங் கக் ள் ெசய் ய ப் பட் டடன் , அவர்க ைடய
இதயங் கள் ேதவ க் ன் பாக சமாதானத்  டன் இக் க
யா. அப் பப் பட் ட ஜனங் கள் தங் கைள என் ன ெசய் வ
ெதன் அயாக்  ன்றார்கள் —ஜனங் கள் ஒன் வைதக்
காªம் ேபா, அவர்க ள் றம் பாக ஓப் ேபாக விம் ன்
றார்கள் , மற் ம் பிறர் ெஜபிக்ம் ேபா அவர்கள் தங் கள் கண்
கைள ¤ட இயலாதவர்களாக இக்  ன் றார்கள் . ெபால் லாத
ஆவிகளின் ரிைய மஷக்ம் ேதவக்ம் இைடயிலான
இயல் பான உறைவச் ேசதப் பத்  ற, மற்  ம் ஜனங் களின்
ந்ைதய தரிசனங் கைள அல் ல அவர்களின் ந்ைதய வாழ் க்
ைகப் பிரேவசப் பாைதையச் ர்ைலக்ற; அவர்கைடய
இதயங் களில் அவர்கள் ஒேபாம் ேதவனிடத்ல் ட் ச்
ேசர இயலா, ேம ம் அவர்கக் இைட»  விைளவிக்
ம் மற்  ம் அவர்கைளத் ணற ைவக் ம் விஷயங் கள் எப்
ேபாம் நடக்ன் றன. அவர்கைடய இதயங் கள் சமாதானத்
ைதக் கண்டய இயலா, மற்  ம் ேதவனிடத்ல் அன் க் ர
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எந்தப் பலம் இன்  மற்ம் அவர்களின் ஆவிகள் ¤ழ் ம் ப
அவர்கள் விடப் பன் றார்கள் . இப் பப் பட் டைவ சாத்தானின்
ரிையயிைடய ெவளிப் பாகளாக இக்  ன் றன. சாத் த ா
னின் ரிையயிைடய ெவளிப் பாகள் : உன் ைடய தைரயில்
நின் சாட் யாக நிற்க யாத்தல் , நீ ேதவக் ன் பாக
தவ ெசய் றவனாகம் , ேதவக் உண்ைமயற் றவனாகம்
ஆதல் . சாத்தான் தைலயிம் ேபா, உனக்ள் ளாக ேதவைன
ேநாக்யிக்ம் அன்  மற் ம் பற்  ைய நீ இழக்ன் றாய் ,
ேதவடனான சாதாரண உற அகற் ற ப் பட் டவனான்றாய் ,
நீ சத்யத்ைதேயா அல் ல உன ேமம் பாட் ைடேயா பின் ெதா
டர்வ ல் ைல; நீ பின் வாங் ன் றாய் மற்  ம் ெசயலற் ற வனா
ன்றாய் , நீ உன் ைனச் ராட் ன் றாய் , பாவம் பரத க்
இலவச ஆைகைய நீ தன் றாய் மற் ம் பாவத்ைதப் பற் 
ெவ ப்  நிைறந்  இக்  றல் ைல; ேம ம் , சாத் த ானின்
க் உன்ைனக் கைரக்ன்ற; இ உனக்ள் ேதவனின்
ெதாைக மைறயக் காரணமாற மற்ம் நீ ேதவைனப் பற்
ைறறம் அவைர எர்க் கம் ைவத்  , ேதவனிடத்ல் நீ
ேகள் வி ேகட் ம் ப உன் ைன வநடத் ன் ற; நீ ேதவைனக்
ைகவிட் விம் ஆபத் ம் ட இக்ன் ற. இைவயாம் சாத்
தானிடந்  வன் றன.
உன் அன் றாட வாழ் க்ைகயில் உனக்  ச் ல விஷயங் கள்
நடக்ம் ேபா, அ பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயிந் 
வந்ததா அல் ல சாத்தானின் ரிையயிந்  வந்ததா என் பைத
நீ எவ் வா ேவபத்த ேவண்ம் ? ஜனங் களின் நிைலைமகள்
இயல் பானதாக இக்ம் ேபா, அவர்களின் ஆவிக்ரிய வாழ்
ம் அவர்களின் மாம் சப் பிரகாரமான வாழ் ம் இயல் பானைவ
களாக இக்ன் றன மற்  ம் அவர்களின் பத்த  இயல் பா
னதாம் ைறயானதாம் இக்ன்ற. அவர்கள் இந்த நிைல
யில் இக்  ம் ேபா, அவர்க ள் அ பவிப் ப  மற்  ம் தங் க
க் ள் ெதரிந்  ெகாள் வ  எைவேயா அைவ ெபாவாகப்
பரித்த ஆவியினவரால் ெதாடப் பட் த்தல் இந்  வந் த
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தாகக் றப் படம் (மனனால் அம் றன் கள் ெகாண்
த்தல் அல் ல ேதவைடய வார்தை
் தகைள அவர்கள் த்
மற்  ம் க்  ம் ேபா ல எளிய அ ெகாண் த் த ல் ,
அல் ல ல விஷயங் களில் உண்ைமநிைறந்தவர்களாயிப் ப ,
அல் ல ல விஷயங் களில் ேதவைன அன் வதற்ப் பலம்
ெகாண்ப் ப—இைவ யாைவம் பரித்த ஆவியானவரிட
ந்  வன் றன). மஷக்ள் பரித்த ஆவியானவரின்
ரிைய விேசஷமாகச் சாதாரணமானதாய் இக்ன்ற; ம
ஷன் அைத உணர யாமல் இக்றான் , அ உண்ைமயில்
பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயாக இந்தா ம் , அ ம
ஷன் ¤லமாக வவதாகேவ ேதான் ற. அன் றாட வாழ் க்
ைகயில் , பரித்த ஆவியானவர் ெபரியதாகம் யதாகம்
ஒவ் ெவாவக்ள் ளாகம் ரிைய ெசய் றார், மற்  ம் இந்
தக் ரிையயின் அள மட் ேம மாபவதாக உள் ள. ஜனங்
களில் லர் நல் ல றைமடன் இக்  ன் றார்க ள் , அவர்க ள்
விஷயங் கைள விைரவாக ரிந்  ெகாள் ன் றார்க ள் , பரித் த
ஆவியானவரின் அ£ட் தல் அவர்க க் ள் விேசஷமாகப்
ெபரிதாயிக்ன் ற. அேதேவைளயில் , லர் ைறவான ற
ைமடன் இக்ன்றார்கள் , அவர்கக் விஷயங் கைளப் ரிந்
ெகாள் ள அக ேநரம் ஆற, ஆனா ம் பரித்த ஆவியா
னவர் அவர்கைள உள் ளாகத் ெதான்றார் மற்ம் அவர்கம்
டத் ேதவக் உண்ைமத்தன் ைமடன் இப் பைத அைடயக்
யவர்க ள் ஆன் றனர்— ேதவைனத் ேதன் ற எல் லாக்
ள் ம் பரித்த ஆவியானவர் ரிைய ெசய் ன் றார். அன் றாட
வாழ் கை
் கயில் , மக்கள் ேதவைன எர்கக
் ாமல் அல் ல அவக்
எராகக் கலகம் ெசய் ய ாமல் இக் ம் ேபா, ேதவைடய
நிர்வாகத்ற் ரணான காரியங் கைளச் ெசய் யாமல் இக்ம்
ேபா, மற்ம் ேதவைடய ரிையயில் தைலயிடாமல் இக்
ம் ேபா, அவர்கள் ஒவ் ெவாவக்ள் ளாகம் ேதவைடய
ஆவியானவர் அகமாகேவா அல் ல ைறவாகேவா ரிைய
ெசய்  ன் றார்; அவர்கைள அவர் ெதாட்  , அவர்கக் அ
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£ட்  , அவர்கக் விவாசத்ைதத் தன் றார், அவர்கக்
ெபலன் தன் றார், ேசாம் ேபயாகேவா அல் ல மாம் சத்
ன் சந்ேதாஷங் கைள இச்க்ன்றவர்களாகேவா இராமல் , சத்
யத்ைதக் கைடபிக் க மனவிப் பம் ெகாண்டவர்களாகம் ,
ேதவ ைடய வார்தை
் தகக் க ாக ஏங் யிப் பவர்க ளாகம்
இக் ம் நிைலக்ள் ெசயல் ைனப் டன் பிரேவப் பதற் 
அவர்கைள இயக்ன் றார். இந்தக் ரிைய யாைவம் பரித்த
ஆவியானவரிடந்  வற.
ஜனங் களின் நிைல சாதாரணமானதாக இல் லாதேபா,
அவர்க ள் பரித் த ஆவியானவரால் ைகவிடப் பன் றார்க ள் ;
அவர்க ைடய மனல் அவர்க ள் ைறம் வாய் ப் ள் ள
வர்களாய் இக்ன் றனர், அவர்கைடய ேநாக்க ங் கள் தவறா
னைவகளாக இக்ன்றன, அவர்கள் ேசாம் ேபகளாக இக்
ன் றார்க ள் , அவர்க ள் மாம் ச இச்ைசக்  இடம் ெகாக்  ன்
றார்கள் , அவர்கைடய இதயங் கள் சத்யத்ற்  எராகக்
கலகம் ெசய் ன்றன. இைவ யாம் சாத்தானிடந்  வன்
றன. ஜனங் களின் நிைலைமகள் சாதாரணமானைவயாக இரா
தேபா, அவர்க ள் உட் றம் இளாயிக் ம் ேபா, மற்  ம்
அவர்கள் தங் களின் சாதாரண அைவ இழந்  க் றேபா,
பரித்த ஆவியானவரால் ைகவிடப் பட் , ேதவைனத் தங் கக்
ள் உணர யாதவர்களாய் இக்ன் றனர், சாத்தான் அவர்
கக்  ள் ரிைய ெசய் ம் ேபா, இ தான் நடக்  ன் ற.
ஜனங் கள் எப் ெபாேம தங் கக்ள் பலம் ெகாண்டவர்க
ளாகம் , எப் ெபாம் ேதவைன அன் பவர்க ளாகம்
இந்தால் , ெபாவாக, அவர்கக் காரியங் கள் நடக்ம் ேபா,
அந் த காரியங் கள் பரித்த ஆவியானவரிடத்ந்  வன்
றன, அவர்கள் யாைரச் சந்த்தா ம் , சந்ப்  என் ப ேதவ
ைடய ஏற் ப ாகளின் விைளவாக உள் ள. அதாவ  நீ ஒ
சாதாரணமான நிைலயில் இக்ம் ேபா, நீ பரித்த ஆவியா
னவரின் மாெபம் ரிையக்ள் ளாக இக்ம் ேபா, சாத்தான்
உன்ைன அைசப் ப சாத்யல் ைல. இதன் அப் பைடயில் ,
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எல் லாம் பரித்த ஆவியானவரிடத்ந்  வற என் 
ற ம் , நீ தவறான எண்ணங் கள் ெகாண் ந் த ா ம் ,
உன்னால் அவற் ைறத் றக்க ற, மற்  ம் நீ அவற் ைறப்
பின் பற்  வல் ைல. இைவ அைனத்  ம் பரித்த ஆவியானவ
ரின் ரிையயிந்  வற. சாத்தான் தைலயின் ற ©ழ்
நிைலகள் யாைவ? உன் நிைலைமகள் இயல் பானைவயாக
இராதேபா, நீ ேதவனால் ெதாடப் பட்  ராதேபா மற்  ம் நீ
ேதவ ைடய ரிைய இல் லாமல் இக்  ம் ேபா, நீ உட் 
றத்  ல் வறண் , தரிசாக இக்  ம் ேபா, நீ ேதவனிடத்  ல்
ெஜபித் ஆனால் ஒன் ைறம் ெபற்க்ெகாள் ளாதேபா, மற்ம்
நீ ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் த்  ம் த்  ம் அ£ட்
டப் பட் ராதேபா அல் ல ஒளி»ட் டப் பட் ராதேபா, உனக்
ள் ரிைய ெசய் வ  சாத்தாக்ச் லபமாய் இக்ன் ற.
ேவ வார்தை
் தகளில் வெதன் றால் , நீ பரித்த ஆவியான
வரால் ைகவிடப் பட்  , நீ ேதவைன உணர யாமல் இக்
ம் ேபா, சாத் த ானின் ேசாதைனயிந்  வம் பல விஷ
யங் கள் உனக் நடக்  ன் றன. பரித் த ஆவியானவர் ரிைய
ெசய் வ  ேபாலேவ, சாத்த ாம் எல் லா ேநரத் ம் ரிைய
ெசய் ெகாண்க்ன் றான். பரித்த ஆவியானவர் மனிதனின்
உட் றத்ைதத் ெதாறார், அேத ேநரத்ல் சாத்தான் மனிதக்
ள் தைலயிறான் . இப் பிம் , பரித்த ஆவியானவரின்
ரிைய தைலயாய இடத்ைதப் பிக்  ன் ற, மற்  ம் ஜனங்
களில் சாதாரண நிைலைமகள் யாக் உள் ளனேவா, அவர்கள்
ெஜயங் ெகாள் ளக்ம் ; இ சாத்த ானின் ரிையயின் ¡ பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிையயின் ெவற் யாக இக்ன் ற.
பரித் த ஆவியானவர் ரிைய ெசய் ைகயில் , ஜனங் கக் ள்
ர்ேகடான மனநிைல ஒன்  இன்னம் நிலன் ற. ஆயி
ம் , பரித் த ஆவியானவரின் ரிையயின் ேபா, ஜனங் கள்
தங் கைடய கலகம் பண்ªம் தன்ைம, ேநாக் க ங் கள் மற்  ம்
ஒக்கக்ேக ஆயவற் ைறக் கண்டதல் லபமாக இக்ன்
ற. அதன் பின் தான் ஜனங் கள் வத் த ப் பன் றார்க ள் மற்
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ம் மனந்  ம் வதற் க ான விப் பத்  ல் வளன் றார்க ள் .
அவ் விதமாகேவ, அவர்க ளின் கலகமான மற்  ம் ர்ேகடான
மனநிைலகள் ேதவைடய ரிையக்ள் ளிந்  றம் ேப பப்
பயாகத் தள் ளப் பன்றன. பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய
விேசஷமாகச் சாதாரணமானதாக இக்  ன் ற; அவர் மக் க
க்ள் ளாகக் ரிைய ெசய் ைகயில் , அவர்கள் இன்னம் ெதால்
ைலகைளக் ெகாண்க்ன் றார்கள் , அவர்கள் இன் ம் அ
ன் றார்க ள் , அவர்க ள் இன் னம் பாகைள அ பவிக்  ன்
றார்கள் , அவர்கள் இன்ம் பலவீனமாக இக்ன் றார்கள் மற்
ம் அவர்கக் இன் ம் ெதளிவாகத் ெதரியவில் ைல, இப்
பிம் இந் த நிைலயில் அவர்கள் பின் வாங் ப் ேபாகாமல் தங்
கைளத் தாங் கேள தக்க ற, மற்ம் அவர்களால் ேதவைன
அன் ர ற, அவர்கள் அ யரம் அைடந் ந் த ா
ம் , அவர்கள் இன் ம் ேதவைனத் க்கயவர்களாக இக்
ன்றனர்; பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய விேசஷமாகச் சாதா
ரணமானதாக இக்ன் ற, தள ட இயற் ைகக் அப்
பாற் ப ட் ட  அல் ல. பரித் த ஆவியானவர் ரிையெசய் யத்
ெதாடங் யடன் , ஜனங் களின் நிைலயில் மாற் ற ங் கள் ஏற் ப 
ன்றன மற் ம் அவர்கக்க் கணிசமான விஷயங் கள் அகற்
றப் பன்றன என்  ஜனங் களில் ெபம் பான் ைமயானவர்கள்
நம் ன் றார்க ள் . இத் த ைகய நம் பிக்ைககள் தவறானைவயாக
இக்  ன் றன. பரித் த ஆவியானவர் மஷக்  ள் ளாகக்
ரிைய ெசய்  ம் ேபா, மஷனின் ெசயலற் ற விஷயங் கள்
இன் ம் அவக்ள் இக்ன் றன, அவைடய வளர்ச
் ம்
அப் பேய இக்ன்ற, ஆனால் அவன் பரித்த ஆவியான
வரின் அ£ட் தைலம் ஒளி»ட் தைலம் ெபன் றான் ,
எனேவ அவன நிைல அகம் ெசயல் ப்  உைடயதான்
ற, அவக்ள் ளாக இக்ன் ற நிைலைமகள் சாதாரணமா
ன்றன, மற்  ம் அவன் விைரவாக மாற் ற ம் அைடன்றான் .
ஜனங் களின் உண்ைமயான அபவங் களில் , அவர்கள் தன்
ைமயாகப் பரித் த ஆவியானவர் அல் ல சாத் த ானின் ரி
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ையைய அபவிக்றார்கள் , மற் ம் அவர்களால் இந்த நிைல
கைளப் ரிந்  ெகாள் ள யாவிட் டால் , ேவபத்ப் பார்கக
்
யாவிட் டால் , பின்  உண்ைமயான அபவங் களில் ·ைழ
வ ேகள் விக்ப் றம் பானதாக இக்ன் ற, மனநிைலயில்
ஏற் பம் மாற் றங் கள் எம் வதற்ல் ைல. இப் பப் பட் ட
விஷயங் களின் ¤லமாக காணக்யவர்களாய் இத்தேல ேதவ
ைடய் ரிையைய அபவிக்ம் றேகாலாக இக்ன் ற;
இவ் வா, இைத அபவித்தல் அவர்கக்ச் லபமானதாக
இக்ம் .
பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய ேநர்மைறயான ன் ேனற்
றமாம் , அேதசமயம் சாத் த ானின் ரிைய பின் வாங் தல் ,
எர்மைறக்ணம் , கலகம் பண்ªம் தன் ைம, ேதவக் விேரா
தமாக எர்த்  நிற்ப , ேதவன் ¡தான விவாசத்ைத இழத்தல் ,
ர்த்தைனகைளப் பாடக்  ட மனவிப் பல் லாத்தல் , மற்
ம் ஒவர் தன் கடைமைய நிகழ் த்  வதற்  கம் பலவீ
னமாக இத்தல் ஆயைவயாக இக்ன்ற. பரித்த ஆவி
யானவரின் அ£ட் டல் இந்  ெவளிப் பம் ஒவ் ெவா
விஷயம் கம் இயற்ைகயானதாய் இக்ன் ற; இ உன்
¡ வந்  ணிக்கப் பவல் ைல. நீ அைதப் பின் பற்னால் ,
நீ சமாதானம் ெபற் ப் பாய் ; நீ அவ் வா ெசய் ய ாவிட் ட ால் ,
பிற்பா நீ கந் ெகாள் ளப் பவாய் . பரித்த ஆவியானவரின்
அ£ட் த டன் , நீ ெசய்  ம் எம் இைட»  ெசய் ய ப் ப
டேவா அல் ல கட் டாயப் பத்தப் படேவா மாட் டா; நீ வி
விக்க ப் பவாய் , உன் ெசயல் களில் பயிற்  ெபற ஒ பாைத
இக் ம் , மற்  ம் நீ எந் த க் கட்  ப் பாகக் ம் ஆளாகமாட்
டாய் , ஆனால் ேதவைடய த்த த்ன்ப ெசயல் படக் 
யவனாய் இப் பாய் . சாத்தானின் ரிையயான நீ பல விஷ
யங் களில் க்டக் காரணமான் ற; இ உன்ைன ெஜபிக்க
மனவிப் பம் அற் ற வனாக்  ற, ேதவ ைடய வார்தை
் தக
ைளப் க் க ம் பானம் பண்ணம் உன் ைன கம் ேசாம்
ேபயாக் ன்ற, மற்  ம் சைப வாழ் ைவ வாழ மனவிப்
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பம் அற்றவனாக்ன் ற, மற் ம் ஆவிக்ரிய வாழ் விந் 
உன் ைன அந் ந ியப் பத் ன் ற. பரித் த ஆவியானவரின்
ரிைய உன் அன் றாட வாழ் க்ைகயில் க் வல் ைல மற்
ம் உன் சாதாரண ஆவிக்ரிய வாழ் வில் க்வல் ைல.
நீ பல விஷயங் கைள அைவ நிகம் ேவைளயில் பத்த ய
இயலாக்ன்றாய் , ஆயிம் ல நாட் கக்ப் பின் , உன்
இதயம் ந்த பிரகாசமாகம் உன் மனம் ந்த ெதளிவா
கம் ஆன் ற. ஆவியானவரின் விஷயங் கைளப் பற்  நீ
ெகாஞ் சம் உணர்ந்ததைலக் ெகாண்க்ன் றாய் , மற்ம் ஓர்
எண்ணம் ேதவனிடத்ந்தா அல் ல சாத்தானிடத்ந்தா,
எவரிடந்  வந் ள் ள என்பைத நீ ெமவாகப் பத்தய
ம் . உன் ைனச் ல விஷயங் கள் ெதளிவாகேவ ேதவைன
எர்க் கம் மற்  ம் ேதவ க் எராகக் கலகம் ெசய் ய ம்
ைவக் ன்றன, அல் ல ேதவைடய வார்தை
் தகைளக் கைட
பிப் பல் இந்  உன் ைனத் தக்ன்றன; இந்த விஷயங் கள்
யாம் சாத் த ானிடந்  வன் றன. ல விஷயங் கள்
ெவளிப் பைடயானைவகளாய் இப் பல் ைல, மற்  ம் அைவ
என்னெவன் இந் த ேநரத்  ல் உன் னால் ெசால் ல யா;
பின் னர், நீ அவற் ன் ெவளிப் பாகைளக் காணலாம் , மற்  ம்
அதன்பின்னர் பத் ணதைலச் ெசயல் பத்தலாம் . எந்த விஷ
யங் கள் சாத்தானிடந்  வன்றன மற் ம் எைவ பரித்த
ஆவியானவரால் ஆைணயிடப் பன் றன என் பைத நீ ெதளி
வாகப் பத் ணர ந்தால் , அதன் பின் நீ அவ் வள லப
மாய் உன் அபவங் களில் வதவச் ெசல் ம் ப வநடத்
தப் பட மாட் டாய் . ல ேநரங் களில் , உன் நிைல நன் றாக
இராதேபா, அதன் பின்  நீ உன்ைனச் ெசயல் ப் பற்ற நிைல
யில் இந்  ெவளிேய ெகாண்வம் ப் பிட் ட ந் தைன
கைளக் ெகாண்ப் பாய் . உன் நிைல சாதகமற்றதாக இக்ம்
ேபா ட, உன் ல எண்ணங் கள் பரித்த ஆவியானவரிடத்
ந்  வரக்ம் என்பைத இ காண்பிக்ற. நீ ெசயல்
ப் பற் றவனாக இக்ம் ேபா, உன் எண்ணங் கள் அைனத்
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ம் சாத்தானால் அப் பப் பன்றன; அ உண்ைமயாக இந்
தால் , நீ எப் ேபா ஒ ேநர்மைறயான நிைலக் மாற ம் ?
ஒ ப் பிட் ட காலத்ற் ெசயல் ப் பற்ற நிைலயில் இந்
ததால் , உன்ைனப் பரிரணப் பத்த ப் பரித்த ஆவியானவர்
ஒ வாய் ப்ைபக் ெகாக் றார்; அவர் உன் ைனத் ெதான்
றார் மற்  ம் உன் ைனச் ெசயல் ப் பற் ற நிைலயில் இந் 
ெவளிக்ெகாண் வன் றார்.
பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய என் னவாக இக்ன் ற
மற்ம் சாத்தானின் ரிைய என் னவாக இக்ன் ற என் பைத
அந் ெகாள் வனால் , நீ இவற் ைற, உன் அ பவங் களின்
ேபா உன் ெசாந்த நிைலடன் ஒப் பிடம் , மற்ம் இந்த
வயில் உன் அபவங் கடன் ெதாடர்ைடய இன் ம் அ
கமான பல சத்  யங் கள் இக்  ம் . ெகாள் ைகையப் பற்  ய
இந்த சத்யங் கைள ரிந் ெகாண்டனால் , நீ உன உண்ைம
நிைலைய ெவற்ெகாள் ளக் யவனாக இப் பாய் , ஜனங் கள்
மற்  ம் நிகழ் களிைடேய ேவபத்க் காணக்  யவனாக
நீ இப் பாய் , மற்ம் நீ பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையப்
ெபற்  க் ெகாள் வல் இவ் வள யற்  ையச் ெசலவக் க
ேவண்யல் ைல. நிச்சயமாக, இ உன் ேநாக்கங் கள் சரியாக
இப் பதற்  ம் , ேதவதற்  ம் பயிற்  ெசய் வதற்  மான உன்
விப் பத் ைதச் சார்ந் ள் ள. இ  ேபான் ற ெமா—ெகாள்
ைககடன் ெதாடர் ைடய ெமா—உன் அ பவங் களில்
இடம் ெபற ேவண்ம் . இ இல் லாமல் , உன் அபவங் கள் சாத்
தானின் க் மற்ம் மயீனமான அ ஆயவற்னால்
நிைறந்ததாக இக்ம் . பரித்த ஆவியானவர் எவ் வா ரிைய
ெசய்  ன் றார் என் பைத நீ ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல என் றால் ,
உட் பிரேவக்க நீ எவ் வா இக்க ேவண்ம் என் பைதப் ரிந்
ெகாள் ளவில் ைல, சாத்தான் எவ் வா ரிைய ெசய் ன் றான்
என்பைத நீ ரிந் ெகாள் ளவில் ைல என் றால் , நீ எத்  ைவக்
ம் ஒவ் ெவா அயி ம் நீ எவ் வா எச்ச ரிக்ைகயாயிக் க
ேவண்ம் என்பைத நீ ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல. பரித்த ஆவி
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யானவர் எவ் வா ெசயல் பன் றார், சாத் த ான் எவ் வா
ெசயல் பன்றான் என்ற இரண்ைடம் ஜனங் கள் ரிந்ெகாள் ள
ேவண்ம் ; இைவ இரண்ம் ஜனங் கைடய அபவங் களின்
இன்யைமயாத பயாம் .

சத்யத்ைதக்
கைடப் பிக்காதவர்கக்
ஓர் எச்சரிக்ைக
சேகாதரர்க ள் மற்  ம் சேகாதரிகளில் எப் ேபாம் தங் கள்
எர்மைறயான எண்ணங் கைள ெவளிப் பத் பவர்கள் சாத்தா
னின் ேசவகர்கள் , அவர்கள் ச்ச ைபையத் ெதாந் த ர ெசய்
றார்கள் . அத்தைகயவர்கள் ஒ நாள் ெவளிேயற்றப் பட்  அகற்
றப் பட ேவண்ம் . ேதவன் ¡ ஜனங் கள் ைவத்க் ம் வி
வாசத் ல் , ேதவன் ¡ பயபக்  ள் ள இதயம் இல் லாவிட்
டால் , ேதவக் க் ழ் ப் பம் இதயம் அவர்கக் இல்
லாவிட் டால் , அவக் க ாக அவர்க ளால் எந் த க் ரிையம்
ெசய் ய யாமல் ேபாம் என்ப மட் மல் ல, மாறாக அவ
ைடய ரிையையத் ெதாந் த ர ெசய் ப வர்களாகம் மற்  ம்
அவைர எர்ப் பவர்களாகம் மாவிவார்கள் . ேதவன் ¡
விவாசம் ெகாண், ஆனால் அவக்க் ழ் ப் பயாமல் அல்
ல அவைர வணங் காமல் , மாறாக அவைர எர்ப் ப ஒ
விவாக் கப் ெபரிய அவமப் பாம் . விவாகள் அவி
வாகைளப் ேபாலேவ தங் கள் ேபச் ம் நடத் ைதயி ம்
சாதாரணமாகம் கட் ப் பாடற்றவர்களாகம் இந்தால் , அவர்
கள் அவிவாகைள விட ¥யவர்க ள் ; அவர்க ள் பிசாகளின்
பிரநிகள் . ச்ச ைபக்ள் தங் கள் நச் க்க , ¥ங் ைழக்ம்
ேபச்ைச ெவளிப் பத்  பவர்கள் , வதந் கைளப் பரப் றவர்
கள் , விேராதத்ைதத் ண்றவர்கள் , மற்  ம் சேகாதர சேகா
தரிகளிைடேய தனித் த னி க் க ைள உவாக் றவர்க ள் —
அவர்கள் ச்சைபயிந்  ெவளிேயற் றப் பட் க்க ேவண்
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ம் . ஆயிம் இப் ேபா ேதவனின் ரிையயின் ேவபட் ட
கமாக இப் பதால் , இந் த ஜனங் கள் தைடெசய் ய ப் பறார்
கள் , ஏெனன் றால் அவர்கள் ல அகற்  தல் கைள எர்ெகாள்
றார்கள் . சாத்த ானால் ர்ெகக்க ப் பட் ட அைனவக் ம் ர்
ெகட் ட மனநிைலகள் உள் ளன. லக்ச் ர்ெகட் ட மனநிைல
ையத் தவிர ேவெறான் ம் இல் ைல, மற்றவர்கள் ேவபட் டவர்
கள் : அவர்கள் ர்ெகட் ட சாத்தானின் மனநிைலகைளக் ெகாண்
ப் ப  மட் மல் லாமல் , அவர்களின் இயல் ம் கம் ெபால்
லாத . அவர்க ளின் ெசாற் க ம் ெசயல் கம் அவர்க ளின்
ர்ெகட் ட , சாத்த ானின் மனநிைலைய ெவளிப் பத்  ன் றன
என்ப மட் மல் ல; ேம ம் , இந்த ஜனங் கள் உண்ைமயான ¥ய
சாத்தான் களாக இக்ன் றனர். அவர்களின் நடத்ைத ேதவனின்
ரிையயில் இைட»  ெசய் ற மற்ம் ெதாந்தர ெசய் ற,
இ சேகாதர சேகாதரிகள் வக்ள் ·ைழவைத பாக் 
ற, ேம ம் இ  ச்ச ைபயின் சாதாரண வாழ் க்ைகையச்
ேசதப் பத்  ற. விைரவில் , ஆட் த்ேதால் ேபார்த்ய இந் த
ஓநாய் கள் அகற் ற ப் பட ேவண்ம் ; சாத்த ானின் இந் த ேசவகர்
கைள ேநாக்  ஓர் இரக் க மற் ற மனப் பான் ைம, நிராகரிக் ம்
மனப் பான்ைம ஆயைவ பின் பற்றப் பட ேவண்ம் . இ மட்
ேம ேதவனின் பக்கம் நிற்பதாம் , மற்ம் அவ் வா ெசய் யத்
தவயவர்கள் சாத்தாடன் ேசற் ல் ரள் றார்கள் . ேதவைன
உண்ைமயாக விவாக்ற ஜனங் கள் எப் ெபாம் அவைரத்
தங் கள் இதயங் களில் ைவத்க்றார்கள் , மற்  ம் அவர்கள்
எப் ேபாம் ேதவன் ¡ பயபக் ெகாண்க்ம் இதயத்ைத,
ேதவைன ேநக்ம் இதயத்ைத அவர்கக்ள் மக்றார்கள் .
ேதவைன விவாப் பவர்கள் எச்சரிக்ைகடம் விேவகத் ட
ம் காரியங் கைளச் ெசய்ய ேவண்ம் , மற்ம் அவர்கள் ெசய்ம்
அைனத்ம் ேதவனின் ேதைவகக் ஏற்ப இக்க ேவண்ம்
மற்  ம் அவைடய இதயத்ைதத் ப் ப் பத்த க்  யவர்
களாக இக்க ேவண்ம் . அவர்கள் தைலக்கனக்கவர்களாக,
அவர்கள் விம் பியைதச் ெசய் பவர்களாக இக்கக்டா; அ
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பரித் த ணத் ற்  ப் ெபாந் த ா. ஜனங் கள் பித்  ப் பித் 
ஓடக்  டா, எல் லா இடங் களி ம் ஏமாற்  ம் ேபா மற்  ம்
வஞ் க் ம் ேபா ேதவனின் ெகாைய எல் லா இடங் களி ம்
அைசக்கக்டா; இ கம் கலகத்தனமான நடத்ைதயாம் .
ம் பங் கக்  அவர்க க் க ான விகள் உள் ளன, மற்  ம்
நாகக் அவற்  க் க ான சட் டங் கள் உள் ளன—ேம ம் இ
ேதவைடய வீட்ல் க அகமாக இல் ைலயா? தரநிைலகள்
இன்ம் கைமயானைவயாக இல் ைலயா? இன் ம் அக
மான நிர்வ ாக ஆைணகள் இல் ைலயா? ஜனங் கள் அவர்கள்
விம் பியைதச் ெசய்  ம் தந்  ரத்ைதக் ெகாண்க்றார்கள் ,
ஆனால் ேதவனின் நிர்வ ாக ஆைணகைள விப் பப் ப மாற் ற
யா. ேதவன் என்பவர் மஷர்கள் ெசய்  ம் ற் றத்ைதப்
ெபாத் க்ெகாள் ளாத ேதவன் ; அவர் ஜனங் கக் மரணத்ைத
ஏற்பத்ம் ேதவன். இ ஏற்கனேவ ஜனங் கக்த் ெதரியாதா?
ஒவ் ெவா ச்சைபயி ம் ச்சைபக்ச் க்கைல ஏற்ப
த்  ம் அல் ல ேதவனின் ரிையயில் தைலயிம் நபர்கள்
உள் ளனர். அவர்க ள் அைனவம் மாேவடத்  ல் ேதவனின்
வீட்ற்ள் ஊவிய சாத்தான் கள் . அத்தைகய ஜனங் கள் நப்
பல் வல் லவர்கள் : அவர்கள் ந் த பயபக்  டன் , ணிந்
ெகாண் மற்  ம் ெகாஞ்  பசப் ப ிக் ெகாண், ழ் த்த ரமான
நாய் கைளப் ேபால வித்  , தங் கள் ெசாந் த ேநாக் க ங் கைள
அைடய அவர்களின் “அைனத்ைதம் ” அர்ப் பணிக் றார்கள் —
ஆனால் சேகாதர சேகாதரிகக் ன்னால் , அவர்கள் தங் கள்
அங் கமான பக்கத்ைதக் காட் றார்கள் . சத்யத்ைதக் கைடப்
பிப் பவர்கைள அவர்கள் பார்க் ம் ேபா, அவர்கள் அவர்க
ைளத் தாக்  ஒக்  த் தள் றார்க ள் ; தங் கைளவிட வல் ல
ைமயானவர்கைள அவர்கள் காªம் ேபா, அவர்கள் கஸ்
ெசய்  அவர்களிடம் பசப் றார்கள் . அவர்கள் ச்சைபயில்
வரம்  ¡ நடந் ெகாள் றார்கள் . இேபான் ற “உள் Æர் ெகா
ைமக் க ாரர்க ள் ” இ  ேபான் ற “நாய் க்  ட் கள் ” ெபம் பான்
ைமயான ச்ச ைபகளில் உள் ளன என்  றலாம் . அவர்கள்
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ஒன்றாகப் பிசாத்தனமாக ெசயல் பறார், ஒவக்ெகாவர்
கண்ட் டல் கைளம் இரகய சக்ைஞகைளம் அப் 
றார்க ள் , மற்  ம் அவர்க ளில் யாம் சத்  யத் ைதக் கைடப் பி
ப் பல் ைல. யாக்  அக விஷம் இக்  றேதா அவன்
“தைலைமப் பிசா”, க உயர்ந்த ெகளரவத்ைதக் ெகாண்டவன்
அவர்க ைள வநடத்  றான் , அவர்க ளின் ெகாைய உயர
மாகத் க்  ப் பிக்  றான். இந் த ஜனங் கள் ச்ச ைபயின்
வயாகச் ெசல் றார்கள் , தங் கள் எர்ம ைற எண்ணங் கைளப்
பரப் றார்கள் , மரணத்ைதத் ண்றார்கள் , அவர்கள் விம்
பியப ெசயல் பறார்கள் , அவர்கள் விம் வைதச் ெசால்
றார்கள் , அவர்கைளத் தக்க யாம் ணிவல் ைல. அவர்கள்
சாத்தானின் மனநிைலயினால் நிரம் பியிக்றார்கள் . மரணத்ன்
காற் ச்சைபக்ள் ·ைழந்த ம் அவர்கள் ெதாந்தரைவ ஏற்
பத் ன் றனர். சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்ம் ச்சைபக்ள்
உள் ளவர்கள் , தங் கைள ைமயாக ஒப் க்ெகாக்க யா
மல் ெவளிேயற் ற ப் பறார்க ள் , அேத ேநரத்  ல் ச்ச ைப
ையத் ெதாந் தர ெசய்  மரணத்ைதப் பரப் பவர்கள் உள் க்
ள் ெகாந்தளிக்றார்கள் , ேம ம் என்னெவன் றால் , ெபம் பா
லான ஜனங் கள் அவர்க ைளப் பின் பற்  றார்க ள் . இத் த ைகய
ச்ச ைபகள் சந்ேதகன் , சாத் த ானால் ஆளப் பன் றன;
பிசா அவர்க ளின் ராஜா. ச்ச ைபயார்க ள் எந்  தைல
ைமப் பிசாகைள நிராகரிக்காவிட் டால் , அவர்கம் இயில்
அந்  ேபாவார்கள் . இனிேமல் , இேபான் ற ச்சைபகக்
எராக நடவக் ைககள் எக் க ப் பட ேவண் ம் . ெகாஞ் சம்
சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்க க் யவர்கள் அதற் க ாக யற் க்
கவில் ைல என் றால் , அந் த த் ச்ச ைப அகற் ற ப் பம் . ஒ
ச்ச ைபயான சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்க த் தயாராக இல்
லாதவர்கள் எவைரம் , ேதவக்காகச் சாட் யாக நிற்கக்ய
எவைரம் ெகாண்க்கவில் ைல என்றால் , அந்தத் ச்சைப
ற் ம் தனிைமப் பத்தப் பட ேவண்ம் , மற்ம் மற்ற ச்
சைபகடனான அதன் ெதாடர்கள் ண்க்கப் பட ேவண்ம் .
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இ  “ைதக்  ம் மரணம் ” என்  அைழக் க ப் பற; சாத்
தாைன விரட் யப் பதன் அர்த்த ம் இதான் . ஒ ச்ச ைப
யில் பல உள் Æர் ெகாைமக்க ாரர்கள் இந் த ால் , ற்  ம்
ஞானம் இல் லாத “ய ஈக் க ளால் ” அவர்க ள் பின் ெதாடரப்
பவார்கள் , ேம ம் சத்யத்ைதப் பார்த்த பிறம் ட, இந் த
விவாகளின் ட் டம் , இந்த ெகாைமக்காரர்களின் பிைணப்
கைளம் ைகயாதல் கைளம் நிராகரிக்க யாமல் இந்
தால் , பிற அந் த அைனத்  ட் ட ாள் கம் இயில் அகற்
றப் பவார்க ள் . இந் த ச் ய ஈக் க ள் பயங் கரமான எைதம்
ெசய்  ராமல் இக் கலாம் , ஆனால் அைவ இன்ம் வஞ் ப்
பதாய் , நயக் க தாய் மற் ம் மப் பலானதாய் இக்  ம் ,
ேம ம் இ ேபான்ற அைனவம் அகற் ற ப் பவார்கள் . ஒ
வர் ட ¡தக்க மாட் ட ார்! சாத்த ாைனச் ேசர்ந் தவர்கள் சாத்
தானிடம் ம் பிச் ெசல் வார்கள் , அேத சமயம் ேதவக் ச்
ெசாந் த மானவர்கள் நிச்ச யமாக சத்யத்ைதத் ேதச் ெசல் வார்
கள் ; இ அவர்க ளின் இயல் களால் ¥ர்ம ானிக் க ப் பற.
சாத்த ாைனப் பின்பற்  பவர்கள் அைனவம் அந்  ேபாகட்
ம் ! அத்தைகய ஜனங் கக் எந் த ப் பரிதாபம் காட் ட ப் ப
டா. சத்  யத் ைதத் ேதேவாக்  அ  வழங் கப் படட் ம் ,
மற்ம் அவர்கள் ேதவனின் வார்தை
் தயில் தங் கள் இதயங் கள்
நிைறம் அளவிற்  மழ் ச்ையப் ெபவார்கள் . ேதவன் நீ 
ள் ளவர்; அவர் யாக்ம் ஒதைலபட் சமாக இக்கமாட் டார்.
நீ ஒ பிசா என்றால் , உன் னால் சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்க
இயலா; நீ சத்யத்ைதத் ேதம் ஒவன் என் றால் , நீ சாத்தா
னால் ைறபிக்கப் பட மாட் டாய் என் ப உ. இ எல் லா
சந்ேதகங் கக்ம் அப் பாற்பட் ட .
ன் ேனற் ற த்  ற் க ாகப் பாபடாத ஜனங் கள் எப் ேபாம்
மற் றவர்கள் தங் கைளப் ேபாலேவ எர்மைறயாகம் சப் த்
தன்ைமயற் ற வர்களாகம் இக் க ேவண்ெமன்  விம் 
றார்கள் . சத்யத்ைதக் கைடப் பிக் க ாதவர்கள் கைடப் பிப் ப
வர்க ைளப் பார்த்  ெபாறாைமப் பறார்க ள் , மற்  ம் ழப்
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பமாகம் , விேவகமற் ம் இப் பவர்கைள எப் ேபாம் ஏமாற் ற
யற்க்றார்கள் . இந்த ஜனங் கள் நிர்ப்பந்க்ம் இந்த விஷ
யங் கள் உன்ைனச் ரயச் ெசய் , ழ் ேநாக் வக்கச் ெசய் ,
அசாதாரண நிைலைய உவாக், இள் நிைறந்க்கச் ெசய்
ம் . அைவ உன்ைன ேதவனிடந்  விலக், மாம் சத்ைதப்
ேபாற்  , உன்ைன ஈபடச் ெசய்  ம் . சத்  யத்ைத ேநக் க ாத,
எப் ேபாம் ேதவன் ¡ ஈபாடற்  இக் ம் ஜனங் கள் ய
விப் ணர்ைவக் ெகாண்க்க மாட் டார்கள் , அத்தைகய ஜனங்
களின் மனநிைல மற் ற வர்கைள பாவங் கைளச் ெசய் வ தற்  ம்
ேதவைன எர்த்  நிற்பதற்ம் ண்ற. அவர்கள் சத்யத்
ைதக் கைடப் பிப் பல் ைல, மற்றவர்கைளம் அைதக் கைடப்
பிக் க அ மப் பல் ைல. அவர்க ள் பாவத் ைத ஆதரிக் 
றார்கள் , தங் கள் ¡ ெவப் ைபக் ெகாண்க்க மாட் டார்கள் .
அவர்கக்த் தங் கைளேய ெதரியா, மற்றவர்கள் தங் கைளத்
தாங் கேள ெதரிந்  ெகாள் வைதத் தக்றார்கள் ; மற்றவர்கம்
சத்  யத்ைத விம் வைத அவர்க ள் தக்  றார்க ள் . ஏமாற் 
ேவாரால் ஒளிையக் காண யா. தங் கைளத்தாங் கேள அ
யாதவர்கள் இளில் விறார்கள் , அவர்கக்ச் சத்யத்ைதப்
பற் ெதளிவாகத் ெதரியா, மற்ம் ேதவனிடந்  ேம ம்
ேம ம் ெதாைலவில் ேபாறார்க ள் . அவர்க ள் சத்  யத்ைதக்
கைடப் பிப் பல் ைல, மற் ற வர்கைள சத்யத்ைதக் கைடப் பி
க்கவிடாமல் தக்றார்கள் , அந் த ட் ட ாள் கள் அைனவைர
ம் அவர்கள் ன் ெகாண் வறார்கள் . அவர்கள் ேதவைன
விவாக்றார்கள் என் ெசால் வைத விட, அவர்கள் தங் கள்
ன்ேனார்கைள விவாக்றார்கள் , அல் ல அவர்கள் விவா
ப் ப அவர்களின் இதயத்ல் உள் ள விக் ரகங் கைள என் 
ெசால் வ றந்ததாக இக்ம் . ேதவைனப் பின் பற் வதாகக்
ம் ஜனங் கள் கண்கைளத் றந் , அவர்கள் யாைர விவா
க்றார்கள் என்பைதத் ல் யமாகப் பார்ப்பதற் ெதளிவாக
ஆராய் ந்  பார்ப் ப  றந் த : நீ நிஜமாக ேதவைன விவா
க்றாயா அல் ல சாத்தாைனயா? நீ விவாப் ப  ேதவைன
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அல் ல, ஆனால் உன ெசாந்த விக்ரகங் கைள என் உனக்த்
ெதரிந்தால் , நீ ஒ விவா என்  க்ெகாள் ளாமல் இப்
ப  நல் ல. நீ உண்ைமயில் யாைர விவாக் றாய் என் 
உனக்  த் ெதரியவில் ைல என் றால் , பிற, ¡ண் ம் , நீ ஒ
விவா என் க்ெகாள் ளாமல் இப் ப  நல் ல. அப் பச்
ெசால் வ ேதவஷணமாக இக்ம் ! ேதவைன விவாக்க
யாம் உன்ைனக் கட் டாயப் பத் தவில் ைல. நீ ங் கள் என் ைன
விவாக்³ர்கள் என்  ெசால் லா¥ர்கள் ; இேபான் ற ேபச்ைச
நான் ேபாமான அளவிற் க் ேகட் க்ேறன் , மற் ம் அைத
¡ண்ம் ேகட் க விம் பவில் ைல, ஏெனன் றால் நீ ங் கள் உங் கள்
இதயங் களில் உள் ள விக்ரகங் கைளம் உங் களிைடேய உள் ள
உள் Æர் ெகாைமக்காரர்கைளம் விவாக்³ர்கள் . சத்யத்
ைதக் ேகட் ம் ேபா தங் கள் தைலகைள அைசத், மரணத்ைதப்
பற் ய ேபச்ைசக் ேகட் ம் ேபா பல் ளிப் பவர்கள் , அைனவ
ம் சாத்தானின் சந்தயினர், அவர்கள் தான் அகற்றப் பவார்கள் .
ச்சைபயில் உள் ள பலக்ப் பத்த இல் ைல. ஏமாற்றம்
தம் ஒன்  நிகம் ேபா, அவர்க ள் எர்ப ாராதவிதமாகச்
சாத்தானின் பக்கம் நிற்றார்கள் ; அவர்கள் சாத்தானின் ேசவகர்
கள் என் அைழக்க ப் பட் ட ால் ேகாபப் பறார்கள் . தங் கக்
ப் பத்த இல் ைல என்  ஜனங் கள் னா ம் , அவர்கள்
எப் ேபாம் சத்  யம் இல் லாத பக் க ம் நிற்  றார்க ள் , க்  ய
மான ேநரத்ல் அவர்கள் ஒேபாம் சத்யத்ன் பக்கம் நிற்க
மாட் டார்கள் , அவர்கள் ஒேபாம் எந்  நின் சத்யத்ற்
காக வாவல் ைல. அவர்கக் உண்ைமயிேலேய பத்
த இல் ைலயா? அவர்கள் ஏன் எர்ப ாராதவிதமாகச் சாத்
தானின் பக்கம் நிற்றார்கள் ? சத்யத்ற் ஆதரவாக ேநர்ைம
யான மற்  ம் நியாயமான ஒ வார்தை
் தையக்  ட அவர்கள்
ஏன் ஒேபாம் ெசால் வல் ைல? அவர்களின் தற்காக ழப்
பத்ன் விைளவாக இந்தச் ©ழ் நிைல உண்ைமயிேலேய எந்
ததா? ஜனங் கக்  எவ் வள ைறவான பத் த  உள்
ளேதா, சத்யத்ன் பக் க ம் அவர்களால் அவ் வள ைறவா
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கேவ நிற் க ம் . இ எதைனக் காட் ற? பத்த 
இல் லாதவர்கள் ¥ைமைய ேநக்றார்கள் என் பைத இ காட்
டவில் ைலயா? அவர்கள் சாத்தானின் விவாசமான சந்தயார்
என்  அ காட் டவில் ைலயா? அவர்களால் ஏன் எப் ேபாம்
சாத்தானின் பக்கம் நின்  அதன் ெமாையப் ேபச ற?
அவர்களின் ஒவ் ெவா வார்தை
் தம் ெசய ம் , அவர்களின் க
பாவங் கள் என அைனத் ம் அவர்கள் சத்யத்ைத ேநப் ேபார்
அல் ல என் பைத நி´பிக்கப் ேபாமானைவயாக இக்ன் றன;
மாறாக, அவர்கள் சத்யத்ைத ெவக்ம் ஜனங் கள் . அவர்களால்
சாத்தானின் பக்கம் நிற்க ம் என் பேத சாத்தானின் நித்தம்
தங் கள் வாழ் கை
் கையச் ெசலவக்ம் இந்தக் ட்  பிசாகைளச்
சாத்தான் உண்ைமயில் ேநக்றான் என் பைத நி´பிக்க ேபா
மானதாம் . இந்த உண்ைமகள் அைனத்ம் கம் ெதளிவாக
இல் ைலயா? நீ உண்ைமயிேலேய சத்யத்ைத ேநக் ம் ஒ
நபராக இந்தால் , சத்யத்ைதக் கைடப் பிப் பவர்கைள நீ ஏன்
மக்கவில் ைல, மற்  ம் சத்யத்ைதச் ம் மக்க ாதவர்கள்
இேலசாகப் பார்த்த ம் அவர்கைள உடனயாக ஏன் பின் பற்
றாய் ? இ என் ன வைகயான பிரச்ைன? உனக்ப் பத்த
 இக்றதா அல் ல இல் ைலயா என் ப பற் எனக்க்
கவைலயில் ைல. நீ எவ் வள ெபரிய விைல ெகாத்  க் 
றாய் என்ப பற்  எனக் க் கவைலயில் ைல. உன வல் ல
ைமகள் எவ் வள ெபரியைவ என் பைத நான் ெபாட் ப த்த
வில் ைல, நீ ஓர் உள் Æர் ெகாைமக்க ாரனா அல் ல ெகா
ஏந்  ய தைலவனா என் ப  பற்  எனக் க் கவைலயில் ைல.
உன வல் லைமகள் றந் த ைவ என் றால் , அ  சாத் த ானின்
பலத்  ன் உதவியால் மட் ேம சாத்  யம் . உன ெகளரவம்
உயர்வ ாக இந் த ால் , சத்  யத் ைதக் கைடப் பிக் க ாதவர்க ள்
உன்ைனச் ற்  கம் அகமாக இப் ப தான் அதற்  க்
காரணம் . நீ ெவளிேயற் ற ப் படாவிட் டால் , அதற்  க் காரணம்
இ ெவளிேயற்ம் ேவைலக்கான ேநரம் அல் ல என் பதான்;
மாறாக, அகற்  ம் ேவைலக்க ான ேநரம் இ. உன் ைன ெவளி
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ேயற் வதற்  எந்த அவசரம் இப் ேபா இல் ைல. நீ அகற் றப்
பட் ட பிற நான் உன் ைன தண்க் ம் நாக்க ாக மட்  ேம
காத்க்ேறன். சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்காத எவம் அகற்
றப் பவர்!
ேதவைன உண் ைமயாக விவாக்  றவர்க ள் ேதவனின்
வார்தை
் தையக் கைடப் பிக்க விம் பவர்களாகம் , சத்யத்
ைதக் கைடப் பிக் க விம் பவர்க ளாகம் இக்  ன் றனர்.
ேதவக் சாட் யமளிப் பல் உண்ைமயிேலேய உயாக நிற்
கக்  ய ஜனங் கள் அவைடய வார்தை
் தையக் கைடப் பிக்
கத் தயாராக இப் ப வர்களாகம் , உண்ைமயாகச் சத்யத்ன்
பக்கம் நிற்கக்யவர்களாகம் இக்ன் றனர். தந்ரத்ைதம்
அநீ ையம் நாற ஜனங் கள் அைனவரிடம் சத்யம் இக்
கா, அவர்கள் அைனவம் ேதவக் அவமானத்ைதத் த
றார்கள் . ச்சைபயில் சச்சரகைள ஏற் பத் பவர்கள் சாத்
தானின் ேசவகர்க ள் , அவர்க ள் சாத் த ானின் உவகமாகம்
இக்  ன் றனர். அத் தைகயவர்கள் கம் ¥ங் ைழக் க க்  ய
வர்கள் . எந் தவிதமான பத்த ம் இல் லாதவர்கம் , சத்யத்
ன் பக் க த்  ல் நிற் க இயலாதவர்க ம் ¥ய ேநாக் க ங் கைள
மனல் ேதக்ைவத் , சத்யத்ைதக் களங் கப் பத் றார்கள் .
அதற்  ம் ேமலாக, அவர்கள் சாத்த ானின் ¤லப் பம பிரநி
கள் . அவர்கள் ¡ட் ப ிற்  அப் பாற் ப ட் டவர்கள் , மற்  ம் இயற்
ைகயாகேவ அகற் ற ப் பவார்கள் . ேதவனின் ம் பம் சத்யத்
ைதக் கைடப் பிக்காதவர்கைள நிைலத்க்க அமக்கா,
ச்ச ைபைய ேவண் ெமன் ேற தகர்ப் பவர்க ைள நிைலத் 
க்க அமக்கா. இப் பிம் , ெவளிேயற்ம் ேவைலையச்
ெசய் ய இ ேநரம் இல் ைல; அத்தைகய ஜனங் கள் இயில்
அம் பலப் பத்தப் பவார்கள் மற்ம் அகற்றப் பவார்கள் . இந்த
ஜனங் கள் ¡ ேம ம் பயனற் ற ேவைல எம் பயன் பத்
தப் படக்  டா; சாத் த ாைனச் ேசர்ந் தவர்கள் சத்  யத்  ன் பக்
கம் நிற் க யா, அேதசமயம் சத்யத்ைத நாபவர்களால்
ம் . சத்  யத்ைதக் கைடப் பிக் க ாத மக் க ள் சத்  யத்  ன்
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வையக் ேகட் க தயற் ற வர்கள் , சத் யத்ற்  ச் சாட்  யாக
இக் க த் தயற் ற வர்கள் . சத்  யம் அவர்களின் காகக்
மட் ேம அல் ல; மாறாக, அைதக் கைடப் பிப் பவர்கைள ேநாக்
ெச த்த ப் பற. ஒவ் ெவா நபரின் ம் ெவளிப் பத்
தப் பவதற்  ன் , ச்ச ைபையத் ெதாந் த ர ெசய் ேவார்
மற்ம் ேதவனின் ரிையக் இைட»  விைளவிப் ேபார் த
ல் இப் ேபாைதக் ஒக் ைவக்கப் பவார்கள் , பின்னர் அவர்
கள் ைகயாளப் பவார்க ள் . ரிைய நிைறேவய ம் , இந் த
ஜனங் கள் ஒவ் ெவாவம் அம் பலப் பத்த ப் பவார்கள் , பின்
னர் அவர்க ள் அகற் ற ப் பவார்க ள் . தற் ேபாைதக்  , சத்  யம்
வழங் கப் பம் ேபா, அவர்கள் றக்கணிக்கப் பவார்கள் . 
சத்யம் மஷலத்ற் ெவளிப் பத்தப் பம் ேபா, அந்த
ஜனங் கள் அகற் ற ப் பட ேவண்ம் ; எல் லா ஜனங் கம் தங் கள்
வைகக் ஏற் ப வைகப் பத்த ப் பம் ேநரமாக அ இக் ம் .
பத்த இல் லாதவர்களின் அற்பமான தந்ரங் கள் ன்மார்க்
கரின் ைககளில் அவர்க ள் அக் வவக் ம் , அவர்க ள்
ஒேபாம் ம் பி வரக்  டா என்  அவர்க ளால் நயங்
காட் ட ப் பவார்கள் . அத்தைகய கவனிப் தான் அவர்கக் த்
ேதைவ, ஏெனன் றால் அவர்க ள் சத்  யத்ைத ேநக் க வில் ைல,
ஏெனன் றால் அவர்க ளால் சத்  யத்  ன் பக் க ம் நிற் க இயல
வில் ைல, ஏெனன் றால் அவர்க ள் ¥யவர்க ைளப் பின் பற்  
றார்கள் மற்ம் ¥யவர்களின் பக்கம் நிற்றார்கள் , மற்ம் அவர்
கள் ¥யவர்கடன் இைணந் , ேதவைன எர்க
் றார்கள் . அந்
தத் ¥யவர்கள் ெவளிப் பத்பைவ ¥யைவ என் பைத அவர்கள்
பரிரணமாக அவார்கள் , ஆனா ம் அவர்கள் இதயங் கைளக்
கனப் பத், அவர்கைளப் பின் பற் வதற்காகச் சத்யத்ைதப்
றக் கணிக் றார்கள் . சத்யத்ைதக் கைடப் பிக் க ாத, ஆனால்
அகரமான மற் ம் அவப் பான காரியங் கைளச் ெசய் ற
இந்த ஜனங் கள் அைனவம் ¥ைம ெசய் யவில் ைலயா? அவர்க
ளில் தங் கைள ராஜாக்களாக அலங் கரிப் பவர்கம் அவர்கைளப்
பின் பற்பவர்கம் இக்றார்கள் என்றா ம் , அவர்கைடய
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ேதவைன எர்க்  ம் இயல் கள் அைனத்  ம் ஒன் றல் லவா?
ேதவன் அவர்கைள இரட்க்கவில் ைல என்பதற் அவர்கள் என் ன
காரணம் ெசால் ல ம் ? ேதவன் நீ ள் ளவர் அல் ல என் 
அவர்கள் வதற் என்ன காரணம் ெசால் ல ம் ? அவர்
கைள அப் ப  அவர்களின் ெசாந்தத் ¥ைம அல் லவா? அவர்
கைள நரகத்ற் ள் இத்  ச் ெசல் வ அவர்களின் ெசாந் த க்
கலகம் அல் லவா? சத்  யத் ைதக் கைடப் பிக்  ம் ஜனங் கள் ,
இயில் , சத்யத்ன் காரணமாக இரட் க் க ப் பட்  பரிர
ணப் பவார்கள் . சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்க ாதவர்கள் , இ
யில் , சத்யத்ன் காரணமாக தங் கைளத் தாங் கேள அத்  க்
ெகாள் வார்கள் . சத்யத்ைதக் கைடப் பிப் பவர்கக்ம் கைடப்
பிக் க ாதவர்க க்  ம் காத்  க்  ம் கள் இைவ. சத் 
யத்ைதக் கைடப் பிக் க த் ட் டடாதவர்க ள் இன் ம் அக
மான பாவங் கைளச் ெசய் யாமல் இக் க விைரவில் ச்ச
ைபைய விட்  ெவளிேயற ேவண்ெமன்  நான் அத் 
ேறன் . ேநரம் வம் ேபா, வத்தப் பட்  பயனில் ைல. ப்
பாக, க் கைள உவாக்  , பிளகைள உவாக் பவர்கள் ,
மற்  ம் ச்ச ைபக்ள் இக் ம் உள் Æர் ெகாைமக்க ாரர்க
ம் விைரவில் ெவளிேயற ேவண்ம் . ¥ய ஓநாய் களின் இயல்
ைபக் ெகாண்ட இத்தைகய ஜனங் கள் மாவதற்  த் தயற்
றவர்க ளாக இக்  ன் றனர். ஆரம் ப சந் த ர்ப் பத்  ல் அவர்க ள்
ச்சைபையவிட்  ெவளிேயனால் , சேகாதர சேகாதரிகளின்
இயல்  வாழ் க்ைகைய ¡ண்ம் ெதாந்தர ெசய் யாமல் இந்
தால் நல் ல, இதன் ¤லம் ேதவனின் தண்டைனையத் தவிர்கக
்
ம் . உங் களில் அவர்க டன் ெசன் றவர்க ள் உங் கைளக்
த்  ந்  க்  ம் இந் த வாய் ப்ைபப் பயன் பத்  க்ெகாள் ள
றப் பாகச் ெசயல் பவார்கள் . நீ ங் கள் ¥யவர்கடன் ேசர்ந் 
ச்ச ைபைய விட்  ெவளிேயவீரக
் ளா, அல் ல அங் ேகேய
இந்  ழ் ப் பத டன் பின்பற்வீரக
் ளா? இந்தக் காரியத்ைத
நீ ங் கள் கவனமாகப் பரிக்க ேவண்ம் . நான் உங் கக் த்
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ேதர் ெசய்வதற்கான இந்த ஒ வாய்ப்ைபத் தேறன் , உங் கள்
ப க்காகக் காத்க்ேறன் .

¤வனிற் ள் வந் க்ற ஒ வரா நீ ர்?
உன் ைடய ர்ெகட் ட மனப் பான் ைமையத் தள் ளிவிட்  ,
சாதாரண மனித வாழ் ைவ வாழ் ந் தால் மட் ேம நீ பரிரணப்
பவாய் . உம் மால் ¥ர்க்கதரிசனம் உைரக்கம் , எந்த மைறெபா
ைளம் ேபச யாமற்ேபானா ம் , நீ ஒ மனித வாழ் ைவ
வாழம் மற் ம் ஒ மனிதனின் சாயைல ெவளிப் பத்தம்
ம் . ேதவன் மனிதைனப் பைடத் த ார், ஆனால் பின் னர்
மனிதன் சாத்தானால் ர்ெகட் ப் ேபானான் , அப் பயாக மக்கள்
“மரித்தவர்களாக” மாப் ேபானார்கள் . ஆகேவ, நீ மாற்றமைடந்த
பிற, இனி ஒேபாம் இப் ப “மரித் த வர்க ைளப் ” ேபால
இக் க மாட் §ர். ேதவ ைடய வார்தை
் தகள் தான் மக் க ளின்
ஆவிகைளப் த்  யிர் ெபறச்ெசய்  அவர்க ைள மபம்
பிறக் க ச் ெசய்  ன் றன, ேம ம் மக் க ளின் ஆவிகள் மபம்
பிறக்  ம் ேபா, அவர்க ள் வனிற்  ள் வன் றனர். நான்
“மரித்தவர்கைளப் ” பற்  ேபம் ேபா, ஆவி இல் லாத மரித்தச்
சடலங் கைளத்தான் நான் ப் பிேறன், அவர்கக்ள் ஆவி
கள் இறந்  விட் டன. வனின் த்  யிர் மக்களின் ஆவிகளில்
வம் ேபா, மக் க ள் வனிற்  ள் வவார்க ள் . ன்  ேபசப்
பட் ட பரித்தவான் கள் , சாத்தாைடய ஆக்கத்ன் ந் ,
பின் னர் சாத்தாைனத் ேதாற்கத் , வனிற்ள் வந்தவர்கைளக்
க்ற. ன ேதசத் ள் ள ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங்
கள் வப் பான ெபரிய வ சர்ப் பத்ன் ெகாµரமான மற்  ம்
மனிதாபிமானமற் ற ன்  த் த ல் கைளம் தந்  ரங் கைளம்
சத்  க்  றார்க ள் , அ  அவர்க ைள மனதளவில் பாப் க்
ள் ளாக்  , ேம ம் வாழ் வதற்  த் ைதரியம் ட இல் லாமல்
ேபாகச்ெசய் த . இவ் விதமாக, அவர்கைடய ஆவிகளின் விப்
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ணர்வான அவர்களின் சாராம் சத்ந்  ெதாடங் க ேவண்
ம் : ெகாஞ் சம் ெகாஞ் சமாக, அவர்களின் சாராம் சத்ந்  ,
அவர்கைடய ஆவிகள் விப் ணர் ெபற ேவண்ம் . அைவ
ஒ நாள் வனிற் ள் வம் ேபா, தைடகள் ஒன் ம் இக்
கா, அைனத் ம் ¤கமாக நடக்ம் . தற்ேபா, இ அைடய
யாததாகேவ உள் ள. மரணத்ைதக் ெகாண்வம் விதங்
களில் ெபம் பாலான மக்கள் வாழ் ன்றனர்; அவர்கள் மரண
உணர்வ ினால் ©ழப் பட் க்  றார்க ள் , அவர்க ள் இன் ம்
அேநக காரியங் களில் ைறபாள் ளவர்களாக காணப் பன்
றனர். ல மக் க ைடய வார்தை
் தகள் மரணத் ைதச் மந் 
ெகாண் க்  ன் றன, அவர்க ளின் ெசயல் கம் மரணத்ைதச்
மக்  ன் றன, ேம ம் அவர்க ள் வாம் வாழ் க்ைக ெகாண் 
வற ஒவ் ெவா காரியம் மரணத்ைதக் ெகாண் ள் ளன.
இன், மக்கள் பரங் கமாக ேதவைனக் த்த சாட்  அளிக்
றார்களானால் , அவர்கள் இந் த விஷயத்ல் ேதால் விையேய
தவார்கள் , ஏெனன் றால் அவர்கள் இன் ம் ைமயாக
வனிற் க் ள் வரவில் ைல, இப் பப் பட் ட எண்ணற் ற மரித் த
வர்க ள் உங் களிைடேய இக்  றார்க ள் . தம ரிையயான
றஜாயினரிைடேய விைரவாகப் பரம் பக் ேதவன் ஏன்
இன் ல அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் நடப் பிப்
பல் ைல என் லர் ேகட் றார்கள் . மரித்தவர்கள் ேதவக்
சாட் யம் அளிக் க யா; அ வேனாள் ளவர்கள் மட்
ேம ெசய் யக்ய ஒன், ஆனா ம் இன் ெபம் பாலான
மக்கள் “மரித்த மனிதர்கேள”; அேநகர் ெவற்ையப் ெபற 
யாமல் மரணத்ன் பியில் , சாத்தாைடய ஆக்கத்ன் ழாக
வாழ் றார்கள் . இ இப் பயிக்க, அவர்கள் ேதவக் எப் ப
சாட் யம் அளிக்க ம் ? அவர்கள் நற்ெசய் ப் பணிைய எப்
பப் பரப் ப ம் ?
இளின் ஆக்கத்ன் ழ் வாழ் பவர்கள் அைனவம் சாத்
தானால் பீக்கப் பட் டவர்கம் மரணத்ன் மத்யிேல வாழ் ப
வர்க ம் ஆவார்க ள் . ேதவனால் இரட்  க் க ப் படாம ம் , அவ
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ராேல நியாயந் ¥ ர்க் க ப் பட்  தண் க் க ப் படாம ம் இக்  ற
மக் கள் மரணத்ன் ஆக் க த்ந்  தப் பிக் க யாதவர்க
ளாக இக்  றார்க ள் ; அவர்க ளால் வ ள் ளவர்க ளாக மாற
யா. இந் த “மரித்த மனிதர்களால் ” ேதவக் சாட் யம்
அளிக் க யா, ேம ம் அவர்க ள் ேதவனாேல பயன் ப
த் த ப் படம் யா, அவர்கள் ேதவ ைடய ராஜ் யத்  ற்
ள் ·ைழவம் கனமான காரியமாயிக் ம் . ேதவன் மரித்
தவர்க ைடய சாட் யத்ைத அல் ல, வ ள் ளவர்க ைடய
சாட்  யத்ைதேய விம் றார், ேம ம் மரித் தவர்கைளயல் ல
வள் ளவர்கைளேய அவக்க ாக ஊயம் ெசய் ய ேவண்
ெமன் அவர் ேகட் க்ெகாள் றார். “மரித்தவர்கள் ” ேதவைன
எர்க்றவர்கம் கலகக்க ாரர்கமாவார்கள் ; அவர்கள் ஆவி
யில் உணர்வற்றவர்கம் ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் ரிந் 
ெகாள் ளாதவர்கமாவார்கள் ; அவர்கள் சத்யத்ைதத் தங் க
ைடய வாழ் க்ைகயில் நைடைறக் க் ெகாண்வராதவர்களா
கம் , ேதவக் ச் ேதம் விவாசமாக இல் லாதவர்களா
கம் இக்றார்கள் , அவர்கள் சாத்தாைடய அகார ஆக்
கத் ன் ழாக வாழ் ந்  அவக்ேகற் ற ப ெசயல் பவார்கள் .
மரித்தவர்கள் சத்யத்ற்  எராக நிற் ப தன் ¤லம் , ேதவ
க் எராகக் கலகம் ெசய் வதன் ¤லம் , இவானவர்களா
கம் , அற் ப மானவர்க ளாகம் , ர்க்  ணள் ளவர்க ளாகம் ,
கத்தனமானவர்களாகம் , வஞ் சகமானவர்களாகம் , மற்ம்
நயவஞ் சகமானவர்க ளாகம் ெவளிப் பவார்க ள் . அத் த ைகய
வர்கள் ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் த்  க் த்த ா ம் ,
அவர்களால் ேதவைடய வார்தை
் தகளின் ப வாழ யா;
அவர்கள் உயிடன் இந்தா ம் , அவர்கள் ெவமேன நடக்ற,
வாக்ற சடலங் கேள. மரித்தவர்கள் ேதவைனத் ப் ப் ப
த்த ற்  ம் இயலாதவர்களாக இக் றார்கள் , அவக்
ைமயாக ழ் ப் பந்  ப் ப  என் ப ம் கக் ைறேவ.
அவர்கள் அவைர ஏமாற் ற ம் , அவக் எராக ேதவஷ
ணம் ெசால் லம் , அவைரக் காட் க் ெகாக் கம் மட்  ேம
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ம் , ேம ம் அவர்கள் வாம் வாழ் க்ைக ெகாண் வம்
அைனத்  ம் சாத்த ானின் பாவத்ைத ெவளிப் பத்  றைவக
ளாகேவ இக்  ன் றன. மக் க ள் வ ள் ளவர்க ளாக மாறம் ,
ேதவக் ச் சாட் யம் அளிக் கம் , ேதவனால் அங் கரிக் க ப்
படம் விம் பினால் , அவர்க ள் ேதவ ைடய இரட் ப் ைப
ஏற் க்ெகாள் ள ேவண்ம் ; அவர்கள் அவைடய நியாயத்¥ர்ப்
க்  ம் ட் ைசக்  ம் மழ் ச் டன் ஒப் க்ெகாக் க ேவண்
ம் , ேம ம் ேதவைடய த்கரிப் ைப மழ் ச
் டன் ஏற்க்
ெகாண், அவரால் ைகயாளப் பட ேவண்ம் . அப் ேபாதான்
அவர்க ள் ேதவன் எர்ப ார்க்  ற அைனத்  சத்  யங் கைளம்
நைடைறக் க் ெகாண்வர ம் , அப் ேபாதான் அவர்
கள் ேதவைடய இரட் ப் ைபப் ெபற் உண்ைமயில் வள்
ளவர்களாக மாவார்கள் . வள் ளவர்கள் ேதவனாேல இரட்
க் க ப் பட் டவர்கள் ; அவர்கள் ேதவனால் நியாயந் ¥ ர்க் க ப் பட் 
ட்  க் க ப் பட் டவர்களாக இக் றார்கள் , அவர்கள் தங் கைள
அர்ப்பணிக்கத் தயாராக இக்றார்கள் , மற்ம் ேதவக்காகத்
தங் கள் உயிைரக் ெகாப் பல் மழ் ச
் யைடறார்கள் , ேம ம்
அவர்கள் தங் கள்  வாழ் க்ைகையம் மழ் ச்டன் ேதவ
க் ஒப் க்ெகாக்றார்கள் . வள் ளவர்கள் ேதவக் ச்
சாட் யம் அளிக்  ம் ேபாதான் சாத் த ாைன ெவட் கப் பத் த
ம் ; வள் ளவர்கள் மட்  ேம ேதவைடய நற் ெசய்  ப்
பணிையப் பரப் ப ம் , வள் ளவர்கள் மட்  ேம ேதவ
ைடய இதயத்ற் ஏற்றவர்களாக இக்றார்கள் , வள்
ளவர்கள் மட் ேம ெமய் யான மனிதர்கள் . தன் தல் ேதவ
னால் உவாக்கப் பட் ட மனிதன் வடன் இந்தான் , ஆனால்
சாத் த ானின் ©ழ் ச் மற்  ம் ர்ேகட் ன் நித் த ம் மனிதன்
மரணத்  ன் மத்  யி ம் சாத் த ாைடய ஆக் க த்  ன் ம்
வாழ் றான், ஆகேவ, இவ் விதமாக, மக்கள் ஆவி இல் லாத மரித்
தவர்களாய் மாப் ேபானார்கள் , அவர்கள் ேதவைன எர்க் ம்
எரிகளாவிட் டார்க ள் , அவர்க ள் சாத் த ானின் கவிகளாக
மா, அவைடய ைறக் ைககளாவிட் டார்கள் . ேதவனால்
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பைடக் க ப் பட் ட அைனத்  வள் ள மக் கம் மரித்த மனி
தர்க ளாப் ேபானார்க ள் , ஆகேவ ேதவன் தம் ைடய சாட் 
யத்ைத இழந்  விட் ட ார், ேம ம் அவர் பைடத்த மற்  ம் அவ
ைடய வாசம் உள் ள ஒேர இனமாய மனிதலத்ைதம்
இழந் ேபானார். ேதவன் தம் ைடய சாட் ையத் ம் பப்
ெபற்  , தம் ைடய ைகயால் ஷ் க்க ப் பட்  ஆனால் சாத்
தானால் ைறபிக் க ப் பட் ப் ேபானவர்க ைள ¡ட் க ேவண்
ெமன் றால் , அவர் அவர்கைள உயிேரா எப் பேவண்ம் ,
அப் பயாக அவர்கள் வள் ள மனிதர்களாக மாற ேவண்ம் ,
ேம ம் அவர்கள் அவர ஒளியில் வாம் பக் அவர்கைளச்
ர்பத்த ேவண்ம் . மரித்தவர்கள் ஆவி இல் லாதவர்களாக இக்
றார்கள் , அவர்கள் அ¥த நிைலயில் உணர்ச 
் யற் ற வர்கம்
ேதவைன எர்க
் றவர்கமாய் இக்றார்கள் . ேதவைன அ
யாதவர்களில் அவர்கள் தன்ைமயானவர்களாக இக் றார்
கள் . ேதவக்க் ழ் ப்பய ேவண்ம் என் ற ய எண்ணம்
ட இந் த மக்கக் இல் ைல; அவர்கள் அவக் எராகக்
கலகம் மட் ேம ெசய் , அவைர எர்க்  றார்க ள் , ேம ம்
அவர்களிடம் அவக்கான விவாசம் தளம் இல் ைல. வ
ள் ளவர்கேளா தங் கள் ஆவியில் மபம் பிறந் த வர்க ள் ,
ேதவக் க் ழ் ப் பயத் ெதரிந் தவர்கள் , மற்  ம் ேதவக்
விவாசள் ளவர்கள் . அவர்களிடம் சத்யம் சாட் ம் உள்
ள, இந் த மக்கள் மட்  ேம ேதவைடய வீட் ல் அவைரப்
பிரியப் பத்றார்கள் . வக்ள் வரக்யவர்கைள ேதவன்
இரட் க்றார், அவர்கள் ேதவைடய இரட்  ப் ைபக் காணக்
யவர்களாம் , ேதவக் விவாசமாக இக்க க் யவர்
களாகம் , மற் ம் ேதவைனத் ேதடத் தயாராகம் இக்றார்
கள் . ேதவைடய மனித அவதாரத்ைதம் அவைடய ேதாற்
றத் ைதம் விவாப் பவர்க ைள அவர் இரட் க்  றார். லர்
வாழ் க்ள் வரலாம் , லரால் வர யாமல் இக்கலாம் ;
இ அவர்களின் பாவத்ைத இரட் க்க மா இல் ைலயா
என்பைதப் ெபாத்த தாம் . அேநகர் ேதவைடய வார்தை
் த
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கைள நிைறய ேகள் விப் பட் க்  றார்க ள் , ஆனா ம் அவர்
கள் ேதவைடய த்தத்ைதப் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல, அவர்
களால் அவற்ைற இன்ம் நைடைறக்க் ெகாண்வர 
யவில் ைல. அத்தைகயவர்கள் எந்தெவா சத்யத்ைதம் ைகக்
ெகாண் வாழ யாதவர்களாகம் , ேம ம் ேதவைடய
ரிையயில் ேவண்ெமன் ேற தைலயிறவர்களாகம் இக்
றார்கள் . அவர்கள் ேதவக்காக எந்த ரிையையம் ெசய் ய
யாதவர்களாக இக்றார்கள் , அவர்களால் எைதம் ேதவ
க்க ாக அர்ப் பணிக்க யா, ேம ம் அவர்கள் ச்சைப
யின் பணத்ைத ரகயமாகச் ெசலவத் ேதவைடய வீட்ேல
இலவசமாக சாப் பிறார்கள் . இந் த மக் கள் மரித்தவர்களாக
இக்றார்கள் , அவர்கள் இரட் க்கப் பட மாட் டார்கள் . ேதவன்
தம் ைடய ரிையைய இலக் க ாகக் ெகாண் ள் ள அைனவ
ைரம் இரட்  க்  றார், ஆனால் அவைடய இரட்  ப் ைபப்
ெபற யாத ஒ பயினம் இக்றார்கள் ; ஒ ய
எண்ணிக் ைகயிலானவர்க ள் மட் ேம அவைடய இரட் ப்
ைபப் ெபற ம் . ஏெனன்றால் , ெபம் பாலான மக்கள் க
ம் ஆழமாகச் ர்ெகட்  மரித் த வர்க ளாவிட் டார்க ள் , அவர்
கள் இரட் ப் பிற்  அப் பாற் பட் டவர்கள் ; அவர்கள் சாத்தானால்
ற் மாக ஆட்ெகாள் ளப் பட் க்றார்கள் , ேம ம் அவர்கள்
பாவத்ல் ந்த ¥ங் னால் நிைறந்க்றார்கள் . அந்தச் 
எண்ணிக்ைகயிலான மக்கம் ட ேதவக் ைமயாகக்
ழ் ப் பய யாதவர்களாக இக்றார்கள் . அவர்கள் ஆயி
ந் ேத ேதவ க்  ற்  ம் விவாசமாக இந் த வர்க ள்
அல் ல, அல் ல ஆயிந் ேத ேதவன் ¡ ந் த அன் 
ெகாண்ந் தவர்கள் அல் ல; மாறாக, அவர்கள் ேதவைடய
ரிையயின் ெவற்யின் நித்தம் அவக்க் ழ் ப் பறவர்க
ளாய் மாயிக்றார்கள் , ேதவைடய உன் னதமான அன் பின்
நித்தமாக அவர்கள் ேதவைனப் பார்க
் றார்கள் , ேதவைடய
நீ யான மனநிைலயின் காரணமாக அவர்கைடய மனநிைல
யில் மாற்றங் கள் ஏற்பட் ள் ளன, ேம ம் அவர்கள் ேதவைடய
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ரிையயின் காரணமாக ேதவைனப் பற் ய அைவப் ெப
றார்கள் , அவைடய ரிைய நைடைறக் ரியம் மற்  ம்
இயல் பானமாம் . ேதவைடய இந்தக் ரிைய இல் லாமல் ,
இந்த மக்கள் எவ் வள நல் லவர்களாக இந்தா ம் , அவர்கள்
இன்ம் சாத்தாக்ரியவர்களாகேவ இப் பார்கள் , அவர்கள்
இன் ம் மரணத்ற் ரியவர்களாகேவ இப் பார்கள் , அவர்கள்
இன்ம் மரித்தவர்களாகேவ இப் பார்கள் . இந்த மக்கள் இன் 
ேதவைடய இரட்  ப் ைபப் ெபற ம் என் ப அவர்கள்
ேதவேனா ஒத் ைழக்கத் தயாராக இக்றார்கள் என் பைதப்
ெபாத்ததாம் .
வ ள் ளவர்கள் ேதவ க் விவாசமாக இக்  றப
யால் , அவர்கள் ேதவனாேல ஆதாயப் பத்தப் பட் , அவைடய
வாக்த்தத்தங் களின் மத்யில் வாழ் வார்கள் , ேம ம் மரித்தவர்
கள் ேதவக் எரான தங் கைடய எர்ப்பின் காரணமாக,
அவர்கள் ேதவனால் ெவக்க ப் பட் , நிராகரிக்க ப் பவார்கள் ,
மற்ம் அவைடய தண்டைன மற்ம் சாபங் கக் மத்யில்
வாழ் வார்கள் . இதான் ேதவைடய நீ யான மனநிைல, இ
எந்த மனிதனா ம் மாற்ற யாததாம் . தங் கைடய ெசாந்த
ேதடன் காரணமாக, மக் கள் ேதவைடய அங் காரத்ைதப்
ெபற் ெவளிச்சத்ல் வாழ் றார்கள் ; மக்கைடய தந்ரமான
ட் டங் கள் காரணமாக, அவர்க ள் ேதவனால் சபிக் க ப் பட் 
தண்டைனக்ள் ளாறார்கள் ; மக்கள் ெசய் த ¥ைமயின் காரண
மாக, அவர்க ள் ேதவனால் தண் க் க ப் பறார்க ள் , ேம ம்
மக்கைடய ஏக்க ம் மற்  ம் விவாசம் நித்த மாக, அவர்கள்
ேதவைடய ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபறார்கள் . ேதவன் நீ 
ள் ளவர்: அவர் வள் ளவர்கைள ஆர்வ க்றார், ேம ம்
மரித்தவர்கைள எப் ேபாம் மரணத்ன் மத்யில் இக்க த்த க்
கதாகம் , ஒேபாம் ேதவைடய ெவளிச்ச த்ல் வாழக்
டாதபக்ம் , அவர்கைளச் சபிக்றார். ேதவன் என் ெறன் மாய்
அவேரா இக்கத்தக்கதாக, வள் ளவர்கைளத் தம் ைடய
ராஜ் யத் ற்  ம் அவைடய ஆர்வ ாதங் கக் ம் அைழத்  ச்
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ெசல் வார். ஆனால் மரித் த வர்க ைளப் ெபாத் த வைர, அவர்
அவர்கைள அத்  நித்ய மரணத்ற்  ஒப் க்ெகாப் பார்;
அவர்க ள் அவைடய நாசத்  ன் ெபாளாய் இப் பார்க ள் ,
அவர்கள் எப் ேபாம் சாத்தாக்ச் ெசாந்தமானவர்கேள. ேதவன்
ஒவைரம் அநியாயமாக நடத் வல் ைல. உண்ைமயிேலேய
ேதவைனத் ேதறவர்கள் அைனவம் ேதவைடய வீட்ல்
இப் பார்கள் , அேதேவைளயில் ேதவக் க் ழ் ப் பயாதவர்
கம் அவடன் இணங்  நடக் க ாதவர்க ம் ெமய் யாகேவ
அவைடய தண்டைனயின் மத்யில் வாழ் வார்கள் . ஒேவைள
மாம் சத்  ல் ேதவைடய ரிைய பற்  நீ உயற் ற வராக
இக் கலாம் —ஆனால் ஒ நாள் , ேதவைடய மாம் சமான
மனிதனின் ைவ ேநரயாக ஏற் பா ெசய் யாமற் ப்ேபாம் ;
அதற்  ப் பலாக, அவைடய ஆவி மனிதன் ேபாய் சே
் ச
டத்ைத ஏற் பா ெசய் ம் , அந்த ேநரத்ல் ேதவைடய மாம்
சம் அவைடய ஆவிம் ஒன் றாயிக்ன் றன என் ம் , அவ
ைடய மாம் சத்தால் தவ ெசய் ய யா என் ம் , அவ
ைடய ஆவி இன்ம் ற் ம் மாசற்ற என் ம் மக்கள் அந்
ெகாள் வார்க ள் . இ யில் , ஒவர் அகமாகேவா அல் ல
ஒவர் ைறவாகேவா அல் ல வனிற்ள் வம் அைனவைர
ம் அவர் தம் ைடய ராஜ் யத்ற் ள் அைழத்  ச் ெசல் வார்.
வனிற் ள் வராத மரித்தவர்கைளப் ெபாத்தவைர, அவர்கள்
சாத்தானின் ைகயில் தள் ளப் பவார்கள் .

மாறாத மனநிைலையக் ெகாண் ப் ப
ேதவனிடம் பைகைமடன் இ ப் பதாம்
பல் லாயிரம் ஆண் கள் ர்ேகட் க்  ப் பிற, மனிதன்
உணர்வ ற் ற வனாக, மந் த அள் ளவனாக இக்றான் ; ேதவ
ைனப் பற் ன மனிதைடய கலகத்தன் ைம சரித் ர த்த கங்
களில் ஆவணப் பத்தப் பட் க்ம் அளவிற், ேதவைன எர்க்
ம் ஒ பிசாசாய் அவன் மாவிட் டான். மனிதேன ட தன
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கலகத்தனமான நடத்ைதையப் பற்ய  கணக்ைக ஒப் விக்க
இயலா—ஏெனன் றால் மனிதன் சாத்தானால் ஆழமாய் க் ெகக்
கப் பட் க்றான் , எங் ேக ம் வ என்  அவக்த் ெதரி
யாத அளவிற்  சாத் த ானால் ைசமா நடத் த ப் பட் க் 
றான். இன்ம் ட மனிதன் இன்னம் ேதவக்த் ேராகம்
ெசய் றான். மனிதன் ேதவைனப் பார்க் ம் ேபா, அவக் த்
ேராகம் ெசய் றான் . அவன் ேதவைனப் பார்க்க யாமல்
ேபானால் , அப் பேய அவன் அவக்  த் ேராகம் ெசய் 
றான். இவர்க ள் ேதவ ைடய சாபங் கைளம் ேதவ ைடய
ேகாபத்ைதம் பார்த் த வர்க ளாய் இந் த ா ம் ட, அவக் 
இன் ம் ேராகம் ெசய் றார்க ள் . அதனால் மனிதைடய
அ அதன் உண்ைமயான ெசயல் பாட் ைட இழந்  விட் ட 
என் ம் மனிதைடய மனசாட் ம் அதன் உண்ைமயான
ெசயல் பாட் ைட இழந்  விட் ட என் ம் நான் ேறன் .
நான் ேநாக்ப் பார்க்ம் மனிதன், மனித உைடயில் இக்ம்
ஒ கம் , அவன் ஒ விஷப் பாம் , ேம ம் அவன் எவ் வள
பரிதாபமாய் என் கண்கள் ன் ெதன் பட யற்  த் த ா ம் ,
அவனிடத் ல் ஒேபாம் நான் இரக் க ம் காட் ட மாட்ேடன் .
ஏெனன்றால் மனிதக் , கப்  ெவள் ைளக் ம் , சத்யத்ற்
ம் சத்  யமல் லாததற்  ம் இைடேயயான வித்  யாசத் ைதக்
த்த ரிதல் இல் ைல. மனிதைடய உணர் கம் மரத்
ப் ேபாய் வ ிட் ட, என் றா ம் இன் னம் ஆர்வ ாதங் கைளப்
ெபற்  க்ெகாள் ள விம் றான் ; அவைடய மனிதத்தன்ைம
கம் இவானதாக இக்  ற, அப் பயிந் ம் அவன்
ஒ ராஜாவின் ராஜரீ க த் ைதக் ெகாண் க் க விம் றான் .
அப் பப் பட் ட உணர்ைவக் ெகாண் க்  ம் அவன் யாக் 
ராஜாவாக ம் ? அப் பப் பட் ட மனிதத் த ன் ைமைடய
அவன் எப் ப ங் காசனத்  ன் ேமல் அமர ம் ? உண்
ைமயாகேவ மனித க்  ெவட் கேம இல் ைல. அவன் ஒ
அகந் ைதள் ள ன் மார்க் க ன் ! ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபற் க்
ெகாள் ள விம் ம் உங் களிடம் ஒ ேயாசைன ேறன் .
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தலாவ நீ ங் கள் ஒ கண்ணாையக் கண்பித்  , உங்
களின் ெசாந் த அவப் பான பிம் பத்ைதப் பார்க் ம் ப அ
த் ேறன்—ஒ ராஜாவாக இப் பதற் உன் னிடம் என் ன
இக்ற? ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபற்  க் ெகாள் ளக் ய ஒ
வரின் கம் உனக் இக்றதா? உன் ைடய மனநிைலயில்
தளேவம் மாற்றல் ைல, எந்த ஒ சத்யத்ைதம் நீ ைகக்
ெகாள் ளம் இல் ைல, அப் பயிந்  ம் அற்  தமான நாைளக்
காக நீ ஆைசப் பறாய் . உன்ைன நீ ேய ஏமாற்க் ெகாள் றாய் !
இத்தைகய அத்த மான நிலத்ல் பிறந் த மனிதன் , சதாயத்
தால் ேமாசமாகக் ெகக் க ப் பட் க் றான், நிலப் பிரத்  வ
ெநைறகளால் அவன் தாக்கப் பட் க்றான் . ேம ம் அவன்
“உயர் கல் வி நிவனங் களில் ” கற் ப ிக்க ப் பட் க்றான் . பின்
ேனாக்  ய ந் தைன, அத்த மான அறெந, வாழ் க்ைகப் பற்
ய ய பார்ைவ, வாழ் கை
் கக்கான இவான தத்வம் , 
வம் உபேயாகமற் ற வாழ் க்ைக, ஒக் க ம் ெகட் ட வாழ் க்ைக
ைற மற்  ம் பழக்கவழக்க ங் கள் —இந் த விஷயங் கள் அைனத்
ம் மனிதனின் இதயத்ல் ¥விரமாய் ஊவி, அவைடய
மனசாட்  ையக் கைமயாக வ விழக் க ச் ெசய்  தாக்  ள்
ளன. இதன் விைளவாக, மனிதன் எப் ெபாம் ேதவனிட
ந்  ரத்  ல் இக்  றான், எப் ெபாம் அவைர எர்க்
றான். மனிதைடய மனநிைல நாக் நாள் அகக் ெகாµ
ரமாற. ேதவக்க ாக எைதம் விப் பத்  டன் விட் விட,
விப் பத்  டன் ேதவக் க் ழ் ப் பய, ேம ம் , விப் பத் 
டன் ேதவைடய பிரசன்னத்ைதத் ேதட ஒவர் ட இல் ைல.
அதற் ப் பலாக, சாத்தானின் இராஜ் யத்ன் ழ் , ேசற்  நிலத்
ல் மாம் சக் ேகட் ற்  த் தன்ைன ஒப் க்ெகாத்  , இன் பத்
ைதப் பின்ெதாடர்வ ைதத் தவிர மனிதன் ேவெறான் ம் ெசய்
வல் ைல. சத்  யத்ைதக் ேகட் டா ம் ட, இளில் வாழ் ற
அவர்கள் அைத ைகக்ெகாள் ள ேயாப் ப ல் ைல, அவர் பிரசன்
னமாவைதப் பார்த்  ந் த ா ம் ட ேதவைனத் ேதவதற் 
அவர்கள் நாட் டங் ெகாள் வ ல் ைல. இவ் வள ஒக்கம் ெகட் ட
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மனிதலத்ற் இரட் ப் பின் வாய் ப் எப் ப இக்ம் ? இவ்
வள ர்ெகட் ட ஒ மனிதலம் எவ் வா ெவளிச்சத்ல் வாழ
ம் ?
மனிதனின் மனநிைலைய மாற்  வ அவன சாராம் சத்
ைதப் பற் ய அ, அப் பைட மாற் றங் களான அவன ந்
தைன, பாவம் மற்ம் மனன் கண்ேணாட் டம் ஆயவற்ல்
உண்டாம் மாற்றத்ல் ஆரம் பிக்ற. இவ் வயில் மட் ேம
மனிதனின் மனநிைலயில் உண்ைமயான மாற் ற ங் கள் அைட
யப் பம் . மனிதனின் அத் த மான மனநிைலயான அவ 
ைடய வாழ்  சாத் த ானால் நஞ் ©ட் டப் பட் , நக் க ப் பட் ட
ந் ம் , அவைடய ந்தைன, அறெந, உள் ணர் மற்ம்
பத்த ஆயவற்ன் ேமல் சாத்தான் விைளவித்த ேமாசமான
¥ங் ந்  ம் ேதான்ற. அதைடய கச்ச ரியான கார
ணம் என்னெவன் றால் மனிதனின் அப் பைடக் காரியங் கள்
சாத்தானால் ெகக்கப் பட் க்ற. ேதவன் அைவகைள உண்
ைமயாக எப் பப் பைடத்தாேரா அைதப் ேபால ற் ம் இல்
லாமல் இக்ற. மனிதன் ேதவைன எர்த் , சத்யத்ைதப்
ரிந்  ெகாள் ளாமல் ேபாறான் . இப் ப, மனித ைடய
மனநிைலயின் மாற் ற ங் கள் , ேதவைனப் பற்  ய ரிதைலம் ,
சத்  யத்ைதப் பற்  ய ரிதைலம் மாற் றக்  ய அவைடய
ந் தைன, உள் ணர் மற்  ம் பத்த  ஆயவற் ல் உண்
டாம் மாற் றத்ந்  ெதாடங் க ேவண்ம் . க ஆழமாகக்
ெகக்க ப் பட் க்ற இடங் களில் பிறந் தவர்கள் , ேதவன் யார்
அல் ல ேதவைன நம் வ என் றால் என் ன என்  இன் ம்
அயாமேலேய இக்ன் றனர். எவ் வள அகமாக ஜனங் கள்
ெகக்கப் பறார்கேளா, அவ் வள ைறவாக அவர்கள் ேதவன்
இப் பைத அந் ப் பார்கள் , ேம ம் அவர்கைடய பத்
தம் உள் ணர் ம் அவ் வள ேமாசமானதாக இக் ம் .
ேதவக் எரான எர்ப் மற்ம் கலகத்தன் ைமயின் ¤லக்
காரணம் மனிதன் சாத்தனால் ெகக்கப் பட் ப் பதாம் . சாத்
தாைடய ெகதனால் மனிதைடய மனசாட்  மரத்  ப்
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ேபாய் விட் ட . அவன் ெநெகட்  இக்றான் , அவைடய
நிைனகள் ர்ெகட் டதாக இக்  ன் றன, அவ க்  ப் பின்
ேனாக்  ய மனக் க ண் ேணாட் டம் இக்  ற. சாத் த ானால்
ெகக் க ப் பவதற்  ன் பாக, மனிதன் இயல் பாகேவ ேதவ
ைனப் பின்பற்  னான், அவைடய வார்தை
் தகைளக் ேகட் 
ழ் ப் பந்தான். அவன் இயற் ைகயாகேவ நல் ல பத்த, மன
சாட்  மற்  ம் இயல் பான மனிதத் த ன் ைமடன் இந் த ான் .
சாத்தானால் ெகக்கப் பட் டப் பிற, மனிதனின் உண்ைமயான
பத்த , மனசாட்  மற்  ம் மனிதத்தன் ைம மந் த மா, சாத்
தானால் பலவீனமைடந்த . இவ் வா, ேதவனிடத்லான ழ் ப்
பதைலம் அன் ைபம் அவன் இழந் ேபானான் . அவ 
ைடய அ ஒக்கம் தவப் ேபான. அவன் மனநிைல 
கத் ன் மனநிைலையப் ேபாலேவ மாவிட் ட. ேதவைனப்
பற் ன அவைடய கலகத்தன் ைம ஏராளமானதாகம் வந்
தத்தக்கதாகம் மாவிட் ட . ஆயிம் , மனிதன் இைத அந்
க் கல் ைல, அங் கரிக் கல் ைல, ெவமேன எர்க் 
றான் , கண்¤த்தனமாகக் கலகம் ெசய் றான் . மனிதைடய
பத்த, உணர் மற் ம் மனசாட் யின் ெவளிப் பாகளில்
அவைடய மனநிைல ெவளிப் பற. ஏெனன் றால் அவ
ைடய பத்தம் , உள் ணர்ம் ர்ெகட் ட நிைலயில் உள்
ள. அவைடய மனசாட்  கப் ெபரிய அளவில் மங் ப்
ேபாயிற். இவ் வா அவைடய மனநிைல ேதவக் விேரா
தமாகக் கலகம் ெசய் றதாய் இக்ற. மனிதைடய அ
ம் , உள் ணர் ம் மாற யாவிட் ட ால் , அவைடய மன
நிைலயில் மாற்றங் கள் என்ப ேதவைடய த்தத்ற் இணங் க
நடக் க ாத ஒன்றாகேவ இக் ம் . மனிதைடய உணர் ர்
ெகட் டதாக இந் த ால் , அவனால் ேதவக் ஊயம் ெசய் ய
யா, ேதவனால் பயன் பத்த ப் பட தயற் ற வனாவான் .
“இயல் பான உணர்” என்ப ேதவக்க் ழ் ப் பவ, அவ
க்  உண் ைமயாக இப் ப , ேதவ க் க ாக வாஞ் ைசயாக
இப் ப , ேதவனிடத்  ல் ைமடன் இப் ப  மற்  ம்
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ேதவைனக் த் த மனசாட் ையக் ெகாண் ப் ப  ஆய
வற் ைறக் க்ற. அ ஒ மனேதா, ஒ ந்ைதேயா
ேதவனிடத்  ல் இப் பைதம் , ேவண் ெமன் ேற ேதவைன
எர்கக
் ாமல் இப் பைதம் க்ற. ஒக்கம் தவப் ேபான
உணர்ைவக் ெகாண் ப் ப  இ  ேபான் றதல் ல. மனிதன்
சாத்தானால் ெகக்கப் பட் டந் , அவன் ேதவைனக் த்த
கத்  க் கைள எப் றான் , அவக் ேதவனிடத்ல் வி
வாசேமா அவரிடத்ல் வாஞ் ைசேயா இந் த ல் ைல, ேதவனி
டத்லான உணர்ைவக் த் ச் ெசால் வதற் அவக் ஒன்
ல் ைல. மனிதன் ேவண்ெமன் ேற ேதவைன எர்க்றான் .
அவர் ¡ நியாயத்¥ ர்ப் கைள வழங் றான் . ேம ம் அவ
ைடய க்  ப் பின் னாக வைசெமாகைள வீ ெய
றான் . அவர் ேதவன் என்ற ெதளிவான ரிதேலா, மனிதன்
ேதவைடய க்ப் பின் பாக நியாயத்¥ர்ப்ைப வழங் 
றான்; ேதவக்க் ழ் ப்பற எண்ணம் மனிதக் இல் ைல.
அவன் ெவ மேன கண்¤த் த னமான ேகாரிக் ைககைளம்
விண்ணப் பங் கைளம் அவரிடத்  ல் ைவக்  றான் . ஒக் க ம்
தவப் ேபான உணர்ைவக் ெகாண்ட இத்தைகய ஜனங் களால்
தங் கள் ெசாந் த இவான நடத்ைதைய அந்  ெகாள் ளேவா
அல் ல அவர்கைடய கலகத்தன்ைமக்க ாக வத்த ப் படேவா
இயலா. ஜனங் களால் தங் கைளேய அந் ெகாள் ள ந்தால் ,
அவர்கள் தங் கள் உணர்ைவ தள ம் பப் ெபற்ப் பார்
கள் . இன்ம் தங் கைளக் த்  அய யாத ஜனங் கள்
ேதவைன எத்தைன அகமாக எர்க்றார்கேளா, அவர்களின்
உணர் அத்தைன ைறடன் இக்ம் .
மனிதனின் ர்ெகட் ட மனநிைலயின் ெவளிப் பாடான அவ
ைடய மனசாட் , அவைடய ¥ங் ைழக்ம் பாவம் மற்ம்
அவைடய ஆேராக்  யமற் ற உணர் ஆயவற் ைறத் தவிர
ேவெறான் ம் உவாறல் ைல. மனிதைடய மனசாட் 
ம் உணர் ம் ¡ண்ம் இயல் பானதாக மாற மானால் ,
அவன் ேதவக் ன் பாகப் பயள் ள மனிதனாக மாற 
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ம் . ஏெனன் றால் மனிதனின் மனசாட்  எப் ெபாம் உணர்ச ்
யற் றதாக இப் பதா ம் , ஒேபாம் ேநர்ைமயாக இல் லாத
மனிதைடய உணர் இன் ம் மந்தமா விட் டதா ம் , மனி
தன் ேதவனிடத்  ல் ேம ம் ேம ம் கலகம் ெசய் றவனாக
இப் பதா ேமயன்  ேவல் ைல. அவன் இேயைவேய 
ைவயில் அைறந் , தன் வீட் ற்  ள் கைடக் கால ேதவ 
ைடய மஷ அவதரிப் ைப மத் , ேதவைடய மாம் சத்ைத
நிந்  த்  , அைதக் ழ் த் த ரமாய் ப் பார்க் றான் . மனிதக் ச்
தளேவம் மனிதத்தன் ைம இந் ந் த ால் , அவன் மனித
னாக அவதரித்த ேதவைடய மாம் சத்ைதக் ைகயாம் ைற
யில் இவ் வள ெகாµரமாக இந்க்க மாட் டான். அவக்
ச் தளேவம் உணர் இந்ந்தால் , அவன் மனிதனாக
அவதரித்த ேதவைடய மாம் சத்ைதக் ைகயாம் ைறயில்
இவ் வள இரக்கமற்றவனாக இந்க்க மாட் டான் . அவக்
ச் தளேவம் மனசாட்  இந்ந்தால் , அவன் ேதவனின்
மஷ அவதரிப் க் இவ் வைகயில் “நன்  ெச த்யிந் 
க் க” மாட் ட ான் . ேதவன் மாம் சமாக வந் த இந் த க் காலக் க ட்
டத்ல் மனிதன் வாழ் றான். ஆயிம் இப் பப் பட் ட நல் ல
வாய் ப்ைபத் தந்ததற்காக ேதவக் நன்  ெச த்த யாமல்
இக்றான். மாறாக அவன் ேதவைடய வைகையச் சபித்
அல் ல ேதவைடய மஷ அவதரிப் பின் உண்ைமைய ற்
 ம் றக் க ணித்  , ெவளிப் பைடயாய் அதற்  எராகம் ,
அைதக்த் ேசார்வைடந் ம் ேபாறான் . ேதவைடய வ
ைகைய மனிதன் எப் பக் ைகயாள் றான் என் பைதப் ெபாட்
பத் த ாமல் , ங் கச் ெசான் னால் , மனிதன் ேதவனிடத்  ல்
கண்¤த் த னமாக விண்ணப் பங் கைள ஏெறத்  , அவைரச்
தளவா ம் வரேவற்கவில் ைல என்றா ம் , ேதவன் எப் ேபா
ம் அவைடய ரிையையப் ெபாைமயாக நடத்க் ெகாண்
வந்க்றார். மனிதனின் மனநிைல கக் ெகாµரமானதாக
மாவிட் ட, அவைடய உணர் கம் மந்தமா விட் ட,
அவன் மனசாட்  ¥யவனால் வமாக நக்கப் பட் , நீ ண்ட
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காலத்  ற்  ன் பாகேவ மனிதைடய உண்ைமயான மன
சாட் யாக இப் பைத நி த்  க்ெகாண் ள் ள. மனிதலத்
ற் இவ் வள அக வைனம் ைபையம் ஈந்ததற்காக
மனித உவான ேதவக் மனிதன் நன்  ெகட் டவனாக இப்
ப மட்  மல் ல, அவக் சத்யத்ைதத் தந் ததற்காக ேதவனி
டம் கம் மனங் கசந் ம் ெகாள் றான்; மனிதக் சத்யத்
ன் ¡ தளம் விப் பம் இல் லாததால் தான் அவன் ேதவன்
¡ மனக்கசப் பைடறான். மனிதனாக அவதரித்த ேதவக்காக
மனிதனால் தன் வைனக் ெகாக்க யவில் ைல என்ப
மட் மல் லாமல் , அவன் அவரிடந்  உதவிகைளப் ெபற்க்
ெகாள் ள யற்க்றான் . மனிதன் ேதவக்காகக் ெகாத்தைத
விட டஜன் கணக் அகமான வட் ையக் ேகாறான் . அத்த
ைகய மனசாட் ையம் உணர்ைவம் உைடய ஜனங் கள் இ
ஒ ெபரிய விஷயமல் ல என்  நிைனக்  ன் றனர். அவர்க ள்
ேதவக்காகத் தங் கைளேய அகம் ெசல ெசய் க்றார்கள்
என் ம் , ேதவன் தங் கக் கக்ைறவாகேவ ெகாத்க்
றார் என் ம் இன் ம் நம் ன் றனர். ஒ ண்ணம் தண்
ணீைர எனக்க் ெகாத்  விட் , என் னிடத்ல் தங் கள் கரங்
கைள நீ ட் , இரண் ண்ணம் பா க்கான பணத்ைத அவர்க
க் நான் ெச த்ம் ப ேகாறார்கள் அல் ல எனக் ஒ
இரக் ஒ அைறையக் ெகாத்  விட்  , பல இரகக்
கான வாடைகைய நான் ெச த் ம் ப ேகாறார்கள் . இத்த
ைகய மனிதத்தன் ைமம் மனசாட் ம் ெகாண்ட நீ ங் கள் எப்
ப இன் ம் வைன அைடய விம் ³ர்க ள் ? எத் த ைன
ெவ க் க த் த க் க பாவிகள் நீ ங் கள் ? மனிதனிந் த இவ் வைக
மனிதத்தன்ைமம் , அவனில் இந் த இவ் வைக மனசாட் ம்
மனிதனாக அவதரித்த ேதவைன யில் தங் க இடல் லாமல்
ற்  ம் அைலந்  ரிய ைவத்த காரணங் களாம் . மனசாட்
ையம் , மனிதத்தன்ைமையம் உண்ைமயாகக் ெகாண்க்
றவர்கள் மனிதனாக அவதரித்த ேதவைன ஆராக்கம் , அவ
க் மனேதா ஊயம் ெசய் யம் ேவண்ம் . அவர் எவ்
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வள ரிையகைளச் ெசய் தார் என்பதற்காக அல் லாமல் , அவர்
எந் த ரிையேம ெசய் ய ாவிட் டா ம் ட அப் பச் ெசய் ய
ேவண்ம் . இதான் நல் ல உணர் ள் ளவர்களால் ெசய் ய ப் பட
ேவண் ம் , இ  மனிதனின் கடைமயாம் . ெபம் பாலான
ஜனங் கள் ேதவக்ச் ெசய் ற ஊயத்ல் நிபந்தைனகைளப்
பற் க் ட ேபறார்கள் . அவர் ேதவனா அல் ல மனிதனா
என் பைதப் பற்  அவர்க ள் கவைலப் பவல் ைல. அவர்க ள்
அவர்கைடய ெசாந்த நிபந்தைனகைளப் பற் மட் ேம ேப
றார்கள் . அவர்கைடய ெசாந் த விப் பங் கைள நிைறேவற்
றேவ நாறார்க ள் . நீ ங் கள் எனக் க ாக உண சைமத் த ால் ,
ேசைவக் கட் டணத்ைதக் ேகா³ர்கள் , நீ ங் கள் எனக்க ாக ஓ
னால் , ஓம் கட் டணத்ைதக் ேகட்  ³ர்க ள் , நீ ங் கள் எனக் க ாக
ேவைல ெசய் தால் , ேவைலக்கான கட் டணத்ைதக் ேகா³ர்கள் ,
நீ ங் கள் என்ைடய வஸ்ரங் கைளத் ைவத் த ால் , சலைவக்
கட் டணத்ைதக் ேகா³ர்கள் , நீ ங் கள் சைபக்காக எைதயா ம்
ெகாத்தால் , ¡ட் ச் ெசலைவக் ேகா³ர்கள் , நீ ங் கள் பிரசங் கம்
பண்ணினால் பிரசங் யாக்கான கட் டணத்ைதக் ேகா³ர்கள் ,
நீ ங் கள் த்த கங் கைள விநிேயாத்த ால் , விநிேயாகக் கட் டணத்
ைதக் ேகா³ர்கள் , நீ ங் கள் எனால் , எத்க் கட் டணத்ைதக்
ேகா³ர்கள் . நான் ைகயாண்ட நபர்கள் ட என் னிடத்ல்
இழப் பீட் ைடக் ேகாறார்க ள் , வீட் ற்  அ ப் பப் பட் டவர்
கேளா அவர்கள் ெபயக் வந்த பாப் க்காக இழப் பீட்ைடக்
ேகாறார்கள் . விவாகமாகாதவர்கள் வரதட் சைணையக் ேகா
றார்கள் , அல் ல தங் களின் இழக் க ப் பட் ட வாபத் ற் க ாக
இழப் பீட்த் ெதாைகையக் ேகாறார்கள் . ஒ ேகாையக்
ெகால் றவர்க ள் கசாப் க் க ாரரின் கட் டணத்ைதக் ேகா
றார்கள் , உணைவ வக் றவர்கள் வப் பதற் க ான கட் டணத்
ைதக் ேகாறார்கள் , ©ப் தயாரிப் பவர்கள் அதற்  ம் ட கட்
டணத்ைதக் ேகாறார்கள் …. இ உங் கைடய இமாப் பான,
வ வான மனிதத் த ன் ைம ஆம் . இைவகள் உங் கைடய
ெவெவப் பான மனசாட்  கட் டைளயிம் ெசயல் களாம் .
467

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

உங் கள் அ எங் ேக? உங் கள் மனிதத் த ன் ைம எங் ேக? நான்
உங் கக் ச் ெசால் ேறன் ! இப் பேய நீ ங் கள் ெதாடர்ந் த ால் ,
நான் உங் களிைடேய ரிைய ெசய் வ ைத நி த்  விேவன் .
மனித உைடயில் இக்  ம் கக்  ட் டங் களிைடேய நான்
ரிைய ெசய் ய மாட்ேடன் , ெகாய இதயங் கைள மைறத் க்
ெகாண் க் ம் அழகான கங் கள் ெகாண் ட ஜனக்  ட் டத்
ற் க ாக நான் இப் ப பாபட மாட் ேடன் , தளேவ ம்
இரட் ப் க் சாத்யல் லா இந்த கக் ட் டங் கைள நான்
சத்  க்ெகாள் ள மாட்ேடன். நான் உங் கைளக் ைகவிம் அந் த
நாள் நீ ங் கள் மரிக்ம் நாளாம் , அந்த நாள் இள் உங் கள் ேமல்
வற நாளாம் , ஒளியினால் நீ ங் கள் ைகவிடப் பம் நாளா
ம் . நான் உங் கக் ச் ெசால் ேறன் ! கங் கைள விடம்
ழ் நிைலயில் இக்  ம் உங் கைடய ட் டத் ைதப் ேபால்
இக் ம் ஒ ட் டத் ற்  நான் ஒேபாம் நன்ைமெசய் 
றவராக இக் க மாட் ேடன் . என் ைடய வார்தை
் தகக்  ம்
ரிையகக் ம் வரம் கள் உண். உங் களிடத்ல் இக் ம்
உங் கைடய மனிதத் த ன் ைமம் மனசாட் ம் அப் பேய
மாறாமல் இக் ம் ேபா, அவற் ைற ைவத்  க்ெகாண் நான்
இனிேமல் எந் த ரிையம் ெசய் ய மாட்ேடன் . ஏெனன் றால்
நீ ங் கள் உங் கள் மனசாட் யில் கக் ைறள் ளவர்களாக இக்
³ர்கள் . நீ ங் கள் எனக் ந்த ேவதைனைய உண்டாக் விட்
§ர்கள் . உங் களின் இவான பாவம் என் ைன கம் ெவப்
ட் ற. மனிதத் த ன் ைமயி ம் மனசாட் யி ம் கம்
ைறள் ளவர்க ளாக இக்  ம் ஜனங் கள் இரட் ப் க்  ரிய
வாய் ப்ைப ஒேபாம் ெபற மாட் டார்கள் . இேபான் ற இதய
மற்ற, நன்ணர்வில் லாத ஜனங் கைள நான் ஒ ேபாம் இரட்
க் க மாட்ேடன் . என் ைடய நாள் வம் ேபா, ஒ சமயம்
என்ைடய கங் ேகாபத்ைதத் ண்ன ழ் ப் பயாைமயின்
பிள் ைளகளின் ேமல் நித்ய காலமாய் என் ைடய ெகாத்
ம் அக்  னிைய ெபாயப் பண்ªேவன் . ஒ சமயம் என்
ேமல் கஞ் ெசாற்கைள வீெயந் , என்ைன நிராகரித்த அந்த
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கங் கள் ேமல் என் ைடய நித்ய தண்டைனையச் மத் 
ேவன். ஒசமயம் என்ேனா உண், என் ேனாட ஒன் றாக
வாழ் ந்  , ஆனால் என்ைன விவாக்க ாமல் , என் ைன அவம
த்  , எனக்  த் ேராகம் பண்ணின இந் த க் ழ் ப் பயாைம
யின் த்ரர்கக்காக நான் எப் ேபாம் என் ேகாபத்ன் அக்
னியிேல பற்ெயரிேவன். என் ைடய ேகாபத்ைதத் ண்ன
அைனவைரம் என்ைடய தண்டைனக் உட் ப த்  ேவன் .
ஒ சமயம் எனக்ச் சமமானவர்கள் ேபால என் அல் நின்
றேபாம் என் ைன ஆராக் க ாமல் , எனக்  க் ழ் ப் பயாமல்
இந்த அந்த கங் கள் ேமல் என் ைடய ேகாபம் வைத
ம் ெபாயப் பண்ªேவன். ன்  என் பராமரிப் ைப அப
வித் த , ன்  நான் ேபன மைறப் ெபாள் களால் மழ் ச்
ற்ற, ன் என் னிடத்ந்  ெபாள் இன் பங் கைள எக்க
யற்த்த அந்த கங் கள் ேமல் நான் மனிதைன அக்ன் ற
ேகால் விம் . என் ைடய இடத்ைத எத்க்ெகாள் ள யற்க்
ம் ஒவைரக்ட நான் மன் னிப் பல் ைல. என் னிடத்ந் 
உணைவம் , உைடகைளம் பத் க்ெகாள் ள யற்த்த ஒ
வைனக் ட நான் தப் பவிடமாட்ேடன் . இப் ேபாைதக் நீ ங் கள்
¥ங் ந்  விதைலயா, என் னிடத்  ல் நீ ங் கள் ெசய்  ம்
ேகாரிக்ைககளில் தஞ் வைதத் ெதாடங் கள் . என்ைடய
ேகாபத்ன் நாள் வம் ேபா, என்னிடத்ல் இனிேமல் நீ ங் கள்
எந்தக் ேகாரிக்ைககைளம் ைவக்க மாட் §ர்கள் . அந்த ேநரத்ல்
உங் கள் இதயம் ப் யாம் வைரயி ம் உங் கைள “மழ் ச
்
ற” அமப் ேபன். உங் கள் கத்ைத க்ள் தள் ேவன் .
உங் களால் ம் பம் ஒேபாம் எம் ப யா. கச்க்
ரத்ல் நான் இந்தக் கடைன உங் கக்த் “ப் பிச்ெச த்த”
ேபாேறன். அந் த நாள் வவதற்காக நீ ங் கள் ெபாைமடன்
காத்ப் பீரக
் ள் என்  நம் ேறன் .
இந் த ெவக்க த்த க்க ஜனங் கள் தங் கள் தஞ் ய ஆைச
கைள உண்ைமயிேலேய ஒக் ைவத் விட் , ேதவனிடத்ல்
ம் ப மானால் , அப் ெபா இரட் ப் க்ரிய வாய் ப்
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அவர்கக் இன் ம் இக்ம் . மனிதக் உண்ைமயாகேவ
ேதவக்காக வாஞ் க்ம் இதயம் இக்ெமன் றால் , அவன்
ேதவனால் ைகவிடப் பட மாட் டான் . ேதவ க்  உணர்ச ்
இப் பதா ம் அல் ல தன்ைன மனிதன் ஆதாயமாக்க் ெகாள்
வதற் விப் பமற்றவராய் ேதவன் இப் பதா ம் அல் ல, மாறாக
மனிதன் ேதவன் தன்ைன ஆதாயமாக்க் ெகாள் ள விம் பாத
தால் , அவைர உடனயாகத் ேதட விம் பாததால் , அவன்
அவைர ஆதாயமாக்க் ெகாள் ளத் தவறான் . ேதவைன உண்
ைமயாய் த் ேதறவர்களில் ஒவர் எப் ப ேதவனால் சபிக்
கப் பட ம் ? நல் ல உணர் ம் , உணர் ள் ள மனசாட் ம்
ெகாண் ட ஒவர் எப் ப ேதவனால் சபிக் க ப் பட ம் ?
ேதவைன உண்ைமயாய் ஆராத்  , அவக் ஊயம் ெசய்
ற ஒவர் எப் ப அவைடய ேகாபத்ன் அக்னியினால்
விங் கப் பட ம் ? ேதவக் மழ் ச்யாய் க் ழ் ப் பம்
ஒவர் எப் ப ேதவைடய வீட் ந்  ெவளிேயற் ற ப் பட
ம் ? ேதவைன அகமாக ேநக்ம் ஒவர் எப் ப ேதவ
ைடய தண்டைனயில் வாழ ம் ? ேதவக்க ாக எல் லா
வற் ைறம் மழ் ச் யாய் விட் விற ஒவர் எப் ப ஒன்
ல் லாமல் விடப் பவார்? மனிதன் ேதவைனப் பின் பற் ற
விம் வல் ைல, தன் ைடய உைடைமகைளத் ேதவக்காக
ெசலவக் க விம் வல் ைல, வாழ் நாளின் பிரயாசத் ைதத்
ேதவக் க ாக அர்ப் பணிக் க விம் வல் ைல. அதற்  ப் ப
லாக, ேதவைனப் பற் ன அகக் காரியங் கள் மனிதைடய
கத் க் க டன் ரண் பறதாயிக்  ம் ப, ேதவன் க
ரம் ேபாய் வ ிட் ட ார் என்  அவன் ெசால் றான் . இப் பப்
பட் ட மனிதத் த ன் ைமடன் , நீ ங் கள் உங் கள் பிரயாசங் களில்
தாராளமாக இந்தா ம் ட, ேதவைடய அங் காரத்ைத ெபற்
க்ெகாள் ள உங் களால் யாமல் ேபாம் . நீ ங் கள் ேதவைனத்
ேதடவில் ைல என் ற உண்ைமையக் த்  உங் களால் ஒன் ம்
ெசால் ல யா. நீ ங் கள் மனித இனத்  ன் ைறபாள் ள
சரக்கள் என் உங் கக்த் ெதரியாதா? உங் கைளவிட ழான
470

மாறாத மனநிைலையக் ெகாண்ப் ப 
ேதவனிடம் பைகைமடன் இப் பதாம்

மனிதத் த ன்ைம ேவல் ைல என்  உங் கக்  த் ெதரியாதா?
உங் கைளக் கனப் பத்த மற் றவர்கள் உங் கைள எப் ப அைழக்
றார்கள் என்  உங் கக்த் ெதரியாதா? ேதவைன உண்ைமயாக
ேநப் பவர்க ள் உங் கைள ஓநாயின் தகப் பன் , ஓநாயின் தாய் ,
ஓநாயின் மகன் மற்ம் ஓநாயின் ேபரன் என்  அைழக்றார்கள் .
நீ ங் கள் ஓநாயின் சந்தகள் , ஓநாயின் ஜனங் கள் ஆவீரக
் ள் . உங் க
ளின் ெசாந்த அைடயாளம் உங் கக்த் ெதரிந்க்க ேவண்ம் .
அைத நீ ங் கள் ஒேபாம் மறக்க க் டா. நீ ங் கள் உங் கைள
ஏேதா ேமலான பிரபலம் என் நிைனக்கா¥ர்கள் . நீ ங் கள் மக்
லத்ன் நவில் கக் ெகாµரமான மனிதரல் லாத ட் ட ம் .
இல் எேம உங் கக்த் ெதரியாதா? உங் களிடத்ல் ரிைய
ெசய் றதால் நான் எத்தைன ெபரிய இடர்ேநம் நிைலைய
எர்ெகாண்ேடன் என்  உங் கக்த் ெதரிமா? உங் கைடய
உணர் ¡ண்ம் இயல் பானதாக மாற யாவிட் ட ால் , உங்
கைடய மனசாட்  இயல் பானதாக இயங் க யாவிட் டால் ,
நீ ங் கள் “ஓநாய் ” என் ற ெபயைர ஒேபாம் தள் ளிவிட 
யா. நீ ங் கள் ஒேபாம் சாபத்  ன் நாளிந்  ம் , உங் கள்
தண்டைனயில் நாளிந்  ம் தப் ப யா. நீ ங் கள் தாழ் ந்
தவர்களாக, எந் த மப் ம் இல் லாத ஒ காரியமாய் ப் பிறந்
¥ர்கள் . நீ ங் கள் பாவப் ப பயாயிக் ம் ஓநாய் க் ட் ட ம் ,
ப் ைபகள் மற்  ம் கப் ெபாட் களின் வியல் , நான் உங்
கைளப் ேபாலல் லாமல் உங் களிடத்ல் நன்ைமகைள ெபற்  க்
ெகாள் வதற்காக உங் களிடம் ரிைய ெசய் யாமல் , மாறாக என்
ைடய ரிையத் ேதைவப் பவதால் அப் பச் ெசய் ேறன்.
நீ ங் கள் இப் பேய ெதாடர்ந்  கலகத் தன் ைம உள் ளவர்களாக
இந் த ால் , நான் என் ைடய ரிையைய நித்விேவன் .
¡ண்ம் ஒேபாம் உங் களிடத்ல் ரிைய ெசய் ய மாட்ேடன் .
மாறாக நான் என் ைடய ரிையைய என் ைனப் பிரியமான
மற் ெறா ட் டத்  ற்  ைகமாற்  விேவன் . இவ் வைகயில்
நான் உங் கைள என்ெறன் ம் விட்  விலேவன் . ஏெனன் றால்
என்ைன விேராக்றவர்கைள ேநாக்ப் பார்க்க எனக் விப்
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பல் ைல. அப் பயானால் , நீ ங் கள் என் டன் ஒத்  ப் ேபாக
விம் ³ர்களா அல் ல என் ைன விேராக்க விம் ³ர்களா?

ேதவைன அ யாத ஜனங் கள் அைனவ ம்
ேதவைன எர்க்ம் ஜனங் களாவர்
ேதவைடய ரிையயின் ேநாக்க ம் , அவைடய ரிைய
மஷனில் ஏற் பத் ம் தாக்கம் , மஷக்கான அவைடய
த்தம் என்ன என்பவற் ைறப் ரிந் ெகாள் ள, ேதவைனப் பின்
பற்ம் ஒவ் ெவாவம் இதைனத்தான் ெபற்க்ெகாள் ள ேவண்
ம் . இப் ேபாெதல் லாம் ேதவனின் ரிையப் பற்ய அதான்
எல் லா ஜனங் கக்ம் இப் பல் ைல. ேதவன் ஜனங் கள் ¡
நடப் பித்த ரிையகள் , ேதவனின் ரிையயின் ைம, மற்ம்
உலைக ஷ் த்த ந்  தற் ேபாைதய காலம் வைர ம
ஷனிடம் ேதவனின் த்த ம் ல் யமாக என் னவாக இக் 
ற—இந்த விஷயங் கள் மஷக்த் ெதரிவல் ைல அல் ல
அவன் ரிந் ெகாள் வ ல் ைல. இந்தப் ேபாதாைம மத உலகம்
வம் மட் மல் லாமல் , ேதவைன விவாக்றவர்களிடம்
காணப் பற. நீ உண்ைமயிேலேய ேதவைனக் காªம் நாள்
வம் ேபா, அவைடய ஞானத் ைத நீ உண் ைமயிேலேய
பாராட்  ம் ேபா, ேதவன் ெசய் த அைனத்  ரிையகைளம்
நீ காªம் ேபா, ேதவன் என் பவர் யார், அவர் என் ன ைவத்
க்றார் என் பைத நீ அந் ெகாள் ம் ேபா—அவைடய
ஈைவ, ஞானத்ைத, அசயத்ைத மற்  ம் அவர் ஜனங் கள் ¡
ரிந்த அைனத்  ரிையையக் காªம் ேபா—அப் ேபாதான்
ேதவனில் நீ ெகாண்க்ம் உன விவாசத்ல் நீ ெவற்ைய
அைடவாய் . ேதவன் எல் லாவற்ைறம் உள் ளடக்யவர், எல் லாம்
நிைறந்தவர் என் றப் பம் ேபா, அவர் எந்த வைகயில் சரி
யாக அைனத்ைதம் உள் ளடக்  யவர், எந் த வைகயில் அவர்
எல் லாம் நிைறந்தவர்? நீ இைதப் ரிந் ெகாள் ளவில் ைல என்
றால் , நீ ேதவைன விவாப் பதாகக் கத யா. மத உல
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ல் இப் பவர்கள் ேதவைன விவாப் பவர்கள் அல் ல, ஆனால்
அவர்கள் பிசாைசப் ேபால ெபால் லாதவர்கள் என்  நான் ஏன்
ேறன் ? அவர்கள் ெபால் லாதவர்கள் என்  நான் வ
தற் அவர்கள் ேதவைடய த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் ளாதம் ,
அவைடய ஞானத்ைதக் காண யாதம் தான் காரணம் .
ேதவன் எந்த ேநரத் ம் தம் ைடய ரிையைய அவர்கக்
ெவளிப் பத்  வல் ைல. அவர்க ள் டர்க ள் ; அவர்க ளால்
ேதவனின் ரிையகைளக் காண யா, அவர்கள் ேதவனால்
ைகவிடப் பட் க்றார்கள் , ேதவனின் அக்கைறம் பாகாப் ம்
அவர்க க்  ப் ரணமாக இப் பல் ைல, பரித் த ஆவியா
னவரின் ரிையையப் பற்  க் ப் பிட ேவண் யல் ைல.
ேதவனின் ரிைய இல் லாதவர்க ள் அைனவம் ெபால் லாத
வர்கள் மற் ம் ேதவனின் எராளிகள் . நான் ம் ேதவனின்
எராளிகள் என் பவர்கள் , ேதவைன அயாதவர்கள் , ேதவைன
அவர்களின் உதகளால் ஏற்க்ெகாண்டா ம் , இன் ம் அவைர
அயாதவர்கள் , ேதவைனப் பின் பற்  னா ம் , இன்ம் அவ
க்  க் ழ் ப் பயாதவர்க ள் , மற்  ம் ேதவனின் ைபயில்
மழ் ச் அைடந் த ா ம் இன் ம் அவக் சாட்  யாக நிற் க
யாதவர்கள் . ேதவனின் ரிையயின் ேநாக்க ம் பற் ய ரி
தேலா அல் ல ேதவன் மஷனில் ெசய் ம் ரிையப் பற்ய
ரிதேலா இல் லாமல் , அவன் ேதவனின் த்தத்ற்  இணங் 
இக்கம் யா, அவன் ேதவக் சாட் யாக நிற் கம்
யா. மஷன் ேதவைன எர்ப்பதற்கான காரணம் , ஒ
றம் , அவ ைடய ர்ெகட் ட மனநிைலயிந்  ம் , மறம் ,
ேதவன் த் த அயாைமயிந் ம் , ேதவன் ெசயல் பம்
ெகாள் ைககள் மற் ம் மஷக்கான அவைடய த்தம் பற்
ய ரிதல் இல் லாததா ம் உவாற. இந் த இரண் அம்
சங் கைளம் ஒன் றாக ைவத்ப் பார்தத
் ால் , இைவ ேதவடன்
மஷக் உள் ள எர்ப்பின் வரலாற்ைற உவாக்ன் றன.
தாக விவாப் பவர்கள் ேதவைன எர்ப் பதற்  காரணம் ,
இ ேபான்ற எர்ப் அவர்களின் இயல் பிேலேய இக்ற,
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அேத சமயம் பல ஆண்களாக விவாப் பவர்கள் ேதவைன
எர்ப் ப  அவைரப் பற்  ய அவர்க ளின் அயாைமயா ம் ,
இதடன் அவர்களின் ர்ெகட் ட மனப் பான் ைமயினா ம் விைள
ற. ேதவன் மாம் சமாக மாவதற் ந்ைதய காலத்ல் , ஒ
மஷன் ேதவைன எர்க் றானா என் ற அளவீட ான பர
ேலாகத்  ல் உள் ள ேதவனால் வக் க ப் பட் ட நியாயப் பிரமா
ணங் கைளப் பின் பற்  றானா என் பைத அப் பைடயாகக்
ெகாண் ந் த . உதாரணமாக, நியாயப் பிரமாண கத்  ல் ,
ேயேகாவாவின் நியாயப் பிரமாணங் கைள யாெரல் லாம் கைடப்
பிக்கவில் ைலேயா அவர்கள் ேதவைன எர்தத
் வர்களாகக் க
தப் பட் டார்கள் ; ேயேகாவாக் வழங் கப் பட் ட காணிக்ைககைள
யாெரல் லாம் னார்கேளா, அல் ல ேயேகாவாக் ஆதர
வானவர்க க் எராக நின் றார்கேளா, அவர்க ள் ேதவைன
எர்த் த வர்க ள் என்  கதப் பட் , கல் ெலந்  ெகால் லப் ப
வார்கள் ; தன் தந்ைதையம் தாையம் மக்காதவர்கள் , மற்
றவைனத் தாக்  யவர்க ள் அல் ல சபித் த வர்க ள் , நியாயப் பிர
மாணங் கைளக் கைடப் பிக்க ாதவர்களாகக் கதப் பட் ட ார்கள் .
ேயேகாவாவின் நியாயப் பிரமாணங் கைளக் கைடப் பிக் க ாத
அைனவம் அவக் எராக நிற் ப வர்கள் என் கதப் பட்
டனர். ஆனால் , ைபயின் கத்  ல் அ  ெதாடரவில் ைல,
அப் ேபா இேயக் எராக யாெரல் லாம் நின் றார்கேளா
அவர்கள் ேதவக் எராக நின் றவர்களாகக் கதப் பட் டனர்,
மற்ம் இேய ெசான்ன வார்தை
் தகக்க் ழ் ப்பயாதவர்கள்
ேதவ க்  எராக நின் றவர்க ளாகக் கதப் பட் டனர். இந் த
ேநரத்ல் , ேதவைன எர்ப்ப  த்  வைரயக்கப் பட் ள் ள
விதம் , கம் ல் யமாகம் நைடைறக் கம் ஏற் ற
தாகம் ஆன. அ வைர ேதவன் மாம் சமாக மாயிராத
காலகட் டத்  ல் , மஷன் ேதவைன எர்க்  றானா என் ப 
மஷன் பரேலாகத்  ல் இக்  ம் கண் ªக்  த் ெதரியாத
ேதவைன வணங் றானா மற்  ம் ேபாற்  றானா என்பைத
அப் பைடயாகக் ெகாண்ந் த . அந் த ேநரத்ல் ேதவைன
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எர்ப்ப  என்ப வைரயக்கப் பட் ட விதம் நைடைறக்ரிய
தாக இல் லேவ இல் ைல, ஏெனன்றால் மஷனால் ேதவைனப்
பார்க் க ம் யவில் ைல, ேதவனின் உவம் எெவன் ம் ,
அல் ல அவர் எவ் வா ரிைய ரிந் த ார், ேபனார் என் ம்
அவக் த் ெதரிந் க்கல் ைல. மஷக் ேதவைனப்
பற்  எவ் வைகயான கத்  ம் இல் ைல, அவன் ேதவைனத்
ெதளிவற் ற ைறயில் நம் பினான் , ஏெனன் றால் ேதவன் அ
வைர மஷக் த் ேதான் றவில் ைல. ஆைகயால் , மஷன்
தன கற் ப ைனயில் ேதவைன எப் ப நம் பினா ம் பரவா
யில் ைல, ேதவன் மஷைனக் கண்க்கேவா அல் ல அவனி
டம் பல ேகாரிக்ைககைள ைவக்கேவா இல் ைல, ஏெனன் றால்
மஷனால் ேதவைன ைமயாகக் காண யவில் ைல.
ேதவன் மாம் சமா, மஷர்களிைடேய ரிையப் ரிய வம்
ேபா, அைனவம் அவைரக் காண்பார்கள் , அவைடய வார்த்
ைதகைளக் ேகட் பார்கள் , ேதவன் தம் ைடய மாம் ச உட க்ள்
ேமற்ெகாள் ம் ெசயல் கைள அைனவம் காண்பார்கள் . அந்தத்
தணத்ல் , எல் லா மஷனின் கத்கம் ·ைரயான் றன.
ேதவன் மாம் சத்ல் ேதான் வைதக் கண்டவர்கள் விப் பத் 
டன் அவக்க் ழ் ப் பந்தால் , அவர்கள் கண்க்கப் பட மாட்
டார்கள் , அேதசமயம் அவக் எராக ேவண்ெமன் ேற நிற்
பவர்க ள் ேதவ ைடய எரியாகக் கதப் பவார்க ள் . அத் த
ைகயவர்கள் அந் க்ஸ் கள் , அவர்கள் ேதவக் எராக
ேவண்ெமன்ேற நிற் ம் எரிகள் . ேதவைனப் பற் ய ெவப்
பான கத் கைள இரகயமாகக் ெகாண்ந்தா ம் , அவக்
க் ழ் ப் பயத் தயாராகம் , விப் பம் ெகாண் டவராகம்
இப் பவர்கள் கண்க்கப் பட மாட் டார்கள் . மஷனின் ேநாக்
கங் கள் மற்  ம் ெசயல் களின் அப் பைடயில் ேதவன் மஷ
ைனக் கண்க்றார், ஒேபாம் அவன ந் தைனகைளம்
ேயாசைனகைளம் ைவத்  அல் ல. அவர் மஷைன அவ
ைடய ந் த ைனகள் மற்  ம் ேயாசைனகளின் அப் பைடயில்
கண்த்தால் , ேதவனின் ேகாபமான கரங் களிந்  ஒ ம
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ஷனால் ட தப் பிக்க யா. மஷ´பெமத்த ேதவக்
எராக ேவண்ெமன் ேற நிற் ப வர்கள் , ழ் ப் பயாைமக்க ாகத்
தண்க் க ப் பவார்கள் . ேதவக் எராக ேவண்ெமன் ேற
நிற்  ம் இந் த ஜனங் கைளப் ெபாத் த வைர, அவர்க ள் ேதவ
க் எரான கத்  க் கைளக் ெகாண்க் றார்கள் என்ப
ந்  அவர்களின் எர்ப் உவாற, அதன் விைளவாக
இ ேதவனின் ரிையையச் ர்ைலக்ம் ெசயல் கைளப் ரிய
அவர்கைள வநடத் ற. இந்த ஜனங் கள் ேவண்ெமன் ேற
ேதவனின் ரிையைய எர்த் அக்றார்கள் . அவர்கள் ெவ
மேன ேதவைனப் பற்ய கத்கைளக் ெகாண்க்கவில் ைல,
ஆனால் அவைடய ரிையையச் ர்ைலக்ம் ெசயல் களி ம்
அவர்கள் ஈபறார்கள் , இந்தக் காரணத்ற்காக இந்த வைக
யான ஜனங் கள் கண்க்கப் பவார்கள் . ேதவனின் ரிையைய
ேவண்ெமன்ேற ர்ைலக் க ாதவர்கள் பாவிகளாகக் கண்க்
கப் பட மாட் டார்கள் , ஏெனன் றால் அவர்களால் விப் பத் டன்
ழ் ப் பயம் , ேம ம் இைட»  மற்  ம் ெதாந் த ரைவ ஏற் ப
த்  ம் ெசயல் களில் ஈபடாமல் இக்கம் ற. இ
ேபான்றவர்கள் கண்க்க ப் பட மாட் ட ார்கள் . இப் பிம் , பல
ஆண் களாக ேதவனின் ரிையைய ஜனங் கள் அ பவித் 
க்ம் ேபா, அவர்கள் ெதாடர்ந்  ேதவக் எரான கத்
கைளக் ெகாண்ந்தால் மற்ம் மஷ´மெமத்த ேதவனின்
ரிையைய அய யாமல் இந் த ால் , எத் த ைன வடங்
கள் அவைடய ரிையைய அவர்கள் அபவித்ந் த ா ம்
பரவாயில் ைல, அவர்கள் ெதாடர்ந்  ேதவைனப் பற் ய கத்
க்களால் நிரம் பி இந்தா ம் , அவைர அய யா, பின்
னர் அவர்கள் ர்ைலக்ம் ெசயல் களில் ஈபடாவிட் டா ம் ,
அவர்கைடய இதயங் கள் ேதவைனப் பற் ய பல கத் க
ளால் நிரம் பியிக் ம் , இந் த கத்  கள் ெவளிப் பைடயாகத்
ெதரியாவிட் டா ம் , இ  ேபான் ற ஜனங் கள் ேதவனின் ரி
ையக்  எந் த வைகயி ம் உதவியாக இக் க மாட் டார்க ள் .
ேதவக்க ாக விேசஷத்ைதப் பரப் பேவா அல் ல அவக்
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சாட்யாக இக்கேவா அவர்களால் யவில் ைல. இ ேபான் ற
ஜனங் கள் எதற்ம் பிரேயாஜனம் இல் லாதவர்கள் மற்ம் கக்
ைறவான அைவ உைடயவர்கள் . அவர்கக் ேதவைனத்
ெதரியாததா ம் , ேம ம் அவைரப் பற்ய தங் கள் கத்கைளத்
க் எய ற் ம் இயலாதவர்களாகம் இப் பதால் , அவர்
கள் கண்க்கப் பறார்கள் . இதைன இவ் வா றலாம் : ய
விவாகள் ேதவைனப் பற்ய »கக் கத் கைள ைவத்ப்
ப  அல் ல அவைரப் பற்  எம் ெதரியாமல் இப் ப 
இயல் பான, ஆனால் பல ஆண்களாக ேதவைன விவாத்,
அவைடய ரிையயில் ஒ நல் ல பங் ைக அபவித்த ஒவ
க் , »கக் கத்  கைளத் ெதாடர்ந்  ைவத்ப் ப இயல்
பான விஷயம் அல் ல, ேம ம் இ ேபான் ற ஒவன் ேதவைனப்
பற்ய அ இல் லாப் ப  அவ் வள இயல் பானதாக இக்
கா. இதற்க் காரணம் , அவர்கள் கண்க்கப் பவ ஒ சாதா
ரண நிைல அல் ல. இந் த அசாதாரண ஜனங் கள் அைனவம்
ப் ைபகள் ; அவர்கள் தான் ேதவைன கம் எர்க்றார்கள் ,
எம் ெசய் யாமல் ேதவனின் ைபைய அபவித்தவர்கள் .
அத்தைகய ஜனங் கள் அைனவம் வில் அகற்றப் பவார்கள் !
ேதவைடய ரிையயின் ேநாக்கத்ைதப் ரிந் ெகாள் ளாத
எவம் அவைர எர்ப்பவர் ஆவர், ேதவைடய ரிையயின்
ேநாக்கத்ைதப் ரிந் ெகாண்டா ம் , இன்ம் ேதவைனத் ப்
ப் பத் த நாச் ெசல் லாதவர் ேதவனின் எராளி என் ம்
கதப் பறார். ெபரிய ேதவாலயங் களில் ேவதாகமத் ைத
வாத்  , நாள் வம் அைத மனப் பாடம் ெசய்  ஒப் பிப்
பவர்கள் இக்றார்கள் , ஆனால் அவர்களில் ஒவர்ட ேதவ
ைடய ரிையயின் ேநாக் க த்ைதப் ரிந் ெகாள் வல் ைல.
அவர்க ளில் ஒவரால் ட ேதவைன அய வல் ைல;
அ ம் அவர்களில் எவரா ம் ேதவனின் த்தத்ற் இணங் 
இக்க வல் ைல. அவர்கள் அைனவம் பயனற் ற வர்கள் ,
ேமாசமான ஜனங் கள் , ஒவ் ெவாவம் ேதவ க்  ச் ெசாற்
ெபாவாற் ற உயரத்ல் நிற் றார்கள் . ேதவனின் பதாைகைய
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அவர்க ள் எத் ச் ெசல் ம் ேபாட அவர்க ள் ேவண் 
ெமன் ேற ேதவைன எர்க்  றார்க ள் . ேதவன் ¡ விவாசம்
இப் பதாகக் க் ெகாள் றார்கள் , ஆனா ம் அவர்கள் ம
ஷனின் மாம் சத்ைதப் த்  , இரத்த த்ைத க்ன் றனர். அத்
தைகய ஜனங் கள் அைனவம் மஷனின் ஆத்மாைவ விங்
ம் பிசாகள் , சரியான பாைதயில் ெசல் ல யற்ப் பவர்களின்
வயில் ேவண் ெமன் ேற க்  ம் தைலைமப் ேபய் க ள் ,
ேதவைனத் ேதறவர்கக் இைட»  ெசய் ம் தைடக் கற்
கள் . அவர்கள் “நல் ல அைமப் பாகத்” ேதான்றக்ம் , ஆனால்
அவர்கள் ேதவக் எராக நிற் க ஜனங் கைள வநடத்  ம்
அந்க்ஸ்க்கேள தவிர ேவ யாமல் லர் என் பைத அவர்
கைளப் பின் பற்  பவர்க ள் எப் ப அந்  ெகாள் வார்க ள் ?
அவர்க ள் மஷ ஆத்  மாக் க ைள விங் வதற் க ாக அர்ப் ப
ணிக் க ப் பட் ட பிசாகள் என் பைத அவர்க ைளப் பின் பற்  ப
வர்கள் எப் ப அந்  ெகாள் வார்கள் ? ேதவனின் ன் னிைல
யில் தங் கைள உயர்ந் த மப் பில் ைவத்ப் பவர்கள் மஷ
னில் கம் ழ் த் த ரமானவர்க ள் , அேத சமயம் தங் கைளத்
தாழ் த்  க் ெகாண் டவர்க ள் கம் மரியாைதக்  ரியவர்க ள் .
ேம ம் , ேதவனின் ரிையத் தனக்த் ெதரிம் என்  நிைனப்
பவர்க ள் , ேம ம் , அவர்க ள் அவைர ேநரயாகப் பார்த் த ா
ம் ட ந் த ஆரவாரத்  டன் மற் ற வர்கக் த் ேதவனின்
ரிையைய அவிக்க வல் லவர்கள் , இவர்கள் மஷர்களிேல
கம் அயாைமயி ள் ளவர்கள் . அத்தைகயவர்கள் ேதவனின்
சாட்  யம் இல் லாமல் , ர்ப ித் தவர்களாகம் , அகங் காரம்
நிைறந்தவர்களாகம் இக்றார்கள் . ேதவைனப் பற் ய உண்
ைமயான அபவம் மற்  ம் நைடைற அ இந் தேபா
ம் , ேதவைனப் பற்  தனக் கக் ைறந் த அ இப் ப
தாக நம் ேவார், அவரால் கம் ேநக்க ப் பபவர்கள் . அத்
தைகயவர்கள் மட் ேம உண்ைமயிேலேய சாட் யமளிக்றார்
கள் , அவர்கேள ேதவனால் பரிரணப் பத் த ப் பட வல் லவர்
கள் . ேதவனின் த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் ளாதவர்கள் ேதவைன
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எர்ப் பவர்க ள் ; ேதவ ைடய த் த த் ைதப் ரிந் ெகாண் ட
ேபா ம் , சத்  யத் ைதக் கைடப் பிக் க ாதவர்க ள் ேதவைன
எர்ப் பவர்கள் ; ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் த்  , த்
தா ம் , ேதவைடய வார்தை
் தகளின் சாராம் சத்ற் எராகச்
ெசல் ேவார் ேதவைன எர்ப்பவர்கள் ; மஷ´பெமத்த ேதவ
ைனப் பற்ய கத் க்கைளக் ெகாண்டவர்கள் , ேம ம் கலகத்
ல் ஈபட மனம் ெகாண்டவர்கள் , ேதவைன எர்ப்பவர்கள் ;
ேதவன் த்  நியாயந்¥ர்ப்பவர்கள் ேதவைன எர்ப்பவர்கள் ;
மற்  ம் ேதவைன அயேவா அல் ல அவக் சாட்  யாக
இக்கேவா யாதவர்கள் ேதவைன எர்ப்பவர்கள் . எனேவ
நான் உங் களிடம் வத்  ேறன் : இந் த ப் பாைதயில் உங்
களால் நடக்க ம் என்  உங் கக் உண்ைமயிேலேய நம்
பிக்ைக இந்தால் , அைதப் பின்பற்ங் கள் . ஆனால் உங் களால்
ேதவைன எர்ப் பைதத் தவிர்க் க யாவிட் டால் , கம்
தாமதமாவிவதற்  ன் ேப நீ ங் கள் விலச் ெசன் விவ
நல் ல. இல் ைலெயனில் , விஷயங் கள் உங் கக்  எராக
ேமாசமாக மாவதற்கான வாய் ப்கள் கம் அகமாக இக்
ன்றன, ஏெனன்றால் உங் கள் இயல்  கம் ர்ெகட் ள் ள.
விவாசம் அல் ல ழ் ப் பதல் , அல் ல நீ க் க ாகம் சத் 
யத் க்காகம் தாகம் ெகாண்ட, அல் ல ேதவைன ேநக்ம்
ஒ இதயம் , உங் கக்க் ெகாஞ் சம் ட இல் ைல. ேதவக்
ன்பாக உங் கள் ©ழ் நிைல ற் ம் ழப் பமானதாக இக்
ற என்  றப் படலாம் . நீ ங் கள் கைடப் பிக்க ேவண்யைத
உங் களால் கைடப் பிக்க யா, ேம ம் ெசால் ல ேவண்
யைதச் ெசால் லம் யா. நீ ங் கள் கைடப் பிக்க ேவண்
யவற் ைற, நீ ங் கள் கைடப் பிக் க த் தவவிட் §ர்க ள் ; நீ ங் கள்
நிைறேவற்ற ேவண்ய ெசயல் பாட் ைட உங் களால் நிைறேவற்ற
யவில் ைல. உங் கக் இக்கேவண்ய விவாசம் , மன
சாட் , ழ் ப் பதல் அல் ல மன உ உங் களிடம் இல் ைல.
சத்  க்ெகாள் ள ேவண்ய ன்பத்ைத நீ ங் கள் சத்  க்ெகாள்
ளவில் ைல, உங் கக் இக் கேவண் ய விவாசம் உங் களி
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டம் இல் ைல. கம் எளிைமயாகக் னால் , நீ ங் கள் எந் த
ெவா தையம் ரணமாகப் ெபறவில் ைல: நீ ங் கள் இப்
பேய வாழ் வதற்  ெவட் க ப் படவில் ைலயா? நித்ய ஓய் வ ில்
உங் கள் கண்கைள ¤வேத நல் ல என்  நான் உங் கைளச்
சம் மக்க ைவக்ேறன் , இதன் ¤லம் உங் கக்காகக் கவைலப்
பவந் ம் , உங் கள் நித் த ம் ன் பப் பவந் ம்
ேதவக் ஓய் ெகாங் கள் . நீ ங் கள் ேதவைன விவாக்³ர்
கள் , ஆனால் இன்ம் அவைடய த்த த்ைத அயவில் ைல;
நீ ங் கள் ேதவ ைடய வார்தை
் தகைளப் க்  ³ர்க ள் மற்  ம்
க்  ³ர்க ள் , ஆனால் இன் ம் ேதவன் மஷனிடம் ேகட்
பைத உங் களால் நிைறேவற்ற யவில் ைல. நீ ங் கள் ேதவைன
நம் ³ர்கள் , ஆனால் இன் ம் அவைர அயாமல் இக்³ர்
கள் , மற்  ம் யற்  ப் பதற் க ான க்ேகாள் இல் லாமல் , எந் த
ெவா மப் ம் இல் லாமல் , எந்த அர்த்தம் இல் லாமல் நீ ங்
கள் உயிர் வாழ் ³ர்கள் . நீ ங் கள் ஒ மஷனாக வாழ் ³ர்கள் ,
ஆயிம் மனசாட்  , ஒைமப் பா அல் ல நம் பகத்தன் ைம
தளம் இல் ைல—நீ ங் கள் உங் கைள இன் ம் மஷர்க ள்
என் அைழக்க மா? நீ ங் கள் ேதவைன விவாக்³ர்கள் ,
ஆனால் அவைர ஏமாற்  ³ர்கள் ; ேம ம் என் னெவன் றால் ,
நீ ங் கள் ேதவனின் பணத்ைத எத் க்ெகாள் ³ர்கள் , அவக்
வழங் கப் பம் காணிக்ைககைளப் க்³ர்கள் . ஆயிம் ட,
வில் , ேதவைடய உணர்கள் அல் ல அவைர ேநாக்ய
மங் கலான மனசாட் ையக் கத்ல் ெகாள் ள நீ ங் கள் இன்ம்
தவவிட் §ர்கள் . ேதவனின் ேகாரிக்ைககளில் கம் அற் பமா
னவற்ைறக்ட உங் களால் ர்த
் ெசய் ய யா. உங் களால்
உங் கைள இன்ம் மஷர்கள் என்  க்ெகாள் ள மா?
ேதவன் உங் கக் வழங் ம் ேபாஜனத்ைதச் சாப் பிட்க் ெகாண்,
அவர் உங் கக் க் ெகாக் ம் பிராணவாைவ வாத்  க்
ெகாண் , அவைடய ைபைய அ பவித்  க் ெகாண் 
ந் த ா ம் , இயில் , ேதவைனப் பற் ய தள அம்
உங் கக் இல் ைல. மாறாக, நீ ங் கள் ேதவைன எர்க
் ம் எதற்
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ம் உதவாதவர்க ளாக மாவிட் §ர்க ள் . அ  உங் கைள ஒ
நாைய விடக் ேகவலமான கமாக மாற்றவில் ைலயா? விலங்
களில் , உங் கைள விட ¥ங் ைழக்கக்ய ஏேதம் உள் ளதா?
உயர்ந் த பிரசங் கபீட த்  ன் ¡ நின் ெகாண்  மற் ற வர்க
க்க் கற்பிக்ம் ேபாதகர்கம் ¤ப் பர்கம் ேதவைன எர்ப்
பவர்கள் மற்  ம் சாத்த ானின் ட் ட ாளிகள் ; உங் களில் உயர்ந் த
பிரசங் கபீடத்ல் நின் ெகாண், மற் றவர்கக்க் கற் பிக்காத
வர்கள் ேதவனின் ெபரிய எரிகள் அல் லவா? சாத்த ாடன்
பங் காளிகளாக இப் பல் நீ ங் கள் அவர்கைளவிடப் ெபரிதாக
எர்ப்பவர்கள் அல் லவா? ேதவைடய ரிையயின் ேநாக்கத்
ைதப் ரிந் ெகாள் ளாதவர்க க்  , ேதவனின் த் த த்  ற் 
இணங்  நடக் க த் ெதரியா. நிச்ச யமாக, ேதவ ைடய ரி
ையயின் ேநாக்க த்ைதப் ரிந்  ெகாள் பவர்கக் அவைடய
த் த த் ற்  எவ் வா இணங்  நடப் ப என்  ெதரியாமல்
இக்கா. ேதவனின் ரிைய ஒேபாம் பிைழயாகா; மாறாக,
மஷனின் நாட் டேம ைறபாைடய. ேதவைன ேவண்
ெமன்ேற எர்த்  ர்ெகறவர்கள் , அந்தப் ேபாதகர்கைளம்
¤ப் பர்கைளம் விட கம் ெகாயவர்களாகம் வஞ் சகர்களா
கம் இப் பார்கள் அல் லவா? பலர் ேதவைன எர்ப்பவர்கள் ,
ஆனால் அவர்கள் மத்யில் ேதவைன அவர்கள் எர்ப்பதற்கான
பல் ேவ வகம் உள் ளன. எல் லா விதமான விவாகம்
இப் பைதப் ேபால் , ேதவைன எர்ப்பவர்கள் ஒவ் ெவாவம்
ஒவைரப் ேபால் மற்ெறாவர் இல் லாமல் எல் லா விதத் ம்
இக்றார்கள் . ேதவைடய ரிையயின் ேநாக்கத்ைதத் ெதளி
வாக அந் ெகாள் ளத் தவயவர்களில் ஒவர் ட இரட் க்
கப் பட மாட் டார்கள் . கடந்த காலங் களில் மஷன் ேதவைன
எவ் வா எர்த்ந் த ா ம் , ேதவைடய ரிையயின் ேநாக்
கத்ைத மஷன் ரிந்  ெகாண், ேதவைனத் ப் ப் பத்த
தன யற்கைள அர்ப்பணிக்ம் ேபா, ேதவன் அவைடய
ந்ைதய பாவங் கள் அைனத்ைதம் ைடப் பார். மஷன் சத்
யத்ைதத் ேத, சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்ம் வைர, ேதவன்
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அவன் ெசய் தைத மனல் ெகாள் ளமாட் டார். ேம ம் , மஷன்
சத்யத்ைதக் கைடப் பிப் பதன் அப் ப ைடயில் தான் ேதவன்
அவைன நியாயந்¥ர்க
் றார். இ ேதவனின் நீ யாம் . மஷன்
ேதவைனப் பார்ப் பதற்  அல் ல அவைடய ரிையைய
அபவிப் பதற் ன், மஷன் ேதவைன ேநாக் எவ் வா
ெசயல் பட் ந் தா ம் , அவர் அைத நிைனவில் ெகாள் ள மாட்
டார். இப் பிம் , மஷன் ேதவைனக் கண், அவைடய
ரிையைய அபவித்த ம் , மஷனின் எல் லா ெசயல் கம்
நடவக்ைககம் ேதவனால் “வரலாற்ப் பேவகளில் ” ப
ெசய் யப் பம் , ஏெனன்றால் மஷன் ேதவைனக் கண், அவ
ைடய ரிையயின் மத்யில் வாழ் ந்க்றான் .
மஷன் ேதவனிடம் என் ன இக் ற என் ம் மற்  ம்
அவர் யார் என் ம் உண்ைமயாகப் பார்த் த ம் , அவைடய
மாட் ைமையப் பார்த் த ம் , ேதவனின் ரிையைய அவன்
உண்ைமயிேலேய அந் த ம் , ேம ம் , மஷனின் பைழய
மனநிைல மாய ம் , மஷன் ேதவைன எர்க்  ம் தன
கலக மனநிைலைய ற் மாகத் க் எவான் . எல் ேலாம்
ல சமயங் களில் ேதவைன எர்த
் க்கலாம் , எல் ேலாம் ல
சமயங் களில் ேதவக் எராகக் கலகம் பண்ணியிக்கலாம்
என் றலாம் . இப் பிம் , நீ மஷ´பெமத்த ேதவக்
விப் பத்  டன் ழ் ப் பந் த ால் , இந் த த் தணத்ந்  உன்
விவாசத்தால் ேதவனின் இதயத்ைதத் ப் ப் பத்னால் ,
நீ கைடப் பிக் க ேவண் ய சத்  யத்ைதக் கைடப் பித் த ால் ,
உன கடைமகைள நீ ெசய் ய ேவண்யப ெசய் த ால் , நீ பின்
பற் ற ேவண்ய விைறகைளப் பின் பற் னால் , பின் னர் நீ
ேதவைனத் ப் ப் பத் த உன கலகக் ணத்ைதத் க் 
எயத் தயாராக இப் பாய் , ேதவனால் பரிரணப் பத்த ப் ப
வாய் . உன தவகைளப் பார்க்க நீ பிவாதமாக மத்  ,
உனக் மனந்ம் ம் எண்ணம் இல் லாந்தால் , ேதவடன்
ஒத்ைழத் அவைரத் ப் ப் பத்ம் எண்ணம் ெகாஞ் சம்
இல் லாமல் உன கலக நடத்ைதயில் நீ ெதாடர்ந்  இந்தால் ,
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உன் ைனப் ேபான் ற ஒ பிவாதமான மற்  ம் தவறான ஆள்
நிச்சயமாகத் தண்க்கப் பவான் , நிச்சயமாக ஒேபாம் ேதவ
னால் ரணப் பத்தப் பட மாட் டான். அப் பயானால் , நீ இன் 
ேதவனின் எரியாக இக்றாய் மற் ம் நாைள நீ ேதவனின்
எரியாக இப் பாய் , நாைள மநாம் நீ ேதவனின் எரியா
கேவ இப் பாய் ; நீ என் ெறன் ம் ேதவைன எர்ப்பவனாகம் ,
ேதவனின் எரியாகம் இப் பாய் . அவ் வாறான நிைலயில் ,
ேதவன் உன்ைன விவிப் ப  எப் பச் சாத்யமாம் ? ேதவைன
எர்ப்ப மஷனின் இயல் , ஆனால் மஷன் தன இயல் ைப
மாற்வ சமாளிக்க யாத பணியாக இப் பதால் ேதவைன
எர்ப்பதற்கான “இரகயத்ைத” ேவண்ெமன் ேற ேதடக்டா.
அ தான் ©ழ் நிைல என்றால் , கம் தாமதமாவதற் ன் நீ
விலச் ெசன்விவ நல் ல, உன மாம் ச உடல் இயில்
க்கப் பம் வைர எர்காலத்ல் உன தண்டைன கம்
கைமயாவைதத் தத்  , உன கத் த னமான இயல் 
ெவத், கட் ப் பத்த யாமல் ேபாவைதத் தத். ஆர்
வாதங் கைளப் ெப வதற் க ாக நீ ேதவைன விவாக்  றாய் ;
ஆனால் வில் உனக்த் ரர்ஷ்டம் ஏற்பட் டால் , அ அவ
மானமாக இக்காதா? நீ ங் கள் ேவெறா ட் டவ நல் ல
என்  உங் கைள வத் ேறன் . நீ ங் கள் ெசய் யக்ய எ
ம் ேதவைன விவாப் பைதவிட நல் லதாக இக் ம் : நிச்ச
யமாக இந் த ஒ பாைத மட்  ேம இக் க யா. நீ ங் கள்
சத்யத்ைதத் ேதடவில் ைல என்றால் நீ ங் கள் ெதாடர்ந் பிைழக்க
மாட் §ர்களா? இந்த வயில் நீ ங் கள் ஏன் ேதவடன் ரண்பட
ேவண்ம் ?
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ேதவைடய ரிைய
 த்த கண்ேணாட் டம் (1)
ேயாவான் இேயக்காக ஏ ஆண்கள் ரிைய ெசய்தான் ,
ேம ம் இேய வந்றங் யேபா அவன் ஏற்கனேவ அவக்ப்
பாைதைய ஆயத்தப் பத்யிந்தான் . இதற் ன் , ேயாவான்
பிரசங் த்த பரேலாகராஜ் யத்ன் விேசஷமான ேதசெமங் ம்
ேகட் ட, அ »ேதயா வம் பரவிய, ேம ம் எல் ேலாம்
அவைன ஒ ¥ர்க்கதரி என்  அைழத்தனர். அந் த ேநரத்ல் ,
ஏேரா ராஜா ேயாவாைனக் ெகால் ல விம் பினான் , ஆனா ம்
அவக் ைதரியல் ைல, ஏெனன்றால் ஜனங் கள் ேயாவாைன
உயர்வ ாகக் கனார்கள் , ேயாவாைனக் ெகான் றால் அவர்கள்
தனக் எராகக் கலகம் ெசய் வ ார்கள் என்  ஏேரா அஞ் 
னான். ேயாவான் ெசய் த ரிைய சாமானிய ஜனங் களிைடேய
ேவ´ன்ய, ேம ம் அவன் »தர்கைளம் விவாக்க ைவத்
தான். இேய தன்ைடய ஊயத்ைதச் ெசய் யத் ெதாடங் ய
காலம் வைர ஏ ஆண்கள் அவன் இேயக்ப் பாைதைய
ஆயத்தப் பத்னான் . இந்தக் காரணத்ற்காக, எல் லா ¥ர்க்கத
ரிகளி ம் ேயாவான் கப் ெபரியவனாக இந்தான். ேயாவான்
ைறயில் அைடக்கப் பட் ட பின்னர்தான் இேய தன அகா
ரப் ர்வ ரிையையத் ெதாடங் னார். ேயாவாக்  ன் ,
ேதவக்ப் பாைதைய ஆயத்தப் பத்த ஒ ¥ர்க்கதரி இந்
தல் ைல, ஏெனன்றால் இேயக் ன், ேதவன் ஒேபா
ம் மாம் சமாக மாறவில் ைல. ஆகேவ, ேயாவான் வைர எல் லா
¥ர்க்கதரிகளி ம் , மஷனாக அவதரித்த ேதவக் அவன்
மட்  ேம பாைதைய ஆயத் த ப் பத்  னான் , இவ் விதமாகேவ,
பைழய மற்  ம் ய ஏற் ப ாகளில் ேயாவான் கப் ெபரிய
¥ர்க்கதரியானான். இேயவின் ஞானஸ்நானத்ற் ஏ ஆண்
கக் ன் ேயாவான் பரேலாகராஜ் யத் ன் விேசஷத்
ைதப் பரப் பத் ெதாடங் னான் . ஜனங் கக் , அவன் ெசய் த
ரிைய இேயவின் அத்தத்த ரிையகக்ம் ேமலானதா
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கத் ேதான்ய, ஆனா ம் அவன் ஒ ¥ர்க்க தரி மட்  ேம.
அவன் ரிைய ெசய்தம் , ேபயம் ஆலயத்ல் அல் ல, அதற்
ெவளிேய உள் ள நகரங் களி ம் ராமங் களி ம் தான் . »த ேதசத்
ன் ஜனங் களிைடேய, ப் பாக வய நிைலயில் இந் தவர்
களிைடேய அவன் இைதச் ெசய் த ான் . ேயாவான் ச¤கத்ன்
உயர் மட் டத் ள் ளவர்கடன் அரிதாகேவ ெதாடர் ெகாண்
டான் , ேம ம் »ேதயாவின் சாதாரண ஜனங் களிைடேய மட்
ேம அவன் விேசஷத்ைதப் பரப் பினான். இ கர்த்த ராய
இேயக்ச் சரியான நபர்கைள ஆயத்தமாக்வதற் ம் , அவ
க்க் ரிைய ெசய் ய ஏற்ற இடங் கைளத் தயார் ெசய் வதற்ம்
ஆம் . ேயாவான் ேபான் ற ஒ ¥ர்க்க தரி பாைதைய ஆயத்
தப் பத்யதால் , கர்த்த ராய இேயவால் தாம் வந் றங் ய
டன் தன்ைடய  ைவயின் பாைதைய ேநரயாகப் பின்
பற்ற ந்த . ேதவன் தன ரிையையச் ெசய் ய மாம் சத்ல்
வந்தேபா, அவர் ஜனங் கைளத் ேதர்நெ
் தக்ம் ரிையையச்
ெசய் ய ேவண் ய அவயம் இக் க வில் ைல, ேம ம் அவர்
தனிப் பட் ட ைறயில் ஜனங் கைளத் ேதட ேவண்ய அவயம்
இல் ைல, அல் ல ரிைய ெசய் ய ேவண்ய இடத்ைதத் ேதட
ேவண் ய அவயம் இல் ைல. அவர் வந் த ேபா அவர்
அத் த ைகய ரிையையச் ெசய் யவில் ைல; அவர் வவதற் 
ன் ேப சரியான நபர் அவக் இேபான் ற விஷயங் கைளத்
தயார் ெசய்  ைவத் ந் த ான் . இேய தன் ைடய ரிைய
ையத் ெதாடங் வதற்  ன் ேப ேயாவான் இந்தக் ரிையைய
த்  விட் ந் த ான் , ஏெனன் றால் மாம் சமாய ேதவன் தன்
ரிையையச் ெசய் ய வந் றங் யேபா, அவக் க ாக நீ ண் ட
காலமாக காத்ந்தவர்கக் அவர் ேநராகக் ரிைய ெசய் யச்
ெசல் லேவண்ம் என்பதற்காகத்தான் . மஷைனச் ர்பத் ம்
ரிையையச் ெசய்ய இேய வரவில் ைல. அவர் ெசய்ய ேவண்ய
ஊயத்ைதச் ெசய்ய மட் ேம அவர் வந்ந்தார்; மற்ற அைனத்
ற்  ம் அவக்  ம் எவ் விதத் ெதாடர் ம் இக் க வில் ைல.
ேயாவான் வந் தேபா, கர்த்த ராய இேயவின் ரிையயின்
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இலக்களாக மாறலாம் எம் ெபாட் , ஆலயத்ந் ம்
»தர்களிடந் ம் பரேலாகராஜ் யத்ன் விேசஷத்ைத ஏற்க்
ெகாண்டவர்களில் ஒ ைவ ெவளிக்ெகாண்வவைதத்
தவிர ேயாவான் ேவ எம் ெசய் யவில் ைல. ேயாவான் ஏ
ஆண்கள் ரிைய ெசய் தான் , அதாவ அவன் விேசஷத்ைத
ஏ ஆண் கள் பிரசங் த் த ான் . தன ரிையயின் ேபா,
ேயாவான் பலவித அற்தங் கைளச் ெசய் யவில் ைல, ஏெனன் றால்
அவ ைடய ரிையயான பாைதைய ஆயத் த ப் பத்  வ 
மட் ேமயாம் ; அவன ரிைய ஆயத்தப் பத்த ேவண்ய
மட்  ேமயாம் . இேய ெசய் ய விந் த மற் ற எல் லாக் ரிைய
கக்ம் அவக்ம் ெதாடர்பில் ைல; அவன் மஷைன அவ
ன பாவங் கைள ஒப் க்ெகாண் மனந்ம் மா மட் ேம
ேகட் க்ெகாண்டான், ஜனங் கள் இரட் க்கப் பம் பயாக அவர்
கக் ஞானஸ்நானம் ெகாத்தான் . அவன் ய ரிையகைளச்
ெசய் , மஷன் இதற்  ன் நடந்  ராத ஒ பாைதையத்
றந் ைவத்தேபா ம் , அவன் இேயக் மட் ேம அந் தப்
பாைதைய ஆயத்தப் பத்னான். அவன் ெவமேன ஒ ¥ர்க்
கதரியாக இந்  , ஆயத்த ம் ெசய் வ தற் க ான ரிையகைளச்
ெசய் த ான், ேம ம் அவன் இேயவின் ரிையையச் ெசய் ய
இயலாதவனாக இந்தான். பரேலாகராஜ் யத்ன் விேசஷத்ைத
தன் தல் பிரசங் த் த வர் இேய இல் ைல என் றா ம் ,
ேயாவான் ெதாடங் ைவத்தப் பாைதயில் தான் அவர் ெசன் றார்
என் றா ம் , அவைடய ரிையையச் ெசய் ய ேவ எவம்
இல் ைல. ேம ம் அ ேயாவானின் ரிையக் ேமலானதாக
இந்த. இேயவால் தன ெசாந்தப் பாைதைய ஆயத்தம் ெசய்ய
யவில் ைல; அவர ரிைய ேதவனின் சார்பாக ேநரயாக
ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட. எனேவ, ேயாவான் எத்தைன ஆண்கள்
ரிைய ெசய் தா ம் , அவன் ஒ ¥ர்கக
் தரியாகம் , பாைதைய
ஆயத்தப் பத்யவனாகம் மட் ேம இந்தான். இேய ¤ன் 
வடங் கள் ெசய் த ரிைய ேயாவானின் ஏ வடக் ரி
ையைய ஞ் விட் டன, ஏெனன் றால் அவைடய ரிையயின்
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சாராம் சம் ேயாவானின் ரிையையப் ேபான் றதல் ல. இேய
தன் ைடய ஊயத் ைதச் ெசய் யத் ெதாடங் யேபாதான்
ேயாவானின் ரிைய வைடந்த . கர்த்தராய இேயவால்
பயன் பத் த ப் பட ேபாமான மஷைரம் இடங் கைளம்
ேயாவான் ஆயத்தம் ெசய் ந்தான் , ேம ம் கர்த்தராய இேய
க் த் தன் ¤ன்  வடக் ரிையையத் ெதாடங் க அைவ
ேபாமானதாக இந்தன. ஆகேவ, ேயாவானின் ரிைய ந்
தடன், கர்தத
் ராய இேய அகாரப் ர்வமாக தன ெசாந்தக்
ரிையையத் ெதாடங் னார், ேயாவான் ேபய வார்தை
் தகள்
ஒக் ைவக்கப் பட் டன. ஏெனன்றால் , ேயாவான் ெசய் த ரிைய
மாற்றத்ற்காக மட் ேம இந்த , அவைடய வார்தை
் தகள்
மஷைன ய வளர்ச
் க் இட் ச்ெசல் ம் வவார்தை
் த
கள் அல் ல; இ யில் , அவன வார்தை
் தகள் தற் க ாகப்
பயன்பாட் ற் மட் ேம உதவின.
இேய ெசய் த ரிைய இயற்ைகக் அப் பாற்பட் ட  அல் ல;
அதற் ஒ ெசயல் ைற இந்த , அ அைனத்ம் விஷயங்
களின் சாதாரண விகளின் ப ன் ேனச் ெசன் ற. தன் 
ைடய விதத்ன் கைட ஆ  மாதங் களில் , இந் த க் ரிைய
ையச் ெசய் யேவ தாம் வந்ப் பைத இேய உயாக அந்
ந் த ார், ேம ம் தாம்  ைவயில் அைறயப் படத்த ான் வந்
க்  ேறாம் என் பைதம் அவர் அந் ந் த ார். அவர் 
ைவயில் அைறயப் பவதற் ன் , ெகத்ெசமேன ேதாட் டத்ல்
¤ன் ைற ெஜபித்தைதப் ேபான் ேற, பிதாவாய ேதவனிடம்
இேய ெதாடர்ந்  ெஜபம் ெசய் த ார். இேய ஞானஸ் நானம்
ெபற் ற பிற, அவர் தன ஊயத்ைத ¤ன் றைர ஆண்கள்
ேமற் ெகாண்டார், ேம ம் அவைடய அகாரப் ர்வ ரிைய
இரண்டைர ஆண்கள் நீ த்த . தல் ஆண்ல் , அவர் சாத்
தானால் ற்றம் சாட் டப் பட் டார், மஷனால் ன் த்தப் பட்
டார், ேம ம் மஷனின் ேசாதைனைய அபவித்தார். அவர்
தன ரிையையச் ெசய் ம் ேபா பல ேசாதைனகைள ெவன்
றார். கைட ஆ  மாதங் களில் , இேய விைரவில்  ைவயில்
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அைறயப் படவிக்ம் ேபா, ேபவின் வாயிந் , இவர்
வள் ள ேதவைடய மாரன் , இவர்தான் ஸ் என் ற
வார்தை
் தகள் வந் த ன. அப் ேபாதான் அவைடய ரிைய
அைனவக்ம் ெதரியவந்த, அப் ேபாதான் அவைடய அைட
யாளம் ெபாஜனங் கக் ெதரியவந் த . அதன் பிற, அவர்
மஷக்காக  ைவயில் அைறயப் பட ேவண்ம் என் ம் ,
¤ன் நாட் க க் ப் பிற அவர் ¡ண் ம் உயிர்தெ
் தவார்
என் ம் இேய தன் ைடய ஷர்களிடம் னார்; அவர் ¡ட்
பின் ரிையையச் ெசய் ய வந்  ந் த ார் என் ம் , அவர்த ான்
இரட் ச கர் என்ம் னார். கைட ஆ  மாதங் களில் மட்
ேம அவர் தன அைடயாளத்ைதம் அவர் ெசய் ய விம் பிய
ரிையையம் ெவளிப் பத்னார். இ ேதவனின் காலமாகம்
இந் த , இப் பத்த ான் ரிைய ேமற் ெகாள் ளப் பட ேவண்
யந் த . அந் த ேநரத்ல் , இேயைடய ரிையயின் ஒ
ப பைழய ஏற்பாட் ற்ம் , ேமாேசயின் நியாயப் பிரமாணங்
கக்ம் , நியாயத்¥ர்ப்பின் கத்ல் ேயேகாவாவின் வார்தை
் த
கக்ம் ஏற்ப இந்த. இந்த விஷயங் கள் அைனத்ம் , இேய
தன் ைடய ரிையயின் ஒ பயாகச் ெசய் தார். அவர்
ஜனங் கக் பிரசங் த்தார், ெஜப ஆலயங் களில் அவர்கக்ப்
ேபாத்தார், பைழய ஏற்பாட் ல் ¥ர்கக
் தரிகளின் கணிப் கைள
அவடன் பைகைம ெகாண்ட பரிேசயர்கைளக் கண்ப் பதற்
காகப் பயன்பத்னார், ேம ம் ேவதவசனங் களிந்  வந்த
வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் அவர்களின் ழ் ப் பயாைமைய
ெவளிப் பத், அவர்கைளக் கண்த்தார். ஏெனன் றால் இேய
ெசய் தைத அவர்க ள் இகழ் ந் த ார்க ள் ; ப் பாக, இேயவின்
ெபம் பாலான ரிையகள் ேவதாகமத்ல் உள் ள நியாயப் பிர
மாணங் களின் ப ெசய் யப் படவில் ைல, ேம ம் , அவர் ேபாத்
தைவ அவர்களின் ெசாந் த வார்தை
் தகைள விட உயர்ந் தைவ
யாக இந்தன, ேம ம் ேவதவசனங் களில் ¥ர்க்கதரிகள் ன்
னவித்தைத விடம் உயர்ந் தைவயாக இந் தன. இேயவின்
ரிைய மஷனின் ¡ட் பிற்காகம் மற்ம்  ைவயில் அைற
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யப் பவதற்காகம் மட் ேம இந்த , எனேவ எந் த மஷ
ைனம் ெவல் வதற்காக அவர் அக வார்தை
் தகைளச் ெசால் ல
ேவண் ய அவயல் ைல. அவர் மஷக்  ப் ேபாத் த
வற் ல் ெபம் பாலானைவ ேவதவசனங் களின் வார்தை
் தகளி
ந்  ெபறப் பட் டைவ, ேம ம் அவைடய ரிைய ேவதவ
சனங் கைளத் தாண் இக் கவில் ைல என்றா ம் ட, 
ைவயில் அைறயப் பட ேவண்ய ரிையைய அவரால் நிைற
ேவற்ற ந்த . அவைடய ரிைய வார்தை
் தக்கான ரிைய
அல் ல, மஷலத்ைத ெஜயங் ெகாள் வதற்காக ேமற் ெகாள் ளப்
பட் ட ரிையம் அல் ல, மாறாக மஷலத்ைத ¡ட்ெடப்
பதற் க ாக ேமற் ெகாள் ளப் பட் ட ரிைய ஆம் . அவர் மஷ
லத்  ற் க ான பாவநிவாரணபயாக மட்  ேம ெசயல் பட் டார்,
மஷலத்ற் க ான வார்தை
் தயின் ஆதாரமாக அவர் ெசயல்
படவில் ைல. மஷைன ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயாக இந்த
றஜாயாரின் ரிையைய அவர் ேமற்ெகாள் ளவில் ைல, ஆனால்
ேதவன் ஒவர் இப் பதாக நம் பவர்களிைடேய ேமற் ெகாள்
ளப் பட் ட ரிையயான  ைவயில் அைறயப் பட் ட ேவண்ய
ரிையைய அவர் ேமற்ெகாண்டார். அவைடய ரிைய ேவத
வசனங் களின் அஸ்பாரத்ன் அப் ப ைடயில் ேமற் ெகாள் ளப்
பட் ந்தா ம் , பைழய ¥ர்க்கதரிகளால் ன் னவிக்கப் பட்
டைதப் பரிேசயர்கைளக் கண்க்க அவர் பயன்பத்யிந்தா
ம் ,  ைவயில் அைறயப் பட ேவண்ய ரிையைய க்க
இ ேபாமானதாக இந்த . ேவதவசனங் களில் உள் ள பைழய
¥ர்க் க தரிகளின் கணிப் களின் அஸ்பாரத்ன் அப் பைட
யில் இன்ைறய ரிைய ேமற்ெகாள் ளப் பட் ந்தால் , உங் கைள
ெஜயங் ெகாள் வ  கனமாக இந்க்ம் , ஏெனன் றால் பைழய
ஏற்பாட் ல் ன ஜனங் களாய உங் களின் ழ் ப் பயாைம மற்
ம் பாவங் கள் பற்ய எந்தப் பம் இல் ைல, உங் கள் பாவங்
களின் வரலாம் அல் இல் ைல. எனேவ, இந் த க் ரிைய
ேவதாகமத்  ல் இன்ம் நீ த்  ந் த ால் , நீ ங் கள் ஒேபாம்
ழ் ப் பய சம் மத்க் க மாட் § ர்கள் . இஸ் ரேவலரின் வைர
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யக் க ப் பட் ட வரலாற் ைற மட்  ேம ேவதாகமம் ப ெசய்
ற, நீ ங் கள் ¥யவர்களா அல் ல நல் லவர்களா, அல் ல உங்
கைள நியாயந் ¥ ர்க் க யவில் ைலயா என் பைதக் கண்டய
இயலா. இஸ் ரேவலரின் வரலாற்  ன் ப நான் உங் கைள
நியாயந் ¥ ர்ப் பதாகக் கற் ப ைன ெசய்  ெகாள் ங் கள் , இன் 
நீ ங் கள் என்ைனப் பின்பற்வ ேபாலேவ இனிம் என் ைனப்
பின் பற்  வீரக
் ளா? நீ ங் கள் எவ் வள கனமானவர்கள் என் 
உங் கக் த் ெதரிமா? இந் த கத்ல் எந் த வார்தை
் தகம்
ேபசப் படவில் ைல என் றால் , ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையைய
ப் ப  கனமாவிம் . நான்  ைவயில் அைறயப் பட
வரவில் ைல என் பதால் , நான் ேவதாகமத்ல் இல் லாத வார்த்
ைதகைளப் ேபச ேவண் ம் , இதன் ¤லம் நீ ங் கள் ெஜயங்
ெகாள் ளப் பவீர ்க ள் . இேய ெசய் த ரிைய பைழய ஏற்
பாட் ைட விட ஒ நிைல மட் ேம ேமலான; இ ஒ கத்
ைதத் ெதாடங் கம் , அந் த கத்ைத வநடத்தம் பயன் பத்
தப் பட் ட . “நான் நியாயப் பிரமாணத்ைத அக்க வரவில் ைல,
அைத நிைறேவற்வதற்காக வந்ேதன் ,” என்  அவர் ஏன் ெசான்
னார் ? ஆயி ம் , அவைடய ரிையயில் அப் பியாத் க்
ெகாண்ந்த நியாயப் பிரமாணங் களில் இந் ம் , பைழய ஏற்
பாட் ல் இஸ் ரேவலர்களால் பின் பற் ற ப் பட் ட கட் டைளகளி
ந்  ம் ேவ பம் பல விஷயங் கள் இக்  ன் றன, ஏெனன்
றால் அவர் நியாயப் பிரமாணத்ற்  க் ழ் ப் பய வரவில் ைல,
ஆனால் அைத நிைறேவற்  வதற் க ாக வந் த ார். அைத நிைற
ேவற் வதற்கான ெசயல் ைற அப் பியாப் பதற்கான விஷயங்
கள் பலவற் ைற உள் ளடக்  ய: அவைடய ரிைய கம்
நைடைறக்ரியதாகம் மற் ம் உண்ைமயானதாகம் இந்
த, ேம ம் , அ ந் த வடம் இந் த . அ வி
கைள கண்¤த்தனமாக பின்பற் றவில் ைல. இஸ்ரேவலர் ஓய்
நாைளக் கைடப் பிக் க வில் ைலயா? இேய வந் த ேபா,
அவர் ஓய் நாைளக் கைடப் பிக்கவில் ைல, ஏெனன் றால் ம
ஷமாரன் ஓய் நாளின் ேதவன் என் ம் , ஓய் நாளின் ேதவன்
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வந் றங் யம் , அவர் விம் பியப ெசய் வ ார் என் ம் 
னார். அவர் பைழய ஏற் ப ாட் ன் நியாயப் பிரமாணங் கைள
நிைறேவற் றம் , நியாயப் பிரமாணங் கைள மாற் றம் வந்ந்
தார். இன் ெசய் யப் பம் அைனத் ம் நிகழ் காலத்ைத அப்
பைடயாகக் ெகாண்டைவ, ஆனா ம் அைவ நியாயப் பிரமா
ணத்  ன் கத்  ல் ேயேகாவாவின் ரிையயின் அஸ் பாரத்
ைதச் சார்ந்  க்  ன் றன, ேம ம் அைவ இந் த ேநாக் க த்ைத
¡வல் ைல. எத்  க் க ாட் டாக, உங் கள் நாக்ைக அடக் வ
ம் , விபச்ச ாரம் ெசய் ய ாமல் இப் பம் —இைவ பைழய ஏற்
பாட் ன் நியாயப் பிரமாணங் கள் அல் லவா? இன் , உங் கக்
த் ேதைவப் பவ பத்  கட் டைளகக் உட் பபைவ மட்
மல் ல, ன் வந் தைத விட உயர்வ ான ஒக் க க் கட் டைள
கம் , நியாயப் பிரமாணங் கம் தான் ேதைவப் பற. இத
னால் இதற்  ன் வந் த ைவ ஒக் க ப் பட் விட் டன என் 
அர்த் த மல் ல, ஏெனன் றால் ேதவனின் ஒவ் ெவா கட் டம்
ன்  வந் த க் கட் டத்  ன் அஸ் பாரத் ைதக் ெகாண்  ேமற்
ெகாள் ளப் பற. ேயேகாவா அப் ேபா இஸ்ரேவல் ெசய் த
ரிையையப் ெபாத்தவைர, ஜனங் கள் பகைளச் ெச த்த
ேவண்ம் , தங் கள ெபற்ேறாைர மக்க ேவண்ம் , விக்ரங்
கைள வணங் கக்டா, மற்றவர்கைளத் தாக்கேவா சபிக்கேவா
டா, விபச்ச ாரம் ெசய் யக்  டா, ைகபிக் கேவா ம
அந்தேவா டா, இறந்தவற்ைறப் க்கேவா அல் ல இரத்
தத்ைத அந் தேவா டா—இ இன் ம் உங் கள் அப் பியா
த் த க் அத் த ளமாக அைமயவில் ைலயா? கடந் த காலத்
ன் அஸ்பாரத்ல் தான் இன் வைர ரிையகள் ேமற்ெகாள்
ளப் பட் ள் ளன. கடந் த கால நியாயப் பிரமாணங் கள் இனிம்
ப் பிடப் பவல் ைல என் றா ம் , உனக்கான ய ேகாரிக்
ைககள் ன்ைவக்கப் பட் ந்தா ம் , இந்த நியாயப் பிரமாணங்
கள் , ஒக்கப் படாமல் , அதற் ப் பலாக உயர்வாக உயர்த்தப்
பட்  ள் ளன. அைவ ஒக் க ப் பட்  விட் டன என்  ெசால் வ
ந்ைதய கம் காலாவயாவிட் ட  என்  அர்த்த ம் தம் .
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அேதசமயம் நீ நித்  யம் ைமக்  ம் மரியாைத ெச த் த
ேவண்ய ல கட் டைளகம் உள் ளன. கடந் த காலக் கட் ட
ைளகள் ஏற் கனேவ அப் பியாக் க ப் பட வங் விட் டன, ஏற் க
னேவ மஷள் ஒன் விட் டன, ேம ம் “ைகபிக்க ாேத”,
“ம அந் த ாேத” என் பன ேபான் ற கட் டைளகக் றப் 
க்யத்வம் ெகாக்க ேவண்ய அவயல் ைல. இந்த அஸ்
பாரத்ன் ¡, இன் ைறக்கான உங் கள் ேதைவக் ஏற் பம் ,
உங் கள் சரீரவளர்ச
் க் ஏற் பம் , மற் ம் இன் ைறக்கான ரி
ையக்  ஏற் ப ம் ய கட் டைளகள் வக் க ப் பட் ள் ளன.
ய கத்  ற் க ான கட் டைளகைள ஆைணயிவ  என் ப 
பைழய கத்ற் க ான கட் டைளகைள ஒப் பைதக் க்க ா,
ஆனால் மஷனின் ெசய் ைககைள யதார்த்தத்ற்  ஏற் ப இன்
ம் ைமயானதாக்க இந்த அஸ்பாரத்ன் ¡ அவற் ைற
உயர்த்  வைதக் க் ம் . இன், நீ ங் கள் இஸ்ரேவலர்கைளப்
ேபாலேவ கட் டைளகைளப் பின் பற்றம் , பைழய ஏற் பாட் ன்
நியாயப் பிரமாணங் கைளக் கைடப் பிக் க ேவண்யிந் த ால் ,
நீ ங் கள் ேயேகாவா வத்த நியாயப் பிரமாணங் கைள மனப் பா
டம் ெசய் ய ேவண்யிந்தால் , நீ ங் கள் மாவதற்கான வாய் ப்
இல் ைல என்றாவிம் . நீ ங் கள் அந்தச் ல வைரயக்கப் பட் ட
கட் டைளகக் அல் ல மனப் பாடம் ெசய் த எண்ணற்ற நியா
யப் பிரமாணங் கக் மட் ேம கட் ப் பட்  நடந்தால் , உங் கள்
பைழய மனநிைல ஆழமாக ேவ´ன் யிக்ம் , ேம ம் அைதப்
பிங்  எய எந்த வம் இக்கா. இதனால் நீ ங் கள் ெப
ய ைறயில் ேமாசமானவர்க ளா விவீரக
் ள் , உங் களில்
ஒவர் ட ழ் ப் பய மாட் § ர்கள் . ேயேகாவாவின் ரிைய
கைள அந்  ெகாள் ள உங் கக் உதவ ல எளிய கட் ட
ைளகளாேலா அல் ல எண்ணற்ற நியாயப் பிரமாணங் களாேலா
இயலா. நீ ங் கள் இஸ்ரேவலைரப் ேபான் றவர்கள் அல் ல: நியா
யப் பிரமாணங் கைளப் பின்பற் , கட் டைளகைள மனப் பாடம்
ெசய் வதன் ¤லம் , அவர்களால் ேயேகாவாவின் ரிையகைளக்
கண், தங் கள் பக்ைய அவரிடம் மட்  ேம ெகாக்க ந்
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த . ஆனால் உங் களால் இைத அைடய யா, ேம ம்
பைழய ஏற் ப ாட்  கத்  ன் ஒ ல கட் டைளகளால் உங்
கைள உங் கள இதயத்ைத விட்  க்ெகாக் க ச் ெசய் ய ேவா
அல் ல உங் கைளப் பாகாக் கேவா இயலா என் ப மட் 
மல் லாமல் , அதற்ப் பலாக உங் கைள தளர்ந் ேபாகச் ெசய் ,
பாதாளத்  ல் வீழ் த்  ம் . என் ரிையயான ெஜயங் ெகாள் வ
தற் க ான ரிைய என்பதால் , அ உங் கள் ழ் ப் பயாைம மற்
ம் உங் கள் பைழய மனநிைலைய ேநாக் க மாகக் ெகாண்ள்
ள. ேயேகாவா மற்  ம் இேயவின் கனிவான வார்தை
் தகள்
இன்ைறய நியாயத்¥ர்ப்களின் கைமயான வார்தை
் தகக்
அேக ட வரா. இத் த ைகய கைமயான வார்தை
் தகள்
இல் லாமல் , ஆயிரக்கணக்கான ஆண்களாக ழ் ப் பயாத “நி
ணர்களான” உங் கைள ெஜயங் ெகாள் ள யா. பைழய ஏற்
பாட் ன் நியாயப் பிரமாணங் கள் நீ ண் ட காலத் ற்  ன் ேப
உங் கள் ¡தான அகாரத் ைத இழந் விட் டன, ேம ம் இன்
ைறய நியாயத் ¥ ர்ப் பான பைழய நியாயப் பிரமாணங் கைள
விட கம் வைமயாக இக்  ற. உங் கக்  கம்
ெபாத் த மான நியாயத் ¥ ர்ப்  தான் , நியாயப் பிரமாணங் க
ளின் அற் ப மான கட்  ப் பாகள் அல் ல, ஏெனன்றால் நீ ங் கள்
ஆயில் இந்த மஷலம் அல் ல, ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான
ஆண்களாகச் ர்ெகட் ப் ேபான ஒ மஷலம் . மஷன்
இப் ேபா அைடய ேவண்ய விஷயமான இன் ைறய ம
ஷனின் உண்ைமயான நிைலக் ஏற்ப இக்க ேவண்ம் , இன்
ைறய மஷனின் றைம மற் ம் உண்ைமயான சரீர வளர்ச ்
க் ஏற்ப இக்க ேவண்ம் , ேம ம் நீ விகைளப் பின் பற்ற
ேவண்ய அவயல் ைல. இ உன் பைழய மனநிைலகளில்
மாற்றங் கைள ஏற் பத்தக்ம் , ேம ம் உன் கத் க்கைள நீ
ஒக் ைவக்கம் ம் . கட் டைளகள் தான் விகள் என்  நீ
நிைனக்  றாயா? அைவ மஷனின் இயல் பான ேதைவகள்
என் றலாம் . அைவ நீ பின் பற் ற ேவண்ய விகள் அல் ல.
எத் க்காட் டாக, ைகபிப் பைத தைடெசய் தல் என் ப ஒ
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வியா? இ ஒ வி அல் ல! இ சாதாரண மஷலத்
ற் த் ேதைவப் பற; இ ஒ வி அல் ல, ஆனால் ஒட்
ெமாத் த மஷலத்  ற்  ம் விக் க ப் பட் ட ஒன் . இன் 
ன்ைவக்கப் பட் ள் ள டஜன் கணக்கான அல் ல அதற் ேமற்
பட் ட கட் டைளகம் விகள் அல் ல; அைவ சாதாரண ம
ஷலத்ைத அைடயத் ேதைவயானைவ. கடந் த காலங் களில்
இேபான்ற விஷயங் கைள ஜனங் கள் ைவத்க்கவில் ைல அல்
ல அந்க்கவில் ைல, எனேவ இன்  ஜனங் கக் அைவ
ேதைவப் பன்றன, ேம ம் இேபான்ற விஷயங் கள் விக
ளாக எத்  க்ெகாள் ளப் பவல் ைல. நியாயப் பிரமாணங் கள் ,
விகக் சமமானைவ அல் ல. நான் ேபம் விகள் என்
பைவ விழாக்கள் , சம் பிரதாயங் கள் அல் ல மஷனின் மா
பட் ட மற்ம் தவறான நைடைறகைளக் க்ன் றன; அந்த
விைறகம் மஷக் எவ் வித உதவிம் ெசய் வல் ைல,
அவக் எந்த நன்ைமம் அளிப் பல் ைல; அைவ எந்த அர்த்
தம் இல் லாத ஒ ேபாக் ைக உவாக்  ன் றன. இ ேவ
விகளின் க்கமாம் , அத்தைகய விகள் நீ க்கப் பட ேவண்
ம் , ஏெனன்றால் அைவ மஷக் எந்த நன் ைமம் அளிப்
பல் ைல. மஷக் நன்ைம பயக் ம் விஷயம் தான் அப்
பியாக்கப் பட ேவண்ம் .

ேதவைடய ரிைய
 த்த கண்ேணாட் டம் (2)
மனந்  ம் த க் க ான விேசஷம் ைபயின் கத்  ல்
பிரசங் க் க ப் பட் ட, மஷன் விவாத்த ால் , அவன் இரட்
க்கப் பவான். இன் , இரட் ப் பிற்ப் பலாக, ெஜயங் ெகாள்
தல் மற்ம் பரிரணமாக்தல் பற்ய ேபச்க்கள் மட் ேம
இக்ன்றன. ஒவன் விவாத்தால் , அவன க் ம்
பம் ஆர்வக்கப் பம் என் ேறா, அல் ல ஒ ைற இரட்
க்கப் பட் டால் எப் ேபாம் இரட் க்கப் பவான் என் ேறா ஒ
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ேபாம் றப் படவில் ைல. இன் , இந்த வார்தை
் தகைள யாம்
ேபவல் ைல, இேபான் ற விஷயங் கள் காலாவயாவிட்
டன. அந்த ேநரத்ல் , எல் லா மஷைரம் ¡ட் பதற்கான ரி
ையயாக இேயவின் ரிைய இந் த . அவைர விவாத்த
அைனவரின் பாவங் கம் மன்னிக்கப் பட் டன; நீ அவைர வி
வாத்த வைர, அவர் உன் ைன இரட் த்த ார்; நீ அவைர வி
வாத் த ால் , இனிேமல் உனக் ள் பாவம் இக் க ா, நீ உன்
பாவங் களிந்  விபட் விட் டாய் என்  அர்த் த ம் . இ 
தான் இரட்  க் க ப் பவைதம் , விவாசத்  னாேலேய நீ மா
னாக் க ப் பவைதம் க் ற. ஆயிம் , விவாத் தவர்க
ளில் , கலகக்க ாரர்கம் , ேதவைன எர்ப் பவர்கம் இந் தார்
கள் . அவர்கைளம் ெமவாக அகற்ற ேவண்யந்த . இரட்
ப்  என்பதற் மஷன் இேயவினால் ைமயாக ஆதா
யப் பத்த ப் பட் ட ான் என் அர்த்த மல் ல, ஆனால் அந் த ம
ஷனிடம் இனி பாவல் ைல என் ம் , அவன் ெசய் த பாவங் கள்
மன்னிக்கப் பட் விட் டன என்ம் அர்த்தமாற. நீ விவாத்
தால் , இனி நீ ஒேபாம் பாவம் ெசய் தவனாக இக் க மாட்
டாய் . அந்த ேநரத்ல் , இேய தம் ைடய ஷர்கக்ப் ரி
யாத பல ரிையகைளச் ெசய் த ார், ஜனங் கக்  ப் ரியாத
பலவற் ைற அகம் னார். ஏெனன் றால் , அந் த ேநரத்  ல்
அவர் எந் த விளக்கம் அளிக்கவில் ைல. எனேவ, அவர் றப்
பட் ச் ெசன்ற பல ஆண்கக் ப் பிற, மத்ேத இேய
க் ஒ வம் ச அட் டவைணைய உவாக்னார், மற் ற வர்க
ம் மஷனின் த்தத்ற்  ஏற் ற பல ரிையகைளச் ெசய்
தனர். இேய மஷைனப் பரிரணமாக்கம் , அவைன ஆதா
யப் பத்தம் வரவில் ைல, ஆனால் ரிையயின் ஒ கட் டத்
ைதச் ெசய் ய வந்தார், அைவ: பரேலாகராஜ் யத்ன் விேசஷத்
ைதக் ெகாண் வவம் ,  ைவயில் அைறயப் பட ேவண்
ய ரிையைய ப் ப ம் ஆம் . ஆகேவ, இேய  ைவ
யில் அைறயப் பட் டடன், அவைடய ரிைய ைமயாக
க் வந் த . ஆனால் தற் ேபாைதய கட் டத் ல் —ெஜயங்
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ெகாள் வதற் க ான ரிையயில் —அக வார்தை
் தகள் ேபசப் பட
ேவண்ம் , அகக் ரிையகள் ெசய் யப் பட ேவண்ம் மற் ம்
பல ெசயல் ைறகம் இக்க ேவண்ம் . ஆக இேய மற்ம்
ேயேகாவாவின் ரிையயின் மைறெபாட் க ள் ெவளிப் பத்
தப் பட ேவண் ம் , இதன் ¤லம் எல் லா ஜனங் கம் தங் கள்
விவாசத்ல் ரித ம் ெதளிம் ெபவர். ஏெனன் றால் இ
கைடக் காலத்ன் ரிைய, கைடக் காலம் என் ப ேதவ
ைடய ரிையயின் , ரிைய வைடம் ேநரம் . ரி
ையயின் இந்தக் கட் டம் ேயேகாவாவின் நியாயப் பிரமாணத்ைத
ம் இேயவின் ¡ட் ைபம் உனக்  த் ெதளிபத் ற,
ேம ம் இ ேதவைடய ஆறாயிரம் ஆண்கால ஆைகத்
ட் டத்ன்  ரிையையம் நீ ரிந் ெகாள் வதற்ம் , இதன்
அைனத்  க்யத் வத்ைதம் சாராம் சத்ைதம் ரிந் ெகாள்
ளம் உனக்  உதற. அ மட் மன் , இேய ெசய் த
அைனத் க் ரிையகளின் ேநாக்கத்ைதம் அவர் ேபய வார்த்
ைதகைளம் நீ ரிந்  ெகாள் ளம் , ேம ம் ேவதாகமத்  ன்
¡ள் ள உன் ட்  விவாசத்ைதம் வணக்கத்ைதம் ரிந் 
ெகாள் ளம் இந்தக் ரிைய உதற. இைவ அைனத்ைதம்
நீ ைமயாகப் ரிந் ெகாள் ள இ உனக் உதம் . இேய
ெசய் த ரிையையம் , ேதவனின் இன் ைறய ரிையையம் நீ
ரிந் ெகாள் வாய் ; சத்யம் , வன் மற்ம் வ ஆய அைனத்
ைதம் நீ காண்பாய் . இேய ெசய் த ரிையயின் கட் டத்ல் ,
த் ைவப் பதற்கான ரிையையச் ெசய் யாமல் இேய ஏன்
றப் பட்  ச் ெசன் றார்? ஏெனன் றால் , இேயவிைடய ரி
ையயின் கட் டம் த் ைவப் பதற்கான ரிைய அல் ல. அவர்
 ைவயில் அைறயப் பட் டேபா, அவைடய வார்தை
் தகம்
க் வந் த ன; அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் ட பிற,
அவைடய ரிைய ைமயாக நிைறெபற் ற . தற் ேபா
ைதய கட் ட ம் ேவபட் ட : வார்தை
் தகள் இவைர ேபசப்
பட் , ேதவனின் ரிைய வம் ந் த பின்னேர அவ
ைடய ரிைய நிைறெபம் . இேயவிைடய ரிையயின்
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ேபா, பல வார்தை
் தகள் ெசால் லப் படாமல் இந்தன, அல் ல
அைவ ைமயாக ெவளிப் பத் த ப் படவில் ைல. ஆயி ம் ,
இேய அவர் என் ன ெசய் தார் அல் ல எைதச் ெசால் லவில் ைல
என்பைதக் த்  க் கவைலப் படவில் ைல, ஏெனன் றால் அவ
ைடய ஊயம் வார்தை
் தகளின் ஊயம் அல் ல, ஆகேவ
அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் ட பின் னர் அவர் றப் பட் ச்
ெசன்றார். ரிையயின் அந்தக் கட் டம் க்யமாக  ைவயில்
அைறயப் பவதற்காகேவ இந்த , அ தற்ேபாைதய கட் டத்
ைதப் ேபான் ற அல் ல. ரிையயின் தற்ேபாைதய கட் டமான
நிைற ெசய் வதற்ம் , அப் பதற்ம் , மற்ம் அைனத் க் ரி
ையகைளம் ஒ க்க் ெகாண் வவதற்ம் க்யத்
வம் ெகாக்ற. வார்தை
் தகள் அவற்ன் இவைர ேபசப்
படாவிட் டால் , இந்தக் ரிையைய க்க எந்த வம் இக்
கா, ஏெனன்றால் ரிையயின் இந்தக் கட் டத்ல் அைனத் க்
ரிையகம் க்க் ெகாண் வரப் பட்  வார்தை
் தகைளப்
பயன்பத் நிைற ெசய்யப் பன்றன. அந்த ேநரத்ல் , இேய
மஷக் ப் ரியாத பல ரிையகைளச் ெசய் த ார். அவர்
அைமயாகப் றப் பட் ச் ெசன் றார், இன் ம் அவைடய
வார்தை
் தகைளப் ரிந்  ெகாள் ளாதவர்கள் அேநகர் இக்றார்
கள் , அவர்கள ரிதல் பிைழயான, ஆனால் அ சரியான
தான் என் அவர்கள் விவாக்றார்கள் , தவ ெசய் ேறாம்
என்  அவர்கக் த் ெதரியவில் ைல. வில் , இக் கட்
டம் ேதவனின் ரிையைய ஒ ைமயான க்  க்
ெகாண்வம் , ேம ம் அதன் நிைறைவம் வழங் ம் . ேதவனின்
ஆைகத் ட் டத்ைத அைனவம் ரிந்  ெகாண் அந் 
ெகாள் வார்கள் . மஷக்ள் இக் ம் கத்  க்கள் , அவ
ைடய ேநாக் க ங் கள் , தவறான மற்  ம் ¤டத்தனமான ரிதல் ,
ேயேகாவா மற்  ம் இேயவின் ரிையகைளப் பற்  ய அவ
ன கத்  க் கள் , றஜாயாைரப் பற் ய அவன கத்  க்
கள் மற்ம் அவன பிற விலச் ெசல் தல் கள் மற்ம் பிைழ
கள் சரிெசய் ய ப் பம் . மஷன் , விதத்ன் சரியான பாைத
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கள் அைனத்ைதம் , ேதவனால் ெசய் யப் பட் ட எல் லாக் ரிைய
கைளம் ,  சத் யத்ைதம் ரிந்  ெகாள் வான் . அ நிக
ம் ேபா, ரிையயின் இந்தக் கட் டம் நிைறக் வம் . உல
கத்ைதப் பைடப் ப  ேயேகாவாவின் ரிையயாக இந் த ,
அ ஆயாக இந்த ; ரிையயின் இந்தக் கட் டமான ரி
ையயின் வாகம் , இ ேவ இ யானதாகம் இக் 
ற. ஆரம் பத்ல் , ேதவனின் ரிைய இஸ் ரேவன் ேதர்நெ
் த
க்கப் பட் டவர்களிைடேய ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட , ேம ம் அ
எல் லா இடங் களி ம் கம் பரித்த மான ஒ ய கத்
ன் வியலாக இந் த . உலகத் ைத நியாயந் ¥ ர்ப் பதற்  ம் ,
கத்ைத க்க் ெகாண்வவதற்ம் , அைனத் த் ேதசங்
களி ம் கம் ய் ைமயற்ற நிைலயில் கைடக் கட் டக் ரி
ையகள் ேமற்ெகாள் ளப் பன்றன. தல் கட் டத்ல் , ேதவனின்
ரிையகள் எல் லா இடங் களி ம் பிரகாசமாக ேமற் ெகாள் ளப்
பட் டன, கைடக் கட் டத்ல் எல் லா இடங் கைளக் காட்  ம்
அந் த காரமான இடத்  ல் ேமற் ெகாள் ளப் பன் றன, ேம ம்
இந்த அந்தகாரம் ெவளிேயற்றப் பம் , ெவளிச்சம் உள் ேள ெகாண்
வரப் பம் , ஜனங் கள் அைனவம் ெஜயங் ெகாள் ளப் பவர்.
எல் லா இடங் கைளக் காட்  ம் கம் ய் ைமயற் ற மற் ம்
அந் த கார இடத் ைதச் ேசர்ந் த இந் த ஜனங் கள் ெஜயங் ெகாள்
ளப் பட் டம் , ெமய் ேதவன் என்  ஒ ேதவன் இக்  றார்
என் பைத ஜனங் கள் அைனவம் ஒப் க் ெகாண் டம் , ஒவ்
ெவாவம் ற் ம் நம் பியம் , ெஜயங் ெகாள் வதற்கான
ரிையைய பிரபஞ் சம் வம் ெசயல் பத்த இந்த உண்ைம
பயன் பத் த ப் பம் . ரிையயின் இந் த க் கட் டம் ஒ அைட
யாளமாம் : இந்த கத்ன் ரிையகள் ந்த ம் , ஆறாயிரம்
ஆண்கால ஆைகயின் ரிைய ைமயாக நிைறெப
ம் . எல் லா இடங் கைளக் காட்  ம் அந் த காரமாக இக் ம்
இடத்ல் இப் பவர்கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டடன் , அ மற்ற
எல் லா இடங் களி ம் இக்ம் என்  ெசால் லாமல் ேபாற.
எனேவ, ெஜயங் ெகாள் ளப் பவதற்கான ரிைய னாவில் மட்
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ேம அர்த் த ள் ள அைடயாளத் ைதக் ெகாண் ள் ள. னா
அந்தகாரத்ன் அைனத்  வல் லைமகைளம் உள் ளடக்ற,
ேம ம் ன ஜனங் கள் சாத் த ானின் மாம் சம் இரத் த மாக
இக்  ம் அைனவைரம் பிரநித் வப் பத் றார்க ள் .
வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்தால் கம் ர்ெகட் ப் ேபான
ன ஜனங் கள் தான், ேதவக் எரான வ வான எர்ப்ைபக்
ெகாண்ள் ளனர், அவர்களின் மஷத் தன் ைம கம் ழ் த்
தரமான மற்  ம் ய் ைமயற் ற , எனேவ அவர்கள் தான் ர்
ெகட் ப் ேபான  மஷலத்  ன் பிரநிகளாக இக்
றார்கள் . இதனால் மற் ற ேதசங் கக் எந் த ப் பிரச்ச ைனம்
இல் ைல என் ெசால் ல யா; மஷனின் கத்  க் க ள்
அைனத் ம் ஒேர மாரியானைவ, இந்தத் ேதசங் களின் ஜனங்
கள் நல் ல றைம வாய் ந் த வர்க ளாக இந் த ா ம் , அவர்க ள்
ேதவைன அயாவிட் ட ால் , அவர்கள் அவைர எர்ப் பதாகேவ
இக்க க் ம் . »தர்கம் எதற்க ாக ேதவைன எர்த்த ார்கள் ,
எதற் க ாக அவைர ¡னார்கள் ? பரிேசயர்கம் ஏன் அவைர
எர்த் த ார்க ள் ? »தாஸ் ஏன் இேயைவக் காட் க் ெகாத்
தான் ? அந்த ேநரத்ல் , ஷர்களில் பலக் இேயைவ ெதரி
யா. இேய  ைவயில் அைறயப் பட்  ¡ண்ம் உயிர்தெ
் த
ந் த பின் ம் ஜனங் கள் ஏன் அவைர நம் பவில் ைல? மஷ
னின் ழ் ப் பயாைம அைனத்  ம் ஒன்ேபால் இல் ைலயா?
ன ஜனங் கள் எத் க் க ாட் க்  உட் பத் த ப் பறார்க ள் ,
அவர்கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பம் ேபா, மாரிகளாகம் விளக்
கமாரிகளாகம் மாறார்க ள் , ேம ம் மற் ற வர்க க் க ான
சான் றாதாரங் களாக இப் பார்கள் . என ஆைகத் ட் டத்
ற் நீ ங் கள் ஒ ைணப் ெபாள் என் நான் ஏன் எப் ேபா
ம் வந்ேதன்? ர்ேக, ய்ைமயற்ற தன் ைம, அநீ , எர்ப்,
கலகம் ஆயைவ ன ஜனங் களில் தான் ைமயாக ெவளிக்
காட் டப் பட்  அவற்ன் அைனத்  மாபட் ட வவங் களி ம்
ெவளிப் பத் த ப் பன் றன. ஒறம் , அவர்க ள் ேமாசமான
றைம வாய் ந் த வர்க ளாக இக்  ன் றனர், மறம் , அவர்க
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ளின் விதங் கம் மனநிைலம் பின் தங் யைவயாக இக்
ன்றன, மற்ம் அவர்களின் பழக்கவழக்கங் கள் , ச¤கச் ©ழல் ,
பிறந்த ம் பம் அைனத்ேம ேமாசமாக மற்ம் கம் பின்
தங் ய நிைலயில் இக்ன் றன. அவர்களின் அந்தஸ்ம் கக்
ைறவாகேவ உள் ள. இந் த இடத் ள் ள ரிைய அைடயா
ளமாக இக்ற, ேம ம் இந்தச் ேசாதைனக் ரிைய வ
மாக ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட பின் னர், ேதவனின் அத்தத்தக்
ரிையகள் கச் றப் பாகச் ெசயல் பம் . ரிையயின் இந் தக்
கட் ட ம் நிைறவைடந் த ால் , அத்தத்த க் ரிையகள் எளிதாக
இக்ம் . ரிையயின் இந்தக் கட் டம் ந்தடன், மகத்தான
ெஜயம் ைமயாகக் ைடக்ம் , ேம ம் பிரபஞ் சம் வ
 ம் ெஜயங் ெகாள் வதற்கான ரிைய ைமயான க்
வந் க் ம் . உண்ைமயில் , ரிைய உங் களிைடேய ெவற் கர
மாக ந்த ம் , இ பிரபஞ் சம் வம் ெஜயம் ெபற்றதற்
ச் சமமாக இக் ம் . நான் ஏன் உங் கைள மாரிகளாகம்
விளக்கமாரிகளாகம் ெசயல் பத்ேறன் என் பதன் க்யத்
வம் இதான். கலகத்தன் ைம, எர்ப், ய் ைமயற்ற தன் ைம,
அநீ  ஆய இைவ அைனத்ம் இந்த ஜனங் களிைடேய காணப்
பன்றன, அவர்களில் மஷலத்ன் கலகத்தன்ைம 
வம் த்  க்க ாட் ன்றன. அவர்கக்ள் ஏேதாெவான் 
இக்ற. இவ் வா, அவர்கள் ெஜயங் ெகாள் தன் மாரி
யாகக் கதப் பன் றனர், ேம ம் அவர்க ள் ெஜயங் ெகாள்
ளப் பட் டடன் அவர்க ள் இயற் ைகயாகேவ மற் ற வர்க க் 
மாரிகளாகம் , விளக்கமாரிகளாகம் மாவார்கள் . இஸ்ர
ேவல் ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட தல் கட் டத்ைத விட ேவ எ
ம் அைடயாளப் பத்வதாக இல் ைல: இஸ்ரேவலர்கள் எல் லா
ஜனங் கைள விடம் கம் பரித்தமானவர்களாகம் , ைற
வாக ர்ெகட் டவர்களாகம் இந்தனர், எனேவ இந்தத் ேதசத்
ல் ய கத்ன் வியல் க க்யமானதாக இந் த .
மஷலத்  ன் ன் ேனார்கள் இஸ் ரேவல் இந்  வந் த
வர்கள் என்ம் , இஸ் ரேவல் ேதவைடய ரிையயின் பிறப்
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பிடம் என்ம் றலாம் . ஆரம் பத்ல் , இந்த ஜனங் கள் கம்
பரித்தமானவர்களாக இந்தனர், இவர்கள் அைனவம் ேயேகா
வாைவ வணங் னர், இவர்களிடத்ல் ேதவனின் ரிையயால்
கச் றந்த பலைனக் ெகாக்க ந்த . ேவதாகமம் வ
ம் இரண் கங் களின் ரிையையப் பெசய் ற: ஒன்,
நியாயப் பிரமாணங் களின் கத்ன் ரிைய, மற் ெறான்  
ைபயின் கத்ன் ரிைய. பைழய ஏற் பா, இஸ்ரேவலக்
ேயேகாவா ெசான் ன வார்தை
் தகைளம் , இஸ் ரேவல் அவர்
ெசய் த ரிையகைளம் ப ெசய் ற; »ேதயாவில் ெசயல்
பத்தப் பட் ட இேயவின் ரிையகைளப் ய ஏற்பா ப
ெசய் ற. ஆனால் ேவதாகமத்ல் ஏன் எந்த னப் ெபயர்கம்
இல் ைல? ஏெனன் றால் , ேதவ ைடய ரிையகளின் தல்
இரண் பகள் இஸ்ரேவல் ேமற்ெகாள் ளப் பட் டன, ஏெனன்
றால் இஸ் ரேவல் ஜனங் கள் ெதரிந்  ெகாள் ளப் பட் டவர்களாக
இந் த னர்— அதாவ  ேயேகாவாவின் ரிையைய தல்
ஏற் க்ெகாண்டார்கள் அவர்கள் என்  ெசால் லலாம் . அவர்கள்
எல் லா மஷைர விடம் கக் ைறவாக ர்ெகட் டவர்க
ளாக இந்தனர், ஆயில் , ேதவைனப் பார்த் அவைரப் ேபாற்
ம் மனம் ெகாண்டவர்களாக இந் த ார்கள் . அவர்கள் ேயேகா
வாவின் வார்தை
் தகக் க் ழ் ப் பந்  , எப் ேபாம் ஆலயத்
ல் ஊயம் ெசய் த ார்கள் , ஆசாரிய உைடகள் அல் ல ரீ
டங் கைள அணிந் த ார்க ள் . ேதவைன வணங் ய ஆரம் பகால
ஜனங் கம் , அவைடய ரிையயின் ஆரம் பகால இலக் க
ம் அவர்களாகேவ இந்தனர். இந்த ஜனங் கள் மஷலம்
வதற்  ம் மாரிகளாகம் விளக் க மாரிகளாகம் இந்
தனர். இவர்கள் பரித்தத்தன் ைம மற் ம் நீ மான் களின் மா
ரிகளாகம் மற்ம் விளக்கமாரிகளாகம் இந்தனர். ேயா,
ஆபிரகாம் , ேலாத் , அல் ல ேப, ¥ேமாத்ேத ேபான் றவர்
கள் அைனவம் இஸ் ரேவலர்கள் , ேம ம் மாரிகள் மற்  ம்
விளக் க மாரிகளிேலேய இவர்கள் தான் கம் பரித்த மான
வர்கள் . மஷரிைடேய ேதவைன வணங் ய ஆரம் பகால ேதசம்
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இஸ் ரேவல் தான் , ேம ம் ேவ  எங் ந்  ம் விட நீ ள் ள
வர்கள் இங் ந்  தான் வந் தார்கள் . எர்காலத்ல் ேதசங் கள்
வ ம் மஷலத்ைதச் றப் பாக நிர்வ க் க ேவண் ம்
என் பதற் க ாக ேதவன் இவர்களிடத்ல் ரிைய ெசய் த ார். 
ைபயின் கத்ன் ேபா இஸ்ரேவ க் அப் பாற் பட் ட ஜனங்
கக்  இவர்க ள் மாரிகளாகம் மற்  ம் விளக் க மாரிக
ளாகம் ஊயம் ெசய் ய இவர்க ள் ெசய் த சாதைனகம் ,
ேயேகாவாைவ ெதாெகாள் வல் இவர்கைடய நீ யான
ெசயல் கம் ப ெசய் ய ப் பட் டன; இவர்களின் ெசய் ைககள்
பல ஆயிரம் ஆண் காலக் ரிையகைள இன்  வைர உ
ப் பத்ள் ளன.
உலகத்ைத ஷ் த்த ப் பிற, ேதவைடய ரிையயின்
தல் கட் ட ம் இஸ் ரேவல் ேமற் ெகாள் ளப் பட் ட , இதனால்
இஸ் ரேவல் , யில் ேதவைடய ரிையயின் பிறப் ப ிடமாக
ம் , யில் ேதவ ைடய ரிையயின் அஸ் பாரமாகம்
இந் த . இேயவி ைடய ரிையயின் எல் ைல »ேதயா
வைதம் உள் ளடக்  யிந் த . அவைடய ரிையயின்
ேபா, »ேதயாக் ெவளிேய இந் தவர்களில் கச் லேர
அைத அந்ந்தார்கள் , ஏெனன்றால் அவர் »ேதயாக் அப்
பால் எந்தக் ரிையம் ெசய் க்கவில் ைல. இன் , ேதவனின்
ரிைய னாவிற்க் ெகாண் வரப் பட் ள் ள, அ ற் ம்
இந்த எல் ைலக்ள் ேமற்ெகாள் ளப் பற. இந்தக் கட் டத்ல் ,
னாக் ெவளிேய எந்தக் ரிையம் ெதாடங் கப் படவில் ைல;
னாக் அப் பால் அதன் பரவல் பின் னர் வம் ரிையயில்
இக்ற. ரிையயின் இந்தக் கட் டம் இேயவிைடய ரி
ையயின் கட் டத்ந்  ெதாடர்ற. ¡ட் பிற்கான ரிையைய
இேய ெசய் தார், இந்தக் கட் டம் அந்தக் ரிையயிந்  ெதாட
ம் ரிைய ஆம் ; ¡ட் பிற்கான ரிைய நிைறவைடந் ள் ள,
ேம ம் இந்தக் கட் டத்ல் பரித்த ஆவியானவரால் கத்தரிக்
கப் பட ேவண்ய அவயல் ைல, ஏெனன் றால் ரிையயின்
இந் த க் கட் ட ம் , ந்ைதயக் கட் டத்ைதப் ேபால் ைல, ேம ம் ,
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னா இஸ் ரேவைலப் ேபா ம் இல் ைல. இேய ஒ கட் ட
¡ட் பின் ரிையையச் ெசய் தார். மஷன் இேயைவப் பார்த்
தான்,   காலத்  ற்  ப் பிற, அவைடய ரிைய ற
ஜாயினக்  ம் பரவ ஆரம் பித் த . இன் , அெமரிக் க ா,
இங் லாந்  மற் ம் ரஷ் யா ஆய நாகளில் ேதவைன
விவாப் பவர்கள் அேநகர் உள் ளனர், ஆனால் னாவில் மட் ம்
ஏன் விவாக்ம் ஜனங் கள் ைறவாக உள் ளனர்? ஏெனனில்
னா கம் தனிைமயான ேதசம் . எனேவ, னா ேதவனின்
வையக் கைடயாகத்தான் ஏற் க்ெகாண்ட, இப் ேபாட
அ ஏற்க்ெகாண் ± ஆண்கள் ட ஆகவில் ைல—அெம
ரிக் க ா மற்  ம் இங் லாந்ைத விட கம் தாமதமாகத் த ான்
னா ஏற்  க்ெகாண்ட. ேதவைடய ரிையயின் கைடக்
கட் டம் ன ேதசத்ல் அவர ரிையைய க்க் ெகாண்
வவதற் க ாகம் , அவைடய எல் லா ரிையகம் நிைற
ேவற் ற ப் படம் ேமற் ெகாள் ளப் பற. இஸ் ரேவல் உள் ள
ஜனங் கள் அைனவம் ேயேகாவாைவ தங் கள் கர்த்த ர் என்
அைழத் த னர். அந் த ேநரத்  ல் , அவர்க ள் அவைரத் தங் கள்
ம் பத்ன் தைலவராகக் கனார்கள் , ேம ம் இஸ் ரேவல்
வம் ஒ ெபரிய ம் பமாக மாய, அல் எல் ேலாம்
தங் கள் கர்தத
் ராய ேயேகாவாைவ வணங் னர். ேயேகாவாவின்
ஆவி அவர்கக் ன் அக்க ேதான்ய, அவர் ேபனார்,
அவைடய ரைல அவர்கைளக் ேகட்க ைவத்தார், ேமகத்ைதம்
ஒையம் ணாகப் பயன் பத் அவர்களின் விதங் கைள
வநடத்னார். அந் த ேநரத்ல் , ஆவியானவர் இஸ் ரேவல்
ேநரயாகத் தன் வகாட் டைல வழங் னார், ஜனங் களிடம்
அவைடய ரல் ேபனார், அவர்கள் ேமகங் கைளக் கண்
டார்கள் , இயின் ழக்க த்ைதக் ேகட் ட ார்கள் , இந் த வயில்
அவர் பல ஆயிரம் ஆண் கள் அவர்க ளின் விதங் கைள
வநடத்  னார். இவ் வா, இஸ் ரேவல் ஜனங் கள் மட் ேம
எப் ேபாம் ேயேகாவாைவ வணங் றார்கள் . ேயேகாவாதான்
தங் கைடய ேதவன் என் ம் , அவர் றஜாயினரின் ேதவன்
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அல் ல என்ம் அவர்கள் விவாக் றார்கள் . இ ஆச்ச ரிய
மல் ல: எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக, ேயேகாவா அவர்களிைடேய
மார் நான்காயிரம் ஆண்கக் க் ரிைய ெசய் த ார். ன
ேதசத்  ல் , ஆயிரக் க ணக் க ான ஆண் கால மந் த மான நித் 
ைரக் ப் பிற, வானங் கம் , ம் , சகலம் இயற் ைக
யாகேவ உவாக்கப் படவில் ைல, ஆனால் ஷ்கரால் ஷ்
க் க ப் பட் ட  என் பைத இப் ேபாதான் ர்ெகட் ப் ேபான
வர்கள் அந் க்றார்கள் . இந் த விேசஷம் ெவளிநாட் 
ந்  வந் ப் பதால் , நிலப் பிரத்  வ மற்  ம் பிற் ேபாக் த்த
னமான மனங் ெகாண் டவர்க ள் , இந் த விேசஷத் ைத ஏற்  க்
ெகாள் பவர்கள் அைனவம் ேராகள் என்  நம் றார்கள் ,
அவர்கள் தங் கள் ¤தாைதயரான த்தக் ேராகம் இைழத்த
சாபக்ேகடானவர்க ள் ஆவர். ேம ம் , இந் த நிலப் பிரத்  வ
மனங் ெகாண்டவர்கள் அேநகர், “ன ஜனங் கள் எவ் வா ெவளி
நாட் னரின் ேதவைன நம் ப ம் ? அவர்கள் தங் கள் ¤தா
ைதயர்கக் ேராகம் இைழக்கவில் ைலயா? அவர்கள் ¥ைம
ெசய் ய வில் ைலயா?” என்  ேகட் றார்கள் . இன் , ேயேகாவா
தான் தங் கள ேதவன் என் பைத ஜனங் கள் நீ ண் ட காலமாக
மறந்  விட் க்  றார்க ள் . அவர்க ள் நீ ண் ட காலமாக ஷ்
கைர தங் கள் மனன் பின் னால் றந் தள் ளியிக்  ன் றனர்,
அதற் ப் பலாக அவர்கள் பரிணாம வளர்ச
் ைய நம் றார்
கள் , அதாவ  மஷன் ரங் ந்  பரிணாம வளர்ச ்
அைடந் த ான் என் ம் , மற்  ம் இயற் ைகயான உலகம் நிச்ச ய
மாக ஒ பப் ெபாளில் இந்  வந்த  என்ம் நம் றார்
கள் . மஷலம் அபவிக்ம் அைனத்  நல் ல உணகம்
இயற் ைகயால் வழங் கப் பன்றன, மஷனின் வாழ் க் ம்
சாக்ம் ஒங்  இக்ற, ேம ம் அைதெயல் லாம் ஆளக்
ய ஒ ேதவன் என் பவர் இல் ைல. ேம ம் , ேதவன் எல்
லாவற்ைறம் ஆவ ¤டநம் பிக்ைக என் ம் , விஞ் ஞானர்
வமான அல் ல என் ம் நம் ம் பல நாத்கர்கள் உள் ளனர்.
ஆனால் ேதவனின் ரிையைய விஞ் ஞானத்த ால் மாற் ற 
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மா? விஞ் ஞானத்த ால் மஷலத்ைத ஆள மா? நாத்
கத்தால் ஆளப் பம் ஒ ேதசத்ல் விேசஷத்ைதப் பிரசங் ப்
ப எளிதான காரியமல் ல, அல் ெபம் தைடகள் உள் ளன.
ேதவைன இவ் வாறாக எர்க
் ம் அேநகர் இன் ைறய னத்ல்
இக்கவில் ைலயா?
இேய தம் ைடய ரிையையச் ெசய் ய வந்தேபா, அேந
கர் அவைடய ரிையைய ேயேகாவாவின் ரிையடன்
ஒப் பிட் ப் பார்த்தார்கள் , ேம ம் அைவ ரண்பாடாக இப்
பைதக் கண், அவர்கள் இேயைவ  ைவயில் அைறந்தார்
கள் . அவர்களால் ஏன் அவர்களின் ரிையகக் இைடயில்
எந் தவிதமான ஒற்  ைமையம் காணயவில் ைல? ஏெனன்
றால் இேய யக் ரிையையச் ெசய் த ார், ேம ம் , இேய
தம் ைடய ரிையையத் ெதாடங் வதற் ன் , அவைடய
வம் ச அட் டவைணைய யாம் எயிக்கவில் ைல. யாராவ
எயிந்தால் , நன்றாக இந்க்ம் , யார்தான் இேயைவச்
 ைவயில் அைறந்ப் பார்கள் ? மத்ேத இேயவின் வம் ச
அட் டவைணைய பல தசாப் தங் கக் ன்னர் எயிந்
தால் , இேய இவ் வள ெபரிய ன்த்தல் கைள அபவித்
க்க மாட் டார். சரிதாேன? இேயவின் வம் ச அட் டவைணைய
ஜனங் கள் பத் தடன் , அதாவ அவர் ஆபிரகான் மகன் ,
தாவீன் சந் த  என்  பத்தடன் , அவர்கள் அவைரத் ன்
 த்  வைத நித்  யிப் பார்கள் . அவைடய வம் ச அட் ட
வைண கம் தாமதமாக எதப் பட் ட  என்ப பரிதாபமல்
லவா? ேதவைடய ரிையயின் இரண் கட் ட ங் கைள மட்
ேம ேவதாகமம் பெசய் ற என்ப ஒ பரிதாபம் : ஒ
கட் டம் நியாயப் பிரமாணத்  ன் கத்  ன் ரிைய, மற் ெறா
கட் டம் ைபயின் கத்  ன் ரிைய; ஒ கட் டம் ேயேகா
வாவின் ரிைய, மற்ெறான் இேயவின் ரிைய. ஒ ெபரிய
¥ர்க்க தரி இன்ைறக்க ான ரிையைய ன் னவித்ந் த ால்
எவ் வள நன்றாக இந்க்ம் . “கைடக் காலத்ன் ரிைய”
என்ற தைலப் பில் ேவதாகமத்ற்க் தல் ப ஒன்  இந்
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க் ம் , அ இன் ம் றப் பாக இந் க் ம் அல் லவா?
இன் மஷன் ஏன் இவ் வள கஷ்டங் கக் ஆளாக ேவண்
ம் ? நீ ங் கள் அத் த ைகய கனமான ேநரத் ைத அ பவித் 
க்³ர்கள் ! யாராவ ெவக்கப் பவதற்த் தயானவர்கள்
என் றால் , அ கைடக் காலத்ன் ரிையைய ன் னவிக்காத
ஏசாயாம் தானிேய ம் தான் . யாேரம் ற்றம் சாட் டப் படத்
தயானவர்கள் என் றால் , அ ேதவைடய இரண்டாவ
மாம் ச அவதாரத்ன் வம் ச அட் டவைணையப் பட் யடாதப்
ய ஏற் ப ாட் ன் அப் ேபாஸ்தலர்கள் தான் . அ என் னெவா
அவமானம் ! நீ ங் கள் ஆதாரங் கக் க ாக எல் லா இடங் களி ம்
ேதட ேவண்ம் , ேம ம் ய வார்தை
் தகளின் ல ண்க
ைளக் கண்டந்த பிறம் அைவ உண்ைமயிேலேய ஆதாரமா
என் பைதச் ெசால் ல யா. ெபத்த அவமானம் அல் லவா!
ேதவன் தன ரிைய த்  ஏன் கம் ரகயமாக இக்
றார்? இன், அேநக ஜனங் கள் இன்ம் உயான ஆதாரங் க
ைளக் கண்பிக்கவில் ைல, ஆனால் அவர்களால் அைத மக்
கம் யவில் ைல. ஆைகயால் அவர்கள் என் ன ெசய் ய ேவண்
ம் ? அவர்களால் ேதவைன உடன் பின் பற் ற யா,
ஆனா ம் அவர்களால் அத்தைகய சந்ேதகத் டன் ன் ேனச்
ெசல் லம் யா. எனேவ, அேநக “த்சாயான மற்  ம்
றைமயான அஞர்கள் ” ேதவைனப் பின்பற்ம் ேபா “யற்
ெசய்  பாங் கள் ” என் ற அªைறையத் தறார்கள் .
இ கம் க் க லான! மத்ேத, மாற்  , ½க் க ா மற்  ம்
ேயாவான் ஆேயார் எர்க ாலத் ைத ன் னவித்  ந் த ால்
விஷயங் கள் அவ் வள எளிதாக இந்க்ம் அல் லவா? ராஜ்
யத்ல் விதத்ன் உள் ளார்ந் த உண்ைமைய ேயாவான் பார்த்
ந் த ால் இன்ம் நன் றாக இந் க் ம் —அவன் தரிசனங்
கைள மட் ேம கண்டான் , யில் ெசயல் பட் ட உண்ைமயான,
ெபாள் சார்ந்தக் ரிையகைளக் காணவில் ைல என் ப எவ் வ
ள பரிதாபம் . இ அத்தைகய ஒ அவமானம் ! ேதவனிடம்
என் ன தவ? இஸ்ரேவல் அவைடய ரிைய கம் றப்
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பாகச் ெசயல் பட் ட பின் , அவர் ஏன் இப் ேபா னாக் வந்
க்றார், ஏன் அவர் மாம் சமாக மாற ேவண்யிந்த , எதற்
காக தனிப் பட் ட ைறயில் ரிைய ெசய்  ஜனங் களிைடேய
வாழ ேவண் ம் ? ேதவன் மஷைனப் பற்  ந்  க் க ேவ
இல் ைல! அவர் ன் ட் ேய ஜனங் கக்ச் ெசால் லவில் ைல
என் ப மட் மல் லாமல் , §ெரன்  அவர் தன ஆக்ைனத்
¥ர்ப்ைபம் , நியாயத்¥ ர்ப்ைபம் ெகாண் வந் த ார். உண்ைம
யில் இல் எந்த அர்தத
் ம் இல் ைல! தன் ைறயாக ேதவன்
மாம் சத்ல் வந் தேபா, உள் ளார்ந் த உண்ைமகள் அைனத்ைத
ம் ன்ட் ேய மஷனிடம் ெசால் லாததன் விைளவாக
அவர் அக கஷ்டங் கைள அபவித்தார். நிச்சயமாக அவரால்
அைத மறந் க் க யா அல் லவா? அப் பயிக் க இந் த
ைற அவர் ஏன் மஷனிடம் இன் ம் ெசால் லவில் ைல?
இன் , ேவதாகமத்ல் அபத்தா த்தகங் கள் மட் ேம இப்
ப எவ் வள ரர்ஷ்டவசமான. கைடக் காலத்ன் ரி
ையைய ன்னவிக்ம் ஒ த்தகம் இக்க ேவண்ம் ! நீ
அப் ப நிைனக்கவில் ைலயா? ேயேகாவா, ஏசாயா, தாவீ ட
இன்ைறயக் ரிையகைளப் பற்  எம் ப் பிடவில் ைல.
அவர்கள் நிகழ் காலத்ந்  ரமாக அகற் ற ப் பட்  , நாலா
யிரம் ஆண்கக்ம் ேமலாகக் காலத்தால் பிரிக்கப் பட் ள்
ளனர். இன் ைறயக் ரிையைய இேய ைமயாக ன்ன
விக்கவில் ைல, அல் ெகாஞ் சம் மட் ேம ேபனார், ஆனா ம்
மஷன் இன்ம் ேபாமான ஆதாரங் கைளக் காணவில் ைல.
இன்ைறய ரிையைய நீ ந்ைதயக் ரிையடன் ஒப் பிட் ப்
பார்தத
் ால் , இரண்ம் எவ் வா ஒன் க்ெகான்  சமன் ஆக 
ம் ? ேயேகாவாவிைடய ரிையயின் கட் ட ம் இஸ் ரேவைல
ேநாக்  யிந் த , எனேவ இன் ைறய ரிையைய அதடன்
ஒப் பிட்  ப் பார்த்த ால் இன்ம் ெபரிய அப்  ஏற் ப ம் ;
அைவ இரண் ைடம் ஒப் பிட யா. நீ இஸ் ரேவலராக
இந்தா ம் சரி, »தனாக இந்தா ம் சரி; உனக்த் றைம
ம் இல் ைல, உன் ைனப் பற்  உனக்ேக எம் ெதரிந் க்
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கம் இல் ைல, இந்நிைலயில் நீ எப் ப உன் ைன அவர்கடன்
ஒப் பிவாய் ? இ சாத்யமா? இன்  ராஜ் யத்ன் கம் என்
பைத அந் ெகாள் , இ நியாயப் பிரமாணத்ன் கம் மற்ம்
ைபயின் கம் ஆயவற்  ந்  ேவ பட் ட என் ம்
ெதரிந்  ெகாள் . எந் தெவா சந் த ர்ப் ப த் ம் , ஒ ©த் ரத்ைத
யற் த்  ப் பயன்பத்த ேவண்டாம் ; அத்தைகய எந் த ச் ©த்
ரங் களி ம் ேதவைனக் காண யா.
இேய பிறந்  29 ஆண்கள் அவர் எப் ப வித்ந்தார்?
அவைடய ழந்ைதப் பவத்ைதம் இளைமக் காலத்ைதம்
ேவதாகமம் ப ெசய் யவில் ைல; அைவ எப் ப இந்தன என
உனக்த் ெதரிமா? அவக்க் ழந்ைதப் பவேமா இளைமக்
காலேமா இல் ைல, அவர் பிறந்தேபாேத அவக் 30 வயதாக
இந்  க் க க் ேமா? நீ கக் ைறவாகேவ அந்  க் 
றாய் , எனேவ உன் கற் ப ைனகைள ெவளிப் பத்  ைகயில் நீ
கவனக்ைறவாக இக்க ேவண்டாம் . அ உனக் எந்த நல் ல
ம் ெசய் யப் ேபாவல் ைல! இேயவின் 30 வ பிறந்தநாக்
ன் அவர் ஞானஸ் நானம் ெபற் ற ார் என் பைதம் , பிசான்
ேசாதைனைய அபவிக்கப் பரித்த ஆவியானவரால் வனாந்
தரத்ற்ள் அைழத் ச் ெசல் லப் பட் டார் என் பைதம் மட் ேம
ேவதாகமம் ப ெசய் க்ற. நான்  விேசஷங் கள் அவ
ர ¤ன்றைர ஆண்காலக் ரிையகைளப் ப ெசய் ன் றன.
அவர ழந்ைதப் பவம் மற்  ம் இளைமக் காலம் த் 
எந்தப் பம் இல் ைல, ஆனால் அவக்க் ழந்ைத பவம்
இளைமக்க ாலம் இல் ைல என் பைத இ நி´பிக்கவில் ைல;
ஆயில் , அவர் எந் த க் ரிையையம் ெசய் யவில் ைல, ஒ
சாதாரண மஷனாகேவ இந் த ார். அப் பயானால் , இேய
இளைமக் காலேமா அல் ல ழந்ைதப் பவேமா இல் லாமல்
33 ஆண்கள் வாழ் ந் த ார் என்  ெசால் ல மா? அவரால்
§ெரன் ப் பத் ¤ன் றைர வயைத எட் யிக்கத்தான் 
மா? இந்த மஷன் அவைரப் பற் நிைனப் ப  அைனத்ம்
இயற்ைகக் அப் பாற்பட் ட மற்ம் நம் பத்தகாத. மாம் சமாய
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ேதவன் இயல் பான மற்  ம் சாதாரண மஷத் த ன் ைமையக்
ெகாண்க்றார் என் பல் எந்த சந்ேதகம் இல் ைல, ஆனால்
அவர் தன ரிையைய தன ைமயற் ற மனிதத்தன் ைம
ேயா, ைமயான ெதய் வீகத்தன் ைமடன் ெசயல் பத் 
றார். இதன் காரணமாகேவ இன் ைறய ரிையையப் பற்ம் ,
இேயவின் ரிையையப் பற்  ம் ஜனங் கக்  சந்ேதகம்
உள் ள. ேதவனின் ரிைய, அவர் மாம் சத்ல் வந் த இரண்
ைறகக்  இைடேய ேவ பட் ந் த ா ம் , அவைடய
சாராம் சம் ேவபட் க்கவில் ைல. நிச்சயமாக, நீ அந்த நான் 
விேசஷங் களின் பகைளப் பத் த ால் , அவற்  ல் கச்
றந் த ேவ பாகைளக் காண் பாய் . இேயவின் ழந் ைதப்
பவத் ம் இளைமக் காலத் ம் உன் னால் எப் ப அவ
ைடய வாழ் க்ைகக் த் ம் ப ம் ? இேயவின் சாதாரண
மஷத்தன்ைமைய உன்னால் எவ் வா ரிந்  ெகாள் ள 
ம் ? இன்ைறய ேதவனின் மஷத்தன் ைமையப் பற் நீ வ
வான ரிதைலக் ெகாண்க்கலாம் , ஆனா ம் உனக் இேய
வின் மஷத்தன் ைமையப் பற்  எந் தவிதமானப் ரித ம்
இல் ைல, அைத நீ கக் ைறவாகேவ ரிந்  ெகாண்க் 
றாய் . இ மத்ேதவால் ப ெசய் ய ப் பட் க் க ாவிட் டால் ,
நீ இேயவின் மஷத்தன் ைமையப் பற்  எந் தவிதமான தக
வைலம் ெகாண்க்க மாட் ட ாய் . ஒேவைள, இேயவின்
விதம் பற்  ய கைதகைள நான் உனக் ச் ெசால் ம் ேபா,
இேயவின் ழந்ைதப் பவத்  ம் இளைமக் காலத்  ம்
இக்ம் உள் ளார்ந்த உண்ைமகைள உனக்ச் ெசால் ம் ேபா,
நீ உன் தைலைய அைசத் , “இல் ைல! அவர் அப் ப இக்க
யா. அவக் எந்த பலவீனம் இக்க யா, அவர்
ைறந் தளவிலான மஷத்தன்ைமையக் ெகாண்க் க மாட்
டார்!” என்  ெசால் வீரக
் ள் . இல் ைல என்  நீ ச்சட்  அல
வாய் . நீ இேயைவப் ரிந்  ெகாள் ளாததால் தான் நீ என்
ைனப் பற் ய கத்  க்கைளக் ெகாண்க்றாய் . நீ இேய
கம் ெதய் வீக மானவர் என் விவாக்றாய் , மாம் சத்ன்
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சாரம் அவரிடம் இக் க ா என்  விவாக்  றாய் . ஆனால்
உண்ைமகள் எப் ேபாம் உண்ைமகள் தான் . உண்ைமயான விஷ
யங் கைள ¡ யாம் ேபச விம் வல் ைல, ஏெனன் றால் நான்
ேபவ உண்ைமடன் ெதாடர்ைடய; அ ஊகம் அல் ல,
¥ர்க்க தரிசனம் அல் ல. ேதவன் க உயரமாக உயர ம்
என் பைதம் , ேம ம் , அவரால் பள் ளத் ம் க ஆழத் ல்
மைறந் ெகாள் ள ம் என் பைதம் அந்  ெகாள் . அவர்
உன மனல் கற் ப ைன ெசய் யற ஒவர் அல் ல, அவர்
சகல வஜந் க் க க்  ம் ேதவன், ஒ ப் பிட் ட நபரால்
கத்தரிக்கப் பட் ட தனிப் பட் ட ேதவன் அல் ல.

ேதவைடய ரிைய
 த்த கண்ேணாட் டம் (3)
பரித்த ஆவியானவரால் கத்த ரித்த தன் ¤லேம ேதவன்
தன்தல் மாம் சமானார், இ அவர் ெசய் ய நிைனத்த
ரிையக்ப் ெபாத்தமாக இந்த . ைபயின் கம் இேய
வின் நாமத் டன் ெதாடங் ய. இேய தம் ைடய ஊயத்
ைதச் ெசய் யத் ெதாடங் யேபா, பரித்த ஆவியானவர் இேய
வின் நாமத்ற்  சாட் க் ெகாக் க த் ெதாடங் னார், அதற்
ப் பின் ேயேகாவாவின் நாமம் ேபசப் படவில் ைல; அதற்  ப்
பலாக, பரித் த ஆவியானவர் ய ரிையைய இேய
என் ற நாமத்ைத தன் ைமயாக ைவத்ேத ேமற்ெகாண்டார். அவைர
விவாத் தவர்களின் சாட்  யம் இேய ஸ் க் க ாகம் ,
அவர்கள் ெசய் த ரிையம் இேய ஸ்க்காகம் இந்
தன. பைழய ஏற் ப ாட் ைடய நியாயப் பிரமாண கத்  ன்
வான, ேயேகாவா என் ற நாமத்ல் க்யமாகச் ெசயல்
பத் த ப் பட் டக் ரிையகள் க்  வந் விட் டன என் ப
ைதக் க்ன்ற. அதனால் , ேதவனின் நாமம் இனி ேயேகாவா
அல் ல; அதற்  ப் பலாக அவர் இேய என் அைழக்க ப் பட்
டார், இங் ந்  பரித்த ஆவியானவர் இேயவின் நாமத்ைத
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தன்ைமயாகக் ெகாண் ரிையகைளத் ெதாடங் னார். ஆகேவ,
இன்ம் ேயேகாவாவின் வார்தை
் தகைளப் த் க் ப் பவர்
கள் , எல் லாவற் ைறம் இன் ம் நியாயப் பிரமாண கத்  ன்
ரிையக் ஏற் ப ெசய் ப வர்க ள் —நீ விகைள கண்¤த் த ன
மாகப் பின்பற்றவில் ைலயா? நீ கடந்த காலத்ேலேய மாட் க்
ெகாள் ளவில் ைலயா? கைடக் காலம் வந் விட் ட  என் பைத
நீ ங் கள் இப் ேபா அவீரக
் ள் . இேய வம் ேபா, அவர் இன்
ம் இேய என் தான் அைழக்கப் பவாரா? ேமயா ஒவர்
வவார் என் ேயேகாவா இஸ் ரேவல் ஜனங் களிடம் ெசான்
னார், ஆனால் அவர் வந்தேபா, அவர் ேமயா என்  அைழக்
கப் படவில் ைல, இேய என்  அைழக்கப் பட் டார். தாம் ¡ண்ம்
வேவன் என்ம் , தாம் றப் பட் ச் ெசன் றபேய வேவன்
என் ம் இேய னார். இைவ இேயவின் வார்தை
் தகள் ,
ஆனால் இேய றப் பட் ச் ெசன்ற விதத்ைத நீ பார்த்த ாயா?
இேய ஒ ெவண்ைமயான ேமகத்ன் ¡ றப் பட் ச் ெசன்
றார், ஆனால் அவர் ஒ ெவண்ைமயான ேமகத்ன் ¡ தான்
தனிப் பட் ட ைறயில் மஷரிைடேய ம் பி வவாரா?
அப் ப வந் த ால் , அவர் இன் ம் இேய என்  அைழக் க ப்
படமாட் டாரா? இேய ¡ண்ம் வம் ேபா, கம் ஏற்கனேவ
மாயிக்ம் , எனேவ அவைர இன்ம் இேய என்  அைழக்க
மா? இேயவின் நாமத்த ால் மட்  ேம ேதவைன அய
மா? ஒ ய கத்  ல் அவர் ஒ ய நாமத் த ால்
அைழக் க ப் பட மாட் டாரா? ஒவரின் உவம் , ஒ ப்
பிட் ட நாமம் ேதவைன வமாகப் பிரநித்வப் பத்த
மா? ஒவ் ெவா கத் ம் , ேதவன் ய ரிையகைளச்
ெசய் றார், ய நாமத் த ால் அைழக் க ப் பறார்; எவ் வா
அவரால் ஒேர ரிையைய ெவவ் ேவ கங் களில் ெசய் ய 
ம் ? எப் ப அவர் பைழய ரிையகைளேய பற் க்ெகாண்
இப் பார்? ¡ட் பிற்கான ரிையக்காக இேயவின் நாமம் ேதர்ந்
ெதக்கப் பட் ட , ஆகேவ, கைடக் காலத்ல் அவர் ம் பி
வம் ேபா அேத ெபயரால் அைழக்க ப் பவாரா? அவர் இப்
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ேபாம் ¡ட் பிற் க ான ரிையையத் த ான் ேமற் ெகாள் வாரா?
ேயேகாவாம் இேயம் ெவவ் ேவ கங் களில் ெவவ் ேவ
நாமங் களால் அைழக்கப் பம் ேபா, எதற்காக அவர்கள் ஒவ
ராக இக்றார்கள் ? இ அவர்கள ரிையகளின் கங் கள்
ேவபட்  இப் பதால் இல் ைலயா? ேதவைன வமாகப்
பிரநித் வப் பத்த ஒேரெயா நாமத்தால் மா? இ
அவ் வா இப் பதால் , ேதவைன ெவவ் ேவ கத்ல் ெவவ்
ேவ நாமத்த ால் அைழக்க ேவண்ம் , ேம ம் கத்ைத மாற்
றம் , கத்ைதப் பிரநித்  வப் பத்தம் அவர் தன் நாமத்
ைதப் பயன்பத்த ேவண்ம் . எந்தெவா நாமத்தா ம் ேதவைன
ைமயாகப் பிரநித்  வப் பத்த யா, ேம ம் ஒவ்
ெவா நாமம் ஒ ப் பிட் ட கத்ல் ேதவனின் மனநி
ைலயின் தற்காக அம் சத்ைத மட் ேம பிரநித் வப் பத்த
ம் ; ெசய் ய ேவண்யெதல் லாம் அவைடய ரிையையப்
பிரநித்  வப் பத்  வ  மட்  ேம. ஆைகயால் ,  கத்
ைதம் பிரநித்  வப் பத் த ேதவன் தன மனநிைலக் 
ஏற் ற எந் த நாமத்ைதம் ேதர் ெசய் ய லாம் . அ ேயேகாவா
வின் கமாக இந் த ா ம் சரி, அல் ல இேயவின் கமாக
இந் தா ம் சரி, அைதப் ெபாட் பத்தாமல் , ஒவ் ெவா க
ம் ஒ நாமத்தால் பிரநித் வப் பத்தப் பற. ைப
யின் கத்ன் வில் , இ கம் வந் க் ற, இேய
ஏற்கனேவ வந் விட் டார். எப் ப அவர் இன் ம் இேய என் 
அைழக்கப் பவார்? எப் ப அவரால் மஷரிைடேய இேய
வின் உவத்ைத இன் ம் அணிந்க்க ம் ? இேயவின்
உவம் ஒ நசேரயனின் உவம் தான் என் பைத நீ மறந் 
விட் டாயா? மஷலத்ன் ¡ட் பர் இேய மட் ேம என் பைத
நீ மறந் விட் டாயா? கைடக் காலத்  ல் அவரால் எவ் வா
ெஜயங் ெகாள் தல் ரிைய ேமற் ெகாண் மஷைனப் பரி
ரணப் பத்த ம் ? இேய ஒ ெவண்ைமயான ேமகத்
ன் ¡ றப் பட் ச் ெசன் றார்—இதான் உண்ைம—ஆனால்
எப் ப அவர் மஷரிைடேய ஒ ெவண்ைமயான ேமகத்ன்
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¡ ம் பி வர ம் , அவர் எப் ப இேய என் ேற இப்
ேபாம் அைழக்கப் பவார்? அவர் உண்ைமயில் ஒ ேமகத்
ன் ¡ வந்றங் னால் , மஷன் எவ் வா அவைர அைட
யாளம் கண்ெகாள் ளாமல் இப் பான் ? உலெகங்  ம் உள் ள
ஜனங் கள் அவைர அைடயாளம் கண்ெகாள் ள மாட் டனரா?
அப் பயானால் , இேய மட் ேம ேதவனாக இக் க மாட்
டாரா? அவ் வாறான நிைலயில் , ேதவனின் உவம் ஒ »தனின்
ேதாற்றமாக இக்ம் , ேம ம் அ எப் ேபாம் அேத மாரிதான்
இக் ம் . தாம் றப் பட்  ச் ெசன் றபேய ம் பி வேவன்
என்  இேய ெசான் னார், ஆனால் அவைடய வார்தை
் தக
ளின் ெமய் ய ான அர்த்த ம் உனக் த் ெதரிமா? அவர் உன் 
ைடய இந்தக் விற் ச் ெசால் யிப் பாரா? அவர் றப் பட்
ச் ெசன்ற மாரிேய, அதாவ ேமகத்ன் ¡ ெசன் றவா,
ம் பி வவார் என்  உனக் த் ெதரிம் , ஆனால் ேதவன்
தம ரிையைய எவ் வா ெசய் றார் என்  உனக் சச் சரி
யாகத் ெதரிமா? உன் னால் அதைனத் ெதளிவாகப் பார்க் க
ந் த ால் , இேய ேபய வார்தை
் தகள் மட் ம் எதற் க ாக
விளக் க ப் பட ேவண்ம் ? அவர் ெசான் னார்: கைடக் காலத்
ல் மஷமாரன் வம் ேபா, அைத அவேர அயமாட் டார்,
ேதவதர்கள் அய மாட் டார்கள் , பரேலாகத் ள் ள தர்கள்
அய மாட் ட ார்கள் , சகலவித மஷம் அய மாட் ட ார்கள் .
பிதா மட் ேம அவார், அதாவ  ஆவியானவர் மட் ேம
அவார். மஷமாரக்ேக ெதரியா, ஆனால் உன் னால்
கண்ெகாள் ளம் , அந் ெகாள் ளம் மா? நீ உன் கண்
களால் கண்ெகாண் அந்  ெகாள் ம் அளவிற்  வல் லவ
னாக இந்தால் , இந்த வார்தை
் தகள் வீணாகப் ேபசப் பட் டதாக
ஆவிடாதா? அந்த ேநரத்ல் இேய என் ன ெசான் னார்? “அந்த
நாைளம் அந் த நாைகையம் என் பிதா ஒவர் தவிர
மற்ெறாவம் அயான்; பரேலாகத் ள் ள தர்கம் அ
யார்கள் . ேநாவாவின் காலத்ல் எப் ப நடந்தேதா, அப் பேய
மஷமாரன் வம் காலத் ம் நடக்ம் . … நீ ங் கள் நிைன
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யாத நாைகயிேல மஷமாரன் வவார்; ஆதலால் , நீ ங் க
ம் ஆயத்த மாயிங் கள் .” அந் த நாள் வம் ேபா, மஷ
மாரேன அைத அயமாட் ட ார். மஷமாரன் என் ப ஒ
சாதாரண மற்  ம் இயல் பான மஷரான மாம் சமாய ேதவ
ைனக் க்  ற. மஷமாரக்ேக ெதரியா, ஆனால்
உனக் மட் ம் எப் பத் ெதரிம் ? தாம் றப் பட் ச் ெசன் றப
ேய ம் பி வேவன் என்  இேய னார். அவர் வம்
ேபா, அவக்ேக அ ெதரியா, ஆனால் அவரால் எப் ப
உனக் ன்ட் ேய அவித்க்க ம் ? அவைடய வ
ைகைய உன் னால் பார்க் க மா? அ  நைகச் ைவயல்
லவா? ஒவ் ெவா ைற ேதவன் க் வம் ேபாம் , அவர்
தம நாமத்ைதம் , பானத்ைதம் , உவத்ைதம் , தம ரி
ையையம் மாற்  றார்; அவர் ன் னர் ெசய் த ரிையைய
ம் பச் ெசயல் பத்  வல் ைல. அவர் எப் ேபாம் யவர்,
ஒேபாம் பைழயவர் அல் ல. ன்னர் அவர் வந்தேபா, அவர்
இேய என் அைழக்கப் பட் டார்; அவர் ¡ண்ம் வம் ேபா
இந்த ைற அவைர இேய என்  அைழக்க மா? ன்
னர் அவர் வந்தேபா, அவர் ஆணாக இந்தார்; இந்த ைற
அவர் ¡ண்ம் ஆணாக இக்க மா? ைபயின் கத்
ல் அவர் வந்தேபா அவக்கான ரிைய  ைவயில் அைற
யப் பவதான்; அவர் ¡ண்ம் வம் ேபா, அவரால் மஷ
லத்ைத பாவத்ந்  ¡ட்ெடக்க மா? அவர் ¡ண்ம்
 ைவயில் அைறயப் பவாரா? அ அவைடய ரிையைய
¡ண்ம் ெசய் வதாக இக்காதா? ேதவன் எப் ேபாம் யவர்,
ஒேபாம் பைழயவர் அல் ல என்ப உனக் த் ெதரியாதா?
ேதவன் மாறாதவர் என் ெசால் பவர்கம் உண். அ சரி
தான் , ஆனால் அ  ேதவனின் மனநிைல மற்  ம் அவர
சாராம் சத்  ன் மாறாத தன் ைமையக் க்  ற. அவைடய
நாமத் ம் ரிையயி ம் ஏற் ப ட் ட மாற் ற ங் கள் அவைடய
சாராம் சம் மாவிட் ட  என் பைத நி´பிக் க வில் ைல; ேவ 
வார்தை
் தகளில் வதானால் , ேதவன் எப் ேபாம் ேதவனா
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கேவ இப் பார், இ ஒேபாம் மாறா. ேதவனின் ரிைய
மாறா என் நீ னால் , அவரால் தன ஆறாயிரம் ஆண்
கால ஆைகத் ட் டத்ைத நிைறெசய் ய மா? ேதவன்
எப் ேபாம் மாறாதவர் என்பைத மட் ேம நீ அவாய் , ஆனால்
ேதவன் எப் ேபாம் யவர், ஒேபாம் பைழயவர் அல் ல
என் ப  உனக்  த் ெதரிமா? ேதவனின் ரிைய மாறாமல்
இந் த ால் , அவர் இன் வைர மஷலத்ைத வநடத்  யி
க்க மா? ேதவன் மாறாதவர் என் றால் , அவர் ஏன் ஏற்க
னேவ இரண் கங் களின் ரிையகைளச் ெசய் க்க ேவண்
ம் ? அவர ரிைய ஒேபாம் ன் ேனச் ெசல் வைத நித்
தா, அதாவ அவர மனநிைல பப் பயாக மஷக்
ெவளிப் பற, அவ் வா ெவளிப் பத்தப் பவ அவைடய
ஆழ் ந் த மனநிைலேய. ஆயில் , ேதவனின் மனநிைல மஷ
னிடந்  மைறக் க ப் பட் ட, அவர் ஒேபாம் தன் மன
நிைலைய மஷக்  ெவளிப் பைடயாக ெவளிப் பத் த
வில் ைல, ேம ம் மஷக் அவைரப் பற்  ய எந் த அ
ம் இக் கவில் ைல. இதன் காரணமாக, மஷக் தன
மனநிைலையப் பப் பயாக ெவளிப் பத் த அவர் தன
ரிையையப் பயன் பத்  றார், ஆனால் இவ் வா ரிைய
ெசய் வ  என்ப ஒவ் ெவா கத் ம் ேதவனின் மனநிைல
மாற என்  அர்த் த மல் ல. ேதவனின் த் த ம் எப் ேபா
ம் மாக்ெகாண் ேட இப் பதால் , ேதவனின் மனநிைலம்
ெதாடர்ந்  மாற என்  கதக்  டா. மாறாக, அவர்
ரிைய ெசய் த கங் கள் வித்யாசமாக இப் பதால் , ேதவன்
தம் ைடய ஆழமான மனநிைலைய வமாக எத், பப்
பயாக அைத மஷக் ெவளிப் பத்றார், இதன் ¤லம்
மஷன் அவைர அந்  ெகாள் ள ம் . ஆனால் இ எந்த
வைகயி ம் ேதவன் தல் ப் பிட் ட மனநிைல எைதம்
ெகாண்க்கவில் ைல என் பதற் ேகா அல் ல காலப் ேபாக்ல்
அவைடய மனநிைல பப் பயாக மாவிட் ட என் பதற்ேகா
எந்த ஆதாரம் இல் ைல—அத்தைகய ரிதல் தவறான. கடந் 
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ெசல் ம் கங் கக் ஏற்ப ேதவன் மஷக் அவர உள்
ளார்ந் த மற்  ம் ப் பிட் ட மனநிைலைய, அதாவ  அவர்
என்னவாக இக் றார் என்பைத ெவளிப் பத்  றார்; ஒ
கத்ற் க ான ரிையயால் ேதவனின்  மனநிைலையம்
ெவளிப் பத்த யா. ஆகேவ, “ேதவன் எப் ேபாம் யவர்,
ஒேபாம் பைழயவர் அல் ல,” என்ற வார்தை
் தகள் அவைடய
ரிையையக் க்ன் றன, ேம ம் “ேதவன் மாறாதவர்” என் ற
வார்தை
் தகள் ேதவக்ள் இயல் பாக இக்ம் விஷயங் கைள
ம் , அவர் என்னவாக இக்றார் என்பைதம் க்ன் றன.
இப் பிம் , உன்னால் ஆறாயிரம் ஆண்களின் ரிையகைள
ஒ ள் ளியில் இைணக்கேவா அல் ல மரித் ப் ேபான வார்த்
ைதகடன் மட் ப் பத் தேவா யா. இ  மஷனின்
ட் ட ாள் தனம் . மஷன் கற் ப ைன ெசய் வ  ேபால ேதவன்
எளிைமயானவர் அல் ல, ேம ம் அவைடய ரிைய எந்த ஒ
கத் ம் தாமதமாகச் ெசயல் படா. உதாரணமாக, ேயேகாவா
எப் ேபாம் ேதவனின் நாமமாக இக்க யா; ேதவன் தன
ரிையைய இேய என் ற ெபயரி ம் ெசயல் பத்த ம் .
இ ேதவைடய ரிைய எப் ேபாம் ன் ேனாக்ய ைச
யில் ன்ேனற என் பதற்கான அயாம் .
ேதவன் எப் ேபாம் ேதவன் தான் , அவர் ஒேபாம் சாத்
தானாக மாற மாட் ட ார்; சாத்த ான் எப் ேபாம் சாத்த ான் தான் ,
அவன் ஒேபாம் ேதவனாக மாற மாட் டான் . ேதவனின் ஞானம் ,
ேதவனின் அசயம் , ேதவனின் நீ , ேதவனின் மகத்வம் ஆ
யைவ ஒேபாம் மாறா. அவைடய சாராம் சம் , அவரிடம்
இப் பம் , அவர் என்னவாக இக்றாேரா அவாக இப்
ப ம் மாறா. எவ் வாறாயி ம் , அவைடய ரிையையப்
ெபாத்தவைர, அ எப் ேபாம் ன்ேனாக்ய ைசயில் ன்
ேன வற, எப் ேபாம் ஆழமாகச் ெசல் ற, ஏெனன்
றால் அவர் எப் ேபாம் யவர், ஒேபாம் பைழயவர் அல் ல.
ஒவ் ெவா கத் ம் ேதவன் ஒ ய நாமத்ைதப் ெபறார்,
ஒவ் ெவா கத் ம் அவர் ய ரிையையச் ெசய் றார்,
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ஒவ் ெவா கத்  ம் அவர் தன ஷ் ப் கைள அவ
ைடய ய த்தத்ைதம் ய மனநிைலையம் காண அ
மக் றார். ஒ ய கத் ல் , ேதவனின் ய மனநிைல
யின் ெவளிப் பாட் ைட ஜனங் கள் காணத் தவனால் , அவர்கள்
அவைர எப் ேபாம்  ைவயில் அைறந் த பேய விட் விட
மாட் டார்களா? அவ் வா ெசய் வதன் ¤லம் , அவர்கள் ேதவைன
வைரயக் க மாட் டார்களா? ேதவன் ஒ ஆணாக மட்  ேம
மாம் சத்ற்ள் வந்ந்தால் , ஜனங் கள் அவைர ஆணாக, ஆண்
களின் ேதவன் என் வைரயத்ப் பார்கள் , ேம ம் அவர்
ஒேபாம் ெபண்களின் ேதவன் என்  விவாத்க்க மாட்
டார்கள் . ேதவன் ஆண் இனத்ைதச் ேசர்ந் தவர் என்ம் , ஆண்
இனத்ன் தைலவர் என்ம் ஆண்கள் கவார்கள் —ஆனால்
ெபண்களின் நிைல என் ன? இ  நியாயமற் ற ; இ  ஒத
ைலப் பட் சமான அல் லவா? இ தான் விஷயம் என் றால் ,
ேதவனால் இரட் க் க ப் பட் ட அைனவம் அவைரப் ேபான் ற
ஆண்களாக இப் பார்கள் , ஒ ெபண் ட இரட் க்க ப் பட் 
க் க மாட் டாள் . ேதவன் மஷலத் ைத ஷ் த் தேபா,
அவர் ஆதாைமப் பைடத்த ார், ஏவாைளப் பைடத்த ார். அவர்
ஆதாைம ஷ் த்த  மட்  மல் லாமல் , ஆண், ெபண் இவ
ைரம் அவைடய சாயல் ஷ் த் த ார். ேதவன் ஆண்க
ளின் ேதவன் மட்  மல் ல—அவர் ெபண்களின் ேதவம் ட.
ேதவன் கைடக் காலத்ல் ரிையயின் ஒ ய கட் டத்ல்
·ைழறார். அவர் தம் ைடய மனநிைலைய இன் ம் அக
மாக ெவளிப் பத்  வார், அ  இேயவின் காலத்  ன் இரக்
கம் அன்ம் ெகாண்டதாக இக்கா. அவர் ைகயில் ய
ரிைய இப் பதால் , இந் த ப் ய ரிைய ஒ ய மனநி
ைலடன் இக் ம் . ஆகேவ, இந் த க் ரிையைய ஆவியான
வர் ெசய் ந்தால் —ேதவன் மாம் சமாக மாறவில் ைல என் றால் ,
அதற்  ப் பலாக ஆவியானவர் ேநரயாக இ ¤லம் ேப
யிந்தால் , அதனால் மஷக் அவடன் ெதாடர் ெகாள் ள
வ இல் ைல என் றால் , மஷனால் அவைடய மனநிைலைய
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அய மா? அந் த க் ரிையைய ஆவியானவர் மட்  ேம
ெசய் ந்தால் , ேதவனின் மனநிைலைய அந்  ெகாள் ள ம
ஷக் வ இந்க்கா. அவர் மாம் சத்ல் வம் ேபா,
வார்தை
் த மாம் சத்  ல் ேதான் ம் ேபா, மற்  ம் மாம் சத்  ன்
¤லம் அவைடய  மனநிைலையம் ெவளிப் பத்  ம்
ேபாதான், ஜனங் கள் தங் கள் கண்களால் ேதவனின் மனநி
ைலையப் பார்க் க ம் . ேதவன் உண்ைமயாக, ெமய் ய ாக
மஷரிைடேய வாழ் றார். அவர் உயானவர்; மஷனால்
உண்ைமயில் அவர மனநிைலடன் இைணந்  ெசயல் பட
ம் , அவரிடம் இப் பைதம் , அவர் என் னவாக இக்
றாேரா அதடம் இைணந்  ெசயல் பட ம் ; இவ் வா
றாக மட்  ேம மஷன் அவைர ெமய் ய ாக அந்  ெகாள் ள
ம் . அேத சமயம் , “ேதவன் ஆண்களின் ேதவன் , ேதவன்
ெபண்களின் ேதவன் ,” என்ற ரிையையம் ேதவன் நிைற
ெசய் விட் ட ார், ேம ம் அவர் ெசய் த ரிைய வைதம்
மாம் சத்  ல் நிைறேவற்  னார். அவர் எந் த கத்  ம் ரி
ையைய நகல் எப் பல் ைல. கைடக் காலம் வந் விட் டதால் ,
அவர் கைடக் காலத்ல் அவர் ெசய் யேவண்ய ரிையையச்
ெசயல் பத் வார், கைடக் காலத்ல் அவைடய  மன
நிைலையம் ெவளிப் பத்வார். கைடக் காலத்ைதப் பற்ப்
ேபம் ேபா, அ ஒ தனி கத்ைதக் க்ற, அல் நீ ங் கள்
நிச்சயமாகப் ேபரைவச் சந்ப் பீரக
் ள் , கம் பங் கள் , பஞ் சங் கள்
மற் ம் வியாகைளச் சந்ப் பீரக
் ள் என்  இேய ெசான்னார்.
இ இனிம் பைழய கமான ைபயின் கம் இல் ைல,
ஆனால் ஒ ய கம் என் பைதக் காண்பிக் ம் . ஜனங் கள்
ெசால் வ  ேபால, ேதவன் என் ெறன்ம் மாறாதவராக இந்
தால் , அவைடய மனநிைல எப் ேபாம் இரக்கள் ளதாகம்
அன்பானதாகம் இந்தால் , அவர் தன்ைன ேநப் பைதப் ேபால
மஷைனம் ேநக்றார் என்றால் , ஒ மஷைனக் ட
ெவக்காமல் சகலவித மஷக்ம் இரட் ப் ைப அளிக்றார்
என்றால் , அவைடய ரிையயால் எப் ேபாதாவ க்
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வர இய மா? இேய வைகதந்   ைவயில் அைறயப்
பட் டேபா, எல் லாப் பாவிகக்காகம் யாகம் ெசய்  ப
பீடத்ன்¡ தன்ைன ஒப் க்ெகாத்தேபா, அவர் ஏற்கனேவ
¡ட் பிற் க ான ரிையைய நிைறெசய் விட் , ைபயின்
கத் ைத க்  க் ெகாண் வந்  ந் த ார். ஆகேவ, அந் த
கத்ன் ரிையையக் கைடக் காலத்ல் ¡ண்ம் ெசய் வல்
என் ன பயன் இக்க ப் ேபாற? அைதேய ¡ண்ம் ெசய் வ 
இேயவின் ரிையைய மப் பதாக இக்க ாதா? ேதவன் இந்
தக் கட் டத்  ல் ேதான்   ைவயில் அைறயப் படேவண் ய
ரிையையச் ெசய் ய ாமல் , அன்ம் இரக்கம் ெகாண்டவராக
இந் ந் த ால் , அவரால் அந் த கத்ைத க் க் ெகாண்
வர ந்  க்  மா? அன் பான, இரக் க ள் ள ேதவனால்
கத்ைத க் க் ெகாண்வர மா? கத்ைத த்
ைவக்  ம் அவர இ க் ரிையயில் , ேதவனின் மன
நிைல ஆக்ைனத்¥ர்ப் மற்ம் நியாயத்¥ர்ப் இவற்ல் ஒன்
றாக இக் ற, அல் எல் லா ஜனங் கைளம் பரங் கமாக
நியாயந்¥ர்கக
் ம் , அவைர ேநர்ைமயான இதயத்டன் ேநப்
பவர்க ைளப் பரிரணமாக் க ம் அவர் அநீ யான அைனத்
ைதம் ெவளிப் பத்றார். இ ேபான் ற ஒ மனநிைலயால்
மட் ேம கத்ைத க்க் ெகாண் வர ம் . கைடக்
காலம் ஏற்கனேவ வந் விட் ட . ஷ்ப் பில் உள் ள சகலம்
அவற்ன் வைகக் ஏற்ப பிரிக்கப் பட் , அவற்ன் இயல் பின்
அப் பைடயில் ெவவ் ேவ பிரிகளாகப் பிரிக்கப் பம் . ம
ஷரின் விைளகைளம் அவர்க ளின் இலக் ைகம் ேதவன்
ெவளிப் பத்  ம் தணம் இ. ஜனங் கள் ஆக்ைனத்¥ ர்ப் பிற்
ம் நியாயத்¥ர்ப்பிற்ம் உட் பத்தப் படாவிட் டால் , அவர்களின்
ழ் ப்பயாைமையம் அநீ ையம் அம் பலப் பத்த எந்த வ
ம் இக் க ா. ஆக்  ைனத் ¥ ர்ப்  மற்  ம் நியாயத் ¥ ர்ப் பின்
¤லம் மட்  ேம அைனத்  ஷ் ப் களின் விைளகைள
ம் ெவளிப் பத் த ம் . மஷன் ட் க் க ப் பட்  நியா
யத் ¥ ர்ப் பளிக் க ப் பம் ேபா மட்  ேம அவைடய உண்ைம
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யான நிறங் கைளக் காட் றான் . ¥ைம ¥ைமடம் , நன் ைம
நன் ைமட ம் ைவக் க ப் பன் றன, மஷர் அைனவம்
அவர்க ள வைகயின் ப பிரிக் க ப் பவர். ஆக்  ைனத் ¥ ர்ப் 
மற்  ம் நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ¤லம் , எல் லா ஷ் ப் களின்
விைளகம் ெவளிப் பம் , இதனால் ¥ைம தண்க்கப் பட் ,
நன்ைமக் ெவம ைடக்கப் ெபம் , ேம ம் எல் லா ஜனங்
கம் ேதவனின் ஆக் க த் ற்  உட் பவார்கள் . இந் த க் ரி
ையகள் அைனத்  ம் நீ யான ஆக்ைனத்¥ ர்ப்  மற்  ம் நியா
யத்¥ர்ப்பின் ¤லம் அைடயப் பட ேவண்ம் . ஏெனனில் ம
ஷனின் ர்ேக உச்ச த்ைத எட் யிக் ற மற்  ம் அவன
ழ் ப் பயாைம கம் கைமயானதாவிட் ட , க்யமாக
ஆக்ைனத்¥ ர்ப்  மற்  ம் நியாயத்¥ ர்ப் பால் ஒங் ைணக்க ப்
பட்  கைடக் காலத்ல் ெவளிப் பத்தப் பம் ேதவனின் நீ 
யான மனநிைலயால் மட் ேம மஷைன ைமயாக மாற்,
அவைனப் பரிரணப் பத்த ம் . இந்த மனநிைலயால் மட்
ேம ¥ைமைய அம் பலப் பத்த ம் , இதனால் அநீ யான
அைனவைரம் கைமயாகத் தண் க் கம் ம் . ஆைக
யால் , இ  ேபான் ற ஒ மனநிைலயான கத்  ன் க் 
யத்  வத்ைத உள் ளடக் யிக் ற, ேம ம் ஒவ் ெவா ய
கத்ன் ரிையயின் ெபாட்  அவர மனநிைலயின் ெவளிப்
பா மற் ம் காண்பிக்கப் பவ ெவளிப் பம் ப ெசய் யப் ப
ற. ேதவன் தன் ைடய மனநிைலையத் தன் னிச்ைசயாக
ம் க்யத் வம் இல் லாம ம் ெவளிப் பத் றார் என
அர்த்தமாகா. கைடக் காலத்ல் மஷனின் விைளகைள
ெவளிப் பத்வல் , ேதவன் இன்ம் மஷக் எல் ைலயற்ற
இரக் க த்ைதம் அன்ைபம் அளித்  , அவனிடம் ெதாடர்ந் 
அன்பாக இந் , மஷைன நீ யான நியாயத்¥ர்ப்க் உட்
பத் த ாமல் , அதற்  ப் பலாகச் சப் த் தன் ைம, ெபாைம
மற்  ம் மன்னிப்  ஆயவற் ைறக் காட்  , மஷன் எவ் வள
ேமாசமான பாவங் கைளச் ெசய் ந்தா ம் , தளம் நியாய
மான நியாயத்¥ர்ப் இல் லாமல் அவைன மன் னிப் பார் என் 
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ைவத்  க்ெகாண் டால் : ேதவனின் ஆைக அைனத்  ம் எப்
ேபா விற்க் ெகாண்வரப் பம் ? இேபான் ற ஒ மன
நிைல மஷலத்ற்கான ெபாத்தமான இலக்ற்  ஜனங்
கைள எப் ேபா வநடத்த ம் ? உதாரணமாக, எப் ேபாம்
அன்பாக இக்ம் ஒ நீ ப, கனிவான கத்ைதம் , ெமன்
ைமயான இதயத்ைதம் ெகாண்ட ஒ நீ பைய எத் க்
ெகாள் ங் கள் . அவர் ஜனங் கள் ெசய் த ற்றங் கைளப் ெபாட்
பத்தாமல் அவர்கைள ேநக்றார், ேம ம் அவர்கள் யாராக
இந் த ா ம் அவர்கடன் அவர் அன் பாராட் றார். அவ்
வாறான நிைலயில் , எப் ேபா அவரால் ஒ நியாயமான ¥ர்ப்ைப
வழங் க ம் ? கைடக் காலத்ல் , நீ யான நியாயத்¥ர்ப்பால்
மட் ேம மஷைன அவர்க ளின் வைகக்  ஏற் ப பிரித் ,
மஷைன ஒ ய ராஜ் யத்ற்  க் ெகாண் வர ம் .
இவ் வாறாக, ேதவனின் நீ யான நியாயத்¥ ர்ப்  மற்  ம் ஆக்
ைனத்¥ர்ப்பின் ¤லம்  கம் க் வற.
ேதவனின் ஆைக வ ம் அவர பணி ற் ம்
ெதளிவாக இக்ற: ைபயின் கம் என் ப ைபயின்
கம் தான் , கைடக் காலம் என்ப கைடக் காலம் தான் .
ஒவ் ெவா கத்ற்  ம் வித் யாசமான ேவபாகள் இக்
ன் றன, ஏெனன் றால் ஒவ் ெவா கத்  ம் ேதவன் அந் த
கத்ைதப் பிரநித்  வப் பத்  ம் ரிையையச் ெசய்  றார்.
கைடக் காலத்ன் ரிையையச் ெசயல் பத்த, கத்ைத 
க் க் ெகாண்வர நியாயத்¥ ர்ப் , ஆக்ைனத்¥ ர்ப் , கங்
ேகாபம் மற்ம் அ ஆயைவ இக்க ேவண்ம் . கைடக்
காலம் இயான கத்ைதக் க்  ன்ற. இ கத் ன்
ேபா, ேதவன் கத்ைத க்க் ெகாண்வர மாட் டாரா?
கத்ைத த்  ைவக் க , ேதவன் தம் டன் ஆக்  ைனத் ¥ ர்ப்
ைபம் நியாயத் ¥ ர்ப்ைபம் ெகாண் வர ேவண்ம் . இவ்
வாறாக மட் ேம அவரால் கத் ைத க்  க் ெகாண் 
வர ம் . மஷன் ெதாடர்ந்  உயிர்ப ிைழப் பம் , வித்
ப் பம் , அவன் ஒ றந் த வயில் நிைலத் ப் பேம
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இேயவின் ேநாக் க மாக இந் த . அவர் மஷைன பாவத்
ந்  இரட் த்தார், இதனால் அவர் தம வம் சாவளி ர
வைதத் தத் , இனிம் பாதாளத் ம் நரகத் ம் விக்க
விடாமல் ெசய் தார். ேம ம் மஷைன பாதாளத் ம் நரகத்
 ம் இந்  இரட்  ப் பதன் ¤லம் , இேய அவைன வித்
க்க அமத்த ார். இப் ேபா, கைடக் காலம் வந்  விட்
ட. ேதவன் மஷைன நிர்¤ லமாக், மஷலத்ைத ற்
 மாக அத்ப் ேபாவார், அதாவ அவர் மஷலத்ன்
கலகத்ைத மாற்  ப் ேபாவார். இந் த காரணத் ற் க ாக, கடந் த
காலத்  ன் இரக் க ள் ள மற்  ம் அன் பான மனநிைலேயா,
ேதவன் கத்ைத க் ெகாண்வவ அல் ல அவர
ஆறாயிரம் ஆண் கால ஆைகத் ட் டத் ைத நிைறேவற் 
வ சாத்யல் ைல. ஒவ் ெவா கத் ம் ேதவைடய மன
நிைலயின் றப்  பிரநித்  வம் இக்  ற, ேம ம் ஒவ்
ெவா கத் ம் ேதவனால் ெசயல் பத்த ப் பட ேவண்யக்
ரிையகள் இக்  ன் றன. ஆகேவ, ஒவ் ெவா கத்  ம்
ேதவன் அவராகேவ ெசயல் பத்  யக் ரிையகளில் அவ
ைடய ெமய் ைமயான மனநிைலயின் ெவளிப் பா இக்ற,
ேம ம் அவைடய நாமம் மற்ம் அவர் ெசய் ம் ரிையகள்
ஆயைவம் கத்  க் ஏற் ப மான் றன—அைவ அைனத்
ம் யைவயாக இக்ன் றன. நியாயப் பிரமாண கத்ன்
ேபா, மஷலத்ைத வநடத் ம் ரிைய ேயேகாவா என் ற
நாமத்ல் ெசயல் பத்தப் பட் ட , ேம ம் யில் தல் கட்
டக் ரிையம் ெதாடங் கப் பட் ட. இந் த க் கட் டத்  ல் , ஆல
யத்ைதம் பபீடத்ைதம் கட் ெயப் வம் , விகைளப்
பயன்பத் இஸ்ரேவல் ஜனங் கக் வகாட் வம் மற்ம்
அவர்கள் மத்யில் ரிைய ெசய் வ ேம ரிையகளாக இந்தன.
இஸ்ரேவல் ஜனங் கைள வநடத்வதன் ¤லம் , அவர் யில்
தன ரிையக் ஒ அஸ்பாரத்ைதத் ெதாடங் னார். இந்த
அஸ் பாரத்  ந்  , அவர் இஸ் ரேவ க் அப் பால் தன
ரிையைய விரிபத்னார். அதாவ, இஸ்ரேவல் இந் 
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ெதாடங் , அவர் தன ரிையைய ெவளிப் றமாக விரி
பத்னார். இதன் ¤லம் பிற்காலத் தைலைறயினர் ேயேகா
வாேவ ேதவன் என் பைதம் , வானங் கைளம் ையம் மற்
ம் சகலத்ைதம் ஷ்த்தவர் ேயேகாவா தான் என் பைதம் ,
ேம ம் சகல வஜந்  க்கைள ஷ் த்த ம் ேயேகாவாதான்
என் பைதம் பப் பயாக அந்  ெகாண்டனர். அவர் தம் 
ைடய ரிையைய இஸ்ரேவல் ஜனங் கள் ¤லமாக அவர்கக்
அப் பால் பரப் பினார். யில் ேயேகாவாவிைடய ரிையயின்
தல் பரித்தமான இடமாக இஸ்ரேவல் ேதசம் தான் இந்த ,
ேம ம் இஸ் ரேவல் ேதசத்ற்  தான் ேதவன் தன் தல்
யில் ரிைய ெசய் யச் ெசன் றார். அ ேவ நியாயப் பிர
மாண கத்ன் ரிையயாக இந் த . ைபயின் கத்ல்
மஷைன இரட் த்த ேதவன், இேய. அவர் ைபம் , அன்
ம் , இரக்கம் , சப் த்தன்ைமம் , ெபாைமம் , தாழ் ைமம் ,
கவனிப் ம் ெகாண்டவராகம் , அதன் உவாகம் இந்தார்.
அவர் ெசய் த பல ரிையகள் மஷனின் ¡ட் பிற்காகேவ இந்
தன. அவர மனநிைல இரக்கம் அன் ம் நிைறந்த ஒன் றாம் ,
ேம ம் அவர் இரக்கள் ளவராகம் அன்பானவராகம் இந்
ததால் , ேதவன் தம் ைம ேநத் த  ேபாலேவ மஷைனம்
ேநத்தார் என் பைதக் காண்பிக்க , மஷக்காக அவர் 
ைவயில் அைறயப் பட ேவண்யிந்த , அந்த அளக் அவர்
தன் ைன வமாக ஒப் க்ெகாத்தார். ைபயின் கத்ல் ,
ேதவனின் நாமம் இேய என்பதாக இந்த , அதாவ ேதவன்
என்பவர் மஷைன இரட் த்த ேதவனாக இந் த ார், அவர்
இரக் கள் ள மற்  ம் அன் பான ேதவனாக இந் த ார். ேதவன்
மஷடன் இந் த ார். அவைடய அன் ம் , இரக் க ம் ,
அவைடய இரட் ப் ம் ஒவ் ெவா மஷடம் இந்தன.
இேயவின் நாமத்ைதம் அவைடய பிரசன் னத்ைதம் ஏற்
க்ெகாண்டதன் ¤லம் மட் ேம மஷனால் அைமையம் ,
மழ் ச
் ையம் ெபற ந்த , அவைடய ஆர்வாதத்ைதம் ,
அவைடய பரந் த மற்  ம் ஏராளமான ைபையம் , அவ
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ைடய இரட் ப் ைபம் ெபற ந்த . இேய  ைவயில்
அைறயப் பட் டதன் ¤லம் , அவைரப் பின் பற் ய அைனவம்
இரட்  ப் ைபப் ெபற் ற ார்க ள் , அவர்க ைடய பாவங் கள் மன்
னிக்கப் பட் டன. ைபயின் கத்ல் , ேதவனின் நாமம் இேய
என் பதாக இந் த . ேவ  வார்தை
் தகளில்  வதானால் ,
ைபயின் கத்ன் ரிையகள் க் யமாக இேய என் ற
நாமத்ல் தான் ெசய் யப் பட் டன. ைபயின் கத்ல் , ேதவன் ,
இேய என்  அைழக்க ப் பட் ட ார். அவர் பைழய ஏற் ப ாட் ைட
ம் தாண் ய ரிையயின் ஒ கட் டத்ைத ேமற் ெகாண்
டார், அவைடய ரிைய  ைவயில் அைறயப் பவடன்
நிைற ெசய் யப் பட் ட . இ ேவ அவைடய ரிையயின்
ைமயாக இந் த . ஆைகயால் , நியாயப் பிரமாண கத்
ன் ேபா ேதவனின் நாமம் ேயேகாவா என் பதாக இந் த ,
ைபயின் கத்ல் இேயவின் நாமேம ேதவைனக் த்
த. கைடக் காலத்  ல் , அவைடய நாமம் சர்வ வல் லைம
ள் ள ேதவன், அதாவ சர்வ வல் லவர் என் பதாக இக்ற,
அவர் மஷைன வநடத்தம் , மஷைன ெஜயங் ெகாள் ள
ம் , மஷைன ஆதாயப் பத் த ம் தன வல் லைமையப்
பயன்பத்  றார், இயில் , கத்ைத விற் க் ெகாண்
வறார். ஒவ் ெவா கத் ம் , அவைடய ரிையயின் ஒவ்
ெவா கட் டத் ம் , ேதவனின் மனநிைல ெதளிவாகத் ெதரி
ற.
ஆயில் , பைழய ஏற்பாட்  ைடய நியாயப் பிரமாண கத்
ன் ேபா மஷைன வநடத்வ ஒ ழந்ைதயின் வி
தத்ைத வநடத்  வைதப் ேபால இந் த . ஆகால மஷ
லம் ேயேகாவாவிந்  தாகப் பிறந்த ; அவர்கள் தான்
இஸ் ரேவலர். ேதவைன எவ் வா வணங் வ  என் ப  பற்
ேயா அல் ல யில் எப் ப விப் ப என் ப பற்ேயா அவர்
கக் எந்தப் ரித ம் இக்கவில் ைல. அதாவ, ேயேகாவா
மஷலத்ைத ஷ் த் த ார், அதாவ  ஆதாைமம் ஏவா
ைளம் ஷ்த்தார், ஆனால் ேயேகாவாைவ எவ் வா வணங்
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வ அல் ல யில் ேயேகாவாவின் விககைள எப் பப்
பின்பற்  வ என் பைதப் ரிந்  ெகாள் வதற் க ான றன் கைள
அவர் அவர்கக்க் ெகாக்கவில் ைல. ேயேகாவாவின் ேநர
வகாட் தல் இல் லாமல் , இைத யாம் ேநரயாக அய 
யா, ஏெனன்றால் ஆயில் மஷன் அத்தைகய றன் கைளக்
ெகாண்க்கவில் ைல. ேயேகாவாதான் ேதவன் என் பைத மட்
ேம மஷன் அந்  ந் த ான், ஆனால் அவைர எவ் வா
வணங் வ, எந் த விதமான நடத்ைத அவைர வணங் வதாக
அைழக் க ப் பம் , ஒவன் எந் த விதமான மனடன் அவைர
வணங் க ேவண்ம் , அல் ல அவைர வணங் க அவக் என் ன
காணிக் ைக வழங் க ேவண் ம் , என இைவ அைனத்  ற்  ம்
மஷக்  விைட ெதரிந்  க் க வில் ைல. ேயேகாவாவால்
ஷ்க்கப் பட் ட எல் லாவற் ம் அபவிக்கக்யைத எப்
ப அ பவிப் ப  என் ப  மட் ம் மஷக்  ெதரிம் ,
ஆனால் யில் எந் த வைகயான விதம் ேதவனின் ஷ்
ப் க்  தயான என் ப  பற்  மஷக்  எம்
ெதரிந்  க் கவில் ைல. அவர்கக் அத் த யால் லா
மல் , அவர்கைள தனிப் பட் ட ைறயில் வநடத்த யால்
லாமல் , இந் த மஷரால் ஒேபாம் மஷலத்ற்  ஏற் ற
விதத்ைத சரியாக வநடத்யிக்க ந்க்கா, மாறாக
சாத் த ானால் ைறபிக் க ப் பட் ப் பர். ேயேகாவா மஷ
லத்ைத ஷ்த்தார், அதாவ, மஷலத்ன் ன் ேனார்க
ளான ஏவாைளம் ஆதாைமம் அவர் ஷ்த்தார், ஆனால்
அவர் அவர்கக் ேமற்ெகாண் எந்த த்ையேயா அல் ல
ஞானத்ைதேயா வழங் கவில் ைல. அவர்கள் ஏற் கனேவ யில்
வாழ் ந் வந்தா ம் , அவர்கக் எம் ரியவில் ைல. எனேவ,
மஷலத்ைத ஷ் க்  ம் ேயேகாவாவின் ரிைய பா
மட் ேம ந்த , ைமயாக நிைற ெசய் யப் படவில் ைல.
அவர் களிமண்ணிந்  மஷனின் உவமாரிைய மட்
ேம உவாக்  , அதற்  அவர வாசத்ைதக் ெகாத்ந்
தார், ஆனால் மஷக் அவைர வணங் வதற்  ப் ேபா
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மான த்த த்ைத அவர் வழங் யிக்கவில் ைல. ஆயில் , ம
ஷக் அவைர வணங் வதற்ேகா அல் ல அவக்ப் பயப்
பவதற் ேகா மனல் ைல. மஷன் அவர வார்தை
் தகைளக்
ேகட் க மட்  ேம அந்  ந் த ான் , ஆனால் யி ள் ள வி
தத்ற்கான அப் பைட அைவம் மஷ விதத்ன் இயல்
பான விகைளம் அயாதவனாக இந்தான் . ஆகேவ, ேயேகாவா
ஆைணம் ெபண்ைணம் ஷ் த்  ஏ நாட் களின் ட்
டத்ைத த்ந்தா ம் , மஷக்கான ஷ்ப் ைப அவர்
எந்த வைகயி ம் த்க்கவில் ைல, ஏெனன் றால் மஷன்
ஒ உ மட் ேம, ேம ம் மஷனாக இப் பதன் யதார்தத
் ம்
அவனிடம் இக்கவில் ைல. மஷலத்ைத பைடத்தவர் ேயேகா
வாதான் என்பைத மட் ேம மஷன் அந்ந்தான், ஆனால்
ேயேகாவாவின் வார்தை
் தகைளேயா விகைளேயா எவ் வா
கைடப் பிப் ப என் பல் அவக் எந் தவிதமான அம்
இல் ைல. ஆகேவ, மஷலம் ஷ் க் க ப் பட் ட பிறம் ,
ேயேகாவாவின் ரிைய வைடயவில் ைல. மஷலத்ைத
தனக் ன்பாக வம் ப ெசய் ய அவர் இன் ம் அைத 
ைமயாக வநடத்த ேவண்யிந் த , இதனால் அவர்களால்
யில் ஒன்றாக வித்க்கம் அவைர வணங் கம் ம் ,
ேம ம் அவர வகாட் த டன் யில் சாதாரண மஷ
விதத்ற்காக சரியான பாைதயி ம் அவர்களால் பிரேவக்க
ம் . இவ் வாறாக மட்  ேம ேயேகாவா என் ற நாமத்  ல்
க்  யமாக ேமற் ெகாள் ளப் பட் ட ரிையகள் ைமயாக
நிைறவைடந் த ன; அதாவ , இவ் வாறாக மட் ேம உலைக
ஷ் க் ம் ேயேகாவாவின் ரிைய ைமயாக நிைறவ
ைடந்த . எனேவ, மஷலத்ைத அவர் ஷ்த்ததால் , அவர்
யி ள் ள மஷலத்ன் விதத்ைத பல ஆயிரம் ஆண்
களாக வநடத்த ேவண்யிந்த , இதன் ¤லம் மஷலம்
அவைடய கட் டைளகக்ம் விகக்ம் கட் ப் பட் , 
யில் ஒ சாதாரண மஷ விதத் ன் அைனத்  நடவக்
ைககளி ம் பங் ெபற ந் த . அப் ேபாதான் ேயேகாவா
526

ேதவைடய ரிைய த்த கண்ேணாட் டம் (3)

வின் ரிைய ைமயாக நிைறவைடந் த . அவர் மஷ
லத்ைத ஷ் த்த பின் இந் த க் ரிையைய ேமற் ெகாண்டார்,
யாக்ேகாபின் கம் வைர அைதத் ெதாடர்நத
் ார், அந்த ேநரத்ல்
அவர் யாக்ேகாபின் பன் னிரண் மாரர்கைளம் இஸ்ரேவன்
பன் னிரண் ேகாத் ரங் களாக மாற் னார். அந் த க் காலத்
ந்  , இஸ் ரேவல் ஜனங் கள் அைனவம் யில் அவரால்
அகாரப் ர்வமாக வநடத்தப் பட் ட மஷலமாக மானர்,
ேம ம் இஸ்ரேவல் ேதசம் யில் அவர் தன ரிையையச்
ெசயல் பத்ய ப் பிட் ட இடமாக மாய. யில் அவரி
டந்  பிறந்த எல் லா ஜனங் கம் அவைர எவ் வா வணங்
வ, யில் எப் ப வித்ப் ப  என்  அந் ெகாள் வர்
என் பதற் க ாக, ேயேகாவா இந் த ஜனங் கைள யில் அகா
ரப் ர்வமாக தன ரிையையச் ெசய் த தல் ஜனக்ட் டமாக
ஆக்  னார், ேம ம் இஸ் ரேவல் ேதசம் வைதம் அவ
ைடய ரிையையத் ேதாற்  வித்த இடமாக மாற் னார், அவர்
கைள இன்ம் ெபரிய ரிையக்க ான ெதாடக்க மாகப் பயன்
பத்னார். ஆகேவ, இஸ்ரேவலரின் ரிையகள் றஜா ஜனங்
களால் பின்பற்றப் பட ேவண்ய ஒ உதாரணமாக மாய,
ேம ம் இஸ் ரேவல் ஜனங் களிைடேய ெசால் லப் பட் டைவ ற
ஜா ஜனங் களால் ேகட் கப் பட ேவண் ய வார்தை
் தகளாக
மான. ஏெனன் றால் , அவர்க ள் தான் தன் தல் ேயேகா
வாவின் விகைளம் கட் டைளகைளம் ெபற்றார்கள் , ேம ம்
ேயேகாவாவின் வகைள எவ் வா வணங் வ என் பைதம்
தல் அந் த ார்க ள் . அவர்க ள் ேயேகாவாவின் வகைள
அந்த மஷலத்ன் ¤தாைதயர்களாகம் , ேயேகாவாவால்
ேதர்நெ
் தக்கப் பட் ட மஷலத்ன் பிரநிகளாகம் இந்
தனர். ைபயின் கம் வந்தேபா, ேயேகாவா இனிம் ம
ஷைன இந் த வயில் வநடத் த வில் ைல. மஷன் பாவம்
ெசய்  தன்ைன பாவத்ற் ைகவிட் விட் டான் , ஆகேவ அவர்
மஷைன பாவத்ந்  ¡ட்ெடக்க ஆரம் பித்தார். இவ் வா
றாக, மஷன் பாவத்ந்  ைமயாக விவிக்கப் பம்
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வைர அவர் மஷைன நிந் த்த ார். கைடக் காலத்ல் , இந்
தக் கட் டத்ன் ரிையகைள நியாயத்¥ர்ப் மற்ம் ஆக்ைனத்
¥ர்ப் ப ின் ¤லம் மட்  ேம ெசயல் பத்த ம் எம் வைக
யில் மஷன் அவ் வள ேமாசமான நிைலக் ¤ழ் விட் 
ந்தான். இவ் வாறாக மட் ேம ரிையைய நிைறேவற் ற 
ம் . இ பல கங் களின் ரிையயாக இந்க்ற. ேவ
வார்தை
் தகளில் வதானால் , கத்ைத கத்ந்  பிரித் 
அவற்  க்ைடேய மாற் றத்ைத ஏற் ப த்த ேதவன் தம நாமத்
ைதம் , தம் ைடய ரிையையம் , ேதவனின் ெவவ் ேவ 
உவங் கைளம் பயன் பத்  றார்; ேதவனின் நாமம் அவ
ைடய ரிையம் அவைடய கத்ைதம் க் ற மற்
ம் ஒவ் ெவா கத் ம் அவைடய ரிையையக் க்
ற. ஒவ் ெவா கத்  ம் ேதவனின் ரிைய எப் ேபாேம
ஒேர மாரியான என் ம் , அவர் எப் ேபாம் ஒேர நாமத்தால்
அைழக்கப் பறார் என்ம் ைவத் க் ெகாண்டால் , மஷன்
அவைர எப் ப அவான்? ேதவைன ேயேகாவா என்  அைழக்க
ேவண்ம் , ேயேகாவா என்  அைழக்கப் பம் ேதவைனத் தவிர,
ேவ எந் த நாமத்  ம் அைழக் க ப் பபவர் ேதவன் அல் ல.
இல் ைலெயனில் ேதவன் இேயவாக மட் ேம இக்க ம் ,
இேயவின் நாமத்ைதத் தவிர ேவ எந்த நாமத்னா ம் அவர்
அைழக்கப் படக்டா; இேயைவத் தவிர, ேயேகாவா என் பவர்
ேதவன் அல் ல, சர்வவல் லைமள் ள ேதவன் என் பவம் ேதவன்
அல் ல. ேதவன் சர்வவல் லவர் என் ப உண்ைம என்  மஷன்
நம் றான், ஆனால் ேதவன் என் பவர் மஷடன் இக்ம்
ேதவன் ஆவார், அவர் இேய என் அைழக்கப் பட ேவண்ம் ,
ஏெனன்றால் ேதவன் மஷடன் இக்றார். இைதச் ெசய்வ 
ேகாட் பாட் ற்  இணங் வ ம் , ேதவைன ஒ ப் பிட் ட
ேநாக்கத்ற்ள் அைடப் ப ம் ஆம் . எனேவ, ஒவ் ெவா கத்
 ம் , ேதவன் ெசய் ம் ரிைய, அவர் அைழக்கப் பம் நாமம் ,
மற்  ம் அவர் அணிந்  ெகாள் ம் உவம் —இன் வைர ஒவ்
ெவா கட் டத்  ம் அவர் ெசய் ம் ரிைய—இைவ எந் த
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ெவா ஒங் ைறையம் பின் பற்வல் ைல, மற்ம் எந்த
ெவா வரம் கக்  ம் உட் பட் டைவ அல் ல. அவர்த ான்
ேயேகாவா, ஆனால் அவேரதான் இேயம் ட, ேமயாம்
அவர்தான், சர்வவல் லைமள் ள ேதவம் அவர்தான் . அவர
ரிைய பப் பயாக அவைடய நாமத் டன் ெதாடர்ைடய
மாற்றங் கக் உட் பம் . எந்த ஒ நாமத்தா ம் அவைர 
ைமயாக பிரநித்வப் பத்த யா, ஆனால் அவர் அைழக்
கப் பம் அைனத்  நாமங் கம் அவைரப் பிரநித்  வப் ப
த்த ம் , ேம ம் ஒவ் ெவா கத் ம் அவர் ெசய் ம்
ரிைய அவைடய மனநிைலைய க்ற. கைடக் காலம்
வம் ேபா, நீ பார்க
் ம் ேதவன் இேயவாகத் தான் இப் பார்,
அவர் ஒ ெவண்ைமயான ேமகத்ன் ¡ வறார், ேம ம்
அவர் இன்ம் இேயவின் ேதாற் றத்ைதக் ெகாண்க்றார்,
அவர் ேபம் வார்தை
் தகம் இேயவின் வார்தை
் தகளாகேவ
இக்  ம் என்  ைவத்  க்ெகாள் ேவாம் : “நீ ங் கள் உங் கைளப்
ேபாலேவ உங் கள் அயலாைரம் ேநக் க ேவண் ம் , நீ ங் கள்
உபவாசம் இக்க ேவண்ம் , ெஜபிக்க ேவண்ம் , உங் கள் ெசாந்த
வைன ேநப் ப  ேபால நீ ங் கள் உங் கள் எரிகைள ேநக்க
ேவண்ம் , மற்றவர்கைள சத்க்ெகாள் ங் கள் , மற்ம் ெபா
ைமடம் தாழ் ைமடம் இங் கள் . நீ ங் கள் என் ஷர்களாக
மாவதற்  ன் நீ ங் கள் இைவ எல் லாவற் ைறம் ெசய் ய
ேவண்ம் . இைவ அைனத்ைதம் ெசய் வ தன் ¤லம் , நீ ங் கள்
என் ராஜ் யத் ள் பிரேவக்கலாம் .” இ ைபயின் கத்ன்
ரிையக்ச் ெசாந்தமானதல் லவா? அவர் ெசால் வ ைபயின்
கத்ற்கான வ அல் லவா? இந்த வார்தை
் தகைள நீ ங் கள் ேகட்
டால் நீ ங் கள் எப் ப உணவீரக
் ள் ? இ இன் ம் இேயவின்
ரிையதான் என்  நீ ங் கள் உணர மாட் §ர்களா? இ அதைன
நகெலப் பதாக இக்க ாதா? இல் மஷன் இன் பம் காண
மா? ேதவனின் ரிைய தற்ேபா இப் ப  ேபான் தான்
எப் ேபாம் இக்ம் , இதற் ேமல் ன்ேனறா என்  நீ ங் கள்
உணவீரக
் ள் . அவக் அவ் வள வல் லைம மட் ேம இக்
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ற, ேம ம் யக் ரிையகள் எம் இல் ைல, அவர் தன
வல் லைமைய அதன் எல் ைலக்  எத்  ச் ெசன் விட் டார்.
இன்ந்  இரண்டாயிரம் ஆண்கக் ன்  ைப
யின் கத் ம் , மற்ம் இரண்டாயிரம் ஆண்கக்ப் பிற
தற்சமயத் ம் அவர் ைபயின் கத்ன் வையப் பிரசங்
த் வறார், ஜனங் கைள இன்ம் மனந்ம் ப ைவக்றார்.
ஜனங் கள் , “ேதவேன, உமக் மட்  ேம இவ் வள வல் லைம
இக்ற. நீ ர் கம் த்சா என் நான் விவாத்ேதன்,
ஆனா ம் நீ ர் சப் த்தன் ைமைய மட் ேம அந்க்³ர்கள் ,
ெபாைம ¡ மட் ேம அக்கைற காட் ³ர். உம எரிைய
எப் ப ேநக்க ேவண்ம் என் ப மட் ேம உமக்த் ெதரிம் ,
அதற் ேமல் எம் ெதரியா,” என் வர். ேதவன் ைப
யின் கத்ல் இந்தபேய எப் ேபாம் இப் பார் என் தான்
மஷன் தன் மனல் நிைனக் றான் , ேம ம் ேதவன் அன்
பானவர், இரக் க ள் ளவர் என் தான் மஷன் எப் ேபாம்
விவாக்றான். ேதவனின் ரிைய எப் ேபாம் அேத பைழய
வயில் தான் ெசயல் பத் த ப் பம் என் நீ நிைனக்  றாயா?
எனேவ, அவைடய ரிையயின் இந் த க் கட் டத்  ல் அவர்
 ைவயில் அைறயப் படமாட் ட ார், ேம ம் நீ ங் கள் பார்க்ற
மற்ம் ெதான்ற அைனத் ம் நீ ங் கள் கற்பைன ெசய் த அல்
ல ேகட் ட எைதம் ேபாலல் லாமல் இக்ம் . இன், ேதவன்
பரிேசயர்கடன் ஈபவல் ைல, உலகம் அய அவர் அ
மப் பல் ைல, அவைரப் பின்பற்ம் நீ ங் கள் மட் ேம அவைர
அந்தவர்கள் , ஏெனன் றால் அவர் ¡ண்ம்  ைவயில் அைற
யப் பட மாட் டார். ைபயின் கத்  ல் , இேய தம் ைடய
விேசஷ ரிையக் க ாக ேதசங் கள் வ ம் பரங் கமாகப்
பிரசங் த்தார்.  ைவயில் அைறயப் பட ேவண்ய ரிையக்
காக அவர் பரிேசயர்கடன் ஈபட் டார்; அவர் பரிேசயர்கடன்
ஈபடாமல் இந்ந்தால் , அகாரத்ல் இந்தவர்கள் அவ
ைரப் பற்  ஒேபாம் அந்க்கவில் ைல என் றால் , அவர்
எவ் வா நிந்தைன ெசய் யப் பட் , காட் க்ெகாக்கப் பட்  
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ைவயில் அைறயப் பட் ப் பார்? எனேவ, அவர்  ைவயில்
அைறயப் பவதற் க ாக பரிேசயர்கடன் ஈபட் டார். இன் ,
ேசாதைனையத் தவிர்ப்பதற்காக அவர் தன ரிையைய ரக
யமாக ேமற்ெகாள் றார். ேதவைடய இரண் அவதாரங் களில் ,
ரிையம் க்யத் வம் ேவபட் டைவயாக இக்ன் றன,
ேம ம் அைமப் ம் ேவபட் க்ற, எனேவ அவர் ெசய் ம்
ரிைய ற் ம் ஒேர மாரியாக எப் ப இக்ம் ?
“ேதவன் நம் ேமாக்  றார்” என் அர்த் த ள் ள இேய
வின் நாமத்த ால் ேதவனின் மனநிைலைய வமாக பிர
நித்  வப் பத்த மா? அந் த நாமத்த ால் ேதவைன 
ைமயாக ெவளிப் பத் த மா? ேதவனால் தம மனநி
ைலைய மாற் ற யா என் பதால் ேதவைன இேய என் 
மட் ேம அைழக்க ம் என் ம் , ேவ எந்த நாமம் அவ
க் இல் ைல என்ம் மஷன் னால் , அந்த வார்தை
் தகள்
உண்ைமயில் ஷணமாம் ! ேதவன் நம் ேமாக்றார் என் 
அர்த் த ள் ள இேய என் ற நாமத் த ால் மட் ேம ேதவைன
வமாகப் பிரநித்  வப் பத்த ம் என்  நீ நம் 
றாயா? ேதவன் பல நாமங் களால் அைழக்கப் படலாம் , ஆனால்
இந்தப் பல நாமங் களில் , ேதவனின்  அம் சத்ைதம் அடக்கக்
ய நாமம் ஒன் ட இல் ைல, ேதவைன ைமயாகப்
பிரநித்வப் பத்தக்ய நாமம் ஒன் ட இல் ைல. எனேவ,
ேதவக்ப் பல நாமங் கள் இக்ன்றன, ஆனால் இந்தப் பல
நாமங் களால் ேதவனின் மனநிைலைய ைமயாக ெவளிப்
பத் த யா, ஏெனன் றால் ேதவனின் மனநிைல வளம்
க்க , அ அவைர அந்  ெகாள் ம் மஷனின் றைன
¡ற. மஷக் , மஷலத்ன் ெமாையப் பயன் ப
த், ேதவனின்  அம் சத்ைதம் அடக்கக் ய எந்த வ
ம் இல் ைல. ேதவனின் மனநிைலையப் பற்  தங் கக்  த்
ெதரிந் த அைனத்ைதம் அடக்க மஷலத் டம் ஒ வைர
யக் க ப் பட் ட ெசாற் களஞ் யம் தான் இக் ற: மகத்  வமா
னவர், கனத்ற்  ரியவர், அசயமானவர், ரிந் ெகாள் ள 
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யாதவர், உயர்ந் தவர், பரித்த மானவர், நீ ள் ளவர், ஞானள்
ளவர், மற்  ம் பல எனப் பல வார்தை
் தகள் இக்  ன் றன!
இந்த வைரயக்கப் பட் ட ெசாற்களஞ் யத்தால் ேதவனின் மன
நிைலையப் பற்  மஷன் கண்ட ய விஷயங் கைள விவ
ரிக்க இயலா. காலப் ேபாக்ல் , பலர் தங் கள் இதயங் களில்
இக்ம் உற்சாகத்ைத விவரிக்க ம் என்  நிைனத்த வார்த்
ைதகைள இல் ேசர்தத
் னர்: ேதவன் கம் மகத் வமானவர்!
ேதவன் கம் பரித்தமானவர்! ேதவன் கம் அழகானவர்!
இன் , இ ேபான் ற மஷ ெசாற்கள் உச்சத்ைத எட் ள் ளன,
ஆனா ம் மஷனால் தன்ைனத் ெதளிவாக ெவளிப் பத் த
இயலவில் ைல. எனேவ, மஷைனப் ெபாத் தவைர, ேதவ
க் ஒ நாமம் அல் ல, பல நாமங் கள் இக்ன் றன. ஏெனன்
றால் ேதவன் வளம் க்கவர், ேம ம் மஷனின் ெமா க
ம் வய நிைலயில் இக்ற. ஒ ப் பிட் ட வார்தை
் த
அல் ல நாமத் க் ேதவைன வமாகப் பிரநித் வப்
பத் ம் றன் இல் ைல, எனேவ அவைடய நாமத்ைத நிரந்
தரமாக்க ம் என் நீ நிைனக்றாயா? ேதவன் மகத் வம்
க்கவர், கம் பரித்தமானவர், ஆனா ம் ஒவ் ெவா ய
கத் ம் அவைடய நாமத்ைத மாற்ற நீ அவைர அமக்க
மாட் ட ாயா? ஆைகயால் , ேதவன் தன ெசாந் த க் ரிையைய
தனிப் பட் ட ைறயில் ெசய்  ம் ஒவ் ெவா கத் ம் , அவர்
ெசய் ய விம் ம் ரிையயின் றப் பியல் கைள உள் ளடக் ம்
வைகயில் , கத்  க்  ஏற் ற ஒ நாமத் ைதப் பயன் பத்  
றார். தற்காகமாக க்யத் வம் வாய் ந்த இந்தக் ப் பிட் ட
நாமத்ைத, அந்த கத்ல் அவக் இந்த மனநிைலைய பிர
நித் வப் பத்தப் பயன்பத் றார். ேதவன் தன ெசாந்த
மனநிைலைய ெவளிப் பத் த மஷலத்  ன் ெமாையப்
பயன் பத் றார். அப் பயிந் ம் , ஆவிக்ரிய அபவங் க
ைளப் ெபற்ற மற்ம் ேதவைன தனிப் பட் ட ைறயில் பார்த்த
அேநகம் இந் த ஒ ப் பிட் ட நாமத்தால் ேதவைன வ
மாகப் பிரநித்  வப் பத்த இயலா என்  நிைனக்றார்
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கள் —ஐேயா, இதனால் உதவ யா—எனேவ மஷன் இனி
ம் எந்த நாமத்தா ம் ேதவைனக் ப் பிவல் ைல, ஆனால்
ெவமேன அவைர “ேதவன்” என்  அைழக்றான். இ ம
ஷனின் இதயம் அன் பால் நிைறந்ப் ப  ேபாலம் , ஆனால்
ரண்பாகளால் ©ழப் பட் டதாகம் இக்ற, ஏெனன் றால்
ேதவைன எவ் வா விளக்வ என் மஷன் அந்  க்
கவில் ைல. ேதவன் வளம் க்கவராக இப் பதால் அவர் என் ன
வாக இக்றார் என்பைத விவரிக்க எந்த வம் இல் ைல.
ேதவனின் மனநிைலைய க் க மாகக் ப் பிடக்  ய எந் த
ஒ நாமம் இல் ைல, ேம ம் ேதவன் ைவத்க்ம் மற் ம்
அவர் என்னவாக இக்  றார் என் பைதம் விவரிக் க க்  ய
ஒ நாமம் இல் ைல. யாராவ என்னிடம் , “நீ எந் த நாமத்
ைதப் பயன்பத்  றாய் ? ” என்  ேகட் ட ால் , நான் அவர்களி
டம் , “ேதவன் ேதவேன!” என் ேவன் . இ ேதவக்
றந்த நாமம் அல் லவா? இ ேதவனின் மனநிைலையச் றப்
பாக உள் ளடக்யிக்ம் ஒ நாமம் அல் லவா? இ அவ் வா
இப் பதால் , ேதவனின் நாமத்ைதத் ேதவதற்  நீ ங் கள் ஏன்
இவ் வள யற்  ெசய் ³ர்கள் ? ஒ நாமத்ன் ெபாட்  ,
உண மற்  ம் நித்ைர இல் லாமல் உங் கள் ¤ைளைய எதற்
காகக் கசக்க ேவண்ம் ? ேதவன் , ேயேகாவா, இேய அல் ல
ேமயா என் அைழக்கப் படாத ஒ நாள் வம் —அவர் ெவ
மேன ஷ்கராக இப் பார். அந்த ேநரத்ல் , அவர் யில்
©ட் க்ெகாண்ட எல் லா நாமங் கம் க் வம் , ஏெனன்
றால் யில் அவர் ெசய் த ரிையகள் க் வம் , அதன்
பிற அவைடய நாமங் கள் இனி இக் க ா. சகலம்
ஷ்கரின் ஆக்கத்ன் ழ் வம் ேபா, அவக் கம்
ெபாத்த மான ஆனால் ைமயற் ற நாமத்ற் க ான ேதைவ
என்ன? நீ இப் ேபாம் ேதவனின் நாமத்ைதத் ேதறாயா?
ேதவன் ேயேகாவா என்  மட் ேம அைழக்கப் பறார் என் 
நீ இன்ம் ெசால் லத் ணிறாயா? ேதவைன இேய என் 
மட் ேம அைழக் க ம் என்  நீ இன் ம் ெசால் லத்
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ணிறாயா? ேதவக் எராக ஷணம் ெசய் த பாவத்ைத
உன்னால் தாங் க்ெகாள் ள மா? ேதவக் நாமம் என்
பேத இல் ைல என் பைத நீ தல் அந்  ெகாள் ள ேவண்
ம் . அவர் ஒன், இரண், அல் ல பல நாமங் கைள மட்
ேம ©ட் க்ெகாண்டார், ஏெனன் றால் அவக்க் ரிையகள்
இந்தன, மஷலத்ைத நிர்வக்க ேவண்யிந்த . அவர்
எந் த நாமத்த ால் அைழக்க ப் பட் ட ா ம் —அைத அவர் தந்  ர
மாகத் ேதர் ெசய் ய வில் ைலயா? அைதத் ¥ர்ம ானிக் க அவ
க்  அவர ஷ் ப் க் க ளில் ஒவனான உன் உதவி
ேதைவயா? ேதவைனக் ப் பிடப் பயன் பத் த ப் பம் நாம
மான, மஷனின் ெமாடன் , மஷனால் ரிந் ெகாள் ள
ம் விஷயங் கடன் உடன் பவதாக இக்ற, ஆனால்
இந் த நாமம் மஷனால் ெபாைமப் பத்த க் ய ஒன்
அல் ல. பரேலாகத்ல் ஒ ேதவன் இக்றார், அவர் ேதவன்
என்  அைழக் க ப் பறார், அவர் ந் த வல் லைமள் ள
ேதவன், அவர் கம் த்சா, க உயர்ந்தவர், அசயமா
னவர், மைறெபாள் க்கவர், மற்ம் சர்வவல் லைமள் ளவர்
என்  மட் ேம உன்னால் ெசால் ல ம் , அதற்  ேமல்
உன்னால் எம் ெசால் ல யா; தள மட் ேம உன்
னால் அய ந்  க்  ற. இ  அவ் வா இப் பதால் ,
இேயவின் நாமத்த ால் மட்  ேம ேதவைன பிரநித்  வப் ப
த்த மா? கைடக் காலம் வம் ேபா, ேதவேன அவ
ைடய ரிையகைளச் ெசய் றார் என் றா ம் , அவைடய நாமம்
மாற ேவண்ம் , ஏெனன் றால் அ ேவ கம் .
ேதவன் பிரபஞ் சம் மற் ம் அதற் ம் ேமேல இக்ம் பிர
பஞ் சத்ல் கப் ெபரியவராக இக்றார், அவரால் ஒ மாம்
சத்ன் உவத்ைதப் பயன் பத் தம் ைம ைமயாக விளக்
க் காட் ட மா? ேதவன் தம ரிையயின் ஒ கட் டத்ைத
ெசயல் பத் வதற்காக இந்த மாம் சத்ைத அணிந் ெகாள் றார்.
மாம் சத்ன் இந்த உவத்ற் எந்த க்யத்வம் இல் ைல,
இ கடந்  ெசல் ம் கங் கடேனா அல் ல ேதவனின் மன
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நிைலடேனா எந்தத் ெதாடர்ம் ைவத்க்கவில் ைல. இேய
தம் ைடய உவத்ைத நிைலத்க்க ஏன் அமக்கவில் ைல?
தம் ைடய உவத்ைதப் பிற்காலத் தைலைறயினர் பார்க
் ம்
வைகயில் அவர் ஏன் அைத வைரய அமக்கவில் ைல? அவ
ைடய உவம் ேதவனின் சாயல் என் பைத ஜனங் கைள அவர்
ஏன் ஏற்க்ெகாள் ள அமக்கவில் ைல? மஷனின் உவம்
ேதவனின் சாயல் ஷ் க்க ப் பட் ந் த ா ம் , மஷனின்
ேதாற்றம் ேதவனின் உயர்ந்த சாயைலப் பிரநித் வப் பத்த
மா? ேதவன் மாம் சமாம் ேபா, அவர் பரேலாகத்  
ந்  ஒ ப் பிட் ட மாம் சத்ல் இறங் றார். அவைடய
ஆவிதான் ஒ மாம் சத்ல் இறங் ற, அதன் ¤லம் அவர்
ஆவியானவரின் ரிையையச் ெசய் றார். மாம் சத்ல் ெவளிப்
பவ ஆவியானவர் தான், ேம ம் மாம் சத்ல் அவைடய
ரிையையச் ெசய் வ ம் ஆவியானவர் தான் . மாம் சத்ல் ெசய்
யப் பம் ரிையயான ஆவியானவைர ைமயாக பிரப
க்ற, மாம் சமான ரிையயின் ெபாட்  மட் ேம உள்
ள, அதனால் மாம் சத்ன் உவம் ேதவனின் உண்ைமயான
உவத்  ற்  மாற் ற ாக இக்  ற என்  அர்த் த மல் ல; இ
மாம் சமாய ேதவனின் ேநாக்கேமா அல் ல க்யத் வேமா
அல் ல. அவர் மாம் சமாய காரணம் , ஆவியானவர் அவைடய
ரிையக் ஏற் ற ஒ இடத்ைதக் கண்பிப் பார் என் பதற்
காகத் தான். மாம் சமாவ தான் அவைடய ரிையைய அைட
யச் றந்த , இதன் ¤லம் ஜனங் கள் அவைடய ரிையகைளக்
காணம் , அவைடய மனநிைலையப் ரிந் ெகாள் ளம் ,
அவைடய வார்தை
் தகைளக் ேகட் கம் , அவைடய ரிைய
யின் அசயத்ைத அந்  ெகாள் ளம் ம் . அவைடய
நாமம் அவைடய மனநிைலையப் பிரபக்  ற, அவ
ைடய ரிைய அவைடய அைடயாளத் ைதப் பிரபக்
ற, ஆனால் மாம் சத்  ல் அவர ேதாற் ற ம் அவைடய
உவத்ைதப் பிரபக்ற என் அவர் ஒேபாம் ெசால்
லவில் ைல; அ  ெவ மேன மஷனின் கத்  மட்  ேம.
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எனேவ, ேதவன் மாம் சமாயதன் க்  யமான அம் சங் கள்
அவைடய நாமம் , அவைடய ரிைய, அவைடய மன
நிைல மற்  ம் அவர பானம் ஆயைவ மட்  ேம. இந் த
கத்  ல் அவைடய ஆைகையப் பிரநித்  வப் பத் த
இைவ பயன்பத் த ப் பன்றன. மாம் சத்  ல் அவர ேதாற்
றம் , அவைடய ஆைகடன் எந்தத் ெதாடர்ைபம் ெகாண்
க் க வில் ைல, அந் த ேநரத்  ல் அவைடய ரிையயின்
ெபாட்  மட் ேம அந்த மாம் சம் இக்ற. ஆயிம் , மாம்
சமாய ேதவன் ப் பிட் ட ேதாற்றம் ெகாண்ப் ப  சாத்
யல் ைல, எனேவ அவைடய ேதாற் றத்ைதத் ¥ர்ம ானிக் க ப்
ெபாத்தமானக் ம் பத்ைத அவர் ேதர் ெசய்றார். ேதவனின்
ேதாற்றம் பிரநித் வ க்யத் வத்ைதக் ெகாண்ந்தால் ,
அவைரப் ேபான்ற க அம் சங் கைளக் ெகாண்ட அைனவேம
ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்  பவர்களாக இப் பர். அ
ஒ கப் ெபரிய தவ  அல் லவா? மஷன் இேயைவ
வணங் கக்ம் என் பதற்காகேவ அவர உவப் படம் மஷ
னால் வைரயப் பட் ட . அந்த ேநரத்ல் , பரித்த ஆவியானவர்
எந்தச் றப்  அத்தல் கைளம் ெகாக்கவில் ைல, எனேவ
மஷன் அந்தக் கற்பைன உவப் படத்ைத இன்  வைர பயன்
பத்வறான் . உண்ைமயில் , ேதவனின் உண்ைமயான ேநாக்
கத்ன்ப, மஷன் இைதச் ெசய் க்கக்டா. மஷனின்
ைவராக்  யத் த ால் மட்  ேம இேயவின் உவப் படம் இந் த
நாள் வைர நிைலத் க் ற. ேதவன் ஆவியானவர், இ
ேசாதைனயில் ேதவனின் உவம் என் னவாக இக் ம் என்ப
ைதப் ெபாைமப் பத்  ம் றன் மஷக் ஒேபாம்
இக்க யா. அவர உவத்ைத அவைடய மனநிைல
யால் மட் ேம பிரநித் வப் பத்த ம் . அவர ¤க்,
அவர வாய் , அவர கண்கள் மற்  ம் அவர தைல
ஆயவற்ன் ேதாற்றத்ைதப் ெபாத்தவைர, இைவ உன் ெபா
ைமப் பத் ம் றைன ¡யைவயாக இக்ன் றன. ேயாவா
க் ெவளிப் பா வந்தேபா, அவன் மஷமாரனின் உ
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வத்ைதக் கண்டான்: அவைடய வாய் க் ெவளிேய ர்ைம
யான இரட் ைட ைனகள் ெகாண்ட வாள் ஒன்  இந் த ,
அவைடய கண்கள் ெநப் ச் டர்கள் ேபாலம் , தைல மற்
ம் தைல இரண்ம் கம் பளி ேபாலம் , அவர கால் கள்
ெமட் டப் பட் ட ெவண்கலம் ேபாலம் இந் தன, மற்  ம்
அவர மார்ைபச் ற் ஒ தங் கக் கவசம் இந்த . அவன
வார்தை
் தகள் கம் ெதளிவாக இந்தா ம் , அவன் விவரித்த
ேதவனின் உவம் ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வனின் உவமாக
இக் க வில் ைல. அவன் பார்த் த  ஒ தரிசனம் மட் ேம,
ெபாள் உலைகச் ேசர்ந் த ஒவனின் உவத் ைத அல் ல.
ேயாவான் ஒ தரிசனத் ைதக் கண் டான் , ஆனால் அவன்
ேதவனின் ெமய் ைமயான ேதாற் றத்ைதக் காணவில் ைல. மாம்
சமாய ேதவனின் உவம் , ஒ ஷ் க்க ப் பட் ட வனின்
உவமாக இப் பதால் , அதனால் ேதவனின் மனநிைலைய
வ மாகப் பிரநித்  வப் பத் த இயலா. ேயேகாவா
மஷலத்ைத ஷ் த்தேபா, அவர் தம் ைடய சாய
ேலேய அவ் வா ெசய் த ார் என் ம் , ஆைணம் ெபண்ைண
ம் ஷ் த்த ார் என் ம் னார். அந் த ேநரத் ல் , அவர்
ேதவனின் சாயல் ஆைணம் ெபண்ைணம் ஷ் த் த
தாகக் னார். மஷனின் உவம் ேதவனின் உவத்ைத
ஒத்  ந் த ா ம் , மஷனின் ேதாற் ற ம் தான் ேதவனின் உ
வம் என்  அர்த்தப் பவதாகக் கத யா. ேதவனின் உ
வத்ைத ைமயாக எத்  க்க ாட் வதற்  உன் னால் மஷ
லத்  ன் ெமாையப் பயன் பத் த யா, ஏெனன் றால்
ேதவன் கம் உயர்ந் தவர், மகத்  வம் க்கவர், அசயமான
வர், ரிந் ெகாள் ள யாதவர்!
இேய தம் ைடய ரிையையச் ெசய் ய வந்தேபா, அ
பரித்த ஆவியானவரின் வகாட் தன் ப இந்த ; அவர்
பரித்த ஆவியானவர் விம் பியபேய ெசய் தார், பைழய ஏற்
பாட்  ைடய நியாயப் பிரமாண கத்ன் பேயா அல் ல
ேயேகாவாவின் ரிையயின் பேயா ெசய் ய வில் ைல. இேய
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ெசய் ய வந் த ரிையயான ேயேகாவாவின் விகைளேயா
அல் ல ேயேகாவாவின் கட் டைளகைளேயா பின் பற் வ
ல் ைல என்றா ம் , அவற்  ன் ஆதாரம் ஒன் தான் . இேய
ெசய் த ரிைய இேயவின் நாமத்ைதப் பிரநித்  வப் பத்
ற, அ ைபயின் கத்ைதப் பிரநித்  வப் பத் 
ற; ேயேகாவா ெசய் த ரிையையப் ெபாத்தவைர, அ
ேயேகாவாைவப் பிரநித் வப் பத்ய, ேம ம் அ நியா
யப் பிரமாண கத்ைதம் பிரநித்  வப் பத்  ய . அவர்
களின் ரிையகள் இரண்  ெவவ் ேவ  கங் களில் ெசயல்
பத்த ப் பட ஒேர ஆவியானவரின் ரிையகள் ஆம் . இேய
ெசய் த ரிைய ைபயின் கத்ைத மட்  ேம பிரநித் 
வப் பத் த ம் , ேயேகாவா ெசய் த ரிைய பைழய ஏற்
பாட் ைடய நியாயப் பிரமாண கத்ைத மட்  ேம பிரநி
த்வப் பத்த ம் . ேயேகாவா இஸ்ரேவல் , எப்  ஜனங்
கக்ம் , மற்ம் இஸ்ரேவ க் அப் பாற்பட் ட எல் லா ேதசங்
கக் ம் மட்  ேம வகாட் னார். ய ஏற் ப ாட்  ைடய
ைபயின் கத்  ல் இேயவின் ரிையகள் இேய என் ற
நாமத்  ல் ேதவனின் ரிையகளாக இந் த ன, ஏெனன் றால்
அந் த கத்ைத வநடத் யவர் இேய. இேயவின் ரிைய
ேயேகாவாவின் ரிையைய அப் பைடயாகக் ெகாண்ட என்
ம் நீ ெசான்னால் , அவர் எந்தப் ய ரிையையம் ெதாடங்
கவில் ைல என் ம் , அவர் ெசய் தெதல் லாம் ேயேகாவாவின்
வார்தை
் தகளின்ப மட் ேம என் ம் , ேயேகாவாவின் ரிைய
மற் ம் ஏசாயாவின் ¥ர்க்கதரிசனங் களின் ப மட் ேம என் ம்
நீ ெசான்னால் , இேய மாம் சமாயிக் க மாட் டார். அவர்
தம் ைடய ரிையைய இந்த வயில் நடத்யிந்தால் , அவர்
ஒ அப் ேபாஸ்தலராகேவா அல் ல நியாயப் பிரமாண கத்ன்
ஊயராகேவா இந்ப் பார். நீ ெசால் வ ேபால் இந்தால் ,
இேயவினால் ஒ கத் ைதத் ெதாடங் யிக் க யா,
ேவ  எந் த க் ரிையகைளம் ெசய் க் க யா. அேத
ேபால் , பரித்த ஆவியானவர் தன் ைமயாக ேயேகாவாவின்
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¤லமாக அவைடய ரிையையச் ெசய் ய ேவண்ம் , ேம ம்
ேயேகாவாவின் ¤லமாக அல் லாமல் பரித் த ஆவியானவர்
ேவ யார் ¤லமாகம் எந்தப் ய ரிையையம் அவரால்
ெசய் க்க யா. இேயவின் ரிையைய மஷன் இவ்
வா ரிந் ெகாள் வ தவ. இேய ெசய் த ரிையயான
ேயேகாவாவின் வார்தை
் தகக்ம் ஏசாயாவின் ¥ர்க்கதரிசனங்
கக் ம் ஏற் ப ெசய் ய ப் பட் ட என்  மஷன் நம் பினால் ,
இேய, மாம் சமாய ேதவனா, அல் ல அவர் ¥ர்க் க தரிக
ளில் ஒவரா? இந்தக் கண்ேணாட் டத்ன் ப பார்தத
் ால் , 
ைபயின் கேம இந்க்கா, இேய மாம் சமாய ேதவனாக
இந்க்க மாட் டார், ஏெனன் றால் அவர் ெசய் த ரிையயால்
ைபயின் கத்ைத பிரநித்  வப் பத்  யிக் க ந் 
க்கா, ஆனால் பைழய ஏற்பாட்  ைடய நியாயப் பிரமாண
கத்ைத மட் ேம பிரநித் வப் பத்யிக்க ந்க்ம் .
இேய ய ரிையையச் ெசயல் பத்த, ஒ ய கத்ைதத்
ெதாடங் க, இஸ்ரேவல் ன்  ெசய் த ரிையைய த் க்
ெகாள் ள, அவைடய ரிையைய இஸ் ரேவல் ேயேகாவா
ெசய் த ரிையக் ஏற் ப இல் லாமல் , அல் ல அவர பைழய
விகக் ஏற் ப இல் லாமல் , அல் ல எந் தெவா விைற
கக்  ம் இணங் காமல் , மாறாக அவர் ெசய் ய ேவண் யப்
ய ரிையையச் ெசய் தால் மட் ேம ஒ ய கம் இக்
ம் . ேதவேன கத்ைதத் ெதாடங் க வறார், ேம ம் ேதவேன
கத்ைத க் க் ெகாண்வறார். கத்ைதத் ெதாடங்
வதற்  ம் , க்  க் ெகாண் வவதற்  ம் மஷனால்
இயலா. இேய வந்தபின் அவர் ேயேகாவாவின் ரிையைய
க்க் ெகாண்வந்க்கவில் ைல என் றால் , அவர் ெவ
மேன ஒ மஷன் மட்  ேம, அவரால் ேதவைனப் பிரநி
த் வப் பத்த யா என் பதற் இேவ சான்றாக இந்
க் ம் . இேய வந்  ேயேகாவாவின் ரிையைய த்த
தா ம் , ேயேகாவாவின் ரிையையத் ெதாடர்நத
் தா ம் , ேம ம் ,
அவைடய ெசாந் த க் ரிையைய, ஒ ய ரிையையச்
539

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ெசய் த தா ம் , இ ஒ ய கம் என் நி´பிக்க ப் பற,
ேம ம் இேயதான் ேதவன் என் பைதம் நி´பிக்ற. அவர்
கள் ரிையயின் இரண் ெவவ் ேவ கட் டங் கைளச் ெசய் தார்
கள் . ஒ கட் டம் ஆலயத்ல் ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட, மற்ெறான் 
ஆலயத்  ற்  ெவளிேய நடத் த ப் பட் ட. ஒ கட் டம் விக
ளின்ப மஷனின் விதத்ைத வநடத் வம் , மற்ெறான் 
பாவநிவாரணபைய வழங் வமாக இந்தன. ரிையயின்
இந் த இரண் கட் ட ங் கம் ப் பிடத்த க்க வைகயில் ேவ
பட் டதாக இந்தன; இ ய கத்ைத பைழயந்  பிரிக்
ற, ேம ம் அைவ இரண்ம் ெவவ் ேவ கங் கள் என் 
ெசால் வ ற் ம் சரியானதாக இக்ற. அவர்கள ரி
ையகளின் இப் பிடம் ேவபட் டதாக இந் தன, அவர்கள
ரிையகளின் உள் ளடக் க ம் ேவபட் டதாக இந் தன, மற்  ம்
அவர்க ள ரிையகளின் ேநாக் க ம் ேவ பட் டதாக இந்
தன. எனேவ, அவற் ைற இரண்  கங் களாகப் பிரிக் க லாம் :
ய மற்  ம் பைழய ஏற் ப ாகள் , அதாவ  ய மற்  ம்
பைழய கங் கள் . இேய வந் தேபா அவர் ஆலயத்  ற்  ள்
பிரேவக் கவில் ைல, இ ேயேகாவாவின் கம் ந்  விட்
ட என்பைத நி´பித்த . ஆலயத்ல் ேயேகாவாவின் ரிைய
ந்  விட் டதால் அவர் ஆலயத்ற் ள் பிரேவக்கவில் ைல,
அைத ¡ண்ம் ெசய் ய ேவண்ய அவயல் ைல. ¡ண்ம்
அைதச் ெசய் வ , ெசய் த ரிையைய ¡ண் ம் ெசய் வதாக
ஆவிம் . ஆலயத்ைத விட்  ெவளிேய, ஒ யரிைய
ையத் ெதாடங் , ஆலயத்  ற்  ெவளிேய ஒ ய பாைத
ையத் ெதாடங் யதன் ¤லம் மட் ேம, ேதவனின் ரிையைய
அதன் உச்ச த்ற்  க் ெகாண் வர அவரால் ந் த . அவர்
தன ரிையையச் ெசய் ய ஆலயத்  ற்  ெவளிேய ெசன் 
க்க ாவிட் ட ால் , ேதவனின் ரிைய ஆலயத்ன் அஸ்வாரங்
களில் ேதக்க மைடந்  , ய மாற் ற ங் கள் எம் ஏற் ப டாமல்
ேபாயிக் ம் . ஆகேவ, இேய வந் தேபா, அவர் ஆலயத்ற்
ள் பிரேவக் கவில் ைல, ஆலயத்  ல் அவைடய ரிையக
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ைளச் ெசய் ய வில் ைல. அவர் ஆலயத்  ற்  ெவளிேய தன
ரிையகைளச் ெசய் த ார், ஷர்கைள வநடத் , அவைடய
ரிையகைளச் தந்ரமாகச் ெசய் தார். ேதவன் தன ரிைய
ையச் ெசய் ய ஆலயத்ந்  றப் பவ, ேதவன் ஒ ய
ட் டத்ைதக் ெகாண்ப் பைதக் காட் ற. அவர ரிைய
ஆலயத்  ற்  ெவளிேய நடத் த ப் படவிந் த , அ  ெசயல் ப
த்தப் பம் விதத்ல் கட் ப் பத்தப் படாத ய ரிையயாக
இந்க்க ேவண்ம் . இேய வந்றங் யடேனேய, பைழய
ஏற் பாட்  ைடய கத்ல் ேயேகாவாவின் ரிையைய 
க்க் ெகாண்வந்தார். அவர்கள் இரண் ெவவ் ேவ நாமங்
களால் அைழக் க ப் பட் ந் த ா ம் , அேத ஆவியானவர்த ான்
ரிையயின் இ கட் டங் கைளம் நிைறேவற்  ய, ேம ம் ,
ெசயல் பத் த ப் பட் ட ரிைய ெதாடர்ச 
் யானதாக இந் த .
நாமம் ரிையயின் உள் ளடக் கம் ேவபட் டதாக இந் த
தால் , கம் ேவபட் டதாக இந்த . ேயேகாவா வந்தேபா,
அ ேயேகாவாவின் கம் ; இேய வந் தேபா, அ இேய
வின் கம் . எனேவ, ஒவ் ெவா வைகயி ம் , ேதவன் ஒ
நாமத்தால் அைழக்கப் பறார், அவர் ஒ கத்ைதப் பிரநி
த்  வப் பத்  றார், ேம ம் அவர் ஒ ய பாைதையத்
ெதாடங் றார்; ஒவ் ெவா ய பாைதயி ம் , அவர் ஒ
ய நாமத்ைதச் ©ட் க்ெகாள் றார், இ ேதவன் எப் ேபாம்
யவர், ஒேபாம் பைழயவர் அல் ல என் பைதம் , அவ
ைடய ரிைய எப் ேபாம் ன்ேனாக்ய ைசயில் ன் ேன
ற என்பைதம் காட் ற. வரலா எப் ேபாம் ன்
ேனாக் ேய நகர்ற, அேதேபால் ேதவனின் ரிையம் எப்
ேபாம் ன்ேனாக் ேய நகர்ற. அவர ஆறாயிரம் ஆண்
கால ஆைகத் ட் ட ம் அதன் ைவ எட் வதற்  , அ
ஒ ன்ேனாக்ய ைசயில் ன் ேனற ேவண்ம் . ஒவ் ெவா
நாம் அவர் ய ரிையையச் ெசய் ய ேவண்ம் , ஒவ் ெவா
ஆண்ம் அவர் ய ரிையையச் ெசய்ய ேவண்ம் ; அவர் ய
பாைதகைளத் ெதாடங் க ேவண்ம் , ய கங் கைளத் ெதாடங் க
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ேவண் ம் , ய மற்  ம் ெபரிய ரிையகைளத் ெதாடங் க
ேவண்ம் , இவற்  டன் ய நாமங் கைளம் ய ரிைய
கைளம் ெகாண் வர ேவண் ம் . ஒவ் ெவா கணத்  ம் ,
ேதவனின் ஆவியானவர் ய ரிையையச் ெசய் றார், ஒ
ேபாம் பைழய வகைளேயா விகைளேயா பற்க்ெகாள் வ
ல் ைல. அவைடய ரிைய இவைர நித்தப் படவில் ைல,
ஆனால் கடந்  ெசல் ம் ஒவ் ெவா தணத் ம் அ நிைற
ேவ ற. பரித் த ஆவியின் ரிைய மாறாத  என்  நீ
ெசான்னால் , ேயேகாவா ஏன் ஆசாரியர்கைள ஆலயத்ல் ேசவிக்
ம் பக் ேகட் ட ார்? இேய வந் தேபா, அவர் பிரதான ஆசா
ரியராக இந் த ார் என் ம் , அவர் தாவீ ன் பரம் பைரையச்
ேசர்ந் தவர் என்ம் , பிரதான ஆசாரியம் ெபரிய ராஜாமாக
இந் த ார் என்ம் யேபாம் ஏன் இேய ஆலயத்ற் ள்
·ைழயவில் ைல? அவர் ஏன் பகைளக் ெகாக் க வில் ைல?
ஆலயத்  ற்  ள் ·ைழவதாகட் ம் அல் ல ·ைழயாததாகட்
ம் —இைவ அைனத்ம் ேதவனின் ரிையகள் அல் லவா? ம
ஷன் கற்பைன ெசய்வ ேபால, இேய ¡ண்ம் வவார், கைட
க் காலத் ம் இேய என்  அைழக்கப் பவார், ஒ ெவண்
ைமயான ேமகத்  ன் ¡ வந்  , இேயவின் சாயல் ம
ஷரிைடேய இறங் வார்: அ அவைடய ரிையைய மப
ம் ெசய் வ  ேபால் ைலயா? பரித்த ஆவியானவர் பைழ
யைதேய பற்  க்ெகாண் ப் பவரா? மஷன் நம் றெதல்
லாம் கத்  க் க ைள மட் ம் தான், மற்  ம் மஷன் ேநர
அர்த் த த்  ற்  ஏற் ப ம் , அவன கற் ப ைனக் ஏற் ப ம் தான்
அைனத்ைதம் ரிந்  ெகாள் றான் ; அைவ பரித்த ஆவியி
ைடய ரிையயின் ெகாள் ைககடன் ரண் பன் றன,
ேம ம் ேதவனின் ேநாக் க ங் கடம் அைவ ஒத்  ப் ேபாவ
ல் ைல. ேதவன் அவ் வா ெசயல் பட மாட் டார்; ேதவன் அவ்
வள ட் டாள் தனமானவேரா மெகட் டவேரா அல் ல, ேம ம்
அவைடய ரிைய நீ கற் ப ைன ெசய் வ  ேபால அவ் வள
எளிதானதல் ல. மஷன் கற்பைன ெசய் ம் சகலத்ைதம் அப்
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பைடயாகக் ெகாண், இேய ஒ ேமகத்ன் ¡ வந்  உங்
கக்  மத்  யில் இறங் வார். ேமகத்  ன் ¡ வந்  றங் ய
அவைர நீ ங் கள் காண்பீரக
் ள் , தாம் இேய என்  அவர் உங் க
க்  ச் ெசால் வார். நீ ங் கள் அவைடய ைககளில் உள் ள
ஆணி அக் க ப் பட் ட தம் கைளக் கண், அவைர இேய
என் அந்  ெகாள் வீரக
் ள் . அவர் உங் கைள ¡ண்ம் இரட்
ப் பார், ேம ம் அவர் உங் கள வைமக்க ேதவனாக இப்
பார். அவர் உங் கைள இரட் ப் பார், உங் கக் ஒ ய நாமத்
ைதக் ெகாப் பார், உங் கள் ஒவ் ெவாவக்  ம் ஒ ெவள்
ைளக் கல் ைலக் ெகாப் பார், அதன் பிற நீ ங் கள் பரேலாக
ராஜ் யத்ற் ள் பிரேவக்க அமக்க ப் பட்  பரேலாகத்ல்
ெபறப் பவீரக
் ள் . இத்தைகய நம் பிக்ைககள் மஷனின் கத்
க்கள் அல் லவா? ேதவன் மஷனின் கத்  க்கக் ஏற் ப
ெசயல் பறாரா, அல் ல மஷனின் கத்  க் கக் எ
ராக அவர் ெசயல் பறாரா? மஷனின் கத்க்கள் அைனத்
ம் சாத்த ானிடந்  ெபறப் பட் டைவ அல் லவா? மஷர்
அைனவம் சாத்தானால் ர்ெகட் ப் ேபாகவில் ைலயா? ேதவன்
தன ரிையைய மஷனின் கத்  க் களின் ப ெசய்  ந்
தால் , அவர் சாத்த ானாக மாயிக்க மாட் ட ாரா? அவர் தன
ெசாந்த ஷ்ப் கைளப் ேபாலேவ இந்க்க மாட் டாரா?
அவைடய ஷ் ப் கள் இப் ேபா சாத் த ானால் கம்
ர்ெகட் ப் பதால் , மஷன் சாத்தானின் உவமாவிட் டான் ,
ேதவன் சாத்தானின் விஷயங் களின்ப ெசயல் பவதாக இந்
தால் , அவர் சாத்தாடன் ட் டணி அைமத்க்க மாட் டாரா?
ேதவனின் ரிையைய மஷன் எவ் வா ரிந் ெகாள் ள 
ம் ? ஆைகயால் , ேதவன் ஒேபாம் மஷனின் கத்  க்க
ளின்ப ெசயல் படமாட் டார், ேம ம் நீ கற்பைன ெசய் ம் வ
களில் ஒேபாம் ெசயல் பட மாட் டார். ேதவன் ஒ ேமகத்ல்
வவார் என் அவேர ெசான் னதாகச் ெசால் பவர்கம் உண்.
ேதவன் அவராகேவ ெசான் னார் என்ப உண்ைமதான் , ஆனால்
ேதவனின் மைறெபாட் கைள எந் த மஷனா ம் ரிந் 
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ெகாள் ள யா என் ப  உனக் த் ெதரியாதா? ேதவனின்
வார்தை
் தகைள எந் த மஷனா ம் விளக் க யா என் 
உனக் த் ெதரியாதா? பரித்த ஆவியானவரால் நீ ஞானம்
ெதளிம் ெபற்க்றாய் என் பல் சந்ேதக நிழ க் அப் பா
ம் நீ உயாக இக்றாயா? உனக் இேபான்ற ேநர
யான ைறயில் காட் யவர் பரித்த ஆவியானவர் இல் ைல
என்  உன்னால் நிச்சயமாகக் றமா? உனக் அத்
ய பரித் த ஆவியானவரா, அல் ல உன் ெசாந் த க் கத்
க்கள் உன்ைன அவ் வா ந்க்க வவத்ததா? “இ ேதவ
னால் றப் பட் ட ,” என் நீ ெசான் னாய் . ஆனால் ேதவனின்
வார்தை
் தகைள அளவிட நம் ெசாந்த கத் கைளம் மனைத
ம் பயன்பத்த யா. ஏசாயா ேபய வார்தை
் தகைளப்
ெபாத்தவைர, அவைடய வார்தை
் தகைள ைமயான உ
டன் உன்னால் விளக் க மா? அவைடய வார்தை
் த
கைள விளக் க உனக்  ைதரியம் இக்  றதா? ஏசாயாவின்
வார்தை
் தகைள விளக்க உனக் ணிவில் ைல என் பதால் , இேய
வின் வார்தை
் தகைள விளக்க மட் ம் நீ ஏன் ணிறாய்? இேய
வா அல் ல ஏசாயாவா, இவர்களில் கம் உயர்ந்தவர் யார்?
பல் இேய என் பதால் , இேய ேபய வார்தை
் தகைள நீ ஏன்
விளக்றாய் ? ேதவன் தன ரிையைய ன்ட் ேய உனக்
ச் ெசால் வாரா? ஒ ஜந் வால் ட அய யா, பரேலா
கத் ள் ள தர்கேளா, மஷமாரேனா ட அய யா,
எனேவ உன்னால் மட்  ம் எப் ப அந்  ெகாள் ளம் ?
மஷன் பலவற்ைறக் ெகாண்ப் பல் ைல. உங் கக் இப்
ேபா க்  யமான என்னெவன் றால் , ரிையயின் ¤ன் 
கட் டங் கைள அந்  ெகாள் வதான் . ேயேகாவாவின் ரிைய
தல் இேயவின் ரிைய வைர மற் ம் இேயவின் ரிைய
தல் இந் த த் தற் ேபாைதய கட் ட ம் வைர, என இந் த ¤ன் 
கட் ட ங் கம் ெதாடர்ச
் யான ±ல் ேதவனின் ஆைகயின்
 வரம் ைபம் உள் ளடக் ற, இைவ அைனத்  ம் ஒேர
ஆவியானவரின் ரிையதான். உலகத்ைத ஷ்த்தந் ,
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ேதவன் எப் ேபாம் மஷலத்ைத நிர்வ க் ம் ரிையைய
ெசய் வறார். அவேர ஆம் அந் த ம் ஆவார், அவேர
த ம் கைடம் ஆவார், ேம ம் , ஒ கத்ைதத் ெதாடங்
வ ம் த்  ைவப் ப ம் அவேர. ரிையயின் ¤ன் க்
கட் டங் கள் , ெவவ் ேவ கங் கள் மற்ம் ெவவ் ேவ இடங் களில் ,
ஒேர ஆவியானவரின் ரிைய என் பல் சந்ேதகல் ைல. இந்த
¤ன் கட் டங் கைளம் பிரிப் பவர்கள் அைனவம் ேதவக்
எராக நிற் ப வர்கள் தான் . இப் ேபா, தல் கட் டத்ந் 
இன் வைர அைனத்க் ரிையகம் ஒேர ேதவனின் ரிைய,
ஒேர ஆவியானவரின் ரிைய என்பைத நீ ரிந்  ெகாள் ள
ேவண்ம் . இல் எந்தச் சந்ேதகம் இக்க யா.

மாம் சமாயதன் மைறெபா ள் (1)
ைபயின் கத்  ல் , ேயாவான் இேயக்  வைய
ஆயத் த ப் பத்  னான். ேயாவானால் ேதவனின் ரிையையச்
ெசய் ய யவில் ைல, ஆனால் மஷனின் கடைமைய மட்
ேம நிைறேவற்  னான். ேயாவான் கர்த் தைடய ன் ேனா
யாக இந் த ான் என் றா ம் , அவனால் ேதவைனப் பிரநி
த் வப் பத் த யவில் ைல; அவன் பரித் த ஆவியான
வரால் பயன் பத் த ப் பட் ட ஒ மஷன் மட் ேம. இேய
ஞானஸ்நானம் ெபற்ற பிற, பரித்த ஆவியானவர் றாைவப்
ேபால அவர்¡  இறங் னார். பின்னர் அவர் தம ரிைய
ையத் ெதாடங் னார், அதாவ  அவர் ஸ் வின் ஊயத்
ைதச் ெசய் யத் ெதாடங் னார். அதனால் தான் அவர் ேதவனின்
அைடயாளத்ைதச் ©ட் க்ெகாண்டார், ஏெனன் றால் அ அவர்
வந் த ேதவனிடந்  வந் த . இதற்  ன்  அவைடய
விவாசம் எப் பயிந்  ந் த ா ம் —அ  ல சமயங் களில்
பலவீனமாக இந்க்கலாம் , அல் ல ல சமயங் களில் வ
வாகம் இந்  க் க லாம் —அைவ அைனத்  ம் அவைடய
ஊயத்ைதச் ெசய் வதற் ன்  அவர் வநடத்யச் சாதாரண
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மஷ விதத்ைதச் ேசர்ந் தைவ. அவர் ஞானஸ் நானம் ெபற் ற
பிற (அதாவ அபிேஷகம் ெசய் ய ப் பட் ட பின் ), ேதவனின்
வல் லைமம் மைமம் உடனயாக அவரிடத்  ல் வந் 
ேசர்ந் தன, ஆகேவ அவர் தம் ைடய ஊயத்ைதச் ெசய் ய த்
ெதாடங் னார். அவரால் அைடயாளங் கைளம் அற்தங் கைள
ம் ெசய் ய ந்த , அசயங் கைளச் ெசய் ய ந்த , அவ
க் வல் லைமம் அகாரம் இந்தன, ஏெனன்றால் அவர்
ேநரயாக ேதவனின் சார்பாகக் ரிைய ெசய் வந்தார்; அவர்
ஆவியானவரின் ரிையைய அவக்  ப் பலாகச் ெசய் 
ஆவியானவரின் ரைல ெவளிப் பத்  க் ெகாண் ந் த ார்.
ஆைகயால் , அவேர ேதவன்; இ மக்க யாத. ேயாவான்
பரித்த ஆவியானவரால் பயன் பத்தப் பட் ட ஒவன் . அவனால்
ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்த யவில் ைல, ேதவைனப்
பிரநித்வப் பத்ம் சாத்யம் அவக் இல் ைல. அவன்
அவ் வா ெசய் ய விம் பியிந் த ால் , பரித் த ஆவியானவர்
அைத அமத்க் க மாட் ட ார், ஏெனன் றால் ேதவன் அவ
ராகேவ நிைறேவற்ற நிைனத்தக் ரிையைய அவனால் ெசய் ய
யவில் ைல. ஒேவைள மஷன் நிைறய விப் பங் கைளக்
ெகாண் ந்  க் கலாம் , அல் ல மாபட் ட ஏேதாெவான் 
இந்க்கலாம் ; எந்தச் ©ழ் நிைலயி ம் அவனால் ேநரயாக
ேதவைனப் பிரநித்வப் பத்த ந்க்கா. அவைடய
ட் டாள் தனம் அவைன மட் ேம பிரநித்  வப் பத்  ன,
ஆனால் அவைடய ரிைய பரித்த ஆவியானவைரப் பிர
நித்  வப் பத்  வதாக இந் த . ஆனா ம் , அவ ைடய
அைனத் ம் ேதவைனப் பிரநித் வப் பத்ய என்  உன்
னால் ெசால் ல யா. அவைடய விலக ம் பிைழம்
ேதவைனப் பிரநித் வப் பத் த மா? மஷைனப்
பிரநித்  வப் பத்  வல் தவ  இப் ப  இயல் பான,
ஆனால் ேதவைனப் பிரநித்வப் பத்வல் ஒவன் மா
பட் டவனாக இந்தால் , அ ேதவைன அவமப் பதாக இக்
காதா? அ பரித்த ஆவியானவக் எரான ஷணம் அல்
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லவா? மற்றவர்களால் உயர்தத
் ப் பட் டா ம் , ேதவனின் இடத்ல்
நிற் க பரித்த ஆவியானவர் மஷைன அமப் பல் ைல.
அவன் ேதவன் இல் ைலெயன் றால் , அவனால் இயில் நிைல
யாக நிற் க யா. மஷன் விம் பியப ேதவைனப் பிர
நித் வப் பத்த பரித்த ஆவியானவர் மஷைன அம
ப் பல் ைல! உதாரணமாக, பரித் த ஆவியானவர் ேயாவா
க் சாட் யம் அளித்தார், அவன்தான் இேயக் வைய
ஆயத்த ப் பத்யவன் என்பைத ெவளிப் பத்யம் பரித்த
ஆவியானவர் தான், ஆனால் பரித்த ஆவியானவர் அவன்¡
ெசய் த ரிையகள் நன் அளவிடப் பட் ந்தன. ேயாவானிடம்
ேகட் கப் பட் டெதல் லாம் , இேயக் வைய ஆயத்தப் பத்த
ேவண்ம் , அவக் வைய ஆயத்தப் பத்த ேவண்ம் என்
பன மட் ேம. அதாவ, பரித்த ஆவியானவர், வைய ஆயத்
தப் பத்  ம் அவ ைடய ரிையைய மட்  ேம ஆதரித் த ார்,
அத் த ைகய ரிையையச் ெசய் ய மட் ேம அவைன அ ம
த்தார்—ேவ எந்தக் ரிையம் ெசய் ய அவக் அம
வழங் கப் படவில் ைல. ேயாவான் எயாைவப் பிரநித்  வப்
பத்னான், ேம ம் வைய ஆயத்த ப் பத்த ஒ ¥ர்க்க தரி
ையம் அவன் பிரநித்  வப் பத்னான் . பரித்த ஆவி
யானவர் இவ் விஷயத்ல் அவைன ஆதரித்த ார்; அவைடய
ரிைய வவப் பதாக இக்ம் வைர, பரித்த ஆவியானவர்
அவைன ஆதரித்த ார். இப் பிம் , அவேன ேதவனாக இப்
பதாகக் , ¡ட் பின் ரிையைய க் க வந்  ப் பதாகச்
ெசான்னால் , பரித் த ஆவியானவர் அவைன ஒங் பத் த
ேவண்யிந்க்ம் . ேயாவானின் ரிைய எவ் வள ெபரிய
தாக இந் த ா ம் , அ பரித்த ஆவியானவரால் ஆதரிக் க ப்
பட் ந் தா ம் , அவைடய ரிையக் எல் ைலகள் இல் லா
மல் இல் ைல. பரித்த ஆவியானவர் அவைடய ரிையைய
உண்ைமயிேலேய ஆதரித்த ார் என் ப உண்ைமயாக இப் பி
ம் , அந்த ேநரத்ல் அவக்க் ெகாக்கப் பட் ட வல் லைம
அவன் வைய ஆயத்த ப் பத்த மட்  ேம என வைரயக்க ப்
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பட் டதாக இந்த . அவனால் ேவ எந்தக் ரிையம் ெசய் ய
யவில் ைல, ஏெனன்றால் அவன் வைய ஆயத்த ப் பத்த
வந்த ேயாவான் மட் ேம, இேய அல் ல. ஆைகயால் , பரித்த
ஆவியானவரின் சாட்  யம் க்  யமான, ஆனால் பரித் த
ஆவியானவர் மஷைனச் ெசய் ய அமக்ம் ரிைய அைத
விட க்  யமான. அந் த ேநரத்  ல் ேயாவாக்  அற்  த
மான சாட் யம் ைடக் க வில் ைலயா? அவன ரிையம்
ெபரிதாக இக்கவில் ைலயா? ஆனால் அவன் ெசய் த ரிைய
யான இேயைவ விட அகமானதாக இக் க யா,
ஏெனன்றால் அவன் பரித்த ஆவியானவரால் பயன் பத்த ப்
பட் ட ஒ மஷன் மட்  ேம, ேம ம் ேதவைன அவனால்
ேநரயாகப் பிரநித்  வப் பத் த யவில் ைல, எனேவ
அவன் ெசய் த ரிைய வைரயக்கப் பட் டதாக இந்த . அவன்
தன ஆயத் த ப் பத் ம் ரிையைய த் த பின் , பரித் த
ஆவியானவர் அவன சாட் யத்ைத ஆதரிக் கவில் ைல, ய
ரிையகள் எம் அவக்க் ெகாக்கப் படவில் ைல, ேதவன்
அவராகேவ ரிைய ெசய் ய த் ெதாடங் யடன் அவன் றப்
பட் ச் ெசன்றான் .
லர் ெபால் லாத ஆவிகளால் ஆட்ெகாள் ளப் பட்  , “நான்
தான் ேதவன் !” என் சத் த மாகக் க் ரறார்கள் . ஆயி
ம் ட, இயில் , அவர்க ள் ெவளிப் பத் த ப் பறார்க ள் ,
ஏெனன் றால் அவர்கள் பிரநித்  வப் பத்  ம் விஷயத்  ல்
அவர்கள் தவ ெசய் றார்கள் . அவர்கள் சாத்த ாைனப் பிர
நித் வப் பத் றார்கள் , பரித்த ஆவியானவர் அவர்கக்
ச் ெசவிசாய் ப் பல் ைல. நீ உன் ைன எவ் வள உயர்த்  க்
ெகாண் டா ம் அல் ல எவ் வள சத் த மாகக் க் ரட் டா
ம் , நீ இன்ம் ஷ் க் க ப் பட் ட ஒ வன் தான். நீ சாத்
தாக்  ச் ெசாந் த மானவன் . “நான் தான் ேதவன் , நான் தான்
ேதவனின் அன் பான மாரன் !” என்  நான் க்  ரவ
ல் ைல, ஆனால் நான் ெசய்  ம் ரிைய ேதவனின் ரிைய.
நான் கத்த ேவண்மா? உயர்த்க் றேவண்ய அவயேம
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இல் ைல. ேதவன் தம ெசாந் த க் ரிையையத் தாேம ெசய் 
றார், அவக் மஷன் ஒ அந் தஸ் ைத வழங் கேவா அல்
ல அவக்  ஒ ெகளரவமான பட் டத் ைத வழங் கேவா
ேதைவயில் ைல: அவைடய ரிைய அவைடய அைடயா
ளத்ைதம் அந் தஸ் ைதம் பிரநித்  வப் பத்  ற. இேய
வின் ஞானஸ் நானத் ற்  ன் , அவர் ேதவனாக இக் க
வில் ைலயா? அவர் மாம் சமாய ேதவனாக இக்கவில் ைலயா?
சாட் ப் பிரமாணத் ைதப் ெபற் ற பிறதான் அவர் ேதவ 
ைடய ஒேர மாரனாக ஆனார் என்  நிச்ச யமாகச் ெசால் ல
யா அல் லவா? அவர் தன ரிையையத் ெதாடங் வ
தற் நீ ண்ட காலத்ற் ன்ேப, இேய என் ற ெபயரில் ஒ
மஷன் ஏற் க னேவ இக் க வில் ைலயா? உன் னால் ய
பாைதகைளக் ெகாண் வரேவா அல் ல ஆவியானவைரப்
பிரநித்  வப் பத் தேவா யா. உன் னால் ஆவியானவ
ரின் ரிையையேயா அல் ல அவர் ேபம் வார்தை
் தகைளேயா
ெவளிப் பத் த யா. உன் னால் ேதவனின் ரிையையச்
ெசய் ய இயலா, ஆவியானவரின் ரிையையம் உன் னால்
ெசய் ய யா. ேதவனின் ஞானம் , அசயம் மற்  ம் ரிந்
ெகாள் ள யாதத் தன் ைம மற்ம் ேதவன் மஷைன ட்
க்  ம் மனநிைலயின் ைம—இைவ அைனத்  ம் உன
ெவளிப் பத்ம் றக் அப் பாற்பட் டைவயாக இக்ன் றன.
எனேவ உன் ைன ேதவன் என்  நீ ற யல் வ பயனற் ற;
உன் னிடம் ெபயர் மட் ேம இக்ம் , சாராம் சம் எம் இக்
கா. ேதவன் வந்  விட் ட ார், ஆனால் யாம் அவைர அைட
யாளம் கண்ெகாள் ளவில் ைல, ஆனா ம் அவர் தம் ைடய
ரிையையத் ெதாடர்றார், ேம ம் ஆவியானவைரப் பிரநி
த்  வப் பத்  அவ் வா ெசய்  றார். நீ அவைர மஷன்
அல் ல ேதவன் , கர்த்த ர் அல் ல ஸ் , அல் ல சேகாதரி
என எப் ப அைழத்தா ம் பரவாயில் ைல. ஆனால் அவர் ெசய்
ம் ரிைய ஆவியானவரின் ரிையயாம் , அ ேதவனின்
ரிையையப் பிரநித்  வப் பத்  ற. மஷன் தம் ைம
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எவ் வா அைழக்  றான் என் ப  பற்  அவர் கவைலப் ப
வல் ைல. அந்தப் ெபயரால் அவைடய ரிையையத் ¥ர்மா
னிக் க மா? ேதவைனப் ெபாத்தவைர, நீ அவைர எவ்
வா அைழத்த ா ம் , அவர் ஆவியான ேதவைடய மாம் சம்
தான் ; அவர் ஆவியானவைரப் பிரநித்  வப் பத்  றார்,
ஆவியானவரால் அங் கரிக்க ப் பறார். உன் னால் ஒ ய
கத்ற்  வவக்கேவா, அல் ல பைழய கத்ைத க்
க் ெகாண்வரேவா, அல் ல ஒ ய கத்ைதத் ெதாடங்
கேவா அல் ல ய ரிையையச் ெசய் யேவா யாவிட் டால் ,
நீ உன்ைன ேதவன் என்  அைழக்க யா!
பரித்த ஆவியானவரால் பயன் பத்தப் பட் ட ஒ மஷ
னால் ட ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்த யா. இ
ேபான் ற மஷனால் ேதவைனப் பிரநித் வப் பத்த 
யா என் ெசால் வ மட் மல் லாமல் , அவன் ெசய் ம் ரி
ையயா ம் ேதவைன ேநரயாகப் பிரநித் வப் பத்த 
யா. ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , மஷனின் அ
பவத்ைத ேநரயாக ேதவனின் ஆைகயின் ழ் ைவத்க்க
யா, ேம ம் அதனால் ேதவனின் ஆைகையப் பிரநி
த்  வப் பத் தம் யா. ேதவன் அவராகேவ ெசய்  ம்
ரிைய க்க க்க அவர் தம ெசாந் த ஆைகத் ட்
டத்ல் ெசய் ய விம் ம் ரிைய ஆம் , அ ெபரிய அளவி
லான ஆைகடன் ெதாடர் ைடய. மஷனால் ெசய் ய ப்
பம் ரிையயான அவர்களின் தனிப் பட் ட அபவத்ைத
வழங் வைத உள் ளடக்யதாம் . இதற்  ன் னர் ெசன் றவர்
களால் நடந் தைதம் தாண் ஒ ய அபவ வையக்
கண்டவம் , பரித்த ஆவியானவரின் வகாட் தன் ழ்
தங் கள் சேகாதர சேகாதரிகக் வகாட் வம் இல் அடங்
ம் . இந்த ஜனங் கள் வழங் வ அவர்களின் தனிப் பட் ட அ
பவம் அல் ல ஆன் ¡க ஜனங் களின் ஆன் ¡க எத்  க் க ள்
ஆயைவேய ஆம் . இந்த ஜனங் கள் பரித்த ஆவியானவரால்
பயன் பத் த ப் பட் டா ம் , அவர்க ள் ெசய் ம் ரிையயான
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ஆறாயிரம் ஆண் காலத் ட் டத்  ல் ஆைகயின் ெபரிய
ரிையக் த் ெதாடர்ப ில் லாத ஆம் . அவர்கள் ெவமேன,
ஜனங் கைள பரித் த ஆவியானவரின் நீ ேராட் டத்  ல் வந
டத் த , பரித் த ஆவியானவரால் ெவவ் ேவ  காலங் களில்
எப் பப் பட் டவர்கள் . அவர்கள் ெசய் ய க் ய ெசயல் பாகள்
வைடம் வைர அல் ல அவர்களின் விதங் கள் வ
ைடம் வைர அைதச் ெசய் வார்கள் . அவர்கள் ெசய் ம் ரிைய
ேதவ க் ஒ ெபாத் த மானப் பாைதைய உவாக்வ 
அல் ல யில் ேதவைடய ஆைகயில் ஒ ப் பிட் ட
அம் சத்ைதத் ெதாடர்வ  மட் ேம ஆம் . ேதவைடய ஆ
ைகயின் ெபரிய ரிையைய இவர்களால் தங் கக்ேளேய
ெசய் ய இயலா, அல் ல ய பாைதகைளத் றக் க ம்
யா, ேம ம் அவர்க ளில் எவம் ந் ைதய கத் ைதச்
ேசர்ந்த ேதவைடய எல் லா ரிையகைளம் ஒ க்க்
ெகாண் வரம் யா. ஆைகயால் , அவர்கள் ெசய்  ம்
ரிைய, ஷ்க்கப் பட் ட வன் ெசய் ம் ஒ ெசயல் பாட்
ைடப் பிரநித்  வப் பத்  றேத அன்  ேதவன் ெசய்  ம்
ஊயத்ைதப் பிரநித்  வப் பத்த யா. ஏெனன் றால் ,
அவர்க ள் ெசய் ம் ரிைய, ேதவனால் ெசய் யப் பவைதப்
ேபான் ற இல் ைல. ஒ ய கத்ைதத் ெதாடங் வதற்கான
ரிைய ேதவனின் இடத்ல் உள் ள மஷனால் ெசய் யக்ய
ஒன்றல் ல. ேதவைனத் தவிர ேவ எவரா ம் இைதச் ெசய் ய
யா. மஷனால் ெசய் யப் பம் அைனத்க் ரிையகம்
ஒ ஷ் க் க ப் பட் ட வனாக தன கடைமையச் ெசய் வ
ைதக் ெகாண்க்ன்றன, ேம ம் அவன் பரித்த ஆவியான
வரால் அைசக் க ப் பம் ேபா அல் ல ெதளிபத் த ப் பம்
ேபா ெசய் ய ப் பன் றன. இந் த ஜனங் கள் வழங் ம் வ
காட் தல் , க்க க்க மஷக் அன்றாட விதத்ல்
நைடைறயின் பாைதையக் காண் பிப் பைதம் , ேதவனின்
விப் பத்ற் இணங் க அவன் எவ் வா ெசயல் பட ேவண்ம்
என் பைதம் ெகாண்ள் ள. மஷனின் ரிைய ேதவனின்
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ஆைகைய உள் ளடக்  யம் இல் ைல, ஆவியானவரின் ரி
ையையப் பிரநித் வப் பத் வம் இல் ைல. உதாரணமாக,
விட் னஸ் Â மற்  ம் வாட் சே
் மன் நீ ஆேயாரின் ரிையகள்
தைலைம தாங் வ  மட் ேம. ய பாைதேயா அல் ல
பைழய பாைதேயா, ேவதாகமத்ல் ¡தள் ள ெகாள் ைகயின்
அப் ப ைடயில் அந் த க் ரிைய ன்ைவக்க ப் ப ட் ட . உள் Æர்
ேதவாலயத்ைத ¡ட்ெடப் ப ேதா அல் ல உள் Æர் ேதவாலயத்
ைதக் கட் ெயப் வேதா, எவாக இந் த ா ம் ேதவாலயங்
கைள நிவேத அவர்களின் ரிையயாக இந்த . இேய
வா ம் அவைடய அப் ேபாஸ் தலர்களா ம் க் க ப் படாத
ரிையைய அல் ல ைபயின் கத்  ல் ேம ம் வளர்ச ்
யைடயாத ரிையையேய அவர்க ள் ெசய் தார்க ள் . இேய
தம் ைடய காலக் க ட் ட ரிையயில் அவக் ப் பின் வம்
தைலைறயினைரக் ேகட் க்ெகாண்ட விஷயங் களான க்கா
தல் , ஞானஸ் நானம் ெபதல் , அப் பம் பிட்  தல் அல் ல
ராட் ைசரசம் பதல் ஆயவற் ைறேய அவர்கள் தங் கள
ரிையயில் ெசய் தார்கள் . அவர்களின் ரிைய, ேவதாகமத்ைதக்
கைடப் பிப் பம் , ேவதாகமத் ள் பாைதகைளத் ேதவ
மாம் என் றலாம் . அவர்கள் எந் த விதமான ய ன்
ேனற் ற ங் கைளம் ெசய் யவில் ைல. ஆைகயால் , அவர்க ளின்
ரிையயில் ேவதாகமத்  ள் ய பாைதைளக் கண் பி
த் த ைதம் , றந் த மற்  ம் கம் யதார்த் த மான நைட
ைறகைளம் மட் ேம காண ம் . ஆனால் ேதவனின்
தற் ேபாைதய த் த த்ைத அவர்க ளின் ரிையயில் கண் டய
யா, ேம ம் கைடக் காலத் ல் ேதவன் ெசய் ய த் ட்
டட் ள் ள ய ரிையையம் கண்டய இயலா. ஏெனன்
றால் , அவர்கள் நடந்  வந்த பாைத இன் ம் பைழயதாகேவ
இந் த —ப் பித் த ம் இல் ைல, ன்ேனற் ற ம் இல் ைல.
ஜனங் கள் மனந்  ம் பி தங் கள பாவங் கைள ஒப் க்ெகாள்
ம் ப அவர்கைளக் ேகட்  ம் நைடைறைய கைடப் பிக்
கம் , கைடவைர சத் க்ெகாள் பவன் இரட் க்கப் பவான்
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என்ம் மற்ம் ஆேண ெபண்ணின் தைலவன் என் ம் ெசால்
லப் பவைதக் கைடப் பிக்கம் , மைனவி தன் கணவக்க்
ழ் ப் பய ேவண்ம் என் ம் , ேம ம் சேகாதரிகள் பிரசங் க்க
யா, ஆனால் ழ் ப் பய ேவண்ம் என் ற பாரம் பரியக்
கத்ைதக் கைடப் பிக் க ேவண்ம் என் ம் ெதரியப் பத் த
இேய  ைவயில் அைறயப் பட் ட உண்ைமைய அவர்கள்
ெதாடர்ந்  பற்  க் ெகாண் ந் த னர். இத் த ைகய தைலைம
ெதாடர்ந்  கைடப் பிக் க ப் பட் ந் த ால் , பரித்த ஆவியான
வரால் ஒேபாம் ய ரிையகைளச் ெசய் க் க ேவா,
ஜனங் கைள விைறகளிந்  விவித்க்கேவா, அல் ல
அவர்கைள தந்ரம் மற்ம் அழன் ராஜ் யத்ற் வநடத்ச்
ெசன்க் கேவா ந் க் க ா. ஆைகயால் , கத்ைத மாற்
ம் ரிையயின் இந் த க் கட் டத்  ல் ேதவன் தாேம ரிைய
ெசய் யம் , ேபசம் ேவண்ம் ; இல் ைலெயனில் எந் த மஷ
ம் அவக்  ப் பலாக அவ் வா ெசய் ய யா. இ 
வைர, இந் த நீ ேராட் டத்  க் ெவளிேய பரித் த ஆவியான
வரின் அைனத் க் ரிையகம் நித்தப் பட் ள் ளன, ேம ம்
பரித் த ஆவியானவரால் பயன் பத் த ப் பட் டவர்க ள் சப் த்
தன்ைமகைள இழந் விட் க்றார்கள் . ஆைகயால் , பரித்த
ஆவியானவர் பயன்பத்ம் ஜனங் களின் ரிையயான ேதவன்
ெசய் த ரிையையப் ேபாலல் லாமல் இப் பதால் , அவர்களின்
அைடயாளங் கம் அவர்கள் சார்பாக அவர்கள் ெசயல் பத்ம்
விஷயங் கம் ேவபட் டைவயாக இக்ன் றன. ஏெனன் றால் ,
பரித்த ஆவியானவர் ெசய் ய விம் ம் ரிைய ேவபட் ட ,
இந்த விஷயத்ல் ஒேர மாரியாகக் ரிைய ெசய் பவர்கக்
ெவவ் ேவ  அைடயாளங் கம் அந் தஸ் கம் வழங் கப் ப
ன்றன. பரித்த ஆவியானவர் பயன்பத் ம் ஜனங் கள் ல
ய ரிையகைளம் ெசய் ய லாம் , ேம ம் ந்ைதய கத்
ல் ெசய் ய ப் பட் ட ல ரிையகைள அகற் ற ம் ெசய் ய லாம் ,
ஆனால் அவர்கள் ெசய் வ  ய கத்  ல் ேதவனின் மன
நிைலையம் த் த த்ைதம் ெவளிப் பத் த யா. அவர்
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கள் ந்ைதய கத்ன் ரிையைய ஒக்க மட் ேம ரிையச்
ெசய்  ன் றனர், ேதவனின் மனநிைலைய ேநரயாகப் பிர
நித் வப் பத் ம் ேநாக்கத்ற்கான ய ரிையகைளச் ெசய்
வதற் க ாக அல் ல. இவ் வா, அவர்க ள் எத் த ைன காலாவ
யான நைடைறகைள ஒத்த ா ம் அல் ல எத்தைன ய
நைடைறகைள அகப் பத்  னா ம் , அவர்க ள் இன் ன
ம் மஷைனம் , ஷ் க் க ப் பட் ட வன் கைளம் தான்
பிரநித்  வப் பத்  றார்க ள் . எவ் வாறாயி ம் , ேதவேன
தம ரிையையச் ெசய்  ம் ேபா, பைழய கத்ன் நைட
ைறகள் ஒக் க ப் பவைத அவர் ெவளிப் பைடயாக அவிப்
பல் ைல அல் ல ய கத்ன் ெதாடக் க த்ைத ேநரயாக
அவிப் பல் ைல. அவர் தம ரிையயில் ேநர்ைமயாகம் ,
ேநரயாகம் இக்றார். தாம் ெசய் ய விம் ம் ரிையையச்
ெசய் வல் அவர் ேநர்ைமயானவர்; அதாவ, அவர் ெகாண்
வந்த ரிையைய அவர் ேநரயாக ெவளிப் பத் றார், அந்
தக் ரிையைய வக்கத்ல் எப் பச் ெசய் ய விம் பினாேரா
அப் பேயெசய் றார், அவைடய இப் ைபம் மனநிைலைய
ம் ெவளிப் பத்  றார். மஷன் அைதப் பார்க் ம் ேபா,
அவைடய மனநிைலம் அவைடய ரிையம் கடந் த
காலங் களிந்  ேவபட் டதாக இக்ன் றன. இப் பிம் ,
ேதவனின் கண்ேணாட் டத்ல் , இ அவைடய ரிையயின்
ெதாடர்ச 
் ம் , வளர்ச 
் மாக மட் ேம இக்  ற. ேதவன்
ரிைய ெசய் ம் ேபா, அவர் தம வார்தை
் தைய ெவளிப் ப
த்  , ய ரிையைய ேநரயாகக் ெகாண் வறார்.
இதற் ேநர்மாறாக, மஷன் ரிைய ெசய் ம் ேபா, அந்தக்
ரிைய, விவாதம் மற்ம் கற்றல் ¤லமாகச் ெசய் யப் பற,
அல் ல மற் ற வர்களின் ரிையகளில் நிவப் பட் ட அவின்
விரிவாக் க ம் மற்  ம் நைடைறைய ைறப் பத் வதாக
இக்ற. அதாவ, மஷன் ெசய் த ரிையயின் சாராம் சம்
ஒ நிவப் பட் ட ஒங் ைகப் பின்பற்வம் , “பைழய பாைத
களில் ய காலணிகைளக் ெகாண்  நடப் ப ம் ,” ஆம் .
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இதன் ெபாள் என் னெவன் றால் , ஜனங் கள் நடந் ெசன் ற
பரித்த ஆவியானவர் பயன் பத்ய பாைத ட ேதவனால்
ெதாடங் கப் பட் டன் ¡ கட் டப் பட் ள் ள என் ப தான் .
எனேவ, எல் லாவற் ைறம் பரித்  ப் பார்க் ம் ேபா, ம
ஷன் இன்ம் மஷனாகேவ இக்றான் , ேதவன் இன்ம்
ேதவனாகேவ இக்றார்.
ஈசாக் ஆபிரகாக்ப் பிறந்தைதப் ேபாலேவ, ேயாவாம்
வாக்  த் த த்  னால் பிறந் த ான் . அவன் இேயக்  வைய
ஆயத்த ப் பத்னான் , அகக் ரிையகள் ெசய் த ான் , ஆனால்
அவன் ேதவன் அல் ல. மாறாக, அவன் ¥ர்கக
் தரிகளில் ஒவ
னாக இந்தான், ஏெனன் றால் அவன் இேயக்காக வைய
மட் ேம ஆயத்தப் பத்னான் . அவைடய ரிையம் கச்
றப் பாக இந்த , அவன் ஆயத்தப் பத்ய பின் னேர இேய
அகாரப் ர்வ மாகத் தன ரிையையத் ெதாடங் னார். க்
யமாக, அவன் ெவ மேன இேயக் க ாக உைழத் த ான் ,
ேம ம் அவன் ெசய் த ரிைய இேயவின் ரிையக் ஊயம்
ெசய் வ தாகம் இந் த . அவன் வைய ஆயத் த ப் பத்  ய
பிறேக, இேய தம ரிையையத் ெதாடங் னார், அந் த க்
ரிைய யதாகம் , அக உயாகம் மற்ம் விரிவாகம்
இந் த . அந் த க் ரிையயின் ஆரம் பப் பைய மட் ேம
ேயாவான் ெசய் த ான் ; ய ரிையயின் ெபம் ப இேய
வால் ெசய்யப் பட் ட. ேயாவாம் ய ரிையையச் ெசய்தான்,
ஆனால் அவன் ஒ ய கத்ைத அகப் பத்யவன் அல் ல.
ேயாவான் வாக்த்தத்தத்னால் பிறந்தவன், அவைடய ெபயர்
ேதவதனால் வழங் கப் பட் ட . அந் த ேநரத்ல் , லர் அவ
ைடய தகப் பன் சகரியாவின் ெபயைரச் ©ட் ட விம் பினர்,
ஆனால் அவன தாயார், “இந்தக் ழந்ைத அந்தப் ெபயரால்
அைழக்கப் பட மாட் டான் . அவைன ேயாவான் என்  அைழக்க
ேவண்ம் ,” என் னாள் . இ எல் லாம் பரித்த ஆவியா
னவரின் கட் டைளப் ப நிகழ் ந் த . பரித்த ஆவியானவரின்
கட் டைளப் பேய இேயக்ம் ெபயர் ©ட் டப் பட் ட , அவர்
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பரித் த ஆவியானவரிடந்  பிறந் த ார், ேம ம் பரித் த
ஆவியானவரால் அவக் வாக் த் த த் த ம் அளிக் க ப் பட் ட.
இேய, ேதவன் , ஸ் மற் ம் மஷமாரனாக இந்தார்.
ேயாவானின் ரிையம் கச் றந்ததாக இந்த , ஆனால்
அவன் ஏன் ேதவன் என்  அைழக் க ப் படவில் ைல? இேய
ெசய் த ரிையக் ம் ேயாவான் ெசய் த ரிையக் ம் என் ன
வித்யாசம் ? ேயாவான், இேயக் வைய ஆயத்தப் பத்
னான் என் பதான் ஒேர காரணமா? அல் ல இ ேதவனால்
ன்னேர ¥ர்மானிக்கப் பட் டதா? ேயாவான் , “மனந்ம் ங் கள் ,
பரேலாகராஜ் யம் ச¡பித்க்ற,” என் ம் னான் , அவன்
பரேலாகராஜ் யத்ன் விேசஷத்ைதம் பிரசங் த்தான் , ஆனா
ம் அவ ைடய ரிைய ேம ம் வளர்ச 
் யைடயவில் ைல,
ெவமேன ஒ ெதாடக் க மாக மட்  ேம அைமந் த . இதற் 
ேநர்மாறாக, இேய ஒ ய கத்ைத அகப் பத்னார்,
அேதேபால் பைழய கத் ைத க்  க் ெகாண் வந் த ார்,
ேம ம் பைழய ஏற் ப ாட் ன் நியாயப் பிரமாணத்ைதம் அவர்
நிைறேவற் னார். அவர் ெசய் த ரிைய ேயாவான் ெசய் தைத
விடப் ெபரியதாக இந் த , ேம ம் சகல மஷைரம் ¡ட்
பதற்காக அவர் வந்தார்—ரிையயின் அந்தக் கட் டத்ைத நிைற
ேவற்  னார். ஆனால் ேயாவாைனப் ெபாத் த வைர, அவன்
ெவமேன பாைதைய மட்  ேம ஆயத் த ப் பத்  னான் . அவ
ைடய ரிைய றப் பானதாக இந் த ா ம் , அேநக வார்த்
ைதகள் ெகாண்டதாக இந்தா ம் , அவைன ஏராளமான ஷர்
கள் பின்பற் னார்கள் என் றா ம் , அவைடய ரிைய ம
ஷக் ஒ ய ெதாடக் க த்ைதத் தவைதத் தவிர ேவ
எம் ெசய் யவில் ைல. மஷன் ஒேபாம் அவனிடந் 
வைனேயா, வையேயா, ஆழமான சத்யங் கைளேயா ெபற
வில் ைல, ேம ம் ேதவனின் த்தத்ைதப் பற்ய ரிதைலம்
அவனிடந்  ம ஷன் ெபறவில் ைல. ேயாவான் ஒ
றந் த ¥ர்க்க தரி (எயா), அவன் இேயவின் ரிையக் ப்
ய தளத்ைதத் றந்  , ேதர்நெ
் தக் க ப் பட் டவர்கைள ஆயத்
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தப் பத்னான்; அவன் ைபயின் கத்ன் ன் ேனாயாக
இந் த ான். இத் தைகய விஷயங் கைள அவர்களின் சாதாரண
மஷத் ேதாற் ற ங் கைளக் கவனிப் பதன் ¤லம் ெவ மேன
அய யா. ேயாவாம் கம் கணிசமான ரிையையச்
ெசய் த தால் , ேம ம் பரித்த ஆவியானவரால் வாக் த்த த்த ம்
ெசய் யப் பட் டதால் , மற்  ம் அவ ைடய ரிைய பரித் த
ஆவியானவரால் உப் பத்தப் பட் டதால் இைவ அைனத் ம்
ெபாத் த மாக இந் தன. இ அவ் வா இப் பதால் , அவர்
கள் ெசய் ம் ரிையயின் ¤லம் தான் ஒவன் அந்தந்த அைட
யாளங் கைள ேவபத்ப் பார்க்க ம் , ஏெனன் றால் ஒ
மஷனின் சாராம் சத்ைத அவன ெவளிப் ற ேதாற்றத்ைதக்
கண் ெசால் ல எந்த வம் இல் ைல, அல் ல பரித்த ஆவி
யானவரின் சாட்யம் என்ன என்பைத மஷன் அம் வம்
இல் ைல. ேயாவானால் ெசய் யப் பட் ட ரிையம் , இேயவால்
ெசய் யப் பட் ட ரிையம் ேவபட் டைவ, அைவ ெவவ் ேவ
இயல் கைளக் ெகாண்ந்தன. இந்ேத ேயாவான் ேதவனா
இல் ைலயா என் பைத ஒவன் ¥ர்ம ானிக் க ம் . இேய
வின் ரிையயான ஆரம் பிக் க , ெதாடர மற்  ம் க் க்
ெகாண்வந்  நிைறேவற்வதாக இந்த . இந்த நடவக்ைக
கள் ஒவ் ெவான்ைறம் ேதவன் ேமற் ெகாண்டார், அேதசமயம்
ேயாவானின் ரிைய ஒ ெதாடக்கத்ைதத் தவிர ேவேறமாக
இக்கவில் ைல. ஆரம் பத்ல் , இேய விேசஷத்ைதப் பரப் பி,
மனந் ம் த க்கான வையப் பிரசங் த்தார், பின்னர் ம
ஷைன ஞானஸ்நானம் ெசய் யம் , ேநாற்றவர்கைளக் ணப்
பத்தம் , பிசாகைள விரட் டம் ெசய் தார். இயில் , அவர்
மஷலத்ைத பாவத்ந்  ¡ட் , கம் வதற்மான
தம ரிையைய நிைற ெசய் தார். அவர் எல் லா இடங் கக்
ம் ெசன், மஷரிடம் பிரசங் த்  , பரேலாகராஜ் யத்  ன்
விேசஷத் ைதப் பரப் பினார். இந் த விஷயத்  ல் அவம்
ேயாவாம் ஒேர மாரியாக இந்தார்கள் , வித்யாசம் என்ன
ெவன்றால் , இேய ஒ ய கத்ைத அகப் பத்னார்,
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ேம ம் ைபயின் கத்ைத மஷனிடம் ெகாண் வந்தார்.
ைபயின் கத்ல் மஷன் எைதக் கைடப் பிக்க ேவண்ம் ,
மஷன் பின் பற் ற ேவண் ய வ ஆயவற் ைறப் பற்  ய
வார்தை
் த அவைடய வாயிந்  வந்த , இயில் , அவர்
¡ட் பின் ரிையைய த்தார். ேயாவானால் இந்தக் ரிையைய
ஒேபாம் ெசய் க்க யா. ஆகேவ, ேதவனின் ரிைய
ையச் ெசய் தவர் இேயதான், அவேர ேதவனாகம் மற்  ம்
ேதவைன ேநரயாகப் பிரநித் வப் பத் பவராகம் இக்
றார். வாக்  த் த த் த த்  னால் பிறந் த வர்க ள் , ஆவியானவரால்
பிறந்தவர்கள் , பரித்த ஆவியானவரால் ஆதரிக்கப் பபவர்கள்
மற்ம் ய பாைதகைளத் றப் பவர்கள் என இவர்கள் அைன
வேம ேதவன் தான் என்  மஷனின் கத் க் க ள்  
ன் றன. இந் த ப் பத் த வின் ப, ேயாவாம் ேதவனாக
இப் பான், ேமாேச, ஆபிரகாம் , தாவீ…, அவர்கள் அைனவம்
ேதவனாக இப் பார்கள் . இ ஒ ைமயான நைகச்ைவ
அல் லவா?
இேய தம ஊயத்ைதச் ெசய் வ தற்  ன் , அவம்
பரித்த ஆவியானவர் ெசய் த எல் லாவற் ற்  ம் ஏற் ப ெசயல்
பட் ட ஒ சாதாரண மஷனாக மட்  ேம இந் த ார். அந் த
ேநரத்  ல் அவர் தம ெசாந் த அைடயாளத் ைத அந்  ந்
தாரா என் பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , ேதவனிடந்  வந்த
அைனத்ற் ம் அவர் ழ் பந்தார். அவர ஊயம் ெதாடங்
கப் பவதற்  ன்  பரித் த ஆவியானவர் தம அைடயா
ளத் ைத ெவளிப் பத் த வில் ைல. அவர் தம் ைடய ஊயத்
ைதத் ெதாடங் ய பின் னர்த ான் அவர் அந் த விகைளம்
அந் த நியாயப் பிரமாணங் கைளம் ஒத்த ார், ேம ம் அவர
வார்தை
் தகள் ஊக் க ம் , அகாரம் மற்  ம் வல் லைம ெபற் ற
பின்ேப அவர் அகாரப் ர்வமாக தம ஊயத்ைதச் ெசய் யத்
ெதாடங் னார். அவர் தம் ைடய ஊயத்ைதத் ெதாடங் ய
பின்னேர ய கத்ைதக் ெகாண்வவதற்கான அவைடய
ரிைய ெதாடங் ய. இதற் ன்னர், பரித்த ஆவியானவர் 29
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ஆண்களாக இேயவிற்ள் மைறந்ந்தார், அந்த ேநரத்ல்
அவர் ஒ மஷைன மட்  ேம பிரநித்  வப் பத்னார்,
ேம ம் ேதவனின் அைடயாளம் இல் லாம ம் இந்தார். ேதவ
னின் ரிைய இேயவின் ஊயத்ைதச் ெசய் வ ந் ம் ,
அதைன ெசயல் பத்  வந்  ம் ெதாடங் ய. மஷன்
தம் ைமப் பற் எவ் வள அந்க்றான் என் பைதப் ெபாட்
பத்த ாமல் , அவர் தம உள் ளார்ந் த ட் டத் ன் ப ரிைய
ெசய் தார். அவர் ெசய் த ரிைய ேதவனின் ேநரப் பிரநித்
வமாம் . அந் த ேநரத்  ல் , இேய தம் ைமச் ற்  ள் ளவர்
களிடம் , “என்ைன யார் என்  நீ ங் கள் ³ர்க ள் ?” என் 
ேகட் ட ார். அதற்  அவர்கள் , “நீ ர் தான் ¥ர்க்க தரிகளில் கப்
ெபரியவர், எங் கைடய றந் த மத்  வர்,” என்  பலளித்
தார்கள் . ேம ம் லர், “நீ ர்தான் எங் கள பிரதான ஆசாரியர்,”
என் பலளித்தார்கள் . எல் லா வைகயான பல் கம் வழங்
கப் பட் டன, லர் அவர் ேயாவான் என் ம் , அவர் எயா என்
ம் ெசான்னார்க ள் . பின்னர் இேய ேமான் ேப விடம்
ம் பி, “என்ைன யார் என் நீ றாய் ?” என் ேகட் டார்.
அதற்  ப் ேப, “நீ ர் வள் ள ேதவைடய மாரனாய
ஸ்.” என்  பலளித்தான். அப் ேபாந் , அவர் ேதவன்
என்பைத ஜனங் கள் அந் த ார்கள் . அவைடய அைடயாளம்
ெதரியவந்தேபா, அைத தல் அந்தவன் ேபதான் , அ
அவ ைடய வாயிந்ேத ேபசப் பட் ட. பின்னர் இேய,
“நீ ெசான்ன மாம் சத்  னா ம் இரத் த த்  னா ம் ெவளிப் ப
த் த ப் படவில் ைல, மாறாக என் பிதாவினால் ெவளிப் பத்
தப் பட் ட ,” என்  னார். அவைடய ஞானஸ் நானத்ைதத்
ெதாடர்ந்  , மற் ற வர்கள் இைத அந் ந் த ா ம் இல் லாவிட்
டா ம் , அவர் ெசய் த ரிையகள் ேதவனின் சார்பாகேவ ெசய்
யப் பட் டன. அவர் தம அைடயாளத்ைத ெவளிப் பத்த வர
வில் ைல, தம ரிையையச் ெசய் வ தற் க ாகேவ வந் ந் த ார்.
ேப அைதப் பற்ப் ேபய பிறதான் அவைடய அைட
யாளம் ெவளிப் பைடயாக அயப் பட் ட . அவர் தான் ேதவன்
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என் பைத நீ அந்  ந் த ா ம் அயாவிட் டா ம் , சரியான
ேநரம் வந் தடன் , அவர் தம ரிையையத் ெதாடங் னார்.
நீ அைத அந்  ந் த ா ம் அயாவிட் டா ம் , அவர் ன் 
ேபாலேவ தம ரிையகைளச் ெசயல் பத் னார். நீ அைத
மத்த ா ம் , அவர் தனக் ரிையகைளச் ெசய் வ ார், ெசய் ய
ேவண்ய ேநரத்ல் அைதச் ெசய் வார். அவர் மஷன் அவர
மாம் சத்ைத அந்  ெகாள் வதற் க ாக வரவில் ைல, மாறாக ம
ஷன் அவைடய ரிையையப் ெபவதற் க ாகம் , தம் ைட
யக் ரிையையச் ெசய் வ தற் க ாகம் தம் ைடய ஊயத்ைதச்
ெசய் வதற் க ாகம் தான் வந் த ார். இந் த நாக் க ான ரிைய
யின் கட் டம் ேதவனின் ரிையதான் என்பைத நீ கண்ணரத்
தவவிட் டால் , அதற்  க் காரணம் உனக்  ப் பார்ைவ இல்
லாததான். ஆனா ம் , ரிையயின் இந் த க் கட் டத்ைத உன்
னால் மக்க யா; நீ அைதக் கண்ணரத் தவய பரி
த்த ஆவியானவர் ெசயல் படவில் ைல என் பைதேயா அல் ல
அவைடய ரிைய தவறான என் பைதேயா நி´பிக்கவில் ைல.
ேவதாகமத்ல் இக் ம் இேயவின் ரிையகைளம் நிகழ்
காலக் ரிையகைளம் சரிபார்த் , அக்ம் ரண்பாட்
ைடக் ெகாண் ரிையயின் இந்தக் கட் டத்ைத மப் பவர்கம்
உள் ளனர். இ டர்களின் ெசயல் அல் லவா? ேவதாகமத்ல்
ப ெசய் யப் பட் ள் ள விஷயங் கள் ைறவானைவ; அவற்றால்
ேதவனின் ரிையைய ைமயாகப் பிரநித்  வப் பத்த
யா. நான்  விேசஷங் களி ம் ±ற்  க் ம் ைறவான
அகாரங் கேள உள் ளன, அவற்ல் இேய அத் மரத்ைத சபிப்
ப , ேப  ¤ன்  ைற கர்த் த ைர மதத் த , இேய
 ைவயில் அைறயப் பட்  உயிர்தெ
் தந் த ைதத் ெதாடர்ந் 
ஷர்கக் காட் யளித்த , உபவாசத்ைதப் பற் ேபாத்த ,
ெஜபத்ைதப் பற்  ேபாத்த , விவாகரத்  பற்  ேபாத்த ,
இேயவின் பிறப்  மற்ம் பரம் பைர, இேய தம ஷர்கைள
நியத்த  மற்  ம் பல என இேபான் ற வைரயக்க ப் பட் ட
நிகழ் கள் மட் ேம எதப் பட் ள் ளன. இப் பி ம் , ம
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ஷன் அவற்ைறப் ெபாக்ஷங் களாக மப் பிறான் , இன் ைறய
ரிையகைள அவற்  ற் க்  எராக ஒப் பிறான் . இேய
தம் விதத்ல் ெசய் த எல் லாக் ரிையகம் இவ் வளதான்
என் அவர்கள் விவாக்றார்கள் , ஏேதா ேதவன் இைத மட்
ேம ெசய் ய வல் லவர், அதற் ேமல் எம் ெசய் ய யா
தவர் என்பைதப் ேபால. இ அபத்தமான இல் ைலயா?
இேய யில் இந் த காலம் ப் பத்  ¤ன்றைர ஆண்
கள் , அதாவ அவர் யில் ப் பத்  ¤ன் றைர ஆண்
கள் வாழ் ந் த ார். இந் த க் காலத்ல் ¤ன்றைர ஆண்கள் மட்
ேம அவைடய ஊயத்ைதச் ெசய் ய ெசலவிடப் பட் டன;
¡தள் ள காலம் அவர் ஒ சாதாரண மஷ விதத் ைத
வித்தார். ஆரம் பத்ல் , அவர் ெஜப ஆலயத்ல் நடக்ம் ஊ
யங் களில் கலந் ெகாண்டார், அங் ேக அவர் ஆசாரியர்கள் ேவத
வசனங் கைள விளக்  க் வைதம் மற் ற வர்க ளின் பிரசங்
கங் கைளம் ேகட் ட ார். அவர் ேவதாகமத்ைதப் பற் ய அக
அைவப் ெபற்றார்: அவர் அத்தைகய அடன் பிறக்கவில் ைல,
வாத்தல் மற்ம் ேகட் பதன் ¤லம் மட் ேம அைதப் ெபற்றார்.
அவர் பன்னிெரண்டாவ வயல் ெஜப ஆலயத்ல் இந் த
ஆரியர்க ளிடம் ேகள் விகைளக் ேகட் டார் என்  ேவதாகமத்
ல் ெதளிவாகப் ப ெசய் ய ப் பட் ள் ள: பண்ைடய ¥ர்க்க
தரிகளின் ¥ர்க்கதரிசனங் கள் என் ெனன்ன? ேமாேசயின் நியா
யப் பிரமாணங் கள் என் ெனன் ன? பைழய ஏற் ப ா என் றால்
என்ன? ஆலயத்ல் ஆசாரிய உைடயில் ேதவக் ஊயம்
ெசய் ம் மஷன் யார்? … என அவர் பல ேகள் விகைளக்
ேகட் ட ார், ஏெனன் றால் அவக் அேவா ரிதேலா இக்க
வில் ைல. அவர் பரித்த ஆவியானவரால் கத்த ரிக்க ப் பட் ட ா
ம் , அவர் ற் ம் ஒ சாதாரண மஷனாகேவ பிறந்தார்;
அவரிடம் ல றப் ப் பண்கள் இந்தேபா ம் , அவர் இன்
ம் ஒ சாதாரண மஷனாகேவ இந்தார். அவர ஞானம் ,
அவர அந் தஸ்  மற்  ம் வயக் ஏற் ப ெதாடர்ந்  வளர்ந்
த, ேம ம் அவர் ஒ சாதாரண மஷைடய விதத்ன்
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கட் டங் கைளக் கடந்  ெசன் றார். ஜனங் களின் கற் ப ைனயில் ,
இேய ழந் ைதப் பவத் ைதம் , இளைமப் பவத் ைதம்
அ பவித் த ல் ைல; அவர் பிறந் த டேனேய ஒ ப் ப 
வய மஷனின் விதத்ைத விக்கத் ெதாடங் னார், அவ
ைடய ரிைய ந்த ம் அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் டார்.
அவர் ஒ சாதாரண மஷைடய விதத்  ன் கட் டங் க
ைளக் கடந்  ெசல் லவில் ைல; அவர் மற்றவர்கடன் ேசர்ந் 
க் க வில் ைல அல் ல மற் ற வர்க டன் ெதாடர் ெகாள் ள
வில் ைல, ேம ம் அவைரக் காண்ப ஜனங் கக் எளிதான
விஷயமாக இக்கவில் ைல. அவர் அேநகமாக த்தப் பிரம் ைம
பித்தவர், அவைரப் பார்த்தவர்கைள அவர் பயத்  வார்,
ஏெனன்றால் அவர் ேதவனாக இந்தார். மாம் சத்ல் வம் ேதவன்
நிச்ச யமாக ஒ சாதாரண மஷைனப் ேபால வித் க் க
மாட் ட ார் என்  ஜனங் கள் விவாக் றார்கள் ; அவர் பரித்
தமானவர் என்பதால் , அவர் பல் லக்காம ம் அல் ல கத்
ைதக் கவாம ம் ட அவர் ய் ைமயானவராக இப் பார்
என்  அவர்கள் விவாக் றார்கள் . இைவ ற்  ம் ம
ஷனின் கத் க்கள் அல் லவா? ஒ மஷனாக இேயவின்
விதத்ைதப் பற் ேவதாகமம் எைதம் பம் ெசய் யவில் ைல,
அவைடய ரிையகைள மட் ேம ப ெசய் ந்த , ஆனா
ம் இ அவக் சாதாரண மஷத்தன் ைம இக்கவில் ைல
என் பைதம் அல் ல ப் ப வயற்  ன் னர் அவர் ஒ
சாதாரண மஷ விதத்ைத வித் க் கவில் ைல என் பைத
ம் நி´பிக்கவில் ைல. அவர் தன 29 வயல் அகாரப் ர்வ
மாக தன ரிையகைளத் ெதாடங் னார், ஆனால் அந்த வய
ற்  ன் னர் ஒ மஷனாக இந் த அவைடய 
விதத்ைதம் உன் னால் றந்தள் ள யா. ேவதாகமம் அந்
தக் ப் பிட் டக் காலத்ைத அதன் பகளிந்  தவிர்தத
் ;
இ ஒ சாதாரண மஷனாக அவர் வித்ந் த விதம்
தான் , அவைடய ெதய் வீகக் ரிையகளின் காலம் அல் ல என்
பதால் , அைத எத ேவண் ய அவயம் இக் க வில் ைல.
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இேயவின் ஞானஸ்நானத்ற்  ன் , பரித்த ஆவியானவர்
ேநரயாகக் ரிைய ெசய் ய வில் ைல, ஆனால் இேய தம் 
ைடய ஊயத்ைதச் ெசய் யவிந் த நாள் வைர அவைர ஒ
சாதாரண மஷனாகேவ அவர விதத்  ல் பராமரித் த ார்
பரித்த ஆவியானவர். அவர் மாம் சமாய ேதவனாக இந் த
ேபா ம் , ஒ சாதாரண மஷைனப் ேபாலேவ ர்ச
் ய
ைடம் ெசயல் ைறைய அவர் ேமற்ெகாண்டார். அந்த ர்ச ்
க் க ான ெசயல் ைற ேவதாகமத்ந்  தவிர்க் க ப் பட் ட .
அ மஷனின் விதத்ல் வளர்ச
் க் ப் ெபரிய உதவிைய
வழங் க யாததால் தவிர்க் க ப் பட் ட . அவைடய ஞானஸ்
நானத்ற் ந்ைதய காலம் ஒ மைறக்கப் பட் ட காலமாம் ,
அல் அவர் எந்தவித அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம்
ெசய் யவில் ைல. இேயவின் ஞானஸ்நானத்ற் ப் பிறதான்
அவர் மஷலத்ற்கான ¡ட் பின் அைனத் க் ரிையகைள
ம் ெதாடங் னார், அந்தக் ரிையகள் ஏராளமானவற் ைறம்
மற் ம் ைபம் ெகாண்டதாகம் , சத்யம் , அன்  மற் ம்
கைண நிைறந்த ரிையகளாகம் இந்தன. இந்தக் ரிைய
களின் ஆரம் பேம ைபயின் கத்ன் ெதாடக்க மாக இந்
த; அந்தக் காரணத்ற்காக, அ எதப் பட்  தற்ேபா வைர
பயன்பத்தப் பட்  வற. அ ைபயின் கத்ன் பாைத
ையம்  ைவயின் பாைதையம் இைணத் , ைபயின்
கத்ல் இப் பவர்கக் ஒ பாைதையத் றந்  அைனவ
க்ம் பலனளிப் பதாக இந்த . மஷனால் எதப் பட் டப்
பகளிந்  அ ெவளிவந் த ா ம் , எல் லாேம உண்ைம
தான், ஆனா ம் இங் ேகம் அங் ேகம் ய பிைழகள் காணப்
பன்றன. அப் பயிந் ம் , இந்தப் பகள் ெபாய் யானைவ
என்  ற யா. பெசய் ய ப் பட் ட விஷயங் கள் ற் 
ம் உண்ைமயானைவ, அவற்ைற எவல் மட் ேம ஜனங்
கள் பிைழகள் ெசய் த ார்கள் . இேய சாதாரண மற்  ம் இயல்
பான மஷலத் ல் ஒவராக இந்  ந் த ால் , அவர் எவ்
வா அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் ெசய் ய வல் ல
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வராக இந்க்க ம் என்  லர் ேகட் றார்கள் . இேய
அபவித்த நாற்ப  நாட் கள் ேசாதைனயான அற்தத்ற்கான
அயாம் , இதைன ஒ சாதாரண மஷனால் அைடந்
க் க இயலா. அவைடய நாற் ப  நாட் கள் ேசாதைன
யான பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயின் தன்ைமயில்
இந்த ; அப் பயானால் , அவரிடம் ெதய் வீகத்தன் ைம ெகாஞ்
சம் இல் ைல என்  எப் பச் ெசால் ல ம் ? அக
ைளம் அசயங் கைளம் ெசய் வதற் க ான அவர றன் ,
அவர் ஒ ஆழமான மஷன் , சாதாரண மஷன் அல் ல
என்பைத நி´பிக் கவில் ைல; பரித்த ஆவியானவர் அவைரப்
ேபான் ற ஒ சாதாரண மஷனில் ரிைய ெசய் த ார், அத
னால் அவக் அற்தங் கைளச் ெசய் வதற்ம் இன் ம் ெபரி
யக் ரிையகைளச் ெசய் வதற்ம் அ சாத்யமான. இேய
தம் ைடய ஊயத்ைத ெசய் வ தற்  ன், அல் ல ேவதா
கமம் ெசால் வ  ேபால் , பரித் த ஆவியானவர் இேய ¡
இறங் வதற்  ன், இேய ஒ சாதாரண மஷனாகேவ
இந்தார், எந்த வைகயி ம் இயற் ைகக் அப் பாற் பட் டவராக
இக் க வில் ைல. பரித் த ஆவியானவர் அவர்¡  இறங் ய
ேபா, அதாவ, அவர் தம் ைடய ஊயத்ன் ெசயல் பாட்
ைடத் ெதாடங் யேபா, அவர் இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் டவ
ராக மாயிந் த ார். இவ் வாறாக, மாம் சமாய ேதவனிடம்
சாதாரண மஷத்தன் ைம இல் ைல என் மஷன் விவா
க்றான்; ேம ம் , மாம் சமாய ேதவக் ெதய் வீகத்தன் ைம
மட்  ேம இக்ற, மஷத்தன் ைம இல் ைல என்  அவன்
தவறாக நிைனக்றான் . நிச்சயமாக, ேதவன் தன ரிையையச்
ெசய் ய க் வம் ேபா, எல் லா மஷம் ெதய் வீக நிகழ்
கைளப் பார்க்  றார்க ள் . அவர்க ள் கண்களால் பார்ப் ப ம் ,
அவர்கள் ெசவிகளால் ேகட் ப ம் என அைனத்ம் இயற்ைகக்
அப் பாற்பட் டைவயாக இக்ன் றன, ஏெனன் றால் அவைடய
ரிையகம் அவைடய வார்தை
் தகம் அவர்களால் ரிந்
ெகாள் ள யாதைவயாக இக்  ன் றன. பரேலாத்  ற்  ச்
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ெசாந்தமான ஏேதம் ஒன்  க்க் ெகாண்வரப் பட் டால் ,
அ இயற்ைகக் அப் பாற்பட் டேத தவிர ேவ எவாக இக்க
ம் ? பரேலாகராஜ் யத்  ன் மைறெபாட் கள் க்  க்
ெகாண்வரப் ப ம் ேபா, கம் அசயமான மற்  ம் த்
சாத்தனமான மைறெபாட் கள் , மஷனால் ரிந்  ெகாள்
ளயாத மற்  ம் அந் ெகாள் ள யாத மைறெபாட்
கள் —அைவ அைனத்  ம் இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் டைவ அல்
லவா? இப் பிம் , அைவ எவ் வள இயற் ைகக் அப் பாற்
பட் டதாக இந் த ா ம் , அைனத் ம் அவைடய சாதாரண
மஷத் த ன்ைமயினால் ேமற் ெகாள் ளப் பன் றன என்  நீ
ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . மாம் சமாய ேதவன் மஷத்
தன் ைமையக் ெகாண் க்  றார்; இல் ைலெயன் றால் , அவர்
மாம் சமாய ேதவனாக இந்  க் க மாட் டார். இேய தம்
காலத்ல் பல அற்தங் கைளச் ெசய் தார். அக்கால இஸ்ரேவலர்
கண் ட இயற் ைகக்  அப் பாற் ப ட் ட விஷயங் கள் ; அவர்க ள்
ேதவ தர்க ைளம் தர்க ைளம் கண் டார்க ள் , அவர்க ள்
ேயேகாவாவின் ரைலக் ேகட் டார்கள் . இைவ அைனத்ம் இயற்
ைகக் அப் பாற்பட் டைவ அல் லவா? நிச்சயமாக, இயற்ைகக்
அப் பாற் ப ட் ட விஷயங் களால் மஷைன ஏமாற்  ம் ல
ெபால் லாத ஆவிகம் இன்  உள் ளன; அ  பரித் த ஆவி
யானவரால் தற்ேபா ெசய் யப் படாத ரிையயின் ¤லம் ம
ஷைன ஏமாற்ம் அவர்களின் பங் களிப் ைபத் தவிர ேவல் ைல.
அேநகர் அற்  தங் கைளச் ெசய் றார்க ள் , ேநாற் ற வர்க ைளக்
ணமாக் றார்க ள் மற்  ம் பிசாக் க ைள விரட்  றார்க ள் ;
இைவ ெபால் லாத ஆவிகளின் ரிையேய தவிர ேவல் ைல,
ஏெனன் றால் பரித் த ஆவியானவர் இனிேமல் இேபான் ற
ரிையகைளச் ெசய் ய மாட் டார், ேம ம் பரித் த ஆவியான
வரின் ரிையகைள அன் ந்  பின் பற் ய அைனவேம
உண்ைமயில் ெபால் லாத ஆவிகள் தான் . அந் த ேநரத்ல் இஸ்
ரேவல் ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட அைனத் க் ரிையகம் இயற்
ைகக் அப் பாற் ப ட் ட ரிையகளாக இந் த ன, இப் பிம்
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பரித்த ஆவியானவர் இப் ேபா அப் ப ெசயல் பவல் ைல,
ேம ம் இப் ேபா ெசய் யப் பம் அேபான் ற எந்தக் ரிைய
ம் சாத்தானின் ேபாத்ேதாற் றம் , மாேவடம் அவன
ெதாந்தரவாகம் தான் இக்ன்றன. ஆனால் இயற்ைகக் அப்
பாற்பட் ட அைனத் ம் ெபால் லாத ஆவிகளிடந்  வற
என் உன்னால் ெசால் ல யா—இ ேதவைடய ரி
ையயின் கத்ைதப் ெபாத் த . மாம் சமாய ேதவன் இன்
ைறய நாளில் ெசய் த ரிையையக் கவனிங் கள் : அதன் எந் த
அம் சம் இயற் ைகக் அப் பாற் பட் டதாக இல் ைல? அவைடய
வார்தை
் தகள் உன் னால் அந் ெகாள் ளம் ரிந் ெகாள் ளம்
யாதைவ, ேம ம் அவர் ெசய் ம் ரிையைய எந்த மஷ
ம் ெசய் ய யா. அவர் ரிந் ெகாள் வைத மஷனால்
ரிந்ெகாள் ள யா, ேம ம் அவைடய அைவப் ெபாத்
தவைர, அ எங் ந்  வற என்  மஷக்த் ெதரி
யா. லர், “உம் ைமப் ேபாலேவ நாம் இயல் பானவன் ,
ஆனால் நீ ர் அந்தைத நான் அயாத எப் ப? உம் ைமவிட
எனக் வயம் அபவம் அகம் , ஆனா ம் நான் அயா
தைத நீ ர் எப் ப அந்க்³ர்?” ஏன்  லர் ேகட் றார்கள் .
இைவ அைனத் ம் , மஷைனப் ெபாத்தவைர, மஷனால்
அைடய வ இல் லாத ஒன் . பின் னர், “இஸ் ரேவல் ேமற்
ெகாள் ளப் பட் ட ரிையையப் பற் யாக்ம் ெதரியா, ேவதா
கமத்  ன் விளக் க ைரயாளர்க ளால் ட எந் த விளக் க ம்
அளிக் க யா; உமக் மட்  ம் எப் பத் ெதரிம் ?” என்
ேகட் பவர்க ம் இக்  றார்க ள் . இைவ அைனத் ம் இயற்
ைகக் அப் பாற் ப ட் டைவ அல் லவா? அவக் அசயங் கள்
ெசய் த அபவம் இல் ைல, ஆனா ம் அவர் அைனத்ைதம்
அவார்; அவர் க எளிதாகச் சத்யத்ைதப் ேபறார், அைத
ெவளிப் பத் றார். இ இயற்ைகக் அப் பாற்பட் டதல் லவா?
மாம் சத் த ால் ெசய் யக்  யைத ¡வதாகேவ அவைடய
ரிைய எப் ேபாம் இக்  ற. மாம் சத் த ாலான சரீ ரத் ைதக்
ெகாண் ட எந் த ெவா மஷனின் ந் த ைனயா ம் அைத
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அைடயயா, ேம ம் அதனால் மஷனின் மனைத
நியாயப் பத்தம் யா. அவர் ஒேபாம் ேவதாகமத்ைத
வாத் த ல் ைல என் றா ம் , இஸ் ரேவல் ேதவனின் ரி
ையைய அவர் ரிந்  ெகாள் றார். அவர் ேபம் ேபா 
யின் ¡ நின் றா ம் , அவர் ¤ன் றாவ  வானத்  ன் மைற
ெபாட் கைளப் பற்  ேய ேபறார். மஷன் இந் த வார்த்
ைதகைளப் பக்ம் ேபா, இந்த உணர் அவைன ெவல் ம் :
“இ ¤ன் றாவ வானத்ன் ெமா அல் லவா?” இைவ அைனத்
ம் ஒ சாதாரண மஷன் அைடயக்  யைத விட அக
மானைவ அல் லவா? அந்த ேநரத்ல் , இேய நாற்ப  நாட் கள்
உபவாசம் இந் தேபா, அ இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் டதாக
இக்கவில் ைலயா? நாற்ப  நாட்கள் உபவாசம் இப் ப  எல் லா
சந் த ர்ப் பங் களி ம் இயற் ைகக்  அப் பாற் ப ட் ட தான் , அ 
ெபால் லாத ஆவிகளின் ெசயல் என் நீ ெசான் னால் , நீ இேய
ைவக் கண்ப் பதாக இல் ைலயா? அவைடய ஊயத்ைதச்
ெசய் வதற் ன் , இேய ஒ சாதாரண மஷைனப் ேபால
இந் த ார். அவம் பள் ளிக் ச் ெசன் றார்; ேவ எப் ப அவ
ரால் பக்கம் எதம் கற்க்ெகாண்க்க ம் ? ேதவன்
மாம் சத்ல் வந் தேபா, ஆவியானவர் மாம் சத்ற் ள் மைறந்
ந் த ார். ஆயிம் ட, ஒ சாதாரண மஷனாக இந் த
தால் , அவர் தம் ைம வளர்ச
் மற்ம் ர்ச
் ஆய ெசயல் 
ைறக் உட் பத்த ேவண்ய அவயமாக இந்த , ேம ம் ,
அவைடய அவாற்றல் றன் ர்ச
் யைடம் வைர, அவர்
விஷயங் கைள அந் ெகாள் ம் வைர, அவர் ஒ சாதாரண
மஷனாகத்தான் கதப் பட் டார். அவைடய மஷத்தன் ைம
ர்ச 
் யைடந் த பின் னர்த ான் அவரால் அவைடய ஊ
யத்ைதச் ெசய் ய ந்த . அவைடய சாதாரண மஷத்தன்
ைமயான இன் ம் ர்ச 
் யைடயாத நிைலயி ம் , அவ
ைடய பத்த  நிைலயில் லாமல் இக் ம் ேபாம் எப் ப
அவரால் அவைடய ஊயத்ைதச் ெசய் க்க ம் ? ஆ 
அல் ல ஏ வயல் அவைடய ஊயத்ைத அவர் ெசய் வார்
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என்  நிச்ச யமாக எர்ப ார்த்க்க யா! ேதவன் தன்
தல் மாம் சத்  ல் வந் த ேபா அவர் ஏன் ெவளிப் பைட
யாகத் தம் ைம ெவளிப் பத் த வில் ைல? ஏெனன் றால் , அவ
ைடய மாம் சத்ன் மஷத்தன் ைமயான இன் ம் ர்ச 
்
யைடயாமல் இந் த ; அவைடய மாம் சத்ன் அவாற் ற ல்
ெசயல் ைறகள் , அேத ேபால் , இந் த மாம் சத்  ன் சாதாரண
மஷத் தன்ைம ஆயைவ ைமயாக அவர்வ சம் இக் க
வில் ைல. இந் த க் காரணத்  ற் க ாக, அவர் சாதாரண மஷத்
தன்ைமையம் ஒ சாதாரண மஷனின் ெபா அைவம்
ெகாண்க்க ேவண்ம் என் ப அத்யாவயத் ேதைவயாக
இந்த —அவர் தன ரிையையத் ெதாடங் வதற்  ன் ,
மாம் சத்ல் அவைடய ரிையையச் ெசய் ய அவர் ேபாமான
அள றன்கைளக் ெகாண்ந்தார். அவர் இந்தக் ரிையக்ச்
சமமான ஒவராக இல் லாந்  ந் த ால் , அவர் ெதாடர்ந் 
வளர்ந்  ர்ச 
் யைடவ அவயமாக இந் க் ம் . ஏ
அல் ல எட்  வயல் இேய தம ரிையையத் ெதாடங்
யிந்தால் , மஷன் அவைர ஒ அசயமாகக் கயிக்க
மாட் டான் அல் லவா? சகல ஜனங் கம் அவைர ஒ ழந்ைத
யாக நிைனத்ப் பார்கள் அல் லவா? அவர் ெபாத்தமானவர்
தான் என்பைத யார் விவாத்ப் பார்கள் ? பின் னால் இக்
ம் ேமைடைய விட உயரம் ைறந்த ஏ அல் ல எட்  வய
ைடய ஒ ழந்ைத—அவர் பிரசங் க்கத் தைடயவராக
இந்  ப் பாரா? அவர சாதாரண மஷத் தன் ைம ர்ச ்
யைடவதற்  ன் , அவர் ரிைய ெசய் யத் தயற் ற வ
ராக இந் த ார். இ வைர ர்ச 
் யைடயாத அவர ம
ஷத்தன்ைமையப் ெபாத்தவைர, ரிையயின் ஒ பைய
ெவமேன அைடயயாததாக இந் த . மாம் சத்ல் ேதவ
ைடய ஆவியானவரின் ரிைய அதன் ெசாந் த க் ெகாள் ைக
களால் நிர்வ க்க ப் பற. அவர் சாதாரண மஷத்தன்ைம
டன் இந்தால் தான் , அவர் ரிையைய ேமற்ெகாண், பிதா
வின் ெபாப் ைப ஏற் க ம் . அப் ேபாதான் அவர் தம
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ரிையையத் ெதாடங் க ம் . இேய தம ழந்ைதப் ப
வத் ல் இக் ம் ேபா, பண்ைடய காலங் களில் நிகழ் ந் தவற்
ைறப் பற் அவரால் எைதம் ரிந் ெகாள் ள யவில் ைல,
ேம ம் ெஜப ஆலயத்  ல் இந் த ஆசாரியர்க ைளக் ேகட் ட
ந் த தன் ¤லேம அவர் ரிந்  ெகாண்டார். அவர் ேபசக் கற்
க்ெகாண் டடேனேய அவர் தம ரிையையத் ெதாடங் 
யிந்தால் , அவர் தவ ெசய் யாமல் இப் ப  எப் ப சாத்ய
மாக இந் க் ம் ? ேதவனால் எவ் வா தவறாக வநடத்த
ம் ? ஆைகயால் , அவர் ரிைய ெசய் ய ந் த பின் னர்
தான் அவர் தன ரிையையத் ெதாடங் னார்; ரிைய ெசய் யத்
ேதைவயான விஷயங் கைளப் ெபற்ற பின் னேர அவர் ரிைய
ெசய் ய த் ெதாடங் னார். 29 வயல் , இேய கம் ர்ச ்
யைடந்தவராக இந்தார், அவர் ெசய்ய ேவண்ய ரிையைய
ேமற் ெகாள் ள அவைடய மஷத் த ன் ைம ேபாமானதாக
இந் த . அதன் பின்னர்த ான் ேதவனின் ஆவியானவர் அ
காரப் ர்வமாக அவரிடத்ல் ரிைய ெசய் யத் ெதாடங் னார்.
அந்த ேநரத்ல் , ேயாவான் இேயக்கான பாைதையத் றப்
பதற்காக ஏ ஆண்களாகத் தயாராக்ெகாண் இந்தான் ,
ேம ம் அவன ரிைய ந் தடன், அவன் ைறயில் தள்
ளப் பட் ட ான். பின் னர் அந் த ச் ைம க் க க் க இேய
வின் ¡ விந் த . அவைடய மஷத்தன் ைம ர்ச 
் ய
ைடயாத ேநரத்  ல் , அவர் இளம் பவத்  ல் ·ைழந்  ந் த
ேநரத் ல் , இன்ம் பல விஷயங் கள் அவக் ப் ரிந்  ராத
காலத்ல் , அதாவ அவர் 21 அல் ல 22 வயல் இந்தக் ரி
ையைய ேமற்ெகாண்ந்தால் , அவரால் கட் ப் பாட் ைட எக்க
யாமல் ேபாயிக்ம் . அந்த ேநரத்ல் , இேய தம் ைடய
ரிையையத் ெதாடங் வதற்  ன் ேப ேயாவான் தன ரி
ையையச் ெசய் ந் த ான், அந் த ேநரத்  ல் அவர் ஏற் க னேவ
நத்தர வயல் இந்தார். அந்த வயல் , அவர் ெசய் ய ேவண்
ய ரிையைய ேமற் ெகாள் ள அவர சாதாரண மஷத்
தன்ைம ேபாமானதாக இந் த . இப் ேபா, மாம் சமாய
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ேதவக் ம் சாதாரண மஷத்தன் ைம இக் ற, உங் களி
ைடேய இக்  ம் வயதானவர்க டன் ஒப் பிைகயில் இ
ர்ச 
் யைடயாத ேபா ம் , அவைடய ரிையைய ேமற்
ெகாள் ள இந் த மஷத் த ன்ைம ேபாமானதாக இக்  ற.
இன் ைறய ரிையையச் ற்ள் ள ©ழ் நிைலகள் இேயவின்
காலத்ல் இந்த  ேபால் இல் ைல. இேய ஏன் பன் னிரண்
அப் ேபாஸ்தலர்கைளத் ேதர்நெ
் தத்தார்? அவைடய ரிையக்
ஆதரவாகம் , அதடன் ஒத்  ப் ேபாகம் தான் ேதர்நெ
் தத்
தார். ஒறம் , அந் த த் தணத்  ல் அவைடய ரிையக்
அத் தளம் அைமப் பதற் க ாகம் , மறம் பின் வம் நாட் க
ளில் அவைடய ரிையகக் அத்தளம் அைமப் பதற் க ா
கம் தான் ேதர்நெ
் தத் த ார். அந் த ேநரத்  ல் ெசயல் பத்  ய
ரிையக் இணங் க, பன் னிரண் அப் ேபாஸ்தலர்கைளத் ேதர்ந்
ெதப் ப  இேயவின் த் த மாக இந் த , அ  ேதவனின்
த்தமாக இந்த . பன் னிரண் அப் ேபாஸ்தலர்கைளத் ேதர்ந்
ெதத் , எல் லா இடங் களி ம் பிரசங் க்க அவர்கைள வந
டத்த ேவண்ம் என்  அவர் விவாத்தார். ஆனால் இன் 
உங் களிைடேய இ ேதைவயில் ைல! மாம் சமாய ேதவன் மாம்
சத்ல் ரிைய ெசய்  ம் ேபா, பல ெகாள் ைககம் , மஷ
க் ெவமேன ரியாத பல விஷயங் கம் உள் ளன; ம
ஷன் ேதவைன அந்  ெகாள் ள அல் ல ேதவனிடம் அகப்
பயான ேகாரிக்ைககைள ைவக் க தன ெசாந் த க் கத்  க்
கைளத் ெதாடர்ந்  பயன் பத்  றான். ஆயிம் ட, இன்
வைர, அேநகர் தங் கள் அ தங் கள் ெசாந் த க் கத்  க் க
ளால் மட் ேம ஆனைவ என் பைத அந்க்கவில் ைல. ேதவன்
மாம் சமாய கம் அல் ல இடம் எவாக இந்தா ம் , மாம்
சத்ல் அவர் ெசய் ம் ரிையக்கான ெகாள் ைககள் மாறாமல்
இக்  ன்றன. அவரால் மாம் சமாக மாற யாமல் , அவ
ைடய ரிையயில் மாம் சத்ைத ¡ற யா; அவரால் மாம்
சமாக மாற யாமல் , மாம் சத்  ன் சாதாரண மஷத் தன்
ைமைய ைவத் க் ரிைய ெசய் ய யா. இல் ைலெயனில் ,
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மாம் சமாய ேதவனின் க்யத்வம் ஒன்ல் லாமல் கைரந்
விம் , ேம ம் வார்தை
் த மாம் சமாக மாம் என்ப ற்
 ம் அர்தத
் மற்றதாவிம் . ேம ம் , பரேலாகத் ள் ள பிதா
க் மட் ேம (ஆவியானவர்) மாம் சமாய ேதவைனப் பற்த்
ெதரிம் , ேவ யாம் , மாம் சத் ற் ேகா அல் ல பரேலாகத்
தர்க க்ேகா ட ெதரியா. இ  இவ் வாறாக இக்  ம்
ேபா, மாம் சத்  ல் ேதவனின் ரிைய கம் சாதாரணமா
னதாக இக்ற, ேம ம் வார்தை
் த உண்ைமயில் மாம் சமா
விட் ட  என்பைத நி´பிக்கச் றந்ததாக இக்ற, மற் ம்
மாம் சம் என்ப ஒ சாதாரண மற்  ம் இயல் பான மஷன்
என் ெபாளாற.
லர், “ஏன் ேதவன் மட்  ேம கத்ைதத் ெதாடங் ைவக்க
ேவண் ம் ? ஒ ஷ் யால் அவக்  ப் பலாக அைதச்
ெசய் ய யாதா?” என்  ஆச்சரியப் படலாம் . ஒ ய கத்
ைதத் ெதாடங் ம் ெவளிப் பைடயான ேநாக்கத்ற்காக ேதவன்
மாம் சமாறார் என்பைத நீ ங் கள் அைனவம் அவீரக
் ள் . நிச்ச
யமாக, அவர் ஒ ய கத்ைதத் ெதாடங் ம் ேபா, அேத
ேநரத்  ல் அவர் ந்ைதய கத்ைத த்  ப் பார். ேதவன்
ஆம் அந் தமாக இக்றார்; அவேர தம ரிையையச்
ெசயல் பாட் ல் அைமத் க்ெகாள் வதால் , அவர் தான் ந்ைதய
கத்ைத த்  ைவக் க ேவண்ம் . சாத்த ாைன அவர் ேதாற்
கத்த தற்  ம் , உலைக அவர் ெஜயங் ெகாண்டதற்  ம் அேவ
சான். ஒவ் ெவா ைறம் அவர் மஷரிைடேய ரிைய
ெசய் ம் ேபா, அ  ஒ ய த் த த்  ன் ெதாடக் க மாக
இக்ற. ய ரிையயின் ஆரம் பம் இல் லாவிட் டால் , இயற்
ைகயாகேவ பைழய ரிையக்   எம் இக் க ா.
பைழய ரிையக்  எம் இல் லாதேபா, சாத்த ா
டனான த் த ம் இன்ம் க்  வரவில் ைல என் பதற் 
இேவ சான்றாக இக்ற. ேதவன் அவராகேவ வந்  ம
ஷரிைடேய ய ரிையகைளச் ெசய் தால் மட் ேம, மஷ
னால் சாத்தானின் ராஜ் யத்ந்  ற் ம் விபட்  ஒ
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ய விதத்ைதம் ய ெதாடக் க த்ைதம் ெபற ம் .
இல் ைலெயனில் , மஷன் என் ெறன்ம் ைமயிேலேய வித்
ப் பான், என் ெறன்ம் சாத் த ானின் பைழய அகாரத்  ன்
ழ் தான் வித்  ப் பான் . ேதவன் வநடத்  ம் ஒவ் ெவா
கத் ம் , மஷனின் ஒ ப விவிக்கப் பற, இத
னால் ம ஷன் ேதவனின் ரிையடன் ய கத் ைத
ேநாக் ன்ேனறான் . ேதவனின் ெஜயம் என் ப அவைரப்
பின் பற்  பவர்க க்  க் ைடத் த ெஜயம் என்  ெபாள் .
ஷ்க்கப் பட் ட மஷலத்ன் இனமான கத்ைத 
க்க் ெகாண்வந்ததாக ற்றம் சாட் டப் பட் டால் , அ ம
ஷனின் அல் ல சாத் த ானின் கண் ேணாட் டத்  ல் , ேதவைன
எர்ப் ப அல் ல காட் க்ெகாப் ப ேபாலாம் , ேதவக்
க் ழ் ப் பவதாக இக் க ா, ேம ம் மஷனின் ரிைய
சாத் த ாக் ஒ கவியாக மாம் . ேதவனால் ெதாடங் கப்
பட் ட ஒ கத்ல் மஷன் ேதவக் க் ழ் ப் பந்  அவ
ைரப் பின் பற்  னால் மட் ேம சாத் த ான் ைமயாக நம்
வான் , ஏெனன் றால் அேவ ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வனின்
கடைமயாம் . ஆைகயால் , நீ ங் கள் பின் பற்றம் ழ் ப் பயம்
ேவண் ம் என்  நான் ெசால் ேறன் , உங் களிடம் இந் 
அதற்ேமல் எம் ேதைவயில் ைல. இதான் ஒவ் ெவாவம்
தன கடைமையச் ெசய் வ  மற்ம் ஒவ் ெவாவம் அந்தந்த
ெசயல் பாட் ைடச் ெசய் வ  என் பதன் அர்த் த மாம் . ேதவன்
தன ெசாந் த க் ரிையையச் ெசய்  றார், அதற்  ப் பலாக
மஷன் அைதச் ெசய் ய ேவண் ய அவயம் இல் ைல,
ஷ்க்கப் பட் ட மஷரின் ரிையயில் அவர் பங் ேகற் ப ம்
இல் ைல. மஷன் தன் கடைமையச் ெசய் றான் , ேதவனின்
ரிையயில் அவன் பங் ேகற்பல் ைல. இேவ ழ் ப்பதல் , மற்
ம் சாத்தானின் ேதால் விக்கான சான். ேதவன் ய கத்ைதத்
ெதாடங் யபின், அவர் இனி மஷலத்ன் மத்யில் ரிைய
ெசய் ய வரப் ேபாவல் ைல. அப் ேபாதான் , மஷன் தன
கடைமையச் ெசய் வ தற்  ம் , ஷ் க் க ப் பட் ட ஒ வ க்
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கான தன ரிையையச் ெசய் வ தற்  ம் அகாரப் ர்வ மாகப்
ய கத்  ற்  ள் ·ைழறான் . ேதவன் ரிைய ெசய் ம்
ெகாள் ைககள் இைவதான், இவற் ைற யாம் ¡றக்டா. இவ்
வாறாக ரிைய ெசய் வ  மட் ேம விேவகமானம் , நியா
யமானம் ஆம் . ேதவனின் ரிைய ேதவனால் தான் ெசய்
யப் பட ேவண் ம் . அவர்த ான் தம ரிையையச் ெசயல்
பாட் ல் அைமக்  றார், அவேர அவைடய ரிையைய
நிைற ெசய் றார். அவர்த ான் ரிையையத் ட் ட றார்,
அைத நிர்வ ப் பவம் அவேர, அதற்  ம் ேமலாக, அவர்த ான்
ரிையைய பலனைடயம் ைவக்றார். ேவதாகமத்ல் றப்
பட் ள் ளப, “நான் ஆம் அந்தமாயிக்ேறன்; விைதப்
பவம் நாேன, அவைட ெசய் பவம் நாேன.” ேதவைடய
ஆைகயின் ரிையகள் அைனத் ம் ேதவனாேல ெசய் யப் ப
ன்றன. ஆறாயிரம் ஆண்கால ஆைகத் ட் டத்ன் ராஜா
அவர்; அவக்  ப் பலாக எவரா ம் அவைடய ரிைய
ையச் ெசய் ய யா, அவைடய ரிையைய யாரா ம்
விற்  க் ெகாண்வரம் யா, ஏெனன் றால் எல் லா
வற்ைறம் தம் ைகயில் ைவத்ப் பவர் அவேர. உலைக ஷ்
த்த அவர், உலகம் வைதம் அவைடய ெவளிச்சத்ல்
வித்  க் க வநடத் வார், ேம ம் அவர்  கத் ைத
நிைறம் ெசய் வார், இதன் ¤லம் அவைடய  ட் டம்
பலைனக் ெகாண்வம் !

மாம் சமாயதன் மைறெபா ள் (2)
அந் த க் காலகட் டத்ல் இேய »ேதயாவில் ரிைய ெசய்
தேபா, அவர் அைத ெவளிப் பைடயாகச் ெசய் த ார், ஆனால்
இப் ேபா, நான் உங் களிைடேய ரகயமாகக் ரிைய ெசய் 
ேறன், ரகயமாகப் ேபேறன் . அவிவாகக் இைதப்
பற்  எம் ெதரியா. உங் களிைடேயயான என ரிைய,
என் ைன அயாதவர்கக் த் ெதரியா. இந் த வார்தை
் தகள் ,
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இந் த ட் ைசகள் மற்  ம் நியாயத்¥ ர்ப் கள் ஆயவற் ைற நீ ங்
கள் மட்  ேம அவீரக
் ள் , மற் ற வர்கள் அயார். இந் த க் ரி
ையகள் அைனத் ம் உங் கக் மத்யில் ேமற்ெகாள் ளப் பட் 
உங் கக்  மட் ேம ெவளிப் பத் த ப் பன் றன; அவிவா
களில் எவக் ம் இ ெதரியா, ஏெனன் றால் அதற் க ான
ேநரம் இன்ம் வரவில் ைல. இங் ள் ள இந் த ஜனங் கள் ட்
ைசகைள அபவித் த பின் பரிரணமாக் க ப் பம் நிைலயில்
இக்  ன் றனர், ஆனால் ெவளியில் இப் பவர்க க்  இ 
எம் ெதரியா. இந் த க் ரிைய அவர்களிடந்  மைறக்
கப் பட் ள் ள! அவர்க க்  மாம் சமாய ேதவன் தம் ைம
ெவளிக்க ாட் வல் ைல, ஆனால் இந் த ப் பிரவாகத்ல் இப்
பவர்கக் அவர் ெவளிப் பைடயாக இக்றார் என்  ெசால்
லலாம் . ேதவனிடத்ல் சகலம் ெவளிப் பைடயாக இந் த ா
ம் , சகலம் ெவளிப் பத்தப் பட் ந்தா ம் , சகலம் வி
விக் க ப் பட் ந் த ா ம் , இ அவைர விவாப் பவர்கக்
மட் ேம சத்யமாக இக்ற; ¡தள் ளவர்கைளப் ெபாத்
தவைர, அவிவாகைளப் ெபாத்தவைர, எம் ெதரியப்
பத்தப் படவில் ைல. உங் கக்ைடயில் மற் ம் னாவில் தற்
ேபா ெசய் ய ப் பட் வம் ரிையகள் அவர்க க்  த் ெதரி
யாமல் இக்க, அவர்களிடந்  மைறக்கப் பட் ள் ளன. இந்தக்
ரிையைய அவர்கள் அந்  ந் த ால் , அவர்கள் ெசய் வ ெதல்
லாம் அைதக் கண்ப் பம் , அைதத் ன் த் த க் உட் ப
த்  வேம ஆம் . அவர்கள் அைத விவாக் க மாட் டார்
கள் . கம் பின்தங் ய இடமான வப் பான ெபரிய வ சர்ப்
பத்  ன் ேதசத்  ல் ரிைய ெசய் வ  எளிதான காரியமல் ல.
இந்தக் ரிைய ெவளிப் பைடயாகச் ெசய் யப் பமானால் , இைதத்
ெதாடர்ந்  ெசய் வ  சாத்  யமற் ற தாவிம் . இந் த க் கட் டக்
ரிையைய இந் த இடத்  ல் ெவ மேன ெசய் ய யா.
இந் த க் ரிைய ெவளிப் பைடயாக ேமற் ெகாள் ளப் பட ேவண்
மானால் , அவர்கள் அைத எவ் வா ன் ேனாக் ச் ெசல் ல
அ மப் பர்? இ ரிையைய இன் ம் ெபரிய ஆபத்  ல்
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க்க ைவக்காதா? இந்தக் ரிைய மைறக்கப் படாமல் , இேய
வின் காலத் ல் அவர் ேநாற் ற வர்கைள அற்  தமாகக் ண
மாக், ேபய் கைள விரட் யத்த  ேபாலத் தற்ேபாம் நிகழ் ந்
ந் த ால் , இந் த க் ரிைய ெவ காலத்ற்  ன்ேப பிசா
களால் “பிக் க ப் ” பட் க் க ாதா? ேதவன் இக் றார் என்
பைத அவர்களால் ெபாத்  க்ெகாண்க் க மா? ம
ஷக் ப் பிரசங் ப் பதற்  ம் , ெசாற் ெபா ஆற்  வதற்  ம்
நான் இப் ேபா ெஜப ஆலயங் கக்ள் ·ைழந் த ால் , நான்
ெவ காலத்ற்  ன் ேப ண்களாப் ேபாயிக் க மாட்
ேடனா? இ நடந்ந்தால் , என ரிைய எவ் வா ெதாடர்ந் 
ேமற்ெகாள் ளப் பட் க்ம் ? எந்த அைடயாளங் கம் அசயங்
கம் ெவளிப் பைடயாக ெவளிப் பவல் ைல என் பதற் க ான
காரணம் அவற் ைற மைறப் பதற் க ாகத்த ான் . எனேவ, அவிவா
கக்  , என ரிையையக் காணேவா, அயேவா, கண்
பிக்கேவா யா. ைபயின் கத்ல் இேய ெசய் த
ைதப் ேபாலேவ ரிையயின் இந் த க் கட் டம் ெசய் யப் பட
ேவண் ம் என் றால் , அ  இப் ேபா இப் பைதப் ேபாலச்
ராக இந்க்க யா. எனேவ, இவ் வயில் ரகயமாகக்
ரிைய ெசய் வ  உங் கக்  ம் , ரிையக்  ம் ெமாத் த மாகப்
பயனளிக்  ம் . யில் ேதவனின் ரிைய நிைறவைடம்
ேபா, அதாவ, இந்த ரகயக் ரிைய நிைறவைடம் ேபா,
ரிையயின் இந் த க் கட் டம் ெவளியரங் கமாக ெவளிப் பத்
தப் பம் . னாவில் ெஜயங் ெகாண்டவர்களின்  ஒன்  இப்
பைத அைனவம் அவார்க ள் ; ேதவன் னாவில் மாம் சமா
யிக்றார் என் பைதம் , அவைடய ரிைய க் வந்
விட் ட என் பைதம் அைனவம் அந் ெகாள் வார்க ள் .
அப் ேபாதான் அ  மஷன் ¡ விம் : னா ஏன் இன்
ம் தன வீழ் ச் ையேயா அல் ல தகர்ந் ேபாதைலேயா
ெவளிக் க ாட் டவில் ைல? ேதவன் தம ரிையைய னாவில்
தனிப் பட் ட ைறயில் ேமற்ெகாண் வறார், ேம ம் ஒ 
வினைர ெஜயங் ெகாண்டவர்களாகப் பரிரணமாக்யிக்றார்.
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மாம் சமாய ேதவன் , தனிப் பட் ட ைறயில் தம ரிைய
ையச் ெசய் ம் ேபா அவைரப் பின் ெதாடம் ஜனங் களில் ஒ
பயினக் மட்  ேம அவர் தம் ைம ெவளிப் பத்  றார்,
சகல வன்கக் ம் தம் ைம ெவளிப் ப த்  வல் ைல. அவர்
தம ரிையயின் ஒ கட் டத்ைத நிைற ெசய் வதற்காக மட்
ேம மாம் சமாக மானார், மஷனிடம் தம் ைடய உ
வத்ைதக் காண்பிப் பதற் க ாக மாறவில் ைல. இப் பிம் , அவ
ைடய ரிையைய அவேர ெசய் ய ேவண்ம் , ஆகேவ அவர்
மாம் சத்ல் அவ் வா ெசய் வ  அவயமாம் . இந்தக் ரிைய
நிைறவைடந் த ம் , அவர் மஷ உலகத் ந்  ப் றப் பட்
ச் ெசல் வார்; வரவிக்  ம் ரிையயின் வயில் க்ேக
நின்ேவாம் என்ற பயத்தால் அவர் மஷரிைடேய நீ ண்ட
காலம் தங் யிக் க மாட் டார். அவைடய நீ ள் ள மனநி
ைலையம் , அவைடய எல் லா ரிையகைளம் மட்  ேம
ெபந்ரளான ஜனங் கக் அவர் ெவளிப் பத்றார்; அவர்
இரண் ைற மாம் சமாக வந் தேபா இந் த உவங் கைள
ெவளிப் பத்  வல் ைல, ஏெனன் றால் ேதவனின் உவத்ைத
அவைடய மனநிைலயால் மட்  ேம காட் ட ம் , அைத
அவைடய மாம் சமாய உவத்தால் மாற்ற யா. அவ
ைடய மாம் சத்ன் உவம் , அவர் மாம் சத்ல் ெசயல் பவதால்
அவைரப் பின் பற்  ம் ஒ ப் பிட் ட எண்ணிக்ைகயிலான
ஜனங் கங் கக்  மட் ேம காட் டப் பற. இதனால் தான்
இப் ேபா ேமற்ெகாள் ளப் பம் ரிையகள் இரகயமாகச் ெசய்
யப் பன்றன. அேதேபால் , இேய தம் ைடய ரிையையச்
ெசய் தேபா அவர் »தர்க க்  மட் ேம தம் ைம காட் க்
ெகாண்டார், ேவ எந் த நாட் ற்  ம் பரங் கமாகத் தம் ைமக்
காட் டவில் ைல. இவ் வா, அவர் தம ரிையைய த்த
டன் , இங் ேகேய தங் விடாமல் உடனயாக மஷ உலகத்
ந் ப் றப் பட் ச் ெசன்றார்; அதன் பின் னர், மஷக்க்
காட் ய அவைடய மஷ உவம் ேநரயாகக் ரிைய
ெசய் ய வில் ைல, மாறாக, பரித்த ஆவியானவேர ேநரயாகக்
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ரிைய ெசய் த ார். மாம் சமாய ேதவனின் ரிைய ற்  ம்
நிைறவைடந் தடன், அவர் மரணத்ற்  ரிய உலகத்ந் 
றப் பட் ச் ெசல் வார், ேம ம் அவர் மாம் சத்ல் இந்தேபா
அவர் ெசய் தைதப் ேபான் ற எந்த ரிையையம் ¡ண்ம் ஒ
ேபாம் ெசய் ய மாட் டார். இதற்ப் பிற, ரிையகள் அைனத்
ம் ேநரயாகப் பரித்த ஆவியானவரால் ெசய் யப் பன் றன.
இந்தக் காலகட் டத்ல் , மஷனால் ேதவனின் மாம் ச சரீரத்ன்
உவத்ைதக் காண யா; அவர் மஷக் த் தம் ைமக்
காட் க் ெகாள் ளாமல் , ஆனால் என்ெறன்ம் மைறந்  க் 
றார். மாம் சமாய ேதவனின் ரிையக்க ான ேநரம் ைறவா
கேவ உள் ள. இ ஒ ப் பிட் ட கம் , காலம் , ேதசம் மற்
ம் ப் பிட் ட நபர்களிைடேய ேமற் ெகாள் ளப் பற. இந்
தக் ரிைய ேதவன் மாம் சமாய காலகட் டத் ைத மட் ேம
பிரநித்  வப் பத்  ற, ேம ம் இ ஒ கத்ன் பிர
நித்வமாக இக்ற; இ ஒ ப் பிட் ட கத்ற்கான
ேதவ ஆவியானவரின் ரிையைய மட்  ேம பிரநித்  வப்
பத்  ற, அவைடய  ரிையையம் பிரநித் 
வப் பத் தவில் ைல. ஆைகயால் , மாம் சமாய ேதவனின் உ
வம் சகல ஜனங் கக்ம் காட் டப் படா. அவர் இரண் ைற
மாம் சத்ல் வந் தேபா இந் த அவைடய உவத்ைத விட,
ேதவனின் நீ ம் , அவைடய மனநிைலேம வமாகப்
ெபந்ரளான ஜனங் கக்க் காட் டப் பற. இ மஷ
க்க் காட் டப் பம் ஒேர ஓர் உவேமா, இரண் உவங் கள்
இைணக்கப் பட் ட ஓர் உவேமா இல் ைல. ஆைகயால் , மாம் ச
மாய ேதவனின் மாம் சம் , அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய
த்தடன் ைய விட்  ப் றப் பட் ச் ெசல் ல ேவண்
ய  அவயமானதாம் , ஏெனன் றால் அவர் ெசய் ய ேவண்
ய ரிையையச் ெசய் ய மட்  ேம அவர் வறார், அவ
ைடய உவத்ைத ஜனங் கக் காட் ட வரவில் ைல. மாம் சமா
ய ேதவனின் க்  யத்  வம் ேதவன் இரண் ைற மாம்
சமாயேபா நிைற ெசய் ய ப் பட் ந் த ா ம் , அவைர ஒ
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ேபாம் பார்த்ராத எந்தெவா ேதசத்ற் ம் அவர் ெவளிப்
பைடயாக தம் ைம ெவளிப் பத்க்ெகாள் ள மாட் டார். இேய
¡ண்ம் ஒேபாம் »தர்கக்த் தம் ைம நீ யின் ©ரியனா
கக் காட் க்ெகாள் ள மாட் டார், ஒவ மைல உச்யில் நின் 
சகல ஜனங் கக் ம் ேதான் றமாட் டார்; இேய »ேதயாவில்
இந் தேபா இந் த ேதாற் றத்ன் உவப் படத்ைததான் சகல
»தர்க ம் கண் க்  றார்க ள் . ஏெனன் றால் , இேய மாம் ச
மாய காலத்ல் அவர் ெசய் த ரிைய இரண்டாயிரம் ஆண்
கக் ன்ேப ந்த ; அவர் ஒ »தரின் சாயல் »ேத
யாக்த் ம் ப மாட் டார், எந்தெவா றஜா ேதசங் கக்
ம் ஒ »தரின் உவத்ல் தன் ைனக் காட் க் ெகாள் ள மாட்
டார், ஏெனன்றால் மாம் சமாய இேயவின் உவம் என் ப
ெவம் »தரின் உவம் தான் , ேயாவான் கண்ட மஷமா
ரனின் உவம் அல் ல. தாம் ¡ண்ம் வேவன் என்  இேய
தம் ைமப் பின் பற்  பவர்க க்  வாக்  யளித்  ந் த ா ம் ,
றஜா ேதசங் களில் உள் ள அைனவக்ம் ெவமேன தம் ைம
»தரின் சாயல் காட் டமாட் டார். மாம் சமாய ேதவனின் ரிைய
ஒ கத்ைதத் ெதாடங்  ைவத்  க் ற என் பைத நீ ங் கள்
ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . இந்தக் ரிைய ல ஆண்கக்
ெகன வைரயக்கப் பட் ள் ள, ேம ம் ேதவ ஆவியின் எல் லா
ரிையகைளம் அவரால் க்க யா. »தராக இேய
வின் உவமான »ேதயாவில் அவர் ரிைய ெசய் த ேதவனின்
உவத்ைத மட்  ேம பிரநித்  வப் பத்த ம் , ேம ம்
அவரால்  ைவயில் அைறயப் பம் ரிையைய மட் ேம
ெசய் ய ம் . இேய மாம் சத் ல் இந் த காலகட் டத் ல் ,
கத்ைத க் க் ெகாண்வம் அல் ல மஷலத்ைத
அக்ம் ரிையைய அவரால் ெசய் ய யவில் ைல. ஆைக
யால் , அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் , அவைடய ரி
ையைய த்தபின் , அவர் கம் உயர்நத
் இடத்ன் ¡ ஏ,
மஷனிடந்  தம் ைம எப் ேபாம் மைறத் க்ெகாண்டார்.
அப் ேபாந் , றஜா ேதசங் கைளச் ேசர்ந்த உண்ைமள் ள
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விவாகள் இேயவாய கர்தத
் ரின் ெவளிப் பாட் ைடக் காண
யவில் ைல, ஆனால் வரில் ஒட் டப் பட் ந் த உவப் ப
டத்ைத மட் ேம அவர்கள் கண்டனர். இந் த உவப் படம் ம
ஷனால் வைரயப் பட் ட ஒன் றாம் , ஆனால் ேதவன் மஷ
க்த் தம் ைமக் காட் ய உவம் அல் ல. ேதவன் இரண் ைற
மாம் சத்ல் வந்தேபா இந்த உவத்ேலேய ெபந்ரளான
ஜனங் கக் த் தன் ைன ெவளிப் பைடயாகக் காட் டவில் ைல.
மஷரிைடேய அவர் ெசய்  ம் ரிைய, அவைடய மனநி
ைலையப் ரிந் ெகாள் ள அவர்கைள அமக்ற. இைவ
அைனத்  ம் ெவவ் ேவ கங் களின் ரிையகள் ¤லம் ம
ஷக் க் காட் ட ப் பன் றன; இேயவின் ெவளிப் பாட் ன்
¤லம் அல் லாமல் , அவர் அந்த மனநிைல மற்ம் அவர் ெசய்த
ரிையயின் ¤லேம அ  நிைறேவற் ற ப் பற. அதாவ ,
ேதவனின் உவம் மஷக்  த் ெதரியவவ  மாம் சமா
வதன் ¤லம் அல் ல, மாறாக உவம் வவம் ெகாண்ட
மாம் சமாய ேதவனால் ேமற் ெகாள் ளப் பம் ரிையயின் ¤ல
மாகேவ மஷக் த் ெதரியவற; அவைடய ரிைய
யின் ¤லம் , அவைடய உவம் காட் ட ப் பட்  , அவைடய
மனநிைல அயப் பற. அவர் மாம் சத்ல் ெசய் ய விம்
ம் ரிையயின் க்யத்வம் இதான் .
ேதவைடய இரண் மாம் சத் ேதாற் ற ங் களின் ரிையக
ம் வைடந் த டன், அவர் அவிவாகளின் ேதசங் கள்
வ ம் தம் ைடய நீ ள் ள மனநிைலையக் காட் டத்
ெதாடங் வார், ேம ம் அவைடய உவத் ைதக் காணப்
ெபந்ரளான ஜனங் கைள அவர் அமப் பார். அவர் தம
மனநிைலைய ெவளிப் பத்  வார், ேம ம் மஷைடய
ெவவ் ேவ வைககளின் கைளம் ெதளிபத்  வார்,
இதன் ¤லம் பைழய கத்ைத வமாக க்க் ெகாண்
வவார். மாம் சத்ல் அவர் ெசய் த ரிைய ெபரியளவிற் 
விரிவைடயாததன் காரணம் (இேய »ேதயாவில் மட் ேம
ரிைய ெசய் த  ேபால, இன் நான் உங் களிைடேய மட் ேம
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ரிைய ெசய் ேறன்) ஏெனனில் , மாம் சத்ல் அவர் ெசய் த ரி
ையக் எல் ைலகம் வரம் கம் உள் ளன. அவர் ெவமேன
ஒ சாதாரண மற்ம் இயல் பான மாம் சத்ன் உவத்ல் ஒ
ய காலக் ரிையையச் ெசய் றார்; அவர் இந் த மாம்
சத்ைத நித்ய ரிையையேயா அல் ல அவிவாகைடய
ேதசங் களின் ஜனங் கக் த் ேதான் ம் ரிையையேயா ெசய்
யப் பயன் பத் வல் ைல. மாம் சத்  ல் ெசய் த ரிையகள்
வரம் க்ட் பட் டதாக (»ேதயாவில் மட் ேம ரிைய ெசய் வ 
அல் ல உங் களிைடேய மட் ேம ரிைய ெசய் வ  ேபால)
மட் ேம இக் க ம் , பின்னர், இந் த எல் ைலகக்  ள்
ேமற்ெகாள் ளப் பம் ரிையகளின் ¤லம் , அதன் எல் ைல விரி
வாக் க ப் படலாம் . நிச்ச யமாக, விரிவாக் க த்ன் ரிைய அவ
ைடய ஆவியால் ேநரயாக ேமற்ெகாள் ளப் பட ேவண்ம் , அ
இனிம் அவைடய மாம் சத்ன் ரிையயாக இக்கா. மாம்
சத்ல் ெசய் த ரிையக் எல் ைலகள் உள் ளன, ேம ம் இ
பிரபஞ் சத் ன் எல் லா ¤ைலகளி ம் விரிவைடயா—இைத
நிைறேவற் ற யா. மாம் சத்ல் ெசய் த ரிையயின் ¤லம் ,
அவைடய ஆவியானவர் அதற்  ப் பின் வம் ரிையையச்
ெசய் றார். ஆைகயால் , மாம் சத்ல் ெசய் ய ப் பம் ரிையயா
ன ப் பிட் ட எல் ைலகக்ள் ேமற்ெகாள் ளப் பம் வக்கக்
ரிைய ஆம் ; இதற்  ப் பிற, அவைடய ஆவியானவர்
இந் த க் ரிையையத் ெதாடர் றார், ேம ம் அவர் இதைன
ஒ விரிவாக்கப் பட் ட எல் ைலயில் ேமற்ெகாள் றார்.
கத்ைத வநடத்  வதற் க ாக மட் ேம ேதவன் யில்
ரிைய ெசய் ய வறார், ஒ ய கத்ைத ஆரம் பிப் ப,
பைழ கத்ைத க் க் ெகாண்வவ ஆயைவ மட்
ேம அவர ேநாக்கமாம் . அவர் யில் ஒ மஷனின்
விதத்ைத விக்கேவா, மஷ உலக விதத்ன் சந்ேதாஷங்
கைளம் யரங் கைளம் அ பவிக் க ேவா, அல் ல ஒ
ப் பிட் ட நபைர தம ைகயால் பரிரணப் பத்தேவா அல்
ல ஒ ப் பிட் ட நபர் வளர்வைதத் தனிப் பட் ட ைறயில்
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பார்கக
் ேவா வரவில் ைல. இ அவைடய ரிைய அல் ல; அவ
ர ரிைய ய கத்ைதத் ெதாடங் வம் பைழய கத்ைத
க்  க் ெகாண் வவ ம் மட் ேம ஆம் . அதாவ ,
அவர் ேநரயாக ஒ கத்ைதத் ெதாடங் வார், ேநரயாக
மற் ெறான்ைற க்  க் ெகாண் வவார், ேம ம் தம
ரிையையச் ெசய் வதன் ¤லம் அவர் ேநரயாகச் சாத்தாைன
ேதாற்கப் பார். ஒவ் ெவா ைறம் அவர் தம ரிையைய
ேநரயாகச் ெசய்  ம் ேபா, அ அவர் த்த க் களத்ல் கால்
ைவப் ப  ேபாலாம் . தலாவதாக, மாம் சத்ல் இக்ம் ேபாேத
அவர் உலைக ெஜயங் ெகாண், சாத்தாைன விட ேமேலாங் 
நிற்  றார்; அவர் எல் லா மைமையம் ைகப் பற்  , இரண்
டாயிரம் ஆண் காலக் ரிையயின் ைம ¡ ைரச் 
ைலைய எப் றார், இ  யி ள் ள அைனவக்  ம்
நடந்  ெசல் லச் சரியானப் பாைதைய அைமக்கம் , அைம
மற்  ம் மழ் ச்யான விதத்ைத வித்க்கம் உதற.
இப் பி ம் , ேதவன் யில் மஷடன் நீ ண் ட காலம்
வித்  க் க யா, ஏெனன்றால் ேதவன் என் பவர் ம
ஷன் அல் ல, ேதவன் . அவரால் ஒ சாதாரண மஷனின்
வாழ் நாளில் வித்க்க யா, அதாவ சாதாரண ம
ஷைனப் ேபால் இல் லாத ஒ நபராக அவரால் யில்
வித்  க் க யா, ஏெனன் றால் ஒ சாதாரண மஷ
னின் சாதாரண மஷத் தன்ைமயின் ைறந்தபட் சப் பைய
மட் ேம அவர் தம மஷ விதத்  ல் நிைலநி த்  க்
ெகாண்க்றார். ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , ேதவ
னால் எப் பப் யில் ஒ ம் பத்ைதத் ெதாடங் , ஒ
ெதால் ெசய் , ழந்ைதகைள வளர்க்க ம் ? இ அவ
க்  அவமானமாக இக் க ாதா? அவர் சாதாரண மஷத்
தன்ைமடன் இக் றார் என் ப ஒ சாதாரண ைறயில்
ரிைய ெசய் வதற்கான ேநாக்கத்ற்காக மட் ம் தான் , ஒ சாதா
ரண மஷைனப் ேபால ஒ ம் பத்ைதம் ெதாைலம்
ெப வதற் க ாக இல் ைல. அவக் ஒ சாதாரண மஷத்
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தன் ைம தான் இக்ற என் பைத நி´பிக்க அவைடய இயல்
பான உணர்ம் , சாதாரணமான மனம் , அவர மாம் சத்ன்
சாதாரண க் ம் மற்  ம் உைட உத்  ம் தன்ைமையம்
ேபாமான; அவர் ஒ சாதாரண மஷத் தன் ைமடன்
தான் இக் றார் என்பைத நி´பிக் க அவக் ஒ ம்
பேமா அல் ல ஒ ெதாேலா இக் க ேவண்ய அவய
ல் ைல. இ ற்  ம் ேதைவயற் றதாக இக் ம் ! ேதவன்
க் வவ தான் மாம் சமாய வார்தை
் த என் ப; அவர்
ெவ மேன மஷைன அவைடய வார்தை
் தையப் ரிந் 
ெகாள் ளம் அவைடய வார்தை
் தையக் காணம் அமக்
றார், அதாவ , மாம் சத் த ால் ெசய் யப் பம் ரிையையப்
பார்க் க மஷைன அ மக்  றார். அவைடய ேநாக் க ம்
ஜனங் கள் அவைடய மாம் சத்ைத ஒ ப் பிட் ட வயில்
நடத்த ேவண்ம் என்பதல் ல, ஆனால் மஷன் கைடவைர
ழ் ப் பய ேவண்ம் என் பதாகேவ இக்ற, அதாவ, ம
ஷன் அவர வாயிந்  ெவளிவம் எல் லா வார்தை
் தக
க் ம் ழ் ப் பவம் , அவர் ெசய்  ம் எல் லா ரிையகக்
ம் ழ் ப் பவம் மட் ேம அவர ேநாக்கமாக இக்ற.
அவர் ெவமேன மாம் சத்ல் ரிைய ெசய் றார்; அவர் ேவண்
ெமன்ேற மஷைனத் தம மாம் சத்ன் மகத்  வத்ைதம்
பரித்த த்ைதம் உயர்த்  ம் பக் ேகட் கவில் ைல, மாறாக ம
ஷக் அவைடய ரிையயின் ஞானத்ைதம் அவர் பயன்
பத் ம் அைனத்  அகாரத்ைதம் காட் றார். ஆைகயால் ,
அவர் ஒ றந் த மஷத் தன்ைமையக் ெகாண்ந் த ா ம் ,
அவர் எந் த அவிப் கைளம் ெவளியிவல் ைல, ேம ம்
அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையயில் மட் ேம கவனம் ெச த்
றார். ேதவன் மாம் சத் ல் வந்  ம் , அவைடய சாதாரண
மஷத் த ன்ைமைய விளம் பரப் பத் தேவா அல் ல சாட்  க்
ெகாக்கேவா ெசய் யாமல் , ெவமேன தாம் ெசய் ய விம் ம்
ரிையையச் ெசய் றார் என் பைத நீ ங் கள் ெதரிந்  ெகாள் ள
ேவண்ம் . ஆைகயால் , மாம் சமாய ேதவனிடம் நீ ங் கள் காணக்
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ய அைனத்  ம் அவர் ெதய் வீக மாக இக்  றார் என் ப 
மட் ேமதான்; ஏெனன் றால் , மஷன் பின் பற்வதற்காக அவர்
மஷனாக இப் பைத அவர் ஒேபாம் அவிக்க மாட் டார்.
மஷன் ஜனங் கைள வநடத்  ம் ேபாதான் , அவன் தன
மனிஷத்தன்ைமையப் பற் ேபறான் . அவர்கைடய ேபாற்
தைலம் நம் பிக்ைகையம் ெபற்  அதன் ¤லம் மற் ற வர்
கைளத் தைலைம தாங் வ தான் நல் ல. இதற்  ேநர்ம ா
றாக, ேதவன் தம ரிையயின் ¤லம் மட்  ேம மஷைன
ெஜயங் ெகாள் றார் (அதாவ, மஷனால் அைடய யாத
ரிையைய); அவர் மஷனால் ேபாற் ற ப் பவாரா அல் ல
மஷைன வணங் க ைவப் பாரா என் ப க்யல் ைல. அவர்
ெசய் வ ெதல் லாம் மஷக் ள் அவைரப் பற்  ய பயபக் 
யான உணர்ைவச் ெச த்  வேதா அல் ல அவைரப் பற்  ப்
ரிந் ெகாள் ள யாத தன்ைமைய உணர்த் வேதா மட் ேம
ஆம் . ேதவ க்  மஷைனக் கவர ேவண் ய அவய
ல் ைல; அவைடய மனநிைலைய நீ சாட்  யடன் நீ
அவைர வணங் கேவண்ம் என்பேத அவக்த் ேதைவ. ேதவன்
ெசய்  ம் ரிைய அவைடய; அைத அவக் ப் பலாக
மஷனால் ெசய் ய யா, அைத மஷனால் அைடயம்
யா. ேதவனால் மட் ேம அவர ெசாந்தக் ரிையையச்
ெசய் ய ம் , ேம ம் ஒ ய கத்ைதத் ெதாடங்  ம
ஷைனப் ய விதங் கக் அைழத்ச் ெசல் லம் ம் .
அவர் ெசய் ம் ரிைய, ஒ ய விதத்ைத மஷக்ள்
ெகாண்  வந் , அவைன ஒ ய கத்  ற்  ள் ·ைழய
ைவக்க உதற. ¡தள் ள ரிையகள் மற்றவர்களால் ேபாற்
றப் பம் சாதாரண மஷத் த ன் ைம உள் ளவர்க க்  ஒப் ப
ைடக்க ப் பன்றன. ஆைகயால் , ைபயின் கத்ல் , மாம்
சத்ல் அவர் வித்ந்த ப் பத் ¤ன்  ஆண்களில் தம
இரண் டாயிரம் ஆண் காலக்  ரிையைய ெவ ம் ¤ன் றைர
ஆண்களில் த் த ார். ேதவன் தம ரிையையச் ெசய் ய
க் வம் ேபா, இரண்டாயிரம் ஆண்கால அல் ல ஒ
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 கத்ன் ரிையைய எப் ேபாம் ஒ ல ஆண்கக்
ள் க்றார். அவர் காத்ப் பல் ைல, அவர் தாமப் ப ம்
இல் ைல; அவர் ெவமேன பல ஆண்களின் ரிையையச்
க்  றார், இதனால் அந் த க் ரிைய ஒ ல  ய
ஆண் களில் க் க ப் பற. ஏெனன் றால் , அவர் ேநர
யாகச் ெசய்  ம் ரிைய, ஒ ய பாைதையத் றந்  ஒ
ய கத்ைத வநடத்வதற்காக மட் ேம ெசய் யப் பற.

மாம் சமாயதன் மைறெபா ள் (3)
ேதவன் தம் ைடய ரிையையச் ெசய்  ம் ேபா, அவர்
எைதம் கட் ெயப் வதற் ேகா அல் ல இயக்க ங் கைள உ
வாக்  வதற் ேகா இங்  வவல் ைல, மாறாக அவைடய
ஊயத்ைத நிைறேவற்  வதற் க ாகேவ வறார். ஒவ் ெவா
ைறம் ரிையயின் ஒ கட் டத்ைத நிைறேவற்  வதற்  ம் ,
ய கத்ைதத் ெதாடங் வதற்  ம் மட்  ேம மாம் சமாறார்.
ராஜ் யத்  ன் பயிற்  ையப் ேபாலேவ இப் ேபா ராஜ் யத்  ன்
கம் வந்  ள் ள. ரிையயின் இந் த க் கட் ட ம் மஷனின்
ரிைய அல் ல, இ ஒ ப் பிட் ட அளவிற்  மஷைன
ரிைய ெசய் ய ைவக் ம் கட் டம் அல் ல, ஆனால் ேதவ
ைடய ரிையயின் ஒ பைய நிைற ெசய் வ தற் க ானக்
கட் டம் ஆம் . அவர் ெசய் வ  மஷனின் ரிைய அல் ல,
ைய விட் ப் றப் பம் ன் ரிைய ெசய் ம் மஷள்
ஒ ப் பிட் ட ைவ எட் வம் அல் ல; அவைடய ஊ
யத்ைத நிைறேவற்வம் , அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய
ப் ப ம் மட் ேம ஆம் , அதாவ யில் அவர் ெசய் ம்
ரிையகக் ச் சரியான ஏற் ப ாகைளச் ெசய் வ ம் , அதன்
¤லம் மைம அைடவேம ஆம் . மாம் சமாய ேதவனின்
ரிையயான பரித் த ஆவியானவரால் பயன்பத் த ப் பம்
ஜனங் களின் ரிைய ேபான் ற அல் ல. ேதவன் யில் தம
ரிையையச் ெசய் ய வம் ேபா, அவைடய ஊயத் ைத
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நிைறேவற்வல் மட் ேம அவர் அக்கைற காட் றார். அவ
ைடய ஊயத்  டன் ெதாடர்ப ில் லாத மற் ற எந் த விஷயங்
களி ம் , கண்¤த்தனமாகக் ட எந் த ப் பங் ைகம் எப் ப
ல் ைல. அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய மட்  ம் அவர்
ெசய் றார், எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக மஷன் ெசய் ய ேவண்
ய ரிைய பற்ம் அவர் கவைலப் பறார். அவர் ெசய் ம்
ரிைய, அவர் இக்ம் கம் மற்ம் அவர் நிைறேவற்ற ேவண்
ய ஊயம் ஆயவற்டன் மட் ம் ெதாடர்ைடயதாக இக்
ற, மற் ற எல் லா விஷயங் கம் அவைடய ஆக் க எல்
ைலக் ெவளிேய இப் பைதப் ேபால் தான் அவர் இக்றார்.
மஷரில் ஒவராக வித்  ப் பைதப் பற்  ய அப் பைட
அைவ அவர் ெகாண்ப் பல் ைல, ேம ம் ச¤கத் றன்
கைளம் கற்  க்ெகாள் வல் ைல, மஷன் ரிந்  ெகாள் ம்
ேவ எைதேம அவர் ெகாண்ப் பல் ைல. மஷன் ைவத்
க்க ேவண்ய விஷயங் கைளப் பற்ெயல் லாம் அவக்க்
கவைல இல் ைல, அவர கடைமயாக இக் ம் ரிையைய
மட் ேம ெசய் றார். எனேவ, மஷனின் பார்ைவயில் , மாம்
சமாய ேதவன் மஷன் ைவத்க்க ேவண்ய பல விஷ
யங் கைள அவர் கவனிப் ப ட இல் ைல, அத்தைகய விஷ
யங் கைளப் பற் அவக் எந்தப் ரித ம் இல் ைல. விதத்
ைதப் பற்  யப் ெபாவான அ, அத்  டன் தனிப் பட் ட
நடத்ைத மற்  ம் மற் ற வர்கடனான ெதாடர் கைள நிர்வ க்
ம் ெகாள் ைககள் ேபான் றைவ அவடன் எந் த த் ெதாடர்
ைபம் ெகாண்க்கவில் ைல. ஆனால் மாம் சமாய ேதவனி
டந்  தள அசாதாரணத் தன்ைமையக் ட உன்னால்
உணர யா. அதாவ , அவைடய மஷத் தன் ைமயா
ன, அவர விதத்ைத ஒ சாதாரண மஷனாகம் , அவர
¤ைளைய இயல் பான பத்த  ெகாண்டதாகம் மட்  ேம
பராமரிக்  ற. அ  அவக்  ச் சரியான எ தவறான
எ என் பைதக் கண் டம் றைன அவக் அளிக்  ற.
இப் பிம் , மஷன் (ஷ்க்கப் பட் ட வன் கள் ) மட் ேம
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ைவத்  க் க ேவண் ய ேவ  விஷயங் கள் எம் அவர்
ெகாண்க்கவில் ைல. ேதவன் தம் ைடய ஊயத்ைத நிைற
ேவற் ற மட் ேம மாம் சமாறார். அவர ரிைய எந் த ஒ
தனிநபரிடத்ேலா அல் ல இடத்ேலா அல் லாமல்  பிர
பஞ் சத் ம் ெசய் ய ப் பற. இேவ அவைடய ரிைய
யின் ைசம் அவர் ெசயல் பம் ெகாள் ைகம் ஆம் . இைத
யாரா ம் மாற்ற யா, ேம ம் மஷக் அல் ஈபட
எந் த வம் இல் ைல. ஒவ் ெவா ைற ேதவன் மாம் சமா
ம் ேபாம் , அந் த கத்  ன் ரிையைய அவர் தன் டன்
ெகாண் வறார், ேம ம் அவைரப் பற் றப் பாகப் ரிந்
ெகாள் ம் மற்ம் உள் ளார்ந்த அைவப் ெபம் ெபாட் 
இப, ப் ப , நாற் ப , அல் ல எப அல் ல எண்ப
ஆண்கள் ட மஷடன் ேசர்ந் விப் பதற்கான எண்ணம்
அவக் இல் ைல. அதற்கான ேதைவம் இல் ைல! அவ் வா
ெசய் வ  எந்த வைகயி ம் ேதவனின் உள் ளார்ந்த மனநிைல
ையப் பற்ய மஷனின் அைவ ஆழப் பத்தா; அதற்ப்
பலாக, அ அவன கத் க்களின் எண்ணிக்ைகைய அ
கரிக் க மட் ேம ெசய்  ம் மற்  ம் அவன கத்  கைளம்
எண்ணங் கைளம் பழைமயானதாக்  விம் . ஆகேவ, மாம் ச
மான ேதவனின் ரிைய என்ன என் பைத நீ ங் கள் அைனவம்
சரியாகப் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் . நான் உங் களிடம் ேபய
வார்தை
் தகைள நிச்ச யமாக நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் ளத் தவயி
க்க யா: “நான் சாதாரண மஷனின் விதத்ைத அ
பவிப் பதற் க ாக வரவில் ைலயா?” “ேதவன் க் ஒ சாதா
ரண மஷனின் விதத்ைத விக்க வவல் ைலயா?” என் ற
வார்தை
் தகைள நீ ங் கள் மறந்  விட் §ர்களா? மாம் சமாக மா
வல் இக்ம் ேதவனின் ேநாக்கம் உங் கக் ரியவில் ைல,
ேம ம் , “ஷ்க்கப் பட் ட ஒ மஷனின் விதத்ைத அ
பவிக்ம் ேநாக்கத்டன் ேதவன் எவ் வா க் வர ம் ?”
என்பதன் அர்தத
் ம் உங் கக்த் ெதரியவில் ைல. ேதவன் தம
ரிையைய நிைற ெசய் ய மட் ேம க் வறார், எனேவ
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யில் அவர் ெசய் ம் ரிைய ய காலத்ற்கான. அவர்
க் வவ ேதவ ஆவியானவர் தம் ைடய சரீர உடைல
ச்சைபைய வநடத்ம் ஓர் உயர்ந்த மஷனாக உவாக்க
அல் ல. ேதவன் க்  வம் ேபா, அ ேவ மாம் சமாம்
வார்தை
் த என் பதாம் ; இப் பி ம் , மஷன் அவைடய
ரிையையப் பற்  அந்  க் க வில் ைல, அவைரப் பற்  ய
விஷயங் கைள வ க் க ட் டாயமாகத் ணிக்  றான் . ஆனால்
ேதவன்தான், மாம் சமாய வார்தை
் த, என் பைதம் , அவர் ேதவ
ஆவியால் இப் ேபாைதக் ேதவனின் பங் ைக ஏற்  க்ெகாள் வ
தற் க ாக உவாக் க ப் பட் ட ஒ மாம் ச சரீ ரம் அல் ல என் பைத
ம் நீ ங் கள் அைனவம் உணர ேவண்ம் . ேதவன் என்பவர்
பயிரிட் டதனால் ைடத் த விைளெபாள் அல் ல, ஆனால்
அவர்தான் மாம் சமாய வார்தை
் த, இன் அவர் உங் களிைடேய
தம ரிையைய அகாரப் ர்வ மாகச் ெசய் றார். ேதவன்
மாம் சமாய உண்ைம என்பைத நீ ங் கள் அைனவம் அந்
க் ³ர்கள் , ஒப் க்ெகாள் ³ர்கள் , ஆனா ம் நீ ங் கள் அைத
ரிந் ெகாண் ட  ேபால் ெசயல் ப³ர்க ள் . மாம் சமாய
ேதவனின் ரிைய தல் அவைடய மாம் சத் ன் க்  யத்
வம் மற்ம் சாராம் சம் வைர என உங் களால் இவற்ைற கச்
ய அளவிற்  க் டப் ரிந்  ெகாள் ள யவில் ைல,
ேம ம் ஞாபகசக்  யிந்  வார்தை
் தகைள ெமன் ைமயாக
ஒப் பிப் பவர்கைள மட் ேம பின் பற்³ர்கள் . நீ ங் கள் கற்பைன
ெசய் வ  ேபாலத்தான் மாம் சமாய ேதவன் இப் பார் என் 
நீ ங் கள் விவாக்³ர்களா?
ேதவன் கத்ைத வநடத்  வதற்  ம் , ய ரிையையத்
ெதாடங் வதற்ம் மட் ேம மாம் சமாறார். இந்த விஷயத்ைத
நீ ங் கள் ரிந் ெகாள் வ அவயம் . இ மஷனின் ெசயல்
பாட் ந்  ற் ம் ேவபட் ட, இரண்ைடம் ஒேசரக்
ப் பிட யா. ரிைய ெசய் ய மஷைனப் பயன் ப
த்தப் பவதற்  நீ ண்ட காலத்ற்  ன் ேப அவைனப் பண்
பத், பரிரணப் பத்த ேவண்ம் , ேம ம் அதற்த் ேதைவப்
587

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

பம் மஷத்தன் ைம ப் பாக உயர்ந் த தாக இக்க ேவண்
ம் . சாதாரண மஷத் த ன் ைமயின் உணர்ைவ மஷன்
தக் க ைவத்  க் ெகாள் ள ேவண்ம் என் ப மட்  மல் லாமல் ,
மற் ற வர்க டனான அவன நடத்ைதைய நிர்வ க்  ம் பல
ெகாள் ைககைளம் விகைளம் அவன் ேம ம் ரிந் ெகாள் ள
ேவண்ம் , ேம ம் , மஷனின் ஞானம் மற்  ம் ெநைற
அ பற்  ேம ம் கற் ப  ம் அவன் ஈபட ேவண்ம் .
இதான் மஷக் வழங் கப் பட ேவண்ம் . இப் பிம் ,
மாம் சமாய ேதவக் இ அவ் வா இல் ைல, ஏெனன் றால்
அவைடய ரிைய ம ஷைனப் பிரநித் வப் பத் த
வில் ைல, அ  மஷனின் ரிையம் இல் ைல; மாறாக,
அவர் இப் ப  ஒ ேநர ெவளிப் பா மற்ம் அவர் ெசய் ய
ேவண்ய ரிையைய ேநரயாகச் ெசயல் பத் தல் மட் ேம
ஆம் . (இயற்ைகயாகேவ, அவைடய ரிைய தற்ெசயலாகேவா
அல் ல ரற் ற ைறயிேலா இல் லாமல் , சரியான ேநரத் ல்
ேமற் ெகாள் ளப் பற, அவைடய ஊயத்ைத நிைறேவற் ற
ேவண்ய ேநரம் வம் ேபா இ ெதாடங் கப் பற.) அவர்
மஷனின் விதத்ேலா அல் ல மஷனின் ரிையயிேலா
பங் ேகற்பல் ைல அதாவ, அவைடய மஷத்தன் ைம இவற்
ல் எைதேம ெகாண்ப் பல் ைல (இப் பிம் இ அவ
ைடய ரிையையப் பாக் க ா). அவர் ஊயம் ெசய் ய
ேவண்ய ேநரம் வம் ேபா மட் ேம அவர் தம் ைடய ஊ
யத்ைத நிைறேவற்  றார்; அவைடய நிைலப் பா என் ன
வாக இந்தா ம் , அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய அவர்
ெவ மேன ன் ெனத்  ச் ெசல் றார். மஷன் அவைரப்
பற்  என்ன அந்  ந் த ா ம் , அவைரப் பற்  மஷனின்
கத்  எவாக இந் த ா ம் , அவைடய ரிைய ற்  ம்
பாக் க ப் படா. உதாரணமாக, இேய தம் ைடய ரிைய
ையச் ெசய் தேபா, அவர் யார் என் யாக்ம் சரியாகத் ெதரி
யவில் ைல, ஆனா ம் அவர் ெவமேன தம ரிையயில் ன்
ேனனார். அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையையச் ெசய் வ ல்
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இைவ எம் அவக் த் தைடயாக இக்கவில் ைல. ஆைக
யால் , அவர் தல் தம ெசாந் த அைடயாளத்ைத ஒப் க்
ெகாள் ளவில் ைல அல் ல அவிக் கவில் ைல, ஆனா ம் ம
ஷன் ெவமேன அவைரப் பின்பற் னான் . இயற் ைகயாகேவ
இ ேதவனின் தாழ் ைம மட்மல் ல, ேதவன் மாம் சத்ல் ரிைய
ெசய் த ைறம் இ தான். அவரால் இவ் வாறாக மட் ேம
ரிைய ெசய் ய ம் , ஏெனன்றால் மஷக் அவன
ெவம் கண்ணால் அவைர அைடயாளம் காண வேய இல் ைல.
மஷன் அவைரக் கண்ணர்ந் ந் த ா ம் , அவைடய ரி
ையயில் அவனால் உதவ ந்  க் க ா. ேம ம் , மஷன்
தம மாம் சத்ைத அந்  ெகாள் வதற் க ாக அவர் மாம் சத்  ல்
வரவில் ைல; தம ரிையையச் ெசய் , ஊயத்ைத நிைற
ேவற் றேவ அவர் மாம் சத்ல் வந் த ார். இந் த க் காரணத்ற்க ாக,
அவர் தம அைடயாளத்ைத ெவளிப் பத்த எந் த க்யத் 
வத்ைதம் ெகாக்கவில் ைல. அவர் ெசய் ய ேவண்ய அைனத்
க் ரிையகைளம் அவர் த் த டன் , அவைடய 
அைடயாளம் நிைலப் பாம் இயல் பாகேவ மஷக் த்
ெதரிய வந்த . மாம் சமாய ேதவன் ெமௗனமாக இக்றார்,
எந் த அவிப் ம் ெசய் வ ல் ைல. அவர் மஷக்ேகா அல்
ல மஷன் அவைரப் பின் பற்  வல் எவ் வா ஈப
றான் என் பைதக் கவனிக் கேவா கவனம் ெச த்  வல் ைல,
ஆனால் அவைடய ஊயத்ைத நிைறேவற்  வ ம் , அவர்
ெசய் ய ேவண்ய ரிையையச் ெசய் வ  ம் மட்  ேம ன்
ேனச் ெசல் றார். அவைடய ரிையயின் வயில் க்ேக
யாரா ம் நிற் க யா. அவர் தம ரிையைய க் க
ேவண்ய ேநரம் வம் ேபா, அ நிச்சயமாக க் வம் ,
அதற் எராக ேவ எவரா ம் ேபட யா. அவர் தம
ரிையைய த்தடன் மஷனிடந்  றப் பட் ச் ெசன் ற
பின்னேர, அவர் ெசய் ம் ரிையைய மஷன் ரிந் ெகாள்
வான் , இப் பிம் ற்  மாக ெதளிவாகப் ரிந்  ெகாள்
வல் ைல. அவர் ரிையைய ேமற்ெகாண்ட ேநாக்கத்ைத ம
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ஷன் ைமயாகப் ரிந்  ெகாள் ள நீ ண்ட காலம் எக் ம் .
ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , மாம் சமாய ேதவனின்
கத்  ற் க ான ரிைய இரண் ப் பகளாகப் பிரிக் க ப் பட்
ள் ள. ஒ பயில் மாம் சமாய ேதவன் அவராகேவ ெசய்
ம் ரிையம் , அவராகேவ ேபம் வார்தை
் தகம் அடங் ம் .
அவைடய மாம் சத்  ன் ஊயம் ைமயாக நிைறேவ
ய ம் , ரிையயின் இரண் டாவ  ப பரித் த ஆவியான
வரால் பயன்பத்தப் பபவர்களால் ெசய் யப் பட உள் ள. இந்த
ேநரத்  ல் தான் மஷன் தன் ெசயல் பாட் ைட நிைறேவற் ற
ேவண்ம் , ஏெனன் றால் ேதவன் ஏற்ெகனேவ பாைதையத் றந்
விட் டார், அந் த ப் பாைதயில் தான் மஷன் நடந் ெசல் ல
ேவண் ம் . அதாவ , மாம் சமாய ேதவன் ரிையயின் ஒ
பைய நிைறேவற்றார், பின் னர் பரித்த ஆவியானவம் ,
பரித்த ஆவியானவரால் பயன்பத்த ப் பபவர்கம் இந் த க்
ரிையைய ெதாடர்ந்  ெசய் வார்கள் . ஆைகயால் , இந்தக் கட்
டத்ல் மாம் சமாய ேதவனால் தன்ைமயாகச் ெசய் ய ப் பட
ேவண்ய ரிைய பற் மஷன் அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் ,
ேம ம் மாம் சமாய ேதவனின் க் யத்  வம் என் ன என் ப
ைதம் அவர் ெசய் த ரிைய என்ன என் பைதம் அவன் சரி
யாகப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . மஷனின் ேகாரிக்ைகக
க் ஏற்ப ேதவனிடம் ேகாரிக்ைககைளக் ேகட் கக்டா. இங்
ேகதான் மஷனின் பிைழ, அவன கத்  மற்ம் அதற்ம்
ேமலாக அவன ழ் ப்பயாைம ஆயைவ இக்ன் றன.
ேதவன் மாம் சத்ல் வவ மஷைன தம மாம் சத்ைத
அய அமக்ம் ேநாக்கத்ற் ேகா அல் ல ேதவனின் மாம்
சத்ற்  ம் மஷனின் மாம் சத்ற்  ம் இைடயிலான ேவபா
கைள ேவபத்ப் பார்கக
் மஷைன அமக்ம் ேநாக்
கத்ற் ேகா அல் ல; மஷனின் பத்தம் சக்கைளப் பயிற்
விக்கம் ேதவன் மாம் சமாக மாறவில் ைல, ேம ம் மாம் சமா
ய ேதவைன வணங் க மஷைன அமத்  அதன் ¤லம்
ெபம் மைம அைடம் ேநாக் க த்ேதாம் அவர் அவ் வா
590

மாம் சமாயதன் மைறெபாள் (3)

ெசய் ய வில் ைல. இந் த விஷயங் கள் எம் ேதவன் மாம் சமா
வதன் ேநாக்க ம் அல் ல. மஷைனக் கண்க்கேவா, ேவண்
ெமன் ேற மஷைன ெவளிப் பத்தேவா, அவக் விஷயங்
கைள கனமாக்கேவா ேதவன் மாம் சமாகவில் ைல. இந்த விஷ
யங் கள் எம் ேதவனின் ேநாக்கம் அல் ல. ஒவ் ெவா ைற
ம் மாம் சத்ல் வம் ேபா, அ தவிர்க்க யாத ஒ ரி
ையயாக இக் ற. மஷன் கற் ப ைன ெசய்  ம் காரணங்
கக் க ாக அல் ல, ஆனால் அவைடய ெபரிய ரிையக் க ாக
ம் , அவைடய ெபரிய ஆைகக்காகம் மட் ம் தான் அவர்
ெசயல் பறார். தம ரிையக் ேதைவ என் பதா ம் , அவ
யம் என்பதா ம் தான் ேதவன் க் வறார். அவர் ெவ
மேன ற்ப் பார்க்க ேவண்ம் என்ற ேநாக்கத் டன் க்
வவல் ைல, ஆனால் அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையையச்
ெசய் ய ேவண்ம் என் பதற்காகேவ வறார். ேவ எதற்காக
அவர் இந்த ரிையையச் ெசய் ய இவ் வள ெபரிய ைமைய
ஏற்  க்ெகாண் இவ் வள ெபரிய ஆபத்  க் கைளச் சந்  க் க
ேவண்ம் ? ேதவன் அவர் மாம் சமாக ேவண்யேபாதான் மாம்
சமாறார், எப் ேபாம் தனித்  வமான க்  யத்  வத்  டன்
மாம் சமாறார். ஜனங் கள் அவைரப் பார்க் கம் , அவர்களின்
எல் ைலகைள விரிபத் தம் அ மப் பதற் க ாக மட்  ேம
ேதவன் மாம் சமாக வவதாக இந்ந்தால் , அவர் நிச்சயமாக
ஜனங் களிைடேய ஒேபாம் இவ் வள எளிதாக வந்  க் க
மாட் டார். அவர் தம ஆைகக்காகம் , அவைடய ெபரிய
ரிையக்காகம் , அதன் ¤லம் அவர் மஷலத்ைத அகம்
ஆதாயம் ெசய் வதற்காகம் க் வறார். அவர் கத்ைதப்
பிரநித்  வப் ப த்த வறார், அவர் சாத்த ாைனத் ேதாற்க
க்க வறார், சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்காக அவர் மாம்
சத்ைத அணிந்  ெகாள் றார். அதற்  ம் ேமலாக,  மஷ
லத் ைதம் அவர்க ளின் விதங் கைள வநடத்  வதற் க ாக
அவர் வறார். இைவ அைனத்  ம் அவைடய ஆைக
ையம் ,  பிரபஞ் சத்  ன் ரிையையம் பற்  ய . ம
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ஷன் தம மாம் சத்ைத அந்  ெகாள் ளம் , ஜனங் களின் கண்
கைளத் றக் கேம ேதவன் மாம் சத்ல் வந் ந் த ால் , அவர்
ஏன் ஒவ் ெவா ேதசத்ற்ம் பயணிக்கவில் ைல? இ கம்
எளிதான விஷயமாக இந்  க் க ாதா? ஆனால் அவர் அவ்
வா ெசய் யவில் ைல, அதற்ப் பலாக அவர் ெசய் ய ேவண்
ய ரிையையத் ெதாடங் கம் அதற் க ானப் ெபாத் த மான
இடத்ைதம் ேதர்நெ
் தத் த ார். இந் த மாம் சம் மட்  ம் கணிச
மான க்  யத்  வம் வாய் ந் த . அவர் ஒ  கத் ைதப்
பிரநித்  வப் பத்  றார், ேம ம் ஒ  கத்  ன் ரி
ையையம் ெசய் றார்; அவர் பைழய கத் ைத க்  க்
ெகாண் வந் ய கத்ைதத் ெதாடங் றார். இைவ அைனத்
ம் ேதவனின் ஆைக பற்ய ஒ க்யமான விஷயமாம் ,
ேம ம் இைவ அைனத்ம் ேதவன் யில் ெசய் வதற் வம்
ரிையயின் ஒ கட் டத்  ன் க்  யத்  வமாம் . இேய
க் வந்தேபா, அவர் ல வார்தை
் தகைள மட் ேம ேப
னார், ல ரிையகைள மட் ேம ெசய் தார்; அவர் தம மஷ
விதத் ைதப் பற்  க் கவைலப் படவில் ைல, அவர் தம ரி
ையைய த் த டன் றப் பட் ச் ெசன் றார். இன் , நான்
என வார்தை
் தகைள உங் களிடம் ேப த் த ம் , நீ ங் கள்
அைனவம் அவற் ைறப் ரிந்  ெகாண்டம் , உங் கள் விதம்
எப் ப இந்தா ம் , என ரிையயின் இந்தக் கட் டம் 
வைடந்க்ம் . எர்காலத்ல் என ரிையயின் இந்த கட்
டத்ைதத் ெதாடரம் , இந் த வார்தை
் தகக் ஏற் ப யில்
ெதாடர்ந்  ரிைய ெசய் யம் லர் இக்க ேவண்ம் ; அந்த
ேநரத்ல் , மஷனின் ரிையம் , மஷனின் கட் ெயப்
த ம் ெதாடங் ம் . ஆனால் , தற் ேபா, ேதவன் தம் ைடய
ஊயத்ைத நிைறேவற்  வதற்  ம் , அவைடய ரிையயின்
ஒ கட் டத் ைத நிைற ெசய் வதற்  ம் மட் ேம தம ரி
ையையச் ெசய் றார். ேதவன் மஷைனப் ேபாலல் லாமல்
ேவ விதமாகச் ெசயல் பறார். மஷன் ைககைளம்
மன்றங் கைளம் விம் றான் , சடங் காச்ச ாரத்ற்  க்யத்
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வம் ெகாக்றான் , அேதசமயம் ேதவன் மஷனின் ைக
கைளம் ட் டங் கைளம் தான் அகம் ெவக்றார். ேதவன்
மஷடன் நட் பான ைறயில் உைரயாறார், ேபறார்;
இேவ ேதவனின் ரிைய, இ ஆச்ச ரியான விதத்ல் வி
விக் க ப் பட் டேதா உங் கைளம் விவிக்  ற. இப் பிம் ,
உங் கடன் வைத நான் ற்  ம் ெவக்ேறன் , ேம ம்
உங் கக் இப் ப  ேபாலக் கட் ப் பாடான ஒ விதத்ற்
என்ைனப் பழக்கப் பத்க் ெகாள் ள யா. விகைள நான்
ெவக்ேறன்; அைவ மஷைனக் கட் ப் ேபான் றன, அவர்
கள் நகரக் ட பயப் பறார்கள் , ேபவதற்  பயப் பறார்
கள் , பாட பயப் பறார்கள் , அவன கண்கள் உன் ைன ேநக்
ேநர் பார்க்  ன் றன. உங் கள் ைக ைறைய நான் ற் 
ம் ெவ க்  ேறன் , ெபரிய ைககைள நான் ற்  ம்
ெவ க்  ேறன் . இந் த வயில் உங் கடன் வைத நான்
ெவ மேன மக்  ேறன், ஏெனன் றால் இவ் வாறான விதம்
ஒவைன கட் ண்டவனாக உணர ைவக்ற, ேம ம் நீ ங் கள்
அகமான சடங் காச்சாரங் கைளம் , பல விகைளம் கைடப்
பிக்  ³ர்க ள் . நீ ங் கள் வநடத் த ப் பட அ மக் க ப் பட் டால் ,
நீ ங் கள் அைனவைரம் விகளின் ராஜ் யத்  ற்  அைழத்  ச்
ெசல் வீரக
் ள் , ேம ம் உங் கள் தைலைமயின் ழ் விகைள
ஒக் ைவப் பதற்கான வ அவர்கக் இக்கா; அதற்ப்
பலாக மதத்  ன் ©ழல் இன் ம் ¥விரமாவிம் , ேம ம்
மஷனின் நைடைறகம் ெபவிம் . லர் ைகயில்
பிரசங் த் க்ெகாண்ேட இக்றார்கள் , அவர்கள் ஒேபாம்
ேசார்வ ைடவல் ைல, லர் ஒ டஜன் நாட் கள் ட நித்
தாமல் ேபறார்கள் . இைவ அைனத்  ம் ெபரிய ைகக
ளாகம் மஷனின் ட் டங் களாகம் கதப் பன் றன;
த்  க் க் ம் மற்  ம் களிப்  ம் , அல் ல விவிக் க ப்
பட் ட ஆவியின் விதத்  டன் அவர்கக் எந் தத் ெதாடர்ம்
இப் பல் ைல. இைவ அைனத்  ம் ட் டங் கேள! உங் கள
சகப் பணியாளரின் ட் டங் கள் , ெபரிய மற்  ம் ய 
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ைககள் அைனத்  ம் எனக்  ெவ க் க த் த க் க ைவ, அவற்  ல்
நான் ஒேபாம் அக்கைற காட் வல் ைல. இதான் நான்
ரிைய ெசய்  ம் ெகாள் ைக: ைககளின் ேபா எனக் ப்
பிரசங் க்க விப் பம் இல் ைல, ஒ ெபரிய ெபாக்ட் டத்ல்
எைதம் அவிக் க ம் நான் விம் பவில் ைல, ேம ம் ஒ
றப் க் ட் டத்ற்  உங் கள் அைனவைரம் ட் வதற்  க்
ட எனக் விப் பல் ைல. ஒ ட் டத்ல் நீ ங் கள் அைன
வம் ெசாசாகம் , ைறயாகம் உட் க ார ேவண்ம் என்
பைத நான் ஏற்  க்ெகாள் வல் ைல; எந் தெவா சடங் காச்ச ார
எல் ைலக்ள் ம் நீ ங் கள் விப் பைதக் கண் நான் ெவக்
ேறன் , அதற்  ம் ேமலாக, இ ேபான் ற உங் கைடய சடங்
காச்ச ாரத்ல் பங் ேகற் கம் நான் மக்  ேறன் . இைத நீ ங் கள்
எவ் வள அகமாகச் ெசய்  ³ர்கேளா, அவ் வள ெவ க் 
ேறன். உங் கைடய இந்த சடங் காச்சாரங் கள் மற்ம் விகளில்
எனக்ச் ம் ஆர்வம் இல் ைல; அவற்ல் நீ ங் கள் எவ் வள
நல் ல ேவைலையச் ெசய் த ா ம் , அைவ அைனத்ைதம் நான்
ெவக்ேறன். உங் கள் ஏற்பாகள் ெபாத்தமற்றைவ அல் ல
நீ ங் கள் ழானவர்கள் என்ப விஷயம் அல் ல; நீ ங் கள் வித்
க் ம் ைறையத் த ான் நான் ெவக்  ேறன், ேம ம் , என்
னால் அதற்  ப் பழக் க ப் பத்  க் ெகாள் ள யா. நான்
ெசய் ய விம் ம் ரிையயில் தள ட உங் கக்ப் ரிய
வில் ைல. இேய தம் ைடய ரிையையச் ெசய் தேபா, ஏேதா
ஓர் இடத்  ல் ஒ பிரசங் கம் ெசய் த பின் , அவர் தம் ைடய
ஷர்க ைள நகரத்  ந்  ெவளிேய அைழத் ச் ெசன் ,
அவர்கள் ரிந் ெகாள் ள வவத்த வகைளப் பற்  அவர்
கடன் ேபனார். அவர் ெபம் பா ம் அப் பேய ரிைய
ெசய் த ார். ெபந்  ரளான ஜனங் களிைடேய அவர் ெசய் த ரி
ையகள் கக் ைறவானைவயாக இந்தன. நீ ங் கள் அவரிடம்
ேகட் ம் விஷயத்  ன் ப பார்த் த ால் , மாம் சமாய ேதவன்
சாதாரண மஷனின் விதத்ைத வாழக் டா; அவர் தம
ரிையையச் ெசய் ய ேவண் ம் , அவர் உட் க ார்ந்  ந் த ா ம் ,
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நின்றா ம் , நடந்  ெகாண்ந்தா ம் , அவர் ேபச ேவண்ம் .
அவர் எல் லா ேநரங் களி ம் ரிைய ெசய் ய ேவண்ம் , “ெசயல்
பாகைள” அவர் ஒேபாம் நித்த க் டா, இல் ைலெய
னில் அவர் தம கடைமகைளப் றக்கணித்ததாவிம் . ம
ஷனின் இந் த க் ேகாரிக்ைககள் மஷ உணர் க் ப் ெபாத்
தமானைவயா? உங் கள் ேநர்ைம எங் ேக? நீ ங் கள் ேகட் ப  அக
மாக இல் ைலயா? நான் ரிைய ெசய் ம் ேபா நீ என் ைன
ஆராய் வ  அவயமா? நான் என் ஊயத்ைத நிைறேவற்ம்
ேபா நீ ேமற் ப ார்ைவயிட ேவண்மா? நான் என் ன ரிைய
ெசய் ய ேவண்ம் , எப் ேபா ெசய் ய ேவண்ம் என் பைத நான்
நன் அேவன் ; மற் ற வர்க ள் தைலயிட ேவண் ய அவய
ல் ைல. நான் அகம் ெசய் ய வில் ைல என் ப ேபால் உனக்
த் ேதான்றலாம் , ஆனால் அதற் ள் என ரிைய ம்
நிைலக் வந்  விற. உதாரணமாக நான்  விேசஷங் க
ளில் இக் ம் இேயவின் வார்தை
் தகைள எத்  க் ெகாள்
ங் கள் : அைவ ைறவாக இல் ைலயா? அந்த ேநரத்ல் , இேய
ெஜப ஆலயத்ற் ள் ·ைழந்  ஒ பிரசங் கத்ைதப் பிரசங் த்
தேபா, அவர் கச் ல நிடங் களில் அைத த்தார், அவர்
ேப த்த ம் , அவர் தம் ைடய ஷர்கைள படல் ஏற்
க்ெகாண் எந் த விளக் கம் ெகாக் க ாமல் றப் பட் டார்.
ெஜப ஆலயத்ற்ள் இந்தவர்கள் தங் கக்ள் இைதப் பற்
விவாத்த ார்கள் , ஆனால் இேயக் அல் எந் த ப் பங் ம்
இக் கவில் ைல. ேதவன் தாம் ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய
மட்  ேம ெசய் றார், அதற்  ேமல் எம் ெசய் வ ல் ைல.
இப் ேபா, நான் அகம் ேபச ேவண் ம் , ஒ நாைளக்  க்
ைறந் த  பல மணிேநரம் ேபச ேவண் ம் என்  அேநகர்
விம் றார்கள் . நீ ங் கள் அைதப் பார்க்ம் ேபா, தாம் ேபசா
மல் இக் ம் வைர ேதவன் ேதவனாக இப் பைத நித்  
றார், ேபபவர் மட் ேம ேதவன். நீ ங் கள் அைனவம் 
டர்கள் ! ரட் த்தனமானவர்கள் ! நீ ங் கள் அைனவம் அவற்
றவர்கள் ! உங் களிடம் பல கத் க்கள் இக்ன் றன! உங் கள்
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ேகாரிக்ைககள் ெவரம் ெசல் ன் றன! நீ ங் கள் மனிதாபிமா
னமற் றவர்! ேதவன் என் னவாக இக்றார் என் பைதப் பற் 
உங் கக் ச் தளம் ரிவல் ைல! அைனத்  ப் ேபச்ச ா
ளர்கம் ெசாற்ெபாவாளர்கம் ேதவன் என் ம் , உங் கக்
வார்தை
் தகைள வழங் கத் தயாராக இக்ம் எவம் உங் கள
பிதா என்ம் நீ ங் கள் விவக்³ர்கள் . என் னிடம் ெசால் ங்
கள் , நன் வவைமக்கப் பட் ட அம் சங் கள் மற்ம் அசாதாரண
மான ேதாற் றத்  டன் இக் ம் உங் கள் அைனவக் ம் த
ளேவம் அ இக்றதா? உங் கக்ப் பரேலாக ©ரியன்
பற் ஏம் ெதரிமா! நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் ஒ ேபராைசக்
ெகாண் ட மற்  ம் ர்ெகட் ட அகாரிையப் ேபான் றவர்க ள் ,
எனேவ நீ ங் கள் எவ் வா அைவக் காண்பீரக
் ள் ? சரியான
மற்  ம் தவறான எ என் பைத உங் களால் எவ் வா ேவப
த்  அய ம் ? நான் உங் கக் அகம் வழங் ள்
ேளன், ஆனால் உங் களில் எத்தைன ேபர் அவற்ன் ¡ மப் 
ைவத்க்றார்கள் ? அைத ைமயாக ைவத்ப் பவர் யார்?
இந்த நாளில் நீ ங் கள் நடந்  ெசல் ம் பாைதையத் றந்தவர்
யார் என்  உங் கக்  த் ெதரியவில் ைல, அதனால் நீ ங் கள்
ெதாடர்ந்  என் னிடம் ேகாரிக்ைககைள ைவக்³ர்கள் , இந்தக்
ேகக் ரிய மற்  ம் அபத்த மான ேகாரிக்ைககைள என் னிடம்
ேகட் ³ர்கள் . ெவட் க த்த ால் உங் கள் கம் வக்கவில் ைலயா?
நான் ேபாமான அள ேபயிக்கவில் ைலயா? நான் ேபா
மான அள ெசய் க் கவில் ைலயா? உங் களில் யாரால் என்
வார்தை
் தகைள உண்ைமயிேலேய ஒ ெபாக்ஷமாக மக்க
ந்க்ற? என் ச¤கத்ல் இக்ம் ேபா நீ ங் கள் என்
ைனப் கழ் ந்  ேப³ர்கள் , ஆனால் என் ச¤கத்ல் நீ ங் கள்
இல் லாதேபா நீ ங் கள் ெபாய் ெசால் ³ர்கள் , ஏமாற்³ர்கள் !
உங் கள் ெசயல் கள் கம் இவானைவ, அைவ என் ைன
கலங் கக்ன் றன! உங் கள் விதத்ைத மாற் யைமப் பதற் க ாக
இல் லாமல் , உங் கள் கண்கக் விந்தளித் , உங் கள் எல் ைல
கைள விரிபத்  வைதத் தவிர ேவ  எந் த க் காரணத்  ற்
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காகம் நீ ங் கள் என்ைனப் ேபசம் ரிைய ெசய் யம் ெசால்
வல் ைல என்ப எனக்த் ெதரிம் . நான் உங் களிடம் அகம்
ேபயிக்ேறன் . உங் கள் விதம் நீ ண்ட காலத்ற் ன் ேப
மாயிக்க ேவண்ம் , ஆகேவ, நீ ங் கள் ஏன் இப் ேபாம் ட
உங் கள் பைழய நிைலக்ேக ¡ண்ம் ெசல் ³ர்கள் ? என் வார்த்
ைதகள் உங் களிடந்  ெகாள் ைளயக்க ப் பட் டதால் நீ ங் கள்
அவற்ைறப் ெபறவில் ைல என் க்க மா? உண்ைமையச்
ெசால் ல ேவண்மானால் , உங் கைளப் ேபான் ற ர்ெகட் டவர்
கக் நான் இனி எைதம் ெசால் ல விம் பவில் ைல—அ
வீண ான ெசயல் ! அவ் வள பயனற் ற க் ரிையகைள நான்
ெசய் ய விம் பவில் ைல! நீ ங் கள் உங் கள் எல் ைலகைள விரி
பத்தேவா அல் ல கண்கக் விந் தளிக் கேவா மட்  ேம
விம் ³ர்கள் , ஆனால் விதத்ல் நன் ைம ெபற விம் வ
ல் ைல! நீ ங் கள் அைனவம் உங் கைளேய ஏமாற்  க்ெகாள்
³ர்க ள் ! நான் உங் களிடம் ேகட் ேறன் , நான் உங் களிடம்
ேநக் ேநர் ேபயவற்ல் எவ் வள விஷயங் கைள நைட
ைறக்  க் ெகாண்  வந்  க்  ³ர்க ள் ? நீ ங் கள் ெசய் வ  எல்
லாம் மற்றவர்கைள ஏமாற்ற தந்ரங் கைள ேமற்ெகாள் வ தான் !
உங் களில் பார்ைவயாளர்களாக இப் பவர்கைள நான் ெவக்
ேறன், ேம ம் உங் கள் ஆர்வ ம் கம் ெவ க் க த் த க் க தாக
இப் பைத நான் காண்ேறன். உண்ைமயான வையத் ேதடேவா
அல் ல சத்யத்ற்காகத் தாகம் ெகாள் ளேவா நீ ங் கள் இங் ேக
வரவில் ைல என் றால் , நீ ங் கள் தான் என் ெவப் பின் ெபாட்
கள் ! உங் கள் ஆர்வத்ைதப் ர்த
் ெசய் ய அல் ல உங் கள் ேபரா
ைசகளில் ஒன்ைற நிைறேவற் வதற்காக மட் ேம நான் ேப
வைத நீ ங் கள் ேகட் ³ர்கள் என்  எனக்த் ெதரிம் . சத்யத்
ன் இப் ைபத் ேதவதற்ேகா அல் ல விதத்ல் ·ைழவதற்
கான சரியான பாைதைய ஆராய் வ தற் ேகா நீ ங் கள் நிைனத் த
ல் ைல; இந்தக் ேகாரிக்ைககள் உங் களிைடேய ைடயா. நீ ங்
கள் ெசய் வ  எல் லாம் நீ ங் கள் பத்ப் பாராட் ம் ஒ விைள
யாட் ப் ெபாைளப் ேபாலேவ ேதவைனக் கவ தான் .
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நீ ங் கள் விதத்ைத நாவல் கக் ைறவான ஆர்வம் ெகாண்
டவர்கள் , ஆனால் ஆர்வ மாக இக் க ஏராளமான ஆைச உள்
ள! அத் த ைகயவர்க க்  வ வைய விளக்  வ  காற்
ேறா ேபவதற்  ஒப் பாம் ; நான் ேபசப் ேபாவேத இல் ைல!
நான் உங் கக்  ச் ெசால் ேறன் : நீ ங் கள் உங் கள் இதயத்
ற் ள் இக்ம் ெவற்டத்ைத நிரப் ப விம் பினால் , நீ ங் கள்
என்னிடம் வரேவண் டாம் ! நீ ங் கள் விதத்ைதப் ெப வதற் 
க்யத்  வம் ெகாக்க ேவண்ம் ! உங் கைள நீ ங் கேள ட்
டாளாக்கா¥ர்கள் ! உங் கள் ஆர்வத்ைத உங் கள் விதத்ைதப் பின்
ெதாடர்வ தற் க ான அப் பைடயாக நீ ங் கள் எத்  க் ெகாள் ள
வில் ைல அல் ல உங் களிடம் ேபம் ப என் ைனக் ேகட் ப
தற் ஒ சாக்ப் ேபாக்காக அைதப் பயன் பத்தவில் ைல. இந்தத்
தந்ரங் கள் அைனத் ம் நீ ங் கள் கம் றைமயானவர்கள் !
நான் உன்னிடம் ¡ண்ம் ேகட் ேறன் : நீ பிரேவக்க ேவண்ம்
என்  நான் யவற்  ல் நீ எவ் வள விஷயங் களில் உண்
ைமயிேலேய பிரேவத்  க்  றாய் ? நான் உன் னிடம் ேபய
அைனத்ைதம் நீ ரிந்  ெகாண்டாயா? நான் உன் னிடம் ேபய
அைனத்ைதம் நீ நைடைறக்க் ெகாண் வந்க்றாயா?
ஒவ் ெவா கத்ன் ரிையம் ேதவனால் ெதாடங் கப் ப
ற, ஆனால் ேதவன் எந்த வயில் ெசயல் பறாேரா, உங்
கள் சார்ப ாக அவர் ஒ இயக் க த்ைதத் ெதாடங் கேவா, றப் 
மாநாகைள நடத்தேவா அல் ல எந் தெவா அைமப் ைபம்
நிவேவா வரவில் ைல என்பைத நீ அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் .
அவர் ெசய் ய ேவண் ய ரிையையச் ெசய் ய மட்  ேம அவர்
வறார். அவர ரிைய எந் த மஷக் ம் தைடைய ஏற்
பத்த ா. அவர் விம் பியப தம ரிையையச் ெசய் றார்;
மஷன் அைதப் பற்  என் ன நிைனக்றான் அல் ல அந் 
க்றான் என்பைதப் பற்க் கவைலப் படமல் , அவர் தம ரி
ையையச் ெசய் வல் மட் ேம அக்கைற காட் றார். உலகத்ைத
ஷ்த்தந்  இன்வைர, ஏற்கனேவ ரிையயின் ¤ன் 
கட் டங் கள் நிகழ் த்தப் பட் விட் டன; ேயேகாவாவிந்  இேய
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வைரயி ம் , மற் ம் நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்ந்  
ைபயின் கம் வைரயி ம் , ேதவன் ஒேபாம் மஷக்காக
ஒ றப்  மாநாட் ைடக் ட் வல் ைல, ஒ றப்  உலகளா
விய ரிைய ட் டத்ைதக் ட்  அதன் ¤லம் தம ரிையக்
கான ராஜ் யத்ைத விரிபத்த அவர் எல் லா மஷைரம் ஒன்
ைணத்த ல் ைல. அவர் ெசய் வ ெதல் லாம் ஒ  கத்ன்
ஆரம் ப ரிையகைளப் ெபாத் த மான ேநரத்  ம் ெபாத் த
மான இடத் ம் ேமற்ெகாள் வேதயாம் , இதன் ¤லம் கத்ைதத்
ெதாடங் வேதா, மஷலத்ன் விதத்ைத எவ் வா விக்க
ேவண்ம் என் பல் அவர்கைள வநடத் வார். றப்  மாநா
கள் மஷனின் ைககள் ஆம் ; விைற நாட் கைளக்
ெகாண்டாவதற்காக ஜனங் கைள ஒன் ேசர்ப்ப  மஷனின்
ரிைய. ேதவன் விைற நாட் கைளக் கைடப் பிப் பல் ைல,
ேம ம் , அவற்ைற ெவக்கத்தக்கதாகக் காண்றார்; அவர் றப் 
மாநாகைளக் ட் வல் ைல, ேம ம் , அவர் அவற்ைற ெவக்
றார். மாம் சமாய ேதவனால் ெசய் யப் பம் ரிைய என் ன என்
பைத இப் ேபா நீ ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் !

மாம் சமாயதன் மைறெபா ள் (4)
ேவதாகமத்ன் பின் னணியில் உள் ள கைதையம் , அ உ
வான விதத்ைதம் நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள ேவண் ம் . இந் த
அ ேதவனின் ய ரிையைய ஏற்க்ெகாள் ளாதவர்கக்ச்
ெசாந்தமான அல் ல. அவர்கக்த் ெதரியா. இந்த விஷயங்
கைளப் பற் ய சாராம் சத்ைத அவர்களிடம் நீ ெதளிவாகக் 
னால் , அவர்கள் இனிம் உன் னிடம் ேவதாகமத்ைதப் பற் விடாப்
பியாக வாதாபவர்களாக இக்க மாட் டார்கள் . இந்த வாக்
நிைறேவயதா? அந்த வாக் நிைறேவயதா? என்  ¥ர்கக
் தரிச
னம் உைரக்கப் பட் டைதக் த்  அவர்கள் ெதாடர்ந்  ஆராய் ந்
ெகாண்ேட இக்றார்கள் . ேவதாகமத்க் இணங் ேய அவர்
கள் விேசஷத்ைத ஏற் க்ெகாள் றார்கள் , அவர்கள் ேவதாகமத்
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ன் ப விேசஷத் ைதப் பிரசங் க்  றார்க ள் . ேதவன் ¡தான
அவர்க ளின் விவாசம் ேவதாகமத்  ன் வார்தை
் தகளின் ¡ ேத
உள் ள; ேவதாகமம் இல் லாமல் அவர்கள் ேதவைன நம் ப மாட்
டார்கள் . ேவதாகமத்ைத ய ஆய்  க் உட் பத்  , அவர்கள்
விக் ம் ைற இதான் . அவர்க ள் ¡ண் ம் ேவதாகமத்ைத
ஆராய் ந்  உன்னிடத்  ல் விளக் க ங் கைளக் ேகட்  ம் ேபா, நீ ,
“தல் , ஒவ் ெவா வாக்ைகம் சரிபார்க்க ாமல் இப் ேபாம் .
மாறாக, பரித்த ஆவியானவர் எவ் வா ரிைய ெசய் றார் என்
பைதப் பார்ப்ேபாம் . இந்தப் பாைத உண்ைமயில் பரித்த ஆவி
யானவரின் ரிையயா என் பைதப் பார்ப் பதற்  நாம் நடந் 
ெசல் ம் பாைதைய சத்யத் டன் ஒப் பிட் ப் பார்ப்ேபாம் , அத்
தைகய பாைத சரியானதா என்பைத சரிபார்க்க பரித்த ஆவியா
னவரின் ரிையைய பயன்பத் ேவாம் . இந்த வாக் அல் ல
அந் த வாக் ன் னவிக் க ப் பட் டப நிைறேவயிக் றதா
என்  மஷரான நாம் அல் ¤க்ைக ·ைழக்கக் டா. பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிையக் ம் , ேதவன் ெசய்  வம் ச¡
பத்ய ரிையக்ம் பலாக ேவ விஷயங் கள் பற் ேபவ
நமக் நல் ல,” என்  ெசால் றாய் . ேவதாகமத்ல் உள் ள ¥ர்க்
கதரிசனங் கள் அந்த ேநரத்ல் ¥ர்கக
் தரிகள் ¤லமாக ேதவனால்
அப் பப் பட் ட வார்த்ைதகளாகம் , மற்ம் ஏதல் ெபற் ேதவன்
பயன் பத்ய மஷரால் எதப் பட் ட வார்தை
் தகளாகம் இக்
ன்றன; ேதவனால் மட் ேம அந்த வார்தை
் தகைள விளக்க 
ம் , பரித்த ஆவியானவரால் மட்  ேம அந் த வார்தை
் தகளின்
அர்தத
் த்ைத அய ைவக்க ம் , ேம ம் ேதவனால் மட் ேம
ஏ த்ைரகைள உைடத்  ஸ்தகச்ைளத் றக்க ம் .
நீ ெசால் றாய் : “நீ ேதவன் அல் ல, நாம் ேதவன் அல் ல,
எனேவ ேதவனின் வார்தை
் தகைள விளக்கத் ணிந்தவர் யார்?
அந் த வார்தை
் தகைள விளக் க உனக் ைதரியம் இக்  றதா?
எேரயா, ேயாவான் மற் ம் எயா ஆய ¥ர்க்கதரிகள் வந்
தா ம் , அவர்கள் ஆட் க் ட் யானவராக இல் லாததால் அந் த
வார்தை
் தகைள விளக்க யற் ெசய் யத் ணிய மாட் டார்கள் .
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ஆட் க்ட் யானவரால் மட் ேம ஏ த்ைரகைள உைடத் 
ஸ்தகச்ைளத் றக்க ம் , ேவ எவரா ம் அவைடய
வார்தை
் தகைள விளக்க யா. ேதவனின் நாமத்ைதப் பயன்
பத்த நான் ணிவல் ைல, ேதவனின் வார்தை
் தகைள விளக்
ம் யற்ம் நான் எப் பல் ைல. என்னால் ேதவக்க் ழ் ப்
பந்தவனாக மட் ேம இக்க ம் . நீ ேதவனா? ேதவனின்
எந் த ஷ் யினா ம் ஸ்தகச்ைளத் றக் கேவா அல் ல
அந்த வார்தை
் தகைள விளக்கேவா ணிவல் ைல, எனேவ நாம்
அவற்ைற விளக்க ணிவல் ைல. நீ ம் அவற்ைற விளக்க யற்
க்க ேவண்டாம் . அவற்ைற விளக்க யாம் யற்க்கக்டா.
பரித் த ஆவியானவரின் ரிைய பற்  ப் ேபேவாம் ; மஷ
னால் ெசய் ய ந்த  இேவ. ேயேகாவா மற்ம் இேயவின்
ரிையகைள நான் ெகாஞ் சம் அேவன் , ஆனால் அத் தைகய
ரிைய பற்  எனக் த் தனிப் பட் ட அ பவம் இல் லாததால் ,
அைதப் பற்  ெகாஞ் சம் மட் ேம என் னால் ேபச ம் .
ஏசாயா அல் ல இேயவின் காலத்ல் ேபய வார்தை
் தகளின்
அர்த்தத்ைதப் ெபாத்தவைர, நான் எந்த விளக்கம் அளிக்க மாட்
ேடன். நான் ேவதாகமத்ைதப் பப் பல் ைல, மாறாக ேதவனின்
தற் ேபாைதய ரிையையப் பின் பற்  ேறன் . நீ உண்ைமயில்
ேவதாகமத்ைதச் ய ஸ்தகச்ள் என்  கறாய் , ஆனால்
அ ஆட் க்ட் யானவரால் மட் ேம றக்கக்ய ஒன்  அல்
லவா? ஆட் க் ட் யானவைரத் தவிர, ேவ யாரால் அைதத்
றக்க ம் ? நீ ஆட் க்ட் யானவர் அல் ல, நான் தான் ேதவன்
என் ற நாம் ணிவல் ைல, எனேவ நாம் ேவதாகமத்ைதப்
பப் பாய்  ெசய் யேவா அல் ல ய ஆய் க் உட் பத்தேவா
ேவண் டாம் . பரித் த ஆவியானவர் ெசய் த ரிையையப் பற் 
விவாப் ப , அதாவ, ேதவனால் ெசய் யப் பம் தற் ேபாைதய
ரிைய பற்  விவாப் ப  கம் றந் த . ேதவன் ரிைய
ெசய் ம் ெகாள் ைககள் என்ன, அவைடய ரிையயின் சாராம்
சம் என்ன என்பைதப் பற் பார்ப்ேபாம் , இவற்ைறப் பயன் பத்
இன்  நாம் நடந்  ெசல் ம் பாைத சரியானதா என் பைத சரி
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பார்க் க ம் , இவ் வ சரிதானா என உப் பத் த ம் ெசய் ய
லாம் .” நீ விேசஷத்ைதப் பிரசங் க்க விம் பினால் , ப் பாக
மத உலல் உள் ளவர்க க்  நீ பிரசங் க் க விம் பினால் , நீ
ேவதாகமத்ைதப் ரிந்  ெகாண் அதன் உள் ளார்ந் த கைதயில்
ேதர்ச
் ெபற ேவண்ம் ; இல் ைலெயனில் , நீ விேசஷத்ைதப் பிர
சங் க்க வ இல் ைல. நீ நன் ேதர்ச
் ெபற்றம் , ேவதாகமத்ன்
மரித்ப் ேபான வார்தை
் தகைள ஒ ய வயில் ஆராய் வைத
நித்விட் , ேதவனின் ரிைய மற்ம் வ சத்யத்ைதப் பற்
மட்  ேம ேபனால் , உண்ைமயான இதயத்  டன் ேதபவர்
கைள உன்னால் ஆதாயப் பத்த ம் .
ேயேகாவாவின் ரிைய, அவர் ைவத்த நியாயப் பிரமாணங்
கள் மற்  ம் மஷர் தங் கள விதத்  ல் வித்  க் க அவர்
வநடத்ய ேகாட் பாகள் , நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்ல் அவர்
ெசய் த ரிையயின் உள் ளடக்கம் , அவைடய நியாயப் பிரமாணங்
கைள அவர் இயற்யதன் க்யத் வம் , ைபயின் கத்ல்
அவர் ெசய் த ரிையயின் க்யத் வம் , இந்த இக் கட் டத்
ல் ேதவன் ெசய் ம் ரிைய: இைவேய நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் ள
ேவண்ய விஷயங் கள் . ரிையயின் தல் கட் டம் என் ப நியா
யப் பிரமாணத்  ன் கத் ற் க ான ரிையயாம் , இரண்டாவ
ைபயின் கத்ற்கான ரிையயாம் , ¤ன் றாவ கைடக்
காலத்ற்கான ரிையயாம் . ேதவைடய ரிையயின் இந்தக்
கட் டங் கைளப் பற் நீ ங் கள் ெதளிவாக இக்க ேவண்ம் . ஆ
தல் அந்தம் வைர ெமாத்தம் ¤ன்  கட் டங் கள் உள் ளன. ரி
ையயின் ஒவ் ெவா கட் டத்  ன் சாராம் சம் என் ன? ஆறாயிரம்
ஆண்கால ஆைக ட் டத்ற்கான ரிைய எத்தைன கட் டங்
களாக ேமற் ெகாள் ளப் பன் றன? இந் தக் கட் டங் கள் எவ் வா
ேமற்ெகாள் ளப் பன்றன, ஒவ் ெவான்ம் ஏன் அதற்ெகன ப்
பிட் ட ைறயில் ேமற்ெகாள் ளப் பன் றன? இைவ அைனத்ம்
க்யமான ேகள் விகளாம் . ஒவ் ெவா கத்ன் ரிையக்ம்
பிரநித்வ மப்  இக்ன் ற. ேயேகாவா என் ன ரிையைய
ெசய் தார்? அவர் ஏன் அந்தக் ப் பிட் ட ைறயில் அைத ெசய்
602

மாம் சமாயதன் மைறெபாள் (4)

தார்? அவர் ஏன் ேயேகாவா என்  அைழக்கப் பட் டார்? ¡ண்ம் ,
ைபயின் கத்ல் இேய என்ன ரிையையச் ெசய்தார், அைத
அவர் எந் த விதத்  ல் ெசய் த ார்? ேதவ ைடய மனநிைலயின்
எந் த அம் சங் கள் ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டத்த ா ம் மற்  ம்
ஒவ் ெவா கத்னா ம் பிரநித் வப் பத்தப் பன் றன?
நியாயப் பிரமாணத்  ன் கத்  ல் அவர மனநிைலயின் எந் த
அம் சங் கள் ெவளிப் பத்தப் பட் டன? ைபயின் கத்ல் அவ
ர மனநிைலயின் எந் த அம் சங் கள் ெவளிப் பத் த ப் பட் டன?
இ கத்ல் அவர மனநிைலயின் எந்த அம் சங் கள் ெவளிப்
பத்த ப் பட் டன? நீ ங் கள் ெதளிவாக இக்க ேவண்ய இன் 
யைமயாத ேகள் விகள் இைவ. ேதவனின்  மனநிைலம்
ஆறாயிரம் ஆண்க்கால ஆைகத் ட் டத்ன் ேபா ெவளிப்
பத்தப் பட் ள் ள. அ ைபயின் கத்ேலா, நியாயப் பிர
மாணத்ன் கத்ேலா, கைடக் காலத்ேலா மட் ம் ெவளிப்
பத் த ப் படவில் ைல. கைடக் காலத்  ல் ேமற் ெகாள் ளப் பட் ட
ரிையயான நியாயத் ¥ ர்ப் , ேகாபாக்  ைன மற்  ம் ஆக் 
ைனத்¥ர்ப் ஆயவற்ைறப் பிரநித்வப் பத்ன் றன. கைட
க் காலத்ல் ேமற் ெகாள் ளப் பட் ட ரிையகளால் நியாயப் பிர
மாணத்ன் கம் அல் ல ைபயின் கத்ன் ரிையகக்
மாற்றாக யா. இப் பிம் , இந்த ¤ன்  கட் டங் கம் ஒன்
ேறாெடான் இைணந் , ஓர் உட்ெபாைள உவாக்ன்றன,
ேம ம் இைவ அைனத் ம் ஒேர ேதவனின் ரிையதான் . இயற்
ைகயாகேவ, இந் த க் ரிையைய நிைறேவற்  ம் ெசயல் தனி
கங் களாக பிரிக்கப் பட் ள் ள. நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்ல்
ெதாடக்கத்ற்கான ரிையைய ெசய் தைத ேபால; ைபயின்
கத்ல் ¡ட் ப ிற் க ான ரிையையச் ெசய் த  ேபால; கைடக்
காலத்ல் சகலத்ைதம் இக்க் ெகாண்வம் ரிைய ேமற்
ெகாள் ளப் பற. இந் த ஆறாயிரம் ஆண்க்க ால ஆைகத்
ட் டத் ைடய ரிையகளின் தரிசனங் கைளப் ெபாத்தவைர,
யாரா ம் ·ண்ண அல் ல ரிதைலப் ெபற யா, இந்
தத் தரிசனங் கள் கைடவைர ராகேவ இக் ம் . கைடக்
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காலத்ல் , ராஜ் யத்ன் கத்ைத ன் ெனப் பதற்காக வார்தை
் த
யின் ரிைய மட் ேம ேமற்ெகாள் ளப் பற, ஆனால் அ சகல
கங் கைளம் பிரநித் வப் பத் வதாக இல் ைல. கைடக்
காலம் என் ப கைடக் காலத்ைத விடம் , ராஜ் யத்ன் கத்ைத
விடம் ெபரியதாக இல் ைல, ேம ம் அ ைபயின் கம்
அல் ல நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்ைத பிரநித் வப் பத்
தவில் ைல. அதாவ கைடக் காலத்ல் , ஆறாயிரம் ஆண்கால
ஆைகத் ட் டத்  ல் உள் ள அைனத்  ரிையகம் உங் க
க்  ெவளிப் பத் த ப் பன் றன. இேவ மைறெபாளின்
ெவளிப் பாடாம் . இந் த வைகயான மைறெபாள் எந் த ம
ஷனா ம் ெவளிப் பத் த யாத ஒன் றாம் . மஷக்
ேவதாகமத்ைதப் பற் எவ் வள ெபரிய ரிதல் இந்தா ம் , அ
அவக் ெவம் வார்தை
் தகேள தவிர ேவெறான் ல் ைல,
ஏெனன்றால் மஷக் ேவதாகமத்ன் சாராம் சம் ரிவல் ைல.
ேவதாகமத்ைதப் பப் பதால் , மஷன் ல சத்யங் கைளப் ரிந்
ெகாள் ளலாம் , ல வார்தை
் தகைள விளக்கலாம் , அல் ல ல
பிரபலமான பத்கைளம் அத்யாயங் கைளம் தன ய ஆய்
க் உட் பத்தலாம் , ஆனால் அந்த வார்தை
் தகளில் உள் ள அர்த்
தத்ைத அவனால் ஒேபாம் பிரித்ெதக்க யா, ஏெனன்
றால் எல் லா மஷம் மரித்  ப் ேபான வார்தை
் தகைளத்த ான்
காண்றார்கள் , ேயேகாவா மற்  ம் இேயவிைடய ரிைய
யின் காட் கைள அல் ல, ேம ம் இந்தக் ரிையயின் மைறெபா
ைள கட் டவிழ் கக
் மஷக் வேய இல் ைல. எனேவ, ஆறா
யிரம் ஆண்கால ஆைகத் ட் டத்ன் மைறெபாேள கப்
ெபரிய மைறெபாளாம் , இ கம் ஆழமாக மைறக் க ப்
பட் டதாகம் மற் ம் ற் ம் மஷக்ப் ரியாததாகம்
இக்ற. ேதவன் அைத மஷக் விளக் ெவளிப் பத்
தாவிட் டால் , ேதவனின் விப் பத்ைத யாம் ேநரயாகப் ரிந் 
ெகாள் ள யா; இல் ைலெயனில் , இந்த விஷயங் கள் எப் ேபா
ம் மஷக் ராகேவ இக் ம் , என் ெறன் ம் ¤ம
ைறக் க ப் பட் ட மைறெபாட் க ளாகேவ இக் ம் . மத உலல்
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இப் பவர்கைளப் ெபாட் பத்த ா¥ர்கள் ; இன்  உங் கக் ச்
ெசால் லப் படாவிட் டால் , நீ ங் கள் அைதப் ரிந்  ெகாள் ள மாட்
§ர்கள் . இந்த ஆறாயிரம் ஆண்காலக் ரிைய ¥ர்கக
் தரிகளின்
எல் லா ¥ர்க்கதரிசனங் கைளம் விட மைறெபாள் க்க . இ
ஷ்ப்  தல் இன் வைர கப் ெபரிய மைறெபாளாக
இக்ற, ேம ம் கங் கள் வ ம் உள் ள ¥ர்க்க தரிக
ளில் எவரா ம் இைதப் ரிந் ெகாள் ள யவில் ைல, ஏெனன்
றால் இந் த மைறெபாள் இ கத்ல் மட் ேம ெவளிப் ப
த்தப் பற, இதற் ன் னர் ஒேபாம் ெவளிப் பத்தப் பட்
க்கவில் ைல. இந்த மைறெபாைள நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் ள
ந் த ால் , அைத உங் களால் ைமயாகப் ெபற ந் த ால் ,
எல் லா மத நபர்கம் இந்த மைறெபாளால் ெவல் லப் பவார்
கள் . இ  மட் ேம தரிசனங் களில் கப் ெபரிய ; இைதேய
மஷன் ரிந்ெகாள் ள கம் ஆவ டன் இக்றான், ஆனால்
அ  அவ க்  கம் ெதளிவாகத் ெதரியவில் ைல. நீ ங் கள்
ைபயின் கத்ல் இந்தேபா, இேய ெசய் த ரிைய அல்
ல ேயேகாவா ெசய் த ரிைய என் னெவன்  உங் கக்  த்
ெதரிந்க்கவில் ைல. ேயேகாவா ஏன் நியாயப் பிரமாணங் கைள
வத்த ார், ஏன் நியாயப் பிரமாணங் கைளக் கைடப் பிக் ம் ப
அவர் ெபந்ரளான ஜனங் களிடம் ேகட் டார் அல் ல ஏன் ஆல
யம் கட் ெயப் பப் பட ேவண்ம் என் ேகட் டார், இஸ்ரேவலர்
எப் ந்  வனாந் த ரத்  க் ம் பின் னர் கானாக் ம் ஏன்
அைழத்ச் ெசல் லப் பட் டனர் என்ப ஜனங் கக் ரியவில் ைல.
இந்த விஷயங் கள் இந்த நாள் வைரயி ம் ெவளிப் பத்தப் பட் 
க்கவில் ைல.
கைடக் காலத்  ன் ரிைய என்ப ¤ன்  கட் டங் களில்
இயான கட் டமாம் . இ மற்ெறா ய கத்ன் ரிைய
ஆம் , ேம ம் இ ஆைகயின்  ரிையையம் பிரநி
த் வப் பத்தவில் ைல. ஆறாயிரம் ஆண்கால ஆைகத் ட்
டம் ¤ன் கட் ட ங் களாகப் பிரிக்க ப் பட் ள் ள. எந் த ஒ கட்
டத்தா ம் தனியாக ¤ன்  கங் களின் ரிையகைளப் பிரநி
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த் வப் பத்த யா, ஆனால் ஒட் ெமாத்தத்ந்  ஒ
பைய மட் ேம பிரநித் வப் பத்த ம் . ேயேகாவா
என் ற நாமத்தால் ேதவனின்  மனநிைலையம் பிரநித்
வப் பத்த யா. நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்ல் அவர்
தம ரிையையச் ெசய் த ார் என் ப  ேதவன் நியாயப் பிரமா
ணத் ற்  உட் பட்  மட்  ேம ேதவனாக இக் க ம் என்
பைத நி´பிக்கவில் ைல. ேயேகாவா மஷக்காக நியாயப் பி
ரமாணங் கைள வத் , அவக்க் கட் டைளகைளக் ெகாத் ,
ஆலயத்ைதம் பபீட ங் கைளம் கட் ெயப் ம் ப மஷ
னிடம் ேகட் டார்; அவர் ெசய் த ரிைய நியாயப் பிரமாணத்ன்
கத்ைத மட்  ேம பிரநித்  வப் பத்  ற. அவர் ெசய் த
இந்தக் ரிைய, மஷைன நியாயப் பிரமாணத்ைதப் பின்பற்றச்
ெசால் ம் ேதவன் மட் ேம ேதவன் என் பைத, அல் ல அவர்
ஆலயத்ல் இக்ம் ேதவன் என் பைத, அல் ல பபீடத்ன்
ன் இக்ம் ேதவன் என் நி´பிக்கவில் ைல. இப் பச் ெசால்
வ உண்ைமக்ப் றம் பாக இக்ம் . நியாயப் பிரமாணத்ன்
ழ் ெசய் யப் பம் ரிையகள் ஒ கத்ைத மட் ேம க்ம் .
ஆைகயால் , ேதவன் நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்ல் மட் ேம
ரிையையச் ெசய்  ந் த ால் , மஷன் , “ஆலயத் ல் இக் ம்
ேதவேன ேதவன், ேம ம் , ேதவக் ஊயம் ெசய்ய நாம் ஆசா
ரிய உைடகைள அணிந்  ஆலயத்  ள் ·ைழய ேவண்ம் ,”
என் ற வைரயைறக்ள் ேதவைனக் கட் ப் பத்யிந்ப் பான் .
ைபயின் கத்ல் ரிையகள் ஒேபாம் ேமற்ெகாள் ளப் பட்
க்காம ம் , நியாயப் பிரமாணத்ன் கம் இன்வைர ெதாடர்ந்
ந்தால் , ேதவன் இரக்கள் ளவர், அன் பானவர் என் பைதம்
மஷன் அந்க்க மாட் டான். நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்
ல் ரிைய ெசய் யப் பட் க்காவிட் டால் , அதற் ப் பலாகக்
ைபயின் கத்ல் மட்  ேம ரிைய ெசய் ய ப் பட் ந் த ால் ,
ேதவனால் மஷைன ¡ட்  மஷனின் பாவங் கைளம் மன்
னிக் க ம் என எல் லா மஷம் அந்  ப் பர். அவேர
பரித்தமானவர், பாவமயாதவர் என்பைத மட் ேம மஷன்
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அந்ப் பான், ேம ம் மஷக்காகேவ அவர் தம் ைமப் ப
யாகக் ெகாத்   ைவயில் அைறந் ெகாள் ள ம் என் ப
ைதம் மஷன் அந்ப் பான் . மஷக் இந்த விஷயங்
கள் மட் ேம ெதரிம் , ஆனால் ேவ எைதம் அவனால் ரிந்
ெகாள் ள யா. எனேவ ஒவ் ெவா கம் ேதவ ைடய
மனநிைலயின் ஒ பைய பிரநித் வப் பத் ற. நியா
யப் பிரமாணத்ன் கத்ல் , ைபயின் கத்ல் , மற் ம் தற்
ேபாைதய கட் டத்ல் பிரநித்வப் பத்தப் பட் ட ேதவைடய
மனநிைலயின் அம் சங் கைளப் ெபாத்தவைர: ¤ன்  கட் டங் க
ம் ஒேர மாரியாக ஒங் ைணக்கப் பட் டால் தான் அவற்றால்
ேதவனின் மனநிைலைய வமாக ெவளிப் பத்த ம் .
¤ன்  கட் டங் கைளம் மஷன் அந்தால் மட் ேம அவனால்
அைத ைமயாகப் ரிந்  ெகாள் ள ம் . ¤ன்  கட் டங் க
ளில் எைதம் தவிர்க் க யா. ரிையயின் இந் த ¤ன் 
கட் டங் கைளம் அந் த பிற மட்  ேம உன் னால் ேதவனின்
மனநிைலைய ைமயாகக் காண ம் . நியாயப் பிரமா
ணத்ன் கத்ல் ேதவன் தம ரிையைய நிைற ெசய் தார்
என் ப  அவர் நியாயப் பிரமாணத்  ன் ழ் ேதவன் மட் ேம
என் பைத நி´பிக்கவில் ைல, ேம ம் அவர் ¡ட் பின் ரிையைய
நிைறெசய் தார் என் பதற்த் ேதவன் மஷலத்ைத என் ெறன்
ம் ¡ட் பார் என் அர்தத
் மல் ல. இைவ அைனத்ம் மஷனால்
உவாக்கப் பட் ட கள் . ைபயின் கம் க் வந் 
விட் டதால் , ேதவன்  ைவையச் ேசர்ந்தவர் என் ம்  ைவ
மட்ேம ேதவனின் இரட்ப் ைப பிரநித்வப் பத்ற என்
ம் உன்னால் ெசால் ல யா. அவ் வா ெசய் வ  ேதவைன
வைரயப் பதாம் . தற்ேபாைதய கட் டத்ல் , ேதவன் க்யமாக
வார்தை
் தயின் ரிையைய மட் ேம ெசய் றார், ஆனால் ேதவன்
ஒேபாம் மஷனிடம் இரக்கம் காட் டவில் ைல என் ம் அவர்
ெகாண் வந் தெதல் லாம் ஆக்  ைனத்¥ ர்ப் ம் நியாயத்¥ ர்ப் ம்
மட் ம் தான் என் ம் உன்னால் ெசால் ல யா. கைடக்
காலத்ல் ெசய் யப் பட் ட ரிையகள் ேயேகாவா மற் ம் இேய
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வின் ரிையகைளம் , மஷனால் ரிந்  ெகாள் ளப் படாத
அைனத்  மைறெபாட் கைளம் ெவளிப் பத் ன் றன, இத
னால் மஷலம் ெசன் ேசம் இடத் ைதம் ைவம்
ெவளிப் பத் தம் , மஷரிைடேய இரட்  ப் பின் அைனத்  க்
ரிையகைளம் க்கம் ம் . கைடக் காலத் ைடய
ரிையயின் இந்தக் கட் டம் , சகலத்ைதம் விற்க் ெகாண்
வற. மஷனால் ரிந்  ெகாள் ளப் படாத அைனத்  மைற
ெபாட் கைளம் , அவைன அவற் ன் ஆழத்ற் ள் தள் ளம் ,
அவன இதயத்ல் ற் ம் ெதளிவான ரிதைலக் ெகாண்
க்கம் மஷைன அமக்க ேவண்ம் . அப் ேபாதான்
மஷ இனத்ைத வைகக் ஏற்ப வைகப் பத்த ம் . ஆறாயி
ரம் ஆண்கால ஆைகத் ட் டம் ந்தபிறதான், ேதவனின்
மனநிைலைய மஷன் ைமயாகப் ரிந் ெகாள் வான் ,
ஏெனன் றால் அவைடய ஆைக அப் ேபா ஒ க்
வந்க்ம் . இப் ேபா நீ ங் கள் இ கத்ல் ேதவனின் ரி
ையைய அபவித்ப் பீரக
் ள் என் பதால் , ேதவனின் மனநிைல
என் னெவன் ெதரிமா? ேதவன் ெவம் வார்தை
் தகைள மட்
ேம ேபம் ேதவனாக இக்  றார் என்  ெசால் ல உனக் 
ைதரியமா? அத்தைகய ைவ வழங் க நீ ணிவல் ைல. மைற
ெபாட் கைள ெவளிப் பத்  ம் ேதவன் தான் ேதவன் என்ம் ,
ேதவன்தான் ஆட் க்ட் யானவர் என் ம் , ஏ த்ைரகைள
உைடப் பவம் அவர்தான் என் ம் லர் றார்கள் . ஆனால்
அத்தைகய ைவ வழங் க யாம் ணிவல் ைல. மாம் சமா
யவர்தான் ேதவன் என் மற்றவர்கள் ெசால் லலாம் , ஆனால் இ
இன்ம் சரியானதாக இக்கா. இன்ம் லர் மாம் சமாய
ேதவன் வார்தை
் தகைள மட் ேம ேபறார், அைடயாளங் கைள
ம் அசயங் கைளம் ெசய் ய மாட் டார் என் ம் ெசால் லலாம் ,
ஆனால் இவ் வ் வா ேபவதற் உனக் ைதரியல் ைல, ஏெனன்
றால் இேய மாம் சமா, அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைள
ம் ெசய் தார், எனேவ ேதவைன கம் இலவாக வைரயக்க
உனக் ைதரியம் இக்கா. ஆறாயிரம் ஆண்கால ஆைகத்
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ட் டம் ைமக்ம் ெசய் யப் பட் ட ரிையகள் அைனத்ம் இப்
ேபா வைடய இக்ன்றன. இந்தக் ரிையகள் அைனத்ம்
மஷக் ெவளிப் பத்த ப் பட்  மஷலத்ன் மத்யில்
ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட பின்னேர, ேதவனின் மனநிைல, அவர் என்
னவாக இக்றார் மற்ம் எைதக் ெகாண்க்றார் என் பைத
மஷலம் அந்  ெகாள் ம் . இந்தக் கட் டத்ன் ரிையகள்
ைமயாக ந்த ம் , மஷனால் ரிந்  ெகாள் ளப் படாத
அைனத் மைறெபாட் கம் ெவளிப் பத்தப் பட் க்ம் , ன்
னர் ரிந்  ெகாள் ளப் படாத அைனத்  உண்ைமகம் ெதளி
பத்த ப் பட் க் ம் , ேம ம் மஷ இனம் அவர்களின் எர்
காலப் பாைத மற் ம் அவர்கள் ெசன்ேசம் இடம் த் ச்
ெசால் லப் பட் க் ம் . இேவ தற் ேபாைதய கட் டத்  ல் ெசய்
யப் பட ேவண்ய ரிையகள் ஆம் . இன்  மஷன் நடந் 
ெசல் ம் பாைததான்  ைவயின் பாைத மற் ம் ன் பத்ன்
பாைத என்றா ம் , இன்  மஷன் ெசய்ம் பயிற், இன்  அவன்
த் க் க்ம் மற் ம் அபவிக்ம் விஷயங் கள் ைப
யின் கத்ல் நியாயப் பிரமாணத்ன் ழ் மஷனிடம் வந் வி
ந்தல் இந்  ெபரியளவில் மாபட் டைவயாம் . இன் ைறய
நாளில் மஷனிடம் ேகட் கப் பவ கடந்த காலத்ைதப் ேபாலல்
லாத, ேம ம் நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்ல் மஷனிடம்
ேகட் டைதப் ேபாலல் லாத ஆம் . இஸ்ரேவல் ேதவன் தம் 
ைடய ரிையையச் ெசய்  ம் ேபா மஷனிடம் நியாயப் பிர
மாணத்ன் ழ் என் ன ேகட் கப் பட் ட ? மஷன் ஓய்  நாைள
ம் , ேயேகாவாவின் நியாயப் பிரமாணங் கைளம் கைடப் பிக்க
ேவண்ம் என் பைதத் தவிர ேவல் ைல. யாம் ஓய்  நாளில்
ேவைல ெசய் ய ேவா, ேயேகாவாவின் நியாயப் பிரமாணங் கைள
¡றேவா டா. ஆனால் இப் ேபா அப் ப இல் ைல. ஓய் நா
ளில் , மஷன் வழக்கம் ேபால் ேவைல ெசய் றான் , றான் ,
ெஜபிக்றான், அவக் எந்தத் தைடம் விக்கப் பவல் ைல.
ைபயின் கத்ல் இப் பவர்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற ேவண்
யிந்த , ேம ம் அவர்கள் உபவாசம் இக்கம் , அப் பத்ைத
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பிட் கம் , ராட் ைசரசம் பகம் , க்காடம் , அவர்கக்காக
மற் ற வர்கள் அவர்கள கால் கைளக் கவம் ேகட் க் ெகாள்
ளப் பட் டனர். இப் ேபா, இந் த விகள் ஒக் க ப் பட் ள் ளன,
ஆனால் மஷனிடந்  அைதவிட அகமான ேகாரிக்ைககள்
ைவக்கப் பன் றன, ஏெனன் றால் ேதவனின் ரிைய இன் ம்
ஆழமாக வளர்ந்  , மஷனின் பிரேவசம் உயர்ந் த இடத்ைத
அைடற. கடந்த காலத்ல் , இேய மஷன் ¡ ைக ைவத்
ெஜபம் ெசய் தார், ஆனால் இப் ேபா எல் லாம் ெசால் லப் பட் 
விட் டதால் , ைககைள ைவப் பதால் என் ன பயன் ? வார்தை
் தகளால்
மட் ேம கைள அைடய ம் . கடந் த காலங் களில்
அவர் மஷன் ¡ ைக ைவத்தேபா, அ மஷைன ஆர்
வப் பதற்ம் , அவைடய ேநாய் கைளக் ணப் பத் வதற்ம்
ெசய் ய ப் பட் ட. அந் த ேநரத்  ல் பரித் த ஆவியானவர் இப் ப
த்தான் ரிைய ெசய் தார், ஆனால் இப் ேபா அப் ப இல் ைல.
இப் ேபா பரித்த ஆவியானவர் ரிைய ெசய் வதற் ம் 
கைள அைடவதற் ம் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத் றார். அவ
ைடய வார்தை
் தகள் உங் கக் ெதளிபத் த ப் பட்  ள் ளன,
உங் கக் ச் ெசால் லப் பட் டைதப் ேபாலேவ அவற் ைற நீ ங் கள்
கைடப் பிக்க ேவண்ம் . அவைடய வார்தை
் தகேள அவைடய
த்தம் ; அவர் ெசய் ய விம் ம் ரிையகள் அைவ. அவைடய
வார்தை
் தகளின் ¤லம் , அவைடய த்தத்ைதம் , அவர் உன் ைன
அைடயச் ெசால் ம் விஷயங் கைளம் நீ ரிந் ெகாள் வாய் ,
ேம ம் ைககைள ைவப் பதற்கான எந்த ேதைவம் இல் லாமல்
அவைடய வார்தை
் தகைள நீ ேநரயாகக் கைடப் பிக்கலாம் .
லர், “உம ைககைள என்¡ ைவம் ! உம் ைடய ஆர்வா
தத்ைத நான் ெபவதற்  ம் , உம் ள் நான் பங் ெகப் பதற்  ம்
உம ைககைள என்ேமல் ைவம் ,” என்  வர். இைவ அைனத்
ம் கடந்த காலத்ந்  வந்த காலாவயான நைடைறகள் ,
இப் ேபா வழக்கற்ப் ேபாய் விட் டன, ஏெனனில் கம் மாவிட்
ட. பரித்த ஆவியானவர் ரற் றதாகேவா அல் ல விகைள
அைமப் பதற் இணங் கேவா இல் லாமல் கத்க் ஏற்ப ெசயல்
610

மாம் சமாயதன் மைறெபாள் (4)

பறார். கம் மாவிட் ட, ேம ம் ஒ ய கம் அதடன்
ய ரிையையக் ெகாண்வற. ரிையயின் ஒவ் ெவா
கட் டத் ம் இதான் உண்ைம, எனேவ அவைடய ரிைய
ஒேபாம் ¡ண்ம் நிகழ் த்தப் பவல் ைல. ைபயின் கத்
ல் , இேய, ேநாையக் ணப் பத் வ, பிசாகைள விரட் 
வ, மஷக்காக ெஜபிக்க தம ைககைள அவன் ¡ ைவப்
ப, மஷைன ஆர்வப் ப  ேபான் ற ப் பிட் ட அள ரி
ையகைளச் ெசய் தார். இப் பிம் , இன்ைறய நாளில் ¡ண்ம்
அவ் வா ெசய் வ  அர்த்தமற் றதாக இக்ம் . பரித்த ஆவியா
னவர் அந்த ேநரத்ல் அவ் வாறாகக் ரிைய ெசய் தார், ஏெனன்
றால் அ  ைபயின் கம் , மஷன் அ பவிக் க ப் ேபா
மான ைப இந்த . அவனிடம் இந்  எந்தெவா காம்
ேகட் க ப் படவில் ைல, அவ க் விவாசம் இந் த ால் , அவன்
ைபையப் ெபவான். அைனவம் கம் ைபடன் நடத்
தப் பட் டனர். இப் ேபா கம் மாவிட் டதா ம் , ேதவனின் ரிைய
ேம ம் ன்ேனள் ளதா ம் ; ட் ைச மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்பின்
¤லேம மஷனின் கலகத் த னம் மஷக்  ள் இக்  ம்
அத்த மான விஷயங் கம் அகற் ற ப் ப ம் . அந் த க் கட் ட ம் ¡ட்
பின் கட் ட மாக இப் பதால் , மஷன் பாவத்ந்  ¡ட் க ப்
பவதற்ம் , ைபயின் ¤லம் அவன் ெசய் த பாவங் கைள மன்
னிப் பதற்  ம் , மஷன் அபவிக்க ப் ேபாமான ைபைய
காண் பிப் பதற்  ம் , அவ் வாறாகச் ெசயல் பவதற்  ம் ேதவன்
விம் பினார். இந்தத் தற்ேபாைதய கட் டம் , மஷக்ள் உள் ள
அநீ ைய ட் ைச, நியாயத் ¥ ர்ப் , வார்தை
் தகளால் அத் த ல் ,
அத் டன் ஒக்கம் மற் ம் வார்தை
் தகளின் ெவளிப் பா ஆ
யவற் ன் ¤லம் அம் பலப் பத்  வதாம் , இதனால் மஷ
லம் பின்னர் இரட் க்கப் படலாம் . இ ¡ட் ைப விட ஆழமான
ரிைய ஆம் . ைபயின் கத்ல் இந்த ைப மஷனின்
இன் பத்ற் ப் ேபாமானதாக இந் த ; இப் ேபா மஷன்
இந்தக் ைபைய ஏற்கனேவ அபவித்ப் பதால் , இனி அவன்
அைத அபவிக்க மாட் டான் . இந்தக் ரிைய இப் ேபா அதன்
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ேநரத்ைதக் கடந் விட் ட , இனிம் ெசய் யப் படா. இப் ேபா
வார்தை
் தயின் நியாயத்¥ர்ப்பின் ¤லம் மட் ேம மஷன் இரட்
க்கப் பட இக்றான் . மஷன் நியாயந்¥ர்க்கப் பட் , ட் க்
கப் பட் , த்கரிக்கப் பட் ட பிற, அவன மனநிைல மா
ற. இைவெயல் லாம் நான் ேபய வார்தை
் தகளால் தான் இல்
ைலயா? ஒவ் ெவா கட் ட ரிையம் மஷ இனம் ைமக்
மான ன்ேனற்றத்ற்ம் கத்ற்ம் ஏற்ப ெசய் யப் பற.
இந்தக் ரிைய அைனத் ம் ப் பிடத்தக்கைவ, எர்காலத்ல்
மஷலத்ற் ஒ நல் ல ேபாய் ேசம் இடம் இக்கக்ம் ,
இயில் மஷலம் வைகக் ஏற்ப வைகப் பத்தப் படலாம்
என் பதற்காக இைவ அைனத் ம் இ இரட் ப் பின் ெபாட் 
ெசய் யப் பன்றன.
வார்தை
் தகைளப் ேபவேத கைடக் காலத்ன் ரிையயா
ம் . வார்தை
் தகளின் ¤லம் ட மஷனில் ெபரிய மாற் றங் க
ைளச் ெசய்யலாம் . இந்த வார்த்ைதகைள ஏற்க்ெகாள் வதன் ¤லம்
இந்த ஜனங் களில் இப் ேபா ஏற் பட் ள் ள மாற் றங் கள் , ைப
யின் கத்ல் அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் ஏற் க்
ெகாண்டதால் அந்த ஜனங் கக் ஏற் பட் ட மாற் றங் கைள விட
க அகமாக இக்ற. ஏெனன்றால் , ைபயின் கத்ல் ,
ைககைள ைவப் பதன் ¤லம் ெஜபம் ெசய் வதன் ¤லம் ம
ஷனிடந்  பிசாகள் விரட் டப் பட் டன, ஆனால் மஷக்
ள் இந்த ர்ெகட் ட மனநிைல இன்ம் அப் பேய இந்த .
மஷன் ேநாயிந்  ணப் பத் த ப் பட் , அவன் ெசய் த
பாவங் கள் மன்னிக்கப் பட் டன, ஆனால் மஷக்ள் இக்ம்
ர்ெகட் ட சாத்தானின் மனநிைலயிந்  எவ் வா அவன் ய்
ைமப் பத்தப் பட ேவண்ம் என் பைதக் கத்ல் ெகாண்டால் ,
இந்தக் ரிையைய இனிேமல் தான் ெசயல் பத்தப் பட ேவண்
யதாக இக்ம் . மஷன் அவன விவாசத்ற்காக இரட்
க் க ப் பட் டான், அவன் ெசய் த பாவங் கள் மன் னிக் க ப் பட் டன,
ஆனால் மஷனின் பாவ இயல்  அக்க ப் படவில் ைல, அ
இன்ம் அவக்ள் இக்ற. மஷனின் பாவங் கள் மாம்
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சமான ேதவன் ¤லம் மன்னிக்கப் பட் டன, ஆனால் இதற்  ம
ஷக்ள் இனிம் பாவம் இக்கா என்  அர்த்தமல் ல. ம
ஷனின் பாவங் கைளப் பாவ நிவாரணப் ப ¤லம் மன் னிக்க
ம் , ஆனால் எப் ப மஷைன இனிேமல் பாவம் ெசய் ய
ைவக்க யாேதா, எப் ப அவைடய பாவ இயல்  ற் 
மாக அக்க ப் பட்  மாற் ற ப் படலாேமா, அேதேபால் இந் த ப்
பிரச் ைனையத் ¥ர்க் க அவக் வ இல் ைல. மஷனின்
பாவங் கள் மன்னிக்கப் பட் டன, இதற்த் ேதவனின்  ைவயில்
அைறயப் பட் ட ரிையேய காரணமாம் , ஆனால் மஷன் தன
பைழய ர்ெகட் ட சாத்தாக்ரிய மனநிைலயிேலேய ெதாடர்ந் 
வித்தான். இ அவ் வா இப் பதால் , மஷன் அவன ர்
ெகட் ட சாத்தாக்ரிய மனநிைலயிந்  ற் மாக இரட்
க்கப் பட ேவண்ம் , இதனால் அவைடய பாவ இயல்  ற்
 மாக அக் க ப் பட் , ¡ண் ம் ஒேபாம் உவாகா,
இதன் ¤லம் மஷனின் மனநிைலைய மாற்ற ம் . இதற்
வ வளர்ச
் யின் பாைதைய மஷன் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்
ம் , வ வையப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் , ேம ம் அவ
ன மனநிைலைய மாற்  வதற் க ான வைய அவன் ரிந் 
ெகாள் ள ேவண்ம் . ேம ம் , இந்தப் பாைதக் ஏற் ப மஷன்
ெசயல் பட ேவண்ம் , இதனால் அவன மனநிைல பப் பயாக
மாற் றப் பட் , ெவளிச்சத்ன் பிரகாசத்ன் ழ் வித் , அவன்
ெசய்  ம் அைனத்  ம் ேதவனின் விப் பத்ற்  ஏற் ப இந்  ,
அவன் தன ர்ெகட் ட சாத்தாக்ரிய மனநிைலைய அகற்,
சாத்தானின் அந்தகார ஆக்கத்ந்  விபட் , அதன் ¤லம்
பாவத்ந்  ைமயாக ெவளிேயவான். அப் ேபாதான்
மஷன் ைமயான இரட் ப் ைபப் ெபவான் . இேய தம
ரிையையச் ெசய் ெகாண்ந்த ேநரத்ல் , அவைரப் பற் ய
மஷனின் அ ெதளிவற்றதாகம் விளங் காததாகம் இந்
த. மஷன் எப் ேபாம் அவைர தாவீ ன் மாரன் என் 
நம் பினான், அவைர ஒ ெபரிய ¥ர்கக
் தரி என்  அவித்தான் ,
மஷனின் பாவங் கைள ¡ட்ெடத்த ைபள் ள ேதவன் என் 
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விவாத்த ான். லர், தங் கள் விவாசத்ன் பலத்ல் , அவ
ைடய ஆைடயின் விளிம் ைபத் ெதாவந்ேத ணமைடந்
தார்கள் ; டர்களால் பார்க்க ந்த , இறந்தவர்கைளக் ட
உயிர்ப்பிக்க ந் த . இப் பிம் , மஷன் தனக்ள் ேளேய
ஆழமாக ேவ´ன்யிக்ம் ர்ெகட் ட சாத்தாக்ரிய மனநி
ைலையக் கண்பிக் க யவில் ைல, அைத எப் ப அகற் 
வ என்ம் அவக்த் ெதரியவில் ைல. மாம் சத்ன் அைம
மற் ம் மழ் ச், ஒ உப் பினரின் விவாசம் ஒ  ம்
பத்ற் ம் ஆர்வாதத்ைதக் ெகாண்வதல் , ேநாையக் ணப்
பத் தல் ேபான்ற பல ைபகைள மஷன் ெபற்றான் . ¡த
ள் ளைவ மஷனின் நல் ல ெசயல் கம் அவைடய ெதய் வீ
கத் ேதாற்றம் தான்; இவற்ன் அப் பைடயில் யாராவ விக்க
ந்தால் , அவர்கள் ஏற்க்ெகாள் ளக்ய விவாகளாகக் க
தப் பட் டனர். இந்த வைகயான விவாகளால் மட் ேம மரித்த
பிற பரேலாகத்ல் பிரேவக்க ம் , அதாவ அவர்கள்
இரட்  க் க ப் பட் டார்க ள் என்  அர்த் த ம் . ஆனால் , அவர்க ளின்
வாழ் நாளில் , இந்த ஜனங் கள் வ வையப் ரிந்  ெகாள் ளேவ
இல் ைல. அவர்கள் ெசய் தெதல் லாம் , பாவங் கைளச் ெசய் வ ம் ,
பின்னர் தங் கள் மனநிைலைய மாற் வதற்கான பாைத இல் லா
மல் ஒ நிைலயான ழற்  யில் தங் கள் பாவங் கைள ஒப் க்
ெகாள் வ ம் மட் ேம ஆம் : ைபயின் கத்ல் மஷனின்
நிைல இப் பத்தான் இந் த . மஷன் ைமயான இரட்
ப் ைபப் ெபற்க்றானா? இல் ைல! ஆைகயால் , ரிையயின்
அந் த க் கட் ட ம் ந் த பின் ம் , ட் ைச மற்  ம் நியாயத்¥ ர்ப்
பின் ரிைய ¡தந் த . வார்தை
் தயின் ¤லம் மஷைனச்
த்த மாக்வதற்  ம் , அதன் ¤லம் அவன் பின் பற் ற ேவண்ய
ஒ பாைதைய அவக் அளிப் பதற்மான கட் டம் இவாம் .
இந் தக் கட் டத் ம் பிசாகைள விரட் வைதத் ெதாடர்ந்தால்
அ பலனளிப் பதாகேவா அல் ல அர்த்தள் ளதாகேவா இக்
கா, ஏெனன் றால் அ மஷனின் பாவச் பாவங் கைள அக்
கத் தவவிம் , ேம ம் மஷன் தன பாவங் கக்  மன்
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னிப்  ேகட் பைத நித்விவான். பாவநிவாரணபயின் ¤லம் ,
மஷனின் பாவங் கள் மன்னிக் க ப் பட் டன, ஏெனன் றால் 
ைவயில் அைறயப் பம் ரிைய ஏற் க னேவ ந் விட் ட,
ேதவ ம் சாத் த ாைன ெவன் விட் டார். ஆனால் மஷனின்
ர்ெகட் ட மனநிைல அவக்ள் இன்ம் இக்ற, மஷ
னால் இன்ம் பாவம் ெசய்  ேதவைன எர்கக
் ம் , ேதவன்
மஷலத்ைத ஆதாயப் பத்யிக்கவில் ைல. அதனால் தான்
இந்த ரிையயின் ேபா மஷனின் ர்ெகட் ட மனநிைலைய
ெவளிப் பத்த ேதவன் இந்த வார்தை
் தையப் பயன் பத் றார்,
இ சரியான பாைதக் ஏற்ப அவைன நடக்க ைவக்ற. இந்தக்
கட் டம் ந்ைதயைத விட கம் அர்த்தள் ளதாக இக்ற,
பலனளிப் பதாகம் இக்ற, ஏெனன்றால் வார்தை
் த மஷ
னின் வைன ேநரயாக வழங் ற மற்ம் மஷனின் மன
நிைலையம் ைமயாகப் ப் பிக் க உதற; இ ஒ
ைமயான கட் டத்ன் ரிையயாம் . ஆைகயால் , கைடக்
காலத்ற்கான மாம் சமாய ேதவன், மாம் சமாய ேதவனின் க்
யத்வத்ைத நிைறெசய்க்றார், மற்ம் மஷனின் இரட்
ப் பிற்கான ேதவனின் ஆைகத் ட் டத்ைதம் ைமயாக
த்விட் க்றார்.
மஷைன ேதவன் இரட்  ப் ப  என் ப ஆவியானவரின்
ைறையம் , ஆவியானவரின் அைடயாளத்ைதம் பயன் பத்
ேநரயாகச் ெசய் யப் பவல் ைல. ஏெனன் றால் ஆவியானவைர
மஷனால் ெதாடேவா அல் ல பார்கக
் ேவா யா, ேம ம்
மஷனால் அவைர ெநங் கம் யா. ஆவியானவர் தன்
வைறையப் பயன் பத் மஷைன ேநரயாக இரட் க்க
யன் றால் , மஷனால் அவ க் க ான இரட் ப் ைபப் ெபற
யாமல் ேபாம் . ஷ்க்கப் பட் ட மஷனின் ெவளிப் ற
வவத் ைத ேதவன் அணிந்  க் க வில் ைல என் றால் , மஷ
க் இந்த இரட்ப் ைபப் ெபற வேய இந்க்கா. ஏெனன்
றால் எப் ப ேயேகாவாவின் ேமகத்ன் அேக யாரா ம் ெசல் ல
யாமல் இந்தேதா, அேபால மஷக் அவைர அªக
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வ இல் ைல. ஷ்க்கப் பட் ட மஷனாக மாவதன் ¤லம்
மட் ேம, அதாவ, அவர் மாறப் ேபாம் சரீர மாம் சத்ல் அவ
ைடய வார்தை
் தைய ைவப் பதன் ¤லம் மட்  ேம, அவைரப்
பின்ெதாடம் அைனவக்ம் அவரால் தனிப் பட் ட ைறயில்
வார்தை
் தயால் ரிைய ெசய் ய ம் . அப் ேபாதான் மஷ
னால் தனிப் பட் ட ைறயில் அவைடய வார்தை
் தையக் காண
ம் ேகட் கம் ம் , ேம ம் அவைடய வார்தை
் தையக்
ைகக்ெகாள் ளம் ம் , இதன் ¤லம் மஷன் ைமயாக
இரட் க்கப் பவான். ேதவன் மாம் சத்ல் வந்க்காவிட் டால் ,
மாம் சம் இரத் தம் ெகாண்ட எவரா ம் இவ் வள ெபரிய
இரட்  ப் ைபப் ெபற்  க் க ம் யா, ஒ மஷன் ட
இரட் க்கப் பட் க்கம் மாட் டான். ேதவைடய ஆவியானவர்
மஷலத்ன் மத்யில் ேநரயாகக் ரிைய ெசய் தால் , சகல
வித மஷம் தாக்க ப் பவார்கள் , இல் ைலெயனில் , ேதவ
டன் ெதாடர் ெகாள் ள எந்த வம் இல் லாமல் , அவர்கள் சாத்
தானால் ைறபிக்கப் பவார்கள் . மஷைன பாவத்ந் 
¡ட் கேவ ேதவன் தன் தல் மாம் சமானார், இேயவின்
மாம் ச சரீ ரத்ன் ¤லம் அவைன ¡ட் க மாம் சமானார், அதா
வ அவர் மஷைன  ைவயிந்  இரட் த்தார், ஆனா
ம் ர்ெகட் ட சாத்தாக்ரிய மனநிைல இன்ம் மஷக்
ள் தான் இந்த . ேதவன் இரண்டாவதாக மாம் சமாய பாவ
நிவாரணப் பயாக ஊயம் ெசய் ய அல் ல, மாறாகப் பாவத்
ந்  ¡ட் கப் பட் டவர்கைள ைமயாக இரட் க்கேவ ஆம் .
மன்னிக் க ப் பட் டவர்கள் தங் கள் பாவங் களிந்  விவிக் க ப்
பட்  ைமயாகச் த்கரிக்கப் பவதற்காகம் , மற்ம் மாற்
றப் பட் ட மனநிைலைய அைடவதன் ¤லம் சாத் த ானின் அந் த
கார ஆக்கத்ல் இந்  விபட் , ேதவனின் ங் காசனத்ற்
ன்பாக ம் வதற் க ாகம் இ ெசய் ய ப் பற. இவ் வா
றாக மட் ேம மஷைன ைமயாகப் பரித்தப் பத்த 
ம் . நியாயப் பிரமாணத்ன் கம் க் வந்தபின் , ைப
யின் கத்ந் , ேதவன் இரட் ப் பின் ரிையையத் ெதாடங்
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னார், இ கைடக் காலம் வைர ெதாடர்ற, மஷ இனத்ைத
அவர்களின் கலகத்தன் ைமக்காக அவர்கைள நியாயத்¥ர்ப் மற்
ம் ட் ைசக் உட் பத், அவர் மஷலத்ைத ைமயாகச்
த்கரிப் பார். அப் ேபாதான் ேதவன் தம் ைடய இரட் ப் பின்
ரிையைய த் விட்  ஓய் ெவப் பார். ஆைகயால் , ரிைய
யின் ¤ன் கட் டங் களில் , ேதவன் தம் ைடய ரிையைய ம
ஷர்களிைடேய நிைறேவற்ற இரண் ைற மட் ேம மாம் சமா
யிக் றார். ஏெனன் றால் , ரிையயின் ¤ன்  கட் டங் களில்
ஒன் மட் ேம மஷைர தங் கள் விதத்ைத வநடத்த வ
காட் ம் , மற்ற இரண்ேம இரட் ப் பின் ரிையகைளக் ெகாண்
க்ம் . மாம் சமாவதன் ¤லம் மட் ேம ேதவன் மஷடன்
இைணந்  விக்கம் , உலன் யரங் கைள அபவிக்கம் ,
சாதாரண மாம் ச சரீரத்ல் விக்கம் ம் . இவ் வாறாக மட்
ேம அவர் ஷ்க்கப் பட் ட வன் கக்த் ேதைவயான நைட
ைறப் பாைதைய வழங் க ம் . மாம் சமாய ேதவன் ¤லம்
தான் மஷன் ேதவனிடந்   இரட்  ப் ைபப் ெப
றான் , அவ ைடய ெஜபங் கக் பல் பரேலாகத்  ந் 
ேநரயாக வவல் ைல. ஏெனன் றால் , மஷன் மாம் சமாக
ம் இரத்தமாகம் இப் பதால் , அவக் ேதவைடய ஆவி
யானவைரக் காணம் வ இல் ைல, அவைடய ஆவியான
வைர அªகம் யா. மஷன் ெதாடர் ெகாள் ளக்ய
ஒேர விஷயம் மாம் சமாய ேதவன் மட் ம் தான் , ேம ம் இதன்
¤லம் மட்  ேம மஷன் எல் லா வகைளம் எல் லா சத் 
யங் கைளம் ரிந்  ெகாண்   இரட்  ப் ைபப் ெபற 
ம் . ேதவன் இரண் டாவ  ைற மாம் சமாவ  மஷனின்
பாவங் கைள நீ க்வதற் ம் அவைன ைமயாக த்கரிப் ப
தற்ம் ேபாமானதாக இக்ம் . ஆைகயால் , ேதவன் இரண்டா
வ ைற மாம் சமாவடன் , மாம் சத்ல் ேதவனின் க் ரி
ையம் ஒ க்  க் ெகாண்  வரப் பட் , மாம் சமாய
ேதவனின் க்  யத்  வம் ைமயாக் க ப் பம் . இதன் ¤லம் ,
மாம் சத்ல் ேதவனின் ரிைய ற் ம் க் வந்க்ம் .
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ேதவன் இரண்டாவ ைறயாக மாம் சமாயதற்ப் பிற, அவர்
தம ரிையக் க ாக ¤ன் றாவ  ைறயாக மாம் சமாக மாற
மாட் டார். அவைடய  ஆைகம் க் வந்  க்
ம் . ேதவனின் கைடக் காலத்ற்கான மாம் சம் அவர் ேதர்நெ
் த
த்த ஜனங் கைள ைமயாகப் ெபற்க்ம் , கைடக் காலத்
ன் மஷத் தன் ைம அைனத்  ம் வைகயின் ப வைகப் பத்
தப் பம் . அவர் இனிம் இரட் ப் பின் ரிையையச் ெசய் ய
மாட் டார், எந்தக் ரிையம் ெசய் ய மாம் சத்ற்த் ம் பமாட்
டார். கைடக் காலத்ன் ரிையயில் , வார்தை
் தயான அைட
யாளங் கள் மற்  ம் அசயங் களின் ெவளிப் பாட் ைட விட வ
ைமயான, ேம ம் வார்தை
் தயின் அகாரம் அைடயாளங் க
ைளம் அசயங் கைளம் விட அகமாக உள் ள. வார்தை
் த
யான மஷனின் இதயத்  ல் ஆழமாகப் ைதக் க ப் பட் ட
அைனத்  ர்ெகட் ட மனநிைலகைளம் அம் பலப் பத் ற.
நீ யாகேவ அவற் ைறக் கண்ணர உனக் வ இல் ைல. வார்த்
ைதயின் ¤லம் அைவ உனக் ன் ெவமேன ைவக்கப் பம்
ேபா, நீ இயல் பாகேவ அவற்ைறக் கண்பிப் பாய் ; உன் னால்
அவற் ைற மக் க யா, ேம ம் நீ ற்  ம் சமாதானம்
அைடந்ப் பாய். இ வார்தை
் தயின் அகாரம் அல் லவா? இன்
ைறய வார்தை
் தயின் ரிையயால் அைடயப் பட் ட  இ.
ஆைகயால் , ேநாையக் ணப் பத்வதன் ¤லம் , பிசாகைள
விரட் வதன் ¤லம் மஷைன அவன பாவங் களிந் 
ைமயாக இரட் க்க யா, ேம ம் அைடயாளங் கைள
ம் அசயங் கைளம் ெவளிப் பத் வதன் ¤லம் அவைன
ைமயாக பரிரணப் பத்த யா. ேநாையக் ணப் ப
த் வதற் ம் , பிசாகைள விரட் வதற் மான அகாரம் ம
ஷக் ைபைய மட் ேம தற, ஆனால் மஷனின்
மாம் சம் இன்ம் சாத்த ாக் த்த ான் ெசாந் தமாக இக்ற,
ேம ம் ர்ெகட் ட சாத்தானின் மனநிைல இன் ம் மஷக்
ள் தான் இக்ற. ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , த்
கரிக்கப் படாதைவ இன் ம் பாவத்ற்ம் அத்தத்ற்ம் உரி
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யதாகேவ இக்ன்றன. வார்தை
் தயின் ¤லம் மஷன் த்
கரிக்கப் பட் ட பின் னேர அவனால் ேதவனால் ஆதாயப் பத்தப்
பட்  பரித்தமாக்கப் பட ம் . பிசாகள் மஷனிடந் 
விரட் டப் பட் , அவன் ¡ட் கப் பட் டேபா, இதன் ெபாள் அவன்
சாத்த ானின் பிகளிந்  விலக் க ப் பட்  ேதவனிடம் ம்
பினான் என்பதாம் . இப் பிம் , ேதவனால் த்கரிக்கப் படா
மல் அல் ல மாற்றப் படாமல் இந்தால் அவன் ர்ெகட் ட ம
ஷனாகேவ இப் பான். மஷக்ள் இன் ம் அத்தம் , எர்ப்
மற் ம் கலகத்தன் ைம ஆயைவ இக்ன் றன; மஷன் ேதவ
ைடய ¡ட் பின் ¤லமாக மட் ேம அவரிடம் ம் பியிக்
றான் , ஆனால் அவக் ேதவைனப் பற்ய தள அம்
இப் பல் ைல, அவைர எர்க்கம் ேராகம் ெசய் யம் வல்
லவனாகேவ இக்றான் . மஷன் ¡ட் க ப் பவதற்  ன் ,
சாத் த ானின் பல விஷங் கள் அவ க் ள் ஏற் க னேவ நடப் பட்
ந்தன, ேம ம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்களாக சாத்தானால்
ர்ெகட்ப் ேபான பின், ேதவைன எர்க
் ம் ஒ இயல் பான பா
வம் அவக்ள் இந் வற. ஆைகயால் , மஷன் ¡ட் கப்
பட் டேபா, அ ¡ட்ைபத் தவிர ேவெறான் மாக இக்கவில் ைல,
அல் மஷன் அக விைலக் வாங் கப் பறான் , ஆனால்
அவக்ள் இக்ம் விஷத்தன் ைமள் ள பாவம் அகற்றப் பட்
க்கவில் ைல. கம் ர்ெகட் ப் ேபான மஷன் , ேதவக்
ஊயம் ெசய்ய தயானவனாக மாம் ன்  ஒ மாற்றத்ற்
ஆளாக ேவண்ம் . இந் த ட் ைச மற்  ம் ஆக்  ைனத் ¥ ர்ப் பின்
ரிையயின் ¤லம் , மஷன் தனக்ள் இக்ம் இவான மற்
ம் ர்ெகட் ட சாரத்ைத ைமயாக அந்ெகாள் வான் , ேம ம்
அவனால் ைமயாக மாறம் , த் த மாக மாறம் ம் .
இவ் வாறாக மட் ேம மஷன் ேதவனின் ங் காசனத்ற் ன்
பாக வரத் தயானவனாக மாற ம் . இந்நாளில் ெசய் யப் ப
ம் அைனத்  ரிையகம் மஷைன த்கரிக்கம் மற்ம்
மாற்றேம ேமற்ெகாள் ளப் பன் றன; வார்தை
் தயினாலான நியா
யத்¥ர்ப் மற் ம் ட் ப் பின் ¤லமாகம் , த்கரிப்  ¤லமா
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கம் , மஷன் தன ர்ேகட் ைடப் றந் தள் ளி, தன் ைன ய்
ைமயாக்ெகாள் ள ம் . ரிையயின் இந்தக் கட் டத்ைத இரட்
ப் பிற்கான ரிையயாகக் கவதற்ப் பலாக, த்கரிப் பிற்
கான ரிைய என்  ெசால் வ கம் ெபாத்தமாக இக்ம் .
உண்ைமயில் , இந்தக் கட் டம் ெஜயங் ெகாள் தல் மற் ம் இரட்
ப் பின் ரிையயின் இரண்டாம் கட் டமாம் . வார்தை
் தயின் நியா
யத்¥ ர்ப்  மற்  ம் ட் ைசயின் ¤லம் தான் மஷன் ேதவனால்
ஆதாயப் பத்தப் பறான் , ேம ம் , த்கரிக்கம் , நீ யாயந்¥ர்க்
கம் , ெவளிப் பத்தம் வார்த்ைதையப் பயன் பத்வதன் ¤லேம
மஷனின் இதயத்ற்ள் இக்ம் அத்தங் கள் , கத்க்கள் ,
ேநாக்கங் கள் மற்ம் தனிப் பட் ட ஆவல் கள் அைனத்ம் ைம
யாக அம் பலப் பத்த ப் பன்றன மஷன் தன் பாவங் களி
ந்  ¡ட் கப் பட் , மன் னிக்கப் பட் ந்தா ம் , ேதவன் மஷ
ைடய ¡தல் கைள நிைனவில் ைவத்க்கவில் ைல மற் ம்
அவைடய ¡தல் கக் ஏற்ப அவைன நடத்தவில் ைல என் 
மட் ேம கத ம் . ஆனா ம் , மாம் ச சரீ ரத்  ல் வாம்
மஷன் பாவத்  ந்  விவிக் க ப் படாதேபா, அவனால்
ெதாடர்ந்  பாவம் ெசய் , அவன ர்ேகடான சாத்தாக்ரிய
மனநிைலைய மட்  ேம வில் லாமல் ெவளிப் பத்த 
ற. இதான் பாவம் ெசய் தல் மற் ம் மன் னிக்கப் பதல் என்ற
வில் லாத ழற் ைறயில் மஷன் வாம் வாழ் க்ைகயா
ம் . மஷலத்ன் ெபம் பான் ைமயானவர்கள் மாைல ேவைள
யில் பாவ அக்ைக ெசய் வ தற் க ாகேவ பகல் ெபால் பாவம்
ெசய் றார்கள் . இவ் விதமாக, பாவநிவாரணமான மஷக்
என் ெறன்ம் பயள் ளதாக இந்தா ம் , அ மஷைன பாவத்
ந்  இரட் க்க இயலா. மஷன் இன் ம் ஒ ர்ேக
டான மனநிைலையேய ெகாண்ப் பதனால் , இரட் ப் பின் ரி
ையயில் பா மாத்  ரேம வைடந்  ள் ள. உதாரணமாக,
தாங் கள் ேமாவாபிந் வந்தவர்கள் என்பைத ஜனங் கள் உணர்ந்
தேபா, அவர்கள் ைறெசால் ம் வார்தை
் தகைளக் ெகாண்
வந்தார்கள் , விதத்ைதத் ெதாடரவில் ைல, ற்  ம் எர்மைற
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யாப் ேபானார்கள் . ேதவனின் ஆைகயின் ழ் மஷலத்
தால் இன் ம் ைமயாக அபணிய யவில் ைல என்
பைத இ காட் டவில் ைலயா? இ ல் யமாக அவர்களின்
ர்ெகட் ட சாத்தாக்ரிய மனநிைல அல் லவா? நீ ட் ைசக்
உட் பத்தப் படாதேபா, உன் ைககள் மற்றவர்கைள விட, இேய
வின் ைககைள விட, உயரமாக ெசல் ன்றன. பின் னர் நீ உரத்த
ரல் : “ேதவைடய அன் பான மாரனாக இ! ேதவடன்
ெநக்கமாக இ! சாத்தாக் வணங் வைத விட நாம் மரித்
ப் ேபாவேத ேமல் ! பைழய சாத்தாக் எராகக் கலகம் ெசய் !
வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ற் எராகக் கலகம் ெசய்! வப்
பான ெபரிய வ சர்ப்பம் வல் லைமைய இழந் ப் பரிதாபமாக
விழட் ம் ! ேதவன் நம் ைம ரணப் பத் வார்!” என்  க்ர
ட் டாய் . உன அைக மற் ற அைனவைரம் விட சத்தமாக
இந்த . ஆனால் பின் னர் ட் க்ம் காலம் வந்த , ¡ண்ம் ,
மஷலத்ன் ர்ெகட் ட மனநிைல ெவளிப் பட் ட . பின் னர்,
அவர்களின் அைக நின் விட் ட, அவர்களின் ¥ர்மானம் ேதால்
வியைடந் த . இ ேவ மஷனின் ர்ேக; பாவத்ைத விட
ஆழமாகச் ெசல் ற, இ சாத்தானால் பயிரிடப் பட்  மஷ
க்ள் ஆழமாக ேவ´ன் ய ஒன் . மஷன் தன் பாவங் கைள
அந் ெகாள் வ  எளிதல் ல; அவன் தனக்ள் ஆழமாக ேவ´ன்
ய பாவத்ைதக் கண்ணர வேய இல் ைல, இந் த ைவ
அைடய அவன் வார்தை
் தயின் நியாயத் ¥ ர்ப்ைப விவாக் க
ேவண்ம் . இவ் வாதான் மஷைன பப் பயாக இந்த நிைல
யில் இந்  மாற் ற ம் . மஷன் கடந் த காலத்  ல் இவ்
வா ச்சட் டான் , ஏெனன்றால் அவைடய இயல் பான ர்
ெகட் ட மனநிைல பற் அவக்ப் ரிந்க்கவில் ைல. இைவ
மஷக்ள் இக்ம் அத்த ங் கள் . இவ் வள நீ ண்ட நியா
யத்¥ர்ப் மற் ம் ட் ப்  காலம் வம் , மஷன் பதற் ற
மான ©ழல் வாழ் ந் தான் . இந் த வார்தை
் தயின் ¤லம் இைவ
அைனத் ம் அைடயப் படவில் ைலயா? ஊயம் ெசய் பவர்கக்
கான ேசாதைனக் ன் னர் நீ கம் உரத்த ரல் அழவில்
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ைலயா? “ராஜ் யத்  ல் ·ைழங் கள் ! இந் த நாமத் ைத ஏற்  க்
ெகாள் பவர்கள் அைனவம் ராஜ் யத்ற்ள் ·ைழவார்கள் ! அைன
வம் ேதவனில் பங் ெகப் பார்கள் !” ஊயம் ெசய் ப வர்கக்
கான ேசாதைன வந் தேபா, நீ க் ரடவில் ைல. ஆயில் ,
“ேதவேன! நீ ர் என் ைன எங்  ைவத்தா ம் , உம் மால் வநடத்
தப் பவதற்  நான் ழ் ப் பேவன் ,” என்  அைனவம் க்ர
ட் டார்கள் . “யார் எமக்கான பலாக இக்க விம் வ?” என் ற
ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் பத்தடன், ஜனங் கள் , “நான் தயா
ராக இக்  ேறன் !” என் றனர். பின் னர் அவர்கள் , “ேயாவின்
விவாசத்ைத யார் ஏற்  க்ெகாள் வ?” என் ற வார்தை
் தகைளக்
கண்டார்கள் . அதற்  அவர்கள் , “நான் ேயாவின் விவாசத்ைத
ஏற்  க்ெகாள் ள தயாராக இக்  ேறன் . ேதவேன, தயெசய் 
என்ைனச் ேசாதைன ெசய் ம் !” என் றனர். ஊயம் ெசய் பவர்க
க்கான ேசாதைன வந்தேபா, அவர்கள் ஒேர ேநரத்ல் சரிந்
விட் டார்கள் , ¡ண்ம் எந் நிற்க யவில் ைல. அதன் பிற,
ெகாஞ் சம் ெகாஞ் சமாக, அவர்களின் இதயத்ல் உள் ள அத்
தங் கள் பப் பயாகக் ைறந் விட் டன. இ  வார்தை
் தயின்
¤லம் அைடயப் படவில் ைலயா? ஆகேவ, நீ ங் கள் இன்  அப
வித்ப் ப  வார்தை
் தயின் ¤லம் ெபறப் பட் ட கள் தான் ,
இேயவின் அைடயாளங் கள் மற்  ம் அசயங் களின் ¤லம்
அைடந்தைத விட இ ெபரிதாக இக்ற. நீ பார்க்ம் ேதவனின்
மைமம் , நீ காªம் ேதவனின் அகாரம்  ைவயில் அைற
யப் பவதன் ¤லமாக மட் ேம இல் லாமல் , ேநாையக் ணப்
பத் வதன் ¤லமாகம் , பிசாகைள விரட் வதன் ¤லமாக
ம் காணப் பன் றன, ஆனால் அைதவிடம் அவைடய
வார்தை
் தயின் நியாயத் ¥ ர்ப்  ¤லம் தான் காணப் பன் றன.
ேதவனின் அகாரம் வல் லைமம் , அைடயாளங் களின் ரிைய,
ேநாையக் ணப் பத்தல் மற்ம் பிசாகைள விரட்தல் ேபான்
றவற் ைற மட் ேம ெகாண்க்கவில் ைல என் பைத இ உனக்
க் காட் ற, ஆனால் ேதவைடய வார்தை
் தயின் நியாயத்
¥ர்ப்பான ேதவனின் அகாரத்ைத பிரநித் வப் பத்த மற்
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ம் அவர சர்வவல் லைமைய ெவளிப் பத்த றந்ததாக இப்
பைத உனக்க் காட் ற.
மஷன் இப் ேபா அைடந் ப் பைவ—அவன தற் ேபா
ைதய சரீர வளர்ச
் , அ, அன் , விவாசம் , ழ் ப் பதல் மற்
ம் ·ண்ண—இைவ வார்தை
் தயின் நியாயத்¥ர்ப்பின் ¤லம்
ெபறப் பட் ட கள் ஆம் . நீ விவாசத்ைதக் ெகாண்ப் ப
ம் , இந் த நாள் வைர தாக் ப் பித்ப் பம் வார்தை
் தயின்
¤லமாகேவ அைடயப் பட் க்ன் றன. மாம் சமாய ேதவனின்
ரிைய உண்ைமயில் அசாதாரணமான என்பைதம் , அல்
மஷனால் அைடய யாதைவ நிைறய உள் ளன என் பைத
ம் , அைவ மைறெபாட் கம் அசயங் கம் தான் என் பைத
ம் இப் ேபா மஷன் காண்றான் . எனேவ, பலர் ழ் ப் ப
ந்க்ன்றனர். லர் பிறந்தந்  எந்தெவா மஷக்
ம் ஒேபாம் ழ் ப் பந் த ல் ைல, ஆனால் இந் த நாளில்
ேதவனின் வார்தை
் தகைளக் காªம் ேபா, அவர்கள் அவ் வா
ெசய் ப் பைத அயாமேலேய ைமயாகக் ழ் ப் பறார்
கள் , ேம ம் அவர்கள் ேவ எைதம் ஆராய் வதற்ேகா அல் ல
ெசால் வதற் ேகா ணிவல் ைல. மஷத்தன் ைமயான வார்த்
ைதக்க் ழ் ப் பந் , வார்தை
் தயிைடய நியாயத்¥ர்ப்பின் ழ்
சாஷ்டாங் கமாக விந்  வணங் ற. ேதவைடய ஆவியா
னவர் மஷனிடம் ேநரயாகப் ேபயிந் தால் , மஷலம்
அைனவம் அந்தக் ர க் அபணிந் , தமஸ்க்ச் ெசல்
ம் பாைதயில் பல் தைரயில் விந்த விதத்ல் , ெவளிப் பத்
ம் வார்தை
் தகள் இல் லாமல் ேழ விந் விவார்கள் . ேதவன்
இவ் வாறாக ெதாடர்ந்  ரிைய ெசய் த ால் , மஷன் ஒேபா
ம் வார்தை
் தயின் நியாயத்¥ர்ப்பின் ¤லம் தன ெசாந்தச் ர்
ேகட் ைட அந்  ெகாள் ள யா, அதன் ¤லம் இரட் ப் ைப
ம் அைடய யா. மாம் சமாக மாவதன் ¤லம் தான் ேதவன்
ஒவ் ெவா மஷைடய ெசவிகளி ம் தனிப் பட் ட ைறயில்
தன வார்த்ைதகைளச் ெசால் ல ம் , இதனால் ெசவிகள் உள் ள
அைனவேம அவைடய வார்தை
் தகைளக் ேகட் , அவைடய
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நியாயத்¥ர்ப்ைப வார்தை
் தயால் ெபற ம் . மஷைன அ
பணியச் ெசய்ய ஆவியானவர் ெவளிப் பவைத விட, அவைடய
வார்தை
் தயால் அைடயப் பம் விைள இதான் . இந்த நைட
ைற மற்  ம் அசாதாரணக் ரிையயின் ¤லம் தான் , மஷ
னின் பைழய மனநிைலைய, பல ஆண்களாக ஆழமாக மைறந்
க்ம் மனநிைலைய, ைமயாக அம் பலப் பத்த ம் ,
இதனால் மஷன் அைத அைடயாளம் கண்  அைத மாற் 
யைமக்க ம் . இந்த விஷயங் கள் அைனத் ம் மாம் சமாய
ேதவனின் நைடைறக்கான ரிையகளாம் , அல் , நியாயத்
¥ர்ப்ைப ஒ நைடைறக் க ான ைறயில் ேபவ  மற்  ம்
ெசயல் பத்  வ  ஆய ைறகளில் , அவர் மஷக் க ான
நியாயத்¥ர்ப்பின் கைள வார்த்ைதயால் அைடறார். இேவ
மாம் சமாய ேதவனின் அகாரம் மற்  ம் ேதவன் மாம் சமாய
தன் க்  யத்  வம் ஆம் . மாம் சமாய ேதவனின் அகா
ரத்ைத அவதற்  ம் , வார்தை
் தயிைடய ரிையயின் ¤லம்
ெபறப் பட் ட கைள அந்  ெகாள் வதற் ம் , ஆவியானவர்
மாம் சத்ல் வந் ள் ளார் என்பைதம் , வார்தை
் தயால் மஷைன
நியாயந் ¥ ர்ப் பதன் ¤லம் அவைடய அகாரத்ைத நி´பிக்
றார் என்பைதக் காட் வதற் ம் இ ெசய் யப் பற. அவ
ைடய மாம் சம் ஒ சாதாரண மற் ம் இயல் பான மஷலத்
ன் ெவளிப் ற வவம் தான் என்றா ம் , அவர் அகாரம் க்க
வர் என்ம் , அவேர ேதவன் என் ம் , அவைடய வார்தை
் தகள்
ேதவனின் ெவளிப் பா என்ம் மஷக் காண்பிக்ம் அவ
ைடய வார்தை
் தகள் அைடம் கள் தான் அ . இதன்
¤லம் மஷர் அைனவக்ம் அவர்தான் ேதவன் என் ம் , அவர்
தான் மாம் சமாக மாயவர் என் ம் , அவர் யாரா ம் இடறல
ைடயக்டா என்ம் , அவைடய நியாயத்¥ர்ப்ைப வார்தை
் த
யால் யாரா ம் ஞ் ச யா என்ம் , அந் த காரத்  ன் எந் த
சக்ம் அவைடய அகாரத்ைதத் தாண் ேமேலாங் க 
யா என் ம் காட் டப் பட் ள் ள. அவர் தான் மாம் சமாய
வார்தை
் த என்பதால் , அவர அகாரத்னால் , மற் ம் அவர
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வார்தை
் தயின் நியாயத்¥ர்ப்பினால் மஷன் அவக் க்க
க் க க் ழ் ப் பறான் . அவைடய மாம் சத் த ால் ெகாண்
வரப் பட் ட ரிையேய, அவர் ைவத்க்ம் அகாரம் ஆம் .
அவர் மாம் சமாயதன் காரணம் என் னெவன் றால் , மாம் சத்ற்
ம் அகாரம் இக்க ம் , ேம ம் அவரால் மஷரிைடேய
ஒ நைடைறக்ரிய ைறயில் ரிையையச் ெசய் ய ம் ,
அைத மஷக்த் ெதரிம் வைகயி ம் மற் ம் உயான
ைறயி ம் ெசய்ய ம் . எல் லா அகாரங் கைளம் ெகாண்ட
ேதவனின் ஆவியால் ேநரயாகச் ெசய் யப் பம் ரிையைய விட
இந்தக் ரிைய கம் யதார்த்தமான, ேம ம் அதன் 
கம் ெதளிவாகத் ெதரிற. ஏெனன் றால் , மாம் சமாய ேதவ
னால் ஒ நைடைறக் ரிய வயில் ேபசம் ரிைய ெசய்
யம் ம் . அவைடய மாம் சத்  ன் ெவளிப் ற வவம்
எந் த அகாரத்ைதம் ெகாண்க்கவில் ைல, ேம ம் மஷ
னால் அதைன அªக ம் , அேதசமயம் அவைடய சாராம்
சமான அகாரத்ைதக் ெகாண்க்ற, ஆனால் அவைடய
அகாரம் யாக்  ம் ெதரிவல் ைல. அவர் ேபம் ேபாம் ,
ரிைய ெசய்  ம் ேபாம் , மஷனால் அவர அகாரத்  ன்
இப் ைபக் கண்பிக்க வல் ைல; இ ஒ நைடைறக்
ரிய இயல் ைடய ரிையைய ெசய் வ தற்  அவக் உத
ற. இந்த நைடைறக்ரிய ரிையகள் அைனத்தா ம் 
கைள அைடய ம் . எந் தெவா மஷம் அவரிடம்
அகாரம் இப் பைத உணவல் ைல, அல் ல அவர் இடற
லைடயப் படக்  டாதவர் என் பவர் என்பைத, அல் ல அவர
கங் ேகாபத்ைதக் காண்றான் என் றா ம் , அவர் மைறத் ைவத்
க்  ம் அகாரம் , மைறக் க ப் பட் ட ேகாபம் மற்  ம் அவர்
ெவளிப் பைடயாகப் ேபம் வார்தை
் தகள் ஆயவற் ன் ¤லம்
அவன் வார்தை
் தகளின் ட் டடப் பட் ட ைவ அைடறான் .
ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , அவைடய ரல் , அவர
ேபச்ன் கனத்தன்ைம மற் ம் அவர வார்தை
் தகளில் இக்
ம் அைனத்  ஞானத்ன் ¤லம் மஷன் ற்  ம் சமா
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தானப் பத்த ப் பறான் . இவ் வாறாக, மஷன் , மாம் சமாய
ேதவனின் வார்தை
் தக் க் ழ் ப் பறான் , அவ க் அகா
ரேம இல் ைல, இதன் ¤லம் மஷைன இரட் ப் பதற் க ான
ேதவனின் ேநாக்கம் நிைறேவற் ற ப் பற. இ அவர் மாம் ச
மாயதன் க்யத் வத்ன் மற்ெறா அம் சமாம் : இன் ம்
யதார்த்த மாக ேபவம் , அவைடய வார்தை
் தகளின் யதார்த்
தம் மஷக் ஒ தாக் க த்ைத ஏற் ப த் த அ மப் ப ம் ,
இதன் ¤லம் மஷனால் ேதவைடய வார்தை
் தயின் வல் லைம
ையக் காணம் ம் . எனேவ, இந் த க் ரிைய மாம் சமாய
ேதவன் ¤லம் ெசய் யப் பட் க்காவிட் டால் , அ தள 
கைளக் ட அைடந்க்கா, ேம ம் பாவம் நிைறந்த ஜனங்
கைள ைமயாக இரட் க்கம் ந்க்கா. ேதவன் மாம்
சமா இக்காவிட் டால் , அவர் மஷனின் கண்ªக்த் ெதரி
யாத மற் ம் அவனால் ெதாட் ணர யாத ஆவியானவராக
இந்ப் பார். மஷன் மாம் சத்லான ஷ்யாக இப் ப
தால் , அவ ம் ேதவ ம் இரண் ெவவ் ேவ  உலகங் கைளச்
ேசர்ந்தவர்களாக, ெவவ் ேவ இயல் கைளக் ெகாண்டவர்களாக
இக்ன்றனர். ேதவைடய ஆவியானவர் மாம் சத்தாலான ம
ஷடன் இணக் க ல் லாதவராக இக்  றார், ேம ம் அவர்க
க்ைடயில் உறகைள ஏற்பத்த எந்த வம் இல் ைல. ம
ஷனால் ஒ ஆவியாக மாற இயலா. இ அவ் வா இப் ப
தால் , ேதவ ைடய ஆவியானவர் அவைடய உண்ைமயான
ரிையையச் ெசய்ய ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வனாக மாற ேவண்
ம் . ேதவனால் க உயர்ந்த இடத்ற்  ஏ, ஒ மஷ வ
னாக மாவதற்  தம் ைமத் தாழ் த்க் ெகாள் ள ம் , மஷ
ரிைடேய ரிைய ெசய் , அவர்கள் மத்யில் வாழம் ம் ,
ஆனால் மஷனால் உயர்ந் த இடத்  ற்  ஏ ஒ ஆவியாக
மாற யா, ேம ம் கம் தாழ் ந்த இடத்ற்  இறங் கம்
யா. இதனால் தான் ேதவன் தம ரிையையச் ெசய் ய
மாம் சமாக மாற ேவண்யிந்த . அேத அைடயாளத்ன் ¤லம் ,
ேதவன் தல் ைற மாம் சமாயேபா, மாம் சமாய ேதவனின்
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மாம் சத்தால் மட்ேம மஷைன ¡ட்ெடக்க  ைவயில் அைற
யப் பட ம் , அேதசமயம் ேதவைடய ஆவியானவர் ம
ஷக் க ான பாவநிவாரணப் பயாக  ைவயில் அைறயப் ப
வதற்  எந் த வம் இந்  க் க ா. மஷக் க ான பாவ
நிவாரணப் பயாக ஊயம் ெசய் ய ேதவன் ேநரயாக மாம் ச
மாயிக்க ம் , ஆனால் ேதவன் தனக்காக ஆயத்தம் ெசய் 
ைவத்க்ம் பாவநிவாரணப் பைய எக்க மஷனால் ேநர
யாக வானத்ற்  ஏற யா. அப் பயானால் , சாத்யமா
னெதல் லாம் , வானத்ற்ம் க்ம் இைடயில் ஒ ல ைற
ன்ம் பின்மாக ஓம் ப ேதவனிடம் ேகட் ப  மட் ேம,
இந் த இரட்  ப் ைப எக் க மஷன் வானத்  ற்  ஏற அல் ல,
ஏெனன்றால் மஷன் விந் விட் டான், ேம ம் , மஷனால்
ெவமேன வானத்ற் ஏற யா, பாவநிவாரணப் பையப்
ெபறம் யா. ஆைகயால் , இேய மஷலத்ன் மத்
யில் வந்  மஷனால் ெவமேன ெசய் ய யாத ரிையைய
தனிப் பட் ட ைறயில் ெசய் ய ேவண்ய அவயமாக இந்
த. ஒவ் ெவா ைறம் ேதவன் மாம் சமாக மாம் ேபாம் ,
அ ைமயாக ேதைவயற்றதாக இப் பல் ைல. எந்தெவா
கட் டம் ேதவைடய ஆவியானவரால் ேநரயாக ேமற்ெகாள்
ளப் பட் ந்தால் , மாம் சமாம் இநிைலக் அவர் ழ் பந்
க்க மாட் டார்.
ரிையயின் இந்த இக் கட் டத்ல் , வார்தை
் தயின் ¤லம்
கள் அைடயப் பன் றன. வார்தை
் தயின் ¤லம் , மஷன்
பல மைறெபாட் கைளம் , கடந் த தைலைறகளில் ேதவன்
ெசய் த ரிையகைளம் ரிந் ெகாள் றான் ; வார்தை
் தயின்
¤லம் , மஷன் பரித்த ஆவியானவரால் ெதளி ெபறான்;
வார்தை
் தயின் ¤லம் , கடந்த தைலைறயினரால் ெவளிப் பத்
தப் படாத மைறெபாட் க ைளம் , கடந் த கால ¥ர்க் க தரிகள்
மற்ம் அப் ேபாஸ்தலர்களின் ரிையகைளம் , அவர்கள் ரிைய
ெசய் த ெகாள் ைககைளம் மஷன் ரிந் ெகாள் றான் ; வார்த்
ைதயின் ¤லம் , மஷன் ேதவனின் மனநிைலையம் , மஷ
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னின் கலகத்தன்ைமையம் எர்ப்ைபம் ரிந் ெகாள் றான் ,
ேம ம் அவன் தன சாராம் சத்ைதம் அந் ெகாள் றான் . ரி
ையயின் இந் த க் கட் ட ங் கள் மற்  ம் ேபசப் பம் எல் லா வார்த்
ைதகளின் ¤லம் , மஷன் ஆவியானவரின் ரிையையம் ,
மாம் சமாய ேதவன் ெசய் ம் ரிையையம் , அதற்ம் ேமலாக,
அவைடய  மனநிைலையம் அந் ெகாள் றான் . ஆறா
யிரம் ஆண்கக்ம் ேமலான ேதவனின் ஆைகயின் ரிைய
பற்ய உன அம் வார்தை
் தயின் ¤லம் ெபறப் பட் ட தான் .
உன் ந்ைதய கத் களின் அம் , அவற் ைற ஒக் ைவப் ப
ல் நீ ெபற் ற ெவற்  ம் வார்தை
் தயின் ¤லம் அைடயப் பட
வில் ைலயா? ந்ைதய கட் டத்  ல் , இேய அைடயாளங் கைள
ம் அசயங் கைளம் ெசய் த ார், ஆனால் இந் த க் கட் டத்  ல்
எந்த அைடயாளங் கம் அசயங் கம் இல் ைல. ேதவன் ஏன்
அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் ெவளிப் பத்தவில் ைல
என் பைதப் பற் ய உன ரிதல் வார்தை
் தயின் ¤லம் அைட
யப் படவில் ைலயா? எனேவ, இந்தக் கட் டத்ல் ேபசப் பம் வார்த்
ைதகள் கடந்த தைலைறகளின் அப் ேபாஸ்தலர்கள் மற்ம் ¥ர்க்
கதரிகள் ெசய் த ரிையகைள ஞ் யதாக இக்ன்றன. ¥ர்க்
கதரிகள் ெசான் ன ¥ர்க் க தரிசனங் களால் ட இந் த ைவ
அைடய ந்க்கா. ¥ர்கக
் தரிகள் ¥ர்கக
் தரிசனங் கைள மட்
ேம ேபனார்கள் , எர்காலத்ல் என் ன நடக்ம் என்  தான்
அவர்கள் ேபனார்கள் , ஆனால் அந்த ேநரத்ல் ேதவன் ெசய் ய
விம் பிய ரிையையப் பற்  ேபசவில் ைல. மஷரின் வி
தங் களில் அவர்கைள வநடத்தேவா, மஷலத்ற் சத்யங்
கைள வழங் கேவா, அல் ல அவர்கக் மைறெபாட் கைள
ெவளிப் பத்தேவா, விதத்ைத வழங் கேவா ேபசவில் ைல. இந்
தக் கட் டத்  ல் ேபசப் பம் வார்தை
் தகளில் , ¥ர்க் க தரிசனம்
சத்யம் இக்ன் றன, ஆனால் க்யமாக இந்த வார்தை
் த
கள் மஷக் வைன வழங் க உதன் றன. தற்ேபாள் ள
வார்தை
் தகள் ¥ர்க்க தரிகளின் ¥ர்க்க தரிசனங் கைளப் ேபாலல்
லாதைவ. இ மஷனின் வித மனநிைலைய மாற்  வதற்
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கான மஷனின் விதத்ற்கான ரிையயின் ஒ கட் டமாம் ,
¥ர்க்கதரிசனம் ேபவதற்காக அல் ல. தல் கட் டம் ேயேகாவா
வின் ரிையயாக இந்த : யில் ேதவைன வணங் க மஷ
க்கான ஒ பாைதைய உவாக்வேத அவைடய ரிையயாக
இந்த . யில் ரிைய ெசய் யத் ெதாடங் க ஒ இடத்ைதக்
கண்பிக்ம் ஒ ெதாடக்க ரிையயாக அ இந்த . அந்த
ேநரத்ல் , ேயேகாவா இஸ்ரேவலக் ஓய் நாைளக் கைடப் பி
க்கம் , ெபற்ேறாக் மரியாைத ெகாக்கம் , ஒவக்ெகா
வர் சமாதானத்  டன் வித்  க் க ம் ேபாத் த ார். ஏெனன்
றால் , அந்தக் கால ஜனங் கக் மஷன் எவற் றால் உவான
வன் என் ரியவில் ைல, யில் எப் ப விக் க ேவண்ம்
என்ம் ரியவில் ைல. மஷலத்ைத அவர்கள விதங் கைள
வநடத் வதற் வகாட் வேத ரிையயின் தல் கட் டத்ல்
ேதவக் அவயமாக இந்த . ேயேகாவா அவர்களிடம் ேப
யெதல் லாம் ன்  மஷலத்ற்  த் ெதரிந்  க் கவில் ைல
அல் ல அவர்கள் வசம் இந்தல் ைல. அந்த ேநரத்ல் , ேதவன்
¥ர்க் க தரிசனங் கைளப் ேபச பல ¥ர்க் க தரிகைள எப் பினார்,
அவர்கள் அைனவம் ேயேகாவாவின் வகாட் தன் ழ் அவ்
வா ெசய் தனர். இ ேதவைடய ரிையயில் ஒ ய விஷ
யமாக மட் ேம இந்த . தல் கட் டத்ல் , ேதவன் மாம் சமா
கவில் ைல, எனேவ அவர் எல் லா ேகாத் ரங் கக் ம் ேதசங் க
க் ம் ¥ர்க்க தரிகள் ¤லம் அத்னார். இேய தம் 
ைடய காலத்ல் ரிைய ெசய் தேபா, இன் ைறய நாளில் ேப
வ  ேபால் அவர் அப் ேபா ேபசவில் ைல. கைடக் காலத் 
ைடய வார்தை
் தயின் ரிையயின் இந்தக் கட் டம் இதற் ன்
பிந் த கங் களி ம் தைலைறகளி ம் ெசய் ய ப் பட் க் க
வில் ைல. ஏசாயா, தானிேயல் மற் ம் ேயாவான் ஆேயார் பல
¥ர்க்கதரிசனங் கைளப் ேபயிந் தா ம் , அவர்கைடய ¥ர்க்க
தரிசனங் கள் இப் ேபா ேபசப் பம் வார்தை
் தகளிந்  ற்
 ம் மாபட் டைவயாக இந் தன. அவர்கள் ேபய ¥ர்க்க
தரிசனங் கள் மட் ேம, ஆனால் இப் ேபா ேபசப் பம் வார்தை
் த
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கள் அப் பயாக இல் ைல. நான் இப் ேபா ேபம் அைனத்ைதம்
¥ர்கக
் தரிசனங் களாக மாற்னால் , உங் களால் அவற்ைறப் ரிந் 
ெகாள் ள மா? நான் ேபய நான் ெசன் றபின் நடக் ம்
விஷயங் கைளப் பற் ய என் ைவத்  க் ெகாண்டால் , உங் க
ளால் எவ் வா ரிந் ெகாள் ள ம் ? வார்தை
் தயின் ரிைய
இேயவின் காலத்ேலா அல் ல நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்
ேலா ஒேபாம் ெசய் யப் படவில் ைல. ஒேவைள லர்,
“ேயேகாவா தம் ைடய ரிையயின் ேபாம் வார்தை
் தகைள
ேபசவில் ைலயா? இேய ேநாையக் ணப் பத்  வ , பிசா
கைள விரட் வ  மற்  ம் அைடயாளங் கைளம் அசயங் க
ைளம் ெசய் தைதத் தவிர, அவர் ரிைய ெசய் ெகாண்ந்த
ேநரத் ம் வார்தை
் தகைளப் ேபசவில் ைலயா?” என்  வர்.
ேபசப் பம் வார்தை
் தகக் இைடயில் ேவபாகள் உள் ளன.
ேயேகாவா ெசான் ன வார்தை
் தகளின் சாராம் சம் என் ன? விதத்
ல் ஆவிக்ரிய விஷயங் கைளத் ெதாடாத யில் மஷர் அவர்
கள விதங் கைள வித்க்க மட் ேம அவர் வநடத்னார்.
ேயேகாவா ேபயேபா, எல் லா இடங் கைளச் ேசர்ந்த ஜனங் க
க்ம் அத்தேவ அவர் ேபனார் என்  ஏன் றப் ப
ற? “அத்தல் ” என் ற ெசால் க் ெவளிப் பைடயாகச் ெசால்
வம் ேநரயாகக் கட் டைளயிவம் என்  அர்த்த ம் ஆம் .
அவர் மஷக் விதத்ைத வழங் கவில் ைல; மாறாக, அவர்
ெவமேன மஷைனக் ைகயால் எத் , அக உவைமகைள
பயன் பத் த ாமல் , தம் ைம எவ் வா வணங் வ  என்  ம
ஷக்ப் ேபாத்தார். இஸ்ரேவல் ேயேகாவா ெசய் த ரிைய
மஷைனக் ைகயாள் வ  அல் ல அவைன ஒங் பத்வ
அல் ல அவக் ஆக்ைனத் ¥ர்ப்ைபம் நியாயத்¥ர்ப்ைபம்
வழங் வதற்காக ெசய் யப் பட் டதல் ல, அ அவக் வகாட்
டேவ ெசய் யப் பட் டதாம் . வனாந்தரத்ல் மன் னாைவப் ெபாக்
ம் ப தம் ஜனங் களிடம் ெசால் ம் ப ேயேகாவா ேமாேசக்க்
கட் டைளயிட் டார். ஒவ் ெவா காைலயி ம் ©ரிய உதயத்ற் 
ன் , அந்த நாக்த் ேதைவயான அளவிற்  அவர்கள் மன்
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னாைவப் ெபாக்வார்கள் . மன் னாைவ மநாள் வைர ைவத்
க்க யா, ஏெனனில் அ சணம் பித் விம் . அவர்
ஜனங் கக் ெசாற்ெபா ஆற்றவில் ைல அல் ல அவர்களின்
பாவங் கைளம் அம் பலப் பத் த வில் ைல, ேம ம் அவர்க 
ைடய கத் கைளம் எண்ணங் கைளம் அவர் ெவளிப் பத்
தவில் ைல. அவர் ஜனங் கைள மாற் ற வில் ைல, மாறாக அவர்க
ளின் விதங் கைள வநடத்த அவர்கக் வகாட் னார். அக்
கால ஜனங் கள் ழந்ைதகைளப் ேபான் றவர்கள் , எைதம் ரிந் 
ெகாள் ளாதவர்களாகம் ஆனால் ல அப் பைட இயந்  ரத்த
னமான இயக் க ங் கைள மட்  ேம ரிந்  ெகாள் பவர்க ளாகம்
இந்தனர், ஆகேவ, ேயேகாவா ெபந்ரளான ஜனங் கக் வ
காட் ம் நியாயப் பிரமாணங் கைள மட் ேம கட் டைளயிட் டார்.
விேசஷத்ைதப் பரப் வதற்காக, இதன் ¤லம் உண்ைமயான
இதயத் டன் ேதபவர்கள் அைனவம் இந்த நாளில் ெசய் த
ரிைய பற்  ய அைவப் ெபற்  ைமயாக நம் வார்கள்
என்பதற்காக, நீ ஒவ் ெவா கட் டத் ம் ெசய் யப் பம் ரிைய
யின் உள் ளார்ந்த கைத, சாராம் சம் மற்ம் க்யத்வம் பற்ய
ெதளிவான ரித க் வர ேவண்ம் . உன் அந்நிேயாந்நியத்ைதக்
ேகட் பதன் ¤லம் , மற் றவர்கள் ேயேகாவாவின் ரிையையம் ,
இேயவின் ரிையையம் , அதற்  ம் ேமலாக, இன் ைறய
ேதவனின் எல் லா ரிையகைளம் , அத்டன் ரிையயின் ¤ன் 
கட் டங் களிைடேய இக்  ம் ெதாடர் கள் மற்  ம் ேவ பா
கைள ரிந்ெகாள் ம் ப ெசய். அவர்கள் அைதக் ேகட் டடன் ,
அந்த ¤ன் கட் டங் கம் ஒன்ைறெயான்  ர்ைலக்கவில் ைல,
ஆனால் அைனத்  ம் ஒேர ஆவியானவரின் ரிைய என் பைத
அவர்க ள் காªம் ப ெசய் . அவர்க ள் ெவவ் ேவ  கங் களில்
ரிைய ெசய் தா ம் , அவர்கள் ேமற்ெகாள் ம் ரிையயின் உள்
ளடக்கம் ேவபட் டைவ, அவர்கள் ேபம் வார்தை
் தகள் ேவ
பட் டைவ, ஆனா ம் அவர்கள் ரிைய ெசய் ம் ெகாள் ைககள்
ஒன்தான். இந் த காரியங் கள் தான் ேதவைனப் பின் பற்  பவர்
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கள் அைனவம் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய கப் ெபரிய தரி
சனங் களாம் .

இ

அவதாரத்ன் க்யத் வத்ைத
அவதாரங் கம் நிைறெசய் ன்றன

ேதவனால் ெசய் யப் பட் ட ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டம்
அதற்ேக உரிய நைடைற க்யத் வத்ைதக் ெகாண்ள் ள.
அக்காலத்ல் , இேய வந்தேபா, அவர் ஆண் ´பத்ல் வந்தார்,
ேம ம் ேதவன் இம் ைற வம் ேபா, அவைடய ´பம்
ெபண்ணாக இக்ற. இந் , ேதவன் தம ரிையயில்
பயன்பத் வதற்காகேவ ஆண் ெபண் இபலைரம் பைடத்
தார் என் பைத நீ பார்க் க லாம் , ேம ம் அவரிடத்  ல் பான
ேவபா எம் இல் ைல. அவைடய ஆவி வம் ேபா, அவர்
விம் ம் எந்த மாம் சத் ம் அவரால் ேதான் ற ம் , மற்ம்
அந்த மாம் சம் அவைரப் பிரநித்வப் பத்த ம் ; ஆேணா
அல் ல ெபண்ேணா, அ அவர அவதார மாம் சமாக இக்ம்
வைர அதனால் ேதவைன பிரநித்வப் பத்த ம் . இேய
வந்த ேபா அவர் ஒ ெபண்ணாகத் ேதான் யிந்தால் , அதா
வ, ஓர் ஆண் ழந்ைதயாக இல் லாமல் ஒ ெபண் ழந்ைத
பரித்த ஆவியினால் உற் பத்யாயிந்தால் , ரிையயின் அந்
தக் கட் டம் அேத ேபான் ேற நிைறேவ இக் ம் . நிகழ் ந் த 
அவாக இந்ந்தால் , ரிையயின் தற்ேபாைதய கட் டம் ஓர்
ஆணால் நிைறேவற்றப் பட ேவண்யதாயிந்க்ம் , ஆனால்
அேத ேபான்ேற ரிைய நிைறேவற்றப் பம் . ஒவ் ெவா கட் டத்
 ம் ெசய் யப் பட் ட ரிையயான தனக்ரிய க்யத் வத்
ைதக் ெகாண்க்ற; இகட் ட ரிையகம் ஒன் க்ெகான் 
ப் பி ெசய் யப் படவில் ைல, அல் ல ஒன் ேறாெடான்  ரண்
படம் இல் ைல. அக்காலத்ல் , இேய தம் ரிையைய ெசய்
தேபா ஒேர ேபறான மாரன் என்  அைழக்கப் பட் டார் ேம ம்
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“மாரன் ” என் ப ஆண்பாைல க்ற. தற்ேபாைதய நடப்
க் கட் டத்  ல் ஒேர ேபறான மாரன் ஏன் ப் பிடப் பட
வில் ைல? ஏெனனில் ரிையயின் ேதைவகள் இேயவின் பா
னத்ல் இந்  ஒ மாற்றத்ன் ேதைவைய உவாக்ள் ள.
ேதவைன ெபாத்தவைரயில் பான ேவபா எம் இல் ைல.
அவர் தாம் விம் ம் ப தம ரிையைய நடப் பிக்றார், ேம ம்
அவர் தம ரிையைய ெசய்ம் ேபா எந்தக் கட் ப் பாகக்
ம் உட் பவல் ைல, ஆனால் ப் பாக தந்  ரமானவராக
இக்றார். ஆனால் ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டம் அதற்ேக
உரிய நைடைற க்யத் வத்ைதக் ெகாண்டதாக இக்ற.
ேதவன் இ ைற மாம் சமானார், ேம ம் கைட நாட் களில்
அவர அவதாரம் கைட ைறயான என் ப  பிரத்  யட் ச
மானதாக இக்  ற. தம ரிையகள் அைனத்ைதம் அ
யச்ெசய் யேவ அவர் வந்க்றார். இந்தக் கட் டத்ல் மனிதன்
காªம் பயாகத் தாேம ரிைய ரிவதற்  மாம் சம் ஆயிக்க
வில் ைலெயனில் , ேதவன் ஆேண, ெபண்ணல் ல என்ற எண்ணத்
ைதேய மனிதன் பற் பித்க்ெகாண் இந்ப் பான் . இதற்
ன்னர், மக்லம் யாம் ேதவன் ஆணாக மட் ேம இக்க
ம் , ேம ம் ஒ ெபண்ைண ேதவன் என்  அைழக்க 
யா என் நம் பிய, ஏெனனில் மக்லம் யாம் ெபண்ணின்
ேமல் ஆªக் அகாரம் உண் எனக் கய. ஆண்கள் மட்
ேம அகாரத்ைதப் ெபற ம் , ஒ ெபண்ணா ம் 
யா என்  அவர்கள் நம் பினார்கள் . ேம ம் என் னெவன் றால் ,
ஆேண ெபண்ªக்த் தைலவன், ெபண் ஆ ªக்க் ழ் ப் பய
ேவண்ம் , ேம ம் அவைன ஞ் சக் டா என் ம் ட அவர்
கள் னார்கள் . கடந்த காலங் களில் , ஆேண ெபண்ணின் தைல
வன் என றப் பட் டேபா, சர்ப்பத்தால் வஞ் க்கப் பட் ட ஆதாம்
மற் ம் ஏவாைள ேநாக் இ றப் பட் ட —ஆயில் ேயேகா
வாவால் பைடக்கப் பட் ட ஆண் மற்ம் ெபண்ணிடத்ல் அல் ல.
நிச்சயமாக, ெபண் கணவக்க் ழ் ப் பந்  அவைன ேநக்க
ேவண்ம் , ேம ம் ஒ கணவன் தன் ம் பத்ைதப் ேபா°த் 
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ஆதரிக்கக் கற்க்ெகாள் ள ேவண்ம் . இைவேய மக்லம் தங்
கள் வாழ் க்ைகயில் கைடபிப் பதற் க ாக ேயேகாவாவால் உ
வாக்க ப் பட் ட நியாயப் பிரமாணங் கம் கட் டைளகம் ஆம் .
ேயேகாவா ெபண்ணிடம் , “உன் ஆைச உன் ஷைனப் பற்யி
க்ம் , அவன் உன் ைன ஆண்ெகாள் வான் ” என் றார். மக்
லம் (அதாவ  ஆண் ெபண் இவம் ) இயல் பான வாழ் க்
ைகைய ேயேகாவாவின் ஆைகயின் ழ் வாழ ேவண்ம் , அதன்
¤லம் மக்லத்ன் வாழ் க்ைகயில் ஓர் அைமப்  இக்ம் ,
ேம ம் அ தன தந் த ஒங் ல் இந்  ைலயா என்
பதற்காக மட் ேம அவர் இவ் வா ேபனார். ஆகேவ, ஆ ªம்
ெபண்ªம் எவ் வா ெசயல் பட ேவண்ம் என் பதற்காக ேயேகாவா
ெபாத்தமான விகைள உவாக்னார். இ யில் வாம்
அைனத்  ஷ் க்க ப் பட் ட ஷ் கக்க ானைவ மட்  ேம
தவிர ேதவனின் அவதார மாம் சத்  ற்  ம் இதற்  ம் எவ் விதத்
ெதாடர்ம் இல் ைல. தம் மால் பைடக்க ப் பட் ட ஷ்கைளப்
ேபாலேவ எவ் வா ேதவன் இக்க ம் ? அவர ஷ்ப்
பில் மக்லத்ைத ேநாக்ேய அவர வார்தை
் தகள் ேபசப் பட்
டன; மக்  லம் இயல் பான வாழ் க்ைகைய வாழேவ அவர்
ஆ ªக்ம் ெபண்ªக்மான விகைள உவாக்னார். ஆ
யில் , ேயேகாவா மக்லத்ைத ஷ்த்தேபா அவர் ஆண்
ெபண் ஆய இ வைக மனிதர்கைளப் பைடத்தார்; ஆைகயால்
அவர அவதார மாம் சங் களில் ஆண் மற்ம் ெபண் என் ற பிரி
உள் ள. ஆதாம் மற்ம் ஏவாடன் ேபய வார்த்ைதகளின் அப்
பைடயில் அவர் தம ரிையையத் ¥ர்மானிக்கவில் ைல. தல்
அவர் மக்லத்ைத ஷ்த்தேபா இந்த அவர ந்தைன
யின் பேய அவர் இ ைற மாம் சமானம் ற்  மாகத்
¥ர்மானிக்கப் பட் டன; அதாவ, ஆண் மற்ம் ெபண்ைண அப்
பைடயாகக் ெகாண்ட அவர இ அவதாரங் களின் ரிையைய
ம் அைவ களங் கப் பவதற்  ன் னதாகேவ அவர் நிைற
ெசய் விட் டார். சாத் த ானால் வஞ் க் க ப் பட் ட ஆதாம் மற்  ம்
ஏவாளிடத்  ல் ேயேகாவா ேபய வார்தை
் தகைள மக்லம்
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அவ் வாேற எத்க்ெகாண், அவற்ைற ேதவனின் அவதார ரி
ையகக் ப் பிரேயாத்த ால் , இேயம் தம மைனவிைய
அவர் ேநக்க ேவண்ய விதத்ல் ேநக்க ேவண்ம் அல் லவா?
இவ் வைகயில் , ேதவன் இன்ம் ேதவனாக இப் பாரா? இ இவ்
வா இந்தால் , அவரால் தம ரிையைய இன்ம் நிைறேவற்ற
மா? ேதவனின் அவதார மாம் சம் ெபண்ணாக இப் ப
தவ என்றால் , ேதவன் ெபண்ைணப் பைடத்த ம் மாெபம்
அளவிலான ஒ தவறாக அல் லவா இந்க்ம் ? ேதவன் ெபண்
ணாக அவதரிப் ப தவ என் மக் கள் இன் ம் நம் பினால் ,
மணம் ஆகாத காரணத்தால் மைனவிைய ேநக்க யாத
இேயம் இந் த அவதாரத்ைதப் ேபாலேவ தவைழத்தவராக
அல் லவா இந்ப் பார்? தற்காலத்ல் ேதவ அவதாரத்ன் சத்
யத்ைத அளவிட நீ ஏவாளிடத்ல் ேயேகாேவா ேபய வார்த்
ைதகைளப் பயன் பத்  வதால் , ைபயின் காலத்ல் மாம் ச
மான கர்த்தராய இேயைவ நியாயம் ¥ர்க்க ஆதாடம் ேயேகாவா
ய வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்த ேவண்ம் . இைவ யாம்
ஒன் ேறதான் அல் லவா? சர்ப்பத்தால் வஞ் க்கப் படாத ஆணின்
ப கர்த்தாராய இேயைவ நீ அளவிறபயால் , இன் ைறய
அவதாரத்ன் சத்யத்ைத சர்ப்பத்தால் வஞ் க்கப் பட் ட ெபண்
ணின் ப நீ நியாயம் ¥ர்க் க யா. அ  நியாயமற் ற தாக
இக்ம் ! இவ் விதம் நீ ேதவைன அளவிவ உன் பத்தக்
ைறபாட் ைட நி´பிக்ற. ேயேகாவா இைற மாம் சமான
ேபா அவர மாம் சத்ன் பானம் சர்ப்பத்தால் வஞ் க்கப் ப
டாத ஆண் மற்ம் ெபண்ªடன் ெதாடர்பத்தப் பட் ட ; சர்ப்
பத்தால் வஞ் க்கப் படாத ஆண் மற்ம் ெபண்ேணா இணங் க
அவர் இைற மாம் சமானார். இேயவின் ஆண்தன் ைம சர்ப்
பத்தால் வஞ் க்கப் பட்ட ஆதாைடய ேபான் ற என் நிைனக்க
ேவண்டாம் . அைவ இரண்ம் ற் ம் ெதாடர்பற்றைவ, அைவ
இ வித இயல் கள் ெகாண்ட இ ேவ ஆண்கைடயைவ.
இேயவின் ஆண் தன் ைம அவேர எல் லா ெபண்கக்ம் தைல
வர் ஆனால் எல் லா ஆண்கக்ம் அல் ல என்  நிச்சயமாக இக்க
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யாதல் லவா? அவர் »தர்களின் அரசர் அல் லவா (ஆண்கள்
மற்ம் ெபண்கள் உட் பட)? அவர்தாேம ேதவன் , அவர் ெவமேன
ெபண்ணின் தைலவேரா அல் ல ஆணிண் தைலவேரா மட் 
மல் ல. அவர் சர்வ ஷ்களின் கர்த்தர் ேம ம் சகல ஷ்
களின் தைலவர். இேயவின் ஆண்தன் ைம ெபண்ணின் தைல
ைமக்கான ன்னமாக இக்ற என்  எவ் வா உன் னால் ¥ர்
மானிக்க ம் ? இ ேதவ நிந்தைன ஆகாதா? இேய களங்
கப் பத்தப் படாத ஓர் ஆண். அவர் ேதவன் ; அவர் ஸ்; அவேர
கர்த்தர். அவர் எவ் வா களங் கமைடந்த ஆதாைமப் ேபான் ற ஓர்
ஆணாக இக் க ம் ? ேதவனின் கப் பரித்த மான ஆவி
யால் அணியப் பட் ட மாம் சேம இேய. அவர் ஆதான் ஆண்
தன் ைமையக் ெகாண்ட ேதவேன என் உன் னால் எவ் வா ற
ம் ? அப் ப என்றால் , ேதவனின் அைனத்  ரிையகம்
தவறாக அல் லவா இந்க்ம் ? சாத்தானால் வஞ் க்கப் பட் ட
ஆதான் ஆண் தன் ைமைய இேயக்ள் ேயேகாவா ஒங் 
ைணத்க்க மாட் டாரா? தற்காலத்ன் அவதாரம் பானத்தால்
இேயவில் இந்  ேவ பட் ட ஆனால் இயல் பில் அவைரப்
ேபான்ற ேதவ அவதாரக் ரிையயின் இன் ெனா ேநர் இல்
ைலயா? சர்ப்பத்தால் தல் வஞ் க்கப் பட் ட ெபண் என் பதால்
ெபண் ேதவ அவதாரமாக இக்க யா என்  நீ இன் னம்
ெசால் வதற்  ணிறாயா? ெபண் கம் அத்தமானவளாக
ம் மக்லத்ன் ர்ைலக் ஆதாரமாகம் இப் பதால்
ேதவன் மாம் சத்ல் ஒ ெபண்ணாக யா என் நீ இன் ம்
ணிந்  றாயா? “ெபண் எப் ேபாம் ஆªக்க் ழ் ப்பய
ேவண்ம் ேம ம் ஒேபாம் ேதவைன ெவளிப் பத்த அல் ல
ேநரயாக பிரநித்  வப் பத் த க் டா” என்  வல்
நிைலத்நிற்றாயா? கடந்த காலத்ல் நீ ரிந் ெகாள் ளவில் ைல,
ஆனால் இப் ேபா நீ ேதவனின் ரிையைய, ப் பாக ேதவ
ைடய அவதார மாம் சத் ைத ெதாடர்ந்  ஷணம் ெசய் 
ெகாண்ேட ேபாவாயா? இ உனக்த் ெதளிவாகவில் ைல எனில் ,
உன் நாைவ அடக்வ நல் ல, அல் ல உன் ட் டாள் தனம்
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அவீனம் ெவளிப் பத்தப் பட்  உன் அவலட் சணம் ெவளிக்
ெகாண் வரப் பம் . எல் லாவற் ைறம் நீ ரிந் ெகாள் வதாக
எண்ணாேத. என் ைடய நிர்வாகத் ட் டத்ல் ஆயிரத்ல் ஒ
பங் ைகக் ட ரிந் ெகாள் ள நீ பார்தத
் ம் அபவித்த மாய
யாம் ேபாமானதல் ல என்  நான் உனக்ச் ெசால் ேறன் .
ஆகேவ நீ ஏன் இவ் வள ெசக்டன் நடந் ெகாள் றாய் ?
உனக்க்ம்  அளவிலான தாலந் ம்  அளவிலான அ
ம் இேய தம ரிையயில் பயன்பத்த ஒ ெநாக்க்ட
ேபாமான அல் ல! நீ உண்ைமயில் எவ் வள அபவத்ைதக்
ெகாண் க்  றாய் ? நீ பார்த் த ைவ எல் லாம் மற்  ம் நீ உன்
வாழ் கை
் கக் காலத்ல் ேகட் டைவ எல் லாம் ேம ம் நீ கற்பைன
ெசய்  பார்த்தைவ எல் லாம் நான் ஒ ெநாப் ெபால் ெசய்
ம் ரிையையவிடக் ைறவானைவேய! அற்பக் காரியங் களில்
கவனம் ெச த் நீ ற்றம் கண்பிக்காமல் இப் ப  நல் ல.
நீ விம் ம் அளக் ஆணவம் ெகாண்டவனாக இந் தா ம்
ஓர் எம் க் ட சமம் இல் லாத ஜந் ேவ நீ ! உன் வயிற்க்ள்
நீ ைவத்  ப் பெதல் லாம் ஓர் எம் பின் வயிற்  க்  ள் இப்
பைத விடக் ைறேவ! நீ ெகாஞ் சம் அபவங் கைளம் ¤ப் 
நிைலையம் அைடந்ததால் ¤ர்க்கமாக ைசைக காட் ப் ெபரி
தாகப் ேபசலாம் என்  எண்ணாேத. நான் ேபய வார்தை
் தகளின்
விைளெபாட் கள் அல் லவா உன் அபவம் ¤ப் நிைலம் ?
அைவகள் எல் லாம் உன் ெசாந் த ேவைலக்  ம் உைழப் க்  ம்
பலாக ைடத் த ைவ என்  நீ நம் றாயா? இன் , நான்
மாம் சமாயிப் பைத நீ பார்க் றாய் , அதன் காரணமாக மட்
ேம உன் னில் தஞ் ய கத்க்கள் , ேம ம் அவற்ல் இந்
பிறக்ம் எண்னங் கக் ேவ இல் ைல. என் அவதாரத் க்
காக இல் ைல என் றால் , நீ அசாதாரணமான தாலந் கள் ெகாண்
டவனாக இந்தா ம் , உனக் க அகமான கத்க்கள் இந்
க்கா; இவற் ல் இந்தல் லவா உன் எண்ணங் கள் என்
றன? தல் ைற இேய மாம் சமாகாமல் இந்ந்தால் , அவ
தாரத்ைதப் பற்  நீ அந்தாவ இப் பாயா? தல் அவதாரம்
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உனக் அைவக் ெகாத்ததனால் தாேன, இரண்டாவ அவதா
ரத்ைத நியாயந்¥ர்க்க ய வதற் உனக் அகம் பாவம் ஏற்பட்
ட? ழ் ப் பத டன் பின் பற்  பவனாக இல் லாமல் நீ அைத
ஆராய ற் ப வ ஏன் ? இந் த நீ ேராைடயில் நீ ·ைழந்  அவ
தார ேதவனின் ன் னிைலயில் வந்த பின் னர், அவைர ஆராய் ச
்
ெசய் வ தற்  அவர் உன் ைன அமப் பாரா? நீ உன் ெசாந் த க்
ம் ப வரலாற்ைற ஆராய்ச
் ெசய்யலாம் , ஆனால் நீ ேதவனின்
“ம் ப வரலாற்ைற” ஆராய யற் ெசய்தால் , இன் ன் ேதவன்
அப் பப் பட் ட ஆராய் ச
் ைய ெசய் ய உன்ைன அமப் பாரா?
நீ டன் இல் ைல அல் லவா? நீ உன் ேமல் அவமப் ைபக்
ெகாண்வர மாட் டாயா?
இேயவின் ரிைய மட் ேம ெசய் யப் பட் ந்தால் , கைட
நாட் களின் இந் த க் கட் ட ரிைய அைத நிைறெசய் வ தற் க ாக
ெசய் ய ப் படவில் ைல என்றால் , இேய மட்  ம் தான் ேதவனின்
ஒேர ேபறான மாரன் என் ற எண்ணத்ைத மனிதன் எப் ேபாேம
விடாமல் ைவத் க்ெகாண்ப் பான், அதாவ ேதவக் ஒேர
மாரன் மட்ேம உண், ேம ம் அதன் பின் இன் ெனா ெபய
டன் வம் யாெராவம் ேதவனின் ஒேர ேபறான மாரன்
இல் ைல, றப் ேபானால் ேதவம் இல் ைல. பாவ நிவிர்த்யா
கக் கடைமயாற் ம் யாெராவம் அல் ல ேதவன சார்பாக
அகாரத்ைதப் ெபற் அைனத் மக்லத்ைதம் இரட்க்ம்
ஒவர் மட் ேம ேதவைடய மாரன் என் ற எண்ணத்ைத மனி
தன் ெகாண்க்றான் . வபவர் ஆணாக இந் , அவேர ேதவ
ைடய ஒேர ேபறான மாரன் என் ம் ேதவனின் பிரநி என்
ம் கதப் பவார் என்  நம் ம் லம் உள் ளனர். இேயேவ
ேயேகாவாவின் ஒேர ேபறான மாரன் என்  பவர்கம்
உள் ளனர். இத்தைகய எண்ணங் கள் ைகப் பத்தப் பட் டைவ அல்
லவா? கைட காலத்  ல் இந் த க் கட் ட ரிைய நடத் த ப் படா
விட் ட ால் ேதவைனப் பற் யைவகளில் மக்லம் ஒ கம்
நிழலால் மைறக்கப் பட்விம் . இ இப் பயாக இந்தால் , ஆண்
ெபண்ைண விட ேமலானவனாகத் தன்ைன எண்ªவான் , மற்ம்
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ெபண்கள் ஒேபாம் தங் கள் தைலைய உயர்த்த யா, மற்
ம் ஓர் ஒற்ைறப் ெபண் ட இரட் க்கப் பட யா. ேதவன்
ஆேண என்ம் ேம ம் அவர் எப் ேபாம் ெபண்ைண ெவக்
றார் மற் ம் அவக் இரட் ப் ைப அளிக்க மாட் டார் என் ம்
மக்கள் எப் ேபாம் நம் ன் றனர், இ இப் ப என் றால் , ேயேகா
வாவால் ஷ்க்கப் பட் ட எல் லாப் ெபண்கம் ர்ெகட் டவர்
கள் , ஒ ேபாம் இரட் க்கப் பட வாய் ப் அற்றவர்கள் என் ப
உண்ைமயாக இக்ம் அல் லவா? பின் ேயேகாவா ெபண்ைணப்
பைடத்தல் ெபாேளம் இல் ைல அல் லவா, அதாவ ஏவா
ைளப் பைடத்தல் ? ெபண் நித்யத்ற்ம் அந் ேபாக மாட்
டாளா? இந்தக் காரணத்ற்காக, கைட நாட்களில் இந்தக் கட் டக்
ரிைய ெபண்ைண மட் மல் லாமல் மக்லம் வைதம்
இரட்ப் பதற்காகச் ெசய்யப் பற. ெபண்ைண இரட்ப் பதற்
என் மட் ேம ேதவன் ெபண்ணாக அவதாரம் எக்க ேவண்
ம் என் யாெராவராவ நிைனத்தால் அத்தைகய நபர் உண்
ைமயிேலேய ஒ ட் டாளாகத்தான் இக்க ேவண்ம் !
இன்ைறயக் ரிைய ைபயின் கால ரிையைய ன்
ேனாக்  த் தள் ளிள் ள; அதாவ , ைமயான ஆறாயிரம்
ஆண் நிர்வாகத் ட் டத்ன் ழ் உள் ள ரிைய ன் ேனாக்
நகர்ந் ள் ள. ைபயின் காலம் ந் விட் டா ம் , ேதவனின்
ரிையயில் ன்ேனற்றம் இந் வற. ரிையயின் இந்தக்
கட் டம் ைபயின் காலம் மற்ம் நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்
ன் ேமல் கட் டைமற என்  ஏன் நான் ¡ண்ம் ¡ண்ம்
ேறன்? ஏெனனில் இந்த நாளின் ரிைய ைபயின் காலத்
ல் ெசய்யப் பட் ட ரிையயின் ெதாடர்ச்யாக இக்ற, ேம ம்
நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்ல் ெசய் யப் பட் டவற்ன் ஒ ன்
ேனற் ற மாகம் உள் ள. இந் த ¤ன் கட் டச் சங் யின் ஒவ்
ெவா வைளயம் அத் தேதா ெநக் க மாகக் கட் டப் பட் 
ஒன்க்ெகான் இக்க மாகப் பிைணக்க ப் பட் ள் ளன. இேய
ெசய் தவற் ன் ேமல் இந் த க் கட் டத்ன் ரிைய கட் டைமற
என் ஏன் நான் ேறன் ? இந்தக் கட் டம் இேய ெசய் த ரி
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ையயின் ேமல் கட் டைமயவில் ைல என் ைவத் க்ெகாண்டால் ,
இந்தக் கட் டத்ல் இன்ெனா  ைவமரணம் ஏற்பட ேவண்ம் ,
ேம ம் ந்ய கட் டத்ன் இரட் ப் பின் ரிைய ¡ண்ம் 
வமாகச் ெசய்யப் பட ேவண்ம் . இ அர்தத
் மற்றதாக இக்ம் .
ஆகேவ ரிைய ற் மாக க்கப் படவில் ைல, ஆனால் காலம்
ன்ேனாக் நகர்ந் ள் ள மற் ம் ரிையயின் நிைல ன் ைன
விட தல் உயரத்ற் எப் பப் பட் ள் ள. இந்தக் கட் டத்ன்
ரிைய நியாயப் பிரமாண காலம் என் ம் அத்தளத்ன் ¡ம்
இேயவின் ரிைய என் ற பாைறயின் ¡ம் கட் டப் பற
என் றலாம் . ேதவைடய ரிைய கட் டம் கட் டமாகக் கட்
டைமக்கப் பற, மற் ம் இந் தக் கட் டம் ஒ ய ெதாடக்
கம் அல் ல. ¤ன்  கட் டக் ரிைய மட் ேம ஆறாயிரம் ஆண்
நிர்வாகத் ட் டம் எனக் கதப் படலாம் . ைபயின் கால ரி
ையயின் அத்தளத்ன் ¡ இந்தக் கட் டத்ன் ரிைய ெசய் யப்
பற. இந் த இ கட் டங் களின் ரிைய ஒன் க்ெகான் 
ெதாடர்பற் றைவகளாக இந்தால் , பின்னர் ஏன் இந்தக் கட் டத்
ல்  ைவமரணம் ம் பம் நைடெபறவில் ைல? நான் ஏன்
மனிதனின் பாவத்ைதச் மக்கவில் ைல, ஆனால் அதற்ப் பலாக
மனிதைன நியாயந்¥ர்க்கம் கந் ெகாள் ளம் ேநரயாக வந்
க்ேறன்? மனிதைன நியாயந்¥ர்ப்ப ம் ட் ப் ப மான என்
ரிைய  ைவ மரணத்ைதப் பின் பற்றவில் ைல என் றால் , இப்
ேபாைதய என் வைக பரித்த ஆவியினால் கத்த ரிக் க ப் பட
வில் ைல என்றால் , பின் னர் மனிதைன நியாயந் ¥ர்க்கம் கந்
ெகாள் ளம் எனக்த் த இல் லாமல் ேபாயிக்ம் . நான்
இேயேவா ற் ம் ஒன் றாக இப் பதால் மனிதைன நியா
யந்¥ர்க்கம் ட் க்கம் நான் ேநரயாக வந்க்ேறன் . இந்
தக் கட் டத்ன் ரிைய ந்ைதய கட் ட ரிையயின் ேமல் கட்
டைமக்கப் பற. ஆகேவதான் , இந்த வைகயான ரிைய மட்
ேம மனிதைனப் பப் பயாக இரட் ப் க்ள் ெகாண்வர
ம் . இேயம் நாம் ஒேர ஆவியில் இந்  வேறாம் .
நாங் கள் எங் கள் மாம் சத்ல் ெதாடர்பற்றவர்களாக இந்தா ம் ,
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எங் கள் ஆவிகள் ஒன்ேற; நாங் கள் ெசய் வதன் உள் ளடக்கம் நாங்
கள் எத் க்ெகாள் ம் ரிையம் ஒன் றாக இல் லாத ேபாம் ,
நாங் கள் உட் சாரத்ல் ஒன் ேபால் இக்ேறாம் ; எங் கள் மாம்
சங் கள் ெவவ் ேவ  வவங் கைள எக்  ன் றன, ஆனால் இ
கத்ன் மாற்றத்தா ம் எங் கள் ரிையயின் ேவபம் ேதைவ
களின் காரணமாகம் ஆம் ; எங் கள் ஊயங் கள் ஒன் ேபால்
இல் ைல, ஆகேவ நாங் கள் ெகாண்வம் ரிையம் நாங் கள்
ெவளிப் பத்ம் மனநிைலகம் ட ேவறாக இக்ன் றன. க
மாற்றத்ன் காரணமாக மனிதன் இன் ைறய நாளில் பார்ப்ப ம்
ரிந்  ெகாள் வம் கடந்த காலத்ைதப் ேபாலல் லாமல் இக்
ன்றன. அவர்கள் பானத் ம் தங் கள் மாம் சத்ன் வவத்
ம் ேவறாக இந் த ா ம் , அவர்கள் ஒேர ம் பத்ல் பிறக்க
வில் ைல எனிம் , ஒேர கால கட் டத்ல் இல் லாவிட் டா ம் ட,
அவர்கள ஆவி ஒன்ேற. அவர்கள் மாம் சங் கள் இரத்தத்ைதேயா
அல் ல எந்த வைகயான உடயல் உறகைளேயா பரவில் ைல,
அவர்கள் இேவ கால கட் டத்ல் ேதவனின் அவதார மாம் சங்
களாக இக்ன்றனர். எனிம் , அவர்கள் ஒேர இரத்தவையச்
ேசர்ந்தவர்கள் அல் ல மற் ம் ஒேர ெபா ெமாையக் ெகாண்
டவர்கம் அல் ல (ஒவர் »தர்களின் ெமாையப் ேபய ஓர்
ஆண் மற்ம் இன் ெனாவர் ன ெமாைய மட்ேம ேபம் ஒ
ெபண்) எனிம் அவர்கள் ேதவனின் அவதார மாம் சங் கள் என் ப
மக்க யாத உண்ைம. இந்தக் காரணங் களால் தாங் கள் ஆற்ற
ேவண்ய கடைமயின் ெபாட்  அவர்கள் ெவவ் ேவ நாக
ளில் ெவவ் ேவ காலகட் டத் ம் வாழ் ந்ந்தார்கள் . அவர்கள்
ஒேர ஆவியாக இக் றார்கள் , ஒேர சாராம் சத்ைதக் ெகாண்
க்றார்கள் என் ப உண்ைமயாக இக்ம் ேபா ம் , அவர்
கடய மாம் சத்ன் றப் பயில் ைமயான எந்த ஓர் ஒற்
ைமம் இல் ைல. அவர்கள் ஒேர மனிதத்தன் ைமையப் பர்ந்
ெகாண்ட ம் , அவர்கைடய மாம் சத்ன் றத் ேதாற் றத்ைத
ம் அவர்கைடய பிறப் பின் ©ழ் நிைலகைளம் ெபாத்த வைர
யில் அவர்க ள் ஒன் ேபால் இல் ைல. அவர்க டன் ெதாடர்
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ைடய ரிைய அல் ல அவர்கைளப் பற்  மனிதன் ெகாண்
க்ம் அவின் ேமல் இந்த விஷயங் கள் எந்தப் பாப் ைபம்
ஏற் ப த்தவில் ைல, ஏெனனில் இ ஆய் வ ில் , அவர்கள் ஒேர
ஆவியாக இக்றார்கள் , ேம ம் ஒவம் அவர்கைளப் பிரிக்க
யா. அவர்கள் இரத்த சம் பந்தமான உறைடயவர்கள் இல் ைல
என்றா ம் , அவர்கைடய  இப் ம் அவர்கைடய ஆவி
யின் கட்ப் பாட் ல் உள் ள, அ அவர்கக் ெவவ் ேவ கால
கட் டத்ல் ெவவ் ேவ ரிையக்ம் , அவர்கைடய மாம் சங் கள்
ெவவ் ேவ இரத்தவகைளக் ெகாண்டைவயாம் . ேயேகாவா
வின் ஆவி இேயவி ைடய ஆவியின் பிதா அல் ல, மற்  ம்
இேயவின் ஆவி ேயேகாவாவிைடய ஆவியின் மாரம்
அல் ல: அைவ ஒேர ஆவியாம் . அேபாலேவ, இன் ைறய ேதவ
அவதாரம் இேயம் இரத்தத்தால் சம் பந்தப் பட் டவர்கள் அல் ல,
ஆனால் அவர்கள் ஒன்ேற, இ ஏெனனில் அவர்கள ஆவி ஒன் ேற.
இரக்கம் மற்ம் அன் பான கைணயின் ரிையம் , மனிதைன
நீ யாக நீ யாயந்¥ர்த்  கந் ெகாள் தைலம் மற்ம் மனிதன்
ேமல் சாபங் கைள வரவைழப் பைதம் ேதவனால் ெசய் ய 
ம் ; வில் உலகத்ைத அத்  த் ன் மார்க்கைர தண்க் ம்
ரிையம் அவரால் ெசய் ய ம் . இவற் ைற எல் லாம் அவர்
தாேம ெசய் வ ல் ைலயா? இ ேதவனின் சர்வ வல் லைம அல்
லவா? மனிதர்கக்காக நியாயப் பிரமாணங் கைளப் பிரகடனப்
பத்தம் , அவக்க் கட் டைளகைள விக்கம் அவர் வல்
லவராய் இந் த ார், ேம ம் ஆ இஸ் ரேவலர்க ைள யில்
அவர்கள் தங் கள் வாழ் க்ைகைய நடத்த வகாட் டம் அவரால்
ந்த , ேம ம் ஆலயத்ைதம் பபீடத்ைதம் கட் ட அவர்
கைள வநடத்தம் , அைனத்  இஸ்ரேவலர்கைளம் அவர
ஆைகயின் ழ் ைவக் கம் அவரால் ந் த . அவைடய
அகாரத்ன் நித்தமாக அவர் யில் இஸ்ரேவல் மக்கடன்
இரண்டாயிரம் ஆண்கள் வாழ் ந்தார். இஸ்ரேவலர்கள் அவைர
எர்த் க் கலகம் ெசய் யத் ணியவில் ைல; அைனவம் ேயேகா
வாைவ வணங்  அவர கட் டைளகைளப் பின்பற்னர். அவர
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அகாரத்த ா ம் அவர சர்வ வல் லைமயா ம் ெசய் ய ப் பட் ட
ரிைய இவ் வாறாக இந்த . பின் னர், ைபயின் காலத்ல் ,
பாவத்ல் வீழ்ந்த  மக்லத்ைதம் (இஸ்ரேவலர்கள் மட்
மல் ல) இரட் க்க ைபயின் காலத்ல் இேய வந்தார். அவர்
இரக் க த்ைதம் அன் பின் கைணையம் மனிதனிடம் காட் 
னார். ைபயின் காலத்ல் மனிதன் கண்ட இேய அன் பின்
கைணயால் நிரம் பி இந்தார் மற் ம் எப் ேபாம் அவர் மனி
தைன ேநத்தார், ஏெனனில் பாவத்ல் இந்  மக்லத்ைத
¡ட் க அவர் வந் த ார். அவர் தம  ைவ மரணம் வைர மனி
தைன அவர்கள பாவத்ல் இந்  மன்னிக்க ந்த  மற்ம்
மக்லத்ைதப் பாவத்ல் இந்  ற்  மாக இரட் த்தார்.
இக்கால கட் டத்ல் ேதவன் மனிதனின் ன் னர் இரக்கம் மற்ம்
அன்பின் கைணேயா ேதான் னார்; அதாவ, அவர் மனி
தக் க ாக ஒ பாவநிவாரண பயானார் ேம ம் மனிதன்
எேபாம் மன்னிக் க ப் படத் தக் க தாய் அவர் மனிதனின் பாவத்
க்காக  ைவயில் அைறயப் பட் டார். அவர் இரக்கம் உள் ளவர்,
பரிள் ளவர், ெபாைமள் ளவர் மற் ம் அன் பானவர். ேம ம் ,
ைபயின் காலத்ல் இேயைவப் பின்பற்ய யாவம் எல் லா
வற் ம் ெபாைமயாகம் அன் பாகம் இக்க யன் றனர்.
அவர்கள் ன்பத் ம் நீ த்த ெபாைமேயா இந்தனர், ேம ம்
அக்கப் பட் டேபாம் , சபிக்கப் பட் டேபாம் அல் ல கல் ெல
யப் பட்டேபாம் அவர்கள் ஒ ேபாம் எர்த்ப் ேபாராடவில் ைல.
ஆனால் கைடக் கட் டத்  ல் அ  அப் ப இக் க யா.
இேயம் ேயேகாவாம் ஆவியில் ஒன்றாக இந்த ேபா ம் ,
அவர்க ள ரிைய ற்  ம் ஒன் ேபால் இக் க வில் ைல.
ேயேகாவாவின் ரிைய காலத்ைத ஒ க்க் ெகாண்வ
ரவில் ைல, ஆனால் காலத்ைத வநடத்ய, யில் மக்
லத்ன் வாழ் கை
் கைய வநடத்ய, ேம ம் றஜாயார் ேதசத்
ல் ஆழமாக ர்ைலந்ப் ேபாைர ெஜயங் ெகாள் வம் மற்
ம் னாவில் இக்ம் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட மக்கைள மட்
மல் லாமல் பிரபஞ் சம் வ ம் உள் ளவர்கைளம் அைனத்
643

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

மக்லத்ைதம் வநடத்  வேத இன் ைறய ரிைய. இந் த க்
ரிைய னாவில் மட் ேம ெசய் யப் பவதாக உனக்த் ேதான்
றலாம் , ஆனால் உண்ைமயில் அ ஏற்ெகனேவ ெவளிநாகளி
ம் பரவத்ெதாடங்  விட் ட . னாக் ெவளியில் இக்ம்
மக் கள் ஏன் ¡ண்ம் ¡ண்ம் ெமய் ய ான வைய நாறார்
கள் ? இ ஏெனனில் ஆவியானவர் ஏற்ெகனேவ ரிையெசய் ய
ெதாடங் விட் டார், ேம ம் இன் ேபசப் பம் வார்தை
் தகள் பிர
பஞ் சம் எங் ம் உள் ள மக்கைள ேநாக்ப் ேபசப் பன் றன. இத
டன், ரிையயில் பா ஏற்ெகனேவ நடந் ெகாண் இக்
ற. உலக ஷ்ப் பில் இந் இன் வைர, ேதவ ஆவியானவர்
இந்த மாெபம் ரிையைய இயக்கத்ல் ைவத்ள் ளார், ேம ம்
ெவவ் ேவ காலங் களில் , ெவவ் ேவ ேதசங் களின் மத்யில் அவர்
ெவவ் ேவ ரிையகைளச் ெசய் க்றார். ஒவ் ெவா காலத்
ன் மக்கம் அவர ெவவ் ேவ மனநிைலகைளக் காண்ன் ற
னர், அ அவர் ெசய் ம் ெவவ் ேவ ரிைய ¤லம் இயல் பாக
ெவளிப் பத்தப் பன்ற. அவர் ேதவன், இரக்கம் மற்ம் அன்
பின் கைணயால் நிைறந்ப் பவர்; அவர் மனிதக்கான பாவ
நிவாரண ப மற் ம் மனிதனின் ேமய் ப்பன் ; ஆனால் அவேர
மனிதனின் நியாயத் ¥ ர்ப் , ட் ைச மற்  ம் சாபம் . மனிதைன
யின் ேமல் இரண்டாயிரம் ஆண்கள் வாழ அவரால் வந
டத்த ம் , ேம ம் ர்ைலந்த மனிதைன பாவத்ல் இந் 
அவரால் இரட் க்கம் ம் . இன், அவைர அயாத மனித
லத்ைத அவரால் ெஜயங் ெகாள் ள ம் , ேம ம் அைனவம்
அவக் க் ழடங் ம் வைகயில் அவரால் அவர்கைளத் தம
ஆைகயின் ழ் விந்  பணிமாம் ெசய் ய ம் . தாம்
இரக்கம் அன்ம் ெகாண்ட ஒ ேதவன் மட் மல் ல, ஞானம்
மற் ம் அசயங் களின் ஒ ேதவன் மட் மல் ல, பரித்தமான
ஒ ேதவன் மட் மல் ல, ஆனால் அதற் ேமல் , மனிதைன நியா
யந்¥ர்க
் ம் ஒ ேதவன் என்  அவர்கக்க் காட் ட வில் ,
பிரபஞ் சம் வம் அத்தமானைவகைளம் மக்கக்ைட
யில் அநீ யானவர்கைளம் ட்ெடரிப் பார். மக்லத்ன் மத்
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யில் ¥யவர்கக், அவர் ட்ெடரிப் , நியாயத்¥ர்ப், மற் ம்
தண்டைனயாக இக்றார்; பரிரணப் பத்தப் பட ேவண்ய
வர்கக் , அவர் உபத் ரவம் , த்கரிப் , மற்  ம் ேசாதைன
கள் , மட் மல் லாமல் ஆதல் , பராமரிப் , வார்தை
் தகளின் வழங்
கல் , ைகயாளல் மற்ம் ரைமப் . ஒக்கப் பட் டவர்கக் அவர்
தண்டைனம் பவாங் க ம் ஆவார். எனக்க் , ேதவன் சர்
வவல் லவர் இல் ைலயா? அவர் எந் த மற்  ம் எல் லாக் ரிைய
கைளம் ெசய் ய வல் லவர், நீ கற் ப ைன ெசய் வ ேபால் , 
ைவமரணத் க் மட் மல் ல. நீ ேதவைனப் பற்  கக் ைற
வாக நிைனக்  றாய் !  ைவ மரணத்  ன் ¤லம் அைனத் 
மக்லத்ைதம் இரட் ப் ப  மட் ேம அவரால் ெசய் யக்
ய, அ மட் ேம என் நீ நம் றாயா? ேம ம் அதற்ப் பின்
நீ அவைரப் பின்ெதாடர்ந்  பரேலாகம் வைர ெசன் வ மரத்
ல் இந்  கனிையப் த்  வ நயில் இந்  தண்ணீைரக்
ப் பாயா? … அ அவ் வள எளிதாக இக்க மா? என்
னிடம் , நீ எைதச் சாத்க்றாய் ? உன் னிடம் இேயவின்
வன் இக்  றதா? நீ உண்ைமயில் அவரால் ¡ட் க ப் பட் டாய் ,
ஆனால்  ைவ மரணம் இேயவின் ெசாந் த க் ரிைய. ஒ
மனிதனாக நீ என்ன கடைமைய நிைறேவற் இக்றாய்? உனக்
ெவளியரங் கமான பக்  இக்  ற, ஆனால் நீ அவர வ
ையப் ரிந் ெகாள் ளவில் ைல. இவ் வாறா நீ அவைர ெவளிப் ப
த் றாய் ? நீ ேதவனின் வைன அைடந்ராவிட் டால் , அல்
ல அவர நீ யான மனநிைலயின் ைமைய கண்ராவிட்
டால் , நீ வ ள் ள ஒவனாக உன் ைனக் க்ெகாள் ள 
யா, ேம ம் பரேலாக ராஜ் யத்ன் வாயில் வயாக ·ைழம்
த உனக் இரா.
ேதவன் ஆவி மட் ம் அல் ல, அவரால் மாம் சமாகம் ம் .
ேம ம் அவர், மைமயின் சரீரம் . இேயைவ நீ பார்த்ராவிட்
டா ம் , அக்கால »தர்களான இஸ்ரேவலர்களால் அவர் பார்கக
் ப்
பட் டவர். தல் அவர் ஒ மாம் ச சரீரமாக இந்தார், ஆனால்
பின் னர்  ைவயில் அைறயப் பப் ட்டார், அவர் மைமயின் சரீ
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ரமானார். அவர் சகலத்ைதம் உள் ளடக்ய ஆவி, ேம ம் அவ
ரால் எவ் விடத் ம் ரிைய ெசய் ய ம் . அவரால் ேயேகா
வாவாகம் , இேயவாகம் , அல் ல ேமயாவாகம் இக்க
ம் . வில் , அவரால் சர்வவல் ல ேதவனாகம் ம் .
அவேர நீ , நியாயத்¥ர்ப், மற்ம் ட் ைச; அவேர சாபம் உக்
ரம் ; ஆனால் அவேர இரக்கம் மற்ம் அன் பின் கைண. அவர்
ெசய் த ரிையகள் யாம் அவைரப் பிரநித்  வப் பத்  ம்
றன் ெகாண் டைவ. அவர் எத் த ைகய ேதவன் என்  நீ 
றாய்? உன்னால் விளக்க யா. உன் னால் உண்ைமயில் விளக்க
யா என்றால் , நீ ேதவைனப் பற்ய க் வரக்டா.
ேதவன் ஒ கட் டத்  ல் இரட்  ப் பின் ரிையைய ெசய் த தனா
ேலேய, அவர் எப் ேபாம் இரக் க ம் அன் பின் கைணம்
ெகாண்ட ேதவனாகேவ இப் பார் என்ற க் வராேத. அவர்
இரக்கம் அன்பின் கைணம் மட் ம் ெகாண்ட ேதவன் என்
பல் உன்னால் உயாக இக்க மா? அவர் இரக்கள் ள
அன்பின் ேதவன் மட்  ேம என் றால் கைட நாட் களில் அவர்
காலத்ைத ஏன் ஒ க்க் ெகாண் வறார். அவர் ஏன்
பல ேபரிடர்கைள ேழ அப் வார்? மக்களின் எண்ணங் கள் மற்
ம் ந்தைனகளின் ப, மக்லத்ன் கைட உப் பினர் வைர
இரட்  க் க ப் பவதற் க ாக ேதவன் இ வைர இரக் க ள் ளவ
ராகம் அன் பானவராகம் இக் க ேவண் ம் , ஆனால் ஏன் ,
கைட நாட்களில் , ேதவைன எரி என் கம் இந்தத் ¥ய மக்
லத்ைத அக்க , நிலநக்கம் , வாைத மற் ம் பஞ் சம் ேபான்ற
மகா ேபரிடர்கைள ேழ அப் றார்? இந்தப் ேபரிடர்களால்
மனிதன் ன்பப் பட அவர் ஏன் அமக்றார்? இைத எண்ணிப்
பார்க
் ம் ேபா, இவர் எத்தைகய ேதவன் , உங் களில் ஒவம்
றத் ணியமாட் டான் , ேம ம் ஒவனா ம் விளக்க யா.
அவர் ஆவிதான் என் பல் நீ உயாக இக்க மா? அவர்
இேயவின் மாம் சத்ைதத் தவிர ேவறல் ல என்  உன் னால் ணிந்
ற மா? மனிதக்காக என் ெறன் ம்  ைவயில் அைற
யப் பம் ேதவேன அவர் என்  உன் னால் ணிந்  ற மா?
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ரித்

வம் என்ப

உண்டா?

இேய மாம் சமாயிக் றார் என் ற உண்ைம ெவளிவந் த
பிற, பரேலாகத்ல் பிதா மட் மல் ல, மாரம் ஆவியானவ
ம் ட இக்ன் றனர் என்பைத மனிதன் நம் பினான் . பரேலா
கத்ல் பிதா, மாரன் மற்ம் பரித்த ஆவி என் ற ரித்வ ேதவன்
ேபான்ற ஒ ேதவன் இக்றார் என் மனிதன் ெகாண்க்ம்
வழக் க மான கத்  இதான்.  மக்லம் இந் த கத்
க்கைளக் ெகாண்ள் ள: ேதவன் ஒேர ேதவன் தான், ஆனால்
¤ன்  அங் கங் கைள வக்றார். வழக்கமான கத்க்களில் ஆழ
மாக ேவ´ன்ள் ள எல் ேலாேம அவைர பிதா, மாரன் மற்ம்
பரித்த ஆவி என் கன் றனர். அந்த ¤ன்  அங் கங் கம்
ஒன்றா உவாக்ய ஒவேர ைமயான ேதவனாக இக்
றார். பரித் த பிதா இல் லாமல் , ேதவன் ைமயானவராக
இக் க மாட் டார். அேதேபால, மாரேனா பரித் த ஆவிேயா
இல் லாமல் ேதவன் ைமயானவராக இக்க மாட் டார். பிதா
ைவேயா அல் ல மாரைனேயா தனியாக ேதவனாகக் கத
யா என் அவர்கள் தங் கைடய கத் க்களில் நம் ன்
றனர். பிதா, மாரன், பரித்த ஆவி ஆேயாைரச் ேசர்த்  மட்
ேம ேதவனாகக் கத ம் . இப் ேபா, எல் லா மத நம் பிக்
ைகள் ளவர்கம் , உங் கள் மத்யில் பின் பற்  ற ஒவ் ெவா
வம் ட இந்த நம் பிக்ைகையக் ெகாண்க்ன் றார்கள் . ஆனா
ம் , இந்த நம் பிக்ைக சரியானதா என் பைத யாம் விளக்க 
யா, ஏெனன்றால் நீ ங் கள் எப் ேபாம் ேதவைடய காரியங்
கைளப் பற்ய ழப் பத்ேலேய ஆழ் ந
் க்³ர்கள் . இைவ கத்
க் க ளாக இக்  ன் றேபா ம் , இைவ சரியானைவயா அல்
ல தவறானைவயா என்  உங் கக்  த் ெதரியா, ஏெனன்
றால் நீ ங் கள் மதக் கத் க்களால் கம் கைமயாகப் பாக்
கப் பட் க்ன்³ர்கள் . மதத்ைதப் பற்ய இந்த வழக்கமான கத்
க்கைள நீ ங் கள் கம் ஆழமாக ஏற்க்ெகாண்க்ன் ³ர்கள் .
ேம ம் , இந்த விஷம் உங் கக்ள் கம் ஆழமாக ஊவிச்
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ெசன்ள் ள. ஆைகயால் , நீ ங் கள் இந் த காரியத்  ம் ெபால்
லாங் கான ஆக்கத்ற்  அபணிந்க்³ர்கள் , ஏெனன் றால்
த்வ ேதவன் என் பவேர ைடயா. அதாவ, பிதா, மாரன் ,
பரித்த ஆவி என் ற ரித்  வம் உண்ைமயிேலேய ைடயா.
இைவ எல் லாம் மனிதனின் வழக்கமான கத் க்கம் , மனித
னின் தவறான நம் பிக்ைககம் ஆம் . பல ±ற் றாண்களாக,
மனிதன் இந்தத் ரித்வத்ைத நம் பிக்ெகாண்க்ன் றான் . இ
மனிதனின் மன ள் ள கத் க்களால் உண்டாயிக்ன் றன.
மனிதனால் ெபாய் யாக ைனயப் பட் க்ன் றன. இைத மனி
தன் இதற் ன் பார்தத
் ல் ைல. இத்தைன ஆண்களில் , ரித்
வத்ன் “உண்ைமயான அர்தத
் த்ைத” விளக்க்ய பல ேவதா
கம விைளக்கைரயாளர்கள் உள் ளனர், ஆனால் ¤ன் தனித்
வமான ஒத்த ஆட் களான ரித் வ ேதவைனப் பற் ய விளக்
கங் கள் ெதளிவற்றைவயாக இந்  வன்றன. ேம ம் ஜனங்
கள் எல் ேலாம் ேதவைடய “கட் டைமப் பால் ” ழப் பமைடந்
க்  ன் றனர். எந் த ஒ ெபரிய மனிதனா ம் ஒ ைம
யான விளக்கத்ைத வழங் க யவில் ைல. ெபம் பாலான விளக்
கங் கள் பத்தவின் அப் பைடயி ம் காதத்ல் உள் ளவற்ன்
அப் பைடயி ம் ஏற்க்ெகாள் ளப் பன்றன, ஆனால் ஒ மனி
தக்க் ட அதன் அர்தத
் த்ைதப் பற்ய ைமயான ெதளி
வானப் ரிதல் ைடயா. ஏெனன் றால் , மனிதனின் இதயத்
ல் இடம் பித்  ள் ள இந் த ப் ெபரிய ரித்  வம் உண்ைமயி
ேலேய ைடயா. ஏெனன் றால் , ேதவ ைடய உண்ைமயான
கத்ைத இவைர ஒவம் கண் டல் ைல, ேதவன் இக்
ம் இடத்ல் என்ெனன்ன ெபாட் கள் இக்ன் றன என்பைத
ஆராய் வதற்காகம் , “ேதவைடய வீட்ல் ” எத்தைன பல் லாயி
ரக்கணக்கான அல் ல ±ற்க்கணக்கான ல் யன் தைலைற
கள் இக்  ன் றன என் பைதக் கண் டயம் அல் ல ேதவ 
ைடய இயல் பான கட் டைமப்  எத்தைன அங் கங் களாக உவாக்
கப் பட்  ள் ளன என் பைத ஆராய் ந்  பார்க் கம் ேதவ ைடய
இப் பிடத்ற் ஏச்ெசல் மளவிற் ஒவம் அர்ஷ்டசா
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ம் இல் ைல. க் யமாக ஆராய் ந்  பார்க் க ேவண்ய என்
னெவன்றால் பிதா, மாரன் மற் ம் பரித்த ஆவி ஆேயாரின்
காலம் , அவர்கள் ஒவ் ெவா நபைடய ேதாற்றங் கம் , அவர்
கள் எப் பப் பிரிந்தார்கள் மற்ம் அவர்கள் எப் ப ஒன்றானார்
கள் என்பைவேய ஆம் . ரர்ஷ்டவசமாக, இத்தைன ஆண்
களில் , ஒ மனிதனால் ட இந்தக் காரியங் களின் உண்ைமையக்
கண்டய யவில் ைல. அவர்கள் எல் ேலாம் ெவமேன அ
மானம் ெசய் ன்றார்கள் , ஏெனன் றால் ரித் வத்ன் ¡ ஆர்
வள் ள மற் ம் பக்ள் ள மத நம் பிக்ைகள் ளவர்கள் எல் ேலா
க் ம் இந் த விஷயத்ைதப் பற்  ய உண்ைமையத் ெதரிவிக் க
ஒ மனிதன் டப் பரேலாகத்ற்  ஏச்ெசன் ,  மக்
லத்ற்கான ஒ “ஆய்  அக்ைகடன்” ம் பி வரவில் ைல.
நிச்ச யமாகேவ, இேபான் ற கத்  க்கைள உவாக்யதற் க ாக
மனிதன் ¡ ப மத் த யா, ஏெனன் றால் பிதாவாய
ேயேகாவா மனிதைனச் ஷ்த்த ேபா மாரனாய இேய
அவடன் இக்கவில் ைலயா? ஆயில் எல் லாேம ேயேகாவா
என்  அைழக் க ப் பட் ந் த ால் , அ  நன் றாக இந்  க்  ம் .
ற்றம் மத்தப் பட ேவண்மானால் , ஷ்ப் பின் ேவைளயில்
மாரைனம் பரித்த ஆவிையம் தமக் ன் பாக அைழக்
காமல் , தம ரிையைய மட்  ம் ெசய் த ேயேகாவா ேதவ 
ைடய ய காலத்ன் ¡ேத மத்தப் படட் ம் . அவர்கள் எல்
ேலாம் ஒேர ேநரத்ல் ரிைய ெசய் ந்தால் , அவர்கள் ஒ
வராயிக் க மாட் டார்க ள் அல் லவா? ஆயிந்  அந் த ம்
வைர, ேயேகாவா என்ற ெபயர் மட் ேம இந் , ைபயின்
காலத்ந்த இேயவின் ெபயர் அல் ல, அல் ல அவர் இன்
ம் ேயேகாவா என்  அைழக்க ப் பட் ந் த ால் , மக்லத்
னால் உண்டான இந்தப் பிரிவின் யரத்ைத ேதவன் மன்னித்
க் க மாட் டாரா? உண்ைமயிேலேய, இதற் ெகல் லாம் ேயேகா
வாைவ ற் ற ஞ் சாட் ட யா. ற் ற ம் மத் த ப் பட ேவண்
ெமன்றால் , ஆயிரக்கணக்கான ஆண்களாக ேயேகாவா, இேய
மற்ம் பரித்த ஆவி ஆேயாரின் ெபயரால் தன ரிையையத்
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ெதாடர்ந்  ெசய் த மற்ம் ேதவன் யார் என்  மனிதனால் சரியாக
அந் ெகாள் ள யாத அளக் மனிதைனக் ழப் பி ைவத்
ந்த பரித்த ஆவியானவர் ¡ மத்தப் படட் ம் . உவேமா
அல் ல சாயேலா அல் ல இேய ேபான்ற ஒ ெபயேரா இல்
லாமல் பரித் த ஆவியானவர் ரிைய ெசய்  ந் த ால் , மனித
னால் அவைரத் ெதாட் க் கேவா அல் ல பார்த்  க் கேவா
யாமல் , இேயாைசகைள மட்  ேம ேகட் ந் த ால் , இந் த
வைகயான ரிைய மக்லத்ற்  அக நன் ைமைய விைள
வித்க்காதா? அப் பயானால் இப் ேபா என் ன ெசய் ய 
ம் ? மனிதைடய கத்க்கள் மைல ேபால உயரமாம் , கடல்
ேபால அகலமாகம் , இன் ைறய ேதவனால் இனிேமல் தாங் க 
யாத அளவிற் ம் மற் ம் ழப் பமைடம் அளவிற் ம் ெபம
ளவில் ரண்ள் ளன. கடந்த காலங் களில் , அ ேயேகாவா, இேய,
பரித்த ஆவியானவர் ஆேயாக் இைடயில் இந்தேபாேத,
மனிதன் எவ் வா சமாளிப் ப  என் ெபம் ழப் பத்ல் இந்
தான், இப் ேபாேதா ேதவைடய அங் கமாக இப் பதாக றப்
பம் சர்வவல் லவம் தலாக ேசர்ந்க்றார். அவர் யார்
மற்ம் ரித் வத்ன் எந்த ஆள் தத் வத் டன் அவர் இத்தைன
ஆண்களாக ஒன்றாகக் கலந் ள் ளார் அல் ல மைறந் ள் ளார்
என்  யாக்த் ெதரிம் ? மனிதனால் இைத எப் பத் தாங் க்
ெகாள் ள ம் ? ரித் வ ேதவைனக் த்  மட் ேம மனித
க் விளக்க்றேவ ஒ ஆட்காலம் ேதைவப் பட் ட, ஆனால்
இப் ேபாேதா “நான்  ஆள் தத் வங் களில் ஒ ேதவன் ” இக்
றார். இைத எவ் வா விளக்க ம் ? உன்னால் அைத விளக்க
மா? சேகாதர சேகாதரிகேள! இந்நாள் வைர நீ ங் கள் இத்த
ைகய ேதவைன எப் ப விவாத்ந்¥ர்கள் ? நான் உங் கைளப்
ெபரிம் பாராட் ேறன் . ரித் வ ேதவன் ஏற்கனேவ தாங் க்
ெகாள் வதற்ப் ேபாமானவராக இந்தார். நான்  ஆள் தத்வங்
களில் உள் ள இந்த ஒ ேதவன் ¡ நீ ங் கள் எவ் வா ெதாடர்ந் 
அைசக்க யாத விவாசத்ைத ைவக்க ம் ? நீ ங் கள் ெவளி
ேயமா வற்  த்த ப் பன் ³ர்கள் , ஆனா ம் நீ ங் கள் மக்
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ன் ³ர்கள் . எவ் வள கற்பைனக் எட் டாததாக இக்ற! நீ ங்
கள் உண்ைமயில் உயர்ந் த வர்க ள் ! ஒ நபரால் உண்ைமயில்
நான் ேதவன்கைள விவாத் ம் , அ த்  ஒன் ம் ரிந்
ெகாள் ளவில் ைல என் றால் , இ ஒ அற்தம் என்  உங் கக்
த் ேதான்றவில் ைலயா? உங் கைளப் பார்த்தால் உங் களால் இப்
பப் பட் ட ஒ ெபரிய அற் தத்ைத ெசய் ய ம் யாக்ம்
ெசால் ல ெதரியா! உண்ைமயில் , இந்தப் பிரபஞ் சத்ல் எங் ம்
ரித் வ ேதவேன ைடயா என் நான் உங் கக்ச் ெசால்
ேறன். ேதவக்ப் பிதாம் ைடயா மாரம் ைடயா,
பிதாம் மாரம் ஒன் றாகச் ேசர்ந்  பரித்த ஆவியானவைர
ஒ கவியாகப் பயன் பத்  றார்கள் என் ற கத்  ம் ைட
யா. இைவ எல் லாம் உல ள் ள கப் ெபரிய ெபாய் , உண்
ைமயில் எம் ைடயா! ஆனா ம் , இத்தைகய ஒ தவறான
கத்  ேதான், ற் ம் அப் பைடயின்  காணப் பற,
ஏெனன் றால் உங் கள் உள் ளங் கள் கம் எளிைமயானைவ அல் ல,
உங் கள் எண்ணங் கள் காரணன் உப் பல் ைல. மாறாக, இைவ
கம் ெபாத்தமானைவயாகம் சாமர்த்யமானைவயாகம்
இக்ன் றன. இைவ எந்த சாத்தானா ம் தகர்க்க யாதைவ
யாக இக்ன்றன. பரிதாபம் என் னெவன் றால் , இந்த எண்ணங்
கள் அைனத் ம் தவறான கத் க்களாக இக்ன் றன, ேம ம்
இைவ உண்ைமயில் இல் ைல! நீ ங் கள் உண்ைமயான சத்  யத்
ைதக் கண்க்கேவ இல் ைல. நீ ங் கள் அமானங் கைளம் கற்
பைனகைளம் மட்  ேம ெசய்  ³ர்கள் , அதன் பின் னர் வஞ் சக
மாக மற்றவர்களின் நம் பிக்ைகையப் ெபவதற்காகம் , த்ேயா
அல் ல பத்தேவா இல் லாத கம் ட் டாள் தனமான ஜனங்
கள் ¡ ஆக்கம் ெச த் வதற்காகம் , இைவ அைனத்ைதம்
ஒ கைதயாகப் ைனன் ³ர்க ள் , இதனால் அவர்க ள் உங் கள்
றந்த மற் ம் கழ் ெபற் ற “நிணத் வமான ேபாதைனகைள”
நம் ன் றனர். இதான் சத்  யமா? இதான் மனிதன் ெபற
ேவண் ய வவயா? இ  எல் லாேம ட் டாள் தனம் ! ஒ
வார்தை
் த ட சரியானதல் ல! இத் த ைன ஆண் களில் , உங் க
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ளால் ேதவன் இவ் வா பிரிக் க ப் பட் க்  றார், ஒ ேதவன்
ெவளிப் பைடயாக ¤ன் ேதவர்களாகப் பிரிக்கப் பமளவிற் 
தைலைறேதாம்  தாக பிரிக்கப் பட்  வறார். இப்
ேபா மனிதனால் ேதவைன ¡ண்ம் ஒன் றாக இைணப் ப 
உண்ைமயில் டாத காரியமாக இக்ற, ஏெனன் றால் நீ ங் கள்
அவைர கம் யவராகப் பிரித்க்ன்³ர்கள் ! தாமதமாவ
தற் ன்ேப நான் காலம் தாழ் தத
் ாமல் என ரிையைய ெசய்
யவில் ைல என்றால் , நீ ங் கள் எவ் வள காலம் இவ் வா ெவட்
கக்ேகடான வயில் ெதாடர்வ ீரக
் ள் என்  ெசால் வ கனம் !
இவ் விதமாக ேதவைனத் ெதாடர்ந்  பிரிப் பீரக
் ேளயானால் அவ
ரால் எப் ப இன்ம் உங் கள் ேதவனாக இக்க ம் ? நீ ங்
கள் இன்ம் ேதவைன உணர்ந்  ெகாள் வீரக
் ளா? நீ ங் கள் இன்
ம் உங் கள் ர்வீகங் கைளக் கண்டவீரக
் ளா? நான் தாமதாமாக
வந் ந் தால் , நீ ங் கள் “பிதாைவம் மாரைனம் ,” ேயேகாவா
ைவம் இேயைவம் இஸ்ரேவ க்த் ப் பி அப் பிவிட் ,
நீ ங் கேள ேதவைடய ஒ அங் கமாக இக்³ர்கள் என் 
வதற்  வாய் ப் ள் ள. அர்ஷ் டவசமாக, இப் ேபா கைட
நாட் களாக இக் ற. இயாக, நான் நீ ண்டகாலமாக எர்
பார்த் க் காத்ந்த காலம் வந் ள் ள. நான் என் ைகயால் இந்
தக் கட் டக் ரிையைய ெசய் த பிறேக, நீ ங் கள் ேதவைனப் பிரிப்
ப  நி த் த ப் பட் ள் ள. இ நடந்  க் க ாவிட் டால் , நீ ங் கள்
ேவகமாக எந் , ஆராதைனக்கான பீடங் களின் ¡ உங் கக்
மத்யில் எல் லா சாத்தான் கைளம் ைவத்ப் பீரக
் ள் . இ உங்
கள் வஞ் சைன! இ நீ ங் கள் ேதவைனப் பிரிக் ம் வைற!
நீ ங் கள் இப் ேபாம் இவ் வா ெதாடர்ந்  ெசய் வீரக
் ளா? உங் க
ளிடம் ேகட் ேறன்: எத்தைன ேதவன்கள் இக்ன்றார்கள் ? எந்த
ேதவன் உங் கக் இரட்  ப் ைபக் ெகாண்  வவார்? தல்
ேதவனா, இரண் டாவ  ேதவனா அல் ல நீ ங் கள் எப் ேபாம்
ெஜபத்ைத ஏெறக்ம் ¤ன் றாவ ேதவனா? நீ ங் கள் எப் ேபாம்
யாைர நம் ³ர்கள் ? பிதாைவயா? அல் ல மாரைனயா? அல்
ல ஆவியானவைரயா? நீ யாைர நம் றாய் என்  ெசால் . ஒவ்
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ெவா வார்தை
் தயி ம் நீ ங் கள் ேதவைன நம் வதாகச் ெசான்
னா ம் , நீ ங் கள் உண்ைமயில் நம் வ உங் கள் ெசாந்த ¤ைள
ையத் த ான் ! உங் கள் இதயங் களில் நீ ங் கள் உண்ைமயில் ேதவ
ைனக் ெகாண்க்கவில் ைல! உங் கள் உள் ளங் களில் இன் ம் அத்
தைகய “ரித்வங் கேள” உள் ளன! நீ ங் கள் சம் மக்கவில் ைலயா?
இந் தத் ரித் வ கத் க் ஏற் ப ¤ன்  கட் டக் ரிையக
ம் மப் பிடப் பட் டால் , ஒவ் ெவாவம் ெசய் ம் ரிைய ஒேர
மாரியான அல் ல என்பதால் ¤ன் ேதவன் கள் இக்க ேவண்
ம் . உங் களில் யாராவ ரித் வம் உண்ைமயில் உண்ெடன்
னால் , ¤ன் ஆள் தத் வங் களில் உள் ள இந்த ஒேர ேதவன்
சரியாக யார் என்பைத விளக்ங் கள் . பரித்த பிதா என் றால் யார்?
மாரன் என்றால் யார்? பரித்த ஆவியானவர் என் றால் யார்?
ேயேகாவா தான் பரித்த பிதாவா? இேய தான் மாரனா? அப்
பயானால் பரித்த ஆவியானவர் யார்? பிதா ஆவியானவர் இல்
ைலயா? மாரனின் சாராம் சம் ஆவியானவர் இல் ைலயா? இேய
வின் ரிைய பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயாக இல் ைலயா?
அந் த ேநரத்ல் ஆவியானவரால் ெசய் யப் பட் ட ேயேகாவாவின்
ரிைய இேய ெசய் த  மாரியான இல் ைலயா? ேதவன் எத்
தைன ஆவியானவர்கைளக் ெகாண்க்க ம் ? உங் கள் விளக்
கத்ன்ப, பிதா, மாரன், பரித்த ஆவி ¤வம் ஒவேர என் 
ைவத்க் ெகாண்டால் , ¤ன் ஆவியானவர்கள் உள் ளனர், ஆனால்
¤ன்  ஆவியானவர்கள் இக்ன்றார்கள் என் றால் ¤ன்  ேதவன்
கள் இக்ன்றனர் என்  அர்தத
் மாம் . ஒன்றான ெமய் தே
் தவன்
என்  யாேம இல் ைல என் பேத இதன் அர்த் த மாம் . இந் த
வைகயான ேதவன் எவ் வா இன்ம் ேதவைடய இயல் பான
சாராம் சத்ைதக் ெகாண்க்க ம் ? ஒேர ஒ ேதவன் மட்
ேம உண் என் பைத நீ ஏற் க்ெகாண்டால் , அவரால் எப் ப
ஒ மகைனப் ெபற் பிதாவாக இக்க ம் ? இைவ அைனத்
ம் உண்ைமயில் உன் கத்க்கள் அல் லவா? “ஒேர ஒ பரித்த
ஆவியானவம் , ஒேர ஒ ேதவம் மட் ேம உள் ளனர்” என் 
ேவதாகமத்ல் எதப் பட் க்றப, ஒேர ஒ ேதவம் , இந்த
653

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ேதவனில் ஒேர ஒ ஆள் தத்வம் , ஒேர ஒ ேதவைடய ஆவி
யானவம் உள் ளனர். நீ ேபம் பிதாம் மாரம் இக்ன்
றார்க ளா என் பைதப் ெபாட் பத் த ாமல் , எல் லாவற்  ற்  ம்
ேமலாக ஒேர ஒ ேதவன் மட் ேம இக்ன் றார். ேம ம் , நீ ங்
கள் நம் ம் பிதா, மாரன் பரித்த ஆவியின் சாராம் சம் பரித்த
ஆவியின் சாராம் சமாம் . ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் ,
ேதவன் ஆவியானவராக இக்றார், ஆனால் அவரால் மாம் சமா
மனிதர்களிைடேய வாழம் , எல் லாவற் ற்  ம் ேமலாக இக்
கம் ம் . அவைடய ஆவியானவர் எல் லாவற் ைறம் உள்
ளடக்யவராகம் , எங் ம் நிைறந்தவராகம் காணப் பறார்.
அவரால் ஒேர ேநரத்ல் மாம் சத் ம் பிரபஞ் சத்ற் ேமேலம்
இக்க ம் . ேதவேன ஒன் றான ெமய் தே
் தவன் என்  எல் லா
ஜனங் கம் ெசால் வதனால் , யாைடய விப் பப் பம் பிரிக்க
யாத ஒேர ேதவன் மட் ேம இக்றார்! ேதவன் ஒேர ஒ
ஆவியானவராகம் , ஒேர ஒ ஆள் தத் வள் ளவராகம் இக்
ன் றார்; அவர்தான் ேதவைடய ஆவியானவர் ஆவார். நீ ெசால்
வ ேபால பிதா, மாரன் , பரித்த ஆவி ஆேயார் இந்தால் ,
அவர்கள் ¤ன் ேதவன் கள் அல் லவா? பரித்த ஆவியானவர்
ஒவராகம் , மாரன் மற்ெறாவராகம் , பிதா இன் ெனாவ
ராகம் இக்ன் றனர். அவர்கைடய ஆள் தத் வங் கள் ேவ
பட் டவர்கள் , அவர்கைடய சாராம் சங் கள் ேவபட் டைவ, அப்
பயானால் அவர்கள் ஒவ் ெவாவரா ம் எப் ப ஒேர ேதவனின்
அங் கமாக இக்க ம் ? பரித்த ஆவியானவர் ஆவியானவராக
இக்றார். இைதப் ரிந்  ெகாள் வ மனிதக் எளிதாம் .
இ இவ் வா இப் பதனால் , பிதா ஆவியானவைரக் காட்  ம்
ேமலானவராக இக்றார். அவர் ஒேபாம் க் இறங்  வர
வில் ைல, ஒேபாம் மாம் சமாக மாறவில் ைல. அவர் மனித
ைடய இதயத்ல் ேயேகாவா ேதவனாக இக்றார், ேம ம்
அவர் நிச்சயமாகேவ ஒ ஆவியானவராகம் இக்றார். அவ
க்ம் பரித்த ஆவியானவக்ம் இைடயிலான உற என் ன?
இ பிதாக்ம் மாரக்ம் இைடயி ள் ள உறவா? அல் ல
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பரித்த ஆவியானவக்ம் பிதாவின் ஆவியானவக்ம் இைட
யி ள் ள உறவா? ஒவ் ெவா ஆவியானவரின் சாராம் சம் ஒன் றா?
அல் ல பரித்த ஆவியானவர் பிதாவின் கவியா? இைத எவ்
வா விளக்க ம் ? அப் பயானால் மாரக்ம் பரித்த
ஆவியானவக்ம் இைடயிலான ெதாடர் என் ன? இ இரண்
ஆவியானவர்கக்ம் இைடயிலான உறவா அல் ல ஒ மனி
த க்  ம் ஆவியானவக்  ம் இைடயிலான உறவா? இைவ
அைனத் ம் எந்த விளக்கம் இல் லாத காரியங் களாம் ! அவர்
கள் அைனவம் ஒேர ஆவியானவர் என்றால் , ¤ன்  ஆள் தத்
வங் கைளப் பற் ேபச யா, ஏெனன் றால் அவர்கள் ஒேர
ஆவியானவைரக் ெகாண்க்ன் றனர். அவர்கள் தனித்தனியான
ஆட் களாக இந்தால் , அவர்கைடய ஆவியானவர்கள் வைம
யில் மாபவார்கள் , அவர்களால் ஒேர ஒ ஆவியானவராக
இக்க யா. பிதா, மாரன் பரித்த ஆவி என்ற இந்த கத்
கம் ெபாத்தமற்றதாம் ! இ ேதவைனப் பிரிக்ன் ற, ஒவ்
ெவாவைரம் ஒ நிைலப் பாட் டம் ஆவியானவடம்
¤ன் நபர்களாகப் பிரிக்ன் ற. அப் பயானால் அவரால் எப் ப
இன்ம் ஒேர ஆவியானவராகம் ஒேர ேதவனாகம் இக்க
ம் ? வானம் ம் அ ள் ளைவ யாம் பிதா, மார
னால் அல் ல பரித்த ஆவியானவரால் ஷ்க்கப் பட் டனவா
என் ெசால் ங் கள் ? அவர்கள் ஒன்றாகச் ேசர்ந் அைனத்ைதம்
ஷ் த் த தாக லர் ன் றனர். அப் பயானால் மக்
லத்ைத ¡ட் டவர் யார்? அைதச் ெசய் த  பரித்த ஆவியானவரா,
மாரனா அல் ல பிதாவா? மக்லத்ைத ¡ட் ட மாரன்
தான் என்  லர் ன் றனர். அப் பயானால் உண்ைமயில்
மாரன் யார்? அவர் ேதவைடய ஆவியானவரின் மாம் சமாய
ேதவன் இல் ைலயா? ஷ்க்கப் பட் ட மனிதனின் கண்ேணாட்
டத்ல் மாம் சமாய ேதவன் பரேலாகத் ள் ள ேதவைன பிதா
என் ற ெபயரில் அைழக்றார். இேய பரித்த ஆவியினால் கத்
தரிக் க ப் பட்  பிறந் த ார் என் ப உனக் த் ெதரியாதா? அவக்
ள் பரித்த ஆவியானவர் இக்றார். நீ என் ன ெசான் னா ம் ,
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அவர் இன்ம் பரேலாகத்  ள் ள ேதவ டன் இக்  றார்,
ஏெனன்றால் அவர் ேதவைடய ஆவியானவரின் மாம் சமாய
ேதவனாவார். மாரைனக் த்த இந் த க் கத்  உண்ைமயில்
ெபாய் ய ானதாம் . எல் லாக் ரிையகைளம் ெசய் ப வர் ஒேர
ஆவியானவர்தான் . ேதவன் மாத்ரேம, அதாவ, ேதவைடய
ஆவியானவேர அவைடய ரிையையச் ெசய் றார். ேதவ 
ைடய ஆவியானவர் யார்? அவர் பரித் த ஆவியானவர் இல்
ைலயா? அவர் இேயவில் ரிைய ெசய் ம் பரித்த ஆவியான
வர் இல் ைலயா? பரித் த ஆவியானவரால் (அதாவ  ேதவ 
ைடய ஆவியானவரால் ) ரிைய ெசய் யப் படவில் ைல என் றால் ,
அவைடய ரிைய ேதவைன பிரநித்  வப் பத்  யிக் க
மா? இேய ெஜபம் ெசய் ைகயில் பரேலாகத்க்ன் ற
ேதவைன பிதா என்  ெபயர் ெசால்  அைழத்தேபா, இ ஷ்
க்கப் பட் ட ஒ மனிதனின் கண்ேணாட் டத்ல் மட் ேம ெசய்
யப் பட் ட , ஏெனன் றால் ேதவைடய ஆவியானவர் ஒ சாதா
ரண மற்ம் இயல் பான மாம் சத்ைத அணிந்ந்தார் மற்ம் ஒ
ஷ் யின் ெவளிப் றத் ேதாற் ற த்ைதப் ெபற்  ந் த ார். அவ
க்ள் ேதவைடய ஆவியானவர் இந்தா ம் , அவைடய
ெவளிப் றத் ேதாற்றம் இன் ம் ஒ சாதாரண மனிதனின் ேதாற்
றமாகேவ இந்த . ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , அவர்
“மஷமாரனாக” மாயிந்தார், இைதப் பற் இேய உட் பட
எல் லா மனிதர்கம் ேபனார்கள் . அவர் மஷமாரன் என் 
அைழக்கப் பவதால் , அவர் ஒ சாதாரண மனிதரின் சாதாரண
ம் பத்ல் பிறந்த ஒ நபராக (ஆணாக இந்தா ம் ெபண்
ணாக இந்தா ம் , மனிதனின் ெவளிப் றத் ேதாற்றள் ளவராக)
இக்றார். ஆைகயால் , இேய பரேலாகத்க்ன்ற ேதவ
ைனப் பிதா என்ற ெபயரில் அைழத்த, நீ ங் கள் தல் அவைரப்
பிதா என் அைழத்தைதப் ேபான் றதாம் . அவர் ஷ்க்கப்
பட் ட ஒ மனிதனின் கண்ேணாட் டத்ல் இவ் வா அைழக்கப்
பட் டார். இேய நீ ங் கள் மனப் பாடம் ெசய் வதற்காக உங் கக்க்
கற் ப ித் த கர்த் த ைடய ெஜபம் இன்ம் உங் கக் நிைனவி
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க்றதா? “பரமண்டலங் களிக்ற எங் கள் பிதாேவ….” அவர்
எல் லா மனிதர்கைளம் பரமண்டலங் களிக்ற ேதவைனப்
பிதா என்ற ெபயரில் அைழக்ம் ப ேகட்க்ெகாண்டார். அவம்
அவைர பிதா என் அைழத்ததால் , உங் கள் அைனவடம் சம
மான நிைலயில் நிற்ம் ஒவரின் கண்ேணாட் டத்ல் அவ் வா
ெசான்னார். பரேலாகத்  ள் ள ேதவைன நீ ங் கள் பிதா என் ற
ெபயரில் அைழத்ததால் , இேய உங் கடன் சமமான நிைலயில்
இப் பைதம் , யில் ேதவனால் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஒ
மனிதனாக (அதாவ ேதவைடய மாரன்) இப் பைதம் கண்
டார். நீ ங் கள் ேதவைனப் பிதா என் அைழத்தால் , நீ ங் கள் ஒ
ஷ் க் க ப் பட் ட மனிதன் என் பதனால் தான் அல் லவா? 
ைவயில் அைறயப் பவதற்  ன், இேயவின் அகாரம் 
யில் எவ் வள ெபரியதாக இந்தா ம் , அவர் பரித்த ஆவியா
னவரால் (அதாவ ேதவனால் ) ஆைக ெசய் யப் பட் ட மஷ
மாரனாகம் , யில் ஷ்க்கப் பட் ட மனிதர்களில் ஒவ
ராகம் மட் ேம இந்தார், ஏெனன் றால் அவர் இன் ம் தம
ரிையைய நிைற ெசய் ய வில் ைல. ஆைகயால் , பரேலாகத்
ள் ள ேதவைன அவர் பிதா என்  அைழத் த  அவைடய
மனத் த ாழ் ைமையம் ழ் ப் பதைலம் மட்  ேம க்  ற.
ஆனா ம் , அவர் ேதவைன (அதாவ, பரேலாகத் ள் ள ஆவி
யானவைர) இவ் வா அைழப் ப , அவர் பரேலாகத் ள் ள ேதவ
ைடய ஆவியானவரின் மாரன் என் பைத நி´பிக்கவில் ைல.
மாறாக, அவைடய கண்ேணாட் டம் மட் ேம ேவபட் டதாக
இந் தேத தவிர, அவர் ேவ நபராக இக்கவில் ைல. தனித்த
னியான நபர்களாக இக்ன் றனர் என் ப ெபாய் யாம் ! 
ைவயில் அைறயப் பவதற்  ன், இேய மாம் சத்ன் வரம்
க் உட் பட் ட மஷமாரனாக இந் த ார், அவர் ஆவியின்
அகாரத்ைத ைமயாகக் ெகாண்க் கவில் ைல. அதனால்
தான் , ஷ்க்கப் பட் ட ஒ மனிதனின் கண்ேணாட் டத்ல் பிதா
வாய ேதவைடய த்தத்ைத மட்ேம அவரால் நாட ந்த.
இ அவர் ெகத்ெசமேன என் ம் இடத்ல் ¤ன்  ைற ெஜபித்
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த ேபாலேவ இக்ற: “என் த்தத்ன் பயல் ல, உம் ைடய
த்தத்ன்பேய ஆகக்கடவ.” அவர்  ைவயில் அைறயப் ப
வதற்  ன், அவர் »தர்களின் ராஜாவாக இந்தார். அவர்
ஸ்வாகம் , மஷமாரனாகம் இந்தார், மைமயின்
சரீரத்ல் அல் ல. அதனால் தான் , ஷ்க்கப் பட் டவர் என்ற ஒ
நிைலப் பாட் ல் இந் , அவர் ேதவைனப் பிதா என்  அைழத்
தார். இப் ேபா, ேதவைனப் பிதா என்  அைழக்ன் ற எல் ேலா
ைரம் மாரன் என் உன்னால் ெசால் ல யா. இ அப் ப
இந் ந் தால் , கர்த்தைடய ெஜபத்ைத இேய உங் கக்க்
கற் பித்தடேன நீ ங் கள் எல் ேலாம் மாரனாயிக்க மாட் §ர்
களா? நீ ங் கள் இன்ம் நம் பவில் ைல என்றால் , நீ ங் கள் பிதா என் 
அைழப் பவர் யார் என்  ெசால் ங் கள் ? நீ ங் கள் இேயைவக்
ப் பி³ர்கள் என் றால் , இேயவின் பிதா யார்? இேய ெசன் ற
பிற, பிதா மற் ம் மாரைனக் த்த இந்தக் கத்  இல் லா
மல் ேபாய் விட் ட . இந்தக் கத்  இேய மாம் சமாய ேபா
இந்த ஆண்கக் மட் ேம ெபாத்தமான. மற்ற எல் லா
©ழ் நிைலகளி ம் , நீ ங் கள் ேதவைனப் பிதா என்  அைழக்ம்
ேபா ஷ்ப் பின் கர்த்தக்ம் ஷ்க்கப் பட் டவற்க்ம்
இைடயிலான உற ஒன்றாம் . பிதா, மாரன் , பரித்த ஆவி
என்ற ரித்வத்ன் இந்த கத் நிைலநிற்பதற் எந்த ேநரம்
இல் ைல. இ காலங் காலமாக அரிதாகேவ காணப் பம் ஒ ெபாய்
யாம் . ரித்வம் என் பேத ைடயா!
இ ஆயாகமத் ள் ள ேதவைடய வார்த்ைதகைள ெபம்
பாலானவர்கக் நிைன£ட் டலாம் : “நம சாயலாகம் நம
´பத்  ன் பேயம் மஷைன உண் டாக்ேவாமாக.” “நம
சாயலாக மஷைன உண்டாக்ேவாமாக என்  ேதவன் ெசால்
வதால் ,” “நம” என்ப இரண் அல் ல அதற் அகமானவர்
கைளக் ப் பிற. அவர் “நம” என் ெசான் னதால் , ஒேர
ஒ ேதவன் மட் ம் இல் ைல. இதனால் , மனிதன் தனித்தனி நபர்
கள் என்ற அர்த்தத்ல் ந்க்க ஆரம் பித்தான் . இந்த வார்தை
் த
களிந்  தான் பிதா, மாரன் , பரித் த ஆவி என் ற கத் 
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எந் த . பிதாவின் சாயல் என் ன? மாரனின் சாயல் என் ன?
பரித்த ஆவியின் சாயல் என் ன? இன்ைறய மக்லம் ¤ன்
ல் இந்  ஒன் றாக இைணந் த ஒவரின் சாயல் உவாக்
கப் பட் க்ேமா? அப் பயானால் மனிதனின் சாயல் பிதா,
மாரன் அல் ல பரித்த ஆவியின் சாயைலப் ேபான்  இக்
றதா? ேதவைடய ஆள் தத் வங் களில் மனிதனின் சாயல்
இப் பவர் யார்? மனிதனின் இந்தக் கத்  உண்ைமயில் தவறா
ன மற் ம் ட் ட ாள் தனமான! இதனால் ஒ ேதவைன பல
ேதவன்களாக மட் ேம பிரிக்க ம் . உலகத்ைதச் ஷ்த்த
ைதத் ெதாடர்ந்  மக்லத்ைதச் ஷ் த் த பிறேக ேமாேச
ஆயாகமத்ைத எனான் . ஆயில் உலகம் ேதான் யேபா,
ேமாேச இல் ைல. ேமாேச ேவதாகமத்ைத எய அதற் ெவ
காலத்ற்ப் பிறதான். ஆைகயால் , பரேலாகத் ள் ள ேதவன்
ேபய அவக் எப் பத் ெதரிந்க்ம் ? ேதவன் உலைக
எவ் வா ஷ்த்தார் என்பதற்கான ஒ ப் ம் அவனிடம்
இல் ைல. ேவதாகமத்  ன் பைழய ஏற் ப ாட் ல் , பிதா, மாரன் ,
பரித்த ஆவி பற் எம் ப் பிடப் படவில் ைல, ஒேர ெமய் த்
ேதவன் ேயேகாவா மட் ேம இஸ்ரேவல் தம ரிையையச்
ெசய் த ார். காலம் மாம் ேபா அவர் ெவவ் ேவ ெபயர்களில்
அைழக்கப் பறார், ஆனால் ஒவ் ெவா ெபயம் ெவவ் ேவ
நபைரக் க்ற என்பைத இ நி´பிக்க யா. இ இப்
ப இப் பதனால் , ேதவனில் எண்ணற்ற நபர்கள் இக்க மாட்
டார்கள் அல் லவா? பைழய ஏற்பாட் ல் எதப் பட் ப் ப  என்
னெவன் றால் , நியாயப் பிரமாண காலத்  ல் ஆரம் பிப் பதற் க ாக
ேதவனின் ஒ கட் டக் ரிையயான ேயேகாவாவின் ரிையயா
ம் . இ ேதவைடய ரிையயாக இந்த . அவர் ேபய
ேபாலேவ அ இந்த . அவர் கட் டைளயிட் டபேய அ நின்
ற. ேயேகாவா எந்த ேநரத் ம் தாம் ரிைய ெசய் ய வந்த பிதா
என் ெசால் லம் இல் ைல, மக்லத்ைத ¡ட் க வந்த மாரன்
என்ம் அவர் ஒேபாம் ¥ர்கக
் தரிசனம் உைரத்தல் ைல. இேய
வின் காலத்ற்  வம் ேபா, சகல மக்லத்ைதம் ¡ட் க
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ேதவனம் மாம் சமானார் என்  மட் ேம றப் பட் ட , ஆனால்
வந்தவர் மாரன் என்  றப் படவில் ைல. காலங் கள் ஒன் ேபால
இப் ப ல் ைல என் பதா ம் , ேதவன் ெசய்  ம் ரிையையேய
ேவபவதனால் , அவர் தம ரிையைய ெவவ் ேவ பக
க்ள் ெசய் ய ேவண்ம் . இதனால் , அவர் பிரநித்வப் பத்
ம் அைடயாளம் ேவபற. ேயேகாவா இேயவின் பிதா
என் மனிதன் நம் றான் , ஆனால் இ உண்ைமயில் இேய
வால் ஏற்க்ெகாள் ளப் படவில் ைல. இேய ெசான் னார்: “நாங் கள்
பிதா மாரன் என்  ஒேபாம் ேவ பத் த ப் படவில் ைல;
நாம் பரேலாகத் ள் ள பிதாம் ஒவேர. பிதா என் னி ம்
நான் பிதாவி ம் இக்ேறன்; மனிதர் மாரைனப் பார்க
் ம்
ேபா, அவர்கள் பரேலாக பிதாைவேய பார்க்றார்கள் .” எல் லா
வற்ைறம் பரித் ப் பார்க
் ம் ேபா, பிதாவாக இந்தா ம் ,
மாரனாக இந்தா ம் , அவர்கள் ஒேர ஆவியானவராக இக்
ன் றார்கள் , தனி நபர்களாகப் பிரிக் க ப் பவல் ைல. மனிதன்
இைத விளக்க யற்க் ம் ேபா, தனித்தனி ஆள் தத் வங் கள்
என்ற கத் மற்ம் பிதா, மாரன், பரித்த ஆவி ஆேயாக்
இைடயிலான உற ஆயவற்னால் காரியங் கள் க்கலாள்
ளன. மனிதன் தனித்தனி ஆள் தத்வங் கைளப் பற் ேபம் ேபா,
இ ேதவைனக் ப் பிடாதா? மனிதன் ஆள் தத் வங் கைள த
லாமவர், இரண்டாவ நபர் மற்  ம் ¤ன்றாவ நபர் என் ம்
வரிைசப் பத்றான் . இைவ அைனத்ம் மனிதனின் கற்பைன
கேள தவிர, இைவ அர்த்தள் ளைவம் அல் ல, ற்  ம் நம்
பத் த ந் த ைவம் அல் ல! நீ அவரிடம் , “எத் த ைன ேதவன் கள்
இக்றார்கள் ?” என் ேகட் ட ால் , ேதவன் பிதா, மாரன் , பரி
த்த ஆவி என்ம் ரித் வமான ஒேர ெமய் தே
் தவனாக இக்
றார் என் அவர் வார். நீ ேம ம் அவரிடம் , “பிதா யார்? ”
என்  ேகட் டால் , “பிதா பரேலாகத் ள் ள ேதவைடய ஆவி
யானவர் என்ம் , அவர் அைனவக்ம் ெபாப் பானவர், பரேலா
கத்  ன் எஜமானர்” என்  அவர்  வார். “அப் பயானால்
ேயேகாவா ஆவியானவரா?” அவர், “ஆம் !” என்  வார். நீ
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அவரிடம் , “மாரன் யார்?” என் ேகட் டால் , நிச்சயமாகேவ, இேய
தான் மாரன் என்  அவர் வார். “அப் பயானால் இேய
வின் கைத என்ன? அவர் எங் ந்  வந்தார்? ” “இேய பரித்த
ஆவியினால் கத் த ரிக் க ப் பட்  மரியாளிடம் பிறந் த ார்” என்
வார் அப் பயானால் அவைடய சாராம் சம் ஆவியானவர்
இல் ைலயா? அவைடய ரிைய பரித்த ஆவியின் பிரநித்
வம் இல் ைலயா? ேயேகாவாதான் ஆவியானவர், இேயவின்
சாராம் சம் அவர்தான். இப் ேபாம் கைட நாட் களில் , ஆவி
யானவர்த ான் இன் ம் இக் றார் என் ெசால் ல ேவண்ய
அவயம் அகல் ைல என்க்ம் ேபா, அவர்களால் எப் ப
ெவவ் ேவ நபர்களாக இக்க ம் ? ேதவைடய ஆவியா
னவேர ஆவியானவரின் ரிையைய ெவவ் ேவ  கண்ேணாட்
டங் களில் இந்  ெசய் யவில் ைலயா? இவ் வா, ஆள் தத் வங்
கக் இைடயில் ேவபா ைடயா. இேய பரித்த ஆவி
யினால் கத்தரிக்கப் பட் டார், ேம ம் சந்ேதகத்ற் இடன் ,
அவைடய ரிையயான ல் யமாக பரித்த ஆவியானவ
ரின் ரிையயாக இக்ற. ேயேகாவா ெசய் த தல் கட் டக்
ரிையயில் , அவர் மாம் சமாகம் மாறவில் ைல, மனிதனிடத்ல்
ேதான் றம் இல் ைல. ஆைகயால் மனிதன் அவர் ேதான் யைத
ஒேபாம் பார்த்தல் ைல. அவர் எவ் வள ெபரியவராகம் ,
எவ் வள உயரமானவராகம் இந் த ா ம் , அவேர இன் ம்
ஆவியானவராக இந்தார், ேதவன்தாேம மனிதைன ஆயிேல
ஷ்த்தார். அதாவ, அவர்தான் ேதவைடய ஆவியானவ
ராக இந் த ார். அவர் ேமகங் கடேன இந்  மனிதனிடம்
ேபனார், அவர் ஆவியானவராக மாத்ரேம இந்தார், ேம ம்
அவைடய ேதாற் ற த்ைத யாம் கண் டல் ைல. ைபயின்
காலத்ல் , ேதவைடய ஆவியானவர் மாம் சத்ல் வந்  »ேத
யாவில் அவதரித் தேபா, ஒ »தனாக மனிதன் மாம் சமான
ேதவனின் சாயைல தன்தலாகப் பார்தத
் ான் . ேயேகாவாைவப்
பற் ய எம் இக்கவில் ைல. ஆயிம் , அவர் பரித்த ஆவி
யினால் கத்தரிக்கப் பட் டார், அதாவ ேயேகாவாவின் ஆவியா
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னவரால் கத்தரிக்கப் பட் டார். இேய இன்ம் ேதவைடய
ஆவியானவரின் சாயலாகேவ பிறந் த ார். பரித்த ஆவியானவர்
றாைவப் ேபால் இேயவின் ேமல் இறங் யைதத் தான் மனிதன்
தல் பார்த்த ான் . அ இேயக்க ான பிரத்ேயகமான ஆவி
யானவர் அல் ல, ஆனால் பரித் த ஆவியானவராக இந் த ார்.
அப் பயானால் இேயவின் ஆவியானவைரப் பரித்த ஆவியா
னவரிடந்  பிரிக்க மா? மாரனாய இேய இேய
வாகம் , பரித் த ஆவியானவர் பரித் த ஆவியானவராகம்
இந்தால் , அவர்களால் எப் ப ஒவராக இக்க ம் ? அவ்
வா இந்தால் ரிையைய ெசய் ய யாமல் ேபாயிக்ம் .
இேயக்ள் இக்ம் ஆவியானவர், பரேலாகத் ள் ள ஆவி
யானவர், ேயேகாவாவின் ஆவியானவர் எல் ேலாேம ஒவர்
தான் . அவர் பரித்த ஆவியானவர் என் ம் , ேதவைடய ஆவி
யானவர் என்ம் , ஏ மடங்  ¥விரமான ஆவியானவர் என் ம்
மற்  ம் எல் லாவற் ைறம் உள் ளடக்  ய ஆவியானவர் என் ம்
அைழக்கப் பறார். ேதவைடய ஆவியானவரால் அகமான
ரிையகைளச் ெசய் ய ம் . அவரால் உலகத்ைதச் ஷ்க்
கம் , ைய ஜலப் பிரளயத்தால் அக்கம் ம் . அவரால்
 மக்லத்ைதம் ¡ட் கம் ம் ,  மக்லத்ைத
ம் ெஜயங் ெகாண் அக் கம் ம் . இந் த க் ரிையகள்
அைனத்ம் ேதவனாேலேய ெசய் யப் பன் றன, அவக்ப் ப
லாக ேதவைடய ஆள் தத் வங் களான யாரா ம் ெசய் ய 
யா. அவைடய ஆவியானவைர ேயேகாவா, இேய மற் ம்
சர்வ வல் லவர் என் ற ெபயர்க ளி ம் அைழக் க லாம் . கர்த் த ம் ,
ஸ் ம் அவேர. அவரால் மஷமாரனாகம் ம் .
அவர் வானத் ம் யி ம் வாசம் பண்ªறார். அவர் பிரபஞ்
சங் கக் ேமேலம் , ரளான ஜனங் கக் நேவம் வாசம்
பண்ªறார். வானத்ற்  ம் க் ம் அவர் ஒவேர எஜமா
னர்! ஷ் ப் ப ின் காலம் தல் இப் ேபா வைர, இந் த ரி
ையயான ேதவைடய ஆவியானவரால் ெசய் யப் பட்  வ
ற. வானத் ள் ள ரிையயாக இக்கட் ம் அல் ல மாம் சத்
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 ள் ள ரிையயாக இக்கட் ம் , இைவ அைனத் ம் அவ
ைடய ெசாந்த ஆவியானவராேலேய ெசய் யப் பன் றன. வானத்
ந்தா ம் அல் ல யிந்தா ம் , சகல வராகம்
அவைடய சர்வ வல் லைமள் ள உள் ளங் ைகயிேல உள் ளன.
இைவ எல் லாேம ேதவைடய ரிையயாம் , அவக்ப் ப
லாக ேவ ஒவரா ம் ெசய் ய இயலா. வானங் களில் , அவர்
ஆவியானவராகம் , அேதேவைளயில் ேதவனாகம் இக்றார்.
மனிதர்களிைடேய அவர் மாம் சமாகம் , அேதேவைளயில் ேதவ
னாகம் இக் றார். அவர் இலட் ச க் கணக் க ான ெபயர்களால்
அைழக்கப் பட் டா ம் , அவர் இன்ம் அவராக இக்றார், அவ
ைடய ஆவியானவரின் ேநர ெவளிப் பாடாகம் இக்றார்.
அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் டதன் ¤லமாக சகல மக்
லத்ற்மான ¡ட்  அவைடய ஆவியானவரின் ேநர ரிைய
யாம் , அேதேபால் இ கைட நாட் களில் எல் லா ேதசங் களி
ம் , எல் லா நாகளி ம் அவிக்கப் பற. எல் லா ேநரங் க
ளி ம் , ேதவைன சர்வ வல் லவர் என்ம் , ஒேர ெமய் தே
் தவன்
என் ம் , சகலத்ைதம் உள் ளடக்  ய ேதவன் என் ம் மட்  ேம
அைழக்க ம் . தனித்தனி ஆள் தத்வங் கம் ைடயா, பிதா,
மாரன், பரித்த ஆவி என்ற இந்த கத் ம் ைடயா. வானத்
 ம் யி ம் ஒேர ஒ ேதவன் தான் வாசம் பண்ªறார்!
ேதவைடய நிர்வாகத் ட் டம் ஆறாயிரம் ஆண்கள் நீ க்
ம் , இ அவைடய ரிையயின் ேவபாகளின் அப் பைட
யில் ¤ன் காலங் களாகப் பிரிக்க ப் பட் ள் ள: தல் காலம்
பைழய ஏற் ப ாட் ன் நியாயப் பிரமாண காலமாம் . இரண்டா
வ ைபயின் காலமாம் . ¤ன் றாவ கைட நாட் களி
ைடய ராஜ் யத் ன் காலமாம் . ஒவ் ெவா காலத் ம் ெவவ்
ேவ அைடயாளம் ப் பிடப் பற. ரிையயி ள் ள ேவ
பாேட இதற்  க் காரணமாம் , அதாவ  ரிையயின் ேதைவ
கேள காரணமாம் . தல் கட் டக் ரிையயான நியாயப் பிர
மாணத் ன் காலத் ல் இஸ் ரேவல் ெசய் ய ப் பட் ட. ¡ட் பின்
ரிையைய க்ம் இரண்டாம் கட் டக் ரிையயான »ேத
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யாவில் ெசய் யப் பட் ட . ¡ட் பின் ரிையக்காக, இேய பரித்த
ஆவியினால் கத் த ரிக் க ப் பட்  , ஒேர மாரனாகப் பிறந் த ார்.
இைவ அைனத்  க்  ம் ரிையயின் ேதைவகேள காரணமாக
இந் தன. கைட நாட் களில் , ேதவன் தம் ைடய ரிையைய
றஜாயினரிடத்  ற்  விரிபத்  , அங் ள் ள ஜனங் கைள
ெஜயங் ெகாள் ள விம் றார், இதனால் அவைடய ெபயர்
அவர்கள் நேவ மகத்தானதாக இக்ம் . மனிதன் சகல சத்யங்
கைளம் ரிந் ெகாள் ளம் , அதற்ள் பிரேவக்கம் அவைன
வநடத்த அவர் விம் றார். இந் த ரிையகள் அைனத் ம்
ஒேர ஆவியானவரால் ெசய் ய ப் பன் றன. அவர் ெவவ் ேவ 
நிைலப் பாகளிந்  அவ் வா ெசய் தா ம் , ரிையயின் தன்
ைமம் ெகாள் ைககம் மாறாமேல இக்  ன் றன. அவர்க ள்
ெசய் த ரிையயின் ெகாள் ைககைளம் தன் ைமையம் நீ கவ
னித்தால் , அ அைனத் ம் ஒேர ஆவியானவரால் ெசய் யப் ப
ற என்பைத அந்ெகாள் வாய். இன் ம் லர் றலாம் : “பிதா
பிதாவாகேவ இக்றார்; மாரன் மாரனாகேவ இக்றார்;
பரித்த ஆவியானவர் பரித்த ஆவியானவராகேவ இக்றார்,
இயில் அவர்கள் ஒவராவார்கள் .” அப் பயானால் நீ எவ் வா
அவர்கைள ஒன் றாக உவாக்க ேவண்ம் ? பிதாைவம் பரித்த
ஆவியானவைரம் எவ் வா ஒவராக் க ம் ? அவர்க ள்
இயல் பாகேவ இவராக இந்தால் , அவர்கள் எவ் வா ஒன் றாக
இைணந்ந்தா ம் , அவர்கள் இரண் அங் கங் களாக இந்
க்க மாட் டார்களா? அவர்கைள ஒன்றாக்வ த் நீ ேபம்
ேபா, ஒ ைமயானதாக்க இரண் தனித்தனி அங் கங் கைள
ெவமேன இைணப் பதாக இக்காதா? ஆனால் அவர்கள் 
ைமயாக்கப் பவதற்  ன்  இரண் அங் கங் கள் இல் ைலயா?
ஒவ் ெவா ஆவியானவரிடம் ஒ தனிப் பட் ட சாராம் சம் உள்
ள. ேம ம் , இரண் ஆவியானவர்கைளம் ஒேர ஒவராக
உவாக்க யா. ஆவியானவர் ஒ ெபாள் அல் ல, ெபாள்
உல ள் ள எைதம் ேபால் இல் லாதவர். மனிதன் அைதப் பார்க்
ம் ேபா, பிதா ஒ ஆவியானவராக இக்றார், மாரன் மற்
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ெறாவராக இக்றார், பரித்த ஆவியானவர் இன் ெனாவ
ராக இக்றார், அதன்பிற ¤ன்  ஆவியானவர்கம் ¤ன்
டம் ளர் தண்ணீைரப் ேபால ஒன் றாக கலக்கப் பட் , ஒேர 
ைமயானவரான்றனர். அப் பயானால் ¤வம் ஒவராக உ
வாக்கப் பவல் ைலயா? இ ற் ம் தவறான மற் ம் ட்
டாள் தனமான விளக்கமாம் ! இ ேதவைனப் பிரிப் பல் ைலயா?
பிதா, மாரன், பரித் த ஆவியானவர் ஆேயார் எல் ேலாைர
ம் எப் ப ஒவராக்க ம் ? அவர்கள் ஒவ் ெவாவம் ெவவ்
ேவ  தன்ைமகைளக் ெகாண் ட ¤ன் அங் கங் கள் அல் லவா?
“இேய என்ைடய ேநசமாரன் என்  ேதவன் ெவளிப் பைட
யாகக் றவில் ைலயா?” என் மற்றவர்கள் ெசால் ன்றனர். இேய
என் ைடய ேநசமாரன், இவரில் பிரியமாயிக்  ேறன் என்
ப நிச்சயமாக ேதவனால் றப் பட் ட தான் . ேதவன் தமக்த்
தாேம சாட்  ெகாத்தார், ஆனால் ேவபட் ட கண்ேணாட் டத்
ந்  மட்  ேம, பரேலாகத் ள் ள ஆவியானவராக தம
ெசாந்த மஷ அவதரிப் க் சாட்  ெகாத்தார். இேய அவ
ைடய மஷ அவதரிப் பாவார், பரேலாகத் ள் ள அவைடய
மாரன் அல் ல. உனக் ப் ரிறதா? “நான் பிதாவி ம் பிதா
என்னி ம் இக்றார்,” என்ற இேயவின் வார்தை
் தகள் அவர்
கள் ஒேர ஆவியானவராக இக்ன் றனர் என் பைதக் ப் பிட
வில் ைலயா? மஷ அவதரிப் பின் காரணமாக அவர்கள் வானத்
க்ம் க்ம் இைடயில் பிரிக்கப் பட் டார்கள் அல் லவா? உண்
ைமயில் , அவர்கள் இன் ம் ஒவராகேவ இக்ன் றனர். எ
வாக இந்தா ம் , ேதவன் தமக்த்தாேம சாட்  ெகாக்றார்.
காலங் களின் மாற் றத் ன் காரணமாக, ரிையயின் ேதைவகள்
மற் ம் அவைடய நிர்வாகத் ட் டத்ன் ெவவ் ேவ கட் டங் க
ளின் காரணமாக, மனிதன் அவைர அைழக்ம் ெபயம் ேவ
பற. அவர் தல் கட் டக் ரிையையச் ெசய் ய வந்தேபா,
அவைர இஸ் ரேவலரின் ேமய் ப் ப ராய ேயேகாவா என்  மட்
ேம அைழக்க ந்த . இரண்டாவ கட் டத்ல் , மாம் சமாய
ேதவைன, கர்த்தர் மற்ம் ஸ் என் மட்ேம அைழக்க ந்
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த. ஆனால் அந்த ேநரத்ல் , பரேலாகத் ள் ள ஆவியானவேர
இவேர என்ைடய ேநசமாரன் என்  னார், இவர் ேதவ
ைடய ஒேர மாரன் என் றவில் ைல. இ உண்ைமயில்
நடக்கவில் ைல. ேதவக் எப் ப ஒேர ழந்ைத இக்க 
ம் ? அப் பயானால் ேதவன் மனிதனாக மாயிக் க மாட்
டாரா? அவர் மஷ அவதரிப்  என் பதால் , அவர் ேதவைடய
ேநசமாரன் என் அைழக்கப் பட் டார். இந்ேத, பிதாக்ம்
மாரக் ம் இைடயிலான உற வந் த . இ உண்ைமயில்
வானத்ற்ம் க்ம் இைடயிலான பிரிவின் காரணமாக ஏற்
பட் ட . இேய மாம் சத்ன் கண்ேணாட் டத்ல் ெஜபம் பண்ணி
னார். அவர் சாதாரண மனிதனின் மாம் சத்ைதத் தரித்ந்ததால் ,
அவர் மாம் சத்  ன் கண் ேணாட் டத்  ல் இவ் வா ெசான்னார்:
“என ெவளிப் றத் ேதாற்றம் ஒ ஷ்யிைடயதாக இக்
ற. இந்தப் க் வவதற்காக நான் ஒ மாம் சத்ைதத் தரித்
ந்ததால் , நான் இப் ேபா பரேலாத்ந்  ெவ ெதாைல
வில் இக்ேறன் .” இந்தக் காரணத்ற்காகேவ, அவர் மாம் சத்ன்
கண்ேணாட் டத்ல் பிதாவாய ேதவனிடம் மட் ேம ெஜபிக்க
ந்த. இ அவைடய கடைமயாக இந்த. ேம ம் , அேவ
மாம் சமாய ேதவைடய ஆவியானவர் ெகாண்க்க ேவண்
யதாயிந்த . அவர் மாம் சத்ன் கண்ேணாட் டத்ல் பிதாவிடம்
ெஜபித்ததனால் , அவைர ேதவன் இல் ைல என்  ெசால் ல 
யா. அவர் ேதவைடய ேநசமாரன் என்  அைழக்கப் பட் ட
ேபா ம் , அவர் இன்ம் ேதவனாகேவ இந்தார், ஏெனன்றால்
அவர் ஆவியானவரின் மாம் சமானவராக மட்  ேம இந் த ார்,
ேம ம் அவைடய சாராம் சம் இன் ம் ஆவியானவராகேவ
இந்த . அவேர ேதவனாக இந்தால் , அவர் ஏன் ெஜபம் ெசய்
தார் என் ஜனங் கள் நிைனக்ன்றனர். ஏெனன் றால் , அவர் மாம்
சமாய ேதவனாக இந்தார், மாம் சத்ற் ள் வாம் ேதவனாக
இந்தாேர தவிர, பரேலாகத் ள் ள ஆவியானவராக அல் ல. மனி
தன் அைதப் பார்க
் ம் ேபா, பிதா, மாரன் , பரித்த ஆவி எல்
ேலாேம ேதவனாகேவ இக்  ன்றார்கள் . ¤வம் ஒவராக
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உவாக்கப் பட் ந்தால் மட் ேம அவைர ஒேர ெமய் தே
் தவனா
கக் கத ம் . இதனாேலேய, அவைடய வல் லைம கம்
ெபரியதாக இக்ற. இதனாேலேய, அவர் ஏ மடங்  ¥வி
ரமான ஆவியானவர் என்  பவர்கம் இக்ன் றனர். மா
ரன் வந்  ெஜபம் ெசய் தேபா, அந்த ஆவியானவக்ேக அவர்
ெஜபத்ைத ஏெறத்தார். உண்ைமயில் , அவர் ஒ ஷ்யின்
கண் ேணாட் டத்  ல் ெஜபம் பண்ணிக் ெகாண் ந் த ார். மாம்
சம் ைமயானதாக இல் ைல என் பதால் , அவர் ைமயாக
இல் ைல, அவர் மாம் சத்ற்ள் வந்தேபா பல ெபலவீனங் கைளக்
ெகாண்ந்தார். அவர் மாம் சத்ல் தம ரிையையச் ெசய் த
தால் அவர் கம் கலக்கற்றார். அதனால் தான் அவர்  ைவ
யில் அைறயப் பவதற்  ன்  பிதாவாய ேதவனிடம் ¤ன் 
ைற ெஜபம் பண்ணினார், அேதேபால் அதற்  ன் ம் பல
ைற ெஜபம் பண்ணினார். அவர் தம் ைடய ஷர்கடன் ெஜபம்
பண்ணினார். அவர் மைல ¡ தனியாக ெஜபம் பண்ணினார்.
அவர் ¡ன்பி படல் ெஜபம் பண்ணினார். அவர் ரளான ஜனங்
கள் மத் யில் ெஜபம் பண்ணினார். அப் பத்ைதப் பிட்  ம் ேபா
ெஜபம் பண்ணினார். அவர் மற் ற வர்கைள ஆர்வ க் ம் ேபா
ெஜபம் பண்ணினார். அவர் ஏன் அவ் வா ெஜபம் பண்ணினார்?
அவர் ஆவியானவரிடேம ெஜபம் பண்ணினார். மாம் சத்ன் கண்
ேணாட் டத்  ல் அவர் ஆவியானவரிடம் , பரேலாகத்  ள் ள
ஆவியானவரிடம் ெஜபம் பண்ணிக் ெகாண்ந் த ார். ஆைக
யால் , மனிதைடய கண்ேணாட் டத்ல் இந் பார்க
் ம் ேபா,
இேய அந்தக் கட் ட ரிையயில் மாரனானார். ஆனா ம் , இந்
தக் கட் டத்ல் , அவர் ெஜபம் பண்ªவல் ைல. அ ஏன்? ஏெனன்
றால் , அவர் ெவளிப் பத்  வ  வார்தை
் தயின் ரிையயாம்
மற்ம் வார்தை
் தயின் நியாயத்¥ர்ப்ம் ட் ப் மாம் . அவக்
ெஜபங் கள் ேதைவயில் ைல, ேபவேத அவைடய ஊயமா
ம் . அவர்  ைவயில் அைறயப் பவல் ைல. ேம ம் , அவர்
மனிதனால் அகாரத்ல் உள் ளவர்களிடம் ஒப் பைடக்க ப் பவ
ல் ைல. அவர் தம ரிையைய மட்  ேம ெசய் றார். இேய
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ெஜபம் பண்ணிய ேவைளயில் , பரேலாக ராஜ் யம் இறங்  வவ
தற்காகம் , பிதாவின் த்தம் ெசய் யப் பவதற்காகம் , வரவிக்
ம் ரிையக்காகம் பிதாவாய ேதவனிடம் ெஜபம் பண்ணிக்
ெகாண்ந்தார். இந்தக் கட் டத்ல் , பரேலாகராஜ் யம் ஏற்கனேவ
இறங்  வந்  விட் ட , அப் பயானால் அவர் இன் ம் ெஜபம்
பண்ண ேவண்மா? காலத்ைத க்க் ெகாண்வவேத
அவைடய ரிையயாம் . ேம ம் ய காலங் கள் இனிேமல்
ைடயா, அப் பயானால் , அத்தக் கட் டத்ற் ெஜபம் பண்ண
ேவண் ய அவயள் ளதா? இல் ைல என்  நான் நிைனக் 
ேறன்!
மனிதைடய விளக்கங் களில் பல ரண்பாகள் உள் ளன.
ெமய் யாகேவ, இைவ அைனத் ம் மனிதைடய கத் க்களா
ம் . நீ ங் கள் அைனவம் ேமற்ெகாண் ஆய்  ெசய் யாமேலேய,
அவர்கள் ெசால் வ சரி என் நம் வீரக
் ள் . ஒ ரிேயக ேதவ
ைனக் த்த இேபான் ற கத் க்கள் மனிதைடய கத் க்
கள் தான் என்பைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? மனிதைடய எந்த
அம் ைமயாகம் பரிரணமாகம் இப் பல் ைல. அைவ
எப் ேபாம் களங் கமானைவயாகேவ இக்ன் றன. ேம ம் , மனி
தனிடம் பல கத்க்கள் உள் ளன. ஒ ஷ்யால் ேதவைடய
ரிையைய விளக்க யா என் பைதேய இ நி´பிக்ன்ற.
மனிதைடய மனல் ஏராளமான காரியங் கள் உள் ளன. இைவ
அைனத்  ம் பத் த தல் மற்  ம் ந் தைன ஆயவற்  ந் 
வன் றன, இைவ சத்  யத்  டன் ரண் பன் றன. உங் கள்
பத்தவால் ேதவைடய ரிையைய ைமயாகப் பிரிக்க
மா? ேயேகாவாவின் எல் லா ரிையக்ள் ம் உள் ள உள்
ேநாக்கத்ைத உங் களால் அந்  ெகாள் ள மா? ஒ மனித
னாக உன்னால் அைத அந்தெகாள் ள மா அல் ல நித்
யத்  ந்  நித்  யம் வைர காணக்  ய ேதவனால் அந் த
ெகாள் ள மா? ெவ காலத்ற் ந்ைதய நித்யத்ந்
வரவிக்ம் நித்யம் வைர உன்னால் காண மா அல் ல
அவ் வா ெசய் யக்ய ேதவனால் மா? நீ என் ன ெசால்
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றாய் ? ேதவைனக் த்  விவரிக்க நீ எவ் விதத்ல் தள்
ளவனாக இக்றாய்? உன் விளக்கம் எதன் அப் பைடயிலான?
நீ ேதவனா? வானம் , ம் , யாம் ேதவனாேலேய ஷ்
க்கப் பட் டைவயாம் . இைதச் ெசய் த  நீ அல் ல, அப் ப இக்
ம் ேபா நீ ஏன் தவறான விளக்கங் கைளக் ெகாக்றாய் ? இப்
ேபா, நீ ரித் வ ேதவைன ெதாடர்ந்  நம் றாயா? இவ் வித
மாக அ கம் பாரமாக இப் பதாக நீ நிைனக்கவில் ைலயா?
நீ ¤வைர அல் ல, ஒேர ேதவைன விவாப் ப  றந்த. ஒளியாக
இப் ப  றந் த , ஏெனன்றால் கர்த்தைடய பாரம் ஒளியாக
இக்ற.

ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையையக்  த்த
உள் ளார்ந்த சத்யம் (1)
சாத்தானால் கம் ஆழமாகச் ர்ெகட் ப் ேபான மஷ
லம் , ேதவன் ஒவர் இக்றார் என் பைத அயாமல் , ேதவைன
வணங் வைத நித்விட் டனர். ஆயில் , ஆதாம் ஏவாம்
ஷ் க் க ப் பட் டேபா, ேயேகாவாவின் மைமம் சாட்  ய
ம் எப் ேபாம் இந்தன. ஆனால் ர்ெகட் ப் ேபான பின் , ம
ஷன் மைமையம் சாட் யத்ைதம் இழந்தான், ஏெனன் றால்
எல் ேலாம் ேதவக் எராகக் கலகம் ெசய் தார்கள் , ேம ம்
அவைர வணங் வைதக் ட ற் ம் நித்விட் டார்கள் . இன்
ைறய ெஜயங் ெகாள் தல் ரிையயான எல் லா சாட் யங் கைள
ம் எல் லா மைமையம் ¡ட்ெடப் பதற் ம் , மற் ம் எல் லா
மஷைரம் ேதவைன வணங் க ைவப் பதற் மாம் , இதனால்
ஷ்க்கப் பட் டவர்களிைடேய சாட் யம் இக்ம் ; இந்தக் கட்
டத்ல் ெசய் ய ேவண்ய ரிைய இேவ. மஷலம் எவ் வா
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட ேவண்ம் ? மஷைன ைமயாக நம் ப
ைவக்க இந்தக் கட் டத்ன் வார்தை
் தகளின் ரிையையப் பயன்
பத் வதன் ¤லம் ; ெவளிப் பத் தல் , நியாயத்¥ர்ப், ஆக்
ைனத்¥ர்ப் மற் ம் இரக்கமற் ற சாபம் ஆயவற் ைறப் பயன்
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பத் அவைன ற் ம் இணங் க ைவப் பதன் ¤லம் ; ம
ஷனின் கலகத்தன் ைமைய ெவளிப் பத் வதன் ¤லம் , அவ
ன எர்ப்ைப நியாயந்¥ர்ப்பதன் ¤லம் அவன் மஷலத்
ன் அநீ ையம் அத்தத்ைதம் அந்  ெகாள் ளக்ம் , இதன்
¤லம் இவற் ைற ேதவனின் நீ யான மனநிைலக் ஒ படல
மாகப் பயன்பத்தலாம் . இந்த வார்தை
் தகளின் ¤லம் தான் ம
ஷன் ெஜயங் ெகாள் ளப் பறான் , ைமயாக சமாதானமைட
றான். வார்தை
் தகள் தான் மஷலத்ைத இயாக ெஜயங்
ெகாள் வதற் க ான வைறயாம் , ேம ம் ேதவனின் ெஜயங்
ெகாள் தைல ஏற் க்ெகாள் பவர்கள் அைனவம் அவைடய
வார்தை
் தகளின் பலமான தாக் தைலம் மற்  ம் நியாயத்¥ ர்ப்
ைபம் ஏற்க ேவண்ம் . இன் ைறய நாளில் ேபசப் பம் ெசயல்
ைறயான ல் யமாக ெஜயங் ெகாள் தன் ெசயல் ைற
யாம் . ஜனங் கள் எவ் வா ஒத் ைழக்க ேவண்ம் ? இந்த வார்த்
ைதகைள எவ் வா க் க ம் பகம் ேவண் ம் என் பைத
அந் , அவற்ைறப் பற்ய ரிதைல அைடவதன் ¤லம் ஜனங்
கள் ஒத்  ைழக் க ேவண்ம் . ஜனங் கள் எவ் வா ெஜயங் ெகாள்
ளப் பறார்கள் என் பைதப் ெபாத்தவைர, இ அவர்களால்
ெசய்யக்ய ஒன் றல் ல. உன்னால் ெசய்யக்யெதல் லாம் , இந்த
வார்தை
் தகைள த்ப் பவதன் ¤லம் , உன் ர்ேக மற்ம்
அத்தம் , உன் கலகத்தன் ைம, உன் அநீ  ஆயவற் ைற அந் ,
ேதவக் ன்பாக விவேத ஆம் . ேதவைடய த்தத்ைதப்
ரிந்ெகாண்ட பிற, உங் களால் அைதக் கைடப் பிக்க ம் ,
ேம ம் உங் கக்  த் தரிசனங் கள் இந் , இந் த வார்தை
் தக
க்  ைமயாகக் ழ் ப் பந்  ம் , எந் தெவா ேதர்ைவம்
நீ ங் கேள ெசய் யாவிட் டால் , நீ ங் கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பவீரக
் ள் —
இ இந் த வார்தை
் தகளின் விைளவாக இக் ம் . மஷலம்
ஏன் சாட் யத்ைத இழந்தனர்? ஏெனன் றால் , ேதவன் ¡ யாக்
ம் விவாசம் இல் ைல, ஏெனன் றால் ஜனங் களின் மனல் ேதவ
க் இடல் ைல. மஷலத்ைத ெஜயங் ெகாள் வ என் ப
மஷலத்ன் விவாசத்ைத ¡ட்ெடப் பதாம் . ஜனங் கள் எப்
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ேபாேம இம் ைமக்ரிய உலல் கண்¤த்தனமாக ஓட விம்
றார்கள் , அவர்கள் பல நம் பிக்ைககைள ைவத்க்றார்கள் ,
தங் கள் எர்காலத்ற்காக அகம் விம் றார்கள் , மற் ம் பல
ஆடம் பரமான ேகாரிக்ைககைளம் ெகாண்க்றார்கள் . அவர்
கள் எப் ேபாம் மாம் சத்ைதப் பற்ேய ந்க்றார்கள் , மாம் சத்
ற்காகத் ட் டறார்கள் , ேதவைன விவாப் பதற்கான வ
ையத் ேதவல் அவர்கக் அக்கைற இப் பல் ைல. அவர்
கைடய இதயங் கள் சாத்தானால் பக்கப் பட் ள் ளன, அவர்
கள் ேதவன் ¡ள் ள பயபக்ைய இழந் விட் டார்கள் , அவர்கள்
சாத் த ான் ¡ அளக்  ¡ப் பற்  க்ெகாண் க்  றார்க ள் .
ஆனால் மஷன் ேதவனால் ஷ்க்கப் பட் டவன் . இவ் வா,
மஷன் சாட் ைய இழந் விட் டான், அதாவ ேதவனின் ம
ைமைய இழந் விட் டான் . மஷலத்ைத ெஜயங் ெகாள் வதன்
ேநாக்கம் ேதவன் ¡தான மஷனின் பயபக்யின் மைமைய
¡ட்ெடப் பதாம் . இைத இவ் வாம் ெசால் லலாம் : விதத்ைதப்
பின் ெதாடராதவர்கள் பலர் உள் ளனர்; விதத்ைதப் பின்ெதாட
ம் லர் இந்தா ம் , அவர்கள் எண்ணிக்ைகயில் ஒ லேர.
ஜனங் கள் தங் கள் எர்காலத்ல் ஆர்வமாக உள் ளனர், அதனால்
விதத்ல் எந்தக் கவனம் ெச த்வல் ைல. லர் ேதவக்
எராகக் கலகம் ெசய்றார்கள் , எர்க
் றார்கள் , அவைடய 
க்ப் பின் னால் அவைர நியாயந் ¥ர்க்றார்கள் , சத்யத்ைதக்
கைடப் பிப் பல் ைல. இந் த ஜனங் கள் இப் ேபா றக் கணிக்
கப் பறார்கள் ; இப் ேபாைதக் , இந் த கலகக் மாரர்கக்
எம் ெசய் யப் படப் ேபாவல் ைல, ஆனால் எர்காலத்ல் நீ
இளில் வாழ் வாய் , அவாய் , பற்கைளக் கத் க்ெகாள் வாய் .
நீ ெவளிச்ச த்ல் வித்க் ம் ேபா அதன் விைலமப் பற் ற
தன்ைமைய நீ உணர்வல் ைல, ஆனால் நீ இள் ©ழ் ந்த இரவில்
வித்க்ம் ேபா அந்த விைலமப் பற்ற தன் ைமைய நீ உண
வாய் , அப் ேபா நீ வந் வாய் . நீ இப் ேபா நன் றாக இப் ப
தாய் உணர்றாய் , ஆனால் நீ வந் ம் நாள் வம் . அந்த நாள்
வம் ேபா, இள் இறங்  ெவளிச்சம் எங் ேகம் இல் லாதேபா,
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கம் தாமதமாக வத்தப் பவாய் . இன் ைறய ரிையைய நீ
இன்ம் ரிந்  ெகாள் ளாததால் தான், இப் ேபா உனக் இக்
ம் இந்த ேநரத்ைத நீ மக்கத் தவறாய் .  பிரபஞ் சத்ன்
ரிையம் ெதாடங் யடன், இன் நான் ெசால் ம் அைனத்
ம் நிைறேவயம் , பலர் தைலையப் பித் , ேவதைனயால்
கண்ணீர ் ந் அவார்கள் . அவ் வா ெசய் ம் ேபா, அவர்கள்
அெகாண்ம் பற்கைளக் கத்க்ெகாண்ம் இளில் விந்
விட் ப் பார்கள் அல் லவா? உண்ைமயிேலேய விதத்ைதப்
பின்ெதாடர்ந்  பரிரணமாக்க ப் பட் ட அைனவம் பயன் பத்
தப் படலாம் , அேத ேநரத்ல் பயன்பத்த தயற்ற கலகக் மா
ரர்கள் அைனவம் இளில் விவார்கள் . அவர்கள் பரித்த ஆவி
யின் ரிையைய இழந் விவார்கள் , எைதம் ரிந் ெகாள் ள
ம் இயலா ேபாய் விம் . இவ் வா அவர்கள் தண்டைனயில்
¤ழ் கக்கப் பட் , ன்த்தப் பவார்கள் . ரிையயின் இந்தக்
கட் டத்ல் நீ நன்  தயாராக இந்தால் , உன் விதத்ல் நீ வளர்ந்
ந்தால் , நீ பயன் பத்த தைடயவனாக இப் பாய் . நீ தயா
ராகாமல் இந்தால் , அத்தக் கட் டக் ரிையக் நீ வரவைழக்
கப் பட் டா ம் , நீ பயன் பத்  வற்  த் தயற் ற வனாக இப்
பாய் —இந் த க் கட் டத்  ல் நீ தயாராக இக் க விம் பினா ம்
உனக் மற் ெறா வாய் ப்  ைடக் க ா. ேதவன் றப் பட்  ச்
ெசன்ப் பார்; இப் ேபா உனக் ன் இக்ம் வாய் ப்ைபக்
கண்பிக்க உன்னால் எங்  ெசல் லம் ? ேதவனால் தனிப்
பட் ட ைறயில் வழங் கப் பம் பயிற்  ையப் ெபற உன் னால்
எங்  ெசல் ல ம் ? அதற்ள் , ேதவன் தனிப் பட் ட ைறயில்
ேபசேவா அல் ல ரல் ெகாக்கேவா மாட் டார்; உன் னால் ெசய்ய
ந்தெதல் லாம் இன்  ேபசப் பம் விஷயங் கைளப் பப் ப 
மட்ேம ஆம் —அப் பயானால் ரிதல் எவ் வா எளிதாக வம் ?
இன்ைறய விதத்ைத விட எர்காலத்ல் இக்ம் விதம் எவ்
வா றப் பாக இக்ம் ? அந்தச் சமயத்ல் , நீ அெகாண்ேட
பற் கைளக் கத்  க்ெகாண் ஒ நைடபிணமாய் த் யரப் பட
மாட் டாயா? உனக் இப் ேபா ஆர்வாதங் கள் வழங் கப் பன்
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றன, ஆனால் அவற் ைற எவ் வா அபவிப் ப  என்  உனக்
ெதரியவில் ைல; நீ ஆர்வ ாதத்  டன் விக்றாய் , ஆனா ம் நீ
அைத அயாமல் இக்றாய் . நீ கஷ்டப் படத்தான் ேபாறாய்
என்பைத இ நி´பிக்ற! இன் , லர் எர்க்றார்கள் , லர்
கலகம் ெசய் றார்கள் , லர் இைதம் அைதம் ெசய் றார்கள் ,
நான் அைத ெவமேன றக் கணிக்  ேறன் , ஆனால் நீ என் ன
ெசய் யவிக்  றாய் என்  எனக்  த் ெதரியா என்  மட் ம்
நிைனத்ட ேவண்டாம் . உன் சாராம் சம் எனக்ப் ரியாததா?
எனக் எராக ஏன் ெதாடர்ந்  ேமாக்ெகாண்க்றாய் ? உன்
ெசாந்த நலக்காக விதத்ைதம் ஆர்வாதங் கைளம் பின் ெதா
டர நீ ேதவைன விவாப் பல் ைலயா? நீ விவாப் ப  உன்
ெசாந்த ேநாக்கத்ற்காக இல் ைலயா? தற்ேபாைதய தணத்ல் ,
நான் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையையப் ேபவதன் ¤லம் மட் ேம
ெசய்  ெகாண்க்ேறன், இந்த ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய 
க் வந்த ம் , உன  ெதளிவாகத் ெதரிம் . அைத நான்
உனக் ெவளிப் பைடயாகச் ெசால் ல ேவண்மா?
இன்ைறய நாளின் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயான மஷ
னின்  என் ன என் பைதத் ெதளிபத் ம் ேநாக்ல் உள்
ள. இன்ைறய ஆக் ைனத்¥ ர்ப் ம் நியாயத்¥ ர்ப் ம் கைடக்
காலத்ன் ெபரிய ெவள் ைள ங் காசனத்ற்  ன் பான நியா
யத்¥ர்ப் என் ஏன் ெசால் லப் பட் க்ற? நீ இைதக் காண
வில் ைலயா? ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய ஏன் இக் கட் டமாக
இக்ற? இ ஒவ் ெவா வைகயான மஷம் எந்த வைக
யான ைவ சந்ப் பார்கள் என்பைத ெவளிப் பைடயாக ெவளிப்
பத்  வதாக இல் ைலயா? ஆக்  ைனத் ¥ ர்ப்  மற்  ம் நியாயத்
¥ர்ப்பின் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் ேபா, அவர்களின் உண்
ைமயான வண் ணங் கைளக் காட் டம் , பின் னர் அவர்க ளின்
வைகக் ஏற் ப வைகப் பத்தம் அைனவைரம் அமப் ப
தாக இல் ைலயா? இ மஷலத்ைத ெஜயங் ெகாள் ற என் 
ெசால் வைத விட, ஒவ் ெவா வைகயினக் ம் என்ன மாரி
யான  இக்ம் என் பைத இ காட் ற என்  ெசால்
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வ நல் ல. இ ஜனங் களின் பாவங் கைள நியாயந்¥ர்ப்ப  மற்
ம் பல் ேவ வைகயானவர்கைள ெவளிப் பத்வ ஆயவற்
ைறப் பற்யதாம் , இதன் ¤லம் அவர்கள் ¥யவர்களா அல் ல
நீ ள் ளவர்களா என் பைதத் ¥ர்ம ானிப் பதாம் . ெஜயங் ெகாள்
ம் ரிையக்ப் பிற, நன் ைமக் ெவம அளிக்ம் மற்ம்
¥ைமையத் தண்க்ம் ரிைய வற. ைமயாகக் ழ் ப்
பந்தவர்கள் —அதாவ ைமயாக ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டவர்
கள் —ேதவனின் ரிையைய  பிரபஞ் சத்ற் ம் பரப் வதற்
கான அத்தக் கட் டத்ல் ைவக்கப் பவார்கள் ; ெஜயங் ெகாள் ளப்
படாதவர்கள் இளில் ைவக்கப் பவார்கள் , ேபரைவச் சந்ப்
பார்கள் . இவ் வா மஷன் வைகயின் ப வைகப் பத்தப் ப
வான், ¥யவர்கள் ¥ைமடன் வாக இப் பார்கள் , அவர்கள்
¡ ¡ண் ம் ©ரியனின் ெவளிச்ச ம் படா, நீ மான் கள் நன்
ைமடன் வாக இப் பார்கள் , ெவளிச்சத்ைதப் ெபற் ெவளிச்
சத்ேலேய என்ெறன்ம் வித்ப் பார்கள் . சகலத்ற்ம் 
ெநங் விட் ட; மஷனின்  அவன கண்கக் ெதளி
வாகக் காட் ட ப் பற, ேம ம் சகலம் அவற் ன் வைகக்
ஏற் ப வைகப் பத் த ப் பம் . அப் பயானால் , ஒவ் ெவாவம்
வைகப் பத்தப் பவதன் ேவதைனயிந்  ஜனங் கள் எவ் வா
தப் பிக்க ம் ? சகல விஷயங் கக்ம்  ெநங் ம் ேபா
மஷனின் ஒவ் ெவா வைகயினரின் ெவவ் ேவ  கள்
ெவளிப் பம் , ேம ம் இ  பிரபஞ் சத்ைதம் ெஜயங் ெகாள்
ம் ரிையயின் ேபா ெசய் ய ப் பற (ெஜயங் ெகாள் த
ன் அைனத் ரிையகம் உட் பட. தற்ேபாைதய ரிையயில்
இந்  ெதாடங் ற). சகல மஷரின் ைவம் ெவளிப்
பத்வ நியாயத்¥ர்ப்பின் இக்ைகக் ன் பாக, ஆக்ைனத்
¥ர்ப்பின் ேபாம் , கைடக் காலத்ைத ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய
யின் ேபாம் ெசய்யப் பற. ஜனங் கைள வைகக் ஏற்ப வைகப்
பத்வ என்ப ஜனங் கைள அவர்களின் உண்ைமயான வைக
கக் த் ப் பி அ ப் வ  இல் ைல, ஏெனன் றால் ஷ்
க்கப் பட் ட காலத்ல் மஷன் ஷ்க்கப் பட் டேபா, ஒேர
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மாரியான மஷர்கள் மட் ேம இந்தார்கள் , அவர்களிைடேய
ஆண் மற்ம் ெபண் என் ற ஒேர பிரி தான் இந்த . பல வைக
யான ஜனங் கள் இக் கவில் ைல. பல ஆயிரம் ஆண்கால ர்
ேகட் க்ப் பிறதான், பல் ேவ வைக மஷர்கள் உவாயி
க்றார்கள் , லர் இந்த பிசாகளின் ராஜ் யத்ன் ம் , லர்
¥ய பிசாகளின் ராஜ் யத் ம் , லர் சர்வவல் லவைடய ராஜ்
யத்  ன் ழ் வித ைறையத் ெதாடர்ப வர்களாகம் உவா
யிக்றார்கள் . இவ் வாறாக மட் ேம இனங் கள் பப் பயாக
ஜனங் களிைடேய உவான் றன, இதனால் மட் ேம மஷனின்
ெபரிய ம் பத்ற் ள் ஜனங் கள் இனங் களாகப் பிரிக்கப் ப
றார்கள் . ஜனங் கள் அைனவம் ெவவ் ேவ “பிதாக்கைள” ெகாண்
க்றார்கள் ; எல் ேலாம் ற்  ம் சர்வவல் லவரின் ஆக்
கத்ன் ழ் இக்றார்கள் என் பதாக இப் பல் ைல, ஏெனன்
றால் மஷன் கம் கலகக் க ாரன் . நீ யான நியாயத் ¥ ர்ப் 
ஒவ் ெவா வைகயான மஷனின் உண்ைமயான யத்ைதம்
ெவளிப் பத்  ற, எைதம் மைறப் பல் ைல. எல் ேலாம்
தங் கள் உண்ைமயான கத்ைத ெவளிச்சத்ல் காட் றார்கள் .
இந்தக் கட் டத்ல் , மஷன் இனிம் அவன் ன் பிந்தைதப்
ேபால் ைல, அவைடய ¤தாைதயரின் ர்வ சாயல் நீ ண்ட
காலத்ற்  ன்ேப மைறந் விட் ட , ஏெனன் றால் ஆதாம் மற்
ம் ஏவாளின் எண்ணற்ற சந்தயினர் நீ ண்ட காலமாகச் சாத்தா
னால் ைகப் பற் ற ப் பட் க் றார்கள் , ¡ண்ம் ஒேபாம் பர
ேலாகச் ©ரியைன அய மாட் டார்கள் , ஏெனன் றால் ஜனங் கள்
எல் லா விதமான சாத்தானின் விஷத்னால் நிரப் பப் பட் க்
றார்கள் . இதனால் , ஜனங் கக் ெபாத் த மான ேபாய் ேசம்
இடங் கள் இக்ன்றன. ேம ம் , அவர்களின் மாபட் ட விஷங்
களின் அப் பைடயில் தான் அைவ வைகக் ஏற் ப வைகப் ப
த் த ப் பன் றன, அதாவ அவர்கள் இன்  எந் த அளவிற் 
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் க்  றார்க ள் என் பதன் அப் பைடயில்
அவர்கள் வரிைசப் பத்தப் பன்றனர். மஷனின்  என்
ப  உலகத் ைத ஷ் த் த ந்  ன் ¥ர்ம ானிக் க ப் பட் ட
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ஒன் அல் ல. ஏெனன் றால் , ஆயில் , ஒேர ஒ இனம் மட் ேம
இந்த, அவர்கள் ட் டாக “மஷலம்” என்  அைழக்கப் பட்
டனர், மஷன் தல் சாத்தானால் ர்ெகட் ப் ேபாகவில் ைல,
ஜனங் கள் அைனவம் இள் ©ழப் படாமல் ேதவனின் ெவளிச்
சத்  ல் வித்  ந் த ார்கள் . ஆனால் மஷன் சாத் த ானால் ர்
ெகட் ட பிறேக, எல் லா வைகயான மற்ம் அைனத்  வைகயான
ஜனங் கம் ெயங் ம் பரவியிக்  றார்க ள் —ம் பத்  
ந்  வந் த அைனத்  வைகயான ஜனங் கம் ட் டாக “ம
ஷலம் ” என் ெபயரிடப் பட் ட ஆண்கம் ெபண்கம் ஆன
வர்கள் . அவர்கள் அைனவம் அவர்களின் ¤தாைதயர்களால்
அவர்களின் பழைமயான ¤தாைதயர்களிடந் விலச் ெசல் ல
வவத்தனர்—இந்த மஷலத்ல் ஆண், ெபண் ஆேயார்
அடங் வர் (அதாவ ஆயிேல ஆதாம் ஏவாம் அவர்களின்
பழைமயான ¤தாைதயர்கள் ஆவர்) . அந் த ேநரத்ல் , யில்
வாழ் ந்தவர்களில் இஸ்ரேவலர் மட் ேம ேயேகாவாவால் வந
டத்தப் பட் டனர்.  இஸ்ரேவந்ம் (உண்ைமயான ம் ப
லத்ந்  என்  அர்த்தம் ) ேதான்ய பல் ேவ வைகயான
ஜனங் கள் பின்னர் ேயேகாவாவின் வகாட் டைல இழந்தனர். இந்த
ஆரம் பகால ஜனங் கள் , மஷ உலன் விஷயங் கைள ைம
யாக அயாதவர்கள் , பின் னர் தங் கள் ¤தாைதயர்கடன் ேசர்ந்
அவர்கள் ய பிரேதசங் களில் வித்க்கச் ெசன் றனர், அ
இன்வைர ெதாடர்ற. இவ் வா அவர்கள் ேயேகாவாவிட
ந்  எவ் வா விலச் ெசன் றார்கள் என் பைதம் , எல் லா வித
மான இவான பிசாகள் மற்ம் ெபால் லாத ஆவிகளால் அவர்
கள் இன்வைர எவ் வா ர்ெகட்  ப் ேபாயிக்ன்றனர் என் ப
ைதம் அவர்கள் அயாமல் இக் றார்கள் . இப் ேபா வைர
ஆழமாக ர்ெகட்  விஷத்ைத பயவர்கள் —¡ட் கப் படேவ 
யாதவர்கள் —தங் கள் ¤தாைதயர்கடன் ெசல் வைதத் தவிர ேவ
வயில் ைல. அவர்கைளச் ர்ெகட்ப் ேபாகைவத்த இவான பிசா
கள் தான் அந் த ¤தாைதயர்கள் . இயில் இரட் க்க ப் படக்
யவர்கள் மஷலத்ன் ெபாத்தமான இடத்ற்ப் ேபாய் ச ்
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ேசவார்கள் , அதாவ இரட் க்கப் பட் ட மற் ம் ெஜயங் ெகாண்
டவர்கக் ஒக்கப் பட் ட க் ேபாய்ச ் ேசவார்கள் . இரட்
க்கப் படக்ய அைனவைரம் இரட் க்க சகலம் ெசய் யப்
பம் —ஆனால் உணர்ச
் யற்ற மற்ம் ணப் பத்த யாதவர்
கக், அவர்களின் ஒேர ேதர் அவர்களின் ¤தாைதயர்கைளப்
பின்ெதாடர்ந்  ஆக்ைனத்¥ர்ப் என் ம் பாதாளக் க்ள்
ெசல் வதாம் . உன  ஆயிலேய ன் க்கப் பட் ட, இப்
ேபாதான் ெவளிப் பத்தப் பட் ள் ள என்  மட் ம் நிைனக்க
ேவண் டாம் . நீ அவ் வா நிைனத் த ால் , மஷலத்  ன் ட்
°ப் பின் ேபா, தனியாக சாத்தாைடய இனம் உவாக்கப் ப
டவில் ைல என் பைத நீ மறந் விட் டாயா? ஆதாம் மற் ம் ஏவா
ளால் ஆன ஒேர ஒ மஷலம் மட் ேம ஷ்க்கப் பட் ட 
(அதாவ ஆ ªம் ெபண்ªம் மட் ேம ஷ்க்கப் பட் டனர்)
என்பைத நீ மறந் விட் டாயா? ஆரம் பத்ல் நீ சாத்தானின் சந்
தயாக இந்  ந் த ால் , ேயேகாவா மஷைன ஷ் த் த
ேபா, அவர் ஒ சாத்த ானின் ைவத் தம ஷ் ப் பில்
ேசர்த்தார் என் அர்த்தமாகாதா? அவர் அப் ப ஏதாவ ெசய் 
க்க மா? அவர் தம சாட் யத்ற்காக மஷைன ஷ்
த் த ார்; அவர் தம மைமக் க ாக மஷைன ஷ் த் த ார்.
அவைர ேவண்ெமன் ேற எர்ப்பதற்காக அவர் ஏன் சாத்தானின்
வம் சாவளிைய ேவண்ெமன் ேற ஷ் த்  க் க ேவண்ம் ?
ேயேகாவா எப் ப அப் ப ஒ காரியத்ைதச் ெசய் க்க 
ம் ? அவர் அவ் வா ெசய் ந்தால் , அவர் ஒ நீ ள் ள ேதவன்
என் யார் வார்கள் ? உங் களில் லர் இயில் சாத்தாடன்
ெசல் வீரக
் ள் என் நான் இப் ேபா ம் ேபா, அ நீ ஆயில்
இந்ேத சாத்தாடன் இந் தாய் என் அர்த்தமல் ல; மாறாக,
ேதவன் உன்ைன இரட் க்க யற்த்ந்தா ம் , நீ அந்த இரட்
ப் ைபப் ெபறத் தவம் வைகயில் நீ கம் தாழ் ந்  ப் ேபாய்
விட் டாய் என் அர்த்தம் . உன் ைனச் சாத்தாடன் வைகப் பத்
வைதத் தவிர ேவ வயில் ைல. இதற் க் காரணம் நீ இரட்
ப் பிற்  அப் பாற் ப ட் டவனாவிட் ட ாய் என் பதான், மாறாக,
677

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ேதவன் உனக் அநீ யானவர் என்பதா ம் , உன் விைய ேவண்
ெமன்ேற சாத்தானின் உவகமாக நிர்ணயித்ததா ம் , பின்னர்
உன்ைனச் சாத்தாடன் வைகப் பத், ேவண்ெமன் ேற உன் ைன
யரப் படைவக்க விம் றார் என் பதால் அல் ல. அ ெஜயங்
ெகாள் தல் ரிையையக் த்த உள் ளார்ந்த சத்யம் அல் ல. நீ
அவ் வாறாக விவாத்தால் , உன் ரிதல் கம் ஒதைலப் பட்
சமானதாம் ! ெஜயங் ெகாள் தன் இக் கட் டம் ஜனங் கைள
இரட் ப் பதற் ம் , அவர்களின் கைள ெவளிப் பத் வதற்
ம் ெசய் யப் பவதாம் . இ நியாயத்¥ர்ப்பின் ¤லம் ஜனங் க
ளின் ர்ேகட் ைட ெவளிப் பத்  வம் , இதன் ¤லம் அவர்கள்
மனந்ம் வதற் ம் , எந்  வவதற் ம் , வைனம் மஷ
விதத்ன் சரியான பாைதையம் பின் ெதாடர ேவண்ம் என்
பமாம் . இ உணர்ச
் யற்ற மற்ம் மனச்ேசார்வைடந்த ஜனங்
களின் இதயங் கைள எப் வ ம் , நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ¤லம் ,
அவர்களின் உள் ளார்நத
் கலகத்ைதக் காட் வதற்ம் ஆம் . இப்
பி ம் , ஜனங் கள் இன்ம் மனந்  ம் ப யாவிட் டா ம் ,
மஷ விதத் ன் சரியான பாைதையப் பின் ெதாடர யா
விட் டா ம் , இந் த ச் ர்ேககைளத் க்  ப் ேபாட யாவிட்
டா ம் , அவர்கள் இரட் ப் பிற் அப் பாற்பட் டவர்கள் தான் . அவர்
கள் சாத் த ானால் விங் கப் பவார்க ள் . ேதவ ைடய ெஜயங்
ெகாள் தன் க்யத்  வம் இதான் : ஜனங் கைள இரட் ப்
பம் , அவர்களின் கைளக் காண்பிப் ப ம் தான் . நல் ல 
கள் , ேமாசமான கள் —இைவ அைனத் ம் ெஜயங் ெகாள்
ம் ரிையயால் ெவளிப் பன் றன. ஜனங் கள் இரட் க்கப் ப
வார்களா அல் ல சபிக்கப் பவார்களா என் ப அைனத் ம்
ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் ேபா ெவளிப் பம் .
சகலத்ைதம் ெஜயங் ெகாள் வதன் ¤லம் , அவற்ன் வைகக
ளின்ப வைகப் பத்தப் பவேத கைடக் காலம் ஆம் . ெஜயங்
ெகாள் வேத கைடக் காலத்  ன் ரிைய ஆம் ; ேவ  வார்த்
ைதகளில் வதானால் , ஒவ் ெவாவரின் பாவங் கைளம் நியா
யந் ¥ ர்ப் பேத கைடக் காலத்  ன் ரிைய ஆம் . இல் ைலெய
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னில் , ஜனங் கைள எவ் வா வைகப் பத் த ம் ? உங் களி
ைடேய ெசய் யப் பம் இந்த வைகப் பத்தல் ரிைய,  பிர
பஞ் சத் ம் நைடெபம் இேபான்ற ரிையயின் ெதாடக்கமா
ம் . இதற்ப் பிற, சகல ேதசங் கைள ேசர்நத
் சகல ஜனங் கம்
ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையக்  உட் பத் த ப் பவார்க ள் . இதன்
ெபாள் என்னெவன்றால் , ஷ்க்கப் பம் ஒவ் ெவாவம் ,
நியாயந்¥ர்கக
் ப் பட நியாயத்¥ர்ப்பின் இக்ைகக் ன் பாக சமர்ப்
பிக்க ப் பட் , அவரவர் வைகக் ஏற் ப வைகப் பத்த ப் பவார்
கள் . எந்தெவா நபம் எந்தெவா ெபாம் இந்த ஆக்ைனத்
¥ர்ப்ைபம் நியாயத்¥ர்ப்ைபம் அபவிப் பல் இந்  தப் ப
யா, எந் தெவா நபம் அல் ல ெபாம் வைகப் ப
த்தப் படாமல் விவல் ைல; ஒவ் ெவா மஷம் வைகப்
பத்தப் பவான், ஏெனன் றால் சகலத்ன் ம் ெநங்  வ
ற, வானத் ம் யி ம் உள் ள அைனத் ம் அதன் 
க் வந்விட் டன. மஷ வாழ் வின் கைடக் காலத்ல் இந்
மஷன் எவ் வா தப் பிக் க ம் ? ேம ம் , உங் கள் ழ் ப் ப
யாைம எவ் வள காலம் ெதாடர ம் ? உங் கள் கைடக்
காலம் வந் விட் டைத நீ ங் கள் உணரவில் ைலயா? ேதவைன
வணங் , அவர் ேதான் வதற்  ஏங் றவர்கள் ேதவனின் நீ 
ேதான்ம் நாைள எப் ப காணாமல் இக்க ம் ? நன் ைமக்
கான இ ெவமைய அவர்கள் எவ் வா ெபற யாேபா
ம் ? நீ நன்ைம ெசய் பவனா, அல் ல ¥ைம ெசய் பவனா? நீ நீ 
ள் ள நியாயத் ¥ ர்ப்ைப ஏற்  அதன்பின்னர் ழ் ப் பறவனா,
அல் ல நீ ள் ள நியாயத் ¥ ர்ப்ைப ஏற்  அதன் பின்னர் சபிக்
கப் பபவனா? நீ ெவளிச்சத்ல் நியாயத்¥ர்ப்பின் இக்ைகக்
ன்பாக விக்றவனா, அல் ல இக் மத்யில் பாதாளத்
ல் வக்றவனா? உன்  ெவமகளில் ஒன் றா, அல் ல
தண்டைனகளில் ஒன் றா என் பைத கத் ெதளிவாக அந்தவன்
நீ மட் ேம அல் லவா? ேதவன் நீ ள் ளவர் என் பைத கத் ெதளி
வாக அந்தவம் , க ஆழமாகப் ரிந் ெகாள் பவம் நீ மட்
ேம அல் லவா? ஆகேவ உன் நடத்ைதம் இதயம் எப் பப்
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பட் டைவ? இன் நான் உன் ைன ெஜயங் ெகாள் ம் ேபா, உன
நடத்ைத நல் லதா அல் ல ¥யதா என்பைத நான் ெசால் ல ேவண்
மா? நீ எனக் க ாக எவ் வள விட் க்ெகாத்  க்  றாய் ? நீ
என் ைன எவ் வள ஆழமாக வணங் றாய் ? நீ என் னிடம் எப்
ப நடந் ெகாள் றாய் என் ப உனக் ெதளிவாகத் ெதரியாதா?
நீ இ யில் சந்  க்  ம் ைவ மற் ற வைர விட நீ நன் றாக
அந் ெகாள் ள ேவண்ம் ! ெமய்யாகேவ, நான் உனக்ச் ெசால்
ேறன் : நான் மஷலத்ைத மட்  ேம ஷ் த்ேதன் , நான்
உன்ைன ஷ்த்ேதன் , ஆனால் நான் உங் கைள சாத்தானிடம்
ஒப் பைடக்கவில் ைல; நான் ேவண்ெமன் ேற உங் கைள என் ைன
எர்த்க் கலகம் ெசய்யேவா அல் ல என் ைன எர்கக
் ேவா ெசய்
யவில் ைல, அதன்¤லம் என்னால் நீ ங் கள் தண்க்கப் பட ேவண்
ம் என் ம் நான் நிைனக்கவில் ைல. இந்த ேபரகள் மற் ம்
ன்பங் கள் அைனத் ம் உங் கள் இதயங் கள் கம் கனமா
கம் , உங் கள் நடத்ைத கம் இவானதாகம் இப் பதால்
தான் அல் லவா? ஆகேவ, நீ ங் கள் சந்  க் ம்  உங் களால்
¥ர்மானிக்கப் பட் ட  தான் இல் ைலயா? உங் கள்  எப் ப
இக்ம் என்பைத மற்றவர்கைள விட உங் கக், உங் கள் இ
தயத்ற்  ெதரிமல் லவா? நான் ஜனங் கைள ெஜயங் ெகாள் வ
தற்கான காரணம் , அவர்கைள ெவளிப் பத்வம் , உனக் இரட்
ப் ைபக் ெகாப் ப ம் தான் . இ உன் ைன ¥ைம ெசய் யச் ெசய்
வதல் ல, அல் ல ேவண்ெமன் ேற உன்ைன அவின் நரகத்ல்
நடக்க ைவப் ப ம் அல் ல. ேநரம் வம் ேபா, உன் ெபம் ன்
பங் கள் , உன் அைக மற்ம் பற்கைளக் கப் ப—இைவ அைனத்
ம் உன் பாவங் களால் ஏற்பட் டதாக இக்காதா? ஆகேவ, உன
ெசாந்த நன்ைம அல் ல உன ெசாந்த ¥ைமதான் உன றந்த
நியாயத்¥ர்ப் அல் லவா? உன்  என் னவாக இக்ம் என்
பதற் இேவ றந்த சான்  அல் லவா?
இன் , னாவில் ேதவனால் ேதர்நெ
் தக் க ப் பட் ட ஜனங் க
ளில் அவர்களின் கலகத்தனமான மனநிைலைய ெவளிப் பத்த
ம் , அவர்களின் அைனத்  அங் கங் கைளம் ெவளிப் பத்த
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ம் நான் ரிைய ெசய் ேறன், ேம ம் நான் ெசால் ல ேவண்ய
அைனத்ைதம் ெசால் வதற்கான ©ழைல இ வழங் ற. பின்
னர்,  பிரபஞ் சத்ைதம் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் அத்த
கட் டத்ைத நான் ேமற் ெகாள் ம் ேபா,  பிரபஞ் சத்  ம்
உள் ள அைனவரின் அநீ ையம் நியாயந்¥ர்ப்பதற்  நான் உங்
கள நியாயத்¥ர்ப்ைபப் பயன்பத் ேவன், ஏெனன் றால் நீ ங் கள்
தான் மஷரிைடேய இக் ம் கலகக் க ாரர்களின் பிரநிக
ளாக இக்  ³ர்க ள் . ன் ேனச்ெசல் ல யாதவர்க ள் ெவ 
மேன ஜடப் ெபாட் களாகம் , ஊயம் ெசய் ம் ெபாள் களா
கம் மாவர், அேதசமயம் ன்ேனறக்யவர்கள் பயன் பத்
தப் பவார்க ள் . ன் ேனச்ெசல் ல யாதவர்க ள் ஜடப் ெபா
ட் களாக மட் ேம ெசயல் பவார்கள் என்  நான் ஏன் ெசால்
ேறன்? ஏெனன்றால் , என தற்ேபாைதய வார்தை
் தகள் மற் ம்
ரிையகள் அைனத் ம் உங் கள் பின் னணிையக் ைவக்ன்
றன, ேம ம் நீ ங் கள் மஷலம் அைனத் ம் கலகக்காரர்க
ளின் பிரநிகளாகம் , அவர்களின் மாரிகளாகம் மாவிட்
§ர்கள் . பின்னர், உங் கைள ெஜயங் ெகாண்ட வார்த்ைதகைள ெவளி
நாகக் எத்  ச் ெசன் , அங் ள் ள ஜனங் கைள ெஜயங்
ெகாள் ள அவற் ைறப் பயன் பத் ேவன் , ஆனால் நீ அவற் ைறப்
ெபற்க்க மாட் டாய் . அ உன்ைன ஒ ஜடப் ெபாளாக்காதா?
மஷலம் வன் ர்ெகட் ட மனநிைல, மஷனின் கல
கத் த னமான ெசயல் கள் , மஷனின் அங் கமான உவங் கள்
மற்ம் கங் கள் —இைவ அைனத் ம் இன் உங் கைள ெஜயங்
ெகாள் ள பயன்பத்  ம் வார்தை
் தகளில் ப ெசய் ய ப் பட் ள்
ளன. ஒவ் ெவா ேதசத்ன் ஜனங் கைளம் ஒவ் ெவா பிரிவின்
ஜனங் கைளம் ெஜயங் ெகாள் ள நான் இந்த வார்த்ைதகைளப் பயன்
பத் ேவன் , ஏெனன் றால் நீ ங் கள் தான் ஆவைகையச் ேசர்ந்த
ன் ேனாகளாக இக் ³ர்கள் . இப் பிம் , நான் உங் கைள
ேவண்ெமன்ேற ைகவிடவில் ைல; நீ உன் யற்யில் றப் பாக
ெசயல் படத் தவவிட் டால் , நீ ணப் பத்த யாதவன் என
நி´பிக்கப் பட் டால் , நீ ெவமேன ஒ ஊயப் ெபாளாகம்
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ஜடப் ெபாளாகம் இக்க மாட் டாயா? சாத்தானின் ட் டங் க
ளின் அப் பைடயில் என ஞானம் பயன் பத்தப் பற என் 
நான் ஒ ைற ெசான்ேனன். நான் ஏன் அப் பச் ெசான் ேனன் ?
நான் இப் ேபா ெசால் ம் மற்  ம் ெசய்  ம் விஷயங் கக் ப்
பின்னால் உள் ள உண்ைம அவல் லவா? உன் னால் ன் ேனற
யாவிட் டால் , நீ பரிரணமாக்கப் படாவிட் டால் , அதற்ப் ப
லாக தண்க்கப் பட் டால் , நீ ஒ ஜடப் ெபாளாக மாட் டாயா?
உன காலத்ல் நீ நன் யரப் பட் ப் பாய் , ஆனால் நீ இன்
ம் எம் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல; விதத்ைதப் பற்ய எல்
லாவற் ைறம் நீ அந் க்கவில் ைல. நீ ட் க்கப் பட்  நியா
யந்¥ர்ப்பளிக்கப் பட் ந்தா ம் , நீ ம் மாறவில் ைல, உனக்
ள் ஆழமாக நீ விதத்ைதப் ெபற்க்கவில் ைல. உன் ரிைய
ையச் ேசாக்க ேநரம் வம் ேபா, நீ ெநப்  ேபான் ற கைம
யான ேசாதைனைய மற்  ம் இன்ம் ெபரிய உபத்  ரவத்ைத
அ பவிப் பாய் . இந் த ெநப்  உன்ைன சாம் பலாக மாற்  ம் .
விதத்ைத ெகாண்க்காத ஒவனாக, தனக்ள் தள ய
தங் கம் ட இல் லாத ஒவனாக, பைழய ர்ெகட் ட மனநிைல
டன் க்க்ெகாண்ட ஒவனாக, ஒ ஜடப் ெபாளாக இப்
பல் நல் ல ேவைலையக் ட ெசய்ய யாத ஒவனாக இக்
ம் உன்ைன எப் ப அகற் ற ாமல் இக் கம் ? ஒ ைபசா
விற்  க்  ட மப் பில் லாத, வைனக் ெகாண்க் க ாத ஒவ
னால் ெஜயங் ெகாள் தல் ரிையக் என்ன பிரேயாஜனம் ? அந்த
ேநரம் வம் ேபா, ேநாவா மற்ம் ேசாேதான் நாட் கைள விட
உன நாட் கள் கனமாக இக்  ம் ! உன பிரார்த் த ைனகள்
உனக் எந்த நன் ைமம் ெசய் யா. இரட் ப் பின் ரிைய ஏற்க
னேவ ந்  விட் டதால் , பின் னர் ம் பி வந்  தாக உன்
னால் எப் ப மனந்  ம் ப ம் ? இரட் ப் பின் அைனத் 
ரிையகம் ந்த ம் , அதற் ேமல் எம் இக்கா; ¥ய
வர்கைளத் தண்க்ம் ரிையயின் ஆரம் பம் மட் ேம இக்ம் .
நீ எர்க்றாய் , நீ கலகம் ெசய் றாய் , நீ ¥யைவ என்  அந்த
காரியங் கைளச் ெசய்றாய். நீ கைமயான தண்டைனயின் இலக்
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இல் ைலயா? இைத இன்  உனக்காக உச்சரிக்ேறன் . நீ அைதக்
ேகட் க ேவண்டாம் என் ெசய் தால் , பின் னர் உனக் ேபர
 ேநம் ேபா, அப் ேபா நீ வத்தப் பட ஆரம் பித்  விவா
க்கத் ெதாடங் னால் அ தாமதமானதாக இக்காதா? இன் 
நீ மனந்ம் ப உனக் ஒ வாய் ப்ைப நான் தேறன், ஆனால்
நீ அவ் வா ெசய் ய விம் பவில் ைல. நீ எவ் வள ேநரம் காத்
க்க விம் றாய் ? ஆக்ைனத்¥ர்பிற்கான நாள் வைரயிலா?
உன கடந்த கால ¡றல் கைள நான் இன்  நிைனவில் ெகாள் வ
ல் ைல; நான் உன் ைன ¡ண்ம் ¡ண்ம் மன் னிக்ேறன் , உன
எர்ம ைறயான பக் க த்  ந்  வில, உன ேநர்ம ைறயான
பக் க த்ைத மட்  ேம பார்க்  ேறன், ஏெனன் றால் என தற் ேபா
ைதய வார்தை
் தகம் ரிையகம் உன் ைன இரட்  ப் பதற் க ா
கேவ உள் ளன, ேம ம் எனக் உன்¡ எந்தவித ¥யேநாக்கம்
இல் ைல. ஆனா ம் நீ பிரேவக்க மக்றாய்; ெகட் டல் இந்
உன்னால் நல் லைதச் ெசால் ல யா, ேம ம் உனக் தையைய
எவ் வா ரிந் ெகாள் வ என்ம் ெதரியவில் ைல. அத்தைகய
வர்கள் ெவமேன தண்டைன மற் ம் நீ யான தண்டைனயின்
வைகக்காகக் காத்க்கவில் ைலயா?
ேமாேச கன்மைலைய அத்தேபா, அவன விவாசத்
னால் ேயேகாவா அளிய தண்ணீர ் ெவளிேய பாய் நே
் தாற் .
தாவீ ேயேகாவாவாய என்ைனப் கழ் ந்  பாடைல இைசத்
தேபா—அவன விவாசத்னால் —அவன இதயம் சந்ேதா
ஷத் னால் நிரம் பிற்  . ேயா, மைலகைள நிரப் பின அவன
கால் நைடகைளம் மற் ம் ெசால் லப் படாத அள ஏராளமான
ெசல் வங் கைளம் இழந்தேபா, மற் ம் அவன உடைல எரி
ற ெகாப் ளங் கள் ¤யேபா, அ அவைடய விவாசத்
ன் நித்தமாக இந்த . ேயேகாவாவாய என் ரைல அவன்
ேகட் க ந்  மற் ம் என மைமையக் காணந்தேபா,
அ அவன விவாசத்ன் நித்தமாக இந்த . ேப தன
விவாசத்ன் நித்த மாகேவ இேய ஸ் ைவப் பின் பற் ற
ந்த . அவன விவாசத்னித்தமாகேவ, எனக்காக அவன்
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 ைவயில் அைறயப் படம் மைமயான சாட்  யம் தரம்
ந்த . ேயாவான் தன விவாசத்ன் நித்தமாகேவ ம
ஷமாரனின் மைமயான உவத்ைதக் கண்டான் . கைட நாட்
களின் தரிசனத்ைத அவன் கண்டேபா, அவைடய விவா
சத்னாேலேய அ அகமாயிற். றஜா ஜனங் கைளச் ேசர்நத
்
வர்கள் என் அைழக்கப் பறவர்களில் ரளானவர்கள் தங் கள்
விவாசத்ன் நித்தமாகேவ என் ெவளிப் பாட் ைடப் ெபற்றனர்,
மற் ம் மனிதக் மத்யில் என் ஊயத்ைதச் ெசய் வதற்காக
நான் மாம் சத்  ல் ம் ப வந்  க்  ேறன் என் பைத அவர்கள்
அயவந் ப் பதற் க ான காரணம் , அவர்கள் விவாசம் தான்.
என் கைமயான வார்தை
் தகளால் பாக் க ப் பட்  ம் இன் ம்
அவற்  னால் ஆ த க் க் ெகாண்வரப் பட்  அவற்  னால்
இரட் க்கப் பட் க்க ேவண்யவர்கள் —அவர்கள் தங் களின் வி
வாசத்ன் காரணமாக இைதச் ெசய் யாக்றார்களா? ஜனங்
கள் தங் கள் விவாசத்னால் நிைறய ெபற் க்றார்கள் , அ
எப் ேபாம் ஓர் ஆர்வ ாதம் அல் ல. தாவீ உணர்ந் த மழ் ச்
ையம் இன் பத்ைதம் அவர்கள் ெபறாமக்கலாம் , அல் ல
ேமாேச ெசய் தைதப் ேபால ேயேகாவாவால் தண்ணீர ் வழங் கப்
பட் க் க லாம் . உதாரணமாக, ேயாவின் விவாசத்  னால்
அவன் ேயேகாவாவால் ஆர்வக்கப் பட் டான் , ஆனால் அவம்
ேபரைவச் சந்த்தான். நீ ஆர்வக்கப் பட் டா ம் அல் ல ேபர
ைவ அபவித்தா ம் , இரண்ம் ஆர்வக்கப் பட் ட நிகழ் 
கள் தான். விவாசம் இல் லாமல் , இத்தைகய ெஜயங் ெகாள் ம்
ரிையைய உன்னால் ெபற யா, ேம ம் இன்  உன் கண்
கக் ன்பாக காண்பிக்கப் பம் ேயேகாவாவின் ரிையகைள
உன்னால் காண இயலா. உன் னால் பார்கக
் ம் இயலா, ெபற
ம் இயலா. இந் த த் ன் பங் கள் , இந் த ப் ேபரகள் மற்  ம்
அைனத் நியாயத்¥ர்ப்கள் —இைவ உனக் ஏற்படவில் ைல என்
றால் , உன்னால் இன் ேயேகாவாவின் ரிையகைளக் காண
மா? இன் , விவாசேம உன் ைன ெஜயங் ெகாள் ள அம
க்ற, ேம ம் அ ெஜயங் ெகாள் ளப் பவ ேயேகாவாவின்
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ஒவ் ெவா ரிையையம் விவாக்க அமக்ற. விவா
சத்  னால் தான் நீ இத் தைகய ஆக்  ைனத் ¥ ர்ப்ைபம் நியாயத்
¥ர்ப்ைபம் ெபறாய் . இந்த ஆக்ைனத்¥ர்ப் மற் ம் நியா
யத் ¥ ர்ப் பின் ¤லம் , நீ ெஜயங் ெகாள் ளப் பட்  பரிரணமைட
றாய் . இன் நீ ெபம் ஆக்ைனத்¥ ர்ப் ம் நியாயத்¥ ர்ப் ம்
இல் லாமல் , உன விவாசம் வீண ாவிம் , ஏெனன் றால் நீ
ேதவைன அய மாட் டாய் ; நீ அவைர எவ் வள விவாத்தா
ம் , உன் விவாசம் நிைலத்க் ம் , ஆனால் அ உண்ைம
யில் ெவற் ெவளிப் பாடாகத்தான் இக்ம் . இந்த ெஜயங் ெகாள்
வதன் ரிையைய நீ ெபற் ற பின் னேர, உன் ைன ைமயாக
ழ் ப் பயச் ெசய் ம் ரிையைய, உன் விவாசம் உண்ைமயா
கம் , நம் பகமானதாகம் மாம் , ேம ம் உன இதயம்
ேதவைன ேநாக்த் ம் ம் . “விவாசம்” என் ற இந்த வார்தை
் த
யின் காரணமாக நீ ந் த நியாயத் ¥ ர்ப்ைபம் சாபத்ைதம்
அபவித்தா ம் , நீ உண்ைமயான விவாசத்ைதக் ெகாண்க்
றாய் , ேம ம் நீ சத்  யமான, கம் உண்ைமயான, கம்
அைமயான விஷயத்ைதப் ெபறாய் . ஏெனன்றால் , நியாயத்
¥ர்ப் பின் ேபாக் ல் மட்  ேம ேதவனின் ஷ் ப் கள் இ
யாக ேபாய் ேசம் இடத்ைத நீ காண்றாய் ; இந்த நியாயத்¥ர்ப்
பில் தான் ஷ்கர் ேநக்கப் பட ேவண்ம் என் பைத நீ காண்
றாய் ; இத்தைகய ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயில் தான் நீ ேதவ
னின் கரத்ைதக் காண்றாய் ; இந் த ெஜயத்ல் தான் நீ மஷ
விதத்ைத ைமயாக ரிந்  ெகாள் றாய் ; இந்த ெஜயத்ல்
தான் நீ மஷ விதத்ன் சரியான பாைதையப் ெபற் , “ம
ஷன் ” என் பதன் உண்ைமயான அர்தத
் த்ைதப் ரிந் ெகாள் றாய்;
இந்த ெஜயத்ல் மட் ேம நீ சர்வவல் லவரின் ேநர்ைமயான மன
நிைலையம் அவைடய அழகான, மைமயான கத்ைதம்
காண்றாய் ; இந் த ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயில் தான் நீ ம
ஷனின் ேதாற்றத்ைதப் பற் அந் ெகாண், மஷலத்ன்
“அயாத வரலாற்ைற” ரிந் ெகாள் றாய் ; இந்த ெஜயத்ல் தான்
நீ மஷலத்  ன் ¤தாைதயர்க ைளம் மஷலத்  ன் ர்
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ேகட் ன் ேதாற்றத்ைதம் ரிந்  ெகாள் றாய் ; இந்த ெஜயத்ல்
தான் நீ மழ் ச்ையம் ஆ தைலம் ெபறாய் , அத்  டன்
வில் லாத ட்ைச, ஒக்கம் மற்ம் ஷ்கரிடந் அவர்
ஷ் த் த மஷலத்  ற்  கந் ெகாள் தல் வார்தை
் தக
ைளப் ெபறாய் ; இந்த ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயில் தான் நீ
ஆர்வாதங் கைளப் ெபறாய் , அேத ேபால் மஷனால் ஏற்ப
டக்  ய ேபரகைளம் ெப றாய் … . இ உன ய
விவாசத்ன் காரணமாகத்தான் அல் லவா? இவற் ைறப் ெபற் ற
பிற உன விவாசம் வளரவில் ைலயா? நீ கப் ெபரிய அள
விற்  ப் ெபறவில் ைலயா? நீ ேதவனின் வார்தை
் தையக் ேகட் 
க் றாய் , ேதவனின் ஞானத்ைதம் கண்க் றாய் என் ப
மட் மல் லாமல் , அவைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டத்ைத
ம் நீ தனிப் பட் ட ைறயில் அபவித்க்றாய் . உனக் வி
வாசம் இல் ைலெயன் றால் , நீ இந்த வைகயான ஆக்ைனத்¥ர்ப்
ைபேயா அல் ல இந்த வைகயான நியாயத்¥ர்ப்ைபேயா அப
வித்க்க மாட் டாய் என் ட நீ றலாம் . ஆனால் விவாசம்
இல் லாமல் , நீ இந்த வைகயான ஆக்ைனத்¥ர்ப்ைபேயா அல் ல
சர்வவல் லவரிடந்  இந்த வைகயான கவனிப் ைபேயா ெபற
யா என் ப  மட் மல் லாமல் , ஷ் கைரச் சந்  க்  ம்
வாய் ப் ைபம் நீ என் ெறன் ம் இழக் க ேநரிம் என் பைத நீ
அந் ெகாள் ள ேவண்ம் . நீ மஷலத்ன் ேதாற்றத்ைத ஒ
ேபாம் அய மாட் டாய் , மஷ விதத்ன் க்யத் வத்ைத
ஒேபாம் ரிந் ெகாள் ள மாட் டாய். உன் சரீரம் மரித்ப் ேபாய்,
உன ஆத் மா றப் பட் டா ம் , ஷ்கரின் எல் லா ரிைய
கைளம் நீ ரிந்  ெகாள் ள மாட் டாய் , ேம ம் ஷ்கர் ம
ஷலத்ைத ஷ்த்தபின் யில் இவ் வள ெபரிய ரிைய
கைளச் ெசய் தார் என்பைதம் நீ அய மாட் டாய் . அவர் ஷ்
த்த இந்த மஷலத்ன் உப் பினராக, நீ அயாமேல இவ்
வாறாக இளில் விந்  , நித்ய தண்டைனைய அபவிக் க
விம் றாயா? இன்ைறய ஆக் ைனத்¥ ர்ப்  மற்  ம் நியாயத்
¥ர்ப்பிந்  நீ உன் ைன விலக்க் ெகாண்டால் , நீ எைதத்தான்
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சந்  ப் பாய் ? தற் ேபாைதய நியாயத் ¥ ர்ப் பிந்  நீ விலய
டன், இந்த கனமான விதத்ந்  உன் னால் தப் பிக்க 
ம் என் நிைனக் றாயா? நீ “இந் த இடத்ைத” விட்  ெவளி
ேயனால் , நீ சந்ப் ப  வந்த யரம் அல் ல பிசாசால்
ெசய் யப் பட் ட ெகாµரமான ஷ்பிரேயாகம் என் ப உண்ைமயா
விடாதா? உன்னால் ¥ர்க்கயாத பகல் மற் ம் இரகைளச்
சந்க்க மா? இந்த நியாயத்¥ர்ப்பிந்  நீ தப் பித்ததால் ,
எர்கால த்ரவைதகைள நீ என் ெறன் ம் தவிர்கக
் லாம் என் 
நிைனக்றாயா? உன பாைதயின் க்ேக என் ன வம் ? அ
உண்ைமயிேலேய நீ நம் ம் ஷாங் க் ர ி-லாவாக இக்ேமா? நீ
இப் ேபா ெசய் வ  ேபால யதார்தத
் த்ந்  தப் பிச்ெசல் வதன்
¤லம் எர்கால நித்ய ஆக்ைனத்¥ர்ப்பிந்  தப் பிக்க 
ம் என் நீ நிைனக்றாயா? இன் ைறய நாக்ப் பிற, இந்த
வைகயான வாய் ப்ைபம் இந்த வைகயான ஆர்வாதத்ைதம்
¡ண்ம் உன்னால் கண்பிக்க மா? உனக்ப் ேபர
ேநம் ேபா உன்னால் அவற்ைறக் கண்பிக்க மா? ம
ஷலம் ெமாத் த ம் ஓய் ெவக் க ச் ெசல் ம் ேபா உன் னால்
அவற் ைறக் கண்பிக்க மா? உன தற்ேபாைதய மழ் ச்
யான விதம் , உன இணக் க மான ய ம் பம் —
அைவ உன எர்காலத்ல் ேபாய் சே
் சம் நித்ய இடத்ற் 
மாற் ற ாக இக் க மா? நீ உண்ைமயான விவாசத்ைதக்
ெகாண்ந் த ால் , உன விவாசத்ன் காரணமாக நீ ெபம
ளவில் ெபற் ற ால் , அப் ேபா அவற் ைறெயல் லாம் ஷ் க் க ப்
பட் ட வனான நீ ெபற ேவண்ம் , ேம ம் அவற் ைற நீ ஆரம்
பத்ேலேய ெபற்க்க ேவண்ம் . அத்தைகய ெஜயத்ைத விட
உன விவாசத்ற் ம் விதத்ற் ம் ேவ எம் பயனளிக்
கா.
இன், ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டவர்களிடம் ேதவன் என் ன ேகட்
றார், பரிரணமானவர்க ள் உடனான அவைடய அ ª
ைற என் ன, நீ தற் ேபா எல் பிரேவக்க ேவண்ம் என் ப
னவற்ைற நீ ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . உனக்த் ேதைவப் பம்
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ல விஷயங் கைள நீ ெகாஞ் சம் மட் ேம ரிந் ெகாள் ள ேவண்
ம் . ல இரகய வார்தை
் தகைள நீ ஆராய் ந்  பார்க்க ேவண்
யல் ைல; அைவ விதத்  ற்  ப் ெபரி ம் உதவியாக இக்
கா, அவற் ைற நீ ெவமேன விைரவாகப் பார்த்த ால் மட்  ம்
ேபாம் . ஆதாம் மற்ம் ஏவாளின் மைறெபாள் ேபான் ற மைற
ெபாட் கள் பற் நீ பக்கலாம் : ஆதாம் ஏவாம் அப் ேபா
என்ன ெசய் தார்கள் , இன் ேதவன் என்ன ரிைய ெசய் ய விம்
றார் ேபான் றவற்ைற பற் நீ பக்கலாம் . மஷைன ெஜயங்
ெகாள் வ ம் , பரிரணமாக்வ ம் , ஆதாம் ஏவாம் ன்
னர் எப் ப இந் த னேரா அப் பேய மஷைனம் இக் க
ைவக் க ேதவன் விம் றார் என் பைத நீ ரிந்  ெகாள் ள
ேவண்ம் . உன இதயத்ல் , ேதவனின் தரத்ைத நிைற ெசய்ய
அைடய ேவண்ய பரிரணத்ன் அளைவப் பற் உனக் நன் 
ெதரிந்க்க ேவண்ம் , பின் னர் நீ அைத அைடய யற்க்க
ேவண்ம் . இ உன நைடைறடன் ெதாடர்ைடய, இ
நீ ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய ஒன் . இந்த விஷயங் கைளப் பற்
ய ேதவனின் வார்தை
் தகளின் ப பிரேவக் க உனக்  இ 
ேபாம் . “மனிதலம் இன்  இக்ம் இடத்ைத அைடய பல் லா
யிரக்கணக்கான ஆண்கால வரலாற் ைறக் கடந் ள் ள,” என் 
நீ பக் ம் ேபா, உனக் ஆர்வ ம் யாற, அதனால் நீ
சேகாதர சேகாதரிகடன் இைணந் ஒ பைலக் கண்பிக்க
யற்க்றாய் . “மஷலத்ன் வளர்ச
் ஆறாயிரம் ஆண்க
க் பின்ேனாக் ெசல் ற என்  ேதவன் றார், இல்
ைலயா? அப் பயானால் பல் லாயிரக்கணக்கான ஆண்கள் என் 
ஏன் றப் பற?” இந்தக் ேகள் விக் விைட காªவ என் ன
பயைனத் தம் ? ேதவன் பல் லாயிரக் கணக் க ான ஆண்களாக
உைழத்  வறாரா அல் ல ± ல் யன் ஆண் களாக
உைழத் வறாரா—இைதப் பற் நீ அவயம் ெதரிந்ெகாள் ள
ேவண்ம் என் அவர் விம் வாரா? ஒ ஷ் க் க ப் பட் ட
வனாக நீ இைதத் ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய ஒன்  அல் ல.
இந்த வைகயான ேபச்ைசச் க்கமாக பரிக்க நீ அமக்க
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ேவண்ம் , அைத ஒ தரிசனம் ேபால் ரிந்  ெகாள் ள யற்
க்காேத. இன் நீ எதள் பிரேவத் , எைதப் ரிந் ெகாள் ள
ேவண்ம் என்பைத அந் ெகாள் ள ேவண்ம் , பின் னர் அைதப்
பற் நீ உயாகப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . அப் ேபாதான்
நீ ெஜயங் ெகாள் ளப் பவாய் . ேமற்யவற் ைறப் பத்த பிற,
உனக் ள் ஓர் இயல் பான தாக் க ம் இக் க ேவண் ம் : ேதவன்
பதற்றத் டன் எரிந் க் ெகாண்க்றார், அவர் நம் ைம ெஜயங்
ெகாண் மைமையம் சாட் யத்ைதம் ெபற விம் றார்,
எனேவ நாம் அவடன் எவ் வா ஒத் ைழக்க ேவண்ம் ? அவ
ரால் ைமயாக ெஜயங் ெகாள் ளப் பட்  அவைடய சாட் 
யாக மாற நாம் என் ன ெசய் ய ேவண்ம் ? மைமையப் ெபற
ேதவக் நாம் என் ன ெசய் ய ேவண்ம் ? சாத்தானின் ஆக்கத்
ன் ழ் அல் லாமல் , ேதவனின் ஆக்கத்ன் ழ் விக்க நம் ைம
நாம் அமக் க நாம் என் ன ெசய் ய ேவண்ம் ? இைதத்த ான்
ஜனங் கள் ந் க்க ேவண்ம் . ேதவைடய ெஜயங் ெகாள் த
ன் க்யத் வம் த்  நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் ெதளிவாக
இக் க ேவண்ம் . அேவ உங் கள ெபாப் . இந் த த் ெதளி
ைவப் ெபற் ற பின்னேர உங் களால் பிரேவக் க ம் , இந் த
ரிையைய உங் களால் அய ம் , உங் களால் ற் ம் ழ் ப்
பய ம் . இல் ைலெயனில் , நீ ங் கள் ெமய்யான ழ் ப்பதைல
அைடய மாட் §ர்கள் .

ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையையக்  த்த
உள் ளார்ந்த சத்யம் (3)
எல் லாவற் ற்  ம் ேமலாக, ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின்
ேநாக் க ம் என்னெவன் றால் மஷனின் மாம் சம் இனி கலகம்
ெசய் யக்டா என்பதாம் ; அதாவ, மஷனின் மனம் ேதவ
ைனப் பற்  ய ய அைவப் ெபற ேவண் ம் , மஷனின்
இதயம் ேதவக் ைமயாகக் ழ் ப்பய ேவண்ம் , மற்ம்
மஷன் ேதவக் க ாக வாழ வாஞ் க் க ேவண்ம் . ஜனங் கள்
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தங் கள் மேனாபாவம் அல் ல மாம் சம் மாம் ேபா தாங் கள்
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டதாக எண்ªவல் ைல; மஷனின் ந்
தைன, மஷனின் உணர் மற் ம் மஷனின் அ மாம்
ேபா, அதாவ , உன  மனப் பாங் ம் மாம் ேபா—
இெதல் லாம் நீ ேதவனால் ெஜயங் ெகாள் ளப் பம் ேபா ஏற்பம் .
நீ ங் கள் ழ் ப் பய ¥ர்ம ானித் த ம் , ஒ ய மனநிைலையப்
பின் பற்றத் வங் யம் , ேதவனின் வார்தை
் தகள் மற்ம் ரிைய
களில் நீ ங் கள் இனி உங் கள் ெசாந் த க் கத்  க் கைளேயா ேநாக்
கங் கைளேயா ெகாண் வராதேபா, உங் கள் ¤ைள இயல் பாக
ந் க் ம் ேபா—அதாவ, நீ ங் கள்  இதயத்ேதா ேதவ
க்காக உங் கைளப் பயன்பத் ம் ேபா—நீ ங் கள் ைமயாக
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட நபராக இக்³ர்கள் . மதத்ல் , அேநகர்
தங் கள் விதங் கள் வம் ெபம் ன் பங் கைள அபவிக்
றார்கள் : அவர்கள் தங் கள் சரீரங் கைள அடக், தங் கள்  ைவ
ையச் மக்றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் மரணத்ன் விளிம் பில்
இக்ம் ேபாம் அவர்கள் ெதாடர்ந்  ன் பப் பறார்கள் , சத்
க்ெகாள் றார்கள் ! லர் தங் கள் மரித் ப் ேபான காைல ேநரத்
ல் இன்ம் உபவாசம் இக்றார்கள் . அவர்கள் வித்க்ம்
வைர அவர்கள் நல் ல உணைவப் க்காமந் , ஆைடகைள
அணியம் மத், ன் பப் பவல் மட் ேம கவனம் ெச த்
றார்கள் . அவர்களால் சரீரத்ைத அடக், மாம் சத்ைதக் ைகவிட
ற. ன்பங் கைளத் தாங் வதற்கான அவர்களின் மனநிைல
பாராட் டத் த க் க . ஆனால் அவர்களின் ந் தைன, அவர்களின்
கத்க்கள் , அவர்களின் மனப் பான்ைம மற்ம் நிச்சயமாக அவர்
களின் பைழய பாவம் ஆயைவ தளம் ைகயாளப் பட
வில் ைல. அவர்கள் தங் கைளப் பற்ய உண்ைமயான அைவக்
ெகாண்க்கவில் ைல. அவர்கள் தங் கள மனல் ெகாண்ள் ள
ேதவனின் மனநிைல உவமான பாரம் பரியமானதாக, ெதளி
வற்றதாக இக்ற. ேதவக்காகத் ன் பப் பவதற்கான அவர்
களின் ¥ர்மானம் அவர்களின் ைவராக்யத்ந் ம் , அவர்க
ளின் மனிதத்தன் ைம என் ம் நல் ல ணத்ந் ம் வற.
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அவர்கள் ேதவைன விவாத்தா ம் , அவர்கள் அவைரப் ரிந் 
ெகாள் ளேவா, அவைடய த்தத்ைத அந்ெகாள் ளேவா இல் ைல.
அவர்க ள் ெவ மேன ரிைய ெசய் , ேதவ க் க ாகக் கண்¤
த்தனமாக ன் பப் பறார்கள் . அவர்கள் விேவகத் க் எந்த
மப் ம் ெகாப் பல் ைல, அவர்களின் ஊயம் உண்ைமயில்
ேதவனின் த்தத்ைத நிைறேவற்வைத எவ் வா உப் பத் 
வ என் பல் ம் அக்கைற காட் டவில் ைல, ேம ம் ேதவனின்
அைவ எவ் வா அைடவ என் ப பற்ம் அவர்கள் அய
வில் ைல. அவர்கள் ஊயம் ெசய் ம் ேதவன் அவைடய இயல்
பான உவத்ல் இக்ம் உண்ைமயான ேதவன் அல் ல, ஆனால்
அவர்கள் ேகள் விப் பட் ட அல் ல ராணக்கைதகளில் வாத்த ,
அவர்கள் கற்பைன ெசய் த ேதவனாக இக்றார். பின் னர் அவர்
கள் தங் கள் வளமான கற் பைனகைளம் பக்ையம் ேதவக்
காகக் கஷ்டப் பவதற் ம் , ேதவன் ெசய் ய விம் ம் ேதவனின்
ரிையைய ேமற்ெகாள் வதற் ம் பயன் பத் றார்கள் . அவர்க
ளின் ஊயம் கம் ல் யமற் ற தாக இக்  ற, அதாவ 
நைடைறயில் அவர்களில் எவம் ேதவனின் த்தத்ற் ஏற்ப
உண்ைமயிேலேய ஊயம் ெசய் ய வல் ைல. அவர்கள் எவ்
வள மழ் ச
் டன் கஷ்டப் பட் டா ம் , ஊயம் பற்ய அவர்
களின் உண்ைமயான கண்ேணாட் டம் , ேதவன் என்  அவர்கள்
மனல் ெகாண்ள் ள உவம் மாறாமல் இக்ன் றன, ஏெனன்
றால் அவர்க ள் ேதவனின் நியாயத் ¥ ர்ப் , ட் ைச, த்  கரிப் 
மற்  ம் பரிரணத்ைத அ பவிக் க வில் ைல, ேம ம் சத்  யத்
ைதப் பயன்பத் யாம் அவர்கைள வநடத்தம் இல் ைல.
இரட் ச கராய இேயைவ அவர்கள் விவாத்த ா ம் , அவர்க
ளில் யாம் இரட் சகைரப் பார்தத
் ல் ைல. ராணக்கைத மற்ம்
ெசவிவயாக மட் ேம அவர்கள் அவைர அந்க்றார்கள் .
இதன் விைளவாக, ஒ ட்  மஷன் தன ெசாந் த த் தந்
ைதக் ஊயம் ெசய் வ  ேபால, கண்கைள ¤க்ெகாண் 
ேதாராயமாக ஊயம் ெசய் வைதப் ேபால இ இக்ற. அத்
தைகய ஊயத்தால் இயில் எைத அைடய ம் ? அைத
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யார் ஏற்க்ெகாள் வார்கள் ? ஆ தல் அந்தம் வைர, அவர்களின்
ஊயம் ஒேர மாரியாகேவ இக்ற; அவர்கள் மஷனால்
உவாக்கப் பட் ட பாடங் கைள மட் ேம ெபறார்கள் , ேம ம்
அவர்களின் ஊயமான அவர்களின் இயல் பான தன்ைம மற்ம்
அவர்களின் ெசாந் த விப் பங் களின் அப் பைடயில் மட்  ேம
இக்ற. இ என் ன ெவமையக் ெகாக்க ம் ? இேய
ைவக் கண்ட ேபக் ட, ேதவைடய த்த த்ன்ப
ஊயம் ெசய் வ  எப் ப என் ெதரியவில் ைல; அவன் தன
வயதான காலத்ல் மட் ேம இைத அந் ெகாண்டான் . இ
தள ட ைகயாளப் பவைத அல் ல கத்தரிக்கப் பவைத
அபவிக்காத, மற் ம் தங் கக் வகாட் ட யாம் இல் லாத
அந் த க் டர்கைளப் பற்  இ என் ன ற? உங் களில்
பலர் இன் ெசய் ம் ஊயம் இந்த டர்களின் ஊயத்ைத
ேபான்க் ற அல் லவா? நியாயத்¥ ர்ப்ைபப் ெபறாதவர்கள் ,
கத் த ரித் தல் மற்  ம் ைகயாதைல ெபறாதவர்கள் , மாறாதவர்
கள் —அவர்கள் அைனவம் அைரைறயாக ெஜயங் ெகாள் ளப் ப
டவில் ைலயா? அத் தைகயவர்களால் என் ன பயன் ? உன ந்
தைன, உன வித அ, மற்  ம் ேதவைனப் பற் ய உன
அ ஆயைவ ய மாற்றங் கைளக் காட் டவில் ைல என் றால் ,
நீ உண்ைமயிேலேய எைதம் ெபறவில் ைல என் றால் , நீ உன
ஊயத்ல் ப் பிடத்தக்க எைதம் அைடய மாட் டாய் ! ேதவ
னின் ரிைய பற்ய ஒ பார்ைவ மற் ம் ய அ இல் லா
மல் , நீ ெஜயங் ெகாள் ளப் படவில் ைல. ேதவைன பின்பற்  வதற்
கான உன வ பின்னர் ன்பப் பபவர்கைளப் ேபாலம் உப
வாசம் இப் பவர்கைள ேபாலம் இக்ம் : மப் பற்றதாக இக்
ம் ! ல் யமாக இ ஏெனன் றால் , அவர்கள் ெசய் வல் 
தள சாட்  யங் கள் தான் இக்  ன் றன, அதனாேலேய அவர்க
ளின் ஊயம் பயனற்ற என் நான் ெசால் ேறன் ! தங் கள் வி
யம் வ ம் யரத் ம் , ைறயில் ேநரத்ைதச் ெசலவி
றார்கள் ; அவர்கள் எப் ேபாம் சப் த்தன் ைமள் ளவர்கள் , அன்
பானவர்கள் , அவர்கள் எப் ேபாேம  ைவையச் மக் றார்
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கள் , அவர்கள் ஏளனம் ெசய் யப் பறார்கள் , உலகத்தால் நிராக
ரிக்கப் பறார்கள் , அவர்கள் ஒவ் ெவா கஷ்டத்ைதம் அப
விக்றார்கள் , அவர்கள் கைடவைர ழ் ப் பந்தா ம் , அவர்கள்
இன் ம் ெஜயங் ெகாள் ளப் படவில் ைல, ேம ம் அவர்களால் ெஜயங்
ெகாள் ளப் பவதற் க ான எந் த ச் சாட்  யம் அளிக் க யா.
அவர்கள் ந்த ன் பத்ைத அபவித்க்றார்கள் , ஆனால்
உள் க்  ள் அவர்க க்  ேதவைனத் ெதரியா. அவர்க ளின்
பைழய ந்தைன, பைழய கத் க்கள் , மத நைடைறகள் , ம
ஷனால் உவாக்க ப் பட் ட அ மற்  ம் மஷக் கத்  க்கள்
எம் ைகயாளப் படவில் ைல. அவர்கக்ள் ய அவிற்கான
தள ப்  ட இல் ைல. ேதவைனப் பற்ய அவர்களின்
தள அவில் ட உண்ைமேயா அல் ல ல் யேமா இப்
பல் ைல. அவர்கள் ேதவனின் த்தத்ைதத் தவறாக ரிந் ெகாண்
ள் ளனர். இதான் ேதவக் ஊயம் ெசய்வதா? கடந்த காலங்
களில் ேதவைனப் பற் ய உன அ எவாக இந் ந் த ா
ம் , அ இன்ம் அப் பேய இந்தால் , ேதவன் என் ன ெசய் தா
ம் அைதப் ெபாட் பத்தாமல் நீ ேதவன் பற்ய உன அைவ
உன் ெசாந்தக் கத் க்கள் மற் ம் ேயாசைனகளின் அப் பைட
யில் ரிந்  ெகாண்ந் த ால் , அதாவ நீ ேதவன் பற் ய ,
உண்ைமயான அைவக் ெகாண்க்கவில் ைல என் றால் , ேதவ
னின் உண்ைமயான உவத்ைதம் மனநிைலையம் நீ அயத்
தவனால் , ேதவைன பற்ய உன அ நிலப் பிரத்வ, ¤ட
நம் பிக் ைக ந் த ைனயால் வநடத் த ப் பட் , இன் ம் மஷ
னின் கற்பைன மற்ம் கத்க்கள் ¤லம் பிறந்தால் , நீ இன்ம்
ெஜயங் ெகாள் ளப் படவில் ைல என்  அர்த்தமாம் . நான் உன் னி
டம் இத்தைன வார்தை
் தகம் ெசால் வ நீ அந்  ெகாள் வதற்
காம் , இந்த அைவக் ெகாண்ப் ப  உன் ைன ய, சரியான
அக் இட்ச் ெசல் ம் ; அைவ நீ ய அைவப் ெபவதற்
ம் , பைழய கத் க்கைளம் , உன் னில் இக்ம் பைழய அ
ைவம் ஒப் பதற்மாம் . நீ உண்ைமயிேலேய என் வார்தை
் த
கைளப் த் ப் பனால் , உன அ கணிசமாக மாம் .
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ழ் ப் பம் இதயத்  டன் ேதவனின் வார்தை
் தகைள நீ த்
ப் பம் வைர, உன கண்ேணாட் டம் தைலழாக மாபம் .
நீ ¡ண்ம் ¡ண்ம் ட் ைசகைள ஏற்க்ெகாள் ம் வைர, உன
பைழய மனப் பான் ைம பப் பயாக மாபம் . உன பைழய
மனப் பான்ைம யவற்டன் ைமயாக மாற்றப் பம் வைர,
உன நைடைறம் அதற்ேகற்ப மாபம் . இவ் வாறாக, உன
ஊயம் ெபய ைறயில் இலக் ைக ேநாக்  ச் ெசல் ம் ,
ேம ம் ேதவனின் த்தத்ைதம் உன ஊயத்தால் நிைறேவற்ற
ம் . உன்னால் உன விதத்ைதம் , மஷ விதம் பற்
ய உன அைவம் , ேதவைன பற்ய உன பலவைக கத்
க்கைளம் மாற்ற ந்தால் , உன இயல் பான தன் ைம பப்
பயாக ைறம் . ேதவன் ஜனங் கைள ெஜயங் ெகாள் வதன் விைள
இதான், இதற் க் ைறவான எல் ைல. இேவ ஜனங்
களிைடேய ஏற் பம் மாற் றம் . ேதவன் ¡தான உன விவாசத்
ல் , உனக்த் ெதரிந்தெதல் லாம் உன உடைலத் தாழ் த், சத்
க்ெகாள் வ ம் , ன்பப் பவம் மட் ம் தான் , அ சரியா அல்
ல தவறா என் உனக்த் ெதரியா, ேம ம் அ யாைடய
ெபாட்  ெசய்யப் பற என்பம் உனக்த் ெதரியா, பிற
எப் ப அத்தைகய பயிற் மாற்றத்ற் வவக்ம் ?
நான் உங் களிடம் ேகட் ப  உங் கள் மாம் சத்ைத அைமத்த
னத்  ல் ைவத்  ப் பதற் ேகா அல் ல உங் கள் ¤ைள தன் னிச்
ைசயான எண்ணங் கைள ந்  ப் பைதத் தப் பதற் ேகா அல் ல
என் பைத நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் ங் கள் . இ ரிையயின் க்
ேகாேளா, இப் ேபா ெசய் ய ேவண்ய ரிையேயா அல் ல. இப்
ேபா, ேநர்மைறயான அம் சம் பற்ய அ உங் கக் இக்க
ேவண்ம் , இதன் ¤லம் நீ ங் கேள உங் கைள மாற்க் ெகாள் ள 
ம் . கம் அவயமான ெசயல் என்னெவன் றால் , நீ ங் கள் ேதவ
னின் வார்தை
் தகளால் உங் கைளச் த்தப் பத்க் ெகாள் ங் கள் ,
அதாவ தற்ேபாைதய சத்யத்ைதம் தரிசனத்ைதம் ெகாண்
உங் கைள ைமயாகச் த்தப் பத்க் ெகாண், அதன் பின் னர்
ன்ேனச் ெசன் அவற் ைற நைடைறப் பத்  ங் கள் . இ
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தான் உங் கள் ெபாப் பாம் . இைதவிட ெபரிய ெவளிச்சத்ைதத்
ேதடம் ெபறம் நான் உங் களிடம் ேகட் கவில் ைல. தற் ேபா,
அதற்கான வளர்ச
் உங் களிடம் இல் ைல. உங் களால் ந்தவைர
ேதவனின் வார்தை
் தகைளப் க்கம் பகம் மட் ேம நீ ங் கள்
ெசய் ய ேவண்ம் , இதான் உங் களிடந்  ேதைவப் பற.
நீ ங் கள் ேதவனின் ரிையையப் ரிந் ெகாண், உங் கள் பாவம் ,
உங் கள் சாராம் சம் மற்  ம் உங் கைடய பைழய விதத் ைத
அந்  ெகாள் ள ேவண் ம் . ப் பாக, நீ ங் கள் ஈபட் ட தவ
றான ட் டாள் தனமான கடந்தகால நைடைறகைளம் , ம
ஷச் ெசயல் கைளம் நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . மாத
லான, உங் கள் ந்தைனைய மாற்வதன் ¤லம் ெதாடங் க ேவண்
ம் . தல் , உங் கள் பைழய ந்தைனையப் யதாக மாற்ங்
கள் , உங் கள் ய ந்தைன உங் கள் வார்தை
் தகைளம் ெசயல்
கைளம் உங் கள் விதத்ைதம் நிர்வக்கட் ம் . இன்  உங் கள்
ஒவ் ெவாவரிடம் ேகட் கப் பவ இதான் . கண்¤த்தனமா
கப் பயிற் ெசய்ய ேவண்டாம் அல் ல கண்¤த்தனமாகப் பின்
பற் ற ேவண்டாம் . உங் கக் ஓர் அப் பைட மற்  ம் இலக்
இக்க ேவண்ம் . உங் கைள நீ ங் கேள ட் டாளாக்கா¥ர்கள் . நீ ங்
கள் எதற்காக ேதவைன விவாக்³ர்கள் , அந்  எைதப்
ெபற ேவண்ம் , ேம ம் இப் ேபா நீ ங் கள் எல் பிரேவக் க
ேவண்ம் என்பனவற் ைற நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் .
இைதெயல் லாம் நீ அந்  ெகாள் வ  கட் டாயமாம் .
தற்ேபா நீ ங் கள் பிரேவக்க ேவண்ய உங் கள் விதத்ைத
உயர்த் வம் , உங் கள் றைன உயர்த் வம் தான் . ேம ம் , உங்
கள் கடந்த காலத்ப் பைழய கண்ேணாட் டங் கைள மாற்ற ேவண்
ம் , உங் கள் ந் த ைனைய மாற் ற ேவண் ம் , ேம ம் உங் கள்
கத்க்கைளம் மாற்ற ேவண்ம் . உங் கள்  விதம் ப்
பிக் க ப் பட ேவண்ம் . ேதவனின் ெசயல் கைளப் பற்  ய உன
அ மாம் ேபா, ேதவன் ெசால் ம் எல் லாவற் ைறம் பற்
ய சத்யத்ைதக் த்தப் ய அைவப் ெபம் ேபா, உனக்
ள் உள் ள அ உயர்த்தப் பம் ேபா, உன விதத்ல் றப்
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பான ஒ ப் பம் ஏற் ப ம் . ஜனங் கள் இப் ேபா ெசய் ம்
மற் ம் ெசால் ம் சகல காரியங் கம் நைடைறக்ரியைவ.
இைவ ேகாட் பாகள் அல் ல, மாறாக இைவ ஜனங் களின் வி
தத்ற்த் ேதைவயானைவ, அைவ அவர்கள் ைவத்க்க ேவண்
ய காரியங் களாம் . ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் ேபா ஜனங்
களிைடேய ஏற் பம் மாற் றம் இதான், ஜனங் கள் அபவிக்க
ேவண்ய மாற்றம் இதான் , அவர்கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட
பின் ஏற்பம் விைளம் இதான். உன ந்தைனைய நீ மாற்,
ஒ ய மனப் பான் ைமையக் கைடப் பித்த , உன் கத் க
ைளம் ேநாக்கங் கைளம் , உன் கடந்தகால தர்க்கரீயான பத்
தகைளம் றந்தள் ளி, உனக்ள் ஆழமாக ேவ´ன் ய விஷ
யங் கைள நிராகரித், ேதவைன விவாப் பல் ய அைவப்
ெபம் ேபா, நீ அளிக்ம் சாட் யங் கள் உயர்தத
் ப் பம் , ேம ம்
நீ ம் உண்ைமயிேலேய ைமயாக மாயிப் பாய் . இைவ
அைனத்  ம் கம் நைடைறக் ரிய, கம் யதார்த்த மான
மற்  ம் க அப் பைடயான விஷயங் களாம் —இைவ கடந் த
காலங் களில் ஜனங் கள் ரிந் ெகாள் ள யாத விஷயங் களாக
ம் மற் ம் அவர்கள் ஈபட இயலாத விஷயங் களாகம் இந்
தன. அைவதாம் ஆவியானவரின் உண்ைமயான ரிைய. கடந்த
காலங் களில் நீ ேவதாகமத்ைத எவ் வா சரியாக ப் ரிந் ெகாண்
டாய் ? இன் இைத ஒப் பீட்க் உட் பத் , அப் ேபா நீ ரிந்
ெகாள் வாய் . கடந்த காலத்ல் நீ ேமாேச, ேப, பல் அல் ல
அந்த ேவதாகம அக்ைககள் மற்ம் கண்ேணாட் டங் கள் அைனத்
ைதம் மனதளவில் உயர்த
் , அவற்ைற ஒ பீடத்ல் ைவத்தாய் .
இப் ேபா, ேவதாகமத்ைத ஒ பீடத்ல் ைவக்ம் ப உன் னிடம்
ேகட் க ப் பட் டால் , நீ அைதச் ெசய் வ ாயா? மஷனால் எதப்
பட் ட பல பகள் ேவதாகமத்ல் உள் ளன என் பைதம் , ேதவ
ைடய ரிையயின் இரண் கட் டங் கைளப் பற்ய மஷனின்
பகள் தாம் ேவதாகமம் என் பைதம் நீ அவாய் . அ  ஒ
வரலாற்  ப் த் த கம் . இ த் த உன அ மாவிட் ட
என்ப இதன் அர்த்தமல் லவா? இன் மத்ேதவின் விேசஷத்
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ல் ெகாக்கப் பட் ள் ள இேயவின் வம் ச அட் டவைணையப்
பார்த்த ால் , நீ , “இேயவின் வம் ச அட் ட்வ ைணயா? ட் ட ாள் த
னமான! இ ேயாேசப் பின் வம் ச அட் டவைண, இேயவின்
வம் ச அட் டவைண அல் ல. இேயக்ம் ேயாேசப் க்ம் எந்த
உறம் இல் ைல,” என் வாய் . நீ இப் ேபா ேவதாகமத்ைதப்
பார்க் ம் ேபா, அைதப் பற்  ய உன அ ேவபட் டதாக
இக்ற, அதாவ உன கண்ேணாட் டம் மாவிட் ட, ேம ம்
பழங் கால மத அஞர்க ைளக் காட்  ம் உயர்ந் த அைவ நீ
அதற்க் ெகாண் வறாய். இந்த வம் ச அட் டவைணயில் ஏேத
ம் இப் பதாக யாராவ ெசான் னால் , நீ , “என் ன இக்ற?
விளக் ங் கள் . இேயம் ேயாேசப் ம் உறவினர்க ள் இல் ைல.
உனக் அ ெதரியாதா? இேயக் ஒ பரம் பைர இக் க
மா? இேயக் ¤தாைதயர்கள் எப் ப இக்க ம் ?
அவர் எவ் வா மஷனின் வத்ேதான் றலாக இக்க ம் ?
அவைடய மாம் சம் மரியாளிடந்  பிறந் த ; அவைடய
ஆவி ேதவனின் ஆவி, ஒ மஷனின் ஆவி அல் ல. இேய ேதவ
னின் ேநசமாரன், எனேவ அவக் ஒ வம் ச அட் டவைண
இக்க மா? யில் இந்தேபா அவர் மஷலத்ன்
உப் பினராக இக் கவில் ைல, எனேவ அவக் எப் ப ஒ
வம் ச அட் டவைண இக்க ம் ?” என்  பலளிப் பாய் . நீ
அந்த வம் ச அட் டவைணைய ஆராய் ந்  உள் ளார்நத
் சத்யத்ைதத்
ெதளிவாக விளக் ம் ேபா, நீ ரிந்  ெகாண்டைதப் பர்ந் 
ெகாள் ம் ேபா, அந்த நபர் வாயைடத்  நிற்பான் . லர் ேவதா
கமத்ைதக் ப் பிட்  உன் னிடம் , “இேயக் ஒ வம் ச அட்
டவைண இந் த . இன் ைறய நாக் க ான உன ேதவ க்
ஒ வம் ச அட் டவைண இக்றதா?” என் ேகட் பார்கள் . நீ உன்
அைவப் பற் அவர்களிடம் ெசால் வாய் , அ எல் லாவற்ைறக்
காட்  ம் கம் உண்ைமயானதாம் , ேம ம் , இவ் வாறாக,
உன அ ஒ விைளைவ அைடந்  க் ம் . உண்ைமயில் ,
இேயக் ேயாேசப் டன் எந்த உறம் இல் ைல, ஆபிரகாக்
ம் இல் ைல; அவன் ெவமேன இஸ்ரேவல் பிறந்தவன். ஆயி
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ம் , ேதவன் ஓர் இஸ்ரேவலேரா அல் ல இஸ்ரேவலரின் வத்
ேதான் றேலா அல் ல. இேய இஸ் ரேவல் பிறந்  ப் பதால் ,
ேதவன் இஸ்ரேவலரின் ேதவன் மட் ம் தான் என்  அர்தத
் மல் ல.
அவைடய ரிையயின் ெபாட்  மட்  ேம அவர் மாம் சமா
ம் ரிையையச் ெசய் தார். ேதவன் பிரபஞ் சம் வம் உள் ள
எல் லா ஷ்ப் கக்ம் ேதவன் . அவர் தல் இஸ்ரேவல்
தன ரிையயின் ஒ கட் டத்ைத ெவமேன ெசய் தார், அதன்
பிற அவர் றஜா ேதசங் களிைடேய ரிைய ெசய் யத் ெதாடங்
னார். ஆயிம் , ஜனங் கள் இேயைவ இஸ்ரேவலரின் ேதவனா
கக் கனார்கள் , ேம ம் அவைர இஸ்ரேவலர்களிடம் தாவீ
ன் சந்தயினரிடம் ைவத்தார்கள் . கைடக் காலத்ல் , றஜா
ேதசங் களிைடேய ேயேகாவாவின் நாமம் ெபரிதாக இக்  ம்
என்  ேவதாகமம் ற, அதாவ கைடக் காலத்ல் ேதவன்
றஜா ேதசங் களிைடேய ெசயல் பவார் என்  அர்தத
் ம் . ேதவன்
»ேதயாவில் மாம் சமானார் என் ப ேதவன் »தர்கைள மட் ேம
ேநக்றார் என் பைதக் க்கவில் ைல. ரிையக்த் ேதைவப் பட்
டதால் மட் ேம அ நடந்த ; ேதவன் இஸ்ரேவல் மட் ேம
(இஸ்ரேவலர் அவைடய ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங் கள் என்
பதால் ) மாம் சமாயிக்க ம் என் ம் அர்த்தமாகா. ேதவ
னால் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங் கள் றஜா ேதசங் களிைட
ேயம் காணப் படவில் ைலயா? இேய »ேதயாவில் ரிைய
த்த பிறதான் அந்தக் ரிைய றஜா ேதசங் கக்ம் விரி
வைடந்த . (இஸ்ரேவலர் இஸ்ரேவைலத் தவிர எல் லா ேதசங் க
ைளம் “றஜா ேதசங் கள் ” என்  அைழத்தனர்.) உண்ைமயில் ,
அந்தப் றஜா ேதசங் களி ம் ேதவனால் ேதர்நெ
் தக்கப் பட் ட
ஜனங் களால் இந்தனர்; அந்த ேநரத்ல் அங்  எந்த ரிையம்
ெசய்யப் படவில் ைல என்பதான் உண்ைம. இஸ்ரேவ க் ஜனங்
கள் அத்தைகய க்யத் வத்ைத அளிக்றார்கள் , ஏெனன் றால்
ரிையயின் தல் இரண் கட் டங் கம் இஸ்ரேவல் தான் நடந்
தன, அேத ேநரத்  ல் றஜா ேதசங் களில் எந் த க் ரிையம்
ெசய் யப் படவில் ைல. றஜா ேதசங் களிைடேய ரிையகள் இன்
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தான் ஆரம் பமான் றன, அதனால் தான் இைத ஏற் க்ெகாள் ள
ஜனங் கக் கம் கனமாக இக்ற. இைவ அைனத்ைத
ம் உன்னால் ெதளிவாகப் ரிந்  ெகாள் ள ந் த ால் , உன்
னால் அைதச் சரியாகப் ரிந் ெகாண் கத்ல் ெகாள் ள ந்
தால் , நீ இன்ைறய மற்ம் கடந்த காலத்ன் ேதவைனப் பற்ய
ல் யமான அைவப் ெபவாய் , ேம ம் இந்தப் ய அ,
வரலா வம் எல் லாப் னிதர்களிடம் இக்ம் ேதவ
னின் அைவ விட உனக் அகமாக இக் ம் . நீ இன் ைறய
ரிையைய அபவித்  , இன்  ேதவனின் தனிப் பட் ட வார்த்
ைதகைளக் ேகட் டா ம் , ேதவனின் ைமையப் பற்  எந் த
அம் ைடயா; உன நாட் டம் எப் ேபாம் இக்ம் பேய
இந் த , அ  யதாக மாற் ற ப் படாவிட் டால் ; ப் பாக நீ
இந்த ெஜயங் ெகாள் தன் அைனத் க் ரிையகைளம் அ
பவித்  ம் , இயில் உனக் ள் எந் த வித மாற் ற ம் காணப் ப
டாவிட் டால் , உன விவாசமான தங் கள் பையத் தணிக்ம்
ெராட் ைய மட் ேம ேதேவாரின் விவாசத்ைதப் ேபால இக்
காதா? அவ் வாறான நிைலயில் , ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய உன்
னில் எந் த விைளைவம் எட் டா. அப் ேபா நீ அகற் ற ப் பட
ேவண்யவர்களில் ஒவனாக இக்க மாட் டாயா?
ெஜயங் ெகாள் தன் அைனத்  ரிையகம் க்
வம் ேபா, ேதவன் இஸ்ரேவலரின் ேதவன் மட் மல் ல, எல் லா
ஷ்ப் கக்மான ேதவன் என் பைத நீ ங் கள் அைனவம்
ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய அவயம் . அவர் இஸ் ரேவலைர
மட் மல் ல, எல் லா மஷைரம் பைடத்தார். ேதவன் இஸ்ரேவ
லரின் ேதவன் மட்  ேம என் நீ னால் அல் ல இஸ் ரேவ
க் ெவளிேய எந்த ேதசத் ம் ேதவன் மாம் சமாவ சாத்
யல் ைல என் நீ னால் , நீ ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின்
ேபா எந் த அைவம் ெபறவில் ைல, ேம ம் ேதவன் உன
ேதவன் என்பைத நீ கச் ய வயில் ட ஒப் க் ெகாள் ள
வில் ைல என் அர்தத
் ம் ; ேதவன் இஸ்ரேவல் இந்  னாக்
ச் ெசன்றார் என்பைதம் , அவர் உன ேதவனாக இக்க கட்
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டாயப் பத்தப் பறார் என் மட் ேம நீ ரிந் ெகாறாய் . நீ
விஷயங் கைள இன் ம் இப் பத்தான் பார்க்றாய் எனில் , என்
ரிைய உன்னில் பயனற் றதாக இக்ற, நான் ெசான் ன ஒ
விஷயத்ைதக் ட நீ ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல. இயில் , நீ மத்
ேத ெசய்தைதப் ேபால எனக் இன் ெனா வம் ச அட்டவைணைய
எ, எனக்ப் ெபாத்தமான ¤தாைதயைரக் கண்பித் ,
என சரியான ன்ேனாையக் கண்பித்தால் , அதாவ ேதவன்
இரண் ைற மாம் சமாயதால் இரண் வம் ச அட் டவைணக
ைளக் ெகாண்க்றார் என் றால் —அ இந்த உலகத்ல் கப்
ெபரிய நைகக் ம் ெபாளாக இக் க ாதா? எனக் ஒ வம் ச
அட் டவைணையக் கண்டந் த இந் த “நல் ல எண்ணள் ள நப
ரான” நீ , ேதவைனப் பிரித்த ஒவனாக மாறவில் ைலயா? இந்
தப் பாவத்ன் ைமைய உன் னால் ஏற்க மா? இந்த ெஜயங்
ெகாள் தன் அைனத் ரிையகக்ப் பிறம் , ேதவன் எல் லா
ஷ்ப் கக்மான ேதவன்தான் என் நீ விவாக்கவில் ைல
என்றால் , ேதவன் இஸ்ரேவலரின் ேதவன் மட் ேமதான் என் நீ
இன்ம் நிைனத்தால் , நீ ேதவைன ெவளிப் பைடயாக எர்க
் ம்
ஒவனாக இக்கமாட் டாயா? இன்  உன் ைன ெஜயங் ெகாள் வதன்
ேநாக்கம் , ேதவன் உன ேதவன் என் ம் மற்றவர்களின் ேதவன்
என்ம் , க க்யமாக அவர் தம் ைம ேநக்ம் அைனவக்ம்
ேதவன் என்ம் , மற்ம் அைனத்  ஷ்ப் கக்ம் ேதவன்
என்ம் நீ ஒப் க் ெகாள் ள ேவண்ம் என் பதான் . அவர் இஸ்
ரேவலரின் ேதவன் , எப்  ஜனங் களின் ேதவன் . அவர் ஆங் 
ேலயர்களின் ேதவன் மற்  ம் அெமரிக் க ர்களின் ேதவன் . அவர்
ஆதாம் மற்  ம் ஏவாளின் ேதவன் மட்  மல் ல, அவர்கைடய
சந் த யினரின் ேதவ ம் ட. அவர் வானத்  ம் , யி ம்
உள் ள சகலத்  ற்  ம் ேதவன். எல் லா ம் பங் கம் , அவர்க ள்
இஸ்ரேவலராக இந்தா ம் , றஜாயராக இந்தா ம் , அைன
வம் ஒேர ேதவனின் ைககளில் இக்றார்கள் . அவர் »ேதயா
வில் பிறந் , இஸ்ரேவல் பல ஆயிரம் ஆண்கள் ரிைய ெசய்
த மட் மல் லாமல் , இன்  அவர் னாவில் இறங் றார், இங்
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தான் வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பம் ண் டக்ற. »ேத
யாவில் பிறந்ப் ப  அவைர »தர்களின் ராஜாவாக ஆக்ற
என்றால் , இன் உங் கள் அைனவக்ம் இைடேய இறங் வதால்
அவர் உங் கள் அைனவக்மான ேதவன் அல் லவா? அவர் இஸ்
ரேவலைர வநடத் »ேதயாவில் பிறந்தார், ேம ம் அவர் ஒ
றஜா ேதசத் ம் பிறந்தார். அவர் ெசய் த எல் லாக் ரிையக
ம் அவர் ஷ்த்த எல் லா மஷர்க்க்காகத்தான் இல் ைலயா?
அவர் இஸ்ரேவலைர ± மடங்  ேநக்றாரா, றஜாயாைர
ஆயிரம் மடங்  ெவக்றாரா? அ உங் கள் கத்  அல் லவா?
ேதவன் ஒேபாம் உங் கள் ேதவனாக இக்கவில் ைல என் ப
விஷயம் அல் ல, மாறாக நீ ங் கள் அவைர ஏற்க்ெகாள் ளவில் ைல
என் பதான் விஷயம் ; ேதவன் உங் கள் ேதவனாக இக்க விம்
பவில் ைல என்ப விஷயம் அல் ல, மாறாக நீ ங் கள் அவைர நிரா
கரிக்³ர்கள் என்பதான் விஷயம் . ஷ்க்கப் பட் டவர்களில்
யார் சர்வவல் லவரின் ைககக்ள் இல் ைல? இன் உங் கைள
ெஜயங் ெகாள் வல் , ேதவன் உங் கள் ேதவன் தாேன தவிர ேவ
யாமல் ல என்பைத நீ ங் கள் ஒப் க்ெகாள் வேத க்ேகாள் அல்
லவா? ேதவன் இஸ்ரேவலரின் ேதவன் மட் ேம என் பைத நீ ங் கள்
இன்ம் பராமரிக்³ர்கள் என்றால் , இஸ்ரேவல் உள் ள தாவீ
ன் வீ ேதவனின் பிறப் பின் ேதாற்றம் என் ம் , இஸ்ரேவைலத்
தவிர ேவ  எந் த த் ேதசம் ேதவைன “உற் ப த் ” ெசய் ய த் த
யற் ற ைவ என் ம் , எந் தெவா றஜாக் ம் பத்  னம்
ேயேகாவாவின் ரிையையத் தனிப் பட் ட ைறயில் ெபற 
யா என்ம் நீ ங் கள் இன் ம் பராமரிக்³ர்கள் என் றால் —நீ இப்
ேபாம் இவ் வா நிைனத்தால் , அ உன் ைனப் பிவாதக்கார
னாக மாற்றாதா? எப் ேபாம் இஸ்ரேவல் ¡ேத யாக இக்க
ேவண் டாம் . ேதவன் இன் உங் களிைடேய இக்  றார். நீ பர
ேலாகத்ைதேய பார்த் க் ெகாண்க்கக்டா. பரேலாகத்ல்
இக்ம் உன் ேதவக்காக வத்தப் பவைத நித் ! ேதவன்
உங் கள் மத்யில் வந் விட் டார், எனேவ அவர் எப் ப பரேலா
கத்ல் இக்க ம் ? நீ க நீ ண்ட காலமாக ேதவைன நம்
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பவில் ைல, ஆனா ம் நீ அவைரப் பற் நிைறய கத் க்கைளக்
ெகாண்க்றாய் , இஸ் ரேவலரின் ேதவன் தம பிரசன் னத்
தால் உனக் ைப அளிப் பார் என் நீ ஒ ெநா ட நிைனக்
கத் ணிவல் ைல. நீ ங் கள் எவ் வள இவாக இக்³ர்கள்
என் பைதக் கத்ல் ெகாண், ேதவன் தனிப் பட் ட ேதாற்றத்ல்
வவைத நீ ங் கள் எப் பக் காண்பீர ்கள் என்பைத நீ ங் கள் ந்க்கத்
ணிவல் ைல. ேதவன் எப் ப ஒ றஜா ேதசத்ல் தனிப் பட் ட
ைறயில் இறங் க ம் என் பைதப் பற்  நீ ங் கள் இவைர
நிைனத் த ல் ைல. அவர் னாய் மைலயிேலா அல் ல ஒவ
மைலயிேலா இறங்  இஸ்ரேவலக்த் ேதான் ற ேவண்ம் . ற
ஜாயார் (அதாவ  இஸ் ரேவ க்  ெவளிேய உள் ளவர்க ள் )
அைனவம் அவர் ெவக்ம் ெபாட்களாக இக்கவில் ைலயா?
அவர் எவ் வா அவர்களிைடேய தனிப் பட் ட ைறயில் ரிைய
ெசய் ய ம் ? இைவ அைனத் ம் நீ ங் கள் பல ஆண்களாக
உவாக் வந்த ஆழமாக ேவ´ன்ய கத் க்கள் . இன்  உங்
கைள ெஜயங் ெகாள் வதன் ேநாக்கம் உங் கைடய இந்தக் கத்
க்கைளச் ைதப் பதாம் . இவ் வா, னாய் மைலயிேலா அல்
ல ஒவ மைலயிேலா அல் ல, ஆனால் இதற் ன் அவர் வ
நடத்யிராத ஜனங் களாய உங் களிைடேய ேதவனின் தனிப் பட்
டத் ேதாற் ற த்ைத நீ ங் கள் காண்³ர்க ள் . ேதவன் இஸ் ரேவல்
தம ரிையயின் இரண் கட் டங் கைளச் ெசய் தபின் , அவர் எல்
லாவற் ைறம் ஷ்த்தார் என்ப உண்ைமதான் என் றா ம்
அவர் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாக மட் ேம இக்க விம் றார்,
றஜாயினரின் ேதவனாக இக்க விம் பவில் ைல என்  இஸ்
ரேவலம் எல் லா றஜாயம் ஒேர மாரியான கத்ைதக்
ெகாண்ந்தனர். இஸ்ரேவலர் பின் வவனவற் ைற நம் றார்
கள் : ேதவன் எங் கள் ேதவனாக மட்  ேம இக் க ம் , ற
ஜாயாரான உங் கள் ேதவனாக இக் க யா, ேம ம்
நீ ங் கள் ேயேகாவாைவ வணங் காததால் , எங் கள் ேதவனாய
ேயேகாவா உங் கைள ெவக்றார். அந்த »த ஜனங் கம் பின்
வவனவற் ைற நம் றார்கள் : கர்த்தராய இேய »த ஜனங் க
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ளாய எங் கள உவத்ைத அணிந்ெகாண்டார், அவர் »த ஜனங்
களின் அைடயாளத்ைதத் தாங் ய ேதவன் ஆறார். ேதவன் எங்
களிைடேய ரிைய ெசய்  றார். ேதவனின் உவம் எங் கள்
உவம் ஒத் த ைவ; எங் கள் உவம் ேதவ க் ெநக் க மாக
இக்ற. கர்த்தராய இேய »தர்களின் ராஜா; றஜாயார்
அத்தைகய ெபரிய இரட் ப் ைபப் ெபற தயற் றவர்கள் . கர்த்
தராய இேயதான் »தர்களான நமக் பாவநிவாரணப் ப. இஸ்
ரேவலர்கம் »த ஜனங் கம் இந்த இரண் கத் க்கைளம்
உவாக் ய ரிையயின் அந் த இரண் கட் ட ங் களின் அப்
பைடயில் தான். ேதவன் றஜாயினரின் ேதவன் என்பைத அ
மக் க ாமல் , அவர்க ள் ேதவைனத் தங் கள் ேதவன் என்  
அகந்ைத ெகாள் றார்கள் . இவ் வாறாக, ேதவன் றஜாயரின் இ
தயங் களில் ஒ ெவற்டமாப் ேபானார். ஏெனன் றால் , ேதவன்
றஜாயினரின் ேதவனாக இக்க விம் பவில் ைல என் ம் , அவர்
ேதர்நெ
் தத்த ஜனங் களான இஸ் ரேவலர்கைளம் »த ஜனங் க
ைளம் , ப் பாக அவைரப் பின்பற் ய ஷர்கைள மட் ேம
ேநக்றார் என்ம் எல் ேலாம் விவாத்தனர். ேயேகாவாம்
இேயம் ெசய் த ரிைய எல் லா மஷம் உயிர்வாழ் வதற்கா
கேவ என் உங் கக்த் ெதரியாதா? இஸ்ரேவ க் ெவளிேய
பிறந் த உங் கள் அைனவக்ம் ேதவன் தான் ேதவன் என்பைத
நீ இப் ேபா ஒப் க்ெகாள் றாயா? ேதவன் இன்  இங் ேக உங்
கள் மத்யில் இல் ைலயா? இ ஒ ெசாப் பனமாக இக்க 
யா, இல் ைலயா? இந்த யதார்தத
் த்ைத நீ ங் கள் ஏற்கவில் ைலயா?
நீ ங் கள் அைத நம் பேவா அல் ல அைதப் பற் ச் ந் க்கேவா
ணிவல் ைல. நீ ங் கள் அைத எப் பப் பார்த் த ா ம் , உங் கள்
நவில் ேதவன் இங் ேக இல் ைலயா? இந்த வார்தை
் தகைள நம் ப
நீ ங் கள் இன்ம் பயப் ப³ர்களா? இந்த நாளிந் , ெஜயங்
ெகாள் ளப் பட் ட அைனவம் மற்ம் ேதவனின் ஷர்களாக இக்க
விம் ம் அைனவம் ேதவனால் ேதர்நெ
் தக்கப் பட் டவர்கள் அல்
லவா? இன் பின்பற்  பவர்களாக இக் ம் நீ ங் கள் அைனவ
ம் , இஸ்ரேவ க் ெவளிேய இக்ம் ஜனங் களில் ேதர்நெ
் த
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க் க ப் பட் டவர்கள் இல் ைலயா? உங் கள் அந் தஸ்  இஸ் ரேவல
க் சமமானதல் லவா? இைவ அைனத்ைதம் நீ ங் கள் ரிந் 
ெகாள் ள ேவண்டாமா? உங் கைள ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின்
க்ேகாள் இவல் லவா? நீ ங் கள் ேதவைனக் காண ம்
என் பதால் , ஆயிந்  எர்காலம் வைர அவர் என் ெறன் ம்
உங் கள் ேதவனாக இப் பார். நீ ங் கள் அைனவம் அவைரப் பின்
பற் , அவைடய விவாயாக, ழ் ப் பத ள் ள வன் களாக
இக்ம் வைர அவர் உங் கைளக் ைகவிட மாட் டார்.
ஜனங் கள் ேதவைன எவ் வள ேநக்க விம் றார்கள் என்
பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , இன் வைர அவைரப் பின் பற் வ
ல் அவர்கள் ெபாவாகக் ழ் ப்பந் வன் றனர். இ வைர
அல் ல, ஆனால் ரிையயின் இந்தக் கட் டம் வைடம் ேபா,
அவர்கள் ைமயாக மனந்ம் வார்கள் . அப் ேபாதான் ஜனங்
கள் உண்ைமயிேலேய ெஜயங் ெகாள் ளப் பவார்கள் . இப் ேபா,
அவர்கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பம் ரிையயில் மட்  ேம இக் 
றார்கள் . ரிைய வைடம் தணத்ல் , அவர்கள் ற் 
மாக ெஜயங் ெகாள் ளப் பவார்கள் , ஆனால் இப் ேபா அப் ப
இல் ைல! அைனவம் நம் பினா ம் , அவர்கள் ைமயாக ெஜயங்
ெகாள் ளப் பட் டார்கள் என் அர்தத
் மல் ல. ஏெனன் றால் , தற்ேபா,
ஜனங் கள் வார்தை
் தகைள மட் ேம பார்த
் க்றார்கள் , உண்ைம
நிகழ் கைள அல் ல, அவர்க ள் எவ் வள ஆழமாக விவாத்
தா ம் அைவ நிச்ச யமற் ற ைவ. அதனால் தான் , அந் த க் கைட
உண்ைம நிகழ் வால் மட் ேம, வார்தை
் தகள் யதார்தத
் மான்றன,
ஜனங் கள் ைமயாக ெஜயங் ெகாள் ளப் பவார்கள் . இப் ேபா,
இந்த ஜனங் கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் க்றார்கள் , ஏெனன் றால்
அவர்கள் ன் ேகள் விப் படாத பல மைறெபாட்கைள அவர்கள்
ேகட் றார்கள் . ஆனால் அைவ ஒவ் ெவான் ன் உள் ேளம் , ேதவ
னின் ஒவ் ெவா வார்தை
் தம் உண்ைமயானதாக இப் பைதக்
காண அமக்ம் ல உண்ைம நிகழ் கைள அவர்கள் இன்
ம் எர்ப ார்த்  க் காத்  க்ெகாண் க்  றார்க ள் . அப் ேபா
தான் அவர்கள் ைமயாக நம் வார்கள் . வில் , அைனவ
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ம் இந் த உண்ைமயான யதார்த் த ங் கைளக் கண் டம் , இந் த
யதார்த்தங் கள் அவர்கக் உயான உணர்ைவ ஏற் பத்ய
ம் , அவர்கள் இதயத் ம் , ேபச் ம் , கண்களி ம் உ
யான விவாசத்ைதக் காட் வார்கள் , ேம ம் அவர்களின் இ
தயங் களின் அப் பயில் இந்  ைமயாக நம் வார்கள் .
மஷனின் இயல்  இதான்: வார்தை
் தகள் அைனத் ம் உண்
ைமயாவைத நீ ங் கள் காண ேவண்ம் , ல உண்ைம நிகழ் கள்
நடப் பைத நீ ங் கள் காண ேவண்ம் மற் ம் லக்ப் ேபர
ஏற் ப வைதம் காண ேவண் ம் , பின் னர் நீ ங் கள் உங் கக்
ள் ேள ஆழமாக ைமயாக உயான விவாசம் ெகாள் வீர ்
கள் . »தர்க ைளப் ேபாலேவ, நீ ங் கம் அைடயாளங் கைளம்
அற் தங் கைளம் பார்ப்பல் ஆர்வம் காட் ³ர்கள் . ஆயிம்
நீ ங் கள் ெதாடர்ந்  அைடயாளங் கள் மற்  ம் அற்  தங் கள் இப்
பைதம் , உங் கள் கண்கைளப் ெபரிம் றப் பதற்கான உண்ைம
கள் நடப் பைதம் காணத் தவ³ர்கள் . அ வானத்ந் 
யாேரா இறங் றார், அல் ல உங் கடன் ேமகங் களின் ண்
ேபற, அல் ல நான் உங் களில் ஒவனிடந் பிசாகைள
விரட் ேறன், அல் ல என் ரல் உங் களிைடேய இ ேபால்
ெபற என் எவாக இந்தா ம் , நீ ங் கள் எப் ேபாேம
இந் த வைகயான நிகழ் ைவக் காண விம் ³ர்கள் . ேதவைன
விவாப் பல் , ேதவன் வந்  தனிப் பட் ட ைறயில் உங் கக்
ஓர் அைடயாளத்ைதக் காண்பிப் பேத உங் கள் கப் ெபரிய விப்
பம் என் நீ ங் கள் றலாம் . அப் ேபா நீ ங் கள் ப்  அைட
வீரக
் ள் . உங் கைள ெஜயங் ெகாள் ள, வானத்ைதம் ையம்
ஷ் த் த தற்  ஒத் த ரிையைய நான் ெசய் ய ேவண்ம் ,
ேம ம் , உங் கக் ஒவித அைடயாளத்ைதக் காட் ட ேவண்
ம் . அப் ெபாதான், உங் கள் இதயங் கள் ைமயாக ெஜயங்
ெகாள் ளப் பம் .
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ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையையக்  த்த
உள் ளார்ந்த சத்யம் (4)
பரிரணமைடவ என்றால் என்ன? ெஜயங் ெகாள் ளப் ப 
வ என்றால் என் ன? ஜனங் கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட என் ன அள
ேகால் கைளப் ர்த் ெசய் ய ேவண்ம் ? அவர்கள் பரிரண
மாக்கப் பட என்ன அளேகால் கைளப் ர்த
் ெசய் ய ேவண்ம் ?
ெஜயங் ெகாள் வ  மற்ம் பரிரணப் பத்வ ஆய இரண்ம்
மஷைன பரிரணமாக் ம் ேநாக்க த்ற்க ாகேவ ெசய் ய ப் ப 
ன்றன, இதன்¤லம் அவன் தன உண்ைமயான ேதாற்றத்ற்
¡ட் க ப் பவான், ேம ம் அவன ர்ெகட் ட சாத் த ானின் மன
நிைல மற் ம் சாத்தானின் ஆக்கம் ஆயவற் ந்  விப
வான். இந்த ெஜயங் ெகாள் தலான ரிைய ெசய் ம் ம
ஷனின் ெசயல் பாட் ன் வக் க த்  ல் வற; உண்ைமயில் ,
இேவ ரிையயின் தல் பயாம் . பரிரணமாக்வ இரண்
டாவ  ப, அ  நிைறெசய்  ம் ரிையயாம் . ஒவ் ெவா
மஷம் ெஜயங் ெகாள் ம் ெசயல் ைறக்  உட் பத்  க்
ெகாள் ள ேவண் ம் . இல் ைலெயன் றால் , அவர்க ள் ேதவைன
அந்  ெகாள் ள வ இக்கா, ஒ ேதவன் இக்றார் என்
பைதம் அவர்கள் அந்க்க மாட் டார்கள் , அதாவ ேதவைன
ஏற்க்ெகாள் வ  அவர்கக் சாத்யமாக இக்கா. ஜனங் கள்
ேதவைன ஏற்க்ெகாள் ளாவிட் டால் , அவர்கள் ேதவனால் பரிர
ணமாக்கப் பட சாத்யல் ைல, ஏெனன் றால் இந்த நிைறக்கான
அளேகால் கைள நீ ர்த
் ெசய் வல் ைல. நீ ேதவைன ஏற்க்
ெகாள் ளாவிட் டால் , உன் னால் அவைர எவ் வா அந் ெகாள் ள
ம் ? உன்னால் அவைர எவ் வா பின் ெதாடர ம் ? உன்
னால் அவக்ச் சாட் க் ெகாக்க யா, ேம ம் அவைரத்
ப் ப் பத்வதற்கான விவாசம் உனக் இக்கா. எனேவ,
பரிரணனாக விம் ம் எவக்ம் , தல் பயாக அவன் ெஜயங்
ெகாள் ம் ரிையக் உட் பத்த ப் பட ேவண்ம் . இ தல்
நிபந்தைன. ஆனால் ெஜயங் ெகாள் தல் மற் ம் பரிரணமாக்
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தல் என்ப ஜனங் கைளக் ரிைய ெசய் வ தற்  ம் அவர்கைள
மாற்வதற்ம் ஆம் , ேம ம் ஒவ் ெவான் ம் மஷைன நிர்வ
க்ம் ரிையயின் ஒ பம் ஆம் . ஒவைன பரிரணப்
பத்த இரண் பகம் ேதைவ, ஒன் ைறக்ட றக்கணிக்க
யா. “ெஜயங் ெகாள் ளப் பவ” என்ப ேகட் பதற் அைம
யாக இல் ைல என்ப உண்ைமதான் , ஆனால் உண்ைமயில் , ஒ
வைன ெஜயங் ெகாள் ம் ெசயல் ைற அவைன மாற்ம் ெசயல்
ைறயாம் . நீ ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டடன், உன ர்ெகட் ட
மனநிைல ற் மாக அக்கப் படாமல் இக்கலாம் , ஆனால்
நீ அைத அந்ப் பாய் . ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் ¤லம் ,
நீ உன தாழ் ைமயான மஷத்தன்ைமையம் , அேதேபால் உன
ெசாந்தக் ழ் ப் பயாைமையம் அந்ப் பாய் . ெஜயங் ெகாள்
ளப் பம் இந் த க் ய காலத்  ற்  ள் உன் னால் இந் த விஷ
யங் கைள நிராகரிக் கேவா மாற் ற ேவா யா என் றா ம் , நீ
அவற்ைற அந் ெகாள் வாய் , இ உன பரிரணத்ற் அத்
தளமாக அைமம் . ஆகேவ, ஜனங் கைள மாற் வதற் ம் , அவர்
களின் ர்ெகட் ப் ேபான சாத்தானிய மனநிைலயிந்  அவர்
கைள விவிப் பதற்  ம் , அதன் ¤லம் அவர்கள் தங் கைள 
ைமயாக ேதவ க்  க் ெகாக்  ம் ப ெசய் வ தற்  ம் , ெஜயங்
ெகாள் த ம் பரிரணமாக்வம் ெசய் யப் பற. ெஜயங்
ெகாள் ளப் பவ என்ப ஜனங் களின் மனநிைலைய மாற் வ
தற்கான தல் பயாம் , அேதேபால் ஜனங் கள் தங் கைள 
ைமயாக ேதவக்க் ெகாப் பதற்கான தல் பமாம் , ேம ம்
இ பரிரணப் பத்தப் பவதற்  அத்த பயாக இக்ற.
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட ஒவனின் வ மனநிைலயான பரிர
ணமாக்கப் பட் ட ஒவனின் மனநிைலைய விட கக் ைறவா
கேவ மாற. ெஜயங் ெகாள் ளப் பவம் , பரிரணமைடவ
ம் ஒன்க்ெகான்  ேவபன்றன, ஏெனன் றால் அைவ ெவவ்
ேவ கட் ட ரிையகள் , மற்ம் அைவ ஜனங் கைள ெவவ் ேவ
தரங் களில் ைவக்ன் றன; ெஜயங் ெகாள் வ  ஜனங் கைளக் ைறந்த
தரத்ல் ைவத்க்ற, அேத ேநரத்ல் பரிரணப் பத் வ
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அவர்கைள உயர்தரத்ல் ைவத்க்ற. பரிரணமானவர்கள்
நீ யான ஜனங் களாகம் , பரித்தமாக்கப் பட் ட ஜனங் களாகம்
இக்ன்றனர்; அவர்கள் தான் மஷலத்ைத ஆம் ரிைய
யின் பலன்கள் அல் ல இ பலாபலன் கள் ஆவர். அவர்கள்
பரிரணமான மஷர் இல் ைல என் றா ம் , அவர்க ள் அர்த் த
ள் ள விதத் ைத விக் க ற் ப றார்க ள் . இதற்  ைடயில் ,
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டவர்கள் ேதவன் இக்றார் என் பைத வார்த்
ைதயில் மட் ேம ஒப் க்ெகாள் றார்கள் ; ேதவன் மாம் சமானார்
என் பைதம் , வார்தை
் த மாம் சத்ல் ேதான் ய என் பைதம் ,
நியாயத்¥ர்ப் மற்ம் ட் ைச ெசய் ய ேதவன் க் வந்க்
றார் என்பைதம் அவர்கள் ஒப் க்ெகாள் றார்கள் . ேதவனின் நியா
யத்¥ர்ப் மற் ம் ட் ைச, அவர அத்தல் த்கரித்தல் ஆய
சகலம் மஷக் நன் ைம பயக்ம் என் பைதம் அவர்கள்
ஒப் க்ெகாள் றார்கள் . அவர்கள் ச¡பத்ல் தான் ஓரள மஷ
ஒற்  ைமையக் ெகாண் க் க த் ெதாடங் ள் ளனர். அவர்கள்
வதத்ற் க ான ல ·ண்ணகைளக் ெகாண்க் றார்கள் ,
ஆனால் அ அவர்கக் மந்தமாகேவ இக்ற. ேவ வார்த்
ைதகளில் வதானால் , அவர்கள் தற்ேபாதான் மஷலத்ைத
ஆட்ெகாள் ளத் ெதாடங் றார்கள் . ெஜயங் ெகாள் வதன் விைள
கள் அத்தைகயைவ. ஜனங் கள் பரிரணத்ற்கான பாைதயில்
கால் ைவக்ம் ேபா, அவர்களின் பைழய மனநிைலகைள மாற்ற
யா. ேம ம் , அவர்களின் விதங் கள் ெதாடர்ந்  வளர்ந் 
வன் றன, ேம ம் அவர்க ள் பப் பயாக சத்  யத்  ற்  ள்
இன்ம் ஆழமாக ·ைழன் றனர். அவர்களால் உலகத்ைதம் ,
சத்  யத்ைதத் ெதாடராத அைனவைரம் ெவ க் க ற.
அவர்கள் ப் பாக தங் கைளேய ெவக்றார்கள் , ஆனால் அைத
விட, அவர்கள் தங் கைளேய ெதளிவாக அந்க்றார்கள் . அவர்
கள் சத்யத்ன் ப விக்கத் தயாராக இக்றார்கள் , ேம ம்
சத்யத்ைதத் ெதாடர்வைத அவர்கள் தங் கள் இலக்காகக் ெகாண்
க்றார்கள் . அவர்கள் தங் கள் ெசாந்த ¤ைளகளால் உவாக்
கப் பட் ட எண்ணங் கக்ள் வித்க்க விம் பவில் ைல, ேம ம்
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மஷனின் யநீ , அகந்ைத மற்ம் ய எண்ணம் ஆயவற்ைற
அவர்கள் ெவக்றார்கள் . அவர்கள் உரிைமடனான வ வான
உணர்ேவா ேபறார்க ள் , விேவகத்ேதாம் ஞானத்ேதாம்
விஷயங் கைளக் ைகயாறார்கள் , ேதவக் விவாசமாகம்
ழ் ப்பம் பம் இக்றார்கள் . அவர்கள் உடனயாக ட் ைச
மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்ைப அபவித்தால் , அவர்கள் ெசயலற்றவர்
களாகேவா பலவீனமானவர்களாகேவா மாவ மட் மல் லாமல் ,
ேதவனிடந்  ெபற்ற இந்த ட் ைசக்ம் நியாயத்¥ர்ப்பிற்ம்
அவர்க ள் நன் ள் ளவர்க ளாகம் இக்  றார்க ள் . ேதவனின்
ட் ைசம் நியாயத்¥ர்ப்ம் இல் லாமல் அவர்களால் இக்க 
யா என்  அவர்க ள் விவாக்  றார்க ள் , அ  அவர்க ைளப்
பாகாக்ற. அவர்கள் சமாதானம் மற்ம் மழ் ச
் ையப் பின்
ெதாடர்வல் ைல, மற்ம் பையப் ேபாக்க ெராட் ையம் ேத
வல் ைல. அவர்கள் விைரவான மாம் ச இன் பங் கைளம் பின்
பற்  வல் ைல. பரிரணப் பத் த ப் பட் டவர்க க் இதான்
நிகழ் ற. ஜனங் கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட பிற, ேதவன் ஒவர்
இக்றார் என்பைத அவர்கள் ஒப் க்ெகாள் றார்கள் , ஆனால்
அந்த ஒப் க்ெகாள் தல் ஒ ல எண்ணிக்ைகயிலான வகளில்
அவர்களில் ெவளிப் பற. மாம் சத்ல் ேதான் ம் வார்தை
் த
என்பதற் உண்ைமயில் என்ன அர்தத
் ம் ? மாம் சமாதல் என் றால்
என்ன? மாம் சமாய ேதவன் என் ன ெசய் தார்? அவைடய ரி
ையயின் க்ேகாள் மற்ம் க்யத் வம் என் ன? அவைடய
ரிையைய இவ் வள ரம் அபவித்தபின் , மாம் சத்ல் அவ
ைடய ரிையகைள அபவித்த பின் , நீ எைதப் ெபற்றாய்? இந்த
விஷயங் கள் அைனத்ைதம் ரிந் ெகாண்ட பின் னேர நீ ெஜயங்
ெகாள் ளப் பற ஒவனாய் இப் பாய் . ஒ ேதவன் இப் ப
தாக நீ ஒப் க்ெகாள் றாய் என்  நீ ெவமேன ெசால் விட் ,
ஆனால் நீ ைகவிட ேவண் யைதக் ைகவிடாமல் , நீ ைகவிட
ேவண் ய மாம் ச இன் பங் கைள விட் விடத் தவ, அதற்  ப்
பலாக நீ எப் ேபாம் இப் பைதப் ேபால மாம் ச கங் கைள
விம் வைதத் ெதாடர்ந்  , ேம ம் சேகாதர சேகாதரிகக்
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எரான எந்தெவா தப் ெபண்ணத்ைதம் உன் னால் விட் விட
யாமல் , பல எளிய நைடைறகைளச் ெசய்வல் எந்த விைலக்
ரயம் ெச த் தவில் ைல என் றால் , இ நீ இன் ம் ெஜயங்
ெகாள் ளப் படவில் ைல என் பைத நி´பிக்ற. அவ் வாறான நிைல
யில் , நீ ரிந் ெகாள் ம் அளக் நிைறய இந்தா ம் , அைவ
அைனத் ம் பயனற் றதாகேவ இக்ம் . ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட
வர்கள் ல ஆரம் ப மாற்றங் கைளம் ஆரம் பப் பிரேவசத்ைதம்
அைடந்தவர்கள் ஆவர். ேதவனின் ட்ைச மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்ைப
அ பவிப் ப  ஜனங் கக் ேதவைனப் பற்  ய ஆரம் ப அ
ைவம் , சத்யத்ைதப் பற் ய ஆரம் பப் ரிதைலம் தற.
ஆழ் ந் த , விரிவான சத்  யத்  ன் யதார்த் த த்  ற்  ள் உன் னால்
ைமயாக ·ைழய இயலா, ஆனால் உன உண்ைமயான
விதத்ல் உன மாம் ச இன் பங் கள் அல் ல உன தனிப் பட் ட
அந் த ஸ்  ேபான் ற பல அப் பைடச் சத்  யங் கைள உன் னால்
நைடைறப் பத்த ம் . இைவ அைனத் ம் ெஜயங் ெகாள்
ம் ெசயல் பாட் ன் ேபா ஜனங் கள் அைடந்த விைளதான் .
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டவர்களிடம் மனநிைல மாற் ற ங் கைளக்
காணலாம் ; உதாரணமாக, அவர்கள் ஆைட அணிந்  தங் கைள
ன் ைவக் ம் விதம் , அவர்கள் எப் ப விக் றார்கள் —இைவ
அைனத்ம் மாறக்ம் . ேதவனிடம் விவாசம் ெகாள் வ  த்த
அவர்களின் ன்கணித்த ம் மாற, அவர்கள் பின் ெதாடம்
க்ேகாள் கைளப் பற்  அவர்கள் ெதளிவாக இக் றார்கள் ,
ேம ம் அவர்கக் உயர்நத
் ஆைசகம் உள் ளன. ெஜயங் ெகாள்
ம் ரிையயின் ேபா, அவர்களின் வித மாற்றத்டன் ெதாடர்
ைடய மாற் றங் கம் நிகழ் ன்றன. மாற் றங் கள் இக்ன் றன,
ஆனால் அைவ ேமேலாட் டமானைவ, ர்வ ாங் கமானைவ, மற்
ம் பரிரணமைடந்தவர்கைளப் பின் ெதாடர்வதற்கான மனநிைல
மற்ம் க்ேகாள் களில் ஏற்பம் மாற்றங் கைள விட கக் ைற
வானைவ. ெஜயங் ெகாள் ளப் பம் ேபாக்  ல் , ஒ நபரின் மன
நிைல மாறேவ மாறா, அவர்கள் எந்த சத்யத்ைதம் ெபவ
ல் ைல, அதனால் இந்த நபர் ற் ம் பயனற்ற ப் ைபதான் !
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ெஜயங் ெகாள் ளப் படாத ஜனங் கைளப் பரிரணமாக்க யா!
ஒவர் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட மட் ேம ற்பட் டால் , ெஜயங் ெகாள்
ம் ேபா ல மாபட் ட மாற்றங் கைள அவர்களின் மனநிைல
கள் ெவளிப் பத்னா ம் , அவர்கள் ைமயாகப் பரிரண
மாக யா. அவர்கள் ெபற்ற ஆரம் ப சத்யங் கைளம் அவர்
கள் இழப் பார்கள் . ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டவர்கக்ம் பரிரண
மாக்கப் பட் டவர்கக்ம் இைடேய இக்ம் மனநிைல மாற்றம்
கப் ெபரிய ேவபாட் ைடக் ெகாண்க்ற. ஆனால் ெஜயங்
ெகாள் ளப் பவ மாற் றத்ன் தல் பயாம் ; அேவ அத்
தளமாம் . இந்த ஆரம் ப மாற்றத்ன் பற்றாக்ைற ஒவன் உண்
ைமயில் ேதவைன அந்க்கவில் ைல என் பதற்ச் சான் றாம் ,
ஏெனனில் இந்த அ நியாயத்¥ர்ப்பிந்  வற, ேம ம்
இேபான்ற நியாயத்¥ர்ப் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் க்ய
பயாக இக்ற. எனேவ, பரிரணமாக்கப் பட் ட அைனவ
ம் தல் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட ேவண்ம் ; இல் ைலெயன் றால் ,
அவர்கள் பரிரணமைடய வேய இல் ைல.
நீ மாம் சமாய ேதவைன ஒப் க்ெகாள் றாய் என் ம் , மாம்
சத்ல் ேதான்ம் வார்த்ைதைய ஒப் க்ெகாள் றாய் என் ம் ெசால்
றாய், ஆனா ம் நீ அவைடய க்ப் பின் னால் ல விஷ
யங் கைளச் ெசய் றாய் , அவர் உன்ைன ெசய் ய ச் ெசால் வதற் 
எரான விஷயங் கள் , ேம ம் உன் இதயத்ல் நீ அவைரக் கண்
பயப் பவம் இல் ைல. இ தான் ேதவைன ஒப் க்ெகாள் வதா?
அவர் ெசால் வைத நீ ஒப் க்ெகாள் றாய் , ஆனால் உன் னால்
ந்தைத நீ கைடப் பிப் ப ம் இல் ைல, அவைடய வைய நீ
பின் பற்வம் இல் ைல. இதான் ேதவைன ஒப் க்ெகாள் வதா?
நீ அவைர ஒப் க் ெகாண் டா ம் , உன மனநிைல அவைர
ேநாக்ப் ேபார்க
் ணத்ேதா மட் ேம பார்க்ற, ஒேபாம்
பயபக்டன் பார்ப்பல் ைல. நீ அவைடய ரிையையக் கண்,
ஒப் க்ெகாண், அவர்தான் ேதவன் என் நீ அந்ந்தா ம் ,
நீ சற் ேற ©டாகம் , ற்  ம் மாறாம ம் இக்  றாய் என்
றால் , நீ இன்ம் ெஜயங் ெகாள் ளப் படாத ஒவன் தான் . ெஜயங்
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ெகாள் ளப் பட் டவர்கள் தங் களால் இயன் ற அைனத்ைதம் ெசய் ய
ேவண்ம் , ேம ம் அவர்களால் உயர்நத
் சத்யங் கக்ள் ·ைழய
யாவிட் டா ம் , இந் த ச் சத்  யங் கள் அவர்கக் அப் பாற்
பட் டைவயாக இந்தா ம் , இேபான் றவர்கள் இைத அைடய
தங் கள் இதயத்ல் தயாராக இக்றார்கள் . ஏெனன் றால் , அவர்
கள் கைடப் பிக் க க்  யவற்  க் எல் ைலகம் வரம் கம்
உள் ளன, அேதேபால அவர்கள் ஏற்க் ெகாள் ளக்யவற்ற்ம்
வரம் கள் உள் ளன. எவ் வாறாயிம் , ைறந்த பட் சம் , அவர்கள்
தங் களால் இயன்ற அைனத்ைதம் ெசய் ய ேவண்ம் , உன்னால்
அைத அைடய ந்தால் , இ ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின்
காரணமாக அைடயப் பட் ட ஒ விைளவாக இக்ம் . ஒேவைள
நீ , “மஷனால் ன் ைவக்க யாத பல வார்தை
் தகைள ேதவ
னால் ன்ைவக்க ம் என்  ைவத் க் ெகாள் ேவாம் , அப்
பம் அவர் ேதவன் இல் ைலெயன் றால் , ேவ  யார் தான்
ேதவன்?” என் ெசால் லலாம் . இத்தைகய ந்தைனக் நீ ேதவைன
ஒப் க்ெகாள் றாய் என்  அர்த்தமல் ல. நீ ேதவைன ஒப் க்ெகாண்
டால் , அைத உன உண்ைமயான ெசயல் களின் ¤லம் நீ நி´
பிக்க ேவண்ம் . நீ நீ ையக் கைடப் பிக்கவில் ைல என் றா ம் ,
நீ ஒ ச்சைபைய வநடத்னால் , பணத்ற்ம் ெசல் வத்ற்
ம் ஏங் னால் , ச்சைபயின் நிைய எப் ேபாம் நீ ேய எத்
க்ெகாண்டால் , இதான் ேதவன் இக்றார் என் பைத ஒப் க்
ெகாள் வதா? ேதவன் சர்வவல் லவர், அவர் பயபக்க் தயா
னவர். ஒ ேதவன் இப் பதாக நீ உண்ைமயாக ஒப் க் ெகாண்
டால் நீ எப் ப பயப் படாமல் இக் க ம் ? நீ இத் த ைகய
இவான ெசயல் கைளச் ெசய் ய வல் லன் என்றால் , நீ அவைர
உண்ைமயிேலேய ஒப் க்ெகாள் றாயா? நீ ேதவைனயா விவா
க்றாய் ? நீ ஒ ெதளிவற்ற ேதவைனத்தான் விவாக்றாய் ;
அதனால் தான் நீ பயப் பவல் ைல! ேதவைன உண்ைமயாக ஒப்
க்ெகாண் அவைர அந்தவர்கள் அைனவம் அவைரக் கண்
பயப் பறார்கள் , அவைர எர்க
் ம் அல் ல தங் கள் மனசாட்
ைய ¡ம் எைதம் ெசய் ய பயப் பறார்கள் ; ப் பாக, ேதவ
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னின் த் த த் ற்  எரான என் அவர்கள் அந் த எைதம்
ெசய் ய அவர்கள் பயப் பறார்கள் . இ மட் ேம ேதவன் இக்
றார் என்பைத ஒப் க்ெகாள் வதாகக் கத ம் . உன ெபற்
ேறார் நீ ேதவைன விவாப் பைதத் தக்க யற்க்ம் ேபா நீ
என்ன ெசய் ய ேவண்ம் ? உன விவாசமற்ற கணவன் உனக்
நல் லவராக இக்ம் ேபா நீ எவ் வா ேதவைன ேநக்க ேவண்
ம் ? சேகாதர சேகாதரிகள் உன் ைன ெவக்ம் ேபா நீ எவ் வா
ேதவைன ேநக்க ேவண்ம் ? நீ அவைர ஒப் க் ெகாண்டால் , இந்த
விஷயங் களில் நீ சரியான ைறயில் ெசயல் பட்  யதார்த்தமாக
விப் பாய் . நீ உயான நடவக்ைககைள எக்கத் தவனால் ,
ஆனால் ேதவன் இக்றார் என்பைத நீ ஒப் க்ெகாள் றாய் என்
மட்ேம னால் , நீ ெவமேன ேபபவன் மட்ேம! நீ அவைர
விவாக்றாய் , அவைர ஒப் க்ெகாள் றாய் என்  நீ ெசால் 
றாய் , ஆனால் நீ அவைர எந் த வைகயில் ஒப் க்ெகாள் றாய் ?
நீ அவைர எந்த வைகயில் விவாக்றாய் ? நீ அவக் பயப் ப
யாயா? நீ அவைர பயபக்டன் வணங் றாயா? நீ அவைர
உனக்  ள் ேள ஆழமாக ேநக்  றாயா? நீ மன உைளச்ச க் 
ஆளா, ேதாள் சாய் வதற் யாம் இல் லாதேபா, ேதவனின் அ
ைமைய நீ உணர்றாய் , ஆனால் அதன் பிற நீ அைத எல் லாம்
மறந்  விறாய் . அ ேதவைன ேநப் ப  இல் ைல, ேதவைன
நம் வம் இல் ைல! இயில் , மஷன் எைத அைடய ேவண்
ம் என் ேதவன் விம் றார்? உன ெசாந்த க்யத் வத்
தால் ஈர்க்கப் பவ, ய விஷயங் கைள நீ விைரவாகப் ரிந்
ெகாண்  அந்  ெகாள் வ , மற் ற வர்க ைளக் கட் ப் பத் 
வ, மற் றவர்கைளக் ைறத் ப் பார்ப்ப , ஜனங் கைள அவர்க
ளின் ேதாற் ற த்ைதக் கண்  ¥ர்ம ானிப் ப , கபடற் ற வர்க ைளக்
ெகாைமப் பத்  வ, ச்ச ைப பணத்ைத விம் வ மற்
ம் பல என நான் ப் பிட் ள் ள அைனத்  நிைலகம் —இந்
தச் ர்ெகட் ட சாத்தாக்ரிய மனநிைலகள் அைனத் ம் ப
யாக உன்னிடந்  அகற்றப் பட் டால் மட் ேம, உன ெஜயங்
ெகாள் தல் ெவளிப் பம் .
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ஜனங் களாய உங் கள் ¡ ெசய் த ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய
க ஆழமான க்யத்வம் வாய் நத
் : ஒறம் , இந்த ரிைய
யின் ேநாக்கம் ஒ வினைரப் பரிரணமாக்வேத ஆம் ,
அதாவ, அவர்கள் ெஜயங் கண்ட ஒ வாக மாவார்கள்
என்பதற்காகப் பரிரணமாக்வ—தன் தல் பரிரணமாக்
கப் பட் ட வாக இவர்கள் இப் பார்கள் , அதாவ தன் த
ல் கனிந்த பழங் களாக இப் பார்கள் . மறம் , ஷ்க்கப்
பட் ட மஷைர ேதவனின் அன் ைப அ பவிக் க அ மப்
ப, ேதவனின் ைமயான மற்ம் கப் ெபரிய இரட்ப் ைபப்
ெபற ைவப் ப , இரக்கம் மற் ம் அன் பான தயைவ மட் மல் ல,
க க்யமாக ட் ைசையம் நியாயத்¥ர்ப்ைபம் அபவிக்க
மஷைன அமப் ப  ஆயைவ ஆம் . உலகத்ைதச் ஷ்
த் த ந்  இப் ேபா வைர, ேதவன் தம் ைடய ரிைய
யில் ெசய் தெதல் லாம் மஷனிடம் எந்த ெவப் ம் காட் டாமல்
அன்  ெச த்  ய  மட் ம் தான் . நீ கண் ட ட் ைசம் நியா
யத்¥ ர்ப் ம் ட அன்தான் , உண்ைமயான மற்  ம் ெமய் ய ான
அன், மஷ விதத்ன் சரியான பாைதயில் ஜனங் கைள வ
நடத்  ம் ஓர் அன் . இன்ெனா சார்ப ில் பார்த்த ால் , இ சாத்
தான் ன்பாக சாட் க் ெகாப் பதாக இக்ற. மற்ெறான் ல் ,
எர்க ால விேசஷக் ரிையகைளப் பரப் வதற்  ஓர்அ த் த
ளத்ைத அைமப் பதாக இக்ற. அவர் ெசய் த எல் லா ரிைய
கம் மஷ விதத்ன் சரியான பாைதயில் ஜனங் கைள வ
நடத்  ம் ேநாக்க த்ற் க ாகேவ இக்ன் றன, இதனால் அவர்கள்
இயல் பான மஷராக விக்க ம் , ஏெனன் றால் ஜனங் க
க் எப் ப வாழ ேவண்ம் என் ெதரியவில் ைல, ேம ம் இந்த
வகாட்தல் இல் லாமல் நீ ெவற் விதம் தான் வித்ப் பாய்;
உன் விதம் மப்  அல் ல அர்த்தமற்றதாக இக்ம் , ேம ம்
உன் னால் ஒ சாதாரண மஷனாக இக்கேவ இயலா. இ
தான் மஷைன ெஜயங் ெகாள் வதன் ஆழமான க்யத் வம்
ஆம் . நீ ங் கள் அைனவம் ேமாவாபின் சந் த யினர்; ெஜயங்
ெகாள் ம் ரிைய உங் களில் ேமற்ெகாள் ளப் பம் ேபா, அேவ
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ெபரிய இரட்  ப் பாக இக்  ற. நீ ங் கள் அைனவம் பாவம்
க்க மற் ம் ஒக்கக்ேகடான ேதசத்ல் விக்³ர்கள் , நீ ங் கள்
அைனவம் ஒக்கக்ேகடானவர்கள் மற்ம் பாவம் க்கவர்கள் .
இன் உங் களால் ேதவைனப் பார்க்க வ மட் மல் லாமல் ,
க க்  யமாக, நீ ங் கள் ட் ைசையம் நியாயத் ¥ ர்ப்ைபம்
ெபற் க்³ர்கள் , நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய ஆழ் ந் த இரட்  ப்
ைபப் ெபற்க்³ர்கள் , அதாவ ேதவனின் கப் ெபரிய அன்
ைபப் ெபற்க்³ர்கள் . ேதவன் ெசய்ம் எல் லாவற் ம் , அவர்
உங் கைள உண்ைமயாக ேநக்றார். அவக் தவறான எண்ணம்
இல் ைல. உங் கள் பாவங் களால் தான் அவர் உங் கைள நியாயந்
¥ர்க்றார், எனேவ நீ ங் கள் உங் கைள ஆராய் ந்  இந்த மகத்தான
இரட்ப் ைபப் ெப³ர்கள் . இைவ அைனத்ம் மஷைன பரி
ரணமாக்ம் ேநாக்கத்ற்காக ெசய் யப் பன் றன. ஆ தல்
அந்தம் வைர, மஷைன இரட்க்க ேதவன் தம் மால் ந்தைதச்
ெசய்  வறார், ேம ம் அவர் தம் ைடய ைககளால் ஷ்
த்த மஷைர ற்  மாக அக்க விம் பவில் ைல. இன் ,
அவர் உங் களிைடேய ரிைய ெசய் ய வந்க்றார், இந்த இரட்
ப்  எல் லாவற்ைறம் விட ேமலானதல் லவா? அவர் உங் கைள
ெவத்ந்தால் , உங் கைளத் தனிப் பட் ட ைறயில் வநடத்த
அவர் இன்ம் இவ் வள ெபரிய ரிையையச் ெசய் வாரா?
அவர் ஏன் அவ் வா கஷ் டப் பட ேவண்ம் ? ேதவன் உங் கைள
ெவக்கவில் ைல அல் ல உங் கைளப் பற்ய எந்தவிதமான தவ
றான ேநாக்கங் கம் அவக் இல் ைல. ேதவனின் அன்  உண்
ைமயான அன் என்பைத நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் .
ஜனங் கள் ழ் ப் பயாததால் தான் அவர் நியாயத்¥ர்ப்பின் ¤லம்
அவர்கைள இரட் க்க ேவண்யதாக இக்ற; இதற்காக இல்
ைலெயன்றால் , அவர்கைள இரட் ப் ப  சாத்யமற்றதாவிம் .
ஏெனன்றால் , உங் கக் எப் ப விக்க ேவண்ம் என்  ெதரி
யவில் ைல, எப் ப விக்க ேவண்ம் என்  நீ ங் கள் அந்க்
கவில் ைல, ேம ம் நீ ங் கள் இந்த ஒக்கக்ேகடான மற்ம் பாவம்
க்க ேதசத்ல் விக்³ர்கள் , ேம ம் நீ ங் கேள ஒக்கக்ேகடான
715

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

மற்ம் இவான பிசாகளாக இப் பதால் , உங் கைள இன் ம்
ேமாசமாப் ேபாக அவர் அமக்க மாட் டார், நீ ங் கள் இப் ேபா
சாத்தானின் விப் பப் ப வித்க்ம் இந்த இவான ேதசத்ல்
நீ ங் கள் விப் பைதப் பார்கக
் அவர் அமக்க மாட் டார், ேம ம்
நீ ங் கள் பாதாளத் ள் வீழ்த்தப் பவைதம் அவர் அமக்க
மாட் டார். அவர் இந்த நபர்கைள ஆதாயப் பத்த விம் றார்
மற்  ம் உங் கைள ைமயாக இரட்  க் க ம் விம் றார்.
உங் கைள ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையையச் ெசய்வதற்கான க்ய
ேநாக்கம் இதான்—இ இரட் ப் க்காக மட் ேம. உன் னிடம்
ெசய் யப் பம் அைனத் ம் அன்ம் இரட் ப் ம் தான் என் பைத
உன்னால் பார்க்க யாவிட் டால் , அ ெவமேன ஒ ைற
மட் ேம, மஷைனத் ன் த் வதற்கான ஒ வ, நம் பத்த
காத ஒன்  என் நீ நிைனத்த ால் , நீ ேவதைனையம் கஷ் டத்
ைதம் அபவிக்க ¡ண்ம் உன உலகத்ற்ேக ம் பிச் ெசல்
லக்ம் ! இந்த பிரவாகத்ல் நிைலத்க்க நீ தயாராக இந்
தால் , இந்த நியாயத்¥ர்ப்ைபம் இந்த மகத்தான இரட் ப் ைபம்
அபவிக்க நீ தயாராக இந்தால் , மஷ உலல் எங் ம் காண
யாத இந்த ஆர்வாதங் கள் அைனத்ைதம் அபவிக்க நீ தயா
ராக இந்தால் , இந்த அன்ைப அபவிக்க நீ தயாராக இந்தால் ,
நீ நல் லவனாக இ: ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையைய ஏற்க இந்த
பிரவாகத்ேலேய இ, இதன்¤லம் நீ பரிரணமாக்கப் பவாய் .
இன், ேதவனின் நியாயத்¥ர்ப்பின் காரணமாக நீ ய வைய
ம் த்கரிப் ைபம் சந்க்க ேநரிம் , ஆனால் இந்த வைய
அ பவிப் பதற்  மப் ம் அர்த் த ம் இக்  ற. ேதவனின்
ட் ைச மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்பினால் ஜனங் கள் த்கரிக்கப் பட் 
இரக்கன் அம் பலப் பத்தப் பட் டா ம் —அவர்களின் பாவங் க
க் க ாக அவர்கைளத் தண்ப் பம் , அவர்களின் மாம் சத்ைதத்
தண்ப் ப ேம இதன் ேநாக்கமாக இக்ற—இந்தக் ரிைய
களில் எேம அவர்களின் மாம் சம் அவதற்  க் கண் டனம்
ெசய் வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்க்கவில் ைல. வார்தை
் தயின்
கைமயான ெவளிப் பாகள் அைனத்  ம் உன் ைன சரியான
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பாைதயில் ெகாண் ெசல் ம் ேநாக்கத்ற்காகேவ இக்ன் றன.
நீ ங் கள் தனிப் பட் ட ைறயில் இந்தக் ரிையைய அகம் அ
பவித்க்³ர்கள் , ெதளிவாக, இ உங் கைள ஒ ¥ய பாைத
யில் அைழத் ச் ெசல் லவில் ைல! உன் ைனச் சாதாரண மஷத்
தன் ைமேயா விக்க ைவப் பதற்காகேவ இைவ அைனத்ம் உள்
ளன, இைவ அைனத் ம் உன சாதாரண மஷத்தன் ைமயால்
அைடயக்யைவ. ேதவைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா அ
ம் உன ேதைவகளின் அப் பைடயில் , உன பலவீனங் களின்
ப, மற்ம் உன உண்ைமயான சரீரவளர்ச்யின் ப தான் இக்
ற, தாங் க யாத ைம உன் ¡ ைவக் க ப் பவல் ைல.
இ இன் உனக் ெதளிவாகத் ெதரியவில் ைல, நான் உன் னிடம்
கைமயாக இப் பைதப் ேபால நீ உணர் றாய் , ேம ம் ஒவ்
ெவா நாம் நான் உன்ைன ட்  ப் பதற்  ம் , நியாயத்¥ ர்ப் ப
ளிப் பதற் ம் , நிந்ப் பதற் ம் காரணம் நான் உன் ைன ெவப் ப
தான் என் நீ எப் ேபாம் விவாக்றாய் . ஆனால் நீ ட் ைச,
நியாயத் ¥ ர்ப் பினால் ன் றாய் என் றா ம் , இ உண்ைம
யில் உனக்கான அன்  மட் ம் தான், அேவ கப் ெபரிய பா
காப் . இந்த ரிையயின் ஆழமான அர்தத
் த்ைத உன் னால் ரிந் 
ெகாள் ள யாவிட் டால் , நீ ெதாடர்ந்  அபவிப் ப  சாத்ய
ல் லாமல் ேபாய் விம் . இந்த இரட் ப்  உனக் ஆ தலளிக்
ம் . நீ உன் யநிைனக் வர மக்காேத. இவ் வள ரம் வந்
ப் பதால் , ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் க்யத்வம் உனக்
த் ெதளிவாக இக்க ேவண்ம் , ேம ம் இைதப் பற் நீ எவ்
வயி ம் கத்க்கைளக் ெகாண்க்க டா.

உன் எர்காலப் பணிைய
நீ எவ் வா ெசய் ய ேவண்ம் ?
ஒவ் ெவா கத் ம் அந் த கத் ன் க்  யத்  வத்ைதப்
ெபாத்தமான ைறயில் ெதரிவிக்ம் ெமாயின் ¤லம் , ேதவன்
ெவளிப் பத்ய மனநிைலைய ஓர் உயான ைறயில் உன்
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னால் ெதரிவிக்க இய மா? கைட நாட் களில் ேதவனின் ரி
ையைய அபவிக் ம் உன் னால் , ேதவனின் நீ க் ரிய மனநி
ைலைய விரிவாக விவரிக்க மா? ேதவனின் மனநிைலையப்
பற் உன்னால் ெதளிவாகம் ல் யமாகம் சாட் க் ெகாக்க
மா? நீ க்கான பம் தாகம் ெகாண்ந் , உன் னால்
ேமய் க் க ப் பட ேவண்ம் என்  காத்  க் ம் பரிதாபகரமான,
ஏழ் ைமயான, பக்ள் ள மத விவாகக் நீ கண்ட மற் ம்
அபவித்த விஷயங் கைள எவ் வா ெதரிவிப் பாய் ? உன் னால்
ேமய் க்கப் பட ேவண்ம் என் எந்த வைகயான ஜனங் கள் காத்
க்  றார்க ள் ? உன் னால் கற் ப ைன ெசய் ய றதா? உன்
ேதாள் களின் ¡ள் ள ைம, உனக் களிக் க ப் பட் ட கட் டைள மற்
ம் உன் ெபாப்  த் நீ அவாயா? வரலாற்ப் பணிக்கான
உன் உணர் எங் ேக? அத்த கத்ல் ஓர் எஜமானராக நீ எவ் வா
ேபாமான அளவிற்  பணியாற் வாய் ? உனக் எஜமானராக
இக்கேவண்ய நிைல த்த வ வான உணர் இக்றதா?
எல் லாவற் ற்  மான எஜமானக் நீ எவ் வா விளக்வாய் ?
அ  உண்ைமயில் எல் லா வஜந்  க் கக் ம் , உலல் சரீ ர ம்
ெகாண்ட அைனத் விஷயங் கக்ம் எஜமானரா? அத்தக் கட்
டப் பணிகளின் ன் ேனற்றத்ற் நீ என்ன ட் டங் கைள ைவத்
க்றாய் ? தங் களின் ேமய் ப்பராக நீ ேவண்ம் என எத்தைன
ேபர் காத்க்றார்கள் ? உன் பணி கனமானதா? அவர்கள் ஏைழ
கள் , பரிதாபகரமானவர்கள் , டர்கள் , ேம ம் நஷ்டத்தால் அந்
தகாரத்ல் அறார்கள் —எங் க்ற வ? பல ஆண்களாக
மஷைன ஒக்  ய அந் த காரத்  ன் பைடகைள, §ெரன
இறங்  தறக்ம் ஒ வால் நட் சத்ரத்ைதப் ேபான் ற ெவளிச்
சத்ற்காக அவர்கள் எப் ப ஏங் றார்கள் . அவர்கள் எந்த அள
விற்  ஆர்வத் டன் நம் றார்கள் , இதற்காக அவர்கள் இரம்
பக ம் எப் ப ஏங் றார்கள் என் பைத யார் அய ம் ?
ஒளி வீம் நாளில் ட, ஆழ் ந்  ன்பப் பம் இந்த ஜனங் கள்
விதைலக்கான நம் பிக்ைகயின் அந்தகார நிலவைறச் ைறயில்
அைடக்கப் பட் ள் ளனர்; எப் ேபா அவர்கள் இனிம் அகாமல்
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இப் பர்? ஒேபாம் ஓய்  வழங் கப் படாத இந் த ப் பலவீன
மான ஆவிகள் பயங் கர ரர்ஷ் டவசமானைவ, ேம ம் இேத
நிைலயில் அைவ இரக்கமற்ற அைமகளாகம் மற்ம் உைறந்த
வரலாற்ைறக் ெகாண்டைவகளாகம் நீ ண்ட காலமாக கட் டப் பட்
ள் ளன. அந்த ஜனங் கள் அம் சத்தத்ைத யார் ேகட் க்றார்
கள் ? அவர்களின் பரிதாப நிைலைய யார் கவனித்க்றார்கள் ?
ேதவனின் இதயம் எவ் வள வத்தமாகம் கவைலயாகம்
இக்ற என் உனக் எப் ேபாதாவ ேதான் யிக்றதா?
அப் பப் பட் ட ேவதைனைய, தன் ெசாந்த ைககளால் ஷ்க்
கப் பட் ட அப் பாவி மஷலம் அபவிப் பைத அவரால் எவ்
வா தாங் க்ெகாள் ள ம் ? எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக, ம
ஷர் விஷம் ெகாக்கப் பட் அதனால் பாக்கப் பட் டவர்கள் ஆவர்.
மஷன் இன்வைர உயிர் பிைழத்  ந் த ா ம் , மஷலத்
ற்  நீ ண்ட காலமாக ¥யவனால் விஷம் ெகாக்கப் பட்  வ
வைத யார் அந்க்றார்கள் ? பாக்கப் பட் டவர்களில் நீ ம்
ஒவன் என்பைத நீ மறந்  விட் ட ாயா? ேதவன் ¡தான உன
அன்பின் காரணமாக, இந்த உயிர் பிைழத்தவர்கைளக் காப் பாற்ற
நீ பாபடத் தயாராக இல் ைலயா? தம் ைடய மாம் சத்ைதம்
இரத்த த்ைதம் ேபால மஷலத்ைத ேநக் ம் ேதவக் த்
ப் பிச் ெச த்த உங் கள் ஆற் றல் வைதம் அர்ப்பணிக்க
நீ ங் கள் தயாராக இல் ைலயா? எல் லாவற் ைறம் ெசால்  த்
தடன், உன் அசாதாரண வாழ் கை
் கைய வாழ நீ ேதவனால் பயன்
பத்தப் பவைத எவ் வா விளக்வாய் ? ஒ பக்ள் ள, ேதவ
ைனச் ேசவிக்ம் நபரின் அர்த்தள் ள வாழ் கை
் கைய வாழ் வதற்
கான உம் நம் பிக்ைகம் உனக் உண்ைமயாகேவ இக்
றதா?
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ஆர்வாதங் கைளக்  த்த
உங் கள் ரிதல் என்ன?
இந்த கத்ல் பிறந்த ஜனங் கள் சாத்தானா ம் , அத்தமான
பிசாகளினா ம் ெகக்கப் பட் ந்தா ம் , இப் பப் பட் ட ெக
தல் அவர்கக் க உயர்நத
் இரட் ப் ைபம் ெகாண் வந் ள்
ள. அந்த இரட் ப்  ேயாவின் கால் நைடகள் உள் ள மைலகள்
மற்ம் சமெவளிகைள விடம் , மற்ம் அவரின் ஆஸ்ைய விட
ம் கப் ெபரிதான, ேம ம் அ அவைடய ேசாதைனகைளத்
ெதாடர்ந்  அவைரக் கண்ட ேயேகாவாவினிடத்ந்  ேயா
ெபற் க்ெகாண்ட ஆர்வாதங் கைள விடம் கப் ெபரிதான.
ேயா மரணத்ன் ேசாதைனைய அபவித்த பின் னேர, ேயேகாவா
ேபவைதம் , ெபங் காற்  ல் ேயேகாவாவின் சத் த த்ைதம்
ேகட் ட ார். ஆனா ம் அவர் ேயேகாவாவின் கத்ைதப் பார்த்த
ல் ைல மற்ம் அவைடய மனநிைலைய அவர் அயவில் ைல.
மாம் ச இன்பங் கைள தந்த ெவம் ெபாட்ெசல் வம் , ற்ள் ள
எல் லா பட் டணங் களின் ெசௗந்தரியமான பிள் ைளகம் , அேதா
பரேலாகத் தர்களின் பாகாப் ேம ேயா ெபற் க்ெகாண்ட
தாம் . அவர் ஒேபாம் ேயேகாவாைவப் பார்த் த ல் ைல,
ேம ம் அவர் நீ மான் என்  அைழக் க ப் பட் டா ம் அவர்
ேயேகாவாவின் மனநிைலைய ஒேபாம் அந்க்கவில் ைல.
இன்ைறய ஜனங் களின் உலக இன் பங் கள் தற்காகமான, அற்
பமான என் ெசால் லலாம் என் றா ம் அல் ல ெவளி உல
கத்ன் ற் ச்©ழல் விேராதமாக இக்ற என் றா ம் , நான்
ஆயிந் ஒேபாம் ெவளிப் பத்தாதம் , எப் ேபாம் மைற
ெபாளாய் இந்த மான என் மனநிைலையம் , அேதாட
கடந் த கங் களின் பரம இரகயங் கைளம் நான் ஜனங் கக்
க் காண்பிக்ேறன் . அந் த ஜனங் கள் எல் லாரி ம் தாழ் ந் தவர்
களானா ம் , என்ைடய கப் ெபரிதான இரட்  ப் ைப அவர்
கக் க் ெகாத்  க்  ேறன் . ேம ம் , இந் த க் காரியங் கைள
நான் ெவளிப் பத்  வ இேவ தல் ைற; இப் பப் பட் ட
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ரிையைய இதற்  ன்  நான் ெசய் தேத இல் ைல. நீ ங் கள்
ேயாைவ விட கம் தாழ் ந்தவர்களாய் இப் பிம் , நீ ங் கள்
ெபற் க்ெகாண்டம் , நீ ங் கள் பார்த்த ம் அவைரவிட க அ
கமானதாம் . நீ ங் கள் எல் லா வைகயான பாகக்ம் ஆளா,
எல் லா விதமான ன்த்தைலம் அபவித்ந்தா ம் , அந்
தப் பாகள் தளம் ேயாவின் ேசாதைனகைளப் ேபான் ற
தல் ல; மாறாக அ, தங் கள் கலகத்தனத்னா ம் , தங் கள் எர்க்
ம் தன்ைமயினா ம் , என்ைடய நீ யான மனநிைலயினா ம்
ஜனங் கள் ெபற்க்ெகாண்ட நியாயத்¥ர்ப்ம் தண்டைனம் ஆம் .
அ  நீ யான நியாயத் ¥ ர்ப் , தண் டைன மற்  ம் சாபமாம் .
ேயாேவா, மறத்ல் , இஸ்ரேவலர்களிைடேய ேயேகாவாவின்
ெபரிதான அன்ைபம் இரக்கத்ைதம் ெபற் ற நீ ள் ள மனித
னாக இந்தார். அவர் எந்தத் ¥ைமயான ெசயல் கைளம் ெசய்
யவில் ைல, அவர் ேயேகாவாைவ எர்கக
் வில் ைல; மாறாக, அவர்
ேயேகாவாவிடம் விவாசத்ேதா அர்ப்பணித்ந்தார். தன் நீ 
யினித்தம் , அவர் ேசாதைனகக் உட் பத்தப் பட் டார். ேம ம்
அவர் ேயேகாவாவின் உண்ைமயான ஊயனாயிந்ததால் அக்
னிச் ேசாதைனகக் உள் ளானார். இக்காலத்  ஜனங் கள் தங்
கள் அத்தத்னா ம் , அநீ யினா ம் என் ைடய நியாயத்¥ர்ப்
க்ம் சாபத்க்ம் ஆளான்றனர். அவர்களின் பாகள் , ேயா
தன் கால் நைடகைளம் , தன் ஆஸ்ையம் , தன் ேவைலக்காரர்
கைளம் , தன் பிள் ைளகைளம் மற்  ம் தனக் ப் பிரியமாயி
ந்த எல் ேலாைரம் இழந்தேபா அபவித்த ஒன் ைறப் ேபால்
இல் லாமல் இப் பிம் , அவர்கள் அபவிப் ப  அக்னியில்
டத ம் எரிம் உணர்ச
் ம் ஆம் . அந்தப் பாைள ேயா
அ பவித் த ைதவிட இன்ம் ¥விரமாக் வ  எெவன் றால் ,
இப் பப் பட் ட ேசாதைனகள் , ஜனங் கள் பலவீனமாக இப் பதால்
ைறக் க ப் படாம ம் அகற் ற ப் படாமல் ; மாறாக அைவ நீ ண் ட
காலம் நீ ப் பதாகம் , மக்களின் இ நாள் வைர ெதாடர்வதா
கம் இக்ற. இ தண்டைன, நியாயத்¥ர்ப் மற்ம் சாபம்
ஆம் ; இ இரக்கல் லா எரிம் உணர்ச
் ம் , இன்ம் அக
721

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

மாக, இ மக்லம் நியாயமாய் ப் ெபற்க்ெகாள் ள ேவண்ய
“தந்தரமாம் ”. இேவ ஜனங் கக்த் தயான, ேம ம்
இங் தான் என் நீ ள் ள மனநிைல ெவளிப் பற. இ ஓர்
அயப் பட் ட உண்ைம. ஆயிம் , மக்கள் ெபற் க்ெகாண்டைவ
இன் அவர்கள் அபவிக்ம் ன் பங் கைள விட க அகமா
ன. நீ ங் கள் அ பவிக் ம் ன் பங் கள் உங் கைடய ¤டத் த
னத்ன் விைளவால் உண்டான ெவம் பின் னைடேவ, ஆனால்
நீ ங் கள் ெபற்  க்ெகாண் டேதா உங் கள் ன் பங் கைள விட ±
மடங்  ெபரிதானதாம் . பைழய ஏற்பாட்  ள் ள இஸ்ரேவன்
நியாயப் பிரமாணத்ன் ப, என் ைன எர்ப்பவர்கள் எல் லாம் ,
என்ைன ெவளிப் பைடயாய் நியாயந்¥ர்ப்பவர்கள் எல் லாம் மற்
ம் என்ைடய வையப் பின் பற்றாத எல் லாம் , ேம ம் பரி
த்தக்ைலச்சலான பகைள எனக்த் ணிந்  பயிபவர்
கம் , ேதவாலயத்ல் உள் ள அக்னியினால் நிச்சயம் அக்கப்
பவார்கள் அல் ல ெதரிந்  ெகாள் ளப் பட் ட லரால் கல் ெல
ந்  ெகால் லப் பவார்கள் , ேம ம் அவர்களின் ெசாந்த ஜா
மற் ம் அவர்களின் பிற ேநர உறவினர்களின் சந்தகம் ட
என் சாபத்ைத அபவிப் பார்கள் . வரவிக்ம் வாழ் வில் , அவர்
கள் தந்ரமாக இல் லாமல் என் அைமகளின் அைமகளாக
இப் பார்கள் . நான் அவர்கைளத் ேதசத்ைத விட்  ப் றஜாக
க்ள் ேள ரத்விேவன் , அவர்களால் தங் கள் ெசாந்த ேதசத்
ற்த் ம் பயாமல் ேபாம் . தங் களின் ெசயல் கள் மற்ம்
நடத்ைதயின் அப் பைடயில் , இன் ைறய ஜனங் களால் அபவிக்
கப் பம் பாகள் இஸ்ரேவலர்கள் அபவித்த தண்டைனைய
விடக் கைமயான அல் ல. நீ ங் கள் தற் ேபா அ பவிப் ப 
பவாங் தல் என்  ெசால் வ நியாயமற்ற, ஏெனன் றால் உண்
ைமயாகேவ நீ ங் கள் எல் ைல ¡விட் §ர்கள் . நீ ங் கள் இஸ்ரேவல்
இந்ந்தால் , நீ ங் கள் நித்ய பாவிகளாயிப் பீரக
் ள் , ேம ம்
ெவகாலத்ற்  ன்ேப இஸ்ரேவலர்களால் ண் ண்டாக
ெவட் டப் பட் ப் பீர ்கள் , ேம ம் வானத் அக்னியினால் ேயேகா
வாவின் ஆலயத்  ல் எரிக் க ப் பட் ப் பீரக
் ள் . நீ ங் கள் இப் ெபா
722

ஆர்வாதங் கைளக் த்த உங் கள் ரிதல் என் ன?

 ெபற்ப் ப  என் ன? நீ ங் கள் ெபற் க்ெகாண்டம் அப
வித்த ம் என்ன? நான் என்ைடய நீ யான மனநிைலைய உங்
களிடத்ல் ெவளிப் பத்ள் ேளன் , ஆனால் க க்யமான
எெவன்றால் , மக்லத்ைத ¡ட் பதற்கான என ெபாைமைய
ெவளிப் பத்ள் ேளன் . நான் உங் களில் ெசய் த ரிைய ெபா
ைமயின் ரிைய என் ஒவர் ெசால் லலாம் ; ஆனால் இ என
ஆைகயின் ெபாட்  ெசய்யப் பட் ள் ள, ேம ம் , இ மக்
லத்ன் இன்பத்ற்காக ெசய் யப் பட் ள் ள.
ேயா ேயாேகாவாவின் ேசாதைனகக் உள் ளானேபாம் ,
அவர் ேயேகாவாைவ ஆராத் த ஒேர நீ ள் ள மனிதர். அவர்
அந் த ச் ேசாதைனகக் உள் ளான ேபாம் , ேயேகாவாைவப்
பற் ைற ெசால் லவில் ைல, ேம ம் அவடனான தன் சந்ப்
ைபப் ெபரிதாக மத்தார். இன் ைறய ஜனங் கள் ேயேகாவாவின்
பிரசன்னத்ைதப் ேபாற்  வல் ைல, அேதாட அவர்கள் அவ
ரின் பிரசன் னத்ைத நிராகரித், ெவத், ைற மற்ம் ேக
ெசய் றார்க ள் . நீ ங் கள் அகமானைதப் ெபற்  க்ெகாள் ளவில்
ைலயா? உண்ைமயாகேவ உங் கள் பாகள் கப் ெபரிதானைவ
யாக இக்ன்றனவா? நீ ங் கள் மரியாைள விடம் யாக்ேகாைப
விடம் அக பாக்யவான் கள் இல் ைலயா? உங் கள் ேபாராம்
றன் உண்ைமயில் கம் அற் பமானதா? உங் களிடத்ந் 
எனக் ேவண்யம் மற் ம் உங் களிடத்ல் நான் ேகட் ட ம்
கப் ெபரிதானதா மற் ம் க அகமானதா? என் ைன எர்த்த
அந்த இஸ்ரேவலர்கள் ¡ மாத்ரேம என் ைடய ேகாபம் கட்
டவிழ் க்கப் பட் ட ; உங் கள் ¡ ேநரயாக அல் ல; நீ ங் கள் ெபற்
க்ெகாண்ட ெவமேன என்ைடய இரக்கமற்ற நியாயத்¥ர்ப்
ம் , ெவளிப் பாகம் மற் ம் அைவகேளா தணியாத அக்
னிப் டத ம் ஆம் . இைதம் ¡, ஜனங் கள் ஒ ய
ழ் ப் பதல் ட இல் லாமல் ெதாடர்ந்  என் ைன எர்த்  நிற்
றார்கள் , மக்றார்கள் , ேம ம் தள ழ் ப் பதல் ட இல்
லாமல் அவர்கள் அவ் வா ெசய் றார்கள் . என் னிடந்  தங்
கைளத் ர விலக் என் ைன மதக்ற லம் இக்றார்
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கள் ; இத்தைகய ஜனங் கள் ேமாேசைய எர்த்த ேகாரா மற் ம்
தாத்த ான் ட் டத்த ாைர விட எவ் விதத் ம் ேவபட் டவர்கள்
அல் லர். ஜனங் கைடய இதயங் கள் கம் கனமானைவ
யாகம் மற்ம் அவர்கைடய பாவங் கள் கம் பிவாதமா
னைவயாகம் இக்ன் றன. அவர்கள் தங் களின் பைழய வ
கைள ஒேபாம் மாற்வல் ைல. அவர்கள் பட் டப் பகல் ேவ
கைளப் ேபால நிர்வாணிகளாய் ப் பத்க்றார்கள் என்  நான்
ெசால் ேறன், ஜனங் கைடய பாவங் கைள ெவட் டெவளிச்சத்
ற்  அம் பலப் பத்  ம் அளக் என் வார்தை
் தகள் ேகட் ற
தற் ேக கம் வத் த ம் உண் டாக் க க்  யதாய் க் கைமயாக
இந்ம் , அவர்கள் ெவமேன தங் கள் தைலகைள அைசத், ல
கண்ணீரத
் ்ளிகைளச் ந், சற்ேற வத்தமாக உணர தங் கைளக்
கட் டாயப் பத் றார்கள் . இ ந்தடன் , அவர்கள் மைலக
ளில் உள் ள ெகாய கங் களின் ராஜாைவப் ேபால் ெகாதா
னவர்களாய் , தளவா ம் விப் ணர் இல் லாமல் இக்
றார்கள் . இப் பப் பட் ட மனநிைல உள் ள ஜனங் கள் எவ் வா தாங்
கள் ேயாைவ விட ± மடங்  அக பாக்  யவான் களாய்
இப் பைத அந்  ெகாள் ள ம் ? தாங் கள் அபவிக்ற
கடந் த காலங் கள் வ ம் பார்க் க அரிதானம் , ஒவம்
இதற்  ன்பாக அபவித் ராமான ஆர்வாதங் கள் என் 
அவர்கள் எவ் வா உணர்ந்  ெகாள் ள ம் ? எவ் வா இத்த
ைகய ஆர்வாதங் கைள, தண்டைனடன் ய ஆர்வாதங் கைள
ஜனங் களின் மனசாட் கள் உணர்ந்  ெகாள் ம் ? ெவளிப் பைட
யாய் ப் ேபனால் , நீ ங் கள் என்ைடய ரிையக் மாரிகளாய் ,
என்ைடய  மனநிைலக்ம் என் ைடய எல் லா ெசயல் க
க்ம் சாட்களாய் இப் ப ம் , அதனால் சாத்தாைடய எல் லா
உபத்ரவங் களினின்ம் நீ ங் கள் விவிக்கப் பவம் அல் லாமல்
ேவேற என்னத்ைத உங் களிடத்ல் ேகட் ேறன் . ஆனா ம் ஜனங்
கள் என் ரிையைய அவக்றார்கள் , ேவண்ெமன் ேற அைத
விேராக்றார்கள் . இஸ்ரேவன் நியாயப் பிரமாணங் கைள ¡ண்
ம் ெகாண்வவதற் ம் , இஸ்ரேவன் ¡ நான் ெகாண்
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வந்த ேகாபாக்ைனைய அவர்கள் ¡ ெகாண்வவதற்ம் அத்
தைகயவர்கள் என்ைன எப் பத் ண்டாமல் இப் பார்கள் ? உங்
களில் அேநகர் என் னிடத்ல் “ழ் ப்பபவர்களாகம் தாழ் ைமயா
னவர்களாம்” இந்தா ம் , அவர்கைளக் காட்  ம் ேகாரான்
ட் டத்தாைரப் ேபாலேவ இப் பவர்கள் இன்ம் பலர் உள் ளனர்.
நான் என்ைடய ைமயான மைமைய அைடந் த டன்
வானத்ந் அக்னிையக் ெகாண் அவர்கைளச் சாம் பலாக
எரித்விேவன். இனிேமல் என் வார்த்ைதகைளக் ெகாண் ஜனங்
கைளத் தண்க்க மாட்ேடன் என்ப உங் கக்த் ெதரிந்க்க
ேவண்ம் ; மாறாக நான் என் ரிையைய இஸ் ரேவல் ெசய்
வதற்  ன் , என்ைன எர்ப் பவர்கம் , நான் நீ ண் ட காலத்
ற் ன்  விலக்னவர்கமான “ேகாரான் ட் டத்ைத” 
ைமயாக எரித் விேவன். இனிேமல் என்ைனக் த்  மழ்
வதற் மக்லத்ற் வாய் ப் இப் பல் ைல; மாறாக அவர்
கள் எல் லாம் பார்ப் ப  என் ைடய ேகாபம் , வானத்  
ந்  வம் அக்னிமாகேவ இக்ம் . எல் லா வைக மக்களின்
பல் ேவ கைளம் நான் ெவளிப் பத், அவர்கள் எல் லா
ைரம் பிரிகளாக பிரித்  விேவன். அவர்களின் ஒவ் ெவா
கலகத்தனமான ெசயல் கைளம் நான் கவனித்  , அதன் பின்
என் ரிையைய ப் ேபன். அதனால் ஜனங் கைடய கள்
யில் இக்ம் ேபா என்ைடய ¥ர்ப்பின் பம் , அேதா
ட என்ைனக்த்த அவர்கைடய மனப் பான் ைமயின்பம்
¥ர்மானிக்கப் பம் . அந்த ேநரம் வம் ேபா, எந்த ஒன் னா ம்
அவர்கைடய கைள மாற்ற யா. ஜனங் கள் தங் க
ைடய ெசாந்த கைள ெவளிப் பத்தட் ம் ! பின்  ஜனங் க
ைடய கைள நான் பரேலாகப் பிதாவினிடத்ல் ஒப் ப
ைடப் ேபன்.
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ேதவைனப் பற் ய உன் ரிதல் என்ன?
ஜனங் கள் நீ ண் ட காலமாக ேதவைன விவாக்  றார்க ள் ,
ஆனால் அவர்களில் ெபம் பாலாேனார் “ேதவன் ” என் ற வார்த்
ைதயின் அர்தத
் ம் என் ன என்  ரிந் ெகாள் ளாமேல, ெவைம
யாகக் கலக்கத்டேன பின் பற்றார்கள் . ஏன் மனிதன் ேதவைன
அவ் வா விவாக் க ேவண் ம் , அல் ல ேதவன் என் றால்
என்ன என்  அவர்க ள் எந் த விவரம் ெபற்  க் க வில் ைல.
ேதவைன விவாப் பதற்ம் பின் பற்வதற்ம் மட் ேம ஜனங்
கக்த் ெதரிம் , ஆனால் ேதவன் என்றால் யாெரன்  ெதரிய
வில் ைல, அவர்கள் ேதவைன அயவில் ைல என் றால் , இ ஒ
றந்த ெபரிய நைகச்ைவ அல் லவா? இவ் வள ரம் வந்ந்,
ஜனங் கள் அேநக பரேலாக மைறெபாட் கைளக் கண்ந்தா ம் ,
மனிதனால் ன்  ஒேபாம் ரிந்ெகாள் ள யாத அளக்
அக ஆழமான அைவக் ேகட் ந்தா ம் , மனிதனால் ந்க்
கப் படாத க அப் பைடயான அேநக சத்யங் கைள அவர்கள்
அயாதவர்களாகேவ இக்றார்கள் . லர், “நாங் கள் பல ஆண்
களாக ேதவைன விவாக்ேறாம் . ேதவன் என்றால் யார் என்
எங் கக் எப் பத் ெதரியாக்ம் ? இந்தக் ேகள் வி எங் கைளக்
ைறத்  மப் பிடவில் ைலயா?” என்  லர் றலாம் . இப் பி
ம் , உண்ைமயில் , இன் ஜனங் கள் என் ைனப் பின்ெதாடர்ந்
தா ம் , இன்ைறய எந் த க் ரிையம் பற்  அவர்க க்  எ
ம் ெதரியா, ேம ம் கத் ெதளிவான மற் ம் எளிதான ேகள்
விகைளக் ட ரத்க் ெகாள் ளமால் விட்  விறார்கள் , ேதவ
ைனப் பற்ய கம் க்கலான ேகள் விகைள ஒறம் தனிேய
விட்  விறார்கள் . நீ எந்த அக்கைறம் ெகாள் ளாத, நீ அைட
யாளம் காணாத ேகள் விகேள நீ ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய க
க்யமான ேகள் விகள் என் பைத அந் ெகாள் , ஏெனன்றால்
எைதக் ெகாண் உன்ைனேய ஆயத்தப் பத்க்ெகாள் ள ேவண்
ம் என்பல் , நீ கவனம் ெச த்த ாம ம் , நீ அக் கைறக் ெகாள்
ளாம ம் , ஜனக்ட் டத்ைதப் பின்பற்ற மட்ேம உனக் ெதரிற.
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நீ ேதவன் ¡ ஏன் விவாசம் ைவக்க ேவண்ம் என் ப உனக்
உண்ைமயிேலேய ெதரிமா? ேதவன் என்றால் யார் என்  உனக்
உண்ைமயாகேவ ெதரிமா? மனிதன் என் றால் யார் என்  உனக்
உண்ைமயிேலேய ெதரிமா? ேதவன் ¡ விவாசம் ெகாண்ட
ஒ மனிதனாக, நீ இந்த காரியங் கைளப் ரிந் ெகாள் ளத் தவ
னால் , ேதவைடய விவா என் ற ேமன் ைமைய நீ இழக்கவில்
ைலயா? இன் என ரிைய இதான் : ஜனங் கள் அவர்களின்
சாரத்ைதப் ரிந்ெகாள் ள ேவண்ம் , நான் ெசய்ம் அைனத்ைத
ம் ரிந்ெகாள் ள ேவண்ம் , ேதவனின் உண்ைமயான கத்ைத
அந் ெகாள் ள ேவண்ம் . இ என ஆைகத் ட் டத்ன்
இ ெசய ம் , இ என ரிையயின் கைடக் கட் டமாம் .
அதனால் தான் வாழ் வின் இரகயங் கள் அைனத்ைதம் ன்
ட் ேய நான் உங் கக்ச் ெசால் ேறன் , இதன் ¤லம் நீ ங் கள்
என்னிடந்  அவற் ைற ஏற் க்ெகாள் ள ம் . இ இ
கத்ன் ரிைய என் பதால் , நீ ங் கள் இதற் ன் னர் ஒேபாம்
ஏற்க்ெகாள் ளாத வாழ் வின் அைனத் ச் சத்யங் கைளம் நான்
உங் கக் கட் டாயமாகச் ெசால் ல ேவண்ம் , நீ ங் கள் ெவமேன
கக் ைறபாள் ளவராகம் மற் ம் க ேமாசமானவராகம்
இப் பதால் அைதப் ரிந்  ெகாள் ளேவா அல் ல தாங் கேவா
றைமயற்  இக்³ர்கள் . நான் என் ரிையைய ப் ேபன் ;
நான் ெசய் ய ேவண் ய ரிையைய நான் ப் ேபன் , இள்
இறங் ம் ேபா நீ ங் கள் ¡ண்ம் வதவ, ¥ய ஒவரின் ஆேலா
சைனகக்ள் விந்விடக்டா என் பதற்காக நான் உங் கக்
காக நியக்கப் பட் ட அைனத்ைதம் உங் கக்ச் ெசால் ேவன் .
இங்  உங் கக் ப் ரியாத பல வகள் உள் ளன, அவற்  ல்
நீ ங் கள் அயாத பல விஷயங் கள் உள் ளன. நீ ங் கள் கம் அயா
தவர்கள் ; உங் கள் ஸ்தானம் உங் கள் ைறகம் எனக் ற்
 ம் நன்றாகத் ெதரிம் . ஆைகயால் , நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் ள
இயலாத அேநக வார்தை
் தகள் இந்தா ம் , நீ ங் கள் இதற் ன்
னர் ஒேபாம் ஏற்  க்ெகாள் ளாத இந் த ச் சத்யங் கைள நான்
உங் கக்ச் ெசால் ல இன் ம் ஆயத்தமாக இக்ேறன், ஏெனன்
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றால் உங் கள் தற்ேபாைதய ஸ்தானத்ல் , நீ ங் கள் எனக் அளித்த
சாட் யத்ல் நீ ங் கள் உயாக நிற்க மா என நான் கவ
ைலப் பேறன் . இைத உங் களில் நான் தளம் எண்ண
வில் ைல; நீ ங் கள் அைனவம் என வழக் க மான பயிற்  க் 
உட் ப த்த ப் படாத கங் கள் , ேம ம் உங் கக்ள் எவ் வள
மைம இக்ற என் பைத என்னால் ற் ம் காண இயலா.
நான் உங் களிடம் அக ஆற்றைலச் ெசலவிட் ந்தா ம் , உங் க
ளில் உள் ள ேநர்ம ைறயான அம் சங் கள் வழக் க த்  ல் இல் ைல
என்  ேதான்ற, ேம ம் எர்மைற அம் சங் கைள ஒவரின்
விரல் களால் எண்ணி விடலாம் , மற்  ம் சாத்த ாக் ெவட் க த்
ைதக் ெகாண்வம் சாட் யங் களாக மட் ேம ஊயம் ெசய் ங்
கள் . உங் களில் உள் ள எல் லாவற் ம் சாத்தானின் விஷம் இக்
ற. நீ ங் கள் இரட் ப் பிற்க
் ப் அப் பாற் பட் டவர் ேபால நீ ங் கள்
என்ைனப் பார்க்³ர்கள் . விஷயங் கைளப் ெபாத் , நான் உங்
களின் பல் ேவ உணர்கைளம் மற்ம் நடத்ைதகைளம் பார்க்
ேறன், இயாக, உங் கள் உண்ைமயான ஸ்தானத்ைத நான் அ
ேவன். இதனால் தான் நான் எப் ேபாம் உங் கள் ¡ வத் த ம்
ெகாள் ேறன்: தங் கள் ெசாந்த வாழ் கை
் கைய விக்க விடப் பட் ட
மனிதர்கள் , அவர்கள் இன்  இப் பைதக் காட்  ம் உண்ைம
யில் நல் லவர்களாக இப் பார்களா அல் ல ஒப் பிடத்தக்கவர்க
ளாக இப் பார்களா? உங் களின் ழந்ைதத்தனமான ஸ்தானம் உங்
கைளக் கவைலயைடயச் ெசய் யவில் ைலயா? ெதரிந் ெகாள் ளப்
பட் ட இஸ்ரேவல் ஜனங் கைளப் ேபால நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய
எல் லா ேநரங் களி ம் , என் னில் மட்  ேம விவாசம் ெகாண்ட
வர்களாக இக் க மா? உங் களிடந்  ெவளிப் பவ 
தங் கள் ெபற்ேறாரிடந்  விலச் ெசன்ற பிள் ைளகளின் ம்
த்தனம் அல் ல, ஆனால் அ எஜமானர்களின் சக்கைள அைடய
யாத விலங் களிடந்  ெவளிப் பம் கத்தன்ைமயாக
இக்ற. நீ ங் கள் உங் களின் இயல் ைப அந் ெகாள் ள ேவண்
ம் , இம் நீ ங் கள் அைனத்ைதம் பர்ந் ெகாள் ம் பலவீன
மாக உள் ள; இ உங் கள் அைனவக்ம் ெபாவான ஒ வியா
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யாக உள் ள. ஆகேவ, இன் நான் உங் கக் அளிக்ம் ஒேர
த்ம என் னெவன் றால் , எனக் நீ ங் கள் அளித்த சாட் யத்ல்
உயாக நிற்க ேவண்ம் . எந்தெவா ©ழ் நிைலயி ம் , பைழய
வியாைய ¡ண்ம் ெவளி வர அமக்க ேவண்டாம் . சாட் 
யத்ைத ஏற் ப  க க்  யமானதாக உள் ள—இ என ரி
ையயின் இதயமாம் . ஒ ெசாப் பனத்ல் தனக் வந்த ேயேகா
வாவின் ெவளிப் பாட் ைட மரியாள் ஏற்க்ெகாண்ட ேபால நீ ங்
கம் என வார்தை
் தகைள விவாப் பதன் ¤லம் மற்  ம்
ழ் ப் பதனா ம் ஏற்  க்ெகாள் ள ேவண்ம் . இ மட்  ேம
பரிச்த் த மான என்ற தையப் ெபற. என் வார்தை
் த
கைள அகம் ேகட் ம் நீ ங் கள் என்னால் கம் ஆர்வக்கப்
பட் டவர்கள் . என் விைலேயறப் ெபற்ற ெசாத் க்கள் அைனத்ைத
ம் நான் உங் கக் க் ெகாத்க் ேறன் , எல் லாவற் ைறம்
நான் உங் கக் வழங் ள் ேளன் , ஆனால் நீ ங் கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங் களிந்  கம் ேவபட் ட நிைலயில் உள் ளர
ீ க
் ள் ; நீ ங்
கள் சாதாரணமாகேவ ஒவக்ெகாவர் ேவபட்  உள் ளர
ீ க
் ள் .
ஆனால் அவர்கடன் ஒப் பிம் ேபா, நீ ங் கள் அளக் அக
மாகப் ெபற் ள் ளீரக
் ள் ; அவர்கள் என் பிரசன் னத்ற்காக ஆவ
டன் காத்க்ம் ேபா, நீ ங் கள் என் டன் இனிைமயான நாட்
கைளக் கத் , என் நன் ைமையப் பர்ந் ெகாள் ³ர்கள் . இந்த
ேவபாட் ைடக் கத்ல் ெகாண், என் ேனா கத் வீண்சண்
ைடயிவதற் ம் , என் ெசாத் க்ககளில் உங் கள் பங் ைகக் ேகா
வதற் ம் உங் கக் எ உரிைம ெகாக்ற? நீ ங் கள் அகம்
ெபற் க்ெகாள் ளவில் ைலயா? நான் உங் கக் அளக் அக
மாகத் தேறன், ஆனால் அதற்  ப் பலாக நீ ங் கள் எனக்
மனைத உக்ம் க்கத்ைதம் மற் ம் சஞ் சலத்ைதம் , அடக்
கயாத ேகாபத்ைதம் மற்  ம் அப் ையம் ெகாக் 
³ர்கள் . நீ ங் கள் கம் ரண்பட் டவர்கள் —ஆனா ம் நீ ங் கம்
பரிதாபகரமானவர்கள் , அதனால் என அப் ைய உட் ரத்
க்ெகாண், என் ைடய எர்ப் கைள உங் களிடம் ம் பத்
ம் பச் ெசால் வைதத் தவிர எனக் ேவ வயில் ைல. ஆயிரக்
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கணக்கான ஆண்காலக் ரிையகளில் , நான் ஒேபாம் மனி
தலத்ற் எராக நிற்கவில் ைல, ஏெனன் றால் மனிதலத்ன்
வளர்ச
் ையேய வம் கண்டயப் ெபற் ேறன் , பழங் காலத்
ன் கழ் ெபற் ற ¤தாைதயர்களால் உங் கக் எஞ் யிக் ம்
விைலமப் பற் ற பரம் பைரச் ெசாத்  க் கைளப் ேபால, உங் களி
ைடேய உள் ள “ரளிகள் ” மட் ேம கம் கழ் ெபற்றைவயாக
மாப் ேபாள் ளன. அந்த மனிதேநயமற்ற பன் கைளம் நாய் க
ைளம் எப் ப நான் ெவக்ேறன். உங் கள் மனசாட்யில் அக
ைறபா உள் ள! நீ ங் கள் ஒ பழைமவா! உங் கள் இதயங்
கள் கம் கைமயானைவ! நான் இத்தைகய வார்தை
் தகைள
எத்  இஸ்ரேவல் த்ரரிடம் ரிையப் ரிந்ந்தால் , நான்
ெவ காலத்ற்  ன்ேப மைம அைடந்ப் ேபன் . ஆனால்
உங் கள் நவில் இதைன அைடய யாததாக இக்ற; உங்
கள் நவில் , தயவற்ற அலட் யம் , உங் கள் றக்கணிப் ம் மற்
ம் உங் கள் சாக்ேபாக்கம் மட்ேம உள் ளன. நீ ங் கள் கம்
உணர்ச
் யற்றவராக, ற் ம் மப் பற்றவராக இக்³ர்கள் !
நீ ங் கள் உங் கைடய அைனத்ைதம் என ரிையக் அர்ப்
பணிக்க ேவண்ம் . எனக் நன் ைம பயக்ம் ரிையைய நீ ங் கள்
ெசய் ய ேவண்ம் . நீ ங் கள் ரிந் ெகாள் ளாத எல் லாவற் ைறம்
உங் கக் விளக் க நான் ஆயத் த மாக இக்  ேறன், இதனால்
நீ ங் கள் ைறபம் அைனத்ைதம் என் னிடந்  உங் களால்
ெபற ம் . உங் கள் ைறபாகள் எண்ண யாத அளக்
இந்தா ம் , உங் கக் என இ இரக்கத்ைத வழங் வதன்
¤லம் நீ ங் கள் என் னிடந்  நன்ைமயைடயம் , உங் களில்
இல் லாத மைமைய அைடயம் மற்ம் உலகம் இவைர கண்
ராத மைமைய அைடயம் , நான் உங் களிடம் ெசய் ய ேவண்
ய ரிையையத் ெதாடர்ந்  ெசய் ய நான் ஆயத்தமாக இக்
ேறன். நான் பல ஆண்களாகக் ரிையப் ரிந்ேதன் , இன் வைர
எந்த மனிதம் என் ைன அந்க்கவில் ைல. நான் ேவ யாரி
டம் ெசால் லாத இரகயங் கைள உங் கக்ச் ெசால் ல விம்
ேறன்.
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மனிதர்கள் நவில் , அவர்களால் காண இயலாத ஆவியான
வராகம் , அவர்கேளா ஒேபாம் ஒன்ைணய யாத ஆவி
யானவராகம் நான் இந்ேதன் . யில் என ¤ன்  கட் ட
ரிையகள் (உலகத்ைத ஷ்த்தல் , ¡ட்ெடத்தல் மற்ம் அத்
தல் ) காரணமாக, அவர்கள் நவில் என ரிையையச் ெசய் ய
நான் ெவவ் ேவ ேநரங் களில் (பரங் கமாக இல் லாமல் ) அவர்கள்
மத்யில் ேதான்ேறன் . நான் மனிதர்கள் நவில் தன் தல்
¡ட்  கத்  ன் ேபா வந்ேதன் . நிச்ச யமாக, நான் ஒ »தக்
ம் பத்ல் இந் தான் வந்ேதன் ; எனேவ, ேதவன் க் வந்
தைத தல் கண்ட »தர்கள் தான் . நான் இந்தக் ரிையைய
மனிதனில் ெசய் ததற் க ான காரணம் என் னெவன் றால் , என
¡ட் பின் ரிையயில் என் மஉ மாம் சத்ைதப் பாவத் ற்  க்
காணிக்ைகயாக உபேயாக்க விம் பிேனன் . இவ் வா, என் ைன
தல் கண்டவர்கள் ைபயின் கத்ன் »தர்கள் தான் . நான்
மாம் சத்ல் ரிைய ரிந்த  அேவ தல் ைற ஆம் . ஆட்
ெகாண் பரிரணப் பத் வேத ராஜ் யத்ன் கத்ல் என் ரி
ையயாம் , ஆகேவ நான் ¡ண்ம் என ேமய் தத
் ல் ரிையைய
மாம் சத்ல் ெசய் ேறன். மாம் சத்ல் ரிையையப் ரிவ இ
என இரண்டாவ ைறயாம் . ரிையயின் இ இரண்
கட் டங் களில் , ஜனங் கள் ெசய் ய ேவண்யவற்ேறா இனி கண்
ªக்ப் லப் படாத, ெதாட் ணர யாத ஆவியானவர் இக்
றார், ஆனால் ஆவியானவர் மாம் சமாக உணரப் பறார். இவ்
வா, மனிதனின் பார்ைவயில் , ேதவனின் ேதாற் ற ம் மற்  ம்
உணர் எல் லாமல் , நான் ¡ண்ம் ஒ மனிதனாக மா
ேறன். ேம ம் , ஜனங் கள் காண்ற ேதவன் ஆணாக மட் மல் ல,
ெபண்ணாகம் இக்  றார், இ அவர்க க் அக ஆச்ச ரி
யத்ைதம் ழப் பத்ைதம் தற. ¡ண்ம் ¡ண்ம் , என
அசாதாரண ரிைய அேநக ஆண்களாக ெகாண்ந்த பைழய
நம் பிக்ைககைளச் தறத்விட் ட. ஜனங் கள் ைகத்ப் ேபாயி
க்  றார்க ள் ! ேதவன் ெவ மேன பரித் த ஆவியாக மட்  ம்
இல் ைல, அவர் ஆவியாகம் , ஏ மடங்  வ £ட் டப் பட் ட
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ஆவியாகம் அல் ல அைனத்ைதம் உள் ளடக்ய ஆவியாகம்
இக்றார், ஆனா ம் அவர் ஒ மனிதராகம் இக்றார்—
அவர் ஒ சாதாரண மனிதராகம் , விவிலக்காக ெபாவான
மனிதராகம் இக் றார். அவர் ஆணாக மட்  மல் ல, ெபண்
ணாகம் இக்றார். அவர்கள் இவம் மனிதர்கக்ப் பிறந்
தவர்கள் என்பல் அவர்கள் ஒத்க்றார்கள் , ஒவர் பரித்த
ஆவியினால் கத் த ரிக் க ப் பட் டார் என் ம் , மற் ெறாவர் ஆவி
யிந்  ேநரயாக தவிக்கப் பட் ந்தா ம் , ஒ மனிதக்
ப் பிறந்தவர் என் பல் அவர்கள் ேவபறார்கள் . ேதவனின்
மஉ மாம் சங் கள் இவம் பிதாவாய ேதவனின் ரிைய
ையச் ெசய் வ ல் ஒத்க்ன் றார்கள் , ேம ம் ஒவர் ¡ட் ப ின்
ரிையையச் ெசய் ம் ேபா, மற் ெறாவர் ெஜயத்ன் ரிைய
ையச் ெசய் றார் என் பல் இவம் ேவ ப் பன் றார்கள் .
இவம் பிதாவாய ேதவைனேய பிரநித்வப் பத்றார்
கள் , ஆனால் ஒவர் அன் ம் இரக்கம் கைணம் நிைறந்த
¡ட் பர், மற் ெறாவர் ேகாபம் நியாயம் நிைறந் த நீ யின்
ேதவன் . ஒவர் ¡ட் பின் ரிையையத் ெதாடங் ய தைலைம
தளபயாக இக் ம் ேபா, மற் ெறாவர் ெஜயத் ன் ரிைய
ையச் ெசய் ன்ற நீ ள் ள ேதவனாக இக்றார். ஒவர் ஆ
ெயன்றால் , மற் ெறாவர் அந் த ம் . ஒவர் பாவல் லாத மாம் ச
மாக இக்ம் ேபா, மற்ெறாவர் ¡ட் ைப நிைற ெசய் , ரி
ையையத் ெதாடர்ன் ற, ஒேபாம் பாவம் ெசய் யாத மாம் சமாக
இக்றார். இவம் ஒேர ஆவியால் ஆனவர்கள் , ஆனால் அவர்
கள் ெவவ் ேவ மாம் சங் களில் வாசம் பண்ªறார்கள் , மற் ம்
அவர்கள் ெவவ் ேவ இடங் களில் பிறந்தார்கள் , ேம ம் அவர்கள்
பல ஆயிரம் ஆண்களாகப் பிரிக்கப் பட்  இக்றார்கள் . இப்
பிம் , அவர்களின் அைனத்  ரிையகம் பரஸ்பர நிைறைவ
உண்டாக், ஒேபாம் ரண்பவல் ைல, மற்ம் அைவ ஒேர
வாசத்ல் ேபசப் படலாம் . இவேம ஜனங் கள் தான் , ஆனால்
ஒவர் ஆண் ழந்ைதயாகம் , மற்ெறாவர் ெபண் ழந்ைதக
ம் இந்தார்கள் . இத்தைன ஆண்களாக, ஜனங் கள் கண்ட
732

ேதவைனப் பற்ய உன் ரிதல் என் ன?

ஆவியானவைர மட் மல் ல, மற் ம் ஒ மனிதைர மட் மல் ல,
ஒ ஆைணத்தான் கண்டார்கள் , ஆனால் மனித கத்க்கடன்
ஒத் ப் ேபாகாத அேநக காரியங் கைளம் கண்டார்கள் ; எனேவ,
மனிதர்கள் ஒேபாம் என் ைன ைமயாக அந் ெகாள் ள
யா. அவர்கள் பா விவாசத்ைதம் பா சந்ேதகத்ைதம்
ைவத்க்றார்கள் —நான் இப் பைதப் ேபால, இவைர நாம்
ஒ மாையயான ெசாப் பனமாக இக்  ேறன்—அதனால் தான் ,
இன்வைர, ேதவன் என் றால் யாெரன்  ஜனங் கக்த் ெதரி
யவில் ைல. ஓர் எளிய வாக்யத்ல் உன் னால் என் ைன உண்ைம
யில் ெதாக்க மா? “இேய ேவ யாமல் ல ேதவன் தான் ,
ேதவன் ேவ யாமல் ல இேயதான் ” என்  நீ உண்ைமயிேலேய
ெசால் லத் ணிறாயா? “ேதவன் ேவ யாமல் ல ஆவியான
வர்த ான், ஆவியானவர் ேவ  யாமல் ல ேதவன் தான் ” என்
ெசால் வதற் நீ கம் ைதரியமாக இக்றாயா? “ேதவன் மாம்
சத்ல் உைட தரித்த ஒ மனிதர்” என்  நீ இனிைமயாகச் ெசால்
றாயா? “இேயவின் உவம் ேதவனின் ெபரிய உவமாக இக்
ற” என்  உயாகக் ற உனக்த் ைதரியம் இக்றதா?
ேதவனின் மனநிைலையம் உவத்ைதம் ைமயாக விளக்க
உன் ைடய வாக்வல் லைமைய உபேயாக்க இய மா? “ேதவன்
தன ெசாந்த உவத்ற்ப் பிற ஆண்கைள மட் ேம ஷ்
த்தார், ெபண்கைள அல் ல” என் ெசால் ல உனக்த் ைதரியம்
இக்றதா? நீ இைதச் ெசான் னால் , நான் ேதர்நெ
் தத்தவர்கள்
நவில் எந்த ஸ்¥ரிம் இக்க மாட் டாள் , ஸ்¥ரிகள் மனிதலத்
ன் ஓர் இனமாக கக் ைறந் த அளவிேலேய இப் பார்கள் .
ேதவன் என்றால் யார் என் இப் ேபா உனக் உண்ைமயிேலேய
ெதரிமா? ேதவன் ஒ மனிதரா? ேதவன் ஓர் ஆவியா? ேதவன்
உண்ைமயில் ஓர் ஆணா? நான் ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய
இேயவால் மட் ேம க்க மா? என சாராம் சத்ைதத்
ெதாக்க நீ ேமேல உள் ள ஏதாவ ஒன் ைற மட் ேம ெதரிச்
ெசய் தால் , நீ கம் அவில் லாத விவாசள் ள விவாயாய்
இக்  றாய் . நான் ஒ ைற மஉ மாம் சமாக ரிையப்
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ரிந்தால் , ஒ ைற மட் ேம, நீ என் ைன வைரயக்றாயா?
ஒேர பார்ைவயில் நீ என்ைன ைமயாகப் ரிந்  ெகாள் ள
மா? உன்ைடய வாழ் நாளில் நீ ெவளிப் பத்யவற்ன்
அப் பைடயில் என் ைன ைமயாகத் ெதாக் க மா?
என இ மஉவங் களி ம் நான் இேத ேபான் ற ரிைய
ையச் ெசய் ந்தால் , நீ என் ைன எப் ப உணவாய் ? என் ைன
என்ெறன் ம்  ைவயில் அைறய விட்  விவாயா? நீ வ
ேபால் ேதவன் எளிைமயாக இக்க மா?
உங் கள் விவாசம் கம் உண்ைமயான என் றா ம் , உங்
களில் எவரா ம் என்ைனப் பற் ய ஒ ைமயான விவரத்
ைதம் ெகாக்க யா, நீ ங் கள் காªம் அைனத்  உண்ைம
கக்ம் எவரா ம்  சாட் யம் அளிக்க யா. இைதப்
பற் ேயாத் ப் பாங் கள் : இன் , உங் களில் ெபம் பாேலார்
உங் கள் கடைமகைளக் ைகவிவ , அதற்  பலாக மாம் சத்
ைதப் பின்ெதாடர்வ , மாம் சத்ைதத் ப் ப் பத் வ, ேபரா
ைசடன் மாம் சத்ைத அபவிப் ப  என்  இக்³ர்கள் . உங்
களிடம் ெகாஞ் சம் சத்  யம் உள் ள. அப் பயானால் , நீ ங் கள்
கண்ட எல் லாவற் ற் ம் நீ ங் கள் எவ் வா சாட் யமளிக்க 
ம் ? நீ ங் கள் என் ைடய சாட்  களாக இக் க ம் என் 
நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய நம் ³ர்களா? இன்  நீ கண்ட எல்
லாவற்ற் ம் உன்னால் சாட் யமளிக்க யாத ஒ நாள் வந்
தால் , நீ ஷ்க்கப் பட் ட மனிதர்களின் ெசயல் பாட் ைட இழந்
ப் பாய் , ேம ம் நீ இவைர விப் பதற்  எந் த அர்த் தம்
இக்கா. நீ மனிதனாக இக்கத் தயற்றவனாய் இப் பாய் .
நீ மனிதனாக இக்க மாட் டாய் என்  ட ெசால் லலாம் ! நான்
உங் களிடம் அளவிட யாத ரிையையச் ெசய் ள் ேளன் , ஆனால்
நீ தற்ேபா எைதம் கற் க்ெகாள் ளாமல் , எ ம் விப் ணர்
வில் லாமல் , உன் உைழப் ைப வீணாக்யிப் பதால் , என ரி
ையைய விஸ்தரிக்க ேவண்ய ேநரம் வம் ெபா, நீ ரிந்
ெகாள் ம் தன் ைம இல் லாமல் ெவத் , வாயைடத் , ற்
ம் உபேயாகமற் இப் பாய். அ உன் ைன எல் லா ேநரத் ம்
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பாவியாக உவாக்கா? அந்த ேநரம் வம் ெபா, நீ ஆழமாக
மனஸ் தாபப் படவில் ைலயா? நீ மனவத் த த்  ல் ¤ழ் க மாட்
டாயா? இன் என ரிையகள் அைனத் ம் ேசாம் பாலாகம்
மற்ம் சப் பாகம் ெசய் யப் படவில் ைல, ஆனால் என வங்
காலக் ரிையக் ஓர் அத்தளத்ைத அைமப் பதாம் . நான் ஒ
ட் க்கட்ைடக்ள் ளா விட்ேடன் என்பதல் ல, ேம ம் யவற்
ைறக் ெகாண் வர ேவண்ம் என்பதாம் . நான் ெசய் ம் ரி
ையைய நீ ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் ; இ ெதவில் விைளயா
ம் ஒ ழந் ைதயால் ெசய் ய ப் பட் ட ஒன்  அல் ல, ஆனால்
இ என் தந்ைதயின் பிரநித் வத்ல் ெசய் யப் பம் ரிைய
ஆம் . இைதெயல் லாம் நாேன ெசய் யவில் ைல என் பைத நீ ங் கள்
அந் ெகாள் ள ேவண்ம் ; மாறாக, நான் என் தந்ைதையப் பிர
நித் வப் பத் ேறன் . இதற்ைடயில் , உங் கள் ேவைல உ
யாக பின்பற் வம் , ழ் ப் பவம் , மாவம் , மற் ம் சாட்
யளிப் ப ம் ஆம் . நீ ங் கள் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ய என் ன
ெவன் றால் , என்னில் நீ ங் கள் ஏன் விவாசம் ெகாள் ள ேவண்ம் ;
இ  நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் ரிந் ெகாள் ள ேவண் ய க
க்யமான ேகள் வி ஆம் . என் பிதா அவைடய மைமயின்
நித்தமாக உலைகச் ஷ்த்த தணத்ந் உங் கள் அைன
வைரம் எனக்காக ன் த்தார். என ரிையயின் நித்தம் ,
அவைடய மைமயின் நித் த ம் , அவர் உங் கைள ன் த்
தார். என் பிதாவினால் தான் நீ ங் கள் என்னில் விவாசம் ெகாள் 
³ர்கள் ; என் பிதாவின் ¥ர்க்கதரிசனத்ன் காரணமாகேவ நீ ங் கள்
என் ைனப் பின் பற்  ³ர்க ள் . இைவ எம் உங் கள் ெசாந் த
விப் பப் ப இல் ைல. அைதவிட க்யமான என் னெவன் றால் ,
எனக் சாட் யமளிக் ம் ேநாக் க த்ற் க ாக, என் பிதா எனக்
வழங் யவர் நீ ங் கள் தான் என் பைத நீ ங் கள் ரிந் ெகாள் ங் கள் .
அவர் எனக் உங் கைளக் ெகாத்ததால் , நான் உங் கக் வழங்
ய வகைளம் அேதேபால் நான் உங் கக் ப் ேபாக் ம்
வகைளம் மற்ம் வார்தை
் தகைளம் நீ ங் கள் பின் பற்ற ேவண்
ம் , ஏெனன் றால் என் வகைளக் கைடப் பிப் ப  உங் கள் கட
735

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ைமயாம் . என் ¡தான உங் கள் விவாசத்  ன் ¤ல ேநாக் க ம்
இதான். ஆைகயால் , நான் உங் கக் இைதச் ெசால் ேறன்:
நீ ங் கள் என் வகைளக் கைடப் பிக்க என் பிதா எனக் வழங்
ய ஒேர ஜனங் களாக இக்³ர்கள் . எனிம் , நீ ங் கள் என் னில்
மட்  ேம விவாசம் ெகாள் ³ர்கள் ; நீ ங் கள் என் ைடயவர்கள்
அல் ல, ஏெனன் றால் நீ ங் கள் இஸ் ரேவல் ம் பத் த ார் அல் ல,
அதற்  ப் பலாக பைழய சர்ப் பத்ைதப் ேபான் றவர்க ள் . நான்
உங் களிடம் ேகட் பெதல் லாம் எனக்காகச் சாட் யம் அளிங் கள்
என் ப தான், ஆனால் இன்  நீ ங் கள் என் ைடய வகளில்
கட் டாயமாக நடக் க ேவண் ம் . இைவ அைனத்  ம் எர்க ால
சாட் யங் களின் நித்தமாக இக்ற. நீ ங் கள் என் வகைளக்
ேகட் ம் மனிதராக மட் ேம ெசயலாற்னால் , நீ ங் கள் ெபம
இல் லாமல் இப் பீரக
் ள் , என் பிதா உங் கைள எனக் வழங் ய
தன் க்யத்வம் இழக்கப் பம் . உங் களிடம் நான் வத்ச்
ெசால் வ இதான்: நீ ங் கள் என் வகளில் நடக்க ேவண்ம் .

உண்ைமயான நபராக இ ப் பதன்
அர்த்தம் என்ன
மனிதைன நிர்வப் ப  எப் ேபாேம என் கடைமயாக இக்
ற. ேம ம் , உலகத்ைதச் ஷ்த்தேபாேத நான் மனிதைன
ெஜயங் ெகாள் வதற் உத்தரவிட்ேடன். கைட நாட் களில் நான்
மனிதைன ற்  மாக ெஜயங் ெகாள் ேவன் என் பைதேயா,
அல் ல மனிதலத்ன் மத்யி ள் ள கலகக்காரர்கைள ெஜயங்
ெகாள் வேத நான் சாத்த ாைனத் ேதால் வியைடயச் ெசய் வ தற்
கான சான்றாக உள் ள என்பைதேயா மக்கள் அயாக்கலாம் .
ஆனால் , என் விேராயானவன் என் டன் ேபாரிட வந்தேபா,
சாத்தான் ைறப் பத், தன பிள் ைளகளாக் தன வீட்ைடக்
கவனித் க்ெகாள் ள உண்ைமள் ள அைமகளாக ைவத்ப் ப
வர்கைள ெஜயங் ெகாள் ேவன் என்  ஏற்கனேவ ெசால் யிந்ேதன் .
ேதால் விறச் ெசய் வ , அவமானத்ற்  ஆளாக்வ என்பேத
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ெஜயங் ெகாள் தல் என்பதன் ெமய் ய ான அர்த்த மாக உள் ள;
இஸ்ரேவலரின் ெமாயில் , இ எனக் எரான ற் மான
ேதால் வி, அ மற் ம் பிற எர்ப்ைபக் காட் டக்டாதவனாக்
தல் என் அர்த்த ப் பற. ஆனால் இன் , உங் களிைடேய
பயன்பத்தப் பறேபா, ெஜயங் ெகாள் தல் என் ப இதன்
அர்த்தமாக உள் ள. மனிதலத்ன் ெபால் லாங் கைன வ
மாக க்க் ெகாண்வத ம் அைதத் ேதாற்கப் ப ேம
எப் ெபாம் என் ேநாக் க மாக இக் ன் ற என் பைத நீ ங் கள்
அய ேவண்ம் , இதனால் அ இனி எனக் எராகக் கலகம்
ெசய் ய யா, ேம ம் என் ரிையயில் க்டேவா அல் ல
ெதாந்தர ெசய் யேவா யா. இவ் வா, மனிதைனப் ெபாத்
தவைர, இந்த வார்தை
் தயான ெஜயங் ெகாள் தல் என்  அர்த்
தப் படலாயிற். இந்த வார்தை
் தயின் ெவளிப் பைடயான அர்தத
் ங்
கள் என்னவாக இப் ப ிம் , மனிதலத்ைதத் ேதாற்க ப் ப ேத
என ரிையயாக உள் ள. ஏெனனில் , மனிதலம் என ஆ
ைகடன் இைணந்க்ற என் ப உண்ைமயாக இக்ற,
இன் ம் ல் யமாகச் ெசால் வெதன் றால் , மனிதலம் என்
விேராயாக உள் ளேத தவிர ேவ எமாக இப் பல் ைல.
மனிதலம் என்ைன எர்க
் ற மற்ம் எனக்க் ழ் ப்பயாக்
ற ெபால் லாத ஒன் றாக இக்ற. மனிதலம் ேவ யாமல் ல,
என்னால் சபிக்கப் பட் ட ெபால் லாங் ன் சந்ததான் அ. மனித
லம் ேவ யாமல் ல, என்ைனக் காட் க் ெகாத்த பிரதான
தனின் வத்ேதான் றல் தான் அ . மனிதலம் ேவ  எ
மல் ல, நீ ண்ட காலத்ற் ன்  என் னால் யக்கப் பட் டம் ,
அன்ந்  சரிெசய் யப் பட இயலாத என விேராயாக இன்
ம் இக்ற பிசான் மரவ வந்தேத அ. மனிதலம் யாவற்
ற்ம் ேமலாக உள் ள வானம் ெகாந்தளிப் பாகம் இட் டாகம் ,
ெதளிவின் அ  ம் இல் லாம ம் இக்  ற, மனித
உலகம் கார் இளில் ¤ழ் ள் ள, இதனால் அல் வாம்
ஒவன் தன தைலைய உயர்த் ம் ேபா, கத்ற்  ன் னாக
ெவளிநீ ட் ட ப் ப ட் ட ைகையேயா அல் ல ©ரியைனேயா டக்
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காணக் டாதவனாக இக்  றான் . அவன பாதங் கக்  க்
ேழ உள் ள சாைல, ேசம் சகமாகக் கடன் , ேகாணல்
மாணலான வைளகள் ெகாண்ள் ள;  நிலம் பிேரதங்
களால் ப் ைபயாக் க ப் பட்  ள் ள. இண்ட ¤ைலகள் மரித்த
வர்களின் எச்சங் களால் நிரப் பப் பட் ள் ளன, அத் டன் ளிர்ந்த
மற்  ம் நிழலான ¤ைலகைள பிசாகளின் ட் டங் கள் வாசம்
பண்ªம் இடங் களாக்க் ெகாண்ள் ளன. மனிதர்கைடய உல
ன் எல் லா இடங் களி ம் பிசாகள் ேசைனகளாக வந் ேபான்
றன. அத்தத்தால் ¤டப் பட் ட எல் லா வைகயான கங் களின்
சந்தம் , களறக்கப் பட் ட த்தத்ல் ட் டப் பட் ள் ளன, அதன்
இைரச்சலான இதயத்ைதப் பயங் கரமாகத் தாக்ற. இப் ப
ப் பட் ட ேவைளகளில் , இத்தைகயெதா உலல் , இப் பப் பட்
டெதா “க்ரிய பர¥ல் ” வாழ் வின் சந்ேதாஷங் கைளத் ேதட
ஒவன் எங் ேக ெசல் வான் ? அவைடய வாழ் வின் இலக்ைகக்
கண்டய ஒவன் எங் ேக ெசல் ல ம் ? ெநங் காலத்ற் 
ன் சாத்தானின் கால் களின் ழ் க்கப் பட் ட நாளில் இந்ேத,
மனிதலம் , சாத்தானின் சாயைலப் ண்க்ம் ஒ நகன்
ேபாலேவ தலாவ இந் ள் ள—இதற் ம் ேமலாக, மனித
லமான சாத்தானின் உவகமாகேவ ஆ, சாத்தாக் உரத்த
ரல் ெதளிவாகச் சாட் யளிக்ம் ஆதாரமாகேவ பணியாற் 
ற. இத்தைகயெதா மனிதலம் , இப் பச் ரந்த கைறபந்த
ஒ ம் பல் , இவ் வா ர்ேக நிைறந்த மனிதக் ம் பத்ன்
சந்த, ேதவக் எப் ப சாட் யளிக்கக் ம் ? என் மைம
எங் ந்  வற? எங் ந்  என் சாட் ையப் பற் ஒவர்
ேபசத் ெதாடங் வார்? மனிதலத்ைதச் ர்ெகத்  எனக் எ
ராக நிற்ம் விேராயானவன், ஏற்கனேவ மனிதலத்ைத எத்
க்ெகாண்—அதாவ நீ ண்டகாலத்ற்  ன் ேப நான் ஷ்
த் த ம் என மைமயா ம் என வனா ம் நிரப் பட் ட
மாக இக் ற மனிதலத்ைதக் கைறப் பத்  னான் . இ என்
மைமையப் பத்  விட் ட, மற்  ம் இைவெயல் லாம் மனித
ைனச் சாத்தானின் அவலட்சணத்டன் ெபரிம் இைணக்கப் பட் ட
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விஷத்னா ம் நன்ைம ¥ைம அயத்த க்க விட் ச த்ன் கனி
யிந்  ெபற் ற சானா ம் மனிதைன ஊக்  வித்  ள் ள.
ஆயிேல, நான் மனிதலத்ைதச் ஷ்த்ேதன் ; அதாவ, மனி
தலத்ன் ¤தாைதயரான ஆதாைம நான் ஷ்த்ேதன் . அவன்
ஒ சாய ம் ´பம் அளப் பட் டவனான் , ெபலன் நிைறந்தவ
னாயிந்தான், சத் வம் நிைறந்தவனாயிந்தான் , ேம ம் அவன்
என மைமயி ம் பங் ேகற்றான் . நான் மனிதைனச் ஷ்த்
தேபா அ மைமயான நாளாக இந்த . அதன் பிற, ஆதா
ன் சரீ ரத்  ல் இந்  ஏவாள் உவாக் க ப் பட் டாள் , அவம்
மனிதனின் ¤தாைதயாக இந்தாள் , அதனால் நான் ஷ்த்த
ஜனங் கள் என் வாசத்தால் நிரப் பப் பட்  என மைம ெபாங் 
வபவர்கள் ஆனார்கள் . ஆதாம் ஆயிேல என கரங் களிந்
பிறந் த ான் மற்  ம் அவன் என சாயன் பிரபப் பானான் .
இவ் வா, “ஆதாம் ” என் பதன் ெமய் யான ெபாள் என் னால்
ஷ்க்கப் பட் ட ஓர் உயிரினமாக, என் உயிர்நிைலயான ஆற்ற
ைலக்ெகாண் நிரப் பப் பட் ட , என் மைமையக்ெகாண் நிரப்
பப் பட் ட , சாய ம் ´பம் ெகாண்ட, ஆவிம் வாசம் உள்
ளவனானான் என் பதாம் . ஆவிையக்ெகாண்ட, என் ைனப் பிர
நித் வப் பத் ற, என சாயைலத் தாங் யிக்ற மற் ம்
என வாசத்ைதப் ெபற் க்றதான ஷ்க்கப் பட் ட ஒேர
உயிரினம் அவன் மட் ேம. ஆயிேல, நான் ஷ்த்த இரண்
டாவ மனிதப் பைடப் பாக ஏவாள் இந்தாள் , அந்த ஷ்க்
நான் என் வாசத்ைத வழங்  நியத்ந்ேதன், எனேவ “ஏவாள் ”
என் பதன் ெமய் ய ான அர்த்த ம் , என மைமையத் ெதாடற
ஒ ஷ் க் க ப் பட் ட ஷ் ம் , என வனால் நிரப் பப்
பட் டவம் மற்  ம் என மைமையப் ெபற்  க்ெகாண்டவள்
என்பதாம் . ஏவாள் ஆதாந்  வந்தாள் , அதனால் அவம்
என் சாயைலத் தரித்  ள் ளாள் , ஏெனன் றால் அவள் என் சாய
ல் ஷ்க்கப் பட் ட இரண்டாவ மனிதப் பைடப்  ஆவாள் .
“ஏவாள் ” என்பதன் ெமய்யான அர்த்தம் ஆவி, சைத மற்ம் எ ம் 
ஆயவற்ைறக் ெகாண்ட, மனிதலத்ற்ள் என இரண்டாவ
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சாய ம் மற்ம் என இரண்டாவ சாட் மாக இக்ற ஓர்
உயிள் ள ம° என் பதாம் . இவர்கேள மனிதலத்ன் ¤தா
ைதயர்கள் , மனிதனின் ய் ைமயான மற்  ம் விைலமப் பற் ற
ெபாக்ஷம் , மற்ம் ெதாடக்கத்ந்ேத, ஆவி அளப் பட் ட
உயிரினங் கம் ஆவார்கள் . இப் பிம் , ெபால் லாங் கன் , மனி
தலத்  ன் ன்ேனார்கைடய சந் த ைய த்  ைறப் பி
த்தான், மனித உலகத்ைத ைமயான அந்தகாரத்ல் ¤ழ் க
த்தான், ேம ம் சந்தயினர் நான் இப் பைத இனிம் நம் பா
தபக் ச் ெசய் த ான் . ெபால் லாங் கன் ஜனங் கைள ர்ெகத்  ,
அவர்கள் அைனவைரம் க்ற நிைலயி ம் , அ என் ம
ைமையம் , என் சாட் யத்ைதம் , நான் அவர்கக் அளித்த
உயிர்சச
் க்ையம் , நான் அவர்கக்ள் ஊய வாசம் மற்ம்
வைனம் , மனித உலள் என மைமையம் , நான் மனி
தலத்ன் ¡ ெசலவிட் ட என இதயத்ன் இரத்தம் யாவற்
ைறம் ெகாµரமாகப் பக்றான் என்ப இன் ம் அவப்
பானதாக இக்ற. மனிதலம் இனிம் ெவளிச்சத்ல் இப்
பல் ைல, நான் அவர்கக் அளிய அைனத்ைதம் ஜனங் கள்
இழந் விட் டார்கள் , நான் ெகாத்த மைமைய அவர்கள் க்
எந்  விட் டார்க ள் . ஷ் க் க ப் பட் ட எல் லா உயிர்க க் ம்
நாேன கர்த்தராயிக்ேறன் என் பைத அவர்கள் எப் ப ஒப் க்
ெகாள் வார்கள் ? பரேலாகத்ல் நான் இப் பைத அவர்கள் எப் ப
த் ெதாடர்ந்  நம் வார்க ள் ? யின் ¡ என் மைமயின்
ெவளிப் பாகைள அவர்கள் எவ் வா கண்பிப் பார்கள் ? இந்
தப் ேபரன்கள் மற்ம் ேபத்கள் , தங் கள் ெசாந்த ன் ேனார்கைளச்
ஷ்த்தவர் என்ற வைகயில் அவர்கள் வணங் ய ேதவைன
எவ் விதம் எத் க்ெகாள் வார்கள் ? இந்தப் பரிதாபமான ேபரன்
கள் மற் ம் ேபத்கள் , ெபால் லாங் கக் மைமையம் , உ
வத்ைதம் , ஆதாம் மற்ம் ஏவாக் நான் அளிய சாட் யத்
ைதம் , மனிதலம் தங் கள் இப் பிற்ச் சார்ந் ள் ளதான அவர்
கள் ¡ நான் அளிய வைனம் ட தாரளமாக “வழங் ”
இக்ன்றனர்; மற்  ம் இவர்கள் அந் த ப் ெபால் லாங் கன் இத்
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தல் பற் ற் ம் கவைலயற்றவர்களாய் இக்ன் றனர் மற்ம்
என மைமைய அதற்க் ெகாக்ன் றனர். இ “அக்” என் ற
தைலப் பின் ஆதாரமாக இக்றதல் லவா? அத்தைகய ஒ மனி
தலம் , அத்தைகய ெபால் லாத பிசாகள் , அத்தைகய நைடப் பி
ணங் கள் , அத்தைகய சாத்தானின் உவங் கள் , அத்தைகய என்
ைடய எரிகள் எப் ப என் மைமையக் ெகாண்க்கக்ம் ?
நான் என் மைமைய ¡ண்ம் ¡ட் க் ெகாள் ேவன் , மனிதர்
களிைடேய இக்ம் என் சாட் யத்ைத மபம் ¡ட் க்ெகாள்
ேவன், மற் ம் ஒ காலத்ல் எனக்ச் ெசாந்தமாயிந்தவற்
ைறம் , நீ ண் ட காலத்  ற்  ன் ேப நான் மனிதலத்  ற்  க்
ெகாத் த வற் ைறம் —மனிதலத் ைதம் நான் ற்  மாக
ெஜயங் ெகாள் ேவன். இப் பிம் , நான் ஷ் த் த மனிதர்
கள் என சாயைலம் என மைமையம் ெபற் க்ெகாண்ட
பரித்தவான் களாக இந்தனர் என்பைத நீ அந்க்க ேவண்
ம் . அவர்க ள் சாத் த ாக் ரியவர்க ள் அல் ல, அல் ல அதன்
த்த க் உட் பட் டவர்கம் அல் ல, ஆனால் அவர்கள் ற்
மாக என ெவளிப் பாடாயிந் தனர், சாத்த ாைடய விஷத்
ன் இேலசான தடயம் ட இல் லாதவர்களாக இந்தனர். என
கரத்  னால் ஷ் க் க ப் பட் ட, நான் ேநக் ற மற்  ம் ேவ 
எவக் ம் உரியவர்களாயிராத மனிதலத்ைத மட்  ேம நான்
விம் ேறன் என் பைத மனிதலத்ற் நான் ெதரிவிக்ேறன் .
ேம ம் , அவர்களில் நான் சந்ேதாஷம் அைடந் அவர்கைள என
மைமயாகக் கேவன் . இப் பிம் , நான் விம் வ இன்
ைறயநாளில் சாத்தானால் ர்ெகக்கப் பட் , சாத்தாக்ச் ெசாந்
தமான, இனிம் என அசல் ஷ்ப் பாயிராத மனிதலத்ைத
அல் ல. மனித உலல் நிலம் என் மைமைய ¡ட்ெடக்க நான்
ேநாக்கம் ெகாண்ள் ளதால் , சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பல் என்
மைமக்ச் சான்றாக, மனிதர்களிைடேய தப் பிப் பிைழத்தவர்கைள
நான் ைமயாக ெஜயங் ெகாள் ேவன் . என சாட்ைய மட்ேம
என த் த த் ெதளிவான தன்ைமயாக, என சந்ேதாஷத்  ன்
ேநாக்கமாக எத்க்ெகாள் ேறன். இேவ என் த்தமாக உள் ள.
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மனிதலம் இன்  இக்ம் இடத்ைத அைடய பல் லாயிரக்
கணக் க ான ஆண் கால வரலாற் ைறக் கடந்  ள் ள, ஆயிம்
ஆரம் பத்ல் நான் ஷ்த்த மனிதலம் ரவில் ¤ழ்  நீ ண்ட
காலமாவிட் ட . மனிதலம் இனிம் நான் விம் ம் மனித
லமாக இப் பல் ைல, இதனால் , என் பார்ைவயில் , ஜனங் கள்
இனி மனிதலம் என் ற ெபயக்த் தயற் றவர்கள் ஆறார்
கள் . மாறாக அவர்கள் சாத்தான் ைறபித்  ைவத் ள் ள மனித
லத்ன் அக்காக, சாத்தான் யிக்கப் பயன் பத் ம் அ
ய நைடப் பிணங் களாக மற் ம் சாத்தான் தன் ைனேய உத்க்
ெகாள் ளப் பயன் பத் பவர்களாக உள் ளனர். நான் இப் பைத
ஜனங் கள் நம் பவில் ைல, என் வைகைய அவர்க ள் வரேவற் க
வில் ைல. என் ேகாரிக்ைககக் மனிதலம் அப் யான
வைகயிேலேய பல் ெகாக் ற, அவற் ைறத் தற் க ாகமாக
ஏற் க்ெகாள் ற மற் ம் வாழ் வின் மழ் ச
் கைளம் வத்தங்
கைளம் என்டன் உண்ைமயாகப் பர்ந் ெகாள் ளாக்ற.
ஜனங் கள் என்ைன ஆராயப் படக் டாதவர் என்  காண்பதால் ,
அவர்க ள் எனக்  ெவ ப் பான ன்னைகையத் தறார்க ள் ,
அவர்களின் தலாம் அªைற அகாரத்ல் இக்ம் ஒ
வரிடம் ஒத்  ைழப் பதாக உள் ள, ஏெனன் றால் ஜனங் கக்
என் ரிையையப் பற் எந்த அம் இல் ைல, தற்ேபா என
த்தம் பற் கக்ைறவாகேவ அந் ள் ளனர். நான் உங் கக்
ேநர்ைமயாக இப் ேபன் : நாள் வம் ேபா, என் ைனத் ெதா
ெகாள் ற எவர் ஒவைடய ன் பங் கம் மப் பதற்  உங் க
ைடய ன் பங் கைளவிட எளிதாக இக்ம் . என் ¡ நீ ங் கள்
ைவத்  க் ம் விவாசத்  ன் அள உண்ைமயில் ேயாவின்
விவாசத்ைதக்காட்  ம் அகல் ைல—»தப் பரிேசயர்களின்
விவாசம் ட உங் கைடயைத விட ஞ் யதாய் உள் ள—
எனேவ, அக்னி இறங் ம் நாளில் , உங் கள் ன் பம் , இேயவால்
கண்க் க ப் பட் ட பரிேசயர்கைள விடம் , ேமாேசைய எர்த்த
250 தைலவர்க ைள விடம் , மற்  ம் அக்  னிப் பிழம் களால்
ட்ெடரித்  எரிக்கப் பட் ட ேசாேதாைம விடம் அக கைம
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யானதாக இக்ம் . ேமாேச கன் மைலைய அத்தேபா, அவ
ன விவாசத்னால் ேயேகாவா அளிய தண்ணீர ் ெவளிேய
பாய் நே
் தாற்  . தாவீ ேயேகாவாவாய என் ைனப் கழ் ந் 
பாடைல இைசத்தேபா—அவன விவாசத்னால் —அவன
இதயம் சந்ேதாஷத்னால் நிரம் பிற். ேயா, மைலகைள நிரப்
பின அவன கால் நைடகைளம் மற்ம் ெசால் லப் படாத அள
ஏராளமான ெசல் வங் கைளம் இழந் தேபா, மற்  ம் அவன
உடைல எரிற ெகாப் ளங் கள் ¤யேபா, அ அவைடய
விவாசத்  ன் நித் த மாக இந் த . ேயேகாவாவாய என்
ரைல அவன் ேகட்க ந் மற்ம் என மைமையக் காண
ந்தேபா, அ அவன விவாசத்ன் நித்தமாக இந்த .
ேப  தன விவாசத்  ன் நித் த மாகேவ இேய ஸ் 
ைவப் பின்பற்ற ந்த . அவன விவாசத்னித்தமாகேவ,
எனக் க ாக அவன்  ைவயில் அைறயப் படம் மைமயான
சாட் யம் தரம் ந்த . ேயாவான் தன விவாசத்ன் நித்
தமாகேவ மஷமாரனின் மைமயான உவத்ைதக் கண்டான் .
கைட நாட்களின் தரிசனத்ைத அவன் கண்டேபா, அவைடய
விவாசத்னாேலேய அ அகமாயிற். றஜா ஜனங் கைளச்
ேசர்ந்தவர்கள் என்  அைழக்கப் பறவர்களில் ரளானவர்கள்
தங் கள் விவாசத்  ன் நித் த மாகேவ என் ெவளிப் பாட் ைடப்
ெபற் ற னர், மற்  ம் மனிதக்  மத்  யில் என் ஊயத் ைதச்
ெசய் வ தற் க ாக நான் மாம் சத்  ல் ம் ப வந்  க்  ேறன் என்
பைத அவர்கள் அயவந்  ப் பதற் க ான காரணம் , அவர்கள்
விவாசம் தான். என் கைமயான வார்தை
் தகளால் பாக்கப் பட்
ம் இன்ம் அவற்  னால் ஆ த க் க் ெகாண்வரப் பட் 
அவற்னால் இரட் க்கப் பட் க்க ேவண்யவர்கள் —அவர்கள்
தங் களின் விவாசத்ன் காரணமாக இைதச் ெசய் யாக்றார்
களா? என்னில் விவாசம் ெகாண் ந்  ம் இன் ம் கஷ் டங்
கைள அபவிப் பவர்கள் , இந்த உலகத்தா ம் றக்கணிக்கப் பட்
க்கவில் ைலயா? என் வார்தை
் தக்ப் றம் ேப வாழ் பவர்கள் ,
ேசாதைனயின் ன்பத் ந்  தப் பி ஓறார்கள் , அவர்கள்
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அைனவம் உலகம் வம் அதன்ேபாக்ல் இக்கப் பட் ச்
ெசல் வல் ைலயா? அவர்கள் இங் ம் அங் ம் பறக்கக்கப் பம்
இைலர்க ால இைலகைளப் ேபால் , இைளப் பாற இடன்,
ஆ தல் அளிக்ம் என் வார்தை
் தகைள கக்ைறவாகேவ ெபற்
றவர்களாய் உள் ளனர். என் ட் ைசம் டத ம் அவர்கைளப்
பின் ெதாடரவில் ைல என் றா ம் , அவர்கள் இடம் விட்  இடம்
நகர்ற பிச்ைசக்காரர்கள் ேபால் பரேலாக ராஜ் யத்ற்ப் றம் ேப
வீ களில் அைலந்  ரிவல் ைலயா? உலகம் உண்ைமயில்
உனக் இைளப் பாம் இடமாக உள் ளதா? என் ட் ைசையத்
தவிர்ப் பதனால் , உன்னால் உண்ைமயிேலேய, உலகத்  ந் 
மனநிைறவின் மயக் க மான ன் னைகையப் ெபற்  க்ெகாள் ள
மா? உன் இதயத்  ல் உள் ள மைறக் க யாத ெவ 
ைமைய ¤ட, விைரந் ேதா வம் உன சந் ேதாஷத் ைத நீ
உண்ைமயிேலேய பயன் பத் த மா? உன் ம் பத்  ல்
உள் ள அைனவைரம் நீ ட் டாளாக்கலாம் , ஆனால் உன் னால்
என்ைன ட் ட ாளாக்க ஒக்க ா ம் யா. உன் விவாசம்
கம் அற் ப மான என் பதால் , நீ இந் த நாள் வைரயி ம் ,
வாழ் க்ைக தற மழ் ச் எைதம் கண்டய வல் லைமயற் 
இக்றாய் . நான் உன் ைனக் ேகட் க்ெகாள் வ : உன்  வாழ்
ைவம் , மாம் சத்ற்காக இரண்டாந்தரமாக ப் பாக ெசலவி
வைதக் காட்  ம் , உன் வாழ் நாளில் பாைய எனக்காக உண்
ைமடன் ெசலவிட் , ஒ மனிதன் அரிதாகேவ மக்கக்ய
பாகைளச் சத்  த் த ல் ேமன் ைமயான. இவ் வள அக
மாய் உங் கைளப் பாகாத்  என ட் ைசயில் இந்  வில
ஓவல் என்ன ேநாக்கம் இக்ற? நித்ய ேவதைனையம் ,
நித்ய ட் ைசையம் மாத்ரேம அவைட ெசய் ய என கண
ேநரச் ட்  ப் பிந்  உன் ைன ஒளித்  க்ெகாள் வல் என் ன
ேநாக்கம் இக்ற? உண்ைமயில் , நான் என் த்தத்ற் ஏற்ப
யாைரம் வைளக்கவில் ைல. என எல் லா ட் டங் கக்ம் யாரா
வ உண்ைமயிேலேய ழ் ப்பய விம் பினால் , நான் அவர்கைள
ேமாசமாக நடத்த மாட்ேடன். ஆனால் , ேயேகாவாவாய என் ைன,
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ேயா விவாத்த  ேபாலேவ எல் லா ஜனங் கம் விவாக்க
ேவண்ம் என் நான் ேகட் க்ெகாள் ேறன் . உங் கள் விவாசம்
ேதாமாவின் விவாசத்ைத விட அகமாக இந் த ால் , உங் கள்
விவாசம் என பாராட் ைடப் ெப ம் , உங் கள் பற்  யில்
நீ ங் கள் என் ஆனந்தத்ைதக் காண்பீரக
் ள் , மற்ம் உங் கள் நாட்களில்
நீ ங் கள் நிச்சயமாக என் மைமையக் காண்பீரக
் ள் . இப் பிம் ,
உலகத்ைத நம் ற மற்ம் பிசாைச நம் ற ஜனங் கள் , ேசாேதாம்
நகரத் ன் ஜனங் கைளப் ேபாலேவ, காற்  னால் அக் க ப் பட் ட
மணல் கள் கைளத் தங் கள் கண்களி ம் , பிசாடந்  ெபற்ற
காணிக்ைககைளத் தங் கள் வாய் களி ம் ெகாண்டவர்களாய் த் தங்
கள் இதயங் கைளக் கனப் பத்ள் ளனர், அவர்களின் மரத்
ப் ேபான ந்ைதகள் உலைகக் ைகப் பற் ய ெபால் லாங் கனால்
ெநங் காலத்ற்  ன்ேப ஆட்ெகாள் ளப் பட் க்ற. அவர்க
ளின் ந் த ைனகள் ஏறக்  ைறய ற்  ம் , பைழய காலத்  ப்
பிசாக் அைமப் பட்  விந்  ள் ளன. எனேவ, மனிதலத்
ன் விவாசம் காற்ேறா ேபாய் விட் ட , அவர்கள் என் ரிைய
ையக் கவனிக்கக்ட இயலாதவர்களாய் இக்ன்றனர். அவர்கள்
ெசய் யக்ய என் னெவன் றால் , என ரிையையச் சரியான
ைறயில் நடத்வல் பலவீனமான யற்ைய ேமற்ெகாள் வ 
அல் ல ேதாராயமாகப் பப் பாய்  ெசய் வதாம் , ஏெனன் றால்
அவர்க ள் ெநங் காலமாகேவ சாத் த ானின் விஷத்  னால் ஆட்
ெகாள் ளப் பட் ள் ளனர்.
நான் மனிதலத்ைத ெஜயங் ெகாள் ேவன் , ஏெனன் றால் ஜனங்
கள் என்னால் ஷ்க்கப் பட் டவர்கள் , ேம ம் , நான் ஷ்த்த
ஏராளமான ெபாட்கைள அபவித்க்றார்கள் . ஆனால் ஜனங்
கள் என்ைனப் றக்கணிக்ன் றனர்; நான் அவர்களின் இதயங்
களில் இல் ைல, அவர்கள் என்ைனத் தங் கள் வாழ் வி ள் ள ஒ
ைமயாகேவ பார்க்றார்கள் , உண்ைமயாகேவ என் ைனப் பார்க்
ம் ேபா, அவர்கள் இன் ம் என் ைனப் றக் கணிக் றார்கள் ,
என்ைனத் ேதால் வியைடயச் ெசய் வதற் ச் சாத்யமான எல் லா
வகைளம் நிைனத் அவர்களின் ¤ைளகைளச் ேசதப் பத்க்
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ெகாள் றார்கள் . ஜனங் கைளத் ¥விரமாக நடத்  வதற் ேகா அல்
ல அவர்களிடம் கண்ப் பான ேகாரிக்ைககைள ைவப் பதற்ேகா
அவர்கள் என்ைன அமப் பல் ைல, அல் ல அவர்கைள நியா
யந்¥ர்கக
் ேவா அல் ல அவர்களின் அநீ ையச் ட்க்கேவா அவர்
கள் என்ைன அமப் பல் ைல. இந்த ஆர்வத்ைதக் கண்டவ
ெவரத் ல் உள் ளதால் , இைத எரிச்ச ல் ¤ட்  வதாகக் காண்
ன்றனர். எனேவ, எனக்ள் ேபாஜன பானம் பண்ணி, மழ் ந்
க்ற, ஆனால் என்ைன அயாமல் இக்ற மனிதலத்ைத
எத்  அவர்கைளத் ேதாற்கப் பேத என ரிையயாக இக்
ற. நான் மனிதலத்ைத நிராதபாணியாக்ேவன் , பின் னர்,
என் தர்கைள அைழத் , என் மைமையப் ெபற் , நான் என்
வாசஸ் தலத்  ற்  த் ம் ேவன் . ஏெனன் றால் , ஜனங் களின்
ெசயல் கள் நீ ண் ட காலமாக என் இதயத்ைத ெநாக்  , என்
ரிையையத் ண் ண்டாக்  ள் ளன. நான் மழ் ச் டன்
விலச் ெசல் வதற் ன்  ெபால் லாங் கன் எத் ச் ெசன் ற ம
ைமைய ¡ட்ெடக்கம் , மனிதலம் ெதாடர்ந்  தங் கள் வாழ் க்
ைகைய வாழ அமக்கம் விம் ேறன் , அவர்கள் ெதாடர்ந்
“அைமயி ம் மனநிைறவி ம் வாழ் ந்  உைழக்க ேவண்ம் ,”
அவர்கள் ெதாடர்ந் , “தங் கள் ெசாந்த நிலங் களில் ேவளாண்ைம
ெசய் யேவண்ம் ,” மற்ம் இனி நான் அவர்களின் வாழ் கை
் கயில்
தைலயிடமாட்ேடன் . ஆனால் இப் ேபா நான் என் மைமைய
ெபால் லாங் கனின் ைகயிந்  ¡ட்  உரிைமயாக்க்ெகாள் ள
ம் , உலைகப் பைடக்ம் ேபா மனிதக்ள் நான் ெகாத்
ந்த மைமைய வமாக ம் பப் ெபறம் விம் ேறன் .
¡ண்ம் அைதப் யில் உள் ள மனித இனத்ற்  நான் இனி
ஒேபாம் வழங் க மாட்ேடன் . ஏெனன் றால் , ஜனங் கள் என் ம
ைமையக் காக்கத் தவய மட் மல் லாமல் , அைதச் சாத்தானின்
சாய க் மாற் ற ாகக் ெகாத் க் றார்கள் . என் வைகைய
ஜனங் கள் ெபாக்  ஷமாகக் கவல் ைல, அல் ல அவர்கள்
என் மைமயின் நாைள உயர்த்  வல் ைல. என் ட் ைசையப்
ெபவல் அவர்கள் மழ் ச்யைடயவில் ைல, என் மைமைய
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என்னிடம் ப் பித் தரேவா அல் ல ெபால் லாங் கனின் விஷத்
ைதத் க் எயேவா அவர்கள் தயாராக இல் ைல. மனிதலம்
ெதாடர்ந்  அேத பைழய வயில் என் ைன வஞ் க்ற, ஜனங்
கள் இன்ம் பிரகாசமான ன் னைகையம் மழ் ச
் யான கங்
கைளம் அேத பைழய வயில் அணிந் ெகாள் றார்கள் . என்
மைம அவர்க ைள விட்  விலயபின் மனிதலத்  ன் ¡
இறங் ம் இளின் ஆழத்ைத அவர்கள் அயாக்  றார்கள் .
ப் பாக, என் நாள் மனிதலம் வதற்  ம் வம் ேபா,
ேநாவாவின் காலத்  ல் இந் த ஜனங் கைளவிட இ  அவர்க
க் இன்ம் கனமாவிம் என்பைத அவர்கள் அயா
க்றார்கள் . ஏெனன்றால் என் மைம இஸ்ரேவைல விட் வி
லயேபா, அ எவ் வள அந் த காரமாயிற்  என்ப அவர்க
க்த் ெதரியா, ஏெனனில் காரிள் ெகாண்ட இரைவக் கடந்
ெசல் வ  எவ் வள கனமான என் பைத அகாைலயில்
மனிதன் மறந்  விறான் . ©ரியன் ¡ண்ம் மைறந்  இள்
மனிதனின் ¡ இறங் ம் ேபா, அவன் ¡ண்ம் லம் வான் ,
மற்  ம் இளில் தன பற் க ைளக் கத்  க் ெகாள் வான் . என்
மைம இஸ்ரேவந்  விலயேபா, இஸ்ரேவலர்கள் அந்த
நாட் களின் ன்பங் கைள சத் க்ெகாள் வ எவ் வள கனமா
யிந்த  என்பைத நீ ங் கள் மறந் விட் §ர்களா? இப் ேபா நீ ங் கள்
என் மைமையக் காªம் ேநரமாக உள் ள, இ நீ ங் கள் என்
மைமயின் நாைளப் பர்ந்  ெகாள் ம் ேநரமாகம் உள் ள.
அத் த மான நிலத்ைதவிட்  என் மைம ெவளிேய ம் ேபா
மனிதன் இளின் மத்யில் லம் வான். இப் ேபா நான் என்
ரிையையச் ெசய் ம் மைமயின் நாளாக உள் ள, மற்ம் இ
பாகளில் இந்  மனிதலத்ைத விலக்க் ெகாள் ம் நாளா
கம் உள் ள, ஏெனன் றால் நான் அவர்கடன் ேவதைனயான
மற் ம் உபத்ரவம் நிைறந்த காலங் கைளப் பர்ந்  ெகாள் ளப்
ேபாவல் ைல. மனிதலத்ைத வமாக ெஜயங் ெகாள் ளம் ,
மனிதலத்ன் ெபால் லாங் கைன ற் மாக ேதாற்கக்கம்
மட் ேம நான் விம் ேறன் .
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விவாசத்ைதப் பற்
உனக் என்ன ெதரிம் ?
மனிதனிடம் விவாசத்ன் நிச்சயமற்ற வார்தை
் தேய உள் ள,
விவாசத்ைத எ உவாக்ற என் ம் , அைதவிட அவக்
ஏன் விவாசம் இக்ற என் ம் இன்ம் மனிதக்த் ெதரி
யவில் ைல. மனிதன் கக் ைறவாகேவ ரிந் ெகாள் றான் ,
மற்ம் மனிதன் கக் ைறள் ளவனாகம் இக்றான் ; என்
னிடம் அவ க் விவாசம் இப் பிம் , அ  அக் கைறயற் ற
ம் அயாைமெகாண்டேம ஆம் . விவாசம் என் றால் என்ன
ெவன்ம் , அல் ல அவக் ஏன் என் னிடம் விவாசம் உள் ள
என்ம் ெதரியாவிட் டா ம் , அவன் ெதாடர்ந்  விடாப் பியான
ஒ ெவேயா என் ைன விவாக்றான் . நான் மனிதனிடம்
ேகட் ப  என்னெவன் றால் இவ் விதம் வீணாக விடாப் பியான
ெவேயா என்ைன ேநாக்  க் ப் பிட ேவண் டாம் அல் ல
ைறயற்ற வைகயில் என் னில் விவாசம் ெகாள் ள ேவண்டாம்
என்பேத, ஏெனனில் நான் ெசய் ம் ரிைய மனிதன் என் ைனப்
பார்ப்பதற்காகம் என் ைனத் ெதரிந்ெகாள் வதற்காகேம அல்
லாமல் என்னால் ஈர்க் க ப் பட்  என்ைன ஒ ய ெவளிச்ச த்
ல் காண்பதற்காகவல் ல. நான் ஒகாலத்ல் அேநக அைடயா
ளங் கைளம் அற்தங் கைளம் ெவளிப் பத்ேனன் ேம ம் பல
அசயங் கைளச் ெசய் காட் ேனன் மற் ம் அக்காலத்ன் இஸ்
ரேவலர்கள் என் னிடம் மாெபம் அபிமானத்ைதக் காட் னார்
கள் ேம ம் ேநாயாளிகைளக் ணப் பத் பிசாகைள விரட் ய
என் அசாதாரணமான வல் லைமையப் ேபாற்வணங் னார்கள் .
அக்காலத்ல் , »தர்கள் என் கமளிக்ம் வல் லைம உன் னதமா
ன, அசாதாரணமான என் எண்ணினர்—மற்ம் என் ைடய
பல ரிையகளின் காரணமாக, அவர்க ள் யாவம் என் ைன
வணங் னார்கள் , ேம ம் என் ைடய சகல வல் லைமக்காகம்
ந்த அபிமானம் ெகாண்டார்கள் . இவ் வா, நான் அசயங் க
ைளச் ெசய் வ ைதப் பார்த் த பலர் என்ைன ெநக் க மாகப் பின்
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ெதாடர்ந் த ார்கள் . நான் ேநாயாளிகைளக் ணப் பத்  வைதப்
பார்க்க ஆயிரக்கணக்காேனார் ©ழ் ந் ெகாண்டார்கள் . நான் பல
அைடயாளங் கைளம் அற் தங் கைளம் ெவளிப் பத்ேனன் ,
இப் பிம் மக்கள் என் ைன ஒ ைகேதர்ந்த ைவத்யர் ேபால்
தான் பார்த்தார்கள் ; அவ் வாேற, அக்காலத்ல் நான் மக்களிடம்
பல ேபாதைன வார்த்ைதகைளப் ேபேனன், இந்தா ம் அவர்கள்
தம டைன விட ேமலான ஒ ெவம் ேபாதகைரப் ேபான் ேற
என் ைனக் கனார்கள் . இன் ம் , என் ரிையகளின் வரலாற்
ஆவணங் கைள மனிதன் கண்ட பின் ம் , நான் ேநாயாளிகைளக்
ணப் பத் ம் ஒ ெபம் ைவத்யர் என் ம் , அயாைமயில்
இக்றவர்கக் ஒ ேபாதகர் என்ேம ெதாடர்ந்  விளக்கம்
அளிக்றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் என் ைன இரக்கள் ள கர்த்த
ராய இேய ஸ்  என்  வைரயத்  ள் ளார்கள் . ேவதவச
னங் கைள வியாக்யானம் ெசய் ப வர்கள் ணப் பத்தல் என்
வல் லைமைய விஞ் யிக்கலாம் , அல் ல தங் கள் ேபாதகைரத்
தற் ேபா விஞ் யிக் ம் டர்களாகக் ட இக்கலாம் , ஆயி
ம் உலெகங் ம் அயப் பட் ட ெபயர்கைளக் ெகாண்ட ெபம்
கழ் ெபற்ற இத்தைகய மனிதர்கள் , என் ைன ெவம் ைவத்யர்
என் ேற கக் ழாகக் கன்றனர். என் ைடய ரிையகள்
கடற்கைர மணலத்தைனயாய் அக எண்ணிக்ைகயில் இக்ன்
றன, என்ைடய ஞானம் சாேலாமனின் மாரர்கள் எல் ேலா
ைரம் விட ஞ் யிக் ற, எனிம் மக் கள் என்ைன ஒ
சாதாரண ைவத்யர் என் ம் அயப் படாத மக்களின் ேபாதகர்
என் ம் மட்  ேம நிைனக் றார்கள் . நான் அவர்கைளக் ணப்
பத்தக் ம் என்  மட் ேம பலர் என் னில் விவாசம் ைவக்
றார்கள் . தங் கள் உடல் களில் இந்  அத்த ஆவிகைள விரட் ட
நான் என் வல் லைமையப் பயன் பத்  ேவன் என்  மட்  ேம
பலர் என்னில் விவாசம் ைவக்  றார்க ள் , ேம ம் என் னிடம்
இந்  தாங் கள் சமாதானத்ைதம் மழ் ச் ையம் ெபற்  க்
ெகாள் ள ம் என்ேற கப் பலர் என்ைன விவாக்றார்
கள் . ெபம் ெபாட் ெசல் வங் கைள என் னிடம் இந்  நாப்
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ெபறேவ பலம் என்ைன விவாக்  றார்க ள் . இந் த வாழ் க்
ைகைய சமாதானத்  டன் கக்கம் இனிவம் உலல் பா
காப் பாகம் நல் லவிதமாக இக்கேம பலர் என் ைன விவா
க் றார்கள் . நரகத்  ன் ேவதைனகைளத் தவிர்க் கம் பரேலா
கத்ன் ஆர்வாதங் கைளப் ெபறேம பலர் என் ைன விவாக்
றார்க ள் . பலம் தற் க ாகமான ஆ த க் க ாகேவ என் ைன
விவாக்  றார்கேள தவிர இனி வம் உலகத்  ல் எைதம்
நாப் ெபறத் ேதடவில் ைல. நான் என் ேகாபத்ைத மனிதன் ேமல்
காட்  அவன் ன்னர் ெபற்ந்த மழ் ச
் ையம் அைமைய
ம் பத் க்ெகாண்ட ேபா, மனிதன் சந்ேதகம் ெகாண்டவனா
னான் . நரகத்ன் ேவதைனகைள அளித்  பரேலாகத்ன் ஆர்
வாதங் கைளத் ம் ப எத்  க்ெகாண் ட ேபா, மனிதனின்
ெவட் க ம் ேகாபமாக மாய. மனிதன் தன் ைனக் ணப் பத்
ம் ப என்ைனக் ேகட் டேபா, நான் அவக்ச் ெசவிெகாக்
காதேதா அவனிடத்  ல் ெவ ப் ைடயவனாேனன் ; பலாக
மனிதன் என் ைனவிட்  வில ¥ய மந்  கள் மற்  ம் ©னிய
வகைளத் ேதனான் . என் னிடத்ல் இந்  மனிதன் ேகாரிய
அைனத்ைதேம நான் எத் க்ெகாண்ட ேபா, ஒ தடயம்
இன்  ஒவ் ெவாவம் மைறந்  ேபாயினர். இவ் வா, நான்
அக அளவில் ைபைய அளிப் பதால் மனிதக் என் னிடம்
விவாசம் இக்ற, ேம ம் ெபற ேவண்யேதா இன் ம் அ
கமாக உள் ள. என் ைபக்காக »தர்கள் என் ைனப் பின் பற்
னார்கள் , நான் ெசன்ற இடம் எல் லாம் என்ைனப் பின் ெதாடர்ந்
தார்கள் . ைறந்த அம் அபவம் ெகாண்ட இந்த அயா
ைமயில் இக் ம் மனிதர்கள் நான் ெவளிக்க ாட் ய அைடயா
ளங் கைளம் அற்  தங் கைளம் மட்  ேம காண விம் பினார்
கள் . மாெபம் அசயங் கைளக் ெசய் யக்ய »த வீட்டாரின்
தைலவராகேவ அவர்கள் என் ைனக் கனர். ஆகேவ, ேம ம்
மனிதர்களிடம் இந்  நான் பிசாகைளத் ரத்யேபா அ
அவர்களிைடேய அக விவாதத்ைத எப் பிய: நான் எயா
என்ம் , நாேன ேமாேச என் ம் , நாேன எல் லா ¥ர்கக
் தரிகளி ம்
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ந்யவர் என்ம் , எல் லா ைவத்யர்களி ம் நாேன ெபரியவர்
என்ம் அவர்கள் னார்கள் . நாேன வம் , சத்யம் , வ
மாய் இக்ேறன் என்  நாேன ேனேன அல் லாமல் நான்
இப் பைதேயா அல் ல என் அைடயாளத்ைதேயா யாம் அய
யவில் ைல. என் பிதா இக்ம் இடம் பரேலாகம் என்  நான்
ேனேன தவிர நாேன ேதவனின் மாரன் என் ம் நாேன
ேதவன் என்ம் யாம் அயவில் ைல. எல் லா மனிதலத்ற்ம்
¡ட் ைபக் ெகாண்வந்  மனிதலத்ைத ¡ட்ேபன் என்  நாேன
ேனேன அல் லாமல் , மனிதலத்  ன் ¡ட் பர் நாேன என் 
ஒவம் அயவில் ைல, ேம ம் மனிதன் என் ைன ஒ தயாள
ம் இரக்  ம் ெகாண் ட மனிதர் என் ேற அந்  ந் த னர். என்
ைனப் பற்ய யாைவையம் என் னால் விளக்க ந்தேத தவிர,
ஒவம் என்ைன அயவில் ைல, மற்ம் ஒவம் நாேன வ
ள் ள ேதவனின் மாரன் என்  நம் பவில் ைல. இேவ மக்கள்
என்னிடத்  ல் ைவத் த விவாசம் , மற்  ம் அவர்க ள் என் ைன
ட் டாளாக்க யற்ெசய் த விதம் . என்ைனப் பற்  இத்தைகய
எண்ணம் ெகாண்க்ம் ேபா அவர்களால் எனக் சாட்யாக
எப் ப இக்க ம் ?
மக்கள் என்ைன விவாத்தா ம் , எனக் சாட் யாக விளங் க
அவர்கக்த் றன் இல் ைல, அல் ல என் ைன நான் ெதரியப்
பத்  ம் ன் அவர்க ளால் எனக் க ாகச் சாட்  அளிக் க ய
வில் ைல. நான் ஷ்கைளம் எல் லா பரித்த மனிதர்கைள
ம் விஞ்  இப் பைத மட் ேம மக்கள் பார்க்ன் றனர், ேம ம்
நான் ெசய் ம் ரிையகைள மனிதர்களால் ெசய் ய யா என்
ம் பார்க் றார்கள் . இவ் வா, »தர்களில் இந்  இந் ந ாளின்
மக்கள் வைர என மகத் வமான ரிையகைள ேநாக்ப் பார்க்
ம் அைனவேம என்ைனக் த்த ஆர்வத்தால் நிைறந்க்
றார்கேள ஒய ஓர் ஒற் ைறச் ஷ் யின் வாம் என் ைனக்
த்த சாட் ையப் பகர யவில் ைல. என பிதா மட் ேம
எனக் ச் சாட்  அளித் த ார், ேம ம் அைனத்  ஷ் களின்
மத்  யி ம் எனக் க ாக ஒ பாைதைய உவாக்  யிக்  றார்;
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அவர் அவ் வா ெசய் க்கவில் ைல எனில் , நான் எவ் வாறாகக்
ரிைய ெசய் ந் த ா ம் , நாேன ஷ் ப் பின் கர்த்த ர் என் 
மனிதன் ஒேபாம் அந்  க் க மாட் டான், ஏெனனில் மனி
தன் என்னிடம் இந்  எத்  க்ெகாள் ள மட்  ேம அந் க்
றாேன தவிர, என் ைடய ரிையகளின் நித்தம் என்னிடம்
விவாசம் ெகாள் ளவில் ைல. நான் பரித்தராகம் எந்த வைகயி
ம் ஒ பாவியாக இல் லாமல் இப் பதா ம் , எண்ணற்ற மைற
ெபாட் கைள என் னால் விளக்கம் என் பதா ம் , ரளான
மக் கக் ேமலானவராக இப் பதா ம் , அல் ல என் னிடம்
இந்  அக நன்ைமகைளப் ெபற்ப் பதா ம் மட் ேம மனி
தன் என்ைன அறான், ஆனால் நாேன ஷ் கர்த்தர் என் 
ஒ லேர விவாக்றார்கள் . இதனால் தான் என் ேமல் ஏன்
விவாசம் ைவத்க்றான் என் மனிதக்த் ெதரியவில் ைல
என் நான் ேறன்; என்னில் விவாசம் ைவப் பதன் ேநாக்கம்
அல் ல க்  யத்  வம் அவக் த் ெதரியவில் ைல. எனக் ச்
சாட் யாக விளங் க ற்  ம் தயற் ற அளக் மனிதனின்
உண்ைமத்தன்ைம ைறபட் டதாக உள் ள. உண்ைம விவா
சம் உங் களிடம் கக் ைறவாக உள் ள, ேம ம் நீ ங் கள் கக்
ைறவாகேவ அைடந் க் ³ர்கள் , ஆகேவ உங் களிடம் கக்
ைறந்த அளேவ சாட்  இக்ற. அமட் மல் லாமல் , நீ ங் கள்
கக் ைறவாகேவ ரிந் ெகாள் ³ர்கள் மற்ம் என் ைடய
ரிையகக் ச் சாட்  யளிக் க ஏறத் த ாழ தயற் ற அளக்
அகக் ைறபா ெகாண் டவர்க ளாக இக்  ³ர்க ள் . உங் கள்
மன உ உண்ைமயில் கத்ல் எத் க்ெகாள் ளத்தக்கதாம் ,
ஆனால் ேதவனின் சாராம் சத்ைதக் த்  ெவற்கரமாக உங் க
ளால் சாட் யம் அளிக் க ம் என் பல் நீ ங் கள் உயாக
இக்³ர்களா? நீ ங் கள் அபவித்த ம் பார்தத
் ம் எல் லா காலங்
களி ம் இந்த பரித்தவான் கள் மற் ம் ¥ர்க்கதரிகைள விட
ம் தஞ் யதாகக் காணப் பற, ஆனா ம் கடந்த காலத்
ன் இந் த ப் பரித் தவான்கள் மற்  ம் ¥ர்க் க தரிகளின் வார்த்
ைதகைள விட ெபரிய சாட் ைய உங் களால் அளிக்க மா?
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இப் ேபா நான் உங் கக் வழங் வ ேமாேசைய ஞ் வதா
கம் , தாவீைத ஒளிமங் கச் ெசய் வதாகம் உள் ள, ஆகேவ அ
ேபால உங் கள் சாட் ம் ேமாேசைய ஞ் வதாகம் உங் கள்
வார்தை
் தகள் தாவீைடயைத விடப் ெபரியனவாகம் இக்க
ேவண்ம் என் நான் ேகட் ேறன் . நான் உங் கக் ± மடங்
காக அளிக்  ேறன் —ஆகேவ அேபான் ேற அவ் வைகயிேலேய
நீ ங் கள் எனக்த் ப் பியளிக்க ேவண்ம் என்  ேகட் ேறன் .
மக்லத்ற்  வைன அவ நான் ஒவேன என்  நீ ங்
கள் அந் ெகாள் ள ேவண்ம் , ேம ம் நீ ங் கள் தான் என் னிடம்
இந்  வைனப் ெப³ர்கள் மற்  ம் நீ ங் கள் தான் எனக் ச்
சாட் ெகாக்க ேவண்ம் . இ நான் உங் களிடத்ல் அப் ம்
உங் கள் கடைமயாம் , இைத நீ ங் கள் எனக்காகச் ெசய்ய ேவண்ம் .
நான் உங் கக் என் சகல மைமையம் வழங் யிக்ேறன் ,
ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட மக்களான இஸ்ரேவலர்கள் ஒேபாம்
ெபறாத வைன உங் கக் நான் வழங் யிக்  ேறன் . அந் த
உரிைமயின் ப, நீ ங் கள் எனக் ச் சாட்  ெகாக் க ேவண்ம்
மற் ம் உங் கள் இளைமைய எனக்ச் சமர்ப்பணம் ெசய்  உங்
கள் வைன அர்ப் பணிக் க ேவண் ம் . யாக்ெகல் லாம் நான்
என் மைமைய வழங் ேறேனா அவர்கள் எனக்காகச் சாட் 
களாக இந்  தங் கள் வைன அர்ப் பணிக்க ேவண்ம் . இ
ெவகாலத்ற்  ன்னேர என் னால் ன் க்கப் பட் ள் ள.
நான் உங் கக் என் மைமைய வழங் வ என் ப உங் கள் நல்
அர்ஷ்டமாம் , ேம ம் என் மைமக்ச் சாட் யாக இப் ப 
உங் கள் கடைமயாம் . ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபவதற்காக மட்
ேம என்ைன நீ ங் கள் விவாத்தால் , என் ரிையயின் க்யத்
வம் ைறந்ததாக இக்ம் , மற்ம் நீ ங் கள் உங் கள் கடைமைய
நிைற ெசய் ய ாதவர்களாக இப் பீரக
் ள் . இஸ் ரேவலர்கள் என்
இரக்கம் , அன் மற்ம் மகத்வத்ைத மட் ேம பார்தத
் ார்கள் , மற்
ம் »தர்கள் என் ெபாைம மற்ம் ¡ட் க் மட்ேம சாட்யம்
அளித் த ார்க ள் . அவர்க ள் தங் களால் ரிந்  ெகாள் ளத் த க் க அள
க்ேக என் ஆவியின் ரிையகளின் க க ைறந் தைதேய,
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ஆனால் நீ ங் கள் ேகட்  அந்தைவகளில் பத்தாயிரத்ல் ஒ ப
ையேய கண்டார்கள் . நீ ங் கள் கண்ப் பைவ அவர்கள் நவில்
இந்த பிரதான ஆசாரியர்கைள விடம் ட ஞ் ன்றன. இன் 
நீ ங் கள் ரிந் ெகாள் ம் சத்  யங் கள் அவர்க ைடயவற் ைற
விட அகம் ; இன்  நீ ங் கள் கண்டைவ, நியாயப் பிரமாணத்ன்
காலத்ைதம் , ைபயின் காலத்ைதம் விடக் தலானைவ,
ேம ம் நீ ங் கள் அபவித்ப் பைவ ேமாேசையம் எயாைவ
ம் ட ஞ் ன் றன. ஏெனனில் , இஸ்ரேவலர்கள் ரிந்ெகாண்
டைவ ேயேகாவாவின் நியாயப் பிரமாணங் கைள மட் ேம, ேம ம்
அவர்கள் கண்ட ேயேகாவாவின் பின் றத்ைத மட் ேம; »தர்
கள் ரிந் ெகாண்ட இேயவின் ¡ட் ைப மட் ேம, அவர்கள்
ெபற் க்ெகாண்ட இேயவால் அளப் பட் ட ைபைய மட்
ேம, ேம ம் அவர்கள் கண்ட »தர்களின் வீட்க்ள் இேய
வின் சாயைல மட் ேம. இன் நீ ங் கள் காண்ப ேயேகாவாவின்
மைமைய, இேயவின் ¡ட்ைப, மற்ம் இந்நாளின் என்ைடய
அைனத் க் ரிையகைளம் ஆம் . அவ் வாேற, என் ஆவியின்
வார்த்ைதகைள நீ ங்கள் ேகட் க்³ர்கள் , என் ைடய ஞானத்ைத
அந்  ேபாற்  யிக்  ³ர்க ள் , என அசயங் கைள அந் 
ெகாண்க்³ர்கள் , மற்ம் என் மனநிைலையக் கற்க்ெகாண்
க்³ர்கள் . நான் என் ஆைகத் ட் டங் கள் எல் லாவற்ைறம்
உங் களிடம் யிக்ேறன். நீ ங் கள் கண்ப் ப  ெவம் ஓர்
அன்பான மற்  ம் இரக்கள் ள ேதவைன மட்  மல் ல, நீ யால்
நிரம் பிய ஒ ேதவைனேம. நீ ங் கள் என் அற்தக் ரிையகைள
கண்க்³ர்கள் ேம ம் நான் மகத் வத்தா ம் உக்ரத்தா ம்
நிரம் பித் தம் வைதம் அந்க்³ர்கள் . ேம ம் , ஒைற
இஸ் ரேவலரின் வீட் க்  ள் என் கங் ேகாபத்ைதக் ெகாண் 
வந்ேதன் என்பைத நீ ங் கள் அவீரக
் ள் , மற்  ம் அந் த இந் ந ாள் ,
அ உங் கள் ேமல் வந் விட் ட . ஏசாயாைவம் ேயாவாைனம்
விட அகமாகப் பரேலாகத்  ல் என் இரகயங் கைள நீ ங் கள்
ரிந் ெகாள் ³ர்கள் ; என் ெசௗந்தரியத்ைதம் வணங் கத்தக்
கத் தன் ைமையம் பற் கடந்த காலங் களின் பரித்தவான் கைள
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விடம் நீ ங் கள் அகமாக அவீரக
் ள் . நீ ங் கள் ெபற்க்ெகாண்ட
ெவம் என் சத்யத்ைதம் , என் வையம் , என் வைனம் ,
மட் மல் லாமல் ேயாவானின் தரிசனத்ைத விடம் ெபரிய ஒ
தரிசனத்ைதம் ஒ ெவளிப் பாட் ைடம் ஆம் . நீ ங் கள் இன் ம்
பல இரகயங் கைளப் ரிந் ெகாள் ³ர்கள் , மற்ம் என் உண்
ைமயான கத்ேதாற் ற த்ைதம் ேநாக்  ப் பார்த்  க்  ³ர்க ள் ;
நீ ங் கள் அகமான என் நியாயத்¥ர்ப்ைப ஏற் க்ெகாண் இக்
³ர்கள் ேம ம் என்ைடய நீ யான மனநிைலையப் பற் 
அகமாக அந்க்³ர்கள் . ஆகேவ, நீ ங் கள் கைட நாட் களில்
பிறந்  ந் த ா ம் , உங் கள் ரிந் ெகாள் தல் ந்  யைதம்
கடந்தகாலத்ைதப் பற்யம் ஆம் , ேம ம் இன் ைறய நாளின்
விஷயங் கைளம் அபவித் க் ³ர்கள் , மற்  ம் இைவ எல்
லாம் என்னால் தனிப் பட் ட ைறயில் ெசய் யப் பட் டைவ. நான்
உங் களிடம் ேகட் ப  ைகயான அல் ல, ஏெனனில் நான் உங்
கக் அகமாக அளித்க்ேறன் , ேம ம் நீ ங் கள் என்னில்
அகமாகக் கண்க்³ர்கள் . இவ் வா, கடந்த காலத்ன் பரி
த்தவான் கக் என சாட் யாக இக்ம் பயாக நான் உங்
கைளக் ேகட் க்ெகாள் ேறன் , மற் ம் இேவ என் இதயத்
ன் ஒேர விப் பமாம் .
தல் எனக்ச் சாட் ெகாத்தவர் என் ைடய பிதாவா
ம் , ஆனால் நான் அக மைமையப் ெபற விம் ேறன் , ஏென
னில் ஷ் களின் வாயில் இந்  சாட்  யின் வார்தை
் தகள்
வரேவண்ம் —ஆகேவ நீ ங் கள் உங் கள் கடைமகைள நிைறேவற்,
மனிதர்களின் மத்யில் என் ைடய ரிையகைள ஒ க்
க் ெகாண்வர என் ைடய எல் லாவற் ைறம் உங் கக் க்
ெகாக்  ேறன் . நீ ங் கள் எதற் க ாக என்ைன விவாக்  ³ர்க ள்
என்பைத நீ ங் கள் அய ேவண்ம் ; என்னிடம் பணிபயில் பவராக
அல் ல என்ைடய ேநாயாளியாக இக்க, அல் ல பரேலாகத்
ல் இக்ம் என ஒ பரித்தவானாக மாற மட் ேம நீ ங் கள்
விம் பினால் , என்ைன நீ ங் கள் பின் ெதாடவ அர்தத
் மற்றதாக
இக்ம் . இவ் வா என் ைன ெவமேன பின் பற்வ சக்ைய
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வீண க் ம் ஒன் றாம் ; என்னிடத்  ல் இத் த ைகய விவாசம்
ைவப் ப  ெவ மேன உங் கள் நாட் கைளப் ெபாேபாக் 
ேபால் கடத் வம் , உங் கள் இளைமைய வீணப் ப ம் ஆம் .
ேம ம் வில் உங் கக்  ஒன் ம் ைடக் க ா. இ  ஒ
வீண் உைழப்  அல் லவா? நான் »தர்கள் மத்யில் இந் ெவ
காலத்ற்  ன்னேர றப் பட் விட்ேடன், ேம ம் இனிேம ம்
நான் மனிதர்களின் ஒ ைவத்யர் அல் ல அல் ல மனிதக்கான
ஒ மந் ம் அல் ல. நான் இனிேம ம் மனிதர்க க் க ாகப்
பைவ ஏற்  விரட் டப் படம் விப் பப் ப ெவட் டப் பவதற்
மான ஒ கம் அல் ல; மாறாக, மனிதன் என்ைன அந்
ெகாள் ம் ெபாட் டாகேவ மனிதைன நியாயந்¥ர்க்கம் ட்
க்கம் மனிதன் மத்யில் வந்  ள் ேளன் . நான் ஒைற ¡ட்
பின் ரிையையச் ெசய்ேதன் என் பைத நீ அந்ெகாள் ள ேவண்
ம் ; ஒ சமயத்ல் நான் இேயவாக இந்ேதன் , ஒ சமயம் நான்
ேயேகாவாவாக இந்ேதன் ஆனால் பின் னர் இேயவாேனன் ,
ஆனால் எப் ேபாம் என்னால் இேயவாக இக் க யா.
நான் மக் லத்  ன் ேதவன், ஷ் ப் பின் கர்த் த ர், ஆனால்
எப் ேபாம் இேயவாகேவா அல் ல ேயேகாவாவாக என் னால்
இக்க யா. மனிதன் கன்ற ைவத்யராக நான் இந்
ேதன், ஆனால் ேதவன் மக்லத்ற் ெவம் ைவத்யேர என் 
றயா. ஆகேவ, உன் ைடய விவாசத்  ல் நீ பைழய
பார்ைவகைளேய ைவத்ந்தால் நீ எைதம் அைடய மாட் டாய் .
இன் நீ என்ைன எவ் வா ேபாற் னா ம் சரி: “ேதவன் மனி
தனிடத் ல் எவ் வள ரம் அன் றார்; அவர் என் ைனக்
ணப் பத்  ஆர்வ ாதத்ைதம் , சமாதானத்ைதம் , மழ் ச்
ையம் அளிக்றார். ேதவன் மனிதக் எவ் வள நல் லவராக
இக்  றார்; நாம் அவரிடம் விவாசம் உள் ளவர்க ளாய் இந்
தாேல ேபாம் , அதன் பின் நாம் பணம் மற்ம் ெசாத்ைதப் பற்
கவைலப் பட ேவண்டாம் ….” இன் ம் என் னால் என் ¤ல ரி
ையகைளத் தக்க யா. இன் நீ என் னில் விவாசம் ெகாண்
டால் , நீ என் மைமைய மட் ேம ெபவாய் மற் ம் எனக்ச்
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சாட்  ெகாக்க தள் ளவனாவாய் , ேம ம் மற் றெதல் லாம்
இரண்டாம் பட் சமானதாம் . இைத நீ ெதளிவாக அந் ெகாள் ள
ேவண்ம் .
நீ என்ைன ஏன் விவாக்றாய் என்  இப் ேபா உனக்
உண்ைமயிேலேய ெதரிறதா? என் ரிையயின் ேநாக்கத்ைதம்
க்  யத்  வத்ைதம் நீ உண்ைமயிேலேய அந் ெகாள் 
றாயா? உன் கடைமகைள உண்ைமயிேலேய அந் ெகாள் 
றாயா? என் சாட் ைய உண்ைமயிேலேய அந் ெகாள் றாயா?
நீ ெவமேன என்ைன விவாத், ஆனால் உன் னில் என் மைம
அல் ல சாட் யின் அைடயாளம் இல் ைல எனில் , ன் னேர நான்
உன் ைன நீ க்விட்ேடன் என்றாற. இைவகைள எல் லாம் அந்
தவர்க ைளப் ெபாத் த வைரயில் , அவர்க ள் எல் லாம் என் பார்
ைவயில் அகமான ட்கேள, மற்ம் என் வீட்ல் , என் வகளில்
அவர்கள் தைடகேள அன்  ேவறல் ல, என் ரிையயில் இந் 
ற் மாகத் ற்றப் படேவண்ய பதர்கேள, அவர்களால் பயன்
இல் ைல, அவர்கள் மப் ேப ம் அற் ற வர்கள் , நான் அவர்கைள
நீ ண்ட காலத்ற் ன் னேர ெவத்விட்ேடன் . சாட்  இல் லாத
எல் ேலார் ேம ம் அக்க என் ேகாபாக்ைன விற, ேம ம்
ஒேபாம் என் ேகால் அவர்களிடம் இந்  விலவல் ைல.
நான் அவர்கைள நீ ண்ட காலத்ற் ன் னேர ¥யவன் ைககளில்
அளித் விட்ேடன்; என் ஆர்வாதம் இல் லாமல் அவர்கள் இக்
றார்கள் . நாள் வம் ேபா, த்யில் லாத ஸ்ரீகைளவிட இவர்
கக்கான தண்டைன கம் கனமானதாக இக்ம் . இன் ,
என கடைமயாக இக்ம் ரிையைய மட் ேம நான் ெசய்
ேறன் ; ேகாைம அைனத்ைதம் அந் த ப் பதர்கேளாம் ட
நான் கட் களாகக் கட் ேவன் . இன் என் ரிைய இேவ. நான்
ற் ம் காலத்ல் அந்தப் பதர்கள் ற்றப் பட்  அகற்றப் பம் ,
பின்னர் ேகாைம மணிகள் களஞ் யத்ல் ேசர்க்கப் பம் , ற்
றப் பட் ட அந் த ப் பதர்கள் அக்  னியின் நவில் ைவக் க ப் பட் 
எரித் சாம் பலாக்கப் பம் . எல் லா மனிதர்கைளம் கட் களாகக்
கட் வ மட் ேம இப் ேபாைதய என் ரிையயாம் ; அதாவ,
757

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

அவர்கைள ற் மாக ெஜயங் ெகாள் வேதயாம் . பின் எல் லா
மனிதர்க ளின் ைவம் ெவளிப் பத் த த் ற்  தைல நான்
ெதாடங் ேவன். ேம ம் நீ என் ைன ப் ப் பத்வ எவ் வா
என்பைத இப் ேபா ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் , மற்  ம் என்
னில் உனக்க்ம் விவாசத்ைத சரியான பாைதயில் அைமக்க
ேவண்ம் . இப் ேபா உன் உண்ைமையம் ழ் ப் பதைலம் ,
இப் ேபா உன் அன் ைபம் சாட் ையம் நான் விம் ேறன் .
இந்தக் கணத்ல் சாட் என் றால் என் ன அல் ல அன்  என் றால்
என்ன என்  உனக்  த் ெதரியாவிட் டா ம் , நீ உனக்  க்  ம்
எல் லாவற் ைறம் என்னிடம் ெகாண்வர ேவண்ம் , ேம ம்
உன்னிடம் இக்  ம் ஒேர ெபாக்  ஷமான உன் உண்ைமைய
ம் ழ் ப் பதைலம் என் னிடம் அளிக்க ேவண்ம் . மனிதைன
நான் ற் மாக ெஜயங் ெகாள் தன் சாட் ையப் ேபாலேவ,
சாத்தாைன நான் ேதாற்கப் பன் சாட் ம் மனிதனின் உண்ைம
மற்ம் ழ் ப்பத க்ள் தான் அடங் ள் ள என் பைத நீ அந்
ெகாள் ள ேவண்ம் . என்னில் நீ ைவக்ம் விவாசத்ன் கடைம
என் னெவன்றால் எனக் நீ சாட்  ெகாப் ப ம் , எனக் உண்
ைமயாய் இப் ப ம் , ேம ம் கைடவைர ழ் ப் பத டன்
இப் ப ம் தவிர ேவல் ைல. என் ரிையயின் அத்த பைய
நான் ெதாடங் ம் ன் எனக் நீ எவ் வா சாட் ெகாப் பாய் ?
எவ் வா நீ எனக்  உண்ைமம் ழ் ப் பத ம் உள் ளவனாய்
இப் பாய் ? நீ உன்  உத்த மத்ைதம் உன பணிக் அர்ப்
பணிப் பாயா, அல் ல விட் விவாயா? என ஒவ் ெவா ஏற்
பாட் க்ம் (மரணமாக அல் ல அவாக இந்தா ம் ) ஒப் க்
ெகாப் பாயா அல் ல என ட் ைசக் வில நவயில் ஓ
விவாயா? நீ எனக்ச் சாட் யாக விளங் க ேவண்ம் என் ம் ,
எனக் உன்ைமையேயாம் ழ் ப் பதேலாம் இக்க ேவண்
ம் என்ேற நான் உன் ைன ட் க்ேறன் . ேமலகமாக, தற்ேபா
ைதய ட் ைச என் ரிையயின் அத் த பைய அவிழ் க் க ம்
ரிைய தைடபடா நடக்கேம ஆம் . எனேவ, ஞானம் உள் ள
வனாக இந்  உன் ைடய வைனம் வாழ் வின் க்யத் 
758

விவாசத்ைதப் பற் உனக் என் ன ெதரிம் ?

வத்ைதம் அற் பமான மணைலப் ேபான் ற என எண்ணி நடந்
ெகாள் ளாேத என நான் உனக்ப் த் ெசால் ேறன் . வர
விக்ம் என் ரிைய சரியாக என்னவாக இக்ம் என்  உன்
னால் சரியாக அய மா? வரவிக் ம் நாட் களில் நான்
எவ் வா ரிைய ெசய் ேவன் என் பம் எவ் வா என் ரிைய
கட் டவிம் என் ப ம் உனக்  த் ெதரிமா? என் ரிையயில்
உனக்ள் ள அபவத்ன் க்யத்  வத்ைதம் ேமலகமாக,
என்னில் இக்ம் உன் விவாசத்ன் க்யத் வத்ைதம் நீ
அய ேவண்ம் . நான் க அகமாக ெசய் விட்ேடன் ; நீ கற்
பைன ெசய் வ ேபால என்னால் எப் ப பாயில் விட் விட
ம் ? நான் அப் பப் பட் ட விசாலமான ரிையையச் ெசய் 
க்ேறன் . நான் அைத எவ் வா அக்க ம் ? உண்ைமயில் ,
இந்த கத்ைத க்க் ெகாண் வரேவ நான் வந்க்ேறன் .
இ உண்ைமேய, ஆனால் ேம ம் நான் ஒ ய கத்ைத, ய
ரிையையத் ெதாடங் க ேவண்ம் என்பைதம் , எல் லாவற் ற்
ம் ேமலாக, ராஜ் யத்ன் விேசஷத்ைதப் பரப் ப ேவண்ம் என்
பைதம் நீ அந்ெகாள் ள ேவண்ம் . தற்ேபாைதய ரிைய ஒ
கத்ைதத் ெதாடங் கம் இனிவம் காலத்ல் விேசஷத்ைதப்
பரப் ப ஓர் அத்தளத்ைத அைமக்கம் , எர்காலத்ல் கத்ைத
க்க் ெகாண்வரம் மட்ேம என்பைத நீ அந்ெகாள் ள
ேவண்ம் . என் ரிைய நீ நிைனப் ப  ேபால் க எளிதானம்
அல் ல, நீ நம் வ ேபால மப் பற்றம் அல் ல அர்தத
் மற்றம்
அல் ல. ஆகேவ, நான் இன்ம் உன் னிடம் றேவண் ய : நீ
உன் வைன என் ரிையக் அளிக்க ேவண்ம் , ேம ம் , நீ என்
மைமக் உன் ைன அர்ப்பணிக்க ேவண்ம் . நீ ண்ட காலமாக நீ
எனக் சாட்  ெகாக்க ேவண்ம் என நான் ஆவலாய் இந்
ேதன், ேம ம் இன்ம் அகமாக நான் நீ என் விேஷஷத்ைதப்
பரப் ப ேவண் ம் என் ஏங் ேனன். என் இதயத்  ல் என் ன
இக்ற என் நீ ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் .
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உ ம் இைலகள் அவற் ன்
ேவர்கக்த்  ம் ம் ேபா ,
நீ ெசய் த அைனத் த் ைமகக்ம்
நீ வ த்தப் பவாய்
உங் களிைடேய நான் ெசய் த ரிையைய நீ ங் கள் அைனவம்
உங் கள் கண்களால் பார்த்க்³ர்கள் , நான் ேபய வார்தை
் த
கைள நீ ங் கேள ேகட் க் ³ர்கள் , உங் கள் ¡தான என மனப்
பான்ைமைய நீ ங் கள் அைனவம் அந் க் ³ர்கள் . எனேவ,
நான் உங் களில் இந்தக் ரிையைய ஏன் ெசய் ேறன் என் பைத
நீ ங் கள் ெதரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் . கம் ேநர்ைமயாக நான்
உங் கக்ச் ெசால் ேறன் , நீ ங் கள் கைடக் காலத்ல் ெஜயங்
ெகாள் வதற்கான என ரிையயின் கவிகேள தவிர ேவெறான்
ல் ைல. அதாவ, நீ ங் கேள றஜா ேதசங் களிைடேய என
ரிையைய விரிபத்  வதற்கான கவிகளாக இக்³ர்கள் .
என ரிையைய றஜா ேதசங் களிைடேய றப் பாக விரி
பத் வதற் ம் , என நாமத்ைதப் றஜாயினரிைடேய பரப் 
வதற் ம் , அதாவ இஸ்ரேவ க் ெவளிேய உள் ள எந்த ேதசங்
களிைடேயம் அைதப் பரப் வதற்  ம் நான் உங் கள அநீ ,
இநிைல, எர்ப் மற்ம் கலகம் ஆயவற்ன் ¤லமாகப் ேப
ேறன். இதன் காரணமாகத்தான் என நாமம் , என ரிையகள்
மற்  ம் என சத்த ம் ஆயைவ றஜா ேதசங் கள் வம்
பரப் பப் பட் , இஸ்ரேவல் அல் லாத அந்தத் ேதசங் கள் அைனத்ம்
என்னால் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட்  என்ைன வணங் , இஸ்ரேவல்
மற்ம் எப்  ேதசங் கக் ெவளிேய இக்ம் ேதசங் கள் என
பரித்த ேதசங் களான் றன. என ரிையைய விரிபத் வ
என் ப  உண்ைமயில் என ெஜயங் ெகாள் தல் ரிையைய
விரிபத் வம் , என னித ேதசத்ைத விரிபத் வம்
ஆம் ; இ யின் ¡ என காலயின் விரிவாக்கம் ஆம் .
நான் ெஜயங் ெகாள் ம் றஜா ேதசங் களிைடேய ஷ்க்கப்
பட் டவர்க ள் தான் நீ ங் கள் என் பல் நீ ங் கள் ெதளிவாக இக் க
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ேவண்ம் . தல் , பயன் பத் த ப் பவதற்  உங் களிடம் அந்
தஸ்ேதா, எந் தெவா மப் ேபா இக்கவில் ைல, உங் களால் எந்
தப் பய ம் இக் கவில் ைல.  ேதசத்ைதம் நான் ெஜயங்
ெகாண்டதற்கான மாரிகளாக இப் பதற்   ேதசத்ைதம்
நான் ெஜயங் ெகாண்டதற்கான ஒேர “ப் ப் ெபாட் கள் ” ஆக
இப் பதற்  , ப் ைபயில் க் க ளாக இந் த உங் கைள நான்
உயர்த்யதால் தான், நீ ங் கள் என்டன் ெதாடர் ெகாண், இப்
ேபா என்டன் ஒன் இப் பதற்  அர்ஷ் டசாயாக
இக்³ர்கள் . உங் கள ைறவான அந்தஸ்ன் காரணமாகேவ,
என ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையக்கான மாரிகள் மற்ம் விளக்க
மாரிகளாக இக்க நான் உங் கைள ெதரிந்ெகாண்க்ேறன்.
இந்தக் காரணத்னால் தான் நான் உங் களிைடேய ரிைய ெசய் ,
ேப, உங் கடன் விக்ேறன், உங் கடன் தங் யிக்ேறன் .
இ என நிர்வாகத்ன் காரணமாகம் , ப் ைபயி ள் ள க்
கைள நான் கைமயாக ெவ ப் பதன் காரணமாகேம நான்
உங் களிைடேய ேபேறன் என் பைத நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள
ேவண்ம் —இ நான் ேகாபம் ெகாண்க்ம் நிைலைய எட்
யிக்ற. உங் களிைடேய நான் ரிைய ெசய் வ  ேயேகாவா
இஸ்ரேவல் ரிைய ெசய் தைதப் ேபான் ற அல் ல, ப் பாக,
»ேதயாவில் இேய ெசய் த ரிையையப் ேபான் றம் அல் ல.
நான் ந்த சப் த்தன் ைமடன் ேபேறன் மற் ம் ரிைய
ெசய் ேறன், ேம ம் ேகாபத்ேதாம் நியாயத்¥ர்ப்ேபாம் தான்
ர்ெகட் ப் ேபான இவர்கைள நான் ெஜயங் ெகாள் ேறன். இ
இஸ் ரேவல் ேயேகாவா தம ஜனங் கைள வநடத்  வைதப்
ேபான்ற இல் ைல இஸ்ரேவல் அவர் ெசய் த ரிையயான,
ஆகாரம் மற்ம் வத்தண்ணீைர வழங் வதாம் , ேம ம் அவர்
தம் ஜனங் கக் வழங் ம் ேபா ந் த இரக் க ம் அன் ம்
நிைறந்தவராக இந்தார். இன் ைறய ரிையயான ெதரி ெசய்
யப் படாத ஒ சபிக்கப் பட் ட ேதசத் ைடய ஜனங் களின் மத்
யில் ெசய் யப் பற. அங்  ஏராளமான ஆகாரம் இல் ைல,
தாகத்ைதத் தணிக் ம் ஊட் டள் ள வத்தண்ணீ ம் இல் ைல,
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ேம ம் ேபாமான அள ெபாட் கம் வழங் கப் பவல் ைல;
அங்  ேபாமான அள நியாயத்¥ ர்ப் , சாபம் மற்  ம் ஆக் 
ைனத்¥ ர்ப்  ஆயைவ மட்  ேம வழங் கப் பன் றன. ப் ைப
யில் வாம் இந்தப் க்கள் , நான் இஸ்ரேவ க் அளித்தைதப்
ேபான், கால் நைடகள் மற்ம் ெசம் ம ஆகள் நிைறந்த மைல
கள் , ெபம் ெசல் வம் மற்  ம் எல் லா ேதசங் களில் இக்  ம்
ழந்ைதகைளவிட க அழகான ழந்ைதகைளப் ெபவதற் 
ற்  ம் தயற் றைவயாக இக்ன் றன. சமகால இஸ்ரேவ
லான, அதன் ஜனங் கக் ஆகாரமளிப் பதற் நான் ெகாத்த
கால் நைடகள் , ெசம் ம ஆகள் மற்ம் தங் கம் மற்ம் ெவள் ளிப்
ெபாட் கைளத் தன பபீடத்ன் ¡ காணிக்ைகயாக்ற,
இ நியாயப் பிரமாணத்ன் ழ் ேயேகாவாவிற் த் ேதைவப் ப
வல் பத்  ல் ஒ பங் ைகவிட அகமாக இக்  ற. ஆகேவ,
நான் அவர்கக் இன்ம் அகமாகக் ெகாத்க்ேறன் —
நியாயப் பிரமாணத்ன் ழ் இஸ்ரேவல் ஆதாயம் ெசய் ய ேவண்
யைதவிட ± மடங் ற் ம் ேமலாக ெகாத்க்ேறன். இஸ்
ரேவ க் நான் ஆகாரமளிப் ப ஆபிரகாம் ெபற்  க்ெகாண்ட
அைனத்ைதம் , ஈசாக் ெபற்  க்ெகாண்ட அைனத்ைதம் விட
அகமானதாக இக்ற. நான் இஸ்ரேவல் ம் பத்ற்ப் பல
னளிப் ேபன், அவர்கைளப் ெபகப் பண்ªேவன் , ேம ம் , என்
இஸ்ரேவல் ஜனங் கைள நான் ெயங் ம் பரவ ைவப் ேபன் . நான்
ஆர்வத்  கவனித் க்ெகாள் பவர்கள் இன் ம் இஸ்ரேவன்
ெதரிந்  ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங் களாகேவ இக் றார்கள் —அதா
வ, இவர்கள் எல் லாவற் ைறம் என் னிடம் அர்ப்பணிப் பணிக்
ம் , என் னிடந்  எல் லாவற்ைறம் ெபற்க்ெகாள் ம் ஜனங்
களாக இக்ன் றனர். ஏெனன்றால் , அவர்கள் என பபீடத்ன்
¡ தங் கள தாகப் பிறந் த கன்கைளம் ஆட்  க் ட் க
ைளம் பயிட்  , எனக் ன் பாக அவர்கள் ைவத்  க் ம்
அைனத்ைதம் எனக் ஒப் க்ெகாக்றார்கள் , என வைகைய
எர்பார்த் த் தங் கக்ப் பிறந்த தற்ேபறான மாரன் கைள
ப ெகாக் ம் அளவிற்  ட அவர்கள் ஒப் க்ெகாக் றார்
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கள் . சரி, நீ ங் கள் என் ன ெசய் ³ர்கள் ? நீ ங் கள் என ேகாபத்ைதத்
ண்³ர்கள் , என்னிடம் ேகாரிக்ைக ைவக்³ர்கள் , பிறர் எனக்
காகப் பெகாப் பனவற் ைற நீ ங் கள் ³ர்கள் , ேம ம் நீ ங்
கள் என்ைனப் ண்பத் ³ர்கள் என்  உங் கக்த் ெதரிய
வில் ைல; ஆைகயால் , நீ ங் கள் அந்தகாரத்ல் அைகையம் தண்
டைனையம் தான் ெப³ர்கள் . நீ ங் கள் என ேகாபத்ைதப் பல
ைற ண்விட் க்³ர்கள் , லர் யரம் நிைறந்த ைவ
சந்த்க்ம் அளவிற்ம் , மழ் ச
் யான வீகம் பாழைடந்த
கல் லைறகளாக மாயிக்ம் அளவிற் ம் காரணமான என
எரிம் அக்னிைய நான் மைழேபால் ெபாந்க்ேறன் . இந்தப்
க்கக் என் னிடம் இப் பெதல் லாம் எல் ைலயற்ற ேகாபம்
மட் ேம, அவற் ைற ஆர்வக்ம் எண்ணம் எனக் இல் லேவ
இல் ைல. என ரிையயின் ெபாட்  மட் ேம நான் ஒ வி
விலக் க ாக உங் கைள உயர்த்  யிக்  ேறன் , ந் த அவமானத்
ைதத் தாங் க்ெகாண் உங் களிைடேய ரிைய ெசய்க்ேறன் .
என பிதாவின் த்தத்ற்காக இல் லாவிட் டால் , ப் ைபயில் உ
ம் க்கடன் நான் ஒேர வீட்ல் எவ் வா விக்க ம் ?
உங் கள ெசயல் கள் மற் ம் வார்தை
் தகள் அைனத்ற் ம் நான்
ந்த ெவப் ைப உணர்ேறன். எப் பயிந்தா ம் , உங் கள
இநிைல மற் ம் கலகத்தன் ைம ஆயவற் ல் எனக்ச் சற் 
“ஆர்வம்” இப் பதால் , இ என வார்தை
் தகளின் றந்த ெதாப்
பாவிட் ட . இல் ைலெயனில் , நான் உங் களிைடேய இங்  இவ்
வள காலம் இந்க்க மாட்ேடன். ஆைகயால் , உங் கக்கான
என அªைறயான ெவம் அதாபத்னா ம் பரிதா
பத்னா ம் இக்ன் ற ஒன்தான் என் பைத நீ ங் கள் அந் 
ெகாள் ள ேவண்ம் ; உங் கக் க ான ஒ ளி அன்  ட என்
னிடம் இல் ைல. நான் உங் களிடம் ெகாண்ப் ப  ெவம் சப்
த் தன்ைமதான், ஏெனன்றால் நான் இைத என ரிையயின்
ெபாட்  மட் ேம ெசய் ேறன். நீ ங் கள் என ரிையகைளப்
பார்த்க்³ர்கள் , ஏெனன் றால் , நான் அத்தத்தன்ைமையம்
கலகத்தன்ைமையம் “¤லப் ெபாட் களாக” ெதரிந்ெதத்க்
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ேறன் ; இல் ைலெயனில் , நான் இந் த ப் க் கக் என ரி
ையகைள ெவளிப் பத்  யிக் க மாட்ேடன். நான் விப் பல்
லாமல் மட் ேம உங் களில் ரிைய ெசய் ேறன் , இஸ்ரேவல்
நான் என தயார்நிைல விப் பத்ேதா ெகாண் ரிைய ெசய்
த ேபால் உங் கக்ச் ெசய் யவில் ைல. உங் களிைடேய ேபம்
ப என் ைன நாேன கட் டாயப் பத்ம் ேபா நான் என ேகாபத்
ைதத் தாங் க்ெகாள் ேறன் . என ெபரிய ரிையக் க ாக இல்
லாவிட் டால் , இ ேபான் ற க் க ளின் ெதாடர்ச 
் யான பார்
ைவைய நான் எவ் வா ெபாத்  க்ெகாள் ள ம் ? என
நாமத் க்காக இல் லாவிட் டால் , நான் நீ ண்ட காலத்ற் ன் ேப
க உயரமான இடங் கக் ஏ, இந்தப் க்கைள அவற்ன்
ப் ைபேயா ேசர்த்  ைமயாக எரித்ப் ேபன் ! என ம
ைமக்காக இல் லாவிட் டால் , இந்தப் ெபால் லாத பிசாகள் என
கண்கக் ன்பாகத் தங் கள தைலைய அைசத்  என் ைன
ெவளிப் பைடயாக எர்க் க என் னால் எப் ப அமக் க 
ம் ? தள தடங் க ம் இன்  என ரிைய ¤கமாக ெசய்
யப் படாவிட் டால் , இந்தப் க்கைளப் ேபான் ற ஜனங் கள் என் ைன
ேவண்ெமன்ேற ஷ்பிரேயாகம் ெசய் ய என்னால் எப் ப அ
மக்க ம் ? இஸ்ரேவல் ஒ ராமத்ல் ± ேபர் என் ைன
இப் ப எர்க் க ன்வந் த ால் , அவர்க ள் எனக்  ப் பகைளக்
ெகாத்ந்தா ம் , மற்ற நகரங் களில் உள் ள ஜனங் கள் ¡ண்ம்
கலகம் ெசய் வைதத் தப் பதற் க ாக நான் இவர்க ைள அத் 
நிலத்ல் இக்ம் விரிசல் கக்ள் தள் ேவன் . நான் எல் லா
வற்ைறம் விங் ம் ெநப் , ற்றத்ைத நான் ெபாத்க்ெகாள்
ளேவ மாட்ேடன். மஷர் அைனவம் எம் மால் ஷ் க்க ப்
பட் டவர்கள் என்பதால் , நான் என்ன ெசான் னா ம் ெசய் தா ம்
அவர்கள் ழ் ப்பய ேவண்ம் , அவர்கள் கலகம் ெசய் யக்டா.
என ரிையயில் தைலயிட ஜனங் கக்  உரிைம இல் ைல,
என ரிையயி ம் என வார்தை
் தகளி ம் எ சரி எ தவ
என்பைத ஆராய அவர்கள் தயற் ற வர்களாக இக்றார்கள் .
நான்தான் ஷ் ப் பின் கர்த் த ர், ஷ் க் க ப் பட் ட மஷர்
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எனக்த் ேதைவயான அைனத்ைதம் பயபக்டனான இத
யத்  டன் அைடய ேவண் ம் ; அவர்க ள் என் டன் தங் கைள
நியாயப் பத்க்ெகாள் ள யற்க்கக்டா, ப் பாக, அவர்
கள் எர்கக
் க்டா. என அகாரத்னால் நான் என ஜனங்
கைள ஆேறன், என ஷ்ப் பின் ஒ பயாக இக்ம்
அைனவம் என அகாரத்ற் ழ் ப் பய ேவண்ம் . இன் 
நீ ங் கள் எனக் ன்பாக ைதரியமாகம் , அகந்ைதேயாம் இந்
தா ம் , நான் உங் கக் ப் ேபாக் ம் வார்தை
் தகைள நீ ங் கள்
மக்கவில் ைல என்றா ம் , உங் களிடம் எந்த பயம் இல் ைல என்
றா ம் , நான் உங் கள கலகத்தன்ைமைய சப் த்தன் ைமடன்
மட் ேம எர்ெகாள் ேறன் ; ய, அற்பமான க்கள் ப் ைப
யில் உள் ள அத் த த்ைதக் ளவிட் ந் த ா ம் , நான் ேகாபப்
பட்  என ரிையயில் பாப் ைப ஏற் பத்த மாட்ேடன் . நான்
ெவக் ற எல் லாவற்  ன் இப் ைபம் நான் தாங் க்ெகாள் 
ேறன், என பிதாவின் த்தத்ற்காக நான் ெவக்ற எல் லாவற்
ைறம் நான் ெபாத்  க்ெகாள் ேறன் , என ெவளிப் பாகள்
நிைறவைடம் வைர, என கைட தணம் வைர நான் இைதச்
ெசய்ேவன். கவைலப் படாேத! நாமடப் படாத க்கள் இக்ம்
அேத மட் டத்  ற்  என் னால் ¤ழ் க யா, ேம ம் என
றைமயின் அளைவ உன்டன் ஒப் பிடம் மாட்ேடன் . நான்
உன்ைன ெவ க்  ேறன் , ஆனா ம் என்னால் தாங் க்ெகாள் ள
ற. நீ எனக்க் ழ் ப்பவல் ைல, ஆனால் உன் ைன நான்
தண்க்ம் நாளில் உன்னால் தப் பித்க்ெகாள் ள யா, இ
என பிதாவினால் எனக் வாக்த்தத்தம் ெசய்யப் பட் ட. ஷ்
க்ம் கர்தத
் டன் ஷ்க்கப் பட் ட ைவ ஒப் பிட மா?
இைலர்காலத்ல் , உம் இைலகள் அவற்ன் ேவர்கக்த்
ம் ன்றன; நீ உன “பிதாவின் ” வீட்ற்த் ம் பிச் ெசல்
வாய், நான் என பிதாவின் பக்கமாகத் ம் பிச் ெசல் ேவன். நான்
அவைடய கனிவான பாசத் டன் இப் ேபன் , நீ உன தகப் ப
னின் நைடைய பின் பற்வாய் . என பிதாவின் மைம எனக்
இக்ம் , நீ உன்ைடய தகப் பனின் அவமானத்ைதப் ெபவாய்.
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நான் நீ ண்ட காலமாக என் னிடம் ைவத்ந்த உனக்க் ெகாக்க
ேவண் ய ட் ைசையப் பயன் பத்  ேவன் , ேம ம் , பல் லா
யிரக்கணக்கான ஆண்களாக ர்ெகட் ப் ேபாயிக்ம் உன் 
ைடய ெகட் ப் ேபான மாம் சத் டன் நீ என ட் ப் ைப எர்
ெகாள் வாய் . சப் த்தன் ைமடன் உனக்ள் என வார்தை
் தக
ளின் ரிையைய நான் த்ப் ேபன் , என வார்தை
் தகளி
ந்  ேபரைவ அ பவிக்  ம் பங் ைன நீ நிைறேவற் ற த்
ெதாடங் வாய் . நான் இஸ் ரேவல் ந் த சந்ேதாஷத்  டன்
ரிைய ெசய்ேவன்; நீ அ பற்கைள நறநறெவன கத், வித்
அப் பேய ேசற் ல் விந்  இறந் ேபாவாய் . நான் என ய
மான வவத்ைத ¡ண்ம் ெபேவன் , இனிம் உன் டன் அத்
தத்  ல் இக் க மாட்ேடன், அேத ேநரத்  ல் நீ உன யமான
அவப் பான ேதாற் ற த் ைத ¡ண் ம் ெபற்  ப் ைபக்  ள்
ெதாடர்ந்  ைதண் ேபாவாய் . என ரிையம் வார்தை
் த
கம் நிைறவைடந் த டன் , அ  எனக்  ஒ மழ் ச் யான
நாளாக இக்ம் . உன எர்ப்ம் கலகம் விற்  வம்
ேபா, அ நீ அற நாளாக இக்ம் . நான் உன் னிடம் அ
தாபப் பட மாட்ேடன் , நீ என் ைன ¡ண்ம் ஒேபாம் பார்க்க
ம் மாட் டாய் . நான் இனி உன் டன் உைரயாட ம் ஈபட
மாட்ேடன், நீ என் ைன ¡ண்ம் ஒேபாம் சந் க் கம் மாட்
டாய். உன கலகத்தனத்ைத நான் ெவப் ேபன் , ேம ம் நீ என
ெசௗந்தரியத்ைத இழப் பாய் . நான் உன்ைன அப் ேபன் , நீ எனக்
காக வந் வாய் . நான் உன் னிடந்  மழ் ச
் டன் றப் பட்
ச் ெசல் ேவன், எனக்கான உன் ைடய கடைன நீ அந் ெகாள்
வாய். நான் உன்ைன ¡ண்ம் பார்கக
் மாட்ேடன் , ஆனால் நீ எப்
ேபாம் எனக்காக நம் பிக்ைகடன் காத்ப் பாய். நான் உன் ைன
ெவப் ேபன், ஏெனன்றால் நீ தற்ேபா என் ைன எர்க்றாய் , நீ
என்ைன இழக் க ேநரிம் , ஏெனனில் நான் தற் ேபா உன் ைன
ட்க்ேறன். நான் உன்டன் விக்க விம் பவில் ைல, ஆனால்
நீ அதற்காகக் கைமயாக ஏங்  நித்யமாக அவாய் , ஏெனன்
றால் நீ என்னிடம் ெசய்த எல் லாவற்ற்ம் நீ வந்வாய். உன
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கலகத்தன்ைம மற்ம் எர்ப்பிற்காக நீ வந் வாய் , நீ வத்தத்
டன் தைரயில் கங் ப் ற என ன் விந் , ¡ண் ம்
ஒேபாம் எனக் க் ழ் ப் பயாமல் இக்க மாட்ேடன் என் 
சத்யம் ெசய் வாய் . இப் பிம் , உன இதயத்ல் , நீ என் ைன
ேநக் க மட்  ேம ெசய் வ ாய் , ஆனா ம் உன்னால் ஒேபாம்
என சத்தத்ைதக் ேகட் க யா. உன் ைன எண்ணி நீ ேய ெவட்
கங் ெகாள் ளச் ெசய் ேவன்.
இப் ேபா என் ைன நயங் காட்  ஏமாற்ம் உன ெமன் ைம
யான மாம் சத்ைத நான் பார்த்  க் ெகாண்க்  ேறன் , ேம ம்
உனக் ஒ ய எச்சரிக்ைகைய மட் ேம விக்ேறன் , இப்
பிம் நான் உனக் ட் ைசையக் ெகாண் “ேசைவைய” ெசய் ய
மாட்ேடன். என ரிையயில் நீ என் ன பங்  வக்றாய் என் பைத
நீ அந் ெகாள் ள ேவண் ம் , அதன் பின் னேர நான் ப் 
அைடேவன். இதற்  அப் பாற் ப ட் ட விஷயங் களில் , நீ என் ைன
எர்த்தால் அல் ல என பணத்ைதச் ெசலவிட் டால் , அல் ல
ேயேகாவாவாய எனக் க ான பகைளப் த் த ால் , அல் ல
க்களாய நீ ங் கள் ஒவக்ெகாவர் கத்  க்ெகாண்டால் ,
அல் ல நாய் ேபான் ற வன் களான உங் கக்ள் ேமாதல் கள்
இந் த ால் அல் ல ஒவக்ெகாவர் தாக் க் ெகாண்டால் —
இப் ப எந்தெவா விஷயத்ைதப் பற்ம் நான் கவைலெகாள்
வல் ைல. நீ ங் கள் எப் பப் பட் டவர்கள் என் பைத மட் ேம நீ ங்
கள் அந்  க் க ேவண்ம் , அதன் ¤லம் நான் ப்  அைட
ேவன். இைவ அைனத்ைதம் தவிர, நீ ங் கள் ஒவக்ெகாவர்
எராக ஆதங் கைளப் பயன் பத்த அல் ல ஒவக்ெகாவர்
வார்தை
் தகளால் சண்ைடயிட விம் பினால் , அ ஒன் ம் ெபரிய
விஷயமல் ல; இேபான் ற விஷயங் களில் தைலயிட எனக் விப்
பல் ைல, ேம ம் மஷ விஷயங் களில் தளவி ம் நான்
ஈபவ ம் இல் ைல. நான் இப் ப இப் பதற்  உங் கக் 
ைடேயயான ேமாதல் கைளப் பற் நான் கவைலப் பவல் ைல
என்  அர்த்தல் ைல; நான் உங் களில் ஒவன் இல் ைல என் பதால்
உங் களிைடேய நடக்ம் விஷயங் களில் பங் ேகற் பல் ைல என் 
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அர்த்ததமாம் . நான் ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வன் இல் ைல, நான்
உலகத்ைதச் ேசர்ந்தவனில் ைல, எனேவ ஜனங் களின் பரபரப் பான
வாழ் கை
் கையம் அவர்கக் இைடேயயான ழப் பமான, ைற
யற்ற உறகைளம் நான் ெவக்ேறன் . நான் ப் பாகக் ச்
சம் ட் டங் கைள ெவக்ேறன் . இப் பிம் , ஒவ் ெவா
வனின் இதயங் களி ம் இக்ம் அத்தங் கைளப் பற் எனக்
ஆழமான அ உள் ள, நான் உங் கைள ஷ்ப் பதற் ன் ,
மஷ இதயத்ல் ஆழமாக இந்த அநீ ைய நான் ஏற்கனேவ
அந்க்ேறன் , ேம ம் மஷ இதயத்ல் இக்ம் எல் லா
ஏமாற்த்தனங் கைளம் வஞ் சகத்ைதம் நான் அந்க்ேறன் .
ஆைகயால் , ஜனங் கள் அநீ யான காரியங் கைளச் ெசய் ம் ேபா
எந் த த் தடயங் கம் காணப் பவல் ைல என் றா ம் , உங் கள்
இதயங் கக்ள் அடங் ள் ள அநீ யான நான் உவாக்ய
எல் லாவற்  ன் ெசைமையம் ஞ் ம் என் பைதம் நான்
அந்க்ேறன் . நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் ெபந்ரளான ஜனங்
கள் என் ம் உச்சத்ற் உயர்ந்க்³ர்கள் ; நீ ங் கள் ெவஜனங்
களின் ¤தாைதயர்களாக இக்மளவிற்  உயர்ந்க்³ர்கள் .
நீ ங் கள் கம் தன்னிச்ைசயானவர்கள் , ேம ம் நீ ங் கள் எல் லாப்
க்களிைடேயம் ெவெகாண் ஓ³ர்கள் , எளிதான இடத்
ைதத் ேத³ர்கள் , உங் கைள விட யதாக இக்ம் க்கைள
விங் க யற்க்³ர்கள் . உங் கள் இதயங் களில் நீ ங் கள் ¥ங் 
ைழப் பவராகம் மற்  ம் ெகட் டவராகம் இக்³ர்கள் , சத்
ரத்ன் அப் பயில் ¤ழ் யிக்ம் பிசாகைளக் ட ஞ்
வி³ர்கள் . நீ ங் கள் ப் ைபயின் அப் பயில் வக்³ர்கள் ,
க்கக் அைம இல் லாமல் ேபாம் வைர உச் தல் அ
வைர ெதாந்தர ெசய் ³ர்கள் , ஒவக்ெகாவர்  ேநரம்
சண்ைடயிட் விட் ப் பின்னர் அைமயைட³ர்கள் . உங் கக்
உங் கள் இடம் எெவன்  ெதரிவல் ைல, ஆனா ம் நீ ங் கள்
ப் ைபயில் ஒவக்ெகாவர் சண்ைடயி³ர்கள் . அத்தைகய
ேபாராட் டத்ந்  உங் களால் எைத ஆதாயமாகப் ெபற 
ம் ? உங் கள் இதயங் களில் நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய என் னிடம்
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பயபக்டன் இந்தால் , என் ற்ப் பின் னால் நீ ங் கள் எப்
ப ஒவக்ெகாவர் சண்ைடயிட ம் ? உங் கள் அந்தஸ்
எவ் வள உயர்ந்ததாக இந்தா ம் , நீ ங் கள் இன் ம் ப் ைபயில்
ர்நாற்றம் வீம் ய  தான், இல் ைலயா? உங் களால் இறக்
ைககள் ைளத் வானத்ல் றாவாகப் பறக்க மா? ர்நாற்
றம் வீ ம் ய க் க ளான நீ ங் கள் , ேயேகாவாவாய என
பபீடத்ந்  காணிக்ைககைளத் ³ர்கள் ; அவ் வா
ெசய் ம் ேபா, உன ெகட் ப் ேபான, ேதால் விற்ற நற்ெபயைர
¡ட்  இஸ் ரேவன் ெதரிந்  ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங் களாக மாற
மா? நீ ங் கள் ெவட் கேம இல் லாத ேமாசமானவர்கள் ! பபீ
டத்ன் ¡ இக்ம் அந்தக் காணிக்ைககள் என் ைன வணங் 
பவர்களின் தர்ம ந்தைனகளின் ெவளிப் பாடாக எனக் ெச த்
தப் பட் டைவ. அைவ என கட் ப் பாட் ற்காகம் என பயன்
பாட் ற்காகம் உள் ளன, எனேவ ஜனங் கள் எனக்க் ெகாத்த
ய காட் ப் றாக்கைள உன்னால் எப் பக் ெகாள் ைளயக்க
ம் ? »தாஸாக மாவதற்  நீ பயப் படவில் ைலயா? உன
ேதசம் இரத்தக் களமாக மாறக்ம் என் நீ பயப் படவில் ைலயா?
ெவட் க ல் லாத அற் ப ேன! ஜனங் கள் வழங் ம் காட்  ப் றாக்
களான வான உன வயிற் ைற வளர்ப்பதற் த்தான் என் 
நீ நிைனக் றாயா? நான் உனக் க் க் ெகாத்த  நான் மனநி
ைறடம் விப் பத்  டம் உனக் ெகாத் த தாம் ; நான்
உனக்க் ெகாக்காத என வசம் உள் ள. நீ என காணிக்
ைககைளத் டக்டா. ேயேகாவாம் , ஷ்ப் பின் கர்த்த
மான நாேன ரிைய ெசய் ப வர், ஜனங் கள் எனக் க ாகப் பக
ைளக் ெகாக்றார்கள் . நீ ெசய் ம் எல் லாவற்க்ம் இ பிர
பகரம் என் நீ நிைனக்றாயா? நீ உண்ைமயில் ெவட் கல்
லாதவன்! நீ யாக்காக ஓறாய் ? அ உனக்காக அல் லவா? நீ
எதற்காக என பகைளத் றாய் ? என பணப் ைபயில்
இந்  பணத்ைத ஏன் றாய் ? நீ »தாஸ் காரிேயாத்  ன்
மாரன் இல் ைலயா? ேயேகாவாவாய எனக் ச் ெசய் ய ப் ப ட் ட
பகளான ஆசாரியர்க ள் அ பவிக் க ேவண் யைவ. நீ ஓர்
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ஆசாரியனா? எனக் க ான பகைள நீ மனநிைறடன் க் க த்
ணிறாய் , ேம ம் அவற்ைற ேமைச¡ம் ைவக்றாய் ; நீ எந்த
மப் ம் இல் லாதவன்! நீ எதற்ம் பயனற்ற ேமாசமான ஒவன் !
என அக்  னி, அதாவ  ேயேகாவாவின் அக்  னி, உன் ைன
எரித்ப் ேபாம் !

ேகாபாக்ைன நாளில்
மாம் சமான ஒ வம் தப் பிக்க யா
என் வார்த்ைதகள் , அகாரம் , மகத்வம் மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்
ஆயவற் ைற எல் லா நாகள் மற் ம் ேதசங் களில் உள் ள மக்க
க்ம் ெவளிப் பத் ம் வண்ணம் என ஆரம் பக் ரிைய பிர
பஞ் சம் வ ம் தந்தவாம் பரிரணமாகம் ெசய் யப் ப
வதற்காக என் ரிைய ராக ன் ேனற்றம் அைடம் ெபாட்
இன் , நான் உங் கள ெசாந் த உயிர்வ ாழ் விற் க ாக உங் கக்
த் ம ேறன் . உங் கக் மத்யில் நான் ெசய்  ம் ரி
ையதான் பிரபஞ் சம் வ ம் என் ரிையக்க ான ஆரம் பம் .
ஏற் ெகனேவ இப் ேபா கைட நாட் களின் காலமாக இக் ம்
ேபா ம் , “கைட நாட் கள் ” என்ப ஒ காலத்ன் ெபயர் என்
பைத அந் ெகாள் ங் கள் ; நியாயப் பிரமாணத்ன் காலம் மற்
ம் ைபயின் காலம் ேபான் , அ  ஒ காலத்ைதக் க்
ற, ேம ம் , இ ல ஆண்கள் அல் ல மாதங் கள் என் ப
தற்  மாறாக, அ ஒ ைமயான காலத்ைதச் ட் க் க ாட்
ற. ஆனா ம் கைட நாட் கள் ைபயின் காலத்ைதம்
நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்ைதம் ேபால் அல் லாமல் ற் 
ம் மாறானைவகளாக இக்ன் றன. கைட நாட்களின் ரிைய
இஸ் ரேவல் அல் ல, றஜாயார் மத்யில் ெசய் ய ப் பற;
அ பிரபஞ் சம் வமான என் மைம பிரபஞ் சத்ைதம் ஆகா
யவிரிைவம் நிைறக் க த் த க் க தாக இஸ் ரேவ க்  ப் றம் பாக
இக்ம் அைனத்  ேதசங் கள் மற்ம் ேகாத்ரங் கள் ேமல் நான்
ராஜ் யபாரம் ெசய் வ தற்  ன்னான என் ெஜயங் ெகாள் தல்
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ஆம் . நான் ேமலான மைமையப் ெபவதற்காகம் , யின்
ேம ள் ள எல் லா ஷ்கம் என் மைமைய ஒவ் ெவா ேதசத்
க்ம் , என்ெறன்ம் தைலைற தைலைறயாகம் ெகாண்
ெசல் வதற்காகம் , நான் யில் ெபற்ற சகல மைமையம்
வானத் ம் யி ம் உள் ள எல் லா ஷ்கம் காணத்தக்
கதாகம் அ அவ் வாறாக உள் ள. கைட நாட் களில் ெசய் யப் ப
ம் ரிைய ெஜயங் ெகாள் தன் ரிைய ஆம் . அ  உலக
மக்கள் அைனவக் மான வாழ் க்ைகக்க ான வகாட்  அல் ல,
ஆனால் யில் மக் லத்  ன் அவில் லாத, ஆயிரமாண் 
கால ன்ப வாழ் கை
் கயின் வாம் . அதன் விைளவாக, கைட
நாட்களின் ரிையயான, இஸ்ரேவல் நடந்த பல ஆயிரம் ஆண்
களின் ரிையையப் ேபான் ேறா, அல் ல »ேதயாவில் ெவம்
பல ஆண்கள் நைடெபற் ேதவனின் இரண்டாவ மஷஅவ
தரிப்  வைர இரண்டாயிரம் ஆண்கள் ெதாடர்நத
் ரிையையப்
ேபான்ேறா இக் க யா. கைட நாட் களின் மக் கள் மாம்
சத்ல் ¡ட் பரின் ம ேதாற்றத்ைதத்தான் காண்ன் றனர், ேம ம்
அவர்கள் ேதவனின் தனிப் பட் ட ரிைய மற்ம் வார்தை
் தகைளப்
ெபன்றனர். கைட நாட் கள் க் வவதற் ன் இப்
ப இரண்டாயிரம் ஆண்காலமாக இக்கா, அைவ இேய
»ேதயாவில் நடத்ய ைபயின் காலக் ரிையையப் ேபான் 
யைவ. இ ஏன் என்றால் , கைட நாட்கள் என்ப ஒ 
கத்ன் வாம் . அைவ ேதவனின் ஆறாயிரம் ஆண் நிர்வா
கத் ட் டத்ன் ைமம் மாம் மற் ம் அைவ மக்
லத்ன் ன்ப வாழ் கை
் கப் பயணத்ைத த் ைவக்ன் றன.
அைவ ஒட் ெமாத்த மக்லத்ைதம் ஒ ய காலத் க்ள்
ெகாண்  ெசல் லவில் ைல அல் ல மக் லத்  ன் வாழ் க்ைக
ெதாடரம் அமக்கவில் ைல; அ என் நிர்வாகத் ட் டத்க்
அல் ல மனிதனின் வாழ் க் க்யத்வம் ெகாண்க்கா.
மக்லம் இவ் வா ெசன் ெகாண்ந் தால் , இன்  இல் லா
விட் ட ம் ஒநாள் அவர்கள் பிசானால் வமாக விங்
கப் பவர், ேம ம் எனக் ச் ெசாந் த மான அந் த ஆத்  மாக் கள்
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இயில் அதன் கரங் களால் பாழாக்க ப் பம் . என் ரிையகள்
ஆறாயிரம் ஆண் களாக நீ க்  ன் றன, மற்  ம்  மக் 
லத்ன் ¡ ¥யவனின் கட் ப் பாம் ஆறாயிரம் ஆண்கக்
காமல் நீ க் ம் என நான் உயளிக்  ேறன் . ஆகேவ, இப்
ேபா ேநரம் வந்க்ற. இனி ேம ம் நான் ெதாடரம் தாம
க் க ம் மாட் ேடன் : கைட காலங் களின் ேபா நான் சாத்
தாைன அப் ேபன், நான் என் மைம யாைவம் ம் பம்
ெபேவன், எனக் உரிைமயான அைனத்  ஆத் மாக்கைளம்
¡ட் ெடப் பதன் ¤லம் அந் த த் யற் ற ஆத்  மாக் க ள் கடல்
ேபான்ற ன்பத்ல் இந்  விதைல ெபம் , ேம ம் இவ் வா
யின் ேமல் என எல் லா ரிையகம் நிைறவைடம் . இந்த
நாள் தற்ெகாண், நான் யில் ஒ ேபாம் மாம் சமாக மாட்
ேடன், மற்  ம் என அைனத்ைதம் கட்  ப் பத்  ம் ஆவிம்
யில் ரிைய ெசய் ய ா. நான் ஒன் ேற ஒன் ைறத் த ான் 
யில் ெசய் ேவன் : நான் மக்லத்ைத ¡ண்ம் யில் ஷ்
ப் ேபன், அந்த மக்லம் பரித்தமானதாக இக்ம் மற் ம்
அ ேவ யில் என் உண்ைமள் ள நகரமாகம் இக்  ம் .
ஆனால் நான்  ையம் அக்க மாட்ேடன் என் பைதம்
அல் ல  மக்லத்ைதம் அக் க மாட்ேடன் என் பைத
ம் அந்  ெகாள் ளம் . என் ைன ேநக் ம் மற்  ம் என் னால்
ற் மாக ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட ¤ன்றாம் பங் ைக—¡ந்க்
ம் ¤ன்றாம் பங் ைக நான் ைவப் ேபன் , ேம ம் இந்த ¤ன் றாம்
பங் ைக நியாயப் ப ிரமாணத்ன் ழ் இஸ் ரேவலர்கைளப் ேபால
யில் பலன் தந்  ெபகச்ெசய் ேவன் , எண்ணற் ற ஆகள் மற்
ம் கவன்கள் மற்  ம் யின் அைனத்  வளங் களா ம்
ேபா°ப் ேபன். இந்த மக்லம் எப் ேபாம் என் டன் இக்
ம் , ஆனால் இன் ைறய மக்லம் ேபால் ெவக்கத்தம் ப
அத்தமானதாக இக்கா, ஆனால் என் னால் ஆதாயப் பத்தப்
பட் ட அைனவரின் சைபயாக இக்ம் . இத்தைகய மக்லம்
சாத்தானால் ேசதம் , ெதாந்தரம் அைடவல் ைல அல் ல ற்
ைகயிடப் பவ ம் இல் ைல, ேம ம் நான் சாத் த ாைன ேமற்
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ெகாண்ட பின் யில் இக்ம் ஒேர மக்லமாக இக்ம் .
இன் என்னால் ெஜயங் ெகாள் ளப் பம் மக்லம் இேவ மற்
ம் அ என் வாக்த்தத்ைத அைடந்ெகாண்ட. ஆகேவ, கைட
நாட் களில் ெஜயங் ெகாள் ளப் பம் மக்லேம தப் பித் க்ெகாள்
ம் மற்ம் அ என் நித்ய ஆர்வாதங் கைளப் ெபற்க்ெகாள்
ம் . அேவ சாத்தாைன நான் ேமற்ெகாண்டதற்கான ஒேர சான்
றாதாரம் , ேம ம் அ ேவ சாத் த ாேனாடான என் த் த த்  ன்
அவாம் . த்தத்ன் இந்த அைவ சாத்தானின் அகார எல்
ைலயில் இந் என்னால் இரட்க்கப் பட் ட, மற்ம் என் ஆறா
யிர ஆண் கால நிர்வ ாகத் ட் டத்  ன் ஒேர பலம் கனிம்
ஆம் . அவர்கள் பிரபஞ் சம் எங் ம் உள் ள ஒவ் ெவா ேதசத் ம்
பிரிவி ம் இந்  ம் , ஒவ் ெவா இடத் ம் நாட்  ம் இந்
ம் வறார்கள் . அவர்கள் ெவவ் ேவ இனத்னர், ெவவ் ேவ
ெமாகம் , பழக்கவழக்கங் கம் , ேதால் நிறம் ெகாண்டவர்
கள் , மற்ம் அவர்கள் உலன் ஒவ் ெவா ேதசத் ம் பிரிவி ம்
ேம ம் உலன் ஒவ் ெவா ¤ைலயி ம் பரந்  இப் பவர்கள் .
வில் , ஒ ைமயான மக்லத்ைத உவாக்க ஒன் றாக
வவார்கள் , அ சாத்த ானின் பைடகள் ெசன் றைடயயாத
ஒ மனிதர்களின் ட் ட மாம் . மக்லத்ன் மத்யில் என்
னால் இரட் க்க ப் பட்  ெஜயங் ெகாள் ளப் படாதவர்கள் கடன்
ஆழத் க்ள் அைமயாக அழ் ந்  நித்யமாக என் பட் க்ம்
அக்  னியால் எரிக் க ப் பவார்க ள் . ஆட் க் ட் யின் மாம் சம்
த், ஆட் க்ட் யின் இரத்ைதத்ைதப் பானம் ெசய் , ஆட் க்
ட் யின் இரத்தத்த ால் தங் கள் கத நிைலகைள அைடயாளப்
பத்  ய இஸ் ரேவலர்க ைள மட் ேம விட் விட் , எப் ன்
தைலச்சாண் பிள் ைளகைளம் கவன்கைளம் நான் அத்
த ேபால் இந்தப் பைழய, கம் அத்தமான மக்லத்ைத
அத்ெதாப் ேபன். என்னால் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட மக்கம்
என் ம் பம் ஆனவர்கம் தாேன ஆட் க்ட் யாய என் மாம்
சத்ைதப் த் , ஆட் க்ட் யாய என் இரத்தத்ைதப் பானம்
ெசய் பவர்கள் மற் ம் என் னால் இரட் க்கப் பட் டவர்கள் மற் ம்
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என்ைனத் ெதாெகாள் றவர்கள் அல் லவா? இத்தைகய மக்
கள் எப் ேபாம் என் மைமேயா இைணந்க்கவில் ைலயா?
ஆட் க் ட் யாய மாம் சம் இல் லாமல் இப் பவர்கள் அைம
யாகக் கடன் ஆழத்  க்ள் ஏற் ெகனேவ அழ் ந்  விடவில்
ைலயா? இன் நீ ங் கள் என் ைன எர்க்³ர்கள் , ேம ம் இன் 
என்ைடய வார்தை
் தகள் இஸ்ரேவலர்களின் பிள் ைளகேளாம்
ேபரப் பிள் ைளகேளாம் ேயேகாவா ேபய வார்தை
் தகள் ேபால்
இக்  ன் றன. இப் பிம் உங் கள் இதயங் களின் ஆழத்  ல்
இக்ம் கனம் என் ேகாபாக்ைனைய ஒன் ரட்  , உங் கள்
மாம் சத்  ன் ேமல் அக ேவதைனையையம் , உங் கள் பாவங்
களின் ேமல் அக நியாயத் ¥ ர்ப் கைளம் உங் கள் அநீ யின்
ேமல் தல் ேகாபாக்ைனையம் ெகாண் வற. இன் 
நீ ங் கள் என்ைன இந் த விதத்  ல் நடத்  ம் ேபா என் ேகாபாக்
ைன நாளில் யார் தப் ப ம் ? என் தண்டைனயின் கண்க
ளில் இந்  யாைடய அநீ யால் தப் பிக்க ம் ? சர்வவல்
லவரான என் கரங் களில் இந்  யாைடய பாவங் கள் தப் பிக்க
ம் ? சர்வவல் லவரான என் நியாயத்¥ர்ப்பில் இந்  யா
ைடய ரட் டாட் டம் தப் பிக்க ம் ? நான் , ேயேகாவா, றஜா
யார் ம் பத்ன் சந்தயாரான உங் களிடம் இவ் வா ேப
ேறன், ேம ம் நான் உங் களிடம் ேபம் இந்த வார்தை
் தகள் நியா
யப் பிரமாணத்ன் காலத் ம் , ைபயின் காலத் ம் றப்
பட் ட வார்தை
் தகைள ஞ் ற, ஆனா ம் நீ ங் கள் எப் ன்
அைனத்  மக்கைளம் விட கனமானவர்களாக இக்³ர்கள் .
நான் நிதானமாக என் ரிையைய ெசய்  ம் ேபா என் ைடய
ேகாபாக்ைனைய நீ ங் கள் வித்  ைவக்கவில் ைலயா? சர்வவல்
லவரான என் நாளின் ேபா உங் களால் எவ் வா ¥ங் ன் த் தப்
பித்க்ெகாள் ள ம் ?
உங் கள் மத்யில் நான் இவ் விதமாய் க் ரிைய ெசய்  ேப
ேனன், நான் க அகமாக ஆற்றைலம் யற்ையம் ெசல
ெசய் ேதன், இப் பிம் நான் உங் கக் ெவளிப் பைடயாகக்
யைத எப் ேபா நீ ங் கள் ெசவிெகாத்  க் ேகட்  ள் ளீரக
் ள் ?
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சர்வ வல் லவரான எனக் எங் ேக நீ ங் கள் தைலவணங் னீரக
் ள் ?
நீ ங் கள் ஏன் என்ைன இவ் விதமாக நடத் ³ர்கள் ? நீ ங் கள் ம்
மற் ம் ெசய் ம் எல் லாம் ஏன் என் ேகாபத்ைதக் ளன்றன?
உங் கள் இதயம் ஏன் இவ் வள கனமாக இக்  ற? நான்
எப் ேபாதாவ உங் கைள விழத்தள் ளி இக்ேறனா? என் ைனத்
யரம் விசனம் அைடயச் ெசய் வைதத் தவிர ேவெறான் ைற
ம் நீ ங் கள் ெசய் யவில் ைலேய? ேயேகாவாவாய என் ேகாபாக்
ைனயின் நாள் உங் கள் ேமல் வரட் ம் என்  நீ ங் கள் காத்க்
³ர்களா? உங் கள் ழ் ப்பயாைமயால் ண்டப் பம் ேகாபத்ைத
நான் அப் வதற்காக நீ ங் கள் காத்க்³ர்களா? நான் ெசய்ம்
ஒவ் ெவான்ம் உங் கக்க ாக இல் ைலயா? ஆனால் ேயேகாவா
வான என்ைன எப் ேபாம் நீ ங் கள் இந்த விதமாகத்தாேன நடத்
யிக்³ர்கள் : என் பகைளத் , என் பபீடத்ல் இந் 
காணிக்ைககைள எத்  ஓநாய் களின் ட் கக் ம் ட் க
ளின் ட் க் ம் உணவளிக் க த் த ாேன அதன் ைகக் எத் 
ெசல் ³ர்கள் ; ேகாப ைறப் டம் , வாள் கேளாம் , ேவல் கேளா
ம் மக்கள் ஒவக் ஒவர் சண்ைடயின் றனர், சர்வவல்
லவரான என் வார்தை
் தகைள மலக்கைவப் ேபால அத்தமாக
மாற கப் பைறக்ள் வீ என்றார்கள் . உங் கள் ேநர்ைம எங் ேக?
உங் கள் மனிதப் பண் விலங் ப் பண்பாக மாவிட் ட ! உங் கள்
இதயங் கள் ெவகாலத்ற்  ன் னேர கல் லாக மாவிட் டன.
சர்வவல் லவரான எனக் எராக இன் நீ ங் கள் ெசய் ம் ¥ைம
கைள வன்ற என் ேகாபாக்ைன நாேள நான் நியாயம் ¥ர்க்
ம் நாள் என் உங் கக்த் ெதரியாதா? என் வார்தை
் தகைளச்
ேசற்ல் வீவிட்  அதற் ச் ெசவிெகாக்கா என்ைன இவ் வி
தமாக ஏமாற்விட் , இவ் வா என் க்ப் பின் னால் நப்
பதன் ¤லம் என் உக்  ரத்  ன் பார்ைவயில் இந்  தப் பித் 
விடலாம் என் எண்ª³ர்களா? என் பகைளத்  என்
உைடைமகைள இச்த்த ேபாேத ேயேகாவாவாய என் கண்கள்
உங் கைளப் பார்த் விட் டைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? பகள்
ெச த் த ப் பட் ட பபீடத்  க் ன் என் பகைள எப் ேபா
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னீ ரக
் ள் என்  உங் கக்  த் ெதரிமா? இந் த வைகயில்
என் ைன ஏமாற் ற நீ ங் கள் ேபாமான அளக் ப் த் சாகள்
என்  உங் கைள நீ ங் கள் எவ் வா நம் ப ந்த? உங் கள் ெகாய
பாவங் கைள விட்  என் ேகாபாக்  ைன எவ் வா விலக 
ம் ? உங் கள் ¥ய ெசயல் கைளக் கடந்  என் உக்ர ேகாபம் எவ்
வா ெசல் ம் ? இன்  நீ ங் கள் ெசய் ம் ¥ைம உங் கக் ஒ
ெவளிேயம் வையத் றக்க ா, ஆனால் உங் கள நாைளய
னத்  க்க ாகத் தண்டைனையக் வித்  ைவக் ம் ; அ உங் க
க்  எராக சர்வ வல் லவரான என் கந் ெகாள் தைலத்
ண்ற. உங் கள் ¥ய காரியங் கம் ¥ய வார்தை
் தகம் என்
தண்டைனயில் இந் எவ் வா தப் பிக்ம் ? உங் கள் ெஜபங் கள் என்
ெசவிகைள எவ் வா வந்தைடம் ? உங் கைள அநீ யில் இந் 
விவிக்க ஒ வைய எவ் வா நான் றக்க ம் ? என் ைன
¡ம் உங் கள் ¥ய ெசயல் கைள நான் எவ் வா விட் விட 
ம் ? சர்ப்பத்ைதப் ேபான்  விஷம் நிைறந்த உங் கள் நாகைள
ண்க்காமால் நான் எவ் வா இக்க ம் ? உங் கள் நீ க்
காக நீ ங் கள் என்ைனக் ப் பிடவில் ைல, ஆனால் பலாக உங் கள்
அநீ யின் காரணமாக என் ேகாபாக்ைனையக் வித்  ைவக்
³ர்கள் . உங் கைள நான் எவ் வா மன் னிக்க ம் ? சர்வவல்
லவரான என் கண்களில் உங் கள் வார்தை
் தகம் ெசயல் கம்
அத் த மானைவ. சர்வ வல் லவராய என் கண்கள் உங் கள் அநீ
ைய இைடவிடாத தண்டைனயாகக் காண்ற. என நீ யான
கந் ெகாள் த ம் நியாயத்¥ர்ப்ம் உங் களிடம் இந்  எவ்
வா விலக ம் ? இைத நீ ங் கள் எனக்ச் ெசய் , ன் பம்
ேகாபம் உவாக்வதால் , என் ைகயில் இந் உங் கைள நான்
எவ் விதம் தப் பவிடம் ேயேகாவாவாய நான் உங் கைள தண்
த்  சபிக்ம் நாளில் இந்  விலச்ெசல் லம் விட ம் ?
உங் கள எல் லா ¥ய ெசாற்கம் ேபச்க்கம் என் ெசவிகக்
ஏற்ெகனேவ எட் விட் ட  உங் கக்த் ெதரியவில் ைலயா? உங்
கள் அநீ  ஏற்ெகனேவ நீ  என்ம் என் பரித்த அங் ைய களங்
கப் பத்விட் டைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? உங் கள் ழ் ப் ப
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யாைம ஏற்ெகனேவ என் உயான ேகாபத்ைதத் ண்விட் 
விட் டைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? ெவகாலத் க் ன் னேர
நீ ங் கள் என் ைனக் றைவத்த டன் , ெவகாலத்ற் ன் னேர
என் ெபாைமையச் ேசாத்  வவைதம் நீ ங் கள் அயவில்
ைலயா? நீ ங் கள் ஏற்ெகனேவ என் மாம் சத்ைதச் ைதத்  அைதக்
கந் த லாக்  விட் டைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? நான் என்
ேகாபத்ைத மட் ப் பத் இவைர ெபாைமயாக இந்ேதன் ,
இனிேம ம் உங் கைளக் த்  நான் ெபாைமயாக இக் க
மாட்ேடன். நீ ங் கள் ஆற்ம் ¥ைமகள் ஏற்ெகனேவ என் கண்கைள
எட் விட் ட , ேம ம் என்ைடய ப் பிதல் கள் ஏற்ெகனேவ
என் பிதாவின் காகைள எட் ள் ள. நீ ங் கள் என் ைன இவ் வா
நடத் வதற்  அவர் எவ் வா அமக்க ம் ? நான் உங் க
ளில் ெசய்  ம் எந் த ரிையயாவ  உங் கள் ெபாட் டானதாக
இல் லாமல் இக்றதா? இப் பிம் ேயேகாவாவாய என் ரி
ையைய அகம் ேநக்  றவராக உங் கள் மத்  யில் மாயிப்
ப யார்? நான் பலவீனமாக இப் பதா ம் ேவதைனைய அ
பவித்ததன் காரணமாகம் என் பிதாவின் த்தத் க் உண்ைம
இல் லாதவனாக நான் இக்க மா? நீ ங் கள் என் இதயத்
ைதப் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைலயா? ேயேகாவா ெசய் த  ேபால
நான் உங் களிடம் ேபேறன்; உங் கக்காக நான் அகமாக அர்ப்
பணித்க் கவில் ைலயா? என் பிதாவின் ரிையக் க ாக இந் த த்
ன்பங் கைள எல் லாம் நான் தாங் க்ெகாள் ள விம் பினா ம் ,
என் ன்பத்ன் விைளவாக நான் உங் கள் ேமல் ெகாண்வம்
தண்டைனயில் இந்  உங் கைள எவ் வா விவிக்க ம் ?
என்னால் நீ ங் கள் அகமாக அ பவிக் க வில் ைலயா? இன் ,
என் பிதாவால் நான் உங் கக் வழங் கப் பட் ள் ேளன்; உங் கள்
வக்காகம் நீ ங் கள் அபவிக்ம் விஷயங் கக்காகம் என்
வன் பரிமாற் றம் ெசய் யப் பட் டைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா?
என் பிதா என் வைனப் பயன் பத்  சாத் த ாேனா த் த ம்
ெசய் , உங் கக் என் வைன வழங் யம் , அதன் காரணமாக
நீ ங் கள் ±மடங் கப் ெபவேதா, பல ேசாதைனகைள நீ ங் கள்
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தவிர்க்கம் அமத்தைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? என் ரி
ையயின் ¤லமாக மட்  ேம நீ ங் கள் பல ேசாதைனகளில் இந்
ம் பல கைமயான தண்டைனகளில் இந்ம் விவிலக் ெபற்
³ர்கள் என்பைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? என் நித்தமாகேவ
பிதா இவைர உங் கைள அ பவித்  மழ அ மக்  றார்
என் பைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? உங் கள் இதயங் களில்
காய் ப்  உவாவிட் ட ேபால உங் களால் இன்  கனமாக
ம் பிவாதமாகம் எவ் வா இக்க ற. நான் யில்
இந்  ெசன்ற பின்னர் ெதாடர்ந்  வம் ேகாபாக் ைனயின்
நாளில் இந்  நீ ங் கள் இன்  ெசய் ம் ¥ைம எவ் வா தப் ம் ?
கம் கனமாகம் பிவாதமாகம் இப் பவர்கைள ேயேகா
வாவின் ேகாபத்ல் இந்  எவ் வா நான் தப் வதற்  அம
ப் ேபன்?
கடந் த காலத்ைதப் பற்  ந்  ங் கள் : எப் ேபா உங் கைள
ேநாக் என் பார்ைவ ேகாபமாகம் , என் ரல் கண்ப் பாகம்
இந் த ? அற் ப விஷயங் கைளப் பற்  ய பிரச் ைனகைள உங்
களிடம் நான் எப் பி இக்  ேறனா? காரணன்  எப் ேபா
நான் உங் கைளக் கண்த்ள் ேளன்? ககமாக எப் ேபா நான்
உங் கைளக் கண் த்  க்  ேறன் ? ஒவ் ெவா ேசாதைனகளில்
இந்  ம் உங் கைள விலக்  க் காக் க என் ரிையயின் நித் த
மாக அல் லவா நான் என் பிதாைவக் ப் பிட்ேடன் ? நீ ங் கள் ஏன்
என்ைன இவ் வா நடத்  ³ர்க ள் ? நான் உங் கள் மாம் சத் ைத
வீழ்த்த எப் ேபாதாவ என் அகாரத்ைதப் பயன் பத் இக்
ேறனா? நீ ங் கள் எனக் ஏன் இவ் வா ப் பி அளிக்³ர்கள் ?
என் ைனப் ெபாத்த வைரயில் ல சமயம் அனலாகம் லசம
யம் ளிராகம் உங் கைளக் காட் க்ெகாண்டா ம் நீ ங் கள் அன
ம் இல் ைல ளிம் இல் லாத நிைலயில் இந் இனிைமயாகப்
ேப என்னிடம் இந்  விஷயங் கைள மைறக்³ர்கள் , ேம ம்
உங் கள் வாய் நிைறய அநீ யின் எச்ேல நிைறந் ள் ள. உங் கள்
நாகளால் என் ஆவிைய ஏமாற் ற ம் என்  எண்ª³ர்
களா? உங் கள் நாகள் என் ேகாபாக்  ைனயில் இந்  தப் ப
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ம் என் எண்ª³ர்களா? ேயேகாவாவான என் ரிையக
ளின் ேமல் உங் கள் நாகள் அைவகள் விம் ற பெயல் லாம்
நியாயந்¥ர்க்க ம் என்  எண்ª³ர்களா? மனிதன் நியா
யந் ¥ ர்க் ம் ேதவனாக நான் இக் ேறனா? இவ் வா என் ைன
ேதவஷணம் ற ஒ  ட் ைடப் ைவ என் னால் அ
மக்க மா? என் நித்ய ஆர்வாதங் களின் மத்யில் இத்
தைகய ழ் ப்பயாைமயின் பிள் ைளகைள எவ் வா நான் ைவக்க
ம் ? உங் கள் வார்தை
் தகம் ெசயல் பாகம் ெவகாலத்
ற் ன்னேர ெவளிப் பத்தப் பட்  கண்க்கப் பட் டைவ. நான்
வானங் கைள விரித்  எல் லாவற் ைறம் பைடத் தேபா, நான்
எந்த ஷ்ையம் அைவகள் விம் பியப பங் ேகற்க அம
க் கவில் ைல, அமட்  மல் லாமல் எம் அதன் இஷ் டப் ப
என் ரிையக்ம் நிர்வாகத் க்ம் இைட»  ெசய் ய அமக்
கல் ைல. ஒ மனிதைன அல் ல ெபாைள நான் சத் க்
ெகாள் ளவில் ைல; என் னிடம் ெகாµரமாகம் மனிதத்தன்ைமயற்
ம் நடந்தவர்கைள நான் எப் ப விட் ைவப் ேபன் ? என் வார்த்
ைதகக் எராகக் கலகம் ெசய் பவர்கைள என் னால் எவ் வா
மன்னிக் க ம் ? எனக்  க் ழ் ப் பயாதவர்க ைள எவ் வா
நான் தப் பவிட ம் ? மனிதனின்  சர்வவல் லவரான என்
ைகயில் இல் ைலயா? உன அநீ ையம் ழ் ப் பயாைமைய
ம் பரித் த மான என்  நான் எவ் வா கத ம் ? உன்
பாவங் கள் என் பரித்த த்ைத எவ் வா ¥ட்  ப் பத்த ம் ?
அநியாயக்காரனின் அத்தத்தால் நான் ¥ட் ப் பவல் ைல, அல்
ல அநியாயக்காரனின் காணிக்ைகளில் நான் பிரியப் பவம்
இல் ைல. ேயேகாவாவான என்னிடம் நீ உண்ைமள் ளவனாக
இந்தால் என் பபீடத்ல் இக்ம் பகைள உனக்காக எப்
ப உன்னால் எத் க்ெகாள் ள ம் ? என் பரித்த நாமத்ைத
°க்க உன் விஷம் நிைறந் த நாைவப் பயன் பத்த மா?
இந்த வைகயில் என் வார்தை
் தகக் எராக உன் னால் கலகம்
ெசய் ய மா? என் மைமையம் பரித்த நாமத்ைதம் ஒ
கவியாகக் ெகாண் ¥யவனான சாத்தாக்ச் ேசைவெசய் ய
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மா? பரித்தவான் களின் மழ் க்காக என் வன் வழங்
கப் பட் க்ற. நீ விம் ம் ப எல் லாம் என் வைன ைவத்
விைளயாடம் , அைத உங் கள் நவில் சண்ைடக் க ான கவி
யாகப் பயன்பத்தம் நான் எவ் வா அமக்க ம் ? என்
ைனப் ெபாத்தவற்ல் நீ ங் கள் எவ் வா கம் இதயமற்றவர்
களாகம் , நன்ைமயின் வயில் கம் ைறபா ெகாண்ட
வர்களாகம் இக்கம் ? இந்த வ வார்தை
் தகளில் உங் கள்
¥ய ெசயல் கைள நான் ஏற் ெகனேவ எவிட்ேடன் என் பைத
நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? நான் எப் ைதத் தண்க்ம் ேகாபாக்
ைனயின் நாளின் ேபா நீ ங் கள் எவ் வா தப் பிக் க ம் ?
காலங் காலமாக இந் த விதமாக என் ைன நீ ங் கள் எர்த்  ¡
வைத நான் எவ் வா அமக்க ம் ? அந்த நாள் வம் ேபா
உங் கள் தண்டைன எப் ல் நடந்தைத விட சக்கயாததாக
இக்  ம் என்  நான் உங் கக்  ெவளிப் பைடயாகக் 
ேறன். என் ேகாபாக்ைன நாளில் இந்  உங் களால் எவ் வா
தப் பிக்க ம் ? நான் ெமய்யாகேவ ேறன் : என் ெபாைம
உங் கள் ¥ய ெசயல் கக்காக உவாக்கப் பட்  அந்த நாளின் தண்
டைனக்காக நிைலத்க்ற. நான் என் ெபாைமயின் ைவ
எட் விட் ட பின்னர் ேகாபாக்ைனயான நியாயத்¥ர்ப்பால் ன்
பம் அைடயப் ேபாவ நீ ங் கள் தாம் அல் லவா? எல் லா விஷயங் க
ம் சர்வவல் லவராய என் ைகயில் இக்கவில் ைலயா? வானங்
களின் ழ் இவ் வா எனக்க் ழ் ப் பயாமல் இக்க உங் கைள
நான் அமக்க ம் ? அவர் வவார் ஆனால் ஒேபாம்
வரவில் ைல என் றப் பட் ட ேமயாைவ நீ ங் கள் சந்த்விட் ட
காரணத்தால் உங் கள் வன் கக் கனமானதாக இக்ம் . நீ ங்
கள் அவைடய விேராகள் இல் ைலயா? இேய உங் கேளா
நட்ேபா இந்தார், ஆனால் நீ ங் கள் தான் ேமயாவின் எரிகளாக
இக் ³ர்கள் . நீ ங் கள் இேயடன் நட் பாக இந்  ம் உங் கள்
¥ய ெசயல் கள் ெவக்கத்தக்கவர்களாக இப் பவர்களின் பாத்
ரங் கைள நிரப் பிவிட் ட  என் பைத நீ ங் கள் அயவில் ைலயா? நீ ங்
கள் ேயேகாவாக் ெநக் க மானவர்களாக இந்  ம் உங் கள்
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¥ய வார்தை
் தகள் ேயேகாவாவின் காகைள எட்  அவைடய
உக்  ரத்ைதத் ண்விட்  ள் ளைத நீ ங் கள் அயீரக
் ளா? அவர்
எவ் வா உனக்  ெநக் க மாக இக் க ம் , ேம ம் ¥ய
ெசயல் களால் நிரம் பி இக் ம் உன் ைடய அந் த ப் பாத் ரங்
கைள அவர் எவ் வா எரிக்காமல் இக்க ம் ? அவர் எவ் வா
உன் எரியாக இல் லாமல் இக்க ம் ?

இரட்சகர் ஏற்கனேவ
ஒ “ெவண் ேமகத்ன்” 
 ம் பிள் ளார்
பல ஆயிரம் ஆண்களாக, இரட் சகரின் வைகையக் காண்
பதற்காக மனிதன் ஏங் றான் . இரட் சகராய இேய, அவக்
காக ஏங் ய மற் ம் அவக்காக காத்ந்த ஜனங் களின் மத்
யில் , ஒ ெவண்ேமகத்ன் ¡ இறங்  வவைத ேநரில் காண்
பதற்காக, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்களாக மனிதன் ஏங் றான் .
இரட் ச கர் ம் பி வந்  ¡ண் ம் அவர்க டன் ஒன் ைணய
ேவண்ெமனம் மனிதன் ஏங் றான் . அதாவ, ஆயிரக்கணக்
கான ஆண்களாக ஜனங் களிடந்  பிரிந் த இரட் ச கராய
இேய ம் பி வவதற்ம் , »தர்களிைடேய அவர் ெசய் த ¡ட்
பின் ரிையைய ¡ண்ம் ெசய் வதற்ம் , மனிதனிடம் இரக்கள்
ளவராகம் அன்பாகம் இக்க ேவண்ம் என் ம் ஏங் றான் .
மனிதைடய பாவங் கைள மன் னித் , மனிதைடய பாவங் க
ைளச் மந்  , மனிதைடய எல் லா ¡தல் கைளம் தாங் ,
மனிதைன பாவத்ந்  விவிக்க ேவண்ெமன மனிதன் ஏங்
றான். மனிதன் எதற்காக ஏங் றான் என் றால் , இரட் சகராய
இேய ன் ேபாலேவ இக்க ேவண்ம் என் , அதாவ இரட்
சகர் அன்பானவராக, கனிவானவராக, மரியாைதக் ரியவராக,
மனிதனிடம் ஒேபாம் ேகாபப் படாதவராக, மனிதைன ஒ
ேபாம் நிந்க்காதவராக, ஆனால் மனிதைடய எல் லா பாவங்
கைளம் மன்னித் ஏற்க்ெகாள் பவராக, ன்  ேபாலேவ, மனி
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தக் க ாகச்  ைவயில் மரிப் பவராக இக் க ேவண் ெமன
மனிதன் ஏங் றான். இேய றப் பட் டந் , அவைரப்
பின் பற்ய ஷர்கம் , அவைடய நாமத்ல் இரட் க்கப் பட் ட
எல் லா பரித்தவான் கம் , அவக்காக யாக ஏங் க் காத்
க்றார்கள் . ைபயின் கத்ல் இேய ஸ் வின் 
ைபயால் இரட் க்கப் பட் ட அைனவேம, இரட் சகராய இேய
ஒ ெவண்ேமகத்ன் ¡ இறங் , எல் லா ஜனங் கக்ம் ன்
பாகத் ேதான் ம் அந் த மழ் ச் யான கைட நாட் கக் க ாக,
ஏங் றார்க ள் . இன் , இரட் சகராய இேயவின் நாமத்ைத
ஏற்க் ெகாள் ம் அைனவரின் ஒத்த விப் பம் இதான் .
இட் சகராய இேயவின் இரட் ப் ைப அந்க்ம் உலகத்ல்
உள் ள ஒவ் ெவாவம் , இேய ஸ்  யில் இந் தேபா,
தாம் §ெரன வந் நிைறேவற்ேவன் என்  ெசான்னைத நிைற
ேவற்ற ேவண்ெமன ஆவ டன் ஏங் க் ெகாண்க்ன் றனர்:
“நான் றப் பட் டபேய ம் பி வேவன் .”  ைவயில் அைற
யப் பட்  உயிர்தெ
் தந்தைதத் ெதாடர்ந் , ஒ ெவண்ேமகத்ன்
¡ இேய உன் னதமானவரின் வலபாரிசத்ல் வீற
் க்க ¡ண்
ம் பரேலாகத்ற்ச் ெசன் றார் என்  மனிதன் விவாக்றான் .
இைதப் ேபாலேவ, இேய ¡ண்ம் ஒ ெவண்ேமகத்ன் ¡
(இந்த ேமகமான இேய பரேலாகத்ற்த் ம் பியேபா ஏச்
ெசன்ற அேத ேமகத்ைதக் க்ற) ஆயிரக்கணக்கான ஆண்
களாக அவக்காக ந்த ஆவ டன் காத்ந்தவர்களின் மத்
யில் அேத உவத்  டம் »த வஸ் ரங் கடம் இறங் 
வவார். அவர் மனிதக்த் ேதான் யபின் , அவர்கக் ஆகா
ரத்ைதக் ெகாப் பார், ேம ம் அவர்கக்காக வத்தண்ணீைரப்
பாயச்ெசய் வ ார் மற்  ம் மனிதர்களிைடேய ைபம் அன் ம்
நிைறந் த ஒவராக, ெதளிவானவராக மற்  ம் உண்ைமயானவ
ராக விப் பார். இத்தைகய கத்க்கள் அைனத்ைதம் ஜனங் கள்
நம் ன்றனர். ஆயிம் , இரட் சகராய இேய இைதச் ெசய் ய
வில் ைல. மனிதன் எண்ணியதற்  ேநர்ம ாறாக அவர் ெசய் த ார்.
அவர் ம் பி வர ேவண்ெமன ஏங் யவர்களிைடேய அவர் வர
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வில் ைல. ெவண்ேமகத்ன் ¡ வம் ேபா எல் லா ஜனங் கக்
ம் அவர் காட் யளிக்கவில் ைல. அவர் ஏற்கனேவ வந் விட் டார்,
ஆனால் மனிதன் இைத அயாமல் அவில் லாக்றான். ஒ
“ெவண்ேமகத் ன்” ¡ (அந் த ேமகமான அவர ஆவியாய
ேமகம் , அவைடய வார்தை
் தகள் , அவைடய  மனநிைல
மற் ம் அவைடய எல் லாம் ) அவர் இறங்  வந் விட் டார் என்
பைதம் , கைட நாட் களில் தாம் உவாக்ம் ஒ ெஜயங் ெகாள்
ம் ட் டத்  ன் மத்  யில் இப் ேபா அவர் இக் றார் என் ப
ைதம் மனிதன் அயாமேலேய, அவக் க ாக அவன் காரண
ல் லாமல் காத்  க் றான் . மனிதக் இ ெதரியா: பரி
த்த இரட் ச கராய இேய மனிதனிடம் ேநசத்  டம் அன்
டம் இந்தேபா ம் , அத்தமான மற்ம் ய் ைமயற்ற ஆவி
கள் வக்ம் அந்த “ேதவாலயங் களில் ” அவர் எவ் வா ரிைய
ெசய் ய ம் ? மனிதன் அவர் வைகைய எர்பார்த் க் காத்
ந் த ா ம் , பாவிகைடய மாம் சத்ைத ப் பவர்க டம் ,
இரத் த த்ைதக் ப் பவர்க டம் , அவர்க ைடய வஸ் ரங்
கைள உத் பவர்கடம் , ேதவைன விவாத்தப் பின் னம்
அவைர அயாதவர்கடம் , அவைரத் ெதாடர்ந்  வஞ் ப் ப
வர்கடம் அவர் எவ் வா இக் க ம் ? இரட் ச கராய
இேய அன்  நிைறந்தவர் என்பைதம் , இரக்கத்தால் நிரம் பி வ
றார் என்பைதம் , ¡ட் ப ால் நிரப் பப் பட் ட பாவநிவாரண ப
என் பைதம் மட் ேம மனிதன் அந்க்றான் . இப் பிம் ,
அவர் தான் ேதவன் என் பைதம் , அவர் நீ டம் , மாட் ைம
டம் , ேகாபத் டம் , நியாயத்¥ர்ப்டம் , அகாரம் உைட
யவராகம் , கண்ணியமனவராகம் இக்  றார் என் பைதம்
மனிதன் அயாக்  றான் . ஆைகயால் , ¡ட் பர் ம் பி வர
ேவண்ெமன மனிதன் ஆவ டன் ஏங் னா ம் , அவர்கைடய
ெஜபங் கள் “பரேலாகத்ைதேய” அைசத்தா ம் , இரட்சகராய இேய
ைவ விவாத்  ம் அவைர அயாத மனிதக் அவர் காட்
யளிக்க மாட் டார்.
“ேயேகாவா” என்ப இஸ்ரேவல் நான் ரிைய ெசய்ைகயில்
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நான் ைவத்  க் ெகாண் ட நாமம் ஆம் . அதன் அர்த் த ம் என் ன
ெவன்றால் மனிதன் ¡ பரிதாபப் படம் , மனிதைன சபிக்கம் ,
மனிதைடய வாழ் ைவ வநடத் தம் ய இஸ் ரேவலரின்
(ேதவனால் ேதர்நெ
் தக்கப் பட் ட ஜனங் கள் ) ேதவன் என் பதாம் .
மாெபம் வல் லைமையக் ெகாண்ட ேதவன் , ஞானம் நிைறந்தவர்
என்பதாம் . “இேய” என் றால் இம் மாேவல் , அதாவ அன் 
நிைறந்த , இரக்கள் ள, மனிதைன ¡ட் க்ெகாள் ம் பாவநிவா
ரணப என்  அர்த் த மாம் . அவர் ைபயின் கத்  ைடய
ரிையையச் ெசய் த ார், மற்  ம் அவர் ைபயின் கத்ைதப்
பிரநித் வப் பத் றார். ேம ம் , ஆைகத் ட் டத்ன் ஒ
பைய மட் ேம அவர் பிரநித் வப் பத்த ம் . அதா
வ, ேயேகாவா மட் ேம ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட இஸ்ரேவல்
ஜனங் களின் ேதவம் , ஆபிரகான் ேதவம் , ஈசாக்ன் ேதவ
ம் , யாக்ேகாபின் ேதவம் , ேமாேசயின் ேதவம் , இஸ்ரேவல்
ஜனங் கள் அைனவரின் ேதவம் ஆவார். ஆகேவ, தற்ேபாைதய
கத்ல் , »த ஜனங் கள் அல் லாமல் , இஸ் ரேவலர் அைனவம்
ேயேகாவாைவ வணங் றார்கள் . அவர்கள் பபீடத்  ன் ¡
அவக்ப் பயிட் , ஆசாரியர்களின் வஸ்ரங் கைள அணிந் 
ேதவாலயத்ல் அவக்ச் ேசைவ ெசய் றார்கள் . அவர்கள் எர்
பார்ப்ப  ேயேகாவா ¡ண்ம் ேதான் வ ஆம் . இேய மட்
ேம மனிதலத்ன் ¡ட் ப ர். அவர் மனிதலத்ைத பாவத்
ந்  ¡ட்ெடத்த பாவநிவாரண பயாவார். அதாவ, இேய
வின் நாமமான ைபயின் கத்ல் ேதான் ய. அ ைப
யின் கத் ல் ¡ட் பின் ரிையக் க ாக வந் த தாம் . ைபயின்
கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் மபம் பிறந் , இரட் ப் ைபப் ெப
வதற்காக இேயவின் நாமம் வந்த . ேம ம் , இ  மனித
லத்ன் ¡ட் பிற்மான ஒ ப் பிட் ட நாமமாம் . ஆகேவ, இேய
என் ற நாமம் ¡ட் பின் ரிையையக் க்ற. ேம ம் , ைப
யின் கத்ைதக் க்ற. ேயேகாவா என் ற நாமம் நியாயப் பிர
மாணங் களின் ழ் வாழ் ந் த இஸ் ரேவல் ஜனங் கக் க ான ஒ
ப் பிட் ட நாமம் ஆம் . ஒவ் ெவா கத் ம் , ரிையயின்
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ஒவ் ெவா கட் டத்  ம் , என நாமம் ஆதாரமற் றதாக இக் க
வில் ைல. ஆனால் பிரநித் வ க்யத் வத்ைதக் ெகாண்ள்
ள: ஒவ் ெவா ெபயம் ஒ கத்ைதக் க்ற. “ேயேகாவா”
என்ப நியாயப் பிரமாணத்ன் கத்ைதக் க்ற, இ இஸ்
ரேவல் ஜனங் களால் ேதவன் என்  அைழக்கப் பட் , வணங் கப்
பட்  மரியாைத ெச த்த ப் பற. “இேய” என் ப ைப
யின் கத்ைதக் க்ற, மற் ம் ைபயின் கத்ல் ¡ட் கப்
பட் ட அைனவரின் ேதவைடய நாமமாக இக்ற. கைட
நாட்களில் இரட்சகராய இேயவின் வைகக்காக மனிதன் ஏங் 
»ேதயாவில் அவர் ெகாண்ந் த அேத உவத்ல் அவர் வ
வார் என் மனிதன் இன் ம் காத்க்றான் என் றால் , ஆறா
யிரம் ஆண் ஆைகத் ட் டம் ¡ட் பின் கத்ேலேய நித்தப்
பட் க்ம் மற்ம் அைதத் தாண் வந்க்க யா. ேம ம் ,
கைட நாட் கள் ஒேபாம் வரா. இந்த கம் ஒேபாம் 
க் வரா. ஏெனன் றால் , இரட் ச கராய இேய மனிதலத்
ன் ¡ட் ப ிற் க ாகம் இரட்  ப் பிற் க ாகம் மட்  ேம இக்றார்.
ைபயின் கத்ல் உள் ள அைனத்  பாவிகக்காகம் நான்
இேயவின் நாமத்ைத எத்ேதன், ஆனால் அ   மனித
லத்ைதம் க்க் ெகாண் வம் நாமம் அல் ல. ேயேகாவா,
இேய, ேமயா அைனவேம என் ஆவியானவைரக் க்றார்
கள் என் றா ம் , இந் த நாமங் கள் என ஆைகத் ட் டத்  ன்
ெவவ் ேவ கங் கைள மட் ேம க்ன்றன, மற் ம் என் ைன
ைமயாகப் பிரநித்ம் ெசய் யவில் ைல. யி ள் ள ஜனங்
கள் என்ைன அைழக்ம் நாமங் கள் என  மனநிைலையம் ,
என்ைடய அைனத்ைதம் ெவளிப் பத் த யா. அைவ
ெவவ் ேவ கங் களில் நான் அைழக்கப் பம் ெவவ் ேவ நாமங்
கள் ஆம் . எனேவ, இ கம் , அதாவ  கைட நாட் க ளின்
கம் வம் ேபா, என் நாமம் ¡ண்ம் மாம் . நான் ேயேகாவா
என்ேறா, இேய என்ேறா, அல் ல ேமயா என் ேறா அைழக்கப்
படமாட்ேடன்—நான் வல் லைம ெபாந்ய சர்வவல் லைமள் ள
ேதவன் என் அைழக்கப் பேவன். இந்த நாமத்ன் ழ் நான் 
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கத்ைதம் க்க் ெகாண் வேவன் . நான் ஒ கத்ல்
ேயேகாவா என்  அைழக் க ப் பட்ேடன் . நான் ேமயா என் ம்
அைழக் க ப் பட்ேடன் . ஜனங் கள் ஒ ைற என் ைன இரட் ச கரா
ய இேய என் அன்டம் மரியாைதடம் அைழத்தார்கள் .
ஆயிம் , கடந் த கங் களில் ஜனங் கள் அந் ந் த ேயேகாவா
அல் ல இேயவாக நான் இன்  இல் ைல. நான் கைட நாட் க
ளில் ம் பி வந்த ேதவன் . நான் கத்ைத க்க் ெகாண்
வம் ேதவன். என்  மனநிைலடன், அகாரம் , மரியாைத
மற்  ம் மைம நிைறந் த வராக யின் கைடயாந் த ரங் களி
ந்  எந்  வம் ேதவன் நாேன. ஜனங் கள் ஒேபாம் என் 
டன் ஈபடவில் ைல, ஒேபாம் என் ைன அந்க்கவில் ைல,
எப் ேபாம் என் மனநிைலைய அயாதவர்களாக இக் றார்
கள் . உலகத்ைத ஷ்த்தந்  இன்  வைர ஒ நபர் ட
என்ைனப் பார்த்தல் ைல. ேதவன் கைட நாட் களில் மனிதக்
க் காட் யளிக்றார். ஆனால் மனிதர்களிைடேய மைறந் க்
றார். எரிம் ©ரியைனம் , எரிம் டைரம் ேபால, உண்ைம
யான மற்  ம் ெமய் ய ான மனிதர்களிைடேய வல் லைம மற்  ம்
அகாரம் நிைறந்தவராக அவர் வக்றார். என் வார்தை
் தகளால்
¥ர்மானிக்கப் படாத ஒ நபேரா ெபாேளா இல் ைல. ெநப் ைப
எரிப் பதன் ¤லம் த்  கரிக் க ப் படாத ஒ நபேரா ெபாேளா
இல் ைல. இயில் , எல் லா ஜாகம் என் ைடய வார்தை
் தக
ளால் ஆர்வக்கப் பவார்கள் , என் வார்த்ைதகளால் ண் ண்
டாக ெநாக்கப் பவார்கள் . இவ் வா, கைட நாட் களில் எல் லா
ஜனங் கம் ம் பி வந்த ¡ட் பர் நான்தான் என் பைதம் , மனித
லம் அைனத்ைதம் ெஜயிக் ம் சர்வ வல் லைமள் ள ேதவன்
நான்தான் என்பைதம் காண்பார்கள் . நான் ஒ கத்ல் மனி
தக்க ான பாவநிவாரண பயாக இந்ேதன் , ஆனால் கைட
நாட் களில் நான் எல் லாவற்ைறம் எரிக்ம் ©ரியனின் ¥ப் பிழம்
களாகம் , எல் லாவற்ைறம் ெவளிப் பத்ம் நீ யின் ©ரியனா
கம் மாேறன் என் பைத எல் ேலாம் காண்பார்கள் . இேவ
கைட நாட் களில் என ரிைய. அைனவம் ஒேர உண்ைம
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யான ேதவனாய என் ைன வணங் வதற்காகம் , அவர்கள் என்
உண்ைமயான கத்ைதக் காணம் , நான் ஒ நீ ள் ள ேதவன் ,
எரிம் ©ரியன், எரிம் டர் என் ஜனங் கள் அைனவம் காண
ம் , இந்த நாமத்ைத நான் எத் க்ெகாண்ேடன் : நான் இஸ்ரேவ
லரின் ேதவன் மட் மல் ல, நான் ¡ட் பர் மட் மல் ல; வானம் , ,
கடல் என எல் லா உயிரினங் கக்ம் நான் தான் ேதவன் .
இரட் சகர் கைட நாட் களில் வந் , இன் ம் இேய என் 
அைழக் க ப் பட்  , ¡ண் ம் »ேதயாவில் பிறந்  அங் ேக அவ
ைடய ரிையையச் ெசய் ந்தால் , நான் இஸ்ரேவல் ஜனங் கைள
மட் ேம பைடத்ேதன் , இஸ்ரேவல் ஜனங் கைள மட் ேம ¡ட் க்
ெகாண்ேடன் என் பைதம் றஜாயினடன் எந்தத் ெதாடர்ம்
இல் ைல என் பைதம் இ நி´பிக் ம் . “வானங் கைளம் 
ையம் எல் லாவற் ைறம் ஷ்த்த ேதவன் நான் ” என் ற என்
வார்தை
் தகக் ரணாக இ இக்காதா? நான் »ேதயாைவ
விட்  றஜாயினரிைடேய என் ரிையையச் ெசய் ேறன் .
ஏெனன்றால் நான் இஸ்ரேவல் ஜனங் களின் ேதவன் மட் மல் ல,
எல் லா உயிரினங் கக்  ம் ேதவன் . கைட நாட் களில் நான்
றஜாயினரிைடேய ேதான் ேறன் . ஏெனன் றால் , நான் இஸ்ர
ேவல் ஜனங் களின் ேதவனாய ேயேகாவா மட் மல் ல, ஆனால்
அதற் ேமலாக, றஜாயினரிைடேய நான் ேதர்நெ
் தத்த அைன
வைரம் ஷ்த்தவன் . நான் இஸ்ரேவல் , எப் , ெலபனான்
ஆயவற்ைற மட்மல் ல, இஸ்ரேவ க் அப் பாற்பட் ட அைனத்
றஜா ேதசங் கைளம் பைடத்ேதன் . இதன் காரணமாக, நான்
எல் லா உயிரினங் கக்ம் கர்தத
் ராக இக்ேறன் . நான் என் ரி
ையயின் ெதாடக் க ப் ள் ளியாக இஸ் ரேவைலப் பயன் பத் 
ேனன். »ேதயா மற்ம் கேலயாைவ என ¡ட் பின் ரிையயின்
ேகாட் ைடகளாகப் பயன் பத்ேனன் . இப் ேபா நான் றஜா
ேதசங் கைளப் பயன்பத் ேறன் . அல் இந்   கத்ைத
ம் க்க் ெகாண் வேவன். நான் இஸ்ரேவல் இரண்
கட் ட ரிையகைளச் ெசய் ேதன் (இந் த இரண் கட் ட ரிைய
கம் நியாயப் பிரமாணத்  ன் கம் மற்  ம் ைபயின் கம்
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ஆம் ). ேம ம் , இரண் கட் ட ரிையகைள (ைபயின் கம்
மற்ம் ராஜ் யத்ன் கம் ) இஸ்ரேவ க் அப் பாற்பட் ட நிலங் கள்
வ ம் ெசய்  வேறன். றஜா ேதசங் களிைடேய, நான்
ெஜயம் ெபம் ரிையையச் ெசய் , கத்ைத ப் ேபன் . மனி
தன் எப் ெபாம் என் ைன இேய ஸ் என்  அைழத்தா ம் ,
கைட நாட் களில் நான் ஒ ய கத்ைதத் ெதாடங் யிக்
ேறன் , ய ரிையையத் ெதாடங் யிக்  ேறன் என்  அவ
க்  த் ெதரியவில் ைல என் றால் , இரட் ச கராய இேயவின்
வைகைய மனிதன் ெதாடர்ந்  எர்ப ார்த்  க் காத்  ந் த ால் ,
நான் அந்த ஜனங் கைள, என்ைன நம் பாதவர்கள் என் ம் , என் ைன
அயாதவர்கள் என்ம் , என் ¡ தவறான நம் பிக்ைக உைடய
வர்கள் என்ம் அைழப் ேபன் . அத்தைகயவர்கள் பரேலாகத்
ந்  இரட் சகராய இேயவின் வைகையப் பார்கக
் மா?
அவர்கள் என வைகக்காக காத்க்கவில் ைல, »தர்கைடய
ராஜாவின் வைகக்காக காத்க்றார்கள் . இந்த ய் ைமயற்ற
பைழய உலகத்ைத நான் நிர்¤லமாக்க ேவண்ெமன அவர்கள்
காத்  க் கவில் ைல, மாறாக, அவர்கள் ¡ட் க ப் பட இேயவின்
இரண்டாவ வைகக்காக ஏங் றார்கள் . இந்தத் ¥ட் ப் பட் ட
மற்  ம் அநீ யான ேதசத்  ந்  மனிதலம் வைதம்
¡ட் க அவர்கள் இேயைவ எர்ேநாக்றார்கள் . அத்தைகயவர்
கள் , கைட நாட் களில் என ரிையைய ப் பவர்களாக எப்
ப மாற ம் ? மனிதைடய ஆைசகளால் என் விப் பங்
கைள நிைறேவற் ற ேவா அல் ல என் ரிையைய நிைறேவற்
றேவா இயலா. ஏெனன் றால் , நான் ன் ெசய் த ரிையைய
மனிதன் ெவமேன ேபாற்றான் அல் ல மக்றான் மற்ம்
நான் எப் ேபாம் பழைமயாப் ேபாகாத ய ேதவன் என் 
அவன் அயாக்றான் . நான் ேயேகாவா, இேய என் மட்
ேம மனிதக்த் ெதரிம் . மனிதலத்ைத க்க் ெகாண்
வம் கைட நாட் களின் ேதவன் நான் என் பைத அவன் அ
யாக்  றான். மனிதன் ஏங் ம் மற்  ம் அந் த அைனத்  ம்
அவர்கைடய ெசாந்தக் கத் க்களிந்ேத வன் றன. அ
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அவர்கள் கண்களால் பார்கக
் க்ய மட் ேம ஆம் . இ நான்
ெசய் ம் ரிையக் ஏற் ப இல் ைல, ஆனால் அதடன் ஒத் ப்
ேபாகமல் இக்ற. என்ைடய ரிைய மனிதைடய கத்
க் களின் ப நடத் த ப் பட் டால் , அ  எப் ேபா வைடம் ?
மனிதலம் எப் ேபா ஓய் ெவக்  ம் ? ஏழாம் நாளான ஓய் 
நாளில் நான் எப் ப ·ைழய ம் ? நான் என் ட் டத்ன்ப
ரிைய ெசய் ேறன், என் ேநாக்கத்ன் ப ரிைய ெசய் ேறன் —
மனிதைடய ேநாக்கங் களின் ப ரிைய ெசய் வல் ைல.

விேசஷத்ைதப் பரப் ம் ரிையயான
மனிதைன இரட்க்ம்
ரிையமாக இ க்ற
அைனத்  ஜனங் கம் யில் என ரிையயின் ேநாக்கங்
கைளப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . அதாவ, இயில் நான்
எைத அைடய விம் ேறன், இந் த க் ரிைய க் க ப் பவ
தற்  ன்  நான் இல் எந் த நிைலைய அைடய ேவண் ம் .
இன் வைர என் டன் நடந்  வந் த பிறம் என ரிைய
எைதப் பற்ய என்  ஜனங் கக்ப் ரியவில் ைல என் றால் ,
அவர்க ள் என்டன் நடந் த  வீண ாவிடவில் ைலயா? ஜனங்
கள் என்ைனப் பின்பற் றார்கள் என் றால் , அவர்கக் என
த்தம் ெதரிந்க்க ேவண்ம் . நான் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்
களாகப் யில் ரிையகைள நடப் பித்  வேறன் , மற்  ம்
இன்வைர நான் ெதாடர்ந்  என ரிையைய இப் பேய ேமற்
ெகாண் வேறன். என ரிைய பல ெசயற்  ட் ட ங் கைளக்
ெகாண் ந் த ா ம் , அதன் ேநாக் க ம் என் ம் மாவல் ைல;
மனிதக்கான நியாயத்¥ர்ப்பா ம் ட் ைசயா ம் நான் நிைறந்
ந் த ா ம் , உதாரணமாக, நான் என் ன ெசய் த ா ம் அவைன
இரட் ப் பதற் க ாகம் , மற்  ம் என விேசஷத் ைதச் றந் த
ைறயில் பரப் வதற்காகம் , மனிதன் ைமயாக்கப் பட் டம்
என ரிையைய அைனத்  றஜாயார் ேதசங் களின் மத்யி
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ம் ேம ம் விரிபத்  வதற் க ாகம் ெசய் ேறன் . ஆகேவ
இன் , அேநக ஜனங் கள் ஆழ் ந் த கலக் க த்  ல் ¤ழ் யிக்  ம்
ேநரத்ல் , நான் இப் ேபாம் என ரிையையத் ெதாடர்ேறன் ,
நான் மனிதைன நியாயந்¥ர்ப்பதற்காகம் ட் ப் பதற்காகேம
ரிையையத் ெதாடர்ேறன் . நான் வைதக் ேகட்  மனிதன்
ேசார்ந்  ேபாயிப் ப  உண்ைம என்றா ம் , என ரிையயில்
தன்ைனப் பற்க் கவைலப் பட அவக் விப் பல் ைல என் ற
ேபா ம் , என ரிையயின் ேநாக்க ம் மாறாமல் இக்கம் ,
என அசல் ட் டம் தைடபடாமல் இக் கம் நான் இன் ம்
என கடைமையச் ெசய்  ெகாண்க்ேறன் . மனிதன் எனக்
க் ழ் ப் பவதற்  உதவ  என நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ெசயல்
பாடாம் , மனிதைன கம் ெசயல் றத் டன் மாறச் ெசய் வ 
என ட் ைசயின் ெசயல் பாடாம் . நான் என் ன ெசய் த ா ம்
அதைன என நிர்வ ாகத்  ன் ெபாட்ேட ெசய்  ேறன் என் றா
ம் , நான் ஒேபாம் மனிதக் ப் பலனளிக் க ாத எைதம்
ெசய் தல் ைல, இஸ்ரேவ க் ெவளிேய உள் ள ேதசங் களில் நான்
கால ைவத்க்கக்ம் என் றா ம் , இஸ்ரேவ க் அப் பாற்
பட் ட அைனத்  நாகைளம் இஸ் ரேவலர்கைளப் ேபாலேவ
ழ் ப் பபவர்களாக உவாக்கம் , அவர்கைள நிஜமான மனிதர்
களாக உவாக்கம் நான் விம் ேறன். இ என நிர்வாகம் .
இ றஜா ேதசங் களிைடேய நான் ெசய்  வம் ரிையயா
ம் . இப் ேபாம் ட, பலக் என நிர்வ ாகம் ரிவல் ைல,
ஏெனன்றால் இேபான் ற விஷயங் களில் அவர்கக் ஆர்வம்
இல் ைல, ேம ம் அவர்களின் ெசாந்த எர்காலங் களி ம் இலக்
களி ம் மட்  ேம அக் கைற ெச த்  றார்கள் . நான் என்ன
ெசான்னா ம் , நான் ெசய்  ம் ரிைய த்  அவர்கள் அலட்
யமாக இக்றார்கள் , அதற் ப் பலாக அவர்களின் நாைளய
இலக்களில் மட் ேம பிரத்ேயகமாக கவனம் ெச த் றார்
கள் . எல் லாம் இந்த வயில் நடந்தால் , என ரிைய எவ் வா
விரிவைடம் ? உலகம் வ ம் என விேசஷம் எவ் வா
பரவ ம் ? என் ரிைய பரம் ேபா, இஸ்ரேவன் ேகாத்
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ரத்தார் ஒவ் ெவாவைரம் ேயேகாவா தண்த்த  ேபால நான்
உங் கைளச் தறத், தண்ப் ேபன். என விேசஷம் ெயங்
ம் பரம் விதத் ம் , இ றஜாயார் ேதசங் கைளச் ெசன் ற
ைடம் விதத் ம் , என நாமம் ெபரியவர்களா ம் ழந்ைத
களா ம் ஒேர மாரியாகப் மைமப் பத்தப் பம் விதத் ம் ,
என பரித்த நாமம் எல் லாக் ேகாத்ரம் மற் ம் ேதசங் கைளச்
ேசர்ந்த மக்களின் வாய் களி ம் ஒேரவிதமாக கழப் பம் விதத்
 ம் இைவ அைனத்  ம் ெசய் ய ப் பம் . எனேவ, இந் த இ
சகாப் தத்ல் , என நாமம் றஜாயாரிைடேய மைமப் பத்
தப் படக்ம் , இதனால் என ெசயல் கள் றஜாயாரால் காணப்
படக்  ம் , ேம ம் அவர்க ள் என ெசயல் களின் காரணமாக
என்ைன சர்வவல் லவர் என்  அைழப் பார்கள் , எனேவ என வார்த்
ைதகள் விைரவில் நிைறேவ ம் . நான் இஸ் ரேவலரின் ேதவன்
மட்  மல் ல, நான் சபித் தவர்கள் உட் பட றஜாயாரின் எல் லா
ேதசங் கக்ம் நாேன ேதவன் என்பைத எல் லா ஜனங் கைளம்
அயச் ெசய் ேவன். நாேன எல் லா ஷ் கக்  ம் ேதவன்
என் பைத ஜனங் கைளப் பார்க் க ைவப் ேபன் . இ என கச்
றந்த ரிைய, கைட நாட் கக்கான என ரிையத் ட் டத்
ன் ேநாக்கமாம் மற் ம் கைட நாட் களில் நிைறேவற்றப் பட
ேவண்ய ஒேர ரிையயாம் .
கைட நாட் களில் தான் ஆயிரக் கணக் க ான ஆண்களாக
நான் நிர்வத் வம் ரிைய ைமயாக மனிதக் ெவளிப்
பத்த ப் பட் ள் ள. இப் ேபாதான் நான் என நிர்வ ாகத்ன்
 இரகத்ைதம் மனிதக் ெவளிப் பத்யிக்  ேறன் ,
மற்ம் மனிதன் என ரிையயின் ேநாக்கத்ைதத் ெதரிந் ெகாண்
க்றான், ேம ம் , என இரகயங் கள் அைனத்ைதம் ரிந் 
ெகாண்க்றான். மனிதன் கவைலப் பம் ெசன்  ேசடம்
த்  அைனத்ைதம் நான் அவக் ஏற்கனேவ ெசால் யி
க்  ேறன். 5 , 900 ஆண்கக் ம் ேமலாக மைறத்  ைவக் க ப்
பட் ந் த இரகயங் களான என இரகயங் கள் அைனத்ைத
ம் நான் ஏற் கனேவ மனிதக் ெவளிப் பத் யிக்  ேறன் .
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ேயேகாவா யார்? ேமயா யார்? இேய யார்? உங் கக் இைவ
ெயல் லாம் ெதரிந்க்க ேவண்ம் . என ரிைய இந்த நாமங்
கைள அதன் ப் ைனயாகக் ெகாண் க்  ற. நீ ங் கள்
அைதப் ரிந்  ெகாண்§ர்களா? என பரித்த நாமம் எவ் வா
அவிக்கப் பட ேவண்ம் ? என் ைடய நாமங் களில் ஏேதம்
ஒன் றால் என்ைன அைழத் த எந் த ேதசத்  ற்  ம் என நாமம்
எவ் வா பரப் பப் பட ேவண்ம் . என ரிைய விரிவைடந் 
வற, அதன் பரிரணத்ைத எந்தெவா நாட் ற்ம் மற்ம்
அைனத்  நாகக் ம் பரப் ேவன். என ரிைய உங் களி
டத்  ல் ேமற் ெகாள் ளப் பட் ப் பதால் , இஸ் ரேவல் தாவீ ன்
வம் சத்ன் ேமய் ப்பர்கைள ேயேகாவா அத்தைதப் ேபால நான்
உங் கைள அப் ேபன் , இதனால் நீ ங் கள் ஒவ் ெவா ேதசத்ற் ம்
தறக்கப் பவீரக
் ள் . கைட நாட் களில் , நான் எல் லா ேதசங் க
ைளம் க்±றாக இத்ப் ேபாேவன் , அவர்களின் மக்கைள
தாகக் ெகாப் ேபன் . நான் ¡ண்ம் ம் ம் ேபா, என
எரிம் அக் னி ஜுவாைலகளால் நிர்ண யிக் க ப் பட் ட எல் ைலக
ளில் ேதசங் கள் ஏற்கனேவ ெவவ் ேவறாகப் பிரிக்கப் பட் க்ம் .
அந் த ேநரத்  ல் , ேயேகாவாவாய நான் , »த ேகாத்  ரத் த ார்
மத்யில் ஒைற நடந்தைதப் ேபால, நான் ட்ெடரிக்ம் ©ரி
யனாகப் தாக மனிதலத்  ற்  ெவளிப் பேவன் , பலதரப்
பட் ட நாகள் மத்யில் நடந்  அவர்கள் இவைர கண்ராத
பரித்தவானின் சாயல் என் ைன ெவளிப் பைடயாகக் காண்பிப்
ேபன். அப் ேபாந் , நான் யில் மனிதனின் வாழ் க்ைகைய
வநடத் ேவன். அங் ேக அவர்கள் நிச்சயமாக என் மைமையக்
காண்பார்கள் , அவர்கைடய வாழ் க்ைகயில் அவர்கைள வந
டத்த அவர்கள் காற்ல் ேமகஸ்தம் பத்ைத நிச்சயம் காண்பார்கள் ,
ஏெனன்றால் நான் பரித்த ஸ்தலங் களில் பிரசன் னம் ெசய் ேவன் .
மனிதன் என் நீ யின் நாைளம் , என மைமயான ெவளிப்
பாட் ைடம் காண் பான். நான் ெயங் ம் ஆட்  ெசய் ம்
ேபாம் , என மாரர்க ள் பலைர மைமப் பத்  ம் ேபாம்
அ நடக் ம் . ெயங் ம் , மனிதர்கள் வணங் வார்கள் , மற்
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ம் இன் நான் ேமற்ெகாள் ம் ரிையயின் பாைற ¡, மனி
தர்கள் மத்யில் என ஆசரிப் க்டாரம் உயாக கட் டப் ப
ம் . ஆலயத் ம் மக்கள் எனக் ஊயம் ெசய் வார்கள் . அக்
கானவற்றா ம் ஆேராகமானவற்றா ம் ¤யிக்ம் பபீடத்
ைதத் ண்களாக ெநாக்  தாகக் கட்  ேவன் . தாகப்
பிறந் த ஆட் க் ட் கம் கன் கம் பரித்த ப் பபீடத் ன்
¡ விக்கப் பம் . நான் இன்ைறய ஆலயத்ைத இத் , தாக
ஒன் ைறக் கட் ேவன் . இப் ேபா ெவ க் க த் த க் க ஜனங் கள்
நிைறந் , நின் ெகாண்க்ம் ஆலயம் இந்  விம் , மற்ம்
நான் கட் ம் ஆலயம் எனக்  விவாசள் ள ஊயக் க ாரர்க
ளால் நிரப் பப் பம் . என ஆலயத்ன் மைமக்க ாக அவர்கள்
¡ண் ம் எந்  எனக் ஊயம் ெசய் வ ார்க ள் . நான் ந் த
மைமையப் ெபம் நாைள நீ ங் கள் நிச்ச யமாகக் காண்பீரக
் ள் ,
நான் ஆலயத்ைத இத்  ப் ய ஒன்ைறக் கட்  ம் நாைளம்
நீ ங் கள் நிச்ச யமாகக் காண் பீர க
் ள் . ேம ம் , என ஆசரிப் க்
டாரம் மனிதர்களின் உலகத்ற்  வம் நாைள நீ ங் கள் நிச்சய
மாகக் காண்பீரக
் ள் . நான் ஆலயத்ைத ெநாக் ம் ேபா, அவர்
கள் என வம் சாவளிையக் காªமா என டாரத்ைத மனி
தர்களின் உலற்  ெகாண் வேவன் . நான் எல் லாத் ேதசங் க
ைளம் க் ±றாக்ய பின் , நான் அவர்கைள தாக ஒன் 
ரட் , எல் ேலாம் எனக்ப் பயிவதற்ம் , என ஆலயத்ல்
எனக் ஊயம் ெசய் வதற் ம் , றஜாயார் ேதசங் களில் என
ரிையக் உண்ைமயாக அர்ப்பணிப் பதற்ம் அங் ந்  என
ஆலயத்ைதக் கட் , என பபீடத்ைத ஸ்தாபிப் ேபன் . அவர்கள்
இன் ைறய இஸ்ரேவலர்கைளப் ேபால இப் பார்கள் , ஓர் ஆசாரிய
அங்  மற் ம் ரீடத்தால் அலங் கரிக்கப் பட் ப் பார்கள் , அவர்
கள் மத்யில் ேயேகாவாவாய என மைம இக்ம் மற் ம்
என மாட்ைம அவர்கள் ¡ அைசவா அவர்கடன் நிைலத்
க்ம் . றஜாயார் நாகளி ம் என ரிைய அேத வயில்
ெசயல் பத்தப் பம் . இஸ்ரேவல் என ரிைய இந்தைதப்
ேபாலேவ, றஜாயார் ேதசங் களி ம் என ரிைய இக்ம் ,
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ஏெனன்றால் நான் இஸ்ரேவல் என் ரிையைய விரிபத்
றஜாயாரின் ேதசங் கக்ப் பரப் ேவன்.
இப் ேபா என ஆவியானவர் மாெபம் ரிையையச் ெசய்
ற ேநரமாம் , றஜாயார் ேதசங் களிைடேய நான் என ரி
ையையத் ெதாடங் ம் ேநரமாம் . அதற்  ம் ேமலாக, என
ரிைய இன்ம் விைரவாகம் றம் படம் நடக்ம் விதத்ல்
என்னால் ஷ் க் க ப் பட் ட அைனவைரம் வைகப் பத்  ம்
ேநரம் இவாம் . எனேவ, நான் உங் களிடம் ேகட் ப  என்ன
ெவன்றால் நீ என ரிைய அைனத்ற் ம் உன் ைன ைம
யாக ஒப் க்ெகா, ேம ம் , நான் உன் னில் ெசய் த எல் லா ரி
ையகைளம் ெதளிவாக உணர்ந்  உப் பத்க் ெகாள் , மற்
ம் உன  ெபலத்ைதம் என ரிையயில் ெச த் , இத
னால் அ கம் பயள் ளதாக மாம் . இைதத்தான் நீ ரிந் 
ெகாள் ள ேவண் ம் . உங் கக்  ைடயில் சண்ைடயிவைதத்
தவிர்த்  வி, ம் பிச் ெசல் வதற் க ான வையத் ேதவைத
அல் ல மாம் ச கங் கைள நாவைத விட் வி, இைவ என
ரிையையத் தாமதப் பத் ம் , மற்ம் உன அற்தமான எர்
காலத்ைத தாமதப் பத் ம் . உன்ைன பாகாப் பதற்ப் பலாக,
அவ் வா ெசய் வ  உனக் அைவ ஏற்பத்ம் . இ உன் ட்
டாள் தனமாக இக்காதா? இன்  நீ ேபராைசடன் அபவிப்
ப உன் எர்காலத்ைத அத்விம் க்ய விஷயமாக இக்
ற, அேதசமயம் நீ இன் அபவிக்ம் ேவதைனேய உன் ைனப்
பாகாக்ம் க்ய விஷயமாக இக்ற. உன் ைன நீ ேய வி
வித் க் ெகாள் ள கனமானதாக இக்ம் இச்ைசகக் இைர
யாவிடாமல் இப் பைதத் தவிர்க்க, மற்ம் அடர்ந்த ¤பனிக்
ள் தவறாகச் ெசன் , ©ரியைனக் கண் பிக் க இயலாமல்
ேபாம் நிைலையத் தவிர்க் க நீ இந் த விஷயங் கைளப் பற்  த்
ெதளிவாக அந்க்க ேவண்ம் . அடர்ந்த ¤பனி ெதளிவா
னால் , மகாநாளின் நியாயத்¥ர்ப்பின் மத்யில் நீ உன் ைனக் காண்
பாய் . அதற்ள் , என நாள் மனிதலத்ைத ெநங் ற. என
நீ யாயத்¥ர்ப்பிந்  நீ எவ் வா தப் வாய் ? ©ரியனின் ட்ெட
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ரிக் ம் ெவப் பத்ைத உன்னால் எவ் வா தாங் க ம் ? நான்
என நிைறைவ மனிதக் அளிக் ம் ேபா, அவன் அைதத்
தன ெநஞ் சத்ல் ேபணிப் பாகாக்காமல் , அைத யாம் கவ
னிக்காத இடத்ல் ஒக் ைவக்றான் . என நாள் மனிதனின்
¡ இறங் ம் ேபா, அவனால் இனி என் ையக் கண்பி
க்க யா, அல் ல நான் அவனிடம் நீ ண்ட காலத்ற் ன் 
ேபய சத்  யத்  ன் கசப் பான வார்தை
் தகைளக் கண் பிக் க
யா. அவன் ஒளியின் பிரகாசத்ைத இழந் , இளில் விந்
ததால் அவன் அவான் . இன்  நீ ங் கள் பார்ப்ப  என வாயின்
ர்ைமயான பட் டயத்ைத மட்  ேம. என கரத்  ல் உள் ள த
ையேயா அல் ல நான் மனிதைன எரிக்ம் அக்னி ஜுவாைல
ையேயா நீ ங் கள் பார்தத
் ல் ைல, அதனால் தான் என ச¤கத்ல்
நீ ங் கள் இன்ம் ெபதமாகம் மட்  ¡ம் இக் ³ர்கள் .
அதனால் தான், நீ ங் கள் இன் ம் என வீட்ல் என் டன் சண்
ைடயி³ர்கள் , நான் என வாயால் ேபயைத உங் கள் மனித
நாவால் வாக்வாதம் ெசய் ³ர்கள் . மனிதன் எனக் அஞ் சமாட்
டான் , அவன் இன் ம் என் னிடம் ெதாடர்ந்  பைகைமையக்
காட் றான் என் றா ம் , அவன் எந் த ப் பயம் இல் லாமல்
இக் றான். உங் கள் வாய் களில் அநியாயக் க ாரர்களின் நாம்
பற்கம் உள் ளன. உங் கள் ெசாற்கம் ெசயல் கம் ஏவாைளப்
பாவம் ெசய் யத் ண் ய சர்ப் பத் ைதப் ேபான் றைவ. நீ ங் கள்
ஒவக்ெகாவர் கண்ªக்  கண் மற்  ம் பல் க்  ப் பல்
ேகட் ³ர்கள் , அந்தஸ், கழ் மற்ம் ஆதாயத்ைத நீ ங் கேள ைகப்
பற்வதற்காக என் ச¤கத்ல் நீ ங் கள் ேபாரா³ர்கள் , ஆனா ம்
நான் உங் கள் வார்தை
் தகைளம் ரிையகைளம் இரகயமாகப்
பார்க்ேறன் என்  உங் கக்த் ெதரியா. நீ ங் கள் என ச¤
கத்  ற்  வவதற்  ன் ேப, உங் கள் இதயங் களின் ஆழத்  ல்
நான் ேபயிக்ேறன். மனிதன் எப் ேபாேம என கரத்ன்
பியில் இந் தப் பித் என்னால் கவனிக்கப் பவைதத் தவிர்க்க
விம் றான், ஆனால் நான் ஒேபாம் அவைடய வார்த்
ைதகளிந்ேதா ரிையகளிந்ேதா விலச் ெசன் றல் ைல.
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அதற் ப் பலாக, நான் மனிதனின் அநீ ையத் தண்த் , அவ
ைடய கலகத்தனத்ன் ¡ நியாயத்¥ ர்ப்ைப வழங் ம் விதத்
ல் , அந்த வார்தை
் தகைளம் ெசயல் கைளம் என கண்கக்
ள் ·ைழய நான் ேவண்ெமன் ேற அமக்ேறன் . ஆகேவ,
மனிதனின் வார்தை
் தகம் ரிையகம் இரகயமாக என
நியாயாசனத்ற் ன் உள் ளன, என நியாயத்¥ர்ப் மனிதைன
ஒேபாம் விட் விவல் ைல, ஏெனன் றால் அவைடய கல
கத்தனம் கம் அகமாக இக்ற. என ஆவியானவரின்
ச¤கத்  ல் மனிதனால் ெசால் லப் பட் ட அைனத்  வார்தை
் தக
ைளம் மற்ம் ெசய் யப் பட் ட ெசயல் கைளம் டட் ச் த்
கரிப் பேத என ரிையயாம் . இந்த வயில் ,[அ] நான் ைய
விட் ச் ெசல் ம் ேபா, மக்கள் இன் ம் என் னிடம் விவாசத்
ைதக் கைடபிப் பார்கள் , மற்  ம் என பரித்த ஊயக்க ாரர்
கள் என ரிையயில் ெசய் வ  ேபாலேவ எனக்  ஊயம்
ெசய் வார்கள் , யில் என ரிைய ம் நாள் வைர என
ரிையையத் ெதாடர அமப் பார்கள் .

நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்ல் ரிைய
இஸ்ரேவலர்கக்காக ேயேகாவா நடத்ய ரிைய உலல்
ேதவனின் ேதாற்றத் க்கான இடத்ைத மனிதலத்ன் மத்யில்
உவாக்  ய. இேவ அவர் இக் ம் பரித்த த் தலமாகம்
இந்த . அவர் தம ரிையகைள இஸ்ரேவல் ஜனங் கக்காக
மட்  ேம வைரய த்  க்ெகாண் டார். தல் , அவர் இஸ் ரேவ
க் ெவளியில் ரிைய நடத்தவில் ைல. ஆனால் அதற் ப் ப
லாக, தம ரிையயின் ெசயற்பரப் ைபக் கட் ப் பத் வதற்ப்
ெபாத்தமான என அவர் கண்ட மக்கைளத் ெதரிந்ெதத்தார்.
இஸ்ரேவல் தான் ேதவன் ஆதாைமம் ஏவாைளம் உண்டாக்ய
அக்ப் :
அ. ¤ல உைரயில் “இந்த வயில் ” என் ற ெசாற்ெறாடர் இல் ைல.
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இடம் . ேம ம் அந் த இடத்  ன் யில் இந்  ெயேகாவா
மனிதைன உண்டாக் னார். இந் த இடேம உலல் அவைடய
ரிையகக் க ான அத் தளம் ஆயிற்  . ேநாவாவின் சந் த கள்
மட்  மல் லாமல் ஆதான் சந் த கமான இஸ் ரேவலர்கேள,
உலல் ெயேகாவாவின் ரிையக்க ான மானிட அஸ்பாரமாக
இந்தனர்.
இந் த க் கால கட் டத் ல் , இஸ் ரேவல் ெயேகாவா நடத் ய
ரிையயின் க்யத்வம் , ேநாக்கம் மற்ம் நடவக்ைககள் 
உலகத் ம் அவைடய ரிையையத் ெதாடங் வதற் க ானதா
கேவ இந் த ன. அைவ, இஸ் ரேவைல ைமயமாகக் ெகாண் ,
பப் பயாக றஜாயார் ேதசங் கக்ள் பரவின. ஒ மா
ரிைய உவாக் க பிரபஞ் சம் வ ம் அவர் இந் த க் ெகாள்
ைகயின் அைடப் பைடயிேலேய ரிைய ெசய் றார். அதற் க ாக
உலகங் கள் எங் ம் உள் ள மக்கள் தம விேசஷத்ைதப் ெபற் க்
ெகாள் ம் வைர அைத விரிவாக்றார். ஆ இஸ்ரேவலர்கள்
ேநாவாவின் சந்தயார் ஆவர். இந்த மக்கள் ெயேகாவாவின் வ
வாசத்ைத மட்  ேம ெபற்  ந் த ார்க ள் . வாழ் க்ைகயின் அப்
பைடத் ேதைவகைளப் ேபாமான அளக் ப் ேப ªவைதப்
ரிந் ெகாண்ந்தார்கள் . ஆனால் ெயேகாேவா எப் பப் பட் ட
ேதவனாய் இக்றார் என்ேறா, அல் ல மனிதக்கான அவ
ைடய த்தத்ைதேயா, அைதவிட ேமலாக எல் லாவற்ைறம் உ
வாக்ய கர்த்தைர எவ் வா வணங் க ேவண்ம் என் பைதேயா
அவர்கள் அந் க்கவில் ைல. ழ் ப் பய ேவண்ய [அ] நியமங்
கள் மற்  ம் பிரமாணங் கள் இக்  ன் றனவா என் ப  பற்  ய,
ஷ்கக் ஷ்க்கப் பட் டவர்கள் ெசய்யேவண்ய கடைம
கள் ேபான்றவற்ைறப் பற்ய விஷயங் கள் எைதம் ஆதான் சந்
தயார் அந்க்கவில் ைல. கணவன் வியர்ைவ ந் உைழத்
தன் ம் பத்ைதக் காப் பாற் ற ேவண்ம் மற்  ம் மைனவி தன்
அக்ப் :
அ. ¤ல உைரயில் “ழ் ப்பய ேவண்ய” என்ற ெசாற்ெறாடர் இல் ைல.
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கணவக்க் ழ் ப் பந்  நடக்கேவண்ம் ேம ம் ேயேகாவா
பைடத்த மனித லத்ைத நிைலத்க்கச் ெசய் யேவண்ம் என்
பைவேய அவர்கள் அந்தைவ எல் லாம் . ேவ வைகயாகக் 
வ என்றால் , ேயேகாவா வவாசத்ைதம் அவர வைனம்
மட்ேம ெபற்ந்த இத்தைகய மக்கள் , ேதவனின் பிரமாணத்ைத
எவ் வா பின்பற் வ அல் ல எல் லாவற் ைறம் உண்டாக்ய
ஷ் கர்த் தைர எவ் வா ப் ப் பத்  வ என் ப பற் 
எம் அந்க்கவில் ைல. அவர்கள் கக் ைறவாகேவ ரிந்
ெகாண்டார்கள் . ஆகேவ, அவர்களின் இதயத்ல் ேநர்ைமயற்
றைவம் வஞ் சகம் ஒன்ம் இல் ைல என் றா ம் , ெபாறாைம
ம் சல் கம் அவர்களிைடேய அரிதாகேவ எந்தேபா ம் ,
ஷ்  அைனத்  க்  ம் கர்த் த ரான ேயேகாவாைவப் பற்  ய
அேவா அல் ல ரிதேலா அவர்கக் இல் ைல. மனிதனின்
இந் த ¤தாைதயர்கள் ேயேகாவாவின் ெபாட் கைள உண்பதற்
ம் , ேயேகாவாவின் ெபாட் கைள அபவித்  மழ் வதற் ம்
மட்  ேம அந் ந் த ார்கள் . ஆனால் அவர்கள் ேயேகாவாைவ
வணங் க அந்க்கவில் ைல; தாங் கள் ழங் கால் மடக் ெதா
ெகாள் ள ேவண்யவர் ேயேகாவா மட் ேம என்  அவர்கக்
த் ெதரியா. ஆக அவர்கைள அவைடய ஷ்கள் என் 
எவ் வா அைழக்கம் ? இ இவ் வா இந்தால் , “ேயேகா
வாேவ எல் லா ஷ்கக்ம் கர்தத
் ரானவர்” மற்ம் “அவைர
ெவளிப் பத் த ம் , அவைர மைமப் பத் த ம் ேம ம் அவ
ைரப் பிரநித் வப் பத்தம் அவர் மனிதைனப் பைடத்தார்”
என்ற வார்தை
் தகள் வீணாகப் ேபசப் பட் டைவகள் என்  ஆவி
ம் அல் லவா? ேயேகாவாவின் ேமல் பக் அற்ற மக்கள் அவ
ைடய மைமக் எவ் வா சாட்  யாக விளங் க ம் ? எவ்
வா அவர்கள் அவைடய மைமயின் ெவளிப் பாடாக மாற
ம் ? “நான் மனிதைன என் ைடய சாயல் ஷ்த்ேதன் ”
என்ற ேயேகாவாவின் வார்தை
் தகள் ெபால் லாங் கனான சாத்த ா
னின் ைககளில் ஒ ஆதமாக மாவிடக் மல் லவா? ேயேகா
வாவின் மனித ஷ்ப் ைப ழ் ைமப் பத் ம் ஓர் அைடயாள
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மாக இந் த வார்தை
் தகள் மாற் விம் அல் லவா? ரிையயின்
இந்தக் கட் டத்ைத நிைறெசய்வதற்காக, மனித லத்ைதச் ஷ்
த்த பின், ஆதால் இந்  ேநாவா வைர ெயேகாவா அவர்க
க் அத்தேவா அல் ல வகாட் டாேவாவில் ைல. மாறாக,
உலகத்ைத ெவள் ளம் அக்ம் வைர, ேநாவாவின் மற்ம் ஆதா
ன் சந் த யாரான இஸ் ரேவலைர அவர் ைறயாக வநடத்
தத் ெதாடங் கவில் ைல. இஸ் ரேவல் ேதசம் எங் ம் இஸ் ரேவல்
மக் கள் தங் கள் வாழ் க்ைகைய வாழ ெதாடங் யேபா அவர
ரிையம் வார்தை
் தகம் இஸ்ரேவல் அவர்கக் வகாட்
தைல அளித்தன. இதன் ¤லம் , ேயேகாவா, தம் டம் இந் 
வைனப் ெபற்  யில் இந்  ஷ் க் க ப் பட் ட மனித
னாக எவதற்காக மனிதக்ள் வவாசத்ைத ஊத வல் லவர்
என் ப மட்  மல் லாமல் , அவரால் மனித லத்ைத அத்ெதா
க் கம் , மனிதலத்ைதச் சபிக் கம் , மற்  ம் தம ேகாலால்
மனிதலத்ைத ஆைக ெசய் யம் ம் என் பைத மனித
லத்ற் க் காட் றார். ஆக, மனிதனின் வாழ் க்ைகைய உலல்
வநடத் த ம் , இரம் பக ம் நாட் களின் ேநரங் களின் ப
மனிதலத்ன் மத்யில் ேபசம் ரிைய ெசய் ய ம் ேயேகா
வாவால் ம் என் பைதம் அவர்கள் கண்டார்கள் . அவரால்
எக்கப் பட் ட யில் இந்  மனிதன் வந்தான் என் ம் மனி
தன் அவரால் ஷ் க்க ப் ப ட் டவன் என் ம் அவர ஷ் 
கள் அந் ெகாள் ளேவ அவர் ரிைய ெசய் தார். இ மட் மல்
லாமல் , ஏைனய மக்கம் ேதசங் கம் (உண்ைமயில் இவர்கம்
இஸ்ரேவல் இந்  ேவபட் டவர்கள் அல் லர், மாறாக இஸ்
ரேவல் இந்  பிரிந்  ெசன்றவர்கள் , இப் பிம் ஆதாம் மற்
ம் ஏவாளின் சந்தயினேர) இஸ்ரேவல் இந்  ேயேகாவா
வின் விேசஷத்ைதப் ெபற்க்ெகாண் அதன் ¤லம் பிரபஞ் சத்
ல் உள் ள ஷ்க்கப் பட் ட யாவம் ேயேகாவாைவ வணங் 
அவைர உயர்ந் தவர் என்  ேபாற்  வதற் க ாகேவ அவர் தன்
தல் இஸ்ரேவல் ரிையகைள நடப் பித்தார். ேயேகாவா தம்
ரிையைய இஸ் ரேவல் ெதாடங் காமல் , மாறாக, மனிதலத்
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ைதப் பைடத் , உலல் அவர்க ள் ஒ கவைலயற் ற வாழ் க்
ைகைய வாழ அமத்ந்தால் , அந்த நிைலயில் , மனிதனின்
உடல் இயல் பின் காரணமாக (இயல்  என் றால் மனிதன் அவ
னால் பார்கக
் யாத விஷயங் கைள ஒேபாம் அயயாத
நிைல, அதாவ ேயேகாவாேவ மனிதலத்ைதப் பைடத்தார் என்
பைதம் அைதவிட அவர் அப் ப ஏன் ெசய் தார் என் பைதம்
அவனால் அய யா), ேயேகாவாேவ மனிதலத் ைதப்
பைடத்தார் என் பைதம் அல் ல அவேர எல் லா ஷ்ப் க்
ம் கர்த்தர் என்பைதம் அவன் ஒேபாம் அய மாட் டான்.
ேயேகாவா மனிதைனப் பைடத்  உலல் ைவத் , மனிதலத்
ன் மத்யில் இந்  ஒ கால கட் டத்ற் அவர்கக் வ
காட் தல் கைள வழங் காமல் தம கரங் களில் இந் த ைய
அப் பேய தட் விட்  ெசன்ந் தால் , மனிதலம் ஒன் ல்
லாைமக்ள் ம் பிப் ேபாயிக் ம் ; அவர ஷ் ப் பான
வானம் ம் எண்ணற்ற ெபாட் கம் , மனிதலம் யாம் ,
ஒன் ல் லாைமக்ள் ம் பிப் ேபானேதா சாத்தானால் த்
நக்கப் பட் ப் ேபாயிக்ம் . இவ் விதம் , “உலகத்ல் , அதாவ,
தம ஷ் ப் பின் மத்  யில் , நிற் க ஒ பரித் த மான இடம்
ேவண்ம் ” என்ற ேயேகாவா வின் விப் பம் ைதந்  ேபாயி
க்ம் . ஆகேவ, மனிதலத்ைதச் ஷ்த்தப் பின் னர், அவர்க
ளின் நவில் இந்  வாழ் கை
் கயில் அவர்கைள வகாட் டம் ,
அவர்க ளின் நவில் இந்  அவர்கேளா ேபசம் அவரால்
ந் த —இைவ எல் லாம் அவர விப் பங் கைள நிைறேவற்
வதற்காகம் அவைடய ட் டங் கைள அைடவதற் மாகேவ.
அவர் இஸ்ரேவல் ெசய்த ரிையயான எல் லாவற்ைறம் உண்
டாக்வதற்  ன்னர் அவர் வத்த ட் டத்ைத நிைறேவற் வ
தற்காகேவ. ஆகேவ அவர் தல் இஸ்ரேவலர்களின் மத்யில்
ெசய் த ரிையம் , எல் லாவற் ைறம் அவர் ஷ்த்த ம் ஒன்
க்ெகான் ரண்பாடானைவ அல் ல. ஆனால் அைவ அவர
நிர்வாகம் , அவர ரிைய, மற்ம் அவர மைமக்காகம் மனி
தலத்ைத அவர் பைடத்தன் அர்த்தத்ைத ஆழப் பத் வமா
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ய இரண்ற் மாம் . ேநாவாவிற் ப் பின் னர் இரண்டாயிரம்
ஆண்களாக உலகத்  ல் மனிதலத்  ன் வாழ் ைவ வநடத் 
னார். இக்காலத்ல் அவர் மனிதலத்ற், ஷ் கர்தத
் ராய
ேயேகாவாைவ எவ் வா வணங் வ, எவ் வா அவர்கள் தங் கள்
வாழ் கை
் கைய நடத்வ, ேம ம் எவ் வா ெதாடர்ந்  வாழ் வ ,
மற்  ம் எல் லாவற் ற்  ம் ேமலாக, ேயேகாவா க் எவ் வா
ஒ சாட் யாக ெசயலாற்வ, அவக்க் ழ் ப்பவ மற்ம்
அவைர வணங் வ மட் மல் லாமல் தாவீம் அவன ஆசாரி
யர்கம் ெசய் த  ேபால அவைர இைசேயா ப் பதற்ம் ட
அவர் கற்பித்தார்.
ேயேகாவா அவர ரிையகைள நடத்  ய இரண்டாயிரம்
ஆண் காலத்ற்  ன் னர் மனிதன் எைதம் அயவில் ைல.
ேம ம் ெவள் ளத்தால் உலகம் அக்கப் பவதற்  ன் வைர,
ஏறக்ைறய மனிதலம் அைனத்  ம் ர்ேகட் க்ள் விந்  ,
அவர்கள் ஒக்கன்ைம மற்ம் உலக அத்தங் களின் ஆழத்ைத
அைடந்ந்தார்கள் . அதனால் அவர்கள் இதயங் களில் ேயேகாவா
ற் மாக இல் ைல, ேம ம் அவர வகளில் அவர்கள் நடக்
கவில் ைல. ேயேகாவா ஆற்றப் ேபாம் ரிையைய அவர்கள் ஒ
ேபாம் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல; காரணகாரிய அ அவர்க
க் க் ைறபட் ட, அம் ட ைறவாகேவ இந் த ,
ேம ம் , வாக் ம் இயந்  ரங் கள் ேபால, அவர்கள் மனிதன் ,
ேதவன், உலகம் , வாழ் கை
் க மற்ம் அ ேபான் றவற்ைறப் பற்
அயாைம ெகாண் டவர்களாக இந் த ார்கள் . உலல் , சர்ப் பத்
ைதப் ேபால பல ¥ய கவர்ச
் களில் ¤ழ்  இந்தார்கள் . ேயேகா
வாக் எரான பல விஷயங் கைளக் னார்க ள் . ஆனால்
அவர்கள் அயாைமயில் ¤ழ்  இந்ததால் , ேயேகாவா அவர்க
ைளத் தண்க்கேவா கட்  ப் பத்தேவா இல் ைல. ெவள் ளத்  க்
ப் பின்னர்த ான் , ேநாவாவின் 601 வ  வயல் , ேயேகாவா
ைறயாக ேநாவாக்  ன் ேதான்  அவ க்  ம் அவன
ம் பத்தாக்ம் வகாட்  , ேநாவாடம் அவன சந்த
யாடம் ெவள் ளத்  க் த் தப் பிப் பிைழத்த பறைவகைளம் ,
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கங் கைளம் , ெமாத்தம் 2,500 ஆண்கள் நீ த்த நியாயப் பிர
மாணத்ன் காலத்ன்  வைர வநடத்னார். அவர் இஸ்
ரேவல் ெமாத்தம் 2,000 ஆண்கள் ரிைய நடத்னார், அதா
வ  ைறயாகக் ரிைய ெசய் தார். ேம ம் அேத ேநரத்  ல்
இஸ் ரேவ ம் அதற்  ெவளியி ம் ரிைய ெசய் த ார். ெமாத்
தம் இைவ 2 , 500 ஆண் கள் ஆம் . இந் த க் காலகட் டத்  ல் ,
ேயேகாவாைவச் ேசவிக்க, அவர்கள் ஒ ஆலயத்ைதக் கட் டேவண்
ம் என்ம் , ஆசாரியக் உரிய உைடகைளத் தரிக்க ேவண்ம்
என்ம் , அகாைலயில் ெவங் கா டன் ஆலயத் க்ள் நடக்க
ேவண்ம் இல் லாவிட் டால் அவர்களின் காலணிகள் ஆலயத்ைதக்
ெகக்ம் ேம ம் ஆலயத்ன் உச்யில் இந்  ேழ அக்னி
அப் பப் பட்  அ அவர்கைள எரித்க் ெகான் விம் என் ம்
அவர் இஸ் ரேவலர்க க்  அ த்  னார். அவர்க ள் தங் கள்
கடைமகைள நிைறேவற் ேயேகாவாவின் ட் டங் கக்த் தங்
கைள ஒப் க்ெகாத்தனர். ஆலயத்ல் அவர்கள் ேயேகாவாவி
னிடத்ல் ெஜபித்தனர், மற்ம் ேயேகாவாவின் ெவளிப் பாட்ைடப்
ெபற் றபின், அதாவ ேயேகாவா ேபய பின் னர், அவர்கள் ர
ளான மக்கைள வநடத், அவர்கள் தங் கள் ேதவனான ேயேகா
வாக் பயபக்  ையக் காட் ட ேவண்ம் என் ேபாத்தனர்.
அவர்க ள் ஓர் ஆலயத்ைதம் பபீட த்ைதம் கட் டேவண் ம்
என் ம் ேம ம் ேயேகாவாவினால் க் க ப் பட் ட காலத்  ல் ,
அதாவ பஸ்காவின் ேபா, தங் கைளக் கட்  ப் பத்  க்ெகாள்
ளம் தங் கள் இதயங் களில் ேயேகாவாக்  பயபக்  ையக்
காட் வதற்காகம் , அவர்கள் இளங் கன்கைளம் ஆட் க்ட்
கைளம் ேயேகாவாைவச் ேசவிப் பதற்  பயாகப் பபீடத்
ற்க் ெகாண்வர ேவண்ம் என்ம் ேயேகாவா அவர்களிடம்
னார். இந் த ப் பிரமாணத்  க் க் ழ் ப் பவ ேயேகாவாவி
டம் அவர்கள் ைவத்த விவாசத்ற்க ான அளேகால் ஆயிற்  .
அவர ஷ் ப் பின் ஏழாம் நாைள ேயேகாவா அவர்க க்
கான ஓய் நாளாகப் பரித்தப் பத்னார். ஓய் நாக் அத்த
நாைள, அவர் தல் நாள் ஆக், அைத ேயேகாவாைவ ஆராக்
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கம் , அவக்ப் பகைளச் ெச த்தம் , அவைரப் ேபாற்ப்
பாவதற்மான ஒ நாள் ஆக்னார். இந்த நாளில் , ேயேகாவா
ஆசாரியர்கள் யாவைரம் ஒன் றாக அைழத் , மக்கள் ப் பதற்
காக பபீடத்ல் பகைளப் பங் மாம் அதனால் ேயேகாவா
வின் பபீடத்  ல் மக் கள் பகைள அபவித்  மமாம்
ெசய் தார். அவேரா ஒ பங் ைக பர்ந்  ெகாண்டதால் அவர்
கள் ஆர்வக்கப் பட் டவர்கள் என் ம் , அவர்கள் அவரால் ெதரிந்
ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங் கள் என்ம் (இ ேயேகாவா இஸ்ரேவ
லர்க டன் ெசய் ெகாண் ட உடன் பக் ைக) ேயேகாவா 
னார். இதனால் தான், இன் வைர, இஸ் ரேவலர்கள் ேயேகாவா
தங் கள் ேதவன் மட்ேம என்ம் , றஜாயாரின் ேதவன் இல் ைல
என்ம் இன்ம் வன் றனர்.
நியாயப் பிரமாணத்  ன் காலத்  ல் , ேமாேசைய எப் ல்
இந்  பின்ெதாடர்ந்  வந் த இஸ் ரேவலர்கக் ேமாேசயின்
¤லமாக ேயேகாவா பல கட் டைளகைள அளித்தார். ேயேகாவா
வால் இஸ்ரேவலர்கக் இந்தக் கட் டைளகள் அளிக்கப் பட் டன,
மற்ம் இல் எப் யர்கக் எந்த சம் பந்தம் இல் ைல; இைவ
இஸ்ரேவலர்கைளக் கட் ப் பத் வதற்கானைவ, ேம ம் அவர்
இந்தக் கட் டைளகைளப் பயன் பத் தம ேநாக்கப் ப அவர்
கள் நடப் பதற்  வத்னார். அவர்கள் ஓய் நாைள ஆசரித்
தா ம் , அவர்க ள் தங் கள் ெபற் ேறாைர மத் த ா ம் , அவர்க ள்
விக்  ரகங் கைள வணங் னா ம் , இ ேபான் றைவகளில் எல்
லாம் , அவர்கள் பாவிகளா அல் ல நீ மான் களா என் பைத நியா
யம் ¥ர்க் ம் ெகாள் ைககள் இைவகளாகேவ இந் தன. அவர்கள்
மத்  யில் , ேயேகாவாவின் அக்  னியால் பட்  க் க ப் பட் ட லர்
இந்தனர், லர் கல் ெலயப் பட் க் ெகாைலண்டனர், ேம ம்
லர் ேயேகாவாவின் ஆர்வாதத்ைதப் ெபற் றனர் மற் ம் இ
அவர்கள் இந்தக் கட் டைளகக் ழ் ப்பந்தார்களா இல் ைலயா
என்பைதக் ெகாண் ¥ர்மானிக்கப் பட் ட . ஓய் நாைள ஆசரிக்
காதவர்கள் கல் ெலந்  ெகால் லப் பட் டனர். ஓய்  நாைள ஆச
ரிக் க ாத ஆசாரியர்கள் ேயேகாவாவின் அக்  னியால் அக் க ப்
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பட் டனர். தங் கள் ெபற்ேறார்கைள மக்காதவர்கள் ட கல் ெல
ந்  ெகால் லப் பட் டனர். இைவ எல் லாம் ேயேகாவாவால் கட்
டைளயிடப் பட் டைவ. ேயேகாவா தம கட் டைளகைளம் நியா
யப் பிரமாணங் கைள எதற் க ாக ஏற் ப த்  னார் என் றால் , அவர்
மக்கைள அவர்கள வாழ் கை
் கயில் வநடத்ச் ெசல் ம் ேபா,
அவக்  எராக அவர்க ள் கலகம் ெசய் யாமல் அவக்  ச்
ெசவிெகாத்  , அவர வார்தை
் தக் க் ழ் ப் பந்  நடப் பதற்
காகேவ. அவர் தம எர்கால ரிையகக் அத்தளம் அைமக்
கச் றந்த  எனப் தாகப் பிறந்த மனித லத்ைத இந்தச் சட்
டங் கைளப் பயன்பத் தம் கட்ப் பாட் ல் ைவத்க்ெகாண்டார்.
ஆகேவ ேயேகாவா ெசய் த ரிையகளின் அப் பைடயில் இந்தக்
காலம் நியாயப் பிரமாணத்ன் காலம் என் அைழக்கப் பட் ட .
ேயேகாவா பல வார்தை
் தகைளக் , ெபம் ரிையகைள
நடத்யேபா ம் , அவர் அயாைமயில் டந்த இந்த மக்கக்
மனிதர்க ளாக இப் ப  எவ் வா, எவ் வா வாழ் வ, எவ் வா
ேயேகாவாவின் வயில் நடப்ப என்ெறல் லாம் ேபாத் அவர்ைள
ேநர்மைறயாக வநடத்த மட் ேம ெசய்தார். ெபம் பா ம் , அவர்
ஆற்ய ரிையகள் மக்கைளத் தம வகைளப் பின் பற் தம் நிய
மங் கைளக் கைடபிக் க ைவப் பதற் க ாகேவ. உலக அத் த ங் க
க் ஆழமாக ஆட் ப டாதவர்கள் மத்யில் இந் த க் ரிையகள்
நடப் பிக்கப் பட் டன; அவர்கள மனநிைலைய அல் ல வாழ் கை
் க
ன்ேனற்றத்ைத மாற்யைமக்ம் அளக் அ விரிவானதாக
இல் ைல. நியமங் கைளப் பயன் பத் மக் கைளத் தத்  க் கட்
ப் பத் வேலேய அவர் அக்கைற ெகாண்டவராக இந்தார்.
அக்காலத்ல் இஸ்ரேவலர்கக் ேயேகாவா ஆலயத்ல் இக்
ம் ஒ ேதவன் மட் ேம, வானத்  ல் இக் ம் ஒ ேதவன் .
அவர் ஒ ேமக ஸ்தம் பம் , ஓர் அக்னி ஸ்தம் பம் . இன்  அவர
பிரமாணங் கள் மற் ம் கட் டைளகள் —என் மக்கள் அந் ள் ள
வற் ைற, அவற் ைற விகள் என்ட ஒவர் றலாம் —ழ் ப் ப
வ ஒன்தான் ேயேகாவா அவர்களிடம் இந்  எர்ப ார்த்
த எல் லாம் . ஏெனனில் ேயேகாவா அவர்கைள உமாற்ற எண்
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ணவில் ைல, ஆனால் மனிதர்கக்க் ைடக்க ேவண்ய அக
ெபாட்கைள அவர்கக் அளித்தம் தம் ைடய வாயாேலேய
அவர்க க் அ த்  ய ேம அவர் ெசய் த ைவ. ஏெனனில்
ஷ் க்கப் பட் ட பின் னர் மனிதர்கள் தங் களிடம் ைவத்க்க
ேவண்ய ஒன்ம் அவர்களிடம் இல் ைல. ஆகேவ, மக்கள் உலல்
தங் கள் வாழ் கை
் கக்காக ைவத்க்க ேவண்யவற்ைற ேயேகாவா
அவர்க க்  அளித் த ார். இவ் வா தங் கள் ன் ேனார்க ளான
ஆதாம் ஏவாம் ைவத்ந்தைதவிட அகமாக மக்கள் ைவத்
க் மா ேயேகாவா அளித்த ார். ஏெனனில் அவர் ஆரம் பத்
ல் ஆதாக் ம் ஏவாக் ம் ெகாத் தைதவிட ேயேகாேவா
இவர்கக் அளித் த  தஞ் யதாக இந் த . எல் லாவற்
ற் ம் ேமலாக, இஸ்ரேவல் ேயேகாவா ஆற்ய ரிைய மனி
தலத்ைத வநடத் வதற் ம் மனிதலம் தன ஷ்கைர
அந் ெகாள் வதற்காகம் மட் ேம. அவர் அவர்கைள அடக்
யாளவில் ைல அல் ல அவர்கைள உமாற்றம் ெசய் யவில் ைல,
ஆனால் அவர்க க் வகாட் ட மட்  ேம ெசய் த ார். இேவ
நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்ல் ேயேகாவாவின் ரிையகளின்
ெதாப் பாம் . இேவ பின் னணி, உண்ைமக் கைத, இஸ்ரேவல்
ேதசம் வ ம் அவர் ஆற்ய ரிையயின் சாராம் சம் , மற்ம்
அவர ஆறாயிரம் ஆண் ரிையயின் ஆரம் பம் —மனிதலத்ைத
ேயேகாவாவின் கரங் களின் கட் ப் பாட் க்  ள் ைவத்  க் க .
இல் இந்  அவர ஆறாயிரம் ஆண் ேமலாண்ைமத் ட்
டத்ன் இன்ம் அகமான ரிையகள் பிறந்தன.

ட் பின் காலத்ைடய ரிையக்ப்
பின்னாள் ள உண்ைமயான கைத
என  நிர்வ ாத் ட் ட மான ஆறாயிரம் ஆண் நிர்வ ா
கத் ட் டம் ¤ன்  கட் டங் கைள அல் ல ¤ன் காலங் கைளக்
ெகாண்ள் ள: ஆ காலத்  ைடய நியாயப் பிரமாணத்  ன்
காலம் ; ைபயின் காலம் (இ ¡ட் பின் காலம் ஆம் ); மற்
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ம் கைட நாட் களிைடய ராஜ் யத்ன் காலம் . இந்த ¤ன் 
காலங் களி ம் என ரிைய ஒவ் ெவா காலத்ன் தன் ைமக்
ஏற்ப உள் ளடக்கத்ல் ேவபற. ஆனால் ஒவ் ெவா காலக்
கட் டத்  ம் இந் த க் ரிைய மனிதனின் ேதைவகக் ஏற் ப
அல் ல இன்ம் ல் யமாகச் ெசால் வதானால் , சத் த ாக்
எராக நான் ெசய்  ம் த்த த் ல் சாத்த ான் பயன்பத்  ம் தந்
ரங் கக் ஏற் ப ெசய் யப் பற. என் ரிையயின் ேநாக்கம்
சாத்தாைன மடங் கப் ப ம் , என் ஞானத்ைதம் சர்வவல் லைம
ையம் ெவளிப் பத் வம் , சாத்தானின் தந் ரங் கள் அைனத்
ைதம் அம் பலப் பத், அதன் ¤லம் சாத்தானின் ஆக்கத்ன்
ழ் வாம்  மனித இனத்ைதம் இரட் ப் ப ேம ஆம் . இ
என் ஞானத்ைதம் சர்வ வல் லைமையம் ெவளிக்காட் வம் ,
சாத் த ானின் தாங் கயாத ெவ ப் ைப ெவளிப் பத்  வ ம்
ஆம் . அதற்  ம் ேமலாக, ஷ் க் க ப் பட் ட மனிதர்கைள நன்
ைமக் ம் ¥ைமக் ம் இைடயி ள் ள பாபாட் ைடக் கண்டய
அமப் ப ம் , எல் லாவற்ற்ம் நாேன அப என் பைத அந்
ெகாள் ளச் ெசய் வ ம் , சாத்த ான் மனிதலத்ன் எரி, மனித
லத்ைத ரத்தவன் , ¥யவன் என் பைதம் ெதளிவாகக் காண்
பிப் பம் , ேம ம் நன் ைம மற்  ம் ¥ைமைய, சத்  யம் மற்  ம்
ெபாய் ைய, பரித்தம் மற் ம் அத்தத்ைத, மற் ம் எ மகத் வ
மான, எ இவான என இவற் க் இைடேயயான வித்
யாசத்ைத அவர்கள் உயாகச் ெசால் ல அமப் ப ேம ஆம் .
இவ் வா, நான் மனிதலத்ைதச் ர்ெகக் கவில் ைல, ஷ் 
கராய என்னால் மட்  ேம மனிதலத்ைத இரட் க்க ம் ,
மக்கக் அவர்கள் அபவிக்க க் ய காரியங் கைள வழங் க
ம் , நான் எல் லாவற்  ற்  ம் அப என் பைதம் , நான்
ஷ்த்தைவகளில் ஒவன் தான் சாத்தான் என் பைதம் , பின்
னர் எனக் எராகத் ம் பினான் என் பைதம் அயாைமயில்
உள் ள மனிதலம் அந் எனக் சாட் ெகாக்க ம் . என
ஆறாயிரம் ஆண் நிர்வாகத் ட் டம் ¤ன்  காலகட் டங் களாகப்
பிரிந்  ள் ள. ேம ம் ஷ் க்க ப் பட் ட மனிதர்கைள எனக்
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சாட் ெகாக்கம் , என் த்தத்ைதப் ரிந்ெகாள் ளம் , ேம ம்
நாேன சத்யம் என் பைத அந்  ெகாள் ளம் ெசய் ம் பலைன
அைடவதற் ேக நான் இவ் வா ரிைய ெசய்  ேறன் . இவ் வா,
என ஆறாயிரம் ஆண் நிர்வகத் ட் டத்ன் ெதாடக்க காலத்
ன்ேபா, நான் நியாயப் பிரமாணத்ன் ரிையையச் ெசய் ேதன் .
இதைனக் ெகாண் தான் ேயேகாவா ஜனங் கைள வநடத்னார்.
இரண்டாம் கட் டத்ல் »ேதயா ராமங் களில் ைபயின் காலத்
ன் ரிையைய நான் ெசய்ேதன். ைபயின் காலத்ன் அைனத்
ரிையகைளம் இேய பிரநித்  வப் பத்  றார்; அவர்
மாம் சத்ல் அவதரித்தார்,  ைவயில் அைறயப் பட் டார், ேம ம்
அவர் ைபயின் காலத்ைதம் ெதாடங் னார். ¡ட் பின் ரி
ையைய நிைற ெசய் வதற்ம் , நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்ைத
க்  க் ெகாண் வவதற்  ம் , ைபயின் காலத் ைதத்
ெதாடங் வதற்ம் அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் டார். எனேவ
அவர் “பிரதான அப”, “பாவநிவாரணப” மற்  ம் “¡ட் பர்”
என் அைழக் க ப் பட் டார். இதன் விைளவாக, இேயவின் ரி
ையம் , ேயேகாவாவின் ரிையம் ெகாள் ைக அப் பைடயில்
ஒன்றாக இப் பிம் உள் ளடக்கத்ல் ேவபன் றன. ேயேகாவா
நியாயப் பிரமாண காலத்ைதத் ெதாடங் னார். யில் ேதவ
ைடய ரிையக்கான அப் பைடைய, அதாவ ேதாற் விக்ம்
இடத்ைத நிவி நியாயப் பிரமாணங் கைளம் , கற்பைனகைளம்
வழங் னார். இைவ அவர் ேமற்ெகாண்ட இரண் ரிையகளா
ம் , ேம ம் இைவ நியாயப் பிரமாண காலத்ைதக் க்ன் றன.
ைபயின் காலத்  ல் இேய ெசய் த ரிைய, நியாயப் பிரமா
ணங் கைள வழங் வதல் ல, ஆனால் அவற் ைற நிைறேவற் வேத
யாம் . இதன் ¤லம் ைபயின் காலத்ைத அகப் பத் வ
ம் , இரண்டாயிரம் ஆண்கள் நீ த்த நியாயப் பிரமாண காலத்ைத
நிைற ெசய்வ ம் ஆம் . அவர் ைபயின் காலத்ைதத் ெதாடங்
வதற்காக வந்த வகாட் யாக இந்தார், ஆனா ம் அவைடய
ரிையயின் க்ய ப ¡ட் பில் இந்த. ஆகேவ அவைடய
ரிையம் இ மடங் காக இந் த : ஒ ய காலத் ைதத்
807

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ெதாடங் வ ம் , தாம்  ைவயில் அைறயப் பவதன் ¤லம்
¡ட் பின் பணிைய ப் பம் அந்த இ மடங் கான ரிைய ஆம் .
அதன் பிற அவர் றப் பட் ட ார். இவ் வா நியாயப் பிரமாணத்
ன் காலம் வைடந்  ைபயின் காலம் ஆரம் பமான.
இேய ெசய் த ரிைய அந்தக் காலத்ல் மனிதனின் ேதைவ
கக் ஏற்ப இந்த . அவைடய ரிைய மனிதலத்ைத ¡ட்
பம் , அவர்கைடய பாவங் கைள மன்னிப் பமாக இந் த .
ஆகேவ அவைடய மனநிைலயான மனத்தாழ் ைம, ெபாைம,
அன் , பக்  , சப் த் த ன்ைம, இரக் க ம் , ைப மற்  ம் தைய
ஆய அைனத் ம் கலந்த ஒன் றாக இந்த . அவர் யான
ைபையம் ஆர்வாதங் கைளம் மனிதலத்ற் க் ெகாண்
வந்தார். ேம ம் மக்கள் அபவிக்கக்ய சமாதானம் மற்ம்
மழ் ச
் , அவைடய சப் த்தன் ைம மற்ம் அன், அவைடய
இரக் க ம் , ைப மற்  ம் தைய என எல் லாவற் ைறம் , அவர்க
ைடய இன்பத்ற்காக அவர் அவர்கக்க் ெகாத்தார். அந்
தக் காலக்கட் டத்ல் , ஜனங் கள் இன்பத் டன் அபவித்த அ
பவங் களாவன—அவர்களின் இதயங் கக்ள் சமாதானம் மற்
ம் பாகாப் பின் உணர், அவர்களின் ஆவிகக்ள் நிச்சயத்
ன் உணர், மற் ம் இரட் சகராய இேயைவ அவர்கள் சார்ந்
த் த ல் —என இைவ அைனத்  ம் அவர்க ள் வாழ் ந் த , அந் த க்
காலம் வம் நிைறந் ந் தன. மனிதன் ஏற் கனேவ சாத்த ா
னால் ர்ெகக் க ப் பட் க் றான். ஆகேவ ைபயின் காலத்
ல் , எல் லா மனிதர்கைளம் ¡ட்  ம் ரிையக் , யான
ைபம் , எல் ைலயற் ற சப் த் த ன் ைமம் , ெபாைமம்
ேதைவப் பட் ட . அதற்  ம் ேமலாக, ஒ பலைனப் ெபற, மனி
தலத்ன் பாவங் கைள நிவர்த் ெசய் வதற்ப் ேபாமான ப
ஒன் ேதைவப் பட் ட . ைபயின் காலத்ல் மனிதலம் கண்
ட மனிதலத்ன் பாவங் கக்கான என பாவநிவாரணப
யான இேயைவ மட் ேம. அவர்கள் அந்தெதல் லாம் , ேதவன்
இரக் கள் ளவராகம் , சப் த் தன்ைமள் ளவராகம் இக் க
ம் என்பதாம் . ேம ம் அவர்கள் பார்த்தெதல் லாம் இேய
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வின் இரக்கத்ைதம் , தையையம் மட்ேமயாம் . இைவ அைனத்
ற்  ம் காரணம் அவர்கள் ைபயின் காலத்ல் பிறந் த ார்கள்
என் பேதயாம் . ஆகேவ, அவர்கள் ¡ட்கப் பவதற் ன் , இேய
தங் கக் அளித்த பல வைகயான ைபைய அவர்கள் அப
விக்க ேவண்யிந்த . இ மட் ேம அவர்கக்ப் பயள் ள
தாய் இந்த . இவ் வா, அவர்கள் ைபைய அபவிப் பதன்
¤லம் தாங் கள் ெசய் த பாவங் கக் மன் னிப் ைபப் ெபற ந்
த. ேம ம் இேயவின் சப் த்தன் ைமையம் ெபாைமைய
ம் அபவிப் பதன் ¤லம் ¡ட் கப் பவதற்கான வாய் ப்ைபப்
ெபற ந் த . இேயவின் சப் த்தன் ைம மற்  ம் ெபாைம
யினால் மட்  ேம அவர்க ள் மன்னிப் ைபப் ெப வதற் க ான உரி
ைமையப் ெபற் ற னர், ேம ம் இேய அளித் த யான 
ைபயிைன அபவித்தனர். இேய ெசான் ன ேபால் : பாவிகள்
அவர்கைடய பாவங் கக் மன்னிப் ைபப் ெபறத்தக்கதாக அ
மக்ம் ப, நீ மான்கைளயல் ல பாவிகைள ¡ட் பதற் ேக வந் 
க்ேறன். இேய மாம் சமானேபா, அவர் மனிதனின் ற் றங்
கக் சப் பின்ைமையம் , நியாயத்¥ர்ப்ைபம் , சாபத்ைதம்
ெகாண் வந்ந்தால் , மனிதன் ஒேபாம் ¡ட் கப் பவதற்கான
வாய் ப்ைபப் ெபற்க்க மாட் டான் , என் ெறன்ம் பாவியாகேவ
இந்ப் பான். இ அவ் வா இந்ந்தால் , ஆறாயிரம் ஆண்
நிர்வ ாகத் ட் டம் நியாயப் பிரமாண காலத்  ேலேய நி த் த ப்
பட் க் ம் , ேம ம் நியாயப் பிரமாணத்  ன் காலம் இன் ம்
ஆறாயிரம் ஆண்கக் நீ த்க்ம் . மனிதனின் பாவங் கள்
யானதாக மற் ம் கம் ேமாசமானதாக வளர்ந்க்ம் .
ேம ம் மனிதலத்ன் ஷ்ப்  வீணானதாக இந்க்ம் .
மனிதர்கள் நியாயப் பிரமாணத்ற்  உட் ப ட்  ேயேகாவாக்
ஊயம் மட்  ேம ெசய்  ப் பார்கள் , ஆனால் அவர்கைடய
பாவங் கள் தல் ஷ்க்கப் பட் ட மனிதர்களின் பாவங் கைள
விட அகமாக இந்க்ம் . இேய எவ் வள அகமாக மனி
தலத் ைத ேநத்  , அவர்க ைடய பாவங் கைள மன் னித்  ,
அவர்களிடம் ேபாமான இரக்கத்ைதம் ைபையம் ெகாண்
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வந் த ாேரா, அவ் வள அகமாக மனிதர்க ம் , இேய ஒ
ெபரிய விைலக்  ரயம் ெச த் ¡ட் க்ெகாண்ட வத்தவய
ஆட் க்ட் கள் என்  அைழக்கப் பவதற்கான தையப் ெபற்
ந்தார்கள் . இந்தக் ரிையயில் சாத்தானால் தைலயிட ய
வில் ைல, ஏெனன் றால் இேய தம் ைமப் பின்பற்பவர்கைள ஓர்
அன்பான தாய் ழந்ைதையத் தன் மார்பில் சாய் த் க்ெகாள் வ
ேபால நடத்னார். அவர்கைளக் த்  ேகாபத்ைதேயா ெவப்
ைபேயா அவர் வளர்த்  க்ெகாள் ளவில் ைல, ஆனால் ஆ தல்
நிைறந்தவராக இந்தார். அவர் ஒேபாம் அவர்களிடம் ேகாபப்
படவில் ைல, ஆனால் அவர்கைடய பாவங் கைள மன் னித்  ,
அவர்களின் ட் டாள் தனத்ற்ம் அயாைமக்ம் , “மற்றவர்கைள
ஏெழபதரமட்  ம் மன் னிங் கள் ” என் ெசால் ம் அளவிற்
க் கண்ெகாள் ளாதவராக இந்தார். இவ் வா மற்றவர்களின்
இதயங் கள் அவைடய இதயத் த ால் மாற் ற ப் பட் டன. இவ்
வா ஜனங் கள் அவைடய சப் த்தன் ைமயின் ¤லம் தங் கள்
பாவங் கக்ப் பாவ மன் னிப் ைபப் ெபற்றார்கள் .
இேய தம் ைடய மவாதைல ற் ம் அயாந்
தேபா ம் , அவர் எப் ேபாம் தம் ைடய ஷர்கைள ஆ தல்
பத்னார், அவர்கக்த் ேதைவயானைத வழங் னார், உதவி
னார், ேம ம் அவர்கக் ஆதரவளித்தார். அவர் எவ் வள ரி
ையையச் ெசய் தா ம் , எவ் வள ன் பங் கைள அபவித்தா ம் ,
அவர் ஒேபாம் ஜனங் களிடம் அகப் பயான ேகாரிக் ைக
கைள ன்ைவக் கவில் ைல, மாறாக எப் ேபாம் ெபாைமள்
ளவராகம் , அவர்களின் பாவங் கைள சப் பவராகம் இந்தார்.
எனேவ ைபயின் காலத்ன் ஜனங் கள் அவைர “பிரியமான
இரட் ச கராய இேய” என்  அன் பாக அைழத் தனர். அக் க ால
ஜனங் கக் —அதாவ எல் லா ஜனங் கக் ம் —இேயவிடம்
என்ன இந் த  என் றால் , இரக் க ம் ைபமாம் . அவர்
ஒேபாம் ஜனங் களின் ¡தல் கைள நிைனவில் ைவத்  க்
ெகாள் ளவில் ைல. அவர்கைள அவர் நடத்ய விதம் அவர்களின்
¡தல் கைள அப் பைடயாகக் ெகாண்டதல் ல. அ ேவபட் ட
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காலம் என்பதால் , அவர்கள் நிைறவாகப் க்கத்தக்கதாக, அவ்
வப் ேபா ஜனங் கக் யான ஆகாரத்ைத அவர் வழங் 
னார். தம் ைமப் பின் பற்ய அைனவைரம் அவர் ைபேயா
நடத்னார், வியாயஸ்தர்கைள ெசாஸ்தமாக்னார், பிசாகைளத்
ரத்  னார், மரித் தவர்கைள உயிேரா எப் பினார். ஜனங் கள்
அவைர விவாப் பதற்  ம் , அவர் ெசய் த அைனத்  ம் ந் த
அக்கைறடம் , உண்ைமடம் ெசய் யப் பட் ப் பைத ஜனங்
கள் காªம் ெபாட் ம் , அவைடய கரங் களில் மரித்தவர்கள்
ட உயிர்தெ
் தழ ம் என் பைதம் ெவளிக் க ாட் ட , அய
சடலத்ைதம் உயிர்தெ
் தம் பச் ெசய்தார். இவ் வா அவர் ெமௗன
மாக சத்  க்ெகாண், அவர்களிைடேய ¡ட் ப ின் ரிையையச்
ெசய் தார். இேய  ைவயில் அைறயப் பவதற்  ன் ேப,
அவர் மனிதலத்  ன் பாவங் கைளத் தம் ¡ எத்  க்ெகாண்
மனிதலத்ற்கான பாவநிவாரணபயாக மாயிந்தார். 
ைவயில் அைறயப் பவதற்  ன் ேப, மனிதலத்ைத ¡ட் ப தற்
காக அவர்  ைவக்கான வையத் றந்ந்தார். இயில் ,
அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் டார்.  ைவயின் ெபாட் 
தம் ைமேய யாகம் ெசய் , தம் ைடய இரக்கம் , ைப மற்ம்
பரித்தம் என அைனத்ைதம் மனிதலத்ற் வழங் னார். அவர்
மனிதலத்  டம் எப் ேபாம் சப் த் தன் ைம உள் ளவராகம் ,
ஒேபாம் பவாங் காதவராகம் , அவர்கைடய பாவங் கைள
மன் னிப் பவராகம் , மனந்ம் ம் ப அவர்கைள அத்
யவராகம் , ெபாைம, சப் த்தன்ைம மற்ம் அன்  ஆயவற்
ைறக் கற் க்ெகாத்தவராகம் , அவைடய அச்வகைளப்
பின் பற்  ைவயின் ெபாட்  தங் கைளத் யாகம் ெசய் யக்
கற்க் ெகாத்தவராகம் இந்தார். அவர் சேகாதர சேகாதரிகளி
டம் ெகாண்ந்த அன்  மரியாள் ¡தான அன்ைபம் ஞ் ய.
அவைடய ¡ட் பிற்காக, வியாயஸ்தர்கைள ெசாஸ்தமாக்யம் ,
பிசாகைளத் ரத்யம் அவர் ெசய் த ரிையயின் ெகாள் ைக
களாக இந் தன. அவர் எங்  ெசன் ந் த ா ம் , தம் ைமப் பின்
பற் ய அைனவைரம் அவர் ைபடன் நடத்னார். அவர்,
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ஏைழகைள ஐஸ் வரியவான்களாகம் , டவர்கைள நடக் கம் ,
டர்கைளப் பார்க் கம் , ேம ம் ெசவிடர்கைளக் ேகட் கம்
ெசய்தார். தாழ் தத
் ப் பட் டவர்கைளம் , ஆதரவற்றவர்கைளம் , பாவி
கைளம் ட தன்டன் ஒேர ேமைஜயில் அமர அவர் அைழத்
தார். அவர்கைள ஒேபாம் விலக்  க் ெகாள் ளாமல் , எப் ேபா
ம் ெபாைமயாக இந்தார். ஒ ேமய் ப்ப க் ± ஆகளி
க் க , அைவகளில் ஒன்  காணாமற் ப்ேபானால் , அவன் மற் ற
ெதாண்Çற் ெறான்ப ஆகைளம் விட்  ப் ேபாய் க் காணா
மற் ேபானைதத் ேதவான் . அவன் அைதக் கண் பித் த ால் ,
அைதக்த் அகமாய் சந்ேதாஷப் பவான் என் ம் னார்.
ஒ தாய் ஆ தன ஆட்  க் ட் கைள ேநப் பைதப் ேபால
அவர் தம் ைமப் பின் பற் பவர்கைள ேநத்தார். அவர்கள் ¤டர்
களாகம் , அவற்றவர்களாகம் , அவைடய பார்ைவயில் பாவி
களாகம் இந்தேபா ம் , சதாயத்ல் ழானவர்களாக இந்
தேபா ம் , இந் த ப் பாவிகைள, அதாவ  மற் ற வர்களால் இக
ழப் பட் ட மனிதர்கைள அவைடய கண்மணிேபால கனார்.
அவர்கக் அவர் தயவாக இந் ததால் , பபீடத்ன் ¡ ஓர்
ஆட் க்ட்  பயிடப் பவ ேபால, அவர்கக்காக அவர் தம்
உயிைரக் ெகாத்தார். அவர்கைடய ஊயக்காரைனப் ேபால
அவர் அவர்க க்  ைடேய ெசன் , தம் ைமப் பயன் பத் த ம் ,
தம் ைமக் ெகால் லம் அமத்த ார். நிபந் தைனயின்  அவர்க
க்த் தம் ைமேய ஒப் க்ெகாத்தார். தம் ைமப் பின்பற் பவர்
கக் அவர் பிரியமான இரட் சகராய இேயவாக இந்தார்.
ஆனால் ஓர் உயர்ந் த பீட த்  ந்  ஜனங் கக்  அைர
வழங் ய பரிேசயர்கக் , அவர் இரக் க த்ைதம் ைபைய
ம் காட் டவில் ைல, மாறாக ெவ ப் ைபம் மனக் க சப் ைபம்
காட் னார். அவர் பரிேசயர்களிைடேய தம ரிையைய அக
மாக நடப் பிக்கவில் ைல, அவ் வப் ேபா அவர்கக் ப் ேபாத்
க் கண்த் த ார். அவர்களின் மத்  யில் அவர் ¡ட் பின் ரிைய
ையம் ெசய் ய வில் ைல, அைடயாளங் கைளம் அற்  தங் கைள
ம் ெசய் ய வில் ைல. அவர் தம் ைமப் பின் பற்  பவர்கக் அவ
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ைடய இரக்கத்ைதம் , ைபையம் அளித்தார். இந்தப் பாவி
கக்காக அவர்  ைவயில் அைறயப் பட் டேபா, கைட வைர
சத் க்ெகாண்டார். ேம ம் , எல் லா மனிதர்கைளம் ைம
யாக ¡ட் க்ெகாள் ம் வைர ஒவ் ெவா அவமானத்ைதம் அ
பவித்தார். இ அவர ரிையகளின் ெமாத்த விவரமாம் .
இேயவின் ¡ட்  இல் லாவிட் டால் , மனிதலம் என் ெறன் ம்
பாவத்ல் வாழ் ந், பாவத்ன் சந்தயாக, பிசாகளின் சந்தயாக
மாயிக்ம் . இவ் வா ெதாடர்ந்தால் , உலகம் வம் சாத்
தான் வக்  ம் இடமாக, அவனின் வப் பிடமாக மாயிக்
ம் . எவ் வாறாயிம் , ¡ட் பின் ரிையக்காக மனிதலத்ன் ¡
இரக் க த்ைதம் ைபையம் காட் ட ேவண் ம் . அத் த ைகய
வைறகளால் மட் ேம மனிதலம் மன் னிப் ைபப் ெபற 
ம் . ேம ம் இயாக, மனிதலம் ேதவனால் ற் மாகம்
ைமயாகம் ஆதாயப் பத் த ப் பவதற் க ான உரிைமையப்
ெபற ம் . இந்தக் ரிையயின் கட் டம் இல் லாந்தால் , ஆறா
யிரம் ஆண் இரட் ப் பின் ட் டம் ன் ேனயிந்க்க 
யா. இேய  ைவயில் அைறயப் படாமல் , ேநாயாளிகைளக்
ணப் பத் தம் , பிசாகைளத் ரத் தம் மட்  ேம ெசய்  ந்
தால் , ஜனங் களால் தங் கள் பாவங் களிந்  ைமயான மன்
னிப் ைபப் ெபற்க்க யா. இேய யில் தம ரிைய
ையச் ெசய்யச் ெசலவத்த ¤ன்றைர ஆண்களில் , அவர் ¡ட் பின்
ரிையயில் பாைய மட் ேம த்தார்; பின் னர்,  ைவயில்
அைறயப் பட் , பாவ மாம் சத்ன் ேதாற்றமாக மாவதன் ¤லம் ,
பிசாடம் ஒப் பைடக் க ப் பவதன் ¤லம் , அவர்  ைவயில்
அைறயப் பவைதச் ெசய்  த்  , மனிதலத்  ன் தைலவி
ைய ேமற் ெகாண்டார். அவர் சாத்த ானின் ைககளில் ெகாக்
கப் பட் ட பின்னேர, அவர் மனிதலத்ைத ¡ட் க்ெகாண்டார். ப்
பத் ¤ன்றைர ஆண்களாக அவர் யில் ன்பப் பட் டார், ஏள
னம் ெசய் யப் பட் டார், அவறாகப் ேபசப் பட் டார், ைகவிடப் பட்
டார், அவர் தைல சாய்கக
் இடல் ைல, ஓய்ெவக்க இடல் ைல,
பின்னர் அவர் உயிேரா  ைவயில் அைறயப் பட் டார். ஒ
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பரித்த மான பாவமயா உடல்  ைவயில் அைறயப் பட் ட .
அங் ள் ள ஒவ் ெவா விதமான ன் பங் கைளம் அவர் சத் க்
ெகாண்டார். அகாரத்ல் இந்தவர்கள் அவைரக் ேக ெசய் 
வாரினால் அத்தார்கள் , ேசவகர்கள் அவைடய கத்ல் ப்
பினர். ஆயிம் அவர் மனமாக இந் த ார், இவைர சத்
க்ெகாண் டார், நிபந் த ைனயின்  மரணம் வைரக் ம் தம் ைம
ஒப் க்ெகாத்தார். அதன்பிற அவர் மனிதலம் வைதம்
¡ட் க்ெகாண்டார். அதற்ப் பிறதான் அவர் இைளப் பாற அ
மக்கப் பட் டார். இேய ெசய் த ரிைய ைபயின் காலத்ைத
மட் ேம க்ற. இ நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்ைதம்
க் க வில் ைல, கைட நாட் களின் ரிையக்  மாற் ற ாகம்
இல் ைல. ைபயின் காலத்ல் மனிதலம் கடந்  வந்த இரண்
டாவ காலத்ல் , அதாவ ¡ட் பின் காலத்ல் இேயவிைடய
ரிையயின் சாராம் சம் இேவ.

இன்ைறய நாள் வைர மனிதலம் வ
எவ் வா வளர்ச
் யைடந்
வந் க்ற என்பைத
நீ அ ந் ெகாள் ள ேவண்ம்

ம்

ஆறாயிரம் ஆண்கக்ம் ேமலாக ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட ரி
ையகளின் ைமயான ெவவ் ேவ சகாப் தங் கள் வந்  ேபான
தால் பப் பயாக மாயிக்ற. இந்தக் ரிையயின் மாற்றங்
கள் உலன் ஒட் ெமாத்த ©ழ் நிைல மற் ம் ஒட் ெமாத்த மனி
தலத் ன் வளர்ச 
் ப் ேபாக் களின் அப் பைடயில் அைமந் 
க்ன்றன; நிர்வாகத்ற்கான ரிைய அதற்ேகற்ப பப் பயாக
மாயிக்ற. இைவ அைனத் ம் ஷ்ப் பின் ெதாடக்கத்
ந்  ட் டடப் படவில் ைல. உலகம் ஷ்க்கப் பவதற் 
ன், அல் ல ஷ்க்கப் பட் ட உடேனேய, ரிையயின் தற்
கட் டமான நியாயப் பிரமாணத்ைதேயா; ரிையயின் இரண்டாம்
கட் டமான ைபையேயா; அல் ல ¤ன் றாம் கட் டமான ெஜயத்
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ைதேயா ேயேகாவா ட் டடவில் ைல. தல் ேமாவாபின் சந்
தயினரிடந் ெதாடங் , அதன் ¤லம்  பிரபஞ் சத்ைதம்
ைகப் பற் வேத அவர ரிையயாக இக்ற. உலைக ஷ்
த்தபின், அவர் ஒேபாம் இந்த வார்தை
் தகைளப் ேபசவில் ைல,
ேமாவாபிற்ப் பிறம் அவர் ஒேபாம் ேபசவில் ைல; உண்ைம
யில் , ேலாத் க் ன் வைர, அவர் அவற்ைற ஒேபாம் உச்ச
ரிக்கேவயில் ைல. ேதவனின் ரிையகள் அைனத் ம் தன் னிச்ைச
யாகச் ெசய் யப் பன் றன. இவ் வாேற அவர ஆறாயிரம் ஆண்
கால நிர்வாகத்ன் ரிையகள் வம் வளர்ந்தன; உலைகச்
ஷ்ப் பதற்  ன் , அத்தைகய ட் டத்ைத “மனிதலத்ன்
வளர்ச
் க்கான க்க விளக்கப் படம் ,” என் ற வவத்ல் அவர்
எயிக்கவில் ைல. ேதவனின் ரிையயில் இப் பைத அவர்
ேநரயாக ெவளிப் பத் றார்; ஒ ட் டத்ைத வக்க அவர்
தன ¤ைளையக் கசக்வல் ைல. நிச்சயமாக, ல ¥ர்க்கதரி
கள் ஏராளமான ¥ர்கக
் தரிசனங் கைளக் யிக்றார்கள் , ஆனால்
ேதவனின் ரிைய எப் ேபாேம ல் யமான ட் டடல் ஒன்
றாம் என் ெசால் விட யா; அந்த ¥ர்க்கதரிசனங் கள் அந்த
ேநரத்ல் ேதவனின் ரிையக் ஏற் ப உவாக்கப் பட் டன. அவர்
ெசய் ம் அைனத்  ரிையகம் கம் உண்ைமயான ரிைய
கேள. ஒவ் ெவா கத்  ன் வளர்ச ் க்  ம் ஏற் ப அைத அவர்
ெசயல் பத் றார், ேம ம் விஷயங் கள் எவ் வா மான் றன
என்பைத அ அப் பைடயாகக் ெகாண்க் ற. அவைரப்
ெபாத்தவைர, ரிைய ெசய் வ  என் ப ஒ ேநாய் க
் ச்
ைசயளிக்க மந்ைத வழங் வதற்  ஒத்ததாம் ; அவர் தன் ரி
ையையச் ெசய்  ம் ேபா, அவர் அவதானிக் றார், அவைடய
அவதானிப் களின்ப அவைடய ரிையையத் ெதாடர்றார்.
அவைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டத் ம் , ேதவன் தம்
ைடய ஏராளமான ஞானத்ைதம் றைனம் ெவளிப் பத்த
வல் லவர்; எந் தெவா ப் பிட் ட கத்  ன் ரிையக்  ஏற் ப
ம் அவர் தன ஏராளமான ஞானத்ைதம் அகாரத்ைதம்
ெவளிப் பத் றார், ேம ம் அந்த கத்ல் அவரால் ம் பக்
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ெகாண்வரப் பட் ட ஜனங் கள் அைனவைரம் தன்  மனநி
ைலையக் காண அமக்றார். ஒவ் ெவா கத் ம் ெசய் ய
ேவண்ய ரிையக் ஏற்ப, ெசய் ய ேவண்ய எந்தக் ரிையைய
ம் ெசய் , அவர் ஜனங் கக்க ான ேதைவகைள வழங் றார்.
சாத்தான் எந்த அளவிற் அவர்கைளச் ரத்தான் என் பதன் அப்
பைடயில் ஜனங் கக்த் ேதைவயானைத அவர் வழங் றார்.
இேபாலேவ, ேயேகாவா ஆரம் பத்ல் ஆதாைமம் ஏவாைளம்
பைடத்தேபா, யில் ேதவைன ெவளிப் பத்த அவர்கக்
உதவதற்காகம் , ஷ்ப் பின் மத்யில் அவர்கள் ேதவக்ச்
சாட் க் ெகாக்கம் அவர் அைதச் ெசய் தார். ஆயிம் , சர்ப்பத்
தால் ேசாக் க ப் பட் டபின் ஏவாள் பாவைழத் த ாள் , ஆதாம்
அவ் வாேற ெசய் தான் ; ேதாட் டத்ல் , அவர்கள் இவம் நன் ைம
¥ைம அயத்தக்க விட் சத்ன் கனிையப் த்தார்கள் . ஆதலால் ,
அவர்கள் ¡ ெசயல் பட ேயேகாவாக் தல் ரிைய இந்
த. அவர்களின் நிர்வாணத்ைதக் கண்ட அவர், அவர்களின் சரீ
ரங் கைள கத்  ன் ேதாலால் ஆன ஆைடகைளக் ெகாண் 
¤னார். பின்  அவர் ஆதாைம ேநாக்: “நீ உன் மைனவியின்
வார்தை
் தக் ச் ெசவிெகாத்  , க் கேவண் டாம் என்  நான்
உனக் விலக்ன விட் ச த்ன் கனிையப் த்த பயினாேல,
 உன் நித்தம் சபிக்கப் பட் க்ம் … நீ யிந்  எக்
கப் பட் டபயால் , நீ க்த் ம் மட் ம் ; நீ மண்ணாயிக்
றாய், மண்ªக்த் ம் வாய்.” என்றார். அவர் ஸ்ரீைய ேநாக்:
“நீ கர்ப்பவயாயிக்ம் ேபா உன் ேவதைனைய கம் ெப
கப் பண்ªேவன் ; ேவதைனேயாேட பிள் ைள ெப வாய் ; உன்
ஆைச உன் ஷைனப் பற்யிக்ம் , அவன் உன் ைன ஆண்
ெகாள் வான்.” என் றார். அப் ேபாந் , நவீனகால மஷன்
இப் ேபா யில் வித்  ப் பைதப் ேபாலேவ, அவர்க ைள
ஏேதன் ேதாட் டத்ந்  ெவளிேயற், அதற் ெவளிேய வித்
க்ம் ப ெசய் தார். ேதவன் மஷைன ஆயிேல ஷ்த்
தேபா, மஷைன சர்ப்பத்தால் ேசாக்க அமப் ப ம் , பின்
னர் மஷைனம் சர்ப்பத்ைதம் சபிப் ப ம் அவைடய ட்
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டமாக இக் கவில் ைல. அவர் உண்ைமயில் அத் தைகய ட் டத்
ைதக் ெகாண்க்கவில் ைல; சம் பவங் கள் உவான விதம் தான்
அவர ஷ்ப் களில் ய ரிையகைளச் ெசய் ய ைவத்த .
ேயேகாவா யில் ஆதாம் மற் ம் ஏவாள் மத்யில் இந்தக் ரி
ையையச் ெசய்தபின் , “யில் மஷனின் அக்ரமம் ெபன
என்பைதம் , அவன இதயத்ன் எண்ணங் களின் ஒவ் ெவா
கற் ப ைனம் ெதாடர்ந்  ¥ைமயாக மட் ேம இந் த ைதம்
ேயேகாவா கண்டார். யில் மஷைன உண்டாக்னதற்காக
ேயேகாவா மனம் வந்னார், அ அவைடய இதயத்ற் 
விசனமாயிந் த . … ஆனால் ேநாவா, கர்த் த ரின் பார்ைவயில்
ைபையப் ெபற் ற ான் .” இ வைர மனிதலம் பல ஆயிரம்
ஆண்களாக ெதாடர்ந் வளர்ந
் க்ற. இந்த ேநரத்ல் ேயேகா
வாக் இன்ம் பல ய ரிையகள் இந்தன, ஏெனன் றால்
அவர் பைடத்த மனிதலம் சர்ப் பத்த ால் ேசாக் க ப் பட் ட பின்
னர் கம் பாவம் ெகாண் டதாக வளர்ந்  ந் த . இந் த ©ழ் நி
ைலகளின் அப் பைடயில் , மனிதலம் அைனத் ம் , ேநாவா
வின் ம் பம் காப் பாற்றப் பட ேவண்ம் என்  ேயேகாவா ேதர்ந்
ெதத்தார், அதன் பின் னர் உலகத்ைத ஜலப் பிரளயத்தால் அக்
ம் ரிையைய அவர் ேமற்ெகாண்டார். இவ் வாேற இன் வைர
மனிதலம் ெதாடர்ந்  வளர்ந்  வந்க்ற, ெபய ைற
யில் ர வளர்ந்  வந்க்ற, ேம ம் மஷனின் வளர்ச ்
யான அதன் உச்ச த்ைத அைடம் ேநரம் வம் ேபா, அ 
மனிதலத்ன் வாகப் ெபாள் ெகாள் ளப் பட ேவண்ம் . உல
கத்ன் ஆரம் பத்ல் இந் இ வைர, அவைடய ரிையயின்
உள் ளார்ந்த உண்ைம எப் ேபாேம இவ் வாேற இந்  வந்க்
ற, எப் ேபாம் இவ் வாதான் இக்ம் . இ, ஜனங் கள் தங்
கள் வைகக் ஏற்ப எவ் வா வைகப் பத்தப் பவார்கள் என் ப
ேபான்ற; ஒவ் ெவா நபம் ஆரம் பத்ேலேய ஒ ப் பிட் ட
வைகையச் ேசர்ந் த வர்க ள் என்  ன் னேர ¥ர்ம ானிக் க ப் பம்
நிகழ் க் ம் இதற்  ம் ெவர இைடெவளி உண் ; மாறாக,
வளர்ச
் க்கான ெசயல் ைறக் உட் பட் ட பின் னேர அைனவம்
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பப் பயாக வைகப் பத் த ப் பறார்கள் . வில் , ைம
யான இரட் ப் ைபக் ெகாண்வர யாத எவம் தங் கள் “¤தா
ைதயர்களிடம்” ம் பிச் ெசல் வார்கள் . உலகம் ஷ்க்கப் பம்
ேபாேத மனிதலத்ன் மத்யில் எவ் வித ரிையம் ேதவனால்
ஆயத்தப் பத்தப் படவில் ைல; மாறாக, மனிதலத்ன் மத்யில்
பப் பயாக, கம் யதார்த்தமாக, நைடைறரீயாக ேதவன்
தன ரிையையச் ெசய்ய அமத்த விஷயங் களின் வளர்ச்ேய
இ. உதாரணமாக, ேயேகாவா ேதவன் அந் த ஸ்ரீை யத் ண்
வதற் க ாக சர்ப் பத்ைதப் பைடக் க வில் ைல; அ  அவைடய
ப் பிட் ட ட் டமாக இக் க வில் ைல, அைத அவர் ேவண் 
ெமன்ேற ன்னேர ¥ர்ம ானிக் கம் இல் ைல. இ ஓர் எர்ப ா
ராத நிகழ்  என் ம் றலாம் . ஆகேவ, இதன் காரணமாகேவ
ேயேகாவா ஆதாைமம் ஏவாைளம் ஏேதன் ேதாட் டத்ந் 
ெவளிேயற், ¡ண்ம் ஒேபாம் மஷைன உவாக்க மாட்
ேடன் என் ஆைணயிட் டார். இப் பிம் , இந்த அஸ்பாரத்ன்
¡ மட் ேம ஜனங் கள் ேதவனின் ஞானத்ைதக் கண்பிக்றார்
கள் . நான் ன்  ய  ேபாலேவ: “சாத் த ானின் சகைள
அப் பைடயாகக் ெகாண் நான் என் ஞானத்ைதப் பயன் பத்
ேறன்.” ர்ெகட் ட மனிதலம் எப் பயாக வளர்ந்தா ம் அல்
ல சர்ப்பம் அவர்கைள எப் பத் ண்னா ம் , ேயேகாவாவி
டம் அவைடய ஞானம் எப் ேபாம் இக்ற; அவர் உலைக
ஷ்த்தந்ேத ய ரிையகளில் ஈபட் வறார், இந்
தக் ரிையயின் பகள் எம் ம் பச் ெசய் யப் பவல் ைல.
சாத் த ான் ெதாடர்ச 
் யாகச் சகைள ெசயல் பத்  வறான் ,
மனிதலம் ெதாடர்ந் சாத்தானால் ர்ெகட் ப் ேபாற, ேம ம்
ேயேகாவா ேதவன் தம் ைடய ஞானமான ரிையைய இைடவி
டாமல் ெசய் வறார். உலகம் பைடக்கப் பட் டந்  அவர்
ஒேபாம் ேதால் வியைடயம் இல் ைல, ரிைய ெசய் வைதம்
நித்தவில் ைல. மஷர் சாத்தானால் ர்ெகட் டப் பிற, அவர்க
ைடயச் ர்ேகட் க் ஆதாரமாய் இக்ம் எரிையத் ேதாற்
கக்க அவர் அவர்களிைடேய ெதாடர்ந்  ரிைய ெசய்  வ
818

இன்ைறய நாள் வைர மனிதலம் வம் எவ் வா வளர்ச
் யைடந் 
வந்க்ற என்பைத நீ அந்  ெகாள் ள ேவண்ம்

றார். இந்த த்தம் ஆரம் பத்ல் இந்ேத உக்ரமாக இந் வ
ற, இ உலன் இ வைர ெதாடம் . இந்தக் ரிையையச்
ெசய் வல் , ேயேகாவா ேதவன் சாத்தானால் ர்ெகட் ட மஷர்
கைள அவர ெபரிய இரட் ப் ைபப் ெபற அமப் ப  மட் 
மல் லாமல் , அவைடய ஞானத்ைதம் , சர்வ வல் லைமையம் ,
அகாரத்ைதம் காண அமக்றார். ேம ம் , இயில் , அவர்
ன் மார்க்கைரத் தண்ப் ப ம் நல் லவர்கக் ெவம அளிப்
பம் ஆய தம் ைடய நீ ள் ள மனநிைலைய பார்க்க அம
ப் பார். அவர் இன் வைர சாத்த ாடன் ேபாரிட்  வறார்,
ஒேபாம் ேதாற்கக்கப் படவில் ைல. ஏெனன் றால் , அவர் ஒ
ஞானள் ள ேதவன் , ேம ம் சாத்த ானின் சகைள அப் பைட
யாகக் ெகாண் அவர் தன ஞானத்ைதப் பயன் பத்  றார்.
ஆைகயால் , ேதவன் பரேலாகத்ல் உள் ள அைனத்ைதம் தம் 
ைடய அகாரத் ற்  க் ழ் ப் பயச் ெசய் வ  மட்  மல் லாமல் ,
யி ள் ள அைனத்ைதம் அவைடய பாதபக்க் ேழ ைவத்
க்றார், ேம ம் , மனிதலத்ைத ஆக் ரத்  ன் த்  ம்
ன் மார்க் க ைர அவர் ட் ைசக் ள் ளாக் றார். அவைடய—
ஞானத்  ன் காரணமாகேவ இந் த க் ரிையகளின் கள்
அைனத்  ம் ெகாண் வரப் பன் றன. மனிதலத்  ன் இப்
க் ன் னர் அவர் ஒேபாம் தன ஞானத்ைத ெவளிப் பத்
யிக்கவில் ைல, ஏெனன் றால் அவக் பரேலாகத்ேலா, 
யிேலா, அல் ல  பிரபஞ் சத்ேலா எங் ம் எரிகள் இல் ைல,
ேம ம் இயற்ைகயின் இைடேய எைதம் ஆக்ரக்ம் அந்தகா
ரச் சக்கள் இல் ைல. பிரதான தன் அவக்த் ேராகம் ெசய் த
பிற, அவர் யில் மனிதலத்ைத பைடத் த ார், மனிதலத்
னால் தான் அவர் பிரதான தனாய சாத்த ாடனான தன
ஆயிரம் ஆண் கால நீ ண் ட த் த த்ைத ைறயாகத் ெதாடங் 
னார், இந் த ப் ேபார் ஒவ் ெவா ெதாடர்ச 
் யான கட் டத்  ம்
உக்ரமைடற. இந்தக் கட் டங் கள் ஒவ் ெவான்  ம் அவைடய
சர்வவல் லைமம் ஞானம் இக்ற. அப் ேபாதான் பரேலா
கத் ம் யி ம் உள் ள சகலம் ேதவனின் ஞானம் , சர்வவல்
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லைம மற்ம் ப் பாக ேதவனின் ெமய் ைம ஆயவற்ைறக் கண்
டன. அவர் இன் வைர தன ரிையைய இேத யதார்த்தமான
ைறயில் ெசய் வறார்; தலாக, அவர் தன ரிைய
ையச் ெசயல் பத்ம் ேபா, அவர் தன ஞானத்ைதம் சர்வவல்
லைமையம் ெவளிப் பத்றார். ஒவ் ெவா கட் ட ரிையயின்
ஆழ் ந்த உண்ைமையப் பார்க்கம் , ேதவனின் சர்வவல் லைமைய
எவ் வா விளக்வ என்பைதக் காணம் , ேம ம் , ேதவனின்
ெமய் ைமையப் பற்ய உயான விளக்கத்ைதக் காணம் அவர்
உங் கைள அமக்றார்.
»தாஸ் இேயைவக் காட் க் ெகாத்த  த், லர் ஆச்ச
ரியப் பறார்கள் : இ உலகம் ஷ்க்கப் பவதற்  ன் ேப
¥ர்மானிக்கப் படவில் ைலயா? உண்ைமயில் , பரித்த ஆவியானவர்
இந்தத் ட் டங் கைள அக்காலத்ன் யதார்தத
் த்ன் அப் பைடயில்
உவாக்னார். »தாஸ் என்ற ெபயரில் ஒவன் எப் ேபாம் நி
ைகயாடல் ெசய்  ெகாண்ந்தான் , எனேவ இவன் இந்தப் பாத்
ரத்ைத வக்கம் , இவ் வயில் ஊயத்ல் ஈபடம் ேதர்ந்
ெதக் க ப் பட் ட ான் . நம் டம் இக் ம் வளங் கைளேய பயன் ப
த் வதற்  இ ஓர் உண்ைமயான எத் க்காட் டாக இக்
ற. தல் இைத இேய அந்க்கவில் ைல; »தாஸ் அம் ப
லப் பத்தப் பட் ட பின்னேர அவர் அைதப் பற் அந்  ெகாண்
டார். ேவ யாராவ இந்தப் பாத்ரத்ைத வக்க ந்ந்தால் ,
அந்த நபர் »தாஸுக் பலாக அைதச் ெசய் ப் பார். ன் னேர
ன்க்கப் பட் டைவ, உண்ைமயில் , பரித்த ஆவியானவர் அந்
தத் தணத்  ல் ெசய் த ஒன்  தான் . பரித் த ஆவியானவரின்
ரிைய எப் ேபாம் தன்னிச்ைசயாக ேமற்ெகாள் ளப் பற; அவ
ரால் எந் த ேநரத்  ம் தன ரிையையத் ட் டட ம் ,
எந்த ேநரத் ம் அைதச் ெசயல் பத்தம் ம் . பரித்த ஆவி
யானவரின் பணி ெமய் ைமயான என்ம் , அ எப் ேபாம் 
ய என்ம் , ஒேபாம் பைழய அல் ல என் ம் , எப் ேபாம்
க உயர்ந் த அளவிற்  ய  என் ம் நான் ஏன் எப் ேபாம்
ெசால் ேறன்? உலகம் ஷ்க்கப் பட் டேபா அவைடய ரிைய
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ன் ேப ட் டடப் படவில் ைல; நடந் த  அ வல் ல! ரிைய
யின் ஒவ் ெவா பம் அந் த ந் த ேநரத்  ற்  அதன் சரியான
ைவ அைடற, ேம ம் அந் த ப் பகள் ஒன் ேறாெடான் 
தைலயிவம் இல் ைல. அேநக ேநரங் களில் , நீ மனல் ைவத்
க் க க்  ய ட் டங் கள் பரித் த ஆவியானவரின் ச¡பத்  ய
ரிையகக் ஒப் பாகா. அவர ரிைய மஷனின் பத்
த ேபான் எளிைமயானம் அல் ல, மஷக் கற்பைனையப்
ேபான்  க்கலானம் அல் ல—இ எந்த ேநரத் ம் , எந்த இடத்
 ம் ஜனங் கக் அவர்க ளின் தற் ேபாைதய ேதைவகக்
ஏற் ப வழங் வைத உள் ளடக்  ய . அவைர விட மஷனின்
சாராம் சத்ைதப் பற்  யாம் ெதளிவாக அந்  க் க வில் ைல,
ேம ம் சரியாக இந்தக் காரணத்ற்காகேவ ஜனங் களின் யதார்த்
தமான ேதைவகக்ம் , அவைடய ரிையகக்ம் ேவேறம்
ெபாந்  வல் ைல. எனேவ, மஷனின் கண்ேணாட் டத்  ல் ,
அவைடய ரிைய பல ஆயிரம் ஆண்கக் ன் ேப ட் ட
டப் பட் டதாகத் ெதரிற. அவர் இப் ேபா உங் களிைடேய
ரிைய ெசய்ைகயில் , நீ ங் கள் இக்ம் நிைலகைள அவர் கவனித்
க் ெகாண்ேட ரிைய ெசய்ம் ேபாம் மற்ம் ேபம் ேபாம் —
ஒவ் ெவா விதமான நிைலையம் எர்ெகாண் ேபச அவரிடம்
சரியான வார்தை
் தகள் உள் ளன—ஜனங் கக்த் ேதைவயானைத
மட்  ேம ேபறார். அவைடய ரிையயின் தல் பைய
எத் க் ெகாள் ங் கள் : ட் க்ம் ேநரம் . அதன் பிற, ஜனங்
கள் எல் லா விதமான நடத்ைதகைளம் ெவளிப் பத்னர், ேம ம்
ல வகளில் கலகத்தனமாகம் நடந்  ெகாண்டனர்; ல எர்
மைற நிைலகைளப் ேபாலேவ பல் ேவ ேநர்மைற நிைலகம்
ேதான் ன. அவர்கள் எர்மைறயின் ஒ கட் டத்ைத அைடந்தனர்,
ேம ம் தங் கைளேய வீழ்ச்க் இட் ச்ெசல் ம் ழ் த்த ரமான
விஷயங் கைளம் ெசய் தனர். இந்த விஷயங் கள் எல் லாவற்ைறம்
அப் பைடயாகக் ெகாண்ேட ேதவன் தம் ைடய ரிையைய
நடத்ள் ளார், இதனால் அவைடய ரிைய ¤லம் கச் றந்த
ைவ அைடய அவர்கைளக் ைகப் பற் றார். அதாவ, எந்த
821

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ேநரத்  ம் அவர்க ளின் தற் ேபாைதய நிைல என் ன என் பைத
அப் பைடயாகக் ெகாண் அவர் ஜனங் களிைடேய நிைலயான
ரிையையச் ெசய்  றார்; ஜனங் களின் உண்ைமயான நிைலக
க்  ஏற் ப அவர் தன ரிையயின் ஒவ் ெவா பையம்
ெசயல் பத்  றார். ஷ் ப் க்கள் அைனத்  ம் அவைடய
ைககளில் உள் ளன; அவர் அவர்கைள எப் ப அயாமல் ேபாவார்?
ஜனங் களின் நிைலகக் ஏற் ப, எந்த ேநரத் ம் , எங் ம் ெசய்
யப் பட ேவண்ய அத்தக் கட் ட ரிையகைள ேதவன் ெசய் 
றார். எந்த வைகயி ம் இந்தக் ரிைய ஆயிரக்கணக்கான ஆண்
கக்  ன் ேப ட் டடப் படவில் ைல; அ  மஷனின்
கத்  ! அவர் தன ரிையயின் கைள அவதானித்  க்
ெகாண் ேட ரிைய ெசய் றார், ேம ம் அவைடய ரிைய
ெதாடர்ந்  ஆழமாக வளர்ந்  ெகாண்ேட இக்ற; ஒவ் ெவா
ைறம் , அவைடய ரிையயின் கைள அவதானித்தபின் ,
அவர் தன ரிையயின் அத்தப் பைய ெசயல் பத் றார்.
அவர் பப் பயாக மாவதற் ம் காலப் ேபாக்ல் தன ய
பைடப் ைப ஜனங் கக்த் ெதரியப் பத் வதற் ம் சகலத்ைத
ம் பயன்பத் றார். இந்த விதமான ரிையயால் ஜனங் கக்
கான ேதைவகைள வழங் க ம் , ஏெனன் றால் ேதவன் ஜனங்
கைள நன் அவார். இப் பயாகேவ அவர் தன ரிையையப்
பரேலாகத்ந்  ெசயல் பத் றார். அேதேபால் , ேதவனின்
மஷ அவதாரம் அவைடய ரிையைய அேத வயில் ெசய்
ற, உண்ைமயான ©ழ் நிைலகக்  ஏற் ப ஏற் ப ாகைளச்
ெசய்  ஜனங் களிைடேய ரிைய ெசய் ற. உலகம் ஷ்க்
கப் பவதற் ன் னர் அவைடய ஷ்ப் கள் எம் ஏற்பா
ெசய் யப் பட் க்கவில் ைல, ன் ேப ட் டடப் படம் இல் ைல.
உலகம் ஷ்க்கப் பட்  இரண்டாயிரம் ஆண்கக்ப் பின் ,
மஷலம் கம் ர்ெகட்  இப் பைத ெயேகாவா கண்டார்,
அதனால் அவர் ஏசாயா ¥ர்க்கதரியின் வாையப் பயன் பத்,
நியாயப் பிரமாணத்ன் கம் ந்தபின் , ைபயின் கத்ல்
மஷலத்ைத ¡ட் பதற்கான தன ரிையையச் ெசய்வார் என் 
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ெயேகாவா ன்னவித்தார். இ ெயேகாவாவின் ட் டமாம் ,
ஆனால் அந்த ேநரத்ல் அவர் அவதானித்த ©ழ் நிைலகக் ஏற்
பம் இந்தத் ட் டம் உவாக்கப் பட் ட ; ஆதாைமச் ஷ்த்த
உடேனேய அவர் நிச்ச யமாக அைதப் பற்  ேயாக் க வில் ைல.
ஏசாயா ெவமேன ஒ ¥ர்க் க தரிசனத்ற்  ரல் ெகாத்த ார்,
ஆனால் ெயேகாவா நியாயப் பிரமாண கத்ல் இந்தக் ரிையக்
ன் ட் ேய தயாராக இக்கவில் ைல; மாறாக, ைபயின் கத்
ன் ஆரம் பத்ல் அவர் அைதச் ெசயல் பத்னார்; ேயாேசப் பின்
கனவில் தர் ேதான், ேதவன் மாம் சமாவார் என் ற ெசய் ைய
அவக்த் ெதளி£ட் னார், அப் ேபாதான் அவைடய மஷ
அவதாரக் ரிைய ெதாடங் ய. ஜனங் கள் கற்பைன ெசய் தப,
உலகத்ைதச் ஷ்த்த உடேனேய மஷ அவதாரம் எப் பதற்
ேதவன் தயாராக இக்கவில் ைல; மஷலம் எந் த அளவிற் 
வளர்ச
் யைடந்க்ற மற் ம் சாத்தாக் எரான அவர
ேபாரின் நிைல ஆயவற்ன் அப் பைடயில் மட் ேம இ ¥ர்
மானிக்கப் பட் ட.
ேதவன் மாம் சமாக மாம் ேபா, அவைடய ஆவி ஒ ம
ஷனின் ¡ இறங் ற; ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் ,
ேதவனின் ஆவி தன் ைன ஒ சரீ ரத்த ால் அலங் கரிக்ற. ல
வைரயக்கப் பட் ட பகைளத் தன் டன் ெகாண் வரக்டா
என்பதற்காக அவர் யில் தன ரிையையச் ெசய் ய வறார்;
அவர ரிைய ற்  ம் வரம் பற் ற. பரித்த ஆவியானவர்
மாம் சத்ல் ேமற்ெகாள் ம் ரிையயான அவர ரிையயின்
களால் மட் ேம ¥ர்மானிக்கப் பற, ேம ம் அவர் மாம்
சத்ல் எவ் வள காலத்ற் க் ரிைய ெசய் வார் என் பைத ¥ர்
மானிக்க இேபான் றவற்ைறப் பயன் பத் றார். பரித்த ஆவி
யானவர் தன் ரிையயின் ஒவ் ெவா பையம் ேநரயாக
ெவளிப் பத் றார், அவர் ன் ேனச் ெசல் லச் ெசல் லத் தன்
ரிையைய ஆராய் றார்; இந்தக் ரிைய மஷக் கற்பைனயின்
வரம் கைள நீ ட் க்ம் அளக் இயற் ைகக் அப் பாற் பட் ட 
அல் ல. இ வானங் கைளம் , ையம் மற் ம் சகலத்ைதம்
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ஷ்ப் பல் ேயேகாவாவின் ரிைய ேபான் ற; அவர் ஒேர
ேநரத்  ல் ட் டட்  பணியாற்  னார். அவர் அந் த காரத்  ல்
இந்  ெவளிச்சத்ைதப் பிரித்தார், காைலம் மாைலம் உவா
ன—இதற்  ஒ நாள் பித்த . இரண்டாவ நாளில் , அவர்
வானத்ைதச் ஷ்த்தார், அம் ஒ நாள் எத்த ; பின்னர்
அவர் , சத்ரங் கள் மற் ம் அவற்ல் வக்ம் அைனத் 
வஜந் க் க ைளம் ஷ் த் த ார், அதற்  இன் ெனா நாள்
ேதைவப் பட் ட . ஆறாம் நாள் வைர இ ெதாடர்ந்த , ேதவன்
மஷைனச் ஷ்த் யில் உள் ள அைனத்ைதம் நிர்வக்க
அமத்தார். பின் னர், ஏழாம் நாளில் , அவர் எல் லாவற் ைறம்
ஷ் த்  த் த ம் , அவர் ஓய் ெவத் த ார். ேதவன் ஏழாம்
நாைள ஆர்வத்  அைத ஒ னித நாளாக நியத்தார். இந்தப்
னித நாைள அவர் மற்ற அைனத்ைதம் ஷ்த்தப் பிறதான்
நிவ  ெசய் ந்தார், அவற் ைற உவாக்வதற்  ன் 
அல் ல. இந்தக் ரிையம் தன்னிச்ைசயாக ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட;
சகலத்ைதம் ஷ் ப் பதற்  ன் , அவர் ஆ  நாட் களில்
உலைகம் , ஏழாம் நாளில் ஓய் ைவம் ஷ்க்க  ெசய்
க்கவில் ைல; அ உண்ைமகக் ஏற் ப இல் ைல. அவர் அப்
ப ஒ விஷயத்ற்க் ரல் ெகாக்கம் இல் ைல, அைதத் ட்
டடம் இல் ைல. சகலத்ைதம் ஷ் ப் ப ஆறாம் நாளில்
நிைறவைடம் என் ம் ஏழாம் நாள் ஓய் ெவப் பார் என் ம் அவர்
ெசால் லவில் ைல; மாறாக, அந்த ேநரத்ல் அவக் நல் லதாகத்
ேதான்யைதப் ெபாத்  அவர் ஷ்த்தார். அவர் சகலத்ைத
ம் ஷ் த்  த் த ம் , அ ஏற் கனேவ ஆறாவ நாளாக
இந் த . அவர் சகலத்ைதம் ஷ் த்  த்த  ஐந் த ாவ
நாளாக இந்ந்தால் , அவர் ஆறாவ நாைள ஒ னித நாளாக
நியத்ப் பார். ஆனால் , அவர் ஆறாவ நாளில் தான் சகலத்ைத
ம் ஷ்த் த்தார், இதனால் ஏழாம் நாள் ஒ னித நாளாக
மாய, தற்ேபாவைர இந்நாேள அப் பயாக இந் வற.
ஆதலால் , அவர தற் ேபாைதய பணிகள் இேத ைறயில் ேமற்
ெகாள் ளப் பன் றன. உங் கள் ©ழ் நிைலகக் ஏற் ப உங் கள்
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ேதைவகக் அவர் ேபசம் , வழங் கம் ெசய் றார். அதாவ,
ஆவியானவர் ஜனங் களின் ©ழ் நிைலகக் ஏற் ப ேபறார்,
ெசயல் பறார்; அவர் சகலத்ைதம் கண்காணித் , எந்த ேநரத்
 ம் எந்த இடத் ம் ரிைய ெசய்றார். நான் ெசய்வ , ெசால்
வ , உங் கக் வழங் வ , இைவ அைனத்  ம் விவிலக்
இல் லாமல் , உங் கக் ேதைவயான மட் ேம ஆம் . ஆகேவ,
என ரிைய எம் யதார்த்தத்ந்  பிரிக்கப் பட் டதல் ல;
அைவ அைனத்  ம் உண்ைமயான தான், ஏெனன் றால் “ேதவ
னின் ஆவி அைனவைரம் கண்காணிக்ற,” என் பைத நீ ங் கள்
அைனவம் அவீரக
் ள் . இைவ அைனத்ம் காலத்ற் ன் ேப
¥ர்மானிக்கப் பட் ந்தால் , இைவ பட் ப் ேபாயிந்க்காதா?
ஆறாயிரம் ஆண்கள் ைமக்மான ட்டங் கைள ேதவன் வத்
ததாகம் , பின்னர் மஷலத்ைதக் கலகக்காரர்களாக, எர்ப்ப
வர்களாக, வக்ரம் வஞ் சகம் ெகாண்டவர்களாக, மாம் சத்ன்
ர்ேகட் ைனக் ெகாண்டவர்களாக, சாத்தானின் மனநிைலையக்
ெகாண்டவர்களாக, கண்களில் ஆைச ெகாண்டவர்களாக மற்ம்
தனிப் பட் ட இன்பங் கைளக் ெகாண்டவர்களாக இக்கேவண்ம்
என் அவர் ன்னேர ன்க்கப் பட்விட்டதாக நீ ங்கள் நிைனப்
ப ேபாலாம் . இைவ எம் ேதவனால் ன் னேர ன் க்
கப் படவில் ைல, மாறாகச் சாத்த ானின் ர்ேகட் ன் வாகேவ
இைவ அைனத் ம் நிகழ் ந்க்ன்றன. “சாத்தாம் ேதவனின்
பியில் இந்க்கவில் ைலயா? சாத்தான் இவ் விதத்ல் மஷ
ைனச் ரப் பான் என்  ேதவன் ன் னேர ¥ர்மானித்ந்தார்,
அதன் பிற, ேதவன் தம் ைடய ரிையைய மஷர்களிைடேய
ெசயல் பத் னார்,” என்  லர் ேபவர். மஷலத்ைதச் ர
க்க ேதவன் உண்ைமயிேலேய சாத்தாைன ன் த்ப் பாரா?
மஷலத்ைத இயல் பாக வாழ அமக்கேவ ேதவன் கம்
ஆர்வமாக உள் ளார், எனேவ அவர் உண்ைமயில் அவர்கள வி
தங் களில் தைலயிவாரா? அப் பயானால் , சாத்தாைனத் ேதாற்க
த்  மஷலத்ைத இரட் ப் ப  ஒ பயள் ள யற்யாக
இந்க்காதா? மஷலத்ன் கலகத்தன் ைம எவ் வா ன்
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னேர ன்க் க ப் பட் க் க ம் ? அ சாத் த ானின் க்
ட் டால் நிகழ் ந்த ஒன் , எனேவ அைத ேதவனால் எவ் வா ன்
னேர ன்க்கப் பட் க்க ம் ? நீ ங் கள் ேபம் ேதவனின்
பியில் உள் ள சாத்தான் , நான் ேபம் ேதவனின் பியில் உள் ள
சாத்தானிடந்  கம் வித்யாசமானவன். “ேதவன், சர்வவல்
லவர். சாத்தான் அவர ைககக்ள் இக்றான் ,” என் ற உங் க
ள ற்களின் ப பார்தத
் ால் , சாத்தானால் ஒேபாம் அவக்
த் ேராகைழத்  க் க யா. ேதவன் சர்வ வல் லைம
ெகாண்டவர் என்  நீ ங் கள் ெசால் லவில் ைலயா? உங் கள் அ
கம் யதாக இக்ற, ேம ம் அ ெமய்ைமடன் ெதாடர்
பில் இல் ைல; மஷனால் ஒேபாம் ேதவனின் எண்ணங் க
ைளம் ரிந்  ெகாள் ள யா, மஷனால் ஒேபாம் அவ
ைடய ஞானத்ைதம் ரிந்  ெகாள் ள யா! ேதவன் சர்வ
வல் லைம உள் ளவர்; இ ஒ ெபாய் ேய அல் ல. பிரதான தன்
ேதவக் ேராகைழத்த ான், ஏெனன் றால் ேதவன் ஆரம் பத்
ல் அவக் அகாரத்ன் ஒ பங் ைகக் ெகாத்ந்தார். நிச்
சயமாக, ஏவாள் சர்ப் பத் ன் ேசாதைனயில் வீழ் ந் தைதப் ேபால
இம் ஓர் எர்பாராத நிகழ் தான். இப் பிம் , சாத்தான் தன
ேராகத்ைத எப் ப நிகழ் த்னா ம் , அவனால் இன் ம் ேதவ
ைனப் ேபால சர்வவல் லைம ெகாள் ள யவில் ைல. நீ ங் கள் 
ய  ேபால் , சாத் த ான் ெவ ம் வைமக் க வன் தான் ; அவன்
என்ன ெசய் தா ம் , ேதவனின் அகாரம் எப் ேபாம் அவைனத்
ேதாற்கக்ம் . “ேதவன் சர்வவல் லைமள் ளவர், சாத்தான் அவ
ைடய ைககக்ள் இக்றான் ,” என் ற ற்ன் பின் னணியில்
உள் ள உண்ைமயான அர்தத
் ம் இதான். எனேவ, சாத்தாடனான
ேபார் ஒ ேநரத்ல் ஓர் அெயத் ைவப் பதாக ேமற்ெகாள் ளப்
பட ேவண்ம் . ேம ம் , சாத்தானின் தந் ரங் கக்ப் பலளிக்
ம் விதமாகேவ ேதவன் தன ரிையையத் ட் டறார்—
அதாவ, அவர் மஷலத்ற் இரட் ப் ைபக் ெகாண்வந் ,
காலத்ற் ஏற்றவா அவைடய சர்வவல் லைமையம் ஞானத்
ைதம் ெவளிப் பத்றார். அேதேபால் , கைட நாட் கக்கான
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ரிைய ஆரம் ப காலத்ேலேய, ைபயின் கத்ற்  ன் ேப
ன்க்க ப் ப டவில் ைல; பின் வவனவற் ைற ேபால ன் த்
தல் கள் ஒங் கான ைறயில் ெசய் யப் படவில் ைல: தலாவதாக,
மஷனின் ெவளிப் ற மனநிைலைய மாற்தல் ; இரண்டாவதாக,
மஷைன அவக்கான ட் ைசக்ம் ேசாதைனகக்ம் உட்
பத் தல் ; ¤ன் றாவதாக, மஷன் மரண விசாரைணக் உட்
பத் த ப் பதல் ; நான்காவதாக, மஷன் ேதவைன ேநக் ம்
ேநரத்ைத அபவிக்க ைவத்தல் மற்ம் அவைன ஒ ஷ்க்
கப் பட் ட வனாக ¥ர்மானத்ைத ெவளிப் பத்த ைவத்தல் ; ஐந்தா
வ, ேதவனின் விப் பத்ைதக் காணம் அவைர ைமயாக
அந்  ெகாள் ளம் மஷைன அமத்தல் , இயாக ம
ஷைன பரிரணப் பத்  தல் . அவர் ைப கத்  ல் இைவ
அைனத்ைதம் ட் டடவில் ைல; மாறாக, அவர் தற்ேபாைதய
காலத்  ல் அவற் ைறத் ட் டடத் ெதாடங் னார். ேதவைனப்
ேபாலேவ சாத்த ாம் தன் ரிையையச் ெசய் றான் . சாத்த ான்
அவன ர்ெகட் ட மனநிைலைய ெவளிப் பத்றான் , அேதசம
யம் ேதவன் ேநரயாகப் ேப, ல இன் யைமயாத விஷயங் கைள
ெவளிப் பத்  றார். இதான் இன் ெசய் ய ப் பம் ரிைய,
ேம ம் , உலகத் ைதச் ஷ் த் த பின் னர், நீ ண் ட காலத்  ற் 
ன் ேப இேதேபான்  ெசயல் பம் ரிையதான் பயன் பத்தப்
பட் ட.
ேதவன் தல் ஆதாைமம் ஏவாைளம் பைடத்தார், பின்
னர் அவர் ஒ சர்ப்பத்ைதம் பைடத்தார். எல் லாவற் ைறக் காட்
 ம் , இந்த சர்ப்பம் ந்த விஷம் ெகாண்டதாக இந்த; அதன்
சரீ ர த்  ல் விஷம் இந் த , சாத் த ான் அைதப் பயன் பத்  க்
ெகாண் டான். சர்ப் பேம ஏவாைள பாவம் ெசய் ய ண் ய .
ஏவாள் பாவம் ெசய்தபின் ஆதாம் பாவம் ெசய்தான் , பின் னர் அவர்
கள் இவரா ம் நன்ைம ¥ைமகைள ேவபத் அய ந்
த. சர்ப் பம் ஏவாைளச் ேசாக் ம் என் ம் ஏவாள் ஆதாைமச்
ேசாப் பாள் என் ம் ேயேகாவா அந்  ந் த ால் , அவர் ஏன்
அைனவைரம் ஒ ேதாட் டத்ற்ள் ைவத்ந்தார்? இந்த விஷ
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யங் கைள அவரால் கணிக் க ந்  ந் த ால் , அவர் ஏன் ஒ
சர்ப் பத்ைதச் ஷ் த்  ஏேதன் ேதாட் டத்  ற்  ள் ைவத் த ார்?
நன் ைம ¥ைம அயத்தக்க விட்சத்ன் கனிைய ஏேதன் ேதாட் டம்
ஏன் ெகாண்ந்த ? அவர்கள் அந்தக் கனிைய க்க ேவண்ம்
என் பதற் க ாகவா? ேயேகாவா வந் தேபா, ஆதாேமா ஏவாேளா
அவைர எர்ெகாள் ளத் ணியவில் ைல, அப் ேபாதான் , அவர்கள்
நன்ைம ¥ைம அயத்தக்க கனிையப் த் , சர்ப்பத்ன் தந் 
ரத்ற்  இைரயாவிட் டார்கள் என் பைத ேயேகாவா அந்தார்.
இயில் , அவர் சர்ப்பத்ைதச் சபித்தார், ஆதாைமம் ஏவாைள
ம் ட சபித்தார். அவர்கள் இவம் அந்த விட் சத்ன் கனி
ையப் த் தேபா, அவர்கள் அைதச் ெசய் றார்கள் என் பைத
ேயேகாவா அந்  க் கவில் ைல. ¥ைம ெகாண் டவர்களாகம்
மற் ம் பாயல் ரயாக ஒங் கற் ற நிைலையக் ெகாண்டவர்க
ளாகம் மனிதலம் ர்ெகட் ப் ேபான, அவர்கள் இதயத்ல்
அைடத்  ைவத்ந்த அைனத் ம் ¥யைவயாகம் , அநீ யான
ைவயாகம் மாப் ேபான; அைவ அைனத்ம் அத்தமானைவ.
ஆகேவ மனிதலத்ைதச் ஷ் த்த தற் க ாக ேயேகாவா வந் 
னார். அதன்பிற, ேநாவாம் அவைடய மாரம் தப் ப ிப் ப ி
ைழத்த ஒ ஜலப் பிரளயத்தால் உலைக அக்ம் தன் ரிையைய
அவர் ேமற்ெகாண்டார். ல விஷயங் கள் உண்ைமயில் ஜனங் கள்
நிைனக்ம் அளக் ேமம் பட் டதாகம் , இயற் ைகக் அப் பாற்
பட் டைவயாகம் இப் பல் ைல. லர், “பிரதான தன் தனக்
ேராகைழப் பான் என்  ேதவன் அந்ந்ததால் , அவர் எதற்
காக அவைன ஷ்த்தார்?” என்  ேகட் றார்கள் . இைவ தான்
உண்ைமகள் :  ஷ்க்கப் பம் ன் , பிரதான தேன பர
ேலாகத்ன் ேதவதர்களில் கப் ெபரியவனாக இந்தான் . பர
ேலாகத்  ள் ள எல் லா ேதவ தர்க ள் ¡ம் அவன் அகாரம்
ெகாண்ந்தான்; இேவ ேதவன் ெகாத்த அகாரம் . ேதவக்
அத்  , இவேன பரேலாக ேதவ தர்களில் கப் ெபரியவன் .
பின்னர், ேதவன் மனிதலத்ைதச் ஷ்த்த பிற, யில் பிர
தான தன் ேதவக் எராக இன் ம் ெபரிய ேராகத்ைத
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நிகழ் த்னான். அவன் மனிதலத்ைத நிர்வ க்கம் ேதவனின்
அகாரத் ைத ஞ் சம் விம் பியதால் , அவன் ேதவ க்  த்
ேராகைழத்தான் என் நான் ெசால் ேறன் . ஏவாைள பாவம்
ெசய் யத் ண்ய பிரதான தேன, ேம ம் அவன் அவ் வா
ெசய் த தற்  க் காரணம் , அவன் யில் தன் ராஜ் யத்ைத நிைல
நாட் டம் , மஷர் ேதவக்ப் றம் பாகத் ம் பி, அதற் ப்
பலாகப் பிரதான த க்  க் ழ் ப் பய ேவண் ம் என் 
விம் பினான் என் பேத ஆம் . ேதவதர்கள் மற்ம் யி ள் ள
ஜனங் கள் உட் பட சகலம் தனக்க் ழ் பம் என்  பிரதான
தன் அந் ெகாண் டான் . பறைவகள் மற்  ம் கங் கள் ,
விட் ச ங் கள் , காகள் , மைலகள் , ஆ கள் மற்  ம் மஷரின்
பராமரிப் பில் இக்ம் சகலம் —அதாவ ஆதாம் , ஏவாம் —
அேதேநரத்ல் ஆதாம் ஏவாம் பிரதான தக்க் ழ் ப் ப
ந்தனர். ஆகேவ, பிரதானத் தன் ேதவனின் அகாரத்ைத ¡
ேதவக்த் ேராகைழக்க விம் பினான். அதன் பிற, அவன்
பல ேதவதர்கைள ேதவக் எரான கலகத்ற் வநடத்
னான் , பின்னர் அவர்கள் பல் ேவ வைகயான அத்த ஆவிகளாக
மாப் ேபாயினர். இன் வைர மனிதலத்ன் வளர்ச
் பிரதான
தனின் ர்ேகட் டால் ஏற்பட் டைவ, இல் ைலயா? பிரதான தன்
ேதவக்த் ேராகைழத்ததா ம் , மனிதலத்ைதச் ரத்ததா
ம் தான் மஷர் இன் இந்நிைலயில் இக்றார்கள் . ஜனங் கள்
கற்பைன ெசய் யக்ய அளவிற்ச் க்கமாகம் எளிைமயாக
ம் இந்தப் பப் பயான ரிையகள் ஒேபாம் இக்கவில் ைல.
சாத்தான் ஒ காரணத்ற்காகத் தன ேராகத்ைத ேமற்ெகாண்
டான், ஆனா ம் இேபான்ற ஓர் எளிய உண்ைமைய ஜனங் களால்
ரிந் ெகாள் ள யவில் ைல. வானங் கைளம் , ையம் மற்
ம் சகலத்ைதம் ஷ்த்த ேதவன் எதற்காகச் சாத்தாைனம்
ஷ்த்தார்? ேதவன் சாத்தாைன கம் ெவக்றார், ேம ம்
சாத் த ான் அவைடய எரிம் ட, இப் பிம் அவர் ஏன்
சாத்தாைனச் ஷ்த்தார்? சாத்தாைனச் ஷ்ப் பதன் ¤லம் ,
அவர் ஓர் எரிையச் ஷ் க் கவில் ைலயா? ேதவன் உண்ைம
829

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

யில் ஓர்எரிையச் ஷ்க்கவில் ைல; மாறாக, அவர் ஒ ேதவ
தைனச் ஷ் த்த ார், பின் னர் அந் த ேதவதன் அவக் த்
ேராகைழத்தான். அவன நிைல கம் உயர்ந்தாக வளர்ந்
த, அதன் காரணமாகேவ அவன் ேதவக்த் ேராகைழக்க
விம் பினான். இ ஒ தற்ெசயல் நிகழ்  என்  ட ஒவர் ற
லாம் , ஆனால் இ ஒ தவிர்க் க யாத நிகழ் ம் ட. ஒ
ப் பிட் ட நிைலக் ர்ச
் யைடந்த பின் னம் ஒவன் எவ்
வா தவிர்க்க யாமல் மரிக்றாேனா, இம் அேபாலத்
தான் ; விஷயங் கள் இப் ேபா அந் த நிைலக் வளர்ந்  க்  ன்
றன. ல அபத்தமான ட் டாள் கள் , “சாத்தான் உம் எரி என் பதால் ,
நீ ர் ஏன் அைதச் ஷ்த்¥ர்? பிரதான தன் உமக் ேராக
ைழப் பான் என் உமக் த் ெதரியாதா? உம் மால் நித்  யத்  
ந்  நித்  யம் வைர பார்க் க யவில் ைலயா? பிரதான த
னின் இயல்  உமக் த் ெதரியாதா? அவன் உமக் த் ேராக
ைழப் பான் என் பைத நீ ர் ெதளிவாக அந்  ந் த தால் , நீ ர் ஏன்
அவைன ஒ பிரதான தனாக மாற்  னீ ர ்? அவன் உமக் க த்
ேராைழத்த  மட்  மல் லாமல் , தன் டன் பல ேதவதர்க
ைளம் வநடத் , மனிதலத்ைதச் ர்ெகட்  ப் ேபாக ைவக் க
மஷரின் உலகத்ற் வந்றங் னான். ஆனா ம் இன் வைர,
உம் மால் உம ஆறாயிரம் ஆண்கால நிர்வாகத் ட் டத்ைத 
ைமயாக்க யவில் ைல,” என்  றார்கள் . அந்த வார்தை
் த
கள் சரியானைவயா? நீ இவ் வாறாகச் ந்க்ம் ேபா, அவயமா
னைத விட அக க்கல் நீ உன் ைனேய க்க ைவத்க் ெகாள்
வல் ைலயா? இன் ம் லர், “சாத் த ான் இன் வைர மனித
லத்ைதச் ர்ெகட் ப் ேபாக ைவக்கவில் ைல என் றால் , ேதவன் இப்
ப மஷலத்ன் இரட்ப் ைபக் ெகாண் வந்க்க மாட் டார்.
எனேவ, ேதவனின் ஞானம் , சர்வ வல் லைமம் கண்ªக் த்
ெதரியாததாக இந்க்ம் ; அவைடய ஞானம் எங் ேக ெவளிப்
பட் க்ம் ? ஆகேவ, ேதவன் , பின் னர் தன சர்வவல் லைமைய
ெவளிப் பத் த ேவண் ம் என் பதற் க ாகச் சாத் த ாக் க ான ஒ
மனித இனத்ைத உவாக்  னார்— இல் ைலெயனில் , ேதவனின்
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ஞானத் ைத மஷன் எவ் வா கண் பிப் பான் ? மஷன் ,
ேதவைன எர்க் கவில் ைல அல் ல அவக் எராகக் கலகம்
ெசய் யவில் ைல என்றால் , அவைடய ெசயல் கள் ெவளிப் பவ
ேதைவயற்றதாக இந்க்ம் . ஷ்க்கப் பட் டைவ அைனத்
ம் அவைர வணங்  அவக் க் ழ் ப் பந் ந் த ால் , ேதவன்
ெசய் ய ேவண்ய எந்தக் ரிையம் இந்க்கா,” என் ன் ற
னர். இ ெமய் ைமக் அப் பாற்பட் ட , ஏெனன் றால் ேதவைனப்
பற்  இவான என் எேம இல் ைல, எனேவ அவரால்
அத்த த்ைத உவாக் க யா. தன் எரிையத் ேதாற் க ப் ப
தற்  ம் , தாம் பைடத் த மஷைர இரட் ப் பதற்  ம் , ேம ம் ,
ேதவைன ெவ க் ம் , அவக் த் ேராகஞ் ெசய்  ம் , அவைர
எர்க் ம் பிசாகைளம் சாத் த ாைனம் ேதாற் க ப் பதற்  ம்
மட் ேம அவர் தன ரிையகைள இப் ேபா ெவளிப் பத் 
றார். ஆயில் பிசாகம் , சாத்த ாம் ேதவனின் ஆக்க த்ன்
ழ் , அவக்ேக ெசாந்தமானைவயாக இந்தைவ. ேதவன் இந்தப்
பிசாகைள ேதாற்கக்க விம் றார், அவ் வா ெசய் ம் ேபா,
சகலத்ற்ம் தன் சர்வவல் லைமைய ெவளிப் பத் றார். ம
ஷலம் , யி ள் ள சகலம் இப் ேபா சாத்தானின் ஆக்
கத்ன் ழ் உள் ளன, ேம ம் ெபால் லாதவர்களின் ஆக்கத்ன்
ம் உள் ளன. ேதவன் தம் ரிையகைளச் சகலத்ற்ம் ெவளிப்
பத்த விம் றார், இதனால் ஜனங் கள் அவைர அந் ெகாள்
வார்க ள் , இதன் ¤லம் சாத் த ாைனத் ேதாற் க த்  , எரிகைள
ற் மாக ெவல் வார்கள் . இந்தக் ரிையயின் ைமயான
அவைடய ரிையகைள ெவளிப் பத்வதன் ¤லம் நிைறேவற்
றப் பற. அவைடய ஷ் ப் க் கள் அைனத்  ம் சாத்த ா
னின் ஆக்கத்ன் ழ் உள் ளன, எனேவ ேதவன் தம் ைடய சர்
வவல் லைமைய அவர்கக் ெவளிப் பத்த விம் றார், இதன்
¤லம் சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பார். சாத்தான் இல் ைல என்றால் ,
அவர் தன் ரிையகைள ெவளிப் பத்த த் ேதைவயில் ைல. சாத்
தானின் ன்  த் தல் இல் லாந்  ந் த ால் , ேதவன் மனித
லத்ைதச் ஷ் த்  அதைன ஏேதன் ேதாட் டத்  ல் வாழ வ
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நடத்யிப் பார். சாத்தானின் ேராகத்ற் ன் , ேதவன் தம்
ைடய எல் லாக் ரிையகைளம் ேதவதர்களிடேமா அல் ல
பிரதான தனிடேமா ஏன் ஒேபாம் ெவளிப் பத்தவில் ைல?
ஆரம் பத்ல் , எல் லா ேதவதர்கம் , பிரதான தம் ேதவைன
அந் ந் த ால் , அவக் க் ழ் ப் பந் ந் த ால் , ேதவன் அந் த
அர்த்தமற்ற ரிையகைளச் ெசய் க்க மாட் டார். சாத்தான் மற்
ம் பிசாகள் இப் பதனாேலேய, மஷம் ேதவைன எர்க்
றார்கள் , ேம ம் கலகத்தனமான மனநிைலயால் நிரப் பப் ப
றார்கள் . ஆகேவ ேதவன் தம் ைடய ரிையகைள ெவளிப் பத்த
விம் றார். அவர் சாத்தாடன் ேபார் ெசய் ய விம் வதால் ,
அவைனத் ேதாற்கக்க அவர் தன ெசாந்த அகாரத்ைதம் தன்
எல் லாக் ரிையகைளம் பயன்பத்த ேவண்ம் ; இவ் வாறாக,
அவர் மஷரிைடேய ெசய் ம் இரட் ப் பின் ரிைய அவர்கைள
அவர ஞானத்ைதம் சர்வவல் லைமையம் காண அமக்
ம் . இன்  ேதவன் ெசய்  வம் ரிைய அர்த் த ள் ளதாக
இக்ற, “நீ ர் ெசய் ம் ரிைய ரண்பாடானதாக இல் ைலயா?
இந் த க் ரிையயின் ெதாடர்ச 
் யான உமக் ச் க் கைல ஏற் ப
த் ம் ஒ விஷயமல் லவா? நீ ர் சாத்தாைன ஷ்த்¥ர், பின்
னர் உமக்த் ேராகஞ் ெசய் யம் , எர்க்கம் அவைன அம
த் ¥ ர். நீ ர் மஷைரச் ஷ் த்  , பின்னர் அவர்கைளச் சாத்
தானிடம் ஒப் பைடத்¥ர், ஆதாைமம் ஏவாைளம் ேசாக்க அ
மத்¥ர். இவற்ைறெயல் லாம் நீ ர் ேவண்ெமன் ேற ெசய்ததால் , நீ ர்
ஏன் இன்ம் மனிதலத்ைத ெவக்³ர்? நீ ர் ஏன் சாத்தாைன
ெவக்³ர்? இைவ அைனத் ம் உம் ெசாந்தச் ஷ்ப் க்கள்
இல் ைலயா? நீ ர் ெவக் மளவிற்  என்ன இக் ற?” என் 
ஒ ல அபத்தமான ஜனங் கள் ெசால் ம் விஷயங் கக் ஒ
ேபாம் ேதவனின் ரிைய ஒப் பாகா. அவர்கள் ேதவைன ேநக்க
விம் றார்கள் , ஆனால் இதயத்ன் ஆழத்ல் , அவர்கள் ேதவ
ைனப் பற்  ைற றார்க ள் . என்ன ஒ ரண் பா!—நீ
உண்ைமையப் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல, உனக் இயற் ைகக்
அப் பாற் பட் ட பல எண்ணங் கள் உள் ளன, ேம ம் ேதவன் தவ
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ெசய் ததாகம் ட நீ றாய் —நீ எவ் வள அபத்தமானவன் !
நீ தான் சத்  யத்ைதத் தவறாகக் ைகயாறாய் ; ேதவன் தவ
ெசய் க் றார் என் ப விஷயம் அல் ல! லர் ¡ண்ம் ¡ண்
ம் , “நீ ர்த ான் சாத் த ாைனச் ஷ் த் ¥ ர், நீ ர்த ான் சாத் த ாைன
மஷரிைடேய அப் பி, அவர்கைள இவனிடம் ஒப் பைடத்¥ர்.
மஷர், சாத்தானிய மனநிைலையப் ெபற்றம் , நீ ர் அவர்கைள
மன்னிக் க வில் ைல; மாறாக, நீ ர் அவர்க ைள ஒ ப் பிட் ட
அளவிற்  ெவ த் ¥ ர். தல் நீ ர் அவர்கைள ஒ ப் பிட் ட
அளவிற் ேநத்¥ர், ஆனால் இப் ேபா நீ ர் அவர்கைள ெவக்
³ர். நீ ர்தான் மனிதலத்ைத ெவத்¥ர், ஆனா ம் மனிதலத்ைத
ேநத் த வம் நீ ேர. இங் ேக என் ன தான் நடக்  ற? இ ஒ
ரண்பா அல் லவா?” என் கார் றார்கள் . நீ அைத எப்
பப் பார்த்த ா ம் , பரேலாகத்ல் இதான் நடந் த ; பிரதான
தன், ேதவ க் த் ேராகைழத் த விதம் , மனிதலம் ர்
ெகட் ப் ேபானம் இப் பத்தான் , ேம ம் மஷர் இன் வைர
இப் பத்தான் இந் வறார்கள் . நீ ங் கள் அைத எப் பப் பட் ட
விதத்ல் ெசால் ல நிைனத்தா ம் , அதான் க் கைத. எவ் வா
றாயிம் , ேதவன் இன் ெசய்  வம் இந்தக் ரிையயின் 
ேநாக் கம் உங் கைள இரட்  ப் பதற் க ாகம் , சாத்த ாைன ேதாற்
கப் பதற்காகம் தான் என் பைத நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்
ம் .
ேதவதர்கள் ப் பாகத் பலவீனமானவர்களாகம் , ேபம்
றனற்றவர்களாகம் இந்ததால் , அவர்கக் அகாரம் வழங்
கப் பட் டடன் அவர்கள் ர்பித்தவர்களாக மானார்கள் . இ
ப் பாக பிரதான தனின் விஷயத்  ல் உண்ைமயாக இந்
த, அவன நிைல ேவ எந்த ேதவதைர விடம் ேமலான
ஒன்றாக இந்த . ேதவதர்களிைடேய ஒ ராஜாவாக, அவன்
லட் சக்கணக்கானவர்கைள வநடத்னான், ேயேகாவாவின் ழ் ,
அவன அகாரம் மற்ற ேதவதர்கள் எவைரம் விட அகமாக
இந்த . அவன் அைனத்ைதம் ெசய் ய விம் பினான் , ேம ம்
உலைகக் கட் ப் பத்த ேதவதர்கைள மஷரிைடேய வந
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டத்ச் ெசன்றான். ேதவன் , தாம் தான் பிரபஞ் சத்ன் ெபாப் பா
ளர் என் னார்; ஆனால் பிரதான தேனா, தாேன பிரபஞ்
சத்ன் ெபாப் பாளர் என் னான் —அதன் பின் னர், பிரதான
தன் ேதவக்த் ேராகைழத்தான் . ேதவன் பரேலாகத்ல்
ேவெறா உலைகப் பைடத்ந்தார், பிரதான தன் இந்த உல
கத்ைதக் கட்  ப் பத் தம் , சாக்ேகவான சாம் ராஜ் யத்  ற் 
இறங் கம் விம் பினான். அவ் வா ெசய் ய ேதவன் அமப்
பாரா? இவ் வா, அவர் பிரதான தைனத் தாக்  , அவைனக்
காற்ன் நேவ வீனார். அவன் மஷைரச் ர்ெகட் ப் ேபாக
ைவத்தந் , ேதவன் அவர்கைள இரட் ப் பதற்காகப் பிரதான
தடன் ேபார் ெதாத்க்றார்; அவர் இந்த ஆறாயிரம் ஆண்
கைள அவன ேதால் விக்ப் பயன்பத் வந்க்றார். சர்வ
வல் லைமள் ள ேதவைனப் பற்ய உங் கள் கத்தாக்கம் ேதவன்
தற் ேபா ெசய்  வம் ரிையக் ப் ெபாந் த ா; இ ற் 
ம் நைடைறக் மாறான, இ கம் தவறானம் ட!
உண்ைமயில் , பிரதான தனின் ேராகத்ற்ப் பிறதான் ேதவன்
அவைனத் தன எரி என்  அவித்தார். அவன ேராகத்ன்
காரணமாகேவ, பிரதான தன் சாக்ேகவான சாம் ராஜ் யத்ற்
வந்றங் யம் மனிதலத்ைத கத்தனமாக த்தான் , ேம ம்
இந்தக் காரணத்னால் தான் மனிதலம் இந்த நிைலக் வளர்ச ்
யைடந் ள் ள. அ நடந்தபின் , ேதவன் சாத்தானிடம் சபதம்
ெசய் தார், “நான் உன் ைனத் ேதாற்கத் , நான் ஷ்த்த சகல
மஷக்ம் இரட் ப் ைபக் ெகாண்வேவன் .” தல் ஒப்
க் ெகாள் ளாத சாத்த ான் , “உண்ைமயில் உம் மால் என் ைன அப்
பெயன்ன ெசய் விட ம் ? உம் மால் உண்ைமயிேலேய என்
ைனத் தாக், காற்ன் நேவ வீடக் ேமா? உம் மால் என் ைன
உண்ைமயிேலேய ேதாற்கக்க மா?” என் பலளித்தான் .
ேதவன் அவைன வீழ்த
் காற்ன் நேவ வீய பிற, அவர் அந்
தப் பிரதான தன் ¡ ேம ம் கவனம் ெச த்தவில் ைல, பின்
னர் சாத்தானின் ெதாடர்ச
் யான இைட» கக் மத்யி ம்
மனிதலத்ைத இரட் க்கம் , தன ெசாந்த ரிையையச் ெசய்
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யம் ெதாடங் னார். சாத்த ானால் சகலத்ைதம் ெசய் ய ந்
த, ஆனால் ேதவன் ன்  அவக்க் ெகாத்த வல் லைமக்
த்த ான் அவன் நன்  ற ேவண்ம் ; அவன் அவற் ைறக் காற்
ன் நேவ எத்ச் ெசன் , இன்வைர அவற்ைற ைவத்க்
றான். பிரதான தைனக் காற்ன் நேவ அத்த் ரத்விம்
ேபா, ேதவன் அவன அகாரத்ைதத் ம் பப் ெபறவில் ைல,
எனேவ சாத்தான் ெதாடர்ந்  மனிதலத்ைதச் ர்ெகட் ப் ேபாக
ைவத்தான். ேதவன் , மறம் , மனிதலத்ைத இரட்க்கத் ெதாடங்
னார். மனிதலம் ஷ் க்க ப் பட் ட ம் , அதைனச் ர்ெகக்
கத் வங் யிந் த ான் . பரேலாகத்  ல் இந் த ேபா ேதவன்
தம் ைடய ரிையகைள ெவளிப் பத்தவில் ைல; இப் பிம் ,
ைய ஷ் ப் பதற்  ன் , அவர் பரேலாகத்  ல் ஷ்
த் த உலல் உள் ள ஜனங் கைள அவைடய ரிையகைளக்
காண அமத்தார், இதன் ¤லம் அந்த ஜனங் கைளப் பரேலாகத்
ற் ேமேல வநடத்றார். அவர் அவர்கக் ஞானத்ைதம்
த்சாத்தனத்ைதம் ெகாத்தார், அந்த ஜனங் கைள அந்த உல
ல் விக் க வநடத்  னார். இயற் ைகயாகேவ, நீ ங் கள் யாம்
இதைன இதற் ன்  ேகள் விப் பட் க்க மாட் §ர்கள் . பின் னர்,
ேதவன் மஷைரச் ஷ் த் த பிற, பிரதான தன் அவர்க
ைளச் ரக்கத் ெதாடங் னான் ; யில் , மனிதலம் அைனத்
ம் ெபங் ழப் பத்ல் ஆழ் ந்த . அப் ேபாதான் ேதவன் சாத்
தாக் எரான ேபாைரத் ெதாடங் னார், இந்த ேநரத்ல் தான்
மஷர் அவைடய ரிையகைளக் காணத் ெதாடங் னர். ஆரம்
பத்ல் , இேபான்ற ரிையகள் மனிதலத்டம் இந் மைறக்
கப் பட் டன. சாத்தான் காற்ன் நேவ அத்  ெநாக்கப் பட் ட
பிற, அவன் தன் ெசாந் த காரியங் கைளச் ெசய் த ான் , ேதவன்
ெதாடர்ந்  தன ெசாந் த ச் ரிையகைளச் ெசய் ய த் ெதாடங் 
னார். கைட நாட் கள் வைர சாத் த ாக் எராக ெதாடர்ந் 
ேபாைர நடத் றார். இப் ேபா சாத்தான் அக்கப் பட ேவண்
ய ேநரம் . ஆரம் பத்ல் , ேதவன் அவக் அகாரம் ெகாத்
தார், பின்னர் அவர் அவைன காற் ன் நப் பக் அத் 
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விரட் னார், ஆனா ம் அவன் எர்த்க் ெகாண்ேடயிக்றான் .
அதன் பிற, அவன் யில் மனிதலத்ைதச் ரத்தான் , ஆனால்
ேதவேன மனிதலத்ைத நிர்வத் வந்தார். ேதவன் , சாத்தாைனத்
ேதாற்கக்க மஷ நிர்வத்தைலப் பயன் பத் றார். ஜனங் க
ைளச் ரப் பதன் ¤லம் , சாத்தான் அவர்களின் தைலவிைய
ெநக்  , ேதவனின் ரிையையச் ர்ைலக்  றான் . மறம் ,
மனிதலத்ைத இரட்  ப் பேத ேதவனின் ரிையயாக இக் 
ற. ேதவன் ெசய் ம் ரிையயின் எந்தக் கட் டம் மனிதலத்ைத
இரட் ப் பதற்காக இல் ைல? எந்த நடவக்ைக ஜனங் கைளத் ய்
ைமப் பத் வதற்ம் , அவர்கள் நீ டன் நடந் ெகாள் வதற்ம் ,
ேநக் க க்  யவர்க ளின் உவத் ைத ெவளிப் பத்  வதற்  ம்
இல் ைல? இப் பிம் , சாத்தான் இைதச் ெசய் வல் ைல. அவன்
மனிதலத்ைதச் ரக்  றான் ; அவன் ெதாடர்ந்  பிரபஞ் சம்
வம் மனிதலத்ைதச் ரக் ம் ரிையைய ேமற் ெகாள்
றான். நிச்சயமாக, ேதவன் சாத்தானிடம் கவனம் ெச த்தாமல்
தன ெசாந்தக் ரிையையச் ெசய் றார். சாத்தாக் எவ் வள
அகாரம் இந்தா ம் , அந்த அகாரம் ேதவனால் வழங் கப் பட்
டேத; ேதவன் அவைடய எல் லா அகாரத்ைதம் ெமாத்த மா
கக் ெகாக் க வில் ைல, எனேவ சாத் த ான் என் ன ெசய் தா ம் ,
அவனால் ஒேபாம் ேதவைன ஞ் ச யா, எப் ேபாம்
ேதவனின் பியில் தான் இக்கம் . ேதவன் பரேலாகத்ல்
இந் தேபா அவைடய எந் த க் ரிையகைளம் ெவளிப் ப
த்தவில் ைல. அவர் ெவமேன சாத்தாக் அகாரத்ன் ஒ
ய பையக் ெகாத்  , மற் ற ேதவ தர்க ள் ¡ கட் ப்
பாட் ைடக் ெகாண்வர அவர் அமத்தார். ஆைகயால் , சாத்
தான் என் ன ெசய்தா ம் , அவனால் ேதவனின் அகாரத்ைத ஞ் ச
யா, ஏெனன்றால் ேதவன் தல் வழங் ய அகாரம் கக்
ைறவானதான் . ேதவன் ரிைய ெசய்ைகயில் , சாத்தான் இைட
»  ெசய்  றான் . கைட நாட் களில் , அவன இைட» கள்
வைடம் ; அேதேபால் , ேதவனின் ரிையம் வைடம் ,
ேம ம் ேதவன் பரிரணப் பத் த விம் ம் மஷர், பரிர
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ணப் பத்த ப் பவர். ேதவன் , ஜனங் கைள ேநர்ம ைறயாக வந
டத்றார்; அவர வாழ் கை
் க வத்தண்ணீரே
் பான் ற, அளவிட
யாத மற்  ம் எல் ைலயற் ற . சாத் த ான் மஷைன ஒ
ப் பிட் ட அளவிற்  ரத்  விட் டான் ; வில் , வத் தண்
ணீர ் மஷைனப் பரிரணப் பத் ம் , சாத்தானால் தைலயிட் 
அவன ரிையையச் ெசய் ய இயலா. இதன்¤லம் , ேதவனால்
இந் த ஜனங் கைள ைமயாகத் ம் பப் ெபற ம் . இப்
ேபா ட, சாத்தான் இைத ஏற்க மக்றான் ; அவன் ெதாடர்ந்
ேதவ க் எராகத் தன் ைனத் ண்றான் , ஆனால் அவர்
அைதக் கவனிப் பேத இல் ைல. “சாத் த ானின் அந் த காரப் பைட
கள் அைனத்ைதம் , சகல அந்தகாரச் ெசல் வாக்கைளம் நான்
ெவற் ெகாள் ேவன்,” என்  ேதவன் ள் ளார். இ இப் ேபா
மாம் சத்ல் ெசய்யப் பட ேவண்ய ரிைய, ேம ம் இேவ ேதவன்
மாம் சமாக மாவைதம் க்யமாக்ற: அதாவ, கைட
நாட் களில் சாத்த ாைனத் ேதாற் க க் ம் ரிையயின் கட் டத்ைத
நிைற ெசய் வதற் ம் , சாத்தாக்ச் ெசாந்தமான அைனத்ைத
ம் ைடத்ெதவதற்  ம் இந் த க் ரிைய ெசயல் பத்த ப் பம் .
உண்ைமயில் , சாத்தான் ஏற்கனேவ நீ ண்ட காலத்ற்  ன் ேப
ேதால் வியைடந்  விட் டான். வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன்
ேதசம் வம் விேசஷம் பரவத் ெதாடங் யேபா—அதாவ,
ேதவனின் மஷ அவதரிப்  அவைடய ரிையையத் ெதாடங்
யம் , இந்தக் ரிைய ெசயல் பாட் ற் வந்த —சாத்தான் ற்
 மாகத் ேதாற்கக்கப் பட் டான் , ஏெனன் றால் மஷ அவதரிப்
பின் ேநாக் க ம் சாத் த ாைன ெவல் வேத ஆம் . ேதவன் ¡ண்ம்
மாம் சமா, எந்தச் சக்யா ம் தத்  நித்த யாத தன் ரி
ையையத் வங் விட் டார் என்பைதச் சாத்தான் கண்டடேனேய,
இந்தக் ரிையையக் கண் அவன் ைகத்ப் ேபானான் , ேம ம்
எந் த க் ம் கைளம் ெசய் யத் ணியவில் ைல. தல் சாத்
தான் , தாம் ஏராளமான ஞானத் ைதக் ெகாண் ப் பதாக
நிைனத், ேதவனின் ரிையக் இைட»  விைளவித்தான் ; எவ்
வாறாயிம் , ேதவன் ¡ண்ம் மாம் சமாக மாவார் என்  அவன்
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எர்பார்கக
் வில் ைல, அல் ல அவைடய ரிையயில் , மஷைர
ெவன் சாத்தாைனத் ேதாற்கக்க ேதவன் சாத்தானின் கலகத்த
னத்ைத மனிதலத்ற்கான ெவளிப் பாடாகம் நியாயத்¥ர்ப்பா
கம் பயன்பத்வார் என்  அவன் எர்பார்கக
் வில் ைல. ேதவன்
சாத்தாைன விட த்சா, அவைடய ரிையகள் அைத விட
த்சாத்தனமானைவ. ஆைகயால் , நான் ன்  ய ேபால் ,
“நான் ெசய் ம் ரிைய சாத்தானின் தந்ரங் கக்ப் பிரத்த
ரமாக ேமற்ெகாள் ளப் பற; இயில் , நான் என் சர்வவல் ல
ைமையம் , சாத்தானின் வல் லைமயற்ற தன் ைமையம் ெவளிப்
பத்  ேவன் .” ேதவன் தன ரிையைய ன் னணியில் ேமற்
ெகாள் வார், அேத ேநரத்ல் சாத்தான் பின் னால் ேமற்ெகாள் வான் ,
இ யில் , அவன் அக் க ப் பவான் —தன் ைன எ அத் த 
என்  ட அவக்த் ெதரியா! அத் ெநாக்கப் பட் ட பின்
னேர அவன் உண்ைமைய உணவான், அதற்ள் அவன் ஏற்கனேவ
அக்னிக்கடல் எரிக்கப் பட் ப் பான். இப் ேபா அவன் 
ைமயாகச் சமாதானமைடந்ப் பான் இல் ைலயா? ஏெனன் றால் ,
சாத்தாக்க் ரிைய ெசய் வதற்கான ட் டங் கள் எம் இக்
கா!
இந்தப் பப் பயான, ெமய் யான ரிையேய ெபம் பா ம்
ேதவனின் இதயத்ைத மனிதலத்ற்கான யரத் டன் எைட
ேபாற, எனேவ சாத்தாடனான அவர ேபார் ஆறாயிரம்
ஆண்களாக நீ த் வற, ேம ம் ேதவன் , “நான் ¡ண்ம்
ஒேபாம் மனிதலத்ைத உவாக்கம் மாட்ேடன் , ¡ண்ம்
ேதவ தர்க க்  அகாரம் ெகாக் க ம் மாட் ேடன் ,” என் 
யிக்றார். அப் ேபாந் , ேதவதர்கள் யில் ரிைய
ெசய்ய வந்தேபா, அவர்கள் ல ரிையகைளச் ெசய்ய ேதவைன
ெவமேன பின்ெதாடர்ந் த ார்கள் ; அவர் ¡ண்ம் அவர்கக்
எந்த அகாரத்ைதம் வழங் கவில் ைல. இஸ்ரேவலர் கண்ட ேதவ
தர்கள் தங் கள் ரிையகைள எவ் வா ெசயல் பத்னார்கள் ?
ேதவதர்கள் தங் கைள ெசாப் பனங் களில் ெவளிப் பத் ேயேகா
வாவின் வார்தை
் தகைள எத்  ைரத் தனர்.  ைவயில் அைற
838

இன்ைறய நாள் வைர மனிதலம் வம் எவ் வா வளர்ச
் யைடந் 
வந்க்ற என்பைத நீ அந்  ெகாள் ள ேவண்ம்

யப் பட் ட ¤ன் நாட் கக் ப் பிற இேய உயிர்தெ
் தப் பப்
பட் டேபா, பாறாங் கல் ைலப் பக்கவாட் ல் தள் ளியவர்கள் ேதவ
தர்கள் தான்; ேதவனின் ஆவி இந்தக் ரிையையத் தனிப் பட் ட
ைறயில் ெசய் யவில் ைல. ேதவதர்கள் இந்த மாரியான ரி
ையகைள மட்  ேம ெசய் த ார்கள் ; அவர்கள் ைணப் பாத்  ரங்
களாக இந் த ார்க ள் , ஆனால் அவர்க ளிடம் எந் த அகாரம்
இக்கவில் ைல, ஏெனன்றால் ேதவன் ¡ண்ம் அவர்கக் எந்த
அகாரத்ைதம் வழங் யிக் கவில் ைல.  ேநரம் ரிைய
ெசய்த பிற, ேதவன் யில் பயன்பத்ய ஜனங் கள் , ேதவனின்
நிைலைய ஏற்க்ெகாண், “நான் பிரபஞ் சத்ைத ஞ் ச விம் 
ேறன் ! நான் ¤ன் றாம் வானத்ல் நிற் க விம் ேறன் ! இைற
யாண்ைம அகாரத்  ற் க ான ஆட்  ைய நாங் கள் ைவத்  க் க
விம் ேறாம் !” என்றனர். பல நாட் கள் ரிைய ெசய் த பிற
அவர்கள் அகங் காரம் ெகாள் வர்; யில் இைறயாண்ைம அகா
ரம் ைவத்க்கம் , ேவெறா ேதசத்ைத ஸ்தாபிக்கம் , சகலத்
ைதம் தங் கள் பாதத்ன் ழ் ைவத்க்கம் , ¤ன் றாம் வானத்
ல் நிற் க ம் அவர்க ள் விம் பினர். நீ ெவ மேன ேதவனால்
பயன் பத்தப் பட் ட ஒ மஷன் என்ப உனக்த் ெதரியாதா?
¤ன் றாம் வானத் ற்  உன்னால் எப் ப ஏற ம் ? ேதவன்
அைமயாகம் , க்ரடாம ம் ரிைய ெசய் ய க் வ
றார், பின்னர் யாவமயாமல் தன ரிையைய த்த பிற
ெவளிேயறார். மஷைரப் ேபால அவர் ஒேபாம் க்
ரவல் ைல, மாறாக அவைடய ரிையையச் ெசய் வ ல்
நைடைறக்ரியவராக இக்றார். அவர் ஒேபாம் ஒ ச்
சைபக்ள் ·ைழந் , “நான் உங் கள் அைனவைரம் ைடத் ப்
ேபாேவன் ! நான் உங் கைள சபித்  , ட்  ப் ேபன் !” என்  க்
ரவல் ைல. அவர் ெவமேன தன ெசாந்தக் ரிையையத்
ெதாடர்ந்  ெசய் றார், அதைன த்த ம் அவர் ெவளிேய
றார். ேநாற் றவர்கைளக் ணப் பத் ம் , பிசாகைள விரட் ய
க் ம் , பிரசங் கத்  ல் மற் ற வர்கக் ெசாற் ெபா ஆற்  ம் ,
நீ ண்ட மற் ம் ஆடம் பரமான உைரகைளக் ெகாக்ம் , மற் ம்
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நம் பத்தகாத விஷயங் கைளப் பற் விவாக்ம் அந்த மதப் ேபாத
கர்கள் அைனவேம அகங் காரமானவர்கள் ! அவர்கள் பிரதான
தனின் சந்தயினர்!
இன்ைறய நாளி ம் தன ஆறாயிரம் ஆண் காலக் ரி
ையகைளச் ெசயல் பத்க் ெகாண்க்ம் ேதவன் , தம் ைடய
பல ரிையகைள ஏற்கனேவ ெவளிப் பத்யிக்றார், இதன்
தன்ைம ேநாக்கம் சாத்தாைனத் ேதாற்கத் மஷலம் 
ைமக்மான இரட் ப் ைபக் ெகாண்வவதாம் . பரேலாகத்ல்
உள் ள அைனத்ைதம் , யி ள் ள சகலத்ைதம் , சத்  ரங் க
க்ள் உள் ள அைனத்ைதம் , மற்  ம் யில் ேதவ ைடய
ஷ்ப் பின் ஒவ் ெவா கைடப் ெபாைளம் அவைடய
சர்வவல் லைமையக் காணம் , அவைடய எல் லா ரிையகக்
ம் சாட் யாகம் இக்க அமக்க இந்த வாய் ப்ைபப் பயன்
பத்  றார். சாத் த ாைன அவர் ேதாற் க த் த தன் ¤லம் அவர்
ெசய் த எல் லாக் ரிையகைளம் மஷக் ெவளிப் பத் த
ம் , அவர்கள் அவைரப் கழ் ந்  ேபசம் , மற் ம் சாத்தாைனத்
ேதாற்கத்தல் அவைடய ஞானத்ைத உயர்தத
் ம் இந்த வாய் ப்
ைபக் ைகக்ெகாள் றார். யி ம் , பரேலாகத் ம் , சத்ரங்
களி ம் உள் ள சகலம் ேதவைன மைமப் பத்ன் றன, அவ
ைடய சர்வ வல் லைமையப் கழ் ன் றன, அவைடய ஒவ்
ெவா ரிையையம் கழ் ன் றன, அவைடய பரித்த நாமத்
ைதக் க்ரன் றன. அவர் சாத்த ாைனத் ேதாற்கத்ததற் 
இேவ சான்; அவர் சாத்தாைன ெவன்றதற்  இேவ சான் .
க க்யமாக, அவர் மஷலத்ைத இரட் த்ததற்ம் இேவ
சான். ேதவனின் ஷ் ப் க்கள் சகலம் அவக் மைம
ையக் ெகாண்வன்றன, அவைடய எரிையத் ேதாற்கத்
ெவற்கரமாகத் ம் பியதற்காக அவைரப் கழ் ன்றன, ேம ம்
அவைர ெவற்கரமான ராஜா என்ம் கழ் ன் றன. அவைடய
ேநாக்கம் சாத்தாைன ேதாற்கப் ப  மட் மாக இக்கவில் ைல,
அதனால் தான் அவைடய ரிைய ஆறாயிரம் ஆண்களாகத்
ெதாடர்ற. மனிதலத்ைத இரட் க்க அவர் சாத்தானின் ேதால்
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விையப் பயன் பத்  றார்; அவர் சாத் த ானின் ேதால் விையப்
பயன்பத் அவைடய எல் லாக் ரிையகைளம் அவைடய
எல் லா மைமையம் ெவளிப் பத் றார். அவர் மைமையப்
ெபவார், ேதவதர்கள் அைனவம் அவைடய எல் லா ம
ைமையம் காண்பார்கள் . பரேலாகத் ள் ள தர்கம் , யி
ள் ள மஷம் , யில் ஷ்க்கப் பட் ட அைனத்ம் ஷ்
கரின் மைமையக் காண்பார்கள் . அவர் ெசய் ம் ரிைய இ.
வானத் ம் யி ம் அவர் ஷ்த்தைவ அைனத் ம் அவ
ைடய மைமக் சாட் யாக இக்ம் , ேம ம் சாத்தாைன ற்
 மாக ேதாற்கத்தபின் அவர் ெவற்கரமாகத் ம் பி வவார்,
ேம ம் மனிதலம் அவைரப் கழ் ந் ப் ேபச அமப் பார், இத
னால் அவைடய ரிையயில் இரட் ைட ெவற்ையப் ெபவார்.
இயில் , மனிதலம் வம் அவரால் ெஜயங் ெகாள் ளப் ப
ம் , அவைர எர்த்  நிற் ம் அல் ல கலகம் ெசய் ம் எவைர
ம் அவர் அப் பார்; ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , சாத்
தாக்ச் ெசாந்தமான அைனவைரம் அவர் அப் பார். நீ தற்
ேபா ேதவனின் பல ரிையகக்ச் சாட் யாக இக்றாய் ,
ஆனா ம் நீ எர்க்றாய் , கலகக்காரனாக இக்றாய் , ழ் ப் ப
யம் மக்றாய் ; நீ பல விஷயங் கைள உனக்ள் ைவத்க்
றாய் , ேம ம் நீ விம் பியைதச் ெசய் றாய் . நீ உன் ெசாந் த
ஆைசகைளம் விப் பங் கைளம் பின் பற் றாய் ; இைவ
அைனத் ம் கலகத்தன் ைமையம் , எர்ப்ைபம் ெகாண்டைவ.
மாம் சத்  க்க ாகம் , ஒவரின் ஆைசகக்க ாகம் , அேதேபால்
ஒவரின் ெசாந்த விப் பங் கக்காகம் , உலகம் மற்ம் சாத்தா
க்காகம் ேதவன் ¡ள் ள எந்த விவாசம் இவானேத; அ
இயற்ைகயாகேவ எர்ப்த்தன் ைமம் , கலகத்தன் ைமம் ெகாண்
ட. இப் ேபாெதல் லாம் , எல் லா விதமான விவாசங் கம் உள்
ளன: லர் ேபர காரணமாக தஞ் சமைடய விைழறார்கள் ,
மற்றவர்கள் ஆர்வாதங் கைளப் ெபற ற்பறார்கள் ; லர் மைற
ெபாட் கைளப் ரிந்  ெகாள் ள விம் றார்கள் , மற் ற வர்கள்
பணத்ைத நாறார்கள் . இைவ அைனத் ம் எர்ப்பின் வவங்
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கள் , ேம ம் இைவ அைனத்  ம் இைறப ெகாண்டைவ! ஒ
வர் எர்க்றார் அல் ல கலகம் ெசய்றார் என்  ெசால் வ. இ
ேபான் ற நடத்ைதகைளக் க் க வில் ைலயா? இந் த நாட் க ளில்
பலர் ªªக்றார்கள் , ைற ெசால் றார்கள் , அல் ல நியா
யத்¥ர்ப்பளிக்றார்கள் . அைவ அைனத் ம் ெபால் லாதவர்களால்
ெசய் ய ப் பபைவ; அைவ மஷனின் எர்ப்  மற்  ம் கலகத்
ன் எத்க்காட் கள் . அத்தைகயவர்கள் சாத்தானால் ஆட்ெகாள்
ளப் பட் , ஆக் ரக்க ப் பட் ள் ளனர். ேதவன் யாைரெயல் லாம்
ெபறாேரா, அவர்கெளல் லாம் அவக் ைமயாகக் ழ் ப்
பந் த வர்க ள் ஆவர்; அவர்க ள் சாத் த ானால் ர்ெகட் ப் ேபான
வர்கள் , ஆனால் ேதவனின் தற்ேபாைதயக் ரிையயால் இரட் க்
கப் பட்  ெஜயங் ெகாண்டவர்கள் , இன் னல் கைளச் சத்தவர்கள் ,
இயில் , ேதவனால் ற்  மாகப் ெபற் க் ெகாண்டவர்கள் ,
சாத்தானின் ஆக்கத்ன் ழ் இனிம் வாழாதவர்கள் , அநீ யி
ந்  விபட் க் ெகாண்டவர்கள் , பரித்த தன்ைமடன் வாழத்
தயாராக இப் பவர்கள் —அத்தைகயவர்கள் பரித்தமானவர்கள் ;
அவர்கள் உண்ைமயில் பரித்தவான் கள் . உன் தற்ேபாைதய நட
வக்ைககள் ேதவனின் ேதைவகளின் ஒ படன் ட ெபாந்
தவில் ைல என்றால் , நீ அகற்றப் பவாய் . இ மக்க யாத.
சகலம் , தற்ேபா என் ன நடக்ற என்பைதப் ெபாத்த ; நீ
ன்னேர ன்க்கப் பட்  ேதர்நெ
் தக்கப் பட் ந்தா ம் , இன்
ம் உன் ெசயல் கள் உன் ைவத் ¥ர்மானிக்ம் . உன் னால் இப்
ேபா சரியாகச் ெசயல் பட யாவிட் டால் , நீ அகற்றப் பவாய் .
உன் னால் இப் ேபா ெசயல் பட யாவிட் டால் , பின் னர் எப்
ேபா ெசயல் பவாய்? இேபான்ற ஒ ெபரிய அற்தம் உனக்
ன் ேதான் யிக்  ற, ஆனா ம் நீ இன் ம் விவாக் க
வில் ைல. அப் பயானால் , அவர் தன ரிையைய த்விட் ,
இனிேமல் அத்தைகய ரிையகைளச் ெசய் யமாட் டார் என் க்
ம் ேபா எப் ப நீ அவைர விவாப் பாய் ? அச்சமயத்ல் நீ
அவைரப் பின் பற் வ ேம ம் சாத்யமற்றதாவிம் ! பிற்கா
லத்ல் , ேதவன் , உன் அªைற, ேதவனின் ரிையையப் பற்
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ய உன் அ, மற் ம் நீ பாவம் க்கவனா அல் ல நீ ள் ள
வனா என்பைதத் ¥ர்மானிக்ம் உன் அபவம் , அல் ல நீ ர
ணப் பத்தப் பட் இக்றாயா அல் ல அகற்றப் பட் க்றாயா
என்பனவற்ல் உன் ைனச் சார்ந்ப் பார். நீ இப் ேபா ெதளிவா
கக் காண ேவண்ம் . பரித் த ஆவியானவர் இவ் வா ரிைய
ெசய் றார்: இன் உன் நடத்ைதக் ஏற் ப அவர் உன் ைவத்
¥ர்மானிக்றார். இன் ைறய வார்தை
் தகைளப் ேபவ யார்? இன்
ைறய ரிையையச் ெசய் வ  யார்? இன்  நீ அகற் ற ப் பவாய்
என் ¥ர்மானிப் ப  யார்? உன் ைனப் பரிரணப் பத்த 
ெசய் வ  யார்? இவற் ைறெயல் லாம் நாேனதான் ேமற் ெகாள் 
ேறன், இல் ைலயா? இந்த வார்தை
் தகைளப் ேபபவர் நாேன; அத்
தைகய ரிையகைளச் ெசய் வ ம் நான்தான் . ஜனங் கைளச் சபித்
தல் , ட் த் த ல் மற்  ம் நியாயத் ¥ ர்ப் பளித் த ல் ஆய சகலம்
என ரிையயின் பகள் தான். வில் , உன் ைன அகற்  ம்
ைவ எப் ப ம் நானாகேவ இப் ேபன் . இந்தக் ரிையகள்
அைனத் ம் என ேவைலதான் ! உன் ைன ைமயாக்வம்
என ேவைலதான் , ேம ம் உன்ைன ஆர்வ ாதங் கைள அப
விக்க அமப் ப ம் என ேவைலதான் . இெதல் லாம் நான் ெசய்
ம் ரிையகள் . உன  ேயேகாவாவால் ன்னேர ன் 
க்கப் படவில் ைல; அ இன்ைறய ேதவனால் ¥ர்மானிக்கப் ப
ற. அ இப் ேபா ¥ர்மானிக்கப் பற; உலகம் ஷ்க்
கப் பவதற்  ன்ேப அ ¥ர்மானிக்கப் படவில் ைல. ல அபத்
தமான ஜனங் கள் , “ஒேவைள உம கண்களில் ஏேதா தவ 
இக்கலாம் , நீ ர் காண ேவண்ய விதத்ல் நீ ர் என் ைனக் காண்
பல் ைல. இயில் , ஆவியானவர் ெவளிப் பத்வைத நீ ர் காண்
பீர!் ” என்  றார்கள் . இேய தல் »தாைஸ தன ட
னாகத் ேதர்நெ
் தத்தார். ஜனங் கள் : “அவைரக் காட் க் ெகாக்ம்
டைன அவர் எவ் வா ேதர்நெ
் தக்கலாம் ?” என் ேகட்றார்கள் .
தல் , »தாஸுக் இேயைவக் காட் க் ெகாக்ம் எண்ணம்
இல் ைல; இ பின்னர்த ான் நடந் த . அந் த ேநரத்ல் , இேய
»தாைஸ கம் சாதகமாகத்த ான் பார்த்த ார்; அவர் அந் த ம
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ஷைனப் பின்பற்றச் ெசய் தார், ேம ம் அவர்கைடய நி விஷ
யங் கள் ெதாடர்ப ானப் ெபாப் ைப அவ க்  க் ெகாத் த ார்.
»தாஸ் பணத்ைதத் தவறாகக் ைகயாவான் என்  இேய அந்
ந் த ால் , அவர் ஒேபாம் அவக் அத்தைகய விஷயங் க
க் ப் ெபாப் ேபற் க விட் க் க மாட் டார். இந் த மஷன்
வக்ரமானவன், வஞ் சகள் ளவன் என் ேறா, அல் ல இவன் தன்
சேகாதர சேகாதரிகைள ஏமாற் வான் என் ேறா இேய தல்
அந்க்கவில் ைல என் ெசால் லலாம் . பின் னர், »தாஸ் 
காலம் இேயைவப் பின்பற்யபின், அவன் தம் சேகாதர சேகா
தரிகைளம் , ேதவைனம் இனிைமயாகப் ேப ஏமாற் றான்
என் பைத இேய அந் க்ெகாண் டார். »தாஸுக்  ப் பணப்
ைபயில் இந்  பணம் எக்ம் பழக்கம் இப் பைதம் ஜனங்
கள் கண்பித்தனர், பின்னர் அவர்கள் அைதப் பற் இேயவி
டம் ெசான்னார்கள் . அப் ேபாதான் நடந் ெகாண்க்ம் எல்
லாவற்ைறம் இேய அந்க் ெகாண்டார். ஏெனன்றால் , இேய
 ைவயில் அைறயப் பட ேவண்ய ரிையையச் ெசயல் பத்த
ேவண்யிந்த, அவைரக் காட் க் ெகாக்க யாராவ ேதைவப்
பட் டார்க ள் , ேம ம் »தாஸ் இந் த ப் பாத்  ரத்ைத நிைறேவற் ற
சரியான நபராக இந்ததால் , இேய, “நம் ைடேய ஒவன் என்
ைனக் காட் க் ெகாப் பான். மஷமாரன் , தாம்  ைவயில்
அைறயப் பட இந்த ேராகத்ைதப் பயன் பத்வார், ¤ன் நாட்
கக்ப் பிற உயிர்தெ
் தப் பப் பவார்,” என் றார். அந்த ேநரத்
ல் , இேய, தன் ைனக் காட் க் ெகாப் பதற் க ாக »தாைஸத்
ேதர்நெ
் தக் கவில் ைல; மாறாக, »தாஸ் ஒ விவாசமான ட
னாக இப் பான் என்  அவர் நம் பியிந்தார். எர்பாரா விதமாக,
»தாஸ் ேதவைனக் காட் க்ெகாத்த ஒ ேபராைசள் ளத் தரங்
ெகட் டவனாக மானான் , எனேவ இந்தக் ரிையக் »தாைஸத்
ேதர்நெ
் தக்க இேய இந்தச் ©ழ் நிைலையப் பயன் பத்னார்.
இேயவின் பன் னிரண் டர்கள் அைனவம் விவாசள் ளவர்
களாக இந்  ந் த ால் , »தாைஸப் ேபான் றவர்க ள் அவர்க ளில்
யாம் இல் லாமல் இந்ந்தால் , இேயைவக் காட் க் ெகாத்
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தவன் நிச்சயம் அந்தச் டர்களில் இல் லாத ஒவனாக இந்ப்
பான். இப் பிம் , அந்த ேநரத்ல் , லஞ் சம் வாங் வல் மழ் ச ்
யைடம் ஒவன் , டர்களில் ஒவனாக இந்தான் : அவேன
»தாஸ். ஆகேவ, இேய தன ரிையைய க்க இந்த மஷ
ைனப் பயன்பத்னார். இ எவ் வள எளிைமயான! இேய
தன ரிையயின் ஆரம் பத்  ல் இைத ன் னேர ன் க் க
வில் ைல; நடப் பைவ ஒ ப் பிட் ட கட் டத்ற்  வளர்ந்த பின்
னேர அவர் இந் த ைவ எத் த ார். இ இேயவின் ,
அதாவ இ ேதவனின் ஆவியின்  என் ம் ெசால் லலாம் .
தல் , »தாைஸத் ேதர்நெ
் தத் த  இேய; »தாஸ் பின் னர்
இேயைவக் காட் க் ெகாத்த  என் ப, பரித்த ஆவியானவர்
தம் ைடய ெசாந் த ேநாக் க ங் கக் க ாகச் ெசய் த காரியம் . அந் த
ேநரத் ல் ேமற் ெகாள் ளப் பட் ட பரித்த ஆவியின் ரிைய அ.
இேய »தாைஸத் ேதர்நெ
் தத்தேபா, »தாஸ் தன் ைனக் காட்
க் ெகாப் பான் என் அவக்த் ெதரிந்க்கவில் ைல. அந்த
மஷன் »தாஸ்காரிேயாத்  என் பைத மட் ேம அவர் அந்
ந்தார். உங் கள் கம் ட, உங் கள இன் ைறய ழ் பம்
நிைலக் ஏற் பம் , உங் கள் விதத்ன் வளர்ச
் யின் அளவிற் 
ஏற் பம் ¥ர்மானிக்கப் பன் றன, மாறாக உலகம் ஷ்க்கப்
பட் ட ேபாேத உன கள் ன்க்கப் பட் டன எம் ம
ஷனின் கத்க் ஏற்ப அல் ல. நீ இந்த விஷயங் கைள ெதளிவாக
உணர ேவண்ம் . இந்தக் ரிையகள் எம் நீ கற்பைன ெசய் ம்
விதத்ல் ெசய் யப் பவல் ைல.

பட் டங் கைளம்
அைடயாளத்ைதம்  த்
நீ ங்கள் ேதவனால் பயன்பத்தப் பட தைடயவராக இக்க
விம் பினால் , நீ ங் கள் ேதவனின் ரிையைய அந்க்க ேவண்
ம் , அவர் ன்  ெசய்த (ய மற்ம் பைழய ஏற்பாகளி ள் ள)
ரிையைய நீ ங் கள் அந்க்க ேவண்ம் . ேம ம் , இன் ைறய
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னத்  ன் அவைடய ரிையைய நீ ங் கள் அந்  க் க ேவண்
ம் . அதாவ, ஆராயிரம் ஆண்களாக நிகழ் தத
் ப் பட் ட ேதவனின்
ரிையயின் ¤ன்  கட் டங் கைள நீ ங் கள் அந்க்க ேவண்ம் .
நீ விேசஷத்ைதப் பிரத்தப் பத் ம் ப ேகட் க் ெகாள் ளப் பட்
டால் , ேதவனின் ரிையைய அந் ெகாள் ளாமல் உன் னால் அவ்
வா ெசய்ய யா. ேவதாகமம் , பைழய ஏற்பா மற்ம் இேய
வின் ரிைய மற் ம் அக்கால வார்தை
் தகைளப் பற்  உங் கள்
ேதவன் என்ன ெசால் யிக்றார் என் யாராவ உன் னிடம்
ேகட் கலாம் . ேவதாகமத்  ல் உள் ள மைறெபாைள உன் னால்
ேபச யாவிட் டால் , அவர்கள் நம் பமாட் டார்கள் . அந் த ேநரத்
ல் , இேய பைழய ஏற்பாட் ன் ெபம் பையத் தம் ைடய
ஷர்கடன் ேபனார். அவர்கள் வாத்த அைனத் ம் பைழய
ஏற் ப ாட் ல் இந் த ைவ. ய ஏற் ப ா இேய  ைவயில்
அைறயப் பட் ட அேநக தசாப் தங் கக்ப் பிறதான் எதப் பட்
ட. விேசஷத்ைதப் பிரத்தப் பத்வதற், நீ ங் கள் க்யமாக
ேவதாகமத்ன் ஆழ் ந்த உண்ைமையம் , இஸ்ரேவல் ேதவனின்
ரிையையம் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் , இ ேயேகாவா ெசய் த
ரிையயாம் , ேம ம் இேய ெசய் த ரிையையம் நீ ங் கள்
ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . எல் லா ஜனங் கம் அக அக் கைற
ெகாள் ம் பிரச்ைனகள் இைவதான் , அந்த இரண் கட் டக் ரி
ையகளின் மைறெபாைளத்தான் அவர்கள் ேகள் விப் பட் க்க
வில் ைல. விேசஷத்ைதப் பிரத்தப் பத் ம் ேபா, தல் பரி
த்த ஆவியானவரின் இன் ைறய ரிையையக் த்த ேபச்ைச
ஒக்  ைவக் க ேவண்ம் . இந் த க் ரிையயின் கட் ட ம் அவர்க
ைடய ரித க் அப் பாற் ப ட் ட , ஏெனன் றால் நீ ங் கள் பின்
ெதாடம் அைனத் ம் க உயர்ந்த , ேதவைனக் த்த அ
ம் , பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையக் த்த அம் , இந்த
இரண் காரியங் கைள விட ேவ எம் உயர்நத
் ல் ைல. உயர்ந்
தைதப் பற் நீ ங் கள் தல் ேபனால் , அ அவர்கக் க
அகமானதாக இக்ம் , ஏெனன்றால் பரித்த ஆவியானவரால்
இேபான்ற ரிையைய யாம் அபவித்தல் ைல. அதற் எந்த
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ன்மாரிம் இல் ைல, மற்ம் இ மனிதன் ஏற்க்ெகாள் ள எளி
தானதல் ல. அவர்களின் அபவங் கள் , அவ் வப் ேபா நடக்ற பரி
த்த ஆவியானவரின் ல ரிையகடனான, கடந்த காலத்ன்
பைழய காரியங் களாம் . அவர்கள் அபவிப் ப  பரித்த ஆவி
யானவரின் இன்ைறய ரிைய அல் ல, அல் ல ேதவனின் இன்
ைறய த் த த்ைத அல் ல. ய ெவளிச்ச ம் இல் லாம ம் , ய
காரியங் கள் இல் லாம ம் அவர்கள் இன் ம் பைழய நைடைற
களின்ப ரிைய ெசய் றார்கள் .
இேயவின் காலத்  ல் , பரித் த ஆவியானவர் க்  யமாக
இேயவில் அவைடய ரிையையச் ெசய்தார், அேத சமயம் ஆல
யத்ல் ஆசாரிய வஸ்ரம் தரித்  ேயேகாவாக் ஊயம் ெசய்
தவர்கள் அைசக்க யாத விவாசத்ேதா ெசய் தார்கள் . அவர்க
ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையப் ெபற்ந்தனர், ஆனா
ம் ேதவனின் தற் ேபாைதய த்த த்ைதப் ரிந்  ெகாள் ள ய
வில் ைல, ெவமேன பைழய நைடைறகக் ஏற் ப ேயேகா
வாக் உண்ைமள் ளவர்களாக இந்தார்கள் , மற்ம் ய வ
காட் தல் இல் லாமல் இந்தார்கள் . இேய வந்  ய ரிைய
ையக் ெகாண்வந்தார், ஆனா ம் ஆலயத்ல் ேசவித்தவர்கக்
ய வகாட்  தல் இல் லாந் த , அவர்கக் ப் ய ரி
ையம் இல் லாந்த . ஆலயத்ல் ஊயம் ெசய் வதால் , அவர்
கள் ெவமேன பைழய நைடைறகைளக் ைகக்ெகாள் ள ந்
ம் , ஆலயத்ைத விட் ெவளிேயறாமல் , அவர்கள் எந்தெவா ய
பிரேவசத்ைதம் ெபற இயலாதவர்களாய் இந்தனர். ய ரிைய
இேயவால் ெகாண்வரப் பட் ட , இேய தம் ைடய ரிைய
ையச் ெசய் ய ஆலயத்ற்ள் ெசன்றல் ைல. அவர் ஆலயத்ற்
ெவளிேய மட் ேம தம் ைடய ரிையையச் ெசய் தார், ஏெனன்
றால் நீ ண்ட காலத்ற் ன் ேப ேதவைடய ரிையயின் ேநாக்
கம் மாவிட் ட . அவர் ஆலயத்ற் ள் ரிைய ெசய் த ல் ைல,
மனிதன் அங் ேக ேதவைனச் ேசவித்தேபா, இந்தைவ அப் பேய
இப் பதற் மட் ேம அ உதவிய, ேம ம் ய ரிைய எைத
ம் ெகாண் வர யவில் ைல. அேதேபால் , இன்ம் மதவா
847

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

கள் ேவதாகமத்ைதத் ெதாெகாள் றார்கள் . நீ அவர்களிடம் வி
ேசஷத் ைதப் பிரத் த ப் பத்  னால் , அவர்க ள் ேவதாகமத்  ன்
வார்தை
் தகளின் ய விவரங் கைள உன்னிடம் ஆவ டன் ேகட்
பார்கள் . ேம ம் , உன்ைன வாயைடத்ப் ேபானவனாய்ப் ேபச்ல்
லாமல் ஆக்வதற்  , அவர்கள் அேநக ஆதாரங் கைளக் கண்பி
ப் பார்கள் . பின் னர் அவர்கள் உங் கள் ¡ ஒ அைடயாளத்ைத
யிட் , உங் கைடய விவாசத்ல் உங் கைள ட் டாளாக நிைனப்
பார்கள் . “ேதவனின் வார்தை
் தயான ேவதாகமத்ைதக் ட நீ அ
யவில் ைல, எனேவ நீ ேதவைன எவ் வா விவாக்றாய் என் 
ெசால் றாய் ? ” என்  அவர்கள் ெசால் வார்கள் . பின் னர் அவர்
கள் உன் ைன ேநாக்ப் பார்த் , “நீ ங் கள் விவாப் பவர் ேதவன்
என்பதால் , பைழய மற் ம் ய ஏற் பாட் ைடப் பற் அவர் ஏன்
உங் கக் ச் ெசால் றல் ைல? அவர் இஸ் ரேவந்  ழக்
ற் தன மைமையக் ெகாண் வந்க்ம் ேபா, அவக்
ஏன் இஸ் ரேவல் ெசய் ய ப் பட் ட ரிையைய ெதரியா? அவ
க் ஏன் இேயவின் ரிையைய ெதரியா? உங் கக்த் ெதரி
யாவிட் டால் , உங் கக் அ ெசால் லப் படவில் ைல என் பைதக்
காட் ற. அவர் இேய என்ம் இரண்டாவ மஷ அவத
ரிப்  என்பதால் , அவர் இைத எப் ப ெதரியாமல் இக் க 
ம் ? ேயேகாவா ெசய் த ரிையைய இேய அந்ந்தார். அவ
க் எப் ப ெதரியாமல் இக்க ம் ?” ேநரம் வம் ேபா,
அவர்கள் அைனவம் உன்னிடம் இேபான் ற ேகள் விகைளக் ேகட்
பார்கள் . அவர்களின் தைலகள் இேபான் ற காரியங் களால் நிைறந்
க்ன்றன. அவர்களால் எப் ப ேகட் காமல் இக்க ம் ?
இந் த ப் ெபாவான ரிதல் உள் ளவர்கள் ேவதாகமத்ல் கவ
னம் ெச த்வல் ைல, ஏெனன்றால் நீ ங்கள் இன்  ேதவன் ெசய்த
பப் பயான ரிையகைளத் தவிர்த் விட் §ர்கள் , நீ ங் கள் இந்தப்
பப் பயான ரிையைய உங் கள் ெசாந் த க் கண்களால் கண்
க்³ர்கள் , ரிையயின் ¤ன்  நிைலகைள நீ ங் கள் ெதளிவாகக்
கண்க்³ர்கள் , எனேவ நீ ங் கள் ேவதாகமத்ைதக் ேழ ேபாட் 
விட்  அைதத் யானிப் பைத நித்த ேவண்யிந்த . ஆனால்
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அவர்களால் அைதத் யானிக்க யவில் ைல, ஏெனன் றால் இந்
தப் பப் பயான ரிையையப் பற் அவர்கக் எந்த அம்
இல் ைல. “மஷனாக அவதரித் த ேதவனின் ரிையகக் ம் ,
கடந்த கால ¥ர்க்கதரிகம் மற் ம் அப் ேபாஸ்தலர்கம் ெசய்
தவற்ற்ம் வித்யாசம் என்ன? தாவீ கர்த்தர் என் ம் அைழக்
கப் பட் ட ார், இேயம் அப் பத்த ான் . அவர்கள் ெசய் த ரிைய
ேவபட் ந்தா ம் , அைவ ஒேர காரியெமன்  அைழக்கப் பட்
டன. எனக்ச் ெசால் ங் கள் , ஏன் அவர்களின் அைடயாளங் கள்
ஒன் ேபால் இல் ைல? ேயாவான் கண்ட ஒ தரிசனமாக இந்
த, அம் பரித்த ஆவியானவரிடந்  வந்ததாக இந்த ,
ேம ம் பரித்த ஆவியானவர் ெசால் ல நிைனத்த வார்தை
் தகைள
அவரால் ெசால் ல ந் த . ேயாவானின் அைடயாளம் இேய
வின் அைடயாளத்ந்  ஏன் ேவபட் ட?” என்  லர் ேகட்
பார்கள் . இேய ேபய வார்தை
் தகளால் ேதவைன ைமயாகப்
பிரநித்  வப் பத்த ந் த , அைவ ேதவனின் ரிையைய
ைமயாகப் பிரநித்வப் பத்ன. ேயாவான் கண்ட ஒ
தரிசனம் , அவர் ேதவனின் ரிையைய ைமயாகப் பிரநி
த்  வப் பத் த இயலாமல் இந் த ார். இேயைவப் ேபாலேவ
ேயாவாம் , ேபம் , ப ம் அேநக வார்தை
் தகைளப் ேப
னார்கள் , ஆனா ம் அவர்கள் ஏன் இேயைவப் ேபான் ற அைட
யாளத்ைதப் ெபற்க்கவில் ைல? அவர்கள் ெசய் த ரிைய ேவ
பட் ட  என்பேத இதற் க்யமான காரணம் . இேய ேதவ
ைடய ஆவிையப் பிரநித் வப் பத்னார், ேதவைடய ஆவி
யானவர் ேநரயாகக் ரிைய ெசய்  ெகாண்ந் த ார். இதற் 
ன் யாம் ெசய்ராத ரிையயான ய கத்ன் ரிையைய
அவர் ெசய்தார். அவர் ஒ ய வையத் றந்தார், அவர் ேயேகா
வாைவப் பிரநித்வப் பத்னார், அவர் ேதவைனேய பிரநி
த் வப் பத்னார், அேதசமயம் ேப, பல் மற் ம் தாவீ
ஆேயார் இேயவால் அல் ல ேயேகாவாவால் அப் பப் பட்
டவர்கள் , அவர்கள் எதற் க ாக அைழக் க ப் பட் டார்கள் என்பைதப்
ெபாட் பத்தாமல் , அவர்கள் ேதவனின் ஒ ஷ்ப் பின் அைட
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யாளத்ைத மட் ேம பிரநித்வப் பத்னர். ஆகேவ, அவர்கள்
எவ் வள ரிைய ெசய் தா ம் , எவ் வள ெபரிய அற்தங் கைளச்
ெசய் தா ம் , அவர்கள் இன் ம் ேதவனின் ஆவியானவைர பிர
நித்வப் பத்த யாமல் ேதவனின் ஷ்களாக இந்தனர்.
அவர்க ள் ேதவனின் நாமத் த ால் ரிைய ெசய் த ார்க ள் அல் ல
ேதவனால் அப் பப் பட் ட பிற ரிைய ெசய் த ார்கள் . ேம ம் ,
அவர்கள் இேய அல் ல ேயேகாவா ஆரம் பித்த கங் களில் ரிைய
ெசய் தார்கள் , அவர்கள் ேவ எந்தக் ரிையம் ெசய் யவில் ைல.
எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக, அவர்கள் ேதவனின் ஷ்ப் களாக
மட் ேம இந்தனர். பைழய ஏற் பாட் ல் , அேநக ¥ர்க்கதரிகள்
ன்னவித்த ார்கள் , அல் ல ¥ர்க்க தரிசன த்த கங் கைள எ
னார்க ள் . அவர்க ைள ேதவன் என்  யாம் ெசால் லவில் ைல,
ஆனால் இேய ரிைய ெசய் ய ஆரம் பித்தடன், ேதவனின் ஆவி
யானவர் அவைர ேதவன் என்  சாட் பர்நத
் ார். அ ஏன் ? இந்தக்
கட் டத்ல் , இதற்  ன் ேப, அப் ேபாஸ்தலர்கம் ¥ர்க் க தரிக
ம் பல் ேவ நிபங் கைள எ, அேநக ¥ர்க்க தரிசனங் கைள
உைரத்தார்கள் , என் பைத நீ ஏற்கனேவ ெதரிந்க்க ேவண்ம் !
பிற் க ாலத்  ல் , ஜனங் கள் அவற்  ல் லவற் ைற ேவதாகமத்  ல்
ைவப் பதற் க ாக ேதர்நெ
் தத்த ார்கள் , ல ெதாைலந்  ேபாயின.
அவர்களால் ேபசப் பபைவ அைனத் ம் பரித்த ஆவியானவரி
டந்  வந்தைவ என் ெசால் பவர்கள் இந்தா ம் , ஏன் அவற்
ல் ல நன் ைமயாகக் கதப் பன் றன, அவற் ல் ல ¥ைம
யாகக் கதப் பன் றன? லர் ஏன் ேதர்நெ
் தக்கப் பட் டார்கள் ,
மற்றவர்கள் ஏன் ேதர்நெ
் தக்கப் படவில் ைல? அைவ உண்ைமயி
ேலேய பரித்த ஆவியானவரினால் ேபசப் பட் ட வார்தை
் தகளாக
இந்தால் , அவற்ைறத் ேதர்நெ
் தப் ப  ஜனங் கக் அவயமா?
இேய ேபய வார்த்ைதகளின் விவரங் கம் அவர் ெசய்த ரிைய
ம் நான் விேஷசங் களில் ஒவ் ெவான்  ம் ஏன் ேவபன்
றன? இ அவற் ைற எயவர்க ளின் தவ  அல் லவா? லர்
ேகட் பார்கள் , “ப ம் மற்ற ஆரியர்கம் எய ய ஏற்பாட்
ன் நிபங் கம் அவர்கள் ெசய் த ரிையம் மனிதனின் த்தத்
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ந்  ஓரள உயர்ந் , மனிதனின் கத்க்களால் கலப் படம்
ெசய் ய ப் பட் டதால் , இன்  நீ ர் (ேதவன் ) ேபம் வார்தை
் தகளில்
மனிதனின் ய் ைமயற் ற தன் ைம இல் ைலயா? அைவ உண்ைம
யில் மனிதனின் கத்க்கள் எைதம் ெகாண்க்கவில் ைலயா?”
ேதவன் ெசய்த ரிையயின் இந்த நிைல பல் மற்ம் அேநக அப்
ேபாஸ்தலர்கள் மற்  ம் ¥ர்க்க தரிகள் ெசய் தைதவிட ற்  ம்
ேவபட்  இந்த . அைடயாளத்ல் ேவபா இப் பேதா
மட்  மல் லாமல் , க்  யமாக, ேமற் ெகாள் ளப் பற ரிையயி
ம் ேவபா உள் ள. பல் தாக்கப் பட்  கர்தத
் க் ன் பாக
விந் த பின், பரித் த ஆவியானவரினால் ரிையக் வநடத்
தப் பட் டார், அவர் அப் பப் பட் ட ஒவரானார். ஆகேவ அவர்
சைபகக் நிபங் கைள எனார், இந்த நிபங் கள் அைனத்
ம் இேயவின் ேபாதைனகைளப் பின்பற்ன. கர்தத
் ராய இேய
வின் நாமத்  னாேல ரிைய ெசய் ய பல் கர்த் த ரால் அப்
பப் பட் டார், ஆனால் ேதவன் தாேம வந்தேபா, அவர் எந்த நாமத்
 ம் ரிைய ெசய் ய வில் ைல, ேதவைடய ஆவியானவைரத்
தவிர ேவ எவைரம் அவைடய ரிையயில் பிரநித் வப்
பத்தவில் ைல. ேதவன் தன ரிையைய ேநரயாகச் ெசய் ய வந்
தார். அவர் மனிதனால் பரிரணமாக்கப் படவில் ைல, அவைடய
ரிைய எந் த மனிதனின் ேபாதைனகளி ம் ேமற் ெகாள் ளப் பட
வில் ைல. ரிையயின் இந் த க் கட் டத்  ன் ேபா, ேதவன் தன
தனிப் பட் ட அபவங் கைளப் பற்க் வதன் ¤லம் வநடத்
வல் ைல, மாறாக, தன்னிடம் உள் ளைதப் ெபாத் ேநரயாக
அவைடய ரிையையச் ெசய்  றார். உதாரணமாக, ஊயம்
ெசய் பவர்கக்ரிய ேசாதைன, ட் ப் பின் ேநரம் , மரணத்ன்
ேசாதைன, ேதவைன ேநக்ம் ேநரம் …. இ அைனத் ம் ன் 
ெசய் யப் பட் ராத ரிைய, இ மனிதனின் அபவங் கைள விட
தற் ேபாைதய கத்  ன் ரிையயாம் . நான் ய வார்தை
் தக
ளில் , மனிதனின் அபவங் கள் எைவ? அைவ அைனத் ம் ஆவி
யானவரிடந்  ேநரயாக வரவில் ைலயா, அைவ ஆவியானவ
ரினால் ெவளியாக்கப் படவில் ைலயா? உன் றைம கம் ேமாச
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மாக இப் பதால் தான் நீ ங் கள் யதார்த் த த்ைத நிதானிக் க ய
வில் ைல! நான் ம் நைடைற வாழ் க்ைகைற, பாைதைய
வநடத்வதாம் , இதற் ன்னர் யாரா ம் எப் ேபாம் ேபசப்
படவில் ைல, இந்தப் பாைதைய யாம் ஒேபாம் அபவித்த
ல் ைல, அல் ல இந்த யதார்தத
் த்ைத அந்க்கவில் ைல. நான்
இந்த வார்தை
் தகைள ெவளிப் பத்வதற் ன் , யாம் அவற்
ைறப் ேபசவில் ைல. இேபான்ற அபவங் கைளப் பற் யாம்
ேபசவில் ைல, அத்தைகய விவரங் கைள அவர்கள் இவைரப் ேப
யல் ைல, ேம ம் , இந் த க் காரியங் கைள ெவளிப் பத்த யாம்
இேபான்ற நிைலகைளச் ட் க்காட் டவில் ைல. இன்  நான் வ
நடத் ம் பாைதைய யாம் வநடத்தவில் ைல, அ மனிதனால்
வநடத் த ப் பட் ந் த ால் , அ ஒ ய வயாக இந்  க்
கா. உதாரணமாகப் பைலம் ேபைவம் எத் க் ெகாள்
ங் கள் . இேய பாைதைய வநடத் வதற் ன்  அவர்கக்
ச் ெசாந்த அபவங் கள் இல் லாந்த . இேய வநடத்ய
பின்தான் அவர்கள் இேய ேபய வார்தை
் தகைளம் , அவர்
வநடத்ய பாைதையம் அபவித்தார்கள் . இந்  அவர்
கள் அேநக அபவங் கைளப் ெபற்றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் நி
பங் கைள எனார்கள் . எனேவ, மனிதனின் அபவங் கள் ேதவ
னின் ரிையக் சமமானைவ அல் ல, ேதவனின் ரிைய என் ப
மனிதனின் கத்க்கள் மற்ம் அபவங் களால் விவரிக்கப் பம்
அக் சமமானதல் ல. இன் நான் ஒ ய பாைதைய வ
நடத் ேறன், ய ரிையையச் ெசய் ேறன் என்  நான் ¡ண்
ம் ¡ண்ம் ெசால் யிக்ேறன் , என் ரிையம் ெவளிப் பா
கம் ேயாவானிடந் ம் மற்ற எல் லா ¥ர்கக
் தரிகளிடந்
ம் ேவபட் டைவ. அ அப் பயல் ல, நான் ஒேபாம் அப
வங் கைளப் ெபற் , பின் னர் அவற் ைறப் பற் உங் களிடம் ேப
வல் ைல. அப் பச் ெசய் ந்தால் , அ உங் கைள நீ ண்ட காலத்
ற் ன்ேப தாமதப் பத்யிக்காதா? கடந்த காலத்ல் , அேந
கர் ேபய அம் ேபாற்றப் பட் ட , ஆனால் அவர்களின் வார்த்
ைதகள் அைனத்  ம் ஆவிக் ரிய நபர்கள் என்  அைழக் க ப் ப
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பவர்களின் அப் பைடயில் மட்  ேம ேபசப் பட் டன. அவர்கள்
பாைதைய வநடத்தவில் ைல, ஆனால் அவர்களின் அபவங் க
ளிந்  வந்தவர்கள் , அவர்கள் பார்த்ந்தவற்ந்  வந்த
வர்கள் , அவர்களின் அவிந்  வந்தவர்கள் . ல அவர்களின்
கத் க்கள் , மற்ம் ல அவர்கள் க்கமாகக் யிந்த அ
பத்ைத உள் ளடக்யைவ. இன் , என ரிையயின் தன் ைம அவர்
களிடந்  ற் ம் மாபட் ட . மற்றவர்களால் வநடத்தப்
பவைத நான் அபவித்தல் ைல, மற்றவர்களால் பரிரணமாக்
கப் பவைத நான் ஏற்க் ெகாள் ளவில் ைல. ேம ம் , நான் ேபய
மற் ம் விவாத்தைவ எல் லாம் ேவ யாைரம் ேபான் றதல் ல
மற்ம் ேவ யாரா ம் ேபசப் படல் ைல. இன் , நீ ங் கள் யார்
என் பைதப் ெபாட் பத் த ாமல் , நான் ேபம் வார்தை
் தகளின்
அப் பைடயில் உங் கள் ரிைய ேமற் ெகாள் ளப் பற. இந் த
ெவளிப் பாகம் ரிையம் இல் லாமல் , இந்தக் காரியங் கைள
அபவிக்ம் றன் ெகாண்டவர்கள் யார், (ஊயம் ெசய் பவர்
களின் ேசாதைன, ட்ப் க் காலம் …), அத்தைகய அைவப் பற்
யாரால் ேபச ம் ? இைதக் காண்பதற்  நீ உண்ைமயில் த
யற்றவனா? ரிையயின் நிைலையப் ெபாட் பத்தாமல் , என்
வார்தை
் தகள் ேபசப் பட் டடன் , நீ ங் கள் என் வார்தை
் தகக்
ஏற்ப ஐக்யம் ெகாள் ளம் , அதன்ப ரிைய ெசய்யம் ெதாடங்
³ர்கள் , அ உங் களில் எவம் நிைனவில் ெகாண்ந்த ஒ
வ அல் ல. இவ் வள ரம் வந்ந் ம் , இேபான் ற ெதளிம்
எளிைமமான ேகள் விையக் காண உன் னால் இயலவில் ைலயா?
இ யாேரா நிைனவில் ெகாண்ட ஒ வ அல் ல, எந்தெவா
ஆவிக் ரிய நபரின் அப் பைடயிலானம் இல் ைல. இ ஒ
ய பாைத, ன்  இேய ேபய அேநக வார்தை
் தகள் ட
இனி ஒேபாம் ெபாந்தா. நான் ேபவ ஒ ய சகாப்
தத்ைதத் றக் ம் ரிைய, அ தனித்  நிற்  ம் ரிைய. நான்
ெசய் ம் ரிைய மற் ம் நான் ேபம் வார்தை
் தகள் அைனத் ம்
யைவ. இ இன்ைறய னத்  ன் ய ரிைய அல் லவா?
இப் பேய இேயவின் ரிையம் இந் த . அவைடய ரி
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ையம் ஆலயத்ல் இந்தவர்களிடந்  ேவபட் ட , அ
ம் பரிேசயர்களின் ரிையயிந் ம் ட ேவபட் ட , இஸ்
ரேவல் ஜனங் கள் அைனவரா ம் ெசய் யப் பட் டைதப் ேபால எந்த
ஒற்  ைமையம் அ  ெகாண் க் க வில் ைல. அைதக் கண் ட
பின், ஜனங் களால் ¥ர்மானம் ெசய் ய யவில் ைல. “இ உண்
ைமயில் ேதவனால் ெசய் ய ப் பட் டதா?” இேய ேயேகாவாவின்
நியாயப் பிரமாணத்ைதக் கைடப் பிக் க வில் ைல. அவர் மனித
க் கற் பிக்க வந்தேபா, அவர் ேபயெதல் லாம் பைழய ஏற்
பாட் ன் பண்ைடயக் கால னிதர்கள் மற்ம் ¥ர்கக
் தரிகள் 
யைத விட யைவ, ேவபட் டைவ, இதன் காரணமாக ஜனங்
கள் உயில் லாதவர்களாகேவ இந்தனர். இதான் மனிதைன
சமாளிக்க கம் கனமானவனாக்ற. இந்தப் ய கட் ட
ரிையைய ஏற்  க்ெகாள் வதற்  ன் , உங் களில் ெபம் பா
ேலார் நடந்  வந்த பாைத, அந்த ஆவிக்ரிய நபர்களின் அஸ்
பாரத்ைதக் கைடப் பிப் பம் , பிரேவப் பம் ஆம் . ஆனால் ,
நான் இன் ெசய் ம் ரிைய கம் வித்யாசமான, அதனால்
அ  சரியானதா இல் ைலயா என் பைத உங் களால் ¥ர்ம ானிக் க
யவில் ைல. ன் நீ எந் த ப் பாைதயில் நடந் த ாய் என் பல்
எனக் அக்கைற இல் ைல, யாைடய “உணைவ” நீ த்தாய், அல்
ல உன் “தகப் பனாக” நீ ெதரிந்  ெகாண்டாய் என் பல் எனக்
விப் பல் ைல. மனிதைன வநடத் த நான் வந்  ந்  ய
ஷ்ப் கைளக் ெகாண் வந்ப் பதால் , என் ைனப் பின் பற்
பவர்கள் அைனவம் நான் ெசால் வதற் ேகற் ப ரிைய ெசய் ய
ேவண்ம் . நீ எவ் வள வல் லைமள் ள “ம் பத்ைதச்” ேசர்ந்தவ
னாக இந்தா ம் , நீ என் ைனப் பின்பற்ற ேவண்ம் , நீ உன் ந்
ைதய நைடைறகளின் ப ரிைய ெசய் யக்டா, உன் “வளர்ப்
த் தகப் பன் ” ெபாப் பில் இந்  விலக ேவண்ம் , நீ உன் நியா
மான பங் ைகப் ெபற உன் ேதவக் ன் வர ேவண்ம் . நீ 
ைமயாக என் ைககளில் இக்றாய் , ேம ம் நீ உன் வளர்ப்த்
தகப் ப க் அகமான ட்  விவாசத்ைத அர்ப்பணிக்கக்
டா. அவன் உன் ைன ைமயாகக் கட்  ப் பத்த யா.
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இன் ைறய னத்ன் ரிைய தனித் நிற்ற. நான் இன் ெசால்
வ  அைனத்  ம் கடந் த காலத்  ந்  ஒ அஸ் பாரத் ைத
அப் பைடயாகக் ெகாண்டைவ அல் ல. இ ஒ ய ஆரம் பம் ,
அ மனிதனின் ைகயால் ஷ் க் க ப் பட் ட  என்  நீ ெசான்
னால் , நீ இரட் ப் க்  அப் பாற் ப ட் ட அளக்  க் டனாய்
இக்றாய் !
ஏசாயா, எேசக்  ேயல் , ேமாேச, தாவீ , ஆபிரகாம் மற்  ம்
தானிேயல் ஆேயார் இஸ் ரேவன் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட
ஜனங் களிைடேய தைலவர்களாகேவா ¥ர்கக
் தரிகளாகேவா இந்
தார்க ள் . ஏன் அவர்க ள் ேதவன் என்  அைழக் க ப் படவில் ைல?
ஏன் பரித் த ஆவியானவர் அவர்கக் சாட்  பரவில் ைல?
பரித்த ஆவியானவர் இேயவின் ரிையையத் ெதாடங் யம் ,
அவைடய வார்தை
் தகைளப் ேபசத் ெதாடங் ய ம் ஏன் அவ
க் சாட்  பர்ந் த ார்? ஏன் பரித் த ஆவியானவர் மற் ற வர்க
க் சாட்  பரவில் ைல? அவர்கள் மாம் சமான மனிதர்கள் ,
அைனவம் “ஆண்டவன் ” என்  அைழக்க ப் பட் டனர். அவர்கள்
அைழக்கப் பட் டைதக் கவனம் ெகாள் ளாமல் , அவர்களின் ரிைய
அவர்க ள் இக் ம் நிைல மற்  ம் அவர்க ளின் சாராம் சத்ைதக்
க்ற, ேம ம் அவர்கள் இக்ம் நிைல மற்ம் அவர்களின்
சாராம் சம் ஆயைவ அவர்களின் அைடயாளத்ைதக் க்  ன்
றன. அவர்களின் சாராம் சம் அவர்களின் பட் டங் கடன் ெதாடர்
ைடய  அல் ல. அ  அவர்க ள் ெவளிப் பத்  யைவ மற்  ம்
அவர்கள் வாழ் ந் த விதம் ஆயவற் ற ால் ப் பிடப் பன் ற.
பைழய ஏற் ப ாட் ல் , ஆண் டவன் என் சாதாரணமானவர்க ள்
அைழக் க ப் பவல் எம் இல் ைல, ஒ நபர் எந் த வைகயி
ம் அைழக்கப் படலாம் , ஆனால் அவைடய சாராம் சம் மற்ம்
இயல் பான அைடயாளம் மாற் ற யாததாக இந் த . அந் த க்
கள் ளக் ஸ் க் கள் , கள் ளத் ¥ர்க் க தரிகள் மற்  ம் ஏமாற்  ப
வர்களில் , “ேதவன்” என் அைழக் க ப் பபவர்கம் இந் த ார்
கள் இல் ைலயா? ஏன் அவர்கள் ேதவன் இல் ைல? ஏெனன் றால்
அவர்களால் ேதவனின் ரிையையச் ெசய்ய யா. அப் பைட
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யில் அவர்கள் மனிதர்கள் , ஜனங் கைள ஏமாற்றார்கள் , ேதவன்
அல் ல, எனேவ அவர்கள் ேதவனின் அைடயாளத்ைதப் ெபற்க்
கவில் ைல. பன்னிரண் ேகாத்ரங் களில் தாவீ ஆண்டவன் என்
ம் அைழக்கப் படவில் ைலயா? இேய ஆண்டவர் என் ம் அைழக்
கப் பட் டார். இேய மட் ம் ஏன் மஷ ´பெமத் த ேதவன்
என் அைழக்கப் பட் டார்? எேரயாம் மஷமாரன் என் 
அயப் படவில் ைலயா? ேம ம் இேய மஷமாரன் என்  அ
யப் படவில் ைலயா? ேதவனின் சார்பாக இேய ஏன்  ைவயில்
அைறயப் பட் டார்? அவைடய சாராம் சம் ேவபட் ட என் பதால்
அல் லவா? அவர் ெசய் த ரிைய ேவ பட் ட என் பதால் அல்
லவா? தைலப்  க்  யமா? இேய மஷமாரன் என் ம்
அைழக்கப் பட் டா ம் , அவர் ேதவனின் தல் மஷ அவதரிப் 
ஆவார், அவர் அகாரத்ைத ஏற்க்ெகாள் ளம் , ¡ட் பின் ரிைய
ையச் ெசய் யம் வந்ந்தார். மஷ மாரன் என்  அைழக்கப்
பட் ட மற்றவர்களிடந்  இேயவின் அைடயாளம் சாரம்
ேவபட் டைவ என்பைத இ நி´பிக்ற. இன் , பரித்த ஆவி
யானவரினால் பயன்பத்தப் பட் டவர்களால் ேபசப் பட் ட வார்தை
் த
கள் அைனத்ம் பரித்த ஆவியானவரிடந் வந்தைவ என்  உங்
களில் யார் ெசால் லத் ணிறார்கள் ? இேபான்ற காரியங் கைள
யாராவ ெசால் லத் ணிறார்களா? நீ இேபான் ற காரியங் க
ைளச் ெசான்னால் , எஸ்ராவின் ¥ர்க்கதரிசன த்தகம் ஏன் நிராக
ரிக்கப் பட் ட , அந்தப் பண்ைடய காலப் னிதர்கள் மற் ம் ¥ர்க்
கதரிகளின் த்தகங் கக்ம் ஏன் அேதேபால் ெசய் யப் பட் டன?
அைவ அைனத்ம் பரித்த ஆவியானவரிடந்  வந்தைவ என்
றால் , நீ ங் கள் ஏன் இத்தைகய சலன த்ள் ள ேதர்கைளச் ெசய்
யத் ணி³ர்கள் ? பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையத் ேதர்ந்
ெதப் பதற்  நீ தள் ளவனா? இஸ் ேரல் இந்  அேநக
கைதகம் நிராகரிக்கப் பட் டன. ேம ம் கடந்த காலத்ல் எதப்
பட் டைவ அைனத்  ம் பரித் த ஆவியானவரிடந்  வந் தைவ
என் நீ நம் பினால் , ல த்த கங் கள் ஏன் நிராகரிக் க ப் பட் டன?
அைவ அைனத்ம் பரித்த ஆவியானவரிடந்  வந்ந்தால் ,
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அைவ அைனத் ம் ைவக்கப் பட் க்க ேவண்ம் , சைபகளின்
சேகாதர சேகாதரிகக் வாக்க அப் பப் பட் க்க ேவண்ம் .
அைவ மனிதனின் த்தத்தால் ேதர்நெ
் தக்கப் படேவா நிராகரிக்
கப் படேவா டா. அைதச் ெசய் வ  தவறாம் . பல் மற்  ம்
ேயாவானின் அபவங் கள் அவர்களின் தனிப் பட் ட உள் ணர்
டன் கலந்தன என்  ெசால் வதால் அவர்களின் அபவங் கம்
அம் சாத்தானிடந்  வந்தைவ என்  அர்தத
் மல் ல, ஆனால்
அவர்கைடய தனிப் பட் ட அபவங் கள் மற் ம் உள் ணர்
களிந்  வந்த காரியங் கைள மட் ேம அவர்கள் ெபற்ந்த
னர். அவர்களின் அ அந்த ேநரத்ல் அவர்களின் நிஜ அப
வங் களின் பின்னணிக் ஏற் ப இந்த , இைவ அைனத் ம் பரி
த்த ஆவியானவரிடந்  வந்தைவ என்  யாரால் விவாசத் 
டன் ெசால் ல ம் ? நான் விேஷசங் கம் பரித்த ஆவியா
னவரிந்  வந்தைவ என்றால் , மத்ேத, மாற்  , ½க்கா மற்
ம் ேயாவான் ஒவ் ெவாவம் இேயவின் ரிையையப் பற்
ஏன் வித்யாசமாகச் ெசான் னார்கள் ? நீ ங் கள் இைத விவாக்க
வில் ைல என்றால் , ேப எவ் வா ¤ன்  ைற கர்த்தைர ம
தத்தான் என்ற ேவதாகமத்ல் உள் ள விளக்கங் கைளப் பாங்
கள் . அைவ அைனத் ம் ேவபட் டைவ, அைவ ஒவ் ெவான் ம்
அவற்ன் தனித்த பண்கைளக் ெகாண்ள் ளன. அயாதவர்கள்
அேநகர், “மஷ ´பெமத்த ேதவம் ஒ மனிதராவார், ஆகேவ
அவர் ேபம் வார்தை
் தகள் பரித்த ஆவியானவரிடந்  ைம
யாக வர மா? பல் மற்ம் ேயாவானின் வார்தை
் தகள் மனி
தனின் த்தத் டன் கலந்ந்தால் , அவர் ேபம் வார்தை
் தகள்
உண்ைமயில் மனிதனின் த்தத் டன் கலக்கப் படவில் ைலயா?”
இப் பச் ெசால் ம் ஜனங் கள் டர்கள் மற்  ம் அவற் ற வர்
கள் ! நான்  விேஷசங் கைளம் கவனமாக வாங் கள் . இேய
ெசய் த காரியங் கைளம் , அவர் ேபய வார்தை
் தகைளம் பற்
அவர்கள் பெசய் தைத வாங் கள் . ஒவ் ெவா விளக் கம்
கம் வித்யாசமான, ஒவ் ெவான் ம் அதன் ெசாந் த க் கண்
ேணாட் டத்ைதக் ெகாண்ள் ளன. இந் த ப் த்த கங் களின் ஆரி
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யர்களால் எதப் பட் டைவ அைனத் ம் பரித்த ஆவியானவரி
டந்  வந்தைவ என்றால் , அைவ அைனத் ம் ஒேர மாரியாக
இக்க ேவண்ம் . ஏன் ரண்பாகள் உள் ளன? இைதக் காண
யாத அளவிற் மனிதன் கம் ட் டாளானவன் அல் லவா?
ேதவக்காக சாட் பர உன் ைனக் ேகட் டால் , நீ எந்த வைகயான
சாட் கைளப் பர ம் ? ேதவைன அவதற்கான அத்தைகய
ஒ வயில் அவக் சாட்  பர மா? “ேயாவான் மற்
ம் ½க்காவின் பகள் மனித விப் பத் டன் கலந்ந்தால் ,
உங் கள் ேதவன் ேபம் வார்தை
் தகள் மனித விப் பத் டன் கலக்
கப் படவில் ைலயா?” என் பிறர் உன் னிடம் ேகட் டால் , உன்னால்
ெதளிவான பைலக் ெகாக் க மா? ½க் க ாம் மத்ேத
ம் இேயவின் வார்தை
் தகைளக் ேகட் ந் , இேயவின் ரி
ையையப் பார்த
் ந்த பின், இேயவின் ரிையயின் ல யதார்த்
தங் கைள நிைன த்  ம் பயாக, அவர்க ள் தங் கள் ெசாந் த
அைவப் பற்ப் ேபனார்கள் . அவர்களின் அ பரித்த ஆவி
யானவரினால் ைமயாக ெவளிப் பட் ட என் நீ ெசால் ல
மா? ேவதாகமத்ற்  ெவளிேய, அவர்கைள விட உயர்ந்த
அைவக் ெகாண்ட அேநக ஆவிக்ரிய பிரகர்கள் இந்தார்கள் ,
ஆகேவ, அவர்களின் வார்தை
் தகள் பிற்கால சந்தயினரால் ஏன்
ஏற் க்ெகாள் ளப் படவில் ைல? அைவ பரித்த ஆவியானவரினா
ம் பயன்பத்தப் படவில் ைலயா? இன்ைறய னத்ன் ரிைய
யில் , இேயவின் ரிையயின் அஸ்பாரத்ைத அப் பைடயாகக்
ெகாண் ட என ெசாந் த உள் ணர் கைளப் பற்  நான் ேபச
வில் ைல என் பைதம் , இேயவின் ரிையயின் பின்னணிக்
எராக என ெசாந் த அைவப் பற்  ம் நான் ேபசவில் ைல
என் பைதம் அந்  ெகாள் ங் கள் . அந் த ேநரத்  ல் இேய
என்ன ரிைய ெசய்தார்? இன்  நான் என் ன ரிைய ெசய்ேறன் ?
நான் ெசய்வதற்ம் ெசால் வதற்ம் எந்த ன் மாரிம் இல் ைல.
இன் நான் நடந்  ெசல் ம் பாைத இதற்  ன் ஒேபாம்
நடக்கப் படவில் ைல, இ ஒேபாம் கங் கக்ம் தைலைற
கக்ம் ன்பான ஜனங் களால் நடக்கப் படவில் ைல. இன் , இ
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ெதாடங் கப் பட் ள் ள, இ ஆவியானவரின் ரிைய அல் லவா?
இ பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய என்றா ம் , கடந்த காலத்
தைலவர்கள் அைனவம் மற்றவர்களின் அஸ்பாரத்ன் அப்
பைடயில் தங் கள் ரிையையச் ெசய் தார்கள் ; இப் பிம் , ேதவ
னாய அவைடய ரிைய ேவபட் ட . இேயவின் ரிைய
யின் கட் டம் ஒேர மாரியாக இந் த . அவர் ஒ ய வ
ையத் றந்தார். அவர் வந்த ம் , பரேலாகராஜ் யத்ன் விேசஷத்
ைதப் பிரசங் த்தார், மனிதன் மனந்ம் பி அக்ைகயிட ேவண்
ம் என்  னார். இேய தம் ைடய ரிையைய த் த
பிற, ேபம் ப ம் மற் ற வர்கம் இேயவின் ரிைய
ையச் ெசய் ய த் ெதாடங் னார்கள் . இேய  ைவயில் அைற
யப் பட்  பரேலாகத் ற்  ஏய பிற, அவர்கள்  ைவயின்
வையப் பரப் ப ஆவியானவரால் அப் பப் பட் டார்கள் . பன்
வார்தை
் தகள் ேபாற் ற ப் பட் ட ா ம் , ெபாைம, அன் , ன் பம் ,
க்காதல் , ஞானஸ்நானம் அல் ல பின் பற்ற ேவண்ய பிற
உபேதசங் கள் ேபான்ற இேய ய அஸ்பாரத்  ன் அப் ப
ைடயி ம் அைவ அைமந்தன. இைவ அைனத் ம் இேயவின்
வார்தை
் தகளின் அஸ்பாரத்ன் அப் பைடயில் ேபசப் பட் டன.
அவர்களால் ஒ ய வையத் றக்க யா, ஏெனன் றால்
அவர்கள் அைனவம் ேதவனால் பயன் பத்தப் பட் ட மனிதர்கள் .
அந்த ேநரத்ல் இேயவின் ெவளிப் பாகம் ரிையகம்
ேகாட் பாகைளக் ெகாண்க்கவில் ைல, பைழய ஏற் பாட் ன்
நியாயப் பிரமாணத்  ன் ரிையக் ஏற் ப அவர் தன ரிைய
ையச் ெசய் ய வில் ைல. இ ைபயின் காலத்ல் ெசய் ய ப் பட
ேவண்ய ரிையக் ஏற்றாற்ேபால் ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட. அவர்
ெகாண் வந்ந்த ரிையயின்ப, அவைடய ெசாந்தத் ட்
டத்ன் ப, அவைடய ஊயத்ன் ப பிரயாசப் பட் டார். அவர்
பைழய ஏற் பாட் ன் நியாயப் பிரமாணத்ன் ப ரிைய ெசய் ய
வில் ைல. அவர் ெசய் த எம் பைழய ஏற் பாட் ன் நியாயப் பிர
மாணத்ன்ப இல் ைல, ¥ர்க்கதரிகளின் வார்தை
் தகைள நிைற
ேவற்வதற்காக அவர் ரிைய ரிய வரவில் ைல. ேதவனின் ரி
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ையயின் ஒவ் ெவா கட் டம் பண்ைடய ¥ர்க்கதரிகள் ன் ன
வித்தைவகைள நிைறேவற்வதற்காக ெவளிப் பைடயாகச் ெசய்
யப் படவில் ைல, ேம ம் அவர் ேகாட் பாட் ைடக் கைடப் பிக்
கேவா அல் ல பண்ைடய ¥ர்கக
் தரிகள் ன் னவித்தைவகைள
ேவண்ெமன்ேற உணரேவா வரவில் ைல. ஆயிம் அவைடய
ரிையகள் பண்ைடய ¥ர்க்கதரிகள் ன் னவித்தைவகைளப்
பாழாக்கவில் ைல, அவர் ன்  ெசய்ந்த ரிையையம் இைட
»  ெசய் ய வில் ைல. எந் தெவா ேகாட் ப ாட் ைடம் பின் பற் ற ா
மல் அதற்  ப் பலாக அவேர ெசய் ய ேவண்ய ரிையையச்
ெசய் வ  என்ப அவைடய ரிையயின் க்ய அம் சமாம் .
அவர் ஒ ¥ர்கக
் தரிேயா அல் ல ஞானஷ்க்காரேரா அல் ல,
ஆனால் அவர் ெசய் ய ேவண்ய ரிையையச் ெசய் ய உண்ைம
யாக வந்தவர், அவர் தன ய கத்ைதத் ெதாடங் கம் , அவ
ைடய ய ரிையையச் ெசய் யம் வந்தார். நிச்சயமாக, இேய
தம் ைடய ரிையையச் ெசய் ய வந் தேபா, பைழய ஏற் பாட்
ல் பண்ைடய ¥ர்கக
் தரிகள் ேபய அேநக வார்தை
் தகைளம்
அவர் நிைறேவற்னார். இன் ைறய ரிையம் பைழய ஏற் பாட்
ன் பண்ைடய ¥ர்கக
் தரிகள் ன் னவித்தைவகைளம் நிைற
ேவற்ள் ள. “மஞ் சள் நிற பைழய பஞ் சாங் கத்ைத” நான் ைவத்
ப் பல் ைல என் ப  ேபான் றதான் இ, அவ் வளதான் .
ஏெனன்றால் , நான் ெசய்யேவண்ய ரிையகள் அகம் உள் ளன,
நான் உங் களிடம் ேபச ேவண்ய அேநக வார்தை
் தகள் உள் ளன,
இந்தக் ரிையம் இந்த வார்த்ைதகம் ேவதாகமத்ன் பத்கைள
விளக்வைத விட க க்யத்வம் வாய் ந்தைவ, ஏெனன் றால்
இேபான் ற ரிையக்  ெபரியதான க்  யத்  வம் அல் ல
மப்  உங் கக் இல் ைல, அ உங் கக் உதவ யா,
அல் ல உங் கைள மாற் ற யா. ேவதாகமத் ந்  எந் த
ெவா பத்ையம் நிைறேவற்  வதற் க ாக ய ரிையையச்
ெசய் ய நான் விம் றல் ைல. ேவதாகமத்ன் பண்ைடய ¥ர்க்
கதரிகளின் வார்த்ைதகைள நிைறேவற்ற மட்ேம ேதவன் க்
வந்ந்தால் , யார் ெபரியவர், மஷனாக அவதரித்த ேதவனா
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அல் ல அந் த ப் பண்ைடய ¥ர்க் க தரிகளா? எல் லாவற் ற்  ம்
ேமலாக, ¥ர்க்கதரிகள் ேதவக்ப் ெபாப் பானவர்களா, அல்
ல ேதவன் ¥ர்கக
் தரிகக்ப் ெபாப் பானவரா? இந்த வார்த்
ைதகைள நீ எவ் வா விளக்றாய் ?
ஆரம் பத்ல் , இேய தம் ைமப் பின் பற்ய டர்கைளப் ேபால
அகாரப் ர்வமாக தம் ைடய ஊயத்ைத இன் ம் ெசய் யாத
ேபா, ல சமயங் களில் அவர் ட் டங் களி ம் கலந் ெகாண்,
பாமாைலகைளப் பானார்,  ெசய் தார், ஆலயத்ல் பைழய
ஏற்பாட் ைட வாத்தார். அவர் ஞானஸ்நானம் ெபற் எந்தபின் ,
ஆவியானவர் அகாரப் ர்வமாக அவர்¡ இறங்  ரிைய ெசய்
யத் ெதாடங் னார், அவைடய அைடயாளத்ைதம் அவர் ேமற்
ெகாள் ளவிந்த ஊயத்ைதம் ெவளிப் பத்னார். இதற்ன் ,
மரியாைளத் தவிர யாக்ம் அவைடய அைடயாளம் ெதரியா,
ேயாவான் ட அந்க்கவில் ைல. ஞானஸ்நானம் ெபற்றேபா
இேயக் இபத்ெதான்ப வய. அவைடய ஞானஸ்நானம்
ந் த பின், அன்ம் , வானத்  ந்  ஒ சத் த ம் உண்டா:
“இவர் என்ைடய ேநசமாரன், இவரில் பிரியமாயிக்ேறன்.”
இேய ஞானஸ்நானம் ெபற்றடன் , பரித்த ஆவியானவர் இந்த
வயில் அவக் சாட்  அளிக்கத் ெதாடங் னார். இபத்ெதான்
பதாவ வயல் ஞானஸ்நானம் ெபவதற்  ன் , அவர் ஒ
சாதாரண மனிதனின் வாழ் கை
் கைய வாழ் ந் வந்தார், அவர் க்க
ேவண்யேபா ப் ப, ங் வ மற்ம் சாதாரணமாக ஆைட
அணிவ, அவரிடத்ல் எம் மற்றவர்களிடந்  ேவபட்
டதல் ல, நிச்சயமாக, இ மனிதனின் மாம் சக் கண்கக் மட்ேம
இப் ப இந்த. ல ேநரங் களில் அவம் பலவீனமாக இந்தார்,
ல ேநரங் களில் அவரா ம் ட ேவதாகமத்ல் எதப் பட் ப்
பைதப் ேபால காரியங் கைள அய யவில் ைல. அவைடய
த்சாத்தனம் அவைடய வயற் ஏற்றாற்ேபால் வளர்ந்த .
இந்த வார்தை
் தகள் அவக் ஒ சாதாரண மற் ம் இயல் பான
மனிதத்தன்ைமையக் ெகாண்ந்தன என்பைதம் , அவர் மற்ற
சாதாரண ஜனங் களிடந் ப் பாக ேவபட் டவர் அல் ல என்
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பைதம் காட் ன்றன. அவர் ஒ சாதாரண மனிதராக வளர்ந்
ந்தார், அவைரப் பற் றப்  எம் இல் ைல. ஆயிம் அவர்
ேதவனின் பராமரிப் பி ம் பாகாப் பி ம் இந்தார். ஞானஸ்நா
னம் ெபற்ற பிற, அவர் ேசாதைனக் உட் படத் ெதாடங் னார்,
அதன் பிற அவர் தம் ைடய ஊயத்ைதம் ரிையகைளம்
ெசய் யத் ெதாடங் னார், ேம ம் வல் லைம, ஞானம் மற்ம் அ
காரம் ஆயவற்ைறப் ெபற்றவரானார். இ பரித்த ஆவியானவர்
அவைடய ஞானஸ் நானத்  ற்  ன்  அவரிடத்  ல் ரிைய
ெசய் ய வில் ைல, அல் ல அவக் ள் இல் ைல என்  ெசால் ல
வில் ைல. அவைடய ஞானஸ்நானத்ற் ன் ம் பரித்த ஆவி
யானவர் அவக்ள் வாசமாயிந்தார், ஆனால் அகாரப் ர்வ
மாகக் ரிைய ெசய் யத் ெதாடங் கவில் ைல, ஏெனன் றால் ேதவன்
தம் ைடய ரிையைய எப் ேபா ெசய் ய ேவண்ெமன வரம் 
கள் உள் ளன, ேம ம் , சாதாரண ஜனங் கள் வளர்ந்  வம் ஒ
சாதாரண ெசயல் ைறையக் ெகாண்ள் ளனர். பரித்த ஆவியா
னவர் எப் ேபாம் அவக்ள் வாசமாயிந் த ார். இேய பிறந் த
ேபா, அவர் மற்றவர்களிடந்  வித்யாசமாக இந்தார், ஒ
காைல நட் சத்ரம் ேதான் ய. அவர் பிறப் பதற்  ன் , ஒ
ேதவதன் ேயாேசப் க் ஒ கனவில் ேதான் , மரியாள் ஒ
ஆண் ழந்ைதையப் ெபற்ெறக்க ேவண்ம் என் ம் , ழந்ைத
பரித்த ஆவியானவரினால் கத்தரிக்கப் பட் டதாகம் ெசான் னார்.
இேய ஞானஸ்நானம் ெபற்ற பிற, பரித்த ஆவியானவர் அவ
ைடய ரிையையத் ெதாடங் னார், ஆனால் பரித்த ஆவியா
னவர் இேயவின் ¡ இறங் க மட் ேம ெசய் தார் என்  அர்த்த
மல் ல. பரித்த ஆவியானவர் அவர்¡ றாைவப் ேபால இறங்
னார் என் ற ற்  அவைடய ஊயத்  ன் அகாரப் ர்வ
ெதாடக்கத்ைதக் க்ற. ேதவைடய ஆவியானவர் ன் ேப
அவக்ள் இந்தார், ஆனால் அவர் இன் ம் ரிைய ெசய் யத்
ெதாடங் கவில் ைல, ஏெனன்றால் ேநரம் வரவில் ைல, ஆவியானவர்
அவசரமாக ரிைய ெசய் யத் ெதாடங் கவில் ைல. ஞானஸ்நானத்
ன் ¤லம் ஆவியானவர் அவக் சாட்  பர்ந்தார். அவர் தண்
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ணீரிந்  எந்தேபா, ஆவியானவர் அகாரப் ர்வமாக அவ
ரிடத்ல் ரிைய ெசய் யத் ெதாடங் னார், இ ேதவனின் அவத
ரிப் பான மாம் சம் அவைடய ஊயத்ைத நிைறேவற்றத் ெதாடங்
யைதம் , ¡ட் பின் ரிையையத் ெதாடங் யைதம் க் 
ற, அதாவ, ைபயின் காலம் அகாரப் ர்வமாகத் ெதாடங்
ய. எனேவ, அவர் என்ன ரிைய ெசய் தா ம் சரி, ேதவனின்
ரிையக் ஒ ேநரம் இக்ற. அவைடய ஞானஸ்நானத்ற்
ப் பிற, இேயவில் ப் பிட் ட மாற்றங் கள் எம் இல் ைல.
அவர் இன்ம் அவைடய யமான மாம் சத்ல் இந்தார். அவர்
தன ரிையையத் ெதாடங் னார், அவைடய அைடயாளத்ைத
ெவளிப் பத் னார், அவர் அகாரம் வல் லைமம் நிைறந் த
வர். இ சம் பந்தமாக அவர் ன் இந்தந்  ேவபட் 
ந்தார். அவர அைடயாளம் ேவபட் ந்த , அதாவ அவ
ைடய அந்தஸ்ல் ப் பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற் பட் ட . இ பரி
த்த ஆவியானவரின் சாட் யாக இந்த , அ மனிதனால் ெசய்
யப் பட் ட ரிைய அல் ல. ஆரம் பத்ல் , ஜனங் கக்த் ெதரியா,
பரித்த ஆவியானவர் இேயக் சாட்  பர்ந் தடன் அவர்
கள் ெகாஞ் சம் ெகாஞ் சமாகத் ெதரிந்  ெகாண்டார்கள் . பரித்த
ஆவியானவர் அவக் சாட்  அளிப் பதற்  ன்  ேதவனின்
சாட்  இல் லாமல் இேய ெபரிய ரிையையச் ெசய் ந்தால் ,
அவைடய ரிைய எவ் வள ெபரியதாக இந்தா ம் , அவ
ைடய அைடயாளத்ைத ஜனங் கள் ஒேபாம் அந்க்க மாட்
டார்கள் , ஏெனன்றால் மனிதக் கண்களால் அைதப் பார்க்க 
யா. பரித்த ஆவியானவரின் சாட்யின் ப இல் லாமல் , அவைர
மஷ ´பெமத் த ேதவனாக யாம் அங் கரிக் க யா.
பரித்த ஆவியானவர் அவக் சாட்  பர்ந்தபின் , இேய எந்த
வித்  யாசம் இல் லாமல் ெதாடர்ந்  அேத வயில் ரிைய
ெசய் ந் த ால் , அ  அந் த விைளைவ ஏற் ப த்  இக் க ா,
ேம ம் இ க்யமாகப் பரித்த ஆவியானவரின் ெசயைலம்
நி´பிக்ற. பரித்த ஆவியானவர் சாட்  பர்ந்தபின், பரித்த
ஆவியானவர் தன் ைனக் காட் ட ேவண்யிந்த , இதனால் அவர்
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ேதவன் என்பைதம் , அவக்ள் ேதவைடய ஆவியானவர்
இக்றார் என்பைதம் உன் னால் ெதளிவாகக் காண ம் .
ேதவனின் சாட்  தவல் ைல, இ அவைடய சாட்  சரியான
என் பைத நி´பிக்க ந்த . பரித்த ஆவியானவரின் சாட் க்
ன்ம் பின்ம் அவர் ெசய் த ரிையகள் ஒேர மாரியாக
இந்ந்தால் , மஷ ´பெமத்த அவைடய ஊயம் பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிையம் க்யத் வம் ெபற்ந்க்
கா, ஆகேவ மனிதன் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய அந்
ெகாள் ள யாதவனாய் இக் றான் , ஏெனன் றால் அங் ேக
ெதளிவான ேவபா இந்க்கவில் ைல. பரித்த ஆவியான
வர் சாட்  பர்ந்தபின் இந்த சாட் ைய நிைலநித்த ேவண்யி
ந் த , ஆகேவ, அவர் தம் ைடய ஞானத்ைதம் அகாரத்ைத
ம் இேயவில் ெவளிப் பத் த ேவண் யிந் த , இ கடந் த
காலங் களிந்  ேவ பட் டதாய் இந் த . நிச்ச யமாக, இ
ஞானஸ் நானத்  ன் பலன் அல் ல. ஞானஸ் நானம் என் ப  ஒ
விழா மட்ேம. அவைடய ஊயத்ைதச் ெசய்ய ேவண்ய ேநரம்
இ என் பைதக் காட் ட ஞானஸ்நானம் என் ப ஒ வயாக இந்
த. ேதவனின் மகத் த ான வல் லைமையத் ெதளிபத்  வதற்
ம் , பரித்த ஆவியானவரின் சாட் ையத் ெதளிபத்வதற்ம் ,
பரித் த ஆவியானவர் இந் த சாட்  க் கைட வைர ெபாப்
ேபற் பார். தம் ைடய ஊயத்ைதச் ெசய் வதற்  ன் , இேய
பிரசங் கங் கைளக் ேகட் டார், பல் ேவ இடங் களில் விேசஷத்ைதப்
பிரசங் த் ப் பரப் பினார். அவர் எந்தப் ெபரிய ரிையம் ெசய்
யவில் ைல, ஏெனன் றால் அவர் தம் ைடய ஊயத்ைதச் ெசய் ய
இன்ம் ேநரம் வரவில் ைல, ேம ம் ேதவன் தாழ் ைமடன் மாம்
சத்ல் மைறந்ந்தார், ேநரம் வாய் க
் ம் வைர எந்தக் ரிைய
ம் ெசய் ய வில் ைல. ஞானஸ் நானத் ற்  ன் அவர் இரண்
காரணங் கக்காகக் ரிைய ெசய் யவில் ைல. ஒன் , ஏெனனில்
பரித்த ஆவியானவர் அகாரப் ர்வமாக அவர்¡ ரிைய ெசய்ய
இறங் கவில் ைல (அதாவ, பரித்த ஆவியானவர் இேயக்
அத்தைகய ரிையையச் ெசய்வதற்கான வல் லைமையம் அகா
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ரத்ைதம் வழங் கவில் ைல), அவர் தன ெசாந்த அைடயாளத்ைத
அந்ந்தா ம் ட, இேய பின்னர் ெசய்ய நிைனத்த ரிைய
ையச் ெசய் ய யாமல் இந்  ப் பார், அவைடய ஞானஸ்
நானம் ெபம் நாள் வைர காத்க்க ேவண்யதாய் இந்க்
ம் . இ ேதவனின் ேநரம் , அைத ¡ம் றன் எவக்ம் , இேய
க்க் ட இல் ைல. இேய தாேம தன ெசாந்தக் ரிையைய
க்ட யவில் ைல. நிச்சயமாக, இ ேதவனின் தாழ் ைமம் ,
ேதவைடய ரிையயின் நியாயப் பிரமாணம் ஆம் . ேதவனின்
ஆவியானவர் ரிைய ெசய் யவில் ைல என் றால் , அவைடய
ரிையைய யாரா ம் ெசய் ய யா. இரண்டாவதாக, அவர்
ஞானஸ் நானம் ெபவதற்  ன், அவர் கம் ெபாவான
மற்  ம் சாதாரண மனிதர், மற் ற சாதாரண மற்  ம் இயல் பான
ஜனங் களிடந்  ேவபட் டவர் அல் ல, இ மஷனாக அவ
தரித்த ேதவன் இயற்ைகக் அப் பாற்பட் டவர் அல் ல என் பதற்கான
ஒ அம் சமாம் . மஷனாக அவதரித்த ேதவன் ேதவனின் ஆவி
யானவரின் ஏற்பாகைள ¡றவில் ைல. அவர் ஒ ஒங் கான வ
யில் ரிைய ெசய்தார், அவர் கம் சாதாரணமாகக் ரிைய ெசய்
தார். ஞானஸ் நானத்ற்  ப் பிறதான் அவைடய ரிையக்
அகாரம் வல் லைமம் இந்த . அதாவ, அவர் மஷனாக
அவதரித்த ேதவனாக இந்தேபா ம் , அவர் எந்த இயற்ைகக்
அப் பாற் பட் ட ரிையகைளம் ெசய் யவில் ைல, மற்ற சாதாரண
ஜனங் கைளப் ேபாலேவ அவர் வளர்ந்தார். இேய தம் ைடய
அைடயாளத்ைத ன் ேப அந் ந் த ால் , அவைடய ஞானஸ்
நானத்ற்  ன்ேப ேதசெமங் ம் ெபரிய ரிையகைளச் ெசய்
ந்தால் , சாதாரண மனிதர்களிடந்  வித்யாசமாக இந்
ந்தால் , தன்ைன அசாதாரணமானவர் என்  காட்  இந்தார்
என் றால் , ேயாவான் தன ரிையையச் ெசய் ய இயலா என் ப
மட் மல் லாமல் , ேதவன் தன ரிையயின் அத்த கட் டத்ைதத்
ெதாடங் க எந்த வம் இந்க்கா. ஆகேவ, ேதவன் ெசய்
த தவறாவிட் ட  என் பைத இ நி´பித்ந்க்ம் , ேதவ
னின் ஆவியானவம் மஷனாக அவதரித்த ேதவனின் மாம் ச
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ம் ஒேர ஸ் தானத்  ந்  வரவில் ைல என்  மனிதக் 
ேதான்யிக்ம் . ஆகேவ, இேயவின் ரிையயாக ேவதாகமத்
ல் ப ெசய் யப் பட் ப் ப , அவர் ஞானஸ்நானம் ெபற்றபின்
ேமற்ெகாள் ளப் பட் ட ரிையேய, இ ¤ன் ஆண்களில் ெசய்
யப் பட் ட ரிைய. அவர் ஞானஸ்நானம் ெபவதற் ன்  அவர்
ெசய் தைத ேவதாகமம் ப ெசய் யவில் ைல, ஏெனன் றால் அவர்
ஞானஸ்நானம் ெபவதற்  ன்  இந்தக் ரிையையச் ெசய் ய
வில் ைல. அவர் ெவமேன ஒ சாதாரண மனிதர், ஒ சாதாரண
மனிதைனப் பிரநித்  வப் பத்  னார். இேய தம் ைடய
ஊயத்ைதச் ெசய் யத் ெதாடங் வதற் ன் , அவர் சாதாரண
ஜனங் களிடந்  ேவபட் டவர் அல் ல, மற் றவர்கம் அவரி
டம் எந்த வித்யாசத்ைதம் காணவில் ைல. அவர் இபத்ெதான்
பதாவ  வயைத அைடந் த பிறதான், ேதவனின் ரிையயின்
ஒ கட் டத்ைத க்க வந்ததாக இேய அந்ந்தார். இதற் 
ன் , அவேர இைத அந்க்கவில் ைல, ஏெனன் றால் ேதவன்
ெசய் த ரிைய இயற் ைகக் அப் பாற் பட் ட  அல் ல. அவர் பன்
னிெரண்டாவ வயல் ெஜப ஆலயத்ல் ஒ ட் டத்ல் கலந்
ெகாண்டேபா, மரியாள் அவைரத் ேதக்ெகாண்ந்தார், மற்ற
ழந்ைதகைளப் ேபாலேவ அவர் ஒ வாக் யத்ைதம் ெசான்
னார், “அம் மா! எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக என் பிதாவின் த்தத்ைத
நான் நிைறேவற்ற ேவண்ம் என் ப உனக்த் ெதரியாதா?” நிச்
சயமாக, அவர் பரித் த ஆவியானவரினால் கத் த ரிக் க ப் பட் ட
தால் , இேய ஏேதா ஒ வைகயில் றப் ைடயவராக இக்க
யாதா? ஆனால் அவைடய றப்  என் னெவன் றால் , அவர்
இயற்ைகக் அப் பாற்பட் டவர் என் அர்தத
் மல் ல, மாறாக அவர்
ேவ  எந் த இளம் ழந் ைதையம் விட ேதவைன அகமாக
ேநத்தார். அவர் ேதாற்றத்ல் மனிதராக இந்தேபா ம் , அவ
ைடய சாராம் சம் இன்ம் மற் ற வர்க ளிடந்  றப் பான
தாகம் ேவபட் ம் இந்த . ஆயிம் , ஞானஸ்நானத்ற் ப்
பிறதான், பரித் த ஆவியானவர் அவரிடத்  ல் ரிைய ெசய்
வைத அவர் உணர்நத
் ார், அவர்தான் ேதவன் என் பைதம் உணர்ந்
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தார். அவர் ப் பத்¤ன்  வயைத எட் யேபாதான் ,  ைவ
யில் அைறயப் பவைத பரித்த ஆவியானவர் அவர் ¤லமாக
ெசய்யத் ட் டட் டார் என்பைத அவர் உணைமயிேலேய உணர்ந்
தார். மத்ேத நற் ெசய்  யில் எதப் பட் டைதப் ேபாலேவ, ப்
பத்  ெரண் டாம் வயல் , அவர் ல யதார்த் த ங் கைள அந் 
ெகாண்டார்: “ேமான் ேப பிரத்த ரமாக: நீ ர் வள் ள
ேதவைடய மாரனாய ஸ் என்றான் . … அதல் இேய,
தாம் எசேலக்ப் ேபாய் , ¤ப் பரா ம் பிரதான ஆசாரியரா ம் ,
ேவதபாரகரா ம் பலபாகள் பட்  , ெகாைலண், ¤ன்றாம்
நாளில் எந்க்கேவண்ம் என்பைதத் தம் ைடய ஷர்கக்
ச் ெசால் லத்ெதாடங் னார்.” அவர் என் ன ரிைய ெசய்ய ேவண்
ம் என்ப அவக் ன் ேப ெதரியா, ஆனால் ஒ ப்
பிட் ட ேநரத்ல் . அவர் பிறந் தடேனேய அவர் அைத ைம
யாக அந்க்கவில் ைல. பரித்த ஆவியானவர் அவரிடம் பப்
பயாகக் ரிைய ெசய்தார், ேம ம் ரிையக் ஒ ெசயல் ைற
இந்த . ஆரம் பத்ல் , அவர் ேதவன் என் ம் , ஸ் என் ம் ,
மஷ ´பெமத்த மஷ மாரன் என்ம் அவர்  ைவயில்
அைறயப் பவைத நிைறேவற்வதாக அந்ந்தால் , அவர் ஏன்
ன் ேப ரிைய ெசய்யவில் ைல? தம் ைடய ஊயத்ைதப் பற்
ஷர்களிடம் ெசான்ன பிறதான் இேய க்கத்ைத உணர்நத
் ார்,
இதற் க ாக ஆவ டன் ெஜபித் த ார்? தான் ரிந்  ராத அேநகக்
காரியங் கைளப் ரிந் ெகாள் வதற் ன் ேப ேயாவான் ஏன் அவ
க்கான வையத் றந் ஞானஸ்நானம் ெகாத்தார்? இ எைத
நி´பிக் ற என் றால் , இ மாம் சத்  ல் அவதரித் த ேதவனின்
ரிைய, எனேவ அவக்ப் ரிந் ெகாள் வதற் ம் , அைடவதற்
ம் ஒ ெசயல் ைற இந் த , ஏெனன்றால் அவர் ேதவனின்
அவதார மாம் சம் , அவைடய ரிைய ஆவியானவரால் ேநர
யாகச் ெசய் யப் பட் டைதவிட வித்யாசமான.
ேதவைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா பம் ஒேர ஓட் டத்
ைதப் பின்பற்ற, எனேவ ேதவனின் ஆறாயிரம் ஆண் ஆ
ைகத் ட் டத்ல் , ஒவ் ெவா பம் அத்தத் , உலன் அஸ்
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பாரத்ந்  இன்  வைர ெநக் க மாகப் பின் பற் ற ப் ப
ற. வ வக்க யாம் இல் லாந்தால் , யாம் பின்பற் வர
மாட் டார்கள் . பின் னால் வபவர்கம் இப் பதால் , வ வப்
ேபாம் இக்  றார்க ள் . இந் த வயில் ரிைய பப் பயாக
வழங் கப் பட் க் ற. ஒ ப மற் ெறான் ைறப் பின் ெதாடர்
ற, யாேரா ஒவர் வையத் றக்காமல் , ரிையையத் ெதாடங்
வ சாத்யல் ைல, ேம ம் ேதவன் தன ரிையைய ன்
ேனாக் எத்ச் ெசல் ல வ இல் ைல. எந்தப் பம் மற்ெறான்
ற் ரண்பட் டதாக இல் ைல, ஒவ் ெவான் ம் ஒ ஓட் டத்ைத
உவாக்வதற் வரிைசயாக மற்ெறான் ைறப் பின் பற்ன் றன.
இைவ அைனத் ம் ஒேர ஆவியானவரால் ெசய் யப் பன் றன.
ஆனால் யாேரா ஒவர் வையத் றக்றாரா அல் ல ேவெறா
வரின் ரிையையச் ெசய் றாரா என் பைதப் ெபாட் பத்தா
மல் , இ அவர்களின் அைடயாளத்ைத ¥ர்மானிக்கவில் ைல. இ
சரிதானல் லவா? ேயாவான் வையத் றந் த ார், இேய தன
ரிையையச் ெசய் தார், ஆகேவ, இேயவின் அைடயாளம்
ேயாவாைன விடக் ைற என் பைத இ  நி´பிக்  றதா?
ேயேகாவா இேயக் ன் பாக தன ரிையையச் ெசய் தார்,
எனேவ ேயேகாவா இேயைவ விடம் ெபரியவர் என் உன்
னால் ெசால் ல மா? அவர்கள் வ வத்தார்களா அல் ல
மற்றவர்களின் ரிையையச் ெசய் தார்களா என் ப க்யமல் ல.
க க் யமான என் னெவன் றால் , அவர்களின் ரிையயின்
சாராம் சம் மற்  ம் அ  ப் பிம் அைடயாளம் . இ சரிதா
னல் லவா? ேதவன் மனிதர்களிைடேய ரிைய ெசய் ய நிைனத்த
தால் , வ வக்ம் ரிையையச் ெசய் ய இயன் றவர்கைள அவர்
எப் ப ேவண் யிந் த . ேயாவான் பிரசங் க் க ஆரம் பித் த
ேபா, “கர்த்தக் வைய ஆயத்த ப் பத்  ங் கள் ; அவக் ப்
பாைதகைளச் ெசவ் ைவபண்ªங் கள் .” “மனந்  ம் ங் கள் , பர
ேலாகராஜ் யம் ச¡பித்க்ற.” அவர் ஆரம் பத்ந்ேத இவ்
வா ேபனார், ஏன் இந் த வார்தை
் தகைள அவரால் ெசால் ல
ந்த ? இந்த வார்தை
் தகள் ேபசப் பட் ட வரிைசையப் ெபாத்
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தவைர, பரேலாக ராஜ் யத்ன் விேஷசத்ைத தல் ேபய
ேயாவாம் , பின்னர் ேபய இேயம் தான் . மனிதனின் கத்
க் களின்ப, ய பாைதையத் றந் தவர் ேயாவான் , ஆகேவ
ேயாவான் இேயைவ விட ெபரியவராக இந் த ார். ஆனால்
ேயாவான் தான் ஸ் என் ெசால் லவில் ைல, ேதவைடய
அன்பான மாரன் என்  ேதவன் அவக் சாட்  பரவில் ைல,
மாறாக வையத் றந்  கர்த்தக் வைய ஆயத்த ப் பத்த
ெவமேன அவைரப் பயன்பத்னார். அவர் இேயக் வ
வத்தார், ஆனால் இேயவின் சார்பாக அவரால் ரிைய ெசய்ய
யவில் ைல. மனிதனின் எல் லா ரிையகம் பரித்த ஆவி
யானவரினால் பராமரிக்கப் பட் ட .
பைழய ஏற் பாட் ன் காலத்ல் , ேயேகாவாதான் வநடத்
னார், ேயேகாவாவின் ரிைய பைழய ஏற் ப ாட் ன்  கத்
ைதம் , இஸ்ேரல் ெசய் ய ப் பட் ட அைனத்  ரிையகைளம்
க்ற. ேமாேச யில் இந்தக் ரிையைய ெவமேன ஆத
ரித் த ார், அவைடய பிரயாசங் கள் மனிதனால் வழங் கப் பட் ட
ஒத்  ைழப் பாகக் கதப் பற. அந் த ேநரத்  ல் , ேயேகாவா
ேபனார், ேமாேசைய அைழத் த ார், அவர் ேமாேசைய இஸ் ர
ேவல் ஜனங் களிடந் எப் பினார், அவர்கைள வனாந்தரத்ன்
வயாய் கானாக் வநடத்த ச் ெசய் த ார். இ ேமாேசயின்
ரிைய அல் ல, ஆனால் தனிப் பட் ட ைறயில் ேயேகாவாவால்
நடத்தப் பட் டதாம் , எனேவ ேமாேசைய ேதவன் என்  அைழக்க
யா. ேமாேசம் நியாயப் பிரமாணத்ைத வத்தார், ஆனால்
இந்த நியாயப் பிரமாணம் தனிப் பட் ட ைறயில் ேயேகாவாவால்
கட் டைளயிடப் பட் ட . அவர் அைத ேமாேசையக் ெகாண் 
ெவளிப் பத்யிந்தார். இேயம் கட் டைளகைள உண்டாக்
னார், ேம ம் அவர் பைழய ஏற்பாட் ன் நியாயப் பிரமாணத்ைத
ரத்ெசய்  ய கத்ற்கான கட் டைளகைள வத்தார். இேய
தாேம ஏன் ேதவனாவார்? ஏெனனில் ஒ வித்யாசம் இக்
ற. அந்த ேநரத்ல் , ேமாேச ெசய் த ரிையகள் கத்ைதக் க்
கல் ைல, ய வையத் றக்கல் ைல; அவர் ேயேகாவா
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வால் வநடத் த ப் பட் டார், ெவ மேன ேதவனால் பயன் பத்
தப் பட் ட ஒவராவார். இேய வந்தேபா, ேயாவான் வைய
வக்  ம் ஒ பையச் ெசய் , பரேலாகராஜ் யத்  ன் விேச
ஷத்ைதப் பிரத்தப் பத்த ஆரம் பித்ந் தார் (பரித்த ஆவியா
னவர் இைதத் ெதாடங் யிந்தார்). இேய வந்த ேபா, அவர்
ேநரயாகத் தன ெசாந் த ரிையையச் ெசய் தார், ஆனால்
அவைடய ரிையக்  ம் ேமாேசயின் ரிையக்  ம் ெபரிய
வித்யாசம் இந்த . ஏசாயாம் அேநக ¥ர்க்கதரிசனங் கைளப்
ேபனார், ஆனா ம் அவர் ஏன் ேதவனாக இந்தல் ைல? இேய
அேநக ¥ர்கக
் தரிசனங் கைளப் ேபசவில் ைல, ஆனா ம் ஏன் அவர்
தாேம ேதவனாவார்? அந்த ேநரத்ல் இேயவின் ரிைய அைனத்
ம் பரித்த ஆவியானவரிந்  வந்தைவ என்  யாம் ெசால்
லத் ணியவில் ைல, அெதல் லாம் மனிதனின் த்தத்ந்ேத
வந்தன, அல் ல அ ற் ம் ேதவனின் ரிைய என்  ெசால்
லத் ணியவில் ைல. இேபான் ற காரியங் கைள ஆய்  ெசய் ய
மனிதக் வ இந்தல் ைல. ஏசாயா அத்தைகய ரிையையச்
ெசய் த ார், அத் தைகய ¥ர்க் க தரிசனங் கைளப் ேபனார், அைவ
அைனத்  ம் பரித்த ஆவியானவரிந்  வந் தைவகள் என் 
றலாம் . அைவ ஏசாயாவிடந்  ேநரயாக வரவில் ைல,
ஆனால் ேயேகாவாவிடந்  ெவளிப் பட் டைவ. இேய ெபரிய
அளவில் ரிைய ெசய் யவில் ைல, அேநக வார்தை
் தகைளச் ெசால்
லவில் ைல, அேநக ¥ர்க் க தரிசனங் கைளம் உைரக் க வில் ைல.
மனிதைனப் ெபாத் தவைர, அவைடய பிரசங் கம் ப் பாக
உயர்ந்ததாகத் ெதரியவில் ைல, ஆனா ம் அவர் தாேம ேதவன் ,
இ மனிதனால் விவரிக்க யாத. ேயாவான் , ஏசாயா, தாவீ
ஆேயாைரம் யாம் நம் பவில் ைல, அவர்கைள ேதவன் , அல்
ல தாவீதாய ேதவன் , அல் ல ேயாவானாய ேதவன் என் 
யாம் அைழக் க வில் ைல; இவைர இப் பயாக யாம் ேபச
வில் ைல, இேய மட்  ேம ஸ்  என்  எப் ேபாம் அைழக்
கப் பட் ந்தார். இந்த வைகப் பத்தல் ேதவனின் சாட் , அவர்
ேமற் ெகாண் ட ரிைய மற்  ம் அவர் ெசய் த ஊயத்  ன் ப
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ெசய் ய ப் பற. ேவதாகமத்ன் ெபரிய மனிதர்களான ஆபிர
காம் , தாவீ, ேயாவா, தானிேயல் , ஏசாயா, ேயாவான் மற் ம்
இேய ஆேயாைரப் ெபாத்தவைர, அவர்கள் ெசய்த ரிையயின்
¤லம் , ேதவன் யார், எந் த வைகயான ஜனங் கள் ¥ர்க் க தரிகள்
மற்  ம் யார் அப் ேபாஸ் தலர்க ள் என் பைத உன்னால் ெசால் ல
ம் . ேதவனால் யார் பயன் பத் த ப் பட் டார்க ள் , ேதவனாக
இந்தவர் யார், என் பைவ அவர்களின் சாராம் சத்ைதம் மற் ம்
அவர்கள் ரிந்த ரிையையப் ெபாத் ம் ேவபத்தப் பட் 
¥ர்மானிக்கப் பற. உன் னால் வித்யாசத்ைதச் ெசால் ல 
யாவிட் டால் , ேதவைன விவாப் பதன் அர்த்தம் உனக்த் ெதரி
யா என்பைத இ நி´பிக்ற. இேய ேதவனாவார், ஏெனன்
றால் அவர் அேநக வார்தை
் தகைளப் ேபனார், அேநகக் ரிைய
கைளச் ெசய் த ார், ப் பாக அேநக அற்  தங் கைள அவர் ெசய்
காட் னார். அேதேபால் , ேயாவாம் ேமாேச ெசய் தைதப்
ேபாலேவ அகக் ரிைய ெசய் த ார், அேநக வார்தை
் தகைளப்
ேபனார். அவர்கள் ஏன் ேதவன் என்  அைழக்கப் படவில் ைல?
ஆதாம் ேதவனால் ேநரயாக ஷ்க்கப் பட் டார். ஒ வன்
என் மட்ேம அைழக்கப் பவதற்ப் பலாக அவர் ஏன் ேதவன்
என் அைழக்கப் படவில் ைல? யாராவ உன் னிடம் ெசான் னால் ,
“இன் , ேதவன் இவ் வள ரிையகைளச் ெசய் ள் ளார், அேநக
வார்தை
் தகைளப் ேபனார். அவேர ேதவனாவார். பின் னர்,
ேமாேச அேநக வார்தை
் தகைளப் ேபயதால் , அவம் ேதவனாக
இந்க்க ேவண்ம் !” அதற்  நீ அவர்களிடம் ம் ப ேகட் க
ேவண் ய , “அந் த ேநரத்  ல் , ேதவன் ஏன் ேயாவாக் இல்
லாமல் இேயக் ேதவனாகேவ சாட்  பர்ந்தார்? ேயாவான்
இேயக் ன் பாக வரவில் ைலயா? எ ெபரிய , ேயாவா
னின் ரிையயா அல் ல இேயவின் ரிையயா? மனிதக்,
ேயாவானின் ரிைய இேயைவ விட உயர்ந்ததாகத் ேதான் 
ற, ஆனால் பரித்த ஆவியானவர் ஏன் ேயாவாக் இல் லாமல்
இேயக் சாட்  அளித்தார்?” இன் ம் இேததான் நடக்ற!
அந் த ேநரத்  ல் , ேமாேச இஸ் ரேவல் ஜனங் கைள வநடத்  ய
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ேபா, ேயேகாவா ேமகங் களில் இந்  அவரிடம் ேபனார்.
ேமாேச ேநரயாகப் ேபசவில் ைல, மாறாக ேயேகாவாவால் ேநர
யாக வநடத்தப் பட் டார். இ பைழய ஏற் பாட் ல் இஸ்ரேவ
ன் ரிைய. ேமாேசக்ள் ஆவியானவம் இல் ைல, ேதவனின்
சாய ம் இல் ைல. அவரால் அந் த ரிையையச் ெசய் ய ய
வில் ைல, ஆகேவ, அவர் ெசய் த ரிையக்ம் இேய ெசய் த ரி
ையக் ம் ெபரிய வித்  யாசம் இக் ற. ஏெனன் றால் , அவர்
கள் ெசய் த ரிைய ேவ பட் ட! யாராவ  ேதவனால் பயன்
பத்தப் பட் டார்களா, அல் ல ஒ ¥ர்கக
் தரியா, ஒ அப் ேபாஸ்
தலனா, அல் ல ேதவன்தானா என்பைத அவைடய ரிையயின்
தன்ைமயால் அய ம் , இ உன் ைடய சந்ேதகங் கக்
ஒ ற் ப் ள் ளிைய ைவக்ம் . ஆட் க்ட் யானவரால் மட்
ேம ஏ த்ைரகைளத் றக்க ம் என்  ேவதாகமத்ல்
எதப் பட்  ள் ள. கங் கள் வம் , அந் த ெபரிய நபர்களி
ைடேய அேநக ேவதங் கைள ெவளிப் பத்யவர்கள் இந்க்
றார்கள் , எனேவ அவர்கள் அைனவைரம் ஆட் க்ட் யான
வர் என் நீ ெசால் ல மா? அவர்களின் விளக்கங் கள் அைனத்
ம் ேதவனிடந் வந்தைவ என் நீ ெசால் ல மா? அவர்
கள் ெவளிப் பத் பவர்கள் மட் ேம. அவர்கக் ஆட் க்ட்
யானவரின் அைடயாளம் இல் ைல. ஏ த்ைரகைளத் றக்க
அவர்கள் எவ் வா தைடயவர்களாக இக்க ம் ? “ஆட்
க்ட் யானவரால் மட் ேம ஏ த்ைரகைளத் றக்க 
ம் ” என் ப  யதார்த் த ம் தான், ஆனால் அவர் ஏ த்  ைரக
ைளத் றக் க மட்  ம் வரவில் ைல. இந் த ரிையக் எந் த அவ
யம் இல் ைல, இ தற்ெசயலாக ெசய்யப் பற. அவர் தன
ெசாந் த ரிையையப் பற்  ற்  ம் ெதளிவாக இக்  றார்.
ேவதவசனங் கைள விளக்வதற்  அவர் அக ேநரம் ெசலவி
வ அவயமா? ஆறாயிரம் ஆண்கால ரிையகளில் “ேவதவ
சனங் கைள விளக்ம் ஆட் க்ட் யானவரின் காலம் ” ேசர்க்
கப் பட ேவண்மா? அவர் ய ரிையகைளச் ெசய் ய வ
றார், ஆனால் கடந்த கால ரிையகைளக் த்த ல ெவளிப் பா
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கைளம் அவர் அளிக்றார், ஆறாயிரம் ஆண் ரிையகளின்
சத்  யத்ைத ஜனங் கக் ப் ரிய ைவக் றார். ேவதாகமத்  
ந்  அகமான பத்கைள விளக்க ேவண்ய அவயல் ைல.
இன் ைறய ரிையதான் மப்  க்க , அ க்யமானதாம் .
ஏ த்ைரகைள உைடப் பதற்காக இல் லாமல் இரட் ப் பின்
ரிையையச் ெசய் ய ேவண்ம் என் ேற ேதவன் வந்தார் என் பைத
நீ அந் ெகாள் ள ேவண்ம் .
கைட நாட் களில் இேய இறங்  வவார் என் பைத மட்
ேம நீ அவாய் , ஆனால் அவர் எப் ப ப் பாக இறங்  வ
வார்? உங் கைளப் ேபான் ற ஒ பாவி, இப் ேபா ¡ட் க ப் பட்  ,
மாற் றப் படவில் ைல அல் ல ேதவனால் பரிரணப் பத்தப் பட
வில் ைல என் றால் , நீ ேதவனின் இதயத்  ற்  ப் பின் ெசல் ல
மா? நீ இன் ம் உன் பைழய யத்  ேலேய இக் றாய் ,
இேயவால் இரட் க்கப் பட் டாய் என் பம் , ேதவனின் இரட் ப்
பின் காரணமாக நீ பாவியாகக் கதப் பவல் ைல என்பம்
உண்ைமதான், ஆனால் இ நீ பாவமற் றவன் மற் ம் யைம
யற்றவன் என்பைத நி´பிக்கா. நீ மாற்றப் பட் க்காவிட் டால் ,
நீ எவ் வா னிதராக இக்க ம் ? நீ உள் க்ள் ய் ைம
யற்றவனாகம் , யநலவாயாம் , இவானவனாகம் இக்
றாய், ஆனா ம் நீ இன்ம் இேயேவா இறங்  வர ேவண்ம்
என் விம் றாய்; உன் னால் எப் ப கம் அர்ஷ்டசாயாக
இக்க ம் ! ேதவன் ¡தான உன் விவாசத்ன் ஒ பைய
நீ தவறவிட் டாய் . நீ ெவமேன ¡ட் கப் பட் க்றாய் , ஆனால் நீ
மாற் றப் படவில் ைல. நீ ேதவனின் இதயத்ற் ப் பின் ெசல் ல,
உன்ைன மாற்ம் மற்ம் ய் ைமப் பத்ம் ரிையைய ேதவன்
தனிப் பட் ட ைறயில் ெசய் ய ேவண்ம் . நீ ¡ட் கப் பட்  மட் ம்
இந்தால் , நீ னிதத்ைத அைடந்ட யாதவனாய் இப் பாய்.
இந்த வயில் நீ ேதவனின் நன் ைமயான ஆர்வாதங் களில் பங்
ெகக்க தயற் றவனாக இப் பாய் , ஏெனன் றால் மனிதைன
நிர்வக்ம் ேதவனின் ரிையயில் நீ ஒ ப தவறவிட் விட்
டாய் , இ மாற்  வதற்  ம் பரிரணாமாக் வதற்  ம் க்  ய
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பயாம் . நீ இப் ேபாதான் ¡ட் க ப் பட் க்  ற ஒ பாவியா
வாய் , ஆைகயால் ேதவனின் தந்தரத்ைத ேநரயாகச் தந்தரிக்க
யா.
இந்தப் ய கட் டத்ன் ரிைய ஆரம் பமாகாமல் , விேசஷ
கர்கள் , ேபாதகர்கள் , ெவளிப் பத் பவர்கள் மற்ம் றந்த ஆவிக்
ரிய மனிதர்கள் என்  அைழக்கப் பபவர்களாய நீ ங் கள் எவ்
வள ரம் ெசல் வீரக
் ள் என் பைத யார் அவார்க ள் ! இந் த ப்
ய கட் டத்  ன் ரிைய ஆரம் பமாகாமல் , நீ ங் கள் ேபவ 
வழக்கற் ப் ேபாய் விம் ! யத்ைத மப் ப  அல் ல ஒவரின்
சரீரத்ைத அடக்வ, ெபாைமயாக இப் ப  அல் ல எல் லா
வற்ந் ம் பாடங் கைளக் கற்க்ெகாள் வ , பணி அல் ல
அன், இைவ ம் மாசனத்ற்  ஏவைத அல் ல ஒ ராஜா
வாக மாவதாக த் த ரிப் பைதக் ப் பிவதாக இக்  ற.
இ அேத பைழய ராகத்ைதேய பாவதாக இல் ைலயா? ஒவ
ரின் தைலைய ¤வ, அப் பத்ைதப் பிட் ப , அல் ல ைககைள
ைவத் ெஜபிப் ப , ேநாற்றவர்கைளக் ணப் பத்வ மற்ம்
ேபய் கைள விரட்  வ ேபான் ற ஒேர காரியத்ைத ேவ ெபய
ரில் அைழப் பைதப் ேபான் றதாம் ! ஏதாவ ய ரிைய இக்க
மா? வளர்ச 
் க் ஏேதம் வாய் ப்  இக் க மா? நீ
ெதாடர்ந்  இேத வயில் வநடந் த ால் , நீ கண்¤த் தனமாக
உபேதசத்ைதப் பின் பற் வாய் , அல் ல மரகளினால் கட் ப் ப
வாய் . உங் கள் ரிைய கம் உயர்ந்த  என்  நீ ங் கள் விவா
க் ³ர்கள் , ஆனால் இைவ அைனத்  ம் பண்ைடய காலத்  ன்
“வயதானவர்களால் ” இயற்றப் பட்  கற்பிக்கப் பட் டைவ என்  உங்
கக் த் ெதரியாதா? நீ ங் கள் ெசால் வ எல் லாம் அந் த ய
வர்க ளின் கைட வார்தை
் தகள் அல் லவா? இந் த வயதானவர்
கள் இறப் பதற் ன்  அவர்களால் மத்தப் பட் டைவ அல் லவா?
உங் கள் ரிையகள் கடந் த தைலைறயின் அப் ேபாஸ்தலர்கள்
மற் ம் ¥ர்க்கதரிகளின் ரிையகைள ஞ் , மற் ம் அைனத்
ைதம் ஞ் விட் டன என் நீ ங் கள் நிைனக்³ர்களா? இந்தக்
கட் டத்ன் ரிையயின் ஆரம் பம் , விட் னஸ் Âயின் ரிையயான,
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ஒ ராஜாவா அரியைணயில் ஏற ற்பவைதப் ேபாற்ம் உங்
கள் ெசய க் ற்ப் ள் ளி ைவத்ள் ள, ேம ம் இ உங் கள்
ஆணவத்ைதம் ெகாந் தளிப் ைபம் ைறப் பத்ள் ள, இத
னால் நீ ங் கள் இந்தக் ரிையயின் கட் டத்ல் தைலயிட யா.
இந்தக் கட் டக் ரிைய இல் லாமல் , நீ ங் கள் ¡ட்கப் படயாத அள
விற் நீ ங் கள் ஆழமாக ¤ழ் விவீர ்கள் . உங் களிைடேய பைழய
அகம் ! அர்ஷ்டவசமாக, இன்ைறய ரிைய உங் கைளத் ம் பக்
ெகாண் வந் ள் ள. இல் ைலெயனில் , நீ ங் கள் எந்தத் ைசயில்
ெசல் வீரக
் ள் என் ப  யாக் த் ெதரிம் ! ேதவன் எப் ேபாம்
யவர், ஒேபாம் பைழயவர் இல் லாத ேதவன் என் பதால் , நீ
ஏன் ய காரியங் கைளத் ேதடவில் ைல? நீ எப் ேபாம் ஏன் பைழய
காரியங் கடன் ஒட் க்ெகாள் றாய் ? எனேவ, இன்  பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையைய அவ க க்யமானதாம் !

நீ ங் கள் அந்தஸ்ைத அளிக்ம்
ஆர்வாதங் கைள ஒ க் ைவத் விட்,
மனிதக் இரட்ப் ைபக்
ெகாண்வ ம் ேதவனின் த்தத்ைதப்
ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம்
ஒ மனிதக் கண்ேணாட் டத்ல் பார்க
் ம் ேபா, ேமாவாபின்
சந்தயாைரப் பரிரணப் பத்த யாத மட்மல் லாமல் அவர்
கைள அவ் வா ஆக்வதற் அவர்கள் தெபற்றவர்கம் அல் ல.
மறம் , தாவீன் சந்தயாக்ேகா நிச்சயமாக நம் பிக்ைக உண்,
ேம ம் உண்ைமயில் அவர்கைளப் பரிரணப் பத் த ம் .
யாராவ ஒவர் ேமாவாபின் சந்தயாராக இந்தால் , அவர்க
ைளப் பரிரணப் பத்த யா. இப் ேபாம் , உங் கள் மத்யில்
ெசய் யப் பட்  வம் ரிையயின் க்யத்வத்ைத இன் ம் நீ ங்
கள் அயவில் ைல; இந் த க் கட் டத்ல் , நீ ங் கள் இன் ம் உங் கள்
எர்கால நல் வாய் ப்கைளேய இதயத்ல் ைவத்க்³ர்கள் ,
ேம ம் அவற் ைற விட் விட மனமற் றவர்களாக இக்³ர்கள் .
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உங் கைளப் ேபான்ற கம் தயற்ற ஒ ஜனக்ட் டத்னரிடம்
ேதவன் ஏன் இன்  ரிையெசய் ய த் ெதரிந்  ெகாண்டார் என் 
ஒவம் கவைலப் பவல் ைல. இந்தக் ரிையயில் அவர் ஒ
தவைற ெசய்  க் க க் ேமா? இந் த க் ரிைய ஒ கணேநர
கவனக்ைறவாக இக்றதா? உங் கைள ேமாவாபின் சந்தயார்
என் எப் ேபாம் அந்க்ற ேதவன் ஏன் உங் கள் மத்யில்
ரிைய ெசய் வதற்ெகன் ேற ேழ இறங்  வந் ள் ளார்? இ ஒ
ேபாம் உங் கள் மனல் ேதான்றவில் ைலயா? ேதவன் தம ரி
ையையச் ெசய்  ம் ேபா ஒேபாம் இைத எண்ணிப் பார்க் க
வில் ைலயா? அவர் விைளகைளப் பற் எண்ணிப் பார்க்காமல்
நடந் ெகாள் றாரா? ெதாடக்கத்ல் இந்ேத நீ ங் கள் ேமாவா
பியரின் சந்த என் அவக்த் ெதரியாதா? இந்த விஷயங் கைள
எண்ணிப் பார்க்க உங் கக்த் ெதரியவில் ைலயா? உங் கள் எண்
ணங் கள் எங்  ெசன் விட் டன? உங் கள ஆேராக்யமான ந்
தைன ெநபிறழ் ந் ேபாய்விட் டதா? உங் கள த்சாத்தனம்
ஞானம் எங் ேக ேபாய்விட் டன? இத்தைகய  விஷயங் கைளக்
கவனிக் க ாத அளக் நீ ங் கள் இத் தைகய ெபந் தன் ைமயான
நடத்ைதையக் ெகாண் க்  ³ர்க ளா? உங் கள எர்க ால நல்
வாய் ப்கள் மற் ம் உங் கள் ெசாந்தத் தைலவி ேபான் றவற்ல்
உங் கள் மனங் கள் கம் உணர்ச
் க்கைவகளாக இக்ன் றன,
ஆனால் ேவெறதற் க ாவ வம் ேபா, அைவ உணர்வ ற் ற ைவக
ளாகம் , மந்த அ ெகாண்டைவகளாகம் ற் ம் அயாைம
நிைறந் தைவயாகம் இக் ன் றன. யில் நீ ங் கள் எதன் ¡
விவாசம் ெகாள் ³ர்கள் ? உங் கள் எர்கால நல் வாய் ப்களிலா?
அல் ல ேதவனிடமா? நீ விவாப் ப  எல் லாம் உன அழகான
ெசன்றைடம் இடம் அல் லவா? உன எகால நல் வாய் ப்கள்
அல் லவா? இப் ேபா வாழ் க்ைக ைறையப் பற்  எவ் வள
ரம் ரிந்ெகாண்க்றாய்? எவ் வள நீ அைடந்க்றாய்?
இப் ேபா ேமாவாபின் சந் த யர்க க் ெசய் ய ப் பட்  வம்
ரிைய உங் கைள அவமப் பதற் க ாகச் ெசய் ய ப் பற என் 
நிைனக் றாயா? உங் கள் அவப் கைள ெவளிப் பத்த அ
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ேவண்ெமன்ேற ெசய் யப் பறதா? உங் கைள ட் ைசைய ஏற்
க்ெகாள் ள ைவத் ப் பின் னர் உங் கைள அக்னிக் கட க்ள்
தள் வதற் க ாக அ  மனமாரத்  ட் டட்  ெசய் ய ப் பறதா?
உங் கக் எர்கால நல் வாய் ப்கள் இல் ைல என் ம் அைதவிட
நீ ங் கள் அக்கப் பட அல் ல ேகடைடய ேவண்ம் என் ம் நான்
ஒேபாம் றவில் ைல. நான் இத்தைகய விஷயங் கைள ெவளிப்
பைடயாக அவித்க்ேறனா? நீ நம் பிக்ைக இல் லாமல் இப்
பதாகக் றாய் , ஆனால் இ நீ யாகேவ வவித் க்ெகாண்ட
வல் லவா? இ உன்ைடய ெசாந்த மனப் பாங் ன் விைள
அல் லவா? உன் ெசாந்த கள் கத்ல் ெகாள் ளப் பமா? நீ
ஆர்வ க் க ப் படவில் ைல என்  நான் னால் அதன் பின் நீ
நிச்சயமாகேவ அவின் ெபாளாக இப் பாய் ; ேம ம் நீ ஆர்
வக்கப் பறாய் என்  நான் னால் அதன் பின் நீ நிச்சயமாக
அக்கப் படமாட் டாய் . நீ ேமாவாபியரின் சந்த என்  மட் ம்
தான் நான் ேறன் ; நீ அக் க ப் பவாய் என்  நான் ற
வில் ைல. ெசால் லப் ேபானால் ேமாவாபின் சந் த யார் சபிக் க ப்
பட் க்றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் ர்ெகட் ட மனிதர்களின் ஓர்
இனம் ஆவர். பாவம் ன்னர் ப் பிடப் பட் ட; நீ ங் கள் எல் ேலா
ம் பாவிகள் அல் லவா? பாவிகள் எல் ேலாம் சாத்த ானால் ர்
ெகக்கப் பட் டவர்கள் அல் லவா? பாவிகள் எல் ேலாம் ேதவக்
எர்த்  நின் கலகம் ெசய் யவில் ைலயா? ேதவக் எர்த் 
நிற் பவர்கள் சபிக்கப் பட ேவண்டாமா? பாவிகள் யாவம் அக்
கப் பட ேவண்டாமா? அப் பெயன் றால் , சைதம் இரத்தமான
மனிதர்களின் மத்யில் யார் இரட் க் க ப் படக் ம் ? இந் ந ாள்
வைர உங் களால் எவ் வா பிைழத்  க் க ந் த ? நீ ங் கள்
ேமாவாபியரின் சந்தயார் என்பதால் நீ ங் கள் எர்மைறயானவர்
களாக வளர்ந் விட் §ர்கள் ; நீ ங் கள் பாவிகளான மனிதர்கள் என்
ம் கதப் படவில் ைலயா? இந் ந ாள் வைர நீ ங் கள் எப் ப தப்
பிப் பிைழத்¥ர்கள் ? பரிரணம் என் ப் பிடப் பம் ேபா, நீ ங்
கள் மழ் ச
் யைட³ர்கள் . ெபம் உபத்ரவத்ன் காலத்ைத நீ ங்
கள் அபவிக்க ேவண்ம் என்  ேகட் ட பின் னர், அ உங் கைள
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அகமாக ஆர்வக்கப் பட் டவர்களாக ஆக்ற என்  உணர்
³ர்கள் . உபத்ரவ காலத்ல் இந்  ெவளிவந்த பின் நீ ங் கள்
ெஜயங் ெகாண்டவர்களாக மாவிடலாம் என் ம் , ேம ம் இ
இன் ம் ேதவனின் ெபம் ஆர்வாதம் என் ம் உங் கக் அவர்
அளிக்  ம் ெபம் ேமன் ைம என் ம் நீ ங் கள் எண்ª³ர்க ள் .
ேமாவாைபப் பற்  ப் பிட் டடன் உங் கக்ள் ஒ ெகாந்
தளிப்  எற; ெபரியவர்கம் ழந்ைதகம் ஒன் ேபால
றயாத ஒ வத் த த்ைத உணர்றார்கள் ேம ம் உங் கள்
இதயங் களில் ற்  மாக மழ் ச் இல் ைல, ேம ம் பிறந்த
தற்காய் வந் ³ர்கள் . ேமாவாபின் சந்தயினக்காக ெசய் யப்
பம் இந்தக் கட் ட ரிையயின் க்யத் வத்ைத நீ ங் கள் ரிந்
ெகாள் ளவில் ைல; உயர்நத
் ஸ்தானங் கைளத் ேதவைத மட் ேம
நீ ங் கள் அந்க்³ர்கள் , ேம ம் எப் ேபாெதல் லாம் நம் பிக்ைக
ஒன் ம் இல் ைல என்  உணர் ³ர்கேளா, அப் ேபாெதல் லாம்
நீ ங் கள் பின்வாங் ப் ேபா³ர்கள் . பரிரணம் மற்ம் எர்காலத்
ல் ெசன்றைடம் இடம் ஆயவற்ைறக் ப் பிம் ேபா, நீ ங்
கள் மழ் ச
் யாக உணர்³ர்கள் ; ஆர்வாதத்ைதப் ெபவதனால்
உங் கக் ஒ நல் ல ெசன் றைடம் இடம் ைடக்ம் என் 
நீ ங் கள் ேதவனின் ேமல் உங் கள் விவாசத்ைத ைவக்  ³ர்க ள் .
தங் கள் அந் த ஸ் ன் காரணமாக ல ஜனங் கள் இப் ேபா அச்ச
உணர்ைவ அைடன் றனர். ஏெனனில் அவர்கள் ைறந்த மப் ம்
ைறந்த அந்தஸ்ம் உைடயவர்களாக இக்றார்கள் , அவர்கள்
பரிரணப் பத் த ப் பவைதத் ேதட விம் பவில் ைல. தல் ,
பரிரணம் த் ேபசப் பட் ட, மற்ம் அதன் பின் ேமாவாபின்
சந்தயார் பற்  ப் பிடப் பட் ட , ஆகேவ ஜனங் கள் ன் னர்
ப் பிடப் பட் ட பரிரணத்ன் பாைதைய மத்த ார்கள் . இ
ஏெனன்றால் ெதாடக் க த் ல் இந்   வைர, இந் த க் ரி
ையயின் க்யத் வத்ைத நீ ங் கள் ஒேபாம் அந் ெகாள் ளா
தேதா, அதன் க்  யத்  வம் பற்  நீ ங் கள் கவைலப் படம்
இல் ைல. நீ ங் கள் வளர்ச
் யில் கம் யவர்கள் , ேம ம் கச்
ய இைட»ைறம் உங் களால் தாங் க்ெகாள் ள யவில் ைல.
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உங் கள் அந்தஸ் கக் ைறவாக இப் பைத நீ ங் கள் பார்க
் ம்
ேபா, எர்மைற மனநிைல ெகாண்டவர்களா ெதாடர்ந்  ேத
வதற் க ான தன்னம் பிக்ைகைய இழந்  ேபா³ர்கள் . ைபைய
அைடவம் சமாதானத்ைத அபவிப் ப ம் விவாசத்ன் அைட
யாளங் கள் என் ேற ஜனங் கள் கன் றனர், ேம ம் ஆர்வ ா
தத்ைத நாவைதேய ேதவனிடம் தங் கக் ள் ள விவசத்  ன்
அப் பைடயாகப் பார்க்ன் றனர். ேதவைன அய அல் ல தங்
கள் மனநிைலயில் மாற்றத்ைதத் ேதட ஒ ல ஜனங் கேள நான்
றனர். தங் கள் விவாசத்ல் , ேதவன் அவர்கக் ஒ ெபாத்
தமான ெசன்றைடம் இடத்ைதம் அவர்கக்த் ேதைவயான
எல் லா ைபையம் அளிப் பைதம் , அவைரத் தங் கள் ஊயக்
காரராக மாற்றம் , எந்தச் ©ழ ம் தங் கக் இைடயில் ஒ
ேபாம் எந்த ஒ ரண்பாம் இல் லாத வண்ணம் அவர்கேளா
அவர் ஒ சமாதானமான, நட் ரீயான உறைவப் ேபªவைதம்
ஜனங் கள் நாறார்க ள் . அதாவ , ேவதாகமத்  ல் அவர்க ள்
வாத்  க் ம் , “நான் உங் கள் எல் லா விண்ணப் பங் கக் ம்
ெசவிெகாப் ேபன் ” என்ற வார்தை
் தகக் ஏற் ப, அவர் அவர்க
ைடய எல் லா ேதைவகைளம் சந்க்ம் வாக்த்தத்தம் அளித்
அவர்கள் எதற்காகெவல் லாம் ெஜபிக்றார்கேளா அவற் ைற எல்
லாம் தந்தவேத ேதவனிடம் அவர்கக் இக்ம் விவா
சம் ேகாற. அவர்கள் ேதவன் யாைரம் நியாயந்¥ர்க்கேவா
அல் ல தண்க்கேவா டா என்  எர்பார்க்றார்கள் , ஏென
னில் அவர் எல் லா ேநரங் களி ம் எல் லா இடங் களி ம் நல் ல
உறைவப் ேப ªம் , எப் ேபாம் இரக் க ம் உள் ள இரட் ச கராய
இேய ஸ்வாக இக்றார். ேதவைன ஜனங் கள் விவாக்
ம் விதம் இேவ: தாங் கள் கலகக்காரர்களாக அல் ல ழ் ப் ப
றவர்களாக இந்தா ம் அவர் கண்¤த்தனமாக அவர்கக்
எல் லாவற் ைறம் அளிப் பார் என்ற நம் பிக்ைகேயா அவர்கள்
ெவட்கம் இல் லாமல் ேதவனிடம் ேகாரிக்ைக ைவக்றார்கள் . அவர்
தங் கக் எந்தத் தைடம் இன் அம் இரட் டத்தைனயாக
“ப் பிச் ெச த்த” ேவண்ம் என்ற நம் பிக்ைகேயா அவர்கள்
879

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ெதாடர்ந்  ேதவனிடம் இந்  “கடன் கைள வ©க்றார்கள் ”;
அவர்கள் நிைனக்றார்கள் , ேதவன் அவர்களிடம் இந்  எைத
ம் ெபற் றாேரா இல் ைலேயா, அவர் அவர்களால் ஏமாற் றப் பட
மட் ேம ம் , மற் ம் அவரால் ஜனங் கைளத் தன் னிச்ைசயா
கத் ட் டட்  க் ைகயாள யா, அைதவிட, பல ஆண் க
ளாக மைறந்க்ம் அவர ஞானத்ைதம் நீ யான மனநிைல
ையம் தாம் விம் ம் ேபாெதல் லாம் அவர்கைடய அம
இல் லாமல் ஜனங் களிடம் ெவளிப் பத்த யா என்  அவர்
கள் நிைனக்  றார்க ள் . ேதவன் அப் பேய விவித்  விவார்,
அவ் வா ெசய்வல் அவர் ெவப் பைடய மாட் டார், மற்ம் இ
என்ெறன்ம் இப் பேய ெதாடர்ந்  நடக்ம் என் ற நம் பிக்ைக
டன், அவர்கள் ெவமேன தங் கள் பாவங் கைள ேதவனிடத்  ல்
அக்ைகயிறார்கள் . ேதவன் ஊயம் ெகாள் ம் ப வராமல் ,
மனிதர்கக் ஊயம் ெசய் யேவ வந்தார், மற்ம் அவர் இங் ேக
அவர்க ள ஊயக் க ாரராக இக்  றார் என்  ேவதாகமத்  ல்
பெசய் யப் பட் ப் பதால் அவர்கக் ம் மா ழ் ப் பவார்
என்  நம் பி அவர்கள் ேதவக் ெவமேன உத்த ரவிறார்
கள் . எப் ேபாம் நீ ங் கள் இந் த வைகயிேலேய நம் பிவிட் §ர்க ள்
அல் லவா? எப் ேபாெதல் லாம் உங் கக் ேதவனிடத்ல் இந் 
ஏதாவ ஒன்ைறப் ெபற யவில் ைலேயா அப் ேபாெதல் லாம் ,
நீ ங் கள் ஓவிட விம் ³ர்க ள் ; ஏதாவ  ஒன் ைற உங் களால்
ரிந் ெகாள் ள யவில் ைல என் றால் மனக்கசப்  அைட³ர்
கள் , மற்ம் அவக் எராக எல் லா வைகயான நிந்தைனகைள
ம் வீம் அளக்ப் ேபா³ர்கள் . நீ ங் கள் ேதவன் தம ஞானத்
ைதம் அற்தத்ைதம் ைமயாக ெவளிப் பத்தக் ட அ
மப் பல் ைல; பலாக, தற்காகமான ெதால் ைலகள் அற்ற ஆ
தைல அபவிக்க மட்  ேம நீ ங் கள் விம் ³ர்கள் . இப் ேபா
வைர, ேதவைன விவாப் பல் உங் கள் ந்ைத அேத பைழய
பார்ைவகைள மட் ேம ெகாண்க்ன்றன. ேதவன் தள
தம் மகத்வத்ைதக் காட் னாேல, நீ ங் கள் வத்தம் அைட³ர்கள் .
உங் கள் வளர்ச
் எவ் வள ெபரிதாக இக்ற என்  இப் ேபா
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நீ ங் கள் பார்க
் ³ர்களா? உண்ைமயில் உங் கள் பைழய பார்ைவகள்
மாறாமல் இக்ம் ேபா நீ ங் கள் எல் ேலாம் ேதவக் விவா
சமாக இப் பதாக கதா¥ர்கள் . உனக் ஒன் ம் ேநரிடாதேபா, நீ
எல் லாம் ராகச் ெசல் வதாக நம் றாய் , ேம ம் ேதவனிடத்ல்
உன் அன் உச்சத்ைத எட் ற. ஏதாவ ய அளவில் ேநர்ந்
தால் , நீ பாதாளத்ல் விந்  விறாய் . இதான் ேதவக்
விவாசள் ளவனாக இப் பதா?
இக் கட்ட ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய இஸ்ரேவல் ெதாடங்
வதாக இந்தால் , பின் னர் அத்தைகய ரிையக் எந்த அர்த்த
ம் இக்கா. னாவில் ெசய் ன் ற ேபா மற் ம் உங் களிடம்
ெசய்ன்ற ேபா இந்தக் ரிைய கம் க்யமானதாக உள் ள.
நீ ங் கள் தான் மஷரில் கம் தாழ் ந்தவர்கள் , கக் ைறந்த அந்
தஸ் ைதக் ெகாண் ட ஜனங் கள் ; நீ ங் கள் தான் ச¤கத்  ன் ழ் மட்
டத்ல் இக்³ர்கள் , மற்ம் நீ ங் கள் தான் ஆரம் பத்ல் ேதவைன
கம் ைறவாகேவ அங் கரித் ¥ ர்கள் . நீ ங் கள் தான் ேதவைன
விட்  ெவரம் வவிலப் ேபானவர்கள் மற்ம் கம் க
ைமயாக ¥ங் ைழத்த ஜனங் கள் . இந்தக் கட் டத்ன் ரிைய ெஜயங்
ெகாள் த க்காக மட் ேம என் பதனால் வங் கால சாட் க்காக
உங் கைளத் ெதரிந்  ெகாள் வ கம் ெபாத்த மானதாக இல்
ைலயா? ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் தல் ப உங் களிடம்
ெசய்யப் படாவிட் டால் , அதன் பின் வரவிக்ம் ெஜயங் ெகாள் ம்
ரிையைய ன் ெனத் ச் ெசல் வ கனமாப் ேபாய் விம் ,
ஏெனனில் ெதாடரவிக் ம் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய இன் 
ெசய் ய ப் பம் ரிையயின் உண்ைமகளின் அப் பைடயிேலேய
கைள அைடம் . ஒட் ெமாத்தமான ெஜயங் ெகாள் ம் ரி
ையயின் ஆரம் பேம தற்ேபாைதய ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய ஆம் .
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட ேவண்ய தல் பயினர் நீ ங் கேள; நீ ங்
கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் படப் ேபாம் அைனத் மக்லத்ன் பிர
நிகளாக இக்³ர்கள் . இன்  ேதவன் ெசய் ம் அைனத் க்
ரிையம் ெபரிய  என் ம் அவர் ஜனங் கள் தங் கள் ெசாந் த
மாபாட் ைட அந்  ெகாள் ள அமப் பேதா மட்  மல் லா
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மல் அவர்களின் அந்தஸ்ைதம் ெவளிப் பத்றார் என்  உண்
ைமயிேலேய அபைடத்த ஜனங் கள் உணர்வார்கள் . அவைடய
வார்தை
் தகளின் ேநாக்கம் அர்தத
் ம் ஜனங் கைள ஊக்கழக்கச்
ெசய் யேவா அல் ல அவர்கைளக் கவிழ் த் ப் ேபாடேவா அல் ல.
அவர வார்தை
் தகளின் ¤லம் உள் ெளாளிையம் இரட் ப் ைப
ம் அவர்கள் தான் அைடய ேவண்ம் ; இ அவர வார்தை
் தகள்
¤லம் தங் கள் ஆவிைய விப் ட் வ ஆம் . யின் ஷ்
ப் பில் இந்ேத ேதவன் ஒவர் இக்றார் என் பைத அயாம
ம் விவாக்காம ேம மனிதன் சாத்தானின் ஆக்கத்ன் ழ்
வாழ் ந்  விட் டான். இந்த ஜனங் கள் ேதவனின் மாெபம் இரட்
ப் பில் உள் ளடக்கப் பட்  ேதவனால் ெபரிம் எப் பப் பட 
ம் என் ப  உண்ைமயில் ேதவனின் அன் ைபக் காட் ற;
உண்ைமயாகப் ரிந் ெகாள் பவர்கள் இைத விவாப் பார்கள் .
அத்தைகய அ இல் லாதவர்கைளக் த்  என் ன ெசய் வ ?
அவர்கள் வார்கள் , “ஆ, நாங் கள் ேமாவாபின் சந்தயார் என் 
ேதவன் றார்; அவர் இைதத் தம் ெசாந் த வார்தை
் தகளால்
னார். நம் மால் இன் ம் ஒ நல் ல ைவ அைடய மா?
யார் நம் ைம ேமாவாபின் சந்தயார் ஆக்ய? அவைரக் கடந்த
காலத்ல் கம் எர்க
் ம் ப நம் ைமச் ெசய் த  யார்? நம் ைம
ஆக்ைனக்ள் ளாகத் ¥ர்க்க ேதவன் வந்க்றார்; ஆரம் பத்ல்
இந்ேத அவர் எவ் விதம் நம் ைம நியாயந் ¥ ர்த்த ார் என் பைத நீ
பார்கக
் வில் ைலயா? நாம் ேதவைன எர்தத
் காரணத்னால் , இவ்
வாதான் நாம் ட்  க் க ப் பட ேவண்ம் .” இந் த வார்தை
் தகள்
சரியானைவகளாக இக்ன் றனவா? இன்  ேதவன் உங் கைள
நியாயந்¥ர்க
் றார், உங் கைள ட் க்றார், மற்ம் உங் கைள ஆக்
ைனக்ள் ளாகத் ¥ர்க்றார், ஆனால் உன் ஆக்ைனத் ¥ர்ப்பின்
ேநாக்கத்ைத அய ேவண்ய நீ தான் என்பைத நீ அயேவண்
ம் . நீ உன்ைன அந்  ெகாள் ள வதற் ம் , உன் மனநிைல
மாறக் வதற்ம் , இன் ம் , நீ உன் மப் ைப அந் ெகாள் ளக்
வதற்ம் , ேதவைடய ெசயல் கள் எல் லாம் நீ யானைவம் ,
அவர மனநிைலக் ம் அவர ரிையயின் ேதைவக் ம் ஏற் ற
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ைவம் , அவர் மனிதைடய இரட்ப் பின் ட் டத்க் இணங் க
ரிைய ெசய் றார் மற்ம் அவேர மனிதைன ேநக்ன்ற, இரட்
க்ன்ற, நியாயந்¥ர்க
் ன்ற மற்ம் ட்க்ன் ற நீ ள் ள ேதவன்
என்  உணர்வ தற்  ம் அவர் ஆக்  ைனக் ள் ளாகத் ¥ர்க்  றார்,
சபிக்றார், நியாயந்¥ர்க்றார், மற்ம் ட்க்றார். நீ கத் தாழ் நத
்
அந் த ஸ் ள் ளவன் , நீ ர்ேகடைடந் த வன் மற்  ம் ழ் ப் பயாத
வன் என் மட்  ம் நீ அந்  , ஆனால் நியாயத் ¥ ர்ப்  மற்  ம்
ட் ைசயின் ¤லம் இன் உன் னில் அவர் ெசய் ம் அவர இரட்
ப் ைபத் ெதளிவாக விளக்க விம் றார் என்  அயாவிட் டால் ,
அதன் பின் அ பவத்ைத அைடய உனக் ேவ  வயில் ைல,
அைதவிட ெதாடர்ந்  ன்ேனற உனக் த் றம் இக் க ா.
ேதவன் நியாயந்¥ர்கக
் ம் , சபிக்கம் , ட் க்கம் , இரட் க்கம்
வந்க்றாேர ஒய ெகால் வதற்காகேவா அல் ல அப் பதற்கா
கேவா அல் ல. அவர 6,000-ஆண்க்கால நிர்வாகத் ட் டம் ஒ
க் வம் வைர—ஒவ் ெவா மனித வைகயினரின் 
ைவம் அவர் ெவளிப் பத்ம் ன் —யில் ேதவனின் ரிைய
இரட் ப் க்காகேவ இக்ம் ; அவைர ேநப் பவர்கைள பரிர
ணப் பத்வம் , இவ் வா ற் ம் அவர ஆைகயின் ழ்
அடங் யிக் க அவர்கைளக் ெகாண்வவ மட்  ேம அதன்
ேநாக்கமாக இக்ற. ேதவன் ஜனங் கைள எவ் வா இரட் த்
தா ம் , அவர்க ள பைழய சாத் த ானின் பாவத்  ல் இந் 
உைடத்  ெவளிேயம் ப ெசய் வ தன் ¤லம் இைவெயல் லாம்
ெசய் யப் பன்றன; அதாவ, அவர்கைள வைனத் ேதம் ப
ெசய்  அவர் இரட் க்றார். அவர்கள் அவ் விதம் ெசய் யவில் ைல
என்றால் , பின்னர் ேதவனின் இரட் ப் ைப ஏற் க்ெகாள் ள அவர்
கக் ஒ வம் இக்கா. இரட் ப்  என் ப ேதவன் தாேம
ெசய்  ம் ரிையயாம் , ேம ம் வைனத் ேதவ  என் ப 
இரட் ப் ைப ஏற்க்ெகாள் வதற்காக மனிதன் ெசய் யேவண்ய
ஒ விஷயமாம் . மனிதனின் பார்ைவயில் , இரட் ப்  என் ப
ேதவனின் அன் பாம் , மற்  ம் ேதவனின் அன் பான ட் ைச,
நியாயத்¥ர்ப் மற்ம் சாபங் களாக இக்க யா; இரட் ப் 
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என் ப  அன் , மனக் க ம் மற்  ம் , அதற் ேமல் ஆ தன்
வார்தை
் தகேளா ேதவனால் வழங் கப் பட் ட வரம் பற் ற ஆர்வா
தங் கள் ெகாண்டதாக இக்கேவண்ம் . ேதவன் மனிதைன இரட்
க் ம் ேபா, அவர்கள் தங் கள் இதயங் கைளத் ேதவக் க்
ெகாக் ம் பயாக அவர்கைளத் தம ஆர்வ ாதங் கள் மற்  ம்
ைபையக் ெகாண் மனைத இளகச்ெசய் ேத அவ் வா ெசய்
றார் என் மக்கள் நம் றார்கள் . அதாவ, மனிதைன அவர்
ெதாவேத அவர்கைள அவர் இரட்  ப் பதாம் . இ ேபான் ற
இரட்  ப்  ஓர் ஒப் பந் த த்ைத ெசய் வ தன் ¤லேம ெசய் ய ப் ப
ற. ேதவன் ±றத் த ைனயாய் அளிக் ம் ேபாேத மனிதன் ேதவ
நாமத் க் ன்னால் ழ் ப் பய வறான் மற் ம் அவக்
ஏற் ைடயைத ெசய் ய யன்  அவக் மைமையக் ெகாண்
வறான். ேதவன் மக்லத் க்கான ேநாக்கமாகக் ெகாண்
ப் ப  இைதயல் ல. ர்ெகட் ட மக்லத்ைத இரட்  க் கேவ
ேதவன் யில் ரிைய ெசய் ய வந்  க்  றார்; இல் எந் த ப்
ெபாய் ம் இல் ைல. அவ் வா இந்ந்தால் , அவர் தாேம இந்
தக் ரிையையச் ெசய் ய நிச்சயமாக வந்க்க மாட் டார். கடந்த
காலத்ல் , அளவிலா அன் ைபம் மனக்கத்ைதம் காட் வ
அவர இரட் ப் பின் வைறயில் அடங்  இந்ததனாேலேய
அவர் தம எல் லாவற் ைறம்  மக்  லத்  ற்  ம் ஈடாக
சாத்த க்க் ெகாத்தார். நிகழ் காலம் கடந்தகாலத்ைதப் ேபால்
இல் ைல: இன் உங் கக் வழங் கப் பட்ள் ள இரட்ப்  கைட
நாட்களின் காலத்ல் , வைகக் ஏற்ப வைகப் பத்தப் பம் ேபா
நிகழ் ற; உங் கள இரட் ப் பின் வைற அன் ேபா அல் ல
மனக்கேமா அல் ல, ஆனால் ட்ைசம் நியாயத்¥ர்ப்ம் ஆம் ,
இதனால் மனிதன் கம் ைமயாக இரட்க்கப் படலாம் . இவ்
வா, நீ ங் கள் ெபவெதல் லாம் ட் ைச, நியாயத்¥ர்ப் மற் ம்
இரக்கமற்ற ைறயில் கைமயாகக் கந் ெகாள் த ம் ஆம் ,
ஆனால் இைத அங் கள் : இந்த இரக்கமற்ற கந் ெகாள் தல்
என் ப    அளவில் டத் தண் டைன அல் ல. என் ைடய
வார்தை
் தகள் எவ் வள கைமயாக இந் த ா ம் சரி, ஒ ல
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வார்தை
் தகள் உங் கக் ற்  ம் இரக் க மற் றதாக ேதான் வ
ைதத் தவிர ேவெறான்ம் உங் கக் ேநரிடா, ேம ம் நான்
எவ் வள ேகாபமாக இந்தா ம் சரி, உங் கள் ேமல் என் ன ெபா
ம் என்றால் ேபாதைனயின் அமர்நத
் வார்தை
் தகேள, ேம ம் நான்
உங் கக் த் ¥ங் ைழக் கேவா அல் ல உங் கைளக் ெகான் வி
டேவா எண்ணவில் ைல. இ எல் லாம் உண்ைம அல் லவா? இப்
ேபாெதல் லாம் , அ நீ யான நியாயத்¥ர்ப்பாக இந்தா ம் அல்
ல இரக் க மற் ற டதல் மற்  ம் ட் ைசயாக இந் த ா ம் ,
யாம் இரட் ப் க்கானைவேய. இன்  ஒவ் ெவான் ம் வைகக்
ஏற் ப வைகப் பத்தப் பட் ந்தா ம் அல் ல மனிதர்களின் பிரி
கள் ெவளிப் பத்தப் பட் ந்தா ம் , அவற்ைறப் ெபாட் பத்
தாமல் , அைனத்  ேதவைடய வார்தை
் தகள் மற் ம் ரிையக
ளின் ேநாக்கம் ேதவைன உண்ைமயிேலேய ேநப் பவர்கைள
இரட் ப் பதாகேவ இக்ற. நீ யான நியாயத்¥ர்ப் மனிதைன
த்கரிப் பதற்க் ெகாண்வரப் பற, மற்ம் இரக்கமற்ற ட
டல் அவர்கைளச் த்தமாக்கச் ெசய் யப் பற; கைமயான
வார்தை
் தகள் அல் ல ட் ைச ஆய இரண்ம் த்  கரிப் பதற்
காகச் ெசய் யப் பன்றன, ேம ம் அைவ எல் லாம் இரட் ப் க்
காகேவ ெசய் யப் பன்றன. இவ் வா, இன் ைறய இரட் ப் பின்
ைற கடந்தகாலத்ைதப் ேபான் றதல் ல. இன் , நீ ங் கள் இரட் ப்
பிற் ள் நீ யான நியாயத்¥ர்ப் ¤லம் ெகாண்வரப் பட் க்
³ர்கள் , மற் ம் இ உங் கள் ஒவ் ெவாவைரம் வைகயின் ப
வைகப் பத்த ஒ நல் ல கவியாம் . ேம ம் , இரக்கமற்ற ட்ைச
உங் கள மாெபம் இரட் ப் க் உதற—மற்ம் இத்தைகய
ட்ைச மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்ைப எர்ெகாள் ம் ேபா உங் களிடம்
ெசால் ல என்ன இக்ற? ஆரம் பத்ல் இந்   வைர
நீ ங் கள் எப் ேபாம் இரட் ப் ைப அபவிக்கவில் ைலயா? நீ ங் கள்
மாம் சமாய ேதவைன கண்க்³ர்கள் மற்ம் அவைடய சர்
வவல் லைமையம் ஞானத்ைதம் உணர்ந்க்³ர்கள் ; ேம ம்
ெதாடர்ந்  கைமயான கந் ெகாள் தைலம் ட் த்தைல
ம் நீ ங் கள் அபவித்க்³ர்கள் . இப் பிம் , நீ ங் கள் ேமலான
885

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ைபையம் ெபறவில் ைலயா? ேவ யாைரம் விட உங் கள்
ஆர்வ ாதங் கள் ெபரிதானைவ அல் லவா? உங் கள் ைபகள்
சாெலாேமான் அபவித்த மைம மற் ம் ெசல் வங் கைள விட
ம் ஏராளமானைவ! அைதப் பற்ச் ந்ங் கள் : என் வைக
யின் ேநாக் க ம் உங் கைள இரட்  ப் பதற் க ாக அல் லாமல் மாறாக
உங் கைள ஆக்  ைனக் உள் ளாகத் ¥ர்ப் ப ம் தண் ப் ப மாக
இந்தால் , உங் கள் நாட்கள் இவ் வள நீ ண்டதாக நீ த்க்மா?
மாம் சம் இரத்தமான பாவம் நிைறந்த மனிதர்களாய நீ ங் கள்
இன் வைர உயிர்பிைழத்  வாழ் ந்க்க மா? உங் கைளத்
தண்ப் ப மட்  ேம என் இலக்க ாக இந் ந் த ால் , பின் ஏன்
நான் மாம் சமா இத்தைகய மாெபம் காரியத்ல் இறங் க ேவண்
ம் ? ெவம் மனிதர்களாய உங் கைளத் தண்ப் பைத ஒ ஒற்ைற
வார்தை
் தையக் ேய ெசய் க்கலாேம? ேநாக்க த்ேதா ஆக்
ைனக்ள் ளாக உங் கைளத் ¥ர்த்த பின் னர் உங் கைள இன் ம்
நான் அப் ப  ேதைவயா? நீ ங் கள் என் ைடய இந்த வார்தை
் த
கைள இன்ம் விவாக்கவில் ைலயா? நான் மனிதைன ெவம்
அன் பா ம் மனக் க த் த ா ம் இரட்  க் க மா? அல் ல
மனிதைன இரட்  க் க  ைவயில் அைறதைல மட்  ேம என்
னால் பயன் பத் த மா? மனிதைன ற்  ம் ழ் ப் பத
ள் ளவனாக மாற் ற என் ைடய நீ யான மனநிைல இன் ம்
அக அளவில் உகந்ததாக இல் ைலயா? மனிதைன ற் மாக
இரட் க்க அ இன் ம் அகத் றைடயதாக இல் ைலயா?
என் வார்தை
் தகள் கைமயானைவயாக இந்தா ம் , அைவ
எல் லாம் மனிதைடய இரட்ப் க்காகக் றப் பன்றன, ஏென
னில் நான் வார்தை
் தகைள மட் ேம ேபேறேன தவிர மனித
ைடய மாம் சத்ைதத் தண்க்கவில் ைல. இந் த வார்தை
் தகள் மனி
தைன ஒளியில் வாழம் , ஒளி இக்ற என் பைத அயம் ,
ஒளி விைலமப் பற்ற என் பைத அயம் , இன் ம் அகமாக
இந் த வார்தை
் தகள் அவர்க க்  எவ் வள நன் ைமயானைவ
என் பைத அவர்க ள் அவேதா ேதவேன இரட்  ப்  என் ம்
அயச் ெசய் ன் றன. ட் ைச மற்  ம் நியாயத்¥ ப்  த்த பல
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வார்த்ைதகைள நான் யிந்தா ம் , உண்ைமயில் அைவ எைதப்
பிரநித்  வப் பத்  ன்றனேவா அ உனக் ச் ெசய் ய ப் பட
வில் ைல. நான் என் ரிையையச் ெசய்யம் என் வார்த்ைதகைளக்
றம் வந்க்ேறன் , என் வார்தை
் தகள் கண்ப் பானைவயாக
இந் த ா ம் , அைவ உங் கள் ர்ேக மற்  ம் உங் கள் மாபாட்
ைடக் த்த நியாயத்¥ர்ப்பாகப் ேபசப் பன் றன. சாத்தானின்
ஆக்கத்ல் இந்  மனிதைன இரட் ப் பேத நான் இைதச் ெசய்
வதற் க ான ேநாக் க மாக இக் ற; நான் மனிதைன இரட்  க் க
என் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்ேறன். என் வார்தை
் தகைளக்
ெகாண் மனிதக் த் ¥ங்  ெசய் வ  என் ேநாக்க மல் ல. என்
ரிையயில் கைள அைடயேவ என் வார்தை
் தகள் கைம
யாக இக்ன்றன. இத்தைகய ரிைய ¤லேம மனிதர் தங் கைள
அந்  தங் கள மாபாடான மனநிைலயில் இந்  விபட் 
வவார்கள் . சத்யத்ைதப் ரிந் ெகாண்டபின் அைதக் கைடப்
பிக்க ஜனங் கைள அமப் ப ம் , தங் கள் மனநிைலயில் மாற்
றங் கைள அைடவம் , தங் கைளப் பற் ம் ேதவனின் ரிைய
ையப் பற்ம் அைவப் ெபவேம வார்தை
் தகளின் ரிைய
யின் மாெபம் க்யத்  வம் ஆம் . வார்தை
் தகைளப் ேபவ
தன் ¤லம் ரிையையச் ெசய் வ  மட் ேம ேதவக்ம் மனித
க் ம் இைடயிலான ெதாடர்ைபச் சாத்யப் பத்  ம் , மற்  ம்
வார்தை
் தகளால் மட் ேம சத்  யத்ைத விளக் க ம் . இந் த
வைகயில் ரிைய ெசய் வ ேத மனிதைன ெஜயங் ெகாள் வதற்
கான றந்த வயாம் ; வார்தை
் தகைளக் வைத விட, சத்
யத்ைதம் ேதவனின் ரிையையம் த்த ெதளிவான ரிதைல
ேவ எந்த ைறம் ஜனங் கக் அளிக்ம் றன் ெகாண்ட
அல் ல. இவ் வா, தம இக் கட் ட ரிையயில் , இன் ம் மனி
தர்களால் ரிந் ெகாள் ள யாத சத்யங் கைளம் இரகயங்
கள் அைனத்ைதம் அவர்கக்காக ெவளிப் பத்த , சத்ய வ
ையம் வைனம் ேதவனிடம் இந்  அைடய அவர்கைள
அமத் , அவ் வைகயில் அவைடய த்தத்ைத நிைறேவற்ற
ேதவன் மனிதேனா ேபறார். ேதவ த்தத்ைத அவர்கள் நிைற
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ேவற் ற அவர்கக் உதவதான் மனிதன் ¡ ேதவன் ெசய்
ம் ரிையயின் ேநாக்கமாம் , ேம ம் அ அவர்கக் இரட்
ப் ைபக் ெகாண்வரச் ெசய் ய ப் பற. ஆகேவ, மனிதைன
இரட்  க் ம் காலகட் டத்  ன் ேபா, அவர்க ைளத் தண் க் ம்
ரிையைய அவர் ெசய் வ ல் ைல. மனிதக் இரட்  ப் ைபக்
ெகாண்வம் ேவைளயில் , ேதவன் ¥ங் ைகத் தண்ப் பேதா நன்
ைமக்ப் பிரபலன் அளிப் பேதா இல் ைல, அமட் மல் லாமல்
பல வைகயான ஜனங் களின் ெசன் றைடம் இடங் கைள அவர்
ெவளிப் பத்  வ ம் இல் ைல. மாறாக, அவர இக் கட் ட
ரிைய வைடந்த பின் னர் மட் ேம, ¥ங் ைகத் தண்த்  நன்
ைமக்ப் பிரபலன் அளிக்ம் ரிையையச் ெசய் வார் மற் ம்
அதன்பின் அவர் அைனத்  ெவவ் ேவ வைகயான ஜனங் களின்
கைளம் ெவளிப் பத் வார். இரட் க்கப் படக் டாதவர்
கேள உண்ைமயில் தண் க் க ப் பறவர்க ளாக இப் பார்க ள் ,
அேத ேவைளயில் ேதவனின் இரட்  ப் பின் சமயத்  ல் ேதவ 
ைடய இரட் ப் ைபப் ெபற்றவர்கேள இரட் க்கப் பறவர்களாக
இப் பார்கள் . ேதவைடய இரட் ப் பின் ரிைய ெசய் யப் பம்
ேபா, ந் த வைரயில் இரட் க் க ப் படக் ய ஒவ் ெவா
தனி நபம் இரட் க்கப் பவார்கள் , மற்ம் ஒவம் நிராகரிக்
கப் பட மாட் டார்கள் , ஏெனனில் மனிதைன இரட் ப் பேத ேதவ
ைடய ரிையயின் ேநாக்கமாம் . மனிதைனத் ேதவன் இரட்
க் ம் சமயத்  ல் , தங் கள் மனநிைலயில் மாற் றத்ைத அைடய
யாத அைனவம் —அ  மட் ம் அல் லாமல் ற்  மாக
ேதவ க் க் ழ் ப் பய யாதவர்க ம் —தண் டைனக் ரிய
ெபாளாவார்க ள் . வார்தை
் தகளின் ரிைய எனப் பம் இந் த க்
கட் ட ரிையயான ஜனங் கள் ரிந் ெகாள் ளாத எல் லா வ
ைறகைளம் இரகயங் கைளம் அவர்கக் ெவளிப் பத் ம் ,
அதனால் அவர்க ள் ேதவ த் த த் ைதம் மற்  ம் அவர்க ளிடம்
இந் ேதவக்த் ேதைவயானவற்ைறம் ரிந்ெகாள் ள 
ம் , அதனால் அவர்கள் ேதவைடய வார்தை
் தகளின் ப நடக்
கம் தங் கள் மனநிைலகளில் மாற் றத்ைத அைடயம் ேதைவ
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அந்தஸ்ைத தம் ஆர்வாதங் கைள ஒக்விட் ,
இரட் ப்  தம் ேதவ த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம்

யான ன்னிபந்தைனகைளக் ெகாண்க்கம் ம் . தம் 
ைடய ரிையையச் ெசய் ய ேதவன் வார்தை
் தகைள மட் ேம
பயன் பத் றார் ேம ம் தள மாபாட் டன் இப் பதற்
காக ஜனங் கைளத் தண்ப் பல் ைல; இ ஏெனன் றால் இப் ேபா
தான் இரட்ப் பின் ரிையக்கான சமயம் ஆம் . மாபாட்டன்
நடந்  ெகாள் ற எவேரம் ஒவர் தண்க்கப் பட் டால் , பின்
னர் இரட் க்கப் பவதற்  ஒவக்ம் வாய் ப் ைடக்கா;
எல் ேலாம் தண் க் க ப் பட்  பாதாளத்  ல் விவார்க ள் . மனி
தைன நியாயந் ¥ ர்க் ம் வார்தை
் தகளின் ேநாக் க ம் அவர்கள் தங்
கைள அவதற்  ம் ேதவக் க் ழ் ப் பவதற்  ம் அவர்கைள
அமப் ப தான் ; அத்தைகய நியாயத்¥ர்ப்ைபக் ெகாண் அவர்
கைளத் தண் ப் பதற் க ாக அல் ல. வார்தை
் தகளின் ரிையயின்
காலத்  ல் , பல ஜனங் கள் மாம் சமாய ேதவனிடத்  ல் தங் கள்
மாபாட் ைடம் விேராதத்ைதம் , அ மட் ம் அல் லாமல் தங்
கள் ழ் ப்பயாைமையம் ெவளிப் பத்வார்கள் . இந்த ேபா
ம் , அதன் விைளவாக அவர் இந் த எல் லா மக் க ைளம் தண்
க்க மாட் டார், ஆனால் அதற்ப் பல் ற் மாக ர்ெகட் ப்
ேபானவர்கைளம் இரட் க்கப் படக் டாதவர்கைளம் மட் ேம
றம் ேப தள் ளிவிறார். அவர் அவர்க ைடய மாம் சத்ைதச்
சாத்தானிடம் ெகாப் பார், ேம ம் , ல ேநர்களில் , அவர்க
ைடய மாம் சத்க் கட் வார். ¡ந்ப் பவர்கள் ெதாடர்ந் 
பின்ெதாடர்வார்கள் ேம ம் அடக்யாளப் பட் த் த்தப் பம்
அபவத்ைதப் ெபவார்கள் . பின் ெதாடம் ேபா, இந்த ஜனங்
களால் அடக்  யாளப் பட் த் த்த ப் பவைத ஏற்  க்ெகாள் ள
யாமல் , ேம ம் ேம ம் ரந்தால் , பின் னர் அவர்கள் இரட்
ப் க்கான தங் கள் கைட வாய் ப்ைபம் இழந்  ேபாவார்கள் .
ேதவைடய வார்தை
் தகளால் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட்  ழ் ப் ப
ம் ஒவ் ெவாவக்ம் இரட் ப் க்கான ஏராளமான வாய் ப்
கள் ைடக் ம் ; இந் த ஜனங் கள் ஒவ் ெவாவக் மான ேதவ
னின் இரட்  ப்  அவர ந் த இரக் க த்ைதக் காட்  ம் . ேவ
வார்தை
் தகளில் னால் , அவர்களிடத்ல் கம் ெபாைம
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காட் ட ப் பம் . ஜனங் கள் தங் கள் தவறான பாைதகளில் இந் 
ம் பினால் , ேம ம் அவர்க ள் மனந்  ம் ப மானால் ,
அவர இரட் ப் ைபப் ெபற ேதவன் அவர்கக் வாய் ப்கைள
அளிப் பார். மனிதர்கள் ேதவக் விேராதமாய் தன் தல்
கலகம் ெசய்  ம் ேபா, அவர்கைளக் ெகான் ேபாட அவக்
விப் பம் இல் லாக்ற; மாறாக அவர்கைள இரட் க்க அவ
ரால் ந்தைத எல் லாம் அவர் ெசய் றார். யாக்காவ இரட்
ப் க்கான இடம் இல் லாத ேபா, ேதவன் அவர்கைளப் றம் ேப
தள் ளிவிறார். ல ஜனங் கைளத் தண்ப் பல் ேதவன் ெநய
சாந் தள் ளவராக இப் பதற் க ான காரணம் அவர் இரட் க் க ப்
படக்ய எல் ேலாைரம் இரட் க்க விம் வேத ஆம் . வார்த்
ைதகைள மட் ம் ெகாண் அவர் ஜனங் கைள நியாயந்¥ர்க
் றார்,
அவர்கக் ஞானத்ைதக் கற்க்ெகாக்றார், மற்ம் வார்தை
் த
கள் ¤லம் வகாட் றார் ேம ம் அவர் ஒ ேகாைலப் பயன்
பத் அவர்கைளக் ெகால் வல் ைல. வார்தை
் தகைளப் பயன் ப
த் மனிதர்கக் இரட் ப் ைபக் ெகாண் வவேத இக்
கட் ட ரிையயின் ேநாக்கம் க்யத்வம் ஆம் .

தன் எண்ணங் களில்
ேதவக் எல் ைலவத் விட் ட
மனிதனால் எவ் வா
ேதவனின் ெவளிப் பாகைளப் ெபறம் ?
ேதவைடய ரிைய எப் ேபாம் ன் ேனாக்ேய நகர்ற,
ேம ம் அவைடய ரிையயின் ேநாக் க ம் மாறாவிட் டா ம் ,
அவர் ரிைய ெசய் ம் ைற ெதாடர்ந்  மாற, அதாவ
ேதவைனப் பின்பற்றவர்கம் ட ெதாடர்ந் மாக்ெகாண்ேட
வறார்கள் . ேதவன் அகமான ரிையையச் ெசய் யச்ெசய் ய,
ேதவைனப் பற்ய அ மனிதக் ைமயாற. ேதவனின்
ரிையயின் விைளவாக மனிதனின் மனநிைலயி ம் அதற்ேகற்ற
மாற்றங் கள் ஏற்பன் றன. இப் பிம் , ேதவைடய ரிைய
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தன் எண்ணங் களில் ேதவக் எல் ைலவத்விட் ட
மனிதனால் எவ் வா ேதவனின் ெவளிப் பாகைளப் ெபறம் ?

எப் ேபாம் மாக்ெகாண் இப் பதால் , பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையைய அயாதவர்கள் , ேம ம் சத்யத்ைத அயாத அந்த
¤டத்தனமான மக்கள் ேதவைன எர்ப்பவர்களான் றனர். ேதவ
னின் ரிைய ஒேபாம் மனிதனின் எண்ணங் கக் ஏற் ப
இப் பல் ைல, ஏெனனில் அவர ரிைய எப் ேபாம் யேத
தவிர ஒேபாம் பைழயதல் ல, மற்ம் அவர் ஒேபாம் பைழய
ரிையையத் ப் பிச் ெசய் வ ல் ைல, ஆனால் மாறாக ன்
ெனப் ேபாம் ெசய் யப் படாத ரிையடன் ன் ேனாக்ச் ெசல்
றார். ேதவன் தாம் ெசய் த அேத ரிையையத் ப் பிச் ெசய்
வல் ைல என்பதா ம் , மனிதன் எப் ேபாம் ேதவன் கடந்த காலத்
ல் ெசய்த ரிையைய ைவத்ேத அவர தற்ேபாைதய ரிையைய
மப் பிவனா ம் , ய காலத்ன் ரிையயின் ஒவ் ெவா
கட் டத்ைதம் நிைறேவற்  வ ேதவக் கம் கனமா
விட் ட. மனிதக்ேகா க அக அளவிலான கஷ் டங் கள் !
அவன் தன ந் தைனகளில் கம் பழைமவாயாக இக் 
றான் ! ேதவனின் ரிையைய எவம் அயவில் ைல, ஆனால்
ஒவ் ெவாவம் அதற் எல் ைலவக்ன் றனர். ேதவைன விட் 
விலம் ேபா மனிதன் வன் , சத்  யம் மற்  ம் ேதவ ஆர்
வாதங் கைள இழக்றான், ஆனால் அவன் வன் அல் ல சத்
யத்ைத ஏற்காவிட் டால் , மக்லத்ற் ப் ெபம் ஆர்வாதங் க
ளில் கக் ைறவானவற் ைறேய ேதவன் வழங் றார். எல் லா
மனிதர்கம் ேதவைன அைடயேவ விம் ன் றனர், ஆனால்
ேதவனின் ரிையகளில் எந் த ஒ மாற் றத்ைதம் அவர்களால்
சத் க்ெகாள் ள யவில் ைல. ேதவனின் ய ரிையைய ஏற்
காதவர்கள் ேதவனின் ரிைய மாறாத என் ம் அ என்ெறன்
ம் நிைலமாறாமல் இக் ம் என்ம் நம் ன் றனர். அவர்க
ள நம் பிக்ைகயின் ப, நித்ய இரட் ப் ைப அைடயத் ேதைவ
யானெதல் லாம் நியாயப் பிரமாணத்ைதக் கைடபிப் ப  மட் ேம,
ேம ம் அவர்கள் மனந்ம் பி தங் கள் பாவத்ைத அக்ைகயிட் 
விட் டாேல ேதவனின் த்தம் எப் ேபாம் நிைறேவவிம் . நியா
யப் பிரமாணத்ன் ழ் இக்ம் ேதவம் , மனிதக்காகச் 
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ைவயில் அைறயப் பட் ட ேதவம் மட்  ேம ேதவனாக இக் க
ம் என்  அவர்க ள் எண்ணம் ெகாண் ள் ளனர்; ேவதாக
மத்ைத ேதவன் ஞ் சக் டா மற்ம் ஞ் ச யா என் பம்
ட அவர்கள எண்ணம் ஆம் . சரியாகச் ெசால் லப் ேபானால் ,
இந்த எண்ணங் கேள அவர்கைளப் பைழய நியாயப் பிரமாணங் க
டன் பிைணத்  ெசத்த விகடன் ேசர்த்  ைவத்  அைறந்
ள் ளன. ேதவனின் ய ரிைய எவாக இந் த ேபா ம் ,
அ ¥ர்கக
் தரிசனங் களால் உப் பத்தப் பட ேவண்ம் , ேம ம்
அத்தைகய ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டத் ம் , “உத்தம” இ
தயத் டன் அவைரப் பின் பற் ம் அைனவக்ம் ெவளிப் பா
கள் அளிக்க ப் பட் க்க ேவண்ம் ; அப் ப இல் ைல என் றால் ,
அத் த ைகய ரிையகள் ேதவனின் ரிையகளாக இக் க 
யா என்  நம் ம் ேமலகமாேனாம் உள் ளனர்; ேதவைன
அந் ெகாள் வ என் ப மனிதக் ஏற்ெகனேவ ஓர் எளி
ைமயான காரியம் அல் ல. மனிதனின் ¤ட இதயத்ேதா 
தலாக அவன ய-க்யத் வம் மற்ம் அகம் பாவம் என் ம்
கலக பாவத்ன் காரணமாக ேதவனின் ய ரிையைய ஏற்
க்ெகாள் வ அவக் இன் ம் கனமானதாக இக்ற.
ேதவனின் ய ரிையைய மனிதன் கவனமாக ஆராய் வ 
ல் ைல, அைதத் தாழ் ைமேயா ஏற்க்ெகாள் வம் இல் ைல;
அதற்ப் பலாக, அவன் ேதவனிடம் இந்  ெவளிப் பாகக்
காகம் வகாட் த க்காகம் காத்ந்  ஓர் அலட் யமான
மனப் ேபாங் ைக கைடபிக்றான். இ ேதவக் விேராதமா
கக் கலகம் ெசய்  அவைர எர்ப்பவர்களின் நடத்ைத அல் லவா?
இத்தைகய மக்கள் ேதவனின் அங் காரத்ைத எவ் வா ெபற ம் ?
இேயவின் ரிையம் தகர்ந்  ேபாய் விட் ட என்  இன் 
நான் வ ேபாலேவ ைபயின் காலத்ல் ேயேகாவாவின்
ரிைய தகர்ந்  ேபாய் விட் ட  என்  இேய னார். ைப
யின் காலம் இல் லாமல் இந்  நியாயப் பிரமாணத்ன் காலம்
மட்  ேம இந் ந் த ால் , இேய  ைவயில் அைறயப் பட் 
க் க மாட் ட ார் ேம ம் அைனத்  மக்லத்ைதம் இரட் த்
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க் க ம் மாட் டார். நியாயப் பிரமாணத்  ன் காலம் மட்  ேம
இந்ந்தால் , மக்லம் இன்றளம் வந்தைடந்க்க 
யா. வரலா ன்ேனாக் நகர்ற, ேம ம் வரலா என் ப
ேதவனின் ரிையயின் இயற்ைகச் சட் டம் அல் லவா? பிரபஞ் சம்
வ ம் அவர் மனிதைன நிர்வ ப் ப  பற்  ய ஒ த் த
ரிப்  அல் லவா இ? வரலா ன் ேனாக் நகர்ற, ேம ம்
ேதவனின் ரிையம் அவ் வாேற ன் ேனாக் நகர்ற. ேதவ
த்தம் ெதாடர்ந்  மாற. அவரால் ஆறாயிரம் ஆண்களா
கக் ரிைய என்ம் ஒற் ைறக் கட் டத்  ேலேய நிைலத்  க் க
யா, ஏெனனில் ஒவ் ெவாவம் அந்  ப் ப  ேபால,
ேதவன் எப் ேபாேம யவராக இக்றார், ேம ம் அவர் ஒ
ேபாம் பைழயவர் அல் ல, மற்ம்  ைவயில் அைறயப் பட் ட
ேபால ஒைற, இைற, ¤ன்  ைறகள் …. என அவர்
ெதாடர்ந்  அைறயப் பட்  அவ் விதமான ரிையைய அவரால்
ஆற் ற யா, அவ் வா ந்  ப் பேத ேகக் ரியதாக இக்
ம் . ேதவன் ெதாடர்ந்  ஒேர ரிையைய ெசய் ெகாண் ேட
இப் பல் ைல; நான் எவ் வா உங் களிடம் ய வார்தை
் தக
ைளப் ேபம் ஒவ் ெவா நாம் ய ரிையையச் ெசய் 
ேறேனா அேபால அவைடய ரிையம் எப் ேபாம் மாக்
ெகாண்க்ற மற்ம் எப் ேபாம் தான. இதான் நான்
ெசய் ம் ரிைய, மற்ம் எ க்யம் என் றால் “” மற்ம்
“அற்  தமான” என் ற வார்தை
் தகேள. “ேதவன் மாறாதவர், மற்
ம் ேதவன் எப் ேபாம் ேதவனாகேவ இப் பார்”: இந்தக் ற் 
நிச்ச யமாகேவ உண்ைமயான; ேதவனின் சாராம் சம் மாவ
ல் ைல, ேதவன் எப் ேபாம் ேதவேன, மற்ம் அவர் ஒேபாம்
சாத்தானாக மாற யா, ஆனால் இ அவர ரிையயான
அவர சாரம் சத்ைதப் ேபான் நிைலயாகம் மாறாததாகம்
இக்ம் என் நி´பிக்கா. ேதவன் மாறாதவர் என்  நீ அ
விக்றாய் , ஆனால் எவ் வா, பின் னர், ேதவன் எப் ேபாம் 
யவர் மற்  ம் ஒேபாம் பைழயவர் அல் ல என்  உன் னால்
விளக் க மா? ேதவனின் ரிைய ெதாடர்ந்  பரற
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ேம ம் ெதாடர்ந்  மாற, மற்ம் அவர த்தம் ெதாடர்ந் 
ெவளிப் பத்தப் பட்  மனிதக்த் ெதரிவிக்கப் பற. மனி
தன் ேதவனின் ரிையைய அபவிக் ம் ேபா, அவன மன
நிைல வின் மாற ேபால அவன அம் மாற.
பின் எங் ந்  இந்த மாற்றம் எற? அ எப் ேபாம் மாக்
ெகாண்ேட இக்ம் ேதவனின் ரிையயில் இந்தல் லவா? மனி
தனின் மனநிைல மாறம் என் றால் , என்ைடய ரிைய
ம் என் வார்தை
் தகம் ெதாடர்ந்  மாற மனிதனால் ஏன் அ
மக்க யா? மனிதனின் கட் ப் பாகக் நாம் உட் பட
ேவண்மா? இல் , ணிக்கப் பம் வாதங் கைளம் ெநயற் ற
தர்கக
் ங் கைளம் நீ பயன் பத்தவில் ைலயா?
தம உயிர்தெ
் தத க் ப் பின்னர், இேய டர்கக் க்
காணப் பட்  , “என் பிதா வாக் த் த த் த ம் பண்ணினைத, இேதா,
நான் உங் கக் அப் ேறன். நீ ங் கேளா உன் னதத்ந் 
வம் ெபலனால் தரிப் பிக்க ப் பம் வைரக் ம் எசேலம் நகரத்
ல் இங் கள் .” இந்த வார்தை
் தகைள எவ் வா விளக்கலாம் என்
உனக் த் ெதரிமா? இப் ேபா நீ அவர ெபலனால் தரிப் பிக்
கப் பட் க் றாயா? “ெபலன் ” எைதக் க் ற என் பைத நீ
ரிந்  ெகாள் றாயா? கைட நாட் களில் சத்  யத்  ன் ஆவி
மனிதக் வழங் கப் பம் என்  இேய அவித்த ார். கைட
நாட்கள் இேதா இப் ேபா இக்ன்றன; சத்யத்ன் ஆவி வார்த்
ைதகைள எவ் வா ெவளிப் பத் ற என் பைத நீ ரிந் 
ெகாள் றாயா? சத்  யத்  ன் ஆவி எங் ேக ெவளிப் பட் க்
ரிைய ெசய் ம் ? ஏசாயா ¥ர்க்கதரியின் ¥ர்க்கதரிசன த்தகத்
ல் , ய ஏற்பாட் ன் காலத்ல் இேய என் ற ெபயர் ெகாண்ட
ஒ ழந் ைத பிறக் ம் என் ஒேபாம் எந் த ஒ ப் ம்
இல் ைல; இமாேவல் என் ம் ெபயர் ெகாண் ட ஓர் ஆண்
ழந்ைத பிறக்ம் என்தான் எதப் பட் ள் ள, “இேய” என் ற
ெபயர் ஏன் ப் பிடப் படவில் ைல? இந்தப் ெபயர் பைழய ஏற்
பாட் ல் எங் ம் காணப் படவில் ைல, பின் னர் ஏன் நீ இன் ம்
இேயைவ நம் றாய் ? நிச்ச யமாக நீ உன் கண்களால் இேய
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ைவக் கண் டதால் மட்  ேம அவைர நம் பத் ெதாடங் கவில் ைல,
இல் ைலயா? அல் ல ஒ ெவளிப் பாட் ைடப் ெபற் றதானால் நீ
நம் பத் ெதாடங் னாயா? ேதவன் உண்ைமயிேலேய உனக் இத்
தைகய ைபையக் காட் வாரா? அவர் இத் த ைகய ெபம்
ஆர்வ ாதங் கைள உனக் வழங் வாரா? இேயவின் ேமல் நீ
ைவக்  ம் நம் பிக் ைகயின் அப் பைட என் ன? இன்  இேய
மாம் சமா இப் பைத நீ ஏன் நம் பவில் ைல? உனக் ேதவனிடம்
இந்  ெவளிப் பா இல் லாமல் இப் ப  அவர் மாம் சத்  ல்
அவதரிக்கவில் ைல என்பதற்கான நி´பணம் என்  நீ ஏன் 
றாய் ? ேதவன் தம ரிையையத் ெதாடங் ம் ன் னர் மக் க
க் த் ெதரிவிக்க ேவண்மா? அவர் தல் அவர்கைடய
அங் காரத்ைதப் ெபற ேவண்மா? ஓர் ஆண் ழந்ைத ஒ ன்
னைணயில் பிறக்ம் என் தான் ஏசாயா ன் னவித்தார்; அவர்
மரியாள் இேயைவப் ெபவாள் என் ஒேபாம் ¥ர்க்கதரிச
னம் றவில் ைல. மரியாளிடம் பிறந்த இேயவிடம் எந்த அப்
பைடயில் நீ உன் நம் பிக்ைகைய ைவக் றாய் ? நிச்ச யமாக உன்
நம் பிக்ைக ழப் பமைடயவில் ைலயா? ேதவனின் நாமம் மா
வல் ைல என் லர் ெசால் றார்கள் . பின் ஏன் ேயேகாவா
என்ற நாமம் இேய என் றான? ேமயா வவார் என் ¥ர்க்
கதரிசனம் உைரக் க ப் பட் ட, பின் ஏன் இேய என் ற ெபயர்
ெகாண்ட ஒ மனிதர் வந்தார்? ேதவைடய நாமம் ஏன் மா
ய? இத்தைகய ரிைய ெவ காலத்ற்  ன் னர் ெசய் யப் ப
டவில் ைலயா? இன் ய ரிையகைள ேதவன் ெசய் யாம
க்றாேரா? ேநற் ைறய ரிையைய மாற்ற ம் , ேயேகாவா
வின் ரிையயில் இந்  இேயவின் ரிைய ெதாடர ம் .
யாெதன் றால் , இேயவின் ரிையயின் இடத்ல் அதற் ப்
பலாகப் பிற ரிையகளால் நைடெப மா? ேயேகாவாவின்
நாமம் இேய என் மாற் றப் பட் டால் , பின் ஏன் இேய என் ற
நாமம் மாற்றப் படக்டா? இவற்ல் ஒன் ம் ைமயான
அல் ல; மக்கள் கம் அத்றன் ைறந்தவர்களாக இக்
றார்கள் என்பைதேய இ காட் ற. ேதவன் எப் ேபாம் ேதவ
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னாகேவ இக்றார். அவைடய ரிைய எவ் வா மானா ம்
சரி, அவைடய நாமம் எவ் வா மானா ம் சரி, அவைடய
மனநிைலம் ஞானம் ஒேபாம் மாறா. ேதவைன இேய
என்ற நாமத்னால் மட் ேம அைழக்க ேவண்ம் என் நீ நம்
பினால் , உன அ கம் ைறந்த  என் தான் ெபாள் .
இேய என்பதான் ேதவைடய நாமமாக எப் ேபாம் இக்
ம் என் ம் ேதவன் என் ெறன் ம் எப் ேபாம் இேய என் ற
நாமத்ைதேய ெகாண்ப் பார் என் ம் இ ஒேபாம் மாறா
என்ம் நீ ைதரியமாக உபடச் ெசால் றாயா? இேய என் ற
நாமேம நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்ைத த் ைவத்த  என்
ம் இ காலத்ைத க் ம் என் ம் உன் னால் ைதரியமாக
உபடச் ெசால் ல மா? காலத்ைத இேயவின் ைப
க் க் ெகாண்வம் என்  யாரால் ற ம் ? இந் த
சத்யங் கைளப் பற்ய ெதளிவான ரிதல் உனக் இல் ைல என்
றால் , விேசஷத்ைதப் பிரசங் க்க நீ றைமயற் ற வனாக இப்
பேதா, உன் னாேலேய உயாக நிற்க யாதவனாய் இப்
பாய் . நாள் வம் ேபா அல் அந் த மதம் சார்ந் த மக் க ளின்
எல் லா ரமங் கைளம் ¥ர்த்  , அவர்கைடய எல் லா ெபாய்
ைமகைளம் நீ ெபாய் ெயன் நி´பிக் ம் ேபா, ரிையயின்
இந் த க் கட் டத்ைதப் பற்  நீ ற்  ம் உயாக இக் றாய்
என் பதற்  ம் தளம் சந்ேதகம் உனக்  ல் ைல என் பதற்  ம்
அ ேவ அத் த ாட் யாக இக்  ம் . அவர்க ைடய ெபாய் ைம
கைள உன்னால் ெபாய்ெயன்  நி´பிக்க யவில் ைல என் றால் ,
அவர்கள் உன்ைனக் ற் ற ப் பத் அவ ெசய் வ ார்கள் . அ
அவமானகரமானதாக இக்காதா?
»தர்கள் யாவம் பைழய ஏற் ப ாட் ைடப் பத்  ஒ ன்
னைணயில் ஓர் ஆண் ழந் ைத பிறக்  ம் என் ற ஏசாயாவின்
¥ர்க் க தரிசனத்ைத அந் ந் த ார்கள் . இந் த த் ¥ர்க் க தரிசனத்ைத
ற்  மாக அந்ந்த பின் ம் அவர்கள் ஏன் இேயைவத்
ன்பப் பத்னார்கள் ? அ அவர்கள கலக பாவத்னா ம்
பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையக் த்த அயாைமயினா
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ம் அல் லவா? அக் க ாலத்  ல் , ¥ர்க் க தரிசனம் உைரக் க ப் பட் ட
ஆண் பிள் ைளையப் பற் தாங் கள் அந்ந்தைத விடம் இேய
வின் ரிைய ேவறாக இப் பதாக பரிேசயர்கள் நம் பினார்கள் ,
ேம ம் மனிதனாகப் பிறந் த ேதவைடய ரிைய ேவதாகமத்
ேதா இணக் க மானதாக இல் ைல என் பதால் இன்  மக் க ள்
ேதவைன நிராகரிக்றார்கள் . ேதவனிடத்ல் அவர்கைடய கல
கப் த்  யின் சாராம் சம் ஒேரமரியாக இக் றதல் லவா? பரி
த் த ஆவியானவரின் அைனத்  க் ரிையகைளம் உன் னால்
ேகள் விேகட் காமல் ஏற்க்ெகாள் ள மா? அ பரித்த ஆவி
யானவரின் ரிையயாக இந்தால் அேவ சரியான நீ ேராட் டம்
ஆம் , ேம ம் எந்த ஒ சந்ேதகம் இன் நீ அைத ஏற்க்ெகாள் ள
ேவண்ம் ; எைத ஏற் க ேவண்ம் என் பைத நீ ேதர்நெ
் தக் க க்
டா. நீ ேதவக்ள் ·ண்ணைவப் ெபற் அவைரக் த் 
அக கவனமாக இந்தால் , இ ேதைவயற்றதாக இந்க்ம்
அல் லவா? நீ ேவதாகமத்ல் இந்  இன் ம் அக ஆதாரத்ைதத்
ேதட ேவண் ம் ; அ  பரித் த ஆவியானவரின் ரிையயாக
இந் த ால் , நீ அதைன ஏற்  க்ெகாள் ள ேவண்ம் , ஏெனனில் நீ
ேதவைனப் பின்பற் றேவ அவைர நம் றாய் , ேம ம் அவைர
நீ ேசாத்த யக் டா. நான் உன் ைடய ேதவன் என் பைத
நி´பிக்க ேம ம் ஆதாரங் கைள நீ ேதடக் டா, ஆனால் நான்
உனக்ப் பயள் ளவராக இக்ேறனா என் பைத உய்த்ணர்ந்
ெகாள் ம் றைடயவனாக நீ இக்கேவண்ம் —இேவ க
ம் க்  யமானதாம் . நீ ேவதாகமத்  க் ள் மக் க யாத
சான்கைளக் கண் டந் த ா ம் , அ  உன் ைன என் ன் 
ைமயாகக் ெகாண்வர யா. நீ ேவதாகமத்ன் வைரயைறக்
ள் ேளேய வாழ் றாய் , எனக் ன் அல் ல; என் ைன அந் 
ெகாள் ள ேவதாகமம் உனக் உதவயா, என் ேபரில் உனக்
ள் ள அன்ைபம் அதனால் ஆழப் பத் த யா. ஓர் ஆண்
ழந்ைத பிறக்ம் என்  ேவதாகமம் ¥ர்க்கதரிசனம் உைரத்த ேபா
ம் , மனிதன் ேதவ ைடய ரிையைய அந்  க் க வில் ைல
என்பதால் , ஒவரா ம் யாைரக் த்  இந் த த் ¥ர்க் க தரிசனம்
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உைரக்கப் பட் ள் ள என் பைதப் ரிந் ெகாள் ள யவில் ைல,
ேம ம் இேவ இேயக் எராகப் பரிேசயர்கைள நிற்கைவத்
த. என் ரிைய மனிதனின் நலக்கான என்  லர் அவர்,
ஆனால் அவர்கள் ெதாடர்ந்  நாம் இேயம் ற் ம் தனி
யான, ஒவக்ெகாவர் இணக்கமற்ற இவர் என ெதாடர்ந் 
நம் ன்றனர். அக் க ாலமான ைபயின் காலத்  ல் , எவ் வா
கைடப் பித் நடப் ப , எவ் வா ஒன் வ, எவ் வா ெஜபத்
ன் ேபா ேவண்தல் ெசய் வ , எவ் வா பிறைர நடத் வ,
ேபான்ற தைலப் களில் இேய மட் ேம தம டர்கக் ஒ
ெதாடர் ேபாதைனைய அளித்தார். அவர் ெசய் த ரிைய ைப
யின் காலத்ற்  ரிய, ேம ம் அவர் டர்கம் தம் ைமப் பின்
பற் யவர்கம் எவ் வா கைடபித்  நடக்கேவண்ம் என் 
மட் ேம விளக்னார். அவர் ைபயின் காலக் ரிையைய மட்
ேம ெசய் தார், ேம ம் கைட நாட் களின் ரிைய ஒன் ைறம்
ெசய் ய வில் ைல. நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்ல் பைழய ஏற்
பாட்  நியாயப் பிரமாணங் கைள ேயேகாவா வித்தேபா, பின்
ஏன் அவர் ைபயின் காலக் ரிையைய ஆற் றவில் ைல? 
ைபயின் காலக் ரிையைய ன்ட் ேய ஏன் அவர் ெதளிப
த் த வில் ைல? மனிதன் அைத ஏற்  க்ெகாள் ள அவ க் இ
உதவி இக்  மல் லவா? ஓர் ஆண் ழந் ைத பிறந்  ஆைக
ெசய்ம் என் மட் ேம அவர் ¥ர்கக
் தரிசனம் உைரத்தார், ஆனால்
அவர் ைபயின் காலக் ரிையைய ன் ட் ேய ெசய் ய
வில் ைல. ேதவனின் ரிையக் ஒவ் ெவா காலத் ம் ெதளி
வான எல் ைலகள் உள் ளன; அவர் நடப் க் காலத்ன் ரிையைய
மட் ேம ெசய் றார், மற்  ம் ரிையயின் அத் த கட் டத்ைத
அவர் ஒேபாம் ன் ட் ேய ஆற்வல் ைல. இவ் வாேற ஒவ்
ெவா காலத்  ைடய அவர பிரநித்  வக் ரிையைய
ன்க் க் ெகாண்வர ம் . இேய கைட நாட் களின்
அைடயாளங் கைளப் பற்  , எவ் வா ெபாைமயாக இப் ப
என்ப பற், மற்ம் எவ் வா இரட் க்கப் பவ என் ப பற்,
எவ் வா மனந்ம் பி பாவ அக்ைக ெசய்வ  என் ப பற் மற்
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ம் எவ் வா  ைவைய எத்க்ெகாண் பாகைள சப் ப 
என்ப பற்  மட் ேம ேபனார்; கைட நாட் களில் எவ் வா
மனிதன் வைகக்ள் பிரேவக்க ேவண்ம் என் ேறா அல் ல
அவன் எவ் வா ேதவ த்தத்ைதத் ப்  ெசய்ய யலேவண்ம்
என்ேறா ஒேபாம் அவர் ேபசவில் ைல. இவ் வாக்க, ேதவனின்
கைட நாட் களின் ரிையைய ேவதாகமத்ல் ேதவ என் ப
ேவக்ைகயாக இக் ற அல் லவா? ேவதாகமத்ைதப் பற்  ப்
பித் க்ெகாண் இப் பதால் மட் ேம உன் னால் என் ன காண
ம் ? ஒ ேவத விளக்கைரயாளராக இந்தா ம் சரி அல் ல
ஒ ேபாதகராக இந் த ா ம் சரி, இன் ைறக் க ான ரிையைய
ன்ட் ேய யாரால் கண்க்க ம் ?
“ஆவியானவர் சைபகக்ச் ெசால் றைதக் காள் ளவன்
ேகட்கக்கடவன்.” இப் ேபா நீ ங் கள் பரித்த ஆவியானவரின் வார்த்
ைதகைளக் ேகட் விட் §ர்களா? ேதவனின் வார்தை
் தகள் உங் களி
டம் வந் ள் ளன. நீ ங் கள் அவற் ைறக் ேகட் ³ர்க ளா? ேதவன்
கைட நாட் களில் வார்தை
் தகளின் ரிையைய ெசய் றார், மற்
ம் இத்தைகய வார்தை
் தகள் பரித்த ஆவியானவைடயைவ,
ஏெனனில் ேதவேன பரித்த ஆவியானவர் ேம ம் அவரால் மாம்
சமாகம் ம் ; ஆகேவ, கடந்த காலத்ல் ேபசப் பட் ட ஆவியா
னவரின் வார்தை
் தகள் தாம் இன் மனிதனாக அவதரித் த ேதவ
ைடய வார்தை
் தகள் . ேபவ  பரித் த ஆவியானவர் என் ப
தால் , மக்கள் ேகட் ம் ப அவர ரல் வானத்ல் இந்  ேபச
ேவண்ம் என் நம் ம் பல அவற் ற மக் கள் உள் ளனர். இந் த
வைகயில் ந் க் ம் எவம் ேதவனின் ரிையைய அந் தவ
னல் ல. உண்ைமயில் , பரித்த ஆவியானவரால் ேபசப் பட் ட ேபச்
க்கள் எல் லாம் மாம் சமான ேதவனால் ேபசப் பட் டைவேய. பரி
த்த ஆவியானவரால் மனிதனிடம் ேநரயாகப் ேபச யா;
நியாப் பிரமாணத்ன் காலத் ம் , ேயேகாவா மக்களிடம் ேநர
யாகப் ேபசவில் ைல. இன் ைறய காலத் ம் அவர் ேபவார் என்
ப கம் சாத்யக் அற்ற ஒன் ேற ஆம் அல் லவா? ஏென
னில் ேதவன் தம ரிையைய ஆற்றப் ேபச ேவண்ம் என் றால் ,
899

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

அவர் மாம் சம் ஆகேவண்ம் ; இல் ைலெயனில் அவர ரிையகள்
அதன் இலக்கைள அைடய யா. ஆவியானவைர அல் ல
ேதவன் ரிைய ஆற்  ம் ெகாள் ைககைள அயாதவர்க ள் தாம்
மனிதனாக அவதரித்த ேதவ மப் பவர்கள் . தற்ேபாதான் பரித்த
ஆவியானவரின் காலம் என் நம் பிம் , அவர ய ரிையைய
ஏற்காதவர்கள் ஒ ெதளிவற்ற மற்ம் அவமான விவாசத்ன்
மத்யில் வாழ் றவர்கள் . இத்தைகய மக்கள் ஒேபாம் பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையைய ெபற மாட் ட ார்கள் . பரித்த ஆவி
யானவர் மட்  ேம ேப தம ரிையைய ேநரயாகச் ெசய் ய
ேவண்ம் என் ேகட் ம் , மனிதனாக அவதரித்த ேதவைடய
வார்தை
் தகைள அல் ல ரிையகைள ஏற் க ாதவர்கள் , ஒேபா
ம் ய காலத் க்ள் ·ைழய யா அல் ல அவர்கைள
ேதவனால்  இரட் ப் க்ள் ெகாண்வர யா.

ேதவைனம் அவ ைடய ரிையையம்
அ ந்தவர்களால் மட்ேம
ேதவைனத்  ப் ப் பத்த ம்
மாம் சமாய ேதவனின் ரிைய இரண் பகைள உள் ளடக்
யதாம் . அவர் தன் ைறயாக மாம் சமான ெபா, ஜனங்
கள் அவைர விவாக்கவில் ைல அல் ல அவைர அயவில் ைல,
அவர்கள் இேயைவ  ைவயில் அைறந்தார்கள் . பிற, அவர்
இரண்டாவ ைறயாக மாம் சமான ெபாம் , ஜனங் கள் அவைர
விவாக்கல் ைல, அவைர அந் ெகாள் ளல் ைல, ¡ண்
ம் அவர்கள் ஸ்ைவ  ைவயில் அைறந்தார்கள் . மனிதன்
ேதவனின் சத்  அல் லவா? மனிதன் அவைர அயாந்தால் ,
மனிதன் எவ் வா ேதவ டன் ெநக் க மாக இக் க ம் ?
ேதவக் சாட் க் ெகாக்க அவன் எவ் வா த ெபற 
ம் ? ேதவைன ேநப் பதாக, ேதவ க் ஊயம் ெசய் வ தாக,
ேதவைன மைமப் பத்  வதாக மனிதன் பைவ அைனத்
ம் வஞ் சகப் ெபாய் க ள் அல் லவா? நீ யதார்த் த ல் லாத, வழக்
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கத்  க் மாறான இந் த காரியங் கக் உன் வைன அர்ப் ப
ணித்ந் தால் , நீ வீணாக ேவைல ெசய் யவில் ைல என் பதாம்
அல் லவா? ேதவன் யார் என்  ட உனக்த் ெதரியாத ெபா
நீ ேதவ க் ெநக் க மானவனாக எவ் வா இக் க ம் ?
அத்தைகய நாட் டம் ெதளிவற்றதாகம் விளக்கமற்றதாகம் இக்
ற அல் லவா? இ வஞ் சகல் ைலயா? ஒவர் எவ் வா ேதவ
டன் ெநக்கமாக இக்க ம் ? ேதவடன் ெநக்கமான
வராக இப் பதன் நைடைற க்யத் வம் என்ன? உன் னால்
ேதவைடய ஆவியானவடன் ெநக்கமாக இக்க மா?
ஆவியானவர் எவ் வள றந்தவர் மற் ம் உன் னதமானவர் என்
பைத உன் னால் காண றதா? ஒ அதரிசனமான, ெதாட்
ணர யாத ேதவனின் ெநக்கம் ெதளிவற்றதாகம் விளக்க
மற்றதாகம் இக்ற அல் லவா? அத்தைகய ெநக்கத்ற்கான
நைடைற க்யத்வம் என் ன? அத்தைகய பின்ெதாடர்தன்
நைடைற க்யத்வம் என் ன? இ எல் லாம் ஒ வஞ் சகமான
ெபாய் அல் லவா? நீ பின் ெதாடர்வ  ேதவனின் ெநக்கத்ற்தாக
இக்க ேவண்ம் , ஆனால் உண்ைமயில் நீ சாத்தானின் மயில்
இக்ம் ெசல் ல நாயாக இக்றாய் , ஏெனன் றால் நீ ேதவைன
அயாக்  றாய் , ேம ம் அதரிசனமான, ெதாட் ணர 
யாத, உன்ைடய கத் க்கைளக் ெகாண்ட, எங் ம் இல் லாத
“எல் லாவற்ற் மான ேதவைனப் ” பின் ெதாடர்றாய் . மைறக
மாகச் ெசான்னால் , அத்தைகய ஒ “ேதவன் ” சாத்த ாேன, நைட
ைறயில் ெசான்னால் , அ  நீ தான். நீ உனக்ேக ெநக் க மாக
இக்கப் பார்க
் றாய் , ஆனா ம் நீ ேதவக் ெநக்கமாக மாற
யற்க்ேறன் என்  ெசால் றாய் —இ ஷணல் ைலயா?
அத்தைகய பின்ெதாடர்தன் மப்  என் ன? ேதவைடய ஆவி
யானவர் மாம் சமாக மாறாவிட் ட ால் , ேதவனின் சாராம் சமான
ெவைமயான, ஒ அதரிசனமான, ெதாட் ணர யாத வ
ஆவியாக, ஒங் கற் ற மற்  ம் உவமற் ற, ெபாளற் ற, அ ªக
யாத மற்  ம் மனிதன் ரிந்  ெகாள் ள யாத ஒன் றாக
இக்ற. இ ேபான் ற ஒ உடலற் ற, ஆச்ச ரியமான, ரிந் 
901

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ெகாள் ள யாத ஆவியானவக் எவ் வா மனிதன் ெநக்க
மாக இக் க ம் ? இ ஒ நைகச் ைவயல் லவா? இத் த
ைகய அபத்தமான பத்த  தவறான மற் ம் வழக்கத் க்
மாறானமாம் . ஷ்க்கப் பட் ட மனிதன் ேதவைடய ஆவி
யானவரிந்  இயல் பாகேவ ேவபட் ட வைகையச் ேசர்ந்தவ
னாக இக்றான் , ஆகேவ அவர்கள் இவம் எவ் வா ெநக்
கமானவர்களாக இக்க ம் ? ேதவைடய ஆவியானவைர
மாம் சத் ல் உணராந் த ால் , ஒ ஷ் க் க ப் பட் ட ஷ் 
ையப் ேபால ேதவன் மாம் சமாகாம ம் , தன் ைனத் தாழ் த்  க்
ெகாள் ளாம ம் இந்ந்தால் , ஷ்க்கப் பட் ட மனிதன் த
யற், அவக் ெநக்கமானவனாக இக்க யாமல் ேபாயி
ப் பான், ேம ம் பரேலாகத்ற் ள் அவர்களின் ஆத்  மாக் கள்
·ைழந்த பின் ேதவக் ெநக்கமானவர்களாக இப் பதற்கான
வாய்ப் உள் ள அந்த ேதவபக்ள் ள விவாகைளத் தவிர, அேநக
ஜனங் களால் ேதவைடய ஆவியானவக் ெநக்கமானவர்க
ளாக மாயிக்க யா. மாம் சமான ேதவைடய வகாட்
தன் ழ் பரேலாகத் ள் ள ேதவக் ெநக்கமாக ஜனங்
கள் மாற விம் பினால் , அவர்கள் ஆச்சரியப் படத்தக்க ட் டாள்
தனமான மனிதரல் லாதவர்கள் அல் லவா? ஜனங் கள் ஒ அதரிச
னமான ேதவனிடம் மட் ேம “விவாசத்ைதக்” காட் றார்கள் ,
ேம ம் காணக் ய ேதவனிடம் தளம் கவனம் ெச த்வ
ல் ைல, ஏெனன்றால் அதரிசனமான ேதவைனப் பின் ெதாடர்வ 
கம் எளிதாக இக்ற. இப் பிம் , ஜனங் கள் விம் பினால்
இைதச் ெசய் யலாம் , ஆனால் காணக் ய ேதவைனப் பின் ெதா
டர்வ  அவ் வள எளிதான அல் ல. கற் ப ைன ேதவர்க ைளத்
ேதம் நபரால் ேதவைன அைடய யா, ஏெனன் றால் மனி
தனால் கற்பைன ெசய் யப் பன் ற, மனிதனால் அைடய இயலாத
காரியங் கள் யாம் ெதளிவற்  ம் விளக் க மற்  ம் இக் ன் றன.
உங் கக் நவில் வந்த ேதவன் உங் களால் அªக யாத ஒ
உயர்ந்த , உன்னத ேதவனாக இந்தால் , அவைடய த்தத்ைத
உங் களால் எவ் வா ரிந் ெகாள் ள ம் ? உங் களால் அவைர
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எவ் வா அந் ெகாள் ளம் ரிந் ெகாள் ளம் ம் ? அவர்
தம ரிையைய மட் ேம ெசய்ந்தா ம் , மனிதடன் இயல்
பான ெதாடர் இல் லாதவராகேவா, அல் ல இயல் பான மனி
தத்தன்ைம இல் லாதவராகேவா, மஷர்களால் அªக யாத
வராகேவா, அவர் உங் கக்காக அக க் ரிைய ெசய்ந்தா ம் ,
அவேரா உங் கக் எந் த த் ெதாடர் ம் இல் லாமல் , அவைர
உங் களால் காணம் யவில் ைல என் றால் , உங் களால் அவைர
எவ் வா அந்  ெகாள் ள ம் ? இந் த மாம் சம் இயல் பான
மனிதத்தன்ைமையக் ெகாண்ராமல் இந்ந்தால் , மனிதக்
ேதவைன அய வ இந்க்கா; ேதவைடய மவா
தன் நித் த மாக மட்  ேம மனிதன் மாம் சத்  ல் ேதவ டன்
ெநக் க மாக இக் க தைடயவனாக உள் ளான். ஜனங் கள்
ேதவடன் ெநக் க மா வறார்கள் , ஏெனன் றால் அவர்கள்
அவேரா ெதாடர் ெகாள் றார்கள் , ஏெனன் றால் அவர்கள் அவ
ேரா ேசர்ந்  விக்றார்கள் , அவடன் நட் ற ெகாள் றார்
கள் , அதனால் பப் பயாக அவைர அந் ெகாள் றார்கள் . இவ்
வா இல் லாந் த ால் , மனிதனின் பின்ெதாடர்தல் வீணாயி
ந்  க் க ாதா? அதாவ, மனிதன் ேதவக் ெநக் க மானவ
னாக இப் ப ேதவனின் ரிைய காரணமாக மட்  ம் அல் ல,
மவான ேதவனின் யதார்த்தம் மற்ம் இயல் பான தன் ைம
ம் காரணமாம் . ேதவன் மாம் சமாக மாவதால் மட்  ேம,
ஜனங் கக் தங் கள் கடைமையச் ெசய் ய வாய் ப்ம் , ெமய் யான
ேதவைனத் ெதாவதற் க ான வாய் ப் ம் ைடக் ற. இ க
ம் யதார்த் த மான மற்  ம் நைடைற ச் சத்  யம் அல் லவா?
இப் ேபா, நீ இன்ம் ட பரேலாகத் ள் ள ேதவக் ெநக்
கமாக இக் க விம் றாயா? ேதவன் ஒ ப் பிட் ட அள
விற்  தம் ைமத்தாேம தாழ் த்க் ெகாள் ம் ெபா, அதாவ,
ேதவன் மாம் சமாக மாம் ெபாதான் , மனிதனால் அவக்
ெநக்கமானவனாகம் நம் பிக்ைகள் ளவனாகம் இக்க 
ம் . ேதவன் ஆவியானாவராக இக்றார்: உன் னதமான மற்ம்
ரிந் ெகாள் ள யாதவரான இந்த ஆவியானவடன் ெநக்
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கமாக இக் க ஜனங் கள் எவ் வா த ெபறார்கள் ? ேதவ
ைடய ஆவியானவர் மாம் சத்ல் இறங் , மனிதைனப் ேபாலேவ
ெவளித்ேதாற் ற ம் ெகாண் ட ஒ ஷ் யாக மாம் ெபா
தான், ஜனங் கள் அவைடய த்தத்ைதப் ரிந் ெகாண் உண்
ைமயில் அவரால் ஆதாயப் பத் த ப் பட ம் . அவர் மாம் சத்
ல் ேபறார் மற் ம் ரிைய ெசய் றார், மனிதலத்ன் சந்
ேதாஷங் கள் , க்கங் கள் மற் ம் உபத்ரவங் களில் பங்  வக்
றார், மனிதலத்ன் அேத உலல் விக்றார், மனித லத்ைதப்
பாகாக்றார், அவர்கைள வநடத்றார், ேம ம் இதன் ¤லம்
அவர் ஜனங் கைளச் த்  கரித்  , அவைடய இரட்  ப் ைபம்
அவைடய ஆர்வ ாதத்ைதம் அைடய அவர்கைள அமக்
றார். இவற்ைற அைடந்த பிற, ஜனங் கள் ேதவனின் த்தத்ைத
உண்ைமயிேலேய ரிந் ெகாள் றார்கள் , அதன் பிற மட் ேம
அவர்களால் ேதவடன் ெநக்கமானவர்களாக இக்க ம் .
இ மட் ேம நைடைறக்ரிய. ேதவன் அதரிசனமானவரா
கம் , ஜனங் களால் ரிந்  ெகாள் ள யாதவராகம் இந் 
ந் த ால் , அவர்க ள் எவ் வா அவக் ெநக் க மானவர்க ளாக
இந்க்க ம் ? இ ெவற்க் ேகாட் பா அல் லவா?
இவைரயி ம் ேதவைன விவாத் ம் ட, அேநகர் இன்
ம் ெதளிவற்ற மற்ம் விளக்கமற்றவற்ைறப் பின் பற்றார்கள் .
இன்ம் ேதவைடய ரிையயின் யதார்த்த த்ைத அவர்களால்
ரிந் ெகாள் ள யவில் ைல, இன் ம் அவர்கள் எத் க்கள்
மற்  ம் ேகாட் பாகக்  நவில் விக்  ன் றனர். ேம ம் ,
“ேதவைன ேநக்ம் ய தைலைற”, “ேதவக் ெநக்கமா
னவர்”, “ேதவைன ேநக்ம் உதாரணஷர் மற்ம் ன் மாரி
யானவர்” மற்ம் “ேபவின் பாணி” ேபான் ற ய ெசாற்ெறா
டர்களின் யதார்த்தத்ற் ள் இன்ம் அேநகர் ·ைழயவில் ைல;
அதற்  ப் பலாக, அவர்களின் பின் ெதாடர்தல் இன் ம் ெதளி
வற்றதாகம் , விளக்கமற்றதாகம் இக்ற, அவர்கள் இன்ம்
ேகாட் பாட் ற்ள் ேளேய ற் வறார்கள் , ேம ம் இந்த வார்த்
ைதகளின் யதார்த்தத்ைதப் பற் அவர்கக் எந்தவிதமான ரி
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த ம் இல் ைல. ேதவைடய ஆவியானவர் மாம் சமாக மாம்
ேபா, நீ அவைடய ரிையைய மாம் சத்  ல் காணலாம் மற்
ம் ெதாடலாம் . ஆயிம் , உன் னால் இன் ம் அவக் ெநக்
கமானவனாக இக்க இயலாந்தால் , உன் னால் இன் ம் அவ
க் நம் பிக்ைகக் ரியவனாக இக் க யாவிட் டால் , ேதவ
ைடய ஆவியானவக் உன்னால் எவ் வா நம் பிக்ைகயான
வனாக இக்க ம் ? இன்ைறய ேதவைன நீ அயாந்தால் ,
ேதவைன ேநக்ம் ய தைலைறயில் ஒவனாக உன் னால்
எப் ப இக்க ம் ? இந்தச் ெசாற் ெறாடர்கள் ெவற்  எத்
க்கம் ேகாட் பாகம் அல் லவா? உன் னால் ஆவியானவைரக்
காணம் அவைடய த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் ளம் இய மா?
இந் த ச் ெசாற் ெறாடர்கள் ெவைமயானைவயா? இந் த ச் ெசாற்
ெறாடர்கைளம் வார்தை
் தகைளம் ெவமேன ேபவ உனக்
ப் ேபாதா, ேம ம் ¥ர்ம ானத்  ன் ¤லம் மட்  ேம ேதவ 
ைடய ப் ைய உன் னால் அைடய யா. இந்த வார்தை
் த
கைளப் ேபவல் மட் ேம நீ ப்  அைடறாய் , ேம ம் உன்
ைடய விப் பங் கைளத் ப் ப் பத் வதற்ம் , உன் ைடய
யதார்த்தல் லாத கத் க்கைளத் ப் ப் பத் வதற்ம் , உன்
ைடய கத் க்கைளம் ந்தைனையம் ப் ப் பத் வ
தற்ம் நீ அவ் வா ெசய் றாய் . நீ இன் ைறய ேதவைன அயா
ந்தால் , நீ என் ன ெசய் தா ம் , ேதவைடய இதயத்ன் விப்
பத்ைத உன்னால் ப் ப் பத் த யா. ேதவனின் நம் பிக்
ைகக்ரியவராக இப் பதன் அர்த்தம் என் ன? இைத நீ இன் ம்
ரிந் ெகாள் ளவில் ைலயா? ேதவக் ெநக்கமான மனிதராக
இக்ம் வைர, ேதவம் அவ் வாேற மனிதக் ெநக்கமாக
இக்றார். அதாவ, ேதவன் மாம் சமா, மனிதராயிக்றார்.
ஒேர வைகயானவர்கள் மட்  ேம ஒவைரெயாவர் நம் பகமா
னவர்கள் என்  அைழக் க ம் , அப் ேபாதான் அவர்கைள
ெநக்கமானவர்களாகக் கத ம் . ேதவன் ஆவியானவராக
இந்ந்தால் , ஷ்க்கப் பட் ட மனிதனால் எவ் வா அவடன்
ெநக்கமாயிக்க ம் ?
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ேதவன் ¡தான உன் விவாசம் , சத்யத்ன் ¡தான உன் நாட்
டம் , உன்ைன நீ ேய ெதாடர் ெகாள் ம் விதம் அைனத்  ம்
யதார்தத
் த்ைத அப் பைடயாகக் ெகாண்டதாக இக்கேவண்ம் :
நீ ெசய் ம் அைனத் ம் நைடைறயானதாக இக்கேவண்ம் ,
ேம ம் நீ மாையயான மற்  ம் கற் ப ைனயான காரியங் கைளப்
பின் ெதாடரக்டா. இந் த வயில் நடப் பதற்  எந் த மப் ம்
இல் ைல, ேம ம் , அத் த ைகய வாழ் க்ைகக்  எந் த அர்த் த ம்
இல் ைல. ஏெனன் றால் , உன் பின் ெதாடர்த ம் வாழ் க்ைகம்
ெபாய் மற்ம் வஞ் சகத்ைதத்தவிர ேவெறான்  ம் ெசலவக்கப்
பவல் ைல, ேம ம் நீ மப்  மற் ம் க்யத் வம் வாய் ந்த
காரியங் கைள பின் ெதாடராததால் , உன்னால் சத்யமற்ற அபத்த
மான பத்த ைவம் உபேதசத்ைதம் மட்  ேம ெபறம் .
இேபான்ற காரியங் கக்ம் நீ இப் பதன் க்யத் வத் க்
ம் மப் க்  ம் எந் த த் ெதாடர் ம் இல் ைல, ேம ம் இைவ
உன்ைன ஒ ெவைமயான உலகத்ற் ள் மட் ேம ெகாண்
வரம் . இந் த வயில் , உன்  வாழ் ம் எந் த மப் ம்
அர்த் த ம் இல் லாமல் இக்  ம் —நீ அர்த் த ள் ள வாழ் ைவத்
ெதாடராந்தால் , நீ ஒ ± ஆண்கள் வாழ் நத
் ா ம் , அ ஒ
பிரேயாஜனம் இல் லாததாக இக்ம் . அதைன எவ் வா ஒ
மனித வாழ் கை
் க என் அைழக்க ம் ? இ உண்ைமயில் ஒ
க வாழ் கை
் க அல் லவா? அேத ேபால் , நீ ங் கள் ேதவன் ¡தான
விவாசப் பாைதைய பின் பற் ற யற்  த் த ா ம் , காணக்  ய
ேதவைனப் பின்ெதாடர எந்த யற்ம் ெசய் யாமல் , அதற் ப்
பலாக ஒ அதரிசனமான மற் ம் ெதாட் ணர யாத ேதவ
ைனத் ெதாெகாள் ³ர்கள் என் றால் , அத்தைகய பின் ெதாடர்
தல் இன் ம் வீண ானதல் லவா? இயில் , உன்ைடய பின்
ெதாடர்தல் அகளின் வியலாக மாம் . இ ேபான் ற ஒ
பின் ெதாடர்தலால் உனக் என் ன பயன்? மனிதைடய கப்
ெபரிய பிரச்ச ைன என் னெவன் றால் , அவனால் காணேவா
ெதாடேவா யாத காரியங் கைளம் , கம் மர்மமானதாகம்
ஆச்சரியமானதாகம் இக்ம் காரியங் கைளம் மற் ம் மனித
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னால் கற் ப ைனச் ெசய் ய யாத மற்  ம் ெவைமயான ம
ஷர்களால் அைடய யாததாக உள் ள காரியங் கைளம் மட்
ேம ேநக்  ன் றான். இந் த க் காரியங் கள் எந் தளக் யதார்த்
தல் லாதைவயாக இக்  ன் றனேவா, அந் த அளக் அைவ
ஜனங் களால் பப் பாய்  ெசய் யப் பன்றன, ேம ம் ஜனங் கள்
மற் ற எல் லாவற் ைறம் கவனிக் க ாமல் அவற் ைறப் பின் ெதாடர்
றார்கள் , அவற் ைறப் ெபற யற் க் றார்கள் . அவர்கள் எந் த
அளவிற் அைவ யதார்தத
் ல் லாதைவகளாக இக்ன் றனேவா,
அந் த அளவிற்  ெநக் க மாக ஜனங் கள் அவற் ைற ஆராய் ந் 
பப் பாய்  ெசய் றார்கள் , ெவெதாைலவிற் ச் ெசன்  தங் க
ைளப் பற் ய தங் கைடய ெவைமயான கத் க்கைள உ
வாக்றார்கள் . மாறாக, எந்த அளவிற் யதார்தத
் மான காரியங்
கள் உள் ளனேவா, அந்த அளவிற் றக்கணிக்கப் பட் ட ஜனங் கள்
அவர்கள் பக்கமாக உள் ளார்கள் ; அவர்களிடத்ல் ெவமேன தங்
கள் கத்ைதச் க் ஏளனமாகப் பார்க
் றார்கள் , ேம ம் அவர்
கைள இபத்றார்கள் . இன் நான் ெசய்ம் யதார்தத
் மான
ரிையையப் பற் ய உங் கள் ல் யமான அªைற இ
இல் ைலயா? இ  ேபான் ற காரியங் கள் எவ் வள அகமாக
யதார்த் த மாக இக்  ன் றனேவா, அவ் வள அகமாக நீ ங் கள்
அவற்  க்  எராகப் பாரபட் சம் காட் ³ர்க ள் . அைவகைள
ஆராய நீ ங் கள் எந் த ேநரத்ைதம் ெசலவிவல் ைல, ஆனால்
அைவகைள அப் பேய றக்கணிக்³ர்கள் ; இந்த யதார்த்தமான,
சாதாரணமான ேகாரிக்ைகைள நீ ங் கள் கத்ைதச் க்  இ
வாகப் பார்க்³ர்கள் , ேம ம் கம் உண்ைமயான இந்த ேதவ
ைனப் பற்ய எண்ணற்ற கத்க்கைளக்ட ைவத்க்³ர்கள் ,
அவைடய யதார்தத
் த்ைதம் இயல் ைபம் ஏற்க்ெகாள் ள இய
லா இக் ³ர்கள் . இந் த வயில் , நீ ங் கள் ெதளிவற் ற விவா
சத்ைதப் பித் க் ெகாண்க்கவில் ைலயா? கடந்த காலத்ன்
ெதளிவற் ற ேதவன் ¡ நீ ங் கள் அைசக் க யாத விவாசம்
ெகாண்க்³ர்கள் , ேம ம் இன் ைறய உண்ைமயான ேதவன்
¡ உங் கக் ஆர்வம் இல் ைல. ேநற்ைறய ேதவம் இன் ைறய
907

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ேதவம் இ ேவ காலங் களிந்  வந்தவர்கள் அல் லவா?
ேநற்ைறய ேதவன் பரேலாகத்ல் உன் னத ேதவனாக இக்றார்,
அேதசமயம் இன் ைறய ேதவன் யில் ஒ ய மனிதர் அல்
லவா? ேம ம் , மனிதனால் ஆராக்கப் பம் ேதவன் அவைடய
கத் க்களால் உவாக்கப் பட் டவராக இக்றார், அேத சமயம்
இன்ைறய ேதவன் உண்ைமயான மாம் சத்தால் , யில் உவாக்
கப் பறார் அல் லவா? எல் லாவற் ைறம் பார்க
் ம் ேபா, இன்
ைறய ேதவன் கம் உண்ைமயானவர் என் பதால் மனிதன் அவ
ைரப் பின் ெதாடரவில் ைல அல் லவா? இன்ைறய ேதவன் ஜனங்
களிடம் ல் யமாகக் ேகட் ப  ஜனங் கள் கம் ெசய் ய விம்
பாதம் , அவர்கள் ெவட்  நாணமைடயக்யம் ஆம் . இ
ஜனங் கக் காரியங் கைளக் கனமாக்கவில் ைலயா? இ ெவ
ைமயான ஜனங் கக் வக்கைள ஏற்பத்தவில் ைலயா? இந்த
வயில் , அேநகர் நைடைறத் ேதவனாய ெமய் தே
் தவைனப்
பின்பற்வல் ைல, அதனால் அவர்கள் மவான ேதவக்
எரிகளாக, அதாவ அந்க்ஸ்களாக மாறார்கள் . இ
ெதளிவான உண்ைம அல் லவா? கடந்தகாலத்ல் , ேதவன் இன் ம்
மாம் சமாக மாயிராதேபா, நீ ஒ மத பிரகராகேவா அல் ல
பக்ள் ள விவாயாகேவா இந்க்கலாம் . ேதவன் மாம் சமாக
மாய பிற, இ ேபான்ற அேநக பக்ள் ள விவாகள் அ
யாமேலேய அந் க் ஸ் களாக மானார்கள் . இங் ேக என் ன
நடக்ற என்ப உனக்த் ெதரிமா? ேதவன் ¡தான உன் வி
வாசத்  ல் , நீ யதார்த் த த்  ல் கவனம் ெச த் த வில் ைல அல் ல
சத்யத்ைதப் பின் ெதாடரவில் ைல, மாறாகப் ெபாய் யானைவகள்
¡ ¤ர்க்கெவ ெகாண்க்றாய் —இ மாம் சமான ேதவனி
டம் உனக்ள் ள பைகைமயின் ெதளிவான ஆதாரமல் லவா? மாம்
சமான ேதவன் ஸ் என்  அைழக்கப் பறார், எனேவ மாம்
சமான ேதவைன விவாக்காத அைனவம் அந்க்ஸ்க்கள்
அல் லவா? ஆகேவ, நீ மாம் சமான இந்த ேதவைன உண்ைமயாக
அன்  ெசய்  விவாக்  றாயா? கம் உண் ைமயாகம்
விேச°த்த இயல் மாய் இக்ற ேதவன் வம் வாசமாய்
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உண்ைமயில் இக்  றாரா? உன் பின் ெதாடர்த க் க ான கச்
சரியான ேநாக்கம் என் ன? இ பரேலாகத்ல் உள் ளதா அல் ல
யில் உள் ளதா? இ ஒ கத்தா அல் ல இ ஒ சத்யமா?
இ ேதவனா அல் ல இ சற் இயற்ைகக் அப் பாற்பட் டதா?
உண்ைமயில் , சத்யம் என்ப வாழ் கை
் கக்கான பழெமாகளில்
கம் உண்ைமயானதாகம் , ேம ம்  மனிதலத்டம்
இேபான்ற பழெமாகளில் க உயர்ந் த தாகம் இக்ற.
ஏெனன் றால் , ேதவன் மனிதைன உவாக் க இ ேதைவயாய்
இக்ற, ேம ம் இ ேதவனால் தனிப் பட் ட ைறயில் ெசய்
யப் பம் ரிைய, எனேவ இ “வாழ் க்ைகக் க ான பழெமா”
என் அைழக் க ப் பற. இ ஏேதாெவான் ந்  க் க
மாக உைரக்கப் பட் ட ஒ பழெமாம் அல் ல, ஒ றந்த மனி
தரின் பிரபலமான ேமற்ேகாம் அல் ல. மாறாக, வானத்ற் ம்
க் ம் மற்  ம் சகல காரியங் கக் ம் எஜமானராயவரிட
ந்  மனிதலத்ற் க ாக உைரக் க ப் பட் ட வார்தை
் தயாக இ
இக்  ற; இ மனிதனால் க் க மாக உைரக் க ப் பட் ட ல
வார்தை
் தகள் அல் ல, ஆனால் ேதவைடய இயல் பான வனாக
இக்ற. எனேவ இ “சகல வன்களின் பழெமாகளி ம்
க உயர்ந்த ” என்  அைழக்கப் பற. சத்யத்ைதக் கைடப்
பிப் பதற்கான ஜனங் களின் பின்ெதாடர்தல் அவர்களின் கடைம
ையச் ெசய் வதாக இக்ற—அதாவ இ ேதவனின் ேதைவ
ையத் ப் ப் பத்வதற்கான பின்ெதாடர்தலாம் . எந்தெவா
மனிதம் அைடயக்ய ெவற்  ேகாட் பாட் ைடக் காட்  ம் ,
இந் த த் ேதைவயின் சாராம் சம் அைனத்  சத்யங் களி ம் க
ம் உண்ைமயான. உன் பின் ெதாடர்தல் ேகாட் பாட் டளவி ம்
யதார்தத
் ல் லாம ம் இந்தால் , நீ சத்யத்ற் எராகக் கலகம்
ெசய் யவில் ைலயா? நீ சத்யத்ைதத் தாக்ம் ஒவன் அல் லவா?
அத்தைகய ஒ நபர் ேதவைன ேநக்க விம் ம் ஒவராக எவ்
வா இக்க ம் ? யதார்தத
் ல் லாத ஜனங் கள் சத்யத்ைதக்
காட் க்ெகாப் பவர்கள் , ேம ம் அவர்கள் அைனவம் இயல் பா
கேவ கலகக்காரர்கமாக இக்றார்கள் !
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நீ எவ் வா பின்ெதாடர்றாய் என் பைதப் ெபாட் பத்தா
மல் , எல் லாவற்  ற்  ம் ேமலாக, ேதவன் இன்  ெசய்  ம் ரி
ையைய நீ ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் , ேம ம் இந்த ரிையயின்
க்யத் வத்ைத நீ அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . கைட நாட் க
ளில் ேதவன் வம் ேபா என் ன ரிையையக் ெகாண் வ
றார், அவர் என்ன மனநிைலையக் ெகாண் வறார், மனித
னில் ைமயாக்கப் பவதற்  என்ன ெசய் யப் பம் என் பைத
நீ ரிந்  அந் ெகாள் ள ேவண்ம் . அவர் மாம் சத்ல் ெசய் ய
வந்த ரிையைய நீ அயா அல் ல ரிந் ெகாள் ளாந்தால் ,
உன் னால் அவைடய த்தத்ைத எவ் வா ரிந் ெகாள் ள 
ம் , ேம ம் அவக் ெநக்கமானவனாக எவ் வா உன் னால்
இக்க ம் ? உண்ைமயில் , ேதவடன் ெநக்கமாக இப்
ப க்கலான அல் ல, ஆனால் அ எளிதானம் அல் ல. ஜனங்
கள் அைத ைமயாகப் ரிந் ெகாண் கைடப் பிக்க ந்
தால் , பிற அ  க் கலற் ற தாவிற; ஜனங் களால் அைத
ைமயாகப் ரிந்  ெகாள் ள யாவிட் டால் , அ  கம்
கனமாவிற, ேம ம் , அவர்களின் பின் ெதாடர்தல் அவர்
கைளத் ெதளிவற்ற நிைலக் வநடத் ம் வாய் ப்ள் ள. ேதவ
ைனப் பின்ெதாடர்வ ல் , ஜனங் கள் தங் களின் ெசாந் த நிைலப்
பாட் ைடக் ெகாண்க்கவில் ைல என் றால் , அவர்கள் எந்த சத்
யத்ைதப் பற்யிக்க ேவண்ம் என்  ெதரியவில் ைல என் றால் ,
பிற அவர்கக் அத்தளம் இல் ைல என் பேத இதன் ெபாள் ,
எனேவ அவர்களால் உயாக நிற் ப  கனம் . இன், சத்யத்
ைதப் ரிந்ெகாள் ளாத, நன்ைம ¥ைமகைள ேவபத்ப் பார்க்க
யாத அல் ல எைத ேநக்க அல் ல ெவக்க ேவண்ம் என் 
ெசால் ல யாத அேநகர் இங்  உள் ளனர். அத்தைகயவர்களால்
உயாக நிற்க யா. சத்யத்ைதக் கைடப் பிப் ப , ேதவ
னின் த் த த்  ற் க ாக அக் க ைற ெகாள் வ , ேதவன் மாம் சத்  ல்
வம் ெபா அவரின் ரிையைய அந்  ெகாள் வ மற் ம்
அவரால் ெசால் லப் பம் ெகாள் ைககள் ேபான் றைவ ேதவன்
¡தான விவாசத்ன் றேகாலாக இக்க ம் . ரளான
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ஜனங் கைளப் பின் பற் ற ேவண் டாம் . நீ ங் கள் அதற்  ள் ·ைழய
உங் களிடம் ெகாள் ைககள் இக்க ேவண்ம் , ேம ம் அவற் ைற
நீ ங் கள் பற்  யிக் க ேவண் ம் . ேதவனின் அெவாளியால்
ெகாண் வரப் பட்  உனக்ள் உயாக உள் ள இந்தக் காரியங்
கள் உனக் உதவியாக இக்ம் . நீ அவ் வா ெசய் யாவிட் டால் ,
இன்  நீ ஒ மாற் வையக் காண்பாய் , நாைள நீ மற்ெறா
மாற் வையக் காண்பாய் , நீ ஒேபாம் உண்ைமயான எைத
ம் ெபற மாட் ட ாய் . இப் ப இப் ப உன் ெசாந் த வக்
ஒ பய ம் இல் ைல. சத்  யத்ைதப் ரிந்  ெகாள் ளாதவர்க ள்
எப் ேபாம் மற் ற வர்க ைளப் பின் பற்  றார்க ள் : இ பரித் த
ஆவியானவரின் ரிைய என் ஜனங் கள் ெசான் னால் , நீ ம் ட
இ பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய என்  றாய் ; இ
ஒ ெபால் லாத ஆவியின் ேவைல என் ஜனங் கள் ெசான் னால் ,
நீ ம் ட சந்ேதகப் பறாய் , அல் ல அ  ஒ ெபால் லாத
ஆவியின் ேவைல என்  நீ ம் ெசால் றாய் . நீ ங் கள் எப் ேபாம்
மற்றவர்களின் வார்தை
் தகைளக் ளிேபால் ம் பச் ெசால் ³ர்
கள் , எைதம் உங் களால் ேவபத்ப் பார்க்கம் இயலவில் ைல,
உங் கக்காக உங் களால் யமாக ந்க்கம் யவில் ைல. ஒ
நிைலப் பால் லாத, ேவபத்ப் பார்க்க யாத அத்தைகய
நபர் ஒன்க்ம் உதவாத ஒ ைமப் பட் டவர்! நீ எப் ேபாம்
மற்றவர்களின் வார்தை
் தகைளத் ப் பிக் றாய் : இன்  இ
பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய என்  றப் பற, ஆனால்
ஒ நாள் யாராவ ஒவர் இ பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய
அல் ல என் ெசால் வதற்கான சாத்யக்  உள் ள, அ உண்
ைமயில் மனிதனின் ெசயல் கைளத் தவிர ேவெறான் ல் ைல—
ஆனா ம் உன்னால் இைத உணர இயலா, மற் ற வர்க ளால்
ெசால் லப் பவைத நீ காªம் ேபா, நீ ம் அைதேய ெசால் றாய்.
இ உண்ைமயில் பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய, ஆனால் நீ
இ மனிதனின் ேவைல என் றாய் ; பரித்த ஆவியான
வரின் ரிையக் எராகத் °க்  றவர்க ளில் ஒவனாக நீ
மாறவில் ைலயா? இல் , நீ ங் கள் ேவபட்  இக்க யாததால்
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ேதவைன எர்கக
் வில் ைலயா? அேநகமாய் “இ ஒ ெபால் லாத
ஆவியின் ேவைல” என்  ெசால் ற ல ட் டாள் கள் ஒ நாள்
ேதான் வார்கள் , இந் த வார்தை
் தகைள நீ ேகட் ம் ெபா நீ
நஷ்டப் பட்  இப் பாய் , ¡ண்ம் நீ மற் றவர்களின் வார்தை
் தக
ளால் கட் டப் பவாய் . ஒவ் ெவா ைறம் யாராவ ெதாந்தர
ைவத் ண் ம் ேபா, உன் ஸ் தானத்  ல் உன் னால் நிற் க இய
லா, ேம ம் இதற்ெகல் லாம் காரணம் நீ சத்யத்ைதக் ெகாண்
க்கவில் ைல என் பதான் . ேதவனில் விவாசம் ெகாள் வம் ,
ேதவைன அய ற் பவம் எளிதான காரியம் அல் ல. இந்தக்
காரியங் கைள ெவமேன ஒன், பிரசங் கத்ைதக் ேகட் பதன்
¤லம் அைடய யா, ேம ம் ேபரார்வ த்  னால் மட்  ேம
உங் களால் பரிரணமைடய யா. நீ அ பவிக் க ேவண்
ம் , அய ேவண்ம் , உன் ெசயல் கள் ெகாள் ைகப் ப இக் க
ேவண்ம் , பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையப் ெபற ேவண்
ம் . நீ அ பவங் கைளக் கடந் ேபாம் ெபா, உன் னால்
அேநகக் காரியங் கைள அந் ெகாள் ள ம் —நன் ைம மற்ம்
¥ைமக் இைடயிலான வித்யாசத்ைதம் , நீ  மற்ம் ன் மார்க்
கத்ற்  இைடயிலான வித்யாசத்ைதம் , மாம் சத்ற் ம் இரத்
தத்ற் ம் மற் ம் சத்யத்ற் ம் இைடயிலான வித்யாசத்ைத
ம் உன்னால் அய ம் . இந்த சகல காரியங் கைளம் உன்
னால் ேவபத்ப் பார்க்க ம் , அவ் வா ெசய் ம் ேபா,
©ழ் நிைலகள் எவாக இந் த ா ம் , நீ ஒேபாம் இழப் ைப
அைடய மாட் டாய் . இ மட்  ேம உன்ைடய உண்ைமயான
வளர்ச
் யாம் .
ேதவனின் ரிையைய அவ எளிதான காரியம் அல் ல. நீ
உன் பின்ெதாடர்தல் தரங் கைளம் ேநாக்கத்ைதம் ெகாண்
க் க ேவண்ம் , ெமய் ய ான வைய எவ் வா ேதவ, அ
ெமய் யான வயா இல் ைலயா என் பைத எவ் வா அளவிவ,
இ  ேதவனின் ரிையயா இல் ைலயா என் பைத எல் லாம் நீ
அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . ெமய் யான வையத் ேதவல் க
அப் பைடயான ெகாள் ைக எ? பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய
912

ேதவைனம் அவைடய ரிையையம் அந்தவர்களால் மட் ேம
ேதவைனத் ப் ப் பத்த ம்

இந்த வயில் இக்றதா இல் ைலயா என் பைதம் , இந்த வார்த்
ைதகள் சத்யத்ன் ெவளிப் பாடாக இக்ன் றனவா, யார் சாட் 
ெகாக்கக்ம் , அ உனக் என் ன ெகாண் வரக்ம் என்
பைதம் நீ பார்க் க ேவண் ம் . ெமய் ய ான வக் ம் தவறான
வக்ம் இைடயில் உள் ள ேவபாட் ைட அந் ெகாள் வதற் 
அப் பைட அைவத்தம் பல அம் சங் கள் ேதைவப் பன் றன,
அவற் ல் கம் அப் பைடயான பரித்த ஆவியானவரின்
ரிைய அல் இக்றதா இல் ைலயா என் பைதக் வதாம் .
ேதவன் ¡தான ஜனங் கைடய விவாசத்  ன் சாராம் சமான
ேதவைடய ஆவியானவரின் ¡தான விவாசமாம் , ஏெனன்
றால் மாம் சமான ேதவனில் அவர்கள் ைவத்  க் ம் விவாச
ம் ட, ேதவைடய ஆவியானவரின் உவகமாக இந்த மாம்
சத்  ல் இக்  ற, அதாவ  அத் த ைகய விவாசம் இன் ம்
ஆவியானவர் ¡தான விவாசமாக இக்ற. ஆவிக்ம் மாம்
சத்ற்ம் இைடயில் ேவபாகள் உள் ளன, ஆனால் இந்த மாம்
சம் ஆவியானவரிந்  வந்த , ேம ம் வார்தை
் த மாம் சமா
விட் டதால் , மனிதன விவாசத்  ல் ேதவனின் உள் ளார்ந் த
சாராம் சம் இன்ம் ட இக்  ற. எனேவ, இ ெமய் ய ான
வயா இல் ைலயா என் பைத ேவபத் வல் , எல் லாவற்ற்
ம் ேமலாக நீ ங் கள் அ பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையக்
ெகாண் க் றதா இல் ைலயா என் பைதப் பார்க் க ேவண்ம் ,
அதன் பிற இந் த வயில் சத்யம் உள் ளதா இல் ைலயா என்
பைத நீ ங் கள் பார்க்க ேவண்ம் . சத்யமான இயல் பான மனி
தத்தன்ைமயின் வ மனநிைலயாக இக்ற, அதாவ, ேதவன்
ஆரம் பத்ல் மனிதைன ஷ்த்தேபா அவக்த் ேதைவப்
பட் ட   மனிதத் த ன் ைம (மனித உணர் , ·ண் ண,
ஞானம் மற் ம் மனிதனாக இப் பதற்கான அப் பைட அ
ஆயைவ) ஆம் . அதாவ, இந்த வ ஜனங் கைள இயல் பான
மனிதத்தன்ைமள் ள விதத்ற்  வநடத்ச் ெசல் மா இல்
ைலயா என்பைதம் ேபசப் பம் சத்யம் இயல் பான மனிதத்
தன் ைமயின் யதார்தத
் த்ற் ஏற்ப ேதைவப் பறதா இல் ைலயா
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என் பைதம் பார்க்க ேவண்ம் , இந்த சத்யம் நைடைறயா
னதாகம் உண்ைமயாகம் இக்றதா இல் ைலயா, இ க
ம் சரியான ேநரமாக இக்  றதா இல் ைலயா என் பைதம்
பார்க்க ேவண்ம் . அங்  சத்யம் இந்தால் , அ ஜனங் கைள
இயல் பான மற்  ம் உண்ைமயான அபவங் கக் வநடத்
ச் ெசல் ல ம் ; ேம ம் , ஜனங் கள் இன் ம் இயல் பா வி
றார்கள் , அவர்களின் மனித உணர் இன் ம் ைமயான
தாற, மாம் சத்  ல் அவர்களின் விதம் மற்  ம் ஆவிக் ரிய
வாழ்  இன்ம் ஒங் காக மாற, ேம ம் அவர்க ளின்
உணர்கள் இன் ம் இயல் பாக மான்றன. இதான் இரண்
டாவ ெகாள் ைக. ேவ ஒ ெகாள் ைகம் உள் ள, அதாவ
ஜனங் கக் ேதவைனப் பற் ய அ அகரித்  வறதா
இல் ைலயா, அத்தைகய ரிையையம் சத்யத்ைதம் அப
விப் ப அவர்கக் ேதவன் ¡தான அன்ைபத் ண் அவர்
கைள ேதவ டன் எப் ேபாம் ெநங்  வரச்ெசய் மா இல்
ைலயா என்பதாம் . இல் இந்த வ ெமய் யான வயா இல்
ைலயா என்பைத அளவிட ம் . இந்த வ இயற்ைகக் அப்
பாற் ப ட்  யதார்த்த மானதா, மனிதனின் விதத்ற் க ானதா இல்
ைலயா என்ப கம் அப் பைடயான. இ இந்த ெகாள் ைக
கக் ஒத் ப் ேபாற என் றால் , இந்த வேய ெமய் யான வ
என்ற க் வரலாம் . உங் கள் எர்கால அபவங் களில் மாற்
வகைள ஏற்  க்ெகாள் ம் ப இந் த வார்தை
் தகள் உங் கைள
உவாக்கக்டா என்ம் , எர்காலத்ல் மற்ெறா ய காலத்
ன் ரிைய அங்  இக்ம் என்ற ன்னவித்தல் இல் ைல என்
ம் நான் ெசால் ேறன். இன் ைறய வ ெமய் ய ான வ என் 
நீ ங் கள் உயாக இக்ம் ப நான் அவவற்ைறச் ெசால் ேறன் ,
இதனால் நீ ங் கள் இன் ைறய ரிையயின் ¡தான உங் கள் விவா
சத்ல் அைரைற உயாக இக்கமாட் §ர்கள் , அைதப் பற்ய
·ண்ணைவம் ெபற மாட் §ர்கள் . உயாக இக்ற ேபா
ம் , இன்ம் ழப் பத்ல் பின் பற்றவர்கள் அேநகர் உள் ளனர்;
அத்தைகய உப் பாட் ற் எந்தக் ெகாள் ைகம் இல் ைல, அத்
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தைகய மனிதர்கள் விைரவிேலேய அகற்றப் பட ேவண்ம் . தாங்
கள் பின்பற்வல் கம் ¥விரமாக இப் பவர்கம் ட ¤ன் 
பாகங் கள் உயாகம் ஐந்  பாகங் கள் உயற்  ம் இக் 
றார்கள் , இ அவர்களிடம் அஸ்பாரல் ைல என் பைதக் காட் 
ற. உங் கள் றைம கம் ேமாசமாகம் , உங் கள் அஸ்பாரம்
கம் ஆழமற் ம் இப் பதால் , உங் கக் ேவபா த்த
ரிதல் இல் ைல. ேதவன் தம ரிையைய ¡ண் ம் ெசய் வ
ல் ைல, யதார்தத
் ல் லாத ரிையையம் அவர் ெசய் வல் ைல,
அவர் மனிதனிடம் அளக்க கமான ேகாரிக்ைககைள ைவப் ப
ல் ைல, மனிதனின் உணர்க் அப் பாற்பட் ட ரிையைய அவர்
ெசய் வல் ைல. அவர் ெசய் ம் அைனத் க் ரிையகம் மனித
னின் இயல் பான உணர்வின் எல் ைலக்ள் உள் ளன, இயல் பான
மனிதத் த ன் ைமயின் உணர்ைவ ¡வல் ைல, ேம ம் அவர
ரிைய மனிதனின் இயல் பான ேதைவகக் ஏற் பச் ெசய் ய ப்
பற. இ பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயாக இந்தால் ,
ஜனங் கள் இன்ம் இயல் பா விறார்கள் , ேம ம் அவர்களின்
மனிதத்தன் ைமயான இன்ம் இயல் பாற. ஜனங் கள் தங் கள்
ர்ெகட் ட சாத் த ாக்  ரிய மனநிைலைய மற்  ம் மனிதனின்
சாராம் சத்ைதப் பற்  ய அகமான அைவப் ெப றார்க ள் ,
ேம ம் அவர்கள் சத்யத்ற்க ாக இன்ம் ெபரிய ஏக்க த்ைதப்
ெபறார்கள் . அதாவ, மனிதனின் வன் வளர்ந் ெகாண்ேட
இக்ற, ேம ம் மனிதனின் ர்ெகட் ட மனநிைல அகமக
மாக மாற் றத்ைத ஏற் பத் ம் றன் ெகாண்டதாக மாற—
இைவ அைனத்  ம் ேதவன் மனிதனின் வனாக மாவதன்
அர்த்த மாம் . மனிதனின் சாராம் சமான காரியங் கைள ெவளிப்
பத்த ஒ வம் இல் லாந்தால் , மனிதனின் மனநிைலைய
மாற் றம் இயலா, ேம ம் , ஜனங் கைள ேதவக் ன் பாக
ெகாண் வவதற்ேகா அல் ல ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான
ரிதைல அவர்கக் ெகாக்கேவா இயலா, மற் ம் அவர்க
ளின் மனிதத் தன்ைமயான ழ் த் த ரமானதாகம் , அவர்களின்
உணர் இன்ம் அசாதாரணமாகம் மாற காரணமாற, அப்
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பயானால் இந்த வ ெமய் யான வயாக இக்கக்டா, இ
ஒ ெபால் லாத ஆவியின் ேவைலயாக அல் ல பைழய வயாக
இக்கலாம் . க்க மாகச் ெசால் வதானால் , இ பரித்த ஆவி
யானவரின் தற் ேபாைதய ரிையயாக இக் க யா. இத்
தைன ஆண்களில் நீ ங் கள் ேதவைன விவாசத்  க் ³ர்கள் ,
ஆனால் ெமய்யான வக்ம் தவறான வக்ம் இைடயில் உள் ள
ேவபாட் ைட அந்  ெகாள் வதற்ேகா அல் ல ெமய் யான வ
ையத் ேதவதற் ேகா உங் கக் எந் தக் ெகாள் ைககளின் அ
ம் இல் ைல. ெபம் பாலான ஜனங் கள் இந்தக் காரியங் களில்
ஆர்வ மாகக் ட இல் ைல; அவர்க ள் ெவ ெமன ெபம் பான்
ைமயானவர்கள் ெசல் ம் இடத்ற்ச் ெசன் , ெபம் பான் ைம
யானவர்கள் ெசால் வைத ம் பச் ெசால் றார்கள் . ெமய் ய ான
வைய நாற ஒவராக எப் ப இக் க ம் ? அத்தைக
யவர்களால் ெமய் யான வைய எவ் வா கண் பிக்கக்ம் ?
இந் த க் ய ெகாள் ைககள் பலவற் ைற நீ ங் கள் ரிந்  ெகாண்
டால் , பிற என் ன நடந் த ா ம் , நீ ங் கள் வஞ் க்க ப் ப ட மாட் § ர்
கள் . இன் , ஜனங் களால் வித்யாசங் கைள உவாக் க ம்
என்ப க்யமானதாக உள் ள; இதைனத்தான் இயல் பான மனி
தத் தன்ைமயால் ெபறம் , இதைனத் த ான் ஜனங் கள் தங் கள்
அபவத்ல் ெபறம் . இன் ம் ட, ஜனங் கள் பின்பற்ம்
ெசயல் பாட் ல் எைதம் வித்யாசம் பார்க்காந்தால் , அவர்க
ளின் மனித அ இன் ம் வளர்ச 
் யைடயாந் த ால் , ஜனங்
கள் கம் த்  யில் லாதவர்க ளாக இக்  றார்க ள் , ேம ம்
அவர்களின் பின் ெதாடர்தல் பிைழயாகம் வவிலயதாகம்
இக்ற. இன்  உன் பின்ெதாடர்தல் தளம் ேவபா
இல் ைல, அ உண்ைமயாக இக்ம் ேபா, நீ ெசால் வ ேபால் ,
நீ ெமய் யான வையக் கண்பித்  , நீ அைத அைடந் க்
றாயா? உன்னால் எைதம் வித்யாசப் பத் அய மா?
ெமய் யான வயின் சாராம் சம் என்ன? உண்ைமயான வயில் , நீ
ெமய்யான வைய அைடயவில் ைல; நீ சத்யத்ற்ரிய எைதம்
ெபறவில் ைல. அதாவ , ேதவன் உன் னிடம் எர்ப ார்ப் பைத நீ
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அைடயவில் ைல, இதனால் உன்ைடய ர்ேகட் ல் எந்த மாற்ற
ம் ஏற் படவில் ைல. நீ ெதாடர்ந்  இந்த வயில் பின் ெதாடர்ந்
தால் , நீ இ யில் அகற் ற ப் பவாய் . இன் வைர பின் பற்  ,
நீ ேதர்நெ
் தத்த வ சரியான வ என்பல் உயாக இக்க
ேவண்ம் , ேம ம் எந்தச் சந்ேதகம் இக்கக்டா. பல ய
காரியங் கள் காரணமாக அேநகர் எப் ேபாம் உயற்றவர்களா,
ேம ம் சத்யத்ைதப் பின் ெதாடர்வைத நித் றார்கள் . அத்த
ைகயவர்கள் ேதவனின் ரிையைய பற் அயாதவர்கள் ; அவர்
கள் ழப் பத்  ல் ேதவைனப் பின்பற்  பவர்கள் . ேதவனின் ரி
ையைய அயாத ஜனங் கள் அவக் ெநக்கமானவர்களாகேவா
அல் ல அவக் சாட்  ெகாப் பவர்களாகேவா இக் க இய
லா. ஆர்வாதங் கைள மட்ேம நாம் மற்ம் சத்யத்ைதப் பின்
ெதாடர்வதற்  மானமட் ம் ெதளிவற் றைத மற் ம் விளக்க
மற் றைத மட் ேம பின்ெதாடர்பவர்கக் நான் அத் 
ேறன், இதனால் அவர்களின் வாழ் க் அர்தத
் ம் ைடக்ம் . இனி
உங் கைள நீ ங் கேள ட் டாளாக்க் ெகாள் ள ேவண்டாம் !

மஷனாக அவதரித்த
ேதவனின் ஊயத்ற் ம்
மஷனின் கடைமக்ம்
இைடேயயான ேவபா
நீ ங் கள் ேதவ ைடய ரிையையக் த் த தரிசனங் கைள
அந்ெகாள் ள ேவண்ம் , ேம ம் அவைடய ரிைய ெசல் ம்
ெபாவான ைசையம் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் . இதான்
ேநர்மைறயான பிரேவசமாம் . தரிசனங் கைளக் த்த சத்யத்ைத
நீ ல் யமாக அந்  ெகாண்டடன் , உன பிரேவசம் பா
காக்க ப் பம் ; ேதவனின் ரிைய எவ் வா மானா ம் , உன
இதயத்ல் நீ உயாக இப் பாய், தரிசனங் கைளப் பற் ெதளி
வாக இப் பாய் , ேம ம் உன பிரேவசம் மற் ம் உன் ேநாக்கத்
ற்கான க்ேகாைளம் ைவத்ப் பாய் . இவ் வா, உனக்ள்
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உள் ள அைனத் அபவங் கம் அம் ஆழமா ேம ம் விரி
வைடம் . இதன் சாராம் சத்ைத நீ வமாகப் ரிந் ெகாண்
டம் , நீ உன் விதத்ல் எந்த இழப் ைபம் சந்க்க மாட் டாய் , நீ
வதவறம் மாட் டாய் . இந்தக் ரிையயின் பகைள நீ அந் 
ெகாள் ளாவிட் டால் , ஒவ் ெவா பயி ம் நீ இழப் ைப சந்க்க
ேநரிம் , ேம ம் இழப் பிந் ¡ள ல நாட்கக் ேமல் ஆம் ,
அல் ல இரண்  வாரங் கள் ஆனால் ட உன் னால் சரியான
பாைதக் த் ம் ப யா. இ தாமதத்ைத ஏற் ப த் த ாதா?
ேநர்மைறயாகப் பிரேவக்ம் வ மற் ம் நீ ங் கள் ேதர்ச
் ெபற
ேவண் ய நைடைற ஆயவற்  ல் ஏராளமானைவ உள் ளன.
ேதவைடய ரிையகைளக் த்த தரிசனங் கைளப் ெபாத்த
வைர, நீ பின்வம் விஷயங் கைளப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் :
அவர ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் க்யத்வம் , பரிரணப்
பத்தப் பவதற்கான எர்காலப் பாைத, ேசாதைனகள் மற் ம்
உபத்ரவங் கைள அபவிப் பதன் ¤லம் எைத அைடய ேவண்
ம் , நியாயத்¥ர்ப் மற் ம் ஆக்ைனத்¥ர்ப்பின் க்யத் வம் ,
பரித் த ஆவியானவரின் ரிையக் ப் பின் னால் உள் ள ெகாள்
ைககள் , மற்ம் பரிரணப் பத்தல் மற்ம் ெஜயங் ெகாள் தல்
ஆயவற்ற்ப் பின் னால் உள் ள ெகாள் ைககள் . இைவ அைனத்
ம் தரிசனங் கைளக் த் த சத்  யத்ைதச் ேசர்ந் த ைவ. ¡தள்
ளைவ நியாயப் பிரமாணத்ன் கம் , ைபயின் கம் , மற்  ம்
ராஜ் யத்  ன் கம் ஆய ¤ன்  கட் டக் ரிையகள் , அத்  டன்
எர்க ால சாட்  ஆயைவ ஆம் . இைவம் தரிசனங் கைளக்
த்த சத்யம் தான் , ேம ம் இைவ க அப் பைடயானைவ
யாகம் , க க்யமானைவயாகம் இக்ன் றன. தற்ேபா
நீ ங் கள் பிரேவத் , கைடப் பிக்க ேவண்யைவ நிைறய உள்
ளன, அ  இப் ேபா அக அக்  கள் ெகாண் டதாகம் மற்
ம் க விபரமாகம் இக்ற. இந்தச் சத்யங் கைளப் பற்
உனக் எந்த அம் இல் ைல என்றால் , நீ இன் ம் பிரேவத்
தைல அைடயவில் ைல என்பைத இ நி´பிக்ற. அேநக ேநரங்
களில் , சத்யத்ைதப் பற்ய ஜனங் களின் அ கம் ஆழமற்
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றதாக இக்ற; அவர்களால் ல அப் பைடச் சத்யங் கைளக்
ட கைடப் பிக்க யவில் ைல, ேம ம் அற்ப விஷயங் கைளக்
ட எவ் வா ைகயாள் வ  என்  ெதரியவில் ைல. ஜனங் கள்
சத்  யத்ைதக் கைடப் பிக் க யாததற்  க் காரணம் , அவர்க
ளின் மனநிைல கலகத் தனமாக இப் பதா ம் , இன் ைறய ரி
ையையப் பற் ய அவர்களின் அ கம் ேமேலாட் ட மான
தாகம் , ஒதைலப் பட் சமாகம் இப் ப தான் . எனேவ, ஜனங்
கைளப் பரிரணமாக்வ  எளிதான காரியமல் ல. நீ கம்
கலகக் க ாரனாக இக்  றாய் , ேம ம் நீ உன் பைழய தன் ைம
ையேய இன்ம் அகமாகக் ெகாண்க்றாய் ; உன் னால் சத்
யத்ற்  அல் நிற்க யா, ேம ம் கம் ெதளிவான
சத்யங் கைளக் ட உன் னால் கைடப் பிக்க வல் ைல. அத்
தைகயவர்கைள இரட் க்க யா, ேம ம் அவர்கள் ெஜயங்
ெகாள் ளப் படாதவர்களாக இப் பார்கள் . உன பிரேவசத்ற் 
விபரங் கேளா அல் ல க்ேகாள் கேளா இல் ைல என் றால் ,
வளர்ச
் உன்னிடம் ெமவாகத்தான் வம் . உன் பிரேவசத்ற் 
தளம் யதார்த்தம் இல் ைல என் றால் , உன் ேநாக்கம் வீணா
விம் . சத்யத்ன் சாராம் சம் உனக் த் ெதரியாவிட் ட ால் , நீ
மாறாமல் இப் பாய் . மஷனின் விதத்ல் வளர்ச
் ம் , அவ
ன மனநிைலயின் மாற்றங் கம் யதார்தத
் த்ற்ள் ·ைழவதன்
¤லம் , ேம ம் , விரிவான அ பவங் கக்  ள் ·ைழவதன்
¤லம் அைடயப் பன்றன. உன பிரேவசத்ன் ேபா உனக்
ப் பல விரிவான அ பவங் கள் இந் த ால் , உன் னிடம் உண்
ைமயான அம் பிரேவசம் இந்தால் , உன் மனநிைல விைர
வாக மாறலாம் . தற்ேபா, உனக் நைடைறையப் பற் 
ைமயாகத் ெதரியவில் ைல என் றா ம் , ேதவனின் ரிையையக்
த் த தரிசனங் கைளப் பற்  நீ ைறந் த பட் சத் ெதளிடன்
இக்க ேவண்ய அவயமாம் . இல் ைலெயன் றால் , உன் னால்
பிரேவக் க இயலா; சத்  யத்ைதப் பற்  அந் த பின் னேர நீ
பிரேவப் ப  சாத்யமாம் . பரித்த ஆவியானவர் உன் அ
பவத்ல் உன்ைனத் ெதளி£ட் னால் மட் ேம நீ சத்யத்ைதப்
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பற்ய ஆழமான ரிதைலம் , ஆழமாகப் பிரேவப் ப  பற்ய
ரிதைலம் ெபவாய் . நீ ங் கள் நிச்சயம் ேதவனின் ரிைய பற்
அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் .
ஆயில் , மஷலத்ைத ஷ்த்த பிற, ேதவைடய
ரிையயின் அஸ்பாரமாக ஊயம் ெசய் த  இஸ்ரேவலர்கள்
தான். யில் இஸ் ரேவல் வம் ேயேகாவாவின் ரிைய
யின் அஸ் பாரமாக இந் த . மஷைன ஒ சரியான வி
தத்ைத வாழச் ெசய்யம் , யில் ஒ சரியான ைறயில் ேயேகா
வாைவ வணங் கச் ெசய் யம் , நியாயப் பிரமாணங் கைள ெவளிப்
பத்வதன் ¤லம் மஷைன ேநரயாக வநடத்வம் ேமய்ப்
பம் ேயேகாவாவின் ரிையயாக இந்த . நியாயப் பிரமாணத்
ன் கத்ல் மஷனால் ேதவைனப் பார்க்கேவா ெதாடேவா
யவில் ைல. ஏெனன் றால் , அவர் ெசய் தெதல் லாம் சாத்தானால்
ர்ெகட் ப் ேபான ஆகால ஜனங் கைள வநடத் வம் , அவர்
கக்க் கற்பிப் ப ம் , அவர்கைள ேமய் ப்ப ம் தான் . அவைடய
வார்தை
் தகளில் நியாயப் பிரமாணங் கள் , சட் டங் கள் மற்ம் மஷ
நடத்ைத விைறகைளத் தவிர ேவெறான் ம் இக்கவில் ைல,
ேம ம் அவர்கக் வைனக் த்த சத்யங் கைளம் வழங்
கவில் ைல. அவைடய தைலைமயின் ழ் இந்த இஸ்ரேவலர்
சாத்தானால் ஆழமாகச் ர்ெகட் ப் ேபாகவில் ைல. அவர நியா
யப் பிரமாணத்  ன் ரிையேய, இரட்  ப் பிற் க ான ரிையயின்
தல் கட் டமாக, இரட் ப் பிற்கான ரிையயின் ஆரம் பமாக இந்
த, ேம ம் அதற்  மஷனின் வ மனநிைலயில் ஏற் ப ட் ட
மாற் ற ங் கடன் நைடைறயில் எந் த த் ெதாடர் ம் இல் ைல.
ஆைகயால் , இரட்  ப் பிற் க ான ரிையயின் ஆரம் பத்ல் இஸ் ர
ேவல் அவர் ெசய் த ரிையக்காக அவர் மாம் சமாக ேவண்ய
அவயம் இல் ைல. இதற்த்தான் மஷடன் ஈபட அவக்
ஓர் ஊடகம் —ஒ கவி—ேதைவப் பட் ட . இவ் வா, ேயேகாவா
வின் சார்பாகப் ேபயவர்கம் ரிைய ெசய் தவர்கம் ஷ்
க்கப் பட் ட வன் களிைடேய எந்தார்கள் , இவ் வாதான் ம
ஷமாரர்கம் ¥ர்கக
் தரிகம் மஷரிைடேய ரிைய ெசய் ய
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வந்தார்கள் . மஷமாரர்கள் ேயேகாவாவின் சார்பாக மஷரி
ைடேய ரிைய ெசய்தனர். ேயேகாவாவால் “மஷமாரர்” என் 
அைழக் க ப் பவதன் காரணம் என் னெவன் றால் , அத்தைகயவர்
கள் ேயேகாவாவின் சார்பாக நியாயப் பிரமாணத்ைத வக்றார்
கள் என்பதாம் . அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங் களிைடேய ஆசாரி
யர்களாக இந்தனர், அவர்கள் ேயேகாவாவால் கவனிக்கப் பட் 
பாகாக் க ப் பட் டவர்க ளாகம் , ேயேகாவாவின் ஆவி ரிைய
ெசய் த வர்க ளாகம் இந் த ார்க ள் ; அவர்க ள் ஜனங் களிைடேய
தைலவர்க ளாக இந்  , ேநரயாக ேயேகாவாக் ஊயம்
ெசய் தார்கள் . மறம் , ¥ர்க்கதரிகள் , ேயேகாவாவின் சார்பாக,
எல் லா நாகளி ம் , பழங் யின ஜனங் களிடம் ேபவதற்
காக நியக்கப் பட் டார்கள் . அவர்கள் ேயேகாவாவின் ரிையைய
ம் ¥ர்க் க தரிசனம் உைரத்தனர். அவர்கள் மஷமாரர்களாக
இந்தா ம் , ¥ர்கக
் தரிகளாக இந்தா ம் , அைனவம் ேயேகா
வாவின் ஆவியினால் எப் பப் பட் , தங் கக்ள் ேயேகாவாவின்
ரிையையக் ெகாண்ந் த ார்கள் . ஜனங் களிைடேய, அவர்கள்
தான் ேயேகாவாைவ ேநரயாகப் பிரநித்  வப் பத்  னர்;
அவர்கள் பரித்த ஆவியானவர் மஷனாக அவதரித்த மாம் ச
மாக இந் த தால் அல் ல, மாறாக அவர்க ள் ேயேகாவாவால்
எப் பப் பட் டதனால் மட் ேம அவர்கள் தங் கள் ரிையைய ெசய்
தார்கள் . ஆைகயால் , அவர்கள் ேதவனின் சார்பாகப் ேபவ ம்
ரிையெசய் வ  ம் ஒேர மாரியாக இந் தேபா ம் , நியா
யப் பிரமாணத்ன் கத்ல் இந்த மஷமாரர்கம் , ¥ர்க்கத
ரிகம் மஷனாக அவதரித்த ேதவனின் மாம் சத்ைதச் சார்ந்
தவர்கள் அல் ல. ைபயின் கத்  ம் , கைட கட் டத்  ம்
ெசயல் பத்த ப் பட் ட ேதவனின் ரிைய ேநர்ம ாறாக இந் த ,
ஏெனன்றால் மஷனின் இரட் ப்  மற்ம் நியாயத்¥ர்ப் ஆய
இரண்ம் மஷனாக அவதரித்த ேதவனால் நிகழ் த்தப் பட் டன.
எனேவ அவர் சார்ப ாகக் ரிைய ெசய் ய ¥ர்க் க தரிகைளம்
மஷமாரர்ைளம் ¡ண்ம் ஒ ைற எப் ப ேவண் ய
அவயக்கவில் ைல. மஷனின் பார்ைவயில் , சாராம் சத்ற்
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ம் , அவர்களின் ரிையயின் ைறக்ம் இைடேய க்யமான
ேவ பாகள் எம் இப் பல் ைல. இந் த க் காரணத்  னா
ேலேய, ஜனங் கள் , ¥ர்க்கதரிகள் மற்ம் மஷமாரனின் ரி
ையகேளா மஷனாக அவதரித்த ேதவனின் ரிையகைளத்
ெதாடர்ந்  ழப் பிக் ெகாண்க்றார்கள் . மஷனாக அவத
ரித்த ேதவன் ேதான்ய அப் பைடயில் ¥ர்கக
் தரிகள் மற்ம்
மஷமாரர்கள் ேதான் யைதப் ேபான்றதான் . மஷனாக
அவதரித்த ேதவன், ¥ர்க்கதரிகைள விட கம் இயல் பாகம் ,
உண்ைமயாகம் இந் த ார். எனேவ, மஷனால் அவர்கைள
ேவபத்ப் பார்க்க இயலா. மஷன் ேதாற் றங் களில் மட்
ேம கவனம் ெச த்றான், ரிைய ெசய் வ ம் ேபவ ம்
இவம் ஒேர மாரியாக இந்தா ம் , அவர்கக் இைடேய
க்யமான ேவபா இப் பைத அவனால் ைமயாக அ
யவல் ைல. மஷனின் விஷயங் கைள ஆழ் ந்  கவனிக்ம்
றன் கம் ேமாசமாக இப் பதால் , அவக் எளிய க்கல்
கைள ேவபத்  ப் பார்க் க வல் ைல. ¥ர்க் க தரிகம் ,
பரித்த ஆவியானவரால் பயன்பத்தப் பட் ட ஜனங் கம் ேபய
ேபாம் , ரிைய ெசய் தேபாம் , இ மஷனின் ரிையகைள
மற் ம் ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வனின் ெசயல் பாட் ைடச் ெசய்
வதாக இந்த . இ மஷன் ெசய் ய ேவண்ய ஒன் றாக இந்
த. இப் பிம் , மஷனாக அவதரித்த ேதவனின் வார்தை
் த
கம் ரிையம் அவைடய ஊயத்ைத நிைறேவற் ற ேமற்
ெகாள் ளப் பட் டைவ ஆம் . அவைடய ெவளிப் றத் ேதாற் றம்
ஷ்க்கப் பட் டைவக்ரியதாக இந்தேபா ம் , அவைடய
ரிைய அவைடய ெசயல் பாட் ைடச் ெசய் வதல் ல, அவைடய
ஊயத்ைதச் ெசய் வதாம் . “கடைம” என் ற ெசால் ஷ்க்கப்
பட் ட மஷைரக் த்  பயன்பத்தப் பற, அேதசமயம்
“ஊயம் ” என் ப  மஷனாக அவதரித் த ேதவைனக் த் 
பயன்பத்தப் பற. இரண்ற்ம் இைடேய ஒ கணிசமான
ேவபா உள் ள; அைவ ஒன்ேறாெடான் மாற் க்ெகாள் ளக்
யைவ அல் ல. மஷனின் ரிைய அவைடய கடைமையச்
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ெசய் வேதயாம் , அேதசமயம் ேதவனின் ரிைய நிர்வப் ப ம் ,
அவைடய ஊயத்ைத நிைறேவற் வம் ஆம் . ஆைகயால் ,
பல அப் ேபாஸ்தலர்கள் பரித்த ஆவியானவரால் பயன் பத்தப்
பட் ந் த ா ம் , பல ¥ர்க் க தரிகள் அவரால் நிரப் பப் பட் ந்
தா ம் , அவர்கைடய ரிையம் வார்தை
் தகம் ஷ் க்
கப் பட் ட மஷராகத் தங் கள் கடைமையச் ெசய் வ தற் க ாக மட்
ேம இந் தன. அவர்கைடய ¥ர்க் க தரிசனங் கள் மஷராக
அவதரித்த ேதவனால் ேபசப் பட் ட வவைய ஞ் யிக்கலாம் ,
ேம ம் அவர்களின் மஷத்தன்ைமயான மஷனாக அவத
ரித் த ேதவனின் தன்ைமைய ஞ் யிக் கலாம் , ஆனால் அவர்
கள் இன்ம் தங் கள் கடைமையத்தான் ெசய்  ெகாண்ந்தார்
கள் , ஊயத்ைத நிைறேவற்றவில் ைல. மஷனின் கடைம ம
ஷனின் ெசயல் பாட்ைடக் க்ற; அேவ மஷனால் அைட
யக்  ய ம் ட. இப் பிம் , மஷனாக அவதரித் த ேதவ
னால் ேமற்ெகாள் ளப் பம் ஊயம் அவைடய ஆைகடன்
ெதாடர் ைடய, இ மஷனால் அைடய யாத. ம
ஷனாக அவதரித்த ேதவன் ேபனா ம் , ரிைய ெசய் த ா ம் ,
அசயங் கைள ெவளிப் பத்னா ம் , அவர் தன ஆைகயின்
மத்யில் கச் றந்த ரிையையச் ெசய் வறார், அத்தைக
யக் ரிையைய அவக் ப் பலாக மஷனால் ெசய் ய 
யா. மஷனின் ரிைய என் ப ேதவனின் ஆைகயின் ஒ
ப் பிட் ட கட் டத்  ல் , ஷ் க் க ப் பட் ட மஷனாக தன
கடைமையச் ெசய்வதாம் . ேதவனின் ஆைக இல் லாமல் , அதா
வ, மஷனாக அவதரித்த ேதவனின் ஊயம் இழக்கப் பட் டால் ,
ஷ் க் க ப் பட் ட ஒவனின் கடைம இழக் க ப் பட ேநரிம் .
தன் ஊயத்ைதச் ெசய் வல் இக்ம் ேதவனின் ரிைய, ம
ஷைன நிர்வ ப் பதாம் , அேதசமயம் மஷைடய கடைம
யின் ெசயல் றனான ஷ் கரின் ேகாரிக்ைககைள நிைற
ேவற்  வதற் க ாகத் தன ெசாந் த கடைமைய நிைறேவற்  வதா
ம் , ேம ம் ஒவைடய ெசாந்த ஊயத்ைத நிைறேவற்வைத
எந் த வைகயி ம் கத யா. ேதவனின் ஆழமான சாராம்
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சத்ற்—அவைடய ஆவிக்—ேதவனின் ரிைய அவைடய
ஆைகயாம் , ஆனால் ஷ்க்கப் பட் ட வனின் ெவளிப் றத்
ேதாற்றத்ைத அணிந்க்ம் மஷனாக அவதரித்த ேதவக்,
அவைடய ரிைய அவைடய ஊயத்ைதச் ெசய் வ தாம் .
அவர் எந்தக் ரிையையச் ெசய் தா ம் அ அவைடய ஊ
யத்ைத நிைறேவற்  வதற் க ாகேவ ஆம் ; மஷனால் ெசய் ய க்
ய, ேதவனின் ஆைகயின் எல் ைலக்ள் மற்ம் அவர வ
காட் தன் ழ் தன றந்தைதக் ெகாப் ப  மட் ேம ஆம் .
மஷைடய கடைமயின் ெசயல் றனான, உண்ைமயில் ,
மஷக்ள் ஆழமாக இக்ம் அைனத்ைதம் , அதாவ ம
ஷக் சாத்யமானைத நிைறேவற் வதாம் . அப் ேபாதான்
அவன கடைம நிைறேவற் ற ப் பற. மஷனின் ஊயத்
ன் ேபா ஏற்பம் ைறபாகள் பப் பயாக ற்ேபாக்கான
அபவம் மற்ம் அவன நியாயத்¥ர்ப்பின் ெசயல் ைற ¤லம்
ைறக்கப் பன் றன; அைவ மஷனின் கடைமக்த் தைடயா
கேவா அல் ல அைத பாக்கேவா இல் ைல. தங் கள் ஊயத்ல்
ைறபாகள் இக்கக்ம் என் ற அச்சத்ல் ஊயம் ெசய் வ
ைதேயா அல் ல ழ் ப் பவைதேயா நித்விட்  பின் வாங் 
ேவார், அைனவைரம் விட கம் ேகாைழத் தனமானவர்கள்
ஆவர். ஊயத்ன் ேபா ெவளிப் பத்த ேவண்யைத ஜனங்
கள் ெவளிப் பத்தேவா அல் ல அவர்கக் இயல் பாகேவ சாத்
யமானைத அைடயேவா யாமல் , அதற்  ப் பலாக ட்
டாள் தனமாக ெசயல் பட் டால் , ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வக்
இக்க ேவண்ய ெசயல் பாட் ைட அவர்கள் இழந் விட் டார்கள்
என் அர்தத
் ம் . அத்தைகய நபர்கள் “பிரேயாஜனல் லாதவர்கள் ”
என்  அைழக்கப் பறார்கள் ; அவர்கள் பயனற்றவர்கள் ஆவர்.
அத்தைகயவர்கைள எவ் வா ஷ்க்கப் பட் ட வன் கள் என் 
ைறயாக அைழக்க ம் ? அவர்கள் ெவளியில் பிரகாத் க்
ெகாண்க்ம் ஆனால் உள் ேள அப் ேபான ர்ெகட் ட ணம்
ெகாண்ட வன் கள் அல் லவா? ஒ மஷன் தன் ைன ேதவன்
என்  அைழத் க் ெகாண், ெதய் வீகத்தன்ைமைய ெவளிப் பத்
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தேவா, ேதவனின் ரிையையச் ெசய் யேவா, அல் ல ேதவைனப்
பிரநித்  வப் பத் தேவா யாவிட் டால் , அவன் சந்ேதகத்
ற் இடன்  ேதவேன அல் ல. ஏெனன் றால் அவனிடம் ேதவ
னின் சாராம் சம் இல் ைல, ேம ம் ேதவனால் இயல் பாகேவ அைட
யக்யம் அவக்ள் இல் ைல. மஷன் அவன் இயல் பாக
அைடயக்யைத இழந்தால் , அவைன இனி மஷனாகக் கத
யா, ேம ம் அவன் ஷ்க்கப் பட் ட ஒ வனாக இக்
கேவா அல் ல ேதவக் ன்பாக வந்  அவக் ஊயம்
ெசய் யேவா தயற்றவன் ஆறான். ேம ம் , அவன் ேதவனின்
ைபையப் ெபறேவா அல் ல ேதவனால் கவனிக்கப் படேவா,
பாகாக்கப் படேவா, பரிரணப் பத்தப் படேவா தயற்றவன்
ஆறான். ேதவனிடத்ல் விவாசத்ைத இழந்த பலர் ேதவனின்
ைபையம் இழக்றார்கள் . அவர்கள் ெசய் த தவறான ெசயல்
கைள அவர்கள் ெவக்கவில் ைல என்ப மட் மல் லாமல் , ேதவ
னின் வ தவறான என்ற கத்ைத அவர்கள் ெவட் கன் பிர
சங் க்றார்கள் , ேம ம் , கலகக்காரர்கள் ேதவன் இப் பைதேய
மக்றார்கள் . அத்தைகய கலகத்தனத்ைதக் ெகாண்ட அத்தைகய
ஜனங் கள் எவ் வா ேதவனின் ைபைய அ பவிக் ம் உரி
ைமையப் ெபவார்கள் ? தங் கள் கடைமையச் ெசய் ய ாதவர்கள்
ேதவ க் எராக ந் த கலகக் க ாரர்களாக இக்  றார்கள் ,
ேம ம் அவக்க் கடன்பட் க்றார்கள் , ஆனா ம் அவர்கள்
கந் ம் பி, ேதவன் தவறானவர் என்  கைமயாகத் ட் 
றார்கள் . அத்தைகய மஷன் பரிரணராக ஆவதற்  எப் பத்
தயானவர்? இ அகற்றப் பட் த் தண்க்கப் பவதற்கான ன்
ேனா அல் லவா? ேதவக் ன் பாகத் தங் கள் கடைமையச்
ெசய் யாத ஜனங் கள் ஏற்கனேவ கக் ெகாµரமான ற் றங் கக்
கான ற் றவாளிகள் ஆவர், அந் த க் ற் ற ங் கக் மரணம் ட
ேபாமான தண்டைன அல் ல, ஆனா ம் ேதவடன் வாக்வா
தம் ெசய்  அவக் எராகத் தங் கைள ஒப் பிட்  க் ெகாள் ள
அவர்கள் காழ் ப் ணர்ச
் ெகாண்டவர்களாக இக்ன் றனர். அத்
தைகயவர்க ைளப் பரிரணமாக்  வதன் மப் தான் என் ன?
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ஜனங் கள் தங் கள் கடைமைய நிைறேவற்றத் தவம் ேபா, அவர்
கள் ற்ற உணர்ச
் ையம் கடைம தவயைதம் உணர ேவண்
ம் ; அவர்கள் தங் கள் பலவீனம் மற் ம் பயனற் ற தன் ைம, தங்
கள் கலகத் த ன்ைம மற்  ம் ர்ெகட் டத் தன் ைம ஆயவற் ைற
ெவ க் க ேவண் ம் , ேம ம் , தங் கள் வைனத் ேதவ க்  க்
ெகாக் க ேவண்ம் . அப் ேபாதான் அவர்கள் ேதவைன உண்
ைமயாக ேநக்ம் ஷ்ப் க்களாக இப் பார்கள் , அத்தைக
யவர்கள் மட்  ேம ேதவனின் ஆர்வ ாதங் கைளம் வாக் த்த த்
தங் கைளம் அபவித், அவரால் பரிரணமாக்கப் பவதற்த்
தயானவர்க ள் ஆவார்க ள் . உங் களில் ெபம் பாேலார் யார்?
உங் களிைடேய வாம் ேதவைன நீ ங் கள் எப் ப நடத் ³ர்கள் ?
நீ ங் கள் உங் கள் கடைமகைள அவக் ன் பாக எவ் வா ெசய்
¥ர்கள் ? உங் கள் ெசாந்த விதத்ைதப் பணயம் ைவத் க் ட, நீ ங்
கள் ெசய்ய அைழக்கப் பட் ட அைனத்ைதம் ெசய் ள் ளர
ீ ்களா? நீ ங்
கள் என்ன யாகம் ெசய் ¥ர்கள் ? நீ ங் கள் என் னிடந்  அகம்
ெபறவில் ைலயா? உங் களால் பத்தய மா? நீ ங் கள் எனக்
எவ் வள விவாசமாக இக்³ர்கள் ? நீ ங் கள் எனக் எவ் வா
ஊயம் ெசய் ¥ ர்க ள் ? நான் உங் கக்  எவ் வள வழங் ள்
ேளன், உங் கக்காக என்னெவல் லாம் ெசய் ள் ேளன் ? அவற்ைற
ெயல் லாம் நீ ங் கள் அளந்க்³ர்களா? நீ ங் கள் எல் ேலாம் இைத
நியாயந் ¥ ர்த்  , உங் கக்ள் இக் ம் ய மனசாட்  டன்
இைத ஒப் பிட் §ர்களா? உங் கள் ெசாற்கம் ெசயல் கம் யாக்
த் தயானைவ? உங் கைடய இத்தைகய ய யாகம் நான்
உங் கக் வழங் ய எல் லாவற்ற்ம் ஈடானதா? எனக் ேவ
வயில் லாமல்  மனடன் உங் கக் அர்ப் பணித்க்
ேறன், ஆனா ம் நீ ங் கள் ெபால் லாத ேநாக்கங் கைளக் ெகாண்
க்  ³ர்க ள் , என் ைன ேநாக்  அைர மனடன் இக்  ³ர்க ள் .
அ ேவ உங் கள் கடைமயின் அள, உங் கள் ஒேர ெசயல் பா.
அப் பத்தாேன? ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வனின் கடைமையச்
ெசய் ய நீ ங் கள் ற் ம் தவவிட் §ர்கள் என் ப உங் கக்த்
ெதரியாதா? உங் கைள ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வனாக எப் பக்
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கவ? நீ ங் கள் எைத ெவளிப் பத் ³ர்கள் மற்ம் எவ் வா
விக்³ர்கள் என்ப உங் கக் ெதளிவாகத் ெதரியவில் ைலயா?
நீ ங் கள் உங் கள் கடைமைய நிைறேவற்றத் தவவிட் §ர்கள் , ஆனால்
நீ ங் கள் ேதவனின் சப் த் தன் ைமையம் ஏராளமான ைப
ையம் ெபற ற் ப ³ர்கள் . அத் தைகய ைப உங் கைளப்
ேபான் ற பயனற் ற வர்க க் க ாகம் , ழ் த் த ரமானவர்க க் க ாக
ம் தயாரிக்கப் படவில் ைல, ஆனால் எைதம் ேகட் காதவர்கக்
காகம் மழ் ச்டன் யாகம் ெசய் யாதவர்கக்காகம் தயா
ரிக்கப் பட் டைவ. உங் கைளப் ேபான்றவர்கள் , உங் கைளப் ேபான் ற
பிரேயாஜனல் லாதவர்கள் , பரேலாகத்ன் ைபைய அப
விக்க ற்  ம் தயற் ற வர்கள் . உங் கள் நாட் களில் கஷ் டங் க
ம் இைடவிடாத தண்டைனம் மட் ேம இக்ம் ! உங் களால்
என்னிடம் உண்ைமயாக இக்க யாவிட் டால் , உங் கள் வி
ன்பங் களில் ஒன் றாக இக்ம் . என வார்தை
் தகக்ம் , என
ரிையகக்ம் உங் களால் ெபாப் ேபற்க யாவிட் டால் , உங்
கள்  தண்டைனகளில் ஒன்றாக இக்ம் . எல் லா ைப,
ஆர்வாதங் கள் மற் ம் ராஜ் யத்ன் அற் தமான விதம் ஆய
வற்ற்ம் உங் கக்ம் எந்தச் சம் பந்தம் இக்கா. இதான்
நீ ங் கள் சந்  க் க த் தக் க  மற்  ம் உங் கள் ெசாந் த ெசய் ைக
யின் விைளம் ஆம் ! அயாைம மற்  ம் ஆணவம் உள் ளவர்
கள் தங் களால் ந்தவைர யற் ெசய் யமாட் டார்கள் , அல் ல
தங் கள் கடைமையம் ெசய் யமாட் டார்கள் , ஆனா ம் அவர்கள்
ேகட் ப தற்  த் தயானவர்கள் ேபாலக் ைபக் க ாகத் தங் கள்
ைககைள நீ ட் றார்கள் . அவர்கள் ேகட் பைதப் ெபறத் தவனால் ,
அவர்கள் எப் ேபாம் உண்ைமயில் லாதவர்களாக மாறார்கள் .
அத்தைகயவர்கைள எவ் வா நியாயமானவர்களாகக் கத 
ம் ? நீ ங் கள் ேமாசமான றைம வாய் ந்தவர்கள் மற் ம் காரண
ல் லாதவர்கள் , ஆைகயின் ரிையயின் ேபா நீ ங் கள் நிைற
ேவற்ற ேவண்ய கடைமைய உங் களால் ற் ம் நிைறேவற்ற
இயலா. உங் கள் மப்  ஏற்கனேவ சரிந் விட் ட. உங் கக்க்
ைப காட் யதற் க ாக நீ ங் கள் எனக்  த் ப் பிச் ெச த் த த்
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தவய ஏற்கனேவ ¥விரமான கலகத்ன் ெசயலாக இக்ற,
இேவ உங் கைள கண்க்கம் , உங் கள் ேகாைழத்தனம் , றைம
யின்ைம, ழ் த் த ரம் மற்  ம் தயற் ற தன் ைமைய நி´பிக் க ப்
ேபாமான. உங் கள் ைககைள நீ ட் க் ேகட் க உங் கக் என் ன
உரிைம இக்ற? அதாவ என் ரிையக் உங் களால் த
ள ட உதவியாக இக்க யவில் ைல, விவாசமாக இக்க
யவில் ைல மற் ம் எனக்ச் சாட்  ெகாக்க யவில் ைல
என் ப உங் கள தவறான ெசயல் கள் மற் ம் ேதால் விகள் தான்.
ஆனா ம் நீ ங் கள் என் ைனத் தாக் ³ர்க ள் , என் ைனப் பற்  ப்
ெபாய் கைளக் ³ர்கள் , ேம ம் நான் அநீ யானவன் என் ம்
ைற ³ர்கள் . இதான் உங் கள் விவாசமா? இதான் உங்
கள் அன் ைபக் க்றதா? இைதத் தவிர ேவ என் ன ரிையைய
உங் களால் ெசய் ய ம் ? ெசய் ய ப் பட் ள் ள அைனத்  க் ரி
ையகக்ம் நீ ங் கள் எவ் வா பங் களித்க்³ர்கள் ? எவ் வள
ெசல ெசய் ¥ர்கள் ? உங் கைளக் ற்றம் சாட் டாததன் ¤லம் நான்
ஏற் க னேவ ந் த சப் த் த ன் ைமையக் காட் யிக்  ேறன் ,
ஆனா ம் நீ ங் கள் ெவட் கன்  என் னிடம் சாக்ப் ேபாக் 
என் ைனப் பற் தனிப் பட் ட ைறயில் ைற ³ர்கள் . உங்
களிடம் மஷலத்ன் தள வேடம் இக்றதா? ம
ஷனின் கடைம மஷனின் மனதா ம் அவன கத் க்களா
ம் களங் கப் பத்தப் பட் ந்த ம் , நீ உன் கடைமையச் ெசய் 
உன விவாசத்ைதக் காட் ட ேவண்ம் . மஷனின் ரிையயில்
உள் ள அத்தங் கள் அவன றக்கான ஒ பிரச்ைனயாம் ,
அேதசமயம் , மஷன் தன கடைமையச் ெசய் யாவிட் டால் , அ
அவைடய கலகத்தனத்ைதக் காட் ற. மஷனின் கடைமக்
ம் , அவன் ஆர்வக்கப் பட் டவனா அல் ல சபிக்கப் பட் டவனா
என் பதற்  ம் எந் த த் ெதாடர் ம் இல் ைல. கடைம என் ப  ம
ஷன் நிைறேவற் ற ேவண் ய ; அ  அவ க்  ப் பரேலாகம்
ெகாத் த ரிைய, ேம ம் அ  பிரபகாரம் , நிபந் த ைனகள்
அல் ல காரணங் கைளச் சார்ந்  இக்கக்டா. அப் ேபாதான்
அவன் தன கடைமையச் ெசய் றான். ஆர்வக்கப் பவ என்
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ப, யாேரா ஒவன் பரிரணனா, நியாயத்¥ர்ப்ைப அபவித்
தபின் ேதவனின் ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபறான் என் பதாம் .
சபிக் க ப் பவ என் ப, ஆக்  ைனத் ¥ ர்ப்ைபம் நியாயத் ¥ ர்ப்
ைபம் அபவித்தபின்ம் ஒவனின் மனநிைல மாறாதேபா
ம் , அவன் பரிரணமாக்கப் பவைத அபவிக்காமல் தண்க்
கப் பம் ேபாம் வழங் கப் பவ என்பதாம் . ஆனால் அவர்கள்
ஆர்வக்கப் பட் டவர்களாகேவா அல் ல சபிக்கப் பட் டவர்களா
கேவா இந்தா ம் , ஷ்க்கப் பட் ட மஷர் தங் கள் கடைமைய
நிைறேவற்ற ேவண்ம் , அவர்கள் ெசய் ய ேவண்யைதச் ெசய் ய
ேவண்ம் , அவர்களால் ெசய் ய ந் தைதச் ெசய் ய ேவண்ம் ;
ேதவைனப் பின்ெதாடம் ஒவன் ெசய் ய ேவண்ய ைறந்த
பட் ச விஷயம் இ. நீ ஆர்வக்கப் பவதற்காக மட் ேம உன்
கடைமையச் ெசய் ய க்  டா, ேம ம் சபிக் க ப் பட் விேவாம்
என்ற பயத்ல் நீ ெசயல் பட மக்கம் டா. இந்த ஒ விஷ
யத்ைத நான் உங் கக்  ச் ெசால் ேறன் : மஷைடய கட
ைமயின் ெசயல் றன் தான் அவன கடைமயின் க்ய விஷய
மாம் , அவனால் தன கடைமையச் ெசய் ய இயலா என்றால் ,
இேவ அவன கலகத்தன்ைமயாம் . தன கடைமையச் ெசய்
ம் ெசயல் ைறயின் ¤லம் தான் மஷன் பப் பயாக மாற்
றப் பறான், ேம ம் இந்த ெசயல் ைறயின் ¤லம் தான் அவன்
தன் விவாசத்ைத நி´பிக்றான் . எனேவ, நீ எவ் வள அகமாக
உன் கடைமைய ெசய் றாேயா, அவ் வள சத்யத்ைத நீ ெப
வாய் , ேம ம் உன் ெவளிப் பாம் கம் உண்ைமயானதாவி
ம் . தங் கள் கடைமையச் ெசய் வல் சத்யத்ைதத் ேதடாதவர்கள்
இயில் அகற் ற ப் பவார்கள் , ஏெனன்றால் அத்தைகயவர்கள்
சத்யத்ன் நைடைறயில் தங் கள் கடைமையச் ெசய் ய மாட்
டார்கள் , தங் கள் கடைமைய நிைறேவற் வ ம் சத்யத்ைதக்
கைடப் பிக்க மாட் டார்கள் . அவர்கள் மாறாமல் இப் பவர்கள் ,
அதனால் சபிக்கப் பவார்கள் . அவர்களின் ெவளிப் பாகள் ய்
ைமயற்றைவ மட் மல் ல, அவர்கள் ெவளிப் பத்ம் அைனத்ம்
ெபால் லாதைவம் ட.
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ைபயின் கத்ல் , இேயம் பல வார்தை
் தகைளப் ேப
னார், அகக் ரிையகள் ெசய் தார். அவர் ஏசாயாைவ விட எவ்
வா ேவபட் டவர்? அவர் தானிேயைல விட எவ் வா ேவ
பட் டவர்? அவர் ஒ ¥ர்க்க தரியா? அவர் ஏன் ஸ்  என் 
அைழக்கப் பறார்? அவர்கக் இைடயிலான ேவபாகள்
என்ன? அவர்கள் அைனவம் வார்தை
் தகைளப் ேபய மஷர்,
அவர்கைடய வார்தை
் தகள் மஷக்க் ட் டத்தட் ட ஒேர
மாரிதான் ேதான்ன. அவர்கள் அைனவம் வார்தை
் தகைளப்
ேபனர், ரிையகள் ெசய் தனர். பைழய ஏற் பாட் ன் ¥ர்க்கதரி
கள் ¥ர்க் க தரிசனங் கைளப் ேபனார்க ள் , அேத விஷயத்ைத
இேயவினா ம் ெசய் க்க ம் . இ ஏன் அப் ப? இங் ேக
ேவ பாடான ரிையயின் தன் ைமைய அப் பைடயாகக்
ெகாண்ட. இந்த விஷயத்ைத அய, நீ மாம் சத்ன் தன் ைமைய
கத்  ல் ெகாள் ளக்  டா, அல் ல அவர்க ளின் ெசாற் க ளின்
ஆழத்ைதேயா அல் ல ேமேலாட் ட மான சாரத்ைதேயா நீ கத்
ல் ெகாள் ளக்  டா. எப் ேபாம் நீ தல் அவர்களின் ரி
ையகைளம் , அந்தக் ரிையகள் மஷனில் ஏற்பத்ம் விைள
கைளேம கத்ல் ெகாள் ள ேவண்ம் . அந்த ேநரத்ல் ¥ர்க்
கதரிகள் ேபய ¥ர்க் க தரிசனங் கள் மஷக் க ான வைன
வழங் கவில் ைல, ேம ம் ஏசாயா, தானிேயல் ேபான் றவர்களால்
ெபறப் பட் ட உத்ேவகங் கள் ெவம் ¥ர்கக
் தரிசனங் களாக மட் ேம
இந் தன, வவயாக இக்கவில் ைல. ேயேகாவாவின் ேநர
ெவளிப் பா இல் லாவிட் டால் , மஷக் ச் சாத்  யல் லாத
அந்தக் ரிையைய யாரா ம் ெசய் க்க யா. இேயம்
பல வார்தை
் தகைளப் ேபனார், ஆனால் அத்தைகய வார்தை
் தகள்
மஷனால் கைடப் பிக்கக் ய வவக்கானப் பாைதைய
கண் பிக் க உதம் ப இந் த ன. அதாவ , தலாவதாக,
அவரால் மஷக்கான வைன அவக் வழங் க ம் ,
ஏெனன் றால் இேய வனாக இக்  றார்; இரண் டாவதாக,
அவரால் மஷனின் வவிலகல் கைள மாற்யைமக்க ம் ;
¤ன்றாவதாக, கத்ைதத் ெதாடர ேயேகாவாவின் ரிையகைளப்
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பின்பற்  அவர ரிையகள் ெசயல் படக்ம் ; நான் காவதாக,
அவரால் மஷக்ள் இக்ம் ேதைவகைளம் , மஷனிடம்
இல் லாதைதப் ரிந் ெகாள் ளம் ம் ; ஐந்தாவதாக, அவரால்
ஒ ய கத்ல் ·ைழந் பைழயைத த்ைவக்க ம் .
அதனால் தான் அவர் ேதவன் என் ம் , ஸ் என் ம் அைழக்கப்
பறார்; அவர் ஏசாயாவிடந்  மட்  மல் ல, மற் ற எல் லா
¥ர்க்க தரிகளிடந்  ம் ேவபட் டவர். ஏசாயாைவ ¥ர்க்க தரி
களின் ரிையகடன் ஒப் பிட்  ப் பாங் கள் . தலாவதாக,
அவனால் மஷக் க ான வைன வழங் க யவில் ைல;
இரண்டாவதாக, அவனால் ஒ ய கத்ைதத் ெதாடங் க 
யவில் ைல. அவன் ேயேகாவாவின் தைலைமயில் பணிரிந் 
ெகாண்ந்தான், ஆனால் ஒ ய கத்ைத ெதாடங் கவில் ைல.
¤ன் றாவதாக, அவன் ேபய வார்தை
் தகள் அவக் அப் பாற்
பட் டைவயாக இந் தன. அவன் ேதவ ைடய ஆவியிந் 
ேநரயாக ெவளிப் பாகைளப் ெபற்வந்தான் , மற்றவர்கள் அவற்
ைறக் ேகட் டா ம் ட அவர்கக் ப் ரியா. அவ ைடய
வார்தை
் தகள் ¥ர்கக
் தரிசனங் கைள விடம் , ேயேகாவாவின் இடத்
ல் ெசய் ய ப் பம் ரிையயின் அம் சத்ைத விடம் ெபரிய 
இல் ைல என் பைத நி´பிக் க இந் த ல விஷயங் கள் மட்  ேம
ேபாமானைவ. ஆயிம் , அவனால் ேயேகாவாைவ ைம
யாகப் பிரநித் வப் பத்த யவில் ைல. அவன் ேயேகாவா
வின் ஊயனாக இந் த ான் , ேயேகாவாவின் ரிையயில் ஒ
கவியாக இந் த ான். அவன் நியாயப் பிரமாணத்  ன் கத் ற்
ள் ம் , ேயேகாவாவின் ரிையயின் எல் ைலக்  ள் ம் மட்
ேம ரிைய ெசய்  ெகாண்ந்தான் ; அவன் நியாயப் பிரமா
ணத்  ன் காலத்ைதத் தாண்  ரிைய ெசய் ய வில் ைல. இதற் 
மாறாக, இேயவின் ரிைய ேவ பட் டதாக இந் த . அவர்
ேயேகாவாவின் ரிையயின் வரம் ைப ஞ் னார்; சகல மஷ
ைரம் ¡ட் பதற்காக அவர் மஷனாக அவதரித்த ேதவனாகக்
ரிைய ெசய் தார், ேம ம்  ைவயி ம் அைறயப் பட் டார்.
அதாவ, ேயேகாவா ெசய் த ரிையக் ெவளிேய அவர் ய
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ரிையையச் ெசய் தார். இ ஒ ய கத்ைத அகப் பத்
ய. ேம ம் , மஷனால் அைடய யாதைதப் பற் அவரால்
ேபச ந்த. அவைடய ரிைய ேதவனின் ஆைகக்ட் பட் ட
ரிையயாக இந் த , இ மஷலம் வைதம் உள் ள
டக்  யிந் த . அவர் ஒ ல மஷக் க ாக மட்  ம் ரிைய
ெசய் யவில் ைல, அவர ரிைய ஒ ப் பிட் ட எண்ணிக்ைக
யிலான மஷைர மட்  ம் வநடத்  வதாக இக் கவில் ைல.
ேதவன் ஒ மஷனாக எப் ப அவதரித்த ார், அந் த ேநரத்ல்
ஆவியானவர் எவ் வா ெவளிப் பாகைளக் ெகாத்த ார், ஆவி
யானவர் எவ் வா ஒ மஷன் ¡ இறங்  ரிைய ெசய் யத்
ெதாடங் னார்—இைவ மஷரால் பார்க்கேவா ெதாடேவா 
யாத விஷயங் கள் . அவர் மஷனாக அவதரித்த ேதவன் என் ப
தற் இந்த உண்ைமகள் சான் றாக ெசயல் பவ ற் ம் சாத்
யமற் ற . எனேவ, மஷக் த் ெதளிவாகத் ெதரியக்  ய
ேதவனின் வார்தை
் தகள் மற்  ம் ரிையகளில் மட் ேம அவ
னால் ேவபா காண ம் . இ மட் ேம உண்ைமயான.
ஏெனன்றால் , ஆவியானவரின் விஷயங் கள் உனக்ப் லப் படா,
அைவ ேதவனால் மட்ேம ெதளிவாக அயப் பன் றன, ேம ம்
மஷனாக அவதரித்த ேதவனின் மாம் சத்தால் ட அவற் ைற
அய யா; அவர் ெசய்த ரிையகளிந் மட் ேம அவர்
ேதவன்தானா என் பைத உன் னால் சரிபார்கக
் ம் . அவைடய
ரிையயிந், தல் , அவரால் ஒ ய கத்ைதத் ெதாடங் க
ற என்பைதக் காணலாம் ; இரண்டாவதாக, அவரால் ம
ஷக்கான வைன வழங் கம் , மஷன் பின் பற் வதற்கான
வையக் காட் டம் ம் . அவர் தான் ேதவன் என் பைத நி´
பிக்க இ ேபாமான. ைறந்தபட் சம் , அவர் ெசய் ம் ரிைய
யால் ேதவ ஆவியானவைர ைமயாக பிரநித் வப் பத்த
ம் , ேம ம் அத்தைகய ரிையயிந்  ேதவ ஆவி அவ
க்ள் இப் பைதக் காணலாம் . மஷனாக அவதரித்த ேதவனின்
ரிையகள் க்யமாக ஒ ய கத்ைதத் ெதாடங் வதற்ம் ,
யக் ரிையகைள வநடத் வதற்ம் மற்ம் ஒ ய சாம்
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ராஜ் யத்ைதத் ெதாடங் வதற் மாக இந்ததால் , அவர் மட் ேம
ேதவன் என்பைத உப் பத்த இைவ மட் ேம ேபாமானைவ
யாக இக்ன்றன. இ அவைர ஏசாயா, தானிேயல் மற்ம் பிற
ெபரிய ¥ர்கக
் தரிகளிடந்  ேவபத்ற. ஏசாயா, தானி
ேயல் மற்  ம் மற் ற வர்கள் அைனவம் கம் பத் த மற்  ம்
பண்பட் ட மஷ வர்க்கமாக இந்தனர்; அவர்கள் ேயேகாவா
வின் தைலைமயில் அசாதாரண மஷராக இந்தனர். மஷ
னாக அவதரித்த ேதவனின் மாம் சம் அக்கதாக இந்த ,
அல் எந் த விதமான ைறம் இல் ைல, ஆனால் அவைடய
மஷத்தன்ைமயான ப் பிம் பக் சாதாரணமானதான் .
அவர் ஒ சாதாரண மஷன், ெவ ம் கண்களால் அவைரப்
பற்  ய எந் தெவா றப்  மஷத் தன்ைமையம் உணரேவா
அல் ல மற்றவர்கைளப் ேபாலல் லாத அவைடய மஷத்தன்
ைமயில் எைதம் கண் டயேவா யவில் ைல. அவர் இயற்
ைகக்  அப் பாற் ப ட் டவராகேவா அல் ல தனித்  வமானவரா
கேவா இல் ைல, ேம ம் அவக் உயர் கல் வி, அ அல் ல
ேகாட் பா என எம் இக்கவில் ைல. அவர் ேபய வைன
ம் , அவர் வநடத்ய பாைதையம் ேகாட் ப ாட் ன் ¤லமா
கேவா, அவின் ¤லமாகேவா, வித அ பவத்  ன் ¤லமா
கேவா அல் ல ம் ப வளர்ப் பின் ¤லமாகேவா ெபறப் பட
வில் ைல. மாறாக, அைவ ஆவியானவரின் ேநர ரிையகளாக
இந் தன, இ மாம் சத்ல் அவதரித்தவர் ெசய் த ரிைய. ம
ஷக்த் ேதவைனக் த்ப் ெபரிய கத்க்கள் இப் பதால் ,
ப் பாக இந்தக் கத்க்கள் பல ெதளிவற்ற மற்ம் இயற்ைகக்
அப் பாற்பட் ட களால் ஆனைவ என் பதால் , மஷனின் பார்
ைவயில் , அகைளம் அசயங் கைளம் ெசய் ய யாத,
மஷக்ரிய பலவீனத் டன் ய சாதாரண ேதவன் , நிச்ச
யமாக ேதவன் இல் ைல. இைவ மஷனின் தவறான கத்  க்
கள் அல் லவா? மஷனாக அவதரித்த ேதவனின் மாம் சம் ஒ
சாதாரண மஷனாக இல் ைலெயன் றால் , அவர் எப் ப மாம் ச
மாக மானார் என்  ெசால் ல ம் ? மாம் சத்ல் இப் ப 
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என் ப ஒ வழக்கமான, சாதாரண மஷனாக இக்க ேவண்
ம் ; அவர் தைலறந் த ஒவராக இந்  ந் த ால் , அவர் மாம்
சத்ந்  வந்க்க மாட் டார். அவர் மாம் சத்ந்  வந்தவர்
என்பைத நி´பிக்க, சாதாரண மாம் சத்ைத மஷனாக அவதரித்த
ேதவன் ெகாண்க்க ேவண்யிந்த . இ ெவமேன மஷ
அவதாரத்ன் க்யத்வத்ைத நிைற ெசய் வதற்காக இந்த .
இப் பிம் , ¥ர்க்கதரிகள் மற் ம் மஷமாரர்கக் இ
ெபாந்தா. அவர்கள் பரித்த ஆவியானவரால் பயன் பத்தப்
பட் ட ஆர்வ க் க ப் பட் ட மஷர்; மஷனின் பார்ைவயில் ,
அவர்களின் மஷத்தன் ைம ப் பிடத்தக்க வைகயில் றப் பாக
இந்த , ேம ம் அவர்கள் சாதாரண மஷத்தன் ைமைய விஞ்
ம் பல ெசயல் கைளச் ெசய் தனர். இந் த காரணத்ற் க ாக, ம
ஷன் அவர்கைள ேதவர்களாகக் கனான் . இப் ேபா நீ ங் கள்
அைனவம் இைதத் ெதளிவாகப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் ,
ஏெனன் றால் இ கடந்த காலங் களில் உள் ள எல் லா மஷரா ம்
க எளிதாகக் ழப் பிக்ெகாள் ளப் பட் ட பிரச்சைனயாக இக்
ற. ேம ம் , மஷ அவதாரம் எல் லாவற்ைறக் காட்  ம் மைற
ெபாள் க்கதாக இந் , ேம ம் ேதவன் மஷனாக அவத
ரித்தைத மஷன் ஏற்க்ெகாள் வ  கம் கனம் . நான் ெசால்
வ உங் கள் ெசயல் பாட் ைட நிைறேவற் வதற் ம் மஷ அவ
தாரத்ன் மைறெபாைள நீ ங் கள் ரிந் ெகாள் வதற் ம் உகந்த
தாம் . இைவ அைனத் ம் ேதவனின் ஆைகடன் , தரிசனங்
கடன் ெதாடர்ைடயைவ ஆம் . இைதப் பற்ய உங் கள் ரி
தல் தரிசனங் கைளப் பற்ய அைவ, அதாவ ேதவனின் ஆ
ைகக்க ான ரிைய பற் ய அைவப் ெபவதற்  கம் பய
ள் ளதாக இக்  ம் . இதனால் , நீ ங் கள் பல் ேவ  வைகயான
ஜனங் கள் ெசய் ய ேவண்ய கடைமையப் பற்ம் அகப் ரி
தைலப் ெப வீரக
் ள் . இந் த வார்தை
் தகள் உங் கக்  வைய
ேநரயாக காட் டவில் ைல என் றா ம் , அைவ உங் கள் பிரேவ
சத்ற்ப் ெபரிம் உதன்றன, ஏெனன் றால் உங் கள தற்ேபா
ைதய விதங் களில் தரிசனங் கள் அகம் இப் பல் ைல, இப் ப
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யிந்தால் அ உங் கள் பிரேவசத்ைதத் தக்ம் ப் பிடத்தக்க
தைடயாக மாவிம் . இந் த ச் க் க ல் கைள உங் களால் ரிந் 
ெகாள் ள யாவிட் டால் , உங் கள் பிரேவசத்ைதத் ரிதப் பத்த
எந்த உந் த ம் இக்கா. இேபான்ற ஒ ேநாக்கம் உங் கள்
கடைமைய எவ் வா றப் பாகச் ெசய் ய உதம் ?

கர்த்தேர சகல  ஷ்களின் ேதவன்
ந்ைதய இரண் கங் களின் ரிையகளில் ஒ பநிைல
இஸ்ரேவல் ெசய்  க்கப் பட் ட , மற்ெறான்  »ேதயாவில்
ெசய்  க் க ப் பட் ட. ெபாவாகச் ெசான் னால் , இந் த ரி
ையயின் எந்தக் கட் டம் இஸ்ரேவ க் ெவளிேய ெசய் யப் பட
வில் ைல, ஒவ் ெவான்ம் தல் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங்
கள் ¡ேத ெசய் ய ப் பட் ட . இதன் பலனாக, ேயேகாவா ேதவன்
இஸ் ரேவலக் மட்  ேம ேதவன் என்  இஸ் ரேவலர் நம் 
றார்க ள் . இேய,  ைவயில் அைறயப் பம் ரிையையச்
ெசய் த »ேதயாவில் அவர் ரிையப் ரிந்ததால் , »தர்கள் அவைர
»த ஜனங் களின் ¡ட் பராகக் கறார்கள் . அவர் »தர்கக்
மட்  ேம ராஜா, ேவ  எந் த ஜனங் கக் ம் இல் ைல என் ம் ,
அவர் ஆங் ேலயர்கைள ¡ட்  ம் கர்த்த ர் இல் ைல, அெமரிக்க ர்
கைள ¡ட்  ம் கர்த்தம் இல் ைல, ஆனால் இஸ் ரேவலைர ¡ட்
ம் கர்த்தர் என்ம் ; அவர் இஸ்ரேவல் ¡ட் ட  »தர்கைளேய
என்ம் அவர்கள் நிைனக் றார்கள் . உண்ைமயில் , ேதவன் எல்
லாவற் ற்  ம் எஜமானர். அவேர சகல ஷ் களின் ேதவன் .
அவர் இஸ்ரேவல் த்ரக் மட் ேமா, »தர்கக் மட் ேமா
ேதவனாக இல் ைல; அவர் சகல ஷ் யின் ேதவனாக இக்
றார். அவைடய ரிையயின் ந்ைதய இரண் கட் ட ங் கள்
இஸ்ரேவல் நடந்தன, இ ஜனங் களிைடேய ல கத்க்கைள
உவாக்ய. ேயேகாவா இஸ்ரேவல் தம் ைடய ரிையையச்
ெசய் த ார் என்ம் , இேய தாேம »ேதயாவில் தம் ைடய ரி
ையையச் ெசய் தார் என்ம் , ேம ம் , அவர் ரிைய ெசய் வதற்
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காக மாம் சமனார் என் ம் —எவாக இந்தா ம் , இந்தக் ரிைய
இஸ்ரேவ க் அப் பால் பரவவில் ைல என் ம் அவர்கள் நம் 
றார்கள் . ேதவன் எப் யர்களிடேமா அல் ல இந்யர்களிடேமா
ரிையைய நடப் பிக்கவில் ைல; அவர் இஸ் ரேவலரிடத்ல் மட்
ேம ரிைய ெசய் தார். இவ் வா ஜனங் கள் பல் ேவ கத் க்
கைள உவாக்  ைவத்  க்  றார்கள் , ேம ம் ேதவனின் ரி
ையைய ஒ ப் பிட் ட வரம் க்ள் த்தரிக்றார்கள் . ேதவன்
ரிைய ெசய்ம் ேபா, ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங் களிடம் ,
இஸ்ரேவ ம் அவர் அவ் வா ெசய்ய ேவண்ம் என்  அவர்கள்
றார்கள் ; இஸ்ரேவலைரத் தவிர, ேதவன் ேவ யாரிடத் ம்
ரிைய ெசய்வல் ைல, அவைடய ரிையக் இைதவிட ெபரிய
வாய் ப்ம் இல் ைல என் ன் றனர். மவான ேதவைனக் கட்
ப் பாட் க்ள் ைவத் ப் பல் அவர்கள் ப் பாக கண்ப்
டன் இக்றார்கள் , ேம ம் அவைர இஸ்ரேவன் எல் ைலக
க் அப் பால் ெசல் ல அமப் பல் ைல. இைவ அைனத் ம்
மனித கத் க்கள் இல் ைலயா? ேதவன் வானத்ைதம் ைய
ம் எல் லாவற் ைறம் ஷ் த் த ார், சகல ஷ் கைளம்
ஷ்த்தார், அதனால் அவர் தன ரிையைய இஸ்ரேவ க்
மட் ம் என் எப் ப வைரயைறப் பத்த ம் ? அப் பயா
னால் , சகல ஷ் கைளம் அவர் ஷ் த் த தன் ேநாக் க ம்
என்ன? அவர் உலகம் வைதம் ஷ்த்தார், ேம ம் இஸ்
ரேவல் மட் மல் ல, அவர் தன ஆறாயிரம் ஆண்  ஆ
ைகத் ட் டத்ைதப் பிரபஞ் சத்  ல் உள் ள ஒவ் ெவா மனிதரிட
ம் நிைறேவற்  ள் ளார். அவர்கள் னா, அெமரிக் க ா, இங் 
லாந்  அல் ல ரஷ்யாவில் விக்றார்களா என் பைதப் ெபாட்
பத் த ாமல் , ஒவ் ெவா மனிதம் ஆதான் சந் த யினராய்
இக்றார்கள் ; அவர்கள் அைனவம் ேதவனால் ஷ்க்கப்
பட் டவர்கள் . அவர்களில் ஒவரா ம் ஷ்ப் பின் எல் ைலயி
ந்  தப் ப யா, அவர்களில் ஒவர் ட “ஆதான் சந்த
யினர்” என்ற அைடயாளத்ந் தங் கைளப் பிரிக்க யா.
அவர்கள் அைனவம் ேதவனின் ஷ்கள் , அவர்கள் அைன
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வம் ஆதான் சந்தயினர், அவர்கள் அைனவம் ஆதாம் மற்
ம் ஏவாளின் ர்ெகட் ட சந்தயினம் ஆவர். ேதவனின் ஷ்
யாக இப் ப  இஸ்ரேவலர் மட் மல் ல, சகல ஜனங் கம் தான் ;
இல் லர் சபிக் க ப் பட் க்  றார்க ள் , ேம ம் லர் ஆர்வ
க்கப் பட் க்றார்கள் , அவ் வளதான் . இஸ்ரேவலைரப் பற்
ஏற்க்ெகாள் ளக் ய பல காரியங் கள் உள் ளன; ெதாடக்கத்ல்
ேதவன் அவர்கள் ¡ ரிையப் ரிந்தார், ஏெனன் றால் அவர்கள்
ைறவாக ர்ெகட் டவர்களாக இந் த ார்கள் . அவர்கடன் ஒப்
பிட னர்கள் தயற்றவர்கள் ; அவர்கள் கம் ழ் தரமானவர்
கள் . ஆகேவ, ேதவன் ஆரம் பத்ல் இஸ்ரேவல் ஜனங் களிைடேய
ரிைய ெசய் தார், அவைடய இரண்டாம் கட் டக் ரிைய »ேத
யாவில் மட் ேம நிைறேவற்றப் பட் ட —இ மனிதர்களிைடேய
நிைறய கத் க்கக்ம் விகக்ம் வவத்த . உண்ைம
யில் , ேதவன் மனிதக் கத் க்களின் ப ெசயல் பட ேவண்மா
னால் , அவர் இஸ் ரேவலரின் ேதவனாக மட் ேம இப் பார்,
இதனால் அவர் தன ரிையைய றஜாயின ேதசங் கக்
இைடேய விரிபத்த இயலா, ஏெனனில் அவர் இஸ்ரேவல
ரின் ேதவனாக மட் ேம இப் பார், ேம ம் சகல ஷ்களின்
ேதவனாக இக்க மாட் டார். ேயேகாவாவின் ெபயர் றஜாயின
ேதசங் கக் நவில் பிரத்ப் பத்தப் பம் , அ றஜாயின
ேதசங் கக் ம் பரப் பப் பம் என் ¥ர்க் க தரிசனங் கள் ன.
இந்தத் ¥ர்க்கதரிசனம் ஏன் உைரக்கப் பட் ட ? ேதவன் இஸ்ரேவ
லரின் ேதவனாக மட்  ேம இந் த ால் , அவர் இஸ் ரேவல் மட்
ேம ரிைய ரிவார். ேம ம் , அவர் இந்த ரிையையப் பரப் ப
மாட் டார் மற்ம் அத்தைகய ¥ர்கக
் தரிசனத்ைத அவர் உைரக்கமாட்
டார். அவர் இந்தத் ¥ர்கக
் தரிசனத்ைத உைரத்த  தற்ெகாண்ேட,
அவர் நிச்சயமாக தன ரிையையப் றஜா ேதசங் கள் நவி
ம் , அைனத் ேதசங் களி ம் மற்ம் அைனத் நாகளி ம்
பரப் வார். அவர் இைதச் ெசான்னதால் , அவர் அைதச் ெசய் ய
ேவண்ம் ; இ அவைடய ட் டம் , ஏெனன் றால் அவேர வானங்
கைளம் ையம் எல் லாவற் ைறம் ஷ் த்த கர்த்த ராக
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இக்  றார், ேம ம் அவேர சகல ஷ் கக்  ம் ேதவன் .
அவர் இஸ்ரேவலர்கள் நவிேலா அல் ல »ேதயா வ ேமா
ரிைய ெசய் தா ம் , அவர் ெசய் ம் ரிைய  பிரபஞ் சத்ன்
ரிையயாகம் , மற்  ம்  மனிதலத்ன் ரிையயாகம்
இக்ற. வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன் ேதசத்ல் —ஒ
றஜாயின ேதசத்ல் —அவர் ெசய் ற ரிைய இன் ம் சகல
மனித லத்ன் ரிையயாக இக்ற. யில் அவர ரி
ையக் இஸ் ரேவல் அத்தளமாக இக்க க்ம் ; அேதேபால் ,
றஜாயின ேதசங் கக் நவிலான அவைடய ரிையக்ச்
னாம் அத்தளமாக இக்க ம் . “றஜா ேதசங் கக்
நவில் ேயேகாவாவின் நாமம் பிரத்  ப் பத் த ப் பம் ” என் ற
¥ர்க்கதரிசனத்ைத அவர் இப் ேபா நிைறேவற்றவில் ைலயா? வப்
பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன் ேதசத்ல் அவர் ெசய் ற இந்தக்
ரிையதான் றஜாயின ேதசங் கக் நவில் அவர ரி
ையயின் தல் பயாம் . மவான ேதவன் இந் த த் ேதசத்
ல் ரிைய ெசய்ய ேவண்ம் , மற்ம் இந்தச் சபிக்கப் பட் ட ஜனங்
கக் நவி ம் ரிைய ெசய் ய ேவண்ம் என் ப ப் பாக
மனித கத்  க்கடன் ரண்பற; இவர்கள் அைனவைர
ம் விட ழ் த் த ரமான ஜனங் கள் , அவர்க க் எந் த மப் ம்
இல் ைல, ஆரம் பத் ல் இவர்கள் ேயேகாவாவால் ைகவிடப் பட்
டார்கள் . ஜனங் கள் மற்றவர்களால் ைகவிடப் படக் ம் , ஆனால்
அவர்கள் ேதவனால் ைகவிடப் பட் டால் , அந்தஸ்ல் லாதவர்களா
கம் , பாக்யமற் ற வர்களாகம் அவர்கைளவிட ேவ யாம்
இக்கமாட் டார்கள் . ேதவனின் ஒ ஷ்ையப் ெபாத்தவைர,
சாத்தானால் பிக்கப் பட் ப் ப  அல் ல ஜனங் களால் ைகவி
டப் பவ கம் ேவதைனயாக இக்ற—ஆனால் ஓர் உயி
ரினம் ஷ்கரால் ைகவிடப் பவ என் பதன் அர்த்தம் அவர்
கக் இைதவிட ைறந் த அந் தஸ்  இக்க யா என் ப
தாம் . ேமாவாபின் சந் த யினர் சபிக்க ப் பட் ட ார்கள் , அவர்கள்
இந் த பின் தங் ய ேதசத்ல் பிறந் தார்கள் ; எந் த சந்ேதகன் ,
இளின் ஆக்கத்ன் ள் ள சகல ஜனங் களி ம் , ேமாவாபின்
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சந்தயினர் கம் தாழ் ந்த அந்தஸ்ைதக் ெகாண்ள் ளனர். இந்த
ஜனங் கள் இதற் ன் தாழ் நிைலயில் இந்ததால் , அவர்கள் ¡
ெசய் யப் பம் ரிைய மனித கத் க்கைள உைடத்ெதவதற்
றந் தைவயாம் , ேம ம் ேதவனின் ஆறாயிரம் ஆண் ஆ
ைகத் ட் டம் வதற்  ம் இ கம் பயனளிக் ற. இந் த
ஜனங் கக் நவில் இத்தைகய ரிையையச் ெசய் வ  மனித
கத்  க்கைள உைடத்ெதவதற்க ான றந் த வயாம் , இதன்
¤லம் ேதவன் ஒ கத்ைதத் ெதாடங் றார்; இதன் ¤லம் அவர்
அைனத்  மனிதக் கத்  க்கைளம் உைடத்ெதறார்; இதன்
¤லம் அவர் ைப கத்ன்  ரிையையம் க்க்
ெகாண் வறார். அவர தல் ரிைய »ேதயாவில் , இஸ்ர
ேவன் எல் ைலக்ள் , ெசய்யப் பட் ட; ய கத்ைதத் ெதாடங் க,
றஜாயினத் த ாக் நவில் அவர் எந் த ரிையம் ெசய் ய
வில் ைல. ரிையயின் இ க் கட் டம் றஜாயினத் த ாக் 
நவில் மட்  மல் லாமல் , சபிக் க ப் பட் டவர்க ளிைடேயம் ட
அகமாகச் ெசய் ய ப் பற. இந் த ஒ காரணம் சாத் த ாைன
அவமானப் பத்த கம் தயான சான் றாம் , மற்  ம் இவ்
வா, பிரபஞ் சத்ல் உள் ள சகல ஷ் களின் ேதவனாகம் ,
எல் லாவற்ற்ம் கர்த்தராகம் , வள் ள அைனத்க்ம் ெதா
ெகாள் வதற்ரிய ெபாளாகம் ேதவன் “ஆறார்”.
இன் , ேதவன் எந்தப்  ரிையையத் ெதாடங் ள் ளார்
என இன்ம் ரியாதவர்கள் இக் றார்கள் . றஜா ேதசங் க
க் நவில் , ேதவன் ஒ த் ெதாடக்கத்ைத ஆரம் பித் ள்
ளார். அவர் ஒ  கத்ைதத் ெதாடங் ள் ளார், ேம ம் க்
ரிையையத் ெதாடங் ள் ளார்— ேமாவாபின் சந் த யினர் ¡
அவர் இந்தக் ரிையையச் ெசய் றார். இ அவைடய த்தம் 
க் ரிைய அல் லவா? வரலா வம் இந்தக் ரிையைய
யாம் இதற்  ன்  உணர்ந் த ல் ைல. யாம் அைதக் ேகள்
விப் பட் ட ல் ைல, அைத யாம் பாராட் யல் ைல. இ
நாட் களின் ரிையயான இந்தக் கட் டக் ரிைய ¤லம் ேதவனின்
ஞானம் , ேதவனின் அசயம் , ேதவனின் ரிந் ெகாள் ள யாத
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தன் ைம, ேதவனின் மகத்வம் மற்ம் ேதவனின் பரித்தத்தன் ைம
அைனத்  ம் ெவளிப் பன் றன. இ  மனிதக் கத்  க் க ைள
உைடத்ெதம் க் ரிைய அல் லவா? இவ் வா நிைனப் ப
வர்கள் இக்றார்கள் : “ேதவன் ேமாவாைபச் சபித்  , ேமாவா
பின் சந்தயினைரக் ைகவிவார் என் ெசான் னதால் , இப் ேபா
அவரால் அவர்க ைள எப் ப இரட் க் க ம் ?” ேதவனால்
சபிக்க ப் ப ட்  இஸ் ரேவந்  விரட் ட ப் ப ட் ட றஜாயினர்
இவர்க ள் ; இஸ் ரேவலர் இவர்க ைள “றஜா நாய் க ள் ” என் 
அைழத்தனர். அைனவைடய பார்ைவயி ம் , அவர்கள் றஜா
நாய் கள் மட் மல் ல, அைதவிட ேமாசமாக, அவின் த்ரர்கள்
ஆவர்; அதாவ, அவர்கள் ேதவனால் ெதரிந்  ெகாள் ளப் பட் ட
ஜனங் கள் அல் லர். அவர்கள் இஸ்ரேவன் எல் ைலகக்ள் பிறந்
க்கலாம் , ஆனால் அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங் கக்ச் ெசாந்
தமானவர்கள் அல் லர், ேம ம் றஜா ேதசங் கக்த் ரத்தப்
பட் டனர். அவர்கள் அைனத்  ஜனங் களி ம் தாழ் ந்தவர்கள் . சரி
யாக அவர்கள் மனிதலத்ன் நவில் தாழ் ந்தவர்களாக இப் ப
தால் , அவர்களிைடேய ஒ  கத்ைதத் ெதாடங் வதற்கான
தன ரிையைய ேதவன் ெசய்  றார், ஏெனன் றால் அவர்க ள்
ர்ெகட் ட மனிதலத்ன் பிரநிகள் ஆவர். ேதவனின் ரிைய
ேதர்நெ
் தக்கப் பட் டதாகம் மற் ம் இலக்ைக ேநாக்யதாகம்
இக்  ற; இன்  இந் த ஜனங் களில் அவர் ெசய்  ம் ரிைய
ஷ்ப் பின் ¡ ெசய்யப் பம் ரிையயாகம் உள் ள. ேநாவா
அவைடய சந்தயினைரப் ேபாலேவ ேதவனின் ஷ்யாக
இந்தார். இந்த உலல் மாம் சம் இரத்தம் ெகாண்ட எவம்
ேதவனின் ஷ்களாக இக்றார்கள் . ேதவனின் ரிைய சகல
ஷ்ப் கைளம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்க்ற; இ யாரா
வ  ஷ் க் க ப் பட் ட பிற அவர்க ள் சபிக் க ப் பறார்க ளா
என்பைதச் சார்ந்த  அல் ல. அவர இரட் ப் பின் ரிைய சகல
ஷ்ப் கைளம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்க்ற, சபிக்கப் ப
டாத ெதரிந்  ெகாள் ளப் பட் ட அந் த ஜனங் கைள அல் ல. ேதவன்
தம் ைடய ரிையைய அவைடய ஷ்ப் களின் நவில்
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நிைறேவற்ற விம் வதால் , உயாக அவர் அைத ெவற்கரமாக
நிைற ெசய் வார், ேம ம் அவைடய ரிையக்  நன் ைம
பயக்ம் ஜனங் களின் நவில் அவர் ரிைய ெசய் வார். எனேவ,
அவர் ஜனங் கக் நவில் ரிைய ெசய் ம் ேபா, அைனத் 
மரகைளம் உைடத்ெதறார் ; அவைரப் ெபாத் த வைர,
“சபிக்கப் பட் ட,” “ட்க்கப் பட் ட” மற்ம் “ஆர்வக்கப் பட் ட” ஆய
வார்தை
் தகள் அர்த்தமற்றைவ! இஸ்ரேவன் ெதரிந் ெகாள் ளப்
பட் ட ஜனங் கைளப் ேபாலேவ »த ஜனங் கம் நல் லவர்க ள் ;
அவர்க ள் நல் ல றைம மற்  ம் மனிதேநயம் ெகாண் டவர்க ள் .
ஆரம் பத்ல் , அவர்கள் நவில் தான் ேயேகாவா தம் ைடய ரி
ையையத் ெதாடங் னார், ேம ம் அவைடய ஆரம் பகாலக் ரி
ையையச் ெசய்தார்—ஆனால் இன்  அவர்கைள ெஜயிப் பதற்கான
ரிையையச் ெசய் வ  அர்த் த மற் ற தாக இக் ம் . அவர்கம் ,
ஷ்ப் பின் ஓர் அங் கமாக இக்கலாம் , ேம ம் அவர்கைளப்
பற்  ய ேநர்ம ைறயான காரியங் கள் பல இக் கலாம் , ஆனால்
அவர்கள் நவில் இந்த கட் டக் ரிையையச் ெசய் வ  அர்தத
் மற்
றதாக இக்ம் ; ேதவனால் ஜனங் கைள ஆட்ெகாள் ள யா,
அைனத்  ஷ்கைளம் அவர் நம் ப ைவக்க யா, இ
ல் யமாக ஒ வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன் ேதசத்ன்
ஜனங் கக்த் தன ரிையைய மாற்வதற்கான அம் சமாம் .
அவர் ஒ கத் ைதத் ெதாடங் வ ம் , எல் லா விகைளம் ,
அைனத்  மனிதக் கத்  க் கைளம் அவர் உைடத்ெதவ ம்
மற்ம் ைபயின்  கத்ைடய அவைடய ரிையைய
அவர் த் த ம் இங் ேக க்  யத்  வம் வாய் ந் த தாக உள் ளன.
அவைடய தற்ேபாைதய ரிைய இஸ்ரேவலரின் நவில் ெசய்
யப் பட் டால் , அவைடய ஆறாயிரம் ஆண் இரட் ப் பின் ட்
டம் இைய ெநங் ம் ேநரத்  ல் , ஒவ் ெவாவம் ேதவன்
இஸ்ரேவலரின் ேதவன் மட் ேம என்ம் , இஸ்ரேவலர் மட் ேம
ேதவனால் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங் கள் என் ம் , இஸ்ரேவ
லர் மட்  ேம ேதவனின் ஆர்வ ாதங் கைளம் வாக் தத்த த்ைத
ம் ெபறத் தயானவர்கள் என்ம் நம் வார்கள் . வப் பான
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ெபரிய வ சர்ப் பத்  ன் ேதசம் என் ம் றஜா ேதசத்  ல்
கைட நாட்களில் ேதவனின் மஷ ´பெமத்தலான ேதவேன
அைனத்  ஷ் ப் களின் ேதவன் என்ற ரிையைய நிைற
ேவற்ற; அவர் தன  நிர்வாகப் பணிைய வமாக
க்றார், ேம ம் அவர் தன ரிையயின் ைமயப் பைய
வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன் ேதசத்ல் க்றார். இந்த
¤ன்  நிைலகளின் க்யக் க மனிதனின் இரட் ப் பாம் —
அதாவ, சகல ஷ்ப் ைபம் ஷ்கைரத் ெதாெகாள் ளச்
ெசய் வதாம் . இவ் வா, ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டத்ற் ம்
ெபரிதான அர்த் த ம் உள் ள; ேதவன் அர்த் த ல் லாத அல் ல
ெபமயில் லாத எைதம் ெசய்வல் ைல. ஒறம் , ரிையயின்
இந்தக் கட் டம் ஒ  கத்ைத ஆரம் பித் , ந்ைதய இரண்
கங் கைளம் க்  ன் ற; மறம் , இ அைனத்  மனித
கத்  க் கைளம் , மனித நம் பிக்ைக மற்  ம் அவின் பைழய
ைறகைளம் உைடத்ெதற. ந்ைதய இரண் கங் களின்
ரிையகள் பல் ேவ மனிதக் கத்க்களின் ப ெசய் யப் பட் டன;
எவ் வாறாயிம் , இந்தக் கட் டம் மனித கத்க்கைள ற் மாக
நீ க் ற, இதன் ¤லம் மனிதலத்ைத ற்  மாக ெவன் 
அைடற. ேமாவாபின் சந் த யினைர ஆட்ெகாள் வதன் ¤ல
ம் , ேமாவாபின் சந் த யினர் நவில் ெசய்  க் க ப் பட் ட
ரிையயின் ¤லம் , ேதவன் பிரபஞ் சம் வம் உள் ள சகல
ஜனங் கைளம் ெவல் வார். இேவ இந் த க் கட் டத் ல் அவர
ரிையயின் ஆழமான க்யத்வமாக இக்ற, ேம ம் இ
இந்தக் கட் டத்ல் அவர ரிையயின் அக விைலேயறப் ெபற்ற
அம் சமாம் . உன ெசாந்த நிைல தாழ் வான, மற்ம் நீ ைறந்த
மப் ைடயவன் என் பைத இப் ேபா நீ அந்  ந் த ா ம் , நீ
கம் மழ் ச்யானவற் ைற அைடந் த தாக நீ இன் ம் உண
வாய் : நீ ஒ ெபரிய ஆர்வாதத்ைதச் தந்தரித்க்றாய் , ஒ
ெபரிய வாக்த்தத்தத்ைதப் ெபற்க்றாய் , ேம ம் ேதவனின்
இந் த மகத் த ான ரிையைய நிைறேவற்  க் க உன் னால்
உதவ ம் . ேதவனின் உண்ைமயான கத்ேதாற் ற த் ைத நீ
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கர்தத
் ேர சகல ஷ்களின் ேதவன்

கண்ள் ளாய் , ேதவனின் உள் ளார்ந்த மனநிைலைய நீ ங் கள் அ
வீரக
் ள் , ேதவனின் த்தத்ைத நீ ங் கள் ெசய் ³ர்கள் . ேதவைடய
ரிையயின் ந்ைதய இரண் கட் டங் கள் இஸ்ரேவல் ெசய் 
க்கப் பட் டன. கைட நாட் களின் ேபா அவைடய ரிைய
யின் இந்தக் கட் டம் இஸ்ரேவலர் நவில் ெசய் யப் பட் ந்தால் ,
இஸ்ரேவலர் மட் ேம ேதவனால் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங்
கள் என் சகல ஷ் கம் நம் வேதா மட்  மல் லாமல் ,
ேதவனின்  நிர்வ ாகத் ட் டம் அதன் பலைன அைடயத்
தவ விம் . அவைடய ரிையயின் இரண் கட் டங் கள் இஸ்
ரேவல் ெசய் யப் பட் ட காலகட் டத்ல் , றஜா ேதசங் கக்
மத்யில் ஒ க் ரிையேயா அல் ல ஒ  சகாப் தத்ைதத்
ெதாடங் வதற்கான எந்தெவா ரிையேயா ெசய்யப் படவில் ைல.
ஒ ய கத்ைதத் ெதாடங் ம் ரிையயான இன் ைறய ரி
ையயின் நிைல தல் றஜா ேதசங் கக் நவில் ெசய்
யப் பட் ட , ேம ம் , இ ஆரம் பத்ல் ேமாவாபின் சந் த யின
ரிைடேய ெசய் யப் பட் ட , இதனால்  கம் ெதாடங் கப் பட்
ட . மனித கத் க் க ளில் உள் ள எந் த அைவம் ேதவன்
உைடத்ெதந்  , அ எதைனம் இக் க அமக் கவில் ைல.
அவைடய ெஜயத்ன் ரிையயில் , மனிதக் கத் க்கைள, அந்
தப் பைழய, ந்ைதய மனித அவின் வகைளஅவர் உைடத்
ெதந்  விட் டார். ேதவக் எந்த விகம் இல் ைல என் ம் ,
ேதவைனப் பற்  பைழய எல் ைல என் ம் , அவர் ெசய்
ற ரிைய ற்  ம் விதைலயான, ற்  ம் தந்ரமா
ன என்ம் , அவர் ெசய் ம் எல் லாவற் ம் அவர் சரியானவர்
என்ம் அவர் ஜனங் கைளக் காண அமக்றார். ஷ்கள்
மத்யில் அவர் ெசய் ம் எந்தக் ரிையக்ம் நீ ைமயாக ஒப்
க்ெகாக்க ேவண்ம் . அவர் ெசய் ம் அைனத்  ரிையக்ம்
அர்தத
் ம் உண், அ அவைடய ெசாந்த த்தத்ற்ம் ஞானத்
ற்ம் ஏற்ப ெசய் யப் பற, ஆனால் மனிதத் ேதர்கக்ம்
கத் க்கக்ம் ஏற்ப அல் ல. அவைடய ரிையக் ஏதாவ
நன்ைமயாக இந்தால் , அவர் அைதச் ெசய் றார்; அவைடய
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ரிையக் ஏதாவ நன் ைமயாக இல் லாவில் , அ எவ் வள
நல் ல என்றா ம் அவர் அதைனச் ெசய் வல் ைல! அவர் தம
ரிையயின் அர்தத
் ம் மற்ம் ேநாக்கத்ற் ஏற்ப ரிைய ெசய் 
றார் மற் ம் ெபநர்கைளம் ரிையக்கான இப் பிடத்ைதம்
ேதர் ெசய் றார். அவர் ரிைய ெசய்  ம் ேபா கடந் த கால
விகைளக் கைடபிப் ப ம் இல் ைல, பைழய ©த்ரங் கைளப்
பின்பற் வம் இல் ைல. அதற் ப் பலாக, ரிையயின் க்
யத் வத்ற்  ஏற் ப அவர் தன ரிையையத் ட் டறார்.
இயில் , அவர் ஓர் உண்ைமயான பலைனம் , எர்ப ார்த் த
இலக்ைகம் அைடவார். இந்தக் காரியங் கைள நீ இன்  ரிந் 
ெகாள் ளாவிட் டால் , இந்தக் ரிைய உனக்ள் எந்தப் பலைனம்
தரா.

ெஜயமானாம் ேதால் வியானாம்
அ மனிதன் நடந் ெசல் ம்
பாைதையப் ெபாத்ததாம்
ெபம் பாலான ஜனங் கள் தங் கள் எர்கால இலக்ற்காக அல்
ல தற்காக இன்பத்ற்காக ேதவைன விவாக்றார்கள் . எந்
தெவா ைகயாத க்ம் உட் பத்தப் படாதவர்கள் பரேலாகத்
ற் ள் பிரேவப் பதற்காகம் ெவமகைளப் ெபவதற்காக
ம் ேதவைன விவாக்றார்கள் . அவர்கள் பரிரணப் பத்தப்
பவதற்காகேவா அல் ல ேதவைடய ஷ்யாகத் தங் கள்
கடைமையச் ெசய் வதற்காகேவா அவர்கள் ேதவைன விவாப்
பல் ைல. அதாவ, ெபம் பாலான ஜனங் கள் தங் கள் ெபாப்
கைள நிைறேவற் வதற்காகேவா அல் ல தங் கள் கடைமைய
நிைறேவற் வதற்காகேவா ேதவைன விவாப் பல் ைல. அர்த்
தள் ள வாழ் க்ைக வாழ் வதற் க ாக ஜனங் கள் ேதவைன விவா
ப் ப ல் ைல அல் ல மனிதன் உயிடன் இப் பதால் , அவன்
ேதவைன ேநக்க ேவண்ம் என் விவாப் பவர்கம் இல் ைல.
ஏெனன் றால் அவ் வா ெசய் ய ப் பவதற் க ாக அ  பரேலாகத்
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அ மனிதன் நடந்  ெசல் ம் பாைதையப் ெபாத்ததாம்

தால் நியக்க ப் பட்  யால் ஏற்  க்ெகாள் ளப் பற. இ
மனிதனின் இயல் பான ெதால் . இவ் வா, ெவவ் ேவ மனிதர்
கள் ஒவ் ெவாவம் தங் கள ெசாந்தக் க்ேகாள் கைளப் பின்
ெதாடர்ந்தா ம் , அவர்கைடய பின்ெதாடர்தன் ேநாக்கம் மற்
ம் அதன் பின்னால் உள் ள உந் தல் அைனத் ம் ஒேர மாரி
யானைவயாம் . ேம ம் என் னெவன் றால் , அவர்களில் ெபம்
பாலாேனாக் அவர்கைடய வபாட் ன் ேநாக்கங் கள் ஒேர
மாரியானைவ ஆம் . கடந் த பல ஆயிரம் ஆண்களில் , பல
விவாகள் இறந்விட் டார்கள் . பலர் இறந் ¡ண்ம் பிறந்க்
றார்கள் . ஒன் இரண் மனிதர்கள் அல் ல ஓராயிரம் அல் ல
ஈராயிரம் மனிதர்கள் ேதவைனத் ேதவ மட் ன், ெபம்
பாலாேனார் தங் கள் ெசாந் த வாய் ப்கக்காகேவா எர்காலத்
ற்கான அவர்கைடய மைமயான நம் பிக்ைககக்காகேவா
ேதவைனப் பின்பற் றார்கள் . ஸ்வின் ¡ பக்ள் ளவர்
கள் கக் ைறவானவர்கள் . இன் ம் பல பக்ள் ள விவா
கள் தங் கள் வைலகளிேலேய க் இறந்க்ன் றனர். ேம ம் ,
ெஜயம் ெபற்றவர்களின் எண்ணிக்ைக கம் ைறவானதாம் .
இன் வைர, ஜனங் கக் அவர்க ள் ேதால் வியைடவதற் க ான
காரணங் கள் அல் ல அவர்க ைடய ெஜயத்  ன் ரகயங் கள்
இன் ம் ெதரியவில் ைல. ஸ் ைவத் ேதவல் ெவத்தன
மானவர்கக் இன்ம் §ர் ·ண்ணைவப் ெபம் கணம்
வரவில் ைல. அவர்கள் இந் த இரகயங் களின் அப் றத்  ற் 
இன்ம் வரவில் ைல. ஏெனன் றால் , அவர்கக் அைதப் பற்த்
ெதரியவில் ைல. அவர்க ள் தங் கள் பின் ெதாடர்த ல் கனமான
யற்  கைள ேமற் ெகாண் டா ம் , அவர்க ள் நடந்  ெசல் ம்
பாைதயான அவர்க ள் ன் ேனார்க ள் ன்  நடந்  ெசன் ற
ேதால் வியின் பாைதயாகேவ இக்ற. அ ெஜயத்ன் பாைத
அல் ல. இவ் வா, அவர்கள் எப் பத் ேதறார்கள் என் பைதப்
ெபாட் பத் த ாமல் , அவர்கள் இக் வவக் ம் பாைத
யில் நடக்  றார்க ள் அல் லவா? அவர்க ள் ெப வ  கசப் பான
பழமல் லவா? கடந்த காலங் களில் ெஜயம் ெபற்றவர்கைளப் பின்
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பற் ம் ஜனங் கள் இயில் ெசல் வத்ைதப் ெபவார்களா அல்
ல ேபரக் வவார்களா என்  கணிப் ப கனமாம் .
அப் பயானால் , ேதால் விற்றவர்களின் அச்வகைளப் பின்
பற்வதன் ¤லம் ேதம் ஜனங் களின் க்கல் கள் எவ் வள ேமாச
மானதாக இக்ம் ? ேதால் வி அைடவதற்கான இன் ம் ெபரிய
வாய் ப் பில் அவர்கள் நிற் கவில் ைலயா? அவர்கள் நடந்  ெசல்
ம் பாைதக் க ான மப்  என் னவாக இக்  ற? அவர்க ள்
ேநரத்ைத வீணக்கவில் ைலயா? க்க மாகச் ெசால் வதானால் ,
ஜனங் கள் தங் கள் யற் யில் ெஜயம் ெபறார்களா அல் ல
ேதால் வியைடறார்களா என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , அவர்
கள் அவ் வா ெசய் வ தற்  ஒ காரணம் இக் ற. அவர்கள்
விப் பம் ேபால ேதவதன் ¤லம் அவர்கைடய ெஜயம் அல்
ல ேதால் வி ¥ர்மானிக்கப் பவல் ைல.
ேதவன் ¡தான மனிதனின் விவாசத்  ன் க அப் பைட
யான ேதைவ என் னெவன் றால் , அவ க் ஒ ேநர்ைமயான
இதயம் இக் க ேவண்ம் , அவன் தன் ைனேய ைமயாக
அர்ப் பணிக் க ேவண்ம் மற்  ம் உண்ைமயிேலேய ழ் ப் பய
ேவண்ம் . மனிதக்க் கனமான விஷயம் என்னெவன் றால் ,
அவன்  சத்யத்ைதப் ெபறம் மற்  ம் ேதவைடய ஒ
ஷ்யாக தன கடைமைய நிைறேவற் றம் ைவக்கக்ய
உண்ைமயான விவாசத்ற்  ஈடாக தன  வாழ் ைவம்
வழங் வதாம் . ேதால் விற்றவர்கக் இ அைடய யாத
ஆம் . ஸ்ைவக் கண்பிக்க யாதவர்கள் அைத அைட
வ இன் ம் கனமானதாம் . மனிதன் தன் ைன ைமயாக
ேதவக் க ாக அர்ப் பணிப் பல் சரியாக இல் ைல என் பதா ம் ,
மனிதன் ஷ் கக் த் தன் கடைமையச் ெசய் ய த் தயாராக
இல் ைல என்பதா ம் , மனிதன் சத்யத்ைதக் கண்ெகாண்டா
ம் , அைதத் தவிர்த்  , தன் ெசாந் த ப் பாைதயில் நடப் பதா ம் ,
மனிதன் எப் ெபாம் ேதால் விற் ற வர்களின் வையப் பின்
பற்  வைதேய யற்  ப் பதா ம் , மனிதன் எப் ேபாம் பரேலா
கத்ைத எர்ப்பதா ம் , மனிதன் எப் ெபாம் ேதால் வியைட
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றான், எப் ேபாம் சாத்தானின் தந்ரத் க்ள் விறான் மற்ம்
அவ ைடய வைலயில் க்  க் ெகாள் றான் . மனிதன் ஸ்
ைவ அயாததா ம் , மனிதன் சத்யத்ைதப் ரிந் ெகாள் வ
ம் அ பவிப் ப ம் றைமயானவன் அல் ல என் பதா ம் ,
மனிதன் பைல அகமாக ஆராக்றான் மற்ம் பரேலாகத்ைத
கம் விம் றான் என் பதா ம் , ஸ் அவக்க் ழ் ப்
பய ேவண்ம் என்ம் ேதவக்ேக கட் டைளயிட ேவண்ம்
என்ம் மனிதன் எப் ேபாம் வத் வதா ம் , அந்த ெபரிய
மனிதர்கள் மற் ம் உலகத்ன் வித்யாசங் கைள அபவித்தவர்
கள் இன்ம் மரணத்ற்  ட் ப ட் க் றார்கள் மற்  ம் ேதவ
ைடய தண்டைனயின் மத்யில் மரிக்ன் றனர். அத்தைகயவர்க
ைளப் பற் நான் ெசால் லக்ய என் னெவன் றால் , அவர்கள்
ஒ ன்பகரமான மரணத்ைத அைடறார்கள் . அவர்கக்கான
விைளவான அவர்கைடய மரணமான நியாயப் பத்தப் படா
மல் இல் ைல. இன் ம் அவர்கைடய ேதால் வியான பரேலா
கப் பிரமாணத்த ால் இன் ம் சக் க யாத அல் லவா? சத்
யமான மனிதனின் உலகத்  ந்  வற, ஆனா ம்
மனிதர்களிைடேய உள் ள சத்யம் ஸ்வால் அப் பப் ப
ற. இ ஸ்வினிடந்  உவாற, அதாவ ேதவனி
டந்ேத உவாற. இ மனிதனால் இயலக்  ய ஒன் 
அல் ல. ஆனா ம் ஸ்  சத்  யத்ைத மட்  ேம தறார்; சத்
யத்ைதத் ேதவல் மனிதன் ெவற்  ெப வானா என் பைத
¥ர்ம ானிக் க அவர் வரவில் ைல. ஆகேவ, சத்  யத்  ல் ெவற் 
அல் ல ேதால் வி அைனத்  ம் மனிதனின் பின் ெதாடர்தைலப்
ெபாத்த  என்பைத இ பின் பற்ற. சத்யத்ல் மனிதன்
ெபம் ெஜயம் அல் ல ேதால் வியான ஒேபாம் ஸ்
டன் எந்த ெதாடர்ம் ெகாண்ப் பல் ைல, மாறாக அ அவ
ைடய பின்பற்  தனால் ¥ர்ம ானிக்க ப் பற. மனிதனின்
இலக் மற் ம் அவன ெஜயம் அல் ல ேதால் வி ஆவற் ைற
ேதவேன தாங் ம் பயாக இக்றார் என்பதாக அவற்ைற அவ
ைடய ெபாப் பில் ைவக்க யா. ஏெனன் றால் , ேதவக்
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இ  ஒ ெபாட் டல் ல. ஆனால் ேதவ ைடய ஷ் கள்
ெசய் ய ேவண்ய கடைமடன் அதற்  ேநரயாகத் ெதாடர்
இக்ற. பல் மற் ம் ேபவின் நாட் டம் மற் ம் இலக்
பற்  ெபம் பாலானவர்கக் ெகாஞ் சம் அ இக்  ற.
ஆனா ம் ேப மற்ம் பல் ெபற்ற பலன் கைளத் தவிர ேவ
எம் ஜனங் கக்த் ெதரியா. ேபவின் ெஜயத்ன் பின்
னணியில் உள் ள ரகயம் அல் ல பன் ேதால் விக் வவ
த்த ைறபாகள் பற்ய அ அவர்கக் இல் ைல. இந்நி
ைலயில் , அவர்கைடய பின் பற் தன் சாராம் சத்ைத நீ ங் கள்
ைமயாகப் பார்க்க இயலா என் றால் , உங் களில் ெபம் பா
லாேனாரின் பின் பற்தல் இன் ம் ேதால் வியைடம் . உங் களில்
ஒ ய எண்ணிக்ைகயிலானவர்கள் ெஜயத்டன் இந்தா ம் ,
அவர்கள் ேபக்ச் சமமாக இக்க மாட் டார்கள் . உன் பின்
பற் தன் பாைத சரியான என் றால் , உனக் ெஜயம் ைடக்
ம் என் ற நம் பிக்ைக இக் ற. சத்  யத்ைதத் ேதவல் நீ
ெசல் ம் பாைத தவறான என் றால் , நீ என் ெறன் ம் ெஜயம்
ெபற இயலாமல் இப் பாய் . பன் அேத ைவ நீ ம் சந்
ப் பாய் .
ேப ஒ பரிரணப் பத்தப் பட் ட மனிதனாக இந்தான் .
ட்ைசையம் நியாயத்¥ர்ப்ைபம் அபவித்த பின் னேர, ேதவன்
¡தான ய அன் ைபப் ெபற், அவன் ைமயாக பரிரணப்
பத்த ப் பட் ட ான். அவன் நடந் த பாைத பரிரணமாக் க ப் பவ
தற் க ான பாைதயாக இந் த . அதாவ, ெதாடக்க த்ந்ேத,
ேப  நடந் வந் த பாைத சரியானதாக இந் த . ேதவைன
விவாப் பதற் க ான அவன உந்  தல் சரியானதாக இந் த ,
எனேவ அவன் பரிரணமாக் க ப் பட் ட ஒவனாக மானான்
மற்  ம் மனிதன் இதற்  ன்  நடந் த ராத ஒ ய பாைத
யில் அவன் நடந் த ான். ஆயிம் , ெதாடக் க த்  ந்ேத பல்
நடந் வந்த பாைத ஸ்க் எரானப் பாைதயாக இந்த .
பரித்த ஆவியானவர் தான் பைலப் பயன் பத்த விம் பினார்.
தம் ைடய ரிையகக்காக ப ைடய வரங் கைளம் , எல் லா
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தாலந்  கைளம் பயன் பத்  க் ெகாள் ள அவன் விம் பியதா
ேலேய, ஸ்க்காக பல தசாப் தங் களாக பல் ரிைய ெசய்
தான். அவன் ெவமேன பரித்த ஆவியானவரால் பயன் பத்தப்
பட் ட ஒ மனிதன் . இேய அவைடய மனிதத்தன் ைமையப்
பார்தத
் தனால் அவன் பயன்பத்தப் படவில் ைல, ஆனால் அவ
ைடய வரங் களின் நித்த மாகப் பயன் பத்த ப் பட் டான் . பல்
தாக் க ப் பட் டதால் அவனால் இேயக் க ாக ரிைய ெசய் ய
ந்த. அவ் வா ெசய்வல் தமக் மழ் ச
் ைடக்ம் என் 
அவன் அவ் வா ெசய் ய வில் ைல. பரித்த ஆவியானவைடய
அெவாளி மற் ம் வகாட் தன் காரணமாக அவனால் அத்
தைகய ரிையையச் ெசய் ய ந்த . அவன் ெசய் த ரிையயா
ன எந்த வைகயி ம் அவன நாட் டத்ைதேயா அல் ல அவன
மனிதத் தன் ைமையேயா க் கவில் ைல. பன் ரிைய ஒ
ஊயரின் ரிையையக் க்ற. அதாவ அவன் ஒ அப்
ேபாஸ்தலனின் ரிையையச் ெசய் த ான் . ேபேவா ேவபட்
டவன் : அவ ம் ல ரிையகைளச் ெசய் த ான் . இ பன்
ரிையையப் ேபால ெபரியதல் ல. ஆனால் தன ெசாந்த பிரேவ
சத்ைதப் பின்பற்ம் ேபா அவன் ரிைய ெசய்தான். அவைடய
ரிைய பன் ரிையயிந்  ேவ பட் டதாக இந் த .
ேதவைடய ஒ ஷ்யின் கடைமையச் ெசய் வேத ேப
வின் ரிையயாக இந் த . அவன் ஒ அப் ேபாஸ் தலனின்
பாத்  ரத்  ல் ரிைய ெசய் ய வில் ைல, ஆனால் ேதவன் ¡தான
அன்ைபப் பின்பற்  ரிைய ெசய் த ான் . பன் ரிையயின்
ேபாக்ல் அவன தனிப் பட் ட பின் ெதாடர்த ம் இந்த : அவ
ைடய பின்ெதாடர்தலான எர்காலத்ற்கான நம் பிக்ைககள்
மற்  ம் ஒ நல் ல இலக் க் க ான அவன விப் பத்ைதத் தவிர
ேவெறான் ல் ைல. அவன் தன ரிையயின் ேபா த்  க
ரிப் ைபம் ஏற்கவில் ைல, கத்தரித்  ைளநக்கப் பவைதம்
ைகயாளப் பவைதம் ஏற் க வில் ைல. அவன் ெசய் த ரிைய
எவ் வளவாக ேதவைடய விப் பத்ைத ர்த் ெசய்  ம் வைர,
அவன் ெசய் தெதல் லாம் ேதவக்ப் பிரியமாக இக்ம் வைர,
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ஒ ெவம இயில் அவக்க் காத்க்ம் என்  அவன்
நம் பினான். அவன ரிையயில் தனிப் பட் ட அபவங் கள் எ
ம் இல் ைல—அ அைனத் ம் அதன் ெசாந்த நலக்கானைவ
மற்ம் மாற்றத்ைதத் ேதம் பயணத்ல் ேமற்ெகாள் ளப் பட் டைவ
அல் ல. அவன ரிையயில் உள் ள அைனத் ம் ஒ பரிவர்த்த
ைனயாக இந்த. அல் ேதவைடய ஒ ஷ்யின் கடைம
அல் ல ழ் ப்பதல் எம் இல் ைல. பன் ரிையயின் ேபா,
அவன பைழய மனநிைலயில் எந்த மாற்றம் ஏற்படவில் ைல.
அவன ரிைய ெவமேன மற் றவர்கக்ச் ேசைவ ெசய் வ
தாக இந் த  மற்  ம் அவன மனநிைலயில் ஏம் மாற் ற ங் க
ைளக் ெகாண் வர யாமல் இந்த . பல் பரிரணமாக்
கப் படாமல் அல் ல ைகயாளப் படாமல் ேநரயாக தன ரி
ையையச் ெசய் த ான் . அவன் ெவமயால் ண்டப் பட் டான் .
ேப வித்யாசமானவனாக இந்தான் : அவன் ைளநக்கப்
பதல் மற்ம் ைகயாத க் உட் பட் டவன் மற்ம் த்கரித்
த க் உட் பட் டவன் . ேபவின் ரிையயின் ேநாக்கம் உந்
த ம் அப் பைடயில் பன் ேநாக் க ங் கக் ேவ பட் ட
ைவயாக இந் தன. ேப  ெபரிய அளவிலான ரிையையச்
ெசய் யவில் ைல என் றா ம் , அவைடய மனநிைல பல மாற்றங்
கைளச் சந்  த் த . அவன் ேதய  சத்  யம் , உண்ைமயான
மாற்றம் ஆம் . அவன ரிைய அந்தக் ரிையக்காக மட் ம்
ேமற்ெகாள் ளப் படவில் ைல. பல் அகக் ரிைய ெசய் த ேபா
ம் , அ பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயாக இந் த .
இந்தக் ரிையயில் பல் ஒத் ைழத்த ேபா ம் , அவன் அைத
அபவிக்கவில் ைல. ேப கக் ைறவான ரிையையச் ெசய்
தான். ஏெனனில் , பரித்த ஆவியானவர் அவன் ¤லமாக அவ் வ
ளவாக ரிையையச் ெசய் யவில் ைல. அவர்கைடய ரிையயின்
அள அவர்கள் பரிரணமாக்க ப் பட் ந் த ார்களா என் பைதத்
¥ர்மானிக்கவில் ைல. ஒவைடய பின் பற்தல் ெவமகைளப்
ெபவதற்கானம் , ேதவைடய ஒ நிைறவான அன்ைப அைட
வம் , ேதவைடய ஒ ஷ்யாக தன கடைமைய நிைற
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ேவற்வம் , ேதவைடய விப் பத்ைதப் ர்த
் ெசய்ம் வைக
யில் ஒ அழகான விதத்ைத ஒங் காக விப் ப ம் ஆம் .
ெவளிப் றமாக அைவ ேவபட் டைவ மற்ம் அவற்ன் சாராம்
சங் கம் ேவ பட் டைவயாக இந் த ன. அவர்க ள் எவ் வள
ரிைய ெசய் தார்கள் என் பதன் அப் பைடயில் அவர்களில் யார்
பரிரணமாக்க ப் பட் ட ார்கள் என்  உன்னால் ¥ர்ம ானிக்க 
யா. ேதவைன ேநப் பவைடய சாயல் வாழ் பவனாகம் ,
ேதவக்க் ழ் ப்பந்த ஒவனாகம் , ைகயாதைலம் ைள
நக் க ப் பதைலம் ஏற்  க்ெகாண் ட ஒவனாகம் , ேதவ 
ைடய ஷ்யாக தன கடைமைய நிைறேவற் ய ஒவனா
கம் இக்க ேப யன்றான் . அவனால் தன் ைன ேதவக்
காக அர்ப்பணிக்கம் , தன் ைன வமாக ேதவைடய ைகக
ளில் ைவக் க ம் , மரிக்  ம் வைர அவக்  க் ழ் ப் பயம்
ந்த . அைதத்தான் அவன் ெசய் யத் ¥ர்மானித்தான் மற் ம் ,
அைதத் த ான் அவன் நிைறேவற்  னான் . கைடயாக அவ 
ைடய  பன் க் ேவபட் டதற் இேவ அப்
பைட காரணம் . ேபவில் பரித்த ஆவியானவர் ெசய்த ரிைய
அவைன பரிரணப் பத்  வதற் க ாம் . பரித்த ஆவியானவர்
பல் ெசய் த ரிைய அவைனப் பயன் பத்  வதற் க ாம் .
ஏெனன்றால் , அவர்கைடய பாவங் கம் , பின் பற்வதற்கான
அவர்கைடய பார்ைவகம் ஒேர மாரியாக இல் ைல. இவ
ரிடம் பரித்த ஆவியானவைடய ரிைய இந்த . ேப
இந்தக் ரிையைய தன்னிேல அப் பியாசப் பத்க் ெகாண்டான் ,
மற்றவர்கக்ம் அைத வழங் னான். இதற்ைடயில் , பல் பரி
த்த ஆவியானவைடய  ரிையையம் மற் றவர்கக்
மட் ேம வழங் னான் , அந்  எைதம் தனக்ெகனப் ெபற
வில் ைல. இவ் வா, பரித் த ஆவியானவைடய ரிையைய
அவன் பல ஆண்களாக அபவித்தபின் , பல் ஏற்பட் ட மாற்
றங் கள் இல் லாதைவகக் ெநக்கமாக இந்தன. அவன் இன்
ம் இயல் பான நிைலயில் இந் த ான் . அவன் இன் ம் ந்
ைதய பலாகேவ இந் த ான் . பல வட ரிையயின் கஷ் டங்
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கைளத் தாங் யப் பின்னர், அவன் “ரிைய” ெசய் வ  எப் ப
என் கற்  க்ெகாண்டான். அவன் சப் த்தன் ைமையக் கற்  க்
ெகாண் டான். ஆனால் அவன பைழய பாவமான அவன
கைமயான ேபாட்  மற் ம் ப் பைடயின் பாவம் அவ
டன் இன் னம் இந்த. பல வடங் கள் ரிைய ெசய்த பின் ம் ,
அவன் தன ர்ேகடான மனநிைலைய அந்  க் க வில் ைல
அல் ல தன பைழய மனநிைலயிந்  தன் ைன விவித் க்
ெகாள் ளவில் ைல. அ அவைடய ரிையயில் இன் ம் ெதளி
வாகத் ெதரிந்த . அவனிடம் இன் ம் அகமான ரிைய அ
பவம் இந்த . ஆனால் இேபான்ற ய அபவம் மட் ேம
அவைன மாற் ற இயலாமல் மற்  ம் இப்  அல் ல அவன
ேநாக்கத்ன் க்யத்வம் த்த அவன கத்க்கைள மாற்ற
யாமல் இந் த . அவன் ஸ் க் க ாக பல ஆண் கள்
ரிைய ெசய் தா ம் , கர்த்தராய இேயைவ ¡ண்ம் ஒேபா
ம் ன்த்தவில் ைல என் றா ம் , அவைடய இதயத்ல்
ேதவைனப் பற் ய அவில் எந்த மாற் றம் இல் லாமல் இந்
த . இதன் ெபாள் என்னெவன் றால் , அவன் தன் ைன ேதவ
க்காக அர்ப்பணிப் பதற்காகக் ரிைய ெசய் யவில் ைல, மாறாக
அவன் தன எர்கால இலக்க்காக ரிைய ெசய் ய நிர்பந்க்
கப் பட் டான். ெதாடக் க த்  ல் , அவன் ஸ் ைவத் ன்த் 
னான் , ஸ்க்க் ழ் ப் பயவில் ைல. அவன் இயல் பாகேவ
ஸ் ைவ எர்த்த ஒ கலகக்க ாரனாகம் , பரித்த ஆவியா
னவைடய ரிையையப் பற்  அயாத ஒவனாகம் இந்
தான் . அவ ைடய ரிைய ஏறக் ைறய ந் த ம் , பரித் த
ஆவியானவைடய ரிையைய அவன் அந்  க் க வில் ைல.
பரித்த ஆவியானவைடய த்தத்ற் தளேவம் கவனம்
ெச த் த ாமல் , தன ெசாந் த ணாசயத்  ற்  ஏற் ப தன
ெசாந் த விப் பப் பேய ெசயல் பட் ட ான் . எனேவ அவைடய
பாவம் ஸ்க் விேராதமாக இந்த . அவன் சத்யத்ற்
க் ழ் ப் பயவில் ைல. இ ேபான் ற ஒவன் , பரித் த ஆவி
யானவைடய ரிையயால் ைகவிடப் பட் டவன் , பரித்த ஆவி
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யானவைடய ரிையைய அயாதவன், ஸ் ைவ எர்த்த
வன் —அத்தைகய மனிதன் எவ் வா இரட் க்கப் பவான் ? மனி
தைன இரட் க்க மா இல் ைலயா என்ப அவன் எவ் வள
ரிைய ெசய் றான், எவ் வள அர்ப் பணிக் றான் என் பைதப்
ெபாத் த  அல் ல, மாறாக, பரித் த ஆவியானவைடய ரி
ையைய அவன் அந்  க் றானா இல் ைலயா, அவனால் சத்
யத்ைதக் கைடபிக்க மா இல் ைலயா மற் ம் பின் பற் 
வைதப் பற்ய அவன கத் க்கள் சத்யத் டன் ஒத் ப் ேபா
ன்றனவா இல் ைலயா என் பதன் ¤லம் ¥ர்மானிக்கப் பற.
ேப இேயைவப் பின் பற் றத் ெதாடங் யபின் இயற் ைக
யான ெவளிப் பாகள் நிகழ் ந் த ா ம் , இயற் ைகயாகேவ, அவன்
ெதாடக் க த்  ந்ேத பரித் த ஆவியானவக் க் ழ் ப் பந் 
ஸ் ைவத் ேதட விம் பிய ஒவன் ஆவான் . பரித்த ஆவி
யானவக் அவன் ழ் ப் பந் த  ய் ைமயானதாம் : அவன்
கழ் ச
் ையம் ெசல் வத்ைதம் ேதடவில் ைல, மாறாக, சத்யத்
ற் க் ழ் ப் பவதன் ¤லம் உந் தல் ெபற் றான் . ஸ்ைவ
அந்  க் றைதப் ேப ¤ன்  தடைவ மதத் த ேபா
ம் , கர்த்தராய இேயைவ அவன் ேசாத்த ேபா ம் , அத்
தைகய ய மனித பலவீனம் அவைடய பாவத் டன் எந்
தத் ெதாடர்ைபம் ெகாண்க்கவில் ைல என் றா ம் , அ அவ
ைடய எர்கால ேநாக்கத்ைதப் பாக்கவில் ைல மற் ம் அவ
ைடய ேசாதைன ஒ அந்  க் ஸ் வின் ெசயல் என் பைத
இ  நி´பிக் க யா. சாதாரண மனித பலவீன ம் என் ப 
உலல் உள் ள அைனவரா ம் பரப் பட் ட ஒன் —ேப ேவ
பட் டவனாக இக் றான் என்  நீ கறாயா? ேப பல
ட் டாள் தனமான தவ கைளச் ெசய் ததால் அவைனப் பற் 
ஜனங் கள் ல கத் க்கைளக் ெகாண்க்கவில் ைலயா? பல்
ெசய் த எல் லா ரிையகள் , அவன் எய எல் லா நிபங் கள்
நித்தமாக ஜனங் கள் அவைன ஆராக்றார்களா? மனிதனின்
சாராம் சத்ைத மனிதன் எவ் வா பார்க் க ம் ? உண்ைமயி
ேலேய உணர்ள் ளவர்கள் அத்தைகய அற்பமான ஒன் ைறக் காண
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மா? ேபவின் பல வட ேவதைனயான அபவங் கள்
ேவதாகமத்  ல் ப ெசய் ய ப் படவில் ைல என் றா ம் , ேப
க்  உண்ைமயான அ பவங் கள் இல் ைல அல் ல ேப 
பரிரணமாக்க ப் படவில் ைல என் பைத இ நி´பிக்கவில் ைல.
ேதவைடய ரிையைய மனிதனால் எவ் வா ைமயாக
ரிந் ெகாள் ள ம் ? ேவதாகமத்ல் உள் ள பகள் இேய
வால் தனிப் பட் ட ைறயில் ேதர்நெ
் தக்கப் படவில் ைல. ஆனால்
பிற் க ால தைலைறயினரால் ெதாக் க ப் பட் டன. அப் பயா
னால் , ேவதாகமத்ல் ப ெசய் யப் பட் டைவ அைனத் ம் மனி
தனின் கத்க்கக் ஏற்ப ேதர்நெ
் தக்கப் பட் டைவ அல் லவா?
ேம ம் , ேப மற்ம் பன் கள் நிபங் களில் ெவளிப்
பைடயாகக் றப் படவில் ைல. ஆகேவ, மனிதன் ேபைவம்
பைலம் தன் ெசாந்தக் கத் க்களின் ப, அவன விப் பங்
களின்ப நியாயந்¥ர்க்றான் . பல் அேநக ரிையகைளச் ெசய்
ததால் , அவ ைடய “பங் களிப் கள் ” கப் ெபரியைவ என் ப
தால் , அவன் ஜனங் களின் நம் பிக்ைகைய ெவன் றான் . மனிதன்
ேமேலாட் டமான கத் க்களில் மட் ம் கவனம் ெச த் றா
னல் லவா? மனிதனின் சாராம் சத் ைத மனிதனால் எவ் வா
பார்க்க ம் ? பல் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்களாக ஆராத
ைனக்  ரிய ஒ ெபாளாக இப் பதால் , அவ ைடய ரி
ையைய கைமயாக மக் க யார் ணிவார்க ள் ? ேப  ஒ
¡னவன். இந்நிைலயில் அவைடய பங் களிப்  எவ் வா ப
ன் பங் களிப் ைபப் ேபால இக்  ம் ? அவர்க ள் ெசய் த பங் க
ளிப் கைளப் ெபாத் த வைரயில் , ேப க் ன் பதாகேவ
ப க் ெவம ைடத்க்க ேவண்ம் . ேதவைடய அங்
காரத்ைதப் ெபற கம் த ெபற்றவனாக அவன் இந்க்க
ேவண்ம் . பைலக் ைகயாைகயில் , ேதவன் ப ைடய தாலந்
களின் ¤லம் அவைன ரிைய ெசய் ய மட் ேம ெசய் தார்,
அேதசமயம் ேதவன் ேபைவப் பரிரணமாக்னார் என் பைத
யார் கற்பைன ெசய் க்க ம் . கர்தத
் ராய இேய ெதாடக்
கத்ந்ேத ேபக்ம் ப க்ம் ட் டங் கைள வத்ந்
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தார் என்ப எந்த வைகயி ம் மாற்றல் ைல: மாறாக, அவர்கள்
பரிரணமாக்கப் பட் டார்களா அல் ல அவர்கைடய உள் ளார்நத
்
பாவங் கக் ஏற்ப ரிைய ெசய் ய ைவக்கப் பட் டார்களா என்
பைதப் பார்க்க ேவண்ம் . எனேவ, ஜனங் கள் பார்ப் ப மனித
னின் ெவளிப் ற பங் களிப் கள் மட் ேம. அேதசமயம் ேதவன்
பார்ப்ப  மனிதனின் சாராம் சம் , மனிதன் ெதாடக்கத்ல் இந்ேத
பின்பற்ம் பாைத மற்ம் மனிதனின் ேநாக்கத்ற்ப் பின் னால்
உள் ள உந் தல் ஆயனவாம் . ஜனங் கள் தங் கைடய ெசாந்த
கத் க்களின்ப, ஒ மனிதைன தங் கள் கத் க்கக் ஏற்ப
அளவிறார்க ள் . ஒ மனிதனின் இ   அவன
ெவளிப் றங் கக் ஏற் ப ¥ர்ம ானிக்க ப் பவல் ைல. ஆகேவ,
ெதாடக்கத்ல் இந்ேத நீ எக்ம் பாைத ெஜயத்ன் பாைதயா
கம் , நாட் டத்ைத ேநாக்ய உன் பார்ைவ ெதாடக்கத்ந்ேத
சரியானதாகம் இந் த ால் , நீ ேப ைவப் ேபான் ற ஒவன்
என்  நான் ெசால் ேறன் . நீ நடக்ம் பாைத ேதால் வியின் பாைத
என்றால் , நீ எவ் வள விைல ெகாத் த ா ம் , உன்  ப
ன் பாைதையப் ேபாலேவ இக்ம் . எ எப் பயிந்தா ம் ,
உன் இலக் மற் ம் உன் ெஜயம் அல் ல ேதால் வியான உன்
பக்ையேயா அல் ல நீ ெச த் ம் விைலக்ரயத்ைதேயா காட்
 ம் , நீ ேதம் பாைத சரியாக இக்றதா இல் ைலயா என் ப
தால் ¥ர்மானிக்கப் பன் றன. ேப மற் ம் பன் சாராம்
சங் கள் மற்  ம் அவர்க ள் பின் பற்  ய க்ேகாள் கள் ேவ பட்
டைவயாம் . மனிதனால் இவற் ைறக் கண்பிக் க இயலா.
அவற் ைற ேதவனால் மட் ேம ைமயாக அய ம் .
ேதவன் பார்ப்ப  மனிதனின் சாராம் சமாம் , அேதசமயம் மனித
க் அவன ெசாந்த சாராம் சத்ைதப் பற் எம் ெதரியா.
மனிதக்ள் இக் ம் சாராம் சத்ைத அல் ல அவன உண்
ைமயான வளர்ச
் ையக் காண மனிதனால் இயலா. இதனால்
பல் மற்ம் ேபவின் ேதால் வி மற்ம் ெஜயத் க்கான கார
ணங் கைள அைடயாளம் காண இயலா. ெபம் பாலான ஜனங்
கள் ேபைவயல் லாமல் பைல ஆராப் பதற்கான காரணம் ,
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பல் ெபா ரிையக்ப் பயன்பத்தப் பட் டான் மற் ம் மனி
தனால் இந்தக் ரிையைய உணர ற, எனேவ ஜனங் கள்
பன் “சாதைனகைள” ஒப் க்ெகாள் றார்கள் . இதற்ைடயில் ,
ேபவின் அபவங் கள் மனிதைடய கண்ªக்த் ெதரியா
தைவயாம் . அவன் ேதய மனிதனால் அைடய யாத
ஆம் . எனேவ மனிதக் ேபவின் ¡ அக்கைற இல் லா
மற்ேபாற.
ைகயாதல் மற்  ம் த்  கரிப்  ஆயவற் ைற அ பவிப்
பதன் ¤லம் ேப  பரிரணமாக் க ப் பட் டான் . அவன் , “நான்
எப் ேபாேம ேதவைடய விப் பத்ைத ர்த் ெசய் ய ேவண்
ம் . நான் ெசய் ம் எல் லாவற் ம் நான் ேதவைடய விப்
பத்ைத ர்த்  ெசய் ய மட்  ேம யல் ேறன் . நான் ட்  க் க ப்
பட் டா ம் , நியாயந் ¥ ர்க் க ப் பட் டா ம் , அவ் வா ெசய் வல்
நான் மழ் ச
் யைடேறன் ” என்  னான் . ேப தனக்ரிய
அைனத்ைதம் ேதவக்க் ெகாத்தான் , அவைடய ரிைய,
வார்தை
் தகள் மற் ம்  விதத்ைதம் ேதவைன ேநப் பதற்
காகேவ ெகாத் த ான் . அவன் பரித் த த்ைதத் ேதய ஒவன்.
அவன் எவ் வள அகமாக அ பவித் த ாேனா, அவ ைடய
இதயத்  ற்  ள் ேதவன் ¡ள் ள அன்  அவ் வள அகமாக
இந்த . இதற்ைடயில் , பல் ெவளிப் றக் ரிையகைள மட்
ேம ெசய் தான். அவன் கனமாக உைழத்தா ம் , அவைடய
உைழப்  அவன ரிையையச் சரியாகச் ெசய் வ தற்  ம் , அத
னால் ெவமையப் ெபவதற்  ம் உரியதாம் . தனக் எந் த
ெவமம் ைடக்கா என்  ெதரிந்ந்தால் , அவன் தன
ரிையைய ைகவிட் ப் பான் . ேப அக்கைற காட் ய அவ
ைடய இதயத்ற் ள் இக் ம் உண்ைமயான அன் பாம் .
அ நைடைறக்ரிய மற்ம் அைடயக்ய ஆம் . அவன்
ஒ ெவமையப் ெபவானா என்ப பற் அவன் கவைலப்
படவில் ைல. ஆனால் அவன மனநிைலைய மாற் ற மா
என் ப பற்  கவைலப் பட் ட ான் . பல் எப் ேபாம் கனமாக
உைழப் பைதப் பற் அக்கைற காட் னான் . ெவளிப் றக் ரிைய
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மற்  ம் பக்  பற்  ம் , சாதாரண ஜனங் கள் அ பவிக் க ாதக்
ேகாட் பாகைளப் பற்  ம் அக் க ைற காட் னான் . தனக்  ள்
ளான ஆழமான மாற் ற ங் கள் ¡ ேதா அல் ல ேதவன் ¡தான
உண்ைமயான அன் பின் ¡ேதா அவன் அக்கைறெகாள் ளவில் ைல.
உண்ைமயான அன்ைபம் ேதவைனப் பற்  ய உண்ைமயான
அைவம் அைடவதற்காகேவ ேபவின் அபவங் கள் இந்
தன. அவ ைடய அ பவங் கள் ேதவேனா ெநங் ய உற
ைவப் ெப வதற்  ம் , நைடைறயில் விப் பதற்  ம் உரியதா
ம் . பன் ரிையயான இேயவால் அவனிடம் ஒப் பைடக்
கப் பட் டதா ம் , அவன் ஏங் யவற்ைறப் ெபவதற்காகம் அைதச்
ெசய் தான். ஆனால் தன் ைனப் பற்  ம் ேதவைனப் பற்  ம்
அவன் அந்த அக்ம் இதற் ம் எந்த ெதாடர்ம் இல் ைல.
அவன ரிைய ட் ைச மற் ம் நியாயத்¥ர்ப்பிந்  தப் பிப்
பதற்கானதாம் . ேப ேதய ய அன் மற்ம் பல் ேத
ய நீ யின் ரீடம் ஆம் . ேப பரித்த ஆவியானவைடய
பல வட ரிையகைள அபவித்தான் . ஸ்ைவப் பற்ய
நைடைற அைவம் , தன் ைனப் பற் ய ஆழமான அைவ
ம் ெகாண்ந்தான் . எனேவ, ேதவன் ¡தான அவன அன் 
ய் ைமயான. பல வட த்கரிப்  இேயைவம் வைன
ம் பற்  ய அவன அைவ உயர்த்  யிந் த . அவ ைடய
அன் நிபந்தைனயற்ற அன் . அ ஒ தன் னிச்ைசயான அன் .
அதற்  ப் பலாக அவன் எம் ேகட் கவில் ைல. அவன் எந் த
நன் ைமகைளம் எர்பார்க்கவில் ைல. பல் பல ஆண்களாக
ரிைய ெசய் தான், ஆனா ம் அவன் ஸ்ைவப் பற்ய அக
அைவக் ெகாண்க்கவில் ைல, தன்ைனப் பற்ய அம் பரிதா
பகரமாக ைறவானதாகேவ இந்த . ெவமேன ஸ்வின்
¡ அவக் அன்  இல் ைல. அவைடய ரிையம் , அவன்
ஓய ஓட் டம் இ விைதப் ெபவதற்கானைவேய. அவன்
ேதய கச்றந்த ரீடம் , ய் ைமயான அன் அல் ல. அவன்
ப் பாக ேதடவில் ைல, ஆனால் ெசயலற்ற ைறயில் ேத
னான் . அவன் தன கடைமையச் ெசய் ய வில் ைல. ஆனால் பரி
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த்த ஆவியானவைடய ரிையயால் ஆட்ெகாள் ளப் பட் ட பின்
னர் அவைரப் பின்பற்ற ேவண்ய கட் டாயம் அவக் ஏற் பட்
ட. எனேவ, அவன் ேதவைடய தவாய் ந்த ஷ் என்
பைத அவன நாட் டம் நி´பிக்கவில் ைல. ேதவைடய த
வாய் ந்த ஷ்யாக இந்த ேப தான் தன் ைடய கடைம
ையச் ெசய் த ான். ேதவ க் பங் களிப்  ெசய் ப வர்கள் அைன
வக்ம் ெவம ைடக்க ேவண்ம் என் ம் , எவ் வள அ
கமான பங் களிப்  இக்றேதா, அவ் வள அகமாக ேதவ
ைடய தயைவ அவர்கள் ெபற ேவண்ம் என் ம் மனிதன் க
றான். மனிதனின் பார்ைவயின் சாராம் சம் பரிவர்த்தைனக்
ரியதாம் . அவன் ேதவைடய ஒ ஷ்யாக தன கடைம
ையச் ெசய் ய ¥விரமாக யற்ப் பல் ைல. ேதவைனப் ெபாத்
தவைரயில் , ஜனங் கள் ேதவன் ¡தான உண்ைமயான அன் ைபம்
ேதவக்கான ழ் ப்பதைலம் எவ் வள அகமாக நாறார்
கேளா, அதாவ  ேதவ ைடய ஒ ஷ் யாக தங் கள் கட
ைமையச் ெசய் ய எவ் வள அகமாக ற் ப றார்கேளா அவ்
வள அகமாக அவர்கள் ேதவைடய அங் காரத்ைதப் ெபற
ற. ேதவ ைடய பார்ைவ என் னெவன் றால் , மனிதன்
தன ெமய் யான கடைமையம் அந் த ஸ் ைதம் ¡ட் ெடக் க
ேவண்ம் . மனிதன் ேதவைடய ஒ ஷ். ஆகேவ மனிதன்
ேதவனிடம் எந்தெவா ேகாரிக்ைககைளம் ன் ைவத் தன் ைன
¡ நடக்கக் டா மற்ம் ேதவைடய ஒ ஷ்யாக தன்
கடைமையச் ெசய் வைதத் தவிர ேவ எம் ெசய் யக்டா.
பன் மற்ம் ேபவின் இலக்கள் ேதவைடய ஷ்க
ளாக தங் கள் கடைமையச் ெசய்ய மா என்பைதப் ெபாத்
அளவிடப் பட் டன. அவர்க ளின் பங் களிப் பின் அளவிற்  ஏற் ப
அளவிடப் படவில் ைல. அவர்கைடய இலக்கள் ெதாடக்கத்ல்
இந்ேத அவர்கள் ேதயவற் ன் ப ¥ர்ம ானிக் க ப் பன் றன.
அவர்கள் எவ் வள ரிைய ெசய் தார்கள் என் பதன் அப் பைட
யிேலா அல் ல மற்றவர்களின் மப் பீட்ன் அப் பைடயிேலா
¥ர்ம ானிக் க ப் படவில் ைல. எனேவ, ேதவ ைடய ஷ் யாக
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ஒவரின் கடைமையத் ¥விரமாகச் ெசய் ய ற் ப வ ெஜயத்
க்க ான பாைதயாம் . ேதவன் ¡தான உண்ைமயான அன் பின்
பாைதையத் ேதவ கம் சரியான பாைதயாம் . ஒவரின்
பைழய மனநிைலயில் மாற்றங் கைளத் ேதவ, ேதவன் ¡தான
ய் ைமயான அன்ைபத் ேதவ  ஆயைவ ெஜயத்  க் க ான
பாைதயாம் . அத்தைகய ெஜயத் க்கான பாைத ெமய் யான கட
ைமைய ¡ட்ெடப் பதற்கான பாைத மற் ம் ேதவைடய ஒ
ஷ்யின் ெமய்யான ேதாற்றம் ஆம் . இ ¡ட் க்கான பாைத
மற் ம் இ ெதாடக்கத்ல் இந்  இ வைர ேதவைடய
எல் லாக் ரிையகளின் ேநாக் க மாம் . மனிதைடய நாட் ட
மான தனிப் பட் ட ஆடம் பரக் ேகாரிக்ைககள் மற் ம் பத்த
வற்ற ஏக்கங் கள் ஆயவற்றால் களங் கப் பட் டால் , அதனால் வம்
விைள மனிதனின் மனநிைலயில் உள் ள மாற் றங் களாக இக்
கா. இ ¡ட் பின் ரிையக் ரணான. இ சந்ேதகத்ற் 
இடன் பரித்த ஆவியானவரால் ெசய்யப் பட் ட ரிைய அல் ல.
எனேவ இந் த வைகயான நாட் டம் ேதவனால் அங் கரிக் க ப் ப
டவில் ைல என் பைத இ நி´பிக்  ற. ேதவனால் அங் கரிக்
கப் படாத ஒ நாட் டத்ற் என் ன க்யத்வம் இக்ற?
பல் ெசய் த ரிையகள் மனிதக் ன் பாகக் காட் க்
ைவக்க ப் பைகயில் , ேதவன் ¡ அவன் ெகாண்ந் த அன்
எவ் வள ய் ைமயான மற் ம் ேதவைனத் தன் இதயத்ன்
ஆழத்ல் எவ் வளவாக ேநத்தான் என்பைத மனிதனால் பார்கக
்
யா. மனிதனால் தான் ெசய் த ரிையைய மட் ேம பார்கக
்
ம் . அந்  , அவன் பரித்த ஆவியானவரால் பயன் ப
த்தப் பட் டான் என்பைத நிச்ச யமாக அவான் . ஆகேவ, பல்
ேபைவ விடச் றந்தவன் என்ம் , அவைடய ரிைய ெபரி
தாக இந் த  என் ம் , அவனால் தம் ரிையையத் ச்ச ைப
கக்  வழங் க ந் த  என் ம் மனிதன் நிைனக்  றான் .
ேப  தன தனிப் பட் ட அ பவங் கைள மட் ேம பார்த்  ,
அவ் வப் ேபா தன ரிையயின் ேபா ஒ லைர ஆதாயம்
ெசய் தான். அவனிடந்  அயப் பட் ட நிபங் கள் ெகாஞ் சமாக
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மட் ேம உள் ளன. ஆனால் தன் இதயத்ல் ேதவன் ¡ அவன்
ெகாண்ந்த அன் எவ் வள ெபரிய என்  யாக்த் ெதரி
ம் ? பல் ேதவக்காக ஒவ் ெவா நாம் ரிைய ெசய் தான் :
ெசய் ய ேவண்ய ரிைய இக்ம் வைர, அவன் அைதச் ெசய்
தான். இவ் வா தான் ரீடத்ைதப் ெபற ம் என் ம் , ேதவ
ைனத் ப் ப் பத் த ம் என் ம் அவன் உணர்ந் த ான் .
ஆனா ம் அவன் தன ரிையயின் ¤லமாகத் தன் ைன மாற்க்
ெகாள் ள வகைளத் ேதடவில் ைல. ேபவின் விதத்ல் ேதவ
ைடய விப் பத்ைதப் ர்த
் ெசய் யாத எேம அவக்ச்
சஞ் சலத்ைத ஏற் ப த்  ய . இ ேதவ ைடய விப் பத்ைதப்
ர்த
் ெசய் யவில் ைல என் பதால் , அவன் வத்தப் பட் ப் பான்
மற்ம் ேதவைடய இதயத்ைதப் ர்த் ெசய்ய அவன் யற்
ெசய் யக்ய ெபாத்தமான வையத் ேதயிப் பான் . அவ
ைடய விதத்ன் கச்ய மற்ம் கம் ெபாத்தமற்ற அம்
சங் களில் ட, ேதவைடய விப் பத்ைதப் ர்த
் ெசய்வைதேய
அவன் தன்னிடத்ல் எர்பார்தத
் ான் . அவன் தன பைழய மன
நிைலையப் ெபாத்தவைரயில் அவன் எந்த ைறல் லாமல்
இந் த ான் , சத்யத்ல் ஆழமாக ன் ேனற ேவண்ம் என்ற
தன ேதைவகளில் எப் ேபாம் கைமயாக இந்தான் . பல்
ேமேலாட் டமான நற்ெபயைரம் அந்தஸ்ைதம் மட் ேம நா
னான் . அவன் மனிதக் ன் பாக தன் ைனக் காட் ட யன்
றான் மற்  ம் விதப் பிரேவசத்  ல் எந் த ஆழமான ன் ேனற்
றத்ைதம் அைடய யலவில் ைல. அவன் அக்கைற காட் ய
உபேதசம் த்  மட் ேம, யதார்த்தத்ைத அல் ல. லர், “பல்
ேதவக்காக இவ் வள ரிைய ெசய் ம் , அவன் ஏன் ேதவனால்
நிைனரப் படவில் ைல? ேப ேதவக்காக ஒ ய ரி
ையையச் ெசய் தான் , ஆனால் ச்சைபகக்ப் ெபரிய பங் க
ளிப் ைபச் ெசய் ய வில் ைல, இந் ந ிைலயில் அவன் ஏன் பரிரண
மாக்கப் பட் டான்?” என்  ேகட்ன் றனர். ேப ேதவைன, ேதவன்
எர்பார்த்த ஒ ப் பிட் ட அளவிற் ேநத்தான் . இ ேபான்
றவர்கக் மட் ேம சாட்  உண். பன் நிைல என் னவாக
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இந்த ? பல் ேதவைன எந்த அளக் ேநத்தான் ? உனக்த்
ெதரிமா? பன் ரிைய எதற்காக ெசய் யப் பட் ட ? ேப
வின் ரிைய எதற்காக ெசய் யப் பட் ட ? ேப அகக் ரிைய
ெசய் யவில் ைல, ஆனால் அவைடய இதயத்ற்ள் ஆழமாக
இந் த  என்னெவன் உனக் த் ெதரிமா? பன் ரிைய
ச்சைபகக் வழங் கல் மற்ம் ச்சைபகளின் ஆதர ஆ
யவற்க் ெதாடர்பான. ேப அபவித்தைவ அவைடய
வித மனநிைலயின் மாற் ற ங் களாக இந் தன. அவன் ேதவ
ைடய அன்ைப அபவித்தான் . அவற்ன் சாராம் சங் களில் உள் ள
ேவபாகைள இப் ேபா நீ அந்க்றாய் . இயில் , யார்
ேதவைன உண்ைமயாக விவாத்தார்கள் , யார் ேதவைன உண்
ைமயாக விவாக் கவில் ைல என் பைத நீ காணலாம் . அவர்க
ளில் ஒவன் உண்ைமயிேலேய ேதவைன ேநத்தான் . மற்றவன்
உண்ைமயிேலேய ேதவைன ேநக்கவில் ைல. ஒவன் தன மன
நிைலயில் மாற்றங் கைளச் சந்த்தான். மற்றவன் அவ் வா ெசய்
யவில் ைல. ஒவன் தாழ் ைமடன் ரிைய ெசய் த ான் . ஜனங் க
ளால் எளில் கவனிக்கப் படவில் ைல. மற்ெறாவன் ஜனங் களால்
ஆராதைன ெசய் யப் பட் டான் மற்ம் ெபரிய மனிதனானான் . ஒ
வன் பரித்தத்ைத நானான், மற்றவன் அவ் வா ெசய் யவில் ைல.
அவன் ய் ைமயற்றவனாக இல் லாவிட் டா ம் , அவன் ய் ைம
யான அன்ைபக் ெகாண்க்கவில் ைல. ஒவன் உண்ைமயான
மனிதத்தன்ைமையக் ெகாண்ந்தான் , மற்ெறாவன் அவ் வா
இல் ைல. ஒவன் ேதவைடய ஒ ஷ் யின் உணர்ைவக்
ெகாண்ந்தான், மற்ெறாவன் அவ் வா இல் ைல. பல் மற்
ம் ேபவின் சாராம் சங் களில் உள் ள ேவபாகள் அத்தைக
யைவ. ேப நடந் த பாைத ெஜயத்ன் பாைதயாக இந் த .
இ இயல் பான மனிதத்தன் ைமைய ¡ட்ெடப் பதற்கான மற்ம்
ேதவைடய ஒ ஷ்யின் கடைமைய ¡ட்ெடப் பதற்கான
பாைதயாம் . ேப ெஜயங் ெகாள் ற அைனவைரம் பிர
நித்  வப் பத்  றான் . பல் நடந் த பாைத ேதால் வியின்
பாைதயாக இந் த  மற்  ம் தங் கைள ேமேலாட் ட மாக சமர்ப்
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பித்  அர்ப் பணிக் ம் அைனவைரம் ேதவைன உண்ைமயாக
ேநக்காத அைனவைரம் அவன் பிரநித் வப் பத் றான் .
பல் சத்யத்ைதக் ெகாண்ராத அைனவைரம் பிரநித் 
வப் பத்  றான். ேதவன் ¡தான தன விவாசத்ல் , ேப
எல் லாவற் ம் ேதவைனத் ப் ப் பத்த யன் றான் மற்ம்
ேதவனிடந்  வந் த அைனத்ற் ம் ழ் ப் பய யன் றான்.
ம் ைறறாமல் , அவனால் ட் ைசையம் நியாயத் ¥ ர்ப்
ைபம் ஏற்க்ெகாள் ள ந்த . அேத ேபால் த்கரிப் , உபத்
ரவம் மற்ம் அவன விதத்ல் எம் இல் லாமல் ேபாவ,
என இைவ எேம ேதவன் ¡தான அவன அன் ைப மாற்ற 
யவில் ைல. இ ேதவன் ¡தான நிைறவான அன்  அல் லவா? இ
ேதவ ைடய ஒ ஷ் யின் கடைமயின் நிைறேவற் ற மல்
லவா? ட் ைசயிேலா, நியாயத்¥ர்ப்பிேலா, உபத்ரவத்ேலா, நீ
எப் ேபாேம மரணம் வைரயில் ழ் ப் பதைலக் காட் ட றள்
ளவனாய் இக்றாய் . இதான் ேதவைடய ஒ ஷ்யால்
அைடயப் பட ேவண்ம் . இதான் ேதவன் ¡தான அன் பின் ய்
ைமயாம் . மனிதனால் இைத அகம் அைடய ந்தால் , அவேன
ேதவைடய தவாய் ந் த ஷ் யாக இக்றான் , ேம ம்
ஷ் கரின் விப் பத்ைத றப் பாகப் ர்த்  ெசய்  ம் ேவ 
எம் இல் ைல. உன் னால் ேதவக்காகக் ரிைய ெசய் ய 
ற, ஆனால் ேதவக்க் ழ் ப்பய யவில் ைல, ேதவைன
உண்ைமயாக ேநக்க இயலவில் ைல என் பதாகக் கற்பைன ெசய்
ெகாள் . இவ் வா, நீ ேதவைடய ஒ ஷ்யின் கடைமைய
நிைறேவற் ற ாமல் ேபாவேதா மட் மல் லாமல் , நீ ேதவனால்
கண்க்கப் பவாய் . ஏெனன் றால் , நீ சத்யத்ைதக் ெகாண்ராத,
ேதவக்க் ழ் ப்பய இயலாத, ேதவக்க் ழ் ப்பயாத ஒ
வன். நீ ேதவ க் க ாகக் ரிைய ெசய் வ ல் மட்  ேம அக் கைற
காட் றாய் . சத்யத்ைதக் கைடபிப் ப பற்  ேயா உன் ைன
அந்  ெகாள் வ  பற்ேயா நீ கவைலப் பவல் ைல. நீ ஷ்
கைரப் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல அல் ல அந்க்கவில் ைல.
நீ ஷ் கக் க் ழ் ப் பவல் ைல ஷ் கைர ேநப் ப
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ல் ைல. இயல் பாகேவ நீ ேதவக்க் ழ் ப் பயாத ஒவன் ,
எனேவ அத்தைகயவர்கள் ஷ்கரால் ேநக்கப் பவல் ைல.
“பல் கப் ெபரிய ரிையையச் ெசய் தான் , அவன் ச்ச
ைபகக்காக ெபம் பாரங் கைளச் மந் , அவற் க் க அ
கப் பங் களிப் கைளச் ெசய் ள் ளான். பன் பன் ¤ன்  நி
பங் கள் ைபயின் காலத்ன் 2,000 ஆண்கைள உப் பத்
ன. அைவ நான்  விேசஷங் கக் அத்தபயாக உள் ளன.
அவடன் யாைர ஒப் பிட ம் ? ேயாவானின் ெவளிப் பாட்ைட
யாரா ம் ரிந்  ெகாள் ள யா. அேதசமயம் பன் நி
பங் கள் வைன அளிக்ன் றன. அவன் ெசய் த ரிைய ச்ச
ைபகக் பயனளித்த . இேபான் ற விஷயங் கைள ேவ யார்
சாத்க்க ம் ? ேப என் ன ரிைய ெசய் தான் ?” என் 
லர் ெசால் றார்கள் . மனிதன் மற் றவர்கைள அளவிம் ேபா,
அவர்கைடய பங் களிப் க் ஏற்ப அவ் வா ெசய்றான் . ேதவன்
மனிதைன அளவிம் ேபா, மனிதனின் பாவத்ற் ஏற்ப அவர்
அவ் வா ெசய் றார். வைனத் ேதபவர்களில் , பல் தன
ெசாந் த சாராம் சத்ைத அயாத ஒவன். அவன் எந் த வைகயி
ம் தாழ் ைமயானவேனா அல் ல ழ் ப்பத ள் ளவேனா அல் ல.
ேதவக் எரான அவன சாராம் சத்ைத அவன் அந்க்க
வில் ைல. எனேவ, அவன் விரிவான அபவங் கக் ஆளாகாத
ஒவன். சத்யத்ைதக் கைடபிக்காத ஒவன் . ேபேவா வித்
யாசமானவன். ேதவைடய ஒ ஷ்யாக அவன ைற
பாகள் , பலவீனங் கள் மற் ம் அவன ர்ேகடான மனநிைல
ஆயவற்ைற அவன் அந்ந்தான் . எனேவ அவன் தன மன
நிைலைய மாற்  ம் ஒ நைடைறப் பாைதையக் ெகாண் 
ந் த ான். அவன் ேகாட் ப ாட் ைட மட்  ேம ெகாண்ந்  எந் த
யதார்த்தம் இல் லாதவர்களில் ஒவனல் ல. மாம் மனிதர்கள்
இரட் க்கப் பட் ட ய மனிதர்கள் . அவர்கள் சத்யத்ைதப் பின்
பற்றத் தள் ளவர்கள் . மாறாதவர்கள் இயற் ைகயாகேவ வழக்
கற் ப் ேபானவர்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் . அவர்கள் இரட் க்கப் ப
டாதவர்கள் . அதாவ ேதவனால் ெவக்கப் பட்  நிராகரிக்கப் பட்
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டவர்கள் . அவர்கள் எவ் வள ெபரிய ரிைய ெசய்தா ம் அவர்கள்
ேதவனால் நிைனரப் பட மாட் டார்கள் . இைத நீ உன் ெசாந்த
நாட் டத்  டன் ஒப் பிம் ேபா, நீ இயில் ேப  ேபான் ற
அல் ல பல் ேபான் ற மனிதனாக இக்  றாயா என் பைதச்
யமாக அய ேவண்ம் . நீ ேதவல் இன் ம் சத்யம் இல் ைல
என் றால் , இன்ம் நீ பைலப் ேபாலேவ ர்பித்தவனாகம் ,
இவானவனாகம் இந்தால் , அவைனப் ேபாலேவ அகந்ைதயா
கம் ெபைமயாகம் இந்தால் , நீ ேதால் விற்ற ஒ ர்ெகட்
டவன் என்பல் சந்ேதகல் ைல. நீ ேபைவப் ேபாலேவ ேத
வாயானால் , நீ நைடைறகைளம் உண்ைமயான மாற்றங் கைள
ம் நா, ர்ப ித் தவனாகேவா, பிவாதள் ளவனாகேவா
இல் லாமல் , உன் கடைமையச் ெசய் ய ற்பட் டால் , நீ ெஜயத்ைத
அைடயக்ய ேதவைடய ஒ ஷ்யாக இப் பாய் . தன
ெசாந்த சாராம் சம் அல் ல ர்ேக என் னெவன்  ப க் ெதரி
யா. அவைடய ழ் ப்பயாைமைய அவன் அயாந்தான் .
அவன் ஒேபாம் ஸ்ைவ இபத்யைதக் ப் பிட
வில் ைல. அதற்கான அக வத்தத்ைதம் ெதரிவிக்கவில் ைல.
அவன் ஒ க்கமான விளக்கத்ைத மட் ேம வழங் னான் மற்
ம் அவன இதயத்ல் ஆழமாக, அவன் ேதவக் ைம
யாகக் ழ் ப்பயவில் ைல. அவன் தமஸ்க்ச் ெசல் ம் பாைத
யில் விந்தா ம் , அவன் தனக்ள் ேள ஆழமாகப் பார்க்கவில் ைல.
அவன் ெதாடர்ந் ரிைய ெசய்வல் ப்  அைடந்தான் . அவன்
தன்ைன அந்  ெகாள் வைதம் தன பைழய மனநிைலைய
மாற்  வைதம் பிரச்ச ைனகளில் க க்  யமானதாகக் கத
வில் ைல. ெவமேன சத்யத்ைதப் ேபவல் ப்  அைடந்
தான். தன மனசாட் க் ஒ அைமையப் ேபால மற் றவர்க
க்காகத் தன்ைன வழங் த் ப்  அைடந்தான் மற்ம் தன் ைன
ஆ தல் பத்தம் , கடந்த கால பாவங் கக்காகத் தன் ைன மன்
னிக்கம் இேயவின் ஷர்கைள இனி ன் த்தாமல் இப் ப
ல் ப்  அைடந்தான் . அவன் பின் பற் ய க்ேகாளான
எர்க ால ரீ ட ம் மற்  ம் நிரந் த ரமற் ற ரிையகைளத் தவிர
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ேவெறான்ல் ைல. அவன் பின்பற் ய க்ேகாளான ஏரா
ளமான ைபயாம் . அவன் ேபாமான சத் யத்ைதத் ேதட
வில் ைல. ன் ரிந்  ெகாள் ளாத சத்யத்ல் ஆழமாக ன்
ேனற அவன் யலவில் ைல. ஆகேவ, தன்ைனப் பற்ய அவன
அ ெபாய் யான என்  றலாம் மற்  ம் அவன் ட் ைச
ையேயா நியாயத்¥ர்ப்ைபேயா ஏற்கவில் ைல. அவனால் ரிைய
ெசய் ய ந்த  என் ப அவன் தன ெசாந்த பாவம் அல் ல
சாராம் சத்ைதப் பற்ய அைவக் ெகாண்ந்தான் என்  அர்த்
தமாகா. அவன கவனம் ெவளிப் ற நைடைறகளில் மட்
ேம இந்த . ேம ம் அவன் பாபட் ட , மாற்றத் க்கான
அல் ல, அ அக்கான. அவைடய ரிையயான ற்
மாக தமஸ் க் ச் ெசல் ம் பாைதயில் இேய ேதான் ய
தன் விைளவாம் . இ அவன் தல் ெசய் ய த் ¥ர்ம ானித் த
ஒன் றல் ல அல் ல அவன பைழய மனநிைலையக் கத்தரித் 
த்தம் ெசய்  ெகாண்டபின் ஏற்பட் ட ரிையம் அல் ல. அவன்
எவ் வா ரிைய ெசய்  ந் த ா ம் , அவைடய பைழய மன
நிைல மாறவில் ைல. ஆகேவ அவன ரிைய அவன கடந் த
கால பாவங் கைள நிவர்த்  ெசய் ய வில் ைல. ஆனால் அவன
ரிைய அக் க ால ச்ச ைபகளில் ஒ ப் பிட் ட பங் ைகக்
ெகாண்ந்த . இேபான்ற ஒவக், அவன பைழய மன
நிைல மாறவில் ைல—அதாவ, இரட்  ப் ைபப் ெபறாத மற்  ம்
சத்யம் இல் லாமல் இந்த ஒவனால் —கர்தத
் ராய இேயவால்
ஏற் க்ெகாள் ளப் பட் டவர்களில் ஒவனாக அவன் ற்  மாக
மாற இயலா. அவன் இேய ஸ்வின் ¡ அன் ம் பயபக்
ம் நிைறந்த ஒவம் அல் ல, சத்யத்ைதத் ேதவல் ற
ைமயானவம் அல் ல, மவாதன் இரகயத்ைதத் ேதய
ஒவம் அல் ல. அவன் ேபாயான வாதம் ெசய் வல் றைம
யானவனாக மட் ேம இந்தான் . அவன் தன் ைன விட உயர்ந்த
அல் ல சத்யம் ெபற்ற எவக்ம் விட் க்ெகாக்க மாட் டான்.
தனக் ரணான அல் ல தன் டன் பைகைம ெகாண்ட மனி
தர்கள் அல் ல உண்ைமகள் ¡ அவன் ெபாறாைம ெகாண்டான் .
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ஒ றந்த காட் ைய ன் ைவத்  ஆழ் ந்த அைவக் ெகாண்ட
றைமயான மனிதர்கைளேய அவன் விம் பினான் . ெமய் யான
வையத் ேதம் , சத்யத்ைதத் தவிர ேவெறான்ைறம் கவனித்
க்ெகாள் ளாத ஏைழ ஜனங் கடன் பழவ அவக்ப் பிக்
கவில் ைல. அதற்ப் பலாக மத அைமப் களின் ¤த்த மனிதர்
கடம் , ேகாட் பாகைள மட் ேம ேபம் , ஏராளமான அ
ைவப் ெபற் ற மனிதர்க டம் தன்ைன இைணத்  க்ெகாண்
டான் . பரித் த ஆவியானவைடய ய ரிையையப் பற் 
அவக் எந்த அன் ம் இல் ைல. பரித்த ஆவியானவைடய
ய ரிையயின் ெசயல் பாட் ல் அக் க ைறெகாள் ளவில் ைல.
மாறாக, ெபாவான சத்  யங் கைள விட உயர்ந் த அந் த விக
ைளம் உபேதசங் கைளம் அவன் விம் பினான் . அவன உள்
ளார்ந் த சாராம் சத் ம் , அவன் ேதயைவ வ ம் , சத்
யத் ைதப் பின் பற்  ய ஒ ஸ் தவன் என் ம் ேதவ ைடய
வீட்ல் உண்ைமள் ள ஊயக்காரன் என் ம் அைழக்கப் பவ
தற்  அவன் தயற்றவன் . ஏெனன்றால் அவைடய மாயத்த
னம் அகமாக இந் த , அவ ைடய ழ் ப் பயாைம கப்
ெபரிய. அவன் கர்தத
் ராய இேயவின் ஊயக்காரனாக அ
யப் பட் டா ம் , பரேலாகராஜ் யத்ன் வாசல் பிரேவப் பதற் 
அவன் ஒேபாம் தைடயவன் அல் ல. ஏெனன் றால் ெதாடக்
கத்ல் இந்  இ வைர அவன் ெசய் த ெசயல் கைள நீ ள்
ளைவ என்  ெசால் ல யா. அவன் மாயத் த னமாக அநீ 
ையச் ெசய் தவனாக ஆனால் ஸ் க் க ாக ரிைய ெசய் தவ
னாக மட்ேம பார்க்கப் படலாம் . அவைனப் பிசா என்  அைழக்க
யா என்றா ம் , அவைன அநீ ையச் ெசய் த மனிதன் என் 
அைழக்கலாம் . அவன் அகக் ரிைய ெசய்தான் . ஆனா ம் அவன்
ெசய் த ரிையயின் அள த்  ¥ர்மானிக்காமல் அதன் தரம்
மற்  ம் சாராம் சத்  ன் அப் பைடயில் ¥ர்ம ானிக் க ேவண்ம் .
இவ் வா மட் ேம இந்த விஷயத்ன் அப் பைடைய அைடய
ம் . அவன் எப் ேபாம் விவாத்தான் : “நான் ரிைய ெசய்ய
வல் லவன், ெபம் பாலான ஜனங் கைள விட நான் றந் தவன்.
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கர்த்தைடய பாரத்ைதச் மக்க சாதாரணமான ஒவனாக என்
ைனக் கேறன். யாம் என் ைனப் ேபால ஆழமாக மனந்
ம் வல் ைல, ஏெனன் றால் , ெபரிய ஒளி என் ¡ பிரகாத்
த. நான் ெபரிய ஒளிையக் கண்ேடன், எனேவ என் மனந்ம்
தல் மற் ற வர்கைள விட ஆழமான.” அந் த ேநரத்  ல் , அவன்
தன இதயத்ற் ள் நிைனத்த  இதான் . பல் தன ரி
ையயின் வில் , “நல் ல ேபாராட் டத்ைதப் ேபாராேனன் , ஓட்
டத்ைத த்ேதன், விவாசத்ைதக் காத் க்ெகாண்ேடன் . இ
தல் நீ யின் ரீ ட ம் எனக் க ாக ைவக் க ப் பட் க்  ற” என் 
னான். அவன ேபாராட் ட ம் , ரிைய மற்  ம் ேபாக் ற்
 மாக நீ யின் ரீ ட த்  ற் க ாகேவ இந் த  மற்  ம் அவன்
¥விரமாக ன்ேனறவில் ைல. அவன் தன ரிையயில் ைம
யைடயவில் ைல என் றா ம் , அவன தவகைளச் சமாளிப் பதற்
காகம் , அவன மனசாட் யின் ற்றச்சாட் கைளச் சமாளிப் ப
தற்காகம் அவன ரிைய ெவமேன ெசய் யப் பட் ட  என் 
றலாம் . அவன் தன ரிையைய ப் பான் என் ம் , தன
ேபாக்ைக த்  க்ெகாள் வான், விைரவில் தன ேபாராட் டத்
ைதப் ேபாரா ப் பான் என்  மட் ேம நம் பினான் . இதனால்
அவன் தன நீ ண் டகால நீ யின் ரீ ட த்ைத விைரவில் ெபற
ம் என் நம் பினான் . கர்த்தராய இேயைவ அவைடய
அபவங் களா ம் உண்ைமயான அவினா ம் சந் க் க ாமல் ,
தன ரிையைய க்ரம் ப் பதன் ¤லம் கர்தத
் ராய இேய
ைவச் சந்க்ம் ேபா, தான் ெசய் த ரிையயின் பலன் கைள
அவன் ெபற ேவண்ம் என்பதற்காக அவன் ஏங் னான் . அவன்
தன ரிையைய தன் ைன ஆ தல் பத்தம் , எர்க ாலக் ரீ
டத்ற்  ஈடாக ைவக்கம் பயன் பத்னான் . அவன் ேதய
சத்யேமா ேதவேனா அல் ல, ரீடம் மட் ேம. அத்தைகய நாட்
டம் எவ் வா தரமானதாக இக் ம் ? அவன உந்  தல் , அவ
ன ரிைய, அவன் ெச த்ய விைலக்ரயம் மற்ம் அவன
யற்கள் அைனத்ைதம் —அவன அற்தமானக் கற்பைனகள்
அைனத்ம் மைறத்த . அவன் தன ெசாந்த ஆைசகக் ஏற்ப
967

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ற்  மாக ரிைய ெசய் த ான் . அவன  ரிையயி ம் ,
அவன் ெச த்  ய விைலக்  ரயத்  ல் தள விப் பம்
இல் ைல. அவன் ெவமேன ஒ ஒப் பந்தம் ெசய் வல் ஈபட்
ந்தான். அவன கடைமையச் ெசய் வதற்காக அவன யற்
கள் விப் பத்  டன் ெசய் ய ப் படவில் ைல. ஆனால் ஒப் பந் த த்
ன் ேநாக்கத்ைத அைடவதற்காக விப் பத்டன் ெசய்யப் பட் டன.
அத் தைகய யற்  கக் ஏதாவ மப்  இக் றதா? அவ
ன அத்த மான யற் கைள யாேரம் பாராட்  வார்களா?
இத்தைகய யற்களில் யாக் ஆர்வம் இக்ற? அவன
ரிைய எர்க ாலத்ற் க ான கனகள் நிைறந் த தாகம் , அற்  த
மான ட் டங் கள் நிைறந்ததாகம் இந்தன. மனித மனநிைலைய
மாற்வதற்கான பாைதைய அ ெகாண்க்கவில் ைல. அவன
தய கம் பாசாங் கானதாம் . அவன ரிைய வைன
வழங் கவில் ைல. ஆனால் அ ஒ நாகரிகத்ன் ேமாசயாம் .
அ ஒ ஒப் பந்தமாம் . இத்தைகயக் ரிையயால் மனிதைன எவ்
வா ெமய் யான கடைமைய ¡ட்ெடக்ம் பாைதயில் ெச த்த
ம் ?
ேப ேதயெதல் லாம் ேதவைடய இதயத்ற்  ஏற்ற
தான். அவன் ேதவைடய விப் பத்ைத நிைறேவற் ற யன்
றான். ன்பங் கைளம் இன்னல் கைளம் ெபாட் பத்தாமல் ,
ேதவைடய விப் பத்ைத நிைறேவற் ற அவன் தயாராக இந்
தான். ேதவைடய விவாகக் இைதவிட ெபரிய நாட் டம்
இக்கயா. பல் ேதயைவ அவைடய மாம் சத்தா ம் ,
அவைடய ெசாந்தக் கத் க்களா ம் , அவைடய ெசாந்தத்
ட் டங் களா ம் , ேயாசைனகளா ம் களங் கப் பத் த ப் பட் ட.
அவன் எந்த வைகயி ம் ேதவைடய தயான ஷ் அல் ல.
ேதவைடய விப் பத்ைத நிைறேவற்ற யன் றவன் அல் ல. ேதவ
ைடய ட் டங் கக் அபணிய ேப யன் றான் . அவன்
ெசய் த ரிைய ெபரிதாக இல் ைல என் றா ம் , அவன பின்
ெதாடர க்ப் பின்னால் இந்த உந் த ம் அவன் நடந்  வந்த
பாைதம் சரியானதான். அவனால் பலைர ஆதாயம் ெசய் ய
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யவில் ைல என்றா ம் , அவனால் சத்யத்ன் வையப் பின்
பற் ற ந் த . இதன் காரணமாக அவன் ேதவ ைடய த
யான ஷ் என் றலாம் . இன் , நீ ஒ ஊயக்காரன் இல்
ைலெயன் றா ம் , ேதவ ைடய ஒ ஷ் யின் கடைமைய
உன்னால் ெசய் ய ம் மற் ம் ேதவைடய அைனத்  ட்
டங் கக்ம் நீ ழ் ப்பய ற்பட ேவண்ம் . ேதவன் ெசால் வைத
உன்னால் கைடப் பிக் க ய ேவண்ம் மற்  ம் எல் லா வித
மான ன்பங் கைளம் த்கரிப் கைளம் அபவிக்க ய
ேவண்ம் . நீ பலவீனமாக இந்தா ம் , உன் இதயத்ல் உன்
னால் இன்ம் ேதவைன ேநக் க ய ேவண் ம் . தங் கள்
ெசாந் த வ க் ப் ெபாப் ேபற் றவர்கள் ேதவ ைடய ஒ
ஷ்யின் கடைமையச் ெசய் யத் தயாராக இக்றார்கள் மற்
ம் அத்தைகய மனிதர்களின் பின்ெதாடதல் பற்ய கண்ேணாட்
டம் சரியானதாம் . ேதவக்த் ேதைவப் பன் ற மனிதர்கள்
இவர்கள் தான் . நீ அகக் ரிைய ெசய் றாய் , மற் றவர்கள் உன்
ேபாதைனகைளப் ெபற் ற ார்க ள் , ஆனால் நீ ேயா மாறவில் ைல,
எந்த சாட் ம் பகரவில் ைல அல் ல உண்ைமயான அபவம்
இல் ைல, அதாவ  உன் விதத்  ன் வில் , நீ ெசய் தவற்  ல்
எம் சாட்  பகரவில் ைல என் றால் , நீ மாவிட் டாயா? நீ சத்
யத்ைதப் பின்பற்ம் ஒவனா? அந்த ேநரத்ல் , பரித்த ஆவி
யானவர் உன்ைனப் பயன் பத்னார். ஆனால் அவர் உன் ைனப்
பயன்பத்யேபா, உன் ைடய ஒ பைய அவர் ரிைய
ெசய் யப் பயன்பத்னார். உன்னால் பயன் பத்த யாத ப
ைய அவர் பயன்பத்தவில் ைல. பயன் பத்த ப் பம் ேபா நீ
மாற ற் பட் டால் , நீ பப் பயாகப் பரிரணமைடவாய் . ஆயி
ம் , நீ இயில் ஆதாயம் ெசய் யப் பவாயா இல் ைலயா என்
பதற் பரித்த ஆவியானவர் எந்தப் ெபாப் ைபம் ஏற்கவில் ைல.
இ உன் நாட் டத்ன் ைறையப் ெபாத்த . உன் தனிப் பட் ட
மனநிைலயில் எந்த மாற் றங் கம் இல் ைல என் றால் , அதற் க்
காரணம் , நாட் டம் த் த உன் பார்ைவ தவறான என் பேத.
உனக் எந்த ெவமம் வழங் கப் படாவிட் டால் , அ உன் ெசாந்
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தப் பிரச்சைனயாம் . ஏெனன் றால் நீ சத்யத்ைதக் கைடபிக்
கவில் ைல. ேதவ ைடய விப் பத்ைத உன் னால் நிைறேவற் ற
யவில் ைல. எனேவ, உன் தனிப் பட் ட அபவங் கைள விட
ேவ எம் க்யத் வம் வாய் ந்ததல் ல. உன் தனிப் பட் ட பிர
ேவசத்ைத விட ேவ எம் க்யமானதாக இல் ைல! லர்,
“நான் உமக் க ாக இவ் வள ரிையகைளச் ெசய் க்  ேறன்,
நான் எந்தெவா கழ் ெபற்ற சாதைனகைளம் ெசய் யவில் ைல
என் றா ம் , நான் இன் ம் என யற்களில் ைனப் டன்
இக்ேறன். வவிட் சக் கனிையப் க்க என் ைனப் பரேலா
கத்ற்  உம் மால் அமக்க யவில் ைலயா?” என் ெசால்
வார்கள் . நான் எத்தைகய ஜனங் கைள விம் ேறன் என் பைத
நீ அந் க்ெகாள் ள ேவண்ம் . அத்தமானவர்கள் ராஜ் யத்ற்ள்
பிரேவக்க அமக்க ப் பவல் ைல. அத்த மானவர்கள் பரி
த்தமான ைய அத்தப் பத்த அமக்கப் பவல் ைல. நீ
பல ரிையகைளச் ெசய் ந்தா ம் , பல ஆண்களாக ரிைய
ெசய் ந்தா ம் , இயில் நீ இன்ம் வந்தத்தக்கதாக அத்
தமாய் இந்தால் , நீ என் ராஜ் யத்ல் பிரேவக்க விம் வைதப்
பரேலாக பிரமாணத்தால் ஏற்க்ெகாள் ள யா! உலகம் உ
வான தல் இன் வைர, என்னிடம் நயங் காட்  பவர்கைள
என் ைடய ராஜ் யத்ற் ள் பிரேவக்க நான் ஒேபாம் எளி
தாக அ ªகைல வழங் யல் ைல. இ பரேலாக வியாம் ,
ஒவரா ம் அைத ¡ற யா! நீ வைன நாட ேவண்ம் .
இன் , பரிரணமாக்கப் பபவர்கம் ேபைவப் ேபான் றவர்
கேள: அவர்கள் தங் கள் மனநிைலயில் மாற்றங் கைளத் ேதபவர்
கள் , ேதவக் சாட்  அளிக்கம் , ேதவைடய ஷ்யாக
தங் கள் கடைமையச் ெசய் ய ம் தயாராக இக் றார்கள் . இ
ேபான்றவர்கள் மட் ேம பரிரணமாக்க ப் பவார்கள் . நீ ெவ
மகைள மட்  ேம பார்த்  , உன் ெசாந் த வித மனநிைலைய
மாற் ற ற் ப டவில் ைல என் றால் , உன் யற்  கள் அைனத்  ம்
வீணாவிம் —இ மாற்ற யாத சத்யமாம் !
வித உைழப் ைபப் பின்பற்றாதவர்கள் அைனவம் வீணாக
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இறார்கள் என் பைத ேப மற்ம் பன் சாராம் சங் களின்
ேவபாட் ந்  நீ ரிந் க்ெகாள் ள ேவண்ம் ! நீ ேதவைன
விவாக்றாய் , ேதவைனப் பின்பற் றாய் மற் ம் உன் இ
தயத்ல் நீ ேதவைன ேநக்றாய். உன் ர்ேகடான மனநிைலைய
நீ ஒக் ைவக்க ேவண்ம் . ேதவைடய விப் பத்ைத நிைற
ேவற் ற நீ யல ேவண்ம் மற் ம் ேதவைடய ஒ ஷ்
யின் கடைமைய நீ ெசய் ய ேவண்ம் . நீ ேதவைன விவாக்
றாய் , பின்பற்றாய் என் பதால் , நீ எல் லாவற்ைறம் அவக்
வழங் க ேவண் ம் , தனிப் பட் ட விப் பங் கள் அல் ல ேகாரிக்
ைககைள ைவக் க க்  டா மற்  ம் ேதவ ைடய விப் பத்ைத
நிைறேவற் ற ேவண் ம் . நீ ஷ் க் க ப் பட் டதால் , உன் ைனச்
ஷ்த்த கர்த்தக்க் ழ் ப் பய ேவண்ம் . ஏெனன் றால் , நீ
இயல் பாகேவ உன் ¡ ஆக்கம் இல் லாமல் இக்றாய் . உன்
ெசாந்த விையக் கட் ப் பத் ம் றன் உன் னிடம் இல் ைல. நீ
ேதவைன விவாக்ற ஒ மனிதன் என் பதால் , நீ பரித்தத்ைத
ம் மாற் ற த்ைதம் நாட ேவண் ம் . நீ ேதவ ைடய ஷ் 
என்பதால் , நீ உன் கடைமையக் கைடபிக் க ேவண்ம் . உனக்
த் தயான இடத்ல் இக்க ேவண்ம் . உன் கடைமைய நீ
¡றக்டா. இ உன்ைனக் கட் ப் பத்வதற்காகேவா அல் ல
உபேதசத்ன் ¤லம் உன்ைன அடக்வதற்காகேவா அல் ல. மாறாக
இ உன் கடைமைய நீ ெசய்  ம் பாைதயாம் மற்  ம் அைத
நீ ையச் ெசய் ற அைனவரா ம் அைடய ம் —அைடய
ேவண்ம் . ேப மற் ம் பன் சாராம் சங் கைள ஒப் பிட் ப்
பார்த்த ால் , நீ எவ் வா நாட ேவண்ம் என் பைத நீ அவாய் .
ேப ம் ப ம் நடந் த பாைதகளில் ஒன் , பரிரணமாக்
கப் பவதற்கான பாைத, மற்ெறான் நீ க்கமைடவதற்கான பாைத
ஆம் . ேபம் ப ம் இரண் ெவவ் ேவ பாைதகைளப்
பிரநித் வப் பத் ன் றனர். ஒவ் ெவாவம் பரித்த ஆவி
யானவைடய ரிையையப் ெபற்ந்தா ம் , ஒவ் ெவாவம்
பரித்த ஆவியானவைடய அெவாளிையம் பிரகாசத்ைதம்
ெபற் ந்தா ம் , ஒவ் ெவாவம் கர்த்தராய இேயவினால்
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தங் கக் ஒப் க்ெகாக் க ப் பட் ப் பைத ஏற்  க்ெகாண் டா
ம் , ஒவ் ெவாவரி ம் ைடக்  ம் கனி ஒன் றல் ல: ஒவன்
உண்ைமயிேலேய கனி ெகாத்தான், மற்ெறாவன் கனி ெகாக்
கவில் ைல. அவர்கள் ெசய் த ரிைய, அவர்களால் ெவளிப் றமாக
ெவளிப் பத்தப் பட் டைவ மற் ம் அவர்களின் இ கள்
ஆயவற்ன் சாராம் சங் களிந் , நீ எந்தப் பாைதயில் ெசல் ல
ேவண்ம் , எந்தப் பாைதயில் நடக்க ேவண்ம் என் பைத நீ ரிந்
ெகாள் ள ேவண்ம் . அவர்கள் ெதளிவாக இரண் ெவவ் ேவ 
பாைதகளில் நடந்தார்கள் . ப ம் ேபம் , ஒவ் ெவா பாைத
யின் கச் றந் த வர்க ளாக இந் த னர். ஆகேவ ெதாடக் க த்  
ந்ேத இந்த இரண் பாைதகக்ம் அவர்கள் ன்மாரியாக
இந் த ார்க ள் . பன் அ பவங் களின் க்  ய கத்  க் க ள்
எைவ, அவன் ஏன் ெஜயம் ெபறவில் ைல? ேபவின் அபவங்
களின் க்யக் கத்  க்கள் எைவ, அவன் எவ் வா பரிரண
மாக்கப் பதைல அபவித்தான் ? அவர்கள் ஒவ் ெவாவம் அக்
கைற காட் யைத ஒப் பிட்  ப் பார்த் த ால் , ேதவன் எந் த வைக
யான மனிதைர விம் றார், ேதவைடய விப் பம் என் ன,
ேதவ ைடய மனநிைல என் ன, எந் த வைகயான மனிதர் இ
யில் பரிரணமாக் க ப் பவான் மற்  ம் எந் த வைகயான நபர்
பரிரணமாக்கப் படமாட் டான் , பரிரணமாக்கப் பபவர்களின்
மனநிைல என்ன என் பைதம் , பரிரணமாக்கப் படாதவர்களின்
மனநிைல என்ன என் பைதம் நீ அந்  ெகாள் வாய் . இந் த
சாராம் சத்ன் பிரச்ச ைனகைள ேப மற் ம் பன் அப
வங் களில் பார்க்கலாம் . ேதவன் எல் லாவற் ைறம் ஷ்த்தார்,
ஆகேவ எல் லா ஷ் ப் கைளம் அவைடய ஆக்க த்ன்
ழ் வந்  தம் ைடய ஆக்க த்ற்  க் ழ் ப் பயச் ெசய் றார்.
எல் லாவற்ைறம் அவைடய ைககளில் இக்ம் ப அவர் எல்
லாவற்க்ம் கட் டைளயிவார். விலங் கள் , தாவரங் கள் , மனி
தலம் , மைலகள் மற் ம் ஆ கள் மற் ம் ஏரிகள் உட் பட ேதவ
ைடய ஷ்ப்  அைனத் ம் அவைடய ஆக்கத்ன் ழ்
வர ேவண்ம் . வானத் ம் யி ம் உள் ள அைனத் ம் அவ
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ைடய ஆக்கத்ன் ழ் வர ேவண்ம் . அவற்க் ேவ வ
யில் ைல. அைனத்  ம் அவைடய ட் டங் கக் அபணிய
ேவண்ம் . இ ேதவனால் ஆைணயிடப் பட் ட . இ ேதவ
ைடய அகாரம் . ேதவன் எல் லாவற்ற் ம் கட் டைளயிறார்,
எல் லாவற்  ற்  ம் கட் டைளயிட்  வரிைசப் பத்  றார். ஒவ்
ெவான்ம் வைகயின் ப வைகப் பத் த ப் பட்  , ேதவ ைடய
த்தப் ப அவற்க்ரிய ெசாந்த நிைலைய ஒக்றார். அ எவ்
வள ெபரியதாக இந்தா ம் , எந்தெவா விஷயம் ேதவைன
ஞ் ச யா. எல் லாேம ேதவனால் ஷ்க்கப் பட் ட மனித
லத்ற்  ஊயம் ெசய் ன்றன. ேதவக்க் ழ் ப் பயாமல்
இக் கேவா ேதவனிடம் எந் தெவா ேகாரிக்ைகையம் ைவக்
கேவா எந்த ஒ ஷ்ம் ணிவல் ைல. ஆகேவ, மனிதன் ,
ேதவைடய ஒ ஷ்யாக, தன் கடைமையச் ெசய் ய ேவண்
ம் . மனிதன் எல் லாவற் ற் ம் அபயாக அல் ல பராமரிப்
பாளனாக இந்தா ம் , எல் லாவற்  ம் எவ் வள உயர்ந்ததாக
மனிதைடய அந்தஸ் இந்தா ம் , அவன் ேதவைடய ஆக்
கத்ன் ழ் ஒ ய மனிதனாகேவ இக்றான் . அவன் ஒ
ய மனிதன் மற்  ம் ேதவ ைடய ஒ ஷ்  என் பைதத்
தவிர ேவ  ஒன்ம் இல் ைல. அவன் ஒேபாம் ேதவ க்
ேமேல இக்க மாட் டான். ேதவைடய ஒ ஷ்யாக, மனி
தன் ேதவைடய ஒ ஷ்யின் கடைமையச் ெசய் ய ற்பட
ேவண் ம் . மற் ற ேதர் கைளச் ெசய் ய ாமல் ேதவைன ேநக் க
ற் பட ேவண்ம் , ஏெனன் றால் ேதவன் மனிதனின் அன் பிற் 
தயானவர். ேதவைன ேநக் க ற் ப பவர்கள் எந் தெவா
தனிப் பட் ட நன்ைமகைளம் ேதடக்  டா அல் ல அவர்க ள்
தனிப் பட் ட ைறயில் ஏங் றைதத் ேதடக்டா. இ கம்
சரியான வைறயாம் . நீ ேதவ  சத்  யம் என் றால் , நீ
நைடைறயில் ைவத்ப் ப  சத்யம் என் றால் , நீ அைடவ
உன் மனநிைலயின் மாற் ற மாக இந் த ால் , நீ ெசல் ம் பாைத
சரியானதாம் . நீ ேதவ மாம் சத்ன் ஆர்வாதங் கள் என் றால் ,
நீ கைடபிப் ப  உன் ெசாந்த கத் க்களின் சத்யம் என் றால்
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மற்  ம் உன் மனநிைலயில் எந் த மாற் ற ம் இல் ைல என்றால் ,
நீ மாம் சத்  ல் ேதவக் க் ழ் ப் பயவில் ைல என் பதாம் . நீ
இன்ம் ெதளிவற்ற நிைலயில் விப் பதால் , நீ ேதவ நிச்சய
மாக உன்ைன நரகத்ற்  அைழத் ச் ெசல் ம் . ஏெனன் றால் , நீ
நடந்  ெசல் ம் பாைத ேதால் வியின் பாைதயாம் . நீ பரிர
ணமாக் க ப் பவாயா அல் ல அகற் ற ப் பவாயா என்ப உன்
ெசாந்த நாட் டத்ைதப் ெபாத்ததாம் . அதாவ, ெஜயமானா ம்
ேதால் வியானா ம் அ மனிதன் நடந்  ெசல் ம் பாைதையப்
ெபாத்ததாம் .

ேதவைடய ரிையம்
மஷனின் ரிையம்
மஷனின் ரிையயான பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய
யில் எவ் வளவாக இக்ற, மஷனின் அபவம் எவ் வளவாக
இக்  ற? இந் த க் ேகள் விகைள ஜனங் கள் இன்ம் ரிந் 
ெகாள் ளவில் ைல என்  றலாம் , அதற்கான காரணம் அவர்கள்
பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயின் ெகாள் ைககைளப் ரிந்
ெகாள் ளவில் ைல என் ப  தான். “மஷனின் ரிைய” என் 
நான் ம் ேபா, நான் நிச்ச யமாகப் பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையையக் ெகாண்டவர்களின் அல் ல பரித்த ஆவியானவ
ரால் பயன்பத்தப் பபவர்களின் ரிையையக் ப் பிேறன் .
நான் மஷனின் விப் பத் ந்  ேதான்ம் ரிையையக்
ப் பிடவில் ைல, ஆனால் பரித்த ஆவியானவைடய ரிைய
யின் எல் ைலக்ள் வம் அப் ேபாஸ் தலர்கள் , ஊயக் க ாரர்கள்
அல் ல சாதாரண சேகாதர சேகாதரிகளின் ரிையையக் ப்
பிேறன். இங் ேக, “மஷனின் ரிைய” என் ப மாம் சமாய
ேதவனின் ரிையையக் ப் பிடவில் ைல, ஆனால் பரித்த ஆவி
யானவர் ஜனங் கள் ¡ ெசய்  ம் ரிையயின் ேநாக் க ம் மற்  ம்
ெகாள் ைககைளக் ப் பிற. இந்தக் ெகாள் ைககள் பரித்த
ஆவியானவைடய ரிையயின் ெகாள் ைககள் மற்ம் ேநாக்கம்
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தான் என்றா ம் , அைவம் மாம் சமாய ேதவனின் ெகாள் ைக
கம் ேநாக்கம் ஒன் றல் ல. மஷனின் ரிையயான மஷ
னின் சாராம் சம் மற்ம் ெகாள் ைககைளக் ெகாண்ள் ள, ேம ம்
ேதவனின் ரிையயான ேதவனின் சாராம் சம் மற்  ம் ெகாள்
ைககைளக் ெகாண்ள் ள.
பரித்த ஆவியானவரின் பிரவாகத்ல் இக்ம் ரிையயா
ன, அ ேதவனின் ெசாந்தக் ரிைய அல் ல பயன் பத்தப் ப
ம் ஜனங் களின் ரிைய என எவாக இந் த ா ம் , அ பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிையதான். ேதவனின் சாராம் சமாக இப்
பவர் ஆவியானர்தான் , இவைர பரித்த ஆவியானவர் அல் ல ஏ
மடங்  ¥விரப் பத்தப் பட் ட ஆவியானவர் என்  அைழக்கலாம் .
ெமாத்த த்ல் , ேதவைடய ஆவியானவர் ெவவ் ேவ காலங் க
ளில் ெவவ் ேவ நாமங் களில் அைழக்கப் பட் ந்தா ம் , அவர்
கள் அைனவம் ேதவைடய ஆவியானவர்தான் . அவர்களின்
சாராம் சம் இன்ம் ஒன் தான் . ஆைகயால் , ேதவனின் ரிைய
யான பரித் த ஆவியானவரின் ரிையதான், அேத சமயம்
மாம் சமாய ேதவனின் ரிையயான பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையைய விடக் ைறவானதல் ல. பயன் பத்தப் பபவர்களின்
ரிையம் பரித் த ஆவியானவரின் ரிையதான். ஆயிம் ,
ேதவனின் ரிையயான பரித்த ஆவியானவரின் ைமயான
ெவளிப் பாடாக இக் ற, இ ற்  ம் உண்ைம, அேதசம
யம் பயன்பத்த ப் பம் ஜனங் களின் ரிையயான மஷன்
ெதாடர்பான பல விஷயங் கடன் கலக்கப் பற, ேம ம் அ
பரித்த ஆவியானவரின் ேநர ெவளிப் பாடாக இப் பல் ைல,
அவைடய ைமயான ெவளிப் பாடாகம் இப் பல் ைல.
பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய மாபட் டதாகம் எந்த நிபந்த
ைனகக் ம் உட் படாததாகம் இக் ற. பரித் த ஆவியா
னவரின் ரிைய ெவவ் ேவ ஜனங் களில் ேவபற; இ
ெவவ் ேவ சாராம் சங் கைள ெவளிப் பத்  ற, ேம ம் இ
காலம் மற் ம் ேதசத்ற்  ஏற் ப ேவபற. நிச்சயமாக, பரி
த்த ஆவியானவர் பல வகளில் மற்ம் பல ெகாள் ைககளின் ப
975

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ரிைய ெசய்றார் என் றா ம் , ரிைய எவ் வா ெசய்யப் பற
அல் ல எந்த வைகயான ஜனங் கள் ¡ ெசய் யப் பற என்
பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , அதன் சாராம் சம் எப் ேபாம் ேவ
பட் டதாக இக்ற; ெவவ் ேவ ஜனங் கள் ¡ ெசய் யப் பம்
அைனத்  ரிையகம் அவற்ன் ெகாள் ைககைளக் ெகாண்
க்ன்றன, ேம ம் அைவ அைனத்ம் அவற்ைடய ெபாட்
களின் சாராம் சத்ைதக் க்ன் றன. ஏெனன் றால் , பரித்த ஆவி
யானவைடய ரிையயான ப் பிட் ட எல் ைல ெகாண் ட
தாகம் மற் ம் அளவிடப் பட் டதாகம் இக்ற. மாம் சமாக
அவதரித்த மாம் சத்ல் ெசய் ய ப் பம் ரிையயான ஜனங் கள்
¡ ேமற் ெகாள் ளப் பம் ரிையையப் ேபான் றதல் ல, ேம ம்
அ ேமற்ெகாள் ளப் பம் நபரின் றக்ேகற்ப ரிையம் மா
பற. மாம் சமாக அவதரித்த மாம் சத்ல் ெசய் ய ப் ப ம் ரி
ையகள் ஜனங் கள் ¡ ெசய் யப் பவல் ைல, ேம ம் இ ஜனங்
கள் ¡ ெசய் ய ப் பட் ட அேத ரிையம் இல் ைல. க் க மாக
ெசால் வதானால் , ரிையயான எவ் வா ெசய் ய ப் பட் டா ம் ,
ெவவ் ேவ ெபாள் களில் நிகழ் த்த ப் பம் ரிையயான ஒ
ேபாம் ஒேர மாரியாக இப் பல் ைல, ேம ம் அவர் ரிைய
ெசய் ம் ெகாள் ைககளான அவர் ரிைய ெசய் ம் ெவவ் ேவ
ஜனங் களின் நிைலகள் மற்  ம் பாவங் கக் ஏற் ப ேவப
ன் றன. பரித் த ஆவியானவர் ெவவ் ேவ  ஜனங் களின் உள்
ளார்நத
் சாராம் சத்ன் அப் பைடயில் ரிைய ெசய்றார், ேம ம்
அவர் அந்த சாராம் சத்ைத ¡ம் வைகயிலான ேகாரிக்ைககைள
அவர்களிடம் ைவப் பல் ைல, அவர்கைடய உள் ளார்நத
் றைன
¡ம் வைகயி ம் அவர் ரிைய ெசய் வல் ைல. எனேவ, ம
ஷன் ¡தான பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயான அந்த ரி
ையயிைடய ேநாக்கத்ன் சாராம் சத்ைத காண ஜனங் கைள அ
மக் ற. மஷனின் உள் ளார்ந் த சாராம் சம் மாவல் ைல;
அவன உள் ளார்ந் த றைம ைறவாக இக்  ற. பரித் த
ஆவியானவர் ஜனங் கைடய றைமயின் வரம் கக் ஏற் ப
அவர் அவர்க ைள பயன் பத்  றார் அல் ல அவர்க ள் ¡
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ரிைய ெசய் றார், அதன்¤லம் அவர்கள் பயனைடறார்கள் .
பயன் பத்தப் பம் ஜனங் கள் ¡ பரித்த ஆவியானவர் ரிைய
ெசய் ம் ேபா, அந்த ஜனங் களின் ெசயல் றன் கம் உள் ளார்நத
்
றைமம் தத்  நித்தப் படாமல் கட் டவிழ் த்  விடப் பன்
றன. அவர்களின் உள் ளார்ந்த றைமயான ரிையயின் ேசைவ
யில் பயன் பத் த ப் பற. அந் த க் ரிையயில் கைள
அைடவதற் க ாக, அவைடய ரிையயில் பயன் பத் த க்  ய
மஷரின் பகைள அவர் பயன் பத்றார் என்  றலாம் .
இதற்  ேநர்மாறாக, மாம் சமாக அவதரித்த மாம் சத்ல் ெசய் யப்
பம் ரிையயான ஆவியானவரின் ரிையைய ேநரயாக
ெவளிப் பத்  ற, ேம ம் அ  மஷ மனம் மற்  ம் எண்
ணங் களால் கலப் படமைடயாமல் இக்ற; மஷனின் ெவ
மகளால் , அல் ல மஷனின் அபவத்தால் , அல் ல மஷ
னின் உள் ளார்ந்த நிைலயால் ட அைத அைடய யா. பரி
த்த ஆவியானவரின் எண்ணற் ற ரிையகள் அைனத் ம் ம
ஷக் நன்ைம ெசய் வதற் ம் அவைன ேமம் பத் வதற் ேம
ெசய் யப் பன்றன. இப் பிம் , லர் பரிரணமாக்கப் பம்
அேத ேவைளயில் , மற்றவர்கள் பரிரணத்ற்கான நிைலகைளக்
ெகாண்ப் பல் ைல, அதாவ அவர்களால் பரிரணமாக்கப்
படம் யா, அவர்கைள இரட் க்கம் யா. அதாவ
பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய அவர்கள் ெபற்ந்தா ம் ,
அவர்கள் இயில் அகற்றப் பவார்கள் . பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையயான ஜனங் கைள ேமம் பத் வதாக இந்தா ம் , பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிையையப் ெபற் ற அைனவேம 
ைமயாக பரிரணமாக்கப் பவார்கள் என் நீ ங் கள் ெசால் ல 
யா, ஏெனன்றால் பலர் தங் கள் நாட் டத்ல் பின் பற்ம் பாைத
யான பரிரணமாக்கப் பவதற்கான பாைதயாக இப் பல் ைல.
அவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ஒதைலப் பட் சக் ரிையைய
மட் ேம ெகாண்க்றார்கள் , உள் ளார்ந்த மஷ ஒத் ைழப்
ைபேயா அல் ல சரியான மஷ நாட் டத்ைதேயா அவர்க ள்
ெகாண்ப் பல் ைல. இவ் வா, இந்த ஜனங் கள் ¡ பரித்த
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ஆவியானவரின் ரிையயான பரிரணமாக்கப் பபவர்கக்
ேசைவ ெசய் ய த் த ான் வற. பரித் த ஆவியானவரின் ரி
ையைய ஜனங் களால் ேநரயாகப் பார்க்க யா, ேம ம் அைத
ேநரயாக ஜனங் களால் ெதாடம் யா. ரிையயின் வரத்
ைதக் ெகாண்டவர்களால் மட் ேம அைத ெவளிப் பத்த ம் ,
அதாவ ஜனங் கள் ெசய் ம் ெவளிப் பாகளின் ¤லம் தான் பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிையயான பின் பற்பவர்கக் வழங்
கப் பற.
பரித் த ஆவியானவரின் ரிையயான பல வைகயான
ஜனங் கள் மற் ம் பல வைகயான நிைலைமகளின் ¤லம் நிைற
ேவற்றப் பட்  நிைற ெசய் யப் பற. மாம் சமாய ேதவனின்
ரிையயால் ஒ  கத்ன் ரிையையப் பிரநித் வப்
பத், ஒ  கத்ல் ஜனங் கள் பிரேவப் பைதம் பிரநி
த் வப் பத்த ம் என் றா ம் , ஜனங் களின் பிரேவசம் பற்
ய விவரங் கள் ெதாடர்பான ரிையகள் பரித்த ஆவியானவ
ரால் பயன் பத் த ப் பம் மஷரால் தான் ெசய் ய ப் பட ேவண்
ம் , மாம் சமாய ேதவனால் பயன் பத் த ப் பம் மஷரால்
அல் ல. எனேவ, ேதவனின் ரிைய, அல் ல ேதவனின் ெசாந் த
ஊயமான மாம் சமாய ேதவனின் ரிைய ஆம் , இதைன
அவக்  ப் பலாக மஷனால் ெசய் ய யா. பரித் த
ஆவியானவரின் ரிையயான பல் ேவ வைகயான ஜனங் கள்
¤லம் க்கப் பற; எந்தெவா தனி நபரா ம் அைத 
ைமயாகச் ெசய்  க்க யா, ேம ம் எந்த ஒ நபரா ம்
அைத ைமயாக ெவளிப் பத் த ம் யா. ச்ச ைப
கைள வநடத்  பவர்க ளா ம் பரித் த ஆவியானவரின் ரி
ையைய ைமயாகப் பிரநித்வப் பத்த யா; அவர்க
ளால் ல ன்ெனத் ெசல் ம் ரிையகைள மட் ேம ெசய் ய
ம் . பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய ¤ன்  பகளாகப்
பிரிக் கலாம் : ேதவனின் ெசாந் த க் ரிைய, பயன்பத் த ப் பம்
ஜனங் களின் ரிைய, பரித் த ஆவியானவரின் பிரவாகத்  ல்
உள் ள அைனவக்மான ரிைய ஆயைவ தான் அைவ. 
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கத்ைதம் வநடத் வேத ேதவனின் ெசாந்தக் ரிைய ஆம் ;
பயன்பத்தப் பபவர்களின் ரிையயான, ேதவைனப் பின் பற்
பவர்கைள வநடத்த, ேதவன் தன ெசாந்த ரிையையச் ெசய்
தபின் கட் டைளகள் அப் பப் பவதன் ¤லேமா அல் ல ெப
வதன் ¤லேமா ெசய் யப் பற, இவர்கள் தான் ரிையக் ஒத்
ைழப் பவர்களாக இக்றார்கள் ; பிரவாகத்ல் இப் பவர்கள்
¡ பரித்த ஆவியானவர் ெசய் ம் ரிையயான அவைடய
எல் லாக் ரிையகைளம் பராமரிப் பதற்காகச் ெசய் யப் பற,
அதாவ பரிரணப் பத்தக்யவர்கைள பரிரணப் பத் ம்
அேத ேவைளயில் அவைடய  நிர்வாகத்ைதம் அவைடய
சாட் யத்ைதம் பராமரிப் பதற்காக ெசய் யப் பற. ெமாத்தத்
ல் , இந்த ¤ன் பகம் பரித்த ஆவியானவரின் ைம
யான ரிைய ஆம் , ஆனால் ேதவனின் ரிைய இல் லாமல் , நிர்
வாகக் ரிைய வமாக ேதக்கமைடந் ேபாம் . ேதவனின்
ரிையயான மஷலத்ன் அைனத் ரிையகைளம் உள்
ளடக்  யதாக இக் ற, ேம ம் இ  கத் ன் ரிைய
ையம் பிரநித் வப் பத் ற, அதாவ ேதவனின் ெசாந்
தக் ரிையயான பரித் த ஆவியானவைடய ரிையயின்
ஒவ் ெவா வல் லைமையம் ேபாக் ைகம் பிரநித்  வப் ப
த்  ற, அேதசமயம் அப் ேபாஸ் தலர்க ளின் ரிையயான
ேதவனின் ெசாந் த க் ரிையக்  பிற வற, அந் 
ெதாடர்ற. அ கத்ைத வநடத்வம் இல் ைல,  கத்
 ம் பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயின் ேபாக்கைளப்
பிரநித் வப் பத் வம் இல் ைல. மஷன் ெசய் ய ேவண்
ய ரிையைய மட் ேம அவர்கள் ெசய் றார்கள் , அதற்ம் நிர்
வாகக் ரிையக் ம் எந் த ெதாடர் ம் இப் பல் ைல. ேதவன்
அவராகேவ ெசய் ம் ரிையயான நிர்வாகக் ரிையக்ள் இக்
ம் ஒ ட் டமாம் . மஷனின் ரிையயான பயன் பத்தப்
பட் டவர்க ள் நிைறேவற் ற ேவண் ய கடைம மட் ேம ஆம் ,
அதற்  ம் நிர்வ ாக ரிையக் ம் ெதாடர்ப ில் ைல. அைவ இரண்
ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய என் ற ேபா ம் , ரிைய
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யின் அைடயாளங் கள் மற்ம் பிரநித் வங் கள் ஆயவற்ன்
ேவபாகள் காரணமாக, ேதவனின் ெசாந்தக் ரிையக்ம் ம
ஷனின் ரிையக்ம் இைடேய ெதளிவான மற்ம் க்யமான
ேவபாகள் இக்ன்றன. ேம ம் , பரித்த ஆவியானவர் ெசய்
ம் ரிையயின் அள ெவவ் ேவ அைடயாளங் கைளக் ெகாண்ட
ெபாள் களில் மாபற. இைவேய பரித்த ஆவியானவ
ைடய ரிையயின் ெகாள் ைககள் மற்ம் ேநாக்கம் ஆம் .
மஷனின் ரிையயான அவன அபவத்ைதம் ம
ஷத்தன்ைமையம் க்ற. மஷன் எைத வழங் றாேனா
அம் , அவன் ெசய் ம் ரிையம் அவைனப் பிரநித் வப்
பத்  ன் றன. மஷனின் ·ண்ண, மஷனின் பத் த
, மஷனின் தர்கக
் ம் மற்ம் அவன ெசப் பான கற்பைன
ஆய அைனத்ம் அவன ரிையயில் ேசர்கக
் ப் பட் ள் ளன. ம
ஷனின் அபவத்தால் ப் பாக அவன ரிையையக் க்க
ற, ேம ம் ஒ நபரின் அபவங் கள் அவன ரிைய
யின் களான் றன. மஷனின் ரிையயால் அவன அப
வத்ைத ெவளிப் பத்த ம் . லர் எர்மைறயாக அபவிக்
ம் ேபா, அவர்கள் ேபம் ெபம் பாலான ெமா எர்மைற
கைளக் ெகாண்க்ம் . ஒ ப் பிட் ட காலத்ற் அவர்
களின் அ பவம் ேநர்ம ைறயாக இந்  , அவர்க ள் ப் பாக
ேநர்ம ைறயான அம் சத்  ல் ஒ பாைதையக் ெகாண்ந் த ால் ,
அவர்களின் ேபச் கம் ஊக்கமளிப் பதாக இக்ற, ேம ம்
ஜனங் கள் அவர்களிடந்  ேநர்மைறயான காரியங் கைளப் ெபற
ம் ம் . ஒ ஊயக் க ாரன் ஒ ப் பிட் ட காலத்  ற் 
எர்ம ைறயாக மானால் , அவ ைடய ேபச் ம் எப் ேபாம்
எர்மைறயான கைளக் ெகாண்க்ம் . இந் த வைகயான
ேபச் மனச்ேசார்ைவ ஏற்பத்ற, மற்றவர்கள் அவன ேபச்
க்  ப் பிற தங் கைள அயாமேலேய மனச்ேசார்வ ைடந் 
ேபாவார்கள் . தைலவரின் நிைலையப் ெபாத்  பின் பற்பவர்
களின் நிைல மாற. ஓர் ஊயக்காரன் அவன அகத்ல்
எப் ப இந்தா ம் , அைதேயதான் அவன் ெவளிப் பத்றான் ,
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ேம ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய ெபம் பா ம் மஷ
னின் நிைலக் ஏற்ப மாற. அவர் ஜனங் களின் அபவத்ற்
ஏற்ப ரிைய ெசய்றார், அவர்கைளக் கட் டாயப் பத்வல் ைல,
ஆனால் அவர்களின் அபவத்ன் இயல் பான ேபாக்ற் ஏற்ப
ஜனங் களிடம் ேகாரிக்ைககைள ைவக்றார். மஷனின் ேபச்
ேதவனின் வார்தை
் தயிந்  ேவ பற என் பேத இதன்
அர்த்தம் . ஜனங் களின் ேபச்சான அவர்களின் தனிப் பட் ட ·ண்
ணகைளம் அபவத்ைதம் ெதரிவிக்ற, ேதவைடய
ரிையயின் அப் பைடயில் அவர்களின் ·ண்ணகைளம்
அபவத்ைதம் ெவளிப் பத்ற. ேதவன் ரிைய ெசய்தபின்
அல் ல ேபயபின், அவர்கள் எைத நைடைறப் பத்த ேவண்
ம் அல் ல எல் பிரேவக்க ேவண்ம் என் பைதக் கண்பி
ப் ப ம் , பின் னர் அைதப் பின் பற் பவர்கக் வழங் வம்
அவர்களின் ெபாப்  ஆம் . எனேவ, மஷனின் ரிைய அவ
ன பிரேவத்தைலம் நைடைறையம் பிரநித்வப் பத்
ற. நிச்சயமாக, இத்தைகய ரிைய மஷ பாடங் கள் மற்ம்
அபவம் அல் ல ல மஷ எண்ணங் கடன் கலக்கப் ப
ற. பரித்த ஆவியானவர் எப் பக் ரிைய ெசய் தா ம் , அதா
வ மஷன் ¡ேதா அல் ல மாம் சமாய ேதவன் ¡ேதா, ஊ
யக்காரர்கள் எப் ேபாேம அவர்கள் என்னவாக இக்றார்கேளா
அைத ெவளிப் பத்றார்கள் . பரித்த ஆவியானவர்தான் ரிைய
ெசய் றார் என்றா ம் , மஷன் இயல் பாகேவ என் னவாக இக்
றான் என் பைத அ  அப் பைடயாகக் ெகாண் க்  ற,
ஏெனன்றால் பரித்த ஆவியானவர் அத்தளன்  ரிைய ெசய்
வல் ைல. ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , ரிையயான
ஒன் ம் இல் லாத நிைலயிந்  வவல் ைல, ஆனால் எப்
ேபாம் உண்ைமயான ©ழ் நிைலகள் மற்ம் உண்ைமயான நிைல
ைமகக் ஏற் ப ெசய் யப் பற. இவ் வாறாக மட்  ேம ம
ஷனின் மனநிைலைய மாற் ற ம் மற் ம் அவன பைழய
கத் கைளம் பைழய எண்ணங் கைளம் மாற்ற ம் . ம
ஷன் ெவளிப் பத்  வ  என் னெவன் றால் , அவன் பார்ப் ப ,
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அபவிப் ப , கற் பைன ெசய் யக்ய ஆயைவதான் . அ
ேகாட் பாகள் அல் ல கத் களாக இந்தா ம் ட அ ம
ஷனின் ந்தைனயால் அைடயக்யதான் . மஷனின் ரி
ையயான அந்தக் ரிையயின் அளைவப் ெபாட் பத்தாமல் ,
மஷைடய அ பவத்  ன் அளைவம் , மஷன் எைதப்
பார்க்றாேனா அைதம் , அல் ல மஷனால் கற் பைன ெசய்
யேவா அல் ல எண்ணேவா யாதைதம் ¡றாததாக இக்
ற. ேதவன் தாம் என்னவாக இக்  றாேரா அைத மட் ேம
ெவளிப் பத்  றார், இ மஷனால் அைடய யாத—
அதாவ மஷனின் ந்தைனக் அப் பாற்பட் டதாக இக்ற.
எல் லா மஷைரம் வநடத்  ம் தம ரிையைய அவர்
ெவளிப் பத்றார், இ மஷ அபவத்ன் விவரங் கடன்
ெதாடர்பில் லாததாக இக்ற, ஆனால் அதற்ப் பலாக அவ
ைடய ெசாந்த நிர்வாகத்டன் ெதாடர்ைடயாதாம் . மஷன்
அவன அபவத்ைதத்தான் ெவளிப் பத்றான் , அேத சமயம்
ேதவன் தாம் இப் பைத ெவளிப் பத் றார், இ அவைடய
உள் ளார்ந் த மனநிைல, மஷனால் இைத அைடயயா.
மஷனின் அபவம் என் ப ேதவைடய ெவளிப் பாட் ன்
அப் பைடயில் ெபறப் பட் ட அவன ·ண்ண மற்ம் அ
ஆயைவ ஆம் . இத்தைகய ·ண்ணம் அம் மஷனின்
இப்  என்  அைழக்கப் பன் றன, அவற்ன் ெவளிப் பாட் ன்
அப் பைடயான மஷனின் உள் ளார்ந் த மனநிைல மற்  ம்
றைம ஆயைவயாக இக்  ன் றன—இதனால் தான் அைவ
மஷனின் இப்  என் ம் அைழக்கப் பன் றன. மஷனால்
அவன் அபவிப் பைதம் பார்ப்பைதம் ேபச ற. அவர்
கள் அ பவிக் க ாத, பார்த்  ராத, அல் ல அவர்க ளின் ந் த
ைனைய அைடய யாதவற் ைற யாரா ம் ேபச யா,
அைவ அவர்க க்  ள் இல் லாத விஷயங் களாம் . மஷன்
ெவளிப் பத்  வ  அவன அ பவத்  ந்  வந் த ல் ைல
என்றால் , அ அவன கற் பைன அல் ல ேகாட் பாடாகத்தான்
இக்ம் . க்கமாகக் வதானால் , அவன வார்தை
் தகளில்
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எந்த யதார்தத
் ம் இல் ைல. நீ ஒேபாம் சதாய விஷயங் க
டன் ெதாடர் ெகாள் ளாவிட் டால் , உன்னால் ச¤கத்  ன் க் க
லான உறகைளத் ெதளிவாகப் ேபச யா. உனக்க் ம்
பம் இல் ைலெயன் றால் , மற்றவர்கள் ம் பப் பிரச்ைனகைளப்
பற் ேபனால் , அவர்கள் ெசான்னவற்ல் ெபம் பாலானவற்ைற
உன்னால் ரிந்  ெகாள் ள யா. எனேவ, மஷன் ேபவ
ம் , அவன் ெசய்  ம் ரிையம் அவன உள் ளத்ைதப் பிரநி
த்  வப் பத்  ன் றன. ட் ைச மற்  ம் நியாயத்¥ ர்ப்ைபப் பற்
ய தன ரிதைல ஒவன் ேப, உனக் அல் எந்த அபவ
ம் இல் ைல என் றால் , நீ அவைடய அைவ மக்கத் ணி
வல் ைல, அல் ± சதவிதம் நம் பிக்ைகடம் இக்றாய் .
ஏெனன்றால் , அவர்களின் ேபச் நீ அபவிக்காத ஒன் றாகம் , நீ
அயாத ஒன் றாகம் இக்ற, உன் மனதால் அைத கற்பைன
ெசய்  பார்க்க யா. அவர்கள் அந்தந் , நீ ெசய் ய
ேவண்ய எர்காலத்ல் ட் ைசையம் நியாயத்¥ர்ப்ைபம்
அபவிப் பதற்கான பாைதயில் ெசல் வேத ஆம் . ஆனால் இந்தப்
பாைத ேகாட் பாட்  அவில் ஒன்றாக மட் ேம இக்க ம் ;
இந்தப் பாைதயால் உன ெசாந்தப் ரிதன் இடத்ைத நிரப் ப
யா, உன அபவத்ன் இடத்ைதம் நிரப் ப யா.
அவர்கள் ெசால் வ கம் சரியானதான் என்  நீ நிைனக்
றாய் , ஆனால் உன ெசாந்த அபவத்ல் , இ பல வகளில்
சாத்யமற்ற என் நீ கறாய் . நீ கா ெகாத் க் ேகட் ம்
ல விஷயங் கைள நீ ற்  ம் சாத்யமற் றதாக உணர்றாய் ;
அந்த ேநரத்ல் நீ அைதப் பற்ய கத் க்கைள மனல் ெகாள்
றாய் , நீ அைத ஏற் க்ெகாண்டா ம் , நீ அைதத் தயக்கத் டன்
மட் ேம ெசய் றாய் . ஆனால் உன ெசாந்த அபவத்ல் , நீ
கத்க்கைளப் ெபற்ற அவான உன நைடைறக்கான வ
ைறயாக மாற, ேம ம் நீ நைடைறப் ப த்  ம் ேபா,
நீ கா ெகாத்க் ேகட் ட வார்தை
் தகளின் உண்ைமயான மப் 
மற்  ம் அர்த் த த் ைத நீ ரிந் ெகாள் றாய் . நீ உன ெசாந் த
அ பவத்ைதப் ெபற் ற பிற, நீ அ பவித் த வற் ைறப் பற்  நீ
983

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ெகாண் க் க ேவண் ய அைவப் பற்  ேபசலாம் . ேம ம் ,
யாைடய அ உண்ைமயான மற் ம் நைடைறக்ரிய
என் பைதம் , யாைடய அ ேகாட் ப ாட் ைட அப் பைடயா
கக் ெகாண்ட மற்ம் பயனற்ற என்பைதம் உன்னால் ேவ
பத்  ப் பார்க் க ம் . எனேவ, நீ ம் அவான சத் 
யத்டன் ஒத்ப் ேபாறதா என் ப ெபம் பா ம் அல் உனக்
நைடைற அபவம் உள் ளதா என் பைதப் ெபாத்  இக்
ற. உன அ பவத்  ல் சத்  யம் இக் ம் இடத்  ல் , உன
அவான நைடைறயானதாகம் மற்  ம் மப் க் க தாக
ம் இக்ம் . உன அபவத்ன் ¤லம் , உன் னால் விேவகத்
ைதம் ·ண்ணைவம் ெபற ம் , உன அைவ ஆழப்
பத்த ம் , ேம ம் நீ உன்ைன எவ் வா நடத்த ேவண்ம்
என்ப பற்ய உன ஞானத்ைதம் ெபா அைவம் அக
ரிக்கம் ம் . சத்யத்ைதக் ெகாண்க்காத ஜனங் கள் ெவளிப்
பத் ம் அவான, அ எவ் வள உயர்ந்ததாக இந்தா ம் ,
அ  ேகாட் பாடாகத் த ான் இக்  ற. மாம் ச விஷயங் கைளப்
ெபாத் த வைர இந் த வைக நபர் கம் த்  சாத் த னமாக
இக்கலாம் , ஆனால் ஆவிக்ரிய விஷயங் களில் அத்தைகய தனித்
தன் ைம இப் பல் ைல. ஏெனன் றால் , அத் த ைகயவர்க க் 
ஆவிக் ரிய விவகாரங் கள் எ ம் அபவம் இப் பல் ைல.
இவர்கள் ஆவிக்ரிய விவகாரங் களில் ெதளி இல் லாதவர்கள் ,
ஆவிக்ரிய விஷயங் கைளப் ரிந்  ெகாள் ளாதவர்கள் . நீ எந்த
வைகயான அைவ ெவளிப் பத்னா ம் , அ உனதாக இக்
ம் வைர, அ உன தனிப் பட் ட அபவமாகம் உன உண்
ைமயான அவாகம் இக் ற. ேகாட் ப ாட் ைடப் பற்  மட்
ேம ேபம் ஜனங் கள் —சத்யேமா யதார்த்தேமா இல் லாதவர்
கள் —விவாப் ப  அவர்கைடயதாக இக்ற என் ம் அைழக்
கப் படலாம் , ஏெனன் றால் அவர்கள் தங் கள் ேகாட் பாட் ற் ஆழ் நத
்
ந்தைனயின் ¤லமாக மட்ேம வந்தைடந்க்றார்கள் , ேம ம்
அ அவர்களின் ஆழ் ந்த ந்தைனயின் விைளம் ஆம் . ஆயி
ம் ட அ ெவம் ேகாட் பா மட் ம் தான் , கற் பைனையத்
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தவிர ேவல் ைல! எல் லா வைகயான ஜனங் களின் அபவங் க
ம் அவர்கக்ள் இக்ம் விஷயங் கைளப் பிரநித் வப்
பத் ன்றன. எந்தெவா ஆவிக்ரிய அபவம் இல் லாத
எவம் சத்  யத்ைதப் பற்  ய அைவப் பற்  ேயா, பல் ேவ 
ஆவிக்ரிய விஷயங் கைளப் பற்ய சரியான அைவப் பற்ேயா
ேபச யா. மஷன் அகத்ல் எப் ப இக்றாேனா அைதத்
தான் ெவளிப் பத் றான் —இ நிச்சயம் . ஆவிக்ரிய விஷயங்
கைளப் பற் ய அைவம் , சத்யத்ைதப் பற் ய அைவம்
ெபற் க்க நீ விம் பினால் , உனக் உண்ைமயான அபவம்
இக்க ேவண்ம் . மஷ விதத்ல் ெபா அ பற் உன் னால்
ெதளிவாகப் ேபச யாவிட் டால் , எப் ப உன் னால் ஆவிக்ரிய
விஷயங் கைளப் பற் ேபச ம் ? ச்சைபகைள வநடத்,
ஜனங் கக் வைன வழங் றவர்களாகம் , ஜனங் கக்
அப் ேபாஸ்தலர்களாகம் இக்கக்யவர்கக் உண்ைமயான
அபவம் இக் க ேவண்ம் ; அவர்கக் ஆவிக் ரிய விஷ
யங் கைளப் பற்ய சரியான ரித ம் , சத்யத்ைதப் பற்ய சரி
யான அம் அ பவம் இக் க ேவண்ம் . அத் தைகயவர்
கள் மட் ேம ச்சைபகைள வநடத் ம் ஊயக்காரர்களாக
அல் ல அப் ேபாஸ்தலர்களாக இக்க தைடயவர்கள் . இல்
ைலெயனில் , அவர்கள் கத் தாழ் ந்தவர்களாக இந்  பின் பற்ற
மட்  ேம ம் , வநடத் த யா, ேம ம் ஜனங் கக்
வைன வழங் கக்  ய அப் ேபாஸ்தலர்களாகம் இக் க 
யா. ஏெனன் றால் , அப் ேபாஸ்தலர்களின் ெசயல் பா விைரவாக
ெசயல் பவேதா அல் ல ேபாராவேதா அல் ல; வக் ஊ
யம் ெசய்  ம் ரிையைய ெசய் வ தற்  ம் மற் ற வர்கைள அவர்க
ளின் மனநிைலைய மாற்  வதற்  வவக் ம் ரிையையச்
ெசய் வ ம் தான் அப் ேபாஸ்தலர்களின் ெசயல் பாடாக இக்ற.
இந்தச் ெசயல் பாட் ைடச் ெசய் பவர்கள் ஒ கனமான ெபாப் ைப
ஏற்க நியக்கப் பறார்கள் , இந்தப் ெபாப் பானா யாரா ம்
ேதாள் களில் மக்க யாததாக இக்ற. இந்த வைகயான
ரிையைய வைன அந் தவர்கள் , அதாவ  சத்  ய அ பவ
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ள் ளவர்க ளால் மட் ேம ேமற் ெகாள் ள ம் . ெவ மேன
ைகவிடக்ய, விைரந் ெசயல் படக்ய, அல் ல தங் கைளேய
ெசலவக்க விம் ம் எவரா ம் இைத ேமற்ெகாள் ள யா;
சத்  ய அ பவம் இல் லாதவர்கள் , ைளநக் க ப் படாதவர்கள்
அல் ல நியாயந்¥ர்க்கப் படாதவர்கள் ஆேயாரால் இந்த வைக
ரிையகைளச் ெசய் ய இயலா. எந் த அ பவம் இல் லாத
ஜனங் களால் , யதார்த் த ம் இல் லாத ஜனங் களால் யதார்த் த த்ைத
ெதளிவாகக் காண வல் ைல, ஏெனன் றால் அவர்கம் இந்த
வைகயானவர்களாக இல் லாமல் இக்றார்கள் . எனேவ, இந் த
வைகயான நபரால் தைலைமதாங் ம் ரிையகைளச் ெசய் ய
இயலா என்ப மட் மல் லாமல் , அவர்கள் நீ ண்ட காலம் சத்
யம் இல் லாமல் இந் த ால் , அவர்க ள் அகற் ற ப் பட ேவண் ய
ெபாளாக மாவார்கள் . நீ ெவளிப் பத் ம் ·ண்ணவான நீ
விதத்ல் அபவித்த கஷ் டங் கள் , நீ ட் க் க ப் பட் டதற் க ான
விஷயங் கள் மற்ம் நீ நியாயந்¥ர்கக
் ப் பட் டதற்கான க்கல் கக்
சான் றாக நிற்க ம் . ேசாதைனகக்கான விஷயங் கக்ம்
இதான் உண்ைமயாக இக் ற: நீ த்கரிக் க ப் பட் ட இடத்
ல் , நீ பலவீனமாக இக்றாய் —இைவெயல் லாம் உனக் அ
பவள் ள பகள் , இவற்ல் உனக் ஒ பாைதம் இக்ற.
உதாரணமாக, மணத்ல் யாராவ விரக்யைடந்தால் , அவர்
கள் ெபம் பா ம் , “ேதவக் நன் , ேதவக் ஸ்ேதாத்ரம் ,
நான் ேதவைடய இதயத்ன் ஆைசைய நிைறேவற் , அவ
க் என்  விதத்ைதம் வழங் க ேவண்ம் , ேம ம் என
மணத்ைத ேதவனின் ைககளில் ைவக்க ேவண்ம் . என 
விதத்ைதம் ேதவனிடம் பிைணயம் ைவக் க நான் தயாராக
இக்  ேறன்,” என்  ெசால் வார்கள் . மஷக்ள் இக் ம்
எல் லாவற் ைறம் அவன் ேபவதன் ¤லம் நி´பிக் க ம் .
ஒ நபரின் ேபச் ன் ேவகம் , அவர்க ள் சத் த மாகேவா அல் ல
அைமயாகேவா ேபனா ம் —இேபான் ற விஷயங் கள் அப
வத்ன் விஷயங் களாக இப் பல் ைல, ேம ம் அவற்ல் என் ன
இக்  ற என் பைதம் அைவ என் னவாக இக்  ற என் ப
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ைதம் அவர்களால் பிரநித் வப் பத்தம் யா. இந்த
விஷயங் களால் ஒ நபரின் ணம் நல் லதா அல் ல ெகட் டதா,
அல் ல அவர்களின் பாவம் நல் லதா அல் ல ெகட் டதா என் பைத
மட் ேம ெசால் ல ம் , ஆனால் உனக் அபவம் உள் ளதா
என் பைத உன்ைன அவற்  டன் ஒப் பிட்  ப் பார்க் க யா.
ேபம் ேபா தன்ைன ெவளிப் பத்க் ெகாள் ம் றன் , அல்
ல ேபச்த் றைம அல் ல ேவகம் என் ப நைடைறக்கான
ஒ விஷயமாக இக்ற, இதனால் உன அபவத்ைத மாற்ற
யா. உன தனிப் பட் ட அபவங் கைளப் பற்  நீ ேபம்
ேபா, நீ க்யமானைவ என்  கம் மற்ம் உனக்ள் இக்
ம் எல் லாவற்ைறம் நீ ேபறாய். என் ேபச் நான் இப் பைதப்
பிரநித்வப் பத்ற, ஆனால் நான் ெசால் வ மஷனின்
ைககக் எட் டாததாக இக்ற. நான் ெசால் வ மஷன்
அ பவிக்  ம் விஷயமாக இப் பல் ைல, அ  மஷனால்
பார்க் க க்  ய ஒன் றாகம் இப் பல் ைல; இ மஷனால்
ெதாடக்  ய ஒன் றாகம் இப் பல் ைல, ஆனால் அ தான்
நான் . நான் அ பவித் த ைத மட்  ேம ேபேறன் என்  லர்
ஒப் க்ெகாள் றார்க ள் , ஆனால் அ  ஆவியானவரின் ேநர
ெவளிப் பா என்பைத அவர்கள் அங் கரிப் பல் ைல. நிச்சயமாக,
நான் அ பவித் த விஷயங் கள் பற்  தான் நான் ெசால் ேறன் .
ஆறாயிரம் ஆண்களாக நிர்வாகக் ரிையகைளச் ெசய் த  நான்
தான். மஷலத்ன் ஷ்ப் பின் ஆ தல் இப் ேபா வைர
அைனத்ைதம் நான் அபவித்க்ேறன் ; என் னால் அைத எப்
ப விவாக்காமல் இக்க ம் ? மஷனின் பாவத்ைதப்
பற்  ேபேறாம் என் றால் , நான் அைதத் ெதளிவாகக் கண் 
க்ேறன்; நான் அைத நீ ண்ட காலத்ற் ன் ேப கவனித்ேதன் .
இவ் வாறாக இப் பின் இைதப் பற் என்னால் எப் பத் ெதளிவா
கப் ேபசாமல் இக்க ம் ? மஷனின் சாராம் சத்ைத நான்
ெதளிவாகக் கண்டதால் , மஷைனத் ட் ப் பதற் ம் அவைன
நியாயந் ¥ ர்ப் பதற்  ம் நான் தயானவனாக இக்  ேறன் ,
ஏெனன்றால் மஷர் அைனவம் என் னிடந்  வந்தவர்கள் ,
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ஆனால் சாத்தானால் ர்ெகட் ப் ேபாயிக்றார்கள் . நிச்சயமாக,
நான் ெசய் த ரிையைய மப் பிவதற் க ான தம் எனக்
உண் . இந் த க் ரிைய என் மாம் சத் த ால் ெசய் ய ப் படவில் ைல
என்றா ம் , இ ஆவியானவரின் ேநர ெவளிப் பாடாகேவ இக்
ற, என்னிடம் இப் ப  இதான் , நான் என் னவாக இக்
ேறேனா அம் இதான். எனேவ, அைத ெவளிப் பத்தம் ,
நான் ெசய் ய ேவண்ய ரிையையச் ெசய் யம் நான் தயான
வனாக இக்ேறன் . ஜனங் கள் அவர்கள் அபவித்தைத மட் ம்
தான் ெசால் றார்கள் . இைதத்தான் அவர்கள் கண்க்றார்கள் ,
அவர்கள மனங் கள் அைடயக்  ய  இதான் , அவர்களின்
லன்களால் கண்டய வம் இதான் . இைதத்தான் அவர்
கள் ேபச ம் . மாம் சமாய ேதவனால் ேபசப் பம் வார்தை
் த
களான ஆவியானவரின் ேநர ெவளிப் பாடாகம் ஆவியான
வரால் ெசய் யப் பட் ட ரிையைய ெவளிப் பத்வதாகம் இக்
ன்றன. இதைன மாம் சம் அபவித்த ம் இல் ைல, பார்த்த ம்
இல் ைல, ஆனா ம் அவர் இன் ம் தாம் இப் பைத ெவளிப் ப
த் றார், ஏெனன் றால் மாம் சத்ன் சாராம் சம் ஆவியானவராக
இக் றார், ேம ம் ஆவியானவரின் ரிையையத்த ான் அவர்
ெவளிப் பத்  றார். மாம் சத்த ால் அைடயயாத ேபா ம் ,
இந்தக் ரிையயான ஆவியானவரால் ஏற்கனேவ ெசய் யப் பட் ட
ரிையயாக இக்ற. மாம் சமான பிற, மாம் சத்ன் ெவளிப்
பாட் ன் ¤லம் , ேதவன் இக்றார் என் பைத அந் ெகாள் ள
அவர் ஜனங் கக் உதறார், ேம ம் ேதவனின் மனநிைல
ையம் அவர் ெசய் த ரிையையம் பார்க்க ஜனங் கைள அ
மக்றார். மஷனின் ரிையயான ஜனங் கக் அவர்கள்
எல் பிரேவக்க ேவண்ம் , எைதப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம்
என் பல் அகத் ெதளிைவத் தற; சத்  யத் ைதப் ரிந் 
ெகாள் வதற்ம் அபவிப் பதற்ம் ஜனங் கைள வநடத் வம்
இல் அடங் ம் . மஷைன நிைலநிற்கச் ெசய் வேத மஷனின்
ரிையயாக இக்ற; ேதவனின் ரிையயான மஷலத்
ற்கான ய பாைதகைளம் ய கங் கைளம் றந்  ைவப்
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ப, இறந் ேபாகக்யவர்களால் அயப் படாதவற்ைற ஜனங் க
க் ெவளிப் பத் வ, அவைடய மனநிைலைய ஜனங் கள்
அந்  ெகாள் ள அமப் ப  ஆய விஷயங் கைளச் ெசய் ற.
மஷலம் வைதம் வநடத்  வேத ேதவனின் ரிைய
யாம் .
பரித்த ஆவியானவரின் அைனத் க் ரிையகம் ஜனங் க
க்ப் பயனளிக்ம் வைகயில் ெசய் யப் பன் றன. இ ஜனங்
கைள ேமம் பத்  வ  பற்  யதாக இக்  ற; ஜனங் கக் 
பயனளிக்காத எந்தக் ரிையம் இப் பல் ைல. சத்யம் ஆழ
மானதா அல் ல ஆழமற்றதா என் ப க்யமல் ல, சத்யத்ைத
ஏற் க்ெகாள் பவர்களின் றைம எவாக இந்தா ம் , பரித்த
ஆவியானவர் என்ன ெசய் தா ம் , அ ஜனங் கக்ப் பயனளிப்
பதாகேவ இக்  ற. ஆனால் பரித் த ஆவியானவரின் ரி
ையைய ேநரயாகச் ெசய் ய யா; அைத அவடன் ஒத் 
ைழக் ம் ஜனங் கள் ¤லமாகத் த ான் ெவளிப் பத் த ேவண்ம் .
இவ் வாறாக மட் ேம பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயின்
கைளப் ெபற ம் . நிச்சயமாக, பரித்த ஆவியானவர்
ேநரயாகக் ரிைய ெசய் ம் ேபா, அ கலப் படம் ெசய் யப் ப
வல் ைல; ஆனால் பரித்த ஆவியானவர் மஷன் ¤லமாகக்
ரிைய ெசய்  ம் ேபா, அ கம் கைறபந்  பரித்த ஆவி
யானவரின் அசல் ரிையயாக இப் பல் ைல. இ இவ் வா
இப் பதால் , சத்யமான மாபட் ட அளகக் மாற.
பின்பற்பவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் உண்ைமயான ேநாக்
கத் ைதப் ெப வல் ைல, ஆனால் பரித் த ஆவியானவரின்
ரிைய, மஷனின் அபவம் மற் ம் அவின் கலைவைய
அவர்கள் ெபறார்கள் . பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய சரி
யான என்பைதேய பின் பற்பவர்கள் ெபவதன் ஒ பயாக
இக் ற, அேதசமயம் ஊயக் க ாரர்கள் ேவபட் டவர்களாக
இப் பதால் பின்பற்பவர்கள் ெபம் மஷனின் அபவம்
அம் ேவபன் றன. பரித்த ஆவியானவரின் ெதளி மற்
ம் வகாட் த டன் ய ஊயக்காரர்கள் இந்தத் ெதளி
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மற்ம் வகாட் தன் அப் பைடயில் அபவங் கைளப் ெப
வார்கள் . இந் த அபவங் கக்ள் மஷனின் மனம் மற்  ம்
அபவம் , மஷத்தன்ைமயின் இப்  ஆயைவ ஒன்ைணக்
கப் பன்றன, பின்னர் அவற்ல் இக்க ேவண்ய அ அல்
ல ·ண்ணைவ அவர்கள் ெபன்றனர். சத்யத்ைத அப
வித்த பிற இேவ மஷனின் நைடைறயாக இக்ற. இந்த
நைடைறயான எப் ேபாம் ஒேர மாரியாக இப் பல் ைல,
ஏெனன்றால் ஜனங் கள் வித்யாசமாக அபவிக்றார்கள் , ேம ம்
ஜனங் கள் அபவிக்ம் விஷயங் கள் ேவபட் டைவயாக இக்
ன் றன. இவ் வாறாக, பரித் த ஆவியானவரின் அேத ெதளி
ெவவ் ேவ  அைவம் நைடைறையம் விைளவிக்  ற,
ஏெனன்றால் ெதளிைவப் ெபபவர்கள் ேவபட் டவர்களாக இக்
றார்கள் . லர் நைடைறயில் ய தவகைளச் ெசய் றார்
கள் , லர் ெபரிய தவகைளச் ெசய் றார்கள் , லர் தவகைளத்
தவிர ேவ எம் ெசய் வல் ைல. ஏெனன் றால் , ஜனங் கள் ரிந்
ெகாள் ம் றனில் ேவபறார்கள் , ேம ம் அவர்களின் உள்
ளார்நத
் றன்கம் ேவபன் றன. லக் ஒ ெசய் ையக்
ேகட் டபின் ஒவித ரிதல் ஏற் பற, ேம ம் லக் ஒ
சத்யத்ைதக் ேகட் டபின் ேவ மாரியான ரிதல் ஏற்பற.
லர் சற்ேற விலறார்கள் , லக்ச் சத்யத்ன் உண்ைமயான
அர்த்தம் ரிவேதயில் ைல. எனேவ, ஒவனின் ரிதலான அவன்
மற் ற வர்கைள எவ் வா வநடத்  வான் என் பைதக் ற;
இ தான் சத்  யம் , ஏெனன் றால் ஒவனின் ரிைய என் ப 
ஒவர் இப் பதற்கான ெவளிப் பாடாம் . சத்யத்ைதப் பற்ய
சரியான ரிதல் உள் ளவர்கள் தைலைமயிலான ஜனங் கக்ம்
சத்யத்ைதப் பற்ய சரியான ரிதல் இக்ம் . ரிதல் பிைழ
கள் ெகாண்டவர்கள் இந்தா ம் , அவர்களில் கக் ைறவான
வர்க ேள இக்  றார்க ள் , ஆனால் அைனவக்  ம் பிைழகள்
இப் பல் ைல. ஒவக்ச் சத்யத்ைதப் ரிந் ெகாள் வல்
பிைழகள் இந் த ால் , அவைனப் பின் பற்  பவர்கம் சந்ேதகத்
ற் இடன் பிைழ ெகாண்டவர்களாக இப் பார்கள் , ேம ம்
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இவர்கள் வார்தை
் தயின் ஒவ் ெவா அர்தத
் த் ம் பிைழ ெகாண்
டவர்களாக இப் பார்கள் . பின் ெதாடர்ப வர்கள் எந் த அளவிற் 
உண்ைமையப் ரிந்ெகாள் றார்கள் என்ப ெபம் பா ம் ஊ
யக்காரர்கைளப் ெபாத்  இக்ற. நிச்சயமாக, ேதவனிட
ந்  வம் சத்யம் சரியானதாகம் பிைழயில் லாம ம் இக்
ற, அ ற்  ம் நிச்ச யமானதாக இக்ற. எவ் வாறாயி
ம் , ஊயக் க ாரர்க ள் ற்  ம் சரியானவர்க ளாக இப் ப
ல் ைல, ேம ம் அவர்கள் ற் ம் நம் பகமானவர்கள் என் ம்
விட யா. சத்யத்ைத நைடைறக் க் ெகாண்வ
வதற்  ஊயக் க ாரர்கக் வ இந் த ால் , பின் பற்  பவர்க
க்ம் நைடைறப் பத்த ஒ வ இக்ம் . ஊயக்காரர்
கக்ச் சத்யத்ைத கைடப் பிக்க ஒ வ இல் ைல, ஆனால்
ேகாட் பா மட் ம் இக்ற என்றால் , பின் ெதாடர்பவர்கக்
எந் த யதார்த் தம் இக் க ா. பின் ெதாடர்ப வர்களின் றம்
தன்ைமம் பிறப் பால் ¥ர்மானிக்கப் பன்றன, அைவ ஊயக்
காரர்கடன் ெதாடர்ைடயைவ அல் ல, ஆனால் பின் ெதாடர்ப
வர்கள் எந்த அளவிற் ச் சத்யத்ைத ரிந் ெகாண் ேதவைன
அறார்கள் என் ப ஊயக்காரர்கைளப் ெபாத்த  (இ ல
க் மட் ேம). ஓர் ஊயக்காரன் எப் பயாக இக்றாேனா,
அவன் வநடத் ம் விவாகம் அப் பத்தான் இப் பார்கள் .
ஓர் ஊயக்காரன் எவ் விதத் தைடம் இல் லாமல் தன்ைன ெவளிப்
பத்றான். அவைனப் பின் பற்பவர்களிடம் அவன் ைவக்ம்
ேகாரிக்ைககளான அவன் அவனாகேவ அைடய விப் பப் பம்
அல் ல அவனாகேவ அைடய றைவயாக இக்  ன் றன.
ெபம் பாலான ஊயக் க ாரர்க ள் அவர்க ள் தங் கக் என் ன
ெசய் ெகாள் றார்கேளா, அவர்கைளப் பின் பற்பவர்களால் அைத
ஒேபாம் அைடய யா என் றா ம் , அைதேய தங் கைளப்
பின்பற் பவர்களின் ேகாரிக்ைககைள ைவப் பதற்  ஒ அப் ப
ைடயாகப் பயன் பத்  றார்க ள் —ேம ம் ஒவனால் அைத
அைடய யவில் ைல எனில் , அவேன அவன பிரேவசத்ற்
த் தைடயாறான் .
991

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ைளநக்கப் பட் , ைகயாளப் பட் , ட் ைச மற்ம் நியாயத்
¥ர்ப்பிற் உள் ளானவர்களின் ரிையயில் கக் ைறவான வில
கேல இக்ற, ேம ம் அவர்கைடய ரிையயின் ெவளிப்
பா கம் ல் யமானதாக இக்ற. ரிைய ெசய் ய தங்
கள் பாவத்ைத நம் பியிப் பவர்கள் கப் ெபரிய தவகைளச்
ெசய் றார்கள் . பரித்த ஆவியானவரின் ரிையக் ஒ ெபரிய
தைடயாக இக்ம் பரிரணமாக்கப் பட் ட ரிையயான அவர்
களின் இயல் த்தன்ைமைய அகமாக ெவளிப் பத் ற. ஒ
நபரின் றைம எவ் வள நல் லதாக இந்தா ம் , அவர்கள் ேதவ
ைடய கட் டைளயின் ரிையையச் ெசய் வதற்  ன்  அவர்
கள் ைளநக்கப் பட் , ைகயாளப் பட் , நியாந்¥ர்கக
் ப் பட ேவண்
ம் . அவர்க ள் அத் த ைகய நியாயத் ¥ ர்ப் க் உட் பத் த ப் பட் 
க்க ாவிட் ட ால் , அவர்களின் ரிையயான எவ் வள றப் பா
கச் ெசய் ய ப் பட் ந் த ா ம் , அதனால் சத்யத்ன் ெகாள் ைகக
டன் ஒத்  ப் ேபாக யா, அ  எப் ேபாம் அவர்க ளின்
இயல் த் தன்ைம மற்  ம் மஷனின் நற் ணம் ஆயவற்  ன்
விைளவாகேவ இக்ம் . ைளநக்கப் படாமல் , ைகயாளப் படா
மல் மற் ம் நியாயத்¥ர்ப் வழங் கப் படாதவர்களின் ரிையைய
விட ைளநக்கப் பட் , ைகயாளப் பட்  மற் ம் நியாயத்¥ர்ப்
அளிக்கப் பட் டவர்களின் ரிையயான கம் ல் யமானதாக
இக்  ற. நியாத் ¥ ர்ப் க் உட் பத் த ப் படாதவர்கள் , மஷ
மாம் சம் மற்ம் எண்ணங் கைளத் தவிர ேவெறான் ைறம் ெவளிப்
பத்  வல் ைல, அவர்க ள் அக மஷ ·ண்ண மற்  ம்
உள் ளார்ந்த றைமகளின் கலைவயாக இக்றார்கள் . இ ேதவ
ைடய ரிையக்கான மஷனின் ல் யமான ெவளிப் பா
இல் ைல. அத்தைகயவர்கைளப் பின் பற்பவர்கள் அவர்கைடய
இயல் பான றைமயால் அவர்கக் ன் ெகாண் வரப் ப
றார்கள் . ேதவனின் உண்ைமயான ேநாக் க த்  ந்  ட் டத்
தட் ட ண் க் க ப் பட்  , அந்  ெவரம் விலச் ெசல்
ம் மஷனின் ·ண்ண மற் ம் அபவத்ைத அைவ அ
கம் ெவளிப் பத்  வதால் , இந் த வைக நபரின் ரிையயால்
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ஜனங் கைள ேதவக் ன் பாகக் ெகாண்வர யா, ஆனால்
அவர்கைள மஷக் ன் பாகக் ெகாண்வற. எனேவ,
ட் ைச மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்பிற் உட் பத்தப் படாதவர்கள் ேதவ
னின் கட் டைள ரிையையச் ெசய்ய தயற்றவர்கள் ஆறார்கள் .
ஒ தவாய் ந்த ஊயக்காரனின் ரிையயால் ஜனங் கைளச்
சரியான பாைதயில் ெகாண் வந்  அவர்கக்ச் சத்யத்ற்
அக பிரேவசங் கைள வழங் க ம் . அவ ைடய ரிைய
யால் ஜனங் கைள ேதவக் ன் பாக ெகாண் வர ம் .
ேம ம் , அவன் ெசய் ம் ரிையயான ஒவ் ெவாவக்  ம்
மாபடலாம் , ேம ம் இ விகக்ம் கட் ப் படாமல் ஜனங்
கக் விதைலையம் தந்ரத்ைதம் , ேம ம் விதத்ல்
பப் பயாக வளரக்ய றைனம் அமக்ற, இதனால்
சத்யத்ல் இன் ம் ஆழமான பிரேவசம் இக்ம் . தயற்ற
ஊயக் க ாரனின் ரிையயான கக் ைறவானதாக இக்
ற. அவன ரிைய ட் டாள் தனமான. அவனால் ஜனங்
கைள விகக்  ள் மட் ேம ெகாண் வர ம் , ேம ம்
அவன் ஜனங் களிடம் ேகாவம் மஷக் மஷன் ேவ
பட் டதாக இக்ற; அவன் ஜனங் களின் உண்ைமயான ேதைவ
கக் ஏற்ப ரிைய ெசய்வல் ைல. இந்த வைகக் ரிையகளில் ,
பல விகள் மற்  ம் பல ேகாட் பாகள் இக்  ன்றன, ேம ம்
இதனால் ஜனங் கைள யதார்த்தத்ற் க் ெகாண் வர யா,
அல் ல ஜனங் கைள வித வளர்ச
் யின் சாதாரண நைடைறக்
ம் ெகாண்வர யா. பயனற் ற ல விகைள மட்  ேம
கைடபிக்க இ ஜனங் கக் உதம் . இத்தைகய வகாட் த
லால் ஜனங் கைள வதவ வநடத்ச் ெசல் ல மட் ேம 
ம் . அவன் உன்ைன அவைனப் ேபால் மாற் ற உன் ைன வந
டத்  றான் ; அவனிடம் என் ன இக் றேதா அதற்  ம் மற்  ம்
அவன் என்னவாக இக்றாேனா அதற் ம் உன் ைன ெகாண்
வர அவனால் ம் . தைலவர்கள் தள் ளவர்களா என் ப
ைதப் பின்பற்பவர்கள் கண்டய, அவர்கள் வநடத்ம் பாைத
மற்ம் அவர்கள ரிையகளின் கைளப் பார்ப்ப , மற்ம்
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பின்பற்  பவர்கள் சத்யத்ற்  ஏற் ப ெகாள் ைககைளப் ெப
றார்களா என்பைதம் , மற்  ம் அவர்கள் தங் கள மாத க்
ஏற் ற நைடைற பாைதகைளப் ெபறார்களா என் பைதம்
பார்க் க ேவண்ம் . நீ ெவவ் ேவ வைகயான நபர்களின் ெவவ்
ேவ  ரிையகைள ேவ பத்  ப் பார்க் க ேவண்ம் ; நீ ட்
டாள் தனமாக பின் பற்  பவராக இக் க க்  டா. இ ஜனங் க
ளின் பிரேவசம் பற்ய விஷயத்ைதச் ேசர்நத
் . எந்த நபரின் தைல
ைமயில் பாைத இக்ற, எல் இல் ைல என் பைத உன் னால்
ேவபத்ப் பார்க்க யாவிட் டால் , நீ எளில் ஏமாற்றப் ப
வாய் . இைவ அைனத்  ம் உன ெசாந் த விதத்  ல் ேநரத்
தாக்கத்ைத ஏற் பத் ன்றன. பரிரணமைடயாதவர்களின் ரி
ையயில் அகமான இயல் த் தன் ைம இக் ற; இ மஷ
விப் பத் டன் அகமாகக் கலந்க்ற. அவர்கள் இயல் த்
தன்ைம ெகாண்க்றார்கள் —அவர்கள் அதடன் பிறந் தவர்
கள் . இ ைகயாளப் பட் டதற்ப் பிறகான விதேமா அல் ல மாற்
றப் பட் டதற்ப் பிறகான யதார்த்தேமா இல் ைல. அத்தைகய நபரால்
வைனப் பின்பற்பவர்கைள எவ் வா ஆதரிக்க ம் ? ம
ஷக் உண்ைமயாக இக்ம் வனான அவன உள் ளார்நத
்
த்  சாத் தனம் அல் ல றைம ஆயைவதான். இந் த வைக
யான த்சாத்தனம் அல் ல றைமயான மஷக்கான
ேதவனின் சரியான ேகாரிக்ைககளிந்  ெவ ெதாைலவில்
இக்ற. ஒ மஷன் பரிரணப் பத்தப் படாம ம் , அவ
ைடய ர்ெகட் ட மனநிைல ைளநக்கப் படாம ம் , ைகயாளப்
படாம ம் இந்தால் , அவன் ெவளிப் பத் ம் விஷயத்ற் ம்
சத்யத்ற்ம் இைடேய ஒ பரந்த இைடெவளி இக்ம் ; அவன்
ெவளிப் பத்  ம் விஷயங் களான அவன கற் ப ைன மற்  ம்
ஒதைலப் பட் ச அபவம் ேபான் ற ெதளிவற்ற விஷயங் கடன்
கலக் க ப் பம் . ேம ம் , அவன் எவ் வா ரிைய ெசய் றான்
என் பைதப் ெபாட் பத் த ாமல் , ஒட் ெமாத் த க்ேகாம்
இல் ைல, எல் லா ஜனங் களின் பிரேவசத்  ற்  ஏற் ப சத்  யம்
இல் ைல என் பைத ஜனங் கள் உணர் றார்க ள் . மல் வர்க ளில்
994

ேதவைடய ரிையம் மஷனின் ரிையம்

வாத்  கைள உட் க ார ைவத்  ப் பைதப் ேபால, ஜனங் களிடம்
ேகாரப் பட் டவற் ல் ெபம் பாலானைவ அவர்களின் றக்
அப் பாற் பட் டைவயாக இக்ன் றன. இ மஷ விப் பத்ற்
கான ரிையயாக இக்ற. மஷனின் ர்ெகட் ட மனநிைல,
அவன எண்ணங் கள் மற்  ம் அவன கத்  க் க ள் அவன
உடன் அைனத்  ப் பகளி ம் பரன் றன. மஷன் சத்
யத்ைத கைடப் பிக்ம் உள் ணர்ேவா பிறப் பல் ைல, சத்
யத்ைத ேநரயாகப் ரிந்  ெகாள் ம் உள் ணர் ம் அவ
க்  இப் பல் ைல. இதைன அந் த மஷனின் ர்ெகட் ட
மனநிைலடன் ேசர்தத
் ால் —இந்த வைகயான பாவம் ெகாண்ட
நபர் ரிைய ெசய் ம் ேபா, இ க்கைள ஏற்பத்தாதா?
ஆனால் பரிரணமான ஒ மஷக்  ஜனங் கள் ரிந் 
ெகாள் ள ேவண்ய சத் யத் ன் அபவம் , அவர்களின் ர்
ெகட் ட மனநிைலையப் பற்  ய அம் இக் ற, இதனால்
அவன ரிையயில் உள் ள ெதளிவற் ற மற்  ம் உண்ைமயற் ற
விஷயங் கள் பப் பயாகக் ைறந், மஷக் கலப் படம் ைறந்,
அவைடய ரிையம் ேசைவம் ேதவக்த் ேதைவப் பம்
தரங் கக் க ெநக்கத்ல் வம் . இவ் வா, அவன ரிைய
சத்  யத்  ன் யதார்த் த த் ற் ள் ·ைழந்  க் ற, அ  யதார்த்
தமாகம் மாவிட் ட . ப் பாக மஷனின் மனல் உள் ள
எண்ணங் கள் பரித் த ஆவியானவரின் ரிையையத் தக்  ன்
றன. மஷக் வளமான கற்பைனம் நியாயமான தர்கக
் ம்
இக்ற, ேம ம் அவன் விவகாரங் கைளக் ைகயாண்ட நீ ண்ட
அபவத்ைதம் ெகாண்க்றான் . மஷனின் இந்த அம் சங்
கள் ைளநக் க ப் பட்  மற்  ம் த்த ப் படாவிட் ட ால் , இைவ
அைனத்ம் ரிைய ெசய் வதற்கான தைடகளாகத்தான் இக்ம் .
எனேவ, மஷனின் ரிையயான க உயர்ந் த ல் யத்ைத
அைடய யா, ப் பாக பரிரணமாக்கப் படாத ஜனங் களின்
ரிைய க உயர்ந்த ல் யத்ைத அைடய யா.
மஷனின் ரிையயான ஓர் எல் ைலக்ள் வைரயக்கப்
பட் டதாக இக்ற. மஷனால் ஒ ப் பிட் ட கட் டத்ன்
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ரிையைய மட் ேம ெசய் ய ம் ,  கத்ன் ரிையைய
ம் ெசய் ய யா—இல் ைலெயனில் , அவன் ஜனங் கைள விக
க் மத்யில் அைழத் ச் ெசல் வான் . மஷனின் ரிையயா
ன ஒ ப் பிட் ட காலம் அல் ல கட் டத்ற் மட்ேம ெபாந்
ம் . ஏெனன் றால் , மஷனின் அ பவத் ற்  எல் ைல இக்
ற. மஷனின் ரிையைய ேதவனின் ரிையடன் ஒப் பிட
யா. மஷன் நடக்ம் வகள் மற் ம் சத்யத்ைதப் பற்
ய அவன அ ஆய அைனத்  ம் ஒ ப் பிட் ட எல்
ைலக்ள் மட்  ேம ெபாந்  ம் . மஷன் பயணிக் ம் பாைத
யான ற்  ம் பரித் த ஆவியானவரின் த் த ம் தான் என் 
உன்னால் ற யா, ஏெனன் றால் மஷன் பரித்த ஆவியா
னவரால் மட் ேம ெதளி ெபற ம் , ேம ம் அவன் பரித்த
ஆவியானவரால் ைமயாக நிரம் பியிக்கம் யா. ம
ஷன் அபவிக்கக்ய விஷயங் கள் அைனத்ம் சாதாரண ம
ஷத்தன்ைமயின் எல் ைலக்ள் இக்ன் றன, ேம ம் அவற்றால்
சாதாரண மஷ மனல் இக்ம் எண்ணங் களின் வரம் ைப ¡ற
யா. சத்யத்ன் யதார்த்த த்ற் ள் விக்க ந் தவர்கள்
இந்த வரம் பிற்ள் தான் அபவிப் பார்கள் . அவர்கள் சத்யத்ைத
அபவிக்ம் ேபா, அ எப் ேபாம் பரித்த ஆவியானவரால்
ெதளி ெபற் ற சாதாரண மஷ விதத்ன் அபவமாகேவ
இக்ற; இ சாதாரண மஷ விதத்ந்  விலச் ெசல்
ம் அ பவமாக இப் பல் ைல. தங் கள் மஷ விதத்ைத
விப் பதற்கான அஸ்பாரத்ல் பரித்த ஆவியானவரால் ெதளி
வாக்கப் பட் ட சத்யத்ைத அவர்கள் அபவிக்றார்கள் . ேம ம் ,
இந்தச் சத்யமான நபக் நபர் மாபற, அதன் ஆழமா
ன அந் த நபரின் மனநிைலடன் ெதாடர்ைடயதாக இக்
ற. அவர்கள் நடந் ெகாண்க்ம் பாைதயான சத்யத்ைதப்
பின்ெதாடம் ஒவரின் சாதாரண மஷ விதம் தான் என் 
உன்னால் ெசால் ல மட் ேம ம் , ேம ம் இ பரித்த ஆவி
யானவரால் ெதளி ெபற் ற ஒ சாதாரண மஷன் நடந் 
ெசன் ற பாைத என் ம் அைழக் க ப் படலாம் . அவர்க ள் நடந் 
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ெசல் ம் பாைதயான பரித்த ஆவியானவர் நடந்  ெசல் ம்
பாைததான் என் உன்னால் ெசால் ல யா. சாதாரண மஷ
அபவத்ல் , பின்பற்பவர்கள் ஒேர மாரியானவர்கள் இல் ைல
என்பதால் , பரித்த ஆவியானவரின் ரிையம் ஒேர மாரியாக
இப் பல் ைல. ேம ம் , ஜனங் கள் அ பவிக் ம் ©ழல் கம்
அவர்களின் அபவத்ன் வரம் கம் ஒேர மாரியாக இல்
லாததா ம் , அவர்களின் மனம் மற் ம் எண்ணங் களின் கலைவ
யின் காரணமாகம் , அவர்களின் அ பவமான ெவவ் ேவ 
அளகளில் கலக் க ப் பற. ஒவ் ெவாவ ம் ெவவ் ேவ ,
தனிப் பட் ட நிைலைமகக் ஏற் ப ஒ சத்  யத்ைதப் ரிந் 
ெகாள் றான். சத்யத்ன் உண்ைமயான அர்த்த த்ைதப் பற் ய
அவர்களின் ரிதல் ைமயைடயாமல் இக்  ற, ேம ம்
அ ஒன் அல் ல அதற்  ேமற் ப ட் ட அம் சங் களாக மட்  ேம
இக்ன்றன. ஒவ் ெவா மஷனின் நிபந்தைனகக் ஏற் ப
மஷன் அபவிக்ம் சத்யத்ன் ேநாக்கமான ஒவ் ெவா
வக் ம் ேவ பற. இவ் வாறாக, ெவவ் ேவ  நபர்க ளால்
ெவளிப் பத்தப் பம் ஒேர சத்யத்ன் அவான ஒேர மா
ரியாக இப் பல் ைல. அதாவ, மஷனின் அபவமான
எப் ேபாேம வரம் கைளக் ெகாண் க்  ற, ேம ம் அந் த
அபவத்தால் பரித்த ஆவியானவரின் த்தத்ைத ைமயா
கப் பிரநித் வப் பத்த யா. மஷனால் ெவளிப் பத்
தப் பம் விஷயங் கள் ேதவனின் த்த த்ற்  க ெநக் க மாக
ஒத்ந்தா ம் ட, ேம ம் மஷனின் அபவமான பரி
த்த ஆவியானவர் ெசய்  ம் பரிரணமாக் ம் ரிையக் க
ெநக்கமாக இந்தா ம் ட மஷனின் ரிையைய ேதவனின்
ரிையயாக உணர்ந்  ெகாள் ள யா. மஷன் ேதவனின்
ஊயனாக மட் ேம இக்க ம் , ேதவன் அவனிடம் ஒப்
பைடக் ம் ரிையையச் ெசய்  ம் ஊயனாக மட்  ேம அவ
னால் இக் க ம் . மஷனால் பரித் த ஆவியானவரால்
ெதளிபத்தப் பட் ட அைவம் அவன தனிப் பட் ட அப
வங் களிந்  ெபறப் பட் ட சத்யங் கைளம் மட் ேம ெவளிப்
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பத் த ம் . மஷன் தயற் ற வன் , பரித் த ஆவியான
வைர ெவளிப் பத் பவனாக இப் பதற் த் ேதைவயான நிபந்
தைனகைள அவன் ர்த் ெசய் வல் ைல. அவைடய ரிைய
யான ேதவனின் ரிைய என் ெசால் ல அவக் உரிைம
இல் ைல. மஷனிடம் , மஷனின் ரிைய ெசய்வதற்கான ெகாள்
ைககள் இக்  ன்றன, ேம ம் எல் லா மஷம் ெவவ் ேவ
அபவங் கைளம் மாபட் ட நிைலைமகைளம் ெகாண்ள்
ளனர். மஷனின் ரிையயில் பரித்த ஆவியானவரின் ெதளி
விற்க் ழ் இக்ம் அவன அபவங் கள் அைனத் ம் அடங்
யிக்  ன் றன. இந் த அ பவங் களால் மஷன் இப் பைத
மட் ேம பிரநித்வப் பத்த ம் , ேதவன் இப் பைத அல்
ல பரித்த ஆவியானவரின் த்தத்ைதப் பிரநித் வப் பத்த
யா. ஆைகயால் , மஷன் நடந்  ெசல் ம் பாைதயான
பரித்த ஆவியானவர் நடந்த பாைத என்  ெசால் ல யா,
ஏெனன்றால் மஷனின் ரிையயால் ேதவனின் ரிையையப்
பிரநித்  வப் பத்த யா, ேம ம் மஷனின் ரிைய
ம் அபவம் பரித்த ஆவியானவரின் ைமயான த்த
மல் ல. மஷனின் ரிையயான எளில் விகக்ள் க்க்
ெகாள் ற, ேம ம் அவன ரிையயின் ைறயான எளில்
ஒ வைரயக்கப் பட் ட எல் ைலக்ள் மட் ப் பத்தப் பற,
ேம ம் அதனால் ஜனங் கைள ஒ தந்ரமான வயில் அைழத்
ச் ெசல் ல இயலா. பின் பற்  ம் ெபம் பாலானவர்க ள் ஒ
ப் பிட் ட எல் ைலக்ள் விக்ன்றனர், ேம ம் அவர்கள் அ
பவிக்ம் ைறம் அதன் எல் ைலக்ள் மட் ப் பத்தப் பட் ள்
ள. மஷனின் அபவமான எப் ேபாம் ைறவானதாகேவ
இக்ற; அவைடய ரிையயின் ைறம் ஒ ல வைக
கக் என மட் ப் பத்தப் பட் ள் ள, அதைன பரித்த ஆவி
யானவரின் ரிைய அல் ல ேதவனின் ரிையடன் ஒப் பிட
யா. ஏெனன் றால் , மஷனின் அபவமான இயில்
ைறவானதாகேவ இக்ற. ேதவன் தம ரிையைய எப் ப
ச் ெசய் தா ம் , அ  விகக்  க் கட் ப் பட் டதாக இப் ப
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ல் ைல; அ எவ் வாறாக ெசய் யப் பட் டா ம் , அ ஒேரெயா
ைறக் மட் ம் மட் ப் பத்தப் பட் டதாக இப் பல் ைல. ேதவ
னின் ரிையக் எந்த விகம் இல் ைல—அவைடய எல் லா
ரிையகம் விவிக்கப் பட்  தந்ரமாக இக்ன் றன. ம
ஷன் அவைரப் பின்ெதாடர எவ் வள ேநரம் ெசலவிட் ட ா ம் ,
ேதவன் ரிைய ெசய் ம் ைறகைள ஆம் எந்த சட் டங் கைள
ம் அவனால் வகட் ட யா. அவர ரிையயான
ெகாள் ைக ரீயான தான் என் றா ம் , அ எப் ேபாம் ய
வகளில் ெசய் ய ப் பற, எப் ேபாம் ய ன் ேனற் ற ங் க
ைளக் ெகாண்க்ற, ேம ம் அ மஷனின் ைககக்
எட் டாததாகம் இக்ற. ஒேர காலகட் டத்ல் , ேதவக்ப்
பல் ேவ வைகயான ரிையகள் மற்  ம் ஜனங் கைள வநடத்
ம் ெவவ் ேவ  வகள் இக் க லாம் , இதன் ¤லம் ஜனங் கள்
எப் ேபாம் ய பிரேவசங் கைளம் மாற்றங் கைளம் ெகாண்
ப் பார்கள் . அவைடய ரிையயின் சட் ட ங் கைள உன் னால்
ரிந் ெகாள் ள யா, ஏெனன் றால் அவர் எப் ேபாம் ய
வகளில் ரிைய ெசய் றார், இதனால் மட்  ேம ேதவைனப்
பின் பற்பவர்கள் விகளால் கட் ப் பத்தப் பவல் ைல. ேதவ
னின் ரிையயான எப் ேபாேம ஜனங் களின் கத் க்கைளத்
தவிர்த்  , அவற் ைற எர்க் ற. உண்ைமயான இதயத்ேதா
ேதவைனப் பின் பற்  பவர்களால் மட்  ேம அவர்களின் மனநி
ைலைய மாற்யைமத்  தந்ரமாக வாழ ம் , எந்தெவா
விகக் ம் உட் பத்த ப் படாம ம் அல் ல எந் த மதக் கத்
க்களா ம் கட் ப் பத்தப் படாம ம் இக்க ம் . மஷ
னின் ரிையயான அவன ெசாந்த அபவத்ன் அப் பைட
யி ம் , அவனால் எைத அைடய ம் என் பைதம் அப் ப
ைடயாகக் ெகாண் ஜனங் கக்க் ேகாரிக்ைககைள ைவக்ற.
இந்த ேகாரிக்ைககளின் தரமான ஒ ப் பிட் ட எல் ைலக்ள்
வைரயக்க ப் பட் டதாக இக்ற, ேம ம் நைடைறக்க ான
வைறகம் கம் ைறவாகேவ இக்ன்றன. இவ் வா,
பின் பற்  பவர்கள் தங் கைள அயாமேலேய இந் த வைரயக்
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கப் பட் ட எல் ைலக்ள் விக்ன் றனர்; காலம் ெசல் லச் ெசல் ல,
இைவ விகளாகம் சடங் களாகம் மான் றன. ஒ கால
கட் டத்ன் ரிையயான ேதவனின் தனிப் பட் ட பரிரணத்ற்
உட் பத்தப் படாத மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்ைபப் ெபறாத ஒவனால்
வநடத்தப் பட் டால் , அவைனப் பின்பற் பவர்கள் அைனவம்
ேதவைன எர்ப்பல் மதவாகளாகம் நிணர்களாகம் மா
வார்கள் . எனேவ, ஒவன் ஒ த வாய் ந்த தைலவராக இந்
தால் , அவன் நியாயத்¥ ர்ப்க் உட் பட் , பரிரணமைடவைத
ஏற் க்ெகாண்க்க ேவண்ம் . நியாயத்¥ர்ப்க் உட் பத்தப்
படாதவர்கள் , பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையக் ெகாண்
ந்தா ம் , ெதளிவற்ற மற் ம் உண்ைமயற்ற விஷயங் கைள மட்
ேம ெவளிப் பத் றார்கள் . காலப் ேபாக்ல் , அவர்கள் ஜனங்
கைள ெதளிவற்ற மற்ம் இயற்ைகக் அப் பாற்பட் ட விகக்
வநடத்  ச் ெசன் விவார்கள் . ேதவன் ெசய்  ம் ரிையயா
ன மஷனின் மாம் சத் டன் ஒத் ப் ேபாவல் ைல. இ ம
ஷனின் எண்ணங் கடன் ஒத்ப் ேபாவல் ைல, ஆனால் மஷ
னின் கத் க்கைள எர்க்ற; இ ெதளிவற் ற மதச் சாயங் க
டன் களங் கப் பத் த ப் பவ ம் இல் ைல. ேதவ ைடய ரி
ையயின் கைள அவரால் பரிரணப் பத்தப் படாத ஒவ
னால் அைடய யா; அைவ மஷனின் ந்தைனக் அப்
பாற்பட் டைவ.
மஷனின் மனல் இக்ம் ரிையயான மஷனால்
க எளில் அைடயக்யதாக இக்ற. உதாரணமாக, மத
உலல் உள் ள ேபாதகர்க ள் மற்  ம் தைலவர்க ள் அைனவம்
தங் கள் ரிையையச் ெசய் ய தங் களின் வரங் கைளம் பதவிக
ைளம் நம் பியிக்றார்கள் . நீ ண்ட காலமாக அவர்கைளப் பின்
பற் பவர்கள் தங் கள் வரங் களால் பாக்கப் பவார்கள் , அவர்க
ளில் லராேலேய ஆக் க ம் ெச த் த ப் பவார்க ள் . அவர்க ள்
ஜனங் களின் வரங் கள் , றன்கள் மற்ம் அவில் கவனம் ெச த்
றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் இயற்ைகக் அப் பாற்பட் ட விஷயங்
கள் மற்ம் பல ஆழமான, நம் பத்தகாத ேகாட் பாகளில் கவனம்
1000

ேதவைடய ரிையம் மஷனின் ரிையம்

ெச த்  றார்கள் (நிச்ச யமாக, இந் த ஆழமான ேகாட் பாகள்
அைடய யாதைவ). அவர்கள் ஜனங் களின் மனநிைலகளில்
ஏற் ப ம் மாற் ற ங் களில் கவனம் ெச த்  வல் ைல, மாறாக,
பிரசங் க் கம் ரிைய ெசய் ய ம் ஜனங் கைளப் பயிற்  விப் ப
 ம் , ஜனங் களின் அைவம் அவர்களின் ஏராளமான மதக்
ேகாட் பாகைளம் ேமம் பத் வ ம் கவனம் ெச த் றார்
கள் . ஜனங் களின் மனநிைல எவ் வள மாயிக்ற அல் ல
ஜனங் கள் சத்  யத்ைத எவ் வள ரிந்  ெகாள் றார்க ள் என் ப
ல் அவர்கள் கவனம் ெச த் வல் ைல. அவர்கள் ஜனங் களின்
சாராம் சத்ைதப் பற் க் கவைலப் பவல் ைல, ேம ம் ஜனங் க
ளின் இயல் பான மற்ம் அசாதாரண நிைலகைள அந் ெகாள் ள
அவர்கள் யற் ெசய் வேத இல் ைல. அவர்கள் ஜனங் களின் கத்
க் கைள எர்ப் பல் ைல, அல் ல அவர்களின் கத்  க் கைள
ெவளிப் பத் வம் இல் ைல, அவர்கள் ைறபாகள் அல் ல
ர்ேககக் க ாக ஜனங் கைள ைள ந க்  வ ம் இல் ைல.
அவர்கைளப் பின்பற் பவர்களில் ெபம் பாேலார் தங் கள் வரங்
கைளக் ெகாண் ஊயம் ெசய் றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் மதக்
கத்க்கைளம் இைறயியல் ேகாட் பாகைளம் தான் ெவளிப்
பத்  றார்கள் , அைவ யதார்த்த த்  டன் ெதாடர்ப ில் லாதைவ,
ேம ம் அவற்றால் ஜனங் கக் விதத்ைத ைமயாக வழங்
கம் இயலா. உண்ைமயில் , அவர்கைடய ரிையயின் சாராம்
சமான றைமைய வளர்ப்ப , ஒன் ல் லாதவைனப் பின்னர்
அவன் பணிக் ெசன் வநடத் ம் ஒவனாக மாற்ற ஒ ற
ைமயான இைறயியல் கல் ½ரி பட் டதாரியாக வளர்ப்ப  ஆய
ைவதான். ேதவனின் ஆறாயிரம் ஆண் க் க ாலக் ரிையகளில்
இக்ம் ஏேதம் சட் டங் கைள நீ அவாயா? மஷன் ெசய்ம்
ரிையயில் பல விகம் கட்  ப் பாகம் உள் ளன, ேம ம்
மஷ ¤ைள கம் இமாப் ள் ளதாக இக் ற. ஆகேவ,
மஷன் ெவளிப் பத் வ அவன அபவத்ன் எல் ைலக்
ள் இக் ம் அ மற்  ம் ரிதலாகேவ இக்ற. இைதத்
தவிர மஷனால் எைதம் ெவளிப் பத்த வல் ைல. ம
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ஷனின் அபவங் கள் அல் ல அவான அவன உள் ளார்ந்த
வரங் களிந்ேதா அல் ல அவன உள் ணர்விந்ேதா எ
வல் ைல; அைவ ேதவனின் வகாட் தல் மற் ம் ேநர வ
நடத்  தல் காரணமாக என் றன. இந் த வநடத்  தைல ஏற்
க்ெகாள் ம் மனத் றன் மட்  ேம மஷனிடம் இக் ற,
ஆனால் ெதய் வீகத்தன் ைம என் ப என் ன என் பைத ேநரயாக
ெவளிப் பத்தக்ய எந்த மனத்றம் இல் ைல. மஷனால்
ஊற்றாக இக்க யா; அவனால் ஊற்ந்  வம் தண்
ணீைர ஏற்க்ெகாள் ம் ஒ பாத்ரமாக மட் ேம இக்க 
ம் . இேவ மஷனின் உள் ணர் ஆம் , ஒ மஷனாக
இக்க ேவண்யவனிடம் இக்கக்ய மனத்றன் இதான் .
ேதவனின் வார்த்ைதைய ஏற்க்ெகாள் ம் மனத்றைன மஷன்
இழந் , உள் ணர்ைவம் இழந்தால் , அவன் கம் விைலேய
றப் ெபற் ற ைத இழந்  , ஷ் க் க ப் பட் ட மஷனின் கடைம
ையம் இழக்றான் . ஒவன் ேதவனின் வார்தை
் தையேயா அல்
ல அவர ரிையையேயா அந்க்கவில் ைல அல் ல அைதப்
பற்  ய அ பவம் அவ க் இல் ைல என் றால் , அவன் தன
கடைமைய இழக்றான், அ ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வனாக
அவன் ெசய் ய ேவண்ய கடைம, ேம ம் அவன் ஷ்க்கப்
பட் ட ஒ வன் என் ற ேமன் ைமையம் இழக்  றான் . ெதய்
வீக ம் என் றால் என் ன என்பைத ெவளிப் பத்  வ ேதவனின்
உள் ணர்வ ாக இக்  ற, இ மாம் சத்  ல் ெவளிப் பத் த ப்
பட் டா ம் அல் ல ேநரயாக ஆவியானவரால் ெவளிப் பத்தப்
பட் டா ம் ; இ ேதவனின் ஊயம் தான் . மஷன் ேதவனின்
ரிையயின் ேபா அல் ல அதற்ப் பிற தன ெசாந்த அ
பவங் கைள அல் ல அைவ ெவளிப் பத்  றான் (அதாவ,
அவன் யார் என் பைத ெவளிப் பத்  றான் ); இேவ மஷ
னின் உள் ணர்ம் கடைமமாம் , ேம ம் மஷன் அைடய
ேவண்யம் இதான். மஷனின் ெவளிப் பா ேதவன் ெவளிப்
பத்  வைத விட கக் ைறதான் என் றா ம் , மஷனின்
ெவளிப் பா பல விகக்க் கட் ப் பட் ந்தா ம் , மஷனா
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னவன் அவன் நிைறேவற் ற ேவண்ய கடைமைய நிைறேவற் ற
ேவண்ம் , ேம ம் அவன் ெசய் ய ேவண்யைத ெசய் ய ேவண்
ம் . மஷன் தன் கடைமைய நிைறேவற் ற தன் னால் ந் த
அைனத்ைதம் ெசய் ய ேவண்ம் , அவக்ச் தள தயக்க
ம் இக்கக்டா.
பல ஆண் களாக ரிைய ெசய் த பிற, மஷன் தன
பல வட ரிையயின் அபவத்ைதம் , அவன் ேசகரித் ைவத்
க் ம் ஞானத்ைதம் விகைளம் க் க மாகக் வான்.
நீ ண்ட காலமாக ரிைய ெசய் தவக் பரித் த ஆவியானவ
ைடய ரிையயின் ஏதைல எவ் வா உணர ம் என் ப
ெதரிம் ; பரித்த ஆவியானவர் எப் ேபா ரிைய ெசய் றார்,
எப் ேபா ரிைய ெசய் வ ல் ைல என் பைத அவன் அவான் ;
ஆத்  மபாரம் ெகாண்க் ம் ேபா எப் பப் ேபவ என் 
அவக்த் ெதரிம் ; பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயின்
இயல் பான நிைல மற் ம் விதத்ல் ஜனங் கைடய வளர்ச
்
யின் சாதாரண நிைல த்  அவன் அந்  க்  றான் . அத் த
ைகய நபர் பல ஆண்களாக ரிைய ெசய்  பரித்த ஆவியா
னவரின் ரிையைய அந்க்றான் . நீ ண்ட காலமாக ரிைய
ெசய் தவர்கள் உயாகம் , அவசரமாகம் ேபறார்கள் ; அவர்
கக்ப் ேபச எம் இல் லாதேபாம் ட, அவர்கள் தங் கள
உணர்கைள அடக்க்ெகாள் றார்கள் . தங் கக்ள் , அவர்கள்
பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையத் ேதட ெதாடர்ந்  ெஜபிக்க
ம் . அவர்கள் ரிைய ெசய் வல் அபவம் வாய் ந்தவர்கள் .
நீ ண்ட காலமாகக் ரிைய ெசய் த , அக அபவள் ள மற் ம்
பல பாடங் கைளக் கற்க் ெகாண்ட ஒவன் , பரித்த ஆவியான
வரின் ரிையையத் தக்ம் அளக் தனக்ள் விஷயங் கைளக்
ெகாண் க்  றான் ; இ  அவன நீ ண் டகாலக் ரிையயின்
ைறபாடாக இக்ற. இப் ேபா ரிைய ெசய் யத் ெதாடங் 
யவன் மஷ பப் பிைனகள் அல் ல அபவத்தால் கலப் பட
மற்றவனாக இக்றான் , ப் பாக பரித்த ஆவியானவர் எவ்
வா ரிைய ெசய் றார் என் ப  த்  த் ெதரியாமல் இக்
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றான். இப் பிம் , ரிையயின் ேபா, பரித்த ஆவியானவர்
எவ் வா ரிைய ெசய் றார் என் பைத எப் ப உணரேவண்ம்
என் பைதப் பப் பயாகக் கற்க்ெகாள் றான் , ேம ம் பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையையப் ெபவதற் என் ன ெசய் ய ேவண்
ம் என்பைதம் , மற்றவர்களின் ெபலவீனத்ைத சரியாகத் தாக்க
என்ன ெசய் ய ேவண் ம் என் பைதம் , மற்  ம் ரிைய ெசய்
பவர்கள் ைவத்க்க ேவண்ய பிற ெபாவான அைவம்
அந் ெகாள் றான். காலப் ேபாக்ல் , அவன் தன ைகயின் பின்
றத்ைத அந் ெகாள் வ  ேபால அத் த ைகய ஞானத்ைதம் ,
ரிைய ெசய் வதற்கான ெபாவான அைவம் அந் ெகாள்
றான், ேம ம் அவன் ரிைய ெசய் ம் ேபா அவற் ைற எளி
தாகப் பயன் பத்  வதாகத் ெதரிற. இப் பிம் , பரித் த
ஆவியானவர் தாம் ரிைய ெசய் ம் ைறைய மாற் ம் ேபா,
அவன் தன பைழய ரிையயின் அைவம் பைழய ரிைய
யின் விகைளம் கைடப் பிக்றான், ேம ம் ரிையயின் ய
வல் லைமகள் பற்  கக் ைறவாகேவ அந் க்றான் . பரி
த்த ஆவியானவரின் பல வட ரிையம் அவர பிரசன் னம்
வகாட்  தல் கம் நிைறந்  ப் ப  அவ க் ரிையையப்
பற்  ய தல் பப் பிைனகைளம் அக அ பவத்ைதம்
தற. இேபான்ற விஷயங் கள் ெபைம இல் லாத தன்னம்
பிக்ைகயால் அவைன நிரப் ன் றன. ேவ வார்தை
் தகளில் 
வதானால் , பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையப் பற் அவன்
ெபற்ள் ள ெபாவான அவால் அவன் தன ெசாந்தக் ரிைய
மற்ம் உள் ளடக்கத்ல் கம் மழ் ச
் யாக இக்றான் . ப்
பாக, மற்றவர்கள் ெபறாத அந்த விஷயங் கைளப் ெபற்க் ெகாண்
டாேலா அல் ல உணர்ந்தாேலா அ அவக் இன் ம் அக
நம் பிக்ைகையத் தற; அவக்ள் இக்ம் பரித்த ஆவி
யானவரின் ரிையைய ஒேபாம் அைணக்க யா என் 
ெதரிற, அேத ேநரத்ல் மற்றவர்கள் இந்தச் றப்  உபசரிப் க்
த் த ெபற்  க் கவில் ைல. அவைனப் ேபான் ற ஜனங் கள் ,
அதாவ  பல ஆண் களாகக் ரிைய ெசய் தவர்க ள் மற்  ம்
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அவர்கைளப் பயன் பத் வ கணிசமான மப் ைப தம் என்
பவர்கள் மட்  ேம அைத அபவிக் க தைடயவர்கள் ஆ
றார்கள் . பரித்த ஆவியானவரின் ய ரிையைய அவன் ஏற்
க்ெகாள் வதற் இந்த விஷயங் கள் ெபம் தைடயாக இக்ன்
றன. ய ரிையைய அவனால் ஏற்  க்ெகாள் ள ந் த ா ம் ,
ஒேர இரவில் அவனால் அவ் வா ெசய் ய யா. அைத ஏற்
க்ெகாள் வதற்  ன்  அவன் பல ப் பங் கைளக் கடந் 
ெசல் வான் என் ப  உ. இந் த நிைலைமைய அவ ைடய
பைழய கத்  க்கள் ¥ர்க்க ப் பட் , அவன பைழய மனநிைல
நியாயந்¥ர்கக
் ப் பட் டப் பிற பப் பயாகத்தான் மாற்யைமக்க
ம் . இந்த பகக் உள் ளாகாமல் அவன் தன பைழய
கத் க்கடன் ஒத் ப் ேபாகாத ய ேபாதைனகைளம் , ரி
ையகைளம் எளில் ஏற் க்ெகாள் ள மாட் டான். மஷடன்
சமாளிக் க ேவண் ய விஷயங் களில் இ  கம் கனமான
விஷயமாக இக்ற, ேம ம் அைத மாற்வம் எளிதல் ல. ஓர்
ஊயக்காரன் என்ற ைறயில் , அவன் பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையையப் பற்ய ரிதைல அைடயம் , அதன் வல் லைமையச்
க்கமாகம் அந்  ெகாள் ள ந்தால் , மற்ம் அவன் தன
ரிையக்கான அபவங் களால் கட் ப் பத்தப் படாம ம் , அவ
னால் பைழய ரிையயின் ெவளிச்சத்ல் ய ரிையைய ஏற்
க் ெகாள் ளம் ந்தால் , அவன் தான் த்சாயான மஷன் ,
தயான ஊயக்காரன் . ஜனங் கள் ெபம் பா ம் இேபான்
றவர்கள் தான்: அவர்கள் பல ஆண்களாகத் தங் கள் ரிையயின்
அபவத்ைதச் க்கமாகக் ற யாமல் ரிைய ெசய் றார்
கள் , அல் ல, ரிைய பற்  ய அவர்க ளின் அ பவத் ைதம்
ஞானத்ைதம் க்கமாகக் ய பின் னர், அவர்கள் ய ரி
ையைய ஏற்  க்ெகாள் வல் தைட ஏற் ப ற, ேம ம் அவர்க
ளால் பைழய மற்  ம் ய ரிையகைளச் சரியாகப் ரிந் 
ெகாள் ளேவா அல் ல சரியாக நடத்தேவா வல் ைல. ஜனங்
கைளக் ைகயாவ என்ப கம் கனமான விஷயம் ! உங்
களில் ெபம் பாேலார் இ ேபான்றவர்கள் தான் . பரித்த ஆவியா
1005

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

னவரின் ரிையையப் பல ஆண்களாக அபவித்தவர்களால்
ய ரிையைய ஏற்க்ெகாள் வ  கனமாக இக்ற, ேம ம்
அவர்க ள் எப் ேபாம் ஒக்  ைவக் க யாத கத் க் க ள்
நிைறந் தவர்களாகம் இக் றார்கள் , அேத ேநரத் ல் ரிைய
ெசய் யத் ெதாடங் ய ஒ மஷக் ரிைய த்தப் ெபா
வான அ இப் பல் ைல, ல எளிய விஷயங் கைள எவ் வா
ைகயாள் வ  என்  டத் ெதரிவல் ைல. ஜனங் களாய நீ ங் கள்
கம் கனமானவர்கள் ! அபவத்ல் ¤த்தவர்கள் லர் க
ம் ெபதம் ெகாள் றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் எங் ந் 
வந்தார்கள் என்பைதம் மறந் விட் க்றார்கள் . அவர்கள் எப்
ேபாம் இைளயவர்கைள இவாகப் பார்க்றார்கள் , ஆனா ம்
அவர்க ளால் ய ரிையைய ஏற்  க்ெகாள் ள வல் ைல,
ேம ம் பல ஆண் களாக அவர்க ள் ேசகரித்  ைவத்  க் ம்
கத் க்கைளம் விட் விட வல் ைல. அந்த இளைமயான
அவற்ற ஜனங் கள் பரித்த ஆவியானவரின் ய ரிையைய
ெகாஞ் சம் ஏற் க் ெகாள் ள ந் , அைத எண்ணி கம் உற்
சாகமாக இந்தா ம் ட, அவர்கள் எப் ேபாம் ழப் பமைடந்,
பிரச்ைனகள் ஏற் பம் ேபா என் ன ெசய் வ  என்  ெதரியா
மல் க்றார்கள் . அவர்கள் உற்சாகமானவர்கள் தான் , ஆனால்
அவற்றவர்களாக இக்றார்கள் . பரித்த ஆவியானவரின் ரி
ையையப் பற் அவர்கக்ச் தள அ மட் ேம இக்
ற, ேம ம் அவர்க ளால் அைத அவர்க ளின் விதங் களில்
பயன்பத்த வல் ைல; இ ற் ம் பயனற்ற ஒ ேகாட்
பாடாக இக்ற. உங் கைளப் ேபான் றவர்கள் பலர் இக்ன்
றனர்; உங் களில் எத்தைன ேபர் பயன் பத்த ஏற்றவர்கள் ? பரித்த
ஆவியானவரின் ெதளி மற் ம் ெவளிச்சத்ற் க் ழ் ப் பந் 
ேதவனின் த் த த்  ற்  இணங் க நிர்வ க் க க்  யவர்க ள் எத்
தைன ேபர் இக்றார்கள் ? உங் களில் தற்ேபாவைர பின்பற் 
பவர்களாக இப் பவர்கள் கம் ழ் ப் பத ள் ளவர்களாகத்
ெதரிறார்கள் , ஆனால் உண்ைமயில் நீ ங் கள் உங் கள் கத்  க்
கைள விட் விடவில் ைல, நீ ங் கள் இன்ம் ேவதாகமத்ல் ேத
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³ர்க ள் , ெதளிவற் ற தன்ைமைய விவாக்  ³ர்க ள் , அல் ல
கத்  க் களில் அைலந்  ரி³ர்கள் . இன் ைறக் க ான உண்ைம
யான ரிையையக் கவனமாக ஆராய் பவர்கள் அல் ல அதற்ள்
ஆழமாகச் ெசல் பவர்கள் என்  யாம் இல் ைல. உங் கள் பைழய
கத் கடன் இன்ைறய வைய நீ ங் கள் ஏற் க்ெகாள் ³ர்கள் .
அத்தைகய நம் பிக்ைகடன் உங் களால் எைதப் ெபற ம் ? உங்
கக்ள் ெவளிப் பத்தப் படாத பல கத் க்கள் மைறக்கப் பட்
ள் ளன என்ம் , அவற்ைற எளில் ெவளிப் பத்தாமல் , அவற்ைற
மைறக் க நீ ங் கள் ெவ மேன அகபட் ச யற்  ெசய்  ³ர்க ள்
என் ம் றலாம் . நீ ங் கள் ய ரிையைய ேநர்ைமயாக ஏற் ப
ல் ைல, உங் கள் பைழய கத்க்கைள விட்விடம் நீ ங் கள் ட்
டவல் ைல; விப் பதற் க ான பல தத்  வங் கள் உங் களிடம்
இக்ன்றன, அைவ கம் கணிசமாக இக்ன்றன. நீ ங் கள்
உங் கள் பைழய கத் க்கைள விட் விடவில் ைல, ேம ம் ய
ரிையைய நீ ங் கள் தயக்கத்டன் ைகயா³ர்கள் . உங் கள் இ
தயங் கள் கம் ேமாசமானதாக இக்ன் றன, ேம ம் நீ ங் கள்
ய ரிையயின் பகைள இதயத்ல் ஏற்க்ெகாள் வல் ைல.
உங் கைளப் ேபான்ற ககளால் விேசஷத்ைதப் பரப் வதற்கான
ரிையையச் ெசய்ய மா? அைத  பிரபஞ் சத்ற்ம் பரப்
ம் ரிையைய உங் களால் ேமற்ெகாள் ள மா? உங் கைடய
இந் த நைடைறகள் உங் கள் மனநிைலைய மாற்  வதற்  ம்
ேதவைன அவந் ம் உங் கைளத் தக்ன் றன. நீ ங் கள் இவ்
வா ெதாடர்ந்தால் , நீ ங் கள் அகற்றப் பவீரக
் ள் .
ேதவனின் ரிையைய மஷனின் ரிையயிந்  எவ்
வா ேவபத் வ என் பைத நீ ங் கள் அந்க்க ேவண்ம் .
மஷனின் ரிையயில் உன் னால் என்ன பார்க்க ம் ? ம
ஷனின் ரிையயில் அவன அபவத்ன் பல கள் இக்
ன் றன; மஷன் அவன் என் னவாக இக் றான் என் பைதத்
தான் ெவளிப் பத்றான். ேதவனின் ெசாந்தக் ரிையம் அவர்
என்னவாக இக்றார் என்பைத ெவளிப் பத் ற, ஆனால்
அவர இப் நிைலயான மஷனிடந்  ேவபட் டதாக
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இக்ற. மஷனின் இப் நிைலயான அவன அபவத்
ைதம் விதத்ைதம் க் ற (மஷன் தன விதத்ல்
என்ன அபவிக்றான் அல் ல எைத எர்ெகாள் றான் , அல்
ல அவனிடக்ம் விப் பதற்கான தத் வங் கள் ஆயைவ),
ேம ம் ெவவ் ேவ ©ழல் களில் வாம் ஜனங் கள் ெவவ் ேவ
இப் நிைலகைள ெவளிப் பத்  றார்க ள் . நீ சதாயத்  ன்
அ பவங் கைளக் ெகாண் க்  றாயா, நீ உன ம் பத்  ல்
உண்ைமயில் எப் ப விக்றாய் என்பைதம் அதற் ள் இக்
ம் அபவத்ைதம் நீ ெவளிப் பத்யவற்ல் காணலாம் , அேத
சமயம் உன் னால் ேதவனின் ரிையயில் மாம் சமாய ேதவக்
ச¤க அபவங் கள் உள் ளதா என் பைதம் பார்கக
் யா. ம
ஷனின் சாராம் சத்ைத அவர் நன்  அவார், ேம ம் அைனத் 
வைகயான ஜனங் கக்ம் ெதாடர்ைடய அைனத் வைகயான
நைடைறகைளம் அவரால் ெவளிப் பத்த ம் . மஷரின்
ர்ெகட் ட மனநிைலையம் கலகத் த னமான நடத் ைதையம்
ெவளிப் பத்  வல் அவர் இன் ம் றந் தவராக இக் றார்.
அவர் உலக ஜனங் களிைடேய விக்கவில் ைல என் றா ம் , ம
ஷரின் பாவம் மற்  ம் உலக ஜனங் கள் அைனவரின் ர்ேக
கைளம் அவர் அந்க்றார். இேவ அவைடய இப் 
நிைல ஆம் . அவர் உலகத்ைதக் ைகயாள் வல் ைல என் றா ம் ,
உலகத்ைதக் ைகயாள் வதற் க ான விகைள அவர் அந்  க் 
றார், ஏெனன்றால் அவர் மஷ பாவங் கைள ைமயாகப்
ரிந் ெகாள் றார். இன்ைறய மற் ம் கடந்த காலங் களில் ம
ஷனின் கண்களால் பார்க்க யாத மற் ம் மஷனின் ெசவி
களால் ேகட் க யாத ஆவியானவரின் ரிையையப் பற் 
அவர் அந்க்றார். இல் விப் பதற்கான தத்வம் அல் லாத
ஞானம் , ஜனங் கள் ரிந் ெகாள் ள கனமாக இக்ம் அ
சயங் கம் அடங் ம் . இ தான் அவைடய இப் நிைல,
ஜனங் கக்த் ெதரிம் பம் இக்ற, ஜனங் களிடந் 
மைறக் க ப் பட்  ம் இக் ற. அவர் ெவளிப் பத்  ம் விஷயங்
களான ஒ அசாதாரண நபர் ெவளிப் பத் ம் விஷயங் களாக
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இப் ப  இல் ைல, ஆனால் உள் ளார்ந் த பண் கள் ெகாண் ட
ஆவியானவர் ெவளிப் பத்  ம் விஷயங் களாக இக்  ன் றன.
அவர் உலல் பயணம் ெசய் வல் ைல, ஆனா ம் அைவ எல் லா
வற்ைறம் அவர் அந்க்றார். அவர் அ அல் ல ·ண்ண
 இல் லாத “மஷக்ரங் னங் கைள” ெதாடர் ெகாள் றார்,
ஆனால் அைவ விட உயர்நத
் மற்ம் ெபரிய மஷக் ேமலான
வார்த்ைதகைள அவர் ெவளிப் பத்றார். அவர் மஷத்தன் ைம
இல் லாத மற் ம் மஷலத்ன் மரகைளம் விதத்ைதம்
ரிந்  ெகாள் ளாத ஒ ழப் பமான மற்ம் உணர்ச
் யற்ற ஜனக்
ட் டத்  ற்  ள் விக்  றார், ஆனால் அவரால் சாதாரண ம
ஷத்தன்ைமயில் விக்மா மஷலத்ைத ேகட் க்ெகாள் ள
ம் , அேத ேநரத் ல் மஷத்தன் ைமயின் அப் பைடைய
ம் அதன் இவான தன் ைமையம் அவர் ெவளிப் பத்றார்.
இைவ அைனத்  ம் அவைடய இப் நிைல தான் , இைவ
மாம் சத்தா ம் இரத்தத்தா மான நபரின் இப் நிைலைய விட
உயர்ந்ததாக இக்ற. அவைரப் ெபாத்தவைர, அவர் ெசய் ய
ேவண்ய ரிையையச் ெசய் யம் மற் ம் ர்ெகட் ட மஷ
லத்ன் சாராம் சத்ைத ைமயாக ெவளிப் பத்தம் க்கலான,
ெதாந் த ரவான, ேமாசமான ச¤க விதத் ைத அ பவிப் ப 
ேதைவயற்றதாக இக்ற. ஒ ேமாசமான ச¤க விதமான
அவைடய மாம் சத்ைத ேமம் பத் வல் ைல. அவர ரிைய
ம் வார்தை
் தகம் மஷனின் ழ் ப் பயாைமைய மட்  ேம
ெவளிப் பத்ன்றன, ேம ம் அைவ மஷக் உலகத்ைதக்
ைகயாள் வதற்கான அபவத்ைதம் பாடங் கைளம் வழங் வ
ல் ைல. அவர் மஷக் வைன வழங் ம் ேபா ச¤கம்
அல் ல மஷனின் ம் பத்ைத ஆராயத் ேதைவயில் ைல. ம
ஷைன ெவளிப் பத்வம் நியாயத்¥ர்ப்பளிப் ப ம் அவைடய
மாம் சத்  ன் அ பவங் களின் ெவளிப் பாடாக இப் பல் ைல;
நீ ண் ட காலமாக மஷனின் ழ் ப் பயாைமைய அந் த பின்
ம் , மஷலத்ன் ர்ேகட் ைட ெவத்த பின் ம் மஷனின்
அநீ ைய அவர் ெவளிப் பத்  வேத அவர ெவளிப் பாடாக
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இக்ற. அவர் ெசய் ம் ரிையயான மஷக் அவ
ைடய மனநிைலைய ெவளிப் பத்வதற்ம் அவைடய இப்
நிைலைய ெவளிப் பத்வதற்ேம ெசய் யப் பற. அவரால்
மட் ேம இந்த ரிையையச் ெசய் ய ம் ; இ மாம் சத்தா ம்
இரத்தத்தா மான நபர் அைடயக்ய ஒன்  இல் ைல. ேதவனின்
ரிையயிந், அவர் எந்த வைகயான நபர் என்  மஷனால்
ெசால் ல யா. அவர ரிையயின் அப் பைடயில் அவர்
ஒ ஷ்க்கப் பட் ட நபர் என்  மஷனால் வைகப் பத்தம்
யா. அவர இப் நிைலயான ஒ ஷ்க்கப் பட் ட
நபராக அவைர வைகப் பத்த யாததாக ஆக்ற. மஷ
னால் அவைர மஷனல் லாத ஒவராக மட்  ேம கத 
ம் , ஆனால் அவைர எந்தப் பிரிவில் ைவக்க ேவண்ம் என் 
அவக்த் ெதரிவல் ைல, எனேவ மஷன் அவைர ேதவனின்
பிரிவில் பட் யட நிர்பந்க்கப் பறான். மஷன் அவ் வா
ெசய் வ  நியாயமற் ற தாக இல் ைல, ஏெனன் றால் மஷனால்
ெசய் ய யாத அளக்  ேதவன் ஜனங் களிைடேய அகக்
ரிைய ெசய் க்றார்.
ேதவன் ெசய்  ம் ரிையயான அவைடய மாம் சத்  
ைடய அ பவத்  ன் பிரநியாக இப் பல் ைல; மஷன்
ெசய்  ம் ரிையயான அவன அபவத் ன் பிரநியாக
இக்ற. எல் ேலாம் தங் கள் தனிப் பட் ட அபவத்ைதப் பற்
ேபறார்கள் . ேதவனால் சத்யத்ைத ேநரயாக ெவளிப் பத்த
ம் , அேத சமயம் மஷனால் சத்யத்ைத அபவித்ததற்
ஒத்த அபவத்ைத மட் ேம ெவளிப் பத்த ம் . ேதவனின்
ரிையக் எந்த விகம் இல் ைல, ேம ம் அந்தக் ரிையயா
ன காலம் அல் ல நிலம் ஏற் பத் ம் தைடகக் உட் பட் ட
தாக இல் ைல. அவர் என்னவாக இக்றார் என் பைத அவரால்
எப் ேபா ேவண்மானா ம் , எங்  ேவண்மானா ம் ெவளிப்
பத் த ம் . அவர் விம் பியப ரிைய ெசய்  றார். ம
ஷனின் ரிையக்  நிபந் த ைனகம் ©ழ ம் இக்  ன் றன;
அைவ இல் லாமல் , அவனால் ரிைய ெசய் ய இயலா மற் ம்
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ேதவைனப் பற்ய அவன அைவ அல் ல சத்யத்ன் அ
பவத்ைத அவனால் ெவளிப் பத்த யா. ஒ விஷயத்ைத
ேதவனின் ரிைய என்ேறா அல் ல மஷனின் ரிைய என் ேறா
ெசால் ல, இரண் ற்  ம் இைடயிலான ேவ பாகைள நீ ஒப்
பிட ேவண் ம் . ேதவனால் ெசய் யப் பட் ட எந் த க் ரிையம்
இல் ைல, மஷனின் ரிைய மட் ேம இக்ற எனில் , ம
ஷனின் ேபாதைனகள் தான் உயர்ந் த ைவ என் ம் , அைவ ேவ 
யாைடய றக்ம் அப் பாற் பட் டைவ என் ம் நீ ெவமேன
அந்  ெகாள் வாய் ; அவர்கள் ேபம் ெதானிகம் , விஷயங்
கைளக் ைகயாள் வல் அவர்களின் ெகாள் ைககம் , ரிைய ெசய்
ம் அபவம் நிைலயான ைறம் மற்றவர்கக் எட் டா
தைவயாக இக்ன் றன. நல் ல றைம வாய் ந்த மற் ம் உயர்ந்த
அைவக் ெகாண் ட இந் த ஜனங் கைள நீ ங் கள் அைனவம்
பாராட் ³ர்கள் , ஆனால் ேதவனின் ரிைய மற் ம் வார்தை
் த
களிந் அவைடய மஷத்தன் ைமயான எவ் வள உயர்ந்
த என் பைத உன்னால் பார்க் க யா. அதற்  ப் பலாக,
அவர் சாதாரணமானவராக இக்றார், ரிைய ெசய் ம் ேபா
அவர் இயல் பானவராகம் , உண்ைமயானவராகம் இந்தா ம்
மஷரால் அளவிடயாதவராக இக் றார், ஆகேவ அந் த
விஷயமான ஜனங் கைள அவர்¡  ஒவித பயபக்  ெகாள் ள
ைவக் ற. ஒ நபரின் ரிையயில் அவன அபவமான
ப் பாக ேமம் பட் டதாக இக்கலாம் , அல் ல அவன கற் ப
ைனம் பத் த ம் ப் பாக ேமம் பட் டதாக இக் க லாம் ,
ேம ம் அவன மஷத்தன் ைமம் ப் பாக நல் லதாக இக்
கலாம் ; இத் த ைகய பண் க்  களால் ஜனங் களின் ேபாற்  த
ைலத்த ான் ெபற ம் , ஆனால் அவர்களின் பிரப் ைபம்
பயத்ைதம் ண்டா. நன் றாகக் ரிைய ெசய் ய க்  யவர்க
ைளம் , ப் பாக ஆழ் ந்த அபவள் ளவர்கைளம் , சத்யத்
ைதக் கைடப் பிக்கக்யவர்கைளம் ஜனங் கள் அைனவம்
ேபாற் றார்கள் , ஆனால் அத்தைகயவர்களால் ஒேபாம் பய
பக்ைய ெவளிப் பத்த யா, ேபாற்தைலம் ெபாறாைம
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ையம் மட் ேம ெவளிப் பத் த ம் . ஆனால் ேதவனின்
ரிையைய அ பவித் தவர்கள் ேதவைனப் ேபாற்  வல் ைல;
அதற்  ப் பலாக, அவைடய ரிையயான மஷக் 
அப் பாற்பட் ட  என்ம் , மஷக்ப் ரியாத என் ம் , அ
ய மற்ம் அற்தமான என் ம் அவர்கள் உணர்றார்கள் .
ேதவனின் ரிையைய ஜனங் கள் அ பவிக்  ம் ேபா, அவ
ைரப் பற் தல் ேதான் வ என்னெவன்றால் , அவர் ரிந்
ெகாள் ளயாதவர், ஞானள் ளவர் மற்  ம் அற்  தமானவர்
என் பைவதான், ேம ம் அவர்கள் அயாமேல அவைர வணங்
றார்கள் , அவர் ெசய் ம் ரிையயின் இரகயத்ைத உணர்
றார்கள் , இ மஷனின் மனற்  அப் பாற் ப ட் டதாக இக்
ற. அவைடய ேதைவகைளப் ர்த் ெசய் யம் , அவைடய
விப் பங் கைளப் ர்த் ெசய் யம் மட் ேம ஜனங் கள் விம் 
றார்கள் ; அவர்கள் அவைர ஞ் ச விம் வல் ைல, ஏெனன்
றால் அவர் ெசய் ம் ரிையயான மஷனின் ந்தைனக்ம்
கற்பைனக்ம் அப் பாற்பட் டதாக இக்ற, அவக்ப் பலாக
மஷனால் அைதச் ெசய் ய யா. மஷக்க் ட தன
ைறபாகள் ெதரியா, ஆனா ம் ேதவன் ஒ ய பாைதைய
உவாக், மஷைன ஒ ய மற்  ம் அழகான உலற்  க்
ெகாண் வர வந்  க் றார், எனேவ மஷலமான ய
ன்ேனற்றத்ைத அைடந்  ஒ ய ெதாடக்கத்ைதத் ெதாடங்
ள் ள. ேதவைனப் பற்  ஜனங் கள் உணவ  ேபாற்  தல்
இல் ைல, அல் ல அதற் மாறாக அ ேபாற்தல் மட்ல் ைல.
பயபக்ம் அன் ம் அவர்களின் ஆழ் நத
் அபவங் களாக இக்
ன் றன; ேதவன் உண்ைமயில் அற்  தமானவர் என் ப  அவர்
களின் உணர்வ ாக இக்  ற. மஷனால் ெசய் ய யாத
ரிையைய அவர் ெசய்  றார், மஷனால் ெசால் ல யாத
விஷயங் கைள அவர் ெசால் றார். ேதவனின் ரிையைய அப
வித்தவர்கக் எப் ேபாம் விவரிக்க யாத உணர் இக்
ம் . ஆழ் நத
் அபவள் ளவர்களால் ேதவனின் அன் ைபப் ரிந்
ெகாள் ள ற; அவைடய ெசௗந் த ரியத்ைத அவர்களால்
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உணரற, அவைடய ரிையயான கம் ஞானமா
ன என்பைதம் , கம் அற்  தமான என் பைதம் , அதன்
¤லம் எல் ைலயற்ற வல் லைமயான அவர்கள் மத்யில் உவா
ற என்பைதம் அவர்களால் உணர ற. இ பயேமா
அல் ல அவ் வப் ேபா ெவளிப் பம் அன் மற்ம் மரியாைதேயா
இல் ைல, ஆனால் மஷக் க ான ேதவ ைடய இரக் க த்  ன்
ஆழமான மற் ம் அவைனச் சத் க்ெகாள் ம் உணர் ஆம் .
இப் பிம் , அவைடய ட் ைசையம் நியாயத் ¥ ர்ப்ைபம்
அபவித்த ஜனங் கள் அவைடய மகத் த்ைதம் அவர் எந்தக்
ற்றத்ைதம் ெபாத் க்ெகாள் ள மாட் டார் என் பைதம் உணர்
றார்கள் . அவைடய ரிையயின் ெபம் பைய அபவித்
தவர்களால் ட அவைரப் ரிந் ெகாள் ள வல் ைல; அவைர
உண்ைமயிேலேய வணங் ம் அைனவக் ம் அவைடய ரி
ையயான ஜனங் களின் கத்  க் கக் ஏற் ப இப் பல் ைல
என் பைதம் , ஆனால் எப் ேபாம் அவர்களின் கத் க்கக்
எராக இக்ற என் பைதம் அவார்கள் . ஜனங் கள் அவைர
ைமயாகப் ேபாற் ற ேவண்ம் என் பைதேயா அல் ல அவ
க் அபணிந் த ேதாற் ற த்ைத ன் ைவக் க ேவண் ம் என் ப
ைதேயா அவர் எர்பார்க்கவில் ைல; மாறாக, அவர்கள் உண்ைம
யான பயபக்ையம் உண்ைமயான ழ் ப் பதைலம் அைடய
ேவண் ம் என் பைதேய எர்ப ார்க்  றார். அவைடய ரிைய
யில் அகபட்சமாக, உண்ைமயான அபவள் ள எவம் அவைர
பயபக்டன் வணங் வைத உணர்றார்கள் , இ ேபாற்தைல
விட உயர்ந்ததாக இக்ற. அவைடய ட் ைச மற் ம் நியா
யத்¥ ர்ப் பின் ரிைய காரணமாக ஜனங் கள் அவைடய மனநி
ைலையப் பார்த்க்றார்கள் , ஆகேவ அவர்கள் அவைர இ
தயத்ல் ைவத்  வணங் றார்கள் . ேதவன் வணங் கப் பவதற்
ம் ழ் ப் பவதற்ம் உரியவர், ஏெனன் றால் அவைடய இப்
நிைலம் அவைடய மனநிைலம் ஒ ஷ் க் க ப் பட் ட
வக்ச் சமமானைவ இல் ைல, அதற் ம் ேமற் பட் டைவயாக
இக்ன் றன. ேதவன் தன்னிைறள் ளவர், நித்யமானவர், அவர்
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ஷ்க்கப் படாத வன் , ேம ம் ேதவன் மட் ேம பயபக்க்
ம் ழ் ப் பத க்ம் தயானவர்; மஷன் இதற் த் த
யற்றவனாக இக்றான். எனேவ, அவைடய ரிையைய அ
பவித்தவர்கள் , அவைர உண்ைமயாக அந்தவர்கள் அைனவம்
அவைரப் பயபக்டன் உணர்றார்கள் . இப் பிம் , அவைரப்
பற் ய தங் கள் கத் க்கைள விட் விடாதவர்கக்—அவைர
ேதவனாகக் கதாதவர்கக்—அவைரப் பற் எந்தப் பயபக்
ம் இப் பல் ைல, அவர்கள் அவைரப் பின் பற்னா ம் , அவர்
கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பவல் ைல; அவர்கள் இயற் ைகயாகேவ
ழ் ப் பயாத ஜனங் கள் ஆவர். இவ் வா ரிைய ெசய் வதன்
¤லம் மஷன் அைடய ேவண்ய என் னெவன் றால் , ஷ்
க்க ப் பட் ட எல் லா வன் கம் ஷ் கக் மரியாைதக்
ரிய இதயங் கைளக் ெகாண்க்க ேவண்ம் , அவைர வணங் க
ேவண்ம் , நிபந்தைனயின் அவைடய ஆக்கத்ற் க் ழ் ப்
பய ேவண்ம் ஆயைவதான் . அவைடய அைனத்  ரிைய
கம் அைடய ேவண்ய இ  இதான். இேபான் ற
ரிையைய அபவித்தவர்கள் ேதவைனச் தள ட வணங்
கவில் ைல என்றால் , ேம ம் அவர்களின் கடந் த கால ழ் ப் ப
யாைமயான மாறாவிட் டால் , அவர்கள் அகற்றப் பவ உ.
ேதவக்கான ஒ நபரின் அªைறயான அவைரப் ேபாற்
வேதா அல் ல ரத்ந்ேத அவக் மரியாைத ெச த் 
வேதா மட் மாக இந் , அவைரச் தள ட ேநப் பதாக
இல் ைல என்றால் , இேவ ேதவன்¡ அன்  இல் லாத ஒ நபர்
வந் ள் ளதன் விைளவாம் , ேம ம் அந்த நபர் பரிரணமைட
வதற்கான நிபந்தைனகைளக் ெகாண்ப் பல் ைல. இவ் வள
ரிையகளா ம் ஒ நபரின் உண்ைமயான அன் ைபப் ெபற 
யாவிட் டால் , அந்த நபர் ேதவைனப் ெபறவில் ைல என் ம் , சத்
யத்ைத உண்ைமயாகப் பின் ெதாடரவில் ைல என்ம் அர்த்தமா
ற. ேதவைன ேநக்காதவன் சத்யத்ைத ேநப் பல் ைல, அத
னால் அவனால் ேதவைனப் ெபற்க்ெகாள் ள யா, ேதவனின்
அங் காரத்ைதம் ெபற யா. அத் த ைகயவர்க ள் , பரித் த
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ஆவியானவரின் ரிையைய அபவித்த ா ம் , அவர்கள் நியா
யத் ¥ ர்ப்ைப அ பவித் த ா ம் , அவர்களால் ேதவைன வணங் க
வல் ைல. இவர்க ளின் பாவம் மாறாததாக இக்  ற,
ேம ம் கம் ெபால் லாத மனநிைல ெகாண் டவர்க ளாகம்
இக்றார்கள் . ேதவைன வணங் காத அைனவேம அகற்றப் பட
ேவண்ம் , தண்டைனக்ரிய ெபாள் களாக இக்க ேவண்ம் ,
ெபால் லாப்  ெசய் பவர்கைளப் ேபாலேவ தண்க்கப் பட ேவண்
ம் , அநீ யான காரியங் கைளச் ெசய் தவர்கைளக் காட்  ம் அ
கமாகத் ன்பப் பட ேவண்ம் .

ேதவைடய ¢ன் கட் ட
ரிையகைளம் அ ந் ெகாள் வேத
ேதவைன அ ந் ெகாள் ம் பாைதயாம்
மக்லத்ைத நிர்வக்ம் ரிையயான ¤ன்  கட் டங் க
ளாகப் பிரிக் க ப் பட்  ள் ள, அதாவ  மக்லத்ைத இரட்  க்
ம் ரிையயான ¤ன் கட் டங் களாகப் பிரிக்கப் பட் ள் ள.
இந்த ¤ன் கட் டங் கக்ள் ம் உலைக ஷ்க்ம் ரிைய
அடங் கா, ஆனால் நியாயப் பிரமாணத்ன் கம் , ைபயின்
கம் மற்ம் ராஜ் யத்ன் கம் ஆய ¤ன் கட் ட ரிையகம்
அடங் ம் . உலைக ஷ்க்ம் ரிைய என்ப  மக்
லத் ைதம் உவாக்  ம் ரிையயாக இந் த . இ  மக் 
லத்ைத இரட்க்ம் ரிையயாக இக்கவில் ைல, இதற்ம் மக்
லத்ைத இரட் க்ம் ரிையக்ம் எந்தத் ெதாடர்ம் இல் ைல.
ஏெனன்றால் , உலகம் ஷ்க்கப் பட் டேபா, மக்லம் சாத்
தானால் ர்ெகக் க ப் படவில் ைல, ஆைகயால் மக்  லத்ைத
இரட் க் ம் ரிையையச் ெசய் ய ேவண்ய அவயல் லா
ந்த . மக்லத்ைத இரட் க்ம் ரிையயான சாத்தானால்
மஷன் ர்ெகக்கப் பட் டேபாதான் வங் ய, ஆைகயால்
மக்லம் ர்ெகக்கப் பட் டேபா தான் மக்லத்ைத நிர்வ
க் ம் ரிையம் வங் ய . ேவ  வார்தை
் தகளில் வ
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ெதன்றால் , மக்லத்ைத இரட் க் ம் ரிையயின் விைளவா
கேவ மஷைன ேதவன் நிர்வப் ப  வங் ய, இ உலைக
ஷ்க்ம் ரிையயிந்  எம் பவில் ைல. மக்லம் ஒ
ர்ெகட் ட மனநிைலையப் ெபற்ற பிறதான் நிர்வாகக் ரிைய
யான ெசயல் பாட் க்  வந் த . ஆைகயால் , மக்  லத்ைத
நிர்வ க்  ம் ரிையயில் நான்  கட் டங் கள் அல் ல நான் 
கங் கக்  ப் பலாக ¤ன்  பகேள அடங் ம் . மக் 
லத்ைத ேதவன் நிர்வப் பைதக் ப் பிட இேவ சரியான வ
யாம் . இக் காலம் க் வம் ேபா, மக்லத்ைத
நிர்வ க் ம் ரிையம் ைமயான க் வந் க் ம் .
நிர்வாகக் ரிையயின்  என்றால் சகல மஷைரம் இரட்
க்ம் ரிைய வமாக ந் விட் ட என் ம் , அப் ேபா
தல் மக்லத்ற் க ான இந் த க் கட் ட ம் ந்  விட் ட  என்
ம் அர்த் த மாம் . சகல மஷைரம் இரட் க்  ம் ரிைய
இல் லாமல் , மக்லத்ைத நிர்வ க் ம் ரிையயான இக்
கா, அல் ல ¤ன் கட் ட ரிையகம் இக்கா. மக்லத்
ன் ர்ேகேட இதற் க ான சரியான காரணமாகம் இந் த .
மக்  லத்  ற்  இரட் ப்  அவசரமாக ேதைவப் பட் டதால் ,
ேயேகாவா உலைக ஷ் ப் பைத த்  விட்  , நியாயப் பிர
மாண கத்ன் ரிையைய ஆரம் பித்தார். அப் ேபாதான் மக்
லத்ைத நிர்வக்ம் ரிையயான வங் ய, அதாவ அப்
ேபாதான் மக்  லத் ைத இரட் க்  ம் ரிைய வங் ய .
“மக்லத்ைத நிர்வ த்தல் ” என்றால் யில் தாக ஷ்
க்கப் பட் ட மக்லத்ன் (இன்ம் ர்ெகட் ப் ேபாகவிந்த
மக்  லம் ) விதத்ைத வநடத்  தல் என்  அர்த் த ல் ைல.
மாறாக, சாத்தானால் ர்ெகக்கப் பட் ட ஒ மக்லத்ன் இரட்
ப்  என்  அர்த் த மாம் , அதாவ  இந் த ர்ெகட் ட மக் 
லத்ைத மாற்வ என் அர்தத
் மாம் . இதான் “மக்லத்ைத
நிர்வ த் தல் ” என் பதன் அர்த் த மாம் . மக்லத்ைத இரட்  க்
ம் ரிையயில் உலைக ஷ்க்ம் ரிைய அடங் கா, ஆைக
யால் மக்லத்ைத நிர்வக்ம் ரிையம் அடங் கா, உலைக
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ஷ் க்  ம் ரிையம் அடங் கா, மாறாக உலன் ஷ்
ப் பிந்  தனித்க்ம் ¤ன்  கட் ட ரிையகள் மட் ேம
அடங் ம் . மக்  லத் ைத நிர்வ க்  ம் ரிையையப் ரிந் 
ெகாள் ள, ¤ன் கட் ட ரிையகைளப் பற்ய வரலாற்ைற அந்
ப் ப  அவயமானதாம் . இரட் க்கப் பவதற் அைனவம்
இைதத் த ான் அந்  ைவத்  க் க ேவண் ம் . ேதவ ைடய
ஷ்களாய நீ ங் கள் மஷனானவன் ேதவனால் ஷ்க்
கப் பட் டவன் என் பைத அந் ெகாள் ள ேவண் ம் . ேம ம் ,
மக்  லத்  ன் ர்ேகட் ற் க ான ¤லக் க ாரணத் ைதம் , அத் 
டன் மஷைடய இரட் ப் பின் ெசயல் ைறையம் அந் 
ெகாள் ள ேவண் ம் . ேதவ ைடய தயைவப் ெப வதற் க ான
யற்  யில் உபேதசத்  ன் ப எவ் வா ெசயல் பட ேவண் ம்
என்பைத மட் ேம நீ ங் கள் அந்ந் , ேதவன் மக்லத்ைத
எவ் வா இரட் க்றார் அல் ல மக்லத்ன் ர்ேகட் ற்கான
¤லக் க ாரணம் ஆயைவ பற் ய எந் த அம் இல் ைலெயன்
றால் , ேதவைடய ஒ ஷ்யாக இல் தான் நீ ங் கள் ைற
பட் க்³ர்கள் . ேதவைடய நிர்வாகக் ரிையையப் பற்
பரந் த அளவில் அயாக்  ம் ேபா, கைடப் பிக் க க்  ய
அந் த சத்  யங் கைள மட் ம் ரிந் ெகாள் வேதா நீ ப் 
அைடந்  விடக்  டா. அப் ப ப் யைடந் த ால் , நீ கம்
இமாப் ள் ளவனாக இக்றாய் . மஷைன ேதவன் நிர்வத்
த க்ள் உள் ள கைத,  உலகத் ற்  ம் விேசஷம் வதல் ,
சகல மஷர் மத்யில் காணப் பம் மாெபம் இரகயம் ஆ
யைவ ரிையயின் ¤ன்  கட் ட ங் களாம் , இைவதான் விேச
ஷத்ைதப் பரப் வதற்கான அத்தளமாம் . உன விதம் ெதாடர்
பான எளிய சத்  யங் களில் மட் ேம கவனம் ெச த்  , இந் த
மாெபம் இரகயங் கள் மற்ம் தரிசனங் கைளக் த் நீ எைத
ம் அயவில் ைல என் றால் , உன் விதமான பார்க்கப் பதற்
த் தவிர ேவெறான்க் ம் உதவாத ஒ ைறபாள் ள தயா
ரிப் க் ஒப் பாக இல் ைலயா?
மஷன் நைடைறயில் மட் ேம கவனம் ெச த், ேதவ
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ைடய ரிையையம் , மஷன் என் ன அந் ெகாள் ள ேவண்
ம் என் பைதம் இரண்டாம் நிைலயாக பார்ப்பாேனயானால் ,
இ அவக் தளம் ஞானல் லாததாகம் ட் டாள் தன
மானதாகம் இக்காதா? நீ ெதரிந் ெகாள் ள ேவண்யவற்ைற
நீ ெதரிந் ெகாண்ேட ஆக ேவண்ம் ; நீ கைடப் பிக்க ேவண்
யவற் ைற நீ கைடப் பித்ேத ஆக ேவண்ம் . அப் ெபாதான்
நீ சத்யத்ைத எவ் வா பின்ெதாடர்வ  என் பைத அந்த ஒவ
னாக இப் பாய் . நீ விேசஷத்ைதப் பரப் வதற்கான நாள் வம்
ேபா, ேதவன் ஒ மகத் வமான மற்ம் நீ ள் ள ேதவன் என்
ம் , அவர் உன்னதமான ேதவன் என் ம் , எந்தெவா மாெபம்
மனிதடம் ஒப் பிட் ப் பார்கக
் யாத ஒ ேதவன் என் ம் ,
அவர் எல் ேலாக் ம் ேமலான ேதவன் என் ம் மட்  ேம உன்
னால் ெசால் ல ந் …, கம் க்யத்வம் வாய் நத
் மற்ம்
சாராம் சத்ைதக் ெகாண்ட வார்தை
் தகைளப் ேபவதற் ற்
மாக தயற்றவனாக இக்ம் ேபா உன் னால் இந்த ெபாத்
தமற்ற மற்ம் ேமேலாட் டமான வார்தை
் தகைள மட்ேம ெசால் ல
ந்  , ேதவைன அல் ல ேதவ ைடய ரிையையப் பற் 
ெசால் ல உன்னிடம் எல் ைல என் றால் , ேம ம் , உன் னால்
சத் யத்ைத விளக் க்  றேவா அல் ல மஷனிடம் ைறபா
ள் ளதாக காணப் பவைத வழங் கேவா யவில் ைல என் றால் ,
உன்ைனப் ேபான்ற ஒவனால் தன் கடைமைய றப் பாகச் ெசய்ய
யா. ேதவக் சாட்  பகவம் , ராஜ் யத்ன் விேசஷத்
ைதப் பரப் வம் எளிதான காரியம் அல் ல. தல் நீ ரிந் 
ெகாள் ள ேவண்ய சத்யத்தா ம் , தரிசனங் களா ம் நிரப் பப்
பட் க்க ேவண்ம் . ேதவைடய ரிையயின் பல் ேவ அம்
சங் கள் ெகாண்ட தரிசனங் கள் மற்ம் சத்யத்ைதப் பற் நீ ெதளி
வாக அந்  க் ம் ேபா, ேம ம் உன் இதயத்  ல் நீ ேதவ
ைடய ரிையைய அந்ெகாள் றாய். ேம ம் , நீ யான நியா
யத்¥ர்ப்பாக இந்தா ம் சரி அல் ல மஷைடய த்கரிப்
பாக இந் த ா ம் சரி ேதவன் என் ன ெசய் றார் என் பைதப்
ெபாட் ப த்த ாமல் , உன அஸ்பாரமாக மாெபம் தரிசனத்
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ைதக் ெகாண்ப் பைதம் , கைடப் பிப் பதற்கான சரியான சத்
யத்ைதம் ெகாண்ப் பைதம் ெபாட் பத்தாமல் , உன் னால்
ேதவைன இவைர பின்பற்ற ம் . ேதவன் என் ன ரிைய
ெசய் தா ம் , அவைடய ரிையயின் ேநாக்கம் மாறா, அவ
ைடய ரிையயின் ைமயேநாக் க ம் மாறா, மஷன் ¡தான
அவைடய த்தம் மாறா என்பைத நீ அந்க்க ேவண்ம் .
அவைடய வார்தை
் தகள் எவ் வள கைமயானைவயாக இந்
தா ம் , நிைலைம எவ் வள ேமாசமானதாக இந்தா ம் , அவ
ைடய ரிையயின் ெகாள் ைககள் மாறா, மஷைன இரட்
க் ம் அவைடய ேநாக் கம் மாறா. அ  மஷைடய
ைவ அல் ல மஷன் ெசன்றைடம் இடத்ைத ெவளிப் ப
த் ம் ரிைய இல் ைலெயன் றால் மற்ம் அ இக் கட் டத்
ன் ரிைய அல் ல ேதவைடய  நிர்வாகத் ட் டத்ைத
ம் ெகாண் வம் ரிைய இல் ைலெயன் றால் மற்  ம் அ 
மஷன் ¡ ரிைய ெசய் ம் காலமாக இந்தால் , அவைடய
ரிையயின் ைமயேநாக் க ம் மாறா. அவைடய ரிையயின்
ைமயேநாக்கம் எப் ேபாம் மக்லத்ன் இரட்ப் பாகேவ இக்
ம் ; இதான் ேதவன் ¡தான உன விவாசத்ன் அஸ்பார
மாக இக் க ேவண்ம் . ¤ன் கட் ட ரிையகளின் ேநாக் க ம்
 மக்லத்ன் இரட் ப் பாக இக்ற, அதாவ சாத்தா
னின் ஆக்கத்ந்  மஷைன ைமயாக இரட் ப் பதா
ம் . ¤ன் கட் ட ரிையகளில் ஒவ் ெவான் ம் ெவவ் ேவ க்
ேகாைளம் க்யத் வத்ைதம் ெகாண்க்ன்றேபா ம் ,
ஒவ் ெவான் ம் மக்  லத்ைத இரட் க்  ம் ரிையயின் ஒ
பயாகேவ இக்ற, ஒவ் ெவான்ம் மக்லத்ன் ேதைவ
கக் ஏற் ப ெசய் ய ப் பம் ெவவ் ேவ  இரட்  ப் பின் ரிைய
யாக இக்ற. இந்த ¤ன்  கட் ட ரிையகளின் ேநாக்கத்ைத
நீ அந் ெகாண்டம் , ஒவ் ெவா கட் ட ரிையயின் க்யத்
வத்ைதம் எவ் வா ரிந் ெகாள் வ என் ப பற்  நீ அந்
ெகாள் வாய் , ேம ம் ேதவைடய விப் பத்ைத நிைறேவற்வ
தற் எவ் வா ெசயல் பட ேவண்ம் என்பைதம் அந் ெகாள்
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வாய். உன்னால் இந்த நிைலைய அைடய ந்தால் , இந்த மாெப
ம் தரிசனங் கள் எல் லாம் ேதவன் ¡தான உன் விவாசத்  ன்
அஸ்பாரமாக மாம் . நீ நைடைறக்கான எளிய வகைள அல்
ல ஆழ் ந்த சத்யங் கைளத் ேதவ மட் ன் , நைடைற
டன் தரிசனங் கைள இைணக்க ேவண்ம் , இதன்¤லம் கைடப்
பிக் க க்  ய சத் யங் கள் மற்  ம் தரிசனங் கைள அப் பைட
யாகக் ெகாண்ட அ ஆய இரண்ம் காணப் பம் . அப் ெபா
தான் நீ சத்யத்ைத ைமயாகப் பின் பற் ம் ஒவனாக
இப் பாய் .
¤ன்  கட் ட ரிையகம் ேதவைடய  நிர்வாகத்ன்
ைமயத்ல் உள் ளன, அவற்ல் ேதவைடய மனநிைலம் அவர்
என்னவாக இக் றார் என் ப ம் ெவளிப் பத் த ப் பன் றன.
ேதவைடய ¤ன் கட் ட ரிையகைளப் பற்  அயாதவர்க
ளால் ேதவன் தம மனநிைலைய எவ் வா ெவளிப் பத்  
றார் என்பைத உணர வல் ைல, ேதவைடய ரிையயின்
ஞானத்ைதம் அவர்கள் அந் ெகாள் வல் ைல. அவர்கள் மக்
லத்ைத இரட் க் ம் பல வகைளப் பற் ம் ,  மக்
லத்ற்கான அவைடய த்தத்ைதப் பற்ம் அயாக்றார்
கள் . ¤ன் கட் ட ரிையகம் மக்லத்ைத இரட் க்ம் ரி
ையயின்  ெவளிப் பாடாம் . ¤ன் கட் ட ரிையகைளம்
அயாதவர்க ள் பரித் த ஆவியானவைடய ரிையயின் பல்
ேவ வைறகள் மற்  ம் ெகாள் ைககைள அயாதவர்களாக
இப் பார்கள் . ேம ம் , ஒ ப் பிட் ட கட் ட ரிையயில் எஞ்
யிக்ம் உபேதசத்ைத மட் ேம உயாக பித் க்ெகாண்
ப் பவர்கள் ேதவைன உபேதசத்ற்ள் அடக்பவர்களாக இக்
றார்கள் , ேதவன் ¡தான அவர்கைடய நம் பிக்ைக ெதளிவற்ற
தாகம் நிச்சயமற்றதாகம் இக்ற. இேபான் றவர்கள் ஒ
ேபாம் ேதவைடய இரட் ப் ைபப் ெபற மாட் டார்கள் . ேதவ
ைடய ¤ன் கட் ட ரிையகளால் மட் ேம ேதவைடய மன
நிைலைய வ மாக ெவளிப் பத் த ம் மற்  ம் 
மக்லத்ைதம் இரட் ப் பதற்கான ேதவைடய ேநாக்கத்ைத
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ம் , மக்லத்ன் இரட்ப் பின்  ெசயல் ைறையம் 
ைமயாக ெவளிப் பத் த ம் . இேவ அவர் சாத் த ாைனத்
ேதாற் க த்  மக்லத்ைத ஆதாயப் பத்  னார் என் பதற்  ச்
சான்றாம் ; இேவ ேதவன் ெவற்றந்ததற்க்கான சான் றாம் ,
ேம ம் இேவ ேதவைடய  மனநிைலயின் ெவளிப் பா
டாம் . ேதவைடய ரிையயின் ¤ன்  கட் டங் களில் ஒ கட்
டத்ைத மட் ேம ரிந் ெகாள் பவர்கள் ேதவைடய மனநிைல
யின் ஒ பைய மட் ேம அவர். மஷைடய கத் க்க
ளில் , இந்த ஒ கட் ட ரிைய உபேதசமாக மாவ எளிதான.
ேம ம் , மஷன் ேதவைனப் பற் நிைலயான விைறகைள
உவாக்  , ேதவ ைடய மனநிைலயின் இந் த ஒ பைய
ேதவைடய  மனநிைலயின் பிரநித் வமாகப் பயன் ப
த் வான் என்ப சாத்யமாற. ேம ம் , மஷைடய கற்
பைனயின் ெபம் ப கலக்கப் பற, அதாவ ேதவன் ஒ
காலத்  ல் இப் ப இந் த தால் , அவர் எல் லா காலத்  ேலம்
இப் பேய இப் பார், ஒேபாம் மாற மாட் டார் என்  நம் பி,
ேதவைடய மனநிைல, இக்ம் நிைல மற் ம் ஞானம் , அத்
டன் ேதவ ைடய ரிையயின் ெகாள் ைககள் ஆயவற் ைற
ய வரம் பிற்ள் மஷன் மட்ப் பத்றான். ¤ன் கட் ட
ரிையகைளம் அந் ெகாண்டவர்களா ம் ரிந் ெகாண்ட
வர்களா ம் மட் ேம ேதவைன ைமயாகம் ல் யமாக
ம் அந் ெகாள் ள ம் . ைறந்தபட் சம் , அவர்கள் ேதவைன
இஸ்ரேவலரின் அல் ல »தர்களின் ேதவன் என்  வைரயக்க
மாட் டார்கள் , மஷக்காக எப் ேபாம்  ைவயில் அைறயப்
பம் ஒ ேதவனாக அவைரப் பார்க்க மாட் டார்கள் . ேதவைடய
ஒ கட் ட ரிையயின் ¤லமாக மட் ேம ஒவர் ேதவைன
அந் ெகாண்டால் , அவர அ கச் யதாக இக்ற,
இ சத்  ரத்  ள் ள ஒ ளியின் அளைவ விட ெபரிய 
அல் ல. இல் ைலெயன் றால் , பல பைழய மதக் காவலாளிகள் ஏன்
ேதவைனச்  ைவயில் உயிடன் அைறந் த ார்கள் ? இ ம
ஷன் ேதவைன ப் பிட் ட வரம் கக்ள் அைடத்  ைவத்
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ப் பதனால் தான் அல் லவா? பலர் ேதவைடய பலதரப் பட் ட
மற் ம் மாபட் ட ரிையைய அயாததனால் மற் ம் பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையைய அளவிம் தள அ மற்ம்
உபேதசத்ைதக் ெகாண்ப் பதனால் , அவர்கள் ேதவைன எர்க்
கவில் ைலயா மற்ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையத் தக்
கவில் ைலயா? இேபான் றவர்களின் அபவங் கள் ேமேலாட் ட
மானைவ என்றா ம் , அவர்கள் இயல் பாகேவ அகந்ைதள் ளவர்
களாகம் , கட்  ப் பாடற் ற வர்களாம் இக்  ன் றனர், மற்  ம்
அவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய அலட் யமாகக்
கன் றனர், பரித்த ஆவியானவரின் ஒக்க ங் கைளப் றக்
கணிக் ன்றனர், ேம ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய
“உப் பத்த” தங் கள் பைழய அற் பமான வாக்வாதங் கைளப்
பயன் பத் ன் றனர். அவர்கள் ஒ ெசயைலச் ெசய் ன்றனர்,
ேம ம் தங் கள் ெசாந்தக் கல் வி மற்ம் லைமைய ைமயாக
நம் ன் றனர், ேம ம் அவர்களால் உலகம் வம் பயணிக்க
ம் என் நம் ன் றனர். இேபான்றவர்கள் பரித்த ஆவி
யானவரால் ெவக்கப் பட்  றக்கணிக்கப் பட் டவர்கள் அல் லவா,
ய கத்தால் அவர்கள் அகற்றப் படமாட் டார்களா? ேதவக்
ன்பாக வந்  அவைர ெவளிப் பைடயாக எர்ப்பவர்கள் அ
யாதவர்களாகம் , விவரமயாத பாதகர்களாகம் இல் ைலயா,
அவர்கள் எவ் வள த்சாத்தனமானவர்கள் என் பைதக் காண்
பிக்க யற் ெசய் றார்கள் அல் லவா? ேவதாகமத்ைதக் த்த
கக் ைறவான அைவக் ெகாண், அவர்கள் உலன் “கல் வி
யாளர்கைள” வரம்  ¡ நடக்கச் ெசய் ய யற் ெசய் றார்கள் ;
ஜனங் கக்க் கற்பிப் பதற்கான ஒ ேமேலாட் டமான உபேதசத்
ைதக் ெகாண், அவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையத்
தைலழாக மாற்ற யற் ெசய் றார்கள் , ேம ம் அ தங் களின்
ெசாந்த ந்தைன ைறையச் ற்ேய ழல யற் ெசய் றார்
கள் . அவர்கள் ய பார்ைவைடவர்களாக இப் பதனால் ,
6 , 000 ஆண்கால ேதவைடய ரிையைய ஒேர பார்ைவயில்
பார்க் க யற்  ெசய்  ன் றனர். இவர்க க்ெகன்  ப் பிடத்
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தந்த எந்த அம் ைடயா! உண்ைமயில் , ேதவைனப் பற்
ய அைவ ஜனங் கள் எந்த அளக் அகமாகக் ெகாண்க்
றார்கேளா, அந்த அளக் ெமவாக அவைடய ரிையைய
நியாயந்¥ர்க
் றார்கள் . ேம ம் , அவர்கள் ேதவைடய இன் ைறய
ரிையையப் பற்ய அைவக் த்  தள ேபன் றனர்,
ஆனால் அவர்கள் தங் கள் நியாயத்¥ர்ப்களில் கண்த்தனமாக
இப் பல் ைல. ஜனங் கள் ேதவைன எவ் வள ைறவாக அந்
க்றார்கேளா, அந்த அளக் அவர்கள் ந்த இமாப் ள்
ளவர்க ளாகம் , அளக் ¡ய தன் னம் பிக்ைகள் ளவர்க ளாக
ம் இக்ன்றனர், அந்த அளக் அவர்கள் ேதவன் இப் பைத
ேதைவயில் லாமல் பைறசாற்  ன் றனர், ஆனா ம் அவர்க ள்
ேகாட் பாட் ைடப் பற்  மட்  ேம ேபறார்கள் , உண்ைமயான
ஆதாரங் கள் எைதம் ெகாப் பல் ைல. இேபான் றவர்கள் எந்த
மப் ம் இல் லாதவர்கள் . பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய
ஒ விைளயாட் டாகப் பார்ப்பவர்கள் அற்பமானவர்கேள! பரித்த
ஆவியானவரின் ய ரிையைய எர்ெகாள் ம் ேபா எச்சரிக்
ைகயாக இல் லாதவர்க ள் , தங் கள் வாயால் அலம் றார்க ள் ,
விைரவாக நியாந்¥ர்க
் றார்கள் , பரித்த ஆவியானவைடய ரி
ையயின் சரித்தன்ைமைய மக்க தங் கள் மனப் பாங் ற் அளக்
¡ய தந்ரம் ெகாக்றார்கள் மற் ம் அைத அவமக்ற
வர்களாகம் °க்றவர்களாகம் இக்றார்கள் , இேபான் ற
மரியாைதயில் லாதவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய
அலட் யம் ெசய் ய வில் ைலயா? ேம ம் , அவர்கள் ந் த இ
மாப் ள் ளவர்களாம் , இயல் பாகேவ ெபைம ெகாண்டவர்களா
கம் , கட் ப் பால் லாதவர்களாகம் இக்றார்கள் அல் லவா?
இேபான்றவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ய ரிையைய
ஏற்  க்ெகாள் ம் ஒ நாள் வந் த ா ம் , ேதவன் அவர்க ைளச்
சத்  க்ெகாள் ள மாட் டார். ேதவ க் க ாகக் ரிைய ெசய் ப வர்
கைள அவர்க ள் ைறத்  ப் பார்ப் ப  மட் மல் லாமல் , ேதவ
க் எராக ேதவஷணம் ெசய் றார்கள் . இேபான் ற ரட்
டாட் ட ம் பண்ªறவர்கள் மன்னிக்க ப் பட மாட் ட ார்கள் , இந் த
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கத்ேலா அல் ல வரவிக்ம் கத்ேலா, அவர்கள் என் ெறன்
ம் நரகத்ல் அந்  ேபாவார்கள் ! இேபான் ற மரியாைதயில்
லாதவர்கள் , கட் ப் பால் லாதவர்கள் ேதவைன விவாப் பதா
கப் பாசாங்  ெசய் ன் றனர். ஜனங் கள் எவ் வள அகமாக இப்
ப இக்  றார்கேளா, அந் த அளக் ேதவ ைடய நிர்வ ாக
ஆைணகக் இடற ண்டாக்க வாய் ப்ள் ள. இயல் பாகேவ
கட் ப் பால் லாத, ஒேபாம் யாக்ம் ழ் ப்பயாத இமாப்
ள் ளவர்கள் அைனவம் இந்தப் பாைதயில் நடக்கவில் ைலயா?
எப் ேபாம் யவம் , ஒேபாம் ைமயைடயாதவமான
ேதவைன அவர்கள் நாக் நாள் எர்க்கவில் ைலயா? ேதவ
ைடய ¤ன் கட் ட ரிையகளின் க்யத் வத்ைத நீ ங் கள் ஏன்
அந்க்க ேவண்ம் என் பைத இன் நீ ங் கள் ரிந் ெகாள் ள
ேவண்ம் . நான் ெசால் ம் வார்தை
் தகள் உங் கக்ப் பயனளிக்
கக்யைவ, அைவ ெவற்ப் ேபச்க்கள் அல் ல. ைரயின் ¡
அமர்ந்  பாய் ந்  ெசல் ம் ேபா க்கைளப் பார்ப் ப ேபால
நீ ங் கள் அவற் ைற ெவமேன பத்தால் , என கன உைழப் 
எல் லாம் பயனற்றதாக இக்காதா? நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் உங்
கள் ெசாந்த பாவத்ைத அந் ெகாள் ள ேவண்ம் . உங் களில்
ெபம் பாலனவர்கள் வாக்வாதத்ல் றைமயானவர்களாக இக்
³ர்கள் ; தத்வார்தத
் ேகள் விகக்கான பல் கள் உங் கள் நாவில்
ரன்றன, ஆனால் சாராம் சம் ெதாடர்ப ான ேகள் விகக்
உங் களிடம் ெசால் ல எல் ைல. இன் ம் ட, நீ ங் கள் அற் ப
மான உைரயாடல் ஈப³ர்கள் , உங் கள் பைழய மனநிைல
கைள மாற்ற இயலாதவர்களாக இக்³ர்கள் . ேம ம் , உங் களில்
ெபம் பாலானவர்கக் ேமலான சத்யத்ைத அைடவதற்காக
நீ ங்கள் பின்ெதாடம் வைய மாற்ம் எண்ணம் இல் ைல, மாறாக
உங் கள் வாழ் க்ைகைய அைர மனடன் மட் ேம வாழ் ³ர்கள் .
இேபான் றவர்களால் எப் ப ேதவைன இ வைர பின் பற்ற
ம் ? நீ ங் கள் பாைதயின்  வைர அைரமனடன் பின்
பற்  வந் த ா ம் , உங் கக் அதனால் ைடக் ம் பலன் என்
னவாக இக் ம் ? உண்ைமயிேலேய பின் ெதாடர்வ தா அல் ல
1024

ேதவைடய ¤ன் கட் ட ரிையகைளம் அந் ெகாள் வேத
ேதவைன அந் ெகாள் ம் பாைதயாம்

ன் ட் ேய விட் விவதா என் கம் காலதாமதமாவதற்
ன் ேப உங் கள் ேயாசைனகைள மாற்க்ெகாள் வ நல் ல. காலம்
ெசல் லச் ெசல் ல நீ ங் கள் பிறைர உஞ் ம் ஓர் ஒட் ண்ணியாக
மாவிவீரக
் ள் , நீ ங் கள் இப் பப் பட் ட ஒ ழ் தத
் ரமான மற்ம்
இவான பங் ைக வக்க விம் ³ர்களா?
¤ன் கட் ட ரிையகம் ேதவைடய  ரிையயின்
பவாம் ; அைவ மக்லத்ற் க ான ேதவைடய இரட்  ப்
பின் பவாம் , அைவ கற் பைனயானைவ அல் ல. நீ ங் கள் உண்
ைமயிேலேய ேதவ ைடய  மனநிைலையப் பற்  ய அ
ைவக் கண்டைடய விம் பினால் , ேதவனால் ெசய்யப் பம் ¤ன் 
கட் ட ரிையகைளம் நீ ங் கள் அந்க்க ேவண்ம் . ேம ம் ,
நீ ங் கள் எந்தக் கட் டத்ைதம் தவிர்கக
் க்டா. இேவ ேதவைன
அய ற்பபவர்களால் அைடயப் பட ேவண்ய ைறந்தபட் ச
காரியங் களாம் . ேதவைனப் பற்  ய உண்ைமயான அைவ
மஷனால் ெபாய் யாக ைனய யா. இ மஷனால் கற்
பைன ெசய் யக்ய ஒன்றல் ல, ஒ தனி நபக் வழங் கப் பம்
பரித்த ஆவியானவரின் றப்  தயவின் விைளம் அல் ல. மாறாக,
இ ேதவைடய ரிையைய மஷன் அபவித்த பிற வம்
ஒ அவாம் . ேம ம் , இ ேதவைடய ரிையையப் பற்ய
உண்ைமகைள அபவித் த பிற மட்  ேம வம் ேதவைனப்
பற்  ய அவாம் . இத் த ைகயெதா அைவ உடேன ெபற
யா, ேம ம் இ கற்பிக்கக்ய ஒன் ம் அல் ல. இ ற்
 ம் தனிப் பட் ட அபவத் டன் ெதாடர்ைடயதாம் . மக்
லத்ற்கான ேதவைடய இரட் ப் பான இந்த ¤ன் கட் ட
ரிையகளின் ைமயத்ல் தான் உள் ள, ஆனா ம் இரட் ப் பின்
ரிையக்ள் பல ரிைய ெசய் ம் ைறகம் , ேதவைடய
மனநிைலைய ெவளிப் பத்தப் பம் பல வைறகம் அடங்
ம் . இதான் மஷன் அைடயாளம் காண்பதற்  கம் க
னமானதாக இக்  ற, ேம ம் இ தான் மஷன் ரிந் 
ெகாள் வதற்  கனமானதாக இக்ற. கங் கைளப் பிரித்தல் ,
ேதவ ைடய ரிையயில் காணப் பம் மாற் ற ங் கள் , ரிைய
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நடக்ம் இடத்ன் மாற்றங் கள் , இந்த ரிையையப் ெபபவரின்
மாற் ற ங் கள் மற்  ம் இேபான் ற பல என இைவ அைனத்  ம்
¤ன் கட் ட ரிையகளில் ேசர்க்கப் பட் ள் ளன. ப் பாக, பரி
த்த ஆவியானவர் ரிைய ெசய் ம் ைறயி ள் ள ேவபா,
அத் டன் ேதவைடய மனநிைல, சாயல் , நாமம் , அைடயாளம்
ஆயவற்ன் மாற்றங் கள் அல் ல பிற மாற்றங் கள் என அைனத்
ம் ¤ன்  கட் ட ரிையகளின் பயாம் . ஒ கட் ட ரிைய
யால் ஒ பைய மட் ேம ப் பிட ம் , இ ஒ ப்
பிட் ட எல் ைலக்ள் வைரயக்கப் பட் ள் ள. இ கங் கைளப்
பிரிப் பைதேயா, அல் ல ேதவ ைடய ரிையயின் மாற் ற ங் க
ைளேயா மற்ம் பிற அம் சங் கைளேயா உள் ளடக்வல் ைல. இ
ெதளிவாகத் ெதரிந்த உண்ைமயாம் . ¤ன்  கட் ட ரிையகம்
மக்லத்ைத இரட் க்ம் ேதவைடய  ரிையயாம் .
இரட் ப் பின் ரிையயில் ேதவைடய ரிையையம் ேதவ
ைடய மனநிைலையம் மஷன் அந்க்க ேவண்ம் ; இந்த
உண்ைமயில் லாமல் , ேதவைனப் பற் ய உங் கள் அ ெவற் 
வார்தை
் தகேள தவிர ேவ எல் ைல, அ ெவற்ப் ேபச்ேச
தவிர ேவ எல் ைல. இேபான் ற அவால் மஷைன
நம் ப ைவக் கேவா ெஜயங் ெகாள் ளேவா யா; இ யதார்த்
தத் டன் ரண்பற, இ உண்ைம அல் ல. இ ஏராளமா
னதாகம் , காக் இனிைமயானதாகம் இக்கலாம் , ஆனால்
இ ேதவைடய உள் ளார்ந்த மனநிைலடன் ரண்பட் டால் ,
ேதவன் உன்ைன மன்னிக் க மாட் டார். அவர் உன அைவப்
பாராட் டமாட் டார் என் ப மட் ன், அவைர ேதவஷணம்
ெசய் த பாவியாக இப் பதற் க ாக அவர் உன் ைனப் பவாங் 
வார். ேதவைன அந் ெகாள் வதற்கான வார்தை
் தகள் இலவாக
ேபசப் பவல் ைல. நீ சரளமாக ேபறவனாகம் வாக் வல்
லைமள் ளவனாகம் இந்தா ம் மற் ம் கப் ைப ெவள் ைள
யாக இப் பதாகம் , ெவள் ைளைய கப் பாகம் இப் பதாக
ம் வாதாடக்ய அளவிற் உன வார்தை
் தகள் கம் சா
ரியமானவனாக இந் த ா ம் , ேதவ ைடய அைவப் பற் 
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ேபதல் என் வம் ேபா, நீ இன் ம் அவில் லாதவனாகேவ
இக்றாய் . ேதவன் என்பவர் நீ கண்¤த்தனமாக நியாயந்¥ர்க்
கக்  ய ஒவேரா அல் ல சாதாரணமாகப் கழக்  ய ஒ
வேரா அல் ல ஆர்வ மற்   ைமப் பத் த ப் படக்  ய ஒ
வேரா அல் ல. நீ எல் ேலாைரம் கழ் றாய் , ஆனா ம் ேதவ
ைடய உன்னதமான ைபைய விவரிக்க சரியான வார்தை
் தக
ைளக் கண்பிக்க நீ ேபாராறாய் , இைதத்தான் ேதால் விற்
றவர் ஒவ் ெவாம் உணர ேவண்ம் . ேதவைன விவரிக்ம் றன்
ெகாண்ட ெமாப் லைமயாளர்கள் பலர் இந்தா ம் , அவர்கள்
விவரிக்ம் ல் யம் ேதவக்ரியவர்கள் ேபம் சத்யத்ல்
±ல் ஒ ப மட் ேம இக்  ற, ேதவ க்  ரியவர்க ள்
ைறவான ெசாற்கைள மட் ேம ெகாண்ந்தா ம் , பயன் பத்
வல் வளமான அபவத்ைதப் ெபற்ள் ளனர். இவ் வா, ேதவ
ைனப் பற்  ய அ ல் யத்  ம் உண்ைமத் த ன் ைமயி ம்
தான் இக்  ற, வார்தை
் தகைள சாரியமாக பயன் பத்  வ
ேலா வளமான ெசாற் க ைளக் ெகாண் ப் பேலா இல் ைல
என்பைதப் பார்க்கலாம் . ஏெனன் றால் , மஷைடய அம்
ேதவைடய அம் ற் ம் ேவபட் டைவயாம் . ேதவைன
அந் ெகாள் ம் பாடமான மக்லத்ன் எந் த இயற் ைக
அவியைலம் விட உயர்ந் த தாம் . இ  ேதவைன அந் 
ெகாள் ள யற்க்றவர்களில் கம் ைறவான எண்ணிக்ைக
யிலானவர்களால் மட்ேம அைடயக்ய ஒ பாடமாம் , இைத
றைமள் ள எந் தெவா நபரா ம் அைடந் விட யா.
ஆைகயால் , நீ ங் கள் ேதவைன அந்  ெகாள் வைதம் , சத்  யத்
ைதப் பின்ெதாடர்வ ைதம் ெவம் ழந்ைதயால் அைடயக் 
ய விஷயங் களாகப் பார்க்கக்டா. நீ உன் ம் ப வாழ் கை
் க,
அல் ல உன் ெதால் , அல் ல உன் மணத் ல் ற்  ம்
ெவற்ெபற்றவனாக இக்கலாம் , ஆனால் சத்யம் மற்ம் ேதவ
ைடய வார்தை
் த என்  வம் ேபா, உன் ைனேய காண்பிக்க
உன்னிடம் எல் ைல மற்ம் நீ எைதம் அைடயல் ைல.
சத்யத்ைதக் கைடப் பிப் ப  உனக் கம் ரமமாக இக்
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ற என் ம் , ேதவைன அந் ெகாள் வ  இன் ம் ெபரிய
பிரச்ைனயாக இக்ற என் ம் ெசால் லலாம் . இதான் உங்
கள் ரமமாக இக்  ற, இதான்  மக் லம் எர்
ெகாள் ம் ரமமாக இக் ற. ேதவைன அந்  ெகாள் ம்
ேநாக்கத்ல் ல ெவற்கைளப் ெபற்றவர்களில் , தரத்ைதப் ர்த
்
ெசய் பவர்கள் யால் ைல. ேதவைன அந் ெகாள் வ  என் றால்
என் ன, அல் ல ேதவைன அந் ெகாள் வ  ஏன் அவயம் , அல்
ல ேதவைன அந்  ெகாள் ள ஒவர் எந் த அளைவ அைடய
ேவண்ம் என் மஷக்த் ெதரியா. இதான் மக்லத்
ற் கம் ழப் பமானதாக இக்ற, இ மக்லம் எர்
ெகாள் ம் கப் ெபரிய ராக இக்ற. இக்ேகள் விக் யாரா
ம் பலளிக் க யவில் ைல, இக்ேகள் விக் பலளிக் கம்
யாம் தயாராக இல் ைல. ஏெனன்றால் , இன் வைர மக்லத்
 ள் ள யாம் இக்ரிையையப் பற்ய ஆய்வில் எந்த ெவற்ம்
ெபற்றல் ைல. ஒேவைள, ¤ன் கட் ட ரிையகைளப் பற்ய
ர் மக்லத் ற்  ெதரியப் பத் த ப் பம் ேபா, ேதவைன
அந் த றைமயானவர்க ைளக் ெகாண் ட ஒ ட் டம் அத் த
த்  ேதான்ம் . நிச்சயமாகேவ, அதான் விஷயம் என்  நம்
ேறன். ேம ம் , நான் இக்ரிையையச் ெசய் வதற்கான ெசயல்
ைறயில் இக்ேறன் மற்ம் எர்காலத்ல் இேபான் ற ற
ைமயான நபர்கள் ேதான்வைதக் காண்ேபன் என்  நம் ேறன்.
அவர்கள் இந்த ¤ன் கட் ட ரிையகளின் உண்ைமக் சாட் 
ெகாப் பவர்களாக மாவார்கள் . நிச்ச யமாகேவ, இந் த ¤ன் 
கட் ட ரிையகக் அவர்கள் தான் தல் சாட்  பகறவர்
களாக இப் பார்கள் . ஆனால் , ேதவைடய ரிைய வைடம்
நாளில் இேபான் ற றைமயானவர்கள் ெவளிப் படாவிட் டால்
அல் ல மாம் சமாய ேதவனால் பரிரணமாக் க ப் பவைதத்
தனிப் பட் ட ைறயில் ஏற்க்ெகாண்ட இேபான் ற ஒன் அல்
ல இரண் ேபர் மட் ேம இந்தால் , அைதவிட ேவதைனம்
வத்தம் க்க எல் ைல. ஆனா ம் , இ கம் ேமாச
மான ©ழ் நிைலதான் . எ எப் ப இந்தா ம் , உண்ைமயிேலேய
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பின்ெதாடர்பவர்களால் தான் இந்த ஆர்வாதத்ைதப் ெபற ம்
என் நான் இன்ம் நம் ேறன் . ஆகாலம் தற் ெகாண்,
இ ேபான் ற ரிையகள் இதற்  ன்  இந் த ல் ைல. இ 
ேபான்ற ரிைய மனித வளர்ச
் வரலாற்ல் ஒேபாம் நிகழ் ந்
தல் ைல. ேதவைன அந் தவர்களில் தன் ைமயானவர்களில்
ஒவராக உன்னால் உண்ைமயிேலேய மாற ந்தால் , இ சகல
ஷ்கக் மத்யில் கம் ேமலான ெகளரவமாக இக்
காதா? மக் லத்  ன் மத்  யில் எந் த ஷ் யா ம் ேதவ
னால் அகமாக பாராட் டப் பவானா? இேபான்ற ரிையைய
அைடவ எளிதானதல் ல, ஆனால் இயில் இன்ம் ெவம
கைள அவைட ெசய் ம் . அவர்கைடய பானம் அல் ல
நா என எவாக இந் த ா ம் , ேதவைனப் பற்  ய அைவ
அைடயக்ய அைனவம் இயில் ேதவைடய கப் ெபரிய
கனத்ைதப் ெபவார்கள் , ேம ம் ேதவைடய அகாரத்ைதக்
ெகாண்டவர்களாக மட் ேம இப் பார்கள் . இதான் இன் ைறய
ரிையயாம் . இ எர்காலத்ன் ரிையம் ஆம் . இ 6,000
ஆண்கால ரிையகளில் நிைறேவற்றப் பட ேவண்ய கைட
மற்ம் க உயர்நத
் ரிையயாம் , ேம ம் இ ஒவ் ெவா வைக
மஷைரம் ெவளிப் பத்ம் ஒ ரிைய ைறயாம் . ேதவன்
மஷைன அந் ெகாள் ளச் ெசய் ம் ரிையயின் ¤லம் , ம
ஷைடய ெவவ் ேவ தராதரங் கள் ெவளிப் பத்தப் பன் றன:
ேதவைன அந்தவர்கேள ேதவைடய ஆர்வாதங் கைளப் ெபற்
க்ெகாள் வதற்ம் அவைடய வாக்த்தத்தங் கைள ஏற்க்ெகாள்
வதற்  ம் தள் ளவர்கள் , அேதேநரத்ல் ேதவைன அயாத
வர்கள் ேதவைடய ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபவதற்  ம் அவ
ைடய வாக்த்தத்த ங் கைள ஏற்  க்ெகாள் வதற் ம் தயற் றவர்
கள் . ேதவைன அந்தவர்கள் ேதவக் ெநக்கமானவர்களாக
இக்றார்கள் , ேதவைன அயாதவர்கைள ேதவக் ெநக்
கமானவர்கள் என்  அைழக்க யா. ேதவக் ெநக்கமா
னவர்களால் ேதவைடய எந்த ஆர்வாதத்ைதம் ெபற ம் ,
ஆனால் அவக் ெநக்கல் லாதவர்கள் அவைடய எந்த ரி
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ையக்ம் தயானவர்கள் அல் ல. இ உபத்ரவங் கள் , த்க
ரிப்  அல் ல நியாயத்¥ர்ப் என எவாக இந்தா ம் , இைவ
அைனத் ம் இயில் ேதவைனப் பற்ய அைவ மஷைன
அைடய அமப் பதற்காகேவ உள் ளன, இதன் ¤லம் மஷன்
ேதவக்க் ழ் ப் பவான். இதான் இயில் அைடயப் பம்
பலனாம் . ¤ன்  கட் ட ரிையகளில் எம் மைறக் க ப் பட
வில் ைல, இ ேதவைனப் பற்ய மஷைடய அக் நன்
ைமயானதாக இக்ற மற்ம் ேதவைனப் பற்ய ைமயான
அைவப் ெபற மஷக் உதற. இக்ரிையகள் அைனத்
ம் மஷக் நன் ைம பயக்ன் றைவயாக இக்ன் றன.
ேதவைடய ரிையதான் மஷன் அந் ெகாள் ள ேவண்
ய தரிசனமாம் , ஏெனன்றால் ேதவைடய ரிையைய ம
ஷனால் அைடய யா, மஷன் இைதக் ெகாண்க்கம்
இல் ைல. ¤ன் கட் ட ரிையகள் ேதவைடய  நிர்வ ாக
மாம் , ேம ம் மஷனால் அந்  ெகாள் ளப் பட ேவண் ய
மாெபம் தரிசனம் எல் ைல. இந் த வல் லைமயான தரிச
னத்ைத மஷன் அந்க்கவில் ைல என் றால் , ேதவைன அந்
ெகாள் வ  எளிதானதல் ல. ேதவ ைடய த் த த்ைதப் ரிந் 
ெகாள் வ  எளிதானதல் ல. ேம ம் , மஷன் நடக் ம் பாைத
ெபமளவில் கனமானதாவிம் . தரிசனங் கள் இல் லாமல் ,
மஷனால் இவ் வள ரம் வந் க் க யா. இந் த தரிச
னங் கள் தான் மஷைன இந்நாள் வைரயி ம் பாகாத் , ம
ஷக் கப் ெபரிய பாகாப் ைப அளித் ள் ளன. எர்காலத்
ல் , உங் கள் அ ஆழமாக ேவண்ம் , ேம ம் அவைடய 
த் த த்ைதம் , அவைடய ஞானமான ரிையயின் சாராம் சத்
ைதம் நீ ங் கள் ¤ன்  கட் ட ரிையகக்ள் அந்  ெகாள் ள
ேவண்ம் . இேவ உங் கள் உண்ைமயான வளர்ச 
் யாம் . ரி
ையயின் இக் கட் டம் தனியாக நிற்கா, ஆனால் இ ந்ைதய
இரண் கட் டங் கடன் ேசர்ந்  உவான ைமயின் ஒ ப
யாக இக்ற, அதாவ ¤ன்  கட் ட ரிையகளில் ஒன் ைற
மட்  ேம ெசய் வ தன் ¤லம் இரட்  ப் பின்  ரிையையம்
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க்க யா என்  ெசால் லலாம் . இக் கட் ட ரிையயி
னால் மஷைன ைமயாக இரட்  க் க ந் த ா ம் , இந் த
ஒற் ைறக் கட் டத் ைத மட் ேம ெசய் ய ேவண் ய  அவயம்
என்ேறா, ந்ைதய இரண் கட் ட ரிையகம் மஷைன சாத்
தானின் ஆக்க த்ந்  இரட் க்க ேதைவயில் ைல என் ேறா
அர்த் த மல் ல. ¤ன்  கட் டங் களின் எந் த ஒ கட் டம் 
மக்லத்த ா ம் அயப் பட ேவண்ய ஒேர தரிசனம் என் 
கத யா, ஏெனன்றால் இரட்ப் பின்  ரிையம் ¤ன் 
கட் ட ரிையகைளம் க்ற, அவற்ல் ஒ கட் டத்ைத மட்
ம் க்கவில் ைல. இரட் ப் பின் ரிைய நிைறேவற் றப் படாத
வைர, ேதவைடய நிர்வாகத்தால் ஒ ைமயான க்
வரயா. ேதவைடய இயல் , அவைடய மனநிைல மற்
ம் அவைடய ஞானம் ஆயைவ இரட் ப் பின் ரிைய 
வம் ெவளிப் பத்தப் பன் றன. இைவ மஷக் ஆரம் பத்
ேலேய ெவளிப் பத் த ப் படவில் ைல, ஆனால் பப் பயாக
இரட் ப் பின் ரிையயில் ெவளிப் பத்தப் பட் ள் ளன. இரட் ப்
பின் ஒவ் ெவா கட் டம் ேதவைடய மனநிைலயின் ஒ ப
ையம் , அவைடய இயல் பின் ஒ பையம் ெவளிப்
பத்  ற. எந் த க் கட் ட ரிையம் ேதவைடய இயல் ைப
ேநரயாகம் ைமயாகம் ெவளிப் பத்த யா. இவ்
வா, ¤ன் கட் ட ரிையகள் ந்த பிற மட் ேம இரட் ப்
பின் ரிைய ைமயாக க்க ம் , ஆைகயால் ேதவ
ைடய ைமையப் பற் ய மஷைடய அைவ ேதவ
ைடய ¤ன் கட் ட ரிையகளிந்  பிரிக் க யா. ஒ
கட் ட ரிையயிந்  மஷன் ெபவ அவைடய ரிைய
யின் ஒ பயில் ெவளிப் பத்த ப் பம் ேதவைடய மனநி
ைலயாம் . இக்கட் டங் கக் ன்ம் பின்ம் ெவளிப் பத்
தப் பம் மனநிைலையம் இயல் ைபம் இ க்க யா.
ஏெனன்றால் , மக்லத்ைத இரட் க்ம் ரிையைய ஒ கால
கட் டத்ல் அல் ல ஒ இடத்ல் உடனயாக க்க யா,
ஆனால் ெவவ் ேவ காலங் களி ம் இடங் களி ம் மஷைடய
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வளர்ச 
் நிைலக் ஏற் ப பப் பயாக ஆழமாற. இதான்
இக்கட் டங் களில் ெசய்யப் பம் ரிையயாம் , இ ஒ கட் டத்ல்
மட்  ம் க்க ப் பவல் ைல. ஆைகயால் , ேதவைடய 
ஞானம் ஒ தனி கட் டத்ல் மட் மல் லாமல் ¤ன்  கட் டங்
களி ம் பயன்பத்தப் பற. அவைடய  இயல் ம் மற்
ம்  ஞானம் இந் த ¤ன் கட் டங் களி ம் பயன் பத்
தப் பன் றன. ேம ம் , ஒவ் ெவா கட் டத்  ம் அவைடய
இயல்  உள் ள மற்  ம் ஒவ் ெவா கட் டம் அவைடய ரி
ையயின் ஞானத்ன் ஒ பவாக இக்ற. இந்த ¤ன்  கட்
டங் களி ம் ெவளிப் பத்தப் பட் ட ேதவைடய  மனநிைல
ையம் மஷன் அந் ெகாள் ள ேவண்ம் . ேதவன் இப் ப 
எல் லா மனிதர்க க்  ம் கம் க்  யமானதாம் . ேம ம் ,
ேதவைன வணங் ம் ேபா ஜனங் கக் இந்த அ இல் ைல
ெயன் றால் , அவர்கள் த்தைர வணங் பவர்களிடந்  ேவ
பட் டவர்க ள் அல் ல. மஷர் மத்  யில் ேதவ ைடய ரிைய
மஷனிடந்  மைறக்கப் படவில் ைல, ேம ம் இ ேதவைன
வணங் பவர்க ளால் அந்  ெகாள் ளப் பட ேவண் ம் . ேதவன்
மஷர் மத்  யில் ¤ன்  கட் ட இரட் ப் பின் ரிையகைள
நிைறேவற்யிப் பதால் , இந்த ¤ன்  கட் ட ரிையகளின் ேபா
அவர் என்ன ெகாண்க்றார் மற் ம் என் னவாக இக்றார்
என் ற ெவளிப் பாட் ைட மஷன் அந்  ெகாள் ள ேவண் ம் .
இைதத்தான் மஷன் ெசய் ய ேவண்ம் . ேதவன் மஷனிட
ந் மைறப் பைத எந்த மஷனா ம் அைடய யா, அைத
மஷன் அந் ெகாள் ளம் டா, அேத ேநரத்ல் ேதவன்
மஷக்க் காண்பிப் பைத மஷன் அந் ெகாள் ள ேவண்
ம் மற் ம் எந்த மஷம் அைதக் ெகாண்க்க ேவண்ம் .
¤ன் கட் ட ரிையகளில் ஒவ் ெவான் ம் ந்ைதயக் கட் டத்ன்
அஸ்பாரத்ன் ¡ ெசய் யப் பன்றன; இ இரட் ப் பின் ரி
ையயிந்  பிரிக்கப் பட் த் தனியாகச் ெசய் யப் பவல் ைல.
கத் ம் ெசய் ய ப் பம் ரிையயி ம் ெபரிய ேவபாகள்
இந்தா ம் , அதன் ைமயத்ல் இன்ம் மக்லத்ன் இரட்
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ப்  உள் ள, ேம ம் ஒவ் ெவா கட் ட இரட்ப் பின் ரிையம்
ந்ைதயைதக் காட்  ம் ஆழமானதாக இக்ற. ஒவ் ெவா
கட் டம் அக்கப் படாத ந்ைதய கட் டத்ன் அஸ்பாரத்
ந்  ெதாடர் ற. இவ் வா, எப் ேபாம் யதாகம் , ஒ
ேபாம் பைழயதாகாத அவைடய ரிையயில் , ேதவன் இதற்
ன் ஒேபாம் மஷக் ெவளிப் பத்தாத தன மனநி
ைலயின் அம் சங் கைளத் ெதாடர்ந்  ெவளிப் பத்றார், ேம ம்
மனிதக் எப் ேபாம் தன ய ரிையையம் அவைடய
ய இப் ைபம் ெவளிப் பத் றார். பைழய மதக் காவலர்
இைத எர்ப்பதற்த் தன் னால் இயன் ற அைனத்ைதம் ெசய் தா
ம் , அைத ெவளிப் பைடயாக எர்தத
் ா ம் , ேதவன் தான் ெசய்ய
விம் ம் ய ரிையைய எப் ேபாம் ெசய் றார். அவர
ரிைய எப் ேபாம் மாக்ெகாண்ேட இக்ற, இதன் விைள
வாக அ எப் ேபாம் மஷைடய எர்ப்ைப எர்ெகாள் 
ற. ஆைகயால் , அவைடய ரிையயின் காலத்ைதம் ெபநர்
கைளம் ேபாலேவ, அவைடய மனநிைலம் எப் ேபாம் மாக்
ெகாண்ேட இக்ற. ேம ம் , அவர் இதற் ன் எப் ேபாம்
ெசய் ராத ரிையையேய ெசய் றார், இதற் ன் ெசய் த ரி
ையக் ரண்பாடாகம் ேவபாடாகம் இப் பதாக மஷ
க்த் ேதான்ம் ரிையையம் ெசய் றார். மஷனால் ஒ
வைகயான ரிையைய அல் ல ஒ நைடைறப் பாைதைய
மட் ேம ஏற் க்ெகாள் ள ம் . ேம ம் , தங் கக் ரண்பா
டான அல் ல தங் கைள விட உயர்வான ரிைய அல் ல நைட
ைற வகைள மஷன் ஏற்க்ெகாள் வ கனமாம் . ஆனால் ,
பரித்த ஆவியானவர் எப் ேபாம் ய ரிையையச் ெசய்றார்,
அதனால் தான் ேதவைடய ய ரிையைய எர்க
் ம் மத வல்
நர்கள் ட் டம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் ேதான் ற. ேதவன்
எவ் வா எப் ேபாேம யவராக இக்றார், ஒேபாம் பைழ
யவராக இப் பல் ைல என் ப பற் மஷக் எந்த அம்
இல் ைல என்பதனா ம் , ேதவைடய ரிையயின் ெகாள் ைக
கைளப் பற்  ய எந் த அம் இல் ைல என் பதனா ம் மற்  ம்
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ேதவன் மஷைன இரட் க் ம் பல வகைளப் பற் ய எந் த
அம் இல் ைல என் பதனா ம் , இந்த ஜனங் கள் வல் நர்களா
விட் டனர். ஆைகயால் , இ பரித் த ஆவியானவரிடந் 
வம் ரிையயா, அ ேதவைடய ரிையயா என் பைத ம
ஷனால் வமாகச் ெசால் ல யவில் ைல. பலர் ன்  வந்த
வார்தை
் தகடன் ெதாடர்ைடய ஒன் ன் மனப் பாங் ைகப் பற்
க்ெகாண், அைத ஏற் க்ெகாள் றார்கள் . ந்ைதய ரிைய
டன் ேவபாகள் இந் த ால் , அவர்கள் அைத எர்க்  ன் றார்
கள் மற் ம் றக்கணிக்ன்றார்கள் . இன் , நீ ங் கள் அைனவம்
இேபான்ற ெகாள் ைககைளப் பற்க்ெகாண்க்கவில் ைலயா?
¤ன் கட் ட இரட் ப் பின் ரிையகள் உங் கள் ¡ ெபரிய தாக்
கத்ைத ஏற் பத்தவில் ைல, ேம ம் ந்ைதய இரண் கட் ட ரி
ையகம் தாங் கள் அந்  ெகாள் ள அவயல் லாத ஒ பார
மாகேவ இப் பதாக நம் றவர்கம் இக்ன்றார்கள் . இக்கட்
டங் கள் ஜனங் கக் அவிக் க ப் படக்  டா என் ம் , ந் த
அள அவற் ைறத் ம் பப் ெபற ேவண்ம் என் ம் , இதனால்
¤ன்  கட் ட ரிையகளின் ந் ைதய இரண்  கட் டங் களால்
ஜனங் கள் ழப் பமாக உணர மாட் டார்க ள் என் ம் அவர்க ள்
நிைனக்ன்றார்கள் . ந்ைதய இரண் கட் ட ரிையகைளம்
அந் ெகாள் வ  கம் அகமான என் ம் , ேதவைன அந்
ெகாள் வல் எந்த பிரேயாஜனம் இல் ைல என் ம் ெபம் பா
லானவர்கள் நம் றார்கள் , நீ ங் கம் அப் பத்தான் நிைனக்ன்
³ர்கள் . இன், இவ் விதமாகச் ெசயல் பவ  சரியான என் 
நீ ங் கள் அைனவம் நம் ன் ³ர்கள் , ஆனால் என ரிையயின்
க்யத் வத்ைத நீ ங் கள் உணம் நாள் வம் : க்யத் வல்
லாத எந்தக் ரிையையம் நான் ெசய் வல் ைல என்பைத அந்
ெகாள் ங் கள் . நான் ¤ன் கட் ட ரிையகைள உங் கக்
அவிப் பதனால் , அைவ உங் கக்ப் பயள் ளைவயாக இக்
ம் . இந்த ¤ன் கட் ட ரிையகம் ேதவைடய  நிர்வா
கத்ன் ைமயமாக இப் பதால் , அைவ பிரபஞ் சம் வ ம்
உள் ள அைனவரின் ைமயமாக ேவண்ம் . ஒ நாள் , நீ ங்கள் அைன
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வம் இந்தக் ரிையயின் க்யத் வத்ைத உணர்ந் ெகாள் வீர ்
கள் . நீ ங் கள் ேதவைடய ரிையயின் ெகாள் ைககைள அயாத
னா ம் மற்ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையக் த்த
உங் கள் ரட் டாட் டமான நடத்ைதயினா ம் , நீ ங் கள் ேதவைடய
ரிையைய எர்க்³ர்கள் அல் ல இன் ைறய ரிையைய அள
விட உங் கள் ெசாந்தக் கத் க்கைளப் பயன் பத் ³ர்கள் என்
பைத அந் ெகாள் ங் கள் . நீ ங் கள் ேதவைன எர்ப்ப  மற்ம்
பரித்த ஆவியானவரின் ரிையக் இைட»  ஏற் பத் வ
உங் கள் கத் க்களா ம் உள் ளார்ந்த இமாப் பினா ம் ஏற்ப
ன் றன. இ ேதவைடய ரிைய தவறான என் பதால் அல் ல,
ஆனால் நீ ங் கள் இயல் பாகேவ கம் ழ் ப்பயாதவர்கள் என் ப
தனால் ஆம் . ேதவன் ¡தான தங் கள் விவாசத்ைதக் கண்டந்த
பிற, மஷன் எங் ந்  வந்தான் என் லரால் உயாகச்
ெசால் ல வல் ைல, ஆனா ம் பரித் த ஆவியானவரின்
ரிையயின் சரியானவற் ைறம் தவறானவற் ைறம் மப் பிம்
ெபா ெசாற் ெபாகைள ஆற் ற அவர்கள் ைதரியம் ெகாள் 
றார்க ள் . பரித் த ஆவியானவரின் ய ரிையையக் ெகாண்
ள் ள அப் ேபாஸ்தலர்கக்ம் அவர்கள் விரிைர வழங் ன்
றார்கள் , கத் ைர றார்கள் , அளக்ககமாகப் ேபறார்
கள் ; அவர்க ளின் மனிதத் த ன் ைம கம் ைறவாக உள் ள
அவர்க க்  தளம் அ இல் ைல. இ ேபான் றவர்க ள்
பரித் த ஆவியானவரின் ரிையயினால் றக் கணிக் க ப் பட்  ,
நரகத்  ன் அக்  னியினால் எரிக் க ப் பம் நாள் வரவில் ைலயா?
அவர்கள் ேதவைடய ரிையைய அயவில் ைல, மாறாக அவ
ைடய ரிையையப் பரியாசம் ெசய் றார்கள் , ேம ம் எவ் வா
ரிைய ெசய்ய ேவண்ம் என்  ேதவக் அத்தம் யற்
ெசய் றார்கள் . இேபான் ற அநீ யானவர்களால் ேதவைன எவ்
வா அந்  ெகாள் ள ம் ? ேதம் மற்  ம் அ பவிக் ம்
ெசயல் ைறயின் ேபாதான் மஷன் ேதவைன அந் ெகாள்
றான். பரித்த ஆவியானவரின் அெவாளி ¤லேம மஷன்
ேதவைன அந்ெகாள் றான் என் விம் பியப விமர்ப் பதன்
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¤லம் அல் ல. ேதவைனப் பற்ய ஜனங் களின் அ எவ் வள
ல் யமானதாறேதா, அந் த அள ைறவாகேவ அவர்க ள்
அவைர எர்க்றார்கள் . இதற்  ேநர்மாறாக, ேதவைனப் பற் 
ஜனங் கள் எவ் வள ைறவாக அந்க்றார்கேளா, அவ் வள
அகமாக அவர்கள் அவைர எர்க்க வாய் ப்ள் ள. உன கத்
க்கள் , உன பைழய பாவம் மற் ம் உன மனிதத்தன் ைம,
ணம் மற்  ம் நீ ெந ஆயைவேய நீ ேதவைன எர்க்  ம்
¤லதனம் ஆம் . உன் ைடய ஒக் க ம் எவ் வள அகமாக
ர்ெகட் க்  றேதா, உன் ைடய ணாசயங் கள் எவ் வள
அகமாக அவப் பாக இக்  றேதா, உன் ைடய மனிதத்
தன்ைம எவ் வள ைறவாக இக்றேதா, அவ் வள அகமாக
நீ ேதவக் சத்வாக இக்றாய். வ வான கத்க்கைளக்
ெகாண்டவர்கம் ய நீ  மனநிைலையக் ெகாண்டவர்கம்
மாம் சமாய ேதவடன் இன் ம் அகமான பைகடன் உள் ள
னர். இேபான்றவர்கள் தான் அந்க்ஸ்கள் . உன கத் க்
கள் சரிெசய் ய ப் படாவிட் ட ால் , அைவ எப் ேபாம் ேதவக்
எராகேவ இக்ம் . நீ ஒேபாம் ேதவடன் இணக்கமாக
இக்கமாட் டாய் , எப் ேபாம் அவரிடந்  விலேய இப்
பாய் .
உன பைழய கத் க்கைள ஒக் ைவப் பதன் ¤லம் மட்
ேம உன்னால் ய அைவப் ெபற ம் , ஆனால் பைழய
அ என் ப  பைழய கத்  க் க க்  சமமானதாக இக் க
ேவண்ம் என்பல் ைல. “கத் க்கள் ” என்பைவ மஷன் கற்
பைன ெசய் ம் யதார்தத
் த் டன் ரண்பன்ற காரியங் கைளக்
க்  ன் றன. பைழய அவான ஏற் க னேவ பைழய கத் 
ேலேய காலாவயா, ய ரிையக்ள் மஷன் பிரேவப்
பைதத் தத்  ந் த ால் , இேபான் ற அம் ஒ கத் த ாம் .
இேபான் ற அக் க ான சரியான அ ªைறைய மஷ
னால் எக்க ந்தால் , பைழயைதம் யைதம் இைணத்ப்
பல அம் சங் களிந்  ேதவைன அந்  ெகாள் ள ந் த ால் ,
பைழய அ மனிதக் ஒ உதவியாக மா, மஷன் ய
1036

ேதவைடய ¤ன் கட் ட ரிையகைளம் அந் ெகாள் வேத
ேதவைன அந் ெகாள் ம் பாைதயாம்

கத் ற் ள் பிரேவக் ம் அப் பைடயாவிற. ேதவைன
அந் ெகாள் வதற் க ான பாைதயில் எவ் வா பிரேவப் ப ,
ேதவைன அந் ெகாள் வதற்  எந் த சத்  யங் கைளப் ரிந் 
ெகாள் ள ேவண் ம் மற்  ம் உன கத்  க் க ைளம் பைழய
மனநிைலகைளம் எவ் வா அகற்  வ  ேபான் ற பல ெகாள்
ைககைள அந்  ெகாள் மா ேதவைன அந்  ெகாள் வதற்
கான பாடமான உன்னிடம் ேகட் க்ெகாள் ற, இதன்¤லம்
ேதவ ைடய ய ரிையயின் அைனத்  ஏற் ப ாகக் ம்
நீ ங் கள் ழ் ப்பயலாம் . ேதவைன அந் ெகாள் வதற்கான பாடத்
ற்  ள் ·ைழவதற் க ான அஸ் பாரமாக இக்ெகாள் ைககைளப்
பயன் பத்னால் , உன அ ெமன்ேம ம் ஆழமாம் . ேதவ
ைடய  நிர்வாகத் ட் டத்ைதப் பற்ம் , அதாவ ¤ன் 
கட் ட ரிையகைளப் பற்ம் உனக் ெதளிவான அ இந்
தால் , ேதவைடய ரிையயின் ந்ைதய இரண் கட் டங் கைள
ம் தற்ேபாைதய கட் டத்டன் ைமயாக ெதாடர்பத்தம் ,
அ தான் ேதவனால் ெசய் யப் பட் ட ரிைய என்  உன்னால்
பார்க்கம் ந் த ால் , நீ ஒ ஈஇைணயற் ற உயான அஸ்
பாரத்ைதக் ெகாண்ப் பாய் . ¤ன்  கட் ட ரிையகம் ஒேர
ேதவனால் தான் ெசய் யப் பட் டன; இதான் கப் ெபரிய தரிசன
மாம் , ேம ம் இதான் ேதவைன அந் ெகாள் வதற்கான ஒேர
பாைதயாம் . ¤ன்  கட் ட ரிையகம் ேதவனால் மட்  ேம
ெசய் யப் பட் க்க ம் , எந்த மஷனா ம் அவர் சார்பாக
இேபான்ற ரிையையச் ெசய் க்க யா. அதாவ, ேதவ
னால் மட்  ேம ஆயில் இந்  இன் வைர தன ெசாந் த க்
ரிையையச் ெசய்  க் க ம் . ேதவைடய ¤ன்  கட் ட
ரிையகள் ெவவ் ேவ கங் களி ம் இடங் களி ம் ெசய் யப் பட்
ந்தா ம் , ஒவ் ெவா ரிையம் ேவபட் டதாக இந்தா ம் ,
இைவ அைனத்ம் ஒேர ேதவனால் ெசய் யப் பம் ரிையயாம் .
எல் லா தரிசனங் களி ம் , இ ேவ மஷன் அந் ெகாள் ள
ேவண் ய கப் ெபரிய தரிசனமாக இக்  ற. மஷனால்
அைத ைமயாகப் ரிந் ெகாள் ள ந்தால் , அவனால் உ
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யாக நிற்க ம் . இன் , பல் ேவ மதங் கள் மற் ம் மதப் பி
ரிகள் எர்ெகாள் ம் கப் ெபரிய பிரச்சைன என் னெவன் றால் ,
அவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய அவல் ைல, ேம ம்
பரித் த ஆவியானவரின் ரிையக் ம் பரித் த ஆவியானவ
ைடயதல் லாத ரிையக்ம் இைடயிலான ேவபாட் ைட அய
வல் ைல, இதனால் , அவர்கள் கைட இரண் கட் ட ரி
ையகைளப் ேபாலேவ, இந்தக் கட் ட ரிையம் ேயேகாவா ேதவ
னால் ெசய் யப் பறதா என்  ெசால் ல வல் ைல. ஜனங் கள்
ேதவைனப் பின் பற்னா ம் , ெபம் பாலானவர்களால் இ சரி
யான வதானா என்  இன் ம் ெசால் ல வல் ைல. ேதவ
னால் தனிப் பட் ட ைறயில் வநடத்தப் பற வ இதானா,
ேதவன் மாம் சமாயிப் ப  உண்ைமதானா என்  மஷன் கவ
ைலப் பறான், ேம ம் இேபான்ற விஷயங் கைள எவ் வா
கண் டவ  என் ப  பற்  ய எந் த ப் ம் இன் னம் ெபம்
பாலானவர்களிடம் இல் ைல. ேதவைனப் பின் பற்  பவர்களால்
வையத் ¥ர்ம ானிக் க யவில் ைல. ஆைகயால் , ேபசப் பம்
ெசய் கள் இந்த ஜனங் கள் மத்யில் ஒ பயள தாக்கத்ைத
மட் ேம ெகாண்ள் ளன, ேம ம் அவற்றால் வம் பயள்
ளதாக இக்க யா, ஆதலால் இேபான் றவர்களின் விய
பிரேவசத்ைத இ பாக்  ற. ¤ன்  கட் ட ரிையகளி ம்
அைவ ெவவ் ேவ கங் களில் , ெவவ் ேவ இடங் களில் , ெவவ்
ேவ நபர்களிடம் ேதவனால் ெசய் யப் பட் டைவ என் பைத ம
ஷனால் பார்கக
் ந்தால் , ரிைய ேவபட் டதாக இந்தா ம் ,
அைவ அைனத்  ம் ஒேர ேதவனால் தான் ெசய் ய ப் பன் றன
என்பைத மஷனால் பார்க்க ந்தால் , அ ஒேர ேதவனால்
ெசய் யப் பட் ட ரிைய என் பதனால் , அ சரியானதாகம் பிைழ
யில் லாதமாக இக் க ேவண் ம் . ேம ம் அ  மஷனின்
கத் க்கடன் ரண்பட் டதாக இந்தா ம் , அ ஒேர ேதவ
ைடய ரிைய என் பைத மப் பதற் ல் ைல. இ ஒேர ேதவ
ைடய ரிையதான் என்  மஷனால் உயாகச் ெசால் ல
ந்தால் , மஷைடய கத் க்கள் ெவம் அற் பமானைவ
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யாக ைறக்கப் பம் , ப் பிடத் தயற்றைவயாவிம் . ம
ஷைடய தரிசனங் கள் ெதளிவற் ற ைவயாக இப் பதனா ம் ,
மஷன் ேயேகாவாைவ ேதவனாகம் , இேயைவ கர்தத
் ராகம்
மட் ேம அந்ப் பதா ம் , இன் ைறய மாம் சமாய ேதவைனப்
பற்  இ மனடன் காணப் பவதா ம் , பலர் ேயேகாவா மற்
ம் இேயவின் ரிையயில் அர்ப் பணிப் ள் ளவர்களாக இக்
ன்றார்கள் , இன் ைறய ரிையைய பற்ய கத் க்களால் ழம்
பியிக்ன்றார்கள் , ெபம் பாலானவர்கள் எப் ேபாம் சந்ேதகத்
டன் காணப் பவேதா, இன் ைறய ரிையையத் ¥விரமாக
எத்க்ெகாள் வல் ைல. கண்ªக்த் ெதரியாத கைட இரண்
கட் ட ரிையகைளப் பற் மஷனிடம் எந்தக் கத்ம் இல் ைல.
ஏெனன்றால் , கைட இரண் கட் ட ரிையகளின் யதார்தத
் த்ைத
மஷன் ரிந் ெகாள் ளவில் ைல, தனிப் பட் ட ைறயில் அவற்
ைறப் பார்த்த ம் இல் ைல. ஏெனன் றால் , இந் த க் கட் ட ரிைய
கைள மஷன் விம் வ ேபாலக் கற் ப ைன ெசய்  பார்க்க
யா. அவன் எைதக் ெகாண் வந்தா ம் , இேபான் ற கற்
பைனகைள நி´பிக்க எந்த உண்ைமகம் இல் ைல, அவற் ைறச்
சரிெசய்ய யால் ைல. மஷன் தன மனப் ேபாக்ற் கம்
தந்ரம் ெகாக்றான் , எச்சரிக்ைகையக் காற்ல் பறக்கவிட் ,
அவன கற்பைனையச் தந்ரமாக அைலயவிறான் . ஏெனன்
றால் , அவைடய கற் பைனகைளச் சரிபார்க்க எந்த உண்ைமக
ம் இல் ைல, ஆைகயால் மஷைடய கற்பைனகக் ஏேத
ம் ஆதாரம் உள் ளதா என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , அைவ
“உண்ைம” ஆன்றன. இவ் வா மஷன் தன் மனல் கற்பைன
ெசய் ள் ள ேதவைன நம் றான் , யதார்தத
் ேதவைனேயா ேத
வல் ைல. ஒ நபக் ஒ வைகயான நம் பிக்ைக இந்தால் ,
± ேபரிடம் ± வைகயான நம் பிக் ைககள் இக்  ம் . ம
ஷன் ேதவைடய ரிையயின் யதார்தத
் த்ைதக் காணாததா ம் ,
அவன் அைதக் காகளால் மட் ேம ேகட் , அைதக் கண்களால்
காணாததால் , அவன் இேபான்ற நம் பிக்ைககைளக் ெகாண்டவ
னாக இக்றான் . மஷன் ராணங் கைளம் கைதகைளம்
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ேகட் க்றான் , ஆனால் ேதவைடய ரிையயின் உண்ைம
கைளப் பற்ய அைவ அரிதாகேவ ேகள் விப் பட் க்ன் றான் .
இவ் வா, ஒ வடமாக மட் ேம விவாகளாக இப் பவர்கள்
தங் கைடய ெசாந் த க் கத்  க் க ளின் ¤லமாகேவ ேதவைன
விவாக்றார்கள் . இ தங் கள் வாழ் நாள் வம் ேதவைன
விவாத் தவர்கக் ம் ெபாந்  ம் . உண்ைமகைளப் பார்க் க
யாதவர்க ளால் ஒேபாம் ேதவைனப் பற்  ய கத்  க் க
ைளக் ெகாண்ட ஒ விவாசத்ந்  தப் பிக்க யா. ம
ஷன் தன பைழய கத்  க் க ளின் கட் களிந்  தன் ைன
விவித் க் ெகாண், ய பிரேதசத்ற்ள் பிரேவத் விட் ட
தாக நம் றான். ேதவைடய உண்ைமயான கத்ைதப் பார்கக
்
யாதவர்களின் அ என் ப கத் க்கம் வதந்கேம
தவிர ேவ எல் ைல என் மஷக்த் ெதரியாதா? ம
ஷன் தன கத்  க் க ள் சரியானைவயாகம் பிைழயில் லாம
ம் இப் பதாக நிைனக்  றான், ேம ம் இந் த க் கத்  க் க ள்
ேதவனிடந்  வந்தைவ என்ம் நிைனக்றான் . இன் , ம
ஷன் ேதவைடய ரிையையக் காªம் ேபா, பல வடங் களா
கக் கட்  ைவத்ந்த கத் க்கைள விட் விறான் . கடந்த
காலத்ன் கற் பைனகம் கத் க்கம் இந்தக் கட் டத்ன் ரி
ையக் ஒ தைடயாக மாள் ளன. ேம ம் , இேபான் ற கத்
க் கைள விட் விவம் , இேபான்ற கத்  க் கைள மப் ப
ம் மஷக் கனமாவிட் ட. இன் வைர ேதவைனப்
பின் ெதாடர்ந் தவர்களில் பலரின் இந் த ப் பப் பயான ரிைய
ையப் பற்ய கத்க்கள் இன்ம் பேமாசமாவிட் டன. இவர்
கள் மாம் சமாய ேதவன் ¡ பப் பயாக ஒ பிவாதமான
பைகைமைய உவாக்ள் ளனர். இந்த ெவப் பின் ¤லக்கார
ணமான மஷைடய கத்  க் க ளி ம் கற் ப ைனகளி ம்
தான் உள் ள. மஷைடய கத்  க் க ம் கற் ப ைனகம்
இன்ைறய ரிையக் எரியாவிட் டன, இக்ரிைய மஷ
ைடய கத்க்கடன் ரண்பற. உண்ைமகள் மஷைன
அவைடய கற் ப ைனக் ச் தந்  ரம் ெகாக்க அமக்க ாத
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னா ம் மற்ம் அவற்ைற மஷனால் எளில் மக்க யா
தனா ேம இ நடந் ள் ள. ேம ம் , மஷைடய கத்க்
கம் கற்பைனகம் உண்ைமகள் இப் பைத ஆதரிக்கவில் ைல.
ேம ம் , மஷன் உண்ைமகளின் சரித்தன் ைமையம் உண்ைமத்
தன்ைமையம் த்ச் ந்க்காததனால் , பிவாதமாகத் தன
கத்  க் க ைள அவிழ் த்  விட்  , தன ெசாந் த கற் ப ைனையப்
பயன் பத்  றான் . இ மஷைடய கத்  களின் தவ 
என் மட் ேம ற ேம தவிர, இ ேதவைடய ரிைய
யின் தவ என் ற யா. மஷன் தான் விம் ற எைத
ேவண்மானா ம் கற்பைன ெசய் யலாம் , ஆனால் ேதவைடய
எந்தக் கட் ட ரிையம் அல் ல அல் எந்த  பையம்
அவன் தன்னிச்ைசயாக மக்க ாமல் ேபாகலாம் ; ேதவைடய
ரிையக் த்த உண்ைம மஷனால் ¡றக்டாததாக இக்
ற. நீ உன கற்பைனக்ச் தந்ரம் ெகாக்கலாம் , ேயேகாவா
மற்  ம் இேயவின் ரிையகைளப் பற்  ய நல் ல கைதகைளத்
ெதாக்கலாம் , ஆனால் ேயேகாவா மற்ம் இேயவின் ஒவ் ெவா
கட் ட ரிையயின் உண்ைமையம் நீ மக்காமல் இக்கலாம் .
இ ஒ ெகாள் ைகயாம் , ேம ம் இ ஒ நிர்வாக ஆைணயா
ம் . ேம ம் , இந்தப் பிரச்சைனகளின் க்யத் வத்ைத நீ ங் கள்
ரிந்ெகாள் ள ேவண்ம் . இந்தக் கட் ட ரிையயான மஷ
ைடய கத் க்கடன் ெபாந்தா என்ம் , ந்ைதய இரண்
கட் ட ரிையகக்கான காரியம் அல் ல என் ம் மஷன் நம்
றான். அவைடய கற் பைனயில் , ந்ைதய இரண் கட் டங்
களின் ரிையம் நிச்சயமாகேவ இன் ைறய ரிையக் சமமா
னதல் ல என்  மஷன் நம் றான் , ஆனால் ேதவ ைடய
ரிையயின் ெகாள் ைககள் அைனத்  ம் ஒேர மாரியானைவ
என் ம் , அவைடய ரிைய எப் ேபாம் நைடைறயான
என் ம் மற்  ம் கத் ைதப் ெபாட் பத் த ாமல் , அவைடய
ரிையயின் உண்ைமைய எர்க
் ம் ஒ ெபரிய ஜனக்ட் டம்
எப் ேபாம் இக்  ம் என் ம் நீ எப் ேபாதாவ  கயிக் 
றாயா? இந்தக் கட் ட ரிையைய இன்  எர்ப்பவர்கள் அைனவ
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ம் சந்ேதகத்ற்  இடன் கடந் த காலங் களி ம் ேதவைன
எர்த
் ப் பார்கள் , ஏெனன் றால் இேபான் றவர்கள் எப் ேபாேம
ேதவைடய எரிகளாகத்தான் இப் பார்கள் . ேதவைடய ரி
ையப் பற்ய உண்ைமைய அந்தவர்கள் , ¤ன் கட் ட ரிைய
கைளம் ஒேர ேதவைடய ரிையயாகேவ பார்ப்பார்கள் மற்
ம் தங் கைடய கத்  க் கைள விட்  விவார்கள் . இவர்கள்
தான் ேதவைன அந்தவர்கள் , இேபான்றவர்கள் தான் ேதவைன
உண்ைமயாகேவ பின்பற் பவர்கள் . ேதவைடய  நிர்வாக
ம் அதன் ைவ ெநங் ம் ேபா, ேதவன் எல் லாவற்ைறம்
வைகக் ஏற்ப வைகப் பத்வார். மஷன் ஷ்கரின் ைகக
ளால் ஷ்க்கப் பட் டான் , இயில் அவர் மஷைன தம
ஆைகயின் ழ் ைமயாகத் ப் பிக் ெகாண்வர ேவண்ம் ;
இேவ ¤ன் கட் ட ரிையகளின் வாம் . கைடக்கால
ரிையயின் கட் டம் , இஸ்ரேவல் மற் ம் »ேதயாவி ள் ள ந்
ைதய இரண் கட் டங் கம் ப் பிரபஞ் சத் ள் ள ேதவ
ைடய நிர்வாகத் ட் டமாம் . இைத ஒவரா ம் மக்க யா,
இ ேதவைடய ரிையையக் த்த உண்ைமயாம் . இந்தக்
ரிையைய ஜனங் கள் அகம் அ பவித்  க் க வில் ைல அல்
ல கண்க்கவில் ைல என்றா ம் , உண்ைமகள் இன் ம் உண்
ைமகளாகேவ இக் ன்றன, இ எந் த மனிதம் மக் க 
யாததாக இக்  ற. பிரபஞ் சத்  ன் ஒவ் ெவா ேதசத்  ம்
ேதவைன நம் றவர்க ள் எல் ேலாம் ¤ன்  கட் ட ரிையக
ைளம் ஏற்க்ெகாள் வார்கள் . நீ ஒ கட் ட ரிையைய மட் ேம
அந்ந் , மற் ற இரண் கட் ட ரிையகைளப் பற் ப் ரிந்
ெகாள் ளவில் ைல என் றால் மற் ம் கடந்த காலத் ள் ள ேதவ
ைடய ரிையையப் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல என் றால் , ேதவ
ைடய  நிர்வாகத் ட் டத்ைதப் பற் ய ைமயான சத்
யத்ைத உன்னால் ேபச யா மற்  ம் ேதவைனப் பற்  ய
உன அ ஒதைலப் பட் சமானதாகேவ இக்ற. ஏெனன்
றால் , ேதவன் ¡தான உன விவாசத்ல் நீ ேதவைன அந் 
ெகாள் ளேவா ரிந் ெகாள் ளேவா இல் ைல, ஆைகயால் ேதவக்
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ச் சாட்  பகவதற்  நீ ெபாத்த மானவனாக இல் ைல. இக்
காரியங் கைளப் பற்ய உன தற்ேபாைதய அ ஆழமானதா
அல் ல ேமேலாட் டமானதா என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , நீ
இயில் அைவப் ெபற் க்க ேவண்ம் , ேம ம் ைம
யாக நம் பியிக்க ேவண்ம் . ஜனங் கள் எல் ேலாம் ேதவைடய
 ரிையையம் கண் அவைடய ஆைகயின் ழ் அ
பணிவார்கள் . இக்ரிையயின் வில் , எல் லா மதங் கம் ஒன்
றாவிம் , எல் லாச் ஷ்கம் ஷ்கரின் ஆைகயின்
ழ் ம் வார்கள் , எல் லாச் ஷ்கம் ஒேர ெமய் ேதவைன
வணங் வார்கள் . ¥ய மதங் கள் எல் லாம் ஒன்ல் லாமல் ேபாம் ,
¡ண்ம் ஒேபாம் ேதான் றா.
¤ன் கட் ட ரிையகைளப் பற் ய இந்த ெதாடர்ச
் யான
ப்  ஏன் ெகாக்கப் பட் ள் ள? கங் கள் கடந்  ெசல் வ,
சதாய வளர்ச் மற்ம் இயற்ைகயின் மாவம் கம் அைனத்
ம் ¤ன் கட் ட ரிையகளில் மாற் ற ங் கைளப் பின் பற்  ன்
றன. மக்லமான ேதவைடய ரிையடன் காலப் ேபாக்
ல் மாற, அ தானாகேவ உவாவல் ைல. ேதவைடய
¤ன் கட் ட ரிையகம் சகல ஷ்கைளம் , ஒவ் ெவா
மதத்ைதம் , மதப் பிரிைவம் ேசர்ந்த அைனவைரம் ஒேர ேதவ
ைடய ஆைகயின் ழ் ெகாண் வவதற் க ாக ப் பிடப்
பன்றன. நீ எந்த மதத்ைதச் ேசர்நத
் வனாக இந்தா ம் , இ
யில் நீ ங் கள் எல் ேலாம் ேதவைடய ஆைகயின் ழ் அப
ணிவீரக
் ள் . ேதவனால் மட் ேம இந்தக் ரிையையச் ெசய் ய 
ம் ; இைத எந்த மதத் தைலவரா ம் ெசய் ய யா. உலல்
பல க்யமான மதங் கள் உள் ளன, ஒவ் ெவான் ம் அதன் ெசாந்
தத் தைலவைரக் ெகாண் ள் ளன. ேம ம் , பின் பற்  பவர்க ள்
உலகம் வ ம் ெவவ் ேவ  நாகளி ம் பிரேதசங் களி ம்
பரவிக்டக்றார்கள் . ெபரியதாக இந்தா ம் , யதாக இந்
தா ம் , ட் டத்தட் ட எல் லா நாம் தனக்ள் ெவவ் ேவ மதங்
கைளக் ெகாண்ள் ளன. ஆனா ம் , உலகம் வம் எத்தைன
மதங் கள் இந் த ா ம் , பிரபஞ் சத்ற் ள் உள் ள எல் லா ஜனங் க
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ம் இயில் ஒேர ேதவைடய வகாட் தன் ழ் வாழ் 
றார்கள் , அவர்கைடய வாழ் க்ைக மதத் தைலவர்களால் வந
டத்தப் பவல் ைல. அதாவ, மக்லம் ஒ ப் பிட் ட மதத்
தைலவரால் வநடத்த ப் பவல் ைல. மாறாக, வானத்ைதம் ,
ையம் , சகலத்ைதம் ஷ்த்த, மக்லத்ைதம் ஷ்
த்த ஷ்கராேலேய மக்லம் வநடத்தப் பற, இ
தான் உண்ைம. உலல் பல ெபரிய மதங் கள் இந்தா ம் , அைவ
எவ் வள ெபரியைவயாக இந்தா ம் , அைவ அைனத்ம் ஷ்
கரின் ஆைகயின் ழ் தான் உள் ளன, அைவ எேம இந் த
ஆைகயின் எல் ைலைய ¡ற யா. மக்லத்ன் வளர்ச
் ,
சதாயத்ன் மாற்றம் , இயற்ைக அவியன் வளர்ச
் என ஒவ்
ெவான்ம் ஷ் கரின் ஏற் ப ாகளிந்  பிரிக்க யாத
ைவயாக இக்ன் றன. இக்ரிைய ப் பிட் ட எந்தெவா மதத்
தைலவரா ம் ெசய்யக்ய ஒன்றல் ல. மதத் தைலவர் ஒ ப்
பிட் ட மதத்ன் தைலவராக மட் ேம இக்றார், அவர்களால்
ேதவைனப் பிரநித்  வப் பத்தேவா, வானத்ைதம் ைய
ம் சகலத்ைதம் ஷ் த்தவைர பிரநித்  வப் பத்தேவா
யா. மதத் தைலவரால்  மதத்  ற்  ள் ம் உள் ள எல்
ேலாைரம் வநடத்த ம் , ஆனால் அவர்களால் வானத்ற்
க் ள் ள எல் லா ஷ் கக் ம் கட் டைளயிட யா.
இ உலகளவில் ஏற்  க்ெகாள் ளப் பட் ட உண்ைமயாம் . மதத்
தைலவர் தைலவராக மட்  ேம இக் றார், அவர்களால் ேதவ
க் (ஷ்கக்) சமமாக நிற்க யா. சகலம் ஷ்
கரின் ைககளில் உள் ளன, இயில் அைவ அைனத்ம் ஷ்
கரின் ைககக் த் ம் ம் . மக்லம் ேதவனால் ஷ்
க் க ப் பட் ட. மதத்ைதப் ெபாட் பத் த ாமல் , ஒவ் ெவா நப
ம் ேதவைடய ஆைகயின் ழ் ம் வார். இ தவிர்க்க
யாத. ேதவன் மட் ேம எல் லாவற்ைறக் காட்  ம் கம்
உயர்ந்தவராகம் , சகல ஷ்கக் மத்யி ம் அவேர க
ம் உயர்ந்த ஆட் யாளராகம் இக்றார், சகல ஷ்கம்
அவைடய ஆைகயின் ழ் ம் ப ேவண்ம் . ஒ மஷ
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ைடய அந் த ஸ்  எவ் வள உயர்ந் த தாக இந் த ா ம் , அந் த
மஷனால் மக்லத்ைத ஒ ெபாத்தமான ெசன் ேச
டத்ற்  அைழத் ச் ெசல் ல யா. யாரா ம் சகலத்ைதம்
அதனதன் வைகக் ஏற் ப வைகப் பத்த யா. ேயேகாவா
தாேம மக்லத்ைத ஷ் த்  ஒவ் ெவான் ைறம் வைகக்
ஏற் ப வைகப் பத்  னார். கைடக் க ாலம் வம் ேபா, அவர்
தம ெசாந்தக் ரிையைய தாேம ெசய் வார், சகலத்ைதம் அத
னதன் வைகக் ஏற் ப வைகப் பத் வார். இக்ரிையைய ேதவ
ைனத் தவிர ேவ யாரா ம் ெசய் ய யா. ஆ தல் இன் 
வைர ெசய் ய ப் பட் ட ¤ன்  கட் ட ரிையகள் எல் லாேம ேதவ
னாேலேய ெசய் யப் பட் டன, அைவ ஒேர ேதவனாேலேய ெசய் யப்
பட் டன. ¤ன்  கட் ட ரிையகளின் உண் ைம என் ப  
மக்லத்ற்கான ேதவைடய தைலைமத் வத்ைதப் பற்ய
உண்ைமயாம் , இ யாம் மக்க யாத உண்ைமயாம் .
¤ன் கட் ட ரிையகளின் வில் , சகலத்ைதம் அதனதன்
வைகக் ஏற்ப வைகப் பத்தப் பட் , ேதவைடய ஆைகயின்
ழ் ம் ம் . ஏெனன் றால் ,  பிரபஞ் சத்  ம் இந் த ஒேர
ேதவன் மட்  ேம இக்றார், ேவ எந் த மதங் கம் இல் ைல.
உலைகச் ஷ் க் க யாதவரால் அைத ஒ க்  க்
ெகாண்வரம் யா, அேதேநரத் ல் உலைகச் ஷ் த்
தவர் நிச்ச யமாக அைத க் க் ெகாண்வர வல் லவராய்
இப் பார். ஆைகயால் , ஒவரால் கத்ைத க்க் ெகாண்
வர யாமல் , மஷைன அவைடய மனைத வளர்த் க்
ெகாள் ள உதவ மட் ேம ந்தால் , அவர் நிச்சயமாக ேதவனாக
இக்க மாட் டார், நிச்சயமாக மக்லத்ன் கர்த்தராக இக்க
மாட் டார். அவரால் இவ் வள ெபரிய ரிையையச் ெசய் ய 
யா. இேபான் ற ரிையையச் ெசய் ய க் யவர் ஒவர் மட்
ேம இக்  றார், இக்  ரிையையச் ெசய் ய யாத எல் ேலா
ேம நிச்ச யமாக எரிகளாக இக்  ன் றனேர தவிர, அவர்கள்
ேதவன் அல் ல. ¥ய மதங் கள் அைனத் ம் ேதவடன் இைணக்க
மாக இல் ைல. ேம ம் , அைவ ேதவடன் இணக்கமாக இல் ைல
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என் பதனால் , அைவ ேதவ ைடய எரிகளாக இக்  ன் றன.
ரிையகள் அைனத்ம் இந்த ஒ ெமய் ேதவனாேலேய ெசய் யப்
பன்றன, ேம ம்  பிரபஞ் சம் இந்த ஒேர ேதவனாேலேய
கட் டைளயிடப் பற. அவைடய ரிைய இஸ்ரேவல் அல்
ல னாவில் ெசய் யப் பட் டா ம் , ரிைய ஆவியானவரால் அல்
ல மாம் சத்னால் ெசய்யப் பட் டா ம் , எல் லாேம ேதவனாேலேய
ெசய் யப் பற, ேவ ஒவரா ம் ெசய் ய யா. ஏெனன்
றால் அவேர  மக்லத்  ன் ேதவனாக இக் றார், அத
னால் அவர் எந்தெவா ©ழ் நிைலயி ம் தந்ரமாகம் , தைட
யின் ம் ரிைய ெசய் றார். இேவ எல் லா தரிசனங் களி ம்
கம் ெபரியதாம் . ேதவைடய ஒ ஷ்யாக, நீ ேதவ
ைடய ஒ ஷ் க் ரிய கடைமையச் ெசய் ய ம் , ேதவ
ைடய த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் ளம் விம் பினால் , நீ ேதவ
ைடய ரிையையப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் , ஷ் கக்
கான ேதவைடய த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் , அவ
ைடய நிர்வாகத் ட் டத்ைதப் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் மற்ம்
அவர் ெசய்  ம் ரிையயின் க்  யத்  வம் அைனத்ைதம் நீ
ரிந் ெகாள் ள ேவண் ம் . இைதப் ரிந்  ெகாள் ளாதவர்க ள்
ேதவைடய தயான ஷ்கள் அல் ல! ேதவைடய ஒ
ஷ்யாக, நீ எங் ந் வந்தாய் என் உனக்ப் ரியவில் ைல
என்றால் , மக்லத்ன் வரலாற்ைறம் , ேதவன் ெசய் த ரிைய
கள் அைனத்ைதம் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல என் றால் , ேம ம் ,
இன் வைர மக்லம் எவ் வா வளர்ச
் யைடந் ள் ள என்
பைதப் ரிந் ெகாள் ளவில் ைல என் றால் மற்  ம்  மக்
லத்  ற்  ம் கட் டைளயிறவர் யார் என்  ரிந் ெகாள் ள
வில் ைல என் றால் , உன் னால் உன் கடைமையச் ெசய் ய இயலா.
ேதவன் இன் வைர மக்லத்ைத வநடத்ள் ளார். யில்
மஷைன ஷ் த் த  தல் அவர் மனிதைன ஒேபாம்
விட் விடவில் ைல. பரித்த ஆவியானவர் ஒேபாம் ரிைய
ெசய் வ ைத நி த்  வல் ைல, மக் லத்ைத வநடத்  வைத
ஒேபாம் நித்யல் ைல, மக்லத்ைத ஒேபாம் விட்
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விட் டல் ைல. ஆனால் ேதவன் ஒவர் இக்றார் என் பைத
மஷன் உணரல் ைல, அவன் ேதவைன அயல் ைல.
ேதவ ைடய சகல ஷ் கக்  ம் இைதவிட இவான
ஏேதம் உண்டா? ேதவன் தனிப் பட் ட ைறயில் மஷைன
வநடத் றார், ஆனால் மஷன் ேதவைடய ரிையையப்
ரிந் ெகாள் வல் ைல. நீ ேதவைடய ஒ ஷ், ஆனா ம்
உன ெசாந் த வரலாற் ைற நீ ரிந் ெகாள் ளவில் ைல, உன
பயணத்ல் உன் ைன வநடத்யவர் யார் என்  ெதரியவில் ைல,
ேதவன் ெசய் த ரிையைய நீ அயாமல் இக்றாய் , அதனால்
உன்னால் ேதவைன அந் ெகாள் ள யவில் ைல. நீ இன் ம்
இப் ேபா இைதெயல் லாம் பற்  அந் ெகாள் ளவில் ைல என்
றால் , நீ ஒேபாம் சாட் பகவதற்த் தயானவனாக இக்க
மாட் டாய் . இன், ஷ்கர் தனிப் பட் ட ைறயில் சகல ஜனங்
கைளம் ¡ண் ம் ஒ ைற வநடத்  றார் மற்  ம் சகல
ஜனங் கைளம் அவைடய ஞானம் , சர்வவல் லைம, இரட் ப் 
மற்ம் அற்தத்தன் ைம ஆயவற்ைறக் காணச் ெசய்றார். ஆனா
ம் நீ இன்ம் உணரவில் ைல அல் ல ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல,
ஆைகயால் நீ இரட் ப் ைபப் ெபறாத ஒவன் அல் லவா? சாத்தா
க்ச் ெசாந்தமானவர்கள் ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் ரிந்
ெகாள் வல் ைல, அேதேநரத்ல் ேதவக்ச் ெசாந்தமானவர்
களால் ேதவைடய சத்தத்ைதக் ேகட் க ற. நான் ேபம்
வார்தை
் தகைள உணர்ந்  ரிந் ெகாள் பவர்க ள் எல் ேலாம்
இரட் க்கப் பவார்கள் , ேதவக் சாட்  ெகாப் பார்கள் . நான்
ேபம் வார்தை
் தகைளப் ரிந் ெகாள் ளாத ஒவம் ேதவக்
சாட்  ெகாக்க யா, ேம ம் அவர்கள் அப் றப் பத்தப்
பவார்கள் . ேதவைடய த்தத்ைதப் ரிந் ெகாள் ளாதவர்களா
ம் , ேதவ ைடய ரிையைய உணராதவர்க ளா ம் ேதவ 
ைடய அைவ அைடய இயலா, இேபான் றவர்கள் ேதவக்
சாட்  ெகாக்க யா. நீ ேதவக் சாட்  ெகாக்க விம்
பினால் , நீ ேதவைன அந்க்க ேவண்ம் . ேதவைனப் பற்ய
அவான ேதவைடய ரிையயின் ¤லேம ெபறப் பற.
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ெமாத் த த்  ல் , நீ ேதவைன அந் ெகாள் ள விம் பினால் , நீ
ேதவைடய ரிையைய அந்க்க ேவண்ம் : ேதவைடய
ரிையைய அந் ெகாள் வ  கம் க்யமானதாம் . ¤ன் 
கட் ட ரிையகம் க் வம் ேபா, ேதவக் சாட் 
பகறவர்கள் அடங் ய ஒ ட் டம் , ேதவைன அந்தவர்கள்
அடங் ய ஒ ட் டம் உவாக்கப் பம் . இவர்கள் அைனவம்
ேதவைன அந்ெகாள் வார்கள் , இவர்களால் சத்யத்ைதக் கைடப்
பிக் க இய ம் . இவர்கள் மனிதத்தன் ைமையம் அைவம்
ெகாண்ப் பார்கள் , ேதவைடய ¤ன்  கட் ட இரட்  ப் பின்
ரிையகள் அைனத்ைதம் அந்ப் பார்கள் . இதான் இ
யில் நிைறேவற் ற ப் பம் ரிையயாம் , இவர்க ள் தான் 6 , 000
ஆண் கால நிர்வ ாகக் ரிையயின் பலன்களாவார்க ள் மற்  ம்
சாத்த ானின் இத் ேதால் விக் கம் வல் லைமயான சாட்
களாவார்கள் . ேதவக் ச் சாட்  பகரக்  யவர்களாேலேய
ேதவைடய வாக் த்த த்ைதம் ஆர்வ ாதத்ைதம் ெபற 
ம் மற் ம் இயில் ¡யான ஜனக்ட் டமாக இப் பார்கள் ,
இவர்கேள ேதவ ைடய அகாரத்ைதக் ெகாண் ப் பார்க ள்
மற்  ம் ேதவக் ச் சாட்  பகவார்கள் . நீ ங் கள் எல் ேலாேம
அந்த ஜனக்ட் டத்ன் அங் கத்னராகலாம் அல் ல பாப் ேபர்
மட்  ேம அங் கத்னராகலாம் அல் ல ஒ லேர அங் கத்ன
ராகலாம் , இ உங் கள் விப் பத்ைதம் உங் கள் நாட் டத்ைதம்
ெபாத்ததாம் .

ர்ெகட் ட மக்லத்ற் 
மாம் சமான ேதவைடய இரட்ப் 
அகத் ேதைவயாயி க்ற
ேதவன் மாம் சமாக மானார், ஏெனன் றால் சாத்தாைடய
ஆவிேயா அல் ல எந்தெவா ஆவியின் காரியேமா அவைடய
ரிையயின் இலக் அல் ல, மாம் சமானவம் சாத்த ானால் ர்
ெகட் ப் ேபானவமாய மஷேன அவைடய ரிையயின்
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இலக் க ாக இக்  றான் . மஷைடய மாம் சம் ர்ெகட் ப்
ேபாயிப் பதனாேல, ேதவன் மாம் சமான மஷைனத் தம ரி
ையயின் இலக் க ாக் ள் ளார்; ேம ம் , மஷேன ர்ேகட் ன்
இலக்காக இப் பதனால் , ேதவன் தம இரட்ப் பின் ரிையயின்
அைனத்க் கட் டங் களி ம் மஷைனத் தம ரிையயின் ஒேர
இலக் க ாக்  ள் ளார். மஷன் மரணத்  ற்  ஏவானவனாக
இக்றான், மாம் சமாகம் இரத்தமாகம் இக்றான் , ேதவன்
ஒவரால் மாத்ரேம மஷைன இரட்க்க ம் . ஆைகயால் ,
ேதவன் தம ரிையையச் ெசய் வ தற்  மஷைனப் ேபான் ற
அேத இயற்பண்கைளக் ெகாண்ட ஒ மாம் சமாக மாற ேவண்
ம் , இதன்¤லம் அவைடய ரிைய றந்த பலன்கைள அைட
யக்  ம் . மஷன் மாம் சள் ளவனாகம் , பாவத் ைத ேமற்
ெகாள் ளேவா அல் ல மாம் சத்  ந்  தன் ைன விவித்  க்
ெகாள் ளேவா இயலாதவனாக இப் பதனால் , ேதவன் தம ரி
ையையச் ெசய் ய மாம் சமாக மாயாக ேவண்ம் . மாம் சமான
ேதவைடய சாராம் சம் அைடயாளம் மஷைடய சாராம்
சத் ம் அைடயாளத் ம் இந்  ெபரிம் ேவபட் ட ேபா
ம் , அவைடய ேதாற் ற ம் மஷைடய ேதாற் றத்ற்  ஒப்
பாகேவ உள் ள. அவர் ஒ சாதாரண மஷைடய ேதாற் ற
ள் ளவராக இக்ன் றார், ஒ சாதாரண மஷைடய வாழ் க்
ைகைய வாழ் ன்றார், அவைரக் காண்றவர்கள் ஒ சாதாரண
மஷக் ம் அவக் ம் இைடயில் எந் த வித்யாசத்ைதம்
காண யா. சாதாரண மனிதத்தன் ைமயில் தம ெதய் வீகக்
ரிையைய ெசய் வதற் இந்த இயல் பான ேதாற்றம் சாதாரண
மனிதத் தன்ைமம் அவக் ப் ேபாமானைவயாக இக்  ன்
றன. அவைடய மாம் சமான சாதாரண மனிதத்தன் ைமயில் அவ
ைடய ரிையையச் ெசய் ய அவைர அமக்ன் ற. ேம ம்
மஷர் நேவ தம ரிையையச் ெசய் யம் அவக் உத
ன்ற. ேம ம் அவைடய சாதாரண மனிதத்தன் ைமயான
மஷர் நேவ இரட் ப் பின் ரிையையச் ெசய் யம் அவக்
உதன்ற. அவைடய சாதாரண மனிதத்தன் ைமயான ம
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ஷர் நேவ ந்த ழப் பத்ைத ஏற்பத்ள் ளேபா ம் , இ
ேபான் ற ழப் பமான அவைடய ரிையயின் வழக் க மான
பலன்கைளப் பாக் க வில் ைல. க் க மாகக் வெதன் றால் ,
அவைடய சாதாரண மாம் சத்ன் ரிையயான மஷக்
கப் ெபரிய அளவில் பயைன அளிக்  றதாக இக்  ன் ற.
ெபம் பாலான ஜனங் கள் அவைடய சாதாரணமான மனிதத்
தன் ைமைய ஏற்  க்ெகாள் ளாதேபா ம் , அவைடய ரிைய
யால் இன்ம் கைள அைடய ம் . ேம ம் இந்த 
கள் அவைடய சாதாரண மனிதத்தன் ைம ¤லமாகேவ அைட
யப் பன் றன. இல் எந் த ச் சந்ேதகம் இல் ைல. மாம் சத்ல்
ெசய் யப் பம் அவைடய ரிையயின் ¤லம் , மஷன் தன
சாதாரண மனிதத்தன் ைமையப் பற் மஷர் நேவ காணப் ப
ம் கத்க்கைள காட்  ம் பத் மடங்  அல் ல டஜன் கணக்
கான மடங்  அகமான காரியங் கைளப் ெபறான் . இத்தைகய
கத்க்கள் எல் லாம் இயில் அவைடய ரிையயால் விங்
ப் ேபாடப் பம் . அவைடய ரிைய அைடந்த பலன் , அதாவ
மஷனிடம் அவைரக் த்  காணப் பம் அவான அவ
ைரப் பற்ய மஷைடய கத்க்கைளக் காட்  ம் கம்
அகமானதாம் . மாம் சத்ல் அவர் ெசய் ம் ரிையையக் கற்
பைன ெசய் யேவா அளவிடேவா வேயம் ைடயா, ஏெனன்
றால் அவைடய மாம் சம் எந்த மாம் சமான மஷக்ம் இப்
ப ேபான்றதல் ல. ெவளிப் றத் ேதாற் றம் ஒத்ததாக காணப் பட்
டா ம் , சாராம் சம் ஒப் பான அல் ல. அவைடய மாம் சம் ேதவ
ைனப் பற்  மஷர் நவில் பல கத்  க் க ைள உண் டாக்
ன் ற. ஆனா ம் அவைடய மாம் சமான மஷன் ந்த
அைவ ெபவதற் ம் உதவக்ம் . ேம ம் ஒத்த ெவளிப் றத்
ேதாற் றத்ைதக் ெகாண்க் ம் எந் தெவா நபைரம் ெஜயங்
ெகாள் ள இய ம் . அவர் ெவமேன மஷராக மட் மல் லாமல் ,
ஆனால் மஷைடய ெவளிப் றத் ேதாற் றத்  டன் ேதவனா
கக் காணப் பவதனால் , அவைர யாம் ைமயாக அந் 
ெகாள் ளேவா அல் ல ரிந்  ெகாள் ளேவா யா. அதரிசன
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மான மற் ம் ெதாட் ணர யாத ஒ ேதவன் எல் ேலாரா ம்
ேநக்கப் பறார், மழ் ச
் யாக ஏற்க்ெகாள் ளப் பறார். ேதவன்
மஷைடய கண்ªக்த் ெதரியாத ஒ ஆவியாக மாத்ரம்
இப் பாேரயானால் , ேதவைன நம் வ மஷக் கம்
எளிதான காரியமாம் . ஜனங் கள் தங் கள் கற் பைனகைளக் கட்
டவிழ் த்  விடலாம் , தங் கைளத் தாங் கேள மழ் விக்கம் , சந்ேதா
ஷமாக உணர ைவக் க ம் ேதவ ைடய உவமாக அவர்க ள்
விம் ம் எந் த உவத்ைதம் ேதர்நெ
் தக் கலாம் . ஆைகயால் ,
ஜனங் கள் தங் கள் ெசாந் த த் ேதவன் கம் விம் வைதம் ,
அவர்கள் ெசய் ய விம் வைதம் எவ் விதச் சந்ேதகம் இல் லா
மல் ெசய் ய லாம் . ேம ம் என்னெவன் றால் , ஜனங் கள் தாங் கள்
ேதவன் ¡ ைவத்ள் ள விவாசத்ைதம் பக்ையம் காட்  ம்
அகமாக யாரிடம் இல் ைல என் ம் , மற்றவர்கள் எல் ேலாம்
றஜா நாய் கள் என்ம் , ேதவக் விவாசல் லாமல் இக்
றார்கள் என்ம் நம் ன் றனர். ேதவன் ¡ நம் பிக்ைக ைவத்
ள் ளவர்கள் ேதவ ெதளிவற்றதாகம் , ேகாட் பாட் ன் அப் ப
ைடயி ம் இப் பதாகக் றலாம் . அவர்கள் ேதவ எல் லாம்
தள மாபா ெகாண் ட ஒேர மாரியான காரியமாம் .
அவர்களின் கற் ப ைனகளில் மாத்  ரேம ேதவ ைடய உவங்
கள் ேவபட் டைவயாக இக்ன்றனேவ தவிர, அவர்கைடய
சாராம் சம் உண்ைமயில் ஒன் தான் .
மஷன் ேதவன் ¡தான தன கவைலயற்ற நம் பிக்ைகையக்
த்  கவைலப் படாமல் , அவ க் ப் பிரியமான விதங் களி
ேலேய அவைர நம் றான் . இ யாம் தைலயிட இயலாத “ம
ஷைடய உரிைமகள் மற்ம் தந்ரங் கள் ” ஆயவற்ல் ஒன்
றாம் . ஏெனன்றால் ஜனங் கள் ேவ யாைடய ேதவைனம்
அல் ல, தங் கள் ெசாந்த ேதவைனேய நம் ன் றனர். இ அவர்க
ைடய ெசாந் த தனிப் பட் ட ணமாம் . ஏறக்ைறய எல் ேலா
ேம இந் த வைகயான தனிப் பட் ட ணத்ைதத்த ான் ெகாண்
க் ன்றார்கள் . ஜனங் கள் இந் த க் ணத்ைத ஒ விைலேயறப்
ெபற் ற ெபாக்ஷமாகக் கன்றனர், ஆனால் ேதவைனேயா
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இைதவிட கம் இவாகம் அல் ல மப் பற் ற வராகம்
கன்றனர், ஏெனன் றால் மஷைடய இந்தத் தனிப் பட் ட
ணத்ைதக் காட்  ம் ேதவைன எர்ப்பதற்த் ெதளிவான அ
கள் எல் ைல. மாம் சமான ேதவைடய ரிையையச்
ெசய் வதற்காகேவ மஷனால் காணக்ய மற் ம் ெதாட் ண
ரக்ய ஒ உவத்ல் ேதவன் மாம் சமாக மாறார். அவர்
உவல் லாத ஒ ஆவி அல் ல, ஆனால் மஷனால் கண்,
ெதாட் ணரக்ய ஒ மாம் சமாவார். ஆனா ம் , ஜனங் களில்
ெபம் பாலானவர்கள் உவேம இல் லாத மாம் சமல் லாத ெதய்
வங் கைள நம் ன்றனர். ஆைகயால் , மாம் சமான ேதவன் ஆன
வர் ேதவைன நம் ற ெபம் பாலானவர்கக்ச் சத் வா
விட் டார். இேபாலேவ ேதவன் மஷனாக அவதரித்க்றார்
என்ற உண்ைமைய ஏற்க்ெகாள் ள யாதவர்கம் இேதேபால்
ேதவைடய எராளிகளாவிட் டனர். மஷன் தான் ந்க்ம்
விதத்ன் காரணமாகேவா அல் ல அவைடய கலகத்தன் ைம
யின் காரணமாகேவா அல் ல, ஆனால் மஷைடய இந் த
தனிப் பட் ட ணத்ன் காரணமாகேவ கத் கைளக் ெகாண்
க்  றான். இந் த க் ணத்  ன் காரணமாகேவ ெபம் பாலான
ஜனங் கள் மரித் ப் ேபான்றனர். இந்தத் ெதாட யாத, பார்க்க
யாத, நிஜத்ல் காணப் படாத மற்ம் இந்த இல் லாத ெதய்வேம
மஷைடய வைன அக்ற. மாம் சமான ேதவனாேலா,
பரேலாகத்  ன் ேதவனாேலா அல் ல, மஷைடய ெசாந் த க்
கற்பைனயான ெதய் வத்னாேலேய மஷைடய வனான
பக் க ப் பற. ர்ெகட் ட மஷைடய ேதைவகள் தான்
மாம் சமான ேதவன் மாம் சத்ற்ள் வந்ததற் ஒேர காரணமாம் .
ேதவ ைடய ேதைவகள் அல் ல, மஷைடய ேதைவகேள
இதற்  க் காரணமாம் . ேதவ ைடய யாகப் பகள் மற்  ம்
பாகள் எல் லாேம மக்லத்ற் க ாகேவ ஆம் , அவைடய
நலக்காக அல் ல. ேதவக் எந்தச் சாதக பாதகேமா அல் ல
ெவமகேளா ைடயா. தல் அவக்க் ெகாக்க ேவண்
ய ல எர்கால அவைடைய அவர் அவைட ெசய் ய மாட்
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டார். அவர் மக்லத்ற்காகச் ெசய்ற மற்ம் யாகம் ெசய்ற
எல் லாம் அவர் றந் த ெவமகைளப் ெபவதற் க ாக அல் ல,
ற் ம் மக்லத்ற்காகேவ ஆம் . மாம் சத்ல் ேதவைடய
ரிைய கற் பைன ெசய்  பார்க்க யாத அளவிற்  பல ர
மங் கைளக் ெகாண்க்ற ேபா ம் , அ இயில் அைட
ம் பலன்கள் ஆவியானவரால் ேநரயாகச் ெசய் யப் பம் ரி
ையகளின் பலன்கைளக் காட்  ம் கம் அகமாம் . மாம்
சத்ன் ரிைய ந்த கஷ்டத்ைத உண்டாக்ன் ற. ேம ம்
ஆவியானவர் ெகாண்க்ன் ற அேத மாெபம் அைடயாளத்ைத
மாம் சமானவரால் ெகாண்க்க யா. ஆவியானவர் ெசய்ற
அேத ெதய்வீகச் ெசயல் கைள மாம் சமானவரால் ெசய்ய யா.
ஆவியானவர் ெகாண்க்ற அேத அகாரத்ைத மாம் சமானவ
ரால் ெகாண்க்க யா. ஆனா ம் , சாதாரணமான இந்த
மாம் சமானவரால் ெசய்யப் பம் ரிையயின் சாராம் சமான ஆவி
யானவரால் ேநரயாகச் ெசய் யப் பம் ரிையையக் காட்  ம்
கம் உயர்ந் த தாம் . ேம ம் இந் த மாம் சமானவேர எல் லா
மக்லத்ன் ேதைவகக் ம் பலாக இக் ன் றார். இரட்
க் க ப் பறவர்க ைளப் ெபாத் த வைரயில் , ஆவியானவரின்
பயன் பாட்  மப் பான மாம் சமானவரின் பயன் பாட்  மப்
ைபக் காட்  ம் கம் ைறவாம் : ஆவியானவரின் ரிைய
யால் எல் லா மைலகள் , ஆ கள் , ஏரிகள் மற் ம் சத்ரங் கள்
உட் பட  பிரபஞ் சத்ைதம் உள் ளடக்க ம் . ஆனால் மாம்
சமானவரின் ரிைய அவர் ெதாடர்ெகாள் ம் ஒவ் ெவா நப
டேனேய கம் பய ள் ள ைறயில் ெதாடர் ைடயதாக
இக்ன்ற. ேம ம் என் னெவன் றால் , காணக்ய உவத்
ள் ள ேதவைடய மாம் சத்ைத மஷனால் நன்  ரிந்ெகாள்
ளம் நம் பம் ம் . ேம ம் ேதவைனப் பற் ய மஷ
ைடய அைவ இன் ம் ஆழப் பத்தம் ம் . ேம ம் ேதவ
ைடய உண்ைமயான ெசயல் கைளக் த்த கம் ஆழமான
தாக்கத்ைத மஷக் ஏற்பத்தம் ம் . ஆவியானவரின்
ரிைய மைறெபாளில் மைறக் க ப் பட் ள் ள. மரணத்  ற் 
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ஏவானவர்களால் அவற் ைறப் ரிந்  ெகாள் வ கனமாம் .
ேம ம் அவற் ைறக் காண்பம் கனமாம் . ஆகேவ அவர்கள்
ெவற்க் கற்பைனகைள மாத்ரேம நம் பியிக்க ம் . ஆனா
ம் , மாம் சத்ன் ரிைய இயல் பான, யதார்த்த த்ைத அப் ப
ைடயாகக் ெகாண்ட. ேம ம் வளமான ஞானத்ைதக் ெகாண்
ள் ள. ேம ம் இ மஷைடய மாம் சக் கண்ணால் காணக்
ய ஒ உண்ைமயாம் . ேதவைடய ரிையயின் ஞானத்ைத
மஷன் தனிப் பட் ட ைறயில் அ பவிக் க ம் . அவ 
ைடய வளமான கற்பைனையப் பயன்பத்த ேவண்யல் ைல.
இ மாம் சத்ல் ேதவைடய ரிையயின் ல் யமாகம் , உண்
ைமயான மப் பாகம் இக்ற. மஷைடய கண்ªக்த்
ெதரியாத மற்  ம் அவன் கற் ப ைன ெசய் வதற்  க் கனமான
காரியங் கைள மட் ேம ஆவியானவரால் ெசய் ய ம் . உதார
ணமாக, ஆவியானவரின் அெவாளி, ஆவியானவரின் அைச
மற்ம் ஆவியானவரின் வகாட்தல் ஆயைவ மனம் ெகாண்ட
மஷக் எந்தத் ெதளிவான அர்த்தத்ைதம் ெகாப் பல் ைல.
அைவ ஒ அைசைவேயா அல் ல பரந்த அர்த்தத்ைதேயா மாத்
ரேம ெகாக்ன்றன, வார்தை
் தகளாலான ஒ அைரைய
வழங் க யா. ஆனா ம் , மாம் சத்ல் ெசய் யப் பம் ேதவ
ைடய ரிைய ெபரிம் வித்யாசமானதாம் : இ வார்தை
் தக
ளின் ல் யமான வகாட் தைலக் ெகாண்ள் ளேதா, ெதளி
வான த்தத்ைதம் , ேதைவயான இலக்கைளம் ெகாண்ள்
ள. ஆகேவ, மஷன் தட் த் தமாறேவா அல் ல அவைடய
கற் பைனையப் பயன்பத்தேவா, ஊகங் கள் ெசய் யேவா ேவண்
யல் ைல. இ மாம் சத்  ல் ெசய் ய ப் பம் ரிையக் த் த
விளக்கமாம் . இ ஆவியானவரின் ரிையயிந்  ெபரிம்
ேவபட் டதாம் . ஆவியானவரின் ரிையயான ஒ ய
வரம் பிற் மட் ேம ெபாத்தமானதாம் . இ மாம் சத்ன் ரி
ையக் மாற்றாக யா. மாம் சத்ன் ரிையயான ஆவியா
னவரின் ரிையையக் காட்  ம் கம் ல் யமான மற் ம்
ேதைவயான இலக்கைளம் , உண்ைமயான, மப் க்க அ
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ைவம் மஷக்க் ெகாக்ற. ல் யமான வார்தை
் தக
ைளம் , பின்ெதாடர்வதற்த் ெதளிவான இலக்கைளம் ெகாக்
ம் ரிையேய ர்ெகட் ட மஷக் மாெபம் மப் ைடய
தாக இக்ம் ரிையயாம் , இைதக் கண்ம் , ெதாட் ம் உண
ரலாம் . யதார்த் த மான ரிைய மற்  ம் சரியான ேநரத்  லான
வகாட் தல் ஆயைவ மட் ேம மஷைடய ைவகக்
ப் ெபாத்தமானைவயாம் . ேம ம் ெமய் ய ான ரிைய மட்
ேம மஷைன அவன ர்ேகடான மற் ம் ஒக்கக்ேகடான
மனநிைலயிந்  இரட் க்க ம் . மாம் சமான ேதவனால்
மட்ேம இைத அைடய ம் . மாம் சமான ேதவனால் மட்ேம
மஷைன அவைடய ந்ைதயச் ர்ேகடான மற்  ம் ேமாச
மான மனநிைலயிந்  இரட் க்க ம் . ஆவியானவர் ேதவ
ைடய இயல் பான சாராம் சமாக இக்ன் றேபா ம் , இத்த
ைகய ரிையைய அவைடய மாம் சத் த ால் மட் ேம ெசய் ய
ம் . ஆவியானவர் தனியாகக் ரிைய ெசய் ந்தால் , அவ
ைடய ரிைய பய ள் ளதாக இக் க இயலா என் ப  ஒ
ெதளிவான சத்யமாம் . இந்த மாம் சத்ன் நித்தமாக ெபம்
பாலான ஜனங் கள் ேதவைடய சத் க்களாக மாயிக்ன்
றேபா ம் , அவர் தம ரிையைய க்ம் தவாயில் , அவ
க் எரானவர்கள் அவைடய சத்க்களாக இல் லாமல் , அவ
ைடய சாட் களாக மாவார்கள் . அவரால் ெஜயங் ெகாள் ளப்
பட் ட சாட் களாகம் , அவடன் இணக்கமா அவரிடந் 
பிரிக் க யாத சாட் களாகம் மாவார்க ள் . மஷக் 
மாம் சத்ல் ெசய் யப் பம் அவைடய ரிையயின் க்யத் 
வத்ைத அவர் மஷக்த் ெதரியப் பத் வார். ேம ம் மனித
வாழ் வின் அர்தத
் த்ல் இந்த மாம் சத்ன் க்யத் வத்ைத ம
ஷன் அந் ெகாள் வான். ேம ம் மனித வாழ் வின் வளர்ச
் யில்
அவைடய உண்ைமயான மப் ைப அந்ெகாள் வான் . ேம ம்
இந்த மாம் சமான வாழ் வின் நீ ´ற்றாக மாம் , இந்  ம
ஷனால் பிரிந்  க் க இயலா என் பைத அந்  ெகாள் வான் .
மாம் சமான ேதவைடய மாம் சமான ேதவைடய அைடயா
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ளத் ற்  ம் நிைலப் பாட் ற்  ம் கம் ெபாத் த ல் லாததாக
இக்  ன் றேபா ம் , மஷன் அவைடய உண் ைமயான
நிைலப் பாட் டன் இணக்கல் லாதவனாக ேதான்ன் றேபா
ம் , ேதவைடய ெமய் யான சாயைலேயா அல் ல ெமய் யான
அைடயாளத்ைதேயா ெகாண்ராத இந்த மாம் சத்னால் ேதவ
ைடய ஆவியினால் ேநரயாகச் ெசய் ய யாத ரிையையச்
ெசய் ய ம் . இ ேவ ேதவ ைடய மஷ அவதரிப் பின்
உண்ைமயான க் யத்  வம் மப் ம் ஆம் . ேம ம் இந் த
க்  யத்  வத்ைதம் மப் ைபம் தான் மஷனால் ரிந் 
ெகாள் ளம் ஏற்க்ெகாள் ளம் யவில் ைல. சகல மஷம்
ேதவைடய ஆவிைய ேமல் ேநாக் ப் பார்க்றார்கள் , ேதவ
ைடய மாம் சத்ைத ழ் ேநாக்ப் பார்க்றார்கள் . அவர்கள் அவற்ைற
எவ் வா பார்த்தா ம் அல் ல ந்த்தா ம் , மாம் சத்ன் உண்
ைமயான க்யத்வம் மப் ம் ஆவியானவக்ரியவற்ைற
காட்  ம் கம் அகமானைவயாம் . நிச்ச யமாக, இ ர்
ெகட் ட மக்லத் டன் மாத்ரேம ெதாடர்ைடயதாம் . சத்
யத்ைதத் ேதற மற் ம் ேதவன் ேதான் வதற்காக வாஞ் த் 
ஏங் ற எல் ேலாக்ம் , ஆவியானவரின் ரிைய ஏதைலேயா
அல் ல ண்தைலேயா, விவரிக்க யாத மற் ம் கற் பைன
ெசய் யயாத அசய உணர்ைவேயா, மகத்வமான, ேமன்ைம
யான மற் ம் ேபாற் றத்தக்க , ஆனா ம் எல் ேலாரா ம் அைடய
யாத மற்ம் ெபற யாத உணர்ைவேயா மட்ேம ெகாக்க
ம் . மஷம் ேதவைடய ஆவியானவம் தங் கக்
இைடயில் கம் அகமான ரம் இப் ப  ேபாலேவ, ஒ
வைரெயாவர் பார்த் க்ெகாள் ள ம் . ேம ம் மஷம்
ேதவம் கண்ªக்த் ெதரியாத ஒ பிளவினால் பிரிக்கப் பட்
ப் பைதப் ேபாலேவ, அவர்களால் ஒேபாம் ஒேர மாரியாக
இக்க யா. உண்ைமயில் , இ ஆவியானவரால் மஷக்
க் ெகாக்கப் பட் ட ஒ மாையயாம் . ஏெனன் றால் ஆவியான
வம் மஷம் ஒேர மாரியானவர்கள் அல் ல, ஒேர உலல்
ஒேபாம் இைணந்க்க மாட் டார்கள் . ஏெனன்றால் ஆவியா
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னவர் மஷக்ரிய எைதம் ெகாண்க்கவில் ைல. ஆைக
யால் மஷக் ஆவியானவர் ேதைவயில் ைல. ஏெனன் றால்
மஷக்ப் ெபரிம் ேதைவப் பம் ரிையைய ஆவியான
வரால் ேநரயாகச் ெசய் ய யா. மாம் சத்ன் ரிையயான
மஷக்ப் பின்ெதாடர்வதற்கான உண்ைமயான இலக்கைள
ம் , ெதளிவான வார்தை
் தகைளம் , அவர் உண்ைமயானவர்,
சாதாரணமானவர், அவர் தாழ் ைமயானவர், இயல் பானவர் என் ற
உணர்ைவம் ெகாக்ற. மஷன் அவக்ப் பயப் பன்
றேபா ம் , ெபம் பாலான ஜனங் கக் அவர் எளிதாக ெதாடர்
ெகாள் ளக் யவராக இக்றார்: மஷனால் அவைடய
கத்ைதப் பார்க் க ம் , அவைடய ரைலக் ேகட் க 
ம் , அவன் அவைரத் ரத்ந்  பார்க்க ேவண்யல் ைல.
இந்த மாம் சம் மஷனால் அªகக்யதாக உணர்ற. இ
ெதாைலவில் இப் பதாகேவா அல் ல ரிந் ெகாள் ள இயலாத
தாகேவா இல் லாமல் , கண்ம் ெதாட் ம் உணரக்யதாக இக்
ற, ஏெனன்றால் இந்த மாம் சம் மஷைடய அேத உலல்
உள் ள.
மாம் சத்ல் வாழ் பவர்கள் எல் ேலாம் , தங் கள் மனநிைலைய
மாற்வதற் பின் ெதாடர்வதற்கான இலக்கள் ேதைவப் பன்
றன, ேதவைன அந் ெகாள் வதற் உண்ைமயான ெசயல் கைள
ம் , ேதவைடய உண்ைமயான கத்ைதம் பார்கக
் ேவண்ய
க்ற. இரண்ைடம் மாம் சமான ேதவைடய மாம் சத்தால்
மாத் ரேம அைடய ம் . ேம ம் இரண்ைடம் சாதாரண
மற்ம் உண்ைமயான மாம் சத்தால் மாத்ரேம நிைறேவற்ற 
ம் . இதனால் தான் மஷனாக அவதரிப் ப  அவயமானதா
ம் . இ ர்ெகட் ட மக்லத்ற்  ேதைவப் பற. ஜனங்
கள் ேதவைன அந் ெகாள் ள ேவண்யப் பதால் , ெதளிவற்ற
மற்  ம் இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் ட ெதய் வ ங் களின் உவங் கள்
அவர்க ைடய இதயங் களிந்  அகற் ற ப் பட ேவண் ம் .
ேம ம் அவர்க ள் தங் கள் ர்ேகடான மனநிைலையப் ேபாக் க
ேவண்யப் பதால் , அவர்கள் தல் தங் கள் ர்ேகடான மன
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நிைலைய அந் ெகாள் ள ேவண்ம் . ஜனங் களின் இதயங் க
ளிந்  ெதளிவற்ற ெதய் வங் களின் உவங் கைள அகற்வதற்
கான ரிையைய மஷன் மட் ேம ெசய் தால் , அவன் சரியான
பலைன அைடயத் தவவிவான். ஜனங் களின் இதயங் களில்
காணப் பம் ெதளிவற்ற ெதய் வங் களின் உவங் கைள வார்தை
் த
களால் மாத்ரேம நீ க்கேவா அல் ல ைமயாக அப் றப் ப
த்தேவா யா. அவ் வா ெசய் த ால் , ஆழமாக ேவ´ன்றப்
பட் ட இந்த விஷயங் கைள ஜனங் களிடந்  அகற் வ இன்
ம் சாத்யமாக இக்கா. நைடைற ேதவன் மற்ம் ேதவ
ைடய உண்ைமயான உவம் ஆயவற்ைறக் ெகாண்ம் , ஜனங்
கைளப் பப் பயாகத் தங் கைள அந்  ெகாள் ள ைவப் பதன்
¤லமாகம் , இந் த த் ெதளிவற் ற மற்  ம் இயற் ைகக் அப் பாற்
பட் ட காரியங் கைள மாற்  வதன் ¤லமாக மட்  ேம சரியான
பலைன அைடய ம் . மஷன் தான் கடந் த காலங் களில்
ேதய ேதவன் ெதளிவற்றவராகம் இயற் ைகக் அப் பாற் பட் ட
வராகம் இப் பைத உணர்ந்  ெகாள் றான் . இந் த த் பலைன
ஆவியானவரின் ேநர தைலைமயினாேலா, ஒ ப் பிட் ட
நபரின் ேபாதைனகளினாேலா அல் லாமல் , மாம் சமான ேதவனா
ேலேய அைடய ம் . மாம் சமான ேதவன் தம ரிையைய
அகாரப் ர்வமாகச் ெசய் ம் ேபா, மஷைடய கத்க்கள்
ெவளியரங் கமாக்கப் பன் றன. ஏெனன் றால் மாம் சமான ேதவ
ைடய இயல் பான தன் ைமம் யதார்த் தம் மஷைடய
கற் பைனயில் காணப் பம் ெதளிவற்ற மற் ம் இயற் ைகக் அப்
பாற்பட் ட ேதவக் ேநர்மாறானைவயாக இக்ன் றன. மாம்
சமான ேதவக் ேநர்மாறாக இக்ம் ேபா மட் ேம மஷ
ைடய உண்ைமயான கத்  க் கைள ெவளிப் பத்த ம் .
மாம் சமான ேதவடன் ஒப் பிட் ப் பார்கக
் ாமல் , மஷைடய
கத்  க்கைள ெவளிப் பத்த இயலா. ேவ வார்தை
் தகளில்
வதானால் , ேகநிைறந் தவன் என் ற யதார்த்தம் இல் லாமல் ,
ெதளிவற் ற காரியங் கைள ெவளிப் பத் த யா. இந் த ரி
ையையச் ெசய் வதற்  யாரா ம் வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்த
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யா. வார்தை
் தகைளப் பயன்பத் இந்த ரிையைய யாரா
ம் ெதளிவாக ேபசம் யா. ேதவனால் மாத்ரேம தம
ெசாந்தக் ரிையையச் ெசய் ய ம் . ேவ யாரா ம் அவர்
சார்பாக இந்தக் ரிையையச் ெசய் ய யா. மஷைடய
பாைஷ எவ் வள வளைமயாக இந்தா ம் சரி, ேதவைடய
யதார்தத
் த்ைதம் இயல் ைபம் அவனால் ெதளிவாகப் ேபச 
யா. மஷனால் ேதவைன கம் நைடைறயில் மட் ேம
அந் ெகாள் ள ம் . ேம ம் ேதவன் மஷர் நேவ தனிப்
பட் ட ைறயில் ரிைய ெசய் , தம உவத் ைதம் தாம்
உண்ெடன்பைதம் ைமயாக ெவளிப் பத்னால் மாத்ரேம,
அவனால் அவைர கம் ெதளிவாகப் பார்கக
் ம் . மாம் சத்
தாலான எந் த மஷனா ம் இந் த பலைன அைடய யா.
நிச்சயமாகேவ, ேதவைடய ஆவியானவரா ம் இந்தப் பலைன
அைடய யா. சாத்தானின் ஆக்கத்ந்  ர்ெகட் ட ம
ஷைன ேதவனால் இரட்க்க ம் , ஆனால் இந்தக் ரிையைய
ேதவைடய ஆவியானவரால் ேநரயாக நிைறேவற்ற யா.
மாறாக, ேதவைடய ஆவியானவர் அணிந்க்ம் மாம் சத்
னால் , மாம் சமான ேதவைடய மாம் சத்னால் மட் ேம ெசய் ய
ம் . இந்த மாம் சம் மஷனாகம் , ேதவனாகம் இக்ற,
சாதாரண மனிதத்தன் ைம ெகாண்ட ஒ மஷனாகம் , 
ெதய்வீகத்தன் ைம ெகாண்ட ேதவனாகம் இக்ற. ஆைகயால் ,
இந் த மாம் சம் ேதவ ைடய ஆவியானவர் இல் ைல என் றேபா
 ம் , ஆவியானவரிந்  ெபரிம் மாபட் ட  என் றேபா
ம் , ஆவியானவராகம் மாம் சமாகம் இக் ம் மாம் சமான
ேதவேன இன்ம் மஷைன இரட்  க் றார். அவர் எவ் வா
அைழக் க ப் பட் டா ம் சரி, இயில் ேதவேன மக்லத்ைத
இரட் க்றவராக இக்றார். ேதவைடய ஆவியானவர் மாம்
சத்  ந்  பிரிக் க இயலாதவராக இப் பதால் , மாம் சத்  ன்
ரிையம் ேதவைடய ஆவியானவரின் ரிையயாக இக்
ற. இந்தக் ரிைய ஆவியானவரின் அைடயாளத்ைதப் பயன் ப
த் ெசய்யப் படவில் ைல, ஆனால் மாம் சத்ன் அைடயாளத்ைதப்
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பயன்பத்ேய ெசய் யப் பற. ஆவியானவரால் ேநரயாகச்
ெசய் யப் பட ேவண் ய ரிையக்  மஷனாக அவதரிக் க த்
ேதவைவயில் ைல. மாம் சம் ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய ஆவி
யானவரால் ேநரயாகச் ெசய்ய யா. மாம் சமான ேதவனால்
மட் ேம ெசய் ய ம் . இந்தக் ரிையக் இதான் ேதைவப் ப
ற. இதான் ர்ெகட் ட மக்லத்ற்த் ேதைவப் பற.
ேதவைடய ரிையயின் ¤ன் கட் டங் களில் , ஒேர ஒ கட் டம்
மட் ேம ஆவியானவரால் ேநரயாகச் ெசய் யப் பட் ட. ¡தள் ள
இரண் கட் டங் கம் மாம் சமான ேதவனால் ெசய் ய ப் பன்
றன, ஆவியானவரால் ேநரயாகச் ெசய் ய ப் பவல் ைல. ஆவி
யானவரால் ெசய் யப் பட் ட நியாயப் பிரமாண காலத்ன் ரிைய
மஷைடய ர்ேகடான மனநிைலைய மாற்  வல் ஈபட
வில் ைல. ேதவைனப் பற்  ய மஷைடய அக்  எந் த
ெதாடர்ைடயதாகம் இக்கவில் ைல. ஆனா ம் , ைபயின்
காலத் ம் , ராஜ் யத்ன் காலத் ம் ேதவைடய மாம் சத்ன்
ரிையயான மஷைடய ர்ேகடான மனநிைலடம் ,
ேதவைனப் பற்ய அடம் ெதாடர்ைடயதாக இக்ற.
ேம ம் இ இரட்  ப் பின் ரிையயின் க்  யமான பயா
ம் . ஆைகயால் , ர்ெகட் ட மக்லத்ற் மாம் சமான ேதவ
ைடய இரட்  ப்  அகமாக ேதைவப் பற. ேம ம் மாம் ச
மான ேதவைடய ேநர ரிையம் அகமாக ேதைவப் ப
ற. மஷைன வநடத்வதற்ம் , அவைன ஆதரிப் பதற்ம் ,
அவக்த் தண்ணீர ் ெகாப் பதற்ம் , அவைனப் ேபா°ப் பதற்
ம் , அவைன நியாயந்¥ர்ப்பதற் ம் ட் ப் பதற் ம் மாம் சமான
ேதவன் ேதைவப் பறார். ேம ம் மாம் சமான ேதவனிடந் 
அவக் அக ைபம் , மாெபம் ¡ட் ம் ேதைவப் ப
ற. மாம் சத்ல் உள் ள ேதவனால் மட்ேம மஷைடய ஆப் த
நண்பராகம் , மஷைடய ேமய் ப்பராகம் , மஷைடய
தற் ேபாைதய சகாயமாகம் இக் க ம் . இைவெயல் லாம்
இன்ைறக்  ம் கடந் த காலங் களி ம் மாம் சத்  ல் மஷனாய்
அவரிப் பதன் அவயமாக இக்ற.
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ேதவைடய சகல ஷ்களி ம் கம் உயர்ந்தவனான
சாத்தானால் மஷன் ர்ெகட் ப் ேபாயிக்றான் . ஆைகயால்
மஷக் ேதவைடய இரட் ப்  ேதைவப் பற. ேதவ
ைடய இரட்ப் பின் இலக் மஷேன தவிர, சாத்தான் அல் ல.
இரட் க்கப் பவ மஷைடய மாம் சம் , மஷைடய
ஆத் மாேம தவிர, பிசா அல் ல. ேதவன் ற்  மாக நிர்¤
லமாக்வன் இலக்காக சாத்தான் இக்றான் . மஷன் ேதவ
ைடய இரட் ப் பின் இலக்காக இக்றான் . மஷைடய
மாம் சம் சாத்தானால் ர்ேகடைடந் ள் ள. ஆைகயால் தல்
இரட்  க் க ப் பவ  மஷைடய மாம் சமாக இக் க ேவண்
ம் . மஷைடய மாம் சமான கம் ஆழமாக ர்ேகடைடந்
ள் ள. இ ேதவைன எர்க் ம் ஒன் றாக மாவிட் ட. அவ்
வாேற இ  ேதவன் இக்  றார் என் பைத ெவளிப் பைடயாக
எர்க் க ம் மக் க ம் ெசய் ற. இந் த ர்ேகடான மாம் சம்
கம் கட் ப் பத்த யாததாக இக்ற. மாம் சத்ன் ர்
ேகடான மனநிைலைய சரிக் க ட்  வைதேயா மாற்  வைதேயா
காட்  ம் கனமான ேவ எல் ைல. ெதால் ைலகைளத்
ண் வதற் க ாகேவ மஷைடய மாம் சத்  ற்  ள் சாத் த ான்
வறான் . ேதவைடய ரிையையத் ெதாந்தர ெசய் வதற்கா
கம் ேதவைடய ட் டத்ைத நாசமாக்வதற் க ாகம் மஷ
ைடய மாம் சத்ைதப் பயன் பத் றான் . இவ் வா மஷன்
சாத்த ானாக மா, ேதவக் சத்  வாவிட் ட ான் . மஷன்
இரட் க்கப் பவதற் , அவன் தல் ெவல் லப் பட ேவண்ம் .
ஏெனன் றால் ேதவன் ெஜயங் ெகாள் வதற் க ாக எந் தளி, தாம்
ெசய் ய விம் ம் ரிையையச் ெசய் வதற்காகம் , சாத்தாடன்
த்தம் ெசய் வதற்காகம் மாம் சத்ற் ள் வறார். ர்ெகட் ப்
ேபான மஷைடய இரட் ப் ம் , அவக் எராகக் கலகம்
ெசய் ம் சாத்தானின் ேதால் விம் அேம அவர ேநாக்கமா
ம் . மஷைன ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் ¤லம் அவர்
சாத்தாைன ேதாற்கக்றார், அேத ேநரத்ல் ர்ெகட் ட மக்
லத்ைத அவர் இரட் க்  றார். இவ் வா, இ  ஒேர ேநரத்  ல்
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இரண் ேநாக்கங் கைள அைடம் ஒ ரிையயாக இக்ற.
அவர் மாம் சத்  ல் ரிைய ெசய் றார், மாம் சத்  ல் ேபறார்,
மஷடன் றப் பாக ெசயல் பவதற் ம் , மஷைனச் றப்
பாக ெஜயங் ெகாள் வதற்ம் மாம் சத்ல் எல் லா ரிையகைளம்
ெசய் றார். ேதவன் மாம் சமாம் கைட ைறயில் , கைட
நாட் களில் அவைடய ரிைய மாம் சத்ல் வைடம் . அவர்
எல் லா மஷர்கைளம் வைகவாரியாக வைகப் பத்வார். அவ
ைடய  நிர்வ ாகத்ைதம் ப் பார். ேம ம் மாம் சத்  ல்
அவைடய ரிையைய எல் லாம் ப் பார். யில் அவைடய
ரிைய எல் லாம் ந்த பிற, அவர் ற் ம் ெஜயங் ெகாள்
றவராக இப் பார். மாம் சத்ல் ரிைய ெசய் ம் ேதவன் மக்
லத்ைத ைமயாக ெஜயங் ெகாண், மக்லத்ைத 
ைமயாக ஆதாயப் பத்வார். அவைடய  நிர்வாகம் ஒ
க் வந்க்ம் என்  அர்த்தமல் லவா? ேதவன் மாம் சத்
ல் தம ரிையைய த் , சாத்தாைன ைமயாக ேதாற்
கத் , ெஜயங் ெகாண் டவராக இக்  ம் ேபா, மஷைன
ேமாசம் ேபாக்க சாத்தாக் ேமற்ெகாண் வாய் ப் இக்கா.
மஷைன ¡ட் ப ம் , மஷைடய பாவங் கைள மன் னிப் ப
ேம ேதவைடய தல் மஷ அவதரிப் பின் ரிையயாம் .
இப் ேபா இ மக்லத்ைத ெஜயங் ெகாண், வம் ஆதா
யப் பத்ம் ரிையயாக இக்ற, இதனால் சாத்தாக் இனி
ேமல் அதன் ரிையையச் ெசய் ய எந்த வம் இக்கா. அ
ற்  மாகத் ேதாற் க க்க ப் பட்  ப் ேபாய் வ ிம் . ேதவேன ற்
 ம் ெஜயங் ெகாள் றவராக இப் பார். இேவ மாம் சத் ன்
ரிையயாம் . இ ேதவனால் ெசய் ய ப் பம் ரிையயாம் .
ேதவைடய ரிையயின் ¤ன்  கட் டங் களின் ஆரம் பக் ரி
ையயான ஆவியினால் ேநரயாகச் ெசய் ய ப் பட் ட , மாம் சத்
தால் அல் ல. ஆனா ம் , ேதவைடய ரிையயின் ¤ன் கட்
டங் களின் இக் ரிையயான மாம் சமான ேதவனால் ெசய்
யப் பற, ேநரயாக ஆவியினாவரால் அல் ல. இைடப் பட் ட
கட் டத்ன் ¡ட் பின் ரிையம் மாம் சத் ள் ள ேதவனால் ெசய்
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யப் பட் ட.  நிர்வ ாகக் ரிையகளி ம் , மஷைனச் சாத்
தானின் ஆக் க த்ந்  இரட்  ப் பேத கம் க் யமான
ரிையயாம் . ர்ெகட் ட மஷைன ைமயாக ெஜயங் ெகாள்
வேத க்  யமான ரிையயாம் . இதனால் ெஜயங் ெகாள் ளப்
பட் ட மஷைடய இதயத்ல் ேதவைடய உண்ைமயான
ெதய்வபக்யான ¡ட்ெடக்கப் பற. ேம ம் ஒ சாதாரண
வாழ் கை
் கைய அதாவ ேதவைடய ஒ ஷ்யின் சாதாரண
வாழ் க்ைகைய அைடய அவ க் உதற. இந் த க் ரிைய
க்யமானதாம் , இ நிர்வாகக் ரிையயின் ைமயப் பயா
ம் . இரட் ப் பின் ¤ன் கட் டங் களில் , நியாயப் பிரமாண காலத்
ன் தல் கட் டமான நிர்வ ாகக் ரிையகளின் ைமயத்  
ந்  ெவ ெதாைலவில் இந்த . இ இரட் ப் பின் ரிைய
யின் ய ேதாற்றத்ைத மாத்ரேம ெகாண்ந்த. ேம ம் இ
சாத்தானின் ஆக்கத்ந்  மஷைன இரட் க்ம் ேதவ
ைடய ரிையயின் ஆரம் பமாக இக் கவில் ைல. தல் கட் டக்
ரிைய ஆவியானவரால் ேநரயாகச் ெசய் யப் பட் ட . ஏெனன்
றால் , நியாயப் பிரமாணத்ன் ழ் , மஷன் நியாயப் பிரமாணத்
ற்க் ழ் ப் பவைத மாத்ரேம அந்ந்தான் , மஷனிடம்
அக சத்யல் ைல, நியாயப் பிரமாண காலத்ன் ரிையகள்
மஷனின் மனநிைலயின் மாற்றங் கேளா ெதாடர்ைடயைவ
யாகம் இல் ைல, ேம ம் சாத்த ானின் ஆக்க த்ந்  ம
ஷைன எவ் வா இரட்ப் ப  என்ற ரிையையப் பற் அக்கைற
ெகாண்டதாகம் இல் ைல. இவ் வா ேதவைடய ஆவியான
வர் மஷைடய ர்ேகடான மனநிைலையப் பற் அக்கைற
ெகாள் ளாத கம் எளிதான இந்தக் கட் டக் ரிையைய ெசய் 
த்தார். இந்தக் கட் டக் ரிையயான நிர்வாகத்ன் ைமயத் 
டன் சற்  த் ெதாடர் ைடயதாக இந் த . ேம ம் இ மஷ
ைடய இரட்  ப் பின் அகாரப் ர்வ க் ரிையடன் ெபரிய
ெதாடர்ைபக் ெகாண்க்கவில் ைல. ஆைகயால் , ேதவன் தனிப்
பட் ட ைறயில் தம ரிையையச் ெசய்வதற் மாம் சமாக மாற
ேவண்ய அவயல் லாமல் ேபான. ஆவியானவரால் ெசய்
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யப் பம் ரிையயான மைறகமானதாகம் ரிந் ெகாள் ள
யாததாகம் இக் ற. ேம ம் இ மஷைன கம்
பயத் வதாகம் , அவனால் அªக யாததாகம் இக்
ற. இரட் ப் ப ின் ரிையைய ேநரயாகச் ெசய் வதற்  ஆவி
யானவர் ெபாத் த மானவர் அல் ல, மஷக்  ேநரயாக
வைன அளிப் பதற்ம் ெபாத்தமானவர் அல் ல. மஷக்
கம் ெபாத்தமான என் னெவன் றால் ஆவியின் ரிையைய
மஷக் ெநக்கமான ஒ அªைறயாக மாற் வேத
யாம் . அதாவ, மஷக் கம் ெபாத்தமான எெவன்
றால் ேதவன் தம ரிையையச் ெசய் வ தற்  ஒ சாதாரண,
இயல் பான மஷனாக மாவேதயாம் . ேதவன் தம ரிைய
யில் ஆவியானவரின் இடத்ைதப் பிக்க மஷனாக அவதரிக்க
ேவண்யக்ற. ேம ம் மஷைனப் ெபாத்தவைர, ேதவன்
ரிைய ெசய் வதற்  இைதவிடப் ெபாத்தமான வ இல் ைல.
இந்த ¤ன் கட் டக் ரிையகளில் , இரண் கட் டங் கள் மாம் சம்
¤லமாகச் ெசய் யப் பன்றன. ேம ம் இந்த இரண் கட் டங் க
ம் நிர்வ ாகக் ரிையயின் க்  யக் கட் டங் களாக இக்  ன்
றன. இரண் மஷ அவதரிப் கம் ஒன் க்ெகான்  இணக்க
ள் ளைவயாம் . இைவ ஒன் க்ெகான்  பரிரணமாக இணங் 
இக்ன்றன. ேதவன் மஷனாக அவதரித்தன் தல் கட் டம்
இரண்டாம் கட் டத்ற் அத்தளம் அைமத்த . ேம ம் ேதவ
ைடய இரண் மஷ அவதரிப் கம் ஒ ைமைய உ
வாக்  ன் றன எனம் ஒன் க் ெகான்  மாபட் டைவயாக
இல் ைல என் ம் றலாம் . ேதவ ைடய ரிையயின் இந் த
இரண் கட் டங் கம் அவைடய மாம் சமான அைடயாளத்ல்
ேதவனால் ெசய் யப் பன் றன, ஏெனன் றால் அைவ  நிர்வா
கக் ரிையக்ம் கம் க்யமானைவயாம் . ேதவைடய
இரண் மஷ அவதரிப் களின் ரிைய இல் லாமல் ,  நிர்
வாகக் ரிையகம் நித்தப் பம் , மக்லத்ைத இரட் க்ம்
ரிைய ெவற்ப் ேபச்சாக மட் ேம இக்ம் என்  ஏறக்ைறய
ெசால் லலாம் . இந்தக் ரிைய க்யமானதா இல் ைலயா என் ப
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மக்லத்ன் ேதைவகள் , மக்லத்ன் ர்ேகட் ன் யதார்த்
தம் மற்  ம் சாத் த ானின் ழ் ப் பயாைமயின் கைமத் தன் ைம
மற் ம் ரிையயின் இைட»  ஆயவற் ைற அப் பைடயாகக்
ெகாண்டதாம் . ரிையையச் ெசய்யக்ய சரியானவர், ரிைய
ெசய்பவர் ெசய்ம் ரிையயின் தன் ைம மற்ம் ரிையயின் க்
யத்  வம் ஆயவற்  ன் அப் பைடயில் கணிக் க ப் பறார்.
இந் த ரிையயின் க்  யத்  வம் என் வம் ேபா, ேதவ 
ைடய ஆவியானவரால் ேநரயாகச் ெசய் யப் பம் ரிைய அல்
ல மாம் சமான ேதவனால் ெசய் யப் பம் ரிைய அல் ல ம
ஷனால் ெசய் யப் பம் ரிைய ஆயவற்  ல் எந் த க் ரிைய
ைறையப் பின் பற்  வ  என் பதன் அப் பைடயில் , தல்
அகற்றப் பவ மஷனால் ெசய்யப் பம் ரிையயாம் . ேம ம்
ரிையயின் தன்ைம மற்ம் மாம் சத்ன் ரிையகக் எராக
ஆவியானவரின் ரிையயின் தன்ைம ஆயவற்ன் அப் பைட
யில் , ஆவியானவரால் ேநரயாகச் ெசய் ய ப் பம் ரிையையக்
காட்  ம் மாம் சத்தால் ெசய்யப் பம் ரிைய மஷக் அக
நன்ைம பயக்ம் என் ம் , அக நன்ைமகைள வழங் ம் என் ம்
¥ர்மானிக்கப் பற. ரிையைய ஆவியானவர் ெசய் ய ேவண்
மா அல் ல மாம் சம் ெசய் ய ேவண்மா என்  ேதவன் ¥ர்மா
னித்த ேநரத்ல் இேவ ேதவைடய ந்ைதயாக இக்ற.
ஒவ் ெவா கட் டக் ரிையக்ம் ஒ க்யத்வம் ஒ அப்
பைடம் உள் ள. இைவ ஆதாரமற்ற கற்பைனகமல் ல, இைவ
தன் னிச்ைசயாகச் ெசய் யப் பபைவம் அல் ல. அவற் க் ஒ
ப் பிட் ட ஞானம் உள் ள. இேவ ேதவ ைடய எல் லாக்
ரிையகக்ம் பின்னால் உள் ள சத்யமாம் . ப் பாக, மாம்
சமான ேதவன் தனிப் பட் ட ைறயில் மஷர் நேவ ரிைய
ெசய் வதனால் , இேபான்ற ஒ மகத்தான ரிையயில் ேதவ
ைடய ட் டம் இன்ம் அகமாக உள் ள. ஆைகயால் , ேதவ
ைடய ஞானம் , அவரின் ைமம் அவைடய ரிையயில்
உள் ள ஒவ் ெவா ெசய ம் , ந்தைனயி ம் , ேயாசைனயி ம்
பிரபக்  ன் றன. இ ேதவ ைடய கம் உயான மற்
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ம் ைறயான இப் பாம் . இந் த ·ட் ப மான ந் தைனகம்
கத்  க்கம் மஷக் க் கற் ப ைன ெசய்  பார்ப் பதற்  ம் ,
நம் வதற் ம் கனமானதாம் , ேம ம் , அந் ெகாள் வதற் ம்
மஷக் கனமானதாம் . மஷனால் ெசய் யப் பம் ரி
ையயான ெபாவான ெகாள் ைகயின் ப ெசய்யப் பற, இ
மஷக் கம் ப் கரமாக இக்  ன்ற. ஆனா ம் ,
ேதவைடய ரிையடன் ஒப் பிட் ப் பார்க்ம் ேபா, கப்
ெபரிய ேவபா உள் ள. ேதவைடய ெசயல் கள் ெபரியைவ
யாகம் , ேதவைடய ரிைய ஒ ெபரிய அளவில் இக்ன்
றேபா ம் , அவற்ன் பின் னால் மஷனால் கற்பைன ெசய் 
பார்கக
் யாத பல ·ªக்கமான மற்ம் ல் யமான ட் டங்
கள் மற்ம் ஏற்பாகள் உள் ளன. அவைடய ஒவ் ெவா கட் டக்
ரிையம் ெகாள் ைகயின் ப ெசய் யப் பவ மட் ன் , ஒவ்
ெவா கட் டத்  ம் மஷ பாைஷயால் ேபச யாத பல
காரியங் கம் உள் ளன. இைவ மஷனால் பார்க் க யாத
காரியங் களாம் . இ ஆவியானவரின் ரிையயாகேவா அல் ல
மாம் சமான ேதவ ைடய ரிையயாகேவா இந் த ா ம் , ஒவ்
ெவான்ம் அவைடய ரிையயின் ட் டங் கைளக் ெகாண்ள்
ள. அவர் ஆதாரன் ரிைய ெசய்வல் ைல, அவர் அற்பமான
ரிையையச் ெசய் வல் ைல. ஆவியானவர் ேநரயாகக் ரிைய
ெசய் ம் ேபா, அவைடய இலக்கம் உடன் இக்ன் றன.
அவர் ரிைய ெசய் வ தற் க ாக மஷனாக மாம் ேபா (அதா
வ, அவர் தம ெவளிப் றத் ேதாற்றத்ைத மாற்ம் ேபா), அல்
அவைடய ேநாக்கம் இன்ம் அகமாக இக்ற. அவர் ேவ
எதற்காகத் தம அைடயாளத்ைத உடனயாக மாற்வார்? அவர்
ேவ  எதற் க ாகத் தாழ் த் த ப் பட் டவராகக் கதப் பம் நபராக
உடனயாக மா, பாகைள அபவிக்க ேவண்ம் ?
மாம் சத்ல் அவர் ெசய் ம் ரிைய கம் க்யமானதா
ம் , இ ரிையையப் பற் ேபசப் பற. ேம ம் , ரிையைய
இயில் ப் பவர் மாம் சமான ேதவேனயன் , ஆவியானவர்
அல் ல. ேதவன் அயப் படாத ேநரத்ல் க் வந்  மஷனி
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டம் ேதான் , அதன் பிற அவர் மக்  லம் வைதம்
தனிப் பட் ட ைறயில் நியாயந்¥ர்ப்பார், யாைரம் விட்  ைவக்
காமல் அவர்கைள ஒவ் ெவாவராகச் ேசாப் பார் என்  லர்
நம் றார்கள் . இவ் விதமாகச் ந்ப் பவர்கக் மஷ அவத
ரிப் பின் இந்த கட் டக் ரிையையத் ெதரியா. ேதவன் மஷைன
ஒவ் ெவாவராக நியாயந்¥ர்ப்பல் ைல, மஷைன ஒவ் ெவா
வராகச் ேசாப் பல் ைல. அவ் வா ெசய் வ  நியாத் ¥ ர்ப் பின்
ரிையயாக இக்கா. சகல மஷரின் ர்ேகம் ஒன் ேபால
இல் ைலயா? சகல மஷரின் சாரம் சம் ஒன் ேபால இல்
ைலயா? மக்லத்ன் ர்ேகடான சாராம் சம் , சாத்தானால் ர்
ேகடைடந்த மஷனின் சாராம் சம் மற்ம் மஷைடய சகல
பாவங் கள் ஆயைவேய நியாயந்¥ர்க்கப் பன் றன. மஷ
ைடய அற் ப மான மற்  ம் க்  யத் வல் லாத தவ கைள
ேதவன் நியாயந் ¥ ர்ப் பல் ைல. நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ரிைய ஒ
மாரியாம் . இ ப் பாக ஒ ப் பிட் ட நபக் ச் ெசய்
யப் பவல் ைல. மாறாக, இ மக்லம் வன் நியாயத்
¥ர்ப்ைபம் ப் பிம் ெபாட்  ஒ ட் ட ஜனங் கள் நியா
யந்¥ர்க்கப் பம் ரிையயாம் . ஒ ட் ட ஜனங் களின் ¡ தனிப்
பட் ட ைறயில் தம ரிையையச் ெசய் வதன் ¤லம் , மக்
லம் வன் ரிையையம் ப் பிட மாம் சத் ள் ள ேதவன்
தம ரிையையப் பயன் பத் றார், அதன் பிற அ பப்
பயாகப் பரற. இவ் வாம் நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிைய இக்
ற. ேதவன் ஒ ப் பிட் ட நபைரேயா அல் ல ஒ ப்
பிட் ட ஜனக்  ட் டத்ைதேயா நியாயந் ¥ ர்க் க மாட் டார். மாறாக,
மக்லம் வன் அநீ ையம் நியாயந் ¥ ர்க் றார். அதா
வ, உதாரணமாக, ேதவைன மஷன் எர்ப்ப  அல் ல அவர்
¡ மஷக் காணப் பம் பக்  யின் ைம அல் ல ேதவ
ைடய ரிையைய மஷன் இைட»  ெசய் வ  மற்  ம் இ
ேபான் ற பலவற் ைற நியாயந் ¥ ர்க்  றார். ேதவைன எர்க்  ம்
மக்லத்ன் சாரம் சேம நியாந்¥ர்கக
் ப் பற. இந்தக் ரிைய
கைட நாட்களின் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயாம் . மஷனால்
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சாட் றப் பம் மாம் சமான ேதவைடய ரிையம் வார்த்
ைதேம கைட நாட் களில் ெபரிய ெவண்ைமயான ங் காசனத்
ற்  ன்பாகச் ெசய் யப் பம் நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிையயாம் ,
இ கடந் த காலங் களில் மஷனால் ெசய் ய ப் பட் டதாம் . தற்
ேபா மாம் சமான ேதவனால் ெசய்யப் பம் ரிையயான ெபரிய
ெவண்ைமயான ங் காசனத்ன் ன் பாகச் ெசய் யப் பம் நியா
யத்¥ர்ப்பாம் . இன் ைறய மாம் சமான ேதவன் கைட நாட் களில்
மக்லம் வைதம் நியாயந்¥ர்க
் ம் ேதவனாக இக்றார்.
இந்த மாம் சம் , அவைடய ரிைய, அவைடய வார்தை
் த மற்
ம் அவைடய  மனநிைல ஆயைவ ேசர்ந் தான் அவ
ைடய ைமயாம் . அவைடய ரிையயின் எல் ைல ைற
வாக இக் ன்றேபா ம் ,  பிரபஞ் சத்ைதம் ேநரயாக
ஈபத் வல் ைல என் றேபா ம் , நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிைய
யின் சாராம் சம் என் ப   மக்  லத்  ன் ேநர நியாயத்
¥ர்ப்பாம் . இ னாவின் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங் கக்
காகேவா அல் ல  எண்ணிக்ைகயிலான ஜனங் கக்காகேவா
ெசய் யப் பம் நியாயத் ¥ ர்ப்  அல் ல. மாம் சத்  ள் ள ேதவன்
ரிைய ெசய் ம் ேபா, இந்தக் ரிையயின் ேநாக்கம்  பிர
பஞ் சத்ைதம் ஈபத்தவில் ைல என் றேபா ம் , அ  பிர
பஞ் சத்ன் ரிையையம் க்ற. ேம ம் , அவர் தம மாம்
சத்  ன் ரிையயின் எல் ைலக் ள் ளாகேவ ரிையைய த் த
பிற , இேயவின் உயிர்தெ
் ததல் மற் ம் பரேமதைலத்
ெதாடர்ந்  இேயைவப் பற்  ய விேசஷமான பிரபஞ் சம்
வ ம் பரவியைதப் ேபாலேவ அவர் இந் த க் ரிையைய
உடனயாக  பிரபஞ் சத்ற்ம் விரிபத்வார். இ ஆவி
யானவரின் ரிையயாக இந் த ா ம் அல் ல மாம் சத்ன் ரி
ையயாக இந்தா ம் , இ ஒ ப் பிட் ட எல் ைலக்ள் ெசய்
யப் பம் ரிையயாக இக்ற, ஆனால் இ  பிரபஞ் சத்
ன் ரிையையம் க்ற. கைட நாட் களில் , ேதவன் தம
மாம் சமான அைடயாளத்ல் ேதான்  தம ரிையையச் ெசய் 
றார். ேம ம் , மாம் சத் ள் ள ேதவேன ெபரிய ெவள் ைளச் ங்
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காசனத்  ன் ன் பாக மஷைன நியாயந் ¥ ர்க் ம் ேதவனாக
இக்றார். அவர் ஆவியானவராக இந்தா ம் அல் ல மாம் சமாக
இந் த ா ம் , நியாயத்¥ ர்ப் பின் ரிையையச் ெசய் றவர் தான்
கைட நாட் க ளில் மக் லத்ைத நியாயந் ¥ ர்க் ம் ேதவனாக
இக்றார். இ அவைடய ரிையயின் அப் பைடயில் தான்
வைரயக்கப் பற. இ அவைடய ெவளிப் றத் ேதாற்றத்
னாேலா அல் ல பல காரணிகளின் பேயா வைரயக்கப் ப
வல் ைல. மஷன் இந் த வார்தை
் தகைளப் பற் ய கத்  க்
கைளக் ெகாண்க்ன் றேபா ம் , மாம் சமான ேதவைடய
நியாயத்¥ர்ப் த்த உண்ைமையம் ,  மக்லத்ைதம்
ெஜயங் ெகாள் வைதம் யாரா ம் மக் க யா. மஷன்
அைதப் பற் என் ன நிைனத்தா ம் , எல் லாவற்ற் ம் ேமலாக,
உண்ைமகள் உண்ைமகளாகேவ இக்ன்றன. “ேதவனால் ரிைய
ெசய் யப் பற, ஆனால் மாம் சம் ேதவன் அல் ல” என் யாம்
ெசால் ல யா. இ  ட் டாள் தனம் , ஏெனன் றால் இந் த க்
ரிையைய மாம் சத்  ள் ள ேதவைனத் தவிர ேவ யாரா ம்
ெசய் ய யா. இந்தக் ரிைய ஏற்கனேவ ந் விட் டதால் ,
இந்தக் ரிையையத் ெதாடர்ந் , மஷர் ¡தான ேதவைடய
நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிைய இரண்டாவ ைறயாகத் ேதான் றா.
ேதவன் தம இரண்டாவ மஷ அவதரிப் பில்  நிர்வாகத்
ன் அைனத்க் ரிையகைளம் ஏற்கனேவ ெசய்  த்விட்
டார். ேம ம் , ேதவ ைடய ரிையயின் நான் காவ  கட் டம்
இக் க ா. ஏெனன் றால் , மாம் சமான மற்  ம் ர்ேகடான ம
ஷேன நியாயந் ¥ ர்க் க ப் பறான், ேநரயாக நியாயந் ¥ ர்க் க ப் ப
ம் சாத்த ாைடய ஆவி அல் ல, ஆைகயால் நியாயத்¥ ர்ப் பின்
ரிைய ஆவிக்ரிய உலல் ெசய் யப் படாமல் , மஷர் நேவ
ெசய் யப் பற. மஷைடய மாம் சத்ன் ர்ேகட் ைட நியா
யந் ¥ ர்ப் பதற் க ான ரிையையச் ெசய் வதற்  மாம் சத்  ள் ள
ேதவைன விட ேவ யாம் ெபாத்த மானவராகம் தயா
னவராகம் இல் ைல. நியாயத்¥ர்ப்பான ேதவைடய ஆவியா
னவரால் ேநரயாகச் ெசய் ய ப் பட் ந் த ால் , அ ஏற்  க்ெகாள்
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ளக்யதாக இந்க்கா. ேம ம் , இேபான் ற ரிையைய
மஷன் ஏற்  க்ெகாள் வ  கனமாக இக் ம் , ஏெனன் றால்
ஆவியானவரால் மஷனிடம் ேநரில் வரயா. இதன் கார
ணமாக, பலன்கள் உடனயாக ைடக்கா, மஷனால் ேதவ
ைடய ண் பத்த இயலாத மனநிைலைய கம் ெதளிவா
கப் பார்கக
் ம் யா. மாம் சத் ள் ள ேதவன் மக்லத்ன்
ர்ேகட் ைட நியாயந்¥ர்தத
் ால் மாத்ரேம, சாத்தாைன ைமயா
கத் ேதாற்கக்க ம் . சாதாரண மனிதத்தன்ைமையக் ெகாண்ட
மஷைனப் ேபாலேவ இக் ம் மாம் சத்  ள் ள ேதவனால்
மஷைடய அநீ ைய ேநரயாக நியாயந்¥ர்கக
் ம் . இ
அவைடய இயல் பான பரித் த த் த ன்ைமயின் மற்  ம் அவ
ைடய ெதய் வீகத்தன் ைமயின் அைடயாளமாக இக்ற. ேதவன்
மாத்ரேம மஷைன நியாயந்¥ர்க்க தைடயவர், நியாயந்
¥ர்க
் ம் நிைலயில் இக்றார், ஏெனன்றால் அவர் சத்யத்ைத
ம் நீ ையம் ெகாண்க்றார், ஆகேவ அவரால் மஷைன
நியாயந்¥ர்க்க ற. சத்யம் நீ ம் இல் லாக்றவர்
கள் மற்றவர்கைள நியாயந்¥ர்கக
் தயற்றவர்கள் . இந்தக் ரிைய
ேதவைடய ஆவியானவரால் ெசய் யப் பட் ந்தால் , அ சாத்
தான் ¡தான ெஜயத்ைதக் க்கா. ஆவியானவர் மஷர்கைள
விட இயல் பாகேவ உயர்நத
் வர், ேதவைடய ஆவியானவர் இயல்
பாகேவ பரித் த மானவர், மாம் சத்  ன் ¡ ெவற்  றக்  றார்.
இந் த க் ரிையைய ஆவியானவர் ேநரயாகச் ெசய்  ந் த ால் ,
மஷைடய ழ் ப் பயாைம அைனத்ைதம் அவரால் நியா
யந் ¥ ர்க் க யா, ேம ம் மஷைடய எல் லா அநீ ைய
ம் ெவளிப் பத் த யா. நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ரிையயான
ேதவைனப் பற்ய மஷைடய கத்க்கள் ¤லமாகம் ெசய்
யப் பவதனால் , மஷனிடம் ஆவியானவைரப் பற் ய எந்தக்
கத்  க் க ம் ைடயா. ஆைகயால் , மஷைடய அநீ 
ையச் றந்த ைறயில் ெவளிப் பத்த ஆவியானவரால் யா,
இேபான்ற அநீ ைய ைமயாக ெவளிப் பத்தம் யா.
மாம் சமான ேதவன் அவைர அயாத அைனவக்ம் சத்வாக
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இக்றார். மஷைடய கத் க்கைளம் , அவைர எர்ப்ப
ைதம் நியாயந்¥ர்ப்பதன் ¤லம் , மக்லத்ன் ழ் ப்பயாைம
அைனத்ைதம் அவர் ெவளிப் பத்றார். ஆவியானவரின் ரி
ையயின் பலன்கைளக் காட்  ம் மாம் சத்ல் அவர் ெசய் த ரி
ையயின் பலன் கள் கம் ெதளிவாக இக்ன் றன. ஆைகயால் ,
மக்லம் வன் நியாயத்¥ர்ப்ம் ஆவியானவரால் ேநர
யாகச் ெசய் யப் படாமல் , மாம் சமான ேதவைடய ரிையயால்
ெசய் யப் பற. மாம் சத் ள் ள ேதவைன மஷனால் காண
ம் , ெதாட் ணரம் ம் . மாம் சத் ள் ள ேதவனால் ம
ஷைன ைமயாக ெஜயங் ெகாள் ள ம் . மாம் சத் ள் ள
ேதவடனான தன உறவில் , மஷன் எர்ப்பிந்  ழ் ப்
பத க் ம் , ன் த்  தந்  ஏற்  க்ெகாள் த க் ம் ,
கத்  க் களிந்  அக் ம் மற்  ம் றக் கணிப் பந் 
அன்க் ம் ன்ேனறான். இைவதான் மாம் சமான ேதவ
ைடய ரிையயின் பலன் களாம் . மஷன் அவைடய நியா
யத்¥ர்ப்ைப ஏற்க்ெகாள் வதன் ¤லமாக மாத்ரேம இரட் க்கப்
பறான். மஷன் அவைடய வாயின் வார்தை
் தகளின் ¤ல
மாக அவைரப் பப் பயாக அந் ெகாள் றான் . மஷன்
அவைர எர்க் ம் ேபா அவரால் ெஜயங் ெகாள் ளப் பறான் .
அவைடய ட் ைசைய ஏற்க்ெகாள் ம் ேபா அவர் வழங் ம்
வைனப் ெபறான். இந் த க் ரிையகள் எல் லாம் மாம் சத்
ள் ள ேதவைடய ரிையயாம் , ஆனால் ஆவியானவர் என் ற
அைடயாளத் ள் ள ேதவைடய ரிைய அல் ல. மாம் சமான
ேதவன் ெசய் த ரிைய மாெபம் ரிையயாகம் , கம் ஆழ
மான ரிையயாகம் இக்  ற. ேதவ ைடய ரிையயின்
¤ன் கட்டங் களின் க்யமான பயான மாம் சமான ேதவன்
ெசய் ம் ரிையயின் இரண் கட் டங் களாம் . மஷைடய
ஆழமான ர்ேகடான மாம் சமான ேதவைடய ரிையக்ப்
ெபம் தைடயாக இக்ன் ற. ப் பாக, கைடக்கால ஜனங்
களின் ¡ ெசய் யப் பம் ரிையகள் கம் கனமானைவயா
கம் , ©ழல் விேராதமானதாகம் , ஒவ் ெவா வைகயான நபரின்
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றைமம் கம் ேமாசமானதாகம் இக்ன் றன. ஆனா ம் ,
இந்தக் ரிையயின் வில் , எந்தக் ைறபாகம் இல் லாமல் ,
அ  இன்ம் சரியான பலைன அைடம் . இ மாம் சத்  ன்
ரிையயின் பலனாம் . ஆவியின் ரிையையக் காட்  ம் இந்தப்
பலன் கம் வல் லைமயானதாம் . ேதவைடய ரிையயின்
¤ன்  கட் டங் கள் மாம் சத்  ல் ெசய்  க் க ப் பம் . அைவ
மாம் சமான ேதவனால் ெசய்  க் க ப் பட ேவண்ம் . கம்
அத்யவயமான மற் ம் கம் க்யமான ரிைய மாம் சத்
ல் ெசய் யப் பற. மஷைடய இரட் ப் பான மாம் சத்
ள் ள ேதவனால் தனிப் பட் ட ைறயில் ெசய் யப் பட ேவண்ம் .
மாம் சத் ள் ள ேதவன் மஷடன் ெதாடர்பில் லாதவர் என்
 மக் லம் உணர் ன் றேபா ம் , உண்ைமயில் இந் த
மாம் சமான மக்லம் வன் தைலவிடம் வாழ் 
டம் ெதாடர்ைடயதாக இக்ற.
ேதவைடய ஒவ் ெவா கட் டக் ரிையம்  மக்
லத் க்காகம் ெசயல் பத்தப் பட் , மக்லம் வைதம்
வநடத்  ற. இ மாம் சத்ல் அவர் ெசய்  ம் ரிையயாக
இக்  ன் றேபா ம் , இ இன்ம்  மக் லத்ைதம்
வநடத் ற. அவர்  மக்லத்ற் ம் ேதவனாக இக்
றார். ஷ் க் க ப் பட் ட மற்  ம் ஷ் க் க ப் படாத எல் லா
வராகக்ம் ேதவனாக இக்றார். மாம் சத்ல் அவர் ெசய்
ம் ரிைய ஒ ப் பிட் ட எல் ைலக்ள் இக்ன் றேபா ம் ,
இந் த க் ரிையயின் ேநாக் கம் ப் பிட் ட வரம் பிற் ள் ளிக்
ன் றேபா ம் , அவர் தம ரிையையச் ெசய் ய மாம் சமாக
மாம் ஒவ் ெவா ைறம் , அவர் தம ரிையக் க ான ஒ
ெபரிய அளவிலான ேநாக்கத்ைதத் ேதர்நெ
் தக்றார். அவர் ரிைய
ெசய் ய எளிய மற் ம் சாதராணமான ஜனக்ட் டத்ைதத் ெதரிந்
ெகாள் வல் ைல. மாறாக, அவைடய ரிையக்கான ேநாக்கத்
ற்காக மாம் சத்ல் அவர் ெசய் ம் ரிையக்கான பிரநிகளாக
இக்கத் தயான ஒ ஜனக்ட் டத்ைதத் ெதரிந் ெகாள் வார்.
மாம் சத்ல் அவர் ெசய் ம் ரிையக்கான ேநாக்கம் வரம் க்ட்
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பட் டதாக இப் பதால் , ப் பாக அவைடய மாம் சமான மாம்
சத்ற்காக ஆயத்தப் பத்தப் பவதால் , இந்த ஜனக்ட் டம் ெதரிந்
ெகாள் ளப் பற, ப் பாக மாம் சத்ல் அவர் ெசய் ம் ரி
ையக்காகத் ெதரிந் ெகாள் ளப் பற. ேதவன் தம ரிையக்
கான ேநாக்கத்ைதத் ேதர்நெ
் தப் ப  ஆதாரமற்ற அல் ல, ஆனால்
இ ெகாள் ைகயின் ப ேதர்நெ
் தக்கப் பற: ரிையக்கான
ேநாக் க ம் மாம் சத்  ள் ள ேதவ ைடய ரிையக்  நன் ைம
பயக்க ேவண்ம் , ேம ம் மக்லம் வைதம் பிரநித்
வப் பத்தக்யதாக இக்க ேவண்ம் . உதாரணமாக, இேய
வின் தனிப் பட் ட ¡ட் ைப ஏற் க்ெகாள் வல் மக்லம் 
வைதம் »தர்களால் பிரநித் வப் பத்த ந்த . ேம ம் ,
மாம் சமான ேதவைடய தனிப் பட் ட ெஜயங் ெகாள் தைல ஏற்
க்ெகாள் வல் மக்லம் வைதம் னர்களால் பிரநி
த்  வப் பத் த ந் த . மக் லம் வைதம் »தர்க ள்
பிரநித்வப் பத்வதற் ஒ அப் பைட ேநாக்கம் உள் ள.
ேதவைடய தனிப் பட் ட ெஜயங் ெகாள் தைல ஏற் க்ெகாள் வ
ல் மக்லம் வைதம் னர்கள் பிரநித் வப் பத் 
வதற் ம் ஒ அப் பைட ேநாக்கம் உள் ள. »தர்களிள் நேவ
ெசய் யப் பம் ¡ட் பின் ரிையையக் காட்  ம் அகமாக ேவ
எம் ¡ட் பின் க்யத் வத்ைத ெவளிப் பத்தவில் ைல. னர்
கள் நவில் ெசய் யப் பம் ெஜயங் ெகாள் தல் ரிையையக் காட்
 ம் அகமாக ேவ எம் ெஜயங் ெகாள் தல் ரிையயின்
ைமையம் ெஜயங் ெகாள் தைலம் ெவளிப் பத்தவில் ைல.
மாம் சமான ேதவைடய ரிையம் வார்தை
் தம்  ஜனக்
ட் டத்ைத மட் ேம ேநாக்கமாகக் ெகாண்டதாகத் ேதான் ற,
ஆனால் உண்ைமயில் , இந்தச்  ஜனக்ட் டத்ன் நேவ அவ
ைடய ரிைய  பிரபஞ் சத்ன் ரிையயாகம் , அவைடய
வார்தை
் த மக்லம் வைதம் வநடத் வதாகம் இக்
ற. மாம் சத்ல் அவர் ெசய் ம் ரிைய ந்த ம் , அவைரப்
பின்பற்றவர்கள் அவர் ெசய் ம் ரிையைய அவர்கள் நேவ
பரப் ப ஆரம் பிப் பார்க ள் . மாம் சத்  ல் அவர் ெசய் ம் ரிைய
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ையப் பற் ய கச் றந் த காரியம் என்னெவன் றால் , அவரால்
ல் யமான வார்தை
் தகைளம் அைரகைளம் , அவைரப்
பின்பற்  றவர்கக் மக்லத்ற் க ான அவைடய ப்
பிட் ட த்தத்ைதம் விட் ச்ெசல் ல இய ம் . இதனால் , அதன் பி
ற அவைரப் பின் பற்  றவர்கள் மாம் சத்  ல் ெசய்  ம் அவ
ைடய எல் லாக் ரிையகைளம் , மக்லம் வற் மான
அவைடய த்த த்ைதம் இைத ஏற்  க்ெகாள் ன் றவர்களிடம்
கம் ல் யமாகம் , உயாகம் பரப் ப இய ம் . மஷர்
கள் நேவ மாம் சத்  ள் ள ேதவ ைடய ரிைய மாத்  ரேம
ேதவன் மஷடன் ஒன் றாக இக்  றார் மற்  ம் ஒன் றாக
ேசர்ந்  விக் றார் என் ற உண்ைமைய ெமய் ய ாகேவ நிைற
ேவற் ற. ேதவைடய கத்ைதக் காணம் , ேதவைடய
ரிையையப் பார்க் கம் , ேதவ ைடய தனிப் பட் ட வார்தை
் த
ையக் ேகட் கம் மஷைடய விப் பத்ைத இந் த க் ரிைய
மாத்ரேம நிைறேவற் ற. ேயேகாவாவின் பின் றம் மாத்
ரேம மக்லத்  ற்  த் ேதான் ய ேபா மாம் சமான ேதவன்
காலத்ைத க் க் ெகாண்வறார். ேம ம் , ெதளிவற் ற
ேதவன் ¡தான மக்லத்ன் நம் பிக்ைகயின் காலத்ைதம் அவர்
க் க் ெகாண்வறார். ப் பாக, கைடயாக மாம் ச
மான ேதவைடய ரிையயான  மக்லத்ைதம் க
ம் யதார்த்தமான, கம் நைடைறயான மற்ம் அழகான ஒ
காலத்ற் க் ெகாண்வற. அவர் நியாயப் பிரமாணத்ன்
மற் ம் ேகாட் பாட் ன் காலத்ைத க்க் ெகாண்வவ
மட் ன் , கம் க்யமாக, உண்ைமயான மற் ம் சாதார
ணமான, நீ ள் ள மற்  ம் பரித்த மான, நிர்வ ாகத் ட் டத்ன்
ரிையகைளத் றக்ம் மற் ம் மக்லத்ன் மைறெபாட் க
ைளம் , ேபாய் சே
் சடத்ைதம் விவரிக்ம் , மக்லத்ைதச்
ஷ்த் , நிர்வாகக் ரிையகைள க்க் ெகாண்வம் ,
ஆயிரக்கணக்கான வடங் களாக மைறந்க்ம் ஒ ேதவைன
அவர் மக்லத் ற்  ெவளிப் பத்  றார். அவர் ெதளிவற் ற
காலத்ைத ஒ ைமயான க் க் ெகாண் வறார்.
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மக்லம் வம் ேதவைடய கத்ைதத் ேதட விம் பிம்
காண யாத காலத்ைத அவர் க்க் ெகாண்வறார்.
மக்லம் வம் சாத்தாக் ஊயம் ெசய் த காலத்ைத
அவர் க்  க் ெகாண் வந் , மக்  லம் வைதம்
ஒ ய காலத்ற்ள் வநடத்றார். இைவெயல் லாம் ேதவ
ைடய ஆவியானவக்ப் பலாக மாம் சத் ள் ள ேதவனால்
ெசய் யப் பம் ரிையயின் பலனாம் . ேதவன் தம் ைடய மாம்
சத்  ல் ரிைய ெசய்  ம் ேபா, அவைரப் பின் பற்  றவர்க ள்
இனிேமல் இப் ப ம் இல் லாதம் ேபாலத் ேதான்ம் காரியங்
கைளத் ேத அைலவல் ைல, ெதளிவற் ற ேதவ ைடய த்
தத்ைத ஊகம் ெசய் வைத நித்க்ெகாள் றார்கள் . ேதவன் மாம்
சத்ல் தம் ைடய ரிையையப் பரப் ம் ேபா, அவைரப் பின்
பற்றவர்கள் அவர் மாம் சத்ல் ெசய்த ரிையைய எல் லா மதங்
களி ம் மதப் பிரிகளி ம் அவிப் பார்கள் . ேம ம் , அவர்கள்
அவைடய வார்தை
் தகள் அைனத்ைதம் மக்லத்ன் காக
ளில் எத் ைரப் பார்கள் . அவைடய விேசஷத்ைதப் ெபப
வர்களால் ேகட் கப் பன்ற அைனத்ம் அவைடய ரிையயின்
உண்ைமகளாகம் , மஷனால் தனிப் பட் ட ைறயில் காணக்
ய காரியங் களாகம் இக்ம் , அைவ உண்ைமகளாக இக்
ேம தவிர, வதந்யாக இக்கா. இந்த உண்ைமகள் அவர் ரி
ையையப் பரப் வதற்கான ஆதாரமாக இக்ன் றன. இைவ ரி
ையையப் பரப் வதற்  அவர் பயன் பத்  ம் கவிகளாகம்
இக் ன்றன. வித்க் ற உண்ைமகள் இல் லாமால் , அவ
ைடய விேசஷம் எல் லா நாகளி ம் எல் லா இடங் களி ம்
பரவா. உண்ைமகள் இல் லாமல் மஷைடய கற் ப ைனக
ைளக் ெகாண் மட் ேம,  பிரபஞ் சத்ைதம் ெஜயங் ெகாள்
ம் ரிையைய அவரால் ஒேபாம் ெசய் ய யா. ஆவி
யானவர் மஷனால் ெதாட் ணர யாதவராகம் , மஷ
ைடய கண்ªக்த் ெதரியாதவராகம் இக்றார். ேதவைடய
ரிையயின் ேவ எந்தக் தல் ஆதாரத்ைதேயா அல் ல உண்
ைமகைளேயா விட் ச்ெசல் ல ஆவியானவரின் ரிையயால் 
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யா. ேதவைடய உண்ைமயான கத்ைத மஷன் ஒேபா
ம் காணமாட் டான் . அவன் எப் ேபாம் இல் லாத ஒ ெதளிவற்ற
ேதவைனேய நம் வான் . மஷன் ஒேபாம் ேதவ ைடய
கத்ைதக் காணமாட் டான். ேதவனால் தனிப் பட் ட ைறயில்
ேபசப் பம் வார்தை
் தகைளம் மஷன் ஒேபாம் ேகட் கமாட்
டான். எல் லாவற் ற்  ம் ேமலாக, மஷைடய கற் ப ைனகள்
ெவைமயாக உள் ளன, ேதவைடய உண்ைமயான கத்ற் 
அைவ மாற்றாக யா. ேதவைடய இயல் பான மனநிைல
மற்  ம் ேதவ ைடய ரிைய ஆயவற் ைற மஷனால் ஆள்
மாறாட் டம் ெசய் ய யா. பரேலாகத் ள் ள அதரிசனமான
ேதவம் , அவைடய ரிையம் மஷர் நேவ தனிப் பட் ட
ைறயில் தம ரிையையச் ெசய்  ம் மாம் சமான ேதவனால்
மட் ேம க்க் ெகாண்வர ம் . இேவ ேதவன் ம
ஷரிடம் ேதான்வதற்கான கச் றந்த வயாம் , இல் ம
ஷன் ேதவைனப் பார்க்  றான் , ேதவ ைடய உண் ைமயான
கத்ைத அந்  ெகாள் றான் . மாம் சமாகாத ேதவனால் இைத
அைடய யா. இந்தக் கட் டத்ல் அவைடய ரிைய ெசய்
யப் பட் டதனால் , ேதவைடய ரிைய ஏற்கனேவ றந்த பலைன
அைடந் ள் ள, ேம ம் இ ஒ ைமயான ெஜயமாக இக்
ற. மாம் சத்ல் ேதவைடய தனிப் பட் ட ரிையயான ஏற்
கனேவ அவைடய  நிர்வ ாகத்  ன் ெதாண்Ç சதவீத
ரிையகைள த்விட் ட . இந்த மாம் சம் அவைடய எல் லா
ரிையகக்ம் ஒ றந்த வக்கத்ைதம் , அவைடய எல் லாக்
ரிையகக் ம் ஒ விளக் க த்ைதம் அளித்  ள் ள, ேம ம்
அவைடய எல் லாக் ரிையகைளம் அவித்  ள் ள. இந் த க்
ரிையகள் எல் லாவற்ற் ம் கைட  நிைறேவதைலம்
ெசய் ள் ள. இனிேமல் , ேதவைடய நான் காவ கட் டக் ரி
ையையச் ெசய் வ தற்  மற் ெறா மாம் சமான ேதவன் இக் க
மாட் டார், ேம ம் ¤ன் றாவ  மாம் சமான ேதவ ைடய எந் த
அசயமான ரிையம் ஒேபாம் இக்கா.
மாம் சத்ல் ெசய் ய ப் பம் ேதவைடய ஒவ் ெவா கட் டக்
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ரிையம்  காலத்ற் ம் அவைடய ரிையையக் ப்
பிற. இ மஷைடய ரிையையப் ேபால ஒ ப்
பிட் ட காலத்ைத ப் பிவல் ைல. ஆைகயால் , அவைடய
கைட மஷ அவதரிப் பின் ரிையயின்  என் றால் அவ
ைடய ரிைய ஒ ைமயான க் வந் விட் ட  என் 
அர்த்த மல் ல, ஏெனன் றால் அவர் மாம் சத் ல் ெசய்  ம் ரிைய
அவர் மாம் சத்  ல் தம ரிையையச் ெசய்  ம் காலத்ைத மட்
ேம ப் பிடாமல் , க் காலத்ைதம் ப் பிற. அவர்
மாம் சத்ல் இக்ம் காலத்ல் அவர் க் காலத் ம் தம
ரிையைய க்றார், அதன்பிற அ எல் லா இடங் கக்ம்
பரற. மாம் சமான ேதவன் தம் ைடய ஊயத்ைத நிைற
ேவற்ய பிற, அவர் தம எர்காலக் ரிையகைளத் தம் ைமப்
பின்பற்றவர்களிடம் ஒப் பைடப் பார். ஆைகயால் , க் காலத்
 ம் அவைடய ரிைய தைடயில் லாமல் ெசய் யப் பம் .
மஷ அவதரிப்  காலம் வக்மான ரிையயான 
பிரபஞ் சத் ம் பரவிய பிறேக ைமயானதாகக் கதப் பம் .
மாம் சமான ேதவைடய ரிைய ஒ ய கத்ைதத் வக்
ைவக்ற. அவைடய ரிையையத் ெதாடபவர்கள் அவரால்
பயன் பத்தப் பபவர்கள் . மஷனால் ெசய் யப் பம் ரிையகள்
எல் லாம் மாம் சத் ள் ள ேதவைடய ஊயத்ற்ள் உள் ளன.
இந்த எல் ைலக் அப் பால் ெசல் ல யா. மாம் சமான ேதவன்
தம ரிையையச் ெசய் வதற்காக வரவில் ைல என் றால் , மஷ
னால் பைழய காலத்ைத க்க் ெகாண்வர யா, ஒ
ய காலத்ைதத் ெதாடங் கம் யா. மஷனால் ெசய் யப்
பம் ரிைய ெவ மேன மஷனால் ெசய் ய க்  ய கடைம
யின் எல் ைலக்ேளேய உள் ள. இ ேதவைடய ரிையையக்
ப் பிடவில் ைல. மாம் சமான ேதவனால் மட் ேம அவர் வந் 
ெசய்ய ேவண்ய ரிையையச் ெசய்  க்க ம் . அவைரத்
தவிர, அவர் சார்பாக இந்தக் ரிையைய யாரா ம் ெசய் ய 
யா. நிச்சயமாகேவ, நான் மாம் சமான ேதவைனக் த்ேத ேப
ேறன். இந்த மாம் சமான ேதவன் தல் மஷைடய கத்
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க் க டன் ஒத்  ப் ேபாகாத ரிையயின் ஒ பநிைலையச்
ெசய் றார், அதன் பிற அவர் மஷைடய கத் க்கக்
இணங் காத அக ரிையகைளச் ெசய் றார். மஷைன ெஜயங்
ெகாள் வ தான் ரிையயின் ேநாக் க மாம் . ஒறம் , ேதவ 
ைடய மஷ அவதரிப்  மஷைடய கத் க்கடன் ஒத்
ப் ேபாவல் ைல, அ தவிர அவர் மஷைடய கத்  க்க
க் இணங் காத அக ரிையகைளச் ெசய் றார், ஆைகயால்
மஷன் அவைரப் பற் இன் ம் அகமான ைறம் கத்
க் கைள உவாக் க்ெகாள் றான். அவைரப் பற்  எண்ணற் ற
கத் க்கைளக் ெகாண்ட ஜனங் கள் நேவ அவர் ெஜயங் ெகாள்
ம் ரிையையச் ெசய் றார். அவர்கள் அவைர எப் ப நடத் 
றார்கள் என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , அவர் தம ஊயத்ைத
நிைறேவற்யம் , எல் லா ஜனங் கம் அவைடய ஆக்கத்ற்
உட் பட் டவர்களாவார்கள் . இந் த க் ரிையயின் உண்ைமயான
னர்கக் மத்யில் பிரபப் ப மட்  ன் , மக்லம்
வம் எவ் வா ெஜயங் ெகாள் ளப் பம் என் பைதம் இ
ப் பிற. இந் த ஜனங் கள் ¡ அைடயப் பம் பலன் கள்
மக்லம் வம் அைடயப் பம் பலன் கக் ஒ ன்
ேனாயாம் . ேம ம் , எர்காலத்ல் அவர் ெசய்ம் ரிையயின்
பலன்கள் இந்த ஜனங் கள் ¡தான பலன்கைளக் காட்  ம் அ
கமாக இக்ம் . மாம் சத் ள் ள ேதவைடய ரிைய ந்த
ஆரவாரத்டன் ெதாடர்ைடயல் ைல, அ ெதளிவற்ற நிைல
யில் ைவக்கப் பவல் ைல. இதான் நிஜமான மற்ம் உண்
ைமயான. இ ஒன் ம் ஒன் ம் இரண்  என் ப  ேபான் ற
ெவளிப் பைடயான ரிையயாம் . இ யாரிடந் ம் மைறக்
கப் படவில் ைல, இ யாைரம் ஏமாற்றல் ைல. நிஜமான மற்
ம் உண்ைமயான காரியங் கைளேய ஜனங் கள் பார்க் றார்கள் .
உண்ைமயான சத்  யத்ைதம் அைவேம மஷன் ெப 
றான் . ரிைய ந்த ம் , மஷன் அவைரப் பற்ய ய அ
ைவப் ெபற் ப் பான் . அவைர உண்ைமயிேலேய பின் ெதாடர்
றவர்கக் இனிேமல் அவைரப் பற்ய எந்தக் கத் க்கம்
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இக்கா. இ னர்கள் ¡ அவர் ெசய் ம் ரிையயின் பலன்
மட் ன், மக்லம் வைதம் ெஜயங் ெகாள் வல் அவர்
ெசய்த ரிையயின் பலைனம் இ ப் பிற, ஏெனன்றால்
இந்த மாம் சம் , இந்த மாம் சத்ன் ரிைய மற்ம் இந்த மாம் சத்ைதக்
த்த எல் லாவற்ைறக் காட்  ம் அகமாக மக்லத்ைத 
வமாக ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையக் நன் ைமபயக்கக்ய
எல் ைல. இைவ இன்  அவைடய ரிையக் நன் ைம
பயக்ன்றன, எர்காலத் ம் அவைடய ரிையக் நன் ைம
பயக்ம் . இந்த மாம் சம் மக்லம் வைதம் ெஜயங் ெகாண்,
மக்லம் வைதம் ஆதாயப் பத்க்ெகாள் ம் . மக்
லம் வ ம் ேதவைனப் பார்ப் பதற்  ம் , அவக் க் ழ் ப் ப
வதற்  ம் , அவைர அந்  ெகாள் வதற்  ம் இைதக் காட்  ம்
றந்த ரிைய எல் ைல. மஷனால் ெசய்யப் பம் ரிைய
ஒ ப் பிட் ட எல் ைலைய மாத்ரேம ப் பிற. ேதவன்
தம ரிையையச் ெசய்  ம் ேபா, அவர் ஒ ப் பிட் ட நப
ரிடம் மட்  ம் ேபசாமல் ,  மக்லத் டம் , அவைடய
வார்தை
் தகைள ஏற்  க்ெகாள் பவர்க ளிடம் ேபறார். அவர்
அவிக்ம்  ஒ ப் பிட் ட நபரின்  அல் ல, 
மக்  லத்  ற் க ான மாம் . அவர் யாக்  ம் றப் ச்
ச்ைச அளிப் பல் ைல, அவர் யாைரம் பாப் க்ள் ளாக்வ
ல் ைல, அவர்  மக்லத்ற்காகம் ரிைய ெசய் றார்,
ேபறார். ஆைகயால் , இந் த மாம் சமான ேதவன் ஏற் க னேவ
 மக்லத்ைதம் வைகயின்ப வைகப் பத்ள் ளார். ஏற்
கனேவ மக்லம் வைதம் நியாயந்¥ர்த்க்றார். 
மக்லத்ற் ம் ெபாத்தமான இடத்ைத ஏற் பா ெசய் க்
றார். ேதவன் தம ரிையைய னாவில் மாத்ரேம ெசய் ன்
றார் என்ற ேபா ம் , உண்ைமயில் அவர் ஏற் கனேவ  பிர
பஞ் சத்  ன் ரிையையம் ¥ர்த்  ைவத்  ள் ளார். அவைடய
ெவளிப் பாகைளம் ஏற் பாகைளம் பப் பயாகச் ெசய் வ
தற்  ன் , அவைடய ரிைய மக்  லம் வ ம் பர
ம் வைர அவரால் காத்க்க யா. அ கம் தாமதமாக
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இக்காதா? இப் ேபா அவரால் எர்கால ரிையைய ன் ட்
ேய ெசய் க் க ற. ரிைய ெசய்  றவர் மாம் சத் 
ள் ள ேதவனாக இப் ப தால் , அவர் ஒ ப் ப ிட் ட வரம் பிற்
ள் வரம் பற்ற ரிையையச் ெசய் றார், அதன் பிற மஷன்
ெசய் ய ேவண்ய கடைமைய மஷைனச் ெசய் ய ைவப் பார்.
இேவ அவைடய ரிையயின் ெகாள் ைகயாம் . அவரால் ம
ஷடன் ஒ காலத்ல் மட் ேம வாழ ம் ,  காலத்ன்
ரிையம் வைடம் வைர அவரால் மஷடன் இக்க
யா. அவர் ேதவன் என் பதால் , அவர் தம எர்காலக் ரி
ையைய ன்ட் ேய ன் னவிக்  றார். அதன் பிற, அவர்
தம வார்தை
் தகளால் மக்லம் வைதம் வைகப் பத்
வார். மக்லம் அவைடய வார்தை
் தகளின் ப அவைடய
பப் பயான ரிையக்ள் பிரேவக்ம் . யாம் தப் பிக்க மாட்
டார்கள் , எல் ேலாம் இதன் ப நடக் க ேவண்ம் . ஆைகயால் ,
எர்காலத்ல் காலம் அவைடய வார்தை
் தகளால் வநடத்தப்
பம் , ஆவியானவரால் வநடத்தப் படா.
மாம் சத் ள் ள ேதவைடய ரிைய மாம் சத்ல் ெசய் யப்
பட ேவண்ம் . இ ேதவைடய ஆவியானவரால் ேநரயாகச்
ெசய் யப் பட் டால் , அ எந்தப் பலைனம் தரா. அ ஆவியா
னவரால் ெசய் யப் பட் ந்தா ம் , அந்தக் ரிையக் எந்த க்
யத்  வம் இக்க ா, இயில் அ பயனற் றதாக இக் ம் .
சகல ஷ்கம் ஷ்கரின் ரிையக் க்யத்வம் உள்
ளதா, அ எைதக் ப் பிற, அ எதற்காகச் ெசய் யப் ப
ற, மற்  ம் ேதவ ைடய ரிையயில் அகாரம் ஞானம்
நிைறந்க்ன்றனவா மற்ம் அ க உயர்ந்த மப் ம் க்
யத் வம் ெகாண்டதா என் பைத அய விம் ன் றன. அவர்
ெசய் ம் ரிையயான மக்லம் வன் இரட் ப் க்கா
கம் , சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்காகம் , எல் லாவற்ற்  மத்
யி ம் அவக் சாட்  ெகாப் பதற் க ாகம் ெசய் ய ப் ப
ற. ஆைகயால் , அவர் ெசய் ம் ரிைய மாெபம் க்யத் 
வள் ளதாக இக் க ேவண்ம் . மஷைடய மாம் சம் சாத்
1080

ர்ெகட் ட மக்லத்ற் மாம் சமான ேதவைடய இரட் ப் 
அகத் ேதைவயாயிக்ற

தானால் ர்ேகடைடந்க்ற. இ கம் ஆழமாக டாக்
கப் பட்  இக்க்ற மற்ம் ஆழமாகப் பாக்கப் பட் ள் ள.
ேதவன் தனிப் பட் ட ைறயில் மாம் சத்  ல் ரிைய ெசய் வ தற்
கான கம் அப் பைடயான காரணம் என் னெவன் றால் , அவ
ைடய இரட் ப் ப ின் ேநாக்கம் மாம் சத்த ாலான மஷனாவான் ,
ஏெனன்றால் ேதவைடய ரிையையக் இைட» ெசய்ய சாத்
தாம் மஷைடய மாம் சத்ைதப் பயன் பத்றான் . சாத்தா
டனான த்தமான உண்ைமயில் மஷைன ெஜயங் ெகாள்
ம் ரிையயாக இக்ற. அேத ேநரத்ல் , மஷம் ேதவ
ைடய இரட் ப் பின் ேநாக்கமாக இக்றான் . ஆகேவ, மாம் ச
மான ேதவைடய ரிைய அத்யாவயமானதாம் . சாத்தான்
மஷைடய மாம் சத்ைதக் ெகத்தான், இதனால் மஷன் சாத்
தானின் உவகமா, ேதவனால் ேதாற்கக்கப் பட ேவண்ய இலக்
காக மாவிட் டான். ஆைகயால் , சாத் த ாடன் த் த ம் ெசய் 
மக்லத்ைத இரட் க்ம் ரிைய யில் நடக்ற. சாத்தா
டன் த்தம் ெசய் வதற் ேதவன் மஷனாக மாற ேவண்ம் .
இதான் கம் நைடைறயான ரிையயாம் . ேதவன் மாம்
சத்ல் ரிைய ெசய் ம் ேபா, அவர் உண்ைமயில் சாத்தாடன்
மாம் சத்ல் த்தம் ெசய் றார். அவர் மாம் சத்ல் ரிைய ெசய்
ம் ேபா, அவர் ஆவிக்ரிய உலல் தம ரிையையச் ெசய் ,
ஆவிக்ரிய உலல் தம ரிைய வைதம் யில் உண்
ைமயானதாக மாற்றார். அவக்க் ழ் ப் பயாத மஷேன
ெஜயங் ெகாள் ளப் பறான் , அவக் விேராதமாக இக்ற சாத்
தானின் உவேம (உண்ைமயில் , இம் மஷன் தான்) ேதாற்
கக்கப் பறான் , இயில் மஷன் தான் இரட் க்கப் பற
வனாகம் இக்றான் . ஆைகயால் , ஒ ஷ்யின் ெவளிப்
றத் ேதாற்றத்ைதக் ெகாண்ட மஷனாக ேதவன் மாவ ேமன்
ேம ம் அவயமானதாக இக்ற, இதனால் அவர் சாத்தா
டன் உண்ைமயான த்தம் ெசய் யம் அவக்க் ழ் ப் பயாத,
அவைரப் ேபாலேவ ெவளிப் றத் ேதாற்றத்ைதக் ெகாண்க்ற
மஷைன ெஜயங் ெகாள் ளம் , அவைரப் ேபாலேவ ெவளிப் 
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றத் ேதாற் றத்ைதக் ெகாண்க்ற மற் ம் சாத்தானால் ¥ங் ற்
ள் ளான மஷைன இரட் க்கம் ம் . அவைடய எரி
மஷன் தான், அவர் ெஜயங் ெகாள் ம் இலக்ம் மஷன் தான் ,
அவைடய இரட்ப் பின் ேநாக்கம் அவரால் ஷ்க்கப் பட் ட
மஷன் தான். ஆைகயால் , அவர் மஷனாக ேவண்ம் , இத
னால் , அவைடய ரிைய கம் எளிதாற. அவரால் சாத்
தாைனத் ேதாற்கத்  மக்லத்ைத ெஜயங் ெகாள் ள ற,
ேம ம் , மக்லத்ைத இரட் க்கம் ற. இந்த மாம் சம்
சாதாரணமானதாகம் உண்ைமயானதாகம் இக்ன் றேபா
ம் , அவர் ெபாவான மாம் சமல் ல: அவர் மஷனாக மட் ேம
உள் ள மாம் சம் அல் ல, ஆனால் மஷனாகம் ெதய் வீகமாகம்
உள் ள மாம் சம் ஆவார். இ அவக் ம் மஷக் ம் உள் ள
வித்யாசமாம் . இதான் ேதவைடய அைடயாளத்ன் 
யீடாம் . இத்தைகய மாம் சத்தால் மட் ேம அவர் ெசய் ய விம்
ம் ரிையையச் ெசய் ய ம் , மாம் சத்  ல் ேதவ ைடய ஊ
யத்ைத நிைறேவற்றம் , மஷர் நவில் அவைடய ரிையைய
ைமயாகச் ெசய்  க் கம் இய ம் . இவ் வா இல் ைல
ெயன் றால் , மஷர் நேவ அவைடய ரிைய எப் ேபாம்
ெவைமயானதாகம் ைறபாள் ளதாகம் இக் ம் . ேதவ
னால் சாத்தானின் ஆவிடன் த்தம் ெசய்  ெஜயங் ெகாள் ள 
ம் என் றா ம் , ர்ேகடான மஷைடய பைழய பாவத்ைத
ஒேபாம் ேபாக்க யா. ேதவக்க் ழ் ப்பயாதவர்கம்
அவைர எர்ப்பவர்கம் ஒேபாம் அவைடய ஆக்கத்ற்
உண்ைமயாக உட் பட் க்க யா. அதாவ, அவரால் ஒ
ேபாம் மக்லத்ைத ெஜயங் ெகாள் ள யா, மக்லத்ைத
ஒேபாம் ஆதாயப் பத்த யா. யில் அவைடய ரி
ையக்  த் ¥ர் காண யவில் ைல என் றால் , அவைடய
நிர்வாகம் ஒேபாம் க் வரா, மக்லம் வம்
இைளப் பாத க்  ள் பிரேவக் க யா. ேதவன் தம
ஷ்கள் எல் லாவற்டம் இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்க
யா என்றா ம் , அத்தைகய நிர்வாகக் ரிையக் ஒேபாம்
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பலன் ைடக் க ா, இதன் விைளவாக ேதவ ைடய மைம
மைறந் ேபாய் விம் . அவைடய மாம் சத்ற்  அகாரம் இல்
ைலெயன்றா ம் , அவர் ெசய்ம் ரிைய அதன் பலைன அைடந்
க்ம் . இ அவைடய ரிையயின் தவிர்க்க யாத ைச
யாம் . அவைடய மாம் சம் அகாரத்ைதக் ெகாண்ந்தா ம்
ெகாண்க்க ாவிட் ட ா ம் , ேதவன் தம ரிையையச் ெசய் ய
வல் லவராக இக்ம் வைர, அவர்தாேம ேதவனாக இக்றார்.
இந்த மாம் சம் எவ் வள இயல் பானதாகம் சாதாரணமானதாக
ம் இந்தா ம் , அவர் ெசய் யேவண்ய ரிையைய அவரால்
ெசய் ய இய ம் , ஏெனன் றால் இந் த மாம் சம் மஷனாக மட்
ன் ேதவனாகம் இக் ற. இந் த மாம் சம் மஷனால்
ெசய் ய யாத ரிையையச் ெசய் ய ம் என் பதற் க ான
காரணம் என் னெவன்றால் , அவைடய உள் ளான சாராம் சம் எந்
தெவா மஷைனம் ேபால இல் ைல. அவரால் மஷைன
இரட் க்க வதற்கான காரணம் என் னெவன் றால் , அவைடய
அைடயாளம் எந் த மஷைடய அைடயாளத் ம் இந் 
ேவபட் டதாம் . இந்த மாம் சம் மக்லத்ற்  கம் க்
யமானதாம் , ஏெனன் றால் அவர் மஷனாகம் , இன் ம் அ
கமாக, அவர் ேதவனாகம் இக்றார், ஏெனன் றால் சாதாரண
மாம் ச மஷனால் ெசய்ய யாத ரிையைய அவரால் ெசய்ய
ம் , யில் அவடன் ேசர்ந்  வாம் ர்ேகடான ம
ஷைன அவரால் இரட் க் க ம் ம் . அவர் மஷைனப்
ேபாலேவ இந்தா ம் , மாம் சமான ேதவன் எந்தெவா மப் 
க்க நபைரக் காட்  ம் மக்லத்ற் கம் க்யமான
வராவார், ஏெனன் றால் ேதவைடய ஆவியானவரால் ெசய் ய
யாத ரிையைய அவரால் ெசய் ய ம் , ேதவ ைடய
ஆவியானவைரக் காட்  ம் அகமாக ேதவ க்  ச் சாட் 
ெகாக் க ம் , ேதவ ைடய ஆவியானவைரக் காட்  ம்
அகமாக மக்லத்ைத வமாக ஆதாயப் பத்த ம் .
இதன் விைளவாக, இந் த மாம் சம் இயல் பானதாகம் சாதார
ணமானதாகம் இக்  ன்றேபா ம் , மக்லத் ற்  அவர்
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அளித்த பங் களிப் ம் , மக்லம் வாழ் ந்ப் பதற்கான அவர
க்  யத்  வம் அவைர கம் விைலேயறப் ெபற் ற வராக்
ன் றன. ேம ம் , இந்த மாம் சத்ன் உண்ைமயான மப் ம் க்
யத்வம் எந்த மஷனா ம் அளவிட யாததாம் . இந்த
மாம் சத்த ால் சாத்த ாைன ேநரயாக அக் க யா என் ன்
றேபா ம் , மக்லத்ைத ெஜயங் ெகாள் ளம் , சாத் த ாைனத்
ேதாற்கக்கம் , சாத்தாைனத் தம ஆக்கத்ற்  ைமயாக
அபணியச் ெசய் யம் அவர் தம ரிையையப் பயன் பத்த
ம் . ேதவன் மஷனாக அவதரித்ப் பதால் தான் , அவரால்
சாத்தாைனத் ேதாற்கத் , மக்லத்ைத இரட் க்க ற.
அவர் சாத்தாைன ேநரயாக அப் பல் ைல, மாறாக சாத்தானால்
ர்ெகட் ப் ேபான மக்லத்ைத ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையையச்
ெசய் வதற்  மாம் சமாக மாறார். ஆைகயால் , அவரால் தம
ஷ்கக் மத்யில் தம் ைமத்தாேம றப் பாகச் சாட்  பகர
ற, ர்ேகடான மஷைனச் றப் பாக இரட்க்க ற.
மாம் சமான ேதவன் சாத் த ாைனத் ேதாற் க த் த  ேதவ ைடய
ஆவியானவரால் சாத்தாைன ேநரயாக அப் பைதக் காட்  ம்
அகமாக சாட்  பகர்ற, அக வல் லைமயானதாகம் இக்
ற. மஷன் ஷ் கைர அந்  ெகாள் ள மாம் சத் ள் ள
ேதவனால் அவக்ச் றப் பாக உதவ ம் , தம ஷ்
கக் மத்யில் தம் ைமத்தாேம றப் பாகச் சாட்  பகர ம் .

ேதவன் வக்ம் மாம் சத்ன் சாராம் சம்
ேதவன் தம் தல் மஷ அவதரிப் பின்ேபா யில் ப்
பத்  ¤ன்றைர ஆண்கள் வாழ் ந்தார், அந்த ஆண்களில் ¤ன்
றைர ஆண்கள் மட்  ேம அவர் தம ஊயத்ைதச் ெசய் த ார்.
ரிைய ெசய் த காலத் ம் , தம ரிையையத் ெதாடங் வதற்
ன்ம் , அவர் இயல் பான மனிதத்தன் ைமையக் ெகாண்ந்தார்;
அவர் தம இயல் பான மனிதத்தன்ைமயில் ப் பத்  ¤ன்றைர
ஆண் களாக வாழ் ந்  வந் த ார். அவற்  ல் கைட ¤ன் றைர
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ஆண்களில் , அவர் தம் ைம மாம் சத்ல் வந்த ேதவனாக ெவளிப்
பத்னார். தம் ைடய ஊயத்ைதத் ெதாடங் வதற்  ன் ,
அவர் சாதாரண நிைலயில் , இயல் பான மனிதத் த ன் ைமடன்
ேதான்னார், அவைடய ெதய் வீகத்தன்ைமயின் எந்த அைடயா
ளத்ைதம் அவர் காண்பிக் கவில் ைல, அவர் தம ஊயத்ைத
ைறயாகச் ெசய் யத் ெதாடங் ய பின் னர்தான் அவைடய ெதய்
வீகத்தன்ைமயான ெவளிப் பத்தப் பட் ட. தல் இபத்ெதான்
ப ஆண்களில் அவர் வாழ் ந் த வாழ் ம் அவர ரிையம்
அவர் ஒ ெமய் யான மனிதர், ஒ மஷமாரன் மற்ம் மாம் ச
சரீரம் உைடயவர் என் பைத விளங் கப் பண்ணின, ஏெனனில் அவ
ைடய ஊயம் இபத்ெதான் ப  வயற்  ப் பிறதான் உற்
சாகமாய் த் ெதாடங் ய. “மஷ´பெமத்தல் ” என்ப மாம்
சத்ல் ேதவைடய ேதாற் ற மாம் ; மாம் ச சாயல் ஷ் க்
கப் பட் ட மனிதர்களிைடேய ேதவன் ரிைய ெசய் றார். ஆகேவ,
ேதவன் மஷ´பம் எக்கேவண்மாயின், அவர் தல் மாம்
சமாக இக் கேவண்ம் , அதாவ  சாதாரண மனிதத் தன் ைம
டன் மாம் சமாக இக் க ேவண் ம் ; இ  கம் அப் பைட
யான ன் நிபந்தைனயாம் . உண்ைமயில் , ேதவன் மாம் சமா
யதன் உட்ெபாள் என்னெவன்றால் , ேதவன் மாம் சத்ல் வாழ் 
றார், ரிைய ெசய் றார் என் பதாம் , ேதவன் அவைடய சாராம்
சத்ல் மாம் சமா ஒ மனிதனாறார். மஷ´பெமத் வந்த
அவைடய வாழ் கை
் க மற்ம் ரிையைய இரண் கட் டங் களா
கப் பிரிக்கலாம் . தலாவதாக, அவைடய ஊயத்ைதச் ெசய்
வதற் ன் அவர் வாம் வாழ் கை
் க. அவர் சாதாரண மனிதத்
ேதைவகள் நிைறந்த (உண, உைட, உறக்கம் , உைறவிடம் ), சாதா
ரண மனித பலவீனங் கள் மற்ம் சாதாரண மனித உணர்ச
் க
டன் ஒ சாதாரண மனிதக் ம் பத்ல் , ற்  ம் சாதாரண
மனிதத்தன்ைமயில் வாழ் றார், மனித வாழ் க்ைகயின் சாதாரண
ஒக்கங் கைளம் விகைளம் கைடபிக்றார். ேவ வார்த்
ைதகளில் வதானால் , இந் த தல் கட் டத்ல் அவர் ெதய் வீ
கத்தன்ைமயற் ற, எல் லாச் சாதாரண மனித நடவக்ைககளி ம்
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ஈபறவராய் ற் ம் சாதாரண மனிதத்தன் ைமயில் வாழ்
றார். இரண்டாவ கட் டம் , அவைடய ஊயத்ைதச் ெசய் யத்
ெதாடங் யபின் அவர் வாம் வாழ் கை
் கயாம் . அவர் இன் ம்
சாதாரண மனிதத்தன் ைமயில் , ெதய் வீகத்ன் ெவளிப் ற அைட
யாளத்ைதக் காண்பிக்காமல் ஒ சாதாரண மனிதத் ேதாற்றத்ல்
வாழ் றார். ஆயிம் அவர் தம் ைடய ஊயத்ற்காகேவ ற்
 ம் வாழ் றார், இந்தச் சமயத்ல் ற் ம் அவைடய ெதய்
வீகத்தன்ைமயின் இயல் பான ரிையையத் தக்கைவத் க்ெகாள்
வதற்காகேவ அவைடய சாதாரண மனிதத்தன் ைமயான இக்
ற, ஏெனன்றால் அவைடய சாதாரண மனிதத்தன் ைமயான
அவைடய ஊயத்ைத நிைறேவற்  ம் அளவிற்  ர்ச 
் ய
ைடந் ள் ள. ஆகேவ, அவைடய வாழ் கை
் கயின் இரண்டாவ
கட் டமான, அவர இயல் பான மனிதத் தன் ைம மற்  ம் 
ைமயான ெதய் வ ீக த் த ன்ைம ஆய இரண் ன் வாழ் க்ைகயாக
இக்ம் ேபா, அ அவைடய ஊயத்ைத அவர இயல் பான
மனிதத்தன்ைமயில் ெசய் ய ேவண்யந்த . அவர வாழ் வின்
தல் கட் டத்ல் , அவர் ற் ம் சாதாரண மனிதத்தன் ைமயில்
வாழ் வதற்கான காரணம் என் னெவன் றால் , அவைடய மனிதத்
தன் ைமயினால் ெதய் வ ீக த் த ன் ைமயிைடய ரிையைய 
ைமயாக இன்ம் பராமரிக் க யவில் ைல, அ  இன் ம்
ர்ச
் யைடயவில் ைல; அவைடய மனிதத்தன் ைம ர்ச
் ய
ைடந்த பின்னேர, அவர் தம ஊயத்ைதத் தாங் க் ெகாள் ம்
றன் ெபற் அவர் ெசய்  க்கேவண்ய ஊயத்ைதச் ெசய்ய
ஆரம் பிக் கம் ம் . அவர் மாம் சமாக இக் ற நிைலயில் ,
வளர்ந்  ர்ச ் யைடய ேவண் ம் என் பதால் , அவைடய
வாழ் க்ைகயின் தல் கட் டமான சாதாரண மனிதத் தன்ைம
ைடயதாம் —இரண்டாவ கட் டத்ல் , அவைடய மனிதத்தன்
ைமயான அவைடய ரிையையச் ெசய் வதற்ம் , அவைடய
ஊயத்ைத நிைறேவற் ற ம் வல் ல என் பதால் , ேதவன் மாம்
சத்  ல் அவதரித் த வாழ் க்ைகயான அவைடய ஊயத்  ன்
ேபா மனிதத்தன்ைம மற்  ம் ைமயான ெதய் வீகத்தன் ைம
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ஆய இரண்ம் ெகாண்ட ஒன்றாம் . மனித அவதரிப் பாக மாம்
சத்ல் வந்த ேதவன் தாம் பிறந்த தணத்ந் , தம ஊ
யத்ைத ஊக்க த்  டேன ஆரம் பித்  , இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் ட
அைடயாளங் கைளம் அசயங் கைளம் ெசய் ந்தால் , பிற
அவக் எந் தவிதமான சரீ ரம் சார்ந் த சாராம் சம் இந் க்
கா. ஆைகயால் , அவைடய மனிதத்தன் ைமயான அவைடய
மனித உடன் சாராம் சத்ன் ெபாட்  உள் ளதாய் இக்ற;
மனிதத்தன்ைம இல் லாமல் மாம் சம் இக் க யா, மனிதத்
தன் ைம இல் லாத ஒவர் மனிதர் அல் ல. இந்த வைகயில் , ேதவ
ைடய மாம் சத்ன் மனிதத்தன் ைம என்ப மஷ´பத்லான
ேதவைடய மாம் சத்ன் ஓர் உள் ளார்ந்த ணமாம் . “ேதவன்
மாம் சமாறேபா அவர் ற்  ம் ெதய் வீகத்தன் ைமள் ளவர்,
மனிதரல் ல” என் ெசால் வ ேதவஷணமாம் , ஏெனன் றால்
இந்த அக்ைகயான ெவமேன இல் லாததாயிக்ற, ேம ம்
மாம் சமாயதன் ெகாள் ைகைய ¡றதாய் இக் ற. அவர்
தம் ைடய ஊயத்ைதச் ெசய் ய த் ெதாடங் ய பிறம் , அவர்
தம் ைடய ரிையையச் ெசய் ம் ேபா மனிதத் த ன் ைமயின்
ெவளிப் றமான ேதாற்றத்ல் ெதய் வீகத்தன்ைமடன் வாழ் றார்;
அந் த ேநரத்  ல் , அவைடய ெதய் வ ீக த் தன் ைமையச் சாதாரண
மாம் சத்ல் ெசய்றதான ரிையகைளச் ெசய்ய அமக்க ேவண்
ம் என்ற ஒேர ேநாக்கத்ற் அவைடய மனிதத்தன் ைமயான
உதற. ஆகேவ, ரிையயின் காரணகர்தத
் ா அவைடய மனி
தத்தன்ைமயில் வக் ம் ெதய் வ ீக த்தன்ைமயாம் . அவைடய
மனிதத்தன்ைம அல் ல, அவைடய ெதய் வீகத்தன் ைமேய ெசயல்
பாட் ல் இக்ற, ஆனா ம் இந்தத் ெதய் வீகத்தன் ைமயான
அவைடய மனிதத்தன் ைமக்ள் மைறக்கப் பட் க்ற; க்
யமாக அவைடய ரிையயான அவைடய மனிதத்தன் ைம
யினால் அல் ல, அவைடய ைமயான ெதய் வீகத்தன் ைமயி
னாேலேய ெசய் யப் பற. ஆனால் அந்தக் ரிையையச் ெசய்
வ அவைடய மாம் சமாம் . அவர் ஒ மனிதனாகம் மற்ம்
ேதவனாகம் இக்றார் என் ஒவர் ெசால் லலாம் , ஏெனன்
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றால் ேதவன் மாம் சத்ல் வாம் ஒ ேதவனாக மாறார், மனித
ெவளிப் றத் ேதாற்றத்ல் மற்ம் மனித சாரம் சம் ெகாண்டவராக
ஆனால் அேதேவைளயில் ேதவனின் சாரம் சம் உைடயவராகம்
இக்றார். அவர் ேதவைடய சாரம் சம் ெகாண்ட ஒ மனிதர்
என் பதால் , அவர் ஷ் க் க ப் பட் ட எல் லா மனிதர்க க்  ம்
ேமலானவராகம் , ேதவைடய ரிையையச் ெசய்யக்ய எந்த
மனிதக்ம் ேமலானவராகம் இக்றார். எனேவ, அவைரப்
ேபான்ற றம் பான ஒ மனிதத் ேதாற் ற ள் ள அைனவரி ம் ,
மனிதத்தன்ைமையக் ெகாண்ட அைனவரி ம் , அவர் ஒவர் மட்
ேம மாம் சமாய ேதவனாக இக்றார்—மற்றவர்கள் அைனவ
ம் ஷ்க்கப் பட் ட மனிதர்களாகேவ இக்றார்கள் . அவர்கள்
அைனவக்ம் மனிதத்தன் ைம இந்தா ம் , ஷ்க்கப் பட் ட
மனிதர்கக் மனிதத்தன்ைமையத் தவிர ேவெறான் ம் இல் ைல,
அேத ேநரத்ல் மாம் சமாய ேதவன் ேவபட் டவராக இக்றார்:
அவைடய மாம் சத்ல் அவக் மனிதத்தன் ைம மட்  மல் ல,
க க்யமாக ெதய் வீகத்தன்ைமம் உள் ள. அவைடய மனி
தத்தன்ைமைய அவைடய மாம் சத்ன் ெவளிப் றத் ேதாற் றத்
 ம் அவைடய அன் றாட வாழ் கை
் கயி ம் காணலாம் , ஆனால்
அவைடய ெதய் வ ீக த் த ன் ைமைய உணர்ந்  ெகாள் வ  கன
மானதாம் . ஏெனன்றால் , அவைடய ெதய் வீகத்தன் ைமயான
அவக் மனிதத் த ன்ைம இக் ம் ேபா மட்  ேம ெவளிப் ப
த் த ப் பற, ேம ம் ஜனங் கள் கற் ப ைன ெசய் வ  ேபால
இ  இயற் ைகக்  அப் பாற் ப ட் ட அல் ல, இதைன ஜனங் கள்
காண்ப என்ப கம் கனமாம் . இன்ம் ட, மாம் சமா
ய ேதவைடய உண்ைமயான சாரம் சத்ைத ஆராய் ந்  ரிந் 
ெகாள் வல் ஜனங் கக் ந்த ரமம் உள் ள. நான் அைதப்
பற்  இவ் வள விரிவாகப் ேபய பிறம் , உங் களில் ெபம்
பாலாேனாக் இ இன் னம் ஒ இரகயமாகேவ இக்கக்
ம் என் நான் எர்பார்க்ேறன் . உண்ைமயில் , இந்தப் பிரச்
ைனயான கம் எளிதானதாம் : ேதவன் மாம் சமாக மா
வதால் , அவைடய சாரம் சமான மனிதத்தன் ைம மற்ம் ெதய்
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வீகத்தன்ைமயின் கலைவயாக இக்ற. இந்தக் கலைவயான
ேதவன் என், அதாவ யி ள் ள ேதவன் என் றைழக் க ப் ப
றார்.
யில் இேய வாழ் ந்த வாழ் க்ைக மாம் சத்ன் ஒ இயல்
பான வாழ் கை
் கயாம் . அவர் தம மாம் சத்ன் இயல் பான மனி
தத்தன் ைமயில் வாழ் ந்தார். அவைடய ரிையையச் ெசய் வதற்
ம் , அவைடய வார்தை
் தையப் ேபவதற் ம் , அல் ல பிணி
யாளிகைளக் ணப் பத்  வதற்  ம் , பிசாகைளத் ரத்  வதற்
ம் , இேபான்ற அசாதாரணமான காரியங் கைளச் ெசய் வதற் 
மான அவைடய அகாரத்ைத அவர் தம் ைடய ஊயத்ைதத்
ெதாடங் ம் நாள் வைரயி ம் ெபம் பாலான நிைலயில் ெவளிப்
பத்தவில் ைல. இபத்ெதான் ப வயற்  ன் னர், அதாவ
அவர் ஊயம் ெசய் வதற்  ன், அவர் ஒ சாதாரண மாம் ச
சரீ ரத்ல் இந் த ார் என் பதற்  அவர வாழ் க்ைக ேபாமான
சான்றாம் . இதன் காரணமாகம் , அவர் இன்ம் அவைடய
ஊயத்ைதச் ெசய் ய த் ெதாடங் காதனா ம் , ஜனங் கள் அவரி
டத்ல் ெதய் வ ீக த்தன் ைமயிலான எைதம் காணவில் ைல, ஒ
சாதாரண மனிதர் என் பைதத் தவிர ேவ  எைதம் அவர்க ள்
காணவில் ைல—அதனால் தான் ஒ சாதாரண மனிதர் என் ம்
நிைலயில் அந்த ேநரத்ல் லர் அவைர ேயாேசப் பின் மாரன்
என் நம் பினார்கள் . அவர் ஒ சாதாரண மனிதனின் மாரன்
என்தான் மக்கள் நிைனத்தார்கள் , அவர் மாம் சமாய ேதவன்
என் ெசால் வதற்  அவர்கக் வ இல் லாந் த ; அவ
ைடய ஊயத்ைதச் ெசய் தேபா, அவர் பல அற்  தங் கைளச்
ெசய்தேபாம் ட, அவைர ேயாேசப் பின் மாரன் என் ேற ெபம்
பாலான ஜனங் கள் னார்கள் , ஏெனன்றால் அவர் ெவளிப் றத்
ேதாற் றத்ல் சாதாரண மனிதத்தன் ைமயில் மாம் சத்ல் இந் த
ஸ் வாக இந் த ார். தல் மாம் சமாயதன் க்  யத் 
வத்ைத நிைறேவற்வதற்காகம் , ேதவன் ற் மாய் மாம் சத்
ல் வந் விட் டார் என்பைதம் , அவர் ற் ம் சாதாரண மனி
தராவிட் ட ார் என்பைதம் நி´பிப் ப தற்க ாகேவ அவர சாதா
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ரண மனிதத்தன் ைம மற்  ம் அவர ரிைய ஆய இரண்ம்
இந்தன. அவர இயல் பான மனிதத்தன் ைமயான அவர் தம
ரிையையத் ெதாடங் வதற் ன் அவர் ஒ சாதாரண மாம்
சம் என்பதற்கான சான் றாம் ; ஏெனன் றால் அவர் அைடயாளங்
கைளம் அசயங் கைளம் ெசய் , பிணியாளிகைளக் ணப் ப
த், சாதாரண மனிதத்தன் ைமடன் மாம் சத்ல் பிசாகைளத்
ரத் அவர் ஒ சாதாரண மாம் சம் என் பைத நி´பித்தார். அவர்
அற்  தங் கைளச் ெசய் ய ந் த தற் க ான காரணம் , அவைடய
மாம் சம் ேதவைடய அகாரத்ைதக் ெகாண்ந்த , மாம் சமா
ன ேதவைடய ஆவியானவைர தரித்ந்த . ேதவைடய
ஆவியினாேல அவர் இந்த அகாரத்ைதக் ெகாண்ந்தார், அதற்
காக அவர் ஒ மாம் சமல் ல என்  அர்தத
் மல் ல. பிணியாளிகைளக்
ணப் பத்வம் , பிசாகைளத் ரத்வம் அவைடய ஊ
யத்  ல் அவர் ெசய் ய ேவண் ய ரிையயாக இந் த , அ 
அவைடய மனிதத் த ன்ைமயில் மைறந்  க்  ம் அவைடய
ெதய் வீகத்தன்ைமயின் ெவளிப் பாடாக இந் த , ேம ம் அவர்
எந் த அைடயாளங் கைளக் காண் பித் த ா ம் அல் ல அவர் எவ்
வா தம அகாரத்ைத விளங் கப் பண்ணினா ம் , அவர் இன்
ம் இயல் பான மனிதத்தன்ைமயிேலேய வாழ் நத
் ார் மற்ம் இன்
ம் ஒ சாதாரண மாம் சைடயவராகேவ இந் த ார். அவர்
 ைவயில் மரித்  , உயிர்தெ
் தந் த ேநரம் வைரயி ம் , அவர்
சாதாரண மாம் சத்ற்ள் வத்தார். ைப அளித்தல் , பிணியா
ளிகைளக் ணப் பத்  வ , மற்  ம் பிசாகைளத் ரத்  வ 
யாம் அவைடய ஊயத்ன் ஒ பயாக இந்தன, அைவ
அைனத்  ம் அவைடய சாதாரண மாம் சத்  ல் அவர் ெசய் த
ரிையகளாம் .  ைவக்ச் ெசல் வதற் ன் , ெசய் வ  எ
வாக இந் த ா ம் அவர் ஒேபாம் தம இயல் பான மனித
மாம் சத்ந்  விலகவில் ைல. அவர் ேதவனாக இந்  ேதவ
ைடய ெசாந்த ரிையையச் ெசய் தார், ஆனா ம் அவர் மாம்
சமாய ேதவனாக இந்ததால் , அவர் ேபாஜனம் பண்ணினார்,
வஸ்ரம் தரித்தார், சாதாரண மனித ேதைவகைளக் ெகாண்ந்
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தார், சாதாரண மனிதனின் அம் மற்ம் ஒ சாதாரண மனித
மனம் ெகாண்ந்தார். இைவ அைனத் ம் அவர் ஒ சாதா
ரண மனிதர் என் பதற் க ான சான் றாம் , இ மஷ´பமான
ேதவ ைடய மாம் சமான இயல் பான மனிதத் த ன் ைமடன்
ய மாம் சம் என் பைத நி´பித்த , ேம ம் இ இயற் ைகக்
அப் பாற் பட் ட  அல் ல என்பைதம் ெதளிபத்ய. ேதவ
ைடய தல் மஷ´பெமத் தன் ரிையைய ப் ப ம் ,
தல் மஷ´பெமத்தல் ெசய் ய ேவண்ய ஊயத்ைத நிைற
ேவற்  வ ம் அவர ேவைலயாயிந் த . மஷ´பெமத் த
ன் க்யத்வம் என் னெவன் றால் , ஒ சாதாரண, இயல் பான
மனிதர் ேதவன் மட் ேம ெசய் யக்ய ரிையையச் ெசய் றார்;
அதாவ, ேதவன் தம் ைடய ெதய் வீகத்தன்ைமயின் ரிையைய
மனிதத் த ன்ைமயில் ெசய் றார், அதன் ¤லம் சாத் த ாைனம்
ெவற் ெகாள் றார். மாம் சமாதல் என்றால் ேதவைடய ஆவி
யானவர் ஒ மாம் சமாறார், அதாவ ேதவன் மாம் சமாறார்
என் அர்தத
் மாம் ; மாம் சம் ெசய் ற ரிையயான ஆவியான
வரின் ரிையயாம் , இ மாம் சத்ல் உணரப் பட் , மாம் சத்தால்
ெவளிப் பத்தப் பற. ேதவைடய மாம் சத்ைதத் தவிர ேவ
எவம் மாம் சமாய ேதவைடய ஊயத்ைத நிைறேவற்ற 
யா; அதாவ, இந்த இயல் பான மனிதத்தன் ைமையக் ெகாண்ட
மாம் சமாய ேதவன் மட் ேம ேவ எவரா ம் ெவளிப் பத்த
இயலாத—ெதய் வீகத்தன்ைமயின் ரிையைய ெவளிப் பத்தக்
யவராக இக்றார். ேதவன் தம தல் வைகயின் ேபா,
இபத்ெதான் ப வயற்  ன்  இயல் பான மனிதத்தன் ைம
ையக் ெகாண்க்கவில் ைல என்றால் —அவர் பிறந்தடேன அற்
தங் கைளச் ெசய் யக் யவராக இந்ந்தார் என் றால் , அவர்
ேபசக் கற்க்ெகாண்டடேன பரேலாகப் பாைஷையம் ேபசக்
யவராக இந்ந்தார் என்றால் , அவர் யில் தன் தல்
கால ைவத்த தணத்ேல அவர் எல் லா உலக விஷயங் கைளம்
ரிந்ெகாள் ளக் யவராக இந்ந்தார் என் றால் , ஒவ் ெவா
நபரின் எண்ணங் கைளம் ேநாக்கங் கைளம் ரிந் ெகாள் ளக்
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யவராக இந்  ந் த ார் என் றால் —அத் த ைகய நபைர ஒ
சாதாரண மனிதர் என்  அைழத்  க் க யா, அத் த ைகய
மாம் சத்ைத மனித மாம் சம் என் அைழத்  க் கம் யா.
ஸ்வின் நிைல இவாக இந்ந்தால் , ேதவன் மாம் சமா
யதன் அர்த்தம் சாராம் சம் இழக்கப் பட் ப் ேபாயிக்ம் .
அவர் சாதாரண மனிதத்தன் ைமையக் ெகாண்க்றார் என் ப
அவர் மாம் சத்ல் அவதரித்த ேதவன் என் பைத நி´பிக்ற; அவர்
ஒ சாதாரண மனித வளர்ச 
் ெசயல் ைறக்  உட் பறார்
என்ம் காரியம் அவர் ஒ சாதாரண மாம் சள் ளவர் என் பைத
ேம ம் நி´பிக்  ற; ேம ம் , அவர் ேதவ ைடய வார்தை
் த,
ேதவ ைடய ஆவியானவர், மாம் சமாக மானார் என் பதற் 
அவைடய ரிைய ேபாமான சான் றாக இக்ற. ேதவன்
தம ரிையயிைடய ேதைவகள் நித் த ம் மாம் சமாறார்;
ேவ  வார்தை
் தகளில் வதானால் , இந் த க் கட் ட ரிையயா
ன மாம் சத்  ல் ெசய் ய ப் பட ேவண் ம் , அ  சாதாரண மனி
தத் தன்ைமயில் ெசய் ய ப் பட ேவண்ம் . இ “வார்தை
் த மாம் ச
மாற” என்பதற்ம் , “வார்தை
் த மாம் சத்ல் ேதான் ற” என்
பதற்ம் ன் நிபந்தைனயாம் , இதான் ேதவைடய இரண்
மஷ அவதரிப் கக்ப் பின் னா ம் உள் ள ெமய் யான உள் ள
டக்கமாம் . இேய தம வாழ் நாள் வம் அற்தங் கைளச்
ெசய் தார் என்ம் , யில் அவர் ெசய் த ரிைய ம் வைர
யி ம் அவர் மனிதத்தன் ைமயின் எந்த அைடயாளத்ைதம் காண்
பிக்கவில் ைல என்ம் , அவக்ச் சாதாரண மனிதத் ேதைவகள்
அல் ல பலவீன ங் கள் அல் ல மனித உணர்ச 
் கேள இல் ைல
என் ம் , வாழ் கை
் கயின் அப் பைடத் ேதைவகள் அவக் ேதைவ
யாயிக்கவில் ைல என்ம் ஜனங் கள் நம் பலாம் . அவர்கள் அவைர
ஒ அசாதாரணமான இயற் ைகக்  அப் பாற் ப ட் ட மனைதக்
ெகாண்க்றவராகம் மனிதரிந்  கம் அகன் ற ஒ
மனிதத்தன்ைமையக் ெகாண்ப் பவராகம் கற் பைன ெசய் 
றார்கள் . அவர் ேதவன் என் பதால் , அவர் சாதாரண மனிதர்கைளப்
ேபாலேவ ந் க்கேவா வாழேவா டா என்ம் , ஒ சாதா
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ரண மனிதர், ஒ ேநர்ைமயான மனிதர் மட்ேம சாதாரண மனித
எண்ணங் கைளச் ந் த்  ஒ சாதாரண மனித வாழ் க்ைகைய
வாழ ம் என்ம் அவர்கள் நம் றார்கள் . இைவ அைனத்
ம் மனித கத்க்கள் மற்ம் மனித எண்ணங் களாம் , ேம ம்
இந்த கத் க்கள் யாம் ேதவைடய ரிையயின் ெமய் யான
ேநாக் க ங் கக் எராக ெசயல் பன் றன. சாதாரண மனித
ந் த ைனயான சாதாரண மனித காரணத் ைதம் சாதாரண
மனிதத் த ன்ைமையம் நிைலநி த்  ற; சாதாரண மனிதத்
தன் ைம மாம் சத்ன் இயல் பான ெசயல் பாகைள நிைலநித்
ற; மற்ம் மாம் சத்ன் இயல் பான ெசயல் பாகள் மாம் சத்
ன் இயல் பான வாழ் க்ைகைய வமாக ெசயல் பத் ன்
றன. அத்தைகய மாம் சத்ல் ரிைய ெசய் வதன் ¤லம் மட் ேம
ேதவன் தாம் மாம் சமாயதன் ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்ற ம் .
மாம் சமாய ேதவன் மாம் சத்ன் ெவளிப் றத் ேதாற்றத்ைத மட்
ேம ெகாண்ந்தார், ஆனால் சாதாரண மனித எண்ணங் கைள
நிைனக்கவில் ைல என் றால் , இந்த மாம் சமான மனிதனின் அ
ைவக்ெகாண் க் க ா, அைதவிட ெமய் ய ான மனிதத் தன் ைம
ையம் ெகாண்க் க ா. இ ேபான்ற ஒ மாம் சம் , மனிதத்
தன்ைம இல் லாமல் , மஷ´பெமத்த ேதவன் ெசய் ய ேவண்
ய ஊயத்ைத எவ் வா நிைறேவற்ற ம் ? ஒ சாதாரண
மனம் மனித வாழ் க்ைகயின் அைனத்  அம் சங் கைளம் நிைல
நித் ற; ஒ இயல் பான மனம் இல் லாமல் , ஒவர் மனித
ராக இக்க மாட் டார். ேவ வார்த்ைதகளில் வதானால் , சாதா
ரண எண்ணங் கைள நிைனக் க ாத ஒ நபர் மனேநாயாளியா
வார், மனிதத்தன்ைமேய இல் லாமல் ெதய் வீகத்தன் ைம மட் ேம
ெகாண்ட ஒ ஸ்ைவ மாம் சமாய ேதவன் என்  ெசால் ல
யா. அப் பயானால் , மாம் சமாய ேதவன் எப் ப சாதாரண
மனிதத் த ன்ைம இல் லாமல் இப் பார்? ஸ் விற்  மனிதத்
தன்ைம இல் ைல என்  ெசால் வ  ேதவ ஷணம் அல் லவா?
சாதாரண மனிதர்கள் ஈபம் அைனத் ெசயல் கம் ஒ சாதா
ரண மனித மனன் ெசயல் பாட் ைட நம் பிேய உள் ளன. அ இல்
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லாமல் , மனிதர்கள் பிறழக்யவர்களாக நடந் ெகாள் வார்கள் ;
கப்  மற் ம் ெவள் ைள, நன் ைம மற் ம் ¥ைம ஆயவற் க்
இைடேயயான வித்யாசத்ைதக் ட அவர்களால் ெசால் ல 
யா; ேம ம் அவர்கக் மனித ெநைறகள் மற்ம் தார்¡
கக் ெகாள் ைககள் எம் இக்கா. இேதேபால் , மாம் சமாய
ேதவன் ஒ சாதாரண மனிதைனப் ேபால ந்க்கவில் ைல என்
றால் , அவர் ஒ உண்ைமயான மாம் சமாக அதாவ ஒ சாதா
ரண மாம் சமாக இந்  க் க மாட் டார். இத் த ைகய ந்  க் ம்
றனற் ற மாம் சத்த ால் ெதய் வ ீக த்தன்ைமயின் ரிையைய எத்
க்ெகாண்க்க ந்க்கா. சாதாரண மாம் சத்ன் ெசயல்
களில் அவரால் ெபாவாக ஈபட ந்  க் க ா, யில்
மனிதர்கடன் ேசர்ந்  வாழ ந்க்கா. எனேவ, ேதவ
ைடய மஷ´பெமத்தன் க்யத் வம் , ேதவன் மாம் சத்
ற்ள் வவதன் சாராம் சம் இழக்கப் பட் ந்க்ம் . மாம் சத்
ல் இயல் பான ெதய் வ ீக த் த ன்ைமயின் ரிையைய பராமரிக்
கேவ மாம் சமாய ேதவைடய மனிதத்தன் ைம உள் ள; அவ
ர இயல் பான மனித ந்தைனயான அவர இயல் பான மனி
தத்தன்ைமையம் அவர இயல் பான அைனத் ச் சரீரச் ெசயல்
பாகைளம் நிைலநித் ற. மாம் சத்ல் ேதவைடய எல்
லாக் ரிையகைளம் நிைலநித்  வதற் க ாகேவ அவைடய
இயல் பான மனிதத்தன் ைமயான இக்ற என்  ஒவர் ற
லாம் . இந் த மாம் சம் ஒ சாதாரண மனித மனைதக் ெகாண்
க்கவில் ைல என் றால் , ேதவனால் மாம் சத்ல் ரிைய ெசய் ய
ந்க்கா, ேம ம் மாம் சத்ல் அவர் ெசய் ய ேவண்யைத
ஒேபாம் நிைறேவற் ற ந் க்கா. மாம் சமாய ேதவன்
ஒ சாதாரண மனித மனைதக் ெகாண்ந்தா ம் , அவைடய
ெசயல் மனித ந் த ைனயால் கலப் படம் ெசய் ய ப் படவில் ைல;
அவர் தம ரிையைய சாதாரண மனித ந் த ைனயின் ந் த
ைனயினால் அல் லாமல் , மனிதத் த ன் ைம மனடன் ெகாண் 
ப் பதற்கான ன் னிபந்தைனயின் ழ் , மனிதத்தன் ைமயின் ஒ
சாதாரண மனடன் ேமற்ெகாள் றார். அவைடய மாம் சத்ன்
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எண்ணங் கள் எவ் வள உயர்ந்த தாக இந் தா ம் , அவைடய
ரிைய தக்கத்னாேலா அல் ல ந்தைனயினாேலா களங் கப்
பத்தப் பவல் ைல. ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , அவ
ைடய ெசயல் அவைடய மாம் சத்ன் மனனால் ந்க்கப்
படவில் ைல, ஆனால் அவைடய மனிதத்தன் ைமயில் ெதய் வீகத்
தன்ைமயிைடய ரிையயின் ேநர ெவளிப் பாடாம் . அவ
ைடய ெசயல் கள் அைனத்  ம் அவர் நிைறேவற் ற ேவண் ய
ஊயமாம் , அவற்ல் எேம அவைடய ¤ைளயில் ேதான்
றவில் ைல. உதாரணமாக, பிணியாளிகைளக் ணப் பத் வ,
பிசாகைளத் ரத் வ, மற்ம்  ைவயில் அைறயப் பவ
அவைடய மனித மனல் ேதான் யைவகள் அல் ல, மனித
மனள் ள எந்தெவா மனிதம் அவற் ைற நிைறேவற்யிக்க
யா. அேதேபால் , இன் ைறய ெவற்  யின் ரிையயான
மாம் சமாய ேதவனால் ெசய் ய ப் பட ேவண்ய ஒ ஊயமா
ம் , ஆனால் அ ஒ மனித த்தத்ன்பயான ரிைய அல் ல,
அ அவைடய ெதய் வ ீக த்தன் ைம ெசய் ய ேவண்ய ரிைய
யாம் , அ எந்த மாம் ச மனிதம் ெசய் ய யாத ரிையயாக
இக்ற. ஆகேவ மாம் சமாய ேதவன் ஒ சாதாரண மனித
மனைதக் ெகாண் க் க ேவண்ம் , சாதாரண மனிதத் தன் ைம
ையக் ெகாண்க்க ேவண்ம் , ஏெனன் றால் அவர் மனிதத்தன்
ைமயில் தன ரிையைய சாதாரண மனடன் ெசய் ய ேவண்
ம் . இ மாம் சமாய ேதவைடய ரிையயின் சாராம் சமா
ம் , அதாவ மாம் சமாய ேதவனின் சாராம் சமாம் .
இேய ரிையையச் ெசய் வதற்  ன், அவர் தம இயல்
பான மனிதத்தன்ைமயில் வாழ் ந்தார். அவர் ேதவன் என்  ஒவ
ரா ம் ெசால் ல யவில் ைல, அவர் மாம் சமாய ேதவன் என்
பைத ஒவம் கண்பிக்கவில் ைல; ஜனங் கள் அவைர ற்
ம் ஒ சாதாரண மனிதராக அந்தார்கள் . ேதவன் மாம் சமா
னார் என்பதற்ம் , ைபயின் காலம் என்ப மாம் சமாய ேதவ
ைடய ரிையயின் காலமாம் , ஆவியானவைடய ரிைய
யின் காலம் அல் ல என் பதற்  ம் அவர ற்  ம் சாதாரண,
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இயல் பான மனிதத் த ன் ைம சான் றாம் . மாம் சமாய ேதவ 
ைடய காலத்ல் அவைடய மாம் சமான ஆவியின் எல் லா ரி
ையகைளம் ெசய் த , ேதவைடய ஆவியானவர் மாம் சத்ல்
ைமயாக உணரப் பட் டார் என் பதற்கான சான் றாம் . சாதா
ரண மனிதத்தன்ைமள் ள ஸ் ஆவியானவரால் உணரப் பட் ட
ஒ மாம் சமாவார், ேம ம் சாதாரண மனிதத்தன் ைம, இயல் பான
உணர் மற் ம் மனித ந்தைன ஆயவற் ைறக் ெகாண்க்
றார். “உணரப் பவ” என் ப ேதவன் மனிதனாக மாதல் , ஆவி
யானவர் மாம் சமாக மாதல் ஆம் ; இன்ம் ெதளிவாகச் ெசால்
வதானால் , ேதவன் தாேம சாதாரண மனிதத் தன்ைமடன் ஒ
மாம் சத்ல் வக்றார், அதன் ¤லம் அவைடய ெதய் வீகத்தன்
ைமயின் ரிையைய ெவளிப் பத்  றார்— இதான் உணரப்
பட ேவண்ம் அல் ல மஷனாக அவதரிக்க ேவண்ம் என்
பதாம் . அவைடய தல் மஷ´பெமத்தன் ேபா, பிணி
யாளிகைளக் ணப் பத்வம் , பிசாகைளத் ரத்வம் ேதவ
க் அவயமாக இந்த , ஏெனன்றால் ¡ட் பேத அவைடய
ரிையயாக இந்த.  மனித இனத்ைதம் ¡ட் பதற், அவர்
இரக்கள் ளவராகம் மன்னிப் பவராகம் இக்க ேவண்ய
அவயமாய் இந்த . அவர்  ைவயில் அைறயப் பவதற் 
ன் அவர் ெசய் த ரிைய, பிணியாளிகைளக் ணப் பத் வ
ம் , பிசாகைளத் ரத் வம் ஆம் , இ மனிதைன பாவத்
ந் ம் அத்தத்ந் ம் இரட் ப் பதற்கான ன் ேனாயா
யின. இ  ைபயின் காலம் என் பதால் , பிணியாளிகைளக்
ணப் பத் வ அவக் அவயமாக இந்த , இதன் ¤லம்
அந் த காலத்ல் ைபயின் பிரநிகளாக இந் த அைடயா
ளங் கைளம் அசயங் கைளம் காண்பித்தார்—ஏெனன் றால் 
ைபயின் காலமான ைபைய வழங் வைத ைமயமாகக் ெகாண்
ந் த , சமாதானம் , சந்ேதாஷம் , மற்  ம் உலகப் பிரகாரமான
ஆர்வாதங் கள் , அைனத் ம் இேயவில் ஜனங் கள் ைவத்த வி
வாசத்ன் அைடயாளங் கம் . அதாவ, பிணியாளிகைளக் ணப்
பத்  வ , பிசாகைளத் ரத்  வ , ைபைய அளிப் ப 
1096

ேதவன் வக்ம் மாம் சத்ன் சாராம் சம்

ஆயைவ ைபயின் காலத்ல் இேயவிைடய மாம் சத்ன்
இயல் பான றன் களாக இந்தன, அைவ மாம் சத்ல் ஆவியான
வர் உணர்ந்த ரிையயாம் . ஆனால் அவர் அத்தைகய ரிைய
ையச் ெசய்  ம் ேபா, அவர் மாம் சத்ல் வாழ் ந்  வந் த ார், மாம்
சத்ைத விட்  ெவளிேயறவில் ைல. அவர் என் னவிதமான ணப்
பத்  ம் ெசயல் கைளச் ெசய் த ா ம் , அவர் இன் ம் சாதாரண
மனிதத்தன்ைமையேயக் ெகாண்ந் த ார், இன் ம் ஒ சாதா
ரண மனித வாழ் க்ைகையேய வாழ் ந் த ார். மாம் சமாய ேதவ
ைடய காலத்  ல் மாம் சம் ஆவியின் எல் லாக் ரிையகைளம்
ெசய் ததாக நான் ெசால் லக் காரணம் , அவர் என் ன ரிைய ெசய்
தா ம் , அவர் அைத மாம் சத்ல் ெசய் தார். ஆனால் அவைடய
ரிையயின் காரணமாக, ஜனங் கள் அவைடய மாம் சத்ைத ஒ
ைமயான சரீ ரத்ன் சாராம் சமாகக் கதவில் ைல, ஏெனன்
றால் இந்த மாம் சம் அசயங் கைளச் ெசய் யக்ம் , ேம ம் ல
விேச°த்த தணங் களில் மாம் சத்ைத ¡ய காரியங் கைளம்
ெசய் ய ம் . நிச்சயமாக, இந்த நிகழ் கள் அைனத் ம் அவர்
தம ஊயத்ைதத் ெதாடங் யபின் நிகழ் ந்தன, அதாவ அவர்
நாற் ப  நாட் கள் ேசாக்கப் பட் டார் அல் ல ம´ப மைலயில்
ம´பமானார். எனேவ இேயடன் , ேதவன் மாம் சமாயதன்
அர்தத
் ம் ர்த
் ெசய்யப் படவில் ைல, ஆனால் ஓரளக் மட்ேம
நிைறேவய. அவைடய ரிையையத் ெதாடங் வதற் ன் 
அவர் மாம் சத்ல் வாழ் ந்த வாழ் கை
் க எல் லா வைகயி ம் ற்
ம் இயல் பானதாக இந்த . அவர் ரிையையத் ெதாடங் ய
பிற, அவர் தன மாம் சத்ன் ெவளிப் றத் ேதாற்றத்ைத மட்ேம
ெகாண்ந்தார். அவைடய ெசயல் ெதய்வீகத்தன் ைமயின் ெவளிப்
பாடாக இந் த தால் , அ மாம் சத்ன் இயல் பான ெசயல் பா
கைள ஞ் யதாக இந்த . எல் லாவற்ற் ம் ேமலாக, மஷ
´பெமத்த ேதவைடய மாம் சமான, மாம் சம் மற்ம் இரத்த
ள் ள மனிதர்களிடந்  ேவபட் ட  ஆம் . நிச்ச யமாக,
அவைடய அன் றாட வாழ் க்ைகயில் , அவக் உண, உைட,
உறக்கம் மற்ம் உைறவிடம் ேதைவயாயிந்த, அவக் எல் லா
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சாதாரண ேதைவகம் ேதைவப் பட் ட , மற் ம் ஒ சாதாரண
மனிதனின் உணர் மற் ம் ந்தைனையப் ேபாலேவ இந்த .
அவர் ெசய் த ரிையயான இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் ட  என்
பைதத் தவிர, ஜனங் கள் அவைர ஒ சாதாரண மனிதராகேவ
ைவத்ந்தார்கள் . உண்ைமயில் , அவர் என்ன ெசய் தா ம் , அவர்
ஒ சாதாரண மற் ம் சாதாரண மனிதத்தன் ைமயில் வாழ் ந்தார்,
ேம ம் அவர் அந் த ரிையையச் ெசய்  ம் ேபா, அவைடய
உணர் ப் பாக இயல் பானதாகேவ இந் த , ேவ  எந் த
சாதாரண மனிதனின் எண்ணங் கைளம் விட அவைடய எண்
ணங் கள் ப் பாக ெதளிவானைவயாக இந்தன. மஷ´பெம
த்த ேதவக் அத்தைகய ந் தைனம் உணர் ம் இப் ப
அவயமாக இந்த , ஏெனனில் ெதய் வீகத்தன் ைமயின் ரிைய
ஒ மாம் சத்தால் , அதாவ அதன் உணர் கம் இயல் பான
தாகம் மற் ம் அதன் எண்ணங் கள் கம் ெதளிவானைவயா
கம் இக்ம் மாம் சதத்தால் ெவளிப் பத்தப் பட ேவண்யதா
யிந்த —இந்த வயில் மட் ேம அவைடய மாம் சம் ெதய் வீ
கத் த ன்ைமயின் ரிையைய ெவளிப் பத் த ந் த . இேய
யில் வாழ் ந்த ப் பத்  ¤ன்றைர ஆண்களில் , அவர் தம
இயல் பான மனிதத் த ன் ைமையத் தக் க ைவத்  க் ெகாண் டார்,
ஆனால் அவைடய ¤ன்றைர ஆண் ஊயத்ன் ேபா அவர்
ெசய் த ரிையயின் காரணமாக, அவர் தம இயல் ைப கம்
¡யவர் என் மக்கள் நிைனத்தார்கள் , ேம ம் அவர் ன் ைப
விட இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் டவர் என் ம் மனித இயல் பி
ந்  அகன்றவர் என் ம் நிைனத்தார்கள் . உண்ைமயில் , இேய
தம ஊயத்ைதத் ெதாடங் வதற்  ன் ம் ெதாடங் யதற்
ப் பின் ம் இேயவின் சாதாரண மனிதத் தன் ைம மாறாமல்
இந்த; அவைடய மனிதத்தன் ைம வம் ஒேர மாரியாக
இந்த, ஆனால் அவர் ஊயத்ைதத் ெதாடங் வதற் ன் ம்
ெதாடங் யதற்ப் பின் ம் இந்த வித்யாசத்ன் காரணமாக,
அவைடய மாம் சத்ைதப் பற்ய இரண் ெவவ் ேவ கத் க்
கள் ெவளிவந்தன. ஜனங் கள் என் ன நிைனத்தா ம் , மாம் சமாய
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ேதவன் தம ெமய் யான, சாதாரண மனிதத் த ன் ைமைய 
ேநரத்  ம் தக் க ைவத்  க் ெகாண் டார், ஏெனன் றால் ேதவன்
மஷ´பெமத்தந் , அவர் மாம் சத்ல் வாழ் ந்தார், அந்த
மாம் சம் இயல் பான மனிதத்தன் ைமையக் ெகாண்ந்த . அவர்
தம் ைடய ஊயத் ைதச் ெசய் தாரா இல் ைலயா என் பைதப்
ெபாட் பத்தாமல் , அவைடய மாம் சத்ன் சாதாரண மனிதத்
தன்ைமைய அத் விட யா, ஏெனன் றால் மனிதத்தன் ைம
யான மாம் சத்ன் அப் பைட சாராம் சமாம் . இேய தம் 
ைடய ஊயத்ைதச் ெசய் வ தற்  ன் , அவைடய மாம் சம்
ற்  ம் இயல் பாகேவ இந் த , எல் லா சாதாரண மனித
ெசயல் களி ம் ஈபட் ட ; அவர் ைறவான அளேவம் இயற்
ைகக் அப் பாற் பட் ட நிைலயில் ேதான் றவில் ைல, எந்த அற் த
மான அைடயாளங் கைளம் காண்பிக்கவில் ைல. அந்த ேநரத்ல் ,
அவர் ெவமேன ேதவைன ெதாெகாண்ட ஒ ெபாவான
மனிதராக இந் த ார், அவைடய நாட் ட ம் கம் ேநர்ைமயா
னதாகம் யாைரம் விடம் கபடமற் றதாகம் இந்த . அவ
ைடய ற்  ம் இயல் பான மனிதத்தன்ைமயான இப் பத்
தான் ெவளிப் பட் ட . ஏெனன் றால் , அவைடய ஊயத்ைத ஏற்
க்ெகாள் வதற்  ன்  அவர் எந்த ரிையம் ெசய் யவில் ைல,
அவைடய அைடயாளத்ைத யாம் அந்க்கவில் ைல, அவ
ைடய மாம் சம் மற்றவர்களிடந்  ேவபட் ட என் யாரா
ம் ெசால் ல யவில் ைல, ஏெனன் றால் அவர் ஒ அசயத்
ைதக் டச் ெசய் ய வில் ைல, தளேவம் ட ேதவைடய
ெசாந்த ரிையையச் ெசய் யவில் ைல. இப் பிம் , அவர் தம் 
ைடய ஊயத்ைதச் ெசய் ய த் ெதாடங் யபின் , அவர் சாதாரண
மனிதத்தன்ைமயின் ெவளிப் றத் ேதாற் றத்ைதத் தக்க ைவத்  க்
ெகாண்டார், இன் ம் சாதாரண மனித காரணத்ேதா வாழ் நத
் ார்,
ஆனால் அவர் ேதவன் மட்ேம ெசய்யக்ய ரிையையச் ெசய்
யத் ெதாடங் யதால் , ஸ்வின் ஊயத்ைத ஏற்க்ெகாண்,
மனிதர்களால் ெசய்ய இயலாத, மாம் சம் மற்ம் இரத்தள் ள மனி
தர்களால் டாத ெசயல் கைள, ஒ மாம் சத்ல் ெசய்ததால் , ஜனங்
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கள் அவக் சாதாரண மனிதத்தன்ைம இல் ைல என் ம் ற்
ம் சாதாரண மாம் சம் அல் ல, ஆனால் ைமயற் ற மாம் சம்
என்ம் கனார்க ள் . அவர் ெசய் த ரிையயின் நித் த மாக,
சாதாரண மனிதத்தன்ைம இல் லாத மாம் சத்ல் அவர் ஒ ேதவன்
என் மக்கள் ெசான் னார்கள் . ேதவன் மாம் சமாயதன் க்யத்
வத்ைத ஜனங் கள் ரிந்  ெகாள் ளாததால் , அவர்கைடய அத்
தைகய ரிதல் தவறானதாக இந்த. மாம் சத்ல் ேதவன் ெவளிப்
பத்ய ரிையயான ெதய் வ ீக த்தன் ைமயின் ரிையயாம் ,
இ சாதாரண மனிதத்தன் ைமையக் ெகாண்ட ஒ மாம் சத்ல்
ெவளிப் பத்தப் பட் ட  என் பந்  ஜனங் களின் இந்தத் தவ
றான ரிதல் எந் த . ேதவன் மாம் சத் ைத உத்  யிந் த ார்,
அவர் மாம் சத்ற் ள் வத்தார், அவைடய மனிதத்தன்ைமயில்
அவர் ெசய் த ரிைய அவைடய மனிதத்தன் ைமயின் இயல் ைப
மைறத்த . இந்தக் காரணத்ற்காக, ேதவக் மனிதத்தன் ைம
இல் ைல, ஆனால் ெதய் வீகத்தன் ைம மட் ேம இக்ற என் 
ஜனங் கள் நம் பினார்கள் .
ேதவன் தம தல் மஷ´பெமத்தல் மாம் சமாயதன்
ரிையைய க்கவில் ைல; மாம் சத்ல் ேதவன் ெசய்ய ேவண்ய
அவயமான ரிையயின் தல் கட் டத்ைத மட்ேம அவர் ெசய் 
த்தார். ஆகேவ, மாம் சமாயதன் ரிையைய ப் பதற்காக,
ேதவன் ¡ண்ம் மாம் சத்ற் ம் பிள் ளார், மாம் சத்ன் இயல்
பான தன்ைமயி ம் யதார்த்த த் ம் வத்  வறார், அதா
வ ேதவைடய வார்தை
் தைய ற்  ம் இயல் பான மற் ம்
சாதாரண மாம் சத்ல் ெவளிப் பத் றார், இதன் ¤லம் அவர்
மாம் சத்ல் ெசய்  க்காமல் விட் ப் ேபான ரிையைய க்
றார். க்யமாக, இரண்டாவ மஷ´பெமத்த மாம் சமா
ன தல் மாம் சத்ைதப் ேபான்றதான், ஆனால் அ இன் ம்
உண்ைமயான மற்  ம் தல் இந் தைத விட சாதாரணமா
ன. இதன் விைளவாக, இரண்டாவ மஷ´பெமத்த மாம்
சமான கடந்  ெசல் ம் ன்பமான தல் மாம் சம் கடந் 
ெசன்ற ன்பத்ைத விட கம் அகமாக உள் ள, ஆனால் இந்த
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ன் பம் மாம் சத்  ல் அவர் ெசய் த ஊயத்  ன் விைளவாம் ,
இ ர்ெகட் ட மனிதனின் ன் பத்ைதப் ேபாலல் லாததாம் . இ
அவைடய மாம் சத்ன் இயல்  மற்ம் யதார்தத
் த்ந்  உ
வாற. அவர் தம் ைடய ஊயத்ைத ற்  ம் இயல் பான
மற்  ம் உண்ைமயான மாம் சத்  ல் ெசய் வதால் , மாம் சமான
ெபம் கஷ்டங் கைளத் தாங் க்ெகாள் ள ேவண்ம் . இந்த மாம் சம்
எவ் வள அகமாக சாதாரணமானதாகம் மற் ம் உண்ைமயா
னதாகம் இக்றேதா, அந்த அளவிற்  அவைடய ஊயத்
ன் ெசயல் பாட்ல் அவர் அகம் ேவதைனைய அைடவார். ேதவ
ைடய ரிையயான கம் ெபாவான மாம் சத்ல் ெவளிப்
பத்தப்பற, இ இயற்ைகக் அப்பாற்பட்ட அல் ல. ஏெனன்
றால் , அவைடய மாம் சம் இயல் பான, ேம ம் மனிதைன
இரட் க் ம் ரிையையச் ெசய் ய ேவண்ம் , அவர் ஒ இயற்
ைகக் அப் பாற்பட் ட மாம் சத்ைத விட கப் ெபரிய அளவில் பா
பறார்—ேம ம் இந்த பாகள் யாம் அவைடய மாம் சத்ன்
யதார்தத
் ம் மற்ம் இயல் பான தன் ைமயிந்  உவான் றன.
இரண் மஷ´பமான மாம் சங் கம் தங் கள் ஊயங் கைளச்
ெசய்ம் ேபா ஏற்பட் ட பாகளிந், மாம் சமாயதன் சாராம்
சத்ைத ஒவர் கண்ெகாள் ளலாம் . மாம் சம் எந்த அளவிற் சாதா
ரணமானதாக இக்றேதா, ரிையையச் ெசய் ம் ேபா அவர்
அந் த அளவிற்  அகமாகக் கஷ் டங் கைளச் சக் க ேவண்ம் ;
ரிையைய ேமற்ெகாள் ம் மாம் சமான எந்த அளவிற்  உண்
ைமயாக இக்றேதா, அந்த அளவிற் ஜனங் களின் கத்க்கள்
மற்ம் அக ஆபத்கள் அவக் ஏற்படக்ம் . இன் ம் , மாம்
சமான எந் த அளவிற்  உண்ைமயானேதா, ேம ம் சாதாரண
மனிதனின் ேதைவகைளம் ைமயான உணர்ைவம் மாம்
சம் எந் த அளவிற்  ெகாண் க்  றேதா, மாம் சத்  ல் ேதவ 
ைடய ரிையைய அவர் ேமற்ெகாள் வல் அவ் வள அளவிற் 
அக றன் உள் ளவராக இக்றார். இேயவின் மாம் சந்தான்
 ைவயில் அைறயப் பட் ட, அவைடய மாம் சத்ைத அவர்
பாவநிவாரணப் பயாக ஒப் க்ெகாத்த ார்; சாதாரண மனிதத்
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தன்ைமடன் ய ஒ மாம் சத்ன் ¤லம் தான் அவர் சாத்தா
ைனத் ேதாற்கத்  மனிதைன ைமயாக  ைவயிந் 
இரட்  த் த ார். ேதவன் தம இரண் டாவ  மஷ´பெமத் த
ல் ெஜயங் ெகாள் தன் ரிையையச் ெசய்  சாத்த ாைனத்
ேதாற்கப் ப  ஒ ைமயான மாம் சமாக இக்ற. ற்
ம் இயல் பான மற்  ம் உண்ைமயான ஒ மாம் சம் மட் ேம
ெஜயங் ெகாள் தன் ரிையைய வமாக ெசய் ய ம்
மற்ம் வல் லைமயான சாட் யத்ைத அளிக்க ம் . அதாவ,
மனிதைன இரட்  ப் ப  மாம் சத்  ல் ேதவ ைடய யதார்த் த ம்
மற் ம் இயல் பான தன்ைம ¤லம் றம் படச் ெசய் யப் பற,
மாறாக இயற்ைகக் அப் பாற்பட் ட அற்தங் கள் மற்ம் ெவளிப்
பாகள் ¤லம் அல் ல. இந் த மாம் சமாய ேதவைடய ஊ
யம் என் னெவன்றால் ேபவம் , அதன் ¤லம் மனிதைன ஆட்
ெகாண் பரிரணமாக்வ ம் ஆம் ; ேவ  வார்தை
் தகளில்
வதானால் , மாம் சத்ல் உணரப் பட் ட ஆவியானவரின் ரிைய,
அதாவ மாம் சத்ன் கடைம என் னெவன் றால் ேபவம் அதன்
¤லம் ெஜயிங் ெகாள் வம் , ெவளிப் பத் வம் , பரிரணமாக்
வம் , மனிதைன ற்  மாக அகற் வம் ஆம் . எனேவ,
ெஜயங் ெகாள் தன் ரிையயில் தான் மாம் சத்  ல் ேதவ 
ைடய ரிைய ைமயாக நிைறேவற்றப் பம் . ¡ட் பின் ஆரம் ப
ரிையயான மாம் சமாயதன் ரிையயின் ஆரம் பம் மட் ேம;
ெஜயங் ெகாள் தன் ரிையையச் ெசய் ம் மாம் சமான மாம்
சமாயதன்  ரிையையம் நிைற ெசய் ம் . பானத்ல் ,
ஒவர் ஆண் மற்றவர் ெபண், எனேவ ேதவன் மாம் சமாயதன்
க்யத் வத்ைத ர்த்ெசய் , ேதவைனப் பற்ய மனிதனின்
கத் க்கைள அகற் வார்: ேதவன் ஆ ªம் ெபண்ªமாக மாற
ம் , க்யமாக, மாம் சத்ல் மஷ´பமாக வந்த ேதவன்
பானமற்றவர். அவர் ஆண் மற்ம் ெபண் இவைரம் உவாக்
னார், அவைரப் ெபாத்தவைர பானத்ல் பிரி இல் ைல.
ரிையயின் இந் த க் கட் டத் ல் , ேதவன் அைடயாளங் கைளம்
அசயங் கைளம் ெசய் வல் ைல, இதனால் ரிைய அதன் 
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கைள வார்தை
் தகளின் ¤லம் அைடம் . இதற்  க் காரணம் ,
இந்த காலத்ல் மாம் சமாய ேதவைடய ரிைய என் னெவன்
றால் பிணியாளிகைளக் ணப் பத்வம் பிசாகைளத் ரத்
வம் அல் ல, ஆனால் ேபவதன் ¤லம் மனிதைன ஆட்ெகாள்
வேத ஆம் , அதாவ ேதவைடய இந் த மஷ´பெமத் த
மாம் சத்தால் ெசாந்த ர்வீக றன் என்  வ வார்தை
் தகைள
ேபவதற்  ம் மனிதைன ஆட்ெகாள் வதற் ேம ஆம் , பிணியா
ளிகைளக் ணப் பத்  வதற்  ம் பிசாகைளத் ரத்  வதற்  ம்
அல் ல. சாதாரண மனிதத்தன் ைமயில் அவர் ெசய் ம் ரிைய அற்
தங் கைளச் ெசய் வதல் ல, பிணியாளிகைளக் ணப் பத் வதற்
ம் , பிசாகைளத் ரத் வதற் ம் அல் ல, ஆனால் ேபவதற்கா
ம் , எனேவ இரண்டாவ மஷ´பெமத்த மாம் சமான தல்
மாம் சத்ைத விட கம் சாதாரணமானதாக ஜனங் கக்த் ேதான்
ற. ேதவன் மாம் சமாய ெபாய் அல் ல என் பைத ஜனங் கள்
காண்றார்கள் ; ஆனால் இந் த மாம் சமாய ேதவன் மாம் சமா
ய இேயவிந்  ேவபட் டவர், அவர்கள் இவம் மாம்
சமாய ேதவனாக இந்தா ம் , அவர்கள் இவம் ற் ம்
ஒன்றல் ல. இேய இயல் பான மனிதத்தன்ைமையம் சாதாரண
மனிதத்தன்ைமையம் ெகாண்ந்தார், ஆனால் அவைரப் பல
அைடயாளங் கம் அசயங் கம் ெதாடர்ந்ந்தன. இந்த மாம்
சமாய ேதவனில் , மனித கண்கள் எந் த அைடயாளங் கைளம்
அசயங் கைளம் காண்பல் ைல, பிணியாளிகைள ணப் பத்
வேதா, பிசாகைளத் ரத் வேதா, கடல் ேமல் நடப் பேதா, நாற்
ப நாட் கள் உபவாசம் இப் பேதா இல் ைல…. இேய ெசய் த
அேத ரிையைய அவர் ெசய் வல் ைல, ஏெனனில் , க்யமாக,
அவைடய மாம் சம் இேயவிந்  ேவபட் ட என் பதற்காக
அல் ல, ஆனால் பிணியாளிகைளக் ணப் பத் பிசாகைளத்
ரத் வ அவைடய ஊயமல் ல. அவர் தம ெசாந்தக் ரி
ையைய பாழ் பத்வல் ைல, ேம ம் தம ெசாந்த ரிையக்
அவேர இைட» ெசய்வல் ைல. அவர் தம உண்ைமயான வார்த்
ைதகளின் ¤லம் மனிதைன ஆட்ெகாள் வதால் , அவர் அவைன
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அற்தங் களால் அடக்க ேவண்ய அவயல் ைல, எனேவ இந்தக்
கட் டம் மாம் சமாயதன் ரிையைய ப் பேத ஆம் . இன் 
நீ காªம் மாம் சமாய ேதவன் ற்  ம் ஒ மாம் சமாவார்,
அவரில் இயற் ைகக் அப் பாற் பட் ட  எல் ைல. அவர் மற்
றவர்கைளப் ேபாலேவ ேநாய் வ ாய் ப் பறார், மற் ற வர்கைளப்
ேபாலேவ உணம் உைடகம் ேதைவப் பன் றன; அவர் ற்
 ம் ஒ மாம் சமாவார். இந்த காலத்ல் , மாம் சமாய ேதவன்
இயற் ைகக்  அப் பாற் ப ட் ட அைடயாளங் கைளம் அசயங் க
ைளம் நிகழ் த
் யிந்தால் , அவர் பிணியாளிகைளக் ணப் பத்
யிந்தால் , பிசாகைளத் ரத்யிந்தால் , அல் ல ஒேர வார்த்
ைதயால் ெகால் ல ந்ந்தால் , ெஜயங் ெகாள் தன் ரிைய
எவ் வா ேமற்ெகாண்க்க ம் ? றஜா ேதசங் களிைடேய
இந்தக் ரிையயான எவ் வா பரவக்ம் ? பிணியாளிகைளக்
ணப் பத்வம் , பிசாகைளத் ரத்வம் ைபயிைடய
காலத்ன் ரிைய, இ ¡ட் பின் ரிையயின் தல் பயாம் ,
இப் ேபா ேதவன் மனிதைன  ைவயிந்  இரட் த்ந்
தால் , அவர் இனி அந் த ரிையையச் ெசய் வ ல் ைல. கைட
நாட் களில் , இேயைவப் ேபாலேவ ஒ “ேதவன் ” ேதான் யிந்
தால் , அதாவ பிணியாளிகைளக் ணப் பத், பிசாகைளத்
ரத், மனிதக்காக  ைவயில் அைறயப் பட் ந்தார் என்
றால் , அந்த “ேதவன்” ேவதாகமத்ல் றப் பட் ள் ள ேதவைடய
விளக்கத்ற்  ஒத்தவராகம் , மனிதன் ஏற் க்ெகாள் வதற்  எளி
தானவராகம் இந்தா ம் , அதன் சாராம் சத்ல் , ேதவ ஆவியா
னவர் அணிந் ெகாண் ட மாம் சமாக இக் க ா, மாறாக ஒ
அத்த ஆவி அணிந்ெகாண்ட மாம் சமாகேவ இக்ம் . ஏெனன்
றால் , அவர் ஏற்கனேவ த்தைத ¡ண்ம் ெசய் யக்டா என்
ப ேதவைடய ெகாள் ைகயாக இக்ற. எனேவ, ேதவ
ைடய இரண்டாவ மஷ´பெமத்தன் ரிையயான தல்
ரிையயிந்  ேவபட் ட . கைட நாட் களில் , ஒ இயல்
பான, சாதாரண மாம் சத்ல் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையைய ேதவன்
உணர்றார்; அவர் பிணியாளிகைள ணப் பத்தமாட் டார், மனி
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தக்காகச்  ைவயில் அைறயப் படமாட் டார், ஆனால் மாம்
சத்ல் ெவமேன வார்தை
் தகைளப் ேபறார், மற்  ம் மாம்
சத்ல் மனிதைன ெவற் ெகாள் றார். அத்தைகய மாம் சம் மட்
ேம மாம் சமாய ேதவைடய மாம் சமாம் ; அத்தைகய மாம்
சத்தால் மட் ேம மாம் சத்ல் ேதவைடய ரிையைய க்க
ம் .
இந் த க் கட் டத்  ல் மாம் சமாய ேதவன் பாகைள சக் 
றாேரா அல் ல அவைடய ஊயத்ைதச் ெசய் றாேரா, மாம்
சமாயதன் அர்த்தத்ைத க்கேவ அவர் அவ் வா ெசய் றார்,
ஏெனன்றால் இ ேதவைடய கைட மஷ´பெமத்தலா
ம் . ேதவன் இரண்  ைற மட்  ேம மஷனாக அவதரிக் க
ம் . ¤ன்றாவ ைறயாக இக்க யா. தல் அவத
ரிப்  ஆண், இரண்டாவ ெபண், எனேவ ேதவைடய மாம்
சத்ன் உவம் மனிதனின் மனல் நிைறவைடற; ேம ம் ,
இரண் மஷ அவதரிப் கம் ஏற்கனேவ மாம் சத்ல் ேதவ
ைடய ரிையைய த் விட் டன. தன்ைறயாக, மாம் சமா
யதன் அர்த்தத்ைத நிைறேவற் வதற்காக மாம் சமாய ேதவன்
சாதாரண மனிதத்தன் ைமையக் ெகாண்ந்தார். இந்த காலத்
ம் ட அவர் சாதாரண மனிதத்தன் ைமையக் ெகாண்க்
றார், ஆனால் இந்த மாம் சமாயதன் அர்த்தம் ேவபட் ட : இ
ஆழமான, அவைடய ரிைய கம் ஆழமான க்யத்வம்
வாய் ந்த . ேதவன் ¡ண்ம் மாம் சமாக மாயதற்கான காரணம்
மாம் சமாயதன் அர்தத
் த்ைத நிைற ெசய் வதாம் . ேதவன் தம் 
ைடய ரிையயின் இந் த க் கட் டத்ைத வ மாக த் த 
டன் , மாம் சமாயதன்  அர்த்தம் , அதாவ, மாம் சத்ல் ேதவ
ைடய ரிைய ைமயைடம் , ேம ம் மாம் சத்ல் ெசய் ய
ேவண் ய ரிைய எம் இக் க ா. அதாவ , இனிேமல்
ேதவன் தம் ைடய ரிையையச் ெசய் ய மாம் சத்ற்ள் வரமாட்
டார். மனிதலத்ைத இரட்  ப் பதற்  ம் , பரிரணப் பத்  வதற்
ம் மட் ேம ேதவன் மாம் சமாயதன் ரிையையச் ெசய் றார்.
ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , ரிையயின் நித்த மாக
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அல் லாமல் , ேதவன் மாம் சத்ற்ள் வவ வழக்கமல் ல. ரிைய
ெசய் ய மாம் சத்ற் ள் வவதன் ¤லம் , ேதவன் ஒ மாம் சமா
னவர், ஒ சாதாரண மனிதர், ஒ இயல் பான மனிதர் என் 
சாத்தாக்க் காண்பிக்றார்—ஆனா ம் அவரால் உலகம் 
வைதம் ெவற்ெபற ம் , சாத்தாைன ெவல் ல ம் , மனி
தலத்ைத ¡ட் க ம் , மனிதலத்ைத ெவற் ெகாள் ள 
ம் ! சாத் த ாைடய ேவைலயின் க்ேகாள் மனிதலத்ைத
ர்ெகட் ப் ேபாகப் பண்ªவேத ஆம் , அேத ேநரத்ல் ேதவ
ைடய க்ேகாள் மனிதலத்ைத இரட்ப் பதாம் . சாத்தான் மனி
தைன பாதாளத்  ல் க் க ைவக்  றான் , அேத சமயம் ேதவன்
அவைன ¡ட் றார். சாத்த ான் எல் லா மனிதர்கைளம் தன் ைன
வணங் கச் ெசய்  றான் , அேத சமயம் ேதவன் அவர்க ைளத் தம்
ஆக்கத்ற் உட் பத்வார், ஏெனன் றால் அவர் ஷ்ப் பின்
கர்த் த ர். இந் த ரிையகள் அைனத்  ம் ேதவ ைடய இரண் 
மஷ அவதரிப் கள் ¤லம் அைடயப் பன் றன. க்யமாக,
அவைடய மாம் சம் என்ப மனிதத்தன்ைம மற் ம் ெதய் வீகத்
தன்ைமயின் கலைவயாம் , மற்  ம் சாதாரண மனிதத் த ன் ைம
ையக் ெகாண்ள் ள. ஆகேவ, மஷ´பெமத்த ேதவைடய
மாம் சம் இல் லாமல் , மனிதலத்ைத இரட்  ப் பதற் க ான 
கைள ேதவனால் அைடய யவில் ைல, அவைடய மாம் சத்
ன் சாதாரண மனிதத்தன் ைம இல் லாமல் , மாம் சத்ல் அவர் ெசய்த
ரிையயால் இந்த கைள இன்ம் அைடய யவில் ைல.
ேதவன் மாம் சமாயதன் சாராம் சம் என் னெவன்றால் , அவர் சாதா
ரண மனிதத்தன்ைமையக் ெகாண்க்க ேவண்ம் ; இல் ைலெய
னில் அ மஷ´பெமத்தல் ேதவைடய ெமய்யான ேநாக்
கத்ைத எர்க
் றதாய் இக்ம் .
இேயவின் ரிையயில் மாம் சமாயதன் அர்த்தம் ற் ெப
றவில் ைல என் நான் ஏன் ெசால் ேறன் ? ஏெனனில் வார்தை
் த
ற் ம் மாம் சமாக மாறவில் ைல. இேய ெசய் த  மாம் சத்ல்
ேதவைடய ரிையயின் ஒ ப மட்  ேம; அவர் ¡ட் ப ின்
ரிையைய மட் ேம ெசய் தார், மனிதைன ைமயாக ஆதா
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யப் பத்  ம் ரிையையச் ெசய் ய வில் ைல. இந் த காரணத்  ற்
காக, ேதவன் கைட நாட் களில் ¡ண்ம் மாம் சமாயிக்றார்.
ரிையயின் இந்த நிைலம் ட ஒ சாதாரண மாம் சத்ல் ெசய்
யப் பற; இ ற்  ம் சாதாரணமான ஒ மனிதனால்
ெசய் ய ப் பற, அவைடய மனிதத் த ன் ைமயான தள
ேவம் ¡றப் படவில் ைல. ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் ,
ேதவன் ஒ ைமயான மனிதராவிட் டார்; அவர் ேதவ 
ைடய அைடயாளம் , ஒ ைமயான மனிதர், ரிையையச்
ெசய் ற ஒ ைமயான மாம் சமாவார். மனித கண்கள் ஒ
வரம்  ¡றாத மாம் ச உடைலம் , பரேலாக ெமாையப் ேபசக்
ய, அசயமான அைடயாளங் கைளக் காண் பிக் க ாத, அச
யங் கைளச் ெசய் ய ாத, ெபரிய அரங் களில் மதத்ைதப் பற்  ய
உண்ைமைய ெவளிப் பத்தாத ஒ சாதாரண மனிதைரம் காண்
ன் றன. ஜனங் கைளப் ெபாத்தவைர, மஷ´பெமத்த இரண்
டாவ மாம் சத்ன் ரிையயான தல் ரிையையப் ேபாலல்
லாமல் ற் ம் ேவபட் டதாய் ெதரிற, இரண்க்ம் ெபா
வான எல் ைல என்  ேதான் ற, தல் ரிையயில்
எம் இந் த காலத்  ல் காண யா. மஷ´பெமத் த
இரண் டாவ  மாம் சத்  ன் ரிையயான தல் ரிையயி
ந்  ேவபட் ந்தா ம் , அவற்ன் ஆதாரம் ஒன் றாக இல் ைல
என்பைத இ நி´பிக்கவில் ைல. அவற்ன் ஆதாரம் ஒன் றா என்
ப மாம் சப் பயால் ெசய் யப் பம் ரிையயின் தன் ைமையப்
ெபாத்த , அவற் ன் ெவளிப் ற ேதாற் றத்ல் அல் ல. அவ
ைடய ரிையயின் ¤ன்  கட் டங் களில் , ேதவன் இரண் ைற
அவதரித்  க்  றார், இரண்  ைறம் மாம் சமாய ேதவ 
ைடய ரிையயான ஒ ய கத்ைதத் வக்  ற, ஒ
ய ரிையையத் ெதாடங் ற; மஷ அவதரிப் கள் ஒன்
ைறெயான் கைர ©ட் க்ெகாள் ன் றன. இரண் மாம் சங் க
ம் உண்ைமயில் ஒேர ¤லத்ந்  வந் தைவ என்  மனித
கண்களால் ெசால் ல யா. இ மனிதக் கண்ணிற்  ம் அல்
ல மனித மனற்  ம் உள் ள றக் அப் பாற் ப ட் ட என் 
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ெசால் லாமல் ேபாற. ஆனால் அவற்ன் சாராம் சத்ல் , அைவ
இரண்ம் ஒன் ேற, ஏெனன்றால் அவற்  ன் ரிைய ஒேர ஆவி
யானவரிடந் உவாற. இரண் மஷ´பெமத்த மாம்
சங் கம் ஒேர ¤லத்  ந்  என் றனவா என் பைத கம்
மற்ம் அைவ பிறந்த இடம் , அல் ல இேபான் ற பிற காரணி
களால் ¥ர்மானிக்க யா, ஆனால் அவர்கள் ெவளிப் பத்ய
ெதய் வ ீக த்தன்ைமயின் ரிையகளால் அந்  ெகாள் ள ம் .
மஷ´பெமத்த இரண்டாவ மாம் சம் இேய ெசய் த எந் த
ரிையம் ெசய் வல் ைல, ஏெனன் றால் ேதவைடய ரிைய
வழக்கத்ற்  கட் ப் படா, ஆனால் ஒவ் ெவா ைறம் ஒ
ய பாைதையத் றக்ற. இரண்டாவ மஷ´பெமத்த
மாம் சம் ஜனங் களின் மனல் தல் மாம் சத்  ன் ேதாற் ற த்ைத
ஆழமாக்வைதேயா அல் ல டப் பத் வைதேயா ேநாக்கமா
கக் ெகாண்க்கவில் ைல, ஆனால் அைத ர்த
் ெசய்  ைம
யாக்வைதம் , ேதவைனப் பற் ய மனிதனின் அைவ ஆழப்
பத் வைதம் , ஜனங் களின் இதயங் களில் இக்ம் அைனத் 
விகைளம் ப் பைதம் , அவர்களின் இதயங் களில் இக்ம்
ேதவைடய தவறான உவங் கைள நீ க்வைதம் ேநாக்கமாக
ெகாண்க்ற. ேதவைடய ெசாந்த ரிையயின் எந்தெவா
தனிப் பட் ட கட் டம் மனிதைனப் பற்ய ைமயான அைவ
வழங் க யா என் றலாம் ; ஒவ் ெவான் ம் ஒ பைய
மட் ேம தற, ைமைய அல் ல. ேதவன் தம மனநி
ைலைய ைமயாக ெவளிப் பத் யிந் த ா ம் , மனிதனின்
மட்  ப் பத் த ப் பட் ட றைம காரணமாக, ேதவைனப் பற்  ய
அவன அ இன் ம் ைமயைடயாததாக இக்  ற.
ேதவைடய மனநிைலைய வமாக ெவளிப் பத்த மனித
ெமாையப் பயன் பத் வ சாத்யல் ைல; ேம ம் , அவ
ைடய ரிையயின் ஒ கட் டம் மட் ேம எவ் வா ேதவைன
ைமயாக ெவளிப் பத் த ம் ? அவர் தம இயல் பான
மனிதத் த ன்ைமயிைடய மைறவின் ழ் மாம் சத்  ல் ரிைய
ெசய் றார், ேம ம் ஒவர் அவைடய ெதய் வீகத்ன் ெவளிப்
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பாகளால் அவைர அந்க்க ம் , அவைடய உடன்
றத்ேதாற் றத்த ால் அல் ல. ேதவன் தம பல் ேவ ேவைலயின்
¤லம் மனிதைன அந்  ெகாள் ள அமக் க மாம் சத்ற் ள்
வறார், அவைடய ரிையயின் இரண் கட் டங் கம் ஒேர
மாரியாக இல் ைல. இந்த வயில் மட்ேம மனிதன் மாம் சத்ல்
ேதவைடய ரிையையப் பற்ய  அைவக் ெகாண்க்க
ம் , ஒேர ஒ அம் சத்டன் மட் ப் பத்தப் படவில் ைல. ம
ஷ´பெமத்த இரண் மாம் சங் களின் ரிையம் ேவபட் 
ந்தா ம் , மாம் சப் பகளின் சாராம் சம் , அவற்ன் ரிைய
யின் ¤லம் ஒேர மாரியானைவ; ரிையயின் இரண் ெவவ்
ேவ கட் டங் கைளச் ெசய் வதற் அைவ இக்ன்றன, இரண்
ெவவ் ேவ கங் களில் என் றன. எவாக இந்தா ம் , ம
ஷ´பெமத்த ேதவைடய மாம் சங் கள் ஒேர சாராம் சத்ைதம்
ஒேர ேதாற் ற த்ைதம் பர்ந்  ெகாள் ன் றன—இ யாரா ம்
மக்க யாத ஒ சத்யமாம் .

ேதவைடய ரிையம்
மஷனின் நைடைறம்
மஷன் மத்யில் ேதவைடய ரிைய என் ப மஷனி
டந்  பிரிக்க யாததாக இக்ன் ற, ஏெனன் றால் மனி
தேன இந் த க் ரிையயின் இலக் க ாக இக்  ன் றான் , மற்  ம்
மஷன் மாத்ரேம ேதவக் ச் சாட் யத்ைதக் ெகாண்க்
கக்  ய வைகயில் ேதவனால் ஷ் க் க ப் பட் ட ஒேர ஷ்
யாக இக்  ன்றான் . மஷனின் வாழ் ைக மற்  ம் அவன
ெசயல் பாகள் அைனத்ம் ேதவனிடந் பிரிக்கப் பட இயலா
தைவயாக இக்  ன் றன, மற்  ம் இைவ அைனத்  ம் ேதவ 
ைடய கரங் களினால் கட்  ப் பத் த ப் பன் றன, மற்  ம் எந் த
நபம் ேதவன் இல் லாமல் இக்க யா என் ம் ட றலாம் .
எவெராவம் இைத மக்க யா, ஏெனனில் இ ஒ உண்
ைமயாக இக்  ன் ற. ேதவன் ெசய்  ன் ற யாம் மக் லத்
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ன் பிரேயாஜனத்ற்கானதாகேவ இக்ன் ற, மற்ம் அ சாத்
தானின் ©ழ் ச
் கக் எராக ெசயல் பத்தப் பன்ற. மஷ
க்த் ேதைவயான அைனத் ம் ேதவனிடந்ேத வன் ற,
ேதவேன மஷைடய வாழ் க்ைகயின் ஆதாரமாக இக் ன்
றார். இவ் வாறாக, மஷன் ேதவனிடத்ந்  பிரியக்டாத
வனாக இக்றான். ேம ம் ேதவன் மஷனிந்  பிரிந் 
ெசல் வதற்கான எந்த ேநாக்கத்ைதம் ஒேபாம் ெகாண்ந்
த இல் ைல. ேதவன் ெசய் ன்ற ரிைய சகல மக்லத்ன்
நித்தமானதாக இக்ன் ற, மற்ம் அவைடய எண்ணங் கள்
எப் ெபாம் இரக்கள் ளைவயாகேவ இக்ன் றன. எனேவ,
மஷைனப் ெபாத்தவைர, ேதவைடய ரிைய மற்ம் ேதவ
ைடய ந் த ைனகள் (அதாவ , ேதவ ைடய த் த ம் ) என் ற
இரண்ேம மஷனால் அயப் பட ேவண்ய “தரிசனங் களாக”
இக்ன்றன. இப் பப் பட் ட தரிசனங் கள் ேதவைடய நிர்வ
த்தலாக இக்ன்றன, மற் ம் மனிதனால் ெசய் யப் பட் க்க
யாத ரிையயாக இக்  ன் றன. அேதேவைளயில் , ேதவன்
தம் ைடய ரிையயின் ேபா, மஷன் ெசய்  ம் ப அவனி
டத்ல் அவர் ேகட்க்ெகாள் ன்ற விஷயங் கள் மஷனின் “நைட
ைற” என் அைழக்கப் பன்றன. தரிசனங் கள் என்பைவ ேதவ
ைடய ரிையயாக இக்ன்றன, அல் ல அைவ மக்லத்
ற்கான அவர த்தமாக இக்ன் றன அல் ல அவைடய ரி
ையயின் இலக்  களாக மற்  ம் தனிச் றப்  வாய் ந் த ைவயாக
இக்ன் றன. தரிசனங் கள் நிர்வத்தன் ஒப என்ம் றப்
படலாம் , ஏெனனில் இந் த நிர்வ த் தல் ேதவனின் ரிையயாக
இக்ன்ற, மற்  ம் இ மஷைன ேநாக்ச் ெச த்த ப் ப
ன் ற, இ  மஷன் மத்  யில் ேதவன் ெசய் ன் ற ரிைய
என்  அர்த் த ப் பன் ற. இந் த க் ரிையயான ேதவ க் 
சாட் யமாகம் மற்  ம் மஷன் ேதவைன இதன் ¤லம் அய
வம் பாைதயாகம் இக்  ன் ற, மற்  ம் இ மஷக்
அக்யத் வம் வாய் ந்ததாக இக்ன் ற. ேதவனின் ரிைய
பற்  ய அக் க் கவனம் ெச த்  வதற்  ப் பலாக மக் க ள்
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ேதவன் ¡தான நம் பிக்ைக பற்  ய ேகாட் பாகக்ேக கவனம்
ெச த் ன்றார்கள் , அல் ல அற் பமான க்யல் லாத விவ
ரங் கைளக் கவனிக்றார்கள் , பின் அவர்கள் ேதவைன அயா
ப் பார்கள் , ேம ம் ேதவைடய இதயத்ற்  ஏற்றவர்களாக
இக்க மாட் டார்கள் . ேதவைனப் பற்ய மஷனின் அக்
கம் உதவக்ய ேதவைடய ரிையேய தரிசனங் கள் என் 
அைழக்கப் பன்ற. இந்தத் தரிசனங் கள் ேதவைடய ரிைய
யாக, ேதவைடய த்தமாக மற்ம் ேதவைடய ரிையயின்
இலக் களாக மற்  ம் தனிச்றப்  வாய் ந் தைவயாக இக்  ன்
றன; இைவ அைனத் ம் மஷக்ப் பிரேயாஜனமாக இக்
ன்றன. நைடைற என் ப மஷனால் ெசய் யப் பட ேவண்
யைதக் க்ற, அதாவ ேதவைனப் பின் பற் ம் ஷ்க
ளால் ெசய்யப் பட ேவண்யைவ, மற்ம் இ மஷனின் கடைம
யாகம் இக்ன்ற. மஷன் என் ன ெசய் யேவண்யவனாக
இக்றான் என் ப ெதாடக்கத்ந்ேத மஷனால் ரிந் 
ெகாள் ளப் பற ஒன் றாக இக்கவில் ைல, ஆனால் ேதவன் தம
ரிையயின்ேபா மஷன் ெசய்ம் ப ேகட்க்ெகாள் ன் றைவ
களாக இக்ன்ற. ேதவன் ரிைய ெசய்ைகயில் , ேகட்க்ெகாள்
ன்ற யாம் பப் பயாக கம் ஆழமாகம் உயர்ந்ததாகம்
ஆன்றன. உதாரணமாக, நியாயப் பிரமாண கத்ன் ேபா, ம
ஷன் நியாயப் பிரமாணத்ைதப் பின் பற்ற ேவண்யிந்த , மற்ம்
ைபயின் கத்ன் ேபா, மஷன்  ைவையச் மக்க ேவண்
யதாயிந்த . ராஜ் யத்ன் கம் மாபட் டதாக இக்ன்ற:
மனிதன் ெசய் ம் பக் ேகட் க்ெகாள் ளப் பபைவகள் நியாயப் பி
ரமாணத்ன் கம் மற்ம் ைபயின் கம் ஆயவற்ல் இந்
தைவகைளவிட உயர்வானைவகளாய் இக்ன் றன. தரிசனங் கள்
இன்ம் அகமாக உயர்தத
் ப் பம் ேபா, மஷன் ெசய் ம் ப
ேகட் க்ெகாள் ளப் பபைவ இன்ம் உயன் றன, மற் ம் க
ம் ெதளிவாகம் இன் ம் அகம் உண்ைமயாகம் ஆன்
றன. அேதேபால் , தரிசனங் கம் அகம் உண்ைமயான் றன.
இத்தைன அக உண்ைமயான தரிசனங் கள் ேதவக்க் ழ் ப் ப
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வல் மஷக் உகந் த ைவகளாக இப் ப  மட்  ன் ,
இன்ம் அகமாக, ேதவைனப் பற்ய அவன அக்ம் உகந்
தைவயாக இக்ன்றன.
ந்ைதய கங் கடன் ஒப் பிம் ேபா, ராஜ் யத் ைடய
கத்  ன் ேபா ேதவ ைடய ரிைய கம் நைடைறக்
உரியதாக இக்ன்ற, மஷனின் சாராம் சம் மற்ம் அவன
மனநிைலயின் மாற் றங் கள் ஆயவற் ல் அக கவனம் ெச த்
ற, ேம ம் ேதவைனப் பின் பற்  ம் அைனவம் அவக்
அகமாய்ச ் சாட்யம் தரக்யவர்கள் ஆக்ன் ற. ேவவார்த்
ைதகளில் வெதன் றால் , ராஜ் யத்  ைடய கத்  ன் ேபா,
ேதவன் ெசயல் பைகயில் , கடந்தகாலங் களில் ேவ எந்தக் காலத்
ைதக் காட்  ம் அகமாக ேதவன் தம் ைமக் காண்பிக்ன் றார்,
அதாவ மஷனால் அயப் ப ட ேவண்ய தரிசனங் கள் , ந்
ைதய எந்த கத்ைதக் காட்  ம் உயர்வானைவகளாக இக்ன்
றன. மஷர்களிைடேய ேதவைடய ரிையயான ன் ெனப்
ேபாம் ·ைழந்  ராத பிரேதசத் ற் ள் பிரேவத்  ப் பதால் ,
ராஜ் யத்ைடய கத்ன் ேபா மஷனால் அயப் பட் ட தரிச
னங் கள் எல் லா நிர்வாகக் ரிையயி ம் கம் உயர்நத
் ைவயாக
இக்ன்றன. ேதவைடய ரிைய ன்ெனப் ேபாம் ·ைழந்
ராத பிரேதசத் ற் ள் பிரேவத்  க்  ன் ற, மற்  ம் மஷ
னால் அயப் படேவண்ய தரிசனங் கள் , மற்ற எல் லாத் தரிசனங்
கைளம் விட கம் உயர்நத
் ைவகள் ஆவிட் டன, மற்ம் இதன்
விைளவாக மஷனின் நைடைறம் ந்ைதய கங் கள் எ
ம் இந்தைதக் காட்  ம் உயர்ந்ததாக இக்ற, ஏெனனில்
மஷனின் நைடைறயான தரிசனங் கடன் பப் பயாக
மாற, மற்  ம் தரிசனங் களின் பரிரணத்  வமான ம
ஷன் ெசய் ம் ப ேகட் க்ெகாள் ளப் பபவற் ன் பரிரணத் 
வத்ைதம் க்ற. ேதவனின் நிர்வத்தல் அைனத் ம் ஒ
நித்தத்ற் வந்த உடேன, மஷனின் நைடைறம் ஒம் ,
ேதவ ைடய ரிைய இல் லாத நிைலயில் , மஷன் ேதர்ந் 
ெகாள் ள, கடந்த காலக் ேகாட் பாட் ைடக் கைடப் பித்தல் என் ப
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ைதத் தவிர ேவெறம் ெகாண்க்க மாட் டான் , அல் ல ம்
வதற் எத்ைசம் அவக்ரா. யதரிசனங் கள் இல் ைல
ேயல் , மஷனால் ைகக்ெகாள் ளப் பம் யநைடைற எ
ம் இக்கா; ைமயான தரிசனங் கள் இல் ைலேயல் , ம
ஷனால் ைகக்ெகாள் ளப் பம் பரிரணமான நைடைற இக்
கா; உயர்வ ான தரிசனங் கள் இல் லாமல் , மஷனால் ைகக்
ெகாள் ளப் பம் உயர்வான நைடைற இக்கா. ேதவைடய
அச்வகடன் டேவ மஷனின் நைடைற மாற,
மற்ம் , அேபாலேவ, ேதவைடய ரிையடன் டேவ ம
ஷனின் அம் அபவம் மான்றன. மஷன் எவ் வள
றைமயானவனாக இந் த ா ம் , அவன் ேதவனிடத்  ந் 
பிரிக்கப் பட யாதவனாகேவ இன்னம் இக்றான் , ேதவன்
ரிைய ெசய் வைத ஒ கணம் மாத்ரம் நித்னால் , மஷன்
உடனயாக அவைடய ேகாபத்னால் மரித்ப் ேபாவான். ம
ஷனிடம் ெபைமபாராட் ட ஒன்ல் ைல, ஏெனனில் இன்
மஷனின் அ எவ் வள உயர்ந்ததாக இந்தா ம் , அவன
அபவங் கள் எவ் வள ஆழமானதாக இந்தா ம் , அவன் ேதவ
ைடய ரிையயில் இந்  பிரிக் க ப் பட யாதவனாகேவ
இக்  றான்—ஏெனனில் மஷனின் நைடைறம் , ேதவன்
¡தான நம் பிக்ைகயில் அவன் ேதட ேவண்யைவம் , தரிசனங்
களில் இந்  பிரிக்கப் பட யாதைவயாக இக்ன் றன. ேதவ
ைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா நிகழ் வி ம் , மஷன் அந் 
ெகாள் ள ேவண் ய தரிசனங் கள் உள் ளன, மற்  ம் , இவற் ைறப்
பின் பற் , ெபாத்த மான ேகாரிக்ைககள் மஷனால் உவாக்
கப் பன்றன. இந்தத் தரிசனங் கைள அத்தளமாகக் ெகாண்
க் கவில் ைல என் றால் , மஷன் நைடைறயில் ெவ மேன
றனற்றவனாக இப் பான், அத்டன் மஷன் உயாக ேதவ
ைனப் பின் பற் ற இயலாத நிைலயில் இப் பான் . மஷன்
ேதவைன அயா அல் ல ேதவைடய த் த த்ைதப் ரிந் 
ெகாள் ளா இந்தால் , மஷன் ெசய் ற எல் லாம் வீணானதாக
இக்ம் , மற் ம் அைவ ேதவனால் அங் கரிக்கப் பட இயலாத
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ைவயாக இக்ம் . மஷனின் ெகாைடகள் எவ் வள ஏராளமா
யிந்தா ம் , அவன் இன்ம் ேதவைடய ரிைய மற்ம் ேதவ
ைடய வகாட்  தல் இந்  பிரிக் க ப் பட யாதவனா
கேவ இக்றான் . மஷனின் ெசயல் கள் எவ் வள நல் லைவ
களாக இப் பிம் அல் ல மஷன் எத் தைனேயா ெசயல் க
ைளச் ெசய் த ா ம் , இன் னம் அவர்க ளால் ேதவ ைடய ரி
ையக் மாற் றாக எம் ெசய் விட யா. எனேவ, எந் தச்
©ழ் நிைலயி ம் மஷனின் நைடைறயான தரிசனங் களி
ந்  பிரிக்கப் பட இயலா. ய தரிசனங் கைள ஏற் க்ெகாள்
ளாதவர்கள் ய நைடைறையக் ெகாண்ப் பல் ைல. அவர்
களின் நைடைறயான சத்யத்டன் எந்தத் ெதாடர்ம் ெகாண்
ப் பல் ைல, ஏெனன் றால் அவர்கள் ேகாட் பாகளில் நிைலத்
ந்  , மரித்  ப் ேபான நியாயப் பிரமாணத்ைதக் கைடப் பிக்
றார்கள் ; அவர்கள் ய தரிசனங் கள் எவற் ைறம் ெகாண்
ப் பல் ைல, இதன் விைளவாக, அவர்கள் ய கத்ந் 
எைதம் நைடைறப் பத் வ இல் ைல. அவர்கள் தரிசனங்
கைள இழந்க்றார்கள் , அவ் வா ெசய் வதால் அவர்கள் பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிையையம் இழந் க்றார்கள் , மற்
ம் அவர்கள் சத்யத்ைத இழந்க்றார்கள் . சத்யம் இல் லா
தவர்கள் அபத்தத்ன் வம் சாவளியினராய் இக்ன் றனர், அவர்
கள் சாத்தானின் உவமாகேவ இக்ன்றனர். ஒவர் எந்த வைக
யான நபராக இந்தா ம் , அவர்கள் ேதவைடய ரிையயின்
தரிசனங் கள் இன் இக்க யா, மற் ம் பரித்த ஆவியா
னவரின் பிரசன்னத்ல் இந்  வில இக்க யா; ஒவர்
தரிசனங் கைள இழந் தடன், ஒவர் உடனயாக பாதாளத்ல்
இறங் றார் மற்  ம் இளின் மத்யில் வாழ் றார். தரிசனம்
இல் லாதவர்க ள் மயீன மாக ேதவைனப் பின் பற்  பவர்க ளாக
இக்ன் றார்கள் , அவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய
அவமாக் றார்க ள் , அவர்க ள் நரகத்  ல் வாழ் ந்  ெகாண் க்
றார்கள் . அப் பப் பட் ட ஜனங் கள் சத்யத்ைதப் பின் ெதாடர்வ
ல் ைல, மாறாகத் ேதவைடய நாமத்ைத ஓர் அைடயாள அட்ைட
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ேபாலத் ெதாங் கவிட் க் ெகாள் றார்கள் . பரித்த ஆவியானவ
ரின் ரிையைய அயாதவர்கள் , மாம் சமாக அவதரித்த ேதவைன
அயாதவர்கள் , ேதவைடய நிர்வத்தல் ைமயி ம் ரி
ையயின் ¤ன் கட் டங் கைள அயாதவர்கள் —இவர்கள் தரிசனங்
கைள அவல் ைல, எனேவ சத்யம் இல் லாமல் இக்ன் றார்
கள் . ேம ம் , சத்யத்ைதக் ெகாண்ராதவர்கள் எல் லாப் ெபால்
லாங் ம் ெசய் பவர்கள் அல் லவா? சத்யத்ைத நைடைறக்க்
ெகாண்வரத் தயாராக இப் பவர்கள் , ேதவைனப் பற்ய அைவ
நாட மனவிப் பம் ெகாண்டவர்கள் , மற்  ம் ேதவடன் உண்
ைமயிேலேய ஒத்ைழப் பவர்கள் , தரிசனங் கைள ஓர் அத்தளமா
கக் ெகாண் ெசயல் பம் ஜனங் களாக இக்ன் றனர். இவர்கள்
ேதவனால் அங் கரிக்கப் பன் றார்கள் , ஏெனன் றால் இவர்கள்
ேதவடன் ஒத்ைழக்றார்கள் , மற்ம் இந்த ஒத்ைழப் தான்
மனிதனால் நைடைறப் பத்தப் பட ேவண்ம் .
நைடைறப் பத்ம் பலபாைதகைளத் தரிசனங் கள் ெகாண்
ள் ளன. மனிதனால் ஏற்பத்தப்பட ேவண்ய நைடைறக் ேகாரிக்
ைககம் தரிசனங் கக்ள் இக்ன் றன, அேதேபான்  ம
ஷனால் அந்க்கப் பட ேவண்ய ேதவனின் ரிையம் இல்
இக்ன்ற. கடந்தகாலத்ல் , றப் க் ட் டங் கள் அல் ல பல்
ேவ இடங் களில் நைடெபற் ற மாெபம் ட் டங் களின் ேபா,
நைடைறப் பாைதயிைடய ஓர் அம் சம் மட்ேம ேபசப் பட் ட.
இப் பப் பட் ட நைடைற ைபயின் காலத்ன் ேபா நைட
ைறப் பத்த ப் பட் ந் த , மற்  ம் அ ேதவைடய அ
டன் அரிதாகேவ எந்தத் ெதாடர்ைபம் ெகாண்ந்த , ஏென
னில் ைபயின் காலத் ைடய தரிசனம் , இேய  ைவ
யில் அைறயப் பட் டன் தரிசனமாக மட்  ம் இந் த , மற்  ம்
ேவ  எந் த ப் ெபரிய தரிசனங் கம் இந் த ல் ைல.  ைவ
யில் அைறயப் பவதன் ¤லம் மனிதலத்ைத அவர் ¡ட் பதற்
கான ஊயத்ைதக் க ாட்  ம் அகமான எைதம் மஷன்
அந் க் க ேவண்யல் ைல, மற்  ம் , ைபயின் கத்ன்
ேபா மனிதன் ெதரிந்  ெகாள் வதற்  ேவ எந்தத் தரிசனங்
1115

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

கம் இந் த ல் ைல. இதனால் , மஷன் ேதவைனப் பற்  க்
ைறவான அ மட்ேம ெகாண்ந்தான் , இேயவின் அன் 
மற் ம் பரிவிரக்கம் ஆயைவ பற் ய அைவத்தவிர, நைட
ைறப் பத்  வதற்  எளிய மற்  ம் இரக் க ம் உண்பண்ªற
ஒ ல விஷயங் கள் மாத்  ரேம இந் த ன, அைவ இன் ைறய
விஷயங் களிந்  கம் வித்  யாசமாக இந் த ன. கடந் த
காலங் களில் , மஷனின் சைப ைக எந்தவிதத்ல் நைடெபற்
ந்தா ம் , அவன் ேதவைடய ரிையயின் நைடைற அ
ைவப் பற்ப் ேபச இயலாதவனாக இந்தான் , மஷன் பிரேவ
ப் பதற் கம் ெபாத்தமான நைடைறப் பாைத எவாக
இந்  என் பைத எவெராவரா ம் ெதளிவாகக் ற இயலாத
தாகேவ இந்த . மஷன் சப் த்தன்ைம மற் ம் ெபாைம
யின் அத்தளத்ற்  ச் ல எளிய விவரங் கைள மட்  ேம ேப
னான் ; அவன நைடைறயின் சாராம் சத்ல் எந்த மாற் றம்
இல் ைல, ஏெனன்றால் அேத கத்ல் ேதவன் எந்தப் ய ரி
ையம் ெசய் யவில் ைல, மற் ம் மஷன் ெசய் ம் பக் அவ
னிடத்ல் அவர் ேகட் க்ெகாண்டைவ சப் த்தன் ைம மற்  ம்
ெபாைம, அல் ல  ைவையச் மத்தல் என்பைவயாக மாத்
ரம் இந் த ன. இத் த ைகய நைடைறகைளத் தவிர, இேய
 ைவயில் அைறயப் பட் டைதவிட உயர்நத
் தரிசனங் கள் எம்
இல் ைல. கடந்த காலத்ல் , மற் ற தரிசனங் கைளப் பற்  எம்
ப் பிடப் படவில் ைல, ஏெனன்றால் ேதவன் ஒெபரிய அளவி
லான ரிையையச் ெசய் யவில் ைல, ேம ம் அவர் மஷனிடத்
ல் ைறவான ேகாரிக்ைககைள மட் ேம ைவத்தார். இதனால் ,
மஷன் என்ன ெசய் தா ம் , அவன் இந் த எல் ைலகைள ¡ற
இயலாந் த ான் , இைவ மஷனால் நைடைறப் பத்த ப் ப
டக்  ய ஒல எளிய மற்  ம் ஆழமற் ற விஷயங் களின் எல்
ைலகளாகேவ இந் தன. இன் நான் மற் ற தரிசனங் கைளப் பற்
ப் ேபன்ேறன், ஏெனன் றால் இன் , அகமான ரிையகள்
ெசய் யப் பட் ள் ளன, இைவ நியாயப் பிரமாணத்ன் கம் மற்ம்
ைபயின் கம் ஆயவற்ைறக் காட்  ம் பல மடங் கள் அ
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கமான ரிையயாக இக்ன்றன. மஷன் ெசய் ய ேவண்ய
ைவகம் கடந் ேபான கங் கைளக் காட்  ம் பல மடங் கள்
அகமானைவயாக இக்ன் றன. மஷன் இப் பப் பட் ட ரி
ையைய ைமயாக அய இயலாமல் இக்ன் றான் என் றால் ,
அ க்யத்வம் எைதம் ெகாண்ரா; மஷன் தன் வாழ்
நாள் வமானப் பிரயாசத்ைத இதற் அர்ப்பணிக்கவில் ைல
என் றால் , இப் பப் பட் ட ரிையைய ைமயாக அவல்
மஷன் ரமம் ெகாண் ப் பான் என்  றப் பட ம் .
ெஜயங் ெகாள் தன் ரிையயில் , நைடைறப் பாைதையப்
பற்  மட்  ேம ேபவ என்ப மஷனின் ெஜயங் ெகாள் 
தைலச் சாத்  யமற் ற தாக்  ம் . மஷன் ெசய் ய ேவண் யைவ
எைதம் ெசய் யாமல் , தரிசனங் கள் பற் ெவமேன ேபத ம்
ட மஷனின் ெஜயங் ெகாள் தைலச் சாத் யமற் றதாக் ம் .
நைடைறப் பாைத தவிர ேவ எைதப் பற்  ம் ேபசப் பட் 
ந் தல் ைல என்றால் , மஷனின் ணத்ல் உள் ள பலவீனத்
ைதத் தாக்வ, அல் ல மஷனின் கத்க்கைள அகற்வ
சாத்  யமற் ற தாக இக் ம் , மற்  ம் அ ேபான் ேற மஷைன
ற்  மாக ெஜயங் ெகாள் த ம் சாத்யமற் றதாக இக் ம் .
தரிசனங் கள் மஷைடய ெஜயங் ெகாள் தன் க்யமான
கவிகளாக இக்ன் றன, இப் பிம் தரிசனங் கள் நீ ங் கலாக
நைடைறப் பாைத இந் த ல் ைல என் றால் , பின்  மனிதன்
பின்பற்ற வ எைதம் ெகாண்க்கமாட் டான், அவன் பிரேவ
ப் பதற் க ான வகள் எைதம் ெகாண் க் க மாட் டான் . இ
ெதாடக் க த்ல் இந்  வைர ேதவைடய ரிையயின்
ெகாள் ைகயாக இந் ள் ள: நைடைறப் பத்தக்ய தரி
சனங் களில் இக்ன் ற, மற்  ம் நைடைறக் க் தலான
ைவகம் தரிசனங் களில் இக்ன் றன. மஷனின் வாழ் கை
் க
யில் ஏற் பம் மாற்றங் களின் அள, மற் ம் அவன மனநிைல
ஆய இரண்ேம தரிசனங் களில் மாற் றங் கடன் இைணன்
றன. மஷன் தன ெசாந்த யற்கைள மட் ேம நம் பியிந்
தால் , எந்தெவா ெபரிய அளவிலான மாற்றத்ைதம் சாத்தல்
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அவக்ச் சாத்யமற்றதாயிக்ம் . தரிசனங் கள் ேதவைடய
ரிைய மற் ம் ேதவைடய நிர்வத்தல் பற்ப் ேபன் றன.
நைடைற என் ப  மஷைடய நைடைறப் பாைதைய
ம் , மஷனின் வாழ் வதற் க ான வையம் க் ற; ேதவ
ைடய நிர்வத்தல் அைனத் ம் , தரிசனங் கக்ம் நைட
ைறக்ம் இைடயிலான உற என் ப ேதவக்ம் மஷக்
ம் இைடயிலான உறவாக இக்ன் ற. தரிசனங் கள் நீ க்கப் பட்
ந்தால் , அல் ல அைவ நைடைறப் ேபச் இன்  ேபசப் பட்
ந்தன என்றால் , அல் ல தரிசனங் கள் மட் ேம இந்தன மற்
ம் மனிதனின் நைடைற அக்கப் பட் ந்த என் றால் , பின் 
இேபான்ற விஷயங் கைள ேதவைடய நிர்வ த்தலாகக் க
தயா, ேதவைடய ரிையயான மக்லத்னித்த
மாகச் ெசய் யப் பட்  இக்ன் ற என் றம் யா; இத
னால் , மஷைடய கடைம நீ க்கப் பட் க்ம் என் ப மாத்
ரம் அல் ல, இ ேதவைடய ரிையயின் ேநாக்கத்ைத மதத்
தலாகம் இக்ம் . ெதாடக்கத்ல் இந்   வைர, ேதவ
ைடய ரிையயின் ஈபா இல் லாமல் , மனிதன் ெவமேன
நைடைறப் பத்  ம் ப மாத் ரம் ேகட் க்ெகாள் ளப் பட் ந்
தால் , மற்  ம் இதற்  ம் அகமாக, மனிதன் ேதவ ைடய ரி
ையைய அம் பக் ேகட் க்ெகாள் ளப் படாந் த ால் , பின் 
அப் பப் பட் ட ரிையயான ேதவைடய நிர்வத்தல் என் 
அைழக்கப் பட் ந்க்கா. மஷன் ேதவைன அந்ராமல் ,
மற்ம் ேதவைடய த்தத்ைதப் பற் அயாைமயில் இந் ,
மற்ம் தன நைடைறையத் ல் யமற்ற மற்ம் லப் படாத
வைகயில் கண்¤த் த னமாக ெசயல் பத்  யிந் த ால் , பின் 
அவன் ஒேபாம் ற் ம் தயான ஷ்யாக மாட் டான் .
எனேவ, இந்த இரண் விஷயங் கேம இன்யைமயாதைவயாக
உள் ளன. ேதவைடய ரிைய மட் ேம இந்ந்தால் , அதா
வ, தரிசனங் கள் மட் ேம இந்ந் , மனிதனின் ஒத் ைழப்
ம் நைடைறம் இல் லாந்தால் , இேபான் ற விஷயங் கள்
ேதவைடய நிர்வத்தல் என் அைழக்க யா. மனிதனின்
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நைடைற மற் ம் பிரேவசம் மட் ேம இந்ந்தால் , பின் 
மனிதன் எவ் வள உயர்வான பாைதயில் பிரேவத்தா ம் , இ
ம் ட ஏற் க்ெகாள் ள யாததாகேவ இக்ம் . மனிதனின்
பிரேவசம் பப் பயாகக் ரிைய மற்ம் தரிசனங் கள் ஆயவற்
ன் வட் ல் மாற ேவண்ம் ; அ ஒ கணப் ெபால் §
ெரன் மாறயா. மனிதைடய நைடைறக் ெகாள் ைக
கள் யா¥னமானைவகளாக மற்  ம் கட்  ப் பாடற் ற ைவகளாக
இப் பல் ைல, ஆனால் அைவ ப் பிட் ட ல எல் ைலகக்
ள் அைமக்கப் பட்  இக்ன் றன. இப் பப் பட் ட ெகாள் ைககள்
ரிையயின் தரிசனங் கக் இணங் க மான் றன. எனேவ,
ேதவைடய நிர்வத்தலான இயில் ேதவைடய ரிைய
யாகம் மஷனின் நைடைறயாகம் இறங்  வற.
நிர்வ ாகக் ரிையயான மனிதலத்  ன் நித் த மாக மட்
ேம வந் த , அதாவ மனிதலத்  ன் இப் பின் நித் த மாக
மட்  ேம அ எந் த . மனிதலத்ற்  ன் னதாகேவா அல்
ல ஆயில் வானங் கம் ம் மற் ம் சகலம் ஷ்க்
கப் பட் டேபாேதா நிர்வத்தல் இந்தல் ைல. ேதவைடய சகல
ரிையயி ம் , மஷக் நன்ைம பயக்ம் எந்தெவா நைட
ைறம் இந்தல் ைல என் றால் , அதாவ, ேமாசம் ேபான மக்
லத்ற் ப் ெபாத்தமான ேதைவகைளத் ேதவன் ஏற் பத்தா
ந் த ால் (ேதவனால் ெசய் ய ப் பட் ட ரிையயில் , மஷனின்
நைடைறக்  ப் ெபாத் த மான பாைத இந் த ல் ைல என்
றால் ), பின் இந் த க் ரிைய ேதவைடய நிர்வ த்தல் என் 
அைழக்கப் பட் க்க யா. ேதவைடய ரிைய ைம
ம் , ேமாசம் ேபான மஷர்களிடம் அவர்களின் நைடைறைய
எவ் வா ஆரம் பிப் ப  என்ப பற்க் வல் மாத்ரம் ஈட்
பட் ந்தால் , மற் ம் ேதவன் தம ெசாந்தக் ரிையைய ேமற்
ெகாள் ளா இந் த ால் , மற்  ம் தம சர்வ வல் லைம அல் ல
ஞானத்ைதக் காட்  ப் பத் த ாந் த ால் , பின்  ேதவன் மஷ
னிடம் ெசய்  ம் ப ேகட்  க்ெகாள் பைவ எவ் வள உயர்ந் த
ைவயாக இப் பி ம் , மஷன் மத்  யில் ேதவன் எவ் வள
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காலம் வாழ் ந் த ா ம் , மஷன் ேதவ ைடய மனநிைல பற் 
எைதம் அயமாட் டான்; விஷயம் இப் பயிந்தால் , பின் இவ்
வைகயான ரிைய ேதவைடய நிர்வத்தல் என்  அைழக்கப்
படக் ைறவான தைடயதாகேவ இக்ம் . எளிைமயாகச்
ெசான்னால் , ேதவைடய நிர்வாகக் ரிையயான ேதவனால்
ெசய் யப் பட் ட ரிையயாக இக்ன்ற, மற் ம் எல் லாக் ரி
ையம் ேதவனால் ஆதாயப் பத்த ப் பட் டவர்களினால் ேதவ
ைடய வநடத்  தன் ழ் ெசயல் பத் த ப் பன் ற. இப் ப
ப் பட் ட ரிையைய நிர்வத்தல் என்  க்கமாகக் றலாம் .
ேவவார்தை
் தகளில் ெசால் வெதன் றால் , மனிதர்களிைடேய
ேதவைடய ரிைய, அேதேபால் அவைரப் பின் ெதாடம் அைன
வம் அவடன் ஒத்  ைழத் த ல் ஆயைவ ஒட் ெமாத் த மாக
நிர்வத்தல் என்  அைழக்கப் பன் றன. இங் , ேதவைடய
ரிைய தரிசனங் கள் என்  அைழக்கப் பன் ற, மற் ம் மனி
தனின் ஒத்ைழப்  நைடைற என் அைழக்கப் பற. ேதவ
ைடய ரிைய எவ் வள உயர்வாக உள் ளேதா (அதாவ, தரி
சனங் கள் எவ் வள உயர்வாக உள் ளேதா), அவ் வளக்த் ேதவ
ைடய மனநிைல மஷக்த் ெதளிவாக்கப் பற, அ
மஷனின் கத் க்கடன் எவ் வள அகமாய் ரண்ப
றேதா, அவ் வளக் மஷனின் நைடைறம் ஒத் ைழப் ம்
உயர்வாற. மஷன் (ெசய்ம் ப) ேகட்க்ெகாள் ளப் பபைவ
எவ் வள உயர்வாறேதா, அவ் வளவாய் த் ேதவைடய ரிைய
மஷனின் கத்  க் க ளில் இந்  ரண் பன் ற, இதன்
விைளவாக மஷனின் ேசாதைனகள் , மற்ம் அவன் ர்த் ெசய்
யேவண்ய தரங் கம் உயர்வான் றன. இந்தக் ரிையயின் 
வில் , எல் லாத் தரிசனங் கம் ைம அைடந்க்ம் , மற்ம்
மஷன் நைடைறப் பத்த ேவண்யைவ பரிரணத்ன் உச்
சத்ைத அைடந் க் ம் . இ ஒவ் ெவாவம் அவரவைடய
வைகயின்பேய வைகப் பத்தப் பம் ேநரமாகம் இ இக்
ம் , ஏெனனில் மனிதன் ெதரிந் ெகாள் ளேவண்ய மனிதக்
க் காண்பிக்கப் பம் . எனேவ, தரிசனங் கள் அவற்ன் உச்சத்ைத
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அைடம் ேபா, அதற் ேகற் ற வைகயில் ரிையயான அதன்
ைவ ெநங் ம் , மற் ம் மஷனின் நைடைறம் அதன்
உச்சத்ைத எட் யிக்ம் . மஷனின் நைடைறயான ேதவ
ைடய ரிையைய அப் பைடயாகக் ெகாண்ள் ள, மற் ம்
மஷனின் நைடைற மற்  ம் ஒத்  ைழப் பினால் மட் ேம
ேதவனின் நிர்வத்தல் ைமயாக ெவளிப் பத்தப் பன் றன.
மஷன் என்பவன் ேதவைடய ரிையயின் காட்  ப் ெபா
ளாய் இக்றான், மற் ம் ேதவனின் அைனத்  நிர்வாகக் ரி
ையயின் இலக்காக இக்றான், மற்ம் ேதவைடய அைனத்
நிர்வ த் தன் பலனாகம் இக்  ன் றான். மஷனின் ஒத் 
ைழப் பின் ேதவன் தனியாகக் ரிைய ெசய் த ால் , அவைடய
க்ரிையயின் ெதளிவான காட் யாகச் ெசயல் பட ஒன் ம்
இக்க யா, பின்னர் ேதவைடய நிர்வத்த க்ச் த
ள க்யத் வம் இக்கா. ேதவனின் ரிையையத் தவிர,
ேதவன் தம ரிையைய ெவளிப் பத்தம் , அதன் சர்வவல் ல
ைமையம் ஞானத்ைதம் நி´பிக்கம் ெபாத்தமான இலக்
கைளத் ேதர்நெ
் தப் பதன் ¤லம் மட்  ேம ேதவன் தம நிர்வ
த்தன் ேநாக்கத்ைத அைடயம் , மற் ம் சாத்தாைன ற்
 மாகத் ேதாற்க்கக்க இந்தக் ரிைய அைனத்ைதம் பயன்
பத்  இலக்ைக அைடயம் . ஆைகயால் , மஷன் ேதவ
ைடய நிர்வத்தன் இன்யைமயாத ஒ பயாக இக்
றான், மற் ம் மஷனால் மட் ேம ேதவனின் நிர்வத்தைலக்
கனிெகாக்றதாக மாற்றம் , அதன் இேநாக்கத்ைத அைட
யம் ம் ; மஷைனத் தவிர, ேவ எந் த ஷ் யா ம்
அத்தைகய ரிையைய ேமற்ெகாள் ள யா. மஷன் ேதவ
ைடய நிர்வாகக் ரிையயிைடய உண்ைமயான இலக்காக
ேவண்ெமன் றால் , ேமாசம் ேபான மனிதலத்ன் ழ் ப்பயாைம
ற்  மாக அகற் ற ப் பட ேவண்ம் . இ மஷக் ேவ 
பட் ட காலங் கக்ப் ெபாத்தமான பயிற் அளிக்கப் பட ேவண்
யக்  ன் ற, மற்  ம் ேதவன் அதற்  ஒத்  ைசவான ரி
ையைய மஷர் மத்யில் ெசயல் பத்த ேவண்ம் . இந்த வ
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யில் மட்  ேம இயில் ேதவைடய நிர்வ ாகக் ரிையயி
ைடய இலக்காக உள் ள ஒ வினரான ஜனங் கள் ஆதாயப் ப
த்தப் பட ம் . மஷர் மத்யில் ேதவைடய ரிையயா
ன, ெவமேன ேதவைடய ரிையயின் ¤லமாக மட் ேம
ேதவன் தமக்த்தாேம சாட்  ெகாக்க யா; இைத அைடய,
அவைடய ரிையக்ப் ெபாத்தமான உயிள் ள மஷர்கம்
அப் பப் பட் ட சாட்  யத்ற்  த் ேதைவப் பன் றனர். ேதவன்
இந் த மக் க ள் ¡ தல் ரிைய ெசய் வ ார், பின்  இவர்க ள்
¤லம் அவர ரிைய ெவளிப் பத்தப் பம் , மற் ம் இவ் வா
அவர த்தம் பற்ய சாட்யம் ஷ்களின் மத்யில் ெகாக்
கப் பம் , மற்ம் இல் , ேதவன் தம் ைடய ரிையயின் இலக்ைக
அைடய ேவண்யக்ம் . சாத்தாைனத் ேதாற்கக்கத் ேதவன்
தாம் மட் ம் தனியாகக் ரிைய ெசய் றல் ைல, ஏெனன் றால்
எல் லாச் ஷ்களின் மத்யி ம் அவர் தாேம தமக் ேநர
யான சாட் யம் ெகாக்க யா. அவர் அவ் வா ெசய் வதா
யிந்தால் , மஷைன ற் மாக இணங் கச் ெசய் வ  சாத்ய
மற்றதாம் , எனேவ அவைனத் ேதாற்கக்க மனிதன் ¡ ேதவன்
ரிைய ெசய் ய ேவண்ம் , அப் ேபா மட்  ேம அவர் எல் லாச்
ஷ் களின் மத்  யில் சாட்  யத்ைதப் ெபற ம் . மஷ
னின் ஒத் ைழப்  இல் லாமல் , ேதவன் மாத்ரேம ரிைய ெசய்
ந் த ால் அல் ல மஷன் ஒத்  ைழக் ம் ப ேகட் க்ெகாள்
ளப் படாமல் இந் ந் த ால் , மஷன் ஒக் க ா ம் ேதவனின்
மனநிைலைய அந் ெகாள் ள இயலாதவனாக இந்ப் பான் ,
மற் ம் அவன் ேதவைடய த்தத்ைத என் ெறன் ைறக்ம் அ
யாதவனாக இந்  ப் பான் ; பின்  ேதவ ைடய ரிையயா
ன ேதவைடய நிர்வாகக் ரிைய என் அைழக்கப் பட் க்க
யா. ேதவைடய ரிையையப் ரிந் ெகாள் ளாமல் , ம
ஷன் தான் மட் ேம கம் யற்  ெசய் வ ம் , மற்  ம் ேதவ
ம் , மற்  ம் கனமாக உைழப் ப மாக இந் த ான் என் றால் ,
ம் கைளச் ெசய் றவனாயிப் பான். பரித்த ஆவியானவரின்
ரிைய இல் லாமல் , மஷன் ெசய் ற என் னேவா, அ சாத்
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தாைடய ரிையயாக இக்ற, அவன் கலகக்காரனாகம் ,
ெபால் லாங்  ெசய் றவனாகம் இக் றான் ; ேமாசம் ேபான
மனிதலத்னால் ெசய் யப் பம் எல் லாவற் ம் சாத்தான் காட்
ப் பத்தப் பறான் , மற் ம் ேதவடன் இணக்கமாம் எ
ம் அங்  இப் பல் ைல, மற்  ம் மஷன் ெசய்  ற யாம்
சாத்தானின் ெவளிக்காட் தலாக இக்ன் ற. ேபசப் பட் ட எல்
லாவற் ம் , தரிசனங் கைளம் மற்ம் நைடைறையம் தவிர
எம் இல் ைல. தரிசனங் களின் அப் பைடயில் , நைடைற
ையம் ழ் ப்பதன் பாைதையம் மஷன் கண்டன்றான் ,
இதனால் அவன் தன் கத் க்கைள ஒக்ைவக்கலாம் , மற்ம்
கடந் த காலங் களில் அவன் ெகாண் ராத அந் த விஷயங் கைள
ஆதாயப் பத்தலாம் . மஷன் ேதவடன் ஒத்  ைழக்கேவண்
ம் என் ேதவன் ேகட்ன்றார், அதாவ மஷன் ேதவைடய
ேகாரிக் ைககக்  ைமயாக அபணியேவண் ம் என் 
ேதவன் ேகான்றார், மற் ம் ேதவன் ெசய் த ரிையைய ம
ஷன் பார்க்ம் பயாகம் , ேதவைடய சர்வவல் லைமைய அ
பவிக்ம் பயாகம் , மற்ம் ேதவைடய மனநிைலைய அந்
ெகாள் ம் பயாகம் ேகட் க்ெகாள் றார். க்கமாகக் 
வெதன்றால் , இைவ ேதவைடய நிர்வத்தலாக இக்ன்ற.
மஷடனான ேதவனின் ஒன் ைண என் ப நிர்வத்தலாக
இக்  ன் ற, மற்  ம் இ கப் ெபரிய நிர்வ த் த லாக இக்
ன்ற.
தரிசனங் கைள உள் ளடக்ய க்யமாக ேதவன் தாேம ெசய்
ன்ற ரிையையக் க்ன்ற, மற்ம் நைடைற ெதாடர்பா
ன மஷனால் ெசய் ய ப் பட ேவண் ம் , மற்  ம் ேதவ டன்
இதற் எவ் விதத்ெதாடர்ம் இல் ைல. ேதவைடய ரிைய ேதவ
னாேலேய க்கப் பன் ற, மற்ம் மஷனின் நைடைற
மனிதனாேலேய அைடயப் பற. ேதவனால் ெசய்யப் பட ேவண்
ய மஷனால் ெசய் யப் பட ேவண்ய அவயல் ைல, ம
ஷனால் நைடைறப் பத்தப் பட ேவண்ய ேதவடன் ெதாடர்
பில் லாததாக இக்  ற. ேதவ ைடய ரிைய அவைடய
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ெசாந்த ஊயமாம் , மற் ம் அ மஷடன் எந்த ெதாடர்
ம் ெகாண்ப் பல் ைல. இந்தக் ரிைய மஷனால் ெசய் யப்
பட் க்க ேவண்ய அவயல் ைல, ேம ம் ேதவனால் ெசய்
யப் பட ேவண்ய ரிையைய மஷன் ெசய் ய இயாலாதவனாக
இப் பான். மஷன் நைடைறப் பத்தத் ேதைவயான எேவா,
அ  மஷனால் ெவற்  கரமாகச் ெசய்  க் க ப் பட ேவண்
ம் , அ அவைடய வனின் யாகமாக இந்தா ம் , அல்
ல சாட் யாக நிற் க அவைனச் சாத் த ானிடம் ஒப் பைடத் த ா
ம் —இைவ அைனத்  ம் மஷனால் ெவற் கரமாகச் ெசய் 
க் க ப் பட ேவண் ம் . ேதவன் ெசய் ய ேவண் யதாக உள் ள
ரிைய எல் லாவற் ைறம் ேதவன் தாேம ெசய்  க்ன் றார்,
மஷன் ெசய் ய ேவண்ய எேவா அ மஷக்க் காட்
டப் பன் ற, மற்  ம் எஞ் ள் ள ரிைய மஷன் ெசய் வ
தற்  விடப் பற. ேதவன் தல் ரிைய ெசய் றல் ைல.
அவர் தம் ைடய ஊயத்ற் ள் இக்ம் ரிையைய மாத்
ரம் ெசய் ன் றார், மற் ம் மஷக் வைய மாத்ரம் காட்
ன்றார், மற்ம் வையத் றக்ம் ரிையைய மாத்ரம் ெசய்
ன்றார், வைய ஆயத்தப் பத்ம் ரிையையச் ெசய்வல் ைல;
இ அைனவரா ம் ரிந் ெகாள் ளப் பட ேவண்ம் . சத்யத்ைத
நைடைறக்க் ெகாண்வவ என் ப ேதவைடய வார்த்
ைதகைள நைடைறக்க் ெகாண்வவதாம் , மற்ம் இைவ
அைனத் ம் மஷனின் கடைமயாம் , இ மஷனால் ெசய்
யப் பட ேவண் ம் , மற்  ம் இல் ேதவன் ெசய் வ தற்  ஒன் ம்
இப் பல் ைல. மஷைனப் ேபாலேவ, ேதவம் சத்யத்ல்
ன் பத் ைத அ பவித்  மற்  ம் த்  கரிப் பைடய ேவண் ம்
என்  மனிதன் ேகாரினால் , பின் மஷன் ழ் ப்பயாதவனாக
இக் றான். ேதவைடய ரிைய அவைடய ஊயத்ைதச்
ெசய் வேதயாம் , மற்ம் ேதவனின் வகாட் தல் கள் எல் லாவற்
ற் ம் , எந்த எர்ப்ம் இன் க் ழ் ப் பவேத மஷனின் கட
ைமயாக இக் ற. ேதவன் எவற்  ல் எவ் விதம் ரிைய ெசய்
ன்றார் அல் ல விக்ன்றார் என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் ,
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மஷன் அைடவதற்  கடைமப் பட் க்  றவற் ைற அவன்
அைடந் ேத ¥ர ேவண் ம் . ேதவன் மாத்  ரேம மஷனிடம்
ேகாரிக்ைககைள ைவக்க ம் , அதாவ இ ேதவன் மாத்
ரேம மஷனிடம் ேகாரிக்ைககைள ைவக்க த வாய் நத
் வராய்
இக் ன்றார். மஷன் தன்ைன ைமயாகக் ழ் ப் பத்ச்
மற் ம் நைடைறப் பத் தைலத் தவிர ேவ எந்த விப் பத்
ைதம் ெகாண்க்க க் டா மற்  ம் ேவ எம் ெசய் ய க்
டா; இ மனிதன் ெகாண்க்க ேவண்ய உணர்வாக இக்
ற. ேதவனால் ெசய் ய ப் பட ேவண்ய ரிைய ந் தடன் ,
மஷன் அைதப் பப் பயாக அ பவிக் க ேவண்ம் என் 
ேகட்  க்ெகாள் ளப் பறான் . வில் , ேதவைடய நிர்வ த்
தல் எல் லாம் நிைறவைடந்  இக்ம் ேபா, மஷன் ெசய் ம்
பக் ேதவன் ேகட் க்ெகாண்டவற்ைற அவன் இன் னம் ெசய்
க் க வில் ைல என் றால் , மஷன் தண் க் க ப் பட ேவண் ம் .
ேதவைடய ேகாரிக்ைககைள மஷன் நிைறேவற் ற ாக் 
றான் என் றால் , இ மஷனின் ழ் ப் பயாைமயினால் ஆன
தாக இக்ற; இ ேதவன் தம ரிையயில் எல் லா வைகயி
ம் ைமயானவராக இந்க்கவில் ைல என்  அர்த்தப் ப
றல் ைல. ேதவைடய வார்தை
் தகைள நைடைறப் பத்த
யாதவர்க ள் அைனவம் , ேதவ ைடய ேகாரிக் ைககைள
நிைறேவற் ற யாதவர்க ள் , மற்  ம் தங் கள விவாசத்ைதக்
ெகாக் க யாதவர்க ள் மற்  ம் தங் கள கடைமைய நிைற
ேவற் ற யாதவர்கள் ஆய அைனவம் தண்க்கப் பவார்
கள் . இன், நீ ங் கள் அைடய ேவண்யைவ தலான ேகாரிக்
ைககள் அல் ல, ஆனால் மஷனின் கடைமயாகம் மற்  ம்
அைனத்  மக்களா ம் ெசய் ய ேவண்யைவயாகம் இக்ன்
றன. நீ ங் கள் உங் கள் கடைமையச் ெசய் ய ேவா அல் ல அைத
நன் றாகச் ெசய் யேவா இயலாதவர்களாய் இக்³ர்கள் என் றால் ,
பின்  நீ ங் கள் உங் கள் ¡ ெதால் ைலையக் ெகாண் வரவில்
ைலயா? நீ ங் கள் மரணத்ேதா ஊடாவல் ைலயா? எர்காலத்
ைதம் வாய் ப்கைளம் ெபேவாம் என் நீ ங் கள் இன் னம்
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எப் ப எர்பார்க்க ம் ? ேதவைடய ரிைய மனிதலத்
ன் நித்தமாகச் ெசய் யப் பன் ற, மற்ம் மஷனின் ஒத் 
ைழப்  ேதவனின் நிர்வத்தன் நித்தமாக வழங் கப் பற.
ேதவன் தாம் ெசய் ய ேவண் ய எல் லாவற் ைறம் ெசய் த பின் ,
மஷன் தன நைடைறயில் விப் பத் டன் இக்க ேவண்
ம் , மற் ம் ேதவடன் ஒத் ைழக்க ேவண்ம் . ேதவைடய
ரிையயில் , மஷன் எந்த யற்ையம் இைட»றாக விட் 
ைவக் க க் டா, அவன் தன விவாசத்ைத அளிக் க ேவண்
ம் , மற்  ம் எண்ணற் ற கத்  க் க ளில் ஈபடாமல் , அல் ல
ெசயலற் அமராமல் மற்ம் மரணத்ற்க் காத்ராமல் இக்க
ேவண் ம் . ேதவன் தம் ைமேய மஷக் க ாகத் யாகம் பண்
ணக் ம் , எனேவ மஷன் தன் விவாசத் ைத ேதவ க் 
ஏன் வழங் கக் டா? மஷைன ேநாக் ேதவன் ஒேர இத
யம் ந்ைதம் ெகாண்க்ன்றார், எனேவ மஷன் ஏன் ஒ
ய ஒத் ைழப் ைப வழங் கக் டா? ேதவன் மனிதலத்ற்
காகக் ரிைய ெசய் ன்றார், எனேவ ேதவனின் நிர்வத்தனி
த் த ம் மனிதன் தன கடைமயில் லவற் ைற ஏன் ெசய் யக்
டா? ேதவைடய ரிைய இவ் வள ரம் வந்க்ன் ற,
இப் பிம் இன்னம் நீ ங் கள் பார்க்³ர்கள் , ஆனால் ெசயல் ப
வல் ைல, நீ ங் கள் ேகட் ³ர்கள் , ஆனால் நகவல் ைல. இப்
பப் பட் ட ஜனங் கள் அவின் இலக்களாக இப் பல் ைலயா?
ேதவன் ஏற் கனேவ தமக் ரிய எல் லாவற் ைறம் மனிதக்க ாக
அர்ப்பணித் ள் ளார், ஆகேவ, இன் , மனிதன் தன் கடைமைய
ஆர்வத்டன் ெசய் ய இயலாதவனாக இப் ப  ஏன் ? ேதவைனப்
ெபாத் த மட் ல் , அவைடய ரிையேய அவைடய தல்
ன்ரிைமயாக இக்ன் ற, அவைடய நிர்வ ாகக் ரிைய
கம் க்யமானதாக இக்ன் ற. மஷைனப் ெபாத்த
வைர, ேதவைடய வார்தை
் தகைள நைடைறக்க் ெகாண்
வவ ம் , ேதவ ைடய ேகாரிக்ைககைள நிைறேவற்  வ ம் ,
ர்த்  ெசய் வ ம் அவைடய தல் ன் ரிைமயாக இக்
ன்ற. இைத நீ ங் கள் அைனவம் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் .
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உங் கடன் ேபசப் பட் ட வார்தை
் தகள் உங் கள் சாராம் சத்  ன்
ைமயப் பைய எட் ள் ளன, மற்  ம் ேதவ ைடய ரிைய
யான ன்ெனப் ேபாம் ·ைழந்ராத பிரேதசத்ற்ள் பிரேவ
த்ள் ள. இந்த வயின் உண்ைம அல் ல தவறான தன் ைமைய
ஜனங் களில் பலர் இன் னம் ரிந்  ெகாள் றல் ைல; அவர்
கள் இன்ம் காத்க்றார்கள் மற்ம் காªறார்கள் , மற்ம்
தங் கள் கடைமையச் ெசய் வ  இல் ைல. அதற்  பலாக, அவர்
கள் ேதவைடய ஒவ் ெவா வார்தை
் தையம் மற் ம் ரிைய
ையம் ஆராய் றார்கள் , அவர் என்ன சாப் பின் றார், எைத
அணின்றார் என்பல் கவனம் ெச த் றார்கள் , மற்ம் அவர்
களின் கத்  க்கள் இன் ம் அகத் ன் பம் தபைவயான்
றன. அப் பப் பட் ட ஜனங் கள் ஒன் ல் லாதைதப் பற் அமளி
ெசய்  ெகாண் ப் பல் ைலயா? அப் பப் பட் ட ஜனங் கள்
ேதவைன நாபவர்க ளாக இக் க க் வ  எப் ப? ேம ம்
அவர்களால் எப் ப ேதவக் அபணிய ேநாக்கம் ெகாண்
க் க ம் ? அவர்கள் தங் கள் விவாசத்ைதம் கடைமைய
ம் தங் கள் மனன் பின் றத்ல் ைவத் , அதற் ப் பலாகத்
ேதவன் எங் க்  ன் றார் என் பன் ¡ கவனம் ெச த்  ன்
றார்கள் . அவர்கள் அட் µயக்காரராய் இக்றார்கள் ! மஷன்
தான் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ய அைனத்ைதம் ரிந் ெகாண்,
அவன் நைடைறப் பத்த ேவண்ய அைனத்ைதம் நைட
ைறக்க் ெகாண்வந்ந்தால் , பின் ேதவன் நிச்சயமாக ம
ஷன் ¡ அவைடய ஆர்வாதங் கைளப் ெபாந்தளியிப் பார்,
ஏெனன்றால் மஷனின் கடைமையம் , மஷனால் ெசய் யப்
பட ேவண்யவற்ைறம் தான் ேதவன் மஷனிடம் ேகட் றார்.
மஷன் ரிந் ெகாள் ள ேவண் யவற் ைறப் ரிந் ெகாள் ள
இயலாம ம் , நைடைறக் க் ெகாண்வர ேவண்யவற் ைற
நைடைறக்க் ெகாண்வர இயலாம ம் இந்தால் , மஷன்
தண்க்கப் பவான். ேதவடன் ஒத் ைழக்காதவர்கள் ேதவனி
டத்  ல் பைகைம உைடயவர்க ளாக இக்  றார்க ள் , ய ரி
ையைய ஏற்  க் ெகாள் ளாதவர்க ள் அதற்  எரானவர்க ளாக
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இக்றார்கள் , இப் பப் பட் ட ஜனங் கள் ெவளிப் பைடயாக எர்க்
ம் எைதம் ெசய் யாவிட் டா ம் ட, அதற்  எரானவர்க
ளாக இக்றார்கள் என்ப ெதளிவானதாக இக்ற. ேதவ
னால் ேகாம் சத்யத்ைத நைடைறக்க் ெகாண்வராத எல்
ேலாேம, பரித் த ஆவியானவரின் ரிையயில் றப் க் கவ
னம் ெச த்னா ம் , ேவண்ெமன் ேற எர்க்றவர்களாக மற்
ம் ேதவைடய வார்த்ைதகக்க் ழ் ப்பயாதவர்களாக இக்
றார்கள் . ேதவைடய வார்தை
் தகக்க் ழ் ப் பயாதவர்கள்
மற்ம் ேதவக் அபணியாதவர்கள் கலகக்காரர்களாக இக்
றார்கள் , அவர்கள் ேதவ க் எரானவர்களாக இக் றார்
கள் . தங் கள் கடைமையச் ெசய்யாதவர்கள் ேதவடன் ஒத்ைழக்
காதவர்களாக இக்றார்கள் , ேதவடன் ஒத் ைழக்காதவர்கள்
பரித்த ஆவியின் ரிையைய ஏற் க்ெகாள் ளாதவர்களாக இக்
றார்கள் .
ேதவைடய ரிைய ஒ ப் பிட் ட நிைலைய அைடம்
ேபா, மற்ம் அவைடய நிர்வத்தல் ஒ ப் பிட் ட நிைலைய
அைடம் ேபா, அவைடய இதயத்ற் ஏற்றவர்களாக இக்
றவர்கள் எல் ேலாம் அவைடய ேகாரிக்ைககைள நிைறேவற்
றக் யவர்களாக இக்றார்கள் . மஷனிடம் ைவக்ம் ேகாரிக்
ைககைளத் ேதவன் தம் ைடய ெசாந் த தராதரங் களின் பம் ,
மற்ம் மஷன் சாக்கக்ய றக்ேகற்றபம் ஏற்பத் 
ன்றார். அவைடய நிர்வத்தைலப் பற்ப் ேபம் ேபா, அவர்
மஷக்கான வையம் ட் க்காட் ன் றார், மற்ம் ம
ஷனின் பிைழப் க்கான பாைதைய வழங் ன் றார். ேதவைடய
நிர்வத்தல் மற்ம் மஷனின் நைடைற இரண்ம் ஒேர கட் ட
ரிையயாக இக் ன் றன, மற்  ம் அைவ ஒேரேநரத்ல் ேமற்
ெகாள் ளப் பன் றன. ேதவைடய நிர்வத்தல் பற் ய ேபச்
மஷைடய மனநிைலயின் மாற்றங் கடன் ெதாடர்ெகாண்
ள் ள, மற் ம் மஷனால் ெசய் யப் படேவண்யைவ பற்ய
மற்  ம் மஷைடய மனநிைல பற் ய அந் த ப் ேபச், ேதவ
ைடய ரிையடன் ெதாடர்ெகாண்ள் ள; இந்த இரண்ைட
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ம் பிரிப் பதற்கான ேநரம் எம் இப் பல் ைல. மஷனின்
நைடைறயான பப் பயாக மாக்ெகாண்ேட இக் ற.
ஏெனன் றால் , மஷனிடத்ல் ேதவன் ேகட்க்ெகாள் ம் ேகாரிக்
ைககம் மாக்ெகாண்ேட இக்ன்றன, மற்ம் ேதவனின் ரி
ையயான எப் ேபாம் மாக்ெகாண் ேட இக்  ற மற்  ம்
வளர்ந் ெகாண்ேட இக்ற. மஷனின் நைடைறயான
ேகாட் பாட் ல் அகப் பட் ந்தால் , அவன் ேதவைடய ரிைய
மற்  ம் வகாட் தல் ஆயைவ பக் க ப் பட் டவனாக இக் 
றான் என்பைத இ நி´பிக்ற; மஷனின் நைடைற ஒ
ேபாம் மாறா அல் ல ஆழமாகச் ெசல் லா என் றால் , ம
ஷனின் நைடைறயான மஷனின் விப் பத்ன் ப ெசயல்
பத் த ப் பற, மற்  ம் அ  சத்  யத்  ன் நைடைறயல் ல
என் பைத நி´பிக்ற; மனிதன் த் ச் ெசல் வதற் ப் பாைத
எைதம் ெகாண் ப் பல் ைல என் றால் , அவன் ஏற் க னேவ
சாத்த ானின் ைககளில் விந்  , சாத்த ானால் கட்  ப் பத்த ப் ப
றான், இ அவன் ெபால் லாத ஆவிகளால் கட்  ப் பத்த ப்
பட் க்றான் என்  அர்தத
் ப் பற. மஷனின் நைடைற
ஆழமாகச் ெசல் லவில் ைல என்றால் , ேதவைடய ரிைய ேமம்
படா, மற் ம் ேதவைடய ரிையயில் எந்த மாற் றம் இல்
ைலஎன் றால் , மஷனின் பிரேவத்தல் ஒ நித்தத்ற் வம் ;
இ  தவிர்க் க யாததாக இக்  ற. ேதவ ைடய எல் லாக்
ரிையயி¿டாகம் , மஷன் எப் ேபாேம ேயேகாவாவின்
நியாயப் பிரமாணத்ல் நிைலத்க்க ேவண்யிந்தால் , பின் 
ேதவைடய ரிைய ன்ேனற யா, கத்ைதம் ஒ
க்க் ெகாண்வத க்கான சாத்யக் கக் ைறவா
னதாகேவ இக்ம் . மனிதன் எப் ெபாம்  ைவையப் பற்
க்ெகாண்  மற்  ம் ெபாைமையம் மனத் த ாழ் ைமையம்
கைடப் பித்க் ெகாண்ந்தால் , ேதவனின் ரிைய ெதாடர்ந் 
ன்ேனவ சாத்யமற்றதாக இக்ம் . நியாயப் பிரமாணத்ல்
மாத்ரம் நிைலத்க்ம் ஜனங் கள் மத்யிேலா, அல் ல 
ைவைய மாத்  ரம் பற்  க்ெகாண் மற்  ம் ெபாைமையம்
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தாழ் ைமையம் கைடப் பிக்றவர்கள் மத்யிேலா, ஆறாயிரம்
ஆண்கால நிர்வத்தலான எளில் ஒ க்க் ெகாண்
வரப் பட இயலா. அதற்ப் பலாக, ேதவைடய நிர்வாகக்
ரிைய வ ம் கைடநாட் களில் உள் ளவர்க ள் , ேதவைன
அறவர்க ள் , சாத் த ானின் பியிந்  ¡ட் க ப் பட் டவர்க ள் ,
மற்  ம் சாத் த ானின் ஆக் க த்  ந்  தங் கைள ைமயாக
விலக்க்ெகாண்டவர்கள் மத்யில் க்கப் பட் இக்ற. இ
ேதவ ைடய ரிையயின் தவிர்க் க யாத வைறயாக
இக்ற. மத ேதவாலயங் களில் இப் பவர்களின் நைடைற
காலாவயான என்  றப் பட் க்ற ஏன்? ஏெனன் றால் ,
அவர்கள் கைடப் பிப் ப  இன் ைறய நாட்களின் ரிையயிந்
ேவ பட் டதாக இக்  ற. ைபயின் காலத்  ல் , அவர்க ள்
கைடப் பித்த  சரியானதாக இந்த , ஆனால் அந்தக் காலம்
கடந்  ெசன்ள் ள, மற் ம் அவர்கள் கைடப் பித்த  பப் ப
யாகக் காலாவயாள் ள. இ ய ரிையயினால் மற்ம்
ய ெவளிச்ச த்  னால் பின் க் த் தள் ளப் பட்  ள் ள. அதன்
ெதாடக் க கால அஸ்பாரத் ன் அப் பைடயில் , பரித்த ஆவி
யானவரின் ரிையயான பலபகள் ஆழமாக ன் ேனயி
க்  ன் ற. இப் பிம் , அந் த மக் கள் இன் ம் ேதவ ைடய
ரிையயின் ஆரம் பக் கட் டத்ல் க்த் தவிக்றார்கள் , மற் ம்
பைழய நைடைறகள் மற்ம் பைழய ெவளிச்சத்டன் இன் ம்
ஒட் க்ெகாண்க்றார்கள் . ¤ன் அல் ல ஐந்  ஆண்களி
ேலேய ேதவைடய ரிைய ெபரிம் மாறக்ம் , எனேவ 2,000
ஆண்களில் இன் ம் ெபரிய மாற் ற ங் கள் ஏற் ப ட் க் க ாதா?
மனிதக்ப் ய ெவளிச்சேமா நைடைறேயா இல் ைலெயன்
றால் , அவன் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையத் ெதாடர்ந் 
கைடபிக்கவில் ைல என் இ அர்தத
் ப் பத் ற. இ ம
ஷனின் ேதால் வியாக இக்ற; ேதவைடய ய ரிைய
இப் ப  மதக்கப் படயாத, ஏெனன் றால் , ன்  பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையையக் ெகாண்ந்தவர்கள் இன் , காலா
வயான நைடைறகளில் இன்னம் நிைலத் இக்றார்கள் .
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பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய எப் ேபாேம ன் ேனாக் நகர்
ன்ற, பரித்த ஆவியானவரின் பிரவாகத்ல் இக்றவர்கள்
எல் ேலாம் ட பப் பயாக ஆழமாக ன் ேனறம் மற்  ம்
மாற்றம் அைடயம் ேவண்ம் . அவர்கள் ஒேர கட் டத்ல் நின் 
விடக்டா. பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய அயாதவர்
கள் மட் ேம அவைடய ெதாடக்ககாலக் ரிையயிேலேய தங் 
யிப் பார்கள் , மற்ம் பரித்த ஆவியானவரின் ய ரிையைய
ஏற் க்ெகாள் ளமாட் டார்கள் . ழ் ப் பயாைமேயா இக்றவர்
கள் மட்  ேம பரித் த ஆவியானவரின் ரிையைய ஆதாயப் ப
த்த இயலாதவர்களாக இக்றார்கள் . மஷனின் நைடைற
யான பரித்த ஆவியானவரின் ய ரிையடன் இணக்கமாக
இல் லாந் த ால் , பின்  மஷனின் நைடைற நிச்ச யமாக
இன்ைறயநாட் களின் ரிையயில் இந்  ண்க்க ப் பற,
மற்  ம் அ  இன்ைறய நாட் க ளின் ரிையக் நிச்ச யமாகேவ
ரண்பாடானதாக இக்ற. காலத்ற்ப் ெபாந்தாத இப் ப
ப் பட் ட ஜனங் கள் ேதவைடய த்தத்ைத நிைறேவற் றத் ற
னற் ற வர்களாக இக் றார்கள் , அவர்கள் இயாகத் ேதவக்
ச் சாட் யாக நிற்ம் ஜனங் களாக வல் ைல. ேம ம் , 
நிர்வ ாகக் ரிையம் , இப் பப் பட் டெதா ஜனக்  ட் டத்  ன்
மத்யில் க்கப் பட இயலா. ஏெனனில் ஒகாலத்ல் ேயேகா
வாவின் நியாயப் ப ிரமாணத்ைதப் பற் யிந் தவர்கம் , மற்  ம்
ஒகாலத்ல்  ைவக்காகப் பாகைள அபவித்தவர்கம் ,
கைடநாட் களில் நடக்ம் ரிையயின் கட் டத்ைத ஏற்க்ெகாள் ள
யாவிட் டால் , அவர்கள் ெசய் தெதல் லாம் வீணானம் மற்ம்
பயனற்றமாவிம் . பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயிைடய
கத்ெதளிவான ெவளிப் பா இப் ேபா ஏற்க்ெகாள் வதாக இக்
ன்ற, அ கடந் தகாலத்ைதப் பற் க் ெகாண்ப் பல் ைல.
இன்ைறய ரிையையப் பின்ெதாடராதவர்கள் , மற்ம் இன் ைறய
நைடைறயிந்  பிரிந் த வர்க ள் , பரித் த ஆவியானவரின்
ரிையைய எர்ப்பவர்களாக மற் ம் அைத ஏற் க்ெகாள் ளாத
வர்களாக இக்றார்கள் . இப் பப் பட் ட ஜனங் கள் ேதவைடய
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தற்ேபாைதய ரிையைய எர்த்  நிற்றார்கள் . இவர்கள் கடந்த
காலத்ன் ெவளிச்சத்ைதப் பித் க் ெகாண்ந்தா ம் , பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையைய இவர்க ள் அவல் ைல என் ப 
மக் க ப் பட இயலா. மஷனின் நைடைறயில் ஏற் ப ட் ட
மாற்றங் கள் , நைடைறயில் கடந்தகாலத்ற்ம் இன் ைறய நாட்
கக் ம் இைடயில் உள் ள ேவபாகள் , ந்ைதய காலத்ல்
இந் த நைடைற எவ் வா ேமற் ெகாள் ளப் பட் ட , இன்  அ
எவ் வா ெசய் யப் பற என் பதற்கான இந்த எல் லாப் ேபச்ம்
இப் ப  ஏன்? மஷனின் நைடைறயில் இப் பப் பட் ட பிரி
விைனகள் எப் ேபாம் ேபசப் பன்றன, ஏெனன் றால் பரித்த
ஆவியானவரின் ரிைய ெதாடர்ந் ன்ேனாக் நகர்ந் ெகாண்
ள் ள, இவ் விதமாகேவ மஷனின் நைடைற நிைலயாக
மாறேவண்யக்ன் ற. மஷன் ஒ கட் டத் ேலேய க்
க்ெகாண்டால் , ேதவனின் ய ரிைய மற் ம் ய ெவளிச்
சத்ைதக் கைடப் பிக்க அவனால் இயலா என் பைத இ நி´
பிக்ற; ேதவனின் ஆைகத் ட் டம் மாயிக்கவில் ைல என்
பைத இ நி´பிக் கவில் ைல. பரித்த ஆவியானவரின் பிரவா
கத்ற் ெவளிேய இப் பவர்கள் எப் ேபாேம தாங் கள் சரியான
வர்களாய் இக்றதாக நிைனக்றார்கள் , ஆனால் உண்ைமயில் ,
அவர்கக்ள் ேதவைடய ரிைய நீ ண்ட காலத்ற் ன் ேப
நின்விட் ட , மற்  ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய அவர்
களிடந்  இல் லாேத ேபாயிக்ற. ேதவைடய ரிைய
நீ ண்ட காலத்ற் ன் ேப அவர் தம ய ரிையைய க்க
ேநாக் க ங் ெகாண் ள் ள ேவெறா ஜனக்  ட் டத்  ற்  மாற் ற ப்
பட் விட் ட. ஏெனன்றால் , மதத்ல் இப் பவர்கள் ேதவைடய
ய ரிையைய ஏற் க்ெகாள் ள இயலாதவர்களாய் இக்ன்
றனர், மற்  ம் அவர்க ள் கடந் த காலத்  ன் பைழய ரிையைய
மட் ேம பற்க்ெகாண் இக்றார்கள் , இவ் வா ேதவன் இந்த
ஜனங் கைளக் ைகவிட்விட் டார், மற்ம் இந்தப் ய ரிையைய
ஏற் க்ெகாள் ம் ஜனங் கள் ¡ அவைடய ய ரிையையச்
ெசய் ன்றார். இவர்கள் தான் அவைடய ய ரிையயில் ஒத்
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ைழக் ம் ஜனங் களாக இக்றார்கள் , மற்  ம் இந் த வயில்
மட் ேம அவைடய நிர்வ த் த ல் நிைறேவற் ற ப் பட ம் .
ேதவைடய ஆைக எப் ேபாம் ன்ேனாக் நகர்ந் ெகாண்
இக்ன்ற, மற்ம் மஷனின் நைடைற எப் ேபாம் ேமேல
ஏக்ெகாண் இக்ற. ேதவன் எப் ெபாம் ரிைய ெசய் 
ெகாண்க்ன் றார், மற்ம் மஷன் எப் ேபாேம ேதைவ உள் ள
நிைலயில் இக்றான் , இப் பயாக இவேம தங் கள் உச்சத்ைத
அைடன் றார்கள் , மற்  ம் ேதவ ம் மனிதம் ைமயான
ஒங் ைணப் ைப அைடன் றார்க ள் . இ  ேதவ ைடய ரி
ையைய நிைறேவற்  வதற் க ான ெவளிப் பாடாக இக்  ன் ற,
மற்ம் இ ேதவைடய  நிர்வத்தன் இவிைளவாக
இக்ன்ற.
ேதவ ைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டத்  ம் அதன்
ெதாடர்பாக மஷனிடம் ைவக்கப் பம் ேகாரிக்ைககம் உள்
ளன. பரித் த ஆவியானவரின் பிரவாகத் ற் ள் இப் பவர்கள்
அைனவம் பரித்த ஆவியானவரின் பிரசன் னம் மற்ம் ட் ைச
ஆயவற்ைறக் ெகாண்ள் ளனர், மற்ம் பரித்த ஆவியானவரின்
பிரவாகத்ற்ள் இல் லாதவர்கள் சாத்தானின் கட் ப் பாட் ன் ழ் ,
பரித்த ஆவியானவரின் எந்தக் ரிையம் இல் லாமல் இக்
றார்கள் . பரித்த ஆவியானவரின் பிரவாத்ற் ள் இப் பவர்கள்
ேதவைடய ய ரிையைய ஏற் க்ெகாள் றார்கள் , மற் ம்
இவர்கள் ேதவைடய ய ரிையயில் ஒத்  ைழக்றார்கள் .
இந் த ப் பிரவாகத்  ற் ள் இப் பவர்கள் ஒத்  ைழக் க இயலாத
வர்களாக, மற் ம் இந்த ேநரத்ல் ேதவனால் ேகாரப் பம் சத்
யத்ைதக் கைடப் பிக் க இயலாதவர்களாக இக் றார்கள் என்
றால் , பின் அவர்கள் ட் க்கப் பவார்கள் , மற்ம் ேமாசமான
நிைலயில் பரித்த ஆவியானவரால் ைகவிடப் பவார்கள் . பரித்த
ஆவியானவரின் ய ரிையைய ஏற்க்ெகாள் பவர்கள் , பரித்த
ஆவியானவரின் பிரவாகத்ற்ள் வாழ் வார்கள் , மற்ம் அவர்கள்
பரித்த ஆவியானவரின் பராமரிப் ைபம் பாகாப் ைபம் ெப
வார்கள் . சத்யத்ைதக் ைகக்ெகாள் ளத் தயாராக இப் பவர்கள் பரி
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த்த ஆவியானவரால் ஒளி»ட் டப் பறார்கள் , மற் ம் சத்யத்
ைதக் ைகக்ெகாள் ள விம் பாதவர்கள் பரித்த ஆவியினால் ட்
க்க பறார்கள் , மற் ம் அவர்கள் தண்க்கப் பவம் ட
நைடெபறலாம் . அவர்கள் எந்த வைகயான நபராக இந்தா ம் ,
அவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் பிரவாகத்ற் ள் இக்றார்
கள் என்றால் , ேதவைடய நாமத்ற்காக அவைடய ய ரி
ையைய ஏற்க்ெகாள் பவர்கள் அைனவைரம் ேதவன் ெபாப் 
எத்  க்ெகாள் வார். அவைடய நாமத்ைத மைமப் பத்  
றவர்க ள் , மற்  ம் அவைடய வார்தை
் தகைளக் கைடப் பிக் க
விப் பமாய் இப் பவர்கள் யாவம் அவைடய ஆர்வாதங் க
ைளப் ெபவார்கள் ; அவக்க் ழ் ப்பயாதவர்கள் மற்ம் அவ
ைடய வார்தை
் தகைளக் கைடப் பிக் க ாதவர்கள் அவைடய
தண்டைனையப் ெபவார்கள் . ய ரிையைய ஏற்க்ெகாள் ப
வர்கேள பரித்த ஆவியானவரின் பிரவாகத்ல் இக்றார்கள் ,
அவர்கள் ய ரிையைய ஏற்க்ெகாண்டதால் , அவர்கள் ேதவ
டன் சரியான ைறயில் ஒத் ைழக்க ேவண்ம் , தங் கள் கட
ைமையச் ெசய் யாத கலகக்காரர்களாகச் ெசயல் படக்டா. இ
மனிதனிடத்ல் ேதவன் ைவக்ம் ஒேர ேகாரிக்ைகயாக இக்ன்
ற. ய ரிையைய ஏற்  க்ெகாள் ளாத மக் கக் அவ் வா
இல் ைல: அவர்க ள் பரித் த ஆவியானவரின் பிரவாகத்  ற் 
ெவளிேய உள் ளனர், பரித் த ஆவியின் ட் ைச மற்  ம் கந் 
ெகாள் தல் ஆயைவ அவர்கக் ஏற்  ைடயதாக இக்ற
ல் ைல. நாள் வம் , இந் த மக் கள் மாம் சத்ல் வாழ் றார்
கள் , அவர்கள் தங் கள் மனற் ள் வாழ் றார்கள் , அவர்கள் ெசய்
வெதல் லாம் தங் கள் ய ¤ைளயின் பப் பாய்  மற்ம் ஆராய் ச ்
யால் உவாக்க ப் பட் ட ேகாட் ப ாட் ன் பயானதாக உள் ள.
இ பரித்த ஆவியானவரின் ய ரிையயினால் ேகட் கப் பட்
டதாக இப் பல் ைல, இ ேதவடனான ஒத் ைழப் பாகம்
இப் பல் ைல. ேதவைடய ய ரிையைய ஏற் க் ெகாள்
ளாதவர்கள் ேதவைடய பிரசன் னத்ைத இழந்தவர்களாக இக்
றார்கள் , ேம ம் , ேதவைடய ஆர்வாதங் கள் மற்ம் பாகாப் 
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ஆயைவ இல் லாதவர்கள் ஆறார்கள் . அவர்கைடய ெபம்
பாலான வார்தை
் தகம் ரிையகம் பரித்த ஆவியானவரின்
ரிையயிைடய கடந்தகால ேகாரிக்கைளப் பித் க் ெகாண்
க்ன்றன; அைவ சத்யம் என்பதாக இப் பல் ைல, அைவ
ேகாட் பாடாகேவ உள் ளன. இந் த ஜனங் கள் ஒன் றாகக் வ
மதத்ைதத் தவிர ேவெறம் இல் ைல என் பைத நி´பிக் க இத்
தைகய ேகாட் பாம் ஒங் ைறம் ேபாமானைவகளாக
இக்  ன் றன; இைவ ேதர்நெ
் தக் க ப் பட் டைவயாக இப் ப
ல் ைல, அல் ல ேதவைடய ரிையயின் இலக்களாக இப்
பல் ைல. இவர்கள் அைனவரின் மத்  யிலான ைகயான
மதத்ன் மாெபம் ைக என் மட் ேம அைழக்கப் பட 
ம் , மற்ம் அ சைப என் அைழக்கப் பட யா. இ மாற்ற
யாத உண்ைமயாக உள் ள. இவர்களிடம் பரித்த ஆவியா
னவரின் ய ரிைய இல் ைல; இவர்க ள் ெசய் வ  மதத்  ன்
ெதாடர்ைப நிைன£ட் வதாகக் காணப் பற, இவர்கள் வாழ்
வ எேவா, அ மதத்னால் நிரம் பியதாகத் ெதரிற; இவர்
கள் பரித்த ஆவியானவரின் பிரசன் னம் மற்  ம் ரிையையக்
ெகாண்க்கவில் ைல, பரித்த ஆவியின் ட் ைச அல் ல ஒளி
»ட் டப் பதைலப் ெப வதற்  இவர்கள் தள் ளவர்களாக
இப் பல் ைல. இந்த மக்கள் அைனவம் உயிரற்ற சடலங் களாக
உள் ளனர், மற்  ம் ஆவிக் ரிய தன் ைமயற் ற க் களாக இக்
றார்கள் . மஷனின் கலகம் மற் ம் எர்ப்ைபப் பற் இவர்க
க் எந்த அம் இல் ைல, மஷனின் எல் லாப் ெபால் லாங் 
ெசய்தல் பற் அவர்கக் எந்த அம் இல் ைல, ேதவைடய
ரிைய பற்ய யாவற் ைறம் மற் ம் ேதவைடய தற்ேபாதய
த்தத்ைதம் இவர்கள் அந்க்கவில் ைல. இவர்கள் அைனவ
ம் அயாைமள் ள, ழ் மட் ட ஜனங் களாய் இக்றார்கள் , மற்
ம் இவர்கள் விவாகள் என்  அைழக்கப் பவதற் த் த
யற் ற ·ைர ேபான் பயனற் ற வர்களாய் இக்றார்கள் ! இவர்
கள் ெசய் ம் எம் ேதவைடய நிர்வத்தன் எவ் விதமான
தாக் க த்ைதம் ெகாண்க் கவில் ைல, இ ேதவைடய ட்
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டங் கைளப் பாக்கக்ம் . இவர்களின் ெசாற்கம் ெசயல் கம்
கம் அவப் பானைவயாக, கம் பரிதாபகரமானைவ
யாக, மற்  ம் ப் பிடத் தயற் ற ைவயாக உள் ளன. பரித் த
ஆவியானவரின் பிரவாகத்ற் ள் இல் லாதவர்களால் ெசய் யப் ப
ம் எந் த ஒ விஷயத்  ற்  ம் பரித் த ஆவியானவரின் ய
ரிையக்  ம் எந் த த் ெதாடர் ம் இல் ைல. இதன் காரணமாக,
இவர்க ள் என்ன ெசய் த ா ம் , இவர்க ள் பரித் த ஆவியின் ட்
ைசயின்  இக்  றார்க ள் , ேம ம் , பரித் த ஆவியானவரின்
ஒளி»ட் தல் இல் லாமல் இக்றார்கள் . இவர்கள் அைனவம்
சத் யத் ன் ¡ அன்  இல் லாதவர்கள் , பரித்த ஆவியினால்
ெவக்கப் பட்  றக்கணிக்கப் பட் டவர்கள் . இவர்கள் மாம் சத்ன்
ப நடந் ெகாண், ேதவைடய அைடயாளப் பலைகயின் ழ்
தங் கைளப் பிரியப் பத்  பைவ எைவகேளா அைவகைளேய
ெசய் றதால் இவர்கள் ெபால் லாங்  ெசய் பவர்கள் என்  அைழக்
கப் பறார்கள் . ேதவன் ரிைய ெசய் ைகயில் , இவர்கள் ேவண்
ெமன்ேற அவரிடம் பைகைம உணர்டன் இக்றார்கள் , மற்
ம் அவக் ேநர் எர்த்  ைசயில் ஓறார்கள் . ேதவடன்
ஒத் ைழக்க மஷனின் ேதால் வியான தன்னிேலேய கம்
கலகத்தனமாக இக்ற, எனேவ ேவண்ெமன் ேற ேதவக்
எராக ஓற மக்கள் ப் பாக அவர்கக்கான நியாயமான
தண்டைனையப் ெபறாப் பார்களா? இந்த ஜனங் களின் ெபால்
லாங் கான ெசய் ைக பற்  ப் பிைகயில் , லர் இவர்கைளச்
சபிக் க ஆர்வ மாக உள் ளனர், அேதசமயம் ேதவன் இவர்கைளப்
றக் க ணிக்  ன் றார். மனிதைனப் ெபாத் த வைர, இவர்க ளின்
ெசயல் கள் ேதவைடய நாமத்ைதப் பற்யைவயாகத் ேதான்
ன்றன, ஆனால் உண்ைமயில் , ேதவைனப் ெபாத்தவைர, இவர்
கள் அவைடய நாமத் டேனா அல் ல அவக்கான சாட் யத்
டேனா எந்தவிதமான ெதாடர்ம் ெகாண்ப் பல் ைல. இந்த
ஜனங் கள் என்ன ெசய் தா ம் , அ ேதவடன் ெதாடர்பற்றதாக
உள் ள: இ அவைடய நாமத்ற்ம் அவைடய தற்ேபாைதய
ரிையக்ம் ெதாடர்பற்றதாக உள் ள. இந்த ஜனங் கள் தங் கைளத்
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தாங் கேள இபத்  க் ெகாள் றார்கள் , மற்  ம் சாத் த ாைன
ெவளிப் பத்றார்கள் ; இவர்கள் ேகாபாக்ைனயின் நாக்காக
ைவக்கப் பட் க்ம் ெபால் லாதவர்களாய் இக்றார்கள் . இன் ,
இவர்களின் ெசயல் கைளப் ெபாட் பத்தாமல் , அத் டன் இவர்
கள் ேதவைடய நிர்வ த்தைலத் தக்க ாந்  மற்  ம் ேதவ
ைடய ய ரிையடன் எந் த த் ெதாடர் ம் ெகாண்க் க
வில் ைல என் றால் , இத் த ைகய ஜனங் கள் அதடன் ெதாடர்
ைடய பவாங் த க்  ஆளாக மாட் டார்க ள் , ஏெனன் றால்
ேகாபாக்ைனயின் நாள் இன்ம் வரேவண்யதாக இக்ற.
ேதவன் ஏற்கனேவ இவர்கைளச் சரிகட் யிக்க ேவண்ம் என்
ஜனங் கள் அகமாகேவ நம் றார்கள் , மற்ம் அந்தப் ெபால் லாங் 
ெசய் பவர்கள் ந்தவைர விைரவில் தங் கள் ெசய் ைககக்த்
தக்க தண்டைனக் உட் பத்த ப் பட ேவண்ம் என்  அவர்கள்
நிைனக்றார்கள் . ஆனால் ேதவைடய நிர்வாகக் ரிைய இன்
ம் க் வரவில் ைல, மற்  ம் ேகாபாக்  ைனயின் நாள்
இனிேமல் வந் தைடய ேவண்க்ற என் பதால் , அநீ ள் ள
வர்கள் இன்ம் தங் கள் அநீ யான ரிையகைளத் ெதாடர்ந் 
ெசய் றார்கள் . லர், “மதத்ல் இப் பவர்கள் பரித்த ஆவியா
னவரின் பிரசன் னம் அல் ல ரிைய இல் லாமல் இக்றார்கள் ,
அவர்கள் ேதவைடய நாமத்ன் ¡ அவமானத்ைதக் ெகாண்
வறார்கள் ; எனேவ, அவர்களின் அடக்கப் படாத நடத்ைதைய
இன்ம் ெபாத் க்ெகாள் வதற்  மாறாக ேதவன் அவர்கைள
ஏன் அக்கவில் ைல?” என்  றார்கள் . சாத்தானின் ெவளிப்
பா மற் ம் மாம் சத்ைத ெவளிப் பத் ம் இந்த ஜனங் கள் , அ
யாைமள் ளவர்களாக, ழ் தத
் ரமான ஜனங் களாக இக்றார்கள் ;
இவர்கள் அபத் த மான ஜனங் களாக இக் றார்கள் . மனிதர்கள்
மத்யில் ேதவன் தம் ைடய ரிையைய எவ் வா ெசய் ன் றார்
என்பைதப் ரிந் ெகாள் வதற் ன் னர் அவர்கள் ேதவைடய
ேகாபத்ன் வைகையக் காணமாட் ட ார்கள் , மற்  ம் அவர்கள்
ைமயாக ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டடன் , அந் தப் ெபால் லாத
வர்கள் அைனவம் தங் கள் ெசய் ைகக் ஏற் ற தண்டைனையப்
1137

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ெபவார்கள் , ேகாபாக்ைனயின் நாளில் இவர்களில் ஒவர் ட
தப் பிக்க யா. இப் ேபா மனிதனின் தண்டைனக்கான ேநரம்
அல் ல, ஆனால் ேதவனின் ஆைகைய ர்ைலக்ம் நபர்கள்
இல் லாத பட் சத்ல் , இ ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையையச் ெசய்
வதற் க ான ேநரமாக இக் ன் ற, அந் த விஷயத்ல் அவர்கள்
ெசய் ம் ெசயல் களின் ¥விரத்  ன் அப் பைடயில் அவர்க ள்
தண்டைனக் உட் பத்தப் பவார்கள் . மனிதலத்ைதத் ேதவன்
நிர்வ க் ன்றேபா, பரித்த ஆவியனவரின் பிரவாகத்ற் ள்
இப் பவர்கள் அைனவம் ேதவடன் ஓர் உறைவக் ெகாண்
ள் ளனர். பரித்த ஆவியானவரால் ெவக்கப் பட்  றக்கணிக்
கப் பபவர்கள் , சாத்தானின் ஆக்கத்ன் ழ் வாழ் றார்கள் , மற்
ம் அவர்கள் கைடப் பிப் ப  ேதவடன் எந்தத் ெதாடர்ைபம்
ெகாண்க்கவில் ைல. ேதவைடய ய ரிையைய ஏற் க்
ெகாண் ேதவடன் ஒத் ைழப் பவர்கள் மட் ேம ேதவடன்
உறள் ளவர்க ளாக இக்  றார்க ள் , ஏெனன் றால் ேதவனின்
ரிைய அைத ஏற்  க்ெகாள் பவர்க ைள மட்  ேம ேநாக் க மாகக்
ெகாண்ள் ள, ேம ம் அதைன ஏற்  க்ெகாள் றார்களா இல்
ைலயா என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் எல் லா மக்கைளம் அ
இலக்காகக் ெகாண்க்கவில் ைல. ேதவனால் ெசய் யப் பம் ரி
ையயான எப் ேபாேம ஒ க்ேகாைளக் ெகாண்க்ம் ,
அ விதாவாக ெசய் யப் பவல் ைல. சாத்தாடன் இைசவி
ணக்கம் ெகாண்ள் ளவர்கள் ேதவக்ச் சாட் யம் ெகாக்கத்
தயற்றவர்களாய் இக்றார்கள் , அவர்கள் ேதவடன் ஒத் 
ைழக்கப் ெபாத்தமாயிப் பல் ைல.
பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயின் ஒவ் ெவா கட் டத்
ற்ம் மஷனின் சாட் யம் ேதைவப் பற. ரிையயின்
ஒவ் ெவா கட் டம் ேதவக்ம் சாத்தாக்ம் மத்யிலான
ஒ த்தமாக இக்ன்ற, சாத்தான் இந்த த்தத்ன் இலக்காக
இக்றான் , அேதேவைளயில் மஷன் இந்தக் ரிையயினால்
பரிரணப் பத் த ப் பம் ஒவனாக இக்  றான் . ேதவனின்
ரிைய பலன் ெகாக்மா அல் ல ெகாக்காதா என்ப ேதவ
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க் மஷன் அளிக்ம் சாட் யத்ைதச் சார்ந் ள் ள. ேதவன்
தம் ைமப் பின் பற் பவர்களிடம் இந்தச் சாட் ைய ேதவன் ேகட்
றார்; இ சாத்த ாக் ன் பாகச் ெசய் ய ப் பட் ட சாட் யமா
ம் , மற்  ம் இ  அவைடய ரிையயின் விைளகக்  ம்
சான் றாம் . ேதவைடய  ஆைகம் ¤ன்  நிைலகளா
கப் பிரிக்கப் பட் ள் ள, ேம ம் ஒவ் ெவா நிைலயி ம் , ெபாத்
தமான ேகாரிக்ைககள் மனிதக் ைவக்கப் பன் றன. ேம ம் ,
கங் கள் கடந்  ெசன் வளைகயில் , மனிதலம் யாவக்
மான ேதவ ைடய ேகாரிக்ைககள் எப் ேபாம் கம் உயர்ந்
தைவ ஆன் றன. இவ் விதமாக, மஷன் “மாம் சத்ல் ேதான் 
ற வார்தை
் த” என் ற உண்ைமையப் பற்க்ெகாள் ற வைரயில் ,
ேதவைடய நிர்வாகக் ரிைய, பப் பயாகத் தன உச்சத்ைத
அைடன் ற, இந்த வயில் மஷன் சாட்யம் ெகாக்க ேவண்
ம் என்ற ேகாரிக்ைககைளப் ேபான்ேற, அவனிடம் ைவக்கப் பம்
ேகாரிக்ைககள் இன் ம் அகமான் றன. மஷன் ேதவடன்
உண்ைமயிேலேய எவ் வள அகமாக ஒத் ைழக்கக் ேமா,
அவ் வள அகமாக ேதவன் மைம அைடறார். மனிதனின்
ஒத்  ைழப்  என் ப  அவன் ெகாக் க ேவண் ய சாட் யாக
உள் ள, மற்ம் அவன் ெகாக்ற சாட் யம் மனிதனின் நைட
ைறயாக உள் ள. ஆைகயால் , ேதவைடய ரிைய சரியான
விைளைவ ஏற்பத்மா இல் ைலயா, மற்ம் உண்ைமயான சாட்
யம் இக் க மா இல் ைலயா என் ப  பிரிக் க இயலாத
வைகயில் மஷனின் ஒத் ைழப்  மற் ம் மஷனின் சாட் 
யங் கடன் இைணக்கப் பட் ள் ள. ரிைய க்கப் பன் ற
ேபா, அதாவ, ேதவைடய நிர்வத்தல் அைனத் ம் அதன்
ைவ எட் ன்றேபா, மஷன் உயர்ந்த சாட் யம் அளிக்
ம் ப ேகட்க்ெகாள் ளப் பவான், ேம ம் ேதவைடய ரிைய
வைடம் ேபா, மஷனின் நைடைறம் பிரேவசம்
அவற்  ன் உச்ச த்ைத அைடம் . கடந் த காலங் களில் , மஷன்
நியாயப் பிரமாணத்  ற்  ம் கட் டைளகக் ம் இணங் ம் ப
ேகட் க்ெகாள் ளப் பட் டான், மற்  ம் அவன் ெபாைமடம்
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தாழ் ைமடம் இக் ம் பம் ேகட்  க்ெகாள் ளப் பட் டான் .
இன், மஷன் ேதவைடய எல் லா ஏற் ப ாகக் ம் ழ் ப்
பயேவண் ம் மற்  ம் அவன் ேதவ ைடய க உயர்வ ான
அன்ைபக் ெகாண்க்க ேவண்ம் , மற்ம் அவன் உபத்ரவங் க
க் மத்யில் இன் னம் ேதவைன அன் ர ேவண்ம் என் 
ேகட் க்ெகாள் ளப் பறான் . இந் த¤ன்  கட் டங் கம் ேதவன்
தம் ைடய  நிர்வ த் த ம் பப் பயாக மஷனிடம்
ைவக்ம் ேகாரிக்ைககளாக இக்ன் றன. ேதவைடய ரிைய
யின் ஒவ் ெவா கட் டம் ந் ைதயைத விட ஆழமாகச் ெசல்
ன் ற, மற்  ம் ஒவ் ெவா கட் டத்  ம் மஷனின் ேதைவ
கள் ந்ைதயைத விட கம் ஆழ் நத
் ைவகளாக உள் ளன, ேம ம்
இந்த வயில் , ேதவைடய  ஆைகம் பப் பயாக வ
வம் ெபற. மஷனின் ேதைவகள் எப் ேபாேம அகமாக
இப் பதால் , மஷனின் மனநிைல ேதவனால் ேகாரப் பம்
தரங் கக் எப் ேபாைதக் காட்  ம் கெநக்க மாக வந்  ள்
ள என் ப  கத்  ல் யமானதாக இக் ற, மற்  ம் அதன்
பிறதான் மனிதலம் சாத் த ானின் ஆக் க த் ந் 
பப் பயாக விலகத் ெதாடங் ற, ேதவைடய ரிைய ஒ
ைமயான க் வறேபா, மனிதலம் சாத்
தானின் ஆக்கத்ந்  ¡ட் கப் பட் க்ம் . அந்த ேநரம் வ
றேபா, ேதவைடய ரிைய அதன் ைவ எட் யிக்ம் ,
ேம ம் மஷனின் மனநிைலயின் மாற்றங் கைள அைடவதற்த்
ேதவடனான மஷைடய ஒத்  ைழப்  இனி இக் க ா,
மற்ம் மனிதலம் வம் ேதவைடய ெவளிச்சத்ல் வாழ்
வார்கள் , மற் ம் அப் ேபால் இந் , ேதவக் எரான கல
கேமா எர்ப்ேபா இக்கா. மஷனிடம் ேதவன் எந்தக்ேகா
ரிக்ைககைளம் ைவக்க மாட் டார், மற் ம் மஷக்ம் ேதவ
க்ம் இைடயில் இன்ம் அகமாக இணக்கமான ஒத்ைழப் 
இக் ம் , இ மஷம் ேதவ ம் ஒன் றாக இக் ம் ஒ
வாழ் வாம் , ேதவ ைடய நிர்வ த் த ல் ந் த பின்  மற்  ம்
மஷன் சாத்தானின் பியிந் ேதவனால் ைமயாக ¡ட்
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கப் பட் ட பிற வம் வாழ் வாம் . ேதவைடய அச்வகைள
ெநக்கமாக பின் பற்ற யாதவர்கள் இத்தைகய வாழ் கை
் கைய
அைடய யாதவர்களாக இக் றார்கள் . அவர்கள் தங் கைள
இளில் தாழ் த
் க் ெகாண்ப் பார்கள் , அங் ேக அவர்கள் அ
ெகாண்ம் பற்கைளக் கத் க்ெகாண்ம் இப் பார்கள் ; அவர்
கள் ேதவைன நம் றவர்கள் , ஆனால் அவைரப் பின் பற்றாதவர்
கள் , அவர்க ள் ேதவைன நம் றவர்க ள் , ஆனால் அவைடய
எல் லாரிையக்ம் ழ் ப் பயாதவர்கள் . மனிதன் ேதவைன நம்
றான் என்பதால் , அவன் பப் பயாக, ேதவைடய அச்
வகைள ெநக்கமாகப் பின்பற்றேவண்ம் ; அவன் “ஆட் க்ட்
யானவர் எங் ேக ேபானா ம் அவைரப் பின் பற் ற” ேவண்ம் .
இவர்கள் மட் ேம உண்ைமயான வைய நாற ஜனங் களாக
இக்றார்கள் , இவர்கள் மட் ேம பரித்த ஆவியானவரின் ரி
ையைய அந் தவர்களாய் இக் றார்கள் . எத்  க் கள் மற்  ம்
ேகாட் பாகள் ஆயவற் ைற அைமத்தன இயல் டன் பின் பற்
றவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயினால் நீ க்ப் ேபா
டப் பட் ப் பவர்களாய் இக்றார்கள் . ஒவ் ெவா காலகட் டத்
 ம் , ேதவன் ய ரிையையத் ெதாடங் வார், ஒவ் ெவா
காலகட் டத்  ம் , மஷர்க ளிைடேய ஒ ய ெதாடக் க ம்
இக் ம் . அந் த ந் த கங் கக் மட்  ேம ெபாந் த க் ய சத்
யங் களான “ேயேகாவாேவ ேதவனாக இக் ன் றார்” மற்  ம்
“இேயேவ ஸ் வாக இக்  ன் றார்” என் ற சத்  யங் களில்
மாத்ரம் மஷன் நிைலத்ந்தால் , மஷன் ஒேபாம் பரி
த் த ஆவியானவரின் ரிையையத் ெதாடரமாட் டான் , மற்  ம்
அவன் பரித் த ஆவியானவரின் ரிையைய ஆதாயப் பத்  க்
ெகாள் ள இயலாதவனாகேவ இப் பான். ேதவன் எவ் விதமாகக்
ரிைய ெசய் ன் றார் என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , மஷன்
சற்  ம் சந் ேதகம் இன் ப் பின் ெதாடர் றான், மற்  ம் அவன்
ெநக்கமாகப் பின் ெதாடர்றான் . இந்த வயில் , பரித்த ஆவி
யானவரால் மஷைன எவ் வா நீ க்ப் ேபாட ம் ? ேதவன்
என்ன ெசய்  ன் றார் என் பைதப் ெபாட் பத் த ாமல் , அ  பரி
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த்த ஆவியானவரின் ரிைய என்  மஷன் உயாக நம் 
றவைர, மற்  ம் அவன் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயில்
எந்தவிதமான ஐயப் பாகன் ஒத்ைழக்ம் வைர, ேதவ
ைடய நிபந்தைனகைள நிைறேவற்ற யற் ெசய்றவைர, அவன்
தண்க்கப் படக் வ எப் ப? ேதவைடய ரிைய ஒேபா
ம் ஒந்  ேபாவல் ைல, அவைடய அச்வகள் ஒேபா
ம் நின் ேபாயிக்கவில் ைல, அவைடய நிர்வாகக் ரிையைய
ப் பதற்  ன் , அவர் எப் ேபாம் ப் பாக இந்க்
ன்றார், மற்ம் அவர் ஒேபாம் நித்தவில் ைல. ஆனால் மனி
தன் ேவபட் டவனாக இக்றான் : பரித்த ஆவியானவரின் ரி
ையயிைடய  அளைவ ஆதாயப் பத்  ள் ள நிைலயில் ,
அவன் அ ஒேபாம் மாறா என் ப ேபான் அைத அவன்
நடத் றான்; ெகாஞ் சம் அைவ ெபற் க்ெகாண்ட நிைலயில்
அவன், ேதவைடய ய ரிையயின் அச்வகைளப் பின்
பற் ற ன் வவல் ைல; ேதவனின் ஒ ய ரிையையக்
கண்டா ம் , அவன் உடனயாகத் ேதவைனக் ப் பிட் ட ஒ
மரச்ற் ப மாகப் பரிந்  ைரக் றான் , மற்  ம் தனக் ன் பாகக்
காªம் இந் த வவத்  ேலேய ேதவன் எப் ேபாம் இப் பார்
என் நம் றான் , இ கடந்த காலங் களில் இைதப் ேபான் றதாக
இந்த , மற்ம் எர்காலத் ம் எப் ேபாம் இவ் வாேற இக்
ம் ; மஷன் ேமேலாட் டமான அைவப் ெபற்  ந் த ா ம் ,
அவன் தன்ைனேய மறக்ம் அளக் ந்த கர்வம் ெகாண்,
ஒ மனநிைலையம் மற்  ம் இப் ைபம் ெகாண்ராத ஒ
ேதவைனப் ெபாப் பற் ற வைகயில் பைறசாற் ற த் ெதாடங் 
றான் ; மற்  ம் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையயிைடய ஒ
கட் டத்ைதப் பற் நிச்சயப் பத்க் ெகாண்ட நிைலயில் , ேதவ
ைடய ய ரிையையப் பைறசாற்பவர் எவ் வைகப் பட் ட நப
ராக இந்தா ம் , மஷன் அைத ஏற்க்ெகாள் வல் ைல. இவர்
கள் பரித்த ஆவியானவரின் ய ரிையைய ஏற் க்ெகாள் ள
யாத ஜனங் களாக உள் ளனர்; இவர்கள் கம் பழைமவாக
ளாக உள் ளனர், மற்ம் ய விஷயங் கைள ஏற்க இயலாதவர்க
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ளாய் இக்றார்கள் . இப் பப் பட் ட ஜனங் கள் ேதவைன நம் 
றார்கள் , ஆனால் ேதவைன நிராகரிக்கம் ெசய் றார்கள் . இஸ்ர
ேவலர் “ேயேகாவாைவ மட் ேம நம் பி, இேயைவ நம் பாமல் ”
தவறானவர்க ளாய் இந் த ார்க ள் என்  மஷன் நம் றான் ,
ஆனா ம் ெபம் பான் ைமயானமக்கள் “ேயேகாவாைவ மட் ேம
நம் றார்கள் , இேயைவ நிராகரிக் றார்கள் ” மற்ம் “ேமயா
ம் பி வவதற் ஏங் றார்கள் , ஆனால் இேய என்  அைழக்
கப் பம் ேமயாைவ எர்க் க ம் ெசய் றார்க ள் ” என் ற ஒ
பாத் ரத்ல் ெவளிப் பைடயாகச் ெசயல் பறார்கள் . ஆகேவ,
பரித்த ஆவியின் ரிையயின் ஒ கட் டத்ைத ஏற் க்ெகாண்ட
பிறம் ஜனங் கள் சாத்தானின் களத்ல் வாழ் றார்கள் என் பல்
ஆச்சரியல் ைல, மற் ம் அவர்கள் இன்ம் ேதவனின் ஆர்வா
தங் கைளப் ெபறவில் ைல. இ மனிதனின் கலகத் த ன் ைமயின்
விைளவாக இக்ற அல் லவா? இன்ைறய ய ரிையையக்
கைடப் பிக்காத உலெகங்  ம் உள் ள ஸ்தவர்கள் அைனவ
ம் தாங் கள் அர்ஷ்டம் ெபேவாம் , தங் களின் ஒவ் ெவா விப்
பத்ைதம் ேதவன் நிைறேவற் வார் என்ற நம் பிக்ைகையப் பற்
க்ெகாண் இக்றார்கள் . ஆயிம் , ேதவன் அவர்கைள ¤ன்
றாம் வானம் வைரக்ம் எத் ச் ெசல் வார் என் ப ஏன் என்
அவர்களால் உயாகச் ெசால் லயா, அல் ல அவர்கைள
அைழத்  ச் ெசல் ல இேய ஒ ெவண்ைமயான ேமகத்ன் ¡
ஏ வவார் என் பல் அவர்கள் உயாக இல் ைல, அவர்கள்
கற்பைன ெசய்ம் நாளில் ெவண்ைமயான ேமகத்ன் ¡ இேய
உண்ைமயிேலேய வவாரா என் பைத அவர்கள் றயா.
அவர்க ள் அைனவம் ெபங் கவைலப் பறார்க ள் , மற்  ம்
ழப் பத்  ல் இக்  றார்க ள் ; ஒவ் ெவா சைபப் பிரிைவம்
ேசர்ந் த பலதரப் பட் ட  ஜனக்  ட் டத்  ள் ள அவர்கள் ஒவ்
ெவாவைரம் ேதவன் எத் க்ெகாள் வாரா என்  அவர்கக்
த் ெதரியா. தற்ேபாதய கத்ல் , இப் ேபா ேதவன் ெசய் ம்
ரிைய, இந்த விஷயங் களில் எைதம் ேதவன் பித் க் ெகாண்
ப் பல் ைல, மற் ம் அவர்கள் தங் கள் விரல் களின் ¡ நாட்
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கைள இறங்  வரிைசயில் எண்ªதல் தவிர ேவ  எைதம்
ெசய் ய யா. ஆட் க் ட் யானவரின் அச் வகைளக்
கைடவைர பின்பற்பவர்கள் மட் ேம இயான ஆர்வாதத்
ைதப் ெபறம் , அேதசமயம் அைதக் கைடவைர பின்பற்ற
யாமேல இன் ம் அைனத்ைதம் ெபற்றதாக நம் ற அந்த
“த்சாஜனங் கள் ” ேதவன் ேதான்வைதக் காண இயலாதவர்
களாக இக்றார்கள் . அவர்கள் ஒவ் ெவாவம் தாங் கள் யில்
த்சாத்தனமான நபராயிக்றதாக நம் றார்கள் , ேம ம்
அவர்கள் எந் த க் காரணம் இல் லாமல் ேதவைடய ரிைய
யின் ெதாடர்ச ் யான வளர்ச ் ையக் ைறத்  விறார்க ள் ,
ேம ம் ேதவன் அவர்கைளப் பரேலாகத்ற்  அைழத் ச் ெசல்
வார் என் ைமயான உடன் நம் வதாகத் ெதரிற,
“ந் த விவாசள் ளவர்கள் ேதவனிடம் , ேதவைனப் பின் பற்
ங் கள் , ேதவைடய வார்தை
் தகக்க் ழ் ப் பங் கள் .” ேதவ
னால் ேபசப் பட் ட வார்தை
் தகக் அவர்கள் “ந்தவிவாசம்”
ெகாண் ந் த ா ம் , அவர்க ைடய வார்தை
் தகம் ெசயல் க
ம் இன் ம் ெவக்கத் தக்கைவயாகேவ உள் ளன, ஏெனன் றால்
அவர்கள் பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய எர்க்றார்கள் ,
ேம ம் வஞ் சகத்ைதம் ெபால் லாங் ைகம் ெசய் றார்கள் . கைட
வைர பின்பற்றாதவர்கள் , பரித்த ஆவியின் ரிையையப் பின்
ெதாடராதவர்கள் , மற் ம் பைழய ரிையைய மட் ேம பித்
ப் பவர்கள் , ேதவக் விவாசத்ைதக் காண்பிக்கத் தவய
மட் மல் லாமல் , இதற்  மாறாக, ேதவைன எர்ப்பவர்கள் ஆ
ள் ளனர், ய கத்த ால் நிராகரிக்க ப் பபவர்களாகம் , தண்
க்கப் பபவர்களாகம் ஆள் ளனர். அவர்கைளவிட அகம்
பரிதாபகரமானவர்கள் யாராவ இக்றார்களா? பைழய நியா
யப் பிரமாணத்ைத நிராகரித்  ய ரிையைய ஏற் க்ெகாள் 
றவர்கள் யாவம் மனசாட்  இல் லாமல் இக்றார்கள் என் 
டப் பலர் நம் றார்கள் . “மனசாட் ைய” பற் மட் ேம ேபற,
மற் ம் பரித்தஆவியின் ரிையைய அயாத இந்த ஜனங் கள் ,
இயில் தங் கள் ய மனசாட்  யால் தங் கள் வாய் ப் கைளக்
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ைறத்க் ெகாள் வார்கள் . ேதவைடய ரிைய ேகாட் பாட் ைடக்
கைடப் பிப் பல் ைல, அ அவைடய ெசாந் தக் ரிையயாக
இந்தா ம் , ேதவன் இன் னம் அைத உயாய்ப் பற்க் ெகாண்
க்ற இல் ைல. மக்கப் படேவண்ய மக்கப் பற,
அகற் ற ப் படேவண் ய  அகற் ற ப் பற. ஆயிம் , ேதவ 
ைடய நிர்வ த்தன் ஒ ய பைய உயாய் ப் பற் க்
ெகாள் வதன் ¤லம் மஷன் தன் ைனத் த ாேன ேதவனிடத்  ல்
பைகைமள் ள இடத்ல் ைவக்றான் . இ மனிதனின் அபத்த
மாயிக்ற அல் லவா? இ மனிதனின் அயாைமயாயிக்
ற அல் லவா? ஜனங் கள் எவ் வள அகமாய் மாெபம் ஆர்
வாதங் கைளப் ெபறயாமல் , மற் ம் இ ஆர்வாதத்ைதப்
ெபறயாமல் இக்றார்கேளா, அவ் வள அகமாய் அவர்
கள் பயத் டம் ந்த ன் ெனச்சரிக்ைகடம் இக்றார்
கள் , ஏெனன் றால் அவர்க ள் ேதவ ைடய ஆர்வ ாதங் கைளப்
ெபற மாட்ேடாேமா என் ற பயத்ல் இக்றார்கள் , அைமத்த
னமாகப் நியாயப் பிரமாணத்ல் நிைலத்க்ற அந்த ஜனங் கள்
அைனவம் நியாயப் பிரமாணத்ன் ¡ ந்த விவாசத்ைதக்
காட் றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் எவ் வள அகமாய் ப் நியா
யப் பிரமாணத்ைத ேநாக்த் தங் கள் விவாசத்ைதக் காட் ப் பத்
றார்கேளா, அவ் வள அகமாய் அவர்கள் ேதவைன எர்க
் ற
கலகக் க ாரர்களாக் இக் றார்கள் . இராஜ் யத்  ன் காலேம இப்
ேபாள் ள, நியாயப் பிரமாணத்  ன் காலமல் ல, மற்  ம் இன்
ைறய நாளின் ரிைய மற்  ம் கடந் த காலத்  ன் ரிைய ஆ
யைவ ஒேர ¤ச் ல் ப் பிடப் பட யா, அல் ல கடந் த
காலத்  ன் ரிைய இன்ைறய நாளின் ரிையடன் ஒப் பிடப்
பட யா. ேதவைடயரிையமாள் ள, மனிதனின் நைட
ைறம் மாள் ள; இநியாயப் பிரமாணத்ைதப் பற்க்ெகாள்
வதாகேவா அல் ல ைவையச் மப் பதாகேவா இப் பல் ைல,
ஆகேவ நியாயப் பிரமாணம் மற்ம்  ைவ ¡தான ஜனங் களின்
விவாசம் ேதவனின் அங் காரத்ைதப் ெபறா.
ராஜ் யத்ன் காலத்ல் மனிதன் ற்  ம் ைமயாக்கப்
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பவான். ெஜயங் ெகாள் தல் ரிையக்ப் பின், மஷன் த்
கரிப்  மற்  ம் உபத்  ரவத்  ற்  உட் பத் த ப் பவான் . இந் த
உபத்ரவத்ன்ேபா சாட் யங் கைள ெவன்  நிற்கக் யவர்
கள் தான் இயில் ைமயைடவார்கள் ; அவர்கேள ெஜயித்த
வர்களாக இக்றார்கள் . இந்த உபத்ரவத்ன் ேபா, மஷன்
இந்தச் த்கரிப் ைப ஏற்கேவண்ம் , ேம ம் இந்தச் த்கரிப் 
ேதவைடய ரிையயின் கைட நிகழ் வாக உள் ள. ேதவ
ைடய நிர்வாகக் ரிையகள் அைனத் ம் வைடவதற் ன்
னர் மஷன் த்  கரிக் க ப் பவதற் க ான கைடேநரமாக இ
உள் ள, ேம ம் ேதவைனப் பின்பற்றவர்கள் அைனவம் இந்த
இச் ேசாதைனைய ஏற்கேவண்ம் , ேம ம் அவர்கள் இந்தக்
கைடச் த்கரிப் ைப ஏற்  க்ெகாள் ள ேவண்ம் . உபத் ரவத்
தால் ழப் பம் விைளவிக்கப் பட் டவர்கள் பரித்த ஆவியானவ
ரின் ரிையம் ேதவைடய வகாட் த ம் இல் லாமல் இக்
றார்கள் , ஆனால் உண்ைமயிேலேய ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டவர்
கம் , ேதவைன உண்ைமயாக நாபவர்கம் இயில் உ
யாக நிற் பவர்கமாக இக்றார்கள் ; அவர்கள் மனிதத்தன்ைம
ெகாண்டவர்களாய் இக்றார்கள் , மற்  ம் ேதவைன உண்ைம
யாய் அன் றார்க ள் . ேதவன் என்ன ெசய் த ா ம் , ெஜயங்
ெகாண்ட இவர்கள் தரிசனங் கைள இழக்க மாட் ட ார்கள் , மற்  ம்
அவர்களின் சாட்யத்ல் தவறாமல் சத்யத்ைத இன் ம் கைடப்
பிப் பார்கள் . இவர்கள் தான் ெபம் உபத்ரவத்ந்  இ
யாகெவளிேய வவார்கள் . ழம் பிய ட் ைடயில் அவர்கள் ¡ன்
பிப் பவர்களால் இன் னம் இன் ைறய நாட் கைள சார்ந்க்க
ம் என் றா ம் , கைட உபத்  ரவத்  ற்  எவெராவம்
தப் பிக்க இயலா, மற் ம் எவெராவம் இச் ேசாதைனக்
த் தப் பிக்க இயலா. ெஜயிப் பவர்கக் , இத்தைகய உபத்
ரவம் கப் ெபரியெதா த்கரிப் பாக உள் ள; ஆனால் ழம்
பிய ட் ைடயில் ¡ன் பிப் பவர்கக், இைமயாக நீ க்கப்
பத க்க ான ரிையயாக இக்ற. ேதவைன இதயத்ல்
ைவத்ப் பவர்கள் எப் பச் ேசாக்கப் பட் டா ம் , அவர்களின்
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பற்  மாறாமல் இக்ம் ; ஆனால் , இதயத்ல் ேதவைனக்
ெகாண்ராதவர்கக், ேதவைடய ரிைய அவர்களின் மாம்
சத்ற் ச் சாதகமாக இல் லாந்தால் , அவர்கள் ேதவைனப் பற்
ய தங் கள் கண்ேணாட் டத்ைத மாற்க்ெகாள் றார்கள் , மற் ம்
ேதவைன விட்  விலக்டப் ேபாறார்கள் .  பரியந்தம்
உயாய் நிைல நிற்காதவர்கள் இப் பப் பட் டவர்களாக இக்
றார்க ள் , இவர்க ள் ேதவ ைடய ஆர்வ ாதங் கைள மட் ேம
நாறார்கள் , மற்ம் இவர்கள் ேதவக்காகத் தங் கைளச் ெசல
பண்ªவதற்  ம் மற்  ம் தங் கைளேய அவக் அர்ப் பணிப்
பதற்ம் விப் பம் எம் ெகாண்ப் பல் ைல. ேதவைடய
ரிைய ஒ க் வன் றேபா, இப் பப் பட் ட ழ் த்த
ரமான ஜனங் கள் றம் ேப தள் ளப் பவார்கள் , மற்  ம் இவர்கள்
எந்த அதாபத்ற்ம் தயற்றவர்களாய் இக்றார்கள் . மனி
தப் பண் இல் லாத அவர்கள் உண்ைமயிேலேய ேதவைன அன்
ர யாதவர்க ளாக இக்  றார்க ள் . ©ழல் பாகாப் பாக
மற்ம் பாகாக்கபட் டதாக இக்ம் ேபா அல் ல லாபம் ஈட்
டப் பம் ேபா, அவர்கள் ேதவக் ற் ம் ழ் ப்பத டன்
இக்றார்கள் , ஆனால் அவர்கள் விம் ம் விஷயங் கள் சமரசம்
ெசய் யப் பட் டால் அல் ல இயாக மக்கப் பட் டால் , அவர்கள்
உடனயாகக் கலகம் ெசய் றார்கள் . ஒேர ஓர் இரவின் இைடெவ
ளியில் ட, அவர்கள் ன் னைகக்ம் , “கனிவான” நபராக இப்
பல் இந்  ஒ அங் கமான ேதாற் றைடய மற் ம் ெகாµ
ரமான ெகாைலயாளி நிைலக்ச் ெசல் லக்ம் , அவர்கள் அர்த்
தன்  அல் ல காரணன்  தங் கள ேநற் ைறய உபகாரிைய
§ெரன் தங் கள் ெஜன்ம விேராயாக, நடத்றார்கள் . இந்தப்
ேபய் கைள, கண்ட் டாமல் ெகால் ம் இந்தேபய் கைள ெவளி
ேயற் ற ாவிட் ட ால் , அைவ மைறந் க் ம் ஆபத்த ாக மாறாதா?
ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய ந்தைதத் ெதாடர்ந்  மஷைன
இரட்  க் ம் ரிைய அைடயப் படவில் ைல. ெஜயங் ெகாள் த
க்கான ரிைய க் வந்தா ம் , மஷைனச் த்கரிக்
ம் ரிைய க் வரவில் ைல; இப் பப் பட் ட ரிையயா
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ன, மஷன் ற் மாகச் த்கரிக்கப் பட் ட ம் , ேதவக்
உண்ைமயாக அபணிந்தவர்கள் ைமயாக்கப் பட் ட ம் , தங்
கள் இதயத்  ல் ேதவனற்  இப் பவர்கள் ய் ைமப் பத் த ப்
பட் ட ம் , மற் ம் ேதவனற்றவர்களாக இக்ற அந்த ெவளிேவ
டக்காரர்களின் இதயம் த்கரிக்கப் பட் ட ம் ஆயைவ நிைற
ேவய பின்மட் ேம வைடம் . அவைடய ரிையயின்
இக்கட் டத்ல் ேதவைனத் ப் ப் பத்தாதவர்கள் ற்
மாக நீ க்கப் பவார்கள் , மற் ம் நீ க்கப் பபவர்கள் பிசாைட
யவர்களாக உள் ளனர். அவர்கள் ேதவைனத் ப் ப் பத்த இய
லா என் பதால் , அவர்க ள் ேதவ க் எரான கலகக் க ாரர்க
ளாக இக்றார்கள் , மற் ம் இந்த ஜனங் கள் இன் ேதவைனப்
பின் பற் னா ம் , அவர்கள்  பரியந் த ம் நிைலநிற் ப ார்கள்
என்பைத இ நி´பிக்றல் ைல. “ பரியந்தம் ேதவைனப்
பின் பற்றவர்கள் இரட் ப் ைபப் ெபற்க்ெகாள் வார்கள் ” என் ற
வார்தை
் தகளில் , “பின்பற் தல் ” என்ற வார்தை
் த உபத்ரவத்ன்
மத்யில் உயாக நிைலநிற் தல் என்  அர்த்தம் ெகாண்ள்
ள. இன்ைறய நாட் களில் , ேதவைனப் பின் பற்  தல் எளிதான
தாக உள் ள என் பலர் நம் றார்கள் , ஆனால் ேதவைடய
ரிைய வைடய இக் ம் ேபா, “பின்பற்  தல் ” என்பதன்
உண்ைமயான அர்த்தத்ைத நீ அவாய் . ெவற்ெபற்ற பின் னம்
நீ இன்ம் ேதவைனப் பின்பற்றக் யவனாக இக்றாய் என்
பதால் , பரிரணமாக்கப் பபவர்களில் நீ ம் ஒவன் என் பைத
இ நி´பிக்றல் ைல. ேசாதைனகைளச் சத் க்ெகாள் ள இய
லாதவர்கள் எவர்கேளா அவர்கள் , உபத்ரவங் கக் மத்யில்
ெஜயங் ெகாள் ள இயலாதவர்கள் எவர்கேளா அவர்கள் இயில்
உயாய் நிைலநிற் க க் டாதவர்களாக இப் பார்கள் மற்  ம்
இவைரத் ேதவைனப் பின்பற்ற இயலாதவர்களாக இப் பார்
கள் . ேதவைன உண்ைமயாகப் பின் பற்  றவர்கள் தங் கள் ரி
ையயின் ேசாதைனையத் தாங் க்ெகாள் ள றவர்களாக இக்
றார்கள் , அேதசமயம் ேதவைன உண்ைமயாகப் பின் பற்றாதவர்
கள் ேதவனின் எந் தெவா ேசாதைனையம் தாங்  நிற் க இய
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லாதவர்களாக இக்றார்கள் . அவர்கள் விைரவாகேவா அல் ல
தாமதமாகேவா றம் ேப தள் ளப் பவார்க ள் , அேத ேநரத்  ல்
ெஜயங் ெகாண்டவர்கள் ராஜ் யத்ற்ள் நிைலத்ப் பார்கள் . மனி
தன் உண்ைமயிேலேய ேதவைன நாறானா இல் ைலயா என்
ப அவன ரிையயின் ேசாதைனயால் , அதாவ ேதவனின்
ேசாதைனகளால் ¥ர்மானிக்கப் பற, ேம ம் மனிதன் தாேன
ேமற்ெகாள் ம் ேவா இ எந்தத் ெதாடர்ம் ெகாண்ப்
ப இல் ைல. ேதவன் எந்தெவா நபைரம் ஒகாரணல் லா
மல் நிராகரிக்றல் ைல; அவர் ெசய் ற அைனத் ம் மனிதைன
ற்  ம் இணங் கப் பண்ணக்ம் . மனிதக்க் கண்ணால்
காணயாத எந் த விஷயத்ைதம் , அல் ல மனிதைன நம் பி
யிணங் கைவக்க யாத எந்தக் ரிையையம் அவர் ெசய் ற
ல் ைல. மனிதனின் நம் பிக்ைக உண்ைமயா இல் ைலயா என் ப
உண்ைமகளால் நி´பிக்கப் பட் ள் ள, மற் ம் இ மனிதனால்
¥ர்மானிக்கப் பட யா. “ேகாைமையக் கைளகளாக மாற்ற
யா, மற் ம் கைளகைளக் ேகாைமயாக மாற் றயா”
என்ப சந்ேதகமற்றதாக உள் ள. ேதவைன உண்ைமயாக ேநப்
பவர்கள் அைனவம் நிைறவாக ராஜ் யத்ல் நிைலத்ப் பார்
கள் , ேதவன் தம் ைம உண்ைமயாக ேநக்ம் எவைரம் தவறாக
நடத்த மாட் டார். அவர்களின் மாபட் ட ெசயல் பாகள் மற் ம்
சாட் யங் களின் அப் பைடயில் , ெஜயங் ெகாள் றவர்கள் ராஜ்
யத்ற்ள் ஆசாரியர்களாகேவா அல் ல பின் பற்பவர்களாகேவா
ரிைய ெசய்வார்கள் , மற்ம் உபத்ரவங் கக் மத்யில் ெஜயங்
ெகாள் பவர்கள் அைனவம் ராஜ் யத்ற்ள் ஆசாரியர்களின் சரீர
மாவார்கள் . பிரபஞ் சம் வம் விேசஷத்ன் ரிைய 
க்  வறேபா ஆசாரியர்க ளின் சரீ ர ம் உவாம் . அந் த
ேநரம் வறேபா, மஷனால் ெசய் யப் பட ேவண் ய 
எேவா அைதத் ேதவ ைடய ராஜ் யத்  ற்  ள் அவன் ெசய் ய
ேவண்ய மற் ம் ராஜ் யத்ற் ள் அவன் ேதவேனா ேசர்ந் 
வாழ் வ ம் அவன கடைமயாம் . ஆசாரியர்க ளின் சரீ ரத்  ல்
பிரதான ஆசாரியர்கள் மற்ம் ஆசாரியர்கள் இப் பார்கள் , ¡தள்
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ளவர்கள் ேதவைடய மகன் கம் ஜனங் கமாக இப் பார்கள் .
உபத்ரவத்ன்ேபா அவர்கள் ேதவக் அளித்த சாட் யங் க
ளால் இைவ அைனத் ம் ¥ர்மானிக்கப் பன் றன; அைவ கார
ணன்  ெகாக்கப் பட் ட பட் டங் களாக இப் பல் ைல. மஷ
னின் நிைல நிவப் பட் டடன், ேதவைடய ரிைய நின் வி
ம் , ஏெனன்றால் ஒவ் ெவாவம் அவரவர் இனத்ன் ப வைகப்
பத்தப் பட்  அவர்களின் ெதாடக்ககால நிைலக்த் ம் ன்
றனர், ேம ம் இ ேதவைடய ரிையைய நிைறேவற் வதற்
கான அைடயாளமாம் , இ ேதவைடய ரிையயின் இ
பலம் மஷனின் நைடைறமாக உள் ள, மற்  ம் இ
ேதவைடய ரிையயின் தரிசனங் களின் பலனாக மற்ம் ம
ஷனின் ஒத் ைழப் மாக உள் ள. வில் , மஷன் ேதவ
ைடய ராஜ் யத்ல் இைளப் பாதைலக் கண்டவான் , ேதவம்
இைளப் பாவதற் க ாக அவைடய வாசஸ் தலத் ற்  த் ம் 
வார். இ ேதவக்ம் மஷக்ம் இைடயிலான 6,000 ஆண்
கால ஒத்ைழப் பின் இவிைளவாக இக்ம் .

பரமபிதாவின் த்தத்ற்  ழ் பவேத
 ஸ் வின் சாராம் சமாக இ க்ற
மாம் சத்ல் வந்த ேதவன் ஸ் என் அைழக்கப் பறார்,
ேதவைடய ஆவியால் அணிவிக் க ப் பட் ட மாம் சேம ஸ் .
இந் த மாம் சமான மாம் சத்ந்  வன்ற மற் ெறந் த மனி
தைனம் ேபால அல் ல. இந்த வித்யாசம் எதற்காகெவன் றால் ,
ஸ் மாம் சம் மற்ம் இரத்தத்ற்ரியவர் அல் ல; அவர் மாம்
சத் ேல வந் த ஆவியின் அவதாரம் . அவர் ஒ சாதாரண மனி
தத் த ன்ைம மற்  ம் ைமயான ெதய் வ ீக த் த ன்ைம ெகாண் ட
வர். அவர ெதய் வ ீக த்தன்ைமயான எந் த மனிதனா ம் ஆட்
ெகாள் ளப் பட் க்கவில் ைல. அவைடய ெதய்வீகத்தன் ைம ேதவ
ைடய ரிையையச் ெசய்  நிைறேவற் ற அேத ேநரத்ல்
அவைடய இயல் பான மனிதத் த ன் ைம அவர இயல் பான
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அைனத்ச் ெசயல் கைளம் மாம் சத்ல் நிைலநித்ற. அவ
ைடய மனிதத்தன் ைமயாக இந்தா ம் அல் ல ெதய் வீகத்தன்
ைமயாக இந்தா ம் , இரண்ேம பரமபிதாவின் த்தத்ற் க்
ழ் ப் பன்றன. ஸ்வின் சாராம் சம் ஆவியானவர் ஆவார்,
அதாவ ெதய் வீகத்தன்ைமள் ளவர் ஆவார். ஆைகயால் , அவ
ைடய சாராம் சம் ேதவனாகேவ இக்  ற; இந் த ச் சாராம் சம்
அவர ெசாந்தக் ரிையக் இைட»  விைளவிக்கா, ேம ம்
அவரால் தன ெசாந்தக் ரிையைய அக்ம் எைதம் ெசய் ய
யா, ேம ம் அவர் தன ெசாந் த ச் த் த த்  ற்  எரான
எந்த வார்தை
் தகைளம் உச்சரிக்கம் மாட் டார். ஆைகயால் , மாம்
சத்  ல் வந் த ேதவன் தன ெசாந் த நிர்வ ாகத்ைதக் க்  ம்
எந் த ெசயைலம் ஒேபாம் ெசய் ய மாட் டார். இைதத் த ான்
ஜனங் கள் அைனவம் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் . பரித்த ஆவி
யானவைடய ரிையயின் சாராம் சம் மனிதைன இரட் ப் பேத
ஆம் , இ  ேதவ ைடய ெசாந் த நிர்வ ாகத்  ன் ெபாட் ேட
ெசய் யப் பற. இேதேபால் , ஸ்வின் ரிைய மனிதைன
இரட்  ப் பதாம் , ேம ம் அ ேதவைடய த்த த்ற் க ாகேவ
ெசய் ய ப் பற. ேதவன் மாம் சமாக வந் த தனால் , அவர ரி
ையையச் ெசய் ய அவைடய மாம் சம் ேபாமானதாக இக்
ற என்பைத அவர் தம மாம் சத்ற் ள் தம சாரம் சத்ைத
உணர்ந் ெகாள் றார். ஆைகயால் , ஸ்வின் மனித அவதாரத்
ன் ேபா ேதவைடய ஆவியின் அைனத்க் ரிையகக்ம்
பலாக ஸ்வின் ரிைய இடம் ெபற்ள் ள, ேம ம் இந்த
மனித அவதாரக் காலம் வள் ள அைனத்  க் ரிையக
ளின் பிரதான ைமயமாக ஸ்வின் ரிைய இக்ற. இைத
ேவ எந்தக் காலத்ன் ரிையேயாம் ஒன் றாகச் ேசர்க்க 
யா. ேதவன் மாம் சமாக மாவதால் , அவர் தம் ைடய மாம் சத்
ன் அைடயாளத்ல் ெசயல் பறவராயிக்றார்; அவர் மாம்
சத்  ல் வவதால் , அவர் மாம் சத்  ல் ெசய் ய ேவண் ய ரி
ையைய ெசய்  க்றார். அ ேதவைடய ஆவியாக இந்
தா ம் அல் ல ஸ்வாக இந்தா ம் , இவம் ேதவேன,
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அவர் தாம் ெசய் ய ேவண்ய ரிையையச் ெசய் றார், மற் ம்
அவர் தாம் ெசய் ய ேவண்ய ஊயத்ைதச் ெசய் றார்.
ேதவைடய சாராம் சேம அகாரம் ெச த் ற, ஆனால்
அவரிடந்  வம் அகாரத்ற்  அவர் ைமயாக ழ் ப்
பயக் யவராக இக் றார். அ ஆவியானவைடய ரி
ையயாக இந்தா ம் அல் ல மாம் சத்ன் ரிையயாக இந்தா
ம் , அைவ மற் றவற் டன் ரண்பவல் ைல. எல் லா ஷ்
ப் கள் ¡ம் ேதவைடய ஆவியானவர் அகாரைடயவராக
இக்றார். ேதவைடய சாராம் சத்ைதக் ெகாண்ட மாம் சத்ற்
ம் அகாரம் உண், ஆனால் மாம் சத்  ல் உள் ள ேதவன் பர
மபிதாவின் த்தத்ற்க் ழ் ப் பறதான எல் லா ரிையகைள
ம் ெசய்யக் யவராக இக்றார். இைத எந்த ஒ தனிப் பட் ட
நபரா ம் அைடயேவா அல் ல ெபறேவா யா. ேதவேன
 அகாரம் உைடயவராக இக்றார், ஆனால் அவைடய
மாம் சமான அவைடய அகாரத்ற் ழ் ப் பயக் யதாக
இக்ற. “பிதாவாய ேதவைடய த்தத்ற் ஸ் ழ் ப்
பறார்” என்  றப் பம் ேபா, இவ் வாதான் அர்த் த ம்
ெகாள் ளப் பற. ேதவன் ஒ ஆவியாயிக்றார், மனிதனாக
வந் த ேதவனாேல இரட்  ப் பின் ரிையையச் ெசய் ய ம் .
எப் பயிந் த ா ம் , ேதவன் தாேம தம ெசாந் த ரிையையச்
ெசய் றார்; அவர் க்  டேவா, தைலயிடேவா ெசய் யாமல் ,
அைதம் விட அவர் தம் ைம ரண்பத்  ம் ரிையைய ெசய்
வல் ைல, ஏெனன் றால் ஆவியானவம் மாம் சமாய் வந்தவம்
ெசய் ம் ரிையயின் சாரம் சம் ஒன் றாயிக்ற. அ ஆவியா
னவராக இந் த ா ம் அல் ல மாம் சமாக வந் தவராக இந் த ா
ம் , இவம் ஒேர த் த த்ைத நிைறேவற்  வதற்  ம் மற்  ம்
ஒேர ரிையைய நிர்வப் பதற் ேம ரிையைய நடப் பிக்றார்
கள் . ஆவியானவம் மாம் சமானவம் இவம் ற் ம் ேவ
பட் ட ணங் கைளக் ெகாண்ந்தா ம் , அவர்களின் சாராம் சங்
கள் ஒன்றாயிக்ன் றன; இவேம ேதவைடய சாரம் சம் மற்
ம் ேதவைடய அைடயாளத்ைதக் ெகாண்க்றார்கள் . ழ் ப்
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பயாைமயின் எந்த அம் சங் கைளம் ேதவன் தாேம தம் ல் ெகாண்
க்கவில் ைல; அவர சாராம் சம் நன் ைமயானதாக இக்ற.
அவர் தாேம சகல அழ மற் ம் நன் ைமகளின் ெவளிப் பாடாக
இக்றார், அேதேபால் அவர் சகல அன் ள் ளவராகம் இக்
றார். மாம் சத்ல் ட, பிதாவாய ேதவக்க் ழ் ப் பயாத
ெசயல் எைதம் ேதவன் ெசய் வ ல் ைல. தம வைனப் ப
யாகக் ெகாக்ம் விஷயத்ல் ட, அவர் ேவ எைதம் ேதர்ந்
ெதக்காமல் , அவர்  மனடன் அவ் வாேற ெசய்யத் தயாராக
இந்தார். ேதவன் ய-நீ  அல் ல ய-க்யத் வமாய எந்த
அம் சங் கைளம் ெகாண்க்கவில் ைல, அல் ல வீண் ெபைம
மற் ம் அகந்ைத ஆயவற் ைறக் ெகாண்க்கவில் ைல; ர்ேக
டான எந்த அம் சங் கைளம் அவர் ெகாண்க்கவில் ைல. ேதவ
க் க் ழ் ப் பயாத அைனத்  ம் சாத் த ானிடந்  வன்
றன; சகல அவலட் ச ணத் ற்  ம் ன் மார்க் க த் ற்  ம் சாத் த ான்
தான் ஆதாரம் . மனிதன் சாத்த ானால் ர்ெகட்  அவனால் ஆட்
ெகாள் ளப் பட்  இப் ப தான் , சாத்தாக் இக்ன் ற ணங்
கைளப் ேபான் மனிதைடய ணங் கம் இப் பதற் க ான
காரணமாம் . ஸ் வானவர் சாத் த ானால் ர்ெகட்  ப் ேபாக
வில் ைல, எனேவ அவர் சாத்தானின் ணங் கள் எம் ெகாண்
ராமல் ேதவைடய ணங் கைள மட் ேம ெகாண்க்றார்.
எவ் வள கனமான ரிைய அல் ல பலவீனமான மாம் சமாக
இந் த ா ம் , ேதவன் மாம் சத்  ல் வாம் ேபா, ேதவ ைடய
ரிையக் இைட» விைளவிக்ம் எைதம் ஒேபாம் ெசய்ய
மாட் டார், ேம ம் அைதம் விட ழ் ப்பயாைமயினால் பிதாவா
ய ேதவைடய த்தத்ைதக் ைகவிடம் மாட் டார். பிதாவாய
ேதவைடய த்தத்ற் ேராகம் ெசய் வைதக்காட்  ம் அவர்
மாம் சத்  ன் ேவதைனையேய அ பவிப் பைத விம் பினார்;
“பிதாேவ, இந் த ப் பாத்  ரம் என் ைனவிட்  நீ ங் கக்  மானால்
நீ ங் ம் ப ெசய்  ம் ; ஆ ம் என் த் த த்  ன் பயல் ல, உம் 
ைடய த்தத்ன்பேய ஆகக்கடவ.” என்  இேய ெஜபத்ல்
ெசான்ன ேபாலேவ இக்ற. ஜனங் கள் தங் கள் ெசாந்த விப்
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பங் கைளேய ேதர் ெசய்றார்கள் , ஆனால் ஸ்ேவா அவ் வா
ெசய் யவில் ைல. அவர் ேதவைடய அைடயாளத்ைதக் ெகாண்
ந்தா ம் , அவர் பிதாவாய ேதவைடய த்தத்ைதேய நா
றார், பிதாவாய ேதவனால் தமக் ஒப் விக்கப் பட் டைத தம
மாம் சத்  ன் கண்ேணாட் டத்  ந்  நிைறேவற்  றார். இ
மனிதனால் அைடய யாத ஒன் றாம் . சாத் த ானிடந் 
வற எம் ேதவைடய சாராம் சத்ைதக் ெகாண்க்க 
யா; அ ேதவக்க் ழ் ப்பயாத மற்ம் அவைர எர்க
் ம்
ஒன்ைற மட் ேம ெகாண்க்க ம் . இ ேதவக் 
ைமயாகக் ழ் ப் பய யா, இன் ம் ெசால் வதானால் ேதவ
ைடய த்த த்ற்  மனவந்  ழ் ப் பயா. ஸ் ைவத்
தவிர்த்  மற் ற எல் லா மனிதர்கம் ேதவைன எர்க் ம் ெசய
ைலச் ெசய் யலாம் , ேதவனால் ஒப் விக்கப் பட் ட ரிையைய ஒ
மனிதனா ம் ேநரயாக ேமற்ெகாள் ள யா; ேதவைடய
நிர்வாகத்ைதத் தங் கைடய ெசாந்த ெபாப் பாகக் க ஒவ
ரா ம் ெசயல் பத்த யா. ஸ்வின் சாராம் சமான பிதா
வாய ேதவைடய த்தத்ற் ழ் ப்பதல் ஆம் ; ேதவக்
எரான ழ் ப் பயாைமயான சாத்தானின் ணமாம் . இந்த
இரண் ணங் கம் ஒன்க்ெகான்  மாபட் டதாம் , சாத்தா
னின் ணங் கைளக் ெகாண்க்ற எவைரம் ஸ் என் 
அைழக் க யா. ேதவ க்  ப் பலாக ேதவ ைடய ரி
ையைய மனிதனால் ெசய் ய யா என் பதற் க ான ¤லக் க ார
ணம் , ேதவக்ரிய எந்தெவா சாராம் சம் மனிதனிடம் இல் ைல
என் பேத ஆம் . மனிதன் தன் ைடய தனிப் பட் ட நலன் கக்
காகம் எர்க ால வாய் ப் கக்க ாகேம ேதவக் ேவைல
ெசய் றான், ஆனால் ஸ்ேவா பிதாவாய ேதவைடய த்
தத்ைத ெசய் வதற்காகேவ ரிையைய நடப் பிக்றார்.
ஸ் விைடய மனிதத்தன்ைம அவைடய ெதய் வ ீக த்
தன் ைமயால் நிர்வக்கப் பற. அவர் மாம் சத்ல் இந்தேபா
 ம் , அவைடய மனிதத் த ன் ைமயான மாம் சத்  க்  ற
மனிதைனப் ேபான் ற அல் ல. அவர் தமக்ெகன்ள் ள தனித் 
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வமான ணத்ைதப் ெபற்க்றார், இம் அவைடய ெதய்
வீக த்தன் ைமயால் நிர்வ க் க ப் பற. அவைடய ெதய் வ ீக த்
தன் ைமக் பலவீனம் இல் ைல; ஸ்வின் பலவீனம் என் ப
அவைடய மனிதத் தன்ைமையக் க் ற. ஒ ப் பிட் ட
அளவிற்  இந் த பலவீனமான அவைடய ெதய் வ ீக த்தன் ைம
ையக் கட் ப் பத் ற, ஆனா ம் அத்தைகய வரம் கள் ஒ
ப் பிட் ட எல் ைலக்ம் ேநரத்ற்ம் உட் பட் டைவயாம் , ேம ம்
அைவ வரம் பற்றைவ அல் ல. அவைடய ெதய் வீகத்தன் ைமயின்
ரிையையச் ெசய் ம் பயான ேநரம் வம் ேபா, அ அவ
ைடய மனிதத்தன் ைமையப் ெபாட் ப த்த ாமல் ெசய் ய ப் ப
ற. ஸ்வின் மனிதத்தன்ைமயான அவைடய ெதய் வீகத்
தன் ைமயால் ைமயாக வநடத்தப் பற. அவைடய மனி
தத்தன்ைமயின் இயல் பான வாழ் கை
் கையத் தவிர்த், அவைடய
மனிதத் தன் ைமயின் மற் ற அைனத்  ெசயல் கம் அவைடய
ெதய் வீகத்தன் ைமயால் ெசல் வாக்ைகப் ெபற், ெசயல் விைளைவ
அைடந்  , வநடத்த ப் பன் றன. ஸ் விடம் ஒ மனிதத்
தன் ைம இந் தேபா ம் , அ அவைடய ெதய் வ ீக த்தன் ைம
யின் ரிையைய ர்ைலப் ப ல் ைல, ல் யமாக இதன் கார
ணம் என்னெவன் றால் ஸ்வின் மனிதத்தன் ைமயான அவ
ைடய ெதய் வீகத்தன் ைமயினால் வநடத்தப் பற; மற்றவர்
கடனான நடத்ைதயில் தம் ைம எவ் வா நடத்ற என் பல்
அவைடய மனிதத்தன்ைமயான ர்ச்யைடயவில் ைல என் ற
ேபா ம் , அ அவைடய ெதய் வக
ீ த்தன் ைமயின் இயல் பான
ரிையையப் பாப் பல் ைல. ஸ்விைடய மனிதத்தன்ைம
யான ர்ெகட்ப் ேபாகவில் ைல என் நான் ம் ேபா, ஸ்
வின் மனிதத்தன்ைமயான அவைடய ெதய்வீகத்தன்ைமயால்
ேநரயாகக் கட் டைளயிடப் பட ம் என்ம் , சாதாரண மனி
தைன விட கம் உயர்ந் த உணர் அவக்  உண்  என் ப
ைதத்த ான் நான் ெசால் ேறன் . அவைடய மனிதத்தன் ைமயா
ன அவர ரிையயின் ெதய் வீகத் தன் ைமயால் வநடத்தப் ப
வதற்  கம் ெபாத்த மானதாக இக் ற; அவர மனி
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தத்தன் ைமயான ெதய் வீகத்தன் ைமயின் ரிையைய ெவளிப் ப
த்  வதற்  கம் வல் ல, ேம ம் இேபான் ற ரிையக்
ழ் ப் பந் ப் ப தற்  ம் வல் லதாக இக்ற. ேதவன் மாம் சத்
ல் ெசயல் பறார் என் பதால் , மாம் சத்ல் ஒ மனிதன் நிைற
ேவற்ற ேவண்ய கடைம ¡தான தன பார்ைவைய அவர் ஒ
ேபாம் இழப் பல் ைல; பரேலாகத் ள் ள ேதவைன அவர் ஓர்
உண்ைமயான இதயத்ேதா ெதாெகாள் ள ற. அவர்
ேதவைடய சாரம் சத்ைதக் ெகாண்க்றார், ேம ம் ேதவேன
அவைடய அைடயாளமாக இக்றார். ஒ ஷ்க்கப் பட் ட
நபராக மா அவர் க் வந்க்றார் என் ப, ஒ ஷ்
க்கப் பட் ட நபரின் ெவளிப் ற ேதாற்றத் டன் , இப் ேபா அவ
க் இக்ற மற் ம் ன் னேம இல் லாத ஒ மனிதத்தன் ைம
ையக் ெகாண்க்றார் என் பைதேய ப் பிற. அவரால்
பரேலாகத் ள் ள ேதவைனத் ெதாெகாள் ள ற; இ
ேதவனாக விப் பதாம் மற்ம் இ மனிதனால் பார்த் ப் பின்
பற்ற யாதமாம் . ேதவனாக இக்றார் என்பேத அவர
அைடயாளம் . அவர் மாம் சத்ன் கண்ேணாட் டத்ந்ேத ேதவ
ைனத் ெதாெகாள் றார்; எனேவ, “ஸ் பரேலாகத் ள் ள
ேதவைனத் ெதாெகாள் றார்” என் ம் வார்தை
் தகள் தவறா
னைவ அல் ல. அவர் மனிதனிடம் ேகட் ப  ல் யமாக அவ
ைடய ய பிரசன்னத்ைதேய ஆம் ; அத்தைகயவற் ைறக் ேகட் ப
தற்  ன் ேப அவர் மனிதனிடம் ேகட் ம் யாவற் ைறம் அவர்
ஏற்கனேவ அைடந் ள் ளார். அவேர அவர்களிடந்  விபட்
டவராக இக்  றேபா அவர் ஒேபாம் மற் ற வர்க ளிடம்
ேகாரிக்ைக ைவக்க மாட் டார், ஏெனன் றால் இைவ அைனத் ம்
அவைடய பிரசன்னத்ைத உள் ளடக்  யைவ. அவர் தம ரி
ையைய எவ் வா ெசய் றார் என் பைதப் ெபாட் பத் த ாமல் ,
ேதவக்க் ழ் ப்பயாத வைகயில் அவர் ெசயல் பட மாட் டார்.
அவர் மனிதனிடம் எைதக் ேகட் டா ம் , எந்தெவா ேகாரிக்ைகம்
மனிதனால் அைடயக்யைத விட அகமான அல் ல. அவர்
ெசய் வ ெதல் லாம் ேதவைடய த்த த்ைதச் ெசய் வ ம் மற்  ம்
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அவைடய நிர்வாகத்ற்ேம ஆம் . ஸ்வின் ெதய் வீகத்தன்
ைமயான சகல மஷக்ம் ேமலான; ஆைகயால் , ஷ்
க்க ப் பட் ட எல் லா உயிரினங் களி ம் அவர் க உயர்ந் த அ
காரம் உைடயவராக இக் றார். இந் த அகாரம் அவைடய
ெதய் வீகத்தன்ைமயாம் , அதாவ ேதவைடய மனநிைல மற்
ம் பிரசன்னமாம் , அ தான் அவைடய அைடயாளத்ைதத்
¥ர்மானிக்ற. ஆைகயால் , அவைடய மனிதத்தன் ைமயான
எவ் வள சாதாரணமாக இந்தா ம் , அவர் ேதவைடய அைட
யாளத்ைதக் ெகாண்க்றார் என்ப மக்க யாததாம் ;
அவர் எந் த நிைலப் பாட் ல் இந்  ேபனா ம் , அவர் ேதவ
ைடய த் த த்  ற்  எந் த அளக்  ழ் ப் பந் த ா ம் , அவர்
ேதவன் இல் ைல என்  ெசால் ல யா. மெகட் ட மற்  ம்
அவற்ற மனிதர்கள் ெபம் பா ம் ஸ்வின் சாதாரண மனி
தத்தன்ைமைய ஒ ைறபாடாகேவ கன் றனர். அவர் ெதய்
வீகத்தன்ைமையக் ெகாண்க்றார் என் பைத எவ் வள எத்
ைரத்தா ம் மற்ம் ெவளிப் பத்னா ம் , அவர் ஸ்தான்
என்பைத மனிதன் ஏற்க்ெகாள் ள யாமல் இக்றான் . ஸ்
தம ழ் ப்பதைலம் மனத்தாழ் ைமையம் எவ் வள அகமாக
ெவளிப் பத் றாேரா, அந்த அளக் மெகட் ட மனிதர்கள்
ஸ் ைவ ேலசாகக் கறார்கள் . அவர் ¡ றக் கணிப் 
மற் ம் அவமப்  மனப் பான்ைமையக் ெகாண்க்றவர்கள்
ட இக் றார்கள் , ஆனா ம் “மகான்களின் ” உயரமான உ
வங் கைள ேமைஜயின் ேமல் ைவத்  வபடம் ெசய் றார்கள் .
மனிதனின் எர்ப்ம் ழ் ப் பயாைமம் மாம் சத்ல் வந்த ேதவ
ைடய அவதாரத்ன் சாராம் சமான ேதவைடய த்தத்ற்
க் ழ் ப் பவந்  வற, அேபாலேவ ஸ் வின்
சாதாரண மனிதத்தன் ைமயிந் ம் வற; இதான் ேதவ
க் எரான மனிதைடய எர்ப் பிற்  ம் ழ் ப் பயாைமக்
ம் பிறப் பிடமாம் . ஸ் அவைடய மனிதத்தன் ைம என்
ம் மாேவடத்ைதக் ெகாண்க்கவில் ைல மற் ம் ஷ்க்
கப் பட் ட ஒ மனிதனின் கண்ேணாட் டத்ல் பிதாவாய ேதவ
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ைடய த்த த்ைத நாடாமல் இந்  , மாறாக ஒ மாெபம்
ேமன்ைமயான மனிதத்தன் ைமைய மட்ேம ெகாண்டவராக இந்
தால் , ெபம் பா ம் மனிதர்களிைடேய ழ் ப் பயாைம இல் லா
மல் இந்க்ம் . பரேலாகத்ல் இக்ம் அதரிசனமான ஒ
ேதவைன மனிதன் எப் ேபாம் நம் வதற்க ான காரணம் என்ன
ெவன்றால் , பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவக் மனிதைடய தன்
ைமயில் ைல, அல் ல ஷ் க் க ப் பட் ட ஒ மனிதனின் ஒ
ணம் ட அவரிடம் இல் ைல என் பேதயாம் . ஆகேவ, மனிதன்
எப் ேபாம் அவைர ந்த மரியாைதடன் கனம் ெபாந்ய
வராகக் கறான், ஆனால் அேதேவைளயில் ஸ்ைவ அவ
மக்ம் மனப் பான்ைமையக் ெகாண்க்றான் .
யி ள் ள ஸ் ேதவனின் சார்பாகச் ெசயல் பட ந்
தா ம் , எல் லா மனிதர்கக்ம் தம் ைடய உவத்ைத மாம் சத்
ல் காண்பிக்ம் ேநாக்கத்டன் அவர் வரவில் ைல. எல் லா மனி
தர்க ம் அவைரப் பார்க் கேவண் ம் என் பதற் க ாக அவர் வர
வில் ைல; மனிதைனத் தம ைகயால் வநடத்த மனிதைன அ
மக்கம் , அதன் ¤லம் மனிதன் ய கத்ற் ள் ·ைழவதற்
காகேம அவர் வறார். ஸ்விைடய மாம் சத்ன் ெசயல்
பா ேதவைடய ரிையக்காகேவ ஆம் , அதாவ மாம் சத்ல்
ெசய் த ேதவைடய ரிையயான, மனிதன் தம மாம் சத்ன்
சாரம் சத்ைத ைமயாகப் ரிந் ெகாள் ள உதவேவண்ம் என்
பதற் க ாக அல் ல. அவர் எவ் வா ெசயல் பறார் என் ப க்
யமல் ல, ஆனால் அவர் ெசய் ம் எம் மாம் சத்தால் அைடயக்
யைதத் தாண்ச் ெசல் லா. அவர் எவ் வா ெசயல் பறார்
என்ப க்யமல் ல, அவர் சாதாரண மனிதத்தன் ைமடன் மாம்
சத்ல் அவ் வா ெசய் றார், ேம ம் ேதவைடய ெமய் ய ான
கத்ைத மனிதக் ைமயாக ெவளிப் பத்தவில் ைல. ேம ம் ,
மாம் சத்ல் அவர் ெசய் ம் ரிையயான ஒேபாம் மனிதன்
கவ ேபால் இயற்ைகக் அப் பாற்பட் ட  அல் ல விவரிக்க
யாத அல் ல. ஸ் மாம் சத்ல் ேதவைன பிரநித்வப்
பத்னா ம் , ேதவன் மட் ேம ெசய் ய ேவண்ய ேவைலைய
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ேநரில் ெசய்தா ம் , அவர் ேதவன் பரேலாகத்ல் இப் பைத மக்
கவில் ைல, ேம ம் அவைடய ெசயல் கைள அவர் பரபரப் டன்
அவிக் கல் ைல. மாறாக, அவர் தம் ைடய மாம் சத்ற் ள்
மைறந், தாழ் ைமடன் இக்றார். ஸ்ைவத் தவிர, ஸ்
என்  ெபாய் யாகக் பவர்க க்  அவைடய ணங் கள்
இல் ைல. அந்த ெபாய் யான ஸ்க்களின் ர்பித்த மற்ம்
யத்ைத ேமன் ைம பாராட் ம் மனநிைலைய எர்த் ப் ேபம்
ேபா, எந்த விதமான மாம் சம் உண்ைமயிேலேய ஸ்வி
ைடய என் ப ெதளிவாற. அவர்கள் ெபாய் யானவர்கள் , இ
ேபான் ற கள் ளக்ஸ்க்கள் தங் கைளத் தாங் கேள ெவளிப் பத்
றார்கள் , ேம ம் மனிதைன ஏமாற் வதற்கான அைடயாளங்
கள் மற்  ம் அசயங் களில் அவர்கள் அகத் றைமள் ளவர்க
ளாகம் இக்றார்கள் . கள் ளக்ஸ்க்கக் ேதவைடய
ணங் கள் இல் ைல; கள் ளக் ஸ் க் கக் ெசாந் த மான எந் த
ெவா அம் சத்னா ம் ஸ் கைறபத்தப்பவல் ைல. ேதவன்
மாம் சமாக மாய மாம் சத்ன் ரிையைய ப் பதற்காக மட்
ேமயாம் , ெவமேன மனிதர்கள் அவைரப் பார்கக
் அமப்
பதற் க ாக அல் ல. மாறாக, அவர் தம ரிையைய அவைடய
அைடயாளத்ைத உப் பத்வதற்காக அமக்றார், ேம ம்
அவர் ெவளிப் பத்யைதக் ெகாண் அவைடய சாராம் சத்ைத
உப் பத் வதற்காகம் அமக்றார். அவர சாராம் சம்
ஆதாரமற்ற அல் ல; அவர அைடயாளம் அவர ைகயால் ைகப்
பற் ற ப் படவில் ைல; அ  அவைடய ரிைய மற்  ம் அவர
சாரம் சம் ஆயவற் ற ால் ¥ர்ம ானிக் க ப் பற. அவர் ேதவன்
என்ற சாராம் சத்ைதக் ெகாண்க் றார் மற்  ம் ேதவைடய
ரிையையச் ெசய் ய வல் லவர் என்றேபா ம் , அவர் ஆவியா
னவைரப் ேபால இல் லாமல் மாம் சமாக இக்றார். அவர் ஆவி
யானவைடய ணங் கைளக் ெகாண்ட ேதவன் அல் ல; மாறாக
அவர் மாம் சத் ேதாற் ற ம் ெகாண் ட ேதவன். ஆைகயால் , அவர்
எவ் வள சாதாரணமானவர், மற் ம் எவ் வள பலவீனமானவர்
என் றா ம் , பிதாவாய ேதவைடய த் த த்ைதச் ெசய் வ தற் 
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எவ் வள யன் றா ம் , அவைடய ெதய் வ ீக த்தன் ைமயான
மக்க யாத ஆம் . ேதவன் மாம் சத்ல் வந்த அவதாரத்ற்
ள் ஒ சாதாரண மனிதத் த ன்ைமம் அதன் பலவீன ங் கம்
மட் மல் ல; அவைடய ெதய்வீகத் தன்ைமயின் அற்தம் ரிந்
ெகாள் ள யாத தன் ைமம் , மாம் சத்ல் அவர் ெசய்த எல் லாச்
ெசயல் கம் அடங் ள் ளன. ஆைகயால் , மனிதத்தன் ைம மற்ம்
ெதய் வீகத்தன்ைம ஆய இரண்ம் ஸ்க்ள் உண்ைமயி
ம் நைடைறயி ம் உள் ளன. இ ைறந்தபட் சம் ெவைம
யானேதா அல் ல இயற் ைகக் அப் பாற் ப ட் ட ஒன் ேறா அல் ல.
ரிையையச் ெசய் வ தற் க ான தன்ைம ேநாக் க த்  டன் அவர்
க்  வறார்; யில் ரிையகைளச் ெசய் வதற்  ஒ
சாதாரண மனிதத்தன் ைமையக் ெகாண்ப் ப  கட் டாயமாம் ;
இல் ைலெயனில் , அவைடய ெதய் வீகத்தன் ைமயின் வல் லைம
எவ் வள ெபரியதாக இந் த ா ம் , அதன் ெமய் யான ெசயல்
பாட் ைட நல் ல பயன்பாட் ற்  க் ெகாண் வர யா. அவ
ைடய மனிதத்தன் ைமயான அக க்யத்வம் வாய் நத
் தாக
இந் த ா ம் , அ  அவைடய சாராம் சம் அல் ல. அவைடய
சாராம் சம் ெதய் வீகத்தன் ைம மட் ேமயாம் ; ஆைகயால் , அவர்
யில் தன ஊயத்ைதச் ெசய் ய த் ெதாடங் ம் அந் த த் த
ணம் , அவர் தன ெதய்வீகத்தன்ைமைய ெவளிப் பத்தத் ெதாடங்
ம் தணம் ஆம் . அவைடய மனிதத்தன்ைமயான அவ
ைடய மாம் சத்  ன் இயல் பான வாழ் க்ைகையத் தக் க ைவத்  க்
ெகாள் வதற் க ாக மட்  ேம உள் ள, இதனால் அவைடய ெதய்
வீக த் தன்ைமயான மாம் சத்  ல் இயல் பாகேவ ரிையையச்
ெசய் ய இய ம் ; அவைடய ரிையைய வமாக வநடத்
வ  அவர ெதய் வீக த் த ன் ைமேய ஆம் . அவர் தம ரி
ையைய நிைற ெசய் ம் ேபா, அவர் தம் ைடய ஊயத்ைத
நிைறேவற் யிப் பார். மனிதன் ெதரிந்  ெகாள் ள ேவண்ய
என் னெவனில் , அவைடய ரிையயின் ைமம் , அவர
ரிையயின் ¤லம் மட் ம் தான் மனிதன் அவைர அந் ெகாள் ள
அவர் அவ க் உதறார். அவைடய ரிையயின் ேபா,
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அவர் தம ெதய் வீகத்தன் ைமைய ைமயாக ெவளிப் பத் 
றார், இ  மனிதலத் த ால் கைறப் பத் த ப் பட் ட ஒ மனநி
ைலேயா அல் ல ந்தைனயா ம் மனித நடத்ைதயா ம் கைறப்
பத் த ப் பட் ட அல் ல. அவைடய ஊயங் கள் அைனத்  ம்
ம் ேநரம் வம் ேபா, அவர் ெவளிப் பத்த ேவண்ய
மனநிைலைய அவர் ஏற்கனேவ பரிரணமாகம் ைமயாக
ம் ெவளிப் பத்யிப் பார். அவர ரிையயான எந்த மனித
ைடய அத்தல் களா ம் வநடத்தப் பவல் ைல; அவர
மனநிைலயின் ெவளிப் பாம் கம் தன்னிச்ைசயான, ேம ம்
அ மனதால் கட் ப் பத்தப் பவல் ைல அல் ல ந்தைன
யால் ெசயலாக்கப் பவல் ைல, ஆனால் அ இயற்ைகயாகேவ
ெவளிப் பற. இ எந்த மனிதம் சாக்க யாத ஒன் .
ற்  ச்© ழல் கள் கைமயானதாக இந் த ா ம் அல் ல நிைல
ைமகள் சாதகமற் றதாக இந் த ா ம் , அவரால் தந் த ேநரத்ல்
தம மனநிைலைய ெவளிப் பத்த ம் . ஸ்வாக இக்
ம் ஒவர் ஸ் வின் பிரசன் னத்ைத ெவளிப் பத்  றார்,
அேத சமயம் ஸ்வாக இல் லாதவர்கள் ஸ்வின் மனநி
ைலையக் ெகாண்ப் பல் ைல. ஆைகயால் , அைனவம் அவைர
எர்தத
் ா ம் அல் ல அவைரப் பற்ய எரான கத்க்கைளக்
ெகாண் ந் த ா ம் ட, ஸ் வால் ெவளிப் பத் த ப் பம்
மனப் பான்ைமயான ேதவைடய என் பைத மனிதைடய
கத் களின் அப் பைடயில் யாம் மக்க யா. உண்ைம
யான இதயத்ேதா ஸ்ைவப் பின் ெதாடர்பவர்கள் அல் ல
ேதவைன உள் ேநாக்க த்  டன் ேதபவர்கள் அைனவம் அவ
ைடய ெதய் வீகத்தன் ைமயிைடய ெவளிப் பாட் ன் அப் பைட
யில் அவர் ஸ் என்பைத ஒப் க்ெகாள் வார்கள் . மனிதனின்
கத் க்கக் இணங் காத எந்தெவா அம் சத்ன் அப் பைட
யி ம் அவர்கள் ஒேபாம் ஸ்ைவ மக்க மாட் டார்கள் .
மனிதன் கம் ம ெகட் டவன் என் றா ம் , மனிதனின் விப்
பம் என்ன, ேதவனிடந்  ேதான் ய எ என் ப அைனவ
க் ம் கச் சரியாகத் ெதரிம் . பலர் தங் கள் ேநாக் க ங் களின்
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விைளவாக ேவண்ெமன் ேற ஸ்ைவ எர்க்றார்கள் . இதற்
காக இல் ைலெயன் றால் , ஸ்வின் பிரசன் னத்ைத மக்க ஒ
மனிதக்ம் ஒ காரணம் ட இக்கா, ஏெனன் றால் ஸ்
வால் ெவளிப் பத்தப் பட்ட ெதய்வீகத்தன் ைம உண்ைமயில் இக்
ற, அவைடய ரிையயின் ெவளியரங் கமான அைனவர
கண்களா ம் காண ம் .
ஸ்வின் ரிையம் ெவளிப் பாம் அவைடய சாராம்
சத்ைதத் ¥ர்மானிக்ற. அவரிடம் ஒப் பைடக்கப் பட் டைத அவர்
உண்ைமயான இதயத்ேதா ெசய் க்க ற. அவரால்
உண்ைமயான இதயத்ேதா பரேலாகத்  ல் உள் ள ேதவைன
ெதாெகாள் ள ற, உண்ைமயான இதயத்ேதா பிதா
வாய ேதவைடய த்தத்ைத நாட ற. இைவ அைனத்
ம் அவைடய சாராம் சத்தால் ¥ர்மானிக்கப் பன் றன. அப் ப
ேய அவைடய இயல் பான ெவளிப் பாம் அவைடய சாராம்
சத்த ால் ¥ர்ம ானிக்க ப் பற; இைத நான் அவைடய “இயற்
ைகயான ெவளிப் பா” என் அைழப் பதற்கான காரணம் , அவ
ைடய ெவளிப் பா பார்த்ப் பின் பற்றக்ய ஒன்  அல் ல, அல்
ல மனிதைடய பப் பவின் விைளேவா அல் ல மனிதனால்
பல ஆண்களாகக் கனமாக உைழத்த உைழப் பின் விைளேவா
இல் ைல. அவர் அைதக் கற்க்ெகாள் ளல் ைல அல் ல தம் ைம
அவ் வாறாக அலங் கரிக் க ல் ைல; மாறாக, அ  அவக் ள்
இயல் பாகேவ இக்ற. மனிதன் அவைடய ரிையையம் ,
அவர ெவளிப் பாட் ைடம் , அவர மனிதத்தன் ைமையம் , அவ
ர சாதாரண மனிதத்தன் ைமயின்  வாழ் க்ைகையம் மக்
கக்ம் , ஆனால் அவர் உண்ைமயான இதயத்ேதா பரேலா
கத்ல் உள் ள ேதவைன ெதாெகாள் றார் என் பைத யாம்
மக்க யா; பரமபிதாவின் த்தத்ைத நிைறேவற்றேவ அவர்
வந்  ள் ளார் என்பைத யாம் மக் க யா, ேம ம் அவர்
பிதாவாய ேதவைனத் ேதம் ேநர்ைமையம் யாம் மக் க
யா. அவைடய உவம் லன்கக் ப் பிரியமானதாக
இல் ைல என் றா ம் , அவைடய கலந்  ைரயாடல் ஒ அசா
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தாரணமான காற் ைறக் ெகாண்க் கவில் ைல, மற்  ம் அவர
ேவைல ையத் தகர்ப்பேதா அல் ல மனிதன் கற் பைன ெசய்
வ ேபால வானத்ைத உ க்வேதா இல் ைல, அவர் உண்ைம
யில் பரமபிதாவிற்  ற்  ம் ழ் ப் பந் , அவர மரணம்
வைர ழ் ப் பந்தவரா பரமபிதாவின் த்தத்ைத உண்ைமயான
இதயத்டன் நிைறேவற்ற ஸ்வாக இக்றார். ஏெனன்
றால் , அவைடய சாராம் சம் ஸ்வின் சாராம் சமாக இக்
ற. இந்த உண்ைமைய நம் வ மனிதக் கனமாக இக்
ற, ஆனால் இ ஒ உண்ைம. ஸ் வின் ஊயம் 
ைமயாக நிைறேவய ம் , மனிதன் அவைடய ரிையயின்
¤லம் அவைடய மனநிைலம் அவைடய பிரசன் னம் மற்
ம் பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவைடய மனநிைலையம் பிர
சன் னத்ைதம் பிரநித்வப் பத்வைதக் கண்ெகாள் ள 
ம் . அந்த ேநரத்ல் , அவைடய எல் லா ரிையகளின் க்கம் ,
அவர் ெமய் ய ாகேவ வார்தை
் தயான மாம் சமாக மாயதான்
என்பைத உப் பத்த ம் , ஆனால் அ மனிதக்ள் ள
ஒ மாம் சம் இரத் த ம் அல் ல. யில் ஸ் விைடய
ரிையயின் ஒவ் ெவா பயி ம் அதன் பிரநித்  வ க் 
யத்  வம் உள் ள, ஆனால் ஒவ் ெவா பயின் உண்ைமயான
ரிையைய அபவிக்ம் மனிதக் அவைடய ரிையயின்
க்யத் வத்ைத ரிந்  ெகாள் ள யவில் ைல. விேசஷமாக,
ேதவன் தம இரண் டாவ  அவதாரத்  ல் ேமற் ெகாண் ட பல
ரிையகளாய் இக்ற. ஸ்வின் வார்தை
் தகைள மட் ேம
ேகட் டவர்களில் அல் ல பார்த்தவர்களில் ெபம் பாேலார் அவ
ைரப் பார்த்த ல் ைல, அவைடய ரிையையப் பற்  அவர்க
க் எந்தக் கத்ம் இல் ைல; ஸ்ைவக் கண்டவர்கள் , அவ
ைடய வார்தை
் தகைளக் ேகட் டவர்கள் , மற்ம் அவைடய ரி
ையைய அபவித்தவர்கக், அவைடய ரிையைய ஏற்க்
ெகாள் வ  கனமாக இக்ற. இ ஸ்வின் ேதாற்றம்
அவர இயல் பான மனிதத் த ன் ைமம் மனிதனின் ைவக் 
ெபாந்தாதனால் தான் அல் லவா? ஸ் ேபான பிற அவ
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ைடய ரிையைய ஏற்க்ெகாள் பவர்கக் அத்தைகயச் ரமங்
கள் இக்கா, ஏெனன்றால் அவர்கள் அவைடய ரிையைய
ஏற்  க்ெகாள் றார்கள் , ஸ் விைடய இயல் பான மனிதத்
தன் ைமடன் ஐக்  யப் பவல் ைல. மனிதன் ேதவைனப் பற்
ய தன கத் க்கைள ைகவிட யாதவனாக இக்றான் ,
அதற்  ப் பலாக அவைன இன் ம் ¥விரமாக ஆராய் றான் ;
மனிதன் அவர ேதாற்றத்ல் மட் ேம கவனம் ெச த் றான்
என்பம் , அவைடய ரிைய மற் ம் வார்தை
் தகளின் அப் ப
ைடயில் அவர சாராம் சத்ைத அைடயாளம் காண யவில் ைல
என் பம் தான் இதற்  க் காரணம் . ஸ் வின் ேதாற் றத் ற் 
மனிதன் தன் கண்கைள ¤க்ெகாண்டால் அல் ல ஸ்வின்
மனிதத் த ன்ைமையப் பற்  விவாப் பைதத் தவிர்த்  , அவர
ெதய்வீகத்தன்ைமையப் பற் மட் ேம ேபறான் என் றால் , அவ
ைடய ரிையம் வார்தை
் தகம் எந்த மனிதக்ம் ைடக்
கவில் ைல என்றால் , மனிதனின் கத்க்கள் பாயாகக் ைறம் ,
ேம ம் அந்த அளவிற் மனிதனின் அைனத் ரமங் கம் ட
¥ர்க் க ப் பம் . மனித அவதாரமான ேதவ ைடய ரிையயின்
ேபா, மனிதனால் அவைர சத்க்ெகாள் ள யா, அவைரப்
பற்  ய ஏராளமான கத்  க் கள் நிைறந் தவனாய் இக் றான் ,
ேம ம் எர்க
் ம் நிகழ் கம் மற்ம் ழ் ப்பயாைமம் ெபா
வானைவயாம் . ேதவைடய பிரசன்னத்ைத மனிதனால் ெபாத்
க்ெகாள் ளேவா, ஸ்வின் மனத்தாழ் ைமக்ம் மைறக்ம்
கனிவான ேபாக்ேகா, பரமபிதாக்க் ழ் ப் பற ஸ்வின்
சாராம் சத்ைத மன் னிக்கேவா யாமல் இக்றான் . ஆைகயால் ,
அவர் தன ரிையைய த்த பின் மனிதடன் நித்யமாக
இக்க யா, ஏெனன் றால் மனிதன் அவைர அவர்கடன்
ேசர்ந்  வாழ் வதற் அமக்க விம் பவில் ைல. மனிதன் அவ
ர ரிையயின் ேபா அவரிடம் கனிவான ேபாக்ைகக் காட் ட
யாவிட் டால் , அவர் தம் ைடய ஊயத்ைத நிைறேவற் ய
பின், அவர் பப் பயாக அவைடய வார்தை
் தகைள அவர்கள்
அபவிப் பைதப் பார்க
் ம் ேபா, அவர் அவர்கடன் ேசர்ந் 
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வாழ் வைத அவர்கள் எவ் வா ெபாத்க்ெகாள் ள ம் ? அவ
ரால் பலர் விந் ேபாயிக்க மாட் டார்களா? மனிதன் யில்
ரிைய ெசய் ய மட் ேம அவைர அமக்றான் ; இ மனிதன்
அவக்க் காண்பித்த கனிப் ேபாக்ன் கப் ெபரிய அளவாம் .
அவைடய ரிையக் க ாக இல் லாவிட் டால் , மனிதன் அவைர
யிந்  ெவ காலத்ற் ன்ேப ெவளிேயற்யிப் பான் ,
ஆகேவ அவைடய ரிைய ந் தடன் அவர்கள் எவ் வள
ைறவான கனிப் ேபாக்ைகக் காண்பிப் பார்கள் ? அப் பயானால்
மனிதன் அவைர த்  ரவைதச் ெசய்  ெகாைல ெசய் ய மாட்
டானா? அவர் ஸ்  என்  அைழக் க ப் படாவிட் டால் , அவர்
மனிதர்களிைடேய ரிைய ெசய்  க் க யா; அவர் ேதவ
ைடய அைடயாளத் டன் ெசயல் படாமல் , அதற் ப் பலாக
ஒ சாதாரண மனிதராக மட் ேம ரிைய ெசய் தார் என் றால் ,
மனிதன் அவர் ஒ வாக்யத்ைத உச்ச ரிப் பைதக் ட சத்  க்
ெகாள் ள மாட் டான், அவைடய ரிையைய தளேவ ம்
ெபாத் க்ெகாள் ள மாட் டான். எனேவ அவர் தம ரிையயில்
இந்த அைடயாளத்ைத அவடன் மட்ேம ெகாண் ெசல் ல 
ம் . இந்த வயில் , அவர் அப் ப ெசய் யாந்தால் அவர ரி
ையயான கம் வல் லைம வாய் ந் த  ஆம் , ஏெனன் றால்
மனிதர்கள் அைனவம் ெசல் வாக் மற் ம் ெபரிய அைடயா
ளத்  ற்  க் ழ் ப் பய தயாராக இக்  றார்க ள் . அவர் ரிைய
ெசய் த பேய ேதவ ைடய அைடயாளத்ைத அவர் ெகாண் ச்
ெசல் லவில் ைல என்றால் அல் ல ேதவனாகத் ேதான்றவில் ைல
என் றால் , பிற அவக் க் ரிைய ெசய் ய ேவ வாய் ப் பில் ைல.
ேதவைடய சாராம் சம் மற் ம் ஸ்வின் பிரசன் னம் அவரி
டம் உள் ள என்ற ேபா ம் , மனிதன் தளர் ெகாத் , மனி
தர்களிைடேய எளில் அவர ரிையையச் ெசய் ய அமக்க
மாட் டான். ேதவைடய அைடயாளத்ைத அவர் தன ரிைய
யில் ெகாண் ெசல் றார்; அத்தைகய அைடயாளம் இல் லாமல்
ெசய் ய ப் பவைத விட இேபான் ற அைடயாளத்  டன் ய
ரிையயான டஜன் கணக்கான மடங்  அக சக்வாய் நத
் தாக
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இந்தா ம் , மனிதன் இன்ம் அவக் ைமயாகக் ழ் ப்
பயவில் ைல, ஏெனன் றால் மனிதன் அவைடய ெசல் வாக்க்
மட் ேம ழ் ப் பறான் , அவைடய சாராம் சத்  ற்  அல் ல.
அப் பயானால் , ஒேவைள ஸ் ஒ நாள் தம பதவியில்
இந்  விலம் ேபா, அந்த ஒ நாள் மட் மாவ அவர் வ
ேனா இக்க மனிதனால் அமக்க மா? ேதவன் மனி
தேனா யில் வாழத் தயாராக இக்றார், இதன் ¤லம் அத்
தத் த ஆண் களில் தம் ைகயால் ெசய் ய ப் பம் ரிையயின்
விைளகைள அவர் காண்பார். இப் பிம் , ஒ நாள் ட மனி
தன் அவர பிரசன் னத்ைதப் ெபாத்க்ெகாள் ள யா இக்
றான், எனேவ அவரால் ைகவிட்விட மட்ேம ம் . ேதவன்
மனிதர்களிைடேய ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய ெசய் யம் , அவ
ைடய ஊயத்ைத நிைறேவற்றம் அமப் ப  என்ப மனி
தைடய கனிப் ேபாக்  ன் மற்  ம் ைபயின் கப் ெபரிய
அளவாம் . அவரால் தனிப் பட் ட ைறயில் ெவல் லப் பட் டவர்கள்
அவக் அத்தைகய ைபையக் காட் னா ம் , அ அவ
ைடய ரிைய ம் வைர மட் ேம ெதாடர்ந்  இக்க அவர்
கள் அமக்றார்கள் , அதற்ேமல் இன் ம் ஒ கணம் ட
இல் ைல. இ அப் பயானால் , அவரால் ெவல் லப் படாதவர்க
ளின் நிைல என் ன? ஒ சாதாரண மனிதனின் ேதாற் ற த்  டன்
ஸ் வாக அவர் இக்  றார் என் பதற் க ான காரணத்  னால்
தான் மனிதன் மாம் சத்ல் வந்த ேதவைடய அவதாரத்ைத இவ்
வா நடத்  றான் என் ப  சரி அல் லவா? அவக் ெதய் வ ீ
கத் த ன்ைம மட் ேம இந் த , ஒ சாதாரண மனிதத் த ன் ைம
இல் ைல என்றால் , மனிதைடய கஷ்டங் கள் க எளிதாகத் ¥ர்க்
கப் பட யாதா? மனிதன் ªªப் டன் அவர ெதய் வ ீ
கத் தன்ைமைய ஒப் க்ெகாள் றான் , ஒ சாதாரண மனிதனின்
ேதாற்றத்ல் வந்தல் அக்கைற காட்டவில் ைல, அவைடய சாராம்
சம் பரமபிதாவின் த்தத்ற் க் ழ் ப் பந்த ஸ்க்ரிய
ஆம் . எனேவ, சந்ேதாஷங் கைளம் க்கங் கைளம் அவர்க
டன் பர்ந்  ெகாள் வதற் க ாக மனிதர்களிைடேய அவர் ெசய் த
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அவைன அற்த இடத்ற் அைழத்ச் ெசல் தல்

ரிையைய மட்  ேம அவர் ரத்  ெசய் ய ம் , ஏெனன்றால்
மனிதனால் அவர பிரசன் னத்ைத இனிம் ெபாத் க்ெகாள் ள
யா.

மனிதனின் இயல் பான வாழ் க்ைகைய
ட்ெடத்தல் மற் ம்
அவைன ேபாய் சே
் சர ேவண்ய
ஒ அற் தமான இடத்ற் 
அைழத் ச் ெசல் தல்
இன்ைறய ரிைய மற்ம் எர்காலக் ரிையப் பற் மனிதன்
ெகாஞ் சம் ரிந் ெகாள் றான் , ஆனால் மனிதலம் ேபாய் சே
் சர
ேவண்ய இடம் எ என்  அவன் ரிந் ெகாள் ளவில் ைல. ஒ
ஷ்யாக, மனிதன் ஒ ஷ்க்ரிய கடைமையச் ெசய் ய
ேவண்ம் : மனிதன் ேதவைன அவர் ெசய் யக்ய எல் லாவற்
ம் பின்பற்ற ேவண்ம் ; நான் உங் கக்ச் ெசால் ம் வயில்
நீ ங் கள் ெதாடர ேவண்ம் . விஷயங் கைள நீ யாகேவ நிர்வ க் க
உனக் வ இல் ைல, உனக் உன்¡ அகாரம் இல் ைல; இைவ
அைனத்ம் நிச்சயம் ேதவனின் ட் டத்டம் விடப் பட ேவண்ம் ,
எல் லா விஷயங் கம் அவைடய கரங் கக்ள் அடங் யிக்
ன்றன. ேதவனின் ரிைய மனிதன் ேபாய் சே
் சர ேவண்ய ஓர்
அற்தமான இடத்டன் ய ஒ ைவக் ப் பிட் ட காலத்
ற் ன்ேப அளித்தால் , மனிதைன ஈர்கக
் ம் , மனிதைனப் பின்
ெதாடரச் ெசய் ய ம் ேதவன் இைதப் பயன் பத்னால் —அவர்
மனிதடன் ஓர் ஒப் பந்தம் ெசய் ந்தால் —அப் பயானால் இ
ெஜயமாக இக்கா, அல் ல அ மனிதனின் வனில் ெசய் த
ரிையயாக இக் க ா. மனிதைனக் கட் ப் பத் த ம் , இத
யத்ைத ஆதாயப் பத்தம் ேதவன் மனிதனின் ைவப் பயன்
பத்னார் என்றால் , இல் அவர் மனிதைனப் பரிரணப் பத்த
மாட் டார், அல் ல அவர் மனிதைன ஆதாயப் பத்தம் மாட் டார்,
மாறாக அவைனக் கட் ப் பத்த ேபாய்சே
் சம் இடத்ைதப் பயன்
1167

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

பத் வார். மனிதன் எர்கால , இயாகப் ேபாய் சே
் ச
டம் , மற் ம் நம் வதற்  ஏேதம் நல் ல இக்றதா இல்
ைலயா என்பைதத் தவிர ேவ எைதம் பற்க் கவைலப் பவ
ல் ைல. ெஜயங் ெகாள் தல் ையயின் ேபா மனிதக் ஓர்
அழகான நம் பிக்ைக அளிக்கப் பட் ந் தால் , மனிதைன ெஜயங்
ெகாள் வதற் ன் னர், பின்ெதாடர அவக்ச் சரியான ேபாய் ச ்
ேசடம் வழங் கப் பட் டால் , மனிதைன ெஜயங் ெகாள் வ  அதன்
பலைன அைடவ என் ப மட் மல் ல, ெஜயங் ெகாள் ம் ரி
ையயின் பலம் ட பாப் க்  ள் ளாம் . அதாவ , ெஜயங்
ெகாள் ம் ரிையயான மனிதனின் தைலவிையம் வாய் ப்
கைளம் பப் பதன் ¤லம் , மனிதனின் கலகத்தனமான மன
நிைலக் நியாயத்¥ ர்ப்  அளித்  ட்  ப் பதன் ¤லம் அதன்
பலைன அைடற. இ மனிதடன் ஓர் ஒப் பந் தம் ெசய் வ
தன் ¤லம் அைடயப் படவில் ைல, அதாவ, மனிதக் ஆர்
வாதங் கைளம் ைபம் அளிப் பதன் ¤லம் அல் ல, மாறாக
மனிதனின் விவாசத்ைத ெவளிப் பத்வதன் ¤லமாகம் , அவ
ன “தந்ரத்ைதப் ” பப் பதன் ¤லமாகம் , அவன வாய் ப்
கைள அப் பதன் ¤லமாகம் அைடயப் பற. இ தான்
ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் சாராம் சமாம் . மனிதக் ஆரம்
பத்ேலேய ஓர் அழகான நம் பிக்ைக அளிக்கப் பட், ட்ைச மற்ம்
நியாயத்¥ர்ப் ரிையகள் பின்னர் ெசய்யப் பட் ந்தால் , மனிதன்
இந்தச் ட் ைச மற் ம் நியாயத்¥ர்ப்ைபத் தனக் வழங் கப் பட் ட
வாய் ப்கள் என்ற அப் பைடயில் ஏற்க்ெகாள் வான் , இயில் ,
ஷ்கக் நிபந்தைனயற் ற ைறயில் ழ் ப் பவ மற் ம்
அவைரத் ெதாெகாள் வ  ஆயைவ அவர எல் லா வரா
களா ம் அைடயப் பட மாட் டா; கண்¤த் தனமான, அயா
ைமடனான ழ் ப்பதல் மட் ேம இக்ம் , இல் ைலெயன் றால்
மனிதன் கண்¤த்தனமாகத் ேதவக்க் ேகாரிக்ைககைள ைவப்
பான் , ேம ம் மனிதனின் இதயத்ைதப் பரிரணமாக ெஜயங்
ெகாள் ள யா. இதன் விைளவாக, அத்தைகய ெஜயங் ெகாள்
ம் ரிைய ¤லமாக மனிதைன அைடவம் , ேம ம் , ேதவக்
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ச் சாட் யம் அளிப் ப ம் சாத்யல் ைல. அத்தைகய வரா
கள் தங் கள் கடைமையச் ெசய் ய இயலா, ேம ம் ேதவேனா
ேபரம் ேபவைத மட் ேம ெசய் வார்கள் ; இ ெஜயமாக இக்
கா, ஆனால் இரக்கம் ஆர்வாதம் ஆக இக்ம் . மனித
ைடய கப் ெபரிய பிரச்சைன என்னெவன் றால் , அவன் தன
வி மற்  ம் வாய் ப் கைளத் தவிர ேவ  எைதம் நிைனக் க
வில் ைல, இந் த விஷயங் கைள அவன் வபாட்  ப் ெபாளாக்
றான் . மனிதன் தன வி மற் ம் ெசல் ம் ைசகக்காக
ேதவைனப் பின்ெதாடர்றான்; அவன் ேதவன் ¡ள் ள ேநசத்தால்
அவைரத் ெதா ெகாள் வல் ைல. எனேவ, மனிதைன ெஜயங்
ெகாள் வல் , மனிதனின் யநலம் , ேபராைச மற் ம் ேதவைனத்
ெதா ெகாள் வைத கம் தக்ம் விஷயங் கள் அைனத் ம்
ைகயாளப் பட ேவண்ம் , அதன் ¤லம் அகற்றப் பட ேவண்ம் .
அவ் வா ெசய் ம் ேபா, மனிதன் ¡தான ெஜயத்ன் பலன் கள்
அைடயப் பம் . இதன் விைளவாக, மனிதைன ெஜயங் ெகாள் வ
தன் தல் கட் டங் களில் , மனிதனின் ¤ர்கக
் த்தனமான இலட் யங்
கைளம் , க ேமாசமான பலவீன ங் கைளம் நீ க்வ  அவ
யம் , இதன் ¤லம் , ேதவன் ¡ள் ள அன் ைப மனிதன் ெவளிப் ப
த்தம் , மனிதனின் வாழ் நாள் பற்ய தன அைவ மாற்றம் ,
ேதவைனப் பற்ய அவன பார்ைவ மற்ம் அவன் உயிர் வாழ்
வதன் அர்த்த த்ைதத் ெதரிந்  ெகாள் ளம் ம் . இந் த வைக
யில் , ேதவன்¡தான மனிதனின் அன் த்கரிக்கப் பற, அதா
வ மனிதனின் இதயம் ெஜயங் ெகாள் ளப் பற. ஆனால் எல் லா
வராகள் ¡மான ேதவனின் மனப் பான் ைமயில் , ேதவன்
ெஜயங் ெகாள் ம் ெபாட்  மட் ேம ெஜயங் ெகாள் வல் ைல;
மாறாக, மனிதைன ஆதாயப் பத்  வதற் க ாகம் , தன் ெசாந் த
மைமக்காகம் , மனிதனின் ஆரம் பக்கால, உண்ைமயான தன்
ைமைய ¡ட்ெடப் பதற்காகம் அவர் ெஜயங் ெகாள் றார். அவர்
ெஜயங் ெகாள் ம் ெபாட்  மட் ேம ெஜயங் ெகாள் ள ேவண்
ெமன் றால் , ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் க்யத் வம் இழக்
கப் பம் . அதாவ, ெஜயங் ெகாண்ட பிற, ேதவன் அவர மனி
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தக் ைககைளக் கவி, மனிதைடய வன் அல் ல மரணத் க்
ச் ெசவிசாய் க்கவில் ைல என்றால் , இ மனிதலத்ன் நிர்வாக
மாகேவா, அல் ல மனிதைன ெஜயங் ெகாள் வ  மனிதனின் இரட்
ப் க் க ாகேவா இக் க ா. மனிதைன ெஜயங் ெகாள் வைதத்
ெதாடர்ந்  மனிதைன ஆதாயப் பத் வம் , இயாக அவன்
ேபாய் சே
் சர ேவண் ய ஓர் அற்  தமான இடத்  ற்  வவ ம்
இரட் ப் பின் அைனத் க் ரிையகளின் இதயத் ம் உள் ள,
ேம ம் இ மட் ேம மனிதனின் இரட் ப் பின் ேநாக் க த்ைத
அைடய ம் . ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , ேபாய் ச ்
ேசர ேவண்ய அழகான இடத்ற் மனிதனின் வைகம் , ¡த
ள் ளவற்க்ள் பிரேவப் ப ம் மட் ேம அைனத்  வராக
ளிடம் இக்க ேவண்ய வாய் ப்களாம் , மற் ம் ஷ்க
ரால் ெசய் ய ப் பட ேவண் ய ரிையகளாம் . மனிதன் இந் த க்
ரிையையச் ெசய் ய ேவண்யந்தால் , அ கம் ைறவா
கேவ இந்க்ம் . இ மனிதைன ஒ ப் பிட் ட இடத்ற்
க் ெகாண் ெசன்க்கக்ம் , ஆனால் அ மனிதைன நித்
யமாக ேபாய் சே
் சடத்ற் க் ெகாண்வந்க்க யா.
மனிதனின் விைய மனிதனால் ¥ர்மானிக்க யா, அல் ல
ேம ம் , மனிதனின் வாய் ப் கைளம் எர்க ாலத்  ல் ேபாய் ச ்
ேசர ேவண்ய இடத்ைதம் உப் பத்த அவனால் யா.
இப் பிம் , ேதவன் ெசய் ம் ரிைய ேவபட் ட . அவர் மனி
தைனச் ஷ்த்தந் , அவைன வநடத் றார்; அவர்
மனிதைன இரட் ப் பதால் , அவர் அவைனப் பரிரணமாக இரட்
ப் பார், மற் ம் அவைனப் பரிரணமாக ஆதாயப் பத் வார்;
அவர் மனிதைன வநடத்வதால் , அவைனப் ேபாய்சே
் சர ேவண்
ய சரியான இடத்ற்க் ெகாண் வவார்; அவர் மனிதைனச்
ஷ்த் நிர்வப் பதால் , மனிதனின் தைலவி மற்ம் வாய் ப்
கக் அவர் அவயம் ெபாப் ேபற்க ேவண்ம் . ஷ்க
ரால் ெசய் யப் பம் ரிைய என் ப இதான் . மனிதனின் வாய் ப்
கைளத் ய்ைமப் பத்வதன் ¤லம் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய
அைடயப் பட் டா ம் , மனிதன் இயில் ேதவனால் அவ க்
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ெகன்  ஆயத்தம் ெசய் யப் பட் ட ேபாய் சே
் சர ேவண்ய சரியான
இடத்ற்க் ெகாண் வரப் பட ேவண்ம் . ேதவன் மனிதன் ¡
ரிைய ெசய் வ தால் , மனிதக் த் ல் யமாகப் ேபாய் சே
் சர
ேவண்ய ஓர் இடம் இக்ற, அவைடய தைலவி உ
ெசய்யப் பற. இங் ேக, ப் பிடப் பட் ட ெபாத்தமான ேபாய்ச ்
ேசடம் மனிதனின் நம் பிக்ைககள் மற்ம் கடந்த காலங் களில்
த்  கரிக் க ப் பட் ட வாய் ப் கள் அல் ல; இந் த இரண் ம் ேவ 
பட் டைவ. மனிதன் எர்பார்க
் ம் மற்ம் பின்ெதாடம் விஷயங்
கள் மனிதக்  உண் டான ேபாய் ச்ேசடம் என் பைதவிட,
அைவ மாம் சத்ன் ஆடம் பரமான ஆைசகைள ேதவந் 
எம் ஏக் க ங் களாம் . இதற்  ைடயில் , மனிதக் க ாக ேதவன்
எைத ஆயத்த ப் ப த்யிக்றார் என்றால் , மனிதன் ய் ைமப்
பத்தப் பட் டடன் அவக் க் ைடக்க ேவண்ய, உலைகச்
ஷ்த்தபின் ேதவன் மனிதக்காக ஆயத்தம் ெசய் த ஆர்வா
தங் கம் வாக் த்த த்த ங் கமாம் , மற்  ம் இைவ மனிதனின்
விப் பங் கள் , எண்ணங் கள் , கற் ப ைனகள் அல் ல மாம் சத்த ால்
கைறபடாதைவ. ேபாய் சே
் சம் இந்த இடம் ஒ ப் பிட் ட நப
க்காக ஆயத்தம் ெசய்யப் படவில் ைல, ஆனால் இ ஒட்ெமாத்த
மனிதலத்ற் மான இடமாம் . எனேவ, ேபாய் சே
் சம் இந்த
இடம் மனிதலத்ற் கம் ெபாத்தமான இடமாம் .
ஷ் கர் ஷ் த்த அைனத்  வராகக் ம் ட் ட
ட விம் றார். அவர் ெசய் ம் எைதம் நீ நிராகரிக்கேவா
அல் ல ழ் ப்பயாமல் இக்கேவா டா, அல் ல நீ அவக்
எராகக் கலகம் ெசய் யம் டா. அவர் ெசய் ம் ரிைய
இயில் அவைடய ேநாக் க ங் கைள அைடம் ேபா, இல்
அவர் மைமையப் ெபவார். இன், நீ ேமாவாபின் சந்த என் ேறா,
அல் ல வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்ன் சந்த என் ேறா ஏன்
றப் படவில் ைல? ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் ட ஜனங் கைளப் பற் 
ஏன் ேபசவில் ைல, ஷ்க்கப் பட் ட வராகைளப் பற் மட்
ேம ேபசப் பற? ஷ்க்கப் பட் ட வரா—இதான் மனி
தனின் உண்ைமயான ெபயர், அவன உள் ளார்நத
் அைடயாளமாக
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இப் ப  இேவ. ரிையயின் காலம் மற்  ம் காலகட் டங் கள்
மாபவதால் மட் ேம ெபயர்கள் மாபன் றன; உண்ைம
யில் , மனிதன் ஓர் இயல் பான வரா. எல் லா வராகம் ,
அைவ கம் ர்ெகட் டைவயாக இந் தா ம் , கப் னிதமா
னைவயாக இந் த ா ம் , ஒ ஷ் க் க ப் பட் ட வராயின்
கடைமையச் ெசய் ய ேவண்ம் . ேதவன் ெஜயங் ெகாள் ம் ரி
ையையச் ெசய் ம் ேபா, உன ைச, வி அல் ல ேபாய் சே
் ச
டத்ைதப் பயன்பத் அவர் உன்ைனக் கட் ப் பத்த மாட்
டார். உண்ைமயில் இந்த வைகயில் அவர் ரிைய ெசய் ய ேவண்
ய அவயல் ைல. ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையயின் ேநாக் க ம் ,
ஒ ஷ்க்கப் பட் ட வராயின் கடைமைய மனிதன் ெசய் ய
ைவப் ப ம் , ஷ்கைர அவன் ெதா ெகாள் வம் ஆம் ;
இதற் ப் பிறதான் அவன் ேபாய் சே
் சர ேவண்ய அற் தமான
இடத்ற் ள் பிரேவக் க ம் . மனிதனின் தைலவி ேதவ
னின் ைககளால் கட்ப் பத்தப் பற. உன் ைனக் கட்ப் பத்த
உன் னாேலேய இயலா. மனிதன் எப் ேபாேம தன் சார்ப ாக
விைரந்  வந்  தன்ைன ம் ரமாகப் பயன் பத்  னா ம் ,
அவனால் தன்ைனக் கட் ப் பத் த இயலா. நீ உன் ெசாந் த
வாய் ப்கைள அந்  ெகாள் ள ந்தால் , உன் ெசாந்த விைய
உன்னால் கட் ப் பத்த ந்தால் , நீ அப் ேபாம் ஷ்க்கப்
பட் ட வராயாக இப் பாயா? க்கமாகக் வெதன் றால் ,
ேதவன் எவ் வா ரிைய ெசய் றார் என் பைதப் ெபாட் பத்
தாமல் , அவைடய எல் லாக் ரிையகம் மனிதக் க ாகேவ
ெசய் ய ப் பன் றன. உதாரணமாக, வானங் கைளம் ைய
ம் மற்  ம் மனிதக் ச் ேசைவ ெசய் ய த் ேதவன் ஷ் த்த
எல் லாவற் ைறம் எத் க் ெகாள் ளலாம் : மனிதக்காக அவர்
உவாக்ய சந்ரன் , ©ரியன் மற்ம் நட் சத்ரங் கள் , விலங் கள்
மற்ம் தாவரங் கள் , வசந்த காலம் , ேகாைடக் காலம் , இைலர்
காலம் மற் ம் ளிர்காலம் , மற் ம் இ ேபான் றைவ எல் லாம்
மனிதனின் விதத்  க்க ாகேவ உவாக்க ப் ப ன்றன. ஆகேவ,
ேதவன் மனிதைன எவ் வா ட்  க்  றார், நியாயந் ¥ ர்க்  றார்
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என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , இைவ அைனத் ம் மனிதனின்
இரட் ப் பின் ெபாட் தான் இக்ன்றன. மனிதைன அவன
மாம் ச நம் பிக்ைகயிந்  அவர் நீ க்னா ம் , அ மனிதைனச்
த்கரிப் பதற்காகேவ, மனிதனின் த்கரிப்  அவன் உயிர்வாழ்
வதற்காகேவ ெசய் யப் பற. மனிதன் ேயாய் சே
் சடம் ஷ்
கரின் ைககளில் உள் ள, எனேவ மனிதன் எப் பத் தன் ைனத்
தாேன கட் ப் பத்த ம் ?
ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையைய த் த ம் , மனிதன் ஓர்
அழகான உலகத்ற்  க் ெகாண் வரப் பவான் . இந் த விதம்
அப் ேபாம் நிச்சயமாகப் யில் தான் இக்ம் , ஆனால் அ
இன்ைறய மனிதனின் விதத்ைதப் ேபாலல் லாமல் இக்ம் . மனி
தலம் வைதம் ெஜயங் ெகாண்ட பின் னர் மனிதலத்ன்
விதம் இதான் , இ யில் மனிதக் ஒ ய ெதாடக்
கமாக இக்ம் , ேம ம் மனிதலத்ற் இேபான் ற ஒ வி
தம் இப் ப மனிதலம் ஒ ய மற்  ம் அழகான உலல்
·ைழந்ள் ள என் பதற்ச் சான்றாக இக்ம் . இ யி ள் ள
மனிதன் மற் ம் ேதவனின் விதத்ன் ெதாடக்கமாக இக்ம் .
அத்தைகய அழகான விதத்ன் ன் மாரி என் னெவன் றால் ,
மனிதன் த்கரிக்கப் பட்  ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட பிற, அவன்
ஷ் கக் ன் பாக ஒப் க்ெகாக் றான் . ஆகேவ, மனித
லம் ேபாய் சே
் சர ேவண்ய அற்  தமான இடத்ற் ள் ·ைழ
வதற் ன், ேதவனின் ரிையயின் கைடக் கட் டேம ெஜயங்
ெகாள் ம் ரிையயாம் . அத்தைகய விதம் என் ப யில்
மனிதனின் எர்கால விதமாகம் , யில் க அழகான வி
தமாகம் , மனிதன் ஏங் ற விதமாகம் , உலக வரலாற் ல்
மனிதன் இதற்  ன் அைடயாத ஒ வைக விதமாகம்
இக்ற. இ 6,000 ஆண்க்கால நிர்வாகக் ரிையயின் இ
ப் பலனாம் ; மனிதலம் இதற்த்தான் ெவவாக ஏங் ற,
ேம ம் இ  மனித க்  ேதவன் அளித் த வாக்  த் த த் த ம்
ஆம் . ஆனால் இந்த வாக்த்தத்தம் உடனயாக நிைறேவறா:
கைடக் காலத்  ன் ரிையகள் ந் த ம் , மனிதன் ற் 
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மாக ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் ட ம் , அதாவ சாத்தான் ற் மா
கத் ேதாற்கக்கப் பட் ட பின்னேர மனிதன் எர்காலத்ல் ேபாய் ச ்
ேசடத்ற்ள் ·ைழவான் . மனிதன் த்கரிக்கப் பட் ட பிற,
அவன் பாவ இயல்  இல் லாதவனாக இப் பான், ஏெனன் றால்
ேதவன் சாத்தாைனத் ேதாற்கத்ப் பார், அதாவ விேராத சக்
களால் எந் த விதமான ஆக்  ரப் ம் இக் க ா, மனிதனின்
மாம் சத்ைதத் தாக்கக்ய விேராத சக்கள் எம் இக்கா.
ஆகேவ மனிதன் தந்ரமாகம் பரித்தமாகம் இப் பான் —
அவன் நித்யத்ற்ள் ·ைழந்ப் பான். அந்தகாரத்ன் வைம
க் க விேராத சக் கள் அைமத்தனத்ல் ைவத்ந் த ால் மட்
ேம, மனிதன் எங் ச் ெசன் றா ம் தந்  ரமாக இப் பான் ,
ஆகேவ அவன் ளர்ச
் ேயா எர்ப்ேபா ெசய் யாமல் இப் பான் .
சாத்தான் அைமத்தனத்ல் இக்க ேவண்ம் , இதனால் மனித
னிடத்ல் அைனத்ம் நன் றாக இக்ம் ; தற்ேபாைதய நிைலைம
நிலவ ஏெனன் றால் யில் எல் லா இடங் களி ம் சாத்தான்
இன்னம் பிரச்ைனையத் ண்றான் , ேம ம் ேதவனின்
நிர்வ ாகத்ன்  ரிையம் அதன் ைவ இன் ம் எட் ட
வில் ைல. சாத்தான் ேதாற்கக்கப் பட் டடன் , மனிதன் ற் 
மாக விவிக் க ப் பவான் ; சாத் த ானின் ஆக் க த்  ல் இந் 
ெவளிேய வந்  மனிதன் ேதவைனப் ெபற்றம் , அவன் நீ யின்
©ரியைனக் காண்பான் . இயல் பான மனிதக் உரிய விதம்
¡ண்ம் ெபறப் பம் ; ¥ைமயிந்  நன் ைமைய அந் ெகாள்
ம் றன், எப் ப சாப் பிட ேவண்ம் மற்  ம் ஆைட அணிய
ேவண்ம் என்பைதப் ரிந் ெகாள் வ , இயல் பாக வாழக்ய
றன் ேபான்ற இயல் பான மனிதக் இக்க ேவண்யைவ
அைனத் ம் ¡ண்ம் ெபறப் பம் . ஏவாள் சர்ப்பத்தால் பரீட்க்
கப் படாவிட் டால் , ஆரம் பத்ல் ஷ்க்கப் பட் ட பிற மனிதன்
இந்த மாரியான இயல் பான விதத்ைதப் ெபற்க்க ேவண்ம் .
அவன் சாப் பிட் , ஆைட அணிந் , யில் இயல் பான மனித
விதத்ைத நடத்யிக்க ேவண்ம் . மனிதன் ர நிைலக்
வந்தபின், இந்த விதம் அைடய யாத மாையயாக மாய,
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இன்ம் ட மனிதன் அத்தைகய விஷயங் கைளக் கற்பைன ெசய்
யத் ணியவில் ைல. உண்ைமயில் , மனிதன் ஏங் ற இந்த அழ
கான விதம் ஓர் அவயத் ேதைவயாம் . மனிதன் அத்தைகய
ேபாய் சே
் சடம் இல் லாமல் இந்ந்தால் , யில் அவன
ரந்த விதம் ஒேபாம் வைடயா, இவ் வள அழகான
விதம் இல் லாந் த ால் , சாத் த ானின் தைலவிக் அல் ல
யின் ¡ சாத்தான் அகாரம் ைவத்க்ம் காலத்க் எந்த
ம் இக்கா. மனிதன் அந்தகாரத்ன் வைம ெகாண்ட
சக்களால் எட் ட யாத ஓர் உலற்ள் வர ேவண்ம் , அவன்
அவ் வா ெசய் ம் ேபா, சாத்தான் ேதாற்கக்கப் பட் டான் என்
பைத இ நி´பிக்ம் . இந்த வைகயில் , சாத்தானால் எந்த இைட
» ம் ஏற் படாத நிைலயில் , ேதவேன மனிதலத்ைதக் கட் ப் ப
த் வார், ேம ம் அவர் மனிதனின்  விதத்ைதம் கட் ட
ைளயிவார், கட் ப் பத் வார்; அப் ேபாதான் சாத்தான் உண்
ைமயிேலேய ேதாற்கக்கப் பவான் . இன்  மனிதனின் விதம்
ெபம் பா ம் அத்தமான விதம் ; அ இன் ம் கஷ்டமான
மற்ம் ன் பப் பட் ட விதம் தான். இைதச் சாத்தானின் ேதால் வி
என் ெசால் ல யா; மனிதன் இன்னம் ன் பக் கட
ந்  தப் பவில் ைல, இன் ம் மனிதனின் வாழ் கை
் கயின் கஷ்டத்
ந் , அல் ல சாத்தானின் ஆக்கத்ந்  தப் பவில் ைல,
ஆனால் இன்ம் அவக் ேதவைனப் பற்ய தள அ
ட இல் ைல. மனிதனின் கஷ்டங் கள் அைனத்ம் சாத்தானால்
உவாக் க ப் பட் டைவ; மனிதனின் வாழ் க்ைகயில் ன் பத்ைதக்
ெகாண் வந் த  சாத் த ான்தான், ேம ம் சாத் த ான் அைமத் த
னத்  ல் ைவக் க ப் பட் ட பின் னேர மனிதனால் ன் பக் கடல்
இந்  பரிரணமாகத் தப் பிக்க ம் . ஆயிம் , மனிதனின்
இதயத்ைத ெஜயிப் பதன் ¤லம் , அதைன ஆதாயப் பத் வதன்
¤லம் சாத்தாடனான ேபாரில் ெவன் ெறக்கப் பட் டவனாக
மனிதைன ஆக்  வதன் ¤லம் , சாத் த ானின் அைமத் த னம்
அைடயப் பற.
இன், யில் இயல் பான மனித விதத்ைத அைடவதற்
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ன், ஒ ெஜயங் ெகாண்டவனாக மாவ மற் ம் பரிரண
மாக்கப் பவ ஆயைவேய மனிதன் பின் பற்ற ேவண்யைவ,
சாத்தான் அைமப் பத் ைவக்கப் பவதற் ன்  அைவதான்
அவன் ெபறவிம் ம் ேநாக்கங் களாம் . அப் பைடயாகேவ, ஒ
ெஜயங் ெகாண்டவனாக மாவ மற்  ம் பரிரணமாக் க ப் ப
வ அல் ல ெபரிய அளவில் பயன்பத்த ப் பவ இவற் ைற
மனிதன் பின்பற் வ சாத்தானின் ஆக்கத்ந்  தப் பிப் ப
தற் க ான: மனிதனின் பின் பற் ற ல் ஒ ெஜயங் ெகாண்டவனாக
மாவதற்கான, ஆனால் இப் பயன் சாத்தானின் ஆக்கத்
ந்  தப் பிப் பதாக இக்ம் . சாத்தானின் ஆக்கத்ந் 
தப் பிப் பதன் ¤லம் மட் ேம மனிதன் யில் இயல் பான மனித
விதத்ைத, ேதவைனத் ெதா ெகாள் ம் விதத்ைத விக்க
ம் . இன், ஒ ெஜயங் ெகாண்டவனாக மாதல் மற்ம் பரி
ரணமாக்கப் பதல் ஆயவற் ைற மனிதன் பின் பற் வ, 
யில் இயல் பான மனித விதத்ைதப் ெபவதற்  ன் னர் பின்
பற்றப் பம் விஷயமாம் . அைவ த்கரிக்கப் பவ, சத்யத்
ைதக் கைடப் பிப் ப  மற்  ம் ஷ் கைரத் ெதா ெகாள்
வ ஆயவற்க்காகேவ தன்ைமயாகப் பின் பற்றப் பன் றன.
யில் இயல் பான மனித விதத்ைத, கஷ்டேமா உபத்ரவேமா
இல் லாத ஒ விதத்ைத மனிதன் ெகாண்ந் த ால் , மனிதன்
ஒ ெஜயங் ெகாண்டவனாக மாவதற்கான பின் பற் தல் ஈ
பட மாட் ட ான். “ஒ ெஜயங் ெகாண்டவனாக மாவ” மற்  ம்
“பரிரணமாக்கப் பதல் ” ஆயைவ மனிதன் பின் பற் வதற் த்
ேதவன் ெகாக்ம் ேநாக்கங் களாம் , ேம ம் இந்த ேநாக்கங் க
ைளப் பின்பற்  வதன் ¤லம் மனிதன் சத்யத்ைத நைடைற
யாக்ம் பம் ஓர் அர்தத
் ள் ள விதத்ைத வாம் பம் அவர்
ெசய் றார். மனிதைன ைமயைடயச் ெசய் வ ம் , அவைன
ஆதாயப் பத்க் ெகாள் வ ம் இதன் ேநாக்கமாம் , ேம ம் ஒ
ெஜயங் ெகாண்டவனாக மாவ, பரிரணமாக்கப் பவ இவற்
ைறப் பின்பற் வ அதற்கான ஒ வைற மட் ேமயாம் .
எர்காலத்ல் , மனிதன் அற்தமான ெசன் றைடம் இடத்ற்ள்
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பிரேவத்த ால் , ஒ ெஜயங் ெகாண்டவனாக மாயதற்  ம் பரி
ரணமாக் க ப் பட் டதற்  ம் எந் த க் ப் ம் இக் க ா; தங் கள்
கடைமையச் ெசய் ம் ஒவ் ெவா ஷ்க்கப் பட் ட வன் மட்
ேம இக்ம் . இன், மனிதன் ெவமேன தனக்கான ஒ ேநாக்
கத்ைத வைரயக்ம் ெபாட்  இவற்ைறப் பின் பற்மா ெசய்
யப் பட்ள் ளான், இதனால் மனிதனின் பின் பற்தல் அக இலக்
மற்  ம் நைடைற ெகாண் டதாக இக் ம் . இல் ைலெயனில் ,
மனிதன் ெதளிவற் ற லனாகாதவற்  க் மத்  யில் வாழ் வான் ,
ேம ம் நித்ய வக்ள் பிரேவத்தைலத் ெதாடவான் , இ
அப் பயானால் , மனிதன் இன்ம் அகமாக பரிதாபத்  க் 
உரியவன் ஆகமாட் டானா? க்ேகாள் கேளா ெகாள் ைககேளா
இல் லாமல் இந்த வைகயில் பின்பற்வ—இ தன் ைனத்தாேன
ஏமாற் வ அல் லவா? இயில் , இந்தப் பின் பற்றல் இயற் ைக
யாகேவ பயனற் ற தாக இக்  ம் ; வில் , மனிதன் இன்ம்
சாத்தானின் ஆக்கத்ன் ழ் வாழ் வான் , அந்  தன் ைனத்
தாேன விவித்க் ெகாள் ள அவனால் இயலா. இத்தைகய ேநாக்
கமற்ற பின்பற்ற க் அவைன ஏன் உட் பத்த ேவண்ம் ? மனி
தன் நித்யமான ெசன் றைடம் இடத்க்ள் பிரேவக்ம் ேபா,
ஷ் கைரத் ெதா ெகாள் வான் , மனிதன் இரட் ப் ைபப்
ெபற்க்ெகாண் நித்யத்ற்ள் பிரேவத் ள் ள காரணத்தால் ,
மனிதன் எந் த ேநாக் க த்ைதம் பின் பற் ற மாட் டான் , அல் ல
சாத்த ானால் ற்  ைகயிடப் பவைதப் பற்  அவன் கவைலப்
பட மாட் டான் . இந்த ேநரத்ல் , மனிதன் தன இடத்ைத அந்
ெகாள் வான், ேம ம் தன் கடைமையச் ெசய் வ ான் , அவர்க ள்
ட்  க் க ப் படாவிட் டா ம் அல் ல நியாயந் ¥ ர்க் க ப் படவிட் டா
ம் ட, ஒவ் ெவா நபம் தங் கள் கடைமையச் ெசய் வ ார்கள் .
அந்த ேநரத்ல் , மனிதன் அைடயாளம் மற் ம் அந்தஸ் இைவ
இரண் ம் ஒ வனாக இப் பான். உயர் மற்  ம் தாழ் 
என்ற ேவபா இனி இக்கா; ஒவ் ெவா நபம் ஒ வித்
யாசமான ெசயல் பாட் ைடச் ெசய் வார்கள் . ஆயிம் ட மனிதன்
ஒங் காகம் மனிதலத்ற் ஏற்றதாகம் இக்ம் ஒ ெசன்
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றைடம் இடத்ல் வாழ் வான் ; ஷ் கைரத் ெதா ெகாள்
வதற் க ாக மனிதன் தன் கடைமையச் ெசய் வ ான், ேம ம் இந் த
மக்லேம நித்ய மக்லமாக மாம் . அந்த ேநரத்ல் , மனி
தன் ேதவனால் ெவளிச்ச ம் ெபற் ற ஒ விதம் , ேதவனின் கவ
னிப் பி ம் பாகாப் பி ம் உள் ள ஒ விதம் , ேதவ டன்
இைணந்த ஒ விதத்ைத ஆதாயப் பத்யிப் பான் . மக்லம்
யில் ஒ இயல் பான விதத்ைத நடத்ம் , ேம ம் அைனத்
மக்கம் சரியான பாைதயில் பிரேவப் பார்கள் . 6,000 ஆண்க்
கால நிர்வ ாகத் ட் டம் சாத் த ாைன ற்  மாகத் ேதாற் க த்
க் ம் , அதாவ மனிதன் ஷ் க்க ப் பட் ட ேபா இந் த
அசலான சாயைலத் ேதவன் ¡ட் ப் பார், அப் ப ஆயிந்
தால் ேதவனின் உண்ைமயான ேநாக் க ம் நிைறேவயிக் ம் .
ஆரம் பத்  ல் , மக் லம் சாத் த ானால் ர்ெகட் ப் ேபாவதற் 
ன் , மக்லம் யில் ஓர் இயல் பான விதத்ைத நடத்
ய. பின்னர், மனிதன் சாத்தானால் ர்ெகட் ப் ேபானேபா, மனி
தன் இந்த இயல் பான விதத்ைத இழந்தான் , அதனால் ேதவனின்
நிர்வாகக் ரிையம் , மனிதனின் இயல் பான விதத்ைத ¡ட் கச்
சாத் த ாடனான த் த ம் ெதாடங் ய . ேதவ ைடய 6 , 000
ஆண்கால நிர்வ ாகக் ரிையகள் க் வம் ேபாதான் ,
மக்லத்ன் விதம் அகாரப் ர்வமாக யில் ெதாடங் ம் ;
அதன்பிறதான் மனிதக் ஓர் அற்தமான விதம் ைடக்ம் ,
ஆரம் பத்ல் மனிதைன ஷ் ப் பல் ேதவன் ெகாண்ந் த
தன ேநாக்கத்ைதம் , மனிதனின் அசல் சாயைலம் ¡ட்ெடப்
பார். ஆகேவ, யில் மனிதலத்ன் இயல் பான விதம் மனி
தக் ைடத் த டன், மனிதன் ெஜயங் ெகாண் டவனாகேவா
அல் ல பரிரணமாக்கப் பட் டவனாகேவா இப் பைத பின் பற்ற
மாட் ட ான், ஏெனன் றால் மனிதன் பரித்தவானாக இப் பான் .
மக்கள் ேபம் “ெஜயங் ெகாண்டவர்கள் ” மற்  ம் “பரிரணமாக்
கப் பட் டவர்கள் ” என்ப ேதவக் ம் சாத்த ாக் ம் இைடயி
லான த்தத்ன் ேபா மனிதன் பின் பற்வதற்கானைவ, ேம ம்
அைவ மனிதன் ர்ேகட் ப் ேபானதால் மட்  ேம இக்ன் றன.
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உனக் ஒ ேநாக்கத்ைதக் ெகாத், உன்ைன இந்த ேநாக்கத்ைதப்
பின்பற் றச் ெசய் வதன் ¤லம் , சாத்தான் ேதாற்கக்கப் பவான் .
நீ சாட்  யம் அளித்  சாத் த ாைன அவமானப் பத் த , உன் ைன
ஒ ெஜயங் ெகாண்டவன் அல் ல பரிரணமாக்கப் பட ேவண்
யவன் அல் ல பயன்பத்த ப் படேவண்யவனாக இக் ம்
ப ேகட் ப  ேதைவப் பற. இ யில் , மனிதன் யில்
இயல் பான மனித விதத்ைத நடத் வான், மனிதன் பரித்தவா
னாக இப் பான் ; இ நிகம் ேபா, மக் கள் இன் ம் ெஜயங்
ெகாண் டவர்களாக மாற ற் ப வார்களா? அவர்கள் அைனவ
ம் ஷ் ப் பின் வன்கள் அல் லவா? ஒ ெஜயங் ெகாண் ட
வன் மற்ம் ஒ பரிரணமாக்கப் பட் டவன் என் ேபைகயில் ,
இந் த வார்தை
் தகள் சாத்த ாைனம் , மனிதனின் இநிைலைய
ம் க்ன்றன. “ெஜயங் ெகாண்டவன் ” என் ற இந்த வார்தை
் த
சாத்தாக்ம் விேராதச் சக்கக்ம் எராக ெஜயங் ெகாள் ளப்
பவைதக் க்கவில் ைலயா? நீ பரிரணப் பத்தபட் டாய் என்
நீ ம் ேபா, உனக்ள் உள் ள எந்தெவான்  பரிரணப் பத்
தப் பட் ட ? உன் ர்ெகட் ட சாத்தானிய மனப் பான் ைமயிந் 
நீ ேய விலவிட் டாய் , இதனால் நீ ேதவ ைடய க உயர்ந் த
அன்ைப அைடய ம் என்பதான், இல் ைலயா? இேபான் ற
விஷயங் கள் மனிதக்  ள் இக்  ம் இவான விஷயங் கள்
ெதாடர்ப ாக மற்  ம் சாத்த ான் ெதாடர்ப ானவற்  டன் றப் ப
ன்றன; அைவ ேதவன் ெதாடர்பாகப் ேபசப் படவில் ைல.
நீ இப் ேபா ஒ ெஜயங் ெகாண் டவனாக மா இப் ேபா
பரிரணமாக்கபவைத பின்ெதாடரவில் ைலெயன் றால் , பின் னர்
எர்காலத்ல் , மக்லம் யில் ஒ இயல் பான விதத்ைத
நடத்ம் ேபா, அத்தைகய பின்பற்த க் எந்த வாய்ப்ம் இக்
கா. அந் த ேநரத்  ல் , ஒவ் ெவா வைகயான நபரின் ம்
ெவளிப் பத்தப் பட் க்ம் . அந்த ேநரத்ல் , நீ எந்த வைகயான
நபர் என்ப ெதளிவாகத் ெதரிம் , ேம ம் நீ ஒ ெஜயங் ெகாண்
டவனாக இக் க விம் பினால் அல் ல பரிரணமாக் க ப் பட
விம் பினால் , அ சாத்யமற்றதாக இக்ம் . அவன ழ் ப்ப
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யாைமயின் காரணமாக, மனிதன் ெவளிப் பத்தப் பட் ட பின் னர்
தண்க்கப் பவான் என் ப மட் ேம அப் ேபா இக்ம் . அந்த
ேநரத்  ல் , மனிதன் பின் பற்  வ  மற் ற வர்க ைள விட உயர்ந் த
நிைலயில் இக்கா, லர் ெஜயங் ெகாண்டவர்களாகம் , மற்ற
வர்கள் பரிரணமாக்கப் பட் டவர்களாகம் இப் பார்கள் , அல் ல
லர் ேதவனின் தற்ேபறான மாரர்களாகம் , மற்றவர்கள் ேதவ
னின் மாரர்களாகம் இப் பார்கள் ; அவர்கள் இவற்ைறப் பின்
பற்ற மாட் டார்கள் . அைனவம் ேதவனின் ஷ்களாக இப்
பார்கள் , அைனவம் யில் வாழ் வார்கள் , அைனவம் 
யில் ேதவேனா ேசர்ந்  வாழ் வார்கள் . இப் ேபா ேதவக்ம்
சாத் த ாக்  ம் இைடயிலான த் த த்  ன் ேநரம் , இந் த த் த ம்
இன்ம் வைடயாத காலம் , மனிதன் இன் ம் ைமயாக
ஆதாயப் பத்தப் படாத காலம் ; இ மாற்றம் ெபம் காலம் . ஆகேவ,
மனிதன் ஒ ெஜயங் ெகாண்டவனாகேவா அல் ல ேதவைடய
மக்களில் ஒவராகேவா ஆவைதப் பின்பற்ற ேவண்ம் . இன் 
அந்தஸ்ல் ேவபாகள் உள் ளன, ஆனால் ேநரம் வம் ேபா
அத்தைகய ேவபாகள் இக்கா: ெஜயங் ெபற்ற அைனவரின்
அந் தஸ் ம் ஒேர மாரியாக இக் ம் , அவர்கள் அைனவம்
மனிதலத்  ன் தவாய் ந் த உப் பினர்க ளாக இப் பார்க ள் ,
யில் சமமாக வாழ் வார்கள் , அதாவ அவர்கள் அைனவம்
தவாய் ந்த ஷ்க்கப் பட் டவர்களாக இப் பார்கள் , ேம ம்
அேவ அைனவக்ம் தரப் பம் . ஏெனன் றால் , ேதவனின் ரி
ையயின் காலங் கள் ேவ பட் டைவ, அவைடய ரிையயின்
ேநாக்கங் கள் ேவபட் டைவ, இந்தக் ரிைய உங் களிடத்ல் ெசய்
யப் பட் ட ால் , நீ ங் கள் பரிரணமாக்க ப் பட் , ெஜயங் ெகாண்டவ
ராக மாறத் த ெபவீரக
் ள் ; இ ேவ ேதசங் களில் ெசய் யப்
பட் டால் , அங் ள் ள மக்கள் ெஜயங் ெகாள் ளப் பவதற்கான தல்
வினராகம் , பரிரணப் பத்தப் பம் தல் வினராகம்
இப் பார்கள் . இன் , இந்தக் ரிைய ேவ ேதசங் களில் ெசய் யப்
படவில் ைல, எனேவ மற்ற ேதசங் களின் மக்கள் பரிரணமாக்கப்
பவதற்ம் , ெஜயங் ெகாண்டவராவதற்ம் த ெபறாதவர்கள் ,
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ேம ம் அவர்க ள் தல் வாக மாவ  சாத்  யல் ைல.
ேதவனின் ரிையயின் ேநாக் க ம் ேவ பட் ட, ேதவனின் ரி
ையயின் காலம் ேவபட் ட , அதன் எல் ைல ேவபட் ட  என்
பதால் , தல்  அங் ேக உள் ள, அதாவ , அங் ேக ெஜயங்
ெகாண்டவர்கள் இக்றார்கள் , அேதேபால் பரிரணமாக்கப் ப
ம் இரண்டாவ ம் ட அங் ேக இக்ம் . பரிரணமாக்
கப் பட் ட தல்  அங் ேக இக்ம் ேபா, ஒ உமாரி மற்
ம் ன்மாரி இக்ம் , எனேவ எர்காலத்ல் பரிரணமாக்
கப் பட் டவர்களின் இரண்டாவ மற்ம் ¤ன் றாவ  இக்ம் ,
ஆனால் நித்யத்ல் அவர்கள் அைனவம் ஒேர மாரியாக இப்
பார்கள் , ேம ம் அந்தஸ்ன் வைகப் பாகள் இக்கா. அவர்கள்
ெவமேன ெவவ் ேவ காலங் களில் பரிரணமாக்கப் பட் ப்
பார்கள் , ேம ம் அந்தஸ்ல் ேவபாகள் இக்கா. எல் ேலா
ம் பரிரணமாக்கப் பட் ,  பிரபஞ் சத்ன் ரிையம் 
வைடந்த ேநரம் வம் ேபா, அந்தஸ்ல் ேவபாகள் இக்கா,
அைனவக்ம் சம அந்தஸ் இக்ம் . இன் , இந்தக் ரிைய
உங் களிைடேய ெசய் யப் பற இதனால் நீ ங் கள் ெஜயங் ெகாண்
டவர்களாக மாவீரக
் ள் . இ பிரிட் டனில் ெசய் யப் பட் ந்தால் ,
பிரிட் டன் தல் ைவக் ெகாண்க்ம் , அேத வயில் நீ ங்
கள் தல்  ஆவீரக
் ள் . இன்  ெவமேன உங் களிடத்ல் ரி
ையகள் ேமற்ெகாள் ளப் பட்  வம் விதத்ல் நீ ங் கள் ப் பாகக்
ைபயால் ஆர்வக்கப் பட் க்³ர்கள் , இந்தக் ரிைய உங்
களிடத்ல் ெசய் யப் படவில் ைல என் றால் , நீ ங் கள் இரண்டாவ
வாக, அல் ல ¤ன் றாவ , அல் ல நான் காவ , அல் ல
ஐந் த ாவ வாக இப் பீரக
் ள் . இ ெவமேன ரிையயின்
வரிைசயில் உள் ள ேவபா மட் ேம காரணமாம் ; தல் 
ம் இரண்டாவ ம் ஒன்  மற்ெறான் ைற விட உயர்ந்த 
அல் ல ைறவாக இப் பைதக் க்கவில் ைல, இ இந்த நபர்
கள் பரிரணமாக்கப் பவதற்கான வரிைசையக் க்ற. இன் 
இந்த வார்தை
் தகள் உங் கக்த் ெதரிவிக்கப் பன் றன, ஆனால்
இைவ ஏன் உங் கக் ன்ேப ெதரிவிக்கப் படவில் ைல? ஏென
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னில் , ஒ ெசயல் ைற இல் லாமல் , மக்கள் உச்சத்ைத ேநாக்ச்
ெசல் ல எத்தனிக்றார்கள் . உதாரணமாக, இேய தம் காலத்ல்
ெசான்னார்: “நான் எப் பப் றப் பட்ேடேனா, அேதேபால நான்
வேவன்.” இன், பலர் இந்த வார்தை
் தகளில் மனைதப் பெகா
த்க்றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் ெவள் ைள அங் கைள மட்
ேம அணிந் , பரேலாகத்ற்  எத் க்ெகாள் வதற்காகக் காத்
க்றார்கள் . இதனால் , க ன்ட் ேய ேபச யாத பல
ெசாற்கள் உள் ளன; அைவ க ன் ட் ேய ேபசப் பட் ந்தால் ,
மனிதன் உச்சத்ைத ேநாக்ச் ெசல் ல ற்பட் ப் பான் . மனிதனின்
வளர்ச
் கச் ய, ேம ம் அவனால் இந்த வார்தை
் தகைளக்
த்த உண்ைமையப் பார்கக
் இயலா.
மனிதன் யில் மனிதனின் உண்ைமயான விதத்ைத அைட
ம் ேபா, சாத்தானின் ச் சக்கம் அைமப் பத் ைவக்
கப் பம் ேபா, மனிதன் யில் எளிதாக வாழ் வான் . இன் 
இப் பேபால விஷயங் கள் க் கலானதாக இக் க ா: மனித
உறகள் , ச¤க உறகள் , க் கலான ம் ப உறகள் —அைவ
ந் த ரமங் கைளம் , ந் த ேவதைனையம் தன் றன!
இங் ேக மனிதனின் விதம் கம் பரிதாபகரமான! மனிதன்
ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டம் , அவன இதயம் மனம் மாம் :
ேதவன் ¡ பயபக்யாயிந் , அவைர ேநக்ம் இதயம் அவ
க் இக்ம் . ேதவைன ேநக்க ற் பம் பிரபஞ் சத்ற் ள்
உள் ள அைனவேம ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டம் , அதாவ சாத்
தான் ேதாற்கக்கப் பட் ட ம் , சாத்தானின் சகல அந்தகார வல் ல
ைமகம் அைமப் பத் ைவக் க ப் பட் டம் , யில் மனித
னின் விதம் ெதாந்தர இல் லாததாக இக்ம் , அவனால் 
யில் தந் ரமாக வாழ ம் . மனிதனின் விதம் மாம் ச உற
கள் மற்  ம் மாம் சத்  ன் க் கல் கள் இல் லாததாக இந்  ந்
தால் , அ கம் எளிதாக இக் ம் . மனிதனின் மாம் ச உற
கள் கம் க் கலானைவ, மனிதக் இேபான் ற விஷயங்
கள் இப் ப  சாத்தானின் ஆக்கத்ந்  தன் ைன இன் ம்
அவன் விவிக் க வில் ைல என் பதற்  ச் சான் றாம் . உன ஒவ்
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ெவா சேகாதர சேகாதரிகடம் நீ ஒேர உறைவக் ெகாண்
ந்தால் , உன் ம் பத்ன் ஒவ் ெவா உப் பினடம் ஒேர
உறைவக் ெகாண்ந்தால் , உனக் எந்தக் கவைலம் இக்கா,
யாைரம் பற்க் கவைலப் படத் ேதைவயில் ைல. இைவ எம்
றப் பாக இக்க யா எம் ேபா, இந்த வயில் மனிதன்
தன ன் பத்  ல் பாயிந்  விபவான் . யில் ஓர்
இயல் பான மனித விதத்ைத வாழ் ந் த ால் , மனிதன் ேதவ தர்
கைள ஒத் இப் பான் ; அவன் இன்ம் மாம் சமாக இந்தா ம் ,
அவன் ஒ ேதவதைரப் ேபாலேவ இப் பான் . இ இ வாக்
த் த த் த ம் , மனிதக் வழங் கப் பட் ட கைட வாக் த் த த் த ம் .
இன்  மனிதன் ட் ைசையம் நியாயத்¥ ர்ப்ைபம் அபவிக்
றான் ; இேபான்ற விஷயங் கைள மனிதனின் அபவிப் ப
அர்த்தமற்ற என்  நீ நிைனக்றாயா? ட் ைச மற் ம் நியாயத்
¥ர்ப்பின் ரிையைய எந்தக் காரணம் இல் லாமல் ெசய் ய 
மா? ன்னதாக மனிதைன ட்  ப் பம் நியாயத்¥ ர்ப் பளிப் ப
ம் அவைனப் பாதாளக்க்ள் ைவப் பதற்காகச் ெசால் லப் பட்
ட, அதாவ அவன தைலவிையம் வாய்ப்கைளம் பப்
ப  என் ப  இதன் அர்த் த ம் . இ ஒ விஷயத்  ற் க ான: அ 
மனிதனின் த்கரிப் . மனிதன் ேவண்ெமன் ேற பாதாளக்
யில் ைவக் க ப் பட்  , அதன் பிற ேதவன் அவைனக் ைக கவி
விவல் ைல. மாறாக, அ மனிதக்ள் இக் ம் கலகத்த
னத்ைதக் ைகயாள் வதற் க ான, இதனால் இயில் மனிதக்
ள் இக்ம் விஷயங் கள் த்கரிக்கப் படலாம் , இதனால் அவன்
ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான அைவப் ெபறலாம் , ேம ம்
அவன் ஒ பரித்தமான மனிதைனப் ேபால ஆகலாம் . இ ெசய்
யப் பட் டால் , பின் னர் அைனத் ம் நிைறேவற்றப் பம் . உண்ைம
யில் , மனிதக்ள் ைகயாளப் பட ேவண்ய விஷயங் கள் ைகயா
ளப் பம் ேபா, மனிதன் உயான சாட் யமளிக் ம் ேபா,
சாத்தாம் ட ேதாற்கக்கப் பவான், ேம ம் ற் ம் த்க
ரிக்கப் படாத, மனிதக்ள் அசலாக இக்கக் ய ல விஷ
யங் கள் மனிதக்ள் இந்தா ம் ட, சாத்தான் ேதாற்கக்கப்
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பட் டம் அதன் பின் னர் பிரச் ைனைய ஏற் ப த் த ா, ேம ம்
அந் த ேநரத்  ல் மனிதன் ற்  ம் த்  கரிக் க ப் பட் ப் பான் .
மனிதன் அத்தைகய விதத்ைத ஒேபாம் அபவித் உணர்ந்
தல் ைல, ஆனால் சாத்தான் ேதாற்கக்கப் பட் ட ம் , அைனத்ம்
¥ர்ந்  விம் , மனிதக்ள் இக் ம் அற் ப மான விஷயங் கள்
அைனத் ம் ¥ர்க்கப் பம் , அந்த க்ய பிரச்ைன ¥ர்க்கப் பட்
டடன், மற்ற எல் லாக் கஷ்டங் கம் க் வம் . யில்
ேதவன் மனித உவம் எத்த இந்தச் சமயத்ல் , அவர் மனிதர்க
ளிைடேய தனிப் பட் ட ைறயில் தன ரிையையச் ெசய்  ம்
ேபா, அவர் ெசய் ம் எல் லாக் ரிையகம் சாத்தாைனத் ேதாற்
கப் பதற்காகேவ ெசய் யப் பன் றன, ேம ம் மனிதன் ெஜயங்
ெகாள் ளப் பவதன் ¤லம் , உங் கைள ைமயாக்வதன் ¤ல
ம் அவர் சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பார். நீ ங் கள் உயான சாட்
யங் கைள அளிக்ம் ேபா, இம் சாத்தானின் ேதால் வியின்
அைடயாளமாக இக்ம் . மனிதன் தல் ெஜயங் ெகாள் ளப் ப
றான், சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்காக இயில் ைம
யாக பரிரணமாக்கப் பறான். சாராம் சத்ல் , எவ் வாறாயிம் ,
சாத் த ானின் ேதால் விடன் ேசர்ந்  , உபத்  ரவங் கள் நிைறந் த
இந்த ெவற்க் கடந்  எல் லா மனிதர்கக்ம் இ இரட்
ப் பாம் . ரிைய ேமற் ெகாள் ளப் பவ பிரபஞ் சம் வ
ம் அல் ல னாவிலா என் பைதப் ெபாட் டாகக் ெகாள் ளா
மல் , சாத்தாைனத் ேதாற்கத் , மக்லம் வ ம் இரட்
ப் ைபக் ெகாண்வவதற் எல் லாம் வரிைசயாக உள் ளன, இத
னால் மனிதன் இைளப் பாதலான இடத்ற்ள் பிரேவக்க 
ம் . மனித உவான ேதவன் , இந்த இயல் பான மாம் சம் , ல் 
யமாகச் சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்காகேவ ஆம் . வானத்ன்
ேழ உள் ள ேதவைன ேநக்ம் அைனவக்ம் இரட் ப் ைபக்
ெகாண்வவதற்  மாம் சத்ல் ேதவனின் ரிைய பயன் பத்
தப் பற, இ  எல் லா மனிதர்க ைளம் ெஜயங் ெகாள் ம்
ெபாட் டாம் , ேம ம் , சாத் த ாைனத் ேதாற் க ப் பதற் க ானதா
ம் . எல் லா மனிதர்கக் ம் இரட்  ப் ைபக் ெகாப் பதற் க ான
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ேதவனின் அைனத்  நிர்வாகக் ரிையகளின் உட்ெபாளான,
சாத்தானின் ேதால் வியிந்  பிரிக்க யாத. ஏன் , இந்தக்
ரிையயின் ெபம் பகளில் , நீ ங் கள் சாட் யம் அளிப் ப 
பற் எப் ேபாம் ேபசப் பற? இந்த சாட் யம் யாைர ேநாக்
இயக் க ப் பற? இ சாத்த ாைன ேநாக் யதல் லவா? இந் த ச்
சாட்யம் ேதவக்ச் ெசய்யப் பற, ேம ம் ேதவனின் ரிைய
அதன் பயைன அைடந் ள் ள என் பதற்கான சாட் யமளிக்கப் ப
ற. சாட்யம் அளிப் ப  சாத்தாைனத் ேதாற்கக்ம் ரிைய
டன் ெதாடர் ெகாண்ட; சாத்தாடன் ஒ த்தம் இல் லா
விட் டால் , மனிதன் சாட் யம் அளிக்க ேவண்ய அவயல் ைல.
ஏெனன்றால் , மனிதைன இரட் க்ம் அேத ேநரத்ல் , சாத்தான்
ேதாற் க க் க ப் பட ேவண் ம் , சாத் த ாக் ன் பாக மனிதன்
சாட்  யம் அளிக் க ேவண்ம் என்  ேதவன் ேகாறார், அ 
மனிதைன இரட் க்கம் சாத்தாடன் த்தம் ெசய் யம் பயன்
பத்தப் பற. இதன் விைளவாக, மனிதன் இரட் க்கப் பம்
ெபாள் மற்  ம் சாத் த ாைனத் ேதாற் க ப் பதற் க ான ஒ கவி
என இரண்மாறான் , ஆகேவ மனிதன் ேதவனின்  நிர்வா
கக் ரிையயின் உட்ெபாளாக இக்றான் , அேத சமயம் சாத்
தான் ெவமேன அவின் ெபாள் , மற் ம் எரியாக இக்
றான். நீ எம் ெசய் ய வில் ைல என்  நீ உணரலாம் , ஆனால்
உன மனநிைலயின் மாற்றங் கள் காரணமாக, சாட் யம் அளிக்
கப் பற, ேம ம் இந்தச் சாட் யம் சாத்தாைன ேநாக்ச் ெசய்
யப் பற, அ மனிதக்ச் ெசய் யப் படவில் ைல. அத்தைகய
சாட் யத்ைத அபவிக்க மனிதன் தயற்றவன் . ேதவன் ெசய் த
ரிையைய அவன் எவ் வா ரிந்  ெகாள் ள ம் ? ேதவ
ைடய த்த த்ன் ேநாக்க ம் சாத்த ான் ; இதற் ைடயில் , மனிதன்
இரட் ப் பின் ெபாள் மட் ேமயாவான் . மனிதனிடம் ர்ெகட் ட
சாத்தானின் மனப் பான்ைம உள் ள, ேம ம் இந்தக் ரிையையப்
ரிந்  ெகாள் ள இயலாதவனாக இக்  றான் . இதன் காரணம்
சாத்தான் ஏற்பத்ம் ர்ேக ஆம் , அ மனிதக் இயல் பா
ன அல் ல, ஆனால் அ சாத்தானால் இயக்கப் பற. இன் ,
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ேதவனின் க்ய ரிைய சாத்தாைனத் ேதாற்கப் ப , அதாவ
மனிதைன ற் மாக ெஜயங் ெகாள் வ, இதனால் மனிதன்
சாத்தாக் ன் பாக ேதவக் இ சாட் யம் அளிக்க 
ம் . இந்த வைகயில் , எல் லா விஷயங் கம் நிைறேவற்றப் பம் .
பல சந்தர்ப்பங் களில் , உன ெவங் கண்ªக் எம் ெசய் யப்
படவில் ைல என் பேபால ேதான் ற, ஆனால் உண்ைமயில் ,
ரிைய ஏற்கனேவ க்கப் பட் விட் ட . க்கப் பட்  விட் ட
அைனத்  க் ரிையகம் கண் ªக்  ப் லப் பட ேவண் ம்
என் மனிதன் ேகாறான், ஆனா ம் உன் கண்ªக்த் ெதரி
யாமேலேய நான் என் ரிையைய த்விட்ேடன் , ஏெனன் றால்
சாத்தான் சரண் அைடந் விட் டான் , அதாவ அவன் ற் ம்
ேதாற் க க்க ப் பட்  விட் ட ான் , ேதவனின் ஞானம் , சக் மற்  ம்
அகாரம் அத் தைனம் சாத் த ாைன ெவன் விட் ட. ல் ய
மாக, இேவ ெசால் லப் பட ேவண்ய சாட் யம் , அதற்  மனித
னிடம் ெதளிவான ெவளிப் பா இல் ைல என் றா ம் , அ ெவங்
கண்ªக்ப் லப் படவில் ைல என்றா ம் , சாத்தான் ஏற்கனேவ
ேதாற் க க் க ப் பட்  விட் டான். இந் த க் ரிைய ம் சாத் த ா
க் எராக இயக் க ப் பட்  சாத் த ாடனான த் த ம் காரண
மாக ேமற் ெகாள் ளப் பற. எனேவ, ெவற்  ெபற் றதாக மனி
தன் பார்க்காத பல விஷயங் கள் உள் ளன, ஆனால் அைவ ேதவனின்
பார்ைவயில் ெவற்கரமாக நீ ண்ட காலத்ற் ன்ேப க்கப்
பட் டன. ேதவனின் எல் லா ரிையகைளப் பற்ய உள் ளார்ந்த சத்
யங் களில் இ ஒன் றாம் .
சாத்தான் ேதாற்கக்கப் பட் டடன், அதாவ, மனிதன் ற்
மாக ெஜயங் ெகாள் ளப் பட் டடன், இந்தக் ரிைய அைனத்ம்
இரட்  ப் பின் ெபாட்  தான் என் பைத மனிதன் ரிந்  ெகாள்
வான், ேம ம் இந்த இரட் ப் பின் வைறயான சாத்தானின்
ைககளிந்  மக் கைளக் ைகப் பற்  வதாம் . ேதவனின் 6 , 000
ஆண்க்கால நிர்வாகக் ரிைய ¤ன்  கட் டங் களாகப் பிரிக்கப்
பட் ள் ள: நியாயப் பிரமாணத்ன் காலம் , ைபயின் காலம்
மற்ம் ராஜ் யத்ன் காலம் . இந்த ¤ன்  கட் ட ரிையகள் அைனத்
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ம் மக்லத்ன் இரட்  ப் பின் ெபாட்  , அதாவ சாத்த ா
னால் கைமயாகச் ர்ெகட் விட் ட மக்லத்ன் இரட் ப் க்
காகேவயாம் . ஆயிம் , அேத சமயம் , அைவ ேம ம் ேதவன்
சாத்தாடன் த்தம் ெசய்வதற்மானைவயாம் . இவ் வா, இரட்
ப் பின் ரிைய ¤ன்  கட் டங் களாகப் பிரிக்கப் பவ ேபால,
சாத் த ாடனான த் தம் ¤ன்  கட் டங் களாகப் பிரிக் க ப் பட்
ள் ள, ேம ம் ேதவைடய ரிையயின் இந்த இரண் அம்
சங் கம் ஒேர ேநரத்ல் நடத்த ப் ப ன் றன. சாத்த ாடனான
ேபார் உண்ைமயில் மக்லத்ன் இரட் ப் பின் ெபாட் டான
ஆம் , மக் லத்  ன் இரட்  ப் பின் ரிைய ஒேர கட் டத்  ல்
ெவற்கரமாக க்கப் படக்ய ஒன் றல் ல என் பதால் , சாத்தா
டனான த்தம் கட் டங் கள் மற் ம் காலங் களாகப் பிரிக்கப்
பட் ள் ள, ேம ம் மனிதனின் ேதைவகக்ேகற்பம் , சாத்தான்
அவக் ச் ெசய் ள் ள ர்ேகட் ன் அளக் ஏற் ப ம் த்த ம்
நடத்தப் பற. ஒேவைள, மனிதனின் கற்பைனயில் , இரண்
பைடகம் ஒன்க்ெகான் சண்ைடயிவேபால் , இந்த த்தத்
ல் ேதவன் சாத்தாக் எராக ஆதங் கைள எப் பார் என்
அவன் நம் றான் . மனிதனின் அவாற் றல் இப் பத்தான் கற்
பைன ெசய்  ம் றன் ெகாண்ட; இ அ¥தத் ெதளிவற் ற மற்
ம் நம் பத்தகாத ேயாசைன, ஆனா ம் மனிதன் இைதத்தான் நம்
றான். மனிதைடய இரட் ப் பின் வ சாத்தாடனான த்
தத்  ன் ¤லம் என்  நான் இங் ேக ெசால் வதால் , த் த ம் இப் ப
த்தான் நடத்தப் பற என்  மனிதன் கற்பைன ெசய் றான் .
மனிதைடய இரட் ப் பின் ரிையக் ¤ன்  கட் டங் கள் உள்
ளன, அதாவ  சாத் த ாைன வ மாக ேதாற் க ப் பதற் க ாகச்
சாத்தாடனான த்தம் ¤ன்  கட் டங் களாகப் பிரிக்கப் பட் ள்
ள. இப் பிம் சாத்தாடனான த்தத்ன்  ரிையயின்
உள் ளார்ந் த சத்  யம் என்னெவன் றால் , அதன் விைளகள் பல
பநிைலகளிலான ரிைய ¤லம் அைடயப் பன் றன: அைவ
மனிதக்க் ைபைய ெகாப் ப , மனிதனின் பாவநிவார
ணபயாக மாதல் , மனிதனின் பாவங் கைள மன் னித்தல் , மனி
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தைன ெஜயிப் ப , மனிதைனப் பரிரணமாக் வ . உண்ைம
யில் , சாத்தாடனான த்தம் என் ப சாத்தாக் எராக ஆ
தங் கைள எப் ப  அல் ல, மாறாக மனிதனின் இரட் ப் , மனி
தனின் விதம் பற் ய ரிைய, ேதவக் ச் சாட் யம் அளிக்
ம் ப மனிதனின் மனநிைலைய மாற் வ ஆயைவயாம் .
இப் பத்தான் சாத்தான் ேதாற்கக்கப் பறான் . மனிதனின் ர்
ெகட் ட மனநிைலைய மாற் வதன் ¤லம் சாத்தான் ேதாற்கக்
கப் பறான் . சாத்தான் ேதாற்கக்கப் பட் க்ம் ேபா, அதா
வ மனிதன் ற்  மாக இரட் க்கப் பட் க்ம் ேபா, பின்
னர் அவமானப் பத்தப் பட் ட சாத்தான் ற் மாக கட் டப் ப
வான், இந் த வயில் மனிதன் பரிரணமாக இரட் க் க ப் பட் 
ப் பான். இவ் வா, மனிதனின் இரட்  ப் பின் சாராம் சமான
சாத்தாக் எரான த்த மாம் , இந் த த்தம் தன் ைமயாக
மனிதனின் இரட்ப் பில் பிரபக்ற. மனிதைன ெஜயங் ெகாள்
ம் கைட நாட்களின் கட் டம் , சாத்தாடனான த்தத்ன் கைட
க் கட் டமாம் , ேம ம் இ சாத் த ானின் ஆக் க த்  ந் 
விவிக்ம் ைமயான இரட் ப் பின் ரிையயாம் . மனிதன்
ெஜயங் ெகாள் ளப் பவதன் உள் ளார்ந் த அர்த்த ம் , அவன் ெஜயங்
ெகாள் ளப் பட் டைதத் ெதாடர்ந் , சாத்தானின் பண்வத்ைத—
சாத்தானால் ர்ெகட் ட மனிதைன—ஷ்கரிடம் ப் பித் த
வேதயாம் , இதன் ¤லம் அவன் சாத்தாைனக் ைகவிட்  
ைமயாக ேதவனிடம் ம் வான். இந்த வயில் , மனிதன் 
ைமயாக இரட் க்க ப் பட் ப் பான். எனேவ, ெஜயங் ெகாள் ம்
ரிைய என்ப சாத்தாக் எரான த்தத்ன் கைடக் ரிைய
மற்ம் சாத்தானின் ேதால் வியின் ெபாட்  ேதவனின் நிர்வாகத்
ன் இக் கட் டமாம் . இந்தக் ரிைய இல் லாமல் , மனிதனின்
 இரட்ப் ம் இயில் சாத்யமற்றதாம் , சாத்தானின் 
தளவான ேதால் விம் ட சாத்யமற்றதாம் , மக்லம் ஒேபா
ம் அற்  தமான ெசன் றைடம் இடத்  க்ள் பிரேவக்க 
யா, அல் ல சாத்தானின் ஆக்கத்ந்  விபட யா.
இதன் விைளவாக, சாத் த ாடனான த் த ம் வைடவதற் 
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ன்னர் மனிதனின் இரட் ப் பின் ரிையைய க்க யா,
ஏெனன்றால் ேதவனின் நிர்வாகக் ரிையயின் உட் கத்  மக்
லத்ன் இரட் ப் க்கானதாம் . ஆரம் பக்கால மக்லம் ேதவ
னின் ைககளில் இந்த , ஆனால் சாத்தானின் ேசாதைன மற்ம்
ர்ேகட் ன் காரணமாக, மனிதன் சாத்தானால் கட் டப் பட்  ¥ய
வனின் ைககளில் விந் த ான். இவ் வா, சாத் த ான் , ேதவனின்
நிர்வ ாகக் ரிையயில் ேதாற் க க் க ப் பட ேவண்ய ெபாளாக
ஆனான். ஏெனன் றால் , சாத் த ான் மனிதைனத் தன் னிடம் எத்
க்ெகாண்டான் , மனிதன் எல் லா நிர்வாகத்ைதம் நிைறேவற் ற
ேதவன் பயன்பத்  ம் ¤லதனம் என் பதால் , மனிதன் இரட் க்
கப் பட ேவண்ெமன்றால் , அவன் சாத்த ானின் ைககளிந் 
பக் க ப் பட ேவண் ம் , அதாவ  சாத் த ானால் ைறபிக் க ப்
பட்  ைவக்கப் பட் ட பின்னர் மனிதன் ¡ட்ெடக்கப் பட ேவண்
ம் . ஆகேவ, மனிதனின் பைழய மனநிைலயின் மாற்றங் கள் , மனி
தனின் அசலான ஆராம் உணர்ைவ ¡ட்ெடக்ம் மாற்றங் கள்
¤லம் சாத்தாைனத் ேதாற்கக்க ேவண்ம் . இந்த வயில் , ைற
பிக்கப் பட் ட மனிதைனச் சாத்தானின் ைககளிந்  ¡ண்ம்
பக் க ம் . மனிதன் சாத் த ானின் ஆக் க த்  ந்  ம் அ
ைமத்தனத்ந் ம் விவிக்கப் பட் டால் , சாத்தான் ெவட் கப் ப
வான், மனிதன் இயில் ம் பப் ெபறப் பவான், சாத்தான்
ேதாற்கக்கப் பவான். மனிதன் சாத்தானின் அந்தகார ஆக்கத்
ந்  விவிக்கப் பட் டதால் , மனிதன் இந்த  த்தத் ம்
ெகாள் ைளப் ெபாளாக மாவான் , த்தம் ந்தடன் தண்க்
கப் பட ேவண்ய ெபாளாகச் சாத்தான் மாவான் , அதன் பிற
மனிதலத்ன் இரட் ப் பின் க்ரிையம் ந் விம் .
ஷ் க்க ப் பட் டவர்கக் ேதவன் எந் த த் ¥ங் ம் ெசய் ய
மாட் டார்; அவர் சாத் த ாைனத் ேதாற் க க் க மட்  ேம விம் 
றார். அவைடய எல் லா ரிையகம் —அ ட் ைசயாக இந்
தா ம் , நியாயத்¥ ர்ப் பாக இந் த ா ம் —அ சாத்த ாைன ேநாக்
ய; அ மனிதலத்ன் இரட் ப் பின் ெபாட்  ேமற்ெகாள்
ளப் பற, அ சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்காகேவ ஆன,
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அ ஒ க்ேகாைளக் ெகாண்ள் ள: சாத்த ாக் எராக
இவைர த்தம் ெசய் வ ! சாத்தாைன ெவன் ெறக்ம் வைர
ேதவன் ஒேபாம் ஓய மாட் டார்! அவர் சாத்தாைனத் ேதாற்க
த்தடன் மட்  ேம ஓய் வ ார். ஏெனன் றால் , ேதவன் ெசய் த எல்
லாக் ரிையகம் சாத் த ாைன ேநாக்  யைவயாம் , ேம ம்
சாத்தானால் ர்ெகட் டவர்கள் அைனவம் சாத்தானின் ஆக்கத்
ல் இப் பதா ம் , அைனவம் சாத்த ானின் ஆக்க த்ன் ழ்
வாழ் வதா ம் , சாத்தாக் எராகப் ேபாராடாமல் , அவடன்
த்க் ெகாள் ளாமல் , சாத்தான் இந்த மக்கள் ¡ உள் ள அவன
பிையத் தளர்தத
் மாட் டான், ேம ம் அவர்கைள ஆதாயப் பத்த
யா. அவர்கைள ஆதாயப் பத்தாவிட் டால் , சாத்தான் ேதாற்
கக்க ப் படவில் ைல, அவன் யக்க ப் படவில் ைல என் பைத
அ நி´பிக்ம் . எனேவ, ேதவனின் 6,000 ஆண்கால நிர்வாகத்
ட் டத்ல் , தல் கட் டத்ல் அவர் நியாயப் பிரமாணத்ன் ரி
ையையச் ெசய் தார், இரண்டாவ கட் டத்ல் அவர் ைபயின்
காலக் ரிையையச் ெசய் தார், அதாவ  ைவயில் அைறயப் ப
ம் ரிைய மற்ம் ¤ன்றாம் கட் டத்ல் மனிதலத்ைத ெஜயங்
ெகாள் ம் ரிையைய அவர் ெசய் றார். இந் த க் ரிையகள்
அைனத் ம் சாத்தான் மனிதலத்ைத எந்த அளக் ர்ேகடாக்
யிக்றாேனா அந்த அளக் அவைன ேநாக்யிக்ம் , இ
எல் லாேம சாத் த ாைனத் ேதாற் க ப் பதற் க ாகேவ, மற்  ம் ஒவ்
ெவா கட் டம் சாத்த ாைனத் ேதாற் க ப் பதற் க ாகேவ ஆனதா
ம் . ேதவைடய 6,000 ஆண்கால நிர்வாகக் ரிையயின் சாராம்
சமான வப் பான ெபரிய வ சர்ப்பத்க் எரான த்தமாம் ,
மனிதலத்ைத நிர்வக்ம் ரிையம் சாத்தாைனத் ேதாற்கக்
ம் ரிையயாம் , அ சாத்தாடன் த்தம் ெசய் ம் ரிைய.
ேதவன் 6,000 ஆண்களாக த்தம் ெசய் தார், இப் பயாக இ
யில் மனிதைன ய உலகத்  ற்  க் ெகாண்  வர அவர் 6 , 000
ஆண்களாகக் ரிைய ெசய் ள் ளார். சாத்தான் ேதாற்கக்கப் ப
ம் ேபா, மனிதன் ற் ம் விவிக்கப் பவான் . இ இன் 
ேதவனின் ரிையயின் வகாட்  தல் அல் லவா? ல் யமாக
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இதான் இன்ைறய ரிையயின் வகாட் தலாம் : மனிதனின்
ைமயான விதைல ேம ம் மனிதைன விவிப் ப , இத
னால் அவன் எந் த விகக்  ம் உட் படாமல் இக் க அல் ல
எந்த கட் களா ம் அல் ல கட் ப் பாகளா ம் மட் ப் பத்தப்
படாமல் இக்க ம் . இந்தக் ரிையகள் அைனத்ம் உங் கள்
வளர்ச
் க் ஏற்பம் , உங் கள் ேதைவகக் ஏற்பம் ெசய் யப் ப
ன்றன, அதாவ நீ ங் கள் நிைறேவற்றக் ய எேவா அ
உங் கக் வழங் கப் பற. உங் கள் ¡ எைதம் ணிப் பதற்
கான “வாத்ைதக் ண்க்ள் வ க் க ட் டாயமாகத் தள் வ ”
அல் ல; மாறாக, இந்தக் ரிையகள் அைனத் ம் உங் கள் உண்ைம
யான ேதைவகக் ஏற்ப ேமற்ெகாள் ளப் பன்றன. ஒவ் ெவா
கட் ட ரிையம் மனிதனின் உண்ைமயான ேதைவகக்  ம்
ேவண்டப் பவனவற் க்ம் ஏற் ப ேமற் ெகாள் ளப் பற; ஒவ்
ெவா கட் ட ரிையம் சாத் த ாைனத் ேதாற் க ப் பதற் க ாகேவ
ஆன. உண்ைமயில் , ஆரம் பத்ல் ஷ்கக்ம் அவைடய
ஷ்ப் கக்ம் இைடயில் எந்தத் தைடகம் இல் ைல. இந்
தத் தைடகள் அைனத் ம் சாத்தானால் ஏற்பட் டைவ. மனிதைனச்
சாத்தான் எவ் வா ெதாந்தர ெசய் தான், ர்ேகடாக்னான் என்
பதன் காரணமாக அவனால் எைதம் பார்க் கேவா ெதாடேவா
யவில் ைல. மனிதன் பாக் க ப் பட் டவன், அவன் ஏமாற் ற ப்
பட் ட ஒவன் . சாத்தான் ேதாற்கக்கப் பட் டடன் , ஷ்க்கப்
பட் டவர்கள் ஷ்கைரப் பார்ப்பார்கள் , ஷ்கர் ஷ்த்
தவர்கைளப் பார்க்கம் தனிப் பட் ட ைறயில் அவர்கைள வ
நடத்தம் ம் . யில் மனிதன் ெகாள் ள ேவண்ய விதம்
இ மட் ேமயாம் . எனேவ, ேதவனின் ரிைய தன் ைமயாகச்
சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்காகேவ ஆன, சாத்தான் ேதாற்கக்
கப் பட் டடன், அைனத் ம் ¥ர்க்கப் பட் விம் . இன் , ேதவன்
மனிதர்கள் மத்யில் வவ எளிதான விஷயமல் ல என் பைத
நீ பார்த்க்றாய் . ஒவ் ெவா நாம் உங் களிடம் தவ கண்
பிப் பதற்ம் , இ, அ என் ெசால் வதற்ம் , அல் ல அவர்
எப் ப இக்  றார் என் பைதம் , அவர் எப் பப் ேபறார்,
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வாழ் றார் என்பைதம் பார்ப்பதற் உங் கைள அமக்க அவர்
வரவில் ைல. அவைர நீ ங் கள் பார்க் க அ மக் கேவா அல் ல
உங் கள் கண்கைளத் றக்கேவா, அல் ல அவர் ேபய ரியாத
மைறெபாட் கைள ேகட் பதற் ம் , அவர் றந்த ஏ த்ைரக
க் க ாகம் ேதவன் மாம் சமாக மாறவில் ைல. மாறாக, சாத் த ா
ைனத் ேதாற்கக்க அவர் மாம் சமாக மானார். மனிதைன இரட்
ப் பதற்ம் சாத்தாடன் த்தம் ெசய் வதற்ம் அவர் மாம் சமாக
மனிதர்களிைடேய தனிப் பட் ட ைறயில் வந் ள் ளார்; இதான்
அவர மனித உெவத்ததன் க்யத்வம் . சாத்தாைனத் ேதாற்
கப் பதற்காக அல் ல என்றால் , அவர் தனிப் பட் ட ைறயில் இந்தக்
ரிையையச் ெசய் ய மாட் டார். மனிதர்களிைடேய தம் ைடய
ரிையையச் ெசய் வதற்ம் , மனிதக்த் தனிப் பட் ட ைறயில்
தன்ைன ெவளிப் பத்வதற்ம் , மனிதன் தன்ைனப் பார்ப்பதற்
அமப் பதற் ம் ேதவன் க் வந் ள் ளார்; இ ஒ ய
விஷயமா? இ உண்ைமயில் அவ் வள எளிதல் ல! இ மனிதன்
கற்பைன ெசய்வ  ேபால அல் ல: ேதவன் வந் விட் டார், அதனால்
மனிதன் அவைரப் பார்க்லாம் , இதனால் ேதவன் இப் ப உண்ைம,
அ ெதளிவற்ற அல் ல ெவற்த்தனமான விஷயம் அல் ல என்
பைதம் , ேதவன் உயர்ந்தவர், ஆனா ம் தாழ் ைமள் ளவர் என் ப
ைதம் மனிதன் ரிந்  ெகாள் ள ம் . அ அவ் வள எளி
தாக இக்க மா? இ ல் யமாக, சாத்தான் மனிதனின்
மாம் சத் ைத ர்ேக அைடயச் ெசய் ததால் , மற்  ம் மனிதைன
ேதவன் இரட் க் க விம் வதால் , சாத்த ாடன் த்த ம் ெசய் வ
தற்ம் மனிதைனத் தனிப் பட் ட ைறயில் ேமய்ப்பதற்ம் ேதவன்
மாம் ச உவத்ைதப் ெபறேவண்ம் என்பதாம் . இ மட் ேம
அவைடய ரிையக் நன்ைம பயக் ம் . ேதவனின் இரண்
மனித உவம் எத்த மாம் சங் கள் சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்
காகம் , மனிதைனச் றப் பாக இரட் ப் பதற்காகம் இந்தன.
இ ஏெனன் றால் , அ ேதவனின் ஆவியானாவராக இந்தா ம்
சரி, ேதவனின் மனித உவ மாம் சமாக இந்தா ம் சரி, சாத்தா
டன் த்தம் ெசய் ம் ஒவர் ேதவனாக மட் ேம இக்க 
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ம் . க்கமாகச் ெசான் னால் , சாத்தாடன் த்தம் ெசய் றவர்
கள் ேதவதர்களாக இக்க யா, அப் ப இக்ம் ேபா,
அதைனக் காட்  ம் ைறவாக, அ சாத்தானால் ர்ேகடைடந்த
மனிதனாக இக்க யா. இந்த த்தத்ல் சண்ைடயிட ேதவ
தர்கள் சக்யற் றவர்கள் , மனிதன் அைதக்காட்  ம் பலமற் ற
வன். எனேவ, மனிதனின் வித காலத்க்கான ரிையையச் ெசய்
யத் ேதவன் விம் பினால் , மனிதைன இரட்க்க அவர் தனிப் பட் ட
ைறயில் க் வர விம் பினால் , அவர் தனிப் பட் ட ைறயில்
மாம் சமாக மாற ேவண்ம் —அதாவ, அவர் தனிப் பட் ட ைறயில்
மாம் ச உவத்ைதப் ெபறேவண்ம் , ேம ம் அவர உள் ளார்ந்த
அைடயாளம் மற்ம் அவர் ெசய்ய ேவண்ய ரிையடன் அவர்
தனிப் பட் ட ைறயில் மனிதைன இரட் க் க மனிதர் மத்யில்
வறார். இல் ைலெயன்றால் , இந்தக் ரிையையச் ெசய்த ேதவ
ைடய ஆவியானவர் அல் ல மனிதன் என் றால் , இந்த த்தத்ல்
எம் க் வரப் ேபாவல் ைல, ேம ம் அ ஒேபாம்
வைடயா. மனிதர்களிைடேய உள் ள சாத்தாக் எராகத்
தனிப் பட் ட ைறயில் த்தத் க்ச் ெசல் ல ேதவன் மாம் சமாக
மாம் ேபாதான் மனிதக் இரட்  ப் பின் வாய் ப்  ைடக்
ம் . ேம ம் , அப் ேபாதான் சாத்தாைன ெவட் கமைடயச் ெசய் ,
அபகரிப் பதற்கான வாய் ப்கள் அல் ல ெசயல் பத்த எந்தத் ட்
டம் இல் லாமல் ேபாமா ெசய் ய ம் . மனித உவாய
ேதவனால் ெசய் யப் பட் ட ரிைய ேதவைடய ஆவியானவரால்
ெசய் ய யாத, ேம ம் எந் த மாம் ச மனிதம் ேதவனின்
சார்பாக அைதச் ெசய் வ  இன் ம் சாத்யமற்ற, ஏெனன் றால்
அவர் ெசய்  ம் ரிைய மனிதனின் விதம் நித்த மான, மற்
ம் மனிதனின் ர்ெகட் ட மனநிைலைய மாற்வதற்கான. இந்த
த்தத்ல் மனிதன் பங் ேகற்க ேவண்ெமன் றால் , அவன் ேமாச
மாகக் ழப் பமைடந் தப் பி ஓவான் , ேம ம் அவன ர்ெகட் ட
மனநிைலைய ெவமேன அவனால் மாற்ற இயலா. மனிதைனச்
 ைவயிந் காப் பாற்றேவா, அல் ல கலகக்கார மக்லம்
அைனத்ைதம் ெஜயங் ெகாள் ளேவா அவனால் இயலா, ஆனால்
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ெகாள் ைககக் அப் பால் ெசல் ல இயலாத ஒ ய பைழய
காரியத்ைத, இல் ைலெயனில் சாத்த ானின் ேதால் விக் ெதாடர்
பில் லாத காரியத்ைத மட்  ேம ெசய் ய ம் . அதனால் ஏன்
கவைலப் படேவண்ம் ? சாத்த ாைனத் ேதாற் க க் க யாத,
அைதக் க ாட்  ம் ைறவாக, மனிதலத்ைதக்  ட ஆதாயப் ப
த்த யாத இந் த க் காரியத்ல் என்ன க்யத்  வம் இக்
ம் ? எனேவ, சாத்தாடனான த்தத்ைத ேதவனால் தாேம ேமற்
ெகாள் ள ம் , மனிதன் அைதச் ெசய் வ  என்ப ெகாஞ் சம்
சாத்யல் லாத. மனிதனின் கடைம ழ் ப் பதல் மற்ம் பின்
பற்வதான், ஏெனன் றால் வானத்ைதம் ையம் உவாக்
வதற் ஒத்த ரிையைய மனிதனால் ெசய்ய யா, ேம ம் ,
சாத்தாடன் ேபாரிம் ரிையையம் அவனால் ெசய் ய 
யா. ேதவன் தாேம அவர தைலைமயின் ழ் மனிதன் ஷ்
கைர ப் ப் பத்த மட் ேம ம் , இதன் ¤லம் மட் ேம
சாத்தான் ேதாற்கக்கப் பறான்; மனிதனால் ெசய்யக்ய ஒேர
விஷயம் இதான். எனேவ, ஒ ய த்தம் ெதாடங் ம் ஒவ்
ெவா ைறம் , அதாவ, ய காலத்ன் ரிைய ெதாடங் ம்
ஒவ் ெவா ைறம் , இந்தக் ரிைய தனிப் பட் ட ைறயில் ேதவ
னால் தாேம ெசய் ய ப் பற, இதன் ¤லம் அவர் அைனத் 
கங் கைளம் வநடத், மக்லம் ைமக்ம் ய பாைத
ையத் றக்  றார். ஒவ் ெவா ய காலத்  ன் விய ம் சாத்
தாடனான த்தத்ல் ஒ ய ெதாடக்கமாம் , இதன் ¤லம்
மனிதன் ஒ ய, அழகான உலற்ள் , மற்ம் ேதவனால் தாேம
தனிப் பட் ட ைறயில் வநடத்தப் பம் ஒ ய காலத்ற்ள்
பிரேவக்றான் . எல் லாவற்ற்ம் மனிதன் எஜமானன் , ஆனால்
ஆதாயமாக்க ப் பட் டவர்கள் சாத்த ாடனான எல் லா த்த ங் களி
ம் விைள பலன்களாக மாவார்கள் . சாத்தான் எல் லாவற்ைறம்
ர்ேக ஆக்  பவன் , அவன் எல் லா த் த ங் களின் வி ம்
ேதாற்கக்கப் பபவன், ேம ம் இந்த த்தங் கைளத் ெதாடர்ந் 
தண் க் க ப் பம் ஒவன். ேதவன் , மனிதன் மற்  ம் சாத் த ான்
இவர்களில் , சாத்தான் மட் ேம ெவக்கப் பவான் ேம ம் நிரா
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கரிக் க ப் பவான் . சாத் த ானால் ஆதாயப் பத் த ப் பட் டவர்க ள் ,
ஆனால் ேதவனால் ம் ப ¡ட் கப் படாதவர்கள் , இதற்ைடயில் ,
சாத்தானின் சார்பாகத் தண்டைனையப் ெபவார்கள் . இந்த ¤வ
ரில் , ேதவைன மட்ேம எல் ேலாம் ெதா ெகாள் ள ேவண்ம் .
சாத்தானால் ர்ேக ஆக்கப் பட் டவர்கள் , ஆனால் ேதவனால் ¡ட்
கப் பட் டவர்கள் மற் ம் ேதவனின் வையப் பின்பற் பவர்கள் ,
இதற்  ைடயில் , ேதவ ைடய வாக் த் த த் த த்ைதப் ெபற் ற வர்க
ளாகம் ேதவக் க ாகத் ¥யவைன நியாயந் ¥ ர்ப் பவர்களாகம்
மாறார்கள் . ேதவன் நிச்சயமாக ெஜயங் ெகாள் வார், சாத்தான்
நிச்சயமாகத் ேதாற்கக்கப் பவான் , ஆனால் மனிதர்களிைடேய
ெஜயம் ெபபவர்கம் ேதாற்பவர்கம் இக்றார்கள் . ெஜயித்
தவர்கள் ெஜயங் ெகாண்டவர்கடன் ஒன் ைணவார்கள் , ேதாற்ற
வர்கள் ேதால் விற்றவர்கடன் ேசர்வார்கள் ; இதான் ஒவ் ெவான்
ன் தன்ைமக்ேகற்ப உள் ள வைகப் பா, இதான் ேதவனின் எல்
லாக் ரிையகளின் இ வாம் . ேம ம் ேதவனின் எல் லா
ரிையகளின் ேநாக்கம் இேவயாம் , மற்ம் இ ஒேபாம்
மாறா. ேதவனின் நிர்வ ாகத் ட் டத்  ன் க்  ய ரிையயின்
உட்ெபாள் மனிதனின் இரட் ப் பின்¡ கவனம் ெச த் ற,
ேம ம் ேதவன் தன்ைமயாக இந்த உட்ெபாளின் ெபாட் ,
இந்தக் ரிையயின் ெபாட்  ேம ம் சாத்தாைனத் ேதாற்கப்
பதற்காக மாம் சமாக மாறார். ேதவன் தன் தல் மாம் சமாக
மாயம் ட சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்காகேவயாம் : அவர்
தனிப் பட் ட ைறயில் மாம் சமாக ஆனார், மனிதலத்ன் ¡ட்
க் க ான ரிையயான தல் த் த த்  ன் ரிையைய க் க ,
தனிப் பட் ட ைறயில்  ைவயில் அைறயப் பட் டார். அேதேபால் ,
இந்தக் கட் டத்ன் ரிையம் தனிப் பட் ட ைறயில் ேதவனால்
ெசய் யப் பற, அவர் மனிதர்களிைடேய தன ரிையையச்
ெசய் வதற்ம் அவைடய வார்தை
் தையத் தனிப் பட் ட ைறயில்
ேபவதற்  ம் மனிதர்கள் அவைரப் பார்க் க அமப் பதற்  ம்
மாம் சமாக மானார். நிச்சயமாக, அவர் அந்த வயில் ேவ ல
ரிையகைளம் ெசய் வ  தவிர்க்க யாத, ஆனால் அவர்
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தனிப் பட் ட ைறயில் தன ரிையையச் ெசய் வதற்  க்ய
காரணம் சாத்தாைனத் ேதாற்கப் ப , மக்லம் வைதம்
ெஜயங் ெகாள் வ, ேம ம் இந் த மக் கைள ஆதாயப் பத்  வ
ஆயைவயாம் . எனேவ, ேதவன் மனித உவம் எத்த ரிைய
உண்ைமயில் அவ் வள எளிதான அல் ல. ேதவன் தாழ் ைமயா
னவர், மைறெபாளாக உள் ளவர், ேதவன் நிஜமானவர் என் பைத
மனிதக்க் காண்பிப் பேத அவைடய ேநாக்கம் என் றால் , அைவ
இந்த ரிையையச் ெசய் வதற்காக மட் ேம என் றால் , அவர் மாம்
சமாக மாற ேவண்ய அவயல் ைல. ேதவன் மாம் சமாக மாறா
விட் டா ம் , அவைடய தாழ் ைமையம் மைறெபாளாக இப்
பைதம் , அவைடய மகத் வத்ைதம் பரித்தத்ைதம் மனித
க் ேநரயாக ெவளிப் பத்த ம் , ஆனால் இேபான் ற
விஷயங் கக் ம் மக்லத்ைத நிர்வ க் ம் ரிையக் ம் எந்
தச் சம் பந் தம் இல் ைல. அவற் ற ால் மனிதைன இரட் க்கேவா
அல் ல அவைன ைமயாக்கேவா இயலா, அப் ப இக்ம்
ேபா அவற்றால் சாத்தாைனத் ேதாற்கக்க யா என் பைதச்
ெசால் லத் ேதைவயில் ைல. சாத்தானின் ேதால் வியான ஆவியா
னவர் ஒ ஆவிக் எராக த்தம் ெசய் வைத மட் ேம ெகாண்
க்மானால் , அத்தைகய ரிைய இன் ம் ைறவான நைட
ைற மப் ைபக் ெகாண்க் ம் ; அதனால் மனிதைன ஆதா
யப் பத்த இயலா மற்  ம் அ மனிதனின் தைலவிையம்
ெசல் ம் ைசகைளம் அத்விம் . எனேவ, இன்  ேதவனின்
ரிைய கம் ஆழ் ந்த க்யத் வம் வாய் ந்த . மனிதன் அவ
ைரக் காணேவண்ம் என்ப மட் மல் ல, அல் ல மனிதனின்
கண்கள் றக்கப் படேவண்ம் என்ப மட்மல் ல, அல் ல ெசயல்
படம் ஊக்விப் பதற்ம் அவக் ஒ ய உணர்ைவ வழங்
வ மட் மல் ல; இத்தைகய ரிையக் எந்தவித க்யத் வ
ம் இல் ைல. நீ இத்தைகய அைவ பற் மட் ேம ேபச ம்
என்றால் , ேதவன் மனித உவம் எத்ததன் உண்ைமயான க்
யத்வத்ைத நீ அயவில் ைல என் பைத இ நி´பிக்ற.
ேதவைடய நிர்வாகத் ட் டத்ன் ரிைய வம் தனிப்
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மனிதனின் இயல் பான வாழ் ைவ ¡ட் டல் ,
அவைன அற்த இடத்ற் அைழத்ச் ெசல் தல்

பட் ட ைறயில் ேதவனால் தாேம ெசய் யப் பற. தல் கட்
டம் —உலகத்ைதச் ஷ்த்தல் —இ தனிப் பட் ட ைறயில் ேதவ
னால் தாேம ெசய் ய ப் பட் ட , அ அவ் வா இல் லாந் த ால் ,
மனிதலத்ைதச் ஷ்க்ம் வல் லைம ேவ யாக்ம் இந்
க்க ா; இரண்டாவ கட் ட ம் அைனத்  மனிதலத்ைதம்
¡ட் ப  ஆம் , இம் ட தனிப் பட் ட ைறயில் ேதவனால்
தாேம ெசய் யப் பட் ட; ¤ன் றாவ கட் டம் பற்ச் ெசால் லாமேல
அ விளங் ம் : அைனத்ைதம் க் ெகாண் வம் ேதவ
னின் ரிையகள் எல் லாம் ேதவனால் தாேம ெசய்யப் பட ேவண்
ம் என்பதற்  இன் ம் ெபரிய ேதைவ உள் ள. ஒட் ெமாத்த
மனிதலத்ைதம் ¡ட் ப , ெஜயங் ெகாள் வ , ஆதாயப் பத் 
வ, மனித லம் வைதம் பரிரணப் பத்  வ ஆய
அைனத் ம் தனிப் பட் ட ைறயில் ேதவனால் தாேம ெசய் யப் ப
ன்றன. அவர் தனிப் பட் ட ைறயில் இந்தக் ரிையையச் ெசய்
யவில் ைல என் றால் , அவைடய அைடயாளத்ைதப் பிரநித்
வம் ெசய் ய ேவா அல் ல அவர ரிையைய அந்  ெகாள்
ளேவா மனிதனால் யா. சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்காக,
மனிதலத்ைத ஆதாயப் பத்த, மனிதக் யில் ஓர் இயல்
பான விதத்ைதத் தவதற்காக, அவைடய  நிர்வாகத் ட்
டத் க்காகம் , அவைடய எல் லா ரிையகக்காகம் , அவர்
தனிப் பட் ட ைறயில் மனிதைன வநடத் றார், தனிப் பட் ட
ைறயில் மனிதர்களிைடேய ரிைய ெசய் றார், அவர் தனிப்
பட் ட ைறயில் இந்தக் ரிையைய அவயம் ெசய் ய ேவண்ம் .
மனிதன் அவைரக் காªம் பக், மனிதன் சந்ேதாஷப் பவதற்
காக ேதவன் வந்தார் என்  மட் ேம மனிதன் நம் பினால் , அத்த
ைகய நம் பிக்ைககக் எந் த மப் ம் இல் ைல, க்  யத்  வ
ம் இல் ைல. மனிதன் விளங் க் ெகாள் வ கம் ேமேலாட்
டமான! இந்தக் ரிையையத் தாேன நிைறேவற்வதன் ¤லம்
மட் ேம ேதவன் இந்தக் ரிையையப் பரிரணமாகம் ைம
யாகம் ெசய் ய ம் . ேதவன் சார்ப ாக மனிதனால் அைதச்
ெசய்ய இயலா. ேதவனின் அைடயாளேமா அல் ல அவைடய
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சாராம் சேமா அவக் இல் லாததால் , அவனால் ேதவனின் ரி
ையையச் ெசய் ய இயலா, மனிதன் இந்தக் ரிையையச் ெசய் தா
ம் , அதற் எந்த விைளம் இக்கா. ¡ட் க்காகம் , எல் லா
மனிதர்கைளம் பாவத்ந் ¡ட் பதற்ம் , மனிதன் ய்ைமப்
பத்தப் பவதற்  ஏற்றவன் ஆவதற் ம் , அவன பாவங் கக்
காக மன்னிக்கப் பவதற் ம் ேதவன் தன் தல் மாம் சமாக
ஆனார். ேம ம் மனிதர்களிைடேய ெஜயங் ெகாள் ம் ரிையம்
ேதவனால் தனிப் பட் ட ைறயில் ெசய் யப் பற. இந்தக் கட்
டத்ல் , ேதவன் ¥ர்கக
் தரிசனத்ைத மட் ேம ேபனால் , ஒ ¥ர்க்
கதரி அல் ல அத்தைகய றைம ெபற் ற ஒவர் அவைடய
இடத்ைதப் பிக்க ம் ; ¥ர்கக
் தரிசனம் பற் மட் ேம ேபசப்
பட் டால் , மனிதன் ேதவக்ப் பÂடாக இக்க ம் . மனி
தன் தனிப் பட் ட ைறயில் ேதவன் தாேம ெசய் ம் ரிையையச்
ெசய்ய யன்றால் , ேம ம் மனிதனின் வித காரியத்ைதச் ெசய்ய
யன்றால் , அவனால் அந்தக் ரிையையச் ெசய் ய இயலா. இ
ேதவனால் தாேம தனிப் பட் ட ைறயில் ெசய் யப் பட ேவண்ம் :
இந்தக் ரிையையச் ெசய் யத் ேதவன் தனிப் பட் ட ைறயில் மாம்
சமாக மாற ேவண்ம் . வார்தை
் தயின் காலத்ல் , ¥ர்க்கதரிசனம்
மட் ேம ேபசப் பட் டால் , ஏசாயா அல் ல எயா ¥ர்கக
் தரி இந்
தக் ரிையையச் ெசய் ய ம் , ேம ம் அைதத் தனிப் பட் ட
ைறயில் ேதவன் தாேம ெசய் ய ேவண்யல் ைல. இந்தக் கட்
டத்ல் ெசய் யப் பம் ரிையகள் ெவமேன ¥ர்கக
் தரிசனத்ைதப்
ேபவதல் ல, ேம ம் மனிதைன ெஜயங் ெகாள் ளம் சாத்தாைனத்
ேதாற் க க்கம் வார்தை
் தகளின் ரிைய பயன் பத்த ப் பவ
அக க்யத்வம் வாய்நத
் தாக இப் பதால் , இந்தக் ரிையைய
மனிதனால் ெசய்ய யா, தனிப் பட் ட ைறயில் ேதவன் தாேம
ெசய் ய ேவண்ம் . நியாயப் பிரமாணத்ன் காலத்ல் ேயேகாவா
தம் ைடய ரிையயின் ஒ பையச் ெசய் தார், அதன் பிற
அவர் ல வார்தை
் தகைளப் ேபனார், ¥ர்கக
் தரிகள் ¤லம் ல
ரிையகைளச் ெசய் த ார். இ ஏெனன் றால் , மனிதன் ேயேகா
வாைவ அவர ரிையயில் பÂ ெசய் ய ம் , ேம ம் ¥ர்க்
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கதரிகள் விஷயங் கைள ன் னவிக் க ம் , அவர் சார்ப ாகச்
ல கனகைள விளக்கம் ம் . ஆரம் பத்ல் ெசய் யப் பட் ட
ரிைய மனிதனின் மனநிைலைய ேநரயாக மாற் ம் ரிைய
அல் ல, அ மனிதனின் பாவத் டன் ெதாடர்பில் லாத, ேம ம்
மனிதன் நியாயப் பிரமாணத்ற்க் கட் ப் பட ேவண்ய ேதைவ
இந்த . ஆகேவ, ேயேகாவா மாம் சமா, தன் ைன மனிதக்
ெவளிப் பத்தவில் ைல; அதற்ப் பலாக அவர் ேமாேசடம்
மற் ற வர்க ட ம் ேநரயாகப் ேபனார், அவர்க ைள அவர்
சார்ப ாகப் ேபசம் ரிைய ெசய் ய ம் அமத்த ார், ேம ம்
அவர்க ள் ேநரயாக மனிதர்க ளிைடேய ரிைய ெசய் ம் ப
ெசய் தார். ேதவைடய தல் கட் டக் ரிைய மனிதனின் தைல
ைமயாக இந்த. இ சாத்தாக் எரான த்தத்ன் ெதாடக்
கமாக இந்த , ஆனால் இந்த த்தம் இன் ம் அகாரப் ர்வ
மாகத் ெதாடங் கவில் ைல. சாத்தாக் எரான அகாரப் ர்வ
த்தம் ேதவன் தல் மாம் ச உவம் எத்தேபா ெதாடங் 
ய , அ  இன் வைர ெதாடர்ந்  ெகாண் க்  ற. ேதவன்
மாம் ச உவம் எத்ச்  ைவயில் அைறயப் பட் டதான் இந்த
த்தத்ன் தல் சண்ைட. மனித உவம் எத்த ேதவன் 
ைவயில் அைறயப் பட் ட  சாத்தாைனத் ேதாற்கத்த , அதான்
த் த த்  ன் தல் ெவற்  கரமான கட் டமாம் . மனித உவம்
எத்த ேதவன் மனிதனின் விதத்ல் ேநரயாகக் ரிைய ெசய்
யத் ெதாடங் யேபா, அதான் மனிதைன ¡ட்ெடக்ம் ரி
ையயின் அகாரப் ர்வ த் ெதாடக் க மாம் , ேம ம் இ மனித
னின் பைழய மனநிைலைய மாற்  ம் ரிைய என் பதால் , இ
சாத் த ாடன் ேபாரிவதற் க ான ரிைய ஆம் . ஆரம் பத்  ல்
ேயேகாவா ெசய் த ரிையயின் கட் டமான யில் மனிதனின்
விதத்  ன் தைலைமத்  வம் மட்  ேமயாம் . இ ேதவனின்
ரிையயின் ெதாடக்கமாக இந்த , அ இன் ம் எந்தெவா
த்தத் ம் அல் ல எந்தெவா ெபரிய ரிையயி ம் ஈபட
வில் ைல என் றா ம் , அ  வரவிக் ம் த் த த்  ன் ரிையக்
அத்தளத்ைத அைமத்த. பின்னர், ைபயின் காலத்ன் இரண்
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டாம் கட் டக் ரிைய மனிதனின் பைழய மனநிைலைய மாற் 
வைத உள் ளடக்ய, அதாவ மனிதனின் விதத்ைத ேதவன்
தாேம வார்தெ
் தத்தார். இதைன ேதவன் தனிப் பட் ட ைறயில்
ெசய் ய ேவண்யிந்த : இதற் ேதவன் தனிப் பட் ட ைறயில்
மாம் சமாக மாற ேவண்யிந் த . அவர் மாம் சமாக மாறாமல்
இந்ந்தால் , இந்தக் ரிையயின் கட் டத்ல் ேவ யாம் அவ
க் ப் பÂ ெசய்  க் க யா, ஏெனன் றால் அ  சாத்
தாக் எராக ேநரயாகப் ேபாரிம் ரிையையப் பிரநித்
வம் ெசய் ற. மனிதன் இந்த ேவைலைய ேதவனின் சார்பாக
ெசய்ந்தால் , மனிதன் சாத்தாக் ன் நின் றேபா, சாத்தான்
ழ் ப் பந்க்க மாட் டான், அவைனத் ேதாற்கப் ப  சாத்யம்
இல் லா ேபாம் . அைதத் ேதாற் க க் க வந் த  மனித உவம்
எத்த ேதவனாகத்தான் இக்க ேவண்ம் , ஏெனன் றால் மனித
உவம் எத்த ேதவன் சாராம் சத்ல் இன் ம் ேதவன் தான் , அவர்
இன் ம் மனிதனின் விதம் தான், அவர் இன்ம் ஷ்கரா
கேவ இக் றார்; என் ன நடந் த ா ம் , அவைடய அைடயாள
ம் சாராம் சம் மாறா. எனேவ, அவர் மாம் ச உவத்ைத எத்
க்ெகாண்டார் மற்ம் சாத்தானின் பரிரணமான ழ் ப்பதைல
ஏற் ப த்  ம் ரிையையச் ெசய் தார். கைடக் காலத்  ன் ரி
ையயின் ேபா, மனிதைன இந்தக் ரிையையச் ெசய் , வார்த்
ைதகைள ேநரயாகப் ேபம் ப ெசய்ந்தால் , அவனால் அவற்
ைறப் ேபசந்  க் க ா, ¥ர்க் க தரி ேபயிந் த ால் , இந் த த்
¥ர்கக
் தரியால் மனிதைன ெஜயங் ெகாள் ள இயலா. மாம் ச உ
வத்ைத எத்க் ெகாள் வதன் ¤லம் , ேதவன் சாத்தாைனத் ேதாற்
கத் அதன் ற் மான அபணிதைல ஏற்பத்னார். அவர்
சாத்தாைன ற் மாகத் ேதாற்கத் , மனிதைனப் பரிரண
மாக ெஜயங் ெகாண் , மனிதைன வ மாக ெஜயங் ெகாள்
ம் ேபா, இந்தக் கட் டக் ரிைய வைடந் ெஜயம் ைடக்
ம் . ேதவனின் நிர்வ ாகத்  ல் , மனிதன் ேதவ க் மாற் ³ டாக
இக்க யா. ப் பாக, காலத்ைத வநடத்வதற் மற்ம்
ய ரிையையத் ெதாடங் வதற் த் ேதவனால் தாேம தனிப்
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பட் ட ைறயில் ரிையகள் ெசய் யப் பட ேவண்ய ேதைவ அ
கமாக உள் ள. மனிதக் ெவளிப் பாட் ைடக் ெகாப் ப ம் ,
¥ர்க் க தரிசனத்ைத வழங் வ ம் மனிதனால் ெசய் ய ப் படலாம் ,
ஆனால் அ  ேதவனால் தனிப் பட் ட ைறயில் ெசய் யப் பட
ேவண்ய ரிைய என் றால் , அ ேதவக் ம் சாத்த ாக் ம்
இைடயிலான த்த த் ன் ரிைய என் றால் , பின்  இந் த க் ரி
ையைய மனிதனால் ெசய் ய யா. தல் கட் டக் ரிையயின்
ேபா, சாத்தாடன் ேபார் இல் லாதேபா, ¥ர்கக
் தரிகள் ேபய
¥ர்க்கதரிசனத்ைதப் பயன் பத் ேயேகாவா தனிப் பட் ட ைற
யில் இஸ்ரேவல் மக்கைள வநடத்னார். பின் னர், இரண்டாம்
கட் ட ரிையயான சாத் த ாடனான த் த ம் , மற்  ம் ேதவன்
தாேம தனிப் பட் ட ைறயில் மாம் சமா, இந் த க் ரிையையச்
ெசய் ய மாம் சத்ற் ள் வந்தார். சாத்தாக் எரான த்தத்ல்
சம் பந்தப் பட் ட எம் மனித உவம் எத்த ேதவைனம் உள்
ளடக்ய, அதாவ இந்த த்தத்ைத மனிதனால் ெதாடங் க 
யா. மனிதன் த்தம் ெசய் தால் , அவன் சாத்தாைனத் ேதாற்கக்க
சக்யில் லாதவன். அதன் ஆக்கத்ன் ழ் இக்ம் ேபா அைத
எர்த்ப் ேபாராவதற்கான வைம அவக் எப் ப இக்க
ம் ? மனிதன் இவற்  க் இைடயில் இக்  றான் : நீ சாத்
தாைன ேநாக்ச் சாய் ந்தால் , நீ சாத்தாக்ச் ெசாந்தம் , ஆனால்
நீ ேதவைனத் ப் ப் பத்னால் , நீ ேதவக்ச் ெசாந்தமான
வன். இந்த த்தத்ன் ரிையயில் மனிதன் யற்த் ேதவக்
மாற்³  ஆகலாமா, அவனால் மா? அவன் அவ் வா ெசய்
ந்தால் , அவன் ெவ காலத்ற் ன்ேப அந் ேபாயிக்க
மாட் டானா? அவன் நீ ண்ட காலத்ற்  ன் ேப பாதாள உலக்
ள் ·ைழந்  ப் பான் அல் லவா? ஆகேவ, மனிதன் ேதவைன
அவர ரிையயில் மாற்³  ெசய் ய யா, அதாவ மனித
க் ேதவனின் சாராம் சம் இல் ைல, அதாவ நீ சாத்தாடன்
ேபாரிட் டால் அைத உன்னால் ேதாற்கக்க இயலா. மனிதனால்
ல ேவைலகைள மட்ேம ெசய்ய ம் ; அவன் லைர ெஜயிக்க
ம் , ஆனால் ேதவன் தாேம ெசய்  ம் ரிையயில் அவன்
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ேதவக் மாற்³டாக இக்க யா. மனிதன் எப் பச் சாத்
தாடன் த்த ம் ெசய் ய ம் ? நீ ெதாடங் வதற்  ன்ேப
சாத் த ான் உன் ைனச் ைறபிப் பான். ேதவன் தாேம சாத் த ா
டன் ேபாரிறார், இந் த அப் பைடயில் மனிதன் ேதவைனப்
பின்பற்க் ழ் ப் பறான் , அதனால் மனிதன் ேதவனால் ஆதா
யப் பத்தப் பட்  சாத்தானின் கட் களிந்  தப் பிக்க ம் .
மனிதன் தன ெசாந் த ஞானத்னா ம் றன் களா ம் அைட
யக்ய விஷயங் கள் கம் ைற; அவனால் மனிதர்கைள
ைமயாக்வதற்ம் , அவர்கைள வநடத்வதற்ம் , ேம ம் ,
எல் லாவற்க்ம் ேமலாக, சாத்தாைனத் ேதாற்கப் பதற்ம் இய
லா. மனிதனின் த்சாத்தனம் ஞானம் சாத்தானின் ட்
டங் கைள யக்கா, ஆகேவ மனிதன் அைத எவ் வா எர்த்
த்தம் ெசய் ய ம் ?
பரிரணமாக்கப் பவதற் விப் பமாக உள் ள அைனவக்
ம் பரிரணமாக்கப் பவதற் வாய் ப் உள் ள, எனேவ அைன
வம் இைளப் ப ாற ேவண்ம் : எர்காலத்ல் நீ ங் கள் அைனவ
ம் ெசன் றைடம் இடத்  க் ள் பிரேவப் பீரக
் ள் . ஆனால் நீ
பரிரணமாக்கப் பட விம் பவில் ைல என்றால் , அற்தமான உல
ல் ·ைழய விம் பவில் ைல என் றால் , அ  உன ெசாந் த ப்
பிரச்ைன. பரிரணமாக்கப் பவதற் விப் பமாக இப் பவர்
கம் விவாசள் ளவர்கம் , ேதவக்க் ழ் ப் பறவர்கள்
அைனவம் , மற்ம் தங் கள் ெசயல் பாட்ைட உண்ைமயாகச் ெசய்
றவர்கம் —இவர்கள் அைனவேம பரிரணமாக்கப் படக்
யவர்கள் . இன், விவாசமாகத் தங் கள் கடைமையச் ெசய் யாத
வர்கள் அைனவம் , மற்ம் ேதவக் விவாசல் லாதவர்கள்
அைனவம் , ேதவக்க் ழ் ப்பயாதவர்கள் அைனவம் , ப்
பாகப் பரித்த ஆவியானவரின் பிரகாசத்ைதம் ெவளிச்சத்ைத
ம் ெபற் ற வர்க ள் , ஆனால் அைத நைடைறக்  க் ெகாண் 
வராதவர்கள் அத்தைகய அைனவம் பரிரணமாக்கப் பட 
யாதவர்கள் . விவாசள் ளவர்களாகம் ேதவக் ழ் ப் பப
வர்களாகம் இக் க த் தயாராக உள் ள அைனவைரம் பரிர
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ணமாக்க ம் , அவர்கள் ெகாஞ் சம் அயாதவர்களாக இந்
தா ம் ; இதைனப் பின் பற் ற த் தயாராக உள் ள அைனவைரம்
பரிரணமாக்க ம் . இைதப் பற்க் கவைலப் பட ேவண்ய
ேதைவயில் ைல. இந்தத் ைசயில் நீ ெதாடரத் தயாராக இக்ம்
வைர, நீ பரிரணமாக்கப் படம் . உங் களில் யாைரம் ைகவி
டேவா அல் ல நீ க் கேவா நான் விம் பவில் ைல, ஆனால் மனி
தன் நல் லவிதமாகச் ெசய் ய யற்க்கவில் ைல என் றால் , பின் னர்
உன் ைன நீ ேய அத்க் ெகாள் றாய்; உன்ைன நீ க்வ நானல் ல,
நீ ேய உன்ைன அவ் வா ெசய் றாய் . உனக் நீ நல் லவிதமாகச்
ெசய் ய யற்  க் க வில் ைல என் றால் —நீ ேசாம் ேபயாக இந்
தால் , அல் ல உன கடைமையச் ெசய் யாவிட் டால் , அல் ல வி
வாசமாக இல் லாவிட் டால் , அல் ல நீ சத்  யத்ைதக் கைடப் பி
க்க ாவிட் ட ால் , நீ எப் ேபாம் நீ விம் பியப ெசய் வ தானால் ,
நீ ெபாப் பற் ற ைறயில் நடந்  ெகாண் டால் , உன் ெசாந் த ப்
கக்க ாகம் , ெசல் வத்  க்க ாகம் ேபாராறவன் என் றால் ,
மற் ம் எர் பானத்தவர்களிடம் நடந் ெகாள் ம் ைறயில்
நீ ேநர்ைமயற்றவனாக இந்தால் , நீ உன ெசாந்தப் பாவங் களின்
ைமையச் மப் பாய் ; நீ யாைடய பரிதாபத்ற்  ம் தள்
ளவன் அல் ல. நீ ங் கள் அைனவம் பரிரணமாக்க ப் பட ேவண்
ம் என்பம் , ைறந் த பட் ச ம் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட ேவண்ம்
என் பம் என ேநாக்கம் , இதனால் இந்தக் கட் டக் ரிைய ெவற்
கரமாக க்கப் படலாம் . ஒவ் ெவா மனிதம் பரிரணமாக்
கப் பட ேவண்ம் , இயில் அவரால் ஆதாயப் பத்தப் பட ேவண்
ம் , அவரால் பரிரணமாகச் த்கரிக்கப் பட ேவண்ம் , அவ
க்ப் பிரியமான மக்களாக மாற ேவண்ம் என் பேத ேதவனின்
விப் பம் . நான் உங் கக்ச் ெசால் வ பின்தங் யதா அல் ல
ேமாசமான றைம வாய் ந் த தா என்பெதல் லாம் க்யமல் ல—
இ எல் லாம் உண்ைம. இைத நான் ெசால் வெதன் ப, நான் உங்
கைளக் ைகவிட உத்ேதக்  ேறன் , நான் உங் களிடத்  ல் நம் பிக்
ைகைய இழந்  விட்ேடன் , அைதக் க ாட்  ம் உங் கைள இரட்
க்க நான் விம் பவில் ைல என் பைதெயல் லாம் நி´பிக்கவில் ைல.
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இன் நான் உங் கள் இரட் ப் பின் ரிையையச் ெசய் ய வந்க்
ேறன், அதாவ நான் ெசய் ம் ரிைய இரட் ப் பின் ரிைய
யின் ெதாடர்ச
் யாம் . ஒவ் ெவா நபக்ம் பரிரணமாக்கப்
பவதற் வாய்ப் உள் ள: ஆனால் நீ அதற்த் தயாராக இக்க
ேவண்ம் , நீ பின்பற் ற ேவண்ம் , இயில் நீ இந் த ைவ
அைடய ம் , உங் களில் ஒவர் டக் ைகவிடப் பட மாட் டார்
கள் . நீ ேமாசமான றைம வாய் ந்தவனாக இந்தால் , உன் னிடம்
என ேதைவகள் உன் ேமாசமான றக்ேகற்ப இக்ம் ; நீ அ
கத் றன் ெகாண்டவனாக இந்தால் , உன் னிடம் என ேதைவ
கள் உன் உயர் றக்ேகற்ப இக்ம் ; நீ அயாதவனாகம் , கல்
வியவற் ற வனாகம் இந் த ால் , உன் னிடம் என ேதைவகள்
உன் கல் வியவின் ைமக் ஏற் ப இக் ம் ; நீ கல் விய ெபற்
றவனாக இந்தால் , உன்னிடம் என ேதைவகள் நீ கல் விய
ெபற் ற வனாக இப் பதற்  ஏற் ப இக் ம் ; நீ வயதானவனாக
இந்தால் , உன்னிடம் என ேதைவகள் உன் வயக் ஏற்ப இக்
ம் ; நீ விந்ேதாம் பல் வழங் க வல் லவனாக இந்தால் , உன் னிடம்
என ேதைவகள் இந்தத் றக் ஏற்ப இக்ம் ; நீ விந்ேதாம்
பல் வழங் க யா, ஒ ப் பிட் ட ெசயல் பாட் ைட மட் ேம
ெசய் ய ம் என்  நீ ெசான் னால் , அ ஒ நற்ெசய் ையப்
பரப் வதா, அல் ல ேதவாலயத்ைதக் கவனித்க்ெகாள் வதா, அல்
ல பிற ெபா விவகாரங் களில் கலந்  ெகாள் வதா என் பல்
உன்ைனப் பற்  ய என பரிரணமாக் ம் ெசயல் நீ ெசய்  ம்
ெசயல் பாட் ற்  ஏற் ப இக்ம் . விவாசமாக இப் ப , கைட
வைர ழ் ப் பதல் , ேதவன் ¡ ந் த அன்  ெச த்த ற் ப
வ—இைதத்தான் நீ நிைறேவற்ற ேவண்ம் , இந்த ¤ன்  விஷ
யங் கைள விடச் றந்த நைடைறகள் எம் இல் ைல. இ
யில் , இந் த ¤ன் விஷயங் கைள மனிதன் அைடய ேவண் ய
ேதைவள் ள, அவனால் அவற் ைற அைடய ந்தால் , அவன்
பரிரணமாவிவான் . ஆனால் , எல் லாவற் ற் ம் ேமலாக, நீ
உண்ைமயிேலேய பின் பற்ற ேவண்ம் , இந்த விஷயத்ல் நீ ன்
ேநாக்ம் ேமல் ேநாக்ம் ¥விரமான உந் தல் ெசய் ய ேவண்
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ம் , அந் த விஷயத்ல் ெசயலற் ற வனாக இக் க க்  டா. ஒவ்
ெவா நபக்ம் பரிரணமாக்கப் பவதற்  வாய் ப் உள் ள
என்ம் , பரிரணமாக்கப் பட் டவராக ஆம் றன் உள் ள என்
ம் நான் ெசால் யிக்  ேறன், இ உண்ைமதான் , ஆனால் நீ
உன் பின்பற்  ம் ெசயல் றப் பாக இக் க யற் க் க ேவண்
டாம் . இந் த ¤ன் அளேகால் கைள நீ ங் கள் அைடயவில் ைல
என் றால் , இயில் நீ அவயம் நீ க் க ப் பவாய் . எல் ேலாம்
இைதப் பற் க்ெகாள் ள ேவண்ம் என்  நான் விம் ேறன் ,
எல் ேலாக்ம் ரிையம் பரித்த ஆவியின் பிரகாசம் இக்க
ேவண்ம் , ேம ம் கைடவைர ழ் ப் பய இயல ேவண்ம் ,
ஏெனன்றால் நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் ெசய் ய ேவண்ய கடைம
இதான். நீ ங் கள் அைனவம் உங் கள் கடைமையச் ெசய் தடன் ,
நீ ங் கள் அைனவம் பரிரணப் பத்தப் பட் ப் பீரக
் ள் , உங் களி
டம் பலத்த சாட் யம் இக்ம் . சாட் யம் அளிப் பவர்கள் அைன
வம் சாத்த ாைன ெவன்றவர்களாகம் , ேதவனின் வாக் த்த த்
ைதப் ெபற்றவர்களாகம் உள் ளனர், ேம ம் அவர்கள் அற்தமான
ெசன்றைடம் இடத்ேலேய வாழ் வார்கள் .

ேதவம் மனிதம் ஒன்றாக
இைளப் பாதக்ள் பிரேவப் பார்கள்
ஆயில் ேதவன் இைளப் பாதல் இந்தார். அக்காலத்ல்
யில் மனிதர்கேளா அல் ல ேவ எேமா இக்கவில் ைல,
ேம ம் , ேதவன் இன் ம் எந்தக் ரிையம் ெசய் க்கவில் ைல.
மக்லம் வாழ் ந
் க்கத் ெதாடங் ய பின் னர் மற்ம் ர்ெகட் ட
பின்னேர அவர் தம நிர்வ ாகக் ரிையையத் ெதாடங் னார்;
அல் இந்  அவர் ஒ ேபாம் இைளப் பாறவில் ைல, ஆனால்
அதற்ப் பல் அவர் மக்லத்ற் மத்யில் ஓய் வின்  ரி
ையயாற்றத் ெதாடங் னார். மக்லத்ன் ர்ேகட் டால் மற்ம்
பிரதான தனின் கலகத்தால் ேதவன் தம இைளப் பாதைல
இழந் த ார். அவர் சாத் த ாைனத் ேதாற் க த்  ர்ெகட் ட மக்
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லத்ைத ¡ட் காவிட் டால் , அவர் ¡ண்ம் ஒேபாம் இைளப் பா
த க்ள் பிரேவக்க யா. மனிதன் இைளப் பாதல் இல்
லாமல் இப் பதால் ேதவ ம் அவ் வாேற இக்  றார், அவர்
இைளப் பாம் ேபா மனிதம் இைளப் பாவான் . இைளப் பா
தல் வாழ் வ என் ப த்த ம் இல் லாமல் , அத்த ம் இல் லா
மல் ேம ம் ெதாடர் அநீ  இல் லாமல் வாழ் வ  ஆம் . இ 
சாத்தானின் இைட» கள் இல் லாத (இங்  “சாத்தான் ” என் ப
சத்  வின் வல் லைமகைளக் க்  ற) மற்  ம் சாத் த ானின்
ர்ேககள் இல் லாத வாழ் கை
் க, ேம ம் அ ேதவக் எரான
எந் த வல் லைமகம் ஊவ யாத வாழ் க்ைகயாம் ; எல்
லாம் தன வைகையப் பின்பற் ம் மற் ம் ஷ்ப் பின் கர்த்
தைரத் ெதாெகாள் ம் வாழ் க்ைக ேம ம் அல் வானம்
ம் ற் மாக அைமயில் இக்ம் —இேவ “மனிதர்க
ளின் இைளப் பாதலான வாழ் க்ைக” என்ற ெசாற்களின் அர்த்த
மாம் . ேதவன் இைளப் பாம் ேபா, அநீ  யின் ேமல் இனி
ேம ம் நிைலநிற்க யா, அல் ல சத் க்களின் வல் லைம
கள் ேம ம் ஊவ யா, மற்  ம் மக்லம் ஒ ய
ராஜ் யத் க்ள் ·ைழம் —சாத்தானால் இனி ஒேபாம் மக்
லம் ர்ேக அைடவல் ைல, ஆனால் மாறாக சாத்தானால் ர்
ெகக்கப் பட் ட பிற இரட் க்கப் பட் ட ஒ மக்லமாக இக்
ம் . மக்லத்ன் இைளப் பாதல் நாேள ேதவனின் இைளப்
பாதல் நாளாகம் இக் ம் . மக்லத்த ால் இைளப் பாத
க்ள் பிரேவக் க யாத காரணத்த ால் தான் ேதவன் தம
இைளப் பாதைல இழந் த ாேர ஒய ஆயிேலேய அவர் தம்
மால் இைளப் பாற யாத காரணத்தால் அல் ல. இைளப் பாத
க்ள் பிரேவப் ப  என் பதற்  எல் லாம் இயக்கத்ைத நித் 
ற அல் ல வளராமல் ேபாற என் அர்த்தமல் ல, அல் ல
ேதவன் ரிையைய நித்றார் அல் ல மனிதர்கள் வாழ் வைத
நித் றார்கள் என் பம் ெபாளல் ல. சாத்தான் அக்கப் ப
வம் , அவன ¥ய ெசயல் களில் இைணந் ெகாண்ட ெபால் லாத
ஜனங் கள் தண்க்கப் பட் அத்ெதாக்கப் பவம் மற்ம் ேதவ
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க் எரான வல் லைமகள் இல் லாமல் ேபாவம் நிகம் ேபாேத
இைளப் பாத க்  ள் பிரேவக்  ம் அைடயாளம் இக்  ம் .
மக்லத்ன் இரட் ப் க்காக ேதவன் தம ரிையைய ஆற்ற
மாட் டார் என்பேத ேதவன் இைளப் பாத க்ள் பிேரேவக்
றார் என் பதற்  அர்த் த மாம் .  மக்லம் சாத் த ானின்
ர்ேக இல் லாமல் ேதவனின் ஒளிக்ள் ம் அவர ஆர்வாதத்
க்ள் ம் வாம் , ேம ம் அநீ  ஒேபாம் ஏற் படா என் ப
தான் மக்லம் இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்ற என் ப
தற்  அர்த்தமாம் . ேதவனின் பராமரிப் பிற் ள் மனிதர்கள் 
யில் ஓர் இயல் பான வாழ் கை
் கைய வாழ் வார்கள் . ேதவம் மக்
லம் ஒன் றாக இைளப் பாத க் ள் பிரேவக் ம் ேபா,
மக்லம் இரட் க்க ப் பட் விட் ட , சாத்த ான் அக்க ப் பட் 
விட் டான், மக் லத்  ற்  ள் ேதவனின் ரிைய ற்  மாக
ைமயைடந்விட் ட என்  அர்தத
் மாம் . ேதவன் ெதாடர்ந்
மனிதர்களின் மத்யில் ரிைய ெசய்ய மாட் டார், ேம ம் அவர்கள்
இனிேம ம் சாத் த ானின் ஆக் க த்  ன் ழ் வாழ மாட் டார்க ள் .
அப் ப இக்க , ேதவன் இனிேம ம் ரிைய ஆற் க்ெகாண்
க் க மாட் டார், மக்  லம் ெதாடர்ந்  நகர்ந் ெகாண் ேட
இக் க ம் ெசய் யா; ேதவ ம் மனிதர்க ம் ஒேரேநரத்  ல்
இைளப் பாத க்ள் பிரேவப் பார்கள் . ேதவன் தம ஆ ஸ்த
லத் க்த் ம் வார், ேம ம் ஒவ் ெவா மனிதர்கம் தங் கள்
இடத்  க் த் ம் பிச் ெசல் வார்க ள் . ேதவனின்  நிர்வ ாக
ம் ந் விட் ட பின் னர் ேதவம் மனிதர்கம் தங் ம் ஸ்த
லங் கள் இைவகேள. ேதவ க் ேதவ க் க ான ேபாய் சே
் சம்
இடம் உண், மற்ம் மக்லத்ற் மக்லத்ற்கான ேபாய்ச ்
ேசம் இடம் உண். இைளப் பாதன்ேபா, யின் ேமல்
மனிதர்கைடய வாழ் வில் ேதவன் ெதாடர்ந்  வகாட் வார்,
அேத ேவைளயில் அவைடய ஒளியில் , அவர்கள் பரேலாகத்ல்
இக்ம் ஒேர ெமய் ேதவைனத் ெதாெகாள் வார்கள் . ேதவன்
இனிேம ம் மக்லத்ன் மத்யில் வாழமாட் ட ார், அல் ல
அவர ஸ் தலத்  ல் மக்  லம் அவடன் வாழ யா.
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ஒேர ஆட் எல் ைலக்ள் ேதவம் மனிதர்கம் வாழ யா;
மாறாக, இவக்ம் அவர்கக்ேக உரித்தான வாம் ைறகள்
உள் ளன. ேதவன் ஒவர் மட் ேம மக்லத்ைத வகாட் 
றார், ேம ம்  மக்லம் ேதவனின் நிர்வ ாகக் ரிைய
யினால் உண்டான பலனாம் . மனிதர்கள் வநடத்தப் பபவர்
கேளா, அவர்க ள் ேதவைனப் ேபான் ற சாராம் சம் ெகாண் டவர்
கேளா அல் ல. “இைளப் பாதல் ” என் ப ஒவர் தன் ஆ ஸ்தலத்
க்ச் ெசல் வ ஆம் . ஆகேவ, ேதவன் இைளப் பாத க்ள்
பிரேவக்றார் என்றால் அவர் தம ஆ ஸ்தலத்ற் த் ம்
பிச் ெசன்விட் டார் என்  அர்தத
் மாம் . அவர் இனிேம ம் 
யில் அல் ல மக்லத்  ன் இன் பத்  ம் ன் பத்  ம் பங்
ேகற்க அவர்கள மத்யில் வாழ மாட் டார், மனிதர்கள் இைளப்
பாத க்ள் பிரேவக்றார்கள் என்றால் அவர்கள் ஷ்ப்
பின் ெமய் யான இலக்களாக மாவிட் டார்கள் என்  அர்தத
் மா
ம் ; அவர்கள் யின் ேமல் இந்  ேதவைனத் ெதாெகாள்
வார்கள் , ேம ம் சாதாரண மனித வாழ் ைவ வாழ் வார்கள் . ஜனங்
கள் இனிேமல் ஒேபாம் ேதவக்க் ழ் ப் பயாதவர்களாக
இக்க மாட் டார்கள் அல் ல அவைர எர்க்கமாட் டார்கள் , ேம ம்
ஆதாம் மற் ம் ஏவாளின் ஆ வாழ் க்ைகக்த் ம் வார்கள் .
இைளப் பாத க்ள் பிரேவத்த பின்னர் இ ைறேய ேதவன்
மற்  ம் மனிதர்களின் வாழ் ம் ெசன் றைடம் ஸ் தலமாம் .
ேதவக்ம் சாத்தாக்ம் இைடயிலான த்தத்ல் அ ேதாற்
கக்கப் பவேத தவிர்க்கயாத ேபாக்காம் . இந்த வைகயில் ,
ேதவன் தம நிர்வாகக் ரிையைய த்த பின் னர் அவர் இைளப்
பாத க்ள் பிரேவப் ப ம் , மக்லத்ன்  இரட் ப் ம்
அவர்கள் இைளப் பாத க்ள் பிரேவப் ப ம் அேபாலேவ
தவிர்க் கயாத ேபாக் களாக மாவிட் டன. மக்லத்  ன்
இைளப் பாதல் ஸ்தலம் யி ம் , ேம ம் ேதவன் இைளப் பா
ம் ஸ்தலம் பரேலாகத் ம் உள் ளன. மனிதர்கள் தங் கள் இைளப்
பாதல் ேதவைனத் ெதாெகாள் ம் ேபா, அவர்கள் 
யில் வாழ் வார்க ள் , மற்  ம் ேதவன் ¡தள் ள மக்  லத் ைத
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இைளப் பாத க்ள் வநடத்ம் ேபா, அவர் அவர்கைள 
யில் இந்தல் ல பரேலாகத்ல் இந்  வநடத் வார். ேதவன்
இன் ம் ஆவியானவராகேவ இப் பார், மனிதர்க ள் இன் ம்
மாம் சமாகேவ இப் பார்கள் . ேதவம் மனிதர்கம் ெவவ் ேவ
விதமாக இைளப் பாவார்கள் . ேதவன் இைளப் பாதல் இக்
ம் ேபா அவர் வந்  மனிதர்கக் மத்யில் ேதான் வார்;
மனிதர்க ள் இைளப் பாம் ேபா, அவர்க ள் பரேலாகத்  க் ச்
ெசல் லம் அங்  வாழ் க்ைகைய அபவிக்கம் ேதவன் வந
டத்வார். ேதவம் மக்லம் இைளப் பாத க்ள் பிரேவ
த்த பின் னர், சாத்தான் ஒேபாம் இக்க மாட் டான் ; அேபா
லேவ ெபால் லாத மனிதர்கம் இக்க மாட் டார்கள் . ேதவம்
மக்லம் இைளப் பாம் ன் னர், யில் ேதவைன ன் 
த்ய ெபால் லாத நபர்கம் , அங் ேக ேதவக்க் ழ் ப் பயா
மல் இந் த விேராகம் ஏற் ெகனேவ அக் க ப் பட் ப் பார்
கள் ; கைட நாட் களின் ெபம் ேபரிடர்களால் அவர்கள் அத்
ெதாக் க ப் பட் ப் பார்கள் . அந் த ப் ெபால் லாத ஜனங் கள் ற்
 மாக அத்ெதாக்கப் பட் ட பின்னர்,  இனி ஒேபாம்
சாத்த ானின் ன்த்தைல அயா. அப் ேபாதான் மக்
லம்  இரட்ப் ைப அைடம் , மற்ம் ேதவனின் ரிைய 
ைமயாக நிைறவைடம் . ேதவ ம் மனிதம் இைளப் பாத
க்ள் பிரேவக்க இைவகேள ன் நிபந்தைனகளாம் .
ேதவைடய ரிையயின் நிைறேவதைல மட் மல் லாமல்
மக்லத்ன் வளர்ச
் யின் ைவம் அைனத்  விஷயங் க
ளின் ம் ெநங் வவ ட் க்காட் ற. சாத்தானால்
ர்ெகக்க ப் பட் ட மனிதர்கள் தங் கள் வளர்ச
் யின் இக் கட்
டத்ைத அைடந்  விட் ப் பார்கள் , ேம ம் ஆதாம் மற்ம் ஏவா
ளின் சந்தயார் தங் கள் பரவைல நிைறெசய்  விட் ப் பார்கள்
என்ப இதற் அர்தத
் மாம் . சாத்தானால் ர்ெகக்கப் பட் ட இத்
தைகய மக்லத்த ால் ெதாடர்ந்  வளர்ச 
் ெபவ என் ப
சாத்யமற்ற என்பம் அதன் அர்தத
் மாம் . ஆயில் ஆதாம்
ஏவாம் ர்ெகக்கப் படவில் ைல, ஆனால் ஏேதன் ேதாட் டத்ல்
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இந்  ெவளிேய ரத்தப் பட் ட ஆதாம் ஏவாம் சாத்தானால்
ர்ெகக்கப் பட் டனர். ேதவம் மனிதம் ஒன்றாக இைளப் பா
த க்ள் வம் ேபா, ஏேதன் ேதாட் டத்ல் இந்  ரத்தப்
பட் ட ஆதாம் ஏவாம் —அவர்களின் சந்தயாம் இயாக
ஒ க் வவார்கள் . எர்கால மக்லம் ஆதாம் ஏவா
ளின் சந் த யாைரேய ெகாண்ப் பார்கள் , ஆனால் அந் த மனி
தர்கள் சாத்தானின் ஆக்கத்ன் ழ் வாழ் பவர்களாக இக்க மாட்
டார்கள் . மாறாக, அவர்கள் இரட் க்கப் பட்  த்கரிக்கப் பட் ட
ஜனங் களாக இப் பார்கள் . இந்த மக்லம் நியாயந்¥ர்கக
் ப் பட் 
ட் க்கப் பட் டதாகம் , ேம ம் அ பரித்தமானதாகம் இக்
ம் . இந்த ஜனங் கள் ஆயில் இந்த மனித இனம் ேபால் இக்க
மாட் டார்கள் ; ஆயில் இந்த ஆதாம் ஏவாளில் இந்  ற் 
ம் ேவபட் ட வைகயான மக்லம் என்  ட இைதக் ற
லாம் . சாத்தானால் ர்ெகக்கப் பட் ட அைனவரி ம் இந் இந்த
ஜனங் கள் ேதர்நெ
் தக்கப் பட் ப் பார்கள் , ேம ம் ேதவனின் நியா
யத்¥ர்ப் மற் ம் கந் ெகாள் தன் ேபா இயாக உ
யாக நின்றவர்கேள இவர்கள் ; ர்ெகட் ட மக்லத்ன் மத்
யில் அவர்கள் ¡ந்க்ம் கைட வாக இப் பார்கள் . இந்த
ஜனங் கள் மட்  ேம ேதவேனா ேசர்ந்  இ இைளப் பாத
க்ள் பிரேவக்க ம் . கைட நாட்களில் —அதாவ, இ
ரிையயான த்கரித்தன் ேபா-ேதவைடய நியாயத்¥ர்ப்
மற்ம் ட் ப் பின் ரிையயின் ேபா உயாக நிற்கக் ய
வர்கேள, ேதவேனா ட இ இைளப் பாத க்ள் பிரேவ
ப் பவர்கள் ஆவார்கள் ; இவ் வாக் க , இைளப் பாத க்ள்
பிரேவக்ம் யாவம் சாத்தானின் கட் ைட உைடத்  விதைல
ஆனவர்கள் ேம ம் அவர இக் ரிையயான த்கரிப் பிற்
உட் ப ட்  ேதவனால் ஆதாயம் ெசய் ய ப் பட் டவர்கள் ஆவார்கள் .
ேதவனால் இயாக ஆதாயம் ெசய் யப் படக் ய இந்த மனிதர்
கள் இ இைளப் பாத க்ள் பிரேவப் பார்கள் . ேதவனின்
ரிையயான ட் த்தல் மற் ம் நியாயத்¥ர்ப்பின் ேநாக்கம் என்
னெவன்றால் க் யமாக இ இைளப் பாத க் க ாக மக்
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லத்ைத த்கரிப் பதற்காம் ; இத்தைகய த்கரிப்  இல் ைல
ெயன் றால் , மக்லத்  ல் ஒவ் ெவாவைரம் வைகயின் ப
பல் ேவ வைகயாக வைகப் பத்தேவா அல் ல இைளப் பாத
க்ள் பிரேவக்கேவா யா. இந்தக் ரிையேய இைளப்
பாத க்ள் பிரேவப் பதற் மக்லத் க்கான ஒேர பாைத
யாம் . ேதவனின் ரிையயான த்  கரிப்  மட்  ேம மனிதர்
கைள அவர்களின் அநீ ைய நீ க் த்கரிக்ம் , ேம ம் ட் த்
தல் மற்ம் நியாயத்¥ர்ப் என் ற அவர ரிைய மட் ேம மக்
லத்ன் ழ் ப் பயாைமக் கைள ெவளிச்சத் க்க் ெகாண்
வந்  அதன் ¤லம் இரட் க்கப் படக் டாதவர்களில் இந் 
இரட் க்கப் பபவர்கைளம் , ¡ந்க்காதவர்களில் இந்  ¡ந்
ப் பவர்கைளம் பிரித்ெதக்க ம் . இந்தக் ரிைய 
வைடம் ேபா, ¡ந்க்க அமக்கப் பம் ஜனங் கள் த்க
ரிக்கப் பவார்கள் ேம ம் யில் ஒ க அற் தமான இரண்
டாம் மனித வாழ் க்ைகைய அ பவித்  மழ மக் லத்  ன்
ஓர் உயரிய நிைலக்ள் பிரேவப் பார்கள் ; ேவ வார்தை
் தகளில்
றப் ேபானால் , அவர்கள் தங் கள் மாட இைளப் பாதல் நாைளத்
ெதாடங் வார்கள் , ேம ம் ேதவேனா ஒன் றாக வாழ் வார்கள் .
¡ந்க்க அமக்கப் படாதவர்களின் உண்ைம நிைல ட் த்
தல் மற் ம் நியாயத்¥ர்ப்க்ப் பின் ற் மாக ெவளிப் பத்
தப் பம் , அதன் பின் னர் அவர்கள் சாத்தாைனப் ேபால அக்கப் ப
வார்கள் , யில் ேம ம் வாழ அமக்கப் பட மாட் டார்கள் .
இந்த வைகயான ஜனங் கைள எர்கால மக்லம் ஒேபாம்
ேசர்த்  க் ெகாள் ளா; இ இைளப் பாதல் நிலத்  ல் இத் த
ைகய ஜனங் கள் பிரேவக்கத் தயற்றவர்கள் , ேம ம் அவர்கள்
ேதவ ம் மக் லம் பங் ேகற்  ம் இைளப் பாதல் நாளில்
இைணயத் த அற்றவர்கள் , ஏெனனில் அவர்கள் தண்டைனக்
இலக்கான ெபால் லாத, அநீ யான ஜனங் கள் . அவர்கள் ஒ தடைவ
¡ட்ெடக்கப் பட் டார்கள் , மற் ம் அவர்கள் நியாயம் ¥ர்க்கப் பட்
த் தண்க்கப் பட் டார்கள் ; அவர்கம் ஒகாலத்ல் ேதவக்
ஊயம் ெசய் தவர்கேள. இப் பிம் , கைட நாள் வம் ேபா,
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அவர்கள் இன்ம் தங் கள் ெபால் லாப் பா ம் தங் கள் ழ் ப்பயா
ைமயின் விைளவா ம் இரட் க்கப் பட இயலாைமயா ம் அத்
ெதாக் க ப் படலாம் ; எர்க ால உலல் இப் பதற்  அவர்க ள்
ஒேபாம் வரமாட் ட ார்கள் , ேம ம் எர்க ால மக்லத்ன்
மத்யில் ஒேபாம் வாழ மாட் ட ார்கள் . பரித்த மக்லம்
இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்ம் ேபா, மரித்தவர்களின் ஆவி
யாக இந்தா ம் அல் ல மாம் சத்ல் இன் ம் வாழ் ந் ெகாண்
க்ம் ஜனங் களாக இந்தா ம் , அைனத் அக்ரமக்காரம்
மற்ம் இரட்க்கப் படாத அைனவம் அக்கப் பவார்கள் . இந்த
அக்  ரமஞ் ெசய்  ம் ஆவிகள் மற்  ம் மனிதர்கைளம் , அல் ல
நீ மான் களின் ஆவிகள் மற்  ம் நன் ைம ெசய் பவர்க ைளம்
ெபாத்தவைரயில் அவர்கள் எந்த கத்ல் இந்தா ம் , ¥ைம
ெசய்  ம் அைனவம் இயாக அக் க ப் பவார்கள் ேம ம்
நீ மான்கள் அைனவம் பிைழப் பார்கள் . ஒ நபர் அல் ல ஆவி
இரட் ப் ைபப் ெபமா என் ப கைடக் காலத்ன் ரிையயின்
அப் பைடயில் வ மாகத் ¥ர்ம ானிக் க ப் பட மாட் டா;
மாறாக, அவர்கள் ேதவைன எர்த்தார்களா அல் ல அவக்க்
ழ் ப்பயாமல் இந்தார்களா இல் ைலயா என் பைதப் ெபாத்ேத
¥ர்ம ானிக் க ப் பம் . ந் ைதய கத்  ல் ¥ைம ெசய்  இரட்  ப்
ைபப் ெபற யாதவர்கள் , சந்ேதகன் , தண்டைனக் இலக்
காவார்கள் , மற்ம் தற்ேபாைதய கத்ல் ¥ைம ெசய்  இரட் க்
கப் பட யாதவர்கம் தண்டைனக் இலக்காகேவ இப் பார்
கள் . மனிதர்கள் அவர்கள் வாம் கத்ைதப் ெபாத்தல் லாமல் ,
நன்ைம ¥ைமயின் அப் பைடயில் வைகப் பத்தப் பறார்கள் .
இவ் வா வைகப் பத்த ப் பட் ட உடன் , அவர்கள் உடனயாகத்
தண்க்கப் பவல் ைல அல் ல அவர்கக்ப் பிரபலன் அளிக்
கப் பவல் ைல; மாறாக, ேதவன் கைட நாட்களில் தம ெஜயங்
ெகாள் தல் ரிையைய த்த பின்னேர ¥ேயாைரத் தண்க்ம்
மற்ம் நல் ேலாக்ப் பிரபலன் அளிக்ம் தம ரிையையச்
ெசய் வ ார். உண்ைமயில் , அவர் மனிதர்கைள இரட் க் ம் தம
ரிையைய ெசய் யத் ெதாடங் ய தேல அவர்கைள நல் லவர்
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கள் மற்ம் ¥யவர்கள் என்  பிரிக்கத் ெதாடங் விட் டார். அவர
ரிைய நிைறவைடந்த பின் னேர அவர் நல் லவர்கக்ப் பிர
பலன் அளித்த் ன்மார்கக
் ைரத் தண்ப் பார்; தம ரிைய 
வைடந் த உடன் அவர் அவர்கைள வைகப் பத்  பின் னர் உட
னயாக நல் லவர்கக் பிரபலன் கைளம் ன் மார்க்கக்
தண்டைனம் அளிப் பார் என்பதல் ல. மாறாக, அவர ரிைய
ைமயாக ந்த பிற மட் ேம இந்தப் பணி ெசய் யப் பம் .
நல் லவர்கக் ப் பிரபலன் அளித்  ன் மார்க் கக் த் தண்
டைன அளிக்ம் ேதவனின் இ ரிையயின்  ேநாக்கமா
ன எல் லா மனிதர்கைளம் ற் மாக த்கரிப் பதன் ¤லம்
அவரால் ஒ ய் ைமயான பரித் த மக்  லத் ைத நித்  ய
இைளப் பாத க்ள் ெகாண்வரப் பவதற் த்தான் . ரிைய
யின் இந்தக் கட் டேம க க்யமான; அவர ைமயான
நிர்வாகக் ரிையயின் கைடக் கட் டம் இ. ேதவன் ன் மார்க்
கைர அக்காமல் , ஆனால் அதற் ப் பலாக அவர்கைள ¡ந்
க்க அமத்தால் , பின் ஒவ் ெவா மனிதம் இன் ம் இைளப்
பாத க்ள் பிரேவக்க யாமல் ேபாவார்கள் , ேம ம் ேதவ
னால்  மக்லத்ைதம் ஒ றந்த ராஜ் யத்க்ள் ெகாண்
வர யாமல் ேபாம் . இத்தைகய ரிைய நிைறவைடயா.
அவர ரிைய வைடந்த உடன் ,  மக்லம் ற்
ம் பரித்தமாக இக்ம் ; இந்த வயில் மட் ேம ேதவனால்
சமாதானத்டன் இைளப் பாதல் வாழ ம் .
இந் ந ாட் களில் ஜனங் களால் இன் ம் மாம் சத்ன் காரியங்
கைள விட்  விட யவில் ைல; அவர்களால் மாம் ச இன் பம் ,
உலகம் , பணம் , அல் ல அவர்க ள ர்ெகட் ட மனநிைலகைள
விட யவில் ைல. ெபம் பாலான ஜனங் கள் தங் கள் ேதடல்
கைள ஒ அக்கைறயற் ற ைறயிேலேய நடத்  ன் றனர். உண்
ைமயில் , இந்த ஜனங் கள் தங் கள் இதயங் களில் ேதவைன ைவத்
க்ெகாள் வேத இல் ைல; அைதவிட ேமாசமான, அவர்கள்
ேதவக்ப் பயப் பவல் ைல. அவர்கள இதயத்ல் ேதவன்
இல் ைல, மற்ம் அதனால் ேதவன் ெசய்ம் அைனத்ைதம் அவர்
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களால் கண்ணர வல் ைல, ேம ம் அவர் ம் வார்தை
் த
கைள நம் வதற்ம் அவர்கள் கக் ைறந்த றன் உைடயவர்க
ளாக இக்  ன் றனர். இந் த ஜனங் கள் க அகமான அளவில்
மாம் ச ந்ைத உைடயவர்களாக இக்றார்கள் ; அவர்கள் கம்
ர்ெகட் டவர்களாக இக்ன் றனர் மற்ம் சத்யம் என் பேத இல்
லாமல் இக்றார்கள் . ேம ம் என் னெவன் றால் , ேதவன் மாம் ச
மாக ம் என்  அவர்கள் நம் வல் ைல. மாம் சமாய ேதவன்
¡ நம் பிக்ைக இல் லாத எவம் —அதாவ, கண்ªக்த் ெதரிம்
ேதவைனேயா அல் ல அவர ரிைய மற்ம் வார்த்ைதகைளேயா
நம் பாத எவம் , ேம ம் அதற்ப் பல் பரேலாகத்ல் இக்ம்
அதரிசனமான ேதவைன ெதாதால் —தன் இதயத்ல் ேதவன்
இல் லாத ஒ நபராக இப் பான் . இத்தைகய ஜனங் கள் கலகக்
காரர்கள் மற்  ம் ேதவைன எர்ப் பவர்கள் ஆவார்கள் . சத்யத்
ைதப் பற்  எம் ற அவர்க ளிடம் மனிதத் த ன்ைம மற்  ம்
பத்த  இல் ைல. ேம ம் , இந் த ஜனங் கக் , கண்ªக் த்
ெதரிம் மற்  ம் ெதாட் ணரத்த க் க ேதவன் ற்  மாக நம் ப
யாதவராக இக்றார், இப் பிம் அதரிசனமான மற் ம்
ெதாட் ணர யாத ேதவன் அகமாக நம் பகமானவம் க
ம் சந்ேதாஷமளிப் பவராகம் இப் பதாக அவர்கள் கன்
றனர். அவர்கள் ேதவ ெமய் யான சத்யத்ைத அல் ல, அல் ல
வாழ் க்ைகயின் ெமய் யான சாராம் சத்ைதம் அல் ல; ேதவ த்தத்
ைதம் அறேவ இல் ைல. மாறாக, அவர்கள் மனெவச்ைய நா
றார்கள் . தங் கள் ெசாந்த விப் பங் கைள அைடய கம் உதம்
விஷயங் கள் எவாக இந்தா ம் சந்ேதகன்  அேவ அவர்
கள் நம் வம் நாவம் ஆம் . சத்யத்ைதப் பின் பற்வதற்
அல் லாமல் தங் கள் விப் பங் கைளத் ப் ப் பத்தேவ அவர்கள்
ேதவைன நம் றார்கள் . இத் தைகய ஜனங் கள் அக்  ரமக் க ாரர்
இல் ைலயா? அவர்கள் க அகமாக ய-நம் பிக்ைக ெகாண்ட
வர்கள் , ேம ம் அவர்கள் பரேலாகத்ல் இக்ம் ேதவன் தங் க
ைளப் ேபான்ற “நல் லவர்கைள” அப் பார் என்  நம் பேவ மாட்
டார்க ள் . அதற்  ப் பல் , ேதவன் அவர்க ைளப் பிைழத்  க் க
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அமப் பார் என்ம் ேம ம் ேதவக்காக அேநக காரியங் க
ைளச் ெசய் ததா ம் அவரிடம் கணிசமான “விவாசத்ைத” காட் 
யதா ம் றந்த பிரபலைன அளிப் பார் என் ம் நம் றார்கள் .
கண்ªக்  ப் லனாற ேதவைன பின் பற்  வ ம் , தங் கள்
விப் பங் கள் நிைறேவறாத ேபா, அவர்கள் ேதவக் விேரா
தமாக உடனயாக எம் வார்கள் அல் ல ந்த ேகாபத்க்
ஆளாவார்கள் . தங் கள் விப் பங் கைளத் தாங் கேள ப் ப் பத்
ம் இகழத்தக்க ஜனங் கைளப் ேபால காட் க் ெகாள் றார்கள் ;
சத்யத்ைதப் பின் பற்  வல் அவர்கள் ேநர்ைமயான ஜனங் கள்
அல் ல. இத் த ைகய ஜனங் கேள ஸ் ைவப் பின் பற்  வதாக
அைழக்கப் பம் ன் மார்க்கர். சத்யத்ைதப் பின் பற் றாத ஜனங்
களால் சத்யத்ைத நம் பம் யா, ேம ம் அவர்களால் மக்
லத்  ன் எர்க ாலத்ைத உய் த்  ணரம் யா, ஏெனனில்
அவர்கள் கண்ªக்ப் லனாம் ேதவனின் எந்த ஒ ரிைய
ையம் வார்தை
் தகைளம் நம் வல் ைல—ேம ம் மக்லம்
எர்காலத்ல் ெசன் றைடம் இடத்ைத நம் ப யாதம் இல்
அடங் ம் . ஆகேவ, அவர்கள் கண்ªக்ப் லனாம் ேதவைனப்
பின்பற்னா ம் , அவர்கள் இன்ம் ¥ைம ெசய் வார்கள் , ேம ம்
சத்யத்ைதப் பின்பற்றேவ மாட் டார்கள் , அல் ல நான் ேகாம்
சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்கம் மாட் டார்கள் . மாறாக, தாங் கள்
அக்கப்பேவாம் என் பைத நம் பாதவர்கேள அக்கப்படப் ேபாம்
ஜனங் கள் . அவர்க ள் எல் ேலாம் தங் கைளக் ெகட் க் க ாரர்க ள்
என்  நம் றார்கள் , ேம ம் அவர்கள் தாங் கள் தான் சத்யத்ைதப்
பின்பற் ம் ஜனங் கள் என் நம் றவர்கள் . அவர்கள் தங் கள
ன்மார்கக
் மான வதான் சத்யம் என்  க அதனால் அல்
மழ் றார்கள் . இத்தைகய ன் மார்க்கர் கம் தன் னம் பிக்ைக
ெகாண்டவர்களாக இக்ன்றனர்; அவர்கள் சத்யத்ைதக் ேகாட்
பாடாகக் க தங் கள் ன் மார்க்கமான காரியங் கைள சத்யம்
எனக் ெகாள் ன் றனர், ஆனால் வில் , அவர்கள் தாங் கள்
விைதத்தைதேய அக்க ம் . எவ் வளக் எவ் வள தன் னம்
பிக்ைக உைடயவர்களாம் அகந்ைத ெகாண்டவர்களாகம் இக்
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ன் றனேரா அவ் வளக் அவ் வள அவர்க ளால் சத்  யத்ைத
அைடயவல் ைல; பரேலாகத்ல் இக்ம் ேதவைன ஜனங்
கள் அகமாக நம் ம் ேபாேத அவர்கள் ேதவைன அகமாக எர்க்
ன் றனர். இந்த ஜனங் கேள தண்க்கப் படப் ேபாறவர்கள் . மக்
லம் இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்ம் ன் னர், அவர்கள் சத்
யத்ைத நம் பினார்களா, அவர்கள் ேதவைன அந் ள் ளார்களா,
மற்  ம் கண்ªக் ப் லனாம் ேதவ க் த் தங் கைள அவர்க
ளால் அர்ப்பணிக்க மா என் பைதப் ெபாத்ேத ஒவ் ெவா
வைகயான நபம் தண்டைனக்ரியவரா அல் ல பிரபலக்
ரியவரா என்ப ¥ர்ம ானிக் க ப் பம் . கண்ªக் ப் லனாம்
ேதவக் ஊயம் ெசய் ம் அவைர அயாம ம் அவக்க்
ழ் ப்பயாம ம் இப் பவர்களிடம் சத்யம் இல் ைல. இத்தைகய
ஜனங் கள் அக்ரமக்காரர், மற் ம் அக்ரமக்காரர் சந்ேதகன் 
தண்டைனக்ரியவர்கள் ; ேம ம் அவர்கள் தங் கள் ன்மார்க்கத்
க் ஏற்பத் தண்க்கப் பவார்கள் . ேதவன் மனிதர்களின் விவா
சத்ரியவர் ேம ம் அவர் அவர்களின் ழ் ப் பத க் உகந்த
வர். ெதளிவில் லாத மற் ம் அதரிசனமான ேதவனில் விவாசம்
உள் ளவர்கேள ேதவைன விவாயாதவர்கள் ேம ம் ேதவக்
க் ழ் ப் பய இயலாதவர்க ள் ஆவர். கண்ªக் ப் லனாம்
ேதவனின் ெஜயங் ெகாள் ம் ரிைய ம் ேபா இந்த ஜனங் க
ளால் இன்ம் அவைர நம் வதற் யாமல் ேபானால் , ேம ம்
மாம் சத்ல் லனாம் ேதவக்த் ெதாடர்ந்  ழ் ப் பயாமல்
எர்தத
் ால் , பின் னர் இந்த “ெதளிவற்றவர்கள் ”, சந்ேதகன் , அ
வின் ெபாளாக மாவார்கள் . உங் கள் மத்யில் இக்ம் லர்
ேபால—மாம் சமாய ேதவைன வாயால் அங் கரித் ம் மாம் சமா
ய ேதவக் ஒப் க்ெகாக் ம் சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்க
யாதவர்கள் , இயில் அத்ெதாக்கப் பம் ெபாளாவார்
கள் . ேம ம் , கண்ªக் ப் லனாம் ேதவைன வார்தை
் தயால்
அங் கரிக்ம் யாெராவம் , அவரால் றப் பம் சத்யத்ைதப்
த்  மற்  ம் பானம் பண்ணி, அேத ேநரத்  ல் ெதளிவற் ற மற்
ம் அதரிசனமான ேதவைனப் பின்பற்னால் , நிச்சயமாக அ
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விற்கான ெபாளாக இப் பார்கள் . ேதவனின் ரிைய நிைறவ
ைடந்த பின்னர் வம் இைளப் பாதல் காலத்ல் இந்த ஜனங்
களில் ஒவம் ¡ந்  க் க மாட் டார்க ள் அல் ல இத் த ைகய
ஜனங் கைளப் ேபான் றவர்களில் ஒ தனி நபர் ட இைளப் பா
தல் காலத்ல் ¡ந்க்க மாட் டார்கள் . சத்யத்ைதக் கைடப் பி
க் க ாதவர்கேள ேபய் த்தனமான ஜனங் கள் ; அவர்களின் சாராம்
சம் ேதவைன எர்ப்ப ம் அவக்க் ழ் ப்பயாமல் இப் ப ம்
ஆம் , ேம ம் அவர்களிடம் அவக்க் ழ் ப் பம் எண்ணம்
தளம் இப் பல் ைல. இத்தைகய ஜனங் கள் யாவம் அக்
கப் பவார்கள் . உன்னிடம் சத்யம் இக்றதா மற்ம் நீ ேதவைன
எர்க்றாயா என் ப உன் சாராம் சத்ைதப் ெபாத்த, உன் ேதாற்
றத்ேலா அல் ல நீ எப் ேபாதாவ ேபவேலா அல் ல நீ நடந்
ெகாள் ம் விதத்ேலா இல் ைல. ஒ தனி நபர் அக்கப் ப
வானா இல் ைலயா என்ப ஒவனின் சாராம் சத்னால் ¥ர்மா
னிக்கப் பம் ; ஒவரின் நடத்ைதம் ஒவர் சத்யத்ைதப் பின்
பற் வம் ெவளிப் பத் ம் சாராம் சத்ைத ைவத்ேத அ ¥ர்மா
னிக்கப் பற. ஜனங் கள் மத்யில் , ரிைய ெசய் வல் ஒவ
ைரப் ேபால் ஒவர் இப் பவர்க ம் , ஒேர அளவிலான ரி
ையைய ெசய் பவர்கம் , மனித சாராம் சம் நல் லதாக இப் பவர்
கம் , சத்யத்ைதக் ெகாண்ப் பவர்கமான ஜனங் கேள ¡ந்
க்க அமக்கபப் வார்கள் , அேத சமயம் யாைடய மனித
சாரம் சம் ¥ைமயானேதா மற்  ம் யார் கண்ªக் ப் லனாம்
ேதவ க் க் ழ் ப் பயவில் ைலேயா அவர்கேள அக் ரிய
ெபாளாவார்கள் . மக்லம் ெசன்றைடம் இடத்ைதப் பற்ய
அைனத்  ேதவனின் ரிைய அல் ல வார்தை
் தகள் ஒவ் ெவா
தனிநபரின் சாராம் சத்ைதப் ெபாத்  தந்த ைறயில் ஜனங் க
ைளக் ைகயாம் ; ஒ  தவம் ஏற்படா, ேம ம் ஒ 
பிைழம் நைடெபறா. ஜனங் கள் ெசயலாற் ம் ேபாேத மனித
உணர்ச
் அல் ல அர்த்தம் கலக்ற. ேதவன் ெசய் ம் ரிைய
கம் ெபாத்தமான; அவர் எந்த ஷ்க்ம் எராகப் ெபாய்
யான ற்ைறக் ெகாண்வர மாட் டார். மக்லத்ன் வங் கால
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ேசடத்ைத கண்ணராத மற்ம் நான் ம் வார்தை
் தகைள
நம் பாத அேநக ஜனங் கள் தற்ேபா உள் ளனர். நம் பாத அைனவ
ம் மட் மல் லாமல் சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்காத எவம் பிசா
கேள!
தற்ெபா, ேதபவர்கம் ேதடாதவர்கம் இ ற் ம்
ேவறான வைகயான மக்களாக உள் ளனர், அவர்கள் ெசன் றைடம்
இடம் ேவறானைவ. சத்யத்ைதப் பற்ய அைவ நாபவர்க
க்ம் சத்யத்ைதக் கைடப் பிக்றவர்கக்ேம ேதவன் இரட்
ப் ைபக் ெகாண்வவார். ெமய் யான வைய அயாதவர்கள்
பிசாகள் மற்ம் விேராகள் ; அவர்கள் பிரதான தனின் சந்த
யார் மற்ம் அவர்கேள அவின் ெபாளாவார்கள் . ெதளிவற்ற
ேதவனின் பக்ள் ள விவாகள் —அவர்கம் ட பிசாகள்
இல் ைலயா? ெமய்யான வைய அயாத நல் மனசாட் ெகாண்ட
மக்கம் பிசாகள் ; ேதவைன எர்ப்பேத அவர்கைடய சாராம்
சம் . ெமய்யான வைய ஏற்காதவர்கேள ேதவைன எர்ப்பவர்கள் ,
இத்தைகய மக்கள் அேநகத் ன் பங் கைள சத்ந்தா ம் அவர்
கம் அக்கப் பவார்கள் . உலகத்ைதக் ைகவிட விப் பம் அற்ற
அைனவம் , தங் கள் ெபற்ேறாைரப் பிரிய யாதவர்கள் , மாம்
சத்  ன் ேபரில் உள் ள தங் கள் இன் ப அ பவத்ைத விட்  விட
யாதவர்கள் யாவம் ேதவக்க் ழ் ப் பயாதவர்கேள, மற்
ம் அவர்கள் அவின் ெபாட் கேள. மாம் சமாய ேதவைன வி
வாக்காத எவம் ேபய் த்தனம் ெகாண்டவர்கள் , மற் ம் , அவர்
கள் அக்கப் பவார்கள் . விவாசம் இந்ம் சத்யத்ைதக் கைடப்
பிக்காதவர்கள் , மாம் சமாய ேதவைன விவாக்காதவர்கள் ,
ேதவன் இக்றார் என் பைத விவாக்காதவர்கள் ஆேயாம்
அவிற்ரிய ெபாள் ஆவார்கள் . ன் பப் பதல் என் ற ட
தைல அபவித்  உயாக நின் ற மக்கள் அைனவம் ¡ந் 
க்க அமக்கப் பவார்கள் ; இவர்கேள உண்ைமயில் ேசாதைன
கைளச் சத்  க்ெகாண் டவர்க ள் . ேதவைன அங் கரிக் க ாத எவ
ெனாவம் ஓர் எரி; அதாவ மாம் சமாய ேதவைன அங் 
கரிக்காத எவெனாவம் —இந்தப் பிரவாகத் க் உள் ேள அல்
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ல ெவளிேய இந்தா ம் இல் லாவிட் டா ம் —ஓர் அந்க்ஸ்
தான். சாத்தான் யார், பிசாகள் யார், ேதவைன விவாக்காத
எர்ப்பாளர்கள் இல் ைல என் றால் ேதவனின் விேராகள் யார்?
ேதவக் க் ழ் ப் பயாதவர்கள் அல் லவா அந் த மக் கள் ? வி
வாசம் இக்ற என்  னா ம் சத்யம் இல் லாமல் இப்
பவர்கள் அல் லவா அவர்கள் ? ேதவக் சாட் யாக இக்க 
யாமல் ஆர்வாதத்ைத அைடவதற் நாபவர்கள் அல் லவா அவர்
கள் ? இன் நீ இன்ம் அந்தப் பிசாகடன் இைணந்ம் , அவற்
டம் மனசாட்ம் அன்ெகாண்ம் இக்றாய், ஆனால் இந்தச்
சந்தர்ப்பத்ல் சாத்தானிடம் நல் ேநாக்ல் நீ இக்கவில் ைலயா?
நீ பிசாகடன் சத்ட் டம் ¥ட் டவில் ைலயா? இந்த நாட் களில்
மக் களால் நன்ைம ¥ைமக் இைடயில் வித்  யாசத்ைதக் காண
யாவிட் டால் , மற் ம் ேதவைடய த்தத்ைதத் ேதம் எண்
ணம் இல் லாமல் ட் த் த னமாகத் ெதாடர்ந்  அன் டம்
இரக்கத் டம் இந்தால் , அல் ல ேதவனின் எண்ணங் கைளத்
தங் களின் ெசாந்த எண்ணங் களாக எந்த வைகயிலாவ ெகாண்
க் க யாதவர்க ளாக இந் த ால் , பின் னர் அவர்க ள 
ம் கம் இவானதாகேவ இக்ம் . மாம் சத் ள் ள ேதவைன
விவாக்காத எவம் ேதவனின் விேராேய. உனக் மனசாட் 
இந் ம் மற் ம் ஒ விேராைய ேநத்தால் , உனக் நீ யின்
உணர் இல் ைல அல் லவா? நான் ெவப் பவர்களிடம் நான்
ஒத் க்ெகாள் ளாதைவகளிடம் நீ இணக்கமாக இந்தால் , மற்
ம் அைவகளிடம் இன் ம் அன்  ெகாண் அல் ல அைவக
ளிடம் தனிப் பட் ட உணர் ெகாண்ப் பாயானால் நீ ழ் ப் ப
யாமல் இக் றாய் அல் லவா? நீ ேவண்ம் என் ேற ேதவைன
எர்க்கவில் ைலயா? இத்தைகய நபர் சத்யத்ைதக் ெகாண்ப்
பானா? விேராகளிடம் மனசாட்  உைடயவர்களாகம் , பிசாக
ளிடம் அன் ெகாண்டவர்களாகம் , சாத்தானிடம் இரக்கம் ெகாண்
டவர்களாகம் இக் ம் மக் கள் ேதவைடய ரிையையக்
இைட»  ெசய் ய வில் ைலயா? கைட நாட் களில் இேயைவ
மட் ம் விவாத்  மாம் சமாய ேதவைன விவாயாமல்
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இக் ம் மக் கம் , ேதவ ைடய மவாதைல வார்தை
் த
களில் விவாப் பதாகக் ம் ¥ைமகைளச் ெசய் பவம் ,
ேதவைன விவாயாமல் இப் ேபார்க ைளப் பற்  ப் பிட
ேவண்ய ேதைவேய இல் லாமல் , அைனவம் அந் க் ஸ் 
கேள. இந்த மக்கள் யாவம் அக்கான ெபாட் கள் . மனிதர்கள்
பிற மனிதர்கைள மப் பிம் அளவீ அவர்களின் நடத்ைதைய
அப் பைடயாகக் ெகாண் ட; யாைடய நடத் ைத நல் லதாக
இக்  றேதா அவர்க ள் நீ மான் கள் , அேத சமயம் யாைடய
நடத்ைத அவப் பானேதா அவர்கள் ன் மார்கக
் ர். மனிதர்களின்
சாராம் சம் அவக் ழ் ப் பறதா இல் ைலயா என் பைத அள
வீட ாய் க் ெகாண் அதன் அப் பைடயில் ேதவன் அவர்கைள
மப் பிறார்; ேதவக்க் ழ் ப்பம் ஒவன் ஒ நீ மான்,
ழ் ப் ப யாத ஒவன் ஒ விேரா மற்  ம் ஒ ன் மார்க்கன் ,
இந் த நபரின் நடத்ைத நல் லதா அல் ல ேமாசமானதா மற்  ம்
அவர்கள ேபச் சரியானதா அலல தவறானதா என் ப கத்
ல் ெகாள் ளப் பவல் ைல. லர் நல் ல ெசயல் கைளப் பயன்ப
த் ஒ நல் ல ெசன் றைடம் இடத்ைத வங் காலத்ல் அைடய
விம் றார்கள் , மற்ம் லேரா நல் ல ெசாற்கைளப் பயன் பத்
ஒ நல் ல ேசடத்ைத அைடய விம் றார்கள் . ேதவன் அவர்
கள நடத்ைதையப் பார்த் அல் ல அவர்களின் ேபச்ைசக் ேகட்
மக்களின் பலாபலன்கைள ¥ர்மானிப் பதாக ஒவ் ெவாவம் தவ
றாக நம் றார்கள் ; ஆகேவ பலர் இைத அலமாகப் பயன்
பத் ேதவைன ஏமாற் தற்காக நன்ைமகைளப் ெபற விம்
ன்றனர். வங் காலத்ல் , ஓர் இைளப் பாதல் நிைலயில் வாம்
மக்கள் எல் ேலாம் உபத்ரவ காலத்ைதச் சத் க் ெகாண்டவர்
களாகம் மற்ம் ேதவக் சாட்யாக நின் றவர்கமாக இப்
பார்கள் ; அவர்கள் எல் ேலாம் தங் கள் கடைமகைள நிைறேவற்
யவர்க ளாகம் உளமாற ேதவ க்  க் ழ் ப் பந் த வர்க ளாக
ம் இப் பார்கள் . சத் யத்ைதக் கைடப் பிப் பைத தவிர்க் ம்
எண்ணத்ேதா மட் ம் ஊயம் ெசய் ம் வாய் ப்ைபப் பயன் ப
த் த விம் ேவார் ¡ந்  க் க அ மக் க ப் பட மாட் டார்க ள் .
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ஒவ் ெவா நபரின் பலாபலக் க ான ஏற் ப ாட் ற் க ாக ேதவன்
ெபாத்தமான அளவீகைள ைவத்க்றார்; அவர் ஒவரின்
வார்தை
் தகள் மற்  ம் நடத்ைதைய ைவத்  மட்  ேம இந் த 
கைள எப் பல் ைல அல் ல ஓர் ஒற் ைறக் கால கட் டத்  ல்
ஒவர் எவ் வா ெசயல் பறார் என் பைத ைவத்  ம் ெவ
ப் பல் ைல. கடந்த காலத்ல் ஒவர் அவக்ச் ெசய்த ேசைவ
யின் காரணமாக ஒவரின் ெபால் லாத நடத்ைதத் ெதாடர்ப ாக
அவர் நிச்சயமாக இரக்கம் காட் வல் ைல, அல் ல ஒவர் ேதவ
க் க ாக ஒேர ைற ெசய் த ெசலக் க ாக அவர் ஒவைர மர
ணத்ல் இந்  தப் பிக்க விவல் ைல. ஒவம் தன ெபால்
லாங் க்காகப் பவாங் கப் பதைல தவிர்க்க யா, ேம ம்
ஒவம் தம ¥ய நடத் ைதைய மைறக் க யா ேம ம்
அதன் ¤லம் அவின் ேவதைனையத் தவிர்கக
் யா. மக்கள்
தங் கள் ெசாந்தக் கடைமகைள உண்ைமயில் நிைறேவற்ற 
மானால் , அவர்கள் ஆர்வாதங் கைளேயா அல் ல இக்கட் ல் ன்
பங் கைளேயா அைடந்தா ம் பிரபலன் கைளத் ேதடாமல் நித்ய
மாக ேதவக் உண்ைமள் ளவர்களாக இக்றார்கள் என் 
அர்தத
் ம் . ஆர்வாதங் கைளக் காªம் ேபா ேதவனிடம் விவாசம்
உள் ளவர்களாகம் , ஆனால் ஆர்வ ாதங் கைளக் காணாதேபா
தங் கள் விவாசத்ைத இழந் ம் , வில் ேதவக்ச் சாட் யாக
நிற் க யாமல் அல் ல தங் கள் ேமல் விந் த கடைமகைள
அவர்களால் ஆற்ற யாமல் ேபானால் , ன் னர் ஒகாலத்ல்
அவர்கள் ேதவக் உண்ைமள் ள ஊயத்ைதச் ெசய் ந்தா
ம் ட அவர்கள் அவிற் க ான ெபாளாகேவ இப் பார்கள் .
ெமாத்த த்ல் , ன் மார்க் க ர் தப் பி நித்யத்  க்ள் ெசல் ல 
யா, அல் ல இைளப் பாத க்ள் ம் அவர்களால் பிரேவ
க்க யா; நீ மான்கள் மட் ேம இைளப் பாதன் நாயகர்
கள் . மக்லம் சரியான பாைதக்த் ம் பிய பின், மக்கக்
இயல் பான மானிட வாழ் கை
் க அைமம் . அவர்கள் யாவம் தங்
கக்ரிய கடைமகைள ஆற்வார்கள் ேம ம் ேதவக் 
விவாசமானவர்களாய் இப் பார்கள் . அவர்கள் தங் கள் ழ் ப் ப
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யாைமையம் ர்ெகட் ட மனநிைலகைளம் ற் மாக விட்
விவார்கள் , ேம ம் அவர்கள் ேதவக்காகம் மற்ம் ேதவன்
நித்தமாக ழ் ப்பயாைமம் எர்ப்மாய இரண்ம் இல் லா
மல் வாழ் வார்கள் . அவர்கள் யாவரா ம் ைமயாக ேதவக்
க் ழ் ப் பய ம் . இேவ ேதவன் மற்ம் மக்லத்ன்
வாழ் கை
் கயாக இக்ம் ; இேவ ராஜ் யத்ன் வாழ் கை
் கயாகம்
இைளப் பாதன் வாழ் கை
் கயாகம் இக்ம் .
ற்  ம் அவநம் பிக்ைக ெகாண் ட தங் கள் ழந்ைதகைள
ம் உறவினர்கைளம் சைபக்ள் இத் க்ெகாண் வபவர்
கள் அக யநலம் ெகாண்டவர்கள் , ேம ம் அவர்கள் ெவமேன
இரக்கத்ைதக் காட் ப் பத் றார்கள் . அவர்கள் நம் றார்களா
இல் ைலயா என் பைத எண்ணாம ம் மற்  ம் அ  ேதவனின்
த்தம் தானா என் பைத எண்ணாம ம் இந்த மக்கள் ேநப் பல்
மட் ேம கவனம் ெச த் ன் றனர். லர் தங் கள் மைனவிைய
ேதவ க் ன் இத்  வறார்க ள் , அல் ல தங் கள் ெபற்
ேறாைர ேதவக் ன் இத்  வறார்கள் ேம ம் இைதப்
பரித்த ஆவியானவர் அவர்கக்ள் ரிைய ெசய் றாரா இல்
ைலேயா, அவர்கள் ட் த்தனமாகத் ெதாடர்ந்  ேதவக்காகத்
“தாலந்  ள் ள மக் க ைளத் தத்ெதக்  ன் றனர்”. இந் த நம் பிக்ைக
அற் ற வர்கக் அன்  காட் வதன் ¤லம் என் ன நன் ைமைய
அைடவ சாத்யம் ? பரித்த ஆவியானவரின் பிரசன் னம் இல்
லாத இவர்கள் ேதவைனத் தமாற் ற த்ேதா பின் பற்  னா ம் ,
ஒவர் நம் வ ேபால அவர்கள் இரட்க்கப் பட யா. இரட்
ப் ைபப் ெபறக்யவர்கைள அவ் வள எளில் ெபற யா.
பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய மற்ம் ேசாதைனக்ள் பிரேவ
யாதவர்கள் , மற்  ம் மாம் சமாய ேதவனால் ைமயாக்க ப்
படாதவர்கள் ற் மாக ைமயாக்க யாதவர்கள் ஆவர்.
ஆகேவ, ெபயரளவில் அவர்கள் ேதவைனப் பின் பற்ம் கணத்ல்
இந் , ேதவ ஆவியானவரின் பிரசன் னம் இல் லாமல் இக்ன்
றனர். அவர்களின் நிைல மற் ம் யதார்த்தத் தன் ைமகளின் கார
ணமாக, அவர்கைள ைமயாக்க யேவ யா. இவ் வா
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க்க , அவர்கள் ேமல் அகமான ஆற்றைலச் ெச த்த ேவண்
டாம் என் பரித் த ஆவியானவர்  ெசய்  றார், அல் ல
அவர் உள் ெளாளி எம் அளிப் பல் ைல அல் ல எந்த வயி
ம் வகாட் வல் ைல; அவர் அவர்கைள ெவமேன பின் பற்
வதற்  அ மக் றார், ேம ம் வாக அவர்கள பலன்
கைள ெவளிப் பத் வார்—இ ேபாமானதாம் . மக்லத்
ன் உத்ேவகம் மற்  ம் உள் ேநாக் க ங் கள் சாத் த ானிடம் இந் 
வன்றன ேம ம் இந்த விஷயங் களால் எந்த வைகயி ம் பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிையைய நிைறெசய் ய யா. மக்
கள் எவ் வா இந் த ா ம் , அவர்கக் பரித் த ஆவியானவ
ரின் ரிைய ேதைவ. மனிதர்க ள் மனிதர்க ைள ைமயாக் க
மா? ஒ கணவன் ஏன் மைனவிைய ேநக்  றான் ? ஒ
மைனவி ஏன் கணவைன ேநக் றாள் ? பிள் ைளகள் ஏன் ெபற்
ேறார்கக் ப் ெபாப் ள் ளவர்களாக இக்றார்கள் ? தங் கள்
பிள் ைளகள் ேமல் ெபற் ேறார் ஏன் ைகயாக அன் ெச த்  
றார்கள் ? மக்கள் உண்ைமயில் எந்த வைகயான உள் ேநாக்கங் கைள
ைவத்க்றார்கள் ? தங் கள் ெசாந் த த் ட் ட ங் கைளம் யநல
விப் பங் கைளம் ப் பத் வ அவர்களின் உள் ேநாக்கம்
இல் ைலயா? அவர்கள் உண்ைமயில் ேதவனின் நிர்வாகத் ட் டத்
க்காகச் ெசயலாற்ற எண்ªறார்களா? அவர்கள் உண்ைமயில்
ேதவனின் நிர்வாகத் ட் டத்க்காக ெசயல் பன் றனரா? ஷ்
யின் கடைமகைள நிைறேவற் வ அவர்களின் எண்ணமாக
இக்றதா? ேதவைன விவாக்கத் ெதாடங் ய கணம் தல் ,
பரித்த ஆவியானவரின் பிரசன் னத்ைதப் ெபற யாதவர்கள் ,
பரித்த ஆவியானவரின் ரிையைய ஒேபாம் அைடய 
யா; இவர்கள் நிச்ச யமாக அவிற் க ான ெபாட் களாக இக்
ன்றனர். இவர்கள் ேமல் ஒவக் எவ் வள அன்  இந்தா
ம் , அ பரித்த ஆவியானவரின் ரிையையப் பÂ ெசய் ய
யா. மக்களின் உத்ேவகம் மற் ம் அன்  மானிட உள் ேநாக்
கங் கைள பிரநித் வப் பத் ற, ஆனால் ேதவனின் ேநாக்
கங் கைள பிரநித் வப் பத்த யா, ேம ம் அைவ ேதவ
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னின் ரிையக் மாற் றாக இக்க யா. ேதவைன விவா
ப் ப  என்றால் என் ன என் பைத உண்ைமயில் அயாமல் ெபய
ரளவில் ேதவைன நம் பி அவைரப் பின் பற்வ ேபால் பாசாங் 
ெசய்  ம் மக் கள் ேமல் ஒவர் ந் த அளவில் க அகமாக
அன்ைபம் இரக்கத்ைதம் காட் னா ம் அவர்கள் ேதவனிடம்
இந்  பரிைவப் ெபற யா, ேம ம் அவர்க ள் பரித் த
ஆவியானவரின் ரிையையம் அைடய யா. ேதவைன
மனேதா பின் பற் ம் ைறந்த றைடயவர்கம் அக
மான சத்யங் கைள ரிந் ெகாள் ள யாதவர்கம் ட பரி
த்த ஆவியானவரின் ரிையைய எப் ேபாதாவ அைடயலாம் ;
இப் பிம் , கணிசமாக நல் ல றனிந்  ம் ஆனால் மன
ேதா விவாக் க ாதவர்க ள் , பரித் த ஆவியானவரின் பிரசன்
னத்ைத அைடயேவ யா. இத்தைகய மக்கக் இரட் ப் 
அறேவ சாத்  யமற் ற . அவர்கள் எப் ேபாதாவ  ேதவ ைடய
வார்தை
் தகைள வாத் த ா ம் , எப் ேபாதாவ பிரசங் கங் கைளக்
ேகட் டா ம் , அல் ல ேதவக்த்  பானா ம் , அவர்களால்
இைளப் பாதன் காலம் வைர வாக நிைலத்க் க 
யா. பிறர் எவ் வா அவர்கைள மப் பீ ெசய் றார்கள் அல் ல
ற்  ம் உள் ள மக் கள் அவர்கைள எவ் வா ேநாக் றார்கள்
என்பைதக் ெகாண் மக்கள் மனேதா ேதறார்களா என்
ப ¥ர்மானிக்கப் பவல் ைல, ஆனால் அவர்கள் ேமல் பரித்த
ஆவியானவரின் ரிைய நைடெபறதா மற் ம் அவர்கள் பரி
த்த ஆவியானவரின் பிரசன்னத்ைதப் ெபற்க்றார்களா என்
பைதக் ெகாண்ேட ¥ர்ம ானிக் க ப் பற. ேம ம் , அவர்களின்
மனநிைலயில் மாற் ற ம் காணப் பறதா மற்  ம் பரித்த ஆவி
யானவரின் ரிையக் உட் பத் த ப் பட்  ல காலங் கக் ப்
பின் னர் அவர்கள் ேதவைனப் பற்  ய அைவ அைடந்  க் 
றார்களா என்பைதப் ெபாத்ள் ள அ. ஒவர் ேமல் பரித்த
ஆவியானவரின் ரிைய நைடெபற்றால் , அந்த நபரின் மனநிைல
பப் பயாக மாம் , ேம ம் ேதவைன விவாப் ப பற் ய
அவர்களின் கண்ேணாட் டம் பப் பயாக யதாக மாம் . எவ்
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வள காலம் மக்கள் ேதவைனப் பின் பற் றார்கள் என்பைதப்
ெபாத்தல் லாமல் , அவர்கள் மாற்றத்ைத அைடந்ந்தால் , அவர்
கள் ேமல் பரித்த ஆவியானவரின் ரிைய நைடெபற என் 
அர்த் த மாற. அவர்க ள் மாற் ற ம் அைடயாவிட் டால் , பரித் த
ஆவியானவரின் ரிைய அவர்கள் ேமல் நைடெபறவில் ைல என்
ப ெபாளாம் . இத்தைகய மக்கள் ல ஊயங் கைளச் ெசய்
தா ம் , ஆர்வாதங் கைளப் ெபவதற்கான விப் பேம அவர்கைள
அவ் வா ெசய் ய த் ண்ற. எப் ேபாதாவ  ஊயம் ெசய்
வ என்ப அவர்கள் தங் கள் மனநிைலயில் மாற் றத்ைத அ
பவிப் பைதப் பÂ ெசய் ய ா. வாக, அவர்க ள் இன் ம்
அக் கேவ பவார்க ள் , ஏெனனில் ராஜ் யத்  ல் ஊயம் ெசய்
ேவாக்  த் ேதைவ எம் இல் ைல, அல் ல பரிரணமாக்
கப் பட்  ேதவனிடம் விவாசள் ளவர்களாய் இப் பவர்கக்
மனநிைல மாற் றம் அைடயாத எவரின் ஊயம் ேதைவயாக
இப் ப ல் ைல. “ஒவன் கர்த் த ைர நம் ம் ேபா, அவன
க்ம் பத்ன் ேம ம் அர்ஷ்டம் ன் னைகரிற” என் 
கடந் த காலத்ல் ேபசப் பட் ட வார்தை
் தகள் , ைபயின் காலத்
க் ப் ெபாத் த மானைவ, ஆனால் அைவ மக்லம் ெசன்
றைடம் இடத் க்ச் சம் பந்தமற்றைவ. ைபயின் காலத்ன்
ஒ கட் டத்  க்ேக அைவ ெபாத் த மானைவ. அந் த வார்தை
் தக
ளின் கத் மக்கள் அபவித்த சமாதானம் மற்ம் ெபாள் சார்
ஆர்வாதங் கைளப் பற்ய; கர்த்தைர விவாக்றவனின் க்
ம் பம் இரட்க்கப் பம் என் ப அதன் ெபாளல் ல, ேம ம்
ஒவன் ஆர்வாதங் கைளப் ெபற்றால் அவன க் ம் பம்
இைளப் பாத க்ள் ெகாண்வரப் பம் என் பம் ெபாளல் ல.
ஒவன் ஆர்வாதங் கைளப் ெபவம் அல் ல ரர்ஷ்டத்தால்
ன்பம் அைடவம் ஒவனின் சாரம் சத்ைதப் ெபாத்தேத தவிர
ஒவன் பிறடன் பர்ந்  ெகாள் ம் எந்தப் ெபா சாராம் சத்
ைதம் ெபாத் த  அல் ல. அந் த வைகயான ற்  அல் ல
விக்  ராஜ் யத்  ல் இடேம இல் ைல. ஒ நபரால் ¡ந்  க் க
மானால் அதற் க் காரணம் அவர்கள் ேதவைடய எர்
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பார்ப்கைளப் ர்த
் ெசய்ததனால் தான், ேம ம் இைளப் பாதல்
காலம் வைர அவர்க ளால் ¡ந்  க் க யவில் ைல என் றால்
அதற் க் காரணம் அவர்கள் ேதவனிடம் ழ் ப் பயாமல் இந்த
ம் ேதவைடய எர்பார்ப்கைள நிைறெசய் யாமல் இந்த
ம் தான். ஒவ் ெவாவக் ம் ஒ ெபாத்த மான ேபாய் சே
் ச
டம் உண். ஒவ் ெவா தனிநபரின் சாரம் சத்ைதப் ெபாத் 
இந்தச் ேசடங் கள் ¥ர்மானிக்கப் பன்றன, ேம ம் இதற்ம்
பிறக்ம் ைமயாகச் சம் பந்தம் எம் இல் ைல. ஒ ழந்
ைதயின் ெபால் லாத நடத்ைதைய, ெபற்ெறாக் மாற்ற யா
மற்ம் ஒ ழந்ைதயின் நீ ையப் ெபற்ேறாடன் பர்ந்ெகாள் ள
யா. ஒ ெபற்ேறாரின் ெபால் லாத நடத்ைதைய, ழந்ைதக்
மாற்ற யா மற்ம் ஒ ெபற்ேறாரின் நீ ையக் ழந்ைதடன்
பர்ந்ெகாள் ள யா. ஒவ் ெவாவம் தங் கள பாவங் கைளச்
மக்றார்கள் , ேம ம் தங் கள் ஆர்வாதங் கைள ஒவ் ெவாவம்
அபவிக்றார்கள் . ஒவம் இன் ெனாவக்க ான மாற் ற ாக
இக்க யா; இேவ நீ யாம் . மனிதனின் கண்ேணாட் டத்
ல் இந் , ெபற் ேறார்கள் ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபற் றால் , பின்
அவர்க ள ழந் ைதகம் ெபற ம் , ேம ம் ழந் ைதகள்
¥ைம ெசய்தால் , பின் அவர்கைடய ெபற்ேறார்கள் அந்தப் பாவங்
கக்ப் பரிகாரம் ெசய் ய ேவண்ம் . இ மனிதனின் ஒ கண்
ேணாட் ட ம் மற்  ம் மனிதன் காரியங் கைளச் ெசய்  ம் ஒ வ
ஆம் ; இ ேதவனின் கண்ேணாட் டம் அல் ல. ஒவ் ெவாவரின்
நடத்ைதயில் இந் வம் சாராம் சத்ைதப் ெபாத் அவர்களின்
பலாபலன் ¥ர்மானிக்கப் பற, ேம ம் அ எப் ேபாம் ெபாத்
தமாகேவ ¥ர்ம ானிக் க ப் பற. ஒவம் இன் ெனாவரின்
பாவத்ைதச் மக் க யா; இன்ம் றப் ேபானால் , ஒவ
க்காக இன்ெனாவர் தண்டைனைய ஏற்க யா. இ 
ைமயான. ஒ ெபற்ேறார் தங் கள் ழந்ைதகளின் பால் ெச த்
ம் ைகயான அன் அவர்கள் தங் கள் ழந்ைதகக் ப் ப
லாக நீ யின் காரியங் கைள ஆற் ற லாம் என் பைதக் க் க ா
அல் ல ஒ ழந்ைத தன் ெபற் ேறாக்க ாகச் ெசய்  ம் கடைம
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சார்ந் த அன் தங் கள் ெபற் ெறாக்க ாக நீ யின் காரியங் கைளச்
ெசய் ய ம் என் அர்தத
் மாகா. “அப் ெபா, இரண்ேபர்
வயல் இப் பார்கள் ; ஒவன் ஏற்  க்ெகாள் ளப் பவான் , ஒ
வன் ைகவிடப் பவான். இரண் ஸ்ரீகள் எந்  ரம் அைரத்  க்
ெகாண்ப் பார்கள் ; ஒத் ஏற் க்ெகாள் ளப் பவாள் , ஒத்
ைகவிடப் பவாள் .” என்ற வார்தை
் தகளின் உண்ைமயான அர்தத
் ம்
இவாம் . ெபற் ேறார் ¥ைம ெசய்  ம் தங் கள் ழந்ைதகைளத்
தாங் கள் அவர்கள் ேமல் ைவத்க்ம் ஆழமான அன் பின் அப்
பைடயில் இைளப் பாத க்ள் ெகாண்ெசல் ல யா, அல்
ல தங் கள் மைனவிைய (அல் ல கணவைன) தங் கள் ெசாந் த
நீ யான நடத்ைத ¤லம் இைளப் பாத க்ள் ெகாண் ெசல் ல
யா. இ ஒ நிர்வாக வி; யாக்ம் விவிலக் இக்க
யா. வில் , நீ ையச் ெசய் பவர்கள் நீ ையச் ெசய் பவர்கள் ,
மற் ம் ¥ைம ெசய் றவர்கள் ¥ைம ெசய் பவர்கேள. நீ மான் கள்
இயில் பிைழத்க்க அமக்கப் பவார்கள் , அேதேவைள
யில் ¥ைமெசய் ப வர்கள் அக் க ப் பவார்கள் . பரித்தவான் கள்
பரித்தமானவர்கள் ; அவர்கள் அவப் பானவர்கள் அல் ல. அ
வப் பானவர்கள் அவப் பானவர்கேள, அவர்களின் ஒ ப
ட பரித்தமான அல் ல. ன்மார்க்கரின் பிள் ைளகள் நீ யான
ெசயல் கைளச் ெசய் தா ம் , மற்ம் நீ மான் களின் ெபற்ேறார்கள்
¥ைமெசய் த ா ம் அக் க ப் படப் ேபாறவர்க ள் யாவம் ன்
மார்க்கேர, பிைழத்க்கப் ேபாறவர்கள் யாவம் நீ மான் கேள.
விவாக் ம் கணவ க் ம் மற்  ம் அவிவாயான மைன
விக்ம் இைடயில் உறவில் ைல, மற்ம் விவாக்ம் பிள் ைளக
க்ம் அவிவாகளான ெபற்ேறாக்ம் இைடயில் உறவில் ைல;
இந்த இ வைகயான மக்கம் ற் ம் இணக்கமற்றவர்கள் .
இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்ம் ன் னர், ஒவக் உடல் ரீ
யான உறவினர்கள் இப் பார்கள் , ஆனால் இைளப் பாத க்ள்
பிரேவத்த பின்னர், ஒவக் வதற்  என உடல் ரீயான
உறவினர்கள் யாம் இல் ைல. தங் கள் கடைமையச் ெசய்றவர்கள்
ெசய் ய ாதவர்கக் விேராகள் ; ேதவைன ேநக் றவர்கம்
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அவைர ெவப் பவர்கம் ஒவக்ெகாவர் எராக இக்ன்
றனர். இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்கப் ேபாறவர்கம் அக்
கப் பட ேபாறவர்கம் இ இணக்கமற்ற வைகயான ஷ்
களாக இக்ன்றனர். தங் கள் கடைமைய ஆற்பவர்களால் பிைழத்
க்க ம் , அேதசமயம் தங் கள் கடைமைய ஆற்றாதவர்கள்
அவிற்கான ெபாட் கள் ஆவர்; ேம ம் என் னெவன் றால் , இ
நித்  யத் ைதக் கடந்  ெசல் ம் . ஒ ஷ் யாக நீ உன் கட
ைமைய நிைறேவற்ற உன் கணவைன ேநக்றாயா? ஒ ஷ்
யாக நீ உன் கடைமைய நிைறேவற் ற உன் மைனவிைய ேநக்
றாயா? ஒ ஷ்யாக நீ உன் கடைமைய நிைறேவற் ற உன்
அவிவாகளான ெபற்ேறாைர ேநக்றாயா? ேதவைன விவா
ப் ப  என் ற மனிதப் பார்ைவ சரியா தவறா? நீ ஏன் ேதவைன
விவாக் றாய் ? நீ எைத அைடய விம் றாய் ? நீ எவ் வா
ேதவைன ேநக்றாய்? ஷ்களாக தங் கள் கடைமையச் ெசய்ய
யாதவர்கள் , மற் ம் யற்ைய ேமற் ெகாள் ள யாத
வர்க ள் , அவிற் க ான ெபாள் ஆவார்க ள் . இன் ைறய மக் க ளி
ைடேய ஒ உடல் ரீயான உற உள் ள, இரத்த உறம் உள் ள,
ஆனால் எர்காலத்ல் , இைவ எல் லாம் கைலந்  ேபாம் . வி
வாகம் அவிவாகம் இணக்கமானவர்கள் அல் ல, மாறாக
அவர்கள் ஒவக்ெகாவர் எர்மாறானவர்கள் . இைளப் பாத
ல் இப் பவர்கள் ேதவன் ஒவர் இக் றார் என்  விவா
ப் பார்கள் மற்ம் ேதவக்க் ழ் ப்பவார்கள் , அேத சமயத்ல்
ேதவக்க் ழ் ப் பயாதவர்கள் யாவம் அக்கப் பவார்கள் .
ம் பங் கள் இனிேமல் யில் இப் பல் ைல; ெபற்ேறார் அல்
ல ழந்ைதகள் அல் ல மண உறகள் எவ் வா இக்க 
ம் ? விவாசம் மற்  ம் அவிவாசத்ற்  இைடயில் இக் ம்
இணக் க மற் ற தன் ைம இேபான் ற உடல் ரீ யான உறகைள
ைமயாகப் பிரித்விட் க்ம் !
ஆயில் மக்லத்  ல் ம் பங் கள் இல் ைல; இ ெவவ்
ேவ வைகயான மனிதர்களான ஓர் ஆண் மற்ம் ஒ ெபண்ேண
இந்தனர். நாகள் எம் இல் ைல, ெசால் லப் ேபானால் ம்
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பங் கள் இல் ைல, ஆனால் மக்லத்ன் ர்ேகட் ன் காரணமாக,
எல் லா வைகயான மக்கம் தங் கைளத் தனித்தனிக் லங் களாக
அைமத்க்ெகாண்டனர், பின்னர் இைவகள் நாகளாகம் இனங்
களாகம் மான. இந்த நாகள் மற்ம் இனங் கள்  தனித்தனி
ம் பங் கைளக் ெகாண்ந்தன, ேம ம் இந்த வைகயில் , ெமா
மற்ம் எல் ைலகளின் வித்யாசங் களின் அப் பைடயில் அைனத்
வைகயான மக்கம் பல் ேவ இனங் களாகப் பிரிந் தனர். உண்
ைமயில் , யில் எத்தைன இனங் கள் இந்த ேபா ம் , மக்
லத்ன் ன் ேனார் ஒவேர. ஆயில் , இ வைகயான மனிதர்
கள் மட் ேம இந்தனர், ஆ ªம் ெபண்ªேம அந்த இ வைக
யான மனிதர்கள் . இப் பிம் , ேதவனின் ரிையயின் ன் ேனற்
றம் , வரலாற்  ன் நகர் , நிலவியல் மாற் ற ங் களால் , இந் த இ
வைகயான மனிதர்கம் ேவபம் அளகக் ேம ம் பல
வைகயான மனிதர்களாக வளர்ச
் ற்றனர். அப் பைடயில் , மக்
லத்ைத எத்தைன இனங் கள் உவாக்னா ம் , மக்லம் 
ைமம் இன்ம் ேதவனின் ஷ்ேய. எந்த இனத்ைத மக்கள்
ேசர்ந் தவர்களானா ம் , அைனவம் அவைடய ஷ் கேள;
அவர்கள் யாவம் ஆதாம் ஏவாளின் சந்தயாேர. அவர்கள் யாவ
ம் ேதவனின் கரங் களால் ஷ் க் க ப் படவில் ைல எனிம் ,
அவர்கள் யாவம் ேதவனால் தனியாகப் பைடக்கப் பட் ட ஆதாம்
ஏவாளின் சந்தயாேர. மக்கள் எந்த வைகையச் ேசர்ந்தவர்களாக
இந்தா ம் , அவர்கள் யாவம் அவைடய ஷ்கேள; அவர்
கள் ேதவனால் ஷ்க்கப் பட் ட மக்லத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்
ஆதலால் , அவர்கள ேசடம் மக்லத் க் இக்க ேவண்
ய ஒன்ேற, மற் ம் அைவ மனிதர்கைள வைகப் பத் ம் விக
க் ஏற்ப பிரிக்கப் பட் ள் ளன. அதாவ, ெமாத்தத்ல் , அைனத்
த் ன்மார்கக
் ம் அைனத் நீ மான் கம் ஷ்கேள. ¥ைம
ெசய்  ம் ஷ் கள் வாக அக் க ப் பவார்க ள் , நீ யான
ெசயல் கைளச் ெசய்  ம் ஷ் கள் பிைழத்ப் பார்கள் . இந் த
இ வைகயான ஷ்கக்ம் இேவ கம் ெபாத்தமான
ஏற் பா. ழ் ப் பயாைமயின் காரணமாக ன் மார்க்கர் ேதவ
1229

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ைடய ஷ் களாக இந் தேபா ம் அவர்க ள் சாத் த ானால்
பிக் க ப் பட்  விட் டனர், அதனால் அவர்களால் இரட் க் க ப் பட
யா என்பைத மக்ன் றனர். தங் கைள நீ யின் ப நடத்ம்
ஷ் கள் , அவர்கள் பிைழத்ப் பார்கள் என் ற உண்ைமயின்
அப் பைடயில் , தாங் கள் ேதவனால் ஷ் க் க ப் பட் டவர்க ள் ,
ேம ம் சாத்தானால் ர்ெகக்கப் பட் ட பின் னம் இரட் ப் ைபப்
ெபற்றவர்கள் என் ற உண்ைமைய மக்க யா. ன் மார்க்கர்
ேதவக் ழ் ப் பயாத ஷ்கள் ; இந்த ஷ்கைள இரட்
க்க யா ேம ம் அவர்கள் ஏற்ெகனேவ ற் மாக சாத்
தானால் பிக் க ப் பட்  விட் டனர். ¥ைம ெசய்  ம் மக் க ம் மக்
கேள; அவர்க ள் க அகமாக ர்ெகட் ப் ேபான மனிதர்க ள் ,
ேம ம் அவர்கைள இரட் க்க யா. அவர்கள் ஷ்களாக
இப் ப  ேபாலேவ, நீ யான நடத்ைதெகாண்ட மக்கம் ர்ெக
க்க ப் பட் டனர், ஆனால் அவர்கள் தங் கள் ர்ெகட் ட மனநிைல
யிந்  தங் கைள விவிக் க விப் பம் ெகாண்ட மனிதர்கள் ,
ேம ம் அவர்க ள் ேதவ க் க் ழ் ப் பவதற்  த் றன் ெகாண்
டவர்களாக மானார்கள் . நீ யான நடத்ைத உள் ளவர்கக் நீ 
நிரம் பி வவல் ைல; மாறாக, அவர்கள் இரட் ப் ைபப் ெபற் 
தங் கள் ர்ெகட் ட மனநிைலகைள உைடத்  ெவளிவந் தவர்கள் ;
அவர்களால் ேதவக்க் ழ் ப் பய ம் . அவர்கள் வில்
உேயா நிற்பார்கள் , இந்தா ம் இ அவர்கள் ஒேபாம்
சாத்தானால் ர்ெகக்கப் படவில் ைல என்  வதற்காக இல் ைல.
ேதவைடய ரிைய ந்த பின் னர், அவைடய எல் லா ஷ்
கக்ள் ம் , அக்கப் பபவர்கம் பிைழத்ப் பவர்கம்
இப் பார்கள் . இ அவைடய ஆைகக் ரிையயின் தவிர்க்க
யாத ஒ ேபாக் க ாம் ; இைத ஒவம் மக் க யா.
ன் மார்க்கர் பிைழத்க்க அமக்கப் பட மாட் டார்கள் ; ேதவ
க்க் ழ் ப்பந்  இவைர அவைரப் பின் பற்பவர்கள் நிச்
சயமாகப் பிைழத்ப் பார்கள் . இந் த க் ரிைய மக்லத்ன்
ஆைகயாக இப் பதால் , பிைழத்  ப் ேபாம் இப் பார்கள்
அக்கப் படப் ேபாறவர்கம் இப் பார்கள் . ெவவ் ேவ வைக
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யான மக்கக்க ான ெவவ் ேவ பலன்கள் இைவ, ேம ம் ேதவ
னின் ஷ்கக் இைவேய கம் ெபாத்தமான ஏற்பா
கள் ஆம் . ம் பங் கைள உைடத் , இனங் கைள நக், நாக
ளின் எல் ைலகைள ர்ைலத்  அவர்கைளப் பிரிப் பதான மனித
லத்க்கான ேதவனின் இ ஏற்பாட் ல் ம் பங் கம் ேதய
எல் ைலகம் இக் க ா ஏெனனில் மனிதர்கள் ஒேர ¤தாைத
யாரில் இந்  வந்தவர்கம் , ேதவனின் ஷ்கமாய் இக்
றார்க ள் . ெமாத் த த்  ல் , ¥ைம ெசய்  ம் ஷ் கள் யாவம்
அக் க ப் பவார்கள் , ேம ம் ேதவ க் க் ழ் ப் பம் ஷ்
கள் பிைழத்ப் பார்கள் . இந்த வயில் , ம் பங் கள் எம்
இக்கா, நாகள் எம் இக்கா, ேம ம் ப் பாக இனங்
கள் எம் வர இக் ம் இைளப் பாதன் காலத்  ல் இக்
கா; இந்த வைகயான மக்லேம கப் பரித்தமான மக்
லமாக இக்ம் . யில் இக்ம் சகலத்ைதம் பராமரிக்க
ஆயில் ஆதாம் ஏவாம் ஷ்க்கப் பட் டனர்; ஆயில் மனி
தர்கேள சகலத்க்ம் எஜமானர்கள் . மனிதைன ேயேகாவா ஷ்
த்ததற்கான ேநாக்கம் அவர்கைளப் யில் வாழ அமத் 
யின் ேமல் உள் ள யாைவம் ஆண்ெகாள் ளேவ, ஏெனனில்
மக்லம் ஆயில் ர்ேக அைடயவில் ைல ேம ம் அதற் த்
¥ைம ெசய் ய இயலாமல் இந்த . இப் பிம் , மக்லம் ர்
ெகக்கப் பட் ட பின்னர், அவர்கள் எல் லாவற்ன் ேம ம் பராம
ரிப் பாளர்களாக இக்கவில் ைல. ேதவனின் இரட் ப் பின் ேநாக்
கம் மக்லத்ன் இந்தச் ெசயல் பாட் ைட ¡ட் டைமப் ப ம் , ஆ
காரணகாரிய அைவம் ஆக் ழ் ப்பதைலம் ¡ட் ப மாம் ;
இைளப் பாதல் இக்ம் மக்லேம ேதவன் தம் இரட் ப்
பின் ரிையயின் ¤லமாக அைடவதாக நம் ம் விைளவின் பிர
நித்  வமாக இக்  ம் . அ  ஏேதன் ேதாட் டத்  ல் இந் த
வாழ் கை
் கையப் ேபான் றதாக இல் லாவிட் டா ம் அதன் சாராம் சம்
ஒன்ேறயாம் ; ந்ைதயச் ர்ேகட் ைட அைடயாத மக்லமாக
இல் லாவிட் ட ா ம் , மாறாகச் ர்ேக அைடந்  பின் னர் இரட்
ப் ைபப் ெபற் ற ஒ மக் லமாக இக் ம் . இரட்  ப் ைபப்
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ெபற் ற இந் த மக்கள் வில் (அதாவ, ேதவைடய ரிைய
வைடந்தபின்) இைளப் பாத க்ள் பிரேவப் பார்கள் . அ
ேபால, தண்க் க ப் படப் ேபாறவர்களின் பலன் வில் ற்
 மாக ெவளிப் பத்தப் பட் , அவர்கள் ேதவைடய ரிைய
வைடந்த பின் அக்கேவ பவார்கள் , ேவ வார்தை
் தகளில்
றப் ேபானால் , அவர ரிைய ந்தடன் , அந்தத் ன் மார்க்
கர்கள் மற்ம் இரட் க்கப் பட் டவர்கள் அைனவம் ெவளிப் பத்
தப் பவர், ஏெனனில் அைனத்  வைக மக்கைளம் ெவளிப் ப
த் ம் ரிைய (ன் மார்க்கராக இந்தா ம் அல் ல இரட் க்
கப் பட்ேடார்க
் ள் ளிந்தா ம் ) ஒேரேநரத்ல் ெசய் யப் பம் . ன்
மார்க்கர் அத்ெதாக்கப் பவர், மற் ம் பிைழத்க்க அம
க்கப் பட்ேடார் ஒேரேநரத்ல் ெவளிப் பத்தப் பவர். ஆகேவ,
அைனத் வைக மக்களின் பலாபலம் ஒேரேநரத்ல் ெவளிப்
பத்தப் பம் . ன் மார்க்கைர ஒக்ைவத்  மற்ம் அவர்கைள
ஒ ேநரத்  ல் ெகாஞ் சமாக நியாயந் ¥ ர்த் தல் அல் ல தண்த் த
க் ன்னர் இரட் ப் ைபக் ெகாண்வந்த ஒ ட் ட மக்கைள
இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்க ேதவன் அமக்க மாட் டார்;
அ உண்ைமேயா ஒத் ப் ேபாகா. ன் மார்க்கர் அக்கப் ப
ம் ேபா மற்  ம் பிைழத்க் க க் யவர்கள் இைளப் பாத
க்ள் பிரேவக்ம் ேபா, பிரபஞ் சம் வம் ேதவைடய
ரிைய நிைறவைடம் . ஆர்வாதத்ைதப் ெபபவர்கக்ம் ர
ர்ஷ் டத்த ால் ன்பம் அைடேவாக் ம் நவில் ன் ரிைம
வரிைச எம் இக்கா; ஆர்வாதத்ைதப் ெபபவர்கள் என்
ெறன்ம் வாழ் வார்கள் , ரர்ஷ்டத்தால் ன் பம் அைடபவர்கள்
நித்யத் க்ம் அந்  ேபாவர்கள் . ரிையயின் இந்த இ ப
கம் ஒேர ேநரத்ல் க்கப் பம் . சரியாகக் றப் ேபானால் ,
ழ் ப் பயாத மக்கள் இக்ம் காரணத்தால் தான் ழ் ப் பபவர்க
ளின் நீ  ெவளிப் பத்தப் பம் , ேம ம் ஆர்வாதம் ெபற்றவர்கள்
இக்ம் காரணத்தால் தான் தங் கள் ெபால் லாத நடத்ைதக்காகத்
ன் மார்கக
் ர் அைடந்த ரர்ஷ்டம் ெவளிப் பத்தப் பம் . ேதவன்
ன் மார்க் க ைர ெவளிப் பத் த ாவிட் டால் , பின் னர் ேதவ க்
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உண்ைமயாக ழ் ப் பபவர்கள் ஒேபாம் ©ரியைனப் பார்க்க
மாட் ட ார்கள் ; தமக் க் ழ் ப் பந் த தவர்கைள ேதவன் ெபாத்த
மான ேசடத்க்க் ெகாண்ெசல் லாவிட் டால் , பின் னர் ேதவ
க்க் ழ் ப் பயாமல் இப் பவர்கள் தங் கக்ரிய பாவத்ற்
ேகற்ற தண்டைனைய அைடவதற் யாமல் ேபாவார்கள் . இ
ேதவைடய ரிையயின் ெசயல் ைறயாம் . அவர் ¥ேயாைரத்
தண் த்  நல் ேலார்க் பலாபலைன அளிக் ம் ரிையையச்
ெசய் யாவிட் டால் , பின்னர் அவைடய ஷ்கள் ஒேபாம்
தங் கள ேபாய் சே
் சடங் கக்ள் ைறேய பிரேவக்க 
யாமல் ேபாம் . இைளப் பாத க்ள் மக்லம் பிரேவத் 
விட் டால் , ன் மார்க்கர் அக்கப் பவார்கள் மற்ம்  மக்
லம் சரியான பாைதயில் வந் விம் ; அைனத்  வைகயான
மக் க ம் தாங் கள் ெசய் ய ேவண் ய ெசயல் பாகக் ஏற் ப
தங் கள் ெசாந்த வைகேயா இப் பார்கள் . இேவ மக்லத்ன்
இைளப் ப ாதன் நாள் , மக்லத்ன் வளர்ச
் யில் தவிர்க்க
யாதப் ேபாக் , மற்  ம் மக்லம் இைளப் பாத க்ள்
பிரேவத் த ால் மட்  ேம ேதவனின் மாெபம் மற்  ம் இக்
ரிைய நிைறேவற்றம் ைமைய அைடம் ; இேவ அவர
ரிையயின் கைடப் ப. இந்தக் ரிைய மக்லத்ன் ர
ந் த மாம் ச வாழ் க்ைகேயா ர்ெகட் ட மக்லத்  ன் வாழ் க்
ைகையம் க்க் ெகாண் வம் . அதன் பின்னர் மனிதர்
கள் ஒ ய ஆட்  எல் ைலக்ள் பிரேவப் பார்கள் . எல் லா
மனிதர்கம் மாம் சத்ல் வாழ் வார்கள் என் பதா ம் , இந்த வாழ் க்
ைகயின் சாராம் சத் க்ம் ர்ெகட் ட மக்லத்ன் வாழ் கை
் கக்
ம் இைடயில் ப் பிடத்தக்க வித்யாசங் கள் இக்ம் . இந்த
வாழ் வின் க்யத் வம் ர்ெகட் ட மக்லத்ன் வாழ் ம்
ேவபன்றன. இ ஒ ய வைகயான நபரின் வாழ் கை
் க
யாக இல் லாவிட் ட ா ம் , இரட்  ப் ைபப் ெபற்  க்ெகாண்ட ஒ
மக்லத்ன் வாழ் க்ைக என்பேதா மனிதத்தன்ைமம் பத்
தம் ¡ட்ெடக்கப் பட் ட ஒ வாழ் க்ைக எனக் றலாம் . ஒ
காலத்ல் ேதவக்க் ழ் ப் பயாமல் இந்த மக்களான இவர்
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கள் ேதவனால் ெஜயங் ெகாள் ளப் பட்  அவரால் இரட் க்கப் பட்
டவர்கள் ; ேதவைன அவமரியாைத ெசய் த இந்த மக்கள் பின்னர்
ேதவக்ச் சாட்யாக நின்றார்கள் . அவர்கள் அவர ேசாதைனக்
உட் பட் பிைழத்த பிற, அவர்கள வாழ்  கம் அர்தத
் ள் ள
வாழ் வாக இக் ம் ; அவர்கள் சாத்த ாக் ன் ேதவக் ச்
சாட் யாக நின் றவர்கள் , ேம ம் வாழத் தயான மனிதர்கள் .
ேதவக்ச் சாட்யாக நிற்க யாதவர்கம் ெதாடர்ந் வாழத்
தயற் ற வர்க ேம அக் க ப் படப் ேபாறவர்க ள் . அவர்க 
ைடய ெபால் லாத நடத்ைதயின் விைளவாகேவ அவர்கள அ
இக்ம் , மற்ம் அத்தைகய அதான் அவர்கக்கான றந்த
ெசன் ேசடம் . வங் காலத்ல் , மக்லம் அழகான ராஜ் யத்
க்ள் பிரேவக்ம் ேபா, மக்கள் தாங் கள் காணலாம் என் 
கற்பைன ெசய் ம் கணவன் மைனவிக் இைடயிலான உறகள் ,
தந்ைத மகக் இைடயிலான உறகள் அல் ல தாய் மகக்
இைடயிலான உறகள் ஒன்ம் இக் க ா. அந்ேநரத்ல் , ஒவ்
ெவா மனிதம் தன் ெசாந்த வைகையப் பின் பற் வான் , மற்
ம் ம் பங் கள் ஏற்ெகனேவ தப் ேபாயிக்ம் . ற் மா
கத் ேதால் வியைடந் த , சாத் த ான் ஒேபாம் மக்  லத்ைதத்
ெதாந்தர ெசய் ய மாட் டான் , மற் ம் அதன் பின் ர்ெகட் ட சாத்
தானின் மனநிைலையக் ெகாண்க்க மாட் டார்கள் . அந்தக் ழ் ப்
பயாத மக்கள் ஏற் ெகனேவ அக்க ப் பட் ப் பார்கள் , மற்  ம்
ழ் ப்பம் மக்கள் மட் ேம பிைழத்ப் பார்கள் . இப் பயிக்க,
ஒ ல ம் பங் கேள ர்ைலயாமல் இக்ம் ; எவ் வா உடல்
ரீயான உறகள் இக்க ம் ? மக்லத்ன் ந்ைதய மாம் ச
ரீயான உறகள் ற் மாகத் தைடெசய் யப் பம் ; பின் னர் மக்
கக் இைடயில் உடல் ரீயான ெதாடர்கள் எவ் வா இக்க
ம் ? சாத்தானின் ர்ெகட் ட மனநிைலகள் இல் லாமல் , மானிட
வாழ் க்ைக கடந்த காலத்ன் பைழய வாழ் க்ைகயாக இக்கா,
ஆனால் மாறாக ஒ ய வாழ் க்ைகயாக இக்ம் . ெபற்ேறார்
பிள் ைளகைள இழப் பார்கள் , ேம ம் பிள் ைளகள் ெபற் ேறாைர
இழப் ப ார்கள் . கணவர்கள் மைனவிகைள இழப் ப ார்கள் , மற்  ம்
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மைனவிகள் கணவர்க ைள இழப் பார்க ள் . தற் ேபா உடல் ரீ 
யான உறகள் மக்கக் இைடயில் இக்ன் றன, ஆனால் ஒவ்
ெவாவம் இைளப் பாத க்ள் பிரேவத்த பின்னர் அைவ
ஒேபாம் இக்கா. இத்தைகய மக்லம் மட் ேம நீ ைய
ம் பரித்தத்ைதம் ெகாண்க்ம் ; இத்தைகய மக்லம்
மட் ேம ேதவைன ஆராக்க ம் .
ேதவன் மனிதர்கைளப் பைடத்  யில் ைவத்தார், மற்ம்
அவர் அதற்ெகாண் அவர்கைள வநடத்னார், அவர் அவர்
கைள இரட் த்  மக்லத்ற்  ஒ பாவநிவாரண பயாக
ஒப் க்ெகாத் த ார். வில் , அவர் இன் ம் மக்  லத் ைத
ெஜயங் ெகாள் ளம் , மக்லம் வைதம் இரட் க்கம் , மற்
ம் அவர்கைள ஆ நிைலக் ¡ட் க்ெகாள் ளம் ேவண்ள்
ள. ஆயில் இந்  அவர் இந் த க் ரிையயில் தான் தன்ைன
ஈபத்க்ெகாண் வறார்—மக்லத்ைத அதன் ஆ சாய
லாகம் ´பமாகம் ¡ட்ெடத் த ல் . ேதவன் தம ராஜ் யத்ைத
அைமத்  மனிதர்களின் ஆ சாயைல ¡ட்ெடப் பார், அதாவ
ேதவன் தம அகாரத்ைத யி ம் மற்ம் எல் லா ஷ்கள்
மத்யி ம் நிவார். சாத்த ானால் ர்ெகக்கப் பட் ட பின் னர்
மக்லம் தங் கள் ேதவக்ப் பயப் பம் இதயத்ைதம் ேதவ
ைடய ஷ் கள் ஆற் ற ேவண் ய கடைமையம் இழந் 
ேபான, அதனால் ேதவக்க் ழ் ப்பயாத விேராயாக அவர்
கள் மானர். பின் னர் மக்லம் சாத்தானின் ஆக்கத்ன் ழ்
வாழ் ந்  அவைடய கட் டைளகைளப் பின் பற்ய; இவ் வா,
ேதவன் தம ஷ்கக் நவில் ரிைய ெசய் ய வ இல்
லாமல் ேபான, ேம ம் எல் லாவற்  ற்  ம் ேமலாக அவரால்
அவர்கள பயம் நிைறந் த பக்  ையப் ெபற யாமல் ேபாய்
விட் ட . மனிதர்கள் ேதவனால் ஷ்க்கப் பட் டவர்கள் , ேம ம்
அவர்கள் ேதவைனத் ெதாெகாள் ள ேவண்ம் , ஆனால் உண்
ைமயில் அவர்கள் அவைர ேநாக்த் தங் கள் ைகத் ப் பிக்
ெகாண் டனர், ேம ம் அதற்  ப் பலாக சாத் த ாைன வணங் 
னர். அவர்கள இதயத்ல் சாத்த ான் விக்ரமாக மானான் .
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இவ் வா, ேதவன் அவர்கள இதயத்ல் தம் இடத்ைத இழந்
தார், அைத ேவ வைகயில் னால் அவர் தாம் மக்லத்ைத
பைடத்ததன் அர்த்தத்ைத இழந் ேபானார். ஆகேவ, தாம் மக்
லத்ைதப் பைடத்ததன் பின்னணியில் இக்ம் அர்தத
் த்ைத ¡ட்
ெடக் க , அவர் அவர்க ைடய ஆச் சாயைல ¡ட் ெடத் 
மக்லத்  ன் ர்ெகட் ட மனநிைலையப் ேபாக் க ேவண்ம் .
சாத்தானிடம் இந் மனிதர்கைள மபம் ¡ட்க, அவர் அவர்
கைளப் பாவத்  ல் இந்  இரட்  க் க ேவண் ம் . இந் த வைக
யில் மட் ேம ேதவனால் அவர்கள ஆச் சாயைலம் ெசயல்
பாட் ைடம் பப் பயாக ¡ட்ெடத்  , வாகத் தம ராஜ்
யத்ைத ¡ட் க ம் . மனிதர்கள் றந் த ைறயில் ேதவைன
ஆராக்கம் றந்த ைறயில் யின் ¡ வாழம் அமக்
கக் ழ் ப் பயாைமயின் பிள் ைளகைள இயாக அப் ப ம்
ேமற் ெகாள் ளப் பம் . ேதவேன மனிதர்கைளச் ஷ் த் த தால் ,
அவர் அவர்கைள அவைர ஆராக்க ைவப் பார்; ஏெனனில் அவர்
மக்லத்ன் ஆச் ெசயல் பாட் ைட ¡ட் க விம் றார், அவர்
அைத ற் மாக மற்ம் எந்த மாமவின்  ¡ட் பார். அவரா
அகாரத்ைத ¡ட் ப  என் றால் மனிதர்கைள அவைர ஆராக்க
ைவத்  அவக்  ழ் ப் பய ைவப் ப  என்  அர்த் த மாம் ;
ேதவன் மனிதர்கைள அவரால் வாழைவப் பார் மற்  ம் அவர
விேராகைள தம அகாரத்ன் விைளவாக அயைவப் பார்.
எவரிடம் இந் ம் எர்ப்பின் தம் ைமப் பற்ய எல் லாவற்ைற
ம் ேதவன் நிைலநிற்கச் ெசய்வார். ேதவைடய ராஜ் யம் அவர
ெசாந் த ராஜ் யத்ைத நிவ விம் ற. அவைர ஆராக் ம் ,
ற் மாக அவக்க் ழ் ப்பம் மற்ம் அவர மைமைய
ெவளிப் பத் ம் மக்லேம அவர் விம் ம் மக்லமாம் .
ேதவன் ர்ெகட் ட மக்லத்ைத இரட் க்காவிட் டால் , பின் னர்
அவர் மக்லத்ைதப் பைடத்த தற் க ான அர்த்தேம இல் லாமல்
ேபாம் ; அவக் மக்லத்டம் அகாரம் ஒன் ம் இல் லா
மல் ேபாம் , யில் அவர ராஜ் யம் இனிேம ம் நிைலநிற்க
யாமல் ேபாய் வ ிம் . அவக் க் ழ் ப் பயாமல் இக் ம்
1236

ேதவம் மனிதம் ஒன் றாக இைளப் பாத

க்ள் பிரேவப் பார்கள்

எரிகைள அக்காமல் ேபானால் அவர் தம மைமைய ற்
 மாகப் ெபறயாமல் ேபாம் , அல் ல யில் அவர்
தம ராஜ் யத்ைத நிவ யாமல் ேபாம் . மக்லத் க்ள்
அவக்க் ழ் ப் பயாமல் இப் பவர்கைள ற் மாக அத்
தல் , மற்  ம் பரிரணமாக்க ப் பட் டவர்கைள இைளப் பாத க்
ள் ெகாண்வதல் இைவேய அவர் தம ரிையகைள த்
ததற் க ான மற்  ம் அவர மாெபம் ரிைய நிைறேவ த க்
கான அைடயாளமாம் . மனிதர்கள் தங் கள் ஆச் சாயல் ¡ட்
கப் ப ட் ட பின், அவர்கள் தங் கக் ரிய கடைமகைள ைறேய
நிைறேவற்ற ன்றேபா, தங் கக்ேக உரிய ைறயான இடங்
களில் இந்  மற்  ம் ேதவனின் விைறகள் எல் லாவற்  ற்
ம் ழ் ப்பம் ேபா, யில் தம் ைம ஆராக்ம் ஒ ட் ட
மக்கைள ேதவன் ஆதாயப் பத்யிந்ப் பார், மற்ம் தம் ைம
ஆராக் ம் ஒ ராஜ் யத்ைத அவர் நிவி இப் பார். யின்
ேமல் அவர் நித்  ய ெவற்  ையப் ெப வார், மற்  ம் அவைர
எர்த் த அைனவம் நித்  யாமாய் அந் ேபாவார்க ள் . இ
மக்லத்ைத அவர் பைடத்ததன் ஆ ேநாக்கத்ைத ¡ட்ெடக்
ம் ; எல் லாவற் ைறம் பைடத்த அவர் ேநாக்கத்ைத ¡ட் டைமக்
ம் , மற்  ம் அ  யின் ேமல் , எல் லாவற்  ன் மத்  யி ம் ,
அவர விேராகளின் மத்யி ம் அவர அகாரத்ைத ¡ட்ெட
க்ம் . இைவ அவர  ெவற்யின் ன் னங் களாய் இக்ம் .
அல் இந் , மக்லம் இைளப் பாத க்ள் பிரேவக்ம் ,
மற்  ம் சரியான பாைதயில் ஒ வாழ் க்ைகையத் ெதாடங் ம் .
மக்லத் டன் ேதவம் நித்ய இைளபாத க்ள் பிரேவ
ப் பர், அவம் மக்லம் பர்ந்  ெகாள் ம் ஒ நித்ய
வாழ்  ெதாடங் ம் . அவப் ம் ழ் ப் பயாைமம் யில்
இந்  மைறந்  ேபாயிக்ம் , மற்ம் லம் பல் யாம் காணா
மற் ேபாயிக்ம் , ேதவக் எராக உலல் இந்த எல் லாம்
இல் லாமல் ேபாயிக்ம் . ேதவம் அவர் இரட்ப் க்ள் ெகாண்
வந்த மக்கள் மட் ேம இப் பர்; அவர ஷ்ப்  மட் ேம
¡ந்க்ம் .
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இேயவின் ஆவிக்ரிய சரீரத்ைத
நீ கா¥ம் ேநரத்ல் ,
ேதவன் வானத்ைதம் ¡ையம்
தாக்யி ப் பார்
நீ இேயைவப் பார்க் க விம் றாயா? நீ இேயேவா
வாழ விம் றாயா? இேய ேபய வார்தை
் தகைளக் ேகட் க
விம் றாயா? அப் பயானால் , இேயவின் வைகைய நீ எவ்
வா வரேவற் ப ாய் ? நீ ற்  ம் ஆயத் த மாக இக்  றாயா?
இேயவின் வைகைய நீ எந்த விதத்ல் வரேவற் பாய் ? இேய
ைவப் பின்பற் ம் ஒவ் ெவா சேகாதர சேகாதரிம் அவக்
நல் ல வரேவற்  ெகாக் க விம் றார்க ள் என்  நிைனக் 
ேறன். ஆனால் இதைன நீ ங் கள் எண்ணிப் பார்தத
் ண்டா: இேய
ம் பி வம் ேபா, நீ ெமய்யாகேவ அவைர அந்ெகாள் வாயா?
அவர் ெசால் ம் அைனத்ைதம் நீ ங் கள் ெமய் ய ாகேவ ரிந் 
ெகாள் வீரக
் ளா? அவர் ெசய் ம் எல் லாக் ரிையகைளம் நிபந்
தைனயின் , உண்ைமயாக ஏற்  க்ெகாள் வீரக
் ளா? ேவதாகமத்
ைதப் பத்த அைனவக்ம் இேயவின் வைகையக் த் 
ெதரிம் . ேம ம் ேவதாகமத்ைதப் பத்த அைனவம் , அவ
ைடய வைகைய ஆவ டன் எர்பார்க
் றார்கள் . நீ ங் கள் அைன
வம் அந்தத் தணத்ன் வைகயின் ¡ ேநாக்கமாய் இக்
³ர்கள் . உங் கள் ேநர்ைம பாராட் டத்தக்க . ெமய் யாகேவ உங் கள்
விவாசம் ெபாறாைமப் படத்தக்க . ஆனால் ஒ ெபரிய தவ
ெசய் ள் ளைத நீ ங் கள் உண³ர்களா? இேய எந் த விதத்ல்
ம் பி வவார்? இேய ஒ ெவண்ேமகத்ன் ¡ ம் பி வ
வார் என் நீ ங் கள் நம் ³ர்கள் , ஆனால் நான் உங் களிடம் ேகட்
ேறன் : இந் த ெவண் ேமகம் எைதக் க்  ற? இேயைவப்
பின்பற்  ம் ஜனங் கள் பலர் அவர் ¡ண்ம் வவார் என காத்
க்  ம் ேபா, இவர்க ள் எந் த ஜனத்  ற்  மத்  யில் அவர்
இறங் வார்? இேய இறங் கவிக்ம் ஜனங் கள் தலாவதாக
நீ ங் கள் இந் த ால் , இ ற்  ம் நியாயமற் ற  என மற் ற வர்
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கள் பார்க்க மாட் டார்களா? நீ ங் கள் இேயவிடம் ந்த விவா
சத்டம் உண்ைமடம் இப் பைத நான் அேவன் , ஆனால்
நீ ங் கள் எப் ேபாதாவ இேயைவ சந்த்க்³ர்களா? அவ
ைடய மனநிைல உங் கக்த் ெதரிமா? நீ ங் கள் எப் ேபாதாவ
அவடன் வித்க்³ர்களா? ெமய் ய ாகேவ அவைரப் பற் 
நீ ங் கள் எவ் வள ரிந் ெகாண்ள் ளீரக
் ள் ? இந்த வார்தை
் தகள்
லைர, ஒ ேமாசமான இக்க ட் ட ான நிைலயில் ைவப் பதாகக்
வார்கள் . “நான் ேவதாகமத்ைத வமாக பல ைற பத்
க்ேறன் . நான் எப் ப இேயைவப் ரிந்  ெகாள் ளாப்
ேபன்?” என் அவர்கள் வார்கள் . இேயவின் மனநிைலையப்
ெபாட் பத்தாமல் , “அவர் உத்த விம் பிய வஸ்ரத்ன் நிறம்
ட எனக்த் ெதரிம் . நான் அவைரப் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல
என்  நீ ம் ேபா, நீ என் ைனச் ைமப் பத்தவில் ைலயா?”
என் பார்கள் . இந்தப் பிரச்சைனகள் த் நீ ங் கள் விவாதம் ெசய்ய
ேவண்டாம் என் நான் பரிந்ைரக்ேறன் . அைமயாக இந்,
பின் வம் ேகள் விகைளப் பற்  ஐக்  யம் ெகாள் வ  நல் ல:
தலாவதாக, யதார்த் த ம் என் றால் என்ன என் ம் , ேகாட் பா
என்றால் என்ன என் ம் உனக் த் ெதரிமா? இரண்டாவதாக,
கத்  க்கள் என்றால் என்ன என்ம் , சத்யம் என் றால் என் ன
என்ம் உனக்த் ெதரிமா? ¤ன்றாவதாக, கற் பைன ெசய் யப்
பவ என்ன என் ம் , ெமய் ய ான என்ன என் ம் உனக் த்
ெதரிமா?
லர் தாங் கள் இேயைவப் ரிந்  ெகாள் ளவில் ைல என் ற
உண்ைமைய மக்றார்கள் . இன் ம் நீ ங் கள் அவைர ம்
ரிந் ெகாள் ளவில் ைல என்ம் , இேயவின் ஒ வார்தை
் தையக்
ட ரிந் ெகாள் ளவில் ைல என்ம் நான் ெசால் ேறன் . ஏெனன்
றால் , உங் களில் ஒவ் ெவாவம் ேவதாகமத்ல் உள் ள விவரங்
களின் பம் , மற்றவர்கள் ெசான்னவற்ன் பம் அவைரப் பின்
பற்  ³ர்கள் . நீ ங் கள் இேயைவ ஒேபாம் பார்த் த ல் ைல,
அவடன் வித்தல் ைல, அவடன் ஒ ய காலத்ற்
ட நீ ங் கள் ஐக்யம் ெகாள் ளவில் ைல. இப் ப இக்ம் ேபா,
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இேயைவப் பற் ய உங் கள் ரிதல் ேவ எம் அல் லாமல் ,
ேகாட் பாட் டளவிலான அல் லவா? இ யதார்த த்  க் மாறா
ன அல் லவா? ஒேவைள லர் இேயவின் உவப் படத்ைதப்
பார்த்க்கலாம் , அல் ல தனிப் பட் ட ைறயில் இேயவின்
வீட்ற்ச் ெசன் க்கலாம் . லர் இேயவின் வஸ்ரங் கைளத்
ெதாட் க்கலாம் . இேயவால் க்கப் பட் ட ஆகாரத்ைத நீ தனிப்
பட் ட ைறயில் த்ந்தா ம் , அவைரப் பற்ய உன் ரிதல்
இன்ம் ேகாட் பாட் டளவிலான மட் ேம, நைடைறக்ரிய
அல் ல. எ எப் பயிந்தா ம் , நீ ங் கள் ஒேபாம் இேயைவப்
பார்தத
் ல் ைல, ஒேபாம் அவடன் மாம் ச ´பத்ல் இைணந்
ந்தல் ைல. ஆகேவ, இேயைவப் பற்ய உங் கள் ரிதல் எப்
ேபாேம ெவற்க் ேகாட் பாடாக மட் ேம இக்ம் , யதார்தத
் ம்
இக் க ா. ஒேவைள என் வார்தை
் தகள் உனக் ச்  ஆர்
வத்ைத மட் ேம ெகாக்கலாம் , ஆனால் நான் இைத உன் னிடம்
ேகட் ேறன்: உனக் கம் பித்த எத்தாளரின் பல பைடப்
கைள நீ பத்ந்தா ம் , அவடன் ேநரத்ைத ெசலவிடாமல்
அவைர ைமயாகப் ரிந் ெகாள் ள மா? அவர ஆைம
எத்தைகய என் உனக்த் ெதரிமா? அவர் எந்த வைகயான
வாழ் ைவ வாழ் றார் என் ப  உனக்  த் ெதரிமா? அவர
உணர்ச 
் நிைல த்  உனக்  ஏதாவ  ெதரிமா? நீ ரக்
ன் ற ஒ மனிதைரக் ட உன் னால் ைமயாகப் ரிந் 
ெகாள் ள யாத ேபா, இேய ஸ் ைவ உன் னால் எவ்
வா ரிந்  ெகாள் ள ம் ? இேயைவப் பற்  நீ ரிந் 
ெகாண்ட அைனத்  ம் கற் ப ைனயானைவ, கத்  க் கள் நிைறந்
தைவ, ேம ம் அைவ எந் த சத்  யத்ைதம் யதார்த் த த்ைதம்
ெகாண்க்கவில் ைல. அ மாம் சமாகம் , நாற்றம் நிைறந்ததாக
ம் உள் ள. இேயவின் வைகைய வரேவற்க இைதப் ேபான் ற
ஒ ரிதல் எவ் வா உங் கைளத் தப் பத் ம் ? கற் பைனகள்
மற்ம் மாம் சத்ன் கத்க்களால் நிைறந் ள் ளவர்கைள இேய
ஏற் க்ெகாள் ளமாட் டார். இேயைவப் ரிந்  ெகாள் ளாதவர்கள்
அவைடய விவாகளாக எவ் வா இக்க ம் ?
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பரிேசயர்கள் இேயைவ ஏன் எர்த்த ார்கள் என் பதற் க ான
¤லக்காரணத்ைத நீ ங் கள் அந் ெகாள் ள விம் ³ர்களா? பரி
ேசயர்க ளின் சாராம் சத்ைத அந்  ெகாள் ள விம் ³ர்க ளா?
அவர்கள் ேமயாைவப் பற்  ய கற் ப ைனகளால் நிைறந்  ந் த
னர். ேம ம் , ேமயா வவார் என்  மட் ேம அவர்கள் நம் பி
னார்கள் , ஆனா ம் வியத்ன் சத்யத்ைதப் பின் பற்றவில் ைல.
ஆகேவ, இன்ம் அவர்கள் ேமயாைவ எர்பார்த் க் காத்க்
றார்கள் , ஏெனன் றால் அவர்கக் வ வையப் பற்ய எந்த
அம் இல் ைல, சத்யத்ன் வ என் னெவன் ம் அந்க்
கவில் ைல. இேபான்ற ட் டாள் தனமான, பிவாதமான மற்ம்
அவற்ற ஜனங் களால் ேதவனின் ஆர்வாதத்ைதப் ெபற ம்
என் எப் ப ³ர்கள் ? அவர்களால் ேமயாைவ எவ் வா
காண ம் ? பரித்த ஆவியானவைடய ரிையயின் விதத்ைத
அவர்கள் அயாத காரணத்னா ம் , இேய ேபய சத்யத்ன்
பாைத அவர்கக் த் ெதரியாததா ம் , ேமயாைவ அவர்கள்
ரிந்  ெகாள் ளாததா ம் அவர்கள் இேயைவ எர்த் த ார்கள் .
அவர்கள் ஒேபாம் ேமயாைவக் கண்ராததா ம் , ேமயா
டன் ஒேபாம் ஐக்யப் பட் ராததா ம் , ேமயாவின் சாராம்
சத் ைத எந் த வைகயி ம் ஏற்  க்ெகாள் ளாமல் எர்த் த ார்க ள் .
ஆனால் , அேத ேநரத்ல் , ேமயாவின் ெபயைர மட் ம் பற்ப்
பித் க்ெகாண்ட தவைறம் ெசய் தார்கள் . இந்தப் பரிேசயர்கள்
ெபாவாகேவ பிவாதமானவர்கள் மற்  ம் அகந்ைதள் ளவர்
கள் . ேம ம் , அவர்கள் சத்யத்ற்க் ழ் ப்பயவில் ைல. ேதவன்
¡ அவர்கள் ைவத்ந்த விவாசத்ன் ெகாள் ைக என் னெவன்
றால் : உன் பிரசங் கம் எவ் வளதான் ஆழமானதாக இந்தா ம் ,
உன் அகாரம் எவ் வள உயர்ந்ததாக இந்தா ம் , நீ ேமயா
என் அைழக்கப் படாவிட் டால் நீ ஸ் அல் ல. இந்த விவா
சம் ேபாயான மற் ம் ேகக்ரிய அல் லவா? நான் உங் க
ளிடம் ேம ம் ேகட் ேறன் : இேயைவப் பற்ய ரிதல் ளிய
ளம் உங் களிடம் இல் லாந் த ால் , ஆரம் பகாலப் பரிேசயர்க
ளின் தவகைள நீ ங் கம் ெசய் வ  உங் கக் கம் எளிதா
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னதல் லவா? சத்யத்ன் வைய உன் னால் அந்ெகாள் ள 
மா? ஸ் ைவ நீ எர்க் க மாட் டாய் என்  ெமய் ய ாகேவ
உன்னால் உத்தரவாதம் அளிக்க மா? பரித்த ஆவியானவ
ரின் ரிையைய உன் னால் பின் பற் ற இய மா? நீ ஸ்ைவ
எர்ப்பாயா என்  உனக்த் ெதரியாவிட் டால் , நீ ஏற்கனேவ மர
ணத்ன் விளிம் பில் விக்றாய் என்  நான் ெசால் ேறன். ேம
யாைவ அயாதவர்க ள் அைனவம் இேயைவ எர்க் க ம் ,
இேயைவ நிராகரிக்கம் , அவைர அவ ெசய் யம் ய
வர்களாவர். இேயைவப் ரிந்  ெகாள் ளாத ஜனங் கள் அைனவ
ம் அவைர நிராகரித் அவ ெசய்யக்யவர்களாவர். ேம ம்
இேயவின் வைகையக் ட சாத்த ானின் வஞ் சகமாக அவர்
கள் பார்கக
் க்யவர்கள் . இன்ம் அகமான ஜனங் கள் இேய
மாம் சத்ற்த் ம் பியைதக் ைறவார்கள் . இைவ அைனத்
ம் உங் கைளப் பயத்தவில் ைலயா? நீ ங் கள் எர்ெகாள் வ
எல் லாம் பரித் த ஆவியானவக் எரான ஷணமாகம் ,
பரித் த ஆவியானவர் சைபகக் வழங் ம் வார்தை
் தகளின்
அவாகம் , இேயவால் ெவளிப் பத் த ப் பட் ட அைனத்  ம்
ெவத்  ஒக்க ப் ப வமாக இக் ம் . நீ ங் கள் கம் ழப்
பமைடந் விட் டால் , இேயவிடந்  உங் களால் எைதப் ெபற
ம் ? உங் கள் தவகைள நீ ங் கள் பிவாதமாக உணர மத்
விட் டால் , ஒ ெவண்ைமயான ேமகத்ன் ¡ இேய மப
ம் மாம் சத்ல் ம் ம் ேபா, அவரின் ரிையைய உங் களால்
எவ் வா ரிந்  ெகாள் ள ம் ? நான் உங் கக்  இைதச்
ெசால் ேறன்: சத்யத்ைதப் ெபற்க்ெகாள் ளாமல் , ெவண்ேமகங்
களின் ¡ இேயவின் வைகையக் கண்¤த் த னமாக எர்
பார்த் க் காத்ந் ம் ஜனங் கள் , நிச்சயமாகப் பரித்த ஆவியா
னவக் எராக அவைர °ப் பார்கள் , ேம ம் , இந்த வைக
யான ஜனங் கள் அக் க ப் பவார்கள் . நீ ங் கள் இேயவின் 
ைபைய மட் ேம விம் ³ர்கள் , ேம ம் , பரேலாகம் என் ம்
ஆனந்த சாம் ராஜ் யத்ைத அபவிக்க ேவண்ம் என் பைத மட்
ேம விம் ³ர்கள் , ஆனால் இேய ேபய வார்தை
் தகக்
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நீ ங் கள் ஒேபாம் ழ் ப் பந்  ப் பல் ைல, ேம ம் , இேய
மாம் சத்  ல் ம் பி வைகயில் அவர் ெவளிப் பத்  ய சத் 
யத்ைத ஒேபாம் ெபற்க்ெகாள் வல் ைல. ஒ ெவண்ேமகத்
ன் ¡ இேய ம் பி வந்க்றார் என் ற உண்ைமக் ஈடாக
நீ ங் கள் எைத ைவத் க்ெகாள் ளப் ேபா³ர்கள் ? நீ ங் கள் ¡ண்ம்
¡ண்ம் பாவங் கைளச் ெசய் , அதன் பின் ¡ண்ம் ¡ண்ம்
பாவமன் னிப் க் ேகட் ப  ேநர்ைமயாமா? ஒ ெவண்ேமகத்
ன் ¡ மபம் வம் இேயக்ப் பயாக நீ ங் கள் எைதக்
ெகாப் பீரக
் ள் ? நீ ங் கள் ெபைமயாகக் கம் , உங் கைடய
ஆண்க்கணக்கான ேவைலையயா? ம் பி வந்த இேய உங்
கைள நம் வதற்  நீ ங் கள் எைத ைவத்  க்ெகாள் ளப் ேபா³ர்
கள் ? எந் த சத்  யத் ற்  ம் ழ் ப் பயாத உங் கள் அகந்ைதள் ள
பாவத்ைதயா?
உங் கள் விவாசம் வார்தை
் தயில் மட்  ேம உள் ள, அ
சார்ந் த மற்  ம் கத் யல் சார்ந் த அ மட்  ேம உங் களிடம்
உள் ள, உங் கள் ரிையகள் பரேலாகத்ன் ஆர்வ ாதங் கைளப்
ெபவதற்காகேவ உள் ளன, எனேவ உங் கள் விவாசம் எத்தைக
யதாய் இக் க ேவண்ம் ? இன்  ட, நீ ங் கள் இன் ம் சத் 
யத்ன் ஒவ் ெவா வார்தை
் தக்ம் ெசவி மக்கவில் ைல. ேதவன்
என் றால் யாெரன்  உங் கக்த் ெதரிவல் ைல, ஸ் என்
றால் யாெரன் உங் கக்த் ெதரிவல் ைல, ேயேகாவாைவ எவ்
வா வணங் வ என் உங் கக்த் ெதரிவல் ைல, பரித்த
ஆவியானவரின் ரிையக்ள் எவ் வா பிரேவக்க ேவண்ம்
என் உங் கக் த் ெதரிவல் ைல, ேம ம் ேதவைடய ரி
ையையம் மனிதைடய ஏமாற்  ேவைலையம் எவ் வா
ேவ பத் வ  என் ம் உங் கக்  த் ெதரிவல் ைல. உன்
ெசாந்த எண்ணங் கடன் இணங் காத, ேதவன் ெவளிப் பத்ய
எந்த சத்ய வார்தை
் தையம் நிந்க்க மட் ேம உனக்த் ெதரி
ம் . உன தாழ் ைம எங் ேக? உன ழ் ப் பதல் எங் ேக? உன
விவாசம் எங் ேக? சத்யத்ைதத் ேதவதற்கான உன வாஞ் ைச
எங் ேக? ேதவன் ¡ள் ள உன பயபக் எங் ேக? அைடயாளங்
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கள் நித்தமாக ேதவைன விவாப் பவர்கள் நிச்சயமாக அக்
கப் பட ேவண்ய பிரிவினர் என்  நான் உங் கக்ச் ெசால் 
ேறன். மாம் சத்  ற்  த் ம் பிய இேயவின் வார்தை
் தகைளப்
ெபற இயலாதவர்கள் நிச்சயமாக நரகத்ன் சந்தயினம் , பிர
தான தைடய சந்தயினம் மற்ம் நித்ய அக் உட்
பத் த ப் பம் பிரிவினம் ஆவர். நான் ெசால் வைதப் பலர்
ெபாட் பத்தாமல் இக்கலாம் , ஆனால் இேயைவப் பின்பற்
க்ெகாண் தன் ைனப் பரித்தவான் என்  அைழத்  க்ெகாள்
ம் ஒவ் ெவாவக்ம் நான் இன் ம் ெசால் ல விம் ேறன் ,
இேய வானத்ந்  ஒ ெவண்ேமகத்ன் ¡ இறங்  வ
வைத நீ ங் கள் உங் கள கண்களால் காªம் ேபா, அ நீ யின்
©ரியைடய பரங் கமான ேதாற்றமாக இக்ம் . ஒேவைள,
அ  உனக் ந் த உற் ச ாகத்ைதத் தம் ேநரமாக இக் ம் ,
ஆனால் இேய வானத்ந்  இறங் வைத நீ காªம் ேநரம் ,
நீ தண் க் க ப் பட நரகத்  ற்  ச் ெசல் ல ேவண் ய ேநரமாகம்
இக்ம் என் பைத நீ அந் ெகாள் ள ேவண்ம் . இ ேதவனின்
நிர்வ ாகத் ட் டத்  ன் இ காலமாக இக் ம் , ேம ம் , நல்
ேலாக் ேதவன் ெவம அளித்  ன் மார்க்கைரத் தண்க்
ம் ேநரமாகம் அ  இக்  ம் . ஏெனன் றால் சத்  யத்  ன்
ெவளிப் பா மாத்ரம் இக்ன்ற நிைலயில் , மனிதன் அைட
யாளங் கைளக் காண் பதற்  ன்னேம ேதவ ைடய நியாயத்
¥ர்ப்  ந்  க் ம் . சத்  யத்ைத ஏற்  க்ெகாண் , அைடயா
ளங் கைளத் ேதடாதவர்கள் , இவ் வா த்கரிக் க ப் பட் டவர்கள் ,
ேதவனின் ங் காசனத்ற்  ன் பாகத் ம் பி, ஷ் கரின்
அரவைணப் பில் பிரேவத்ப் பார்கள் . “ஒ ெவண்ேமகத்ன்
¡ பயணம் ெசய்யாத இேய ஒ கள் ளக்ஸ்” என் ற விவா
சத்ல் ெதாடர்ந் இப் பவர்கள் மட் ேம நித்ய தண்டைனக்
உட் பத்தப் பவார்கள் , ஏெனன்றால் அவர்கள் அைடயாளங் கைள
ெவளிப் பத்ம் இேயைவ மட்ேம விவாக்றார்கள் , மாறாக
கைமயான நியாயத்¥ர்ப்ைபம் , ெமய் யான வையம் , வ
ைனம் அவிக்ம் இேயைவ ஏற்க்ெகாள் வல் ைல. ஆகேவ,
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ேதவன் வானத்ைதம் ையம் தாக்யிப் பார்

பரங் கமாக, ஒ ெவண்ேமகத்ன் ¡ இேய ம் பி வம்
ேபா அவர்கைளக் ைகயாள் வார். அவர்கள் அ¥த பிவாதம் ,
தங் கக்ள் அளக் ¡ய நம் பிக்ைகம் மற் ம் அ¥த அகந்
ைதம் ெகாண்டவர்கள் . இத்தைகய ர்ேகடானவர்கக் இேய
வால் எவ் வா ெவமயளிக்க ம் ? சத்யத்ைத ஏற்  க்
ெகாள் ளக்யவர்கக் இேய ம் பி வவ ஒ ெபரிய
இரட் ப் பாம் , மாறாக சத்யத்ைத ஏற்க்ெகாள் ள யாதவர்
கக், அ கண்டனத்ன் அைடயாளமாம் . உங் கள் ெசாந்தப்
பாைதைய நீ ங் கள் ேதர் ெசய்ய ேவண்ம் , ேம ம் பரித்த ஆவி
யானவைர °க் கேவா, சத்  யத்ைத நிராகரிக் கேவா டா.
ஒ அவற் ற, அகந்ைதள் ள நபராக நீ ங் கள் இக் க க்  டா,
மாறாகப் பரித்த ஆவியானவரின் வகாட் த க் க் ழ் ப் ப
ந் , சத்யத்ற்காக ஏங் ற மற் ம் அைதத் ேதற ஒவ
ராக இக்க ேவண்ம் ; இந் த வயில் மட்  ேம நீ ங் கள் பயன
ைடவீரக
் ள் . ேதவன் ¡தான விவாசத்ன் பாைதயில் கவனமாக
நடக்க ேவண்ம் என நான் உங் கக் அத் ேறன் . உட
னயாக க் வந் விட ேவண்டாம் ; ேம ம் என் னெவன்
றால் , ேதவன் ¡தான உங் கள் விவாசத்ல் ெபாப் பற் ம் ந்
தைனயின்ம் இக்கா¥ர்கள் . ைறந்தபட்சம் , ேதவைன விவா
ப் பவர்கள் தாழ் ைமம் பயபக்ம் உைடயவர்களாக இக்க
ேவண்ம் என்பைத நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . சத்
யத்ைதக் ேகட் ம் , அைத ஏற் க்ெகாள் ளாதவர்கள் ட் டாள் தன
மானவர்கள் மற்ம் அவற்றவர்கள் . சத்யத்ைதக் ேகட் ம் , கவ
னக்ைறவாக கக் ச் ெசல் பவர்கம் அைதக் கண்ட
னம் ெசய்பவர்கம் ஆணவத்தால் ©ழப் பறார்கள் . இேயைவ
விவாக்ற எவம் மற்றவர்கைளச் சபிக்கேவா கண்க்கேவா
த ெபறவில் ைல. நீ ங் கள் அைனவம் த்சாத்தனமாகம்
சத்யத்ைத ஏற் க்ெகாள் ம் ஒவராகம் இக்க ேவண்ம் .
ஒேவைள, சத்ய வையக் ேகட், வ வார்த்ைதையப் பத்த
் தகளில் ஒன்  மட் ேம உன வி
பிற, இந்த 10,000 வார்தை
வாசங் கக்  ம் ேவதாகமத் க்  ம் இணங் வதாக நீ நம் பி
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னால் , பின்னர் இந்த வார்தை
் தகளின் 10,000வ வார்தை
் தயில் நீ
ெதாடர்ந்  ேதட ேவண்ம் . தாழ் ைமடன் இக் கம் , அ¥த
நம் பிக்ைக இல் லாக்கம் , உன் ைன க அகமாக உயர்த
் க்
ெகாள் ளாக்கம் , நான் இன்ம் உனக் அத் ேறன்.
ேதவனிடம் இத் த ைகய அற் ப பயபக்  ைய உன இதயம்
ெகாண் ப் பதால் , நீ மாெபம் ெவளிச்ச த்ைதப் ெப வாய் .
இந்த வார்தை
் தகைள நீ கவனமாக ஆராய் ந் , ¡ண்ம் ¡ண்ம்
ந்த்தால் , அைவ சத்யமா இல் ைலயா என் பைதம் , அைவ
வனா இல் ைலயா என் பைதம் நீ ரிந் ெகாள் வாய் . ஒ
ேவைள, ல வாக்  யங் கைள மட் ேம வாத் த லர், இந் த
வார்தை
் தகைளக் கண்¤த்தனமாகக் கண்ப் பார்கள் , “இ பரி
த் த ஆவியானவரின் ெகாஞ் ச ெவளிச்ச ேம அன்  ேவெறான்
ல் ைல” அல் ல “இவர் ஜனங் கைள வஞ் ப் பதற் க ாக வந் த
ஒ கள் ளக்ஸ்” என் வார்கள் . இவ் வா ெசால் பவர்கள்
அயாைமயால் கண்¤த்தனமாக இக்றார்கள் ! ேதவனின்
ரிைய மற் ம் ஞானத்ைத கக் ைறவாகேவ நீ ரிந் ெகாள்
றாய் , ேம ம் , நீ ¡ண்ம் தாகத் ெதாடங் க ேவண்ெமன
நான் உனக் அ த்  ேறன் ! கைட நாட் களில் கள் ளக் 
ஸ்  ேதான்யதால் ேதவன் ெவளிப் பத்ய வார்தை
் தகைள
நீ ங் கள் கண்¤த்தனமாக கண்க்கக்டா, ேம ம் நீ ங் கள் வஞ்
சகத்ற்  ப் பயப் பவதால் பரித்த ஆவியானவக் எராக
ஷணம் ெசய்ம் ஒவராக இந்விடா¥ர்கள் . அ ஒ ெபரிய
பரிதாபமாக இக்  ம் அல் லவா? பல பரிேசாதைனகக்  ப்
பிற, இந்த வார்தை
் தகள் சத்யம் இல் ைல, வ இல் ைல, ேதவ
னின் ெவளிப் பாம் இல் ைல என்  நீ இன் ம் நம் பினால் , நீ
இயில் தண்க்க ப் பவாய் மற்  ம் நீ ஆர்வ ாதம் இல் லாம
ம் இப் பாய் . இவ் வள எளிைமயாகம் ெதளிவாகம் ேபசப்
பம் இத்தைகய சத்யத்ைத உன் னால் ஏற்  க்ெகாள் ள யா
விட் டால் , ேதவனின் இரட் ப் க் நீ தயற் றவனாக இக்
றாய் அல் லவா? நீ ேதவனின் ங் காசனத் ற்  ன் பாக ம்
வதற்  ேபாமான பாக்  யம் இல் லாத ஒவன் அல் லவா?
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அைதப் பற் ேயாத்ப் பாங் கள் ! கண்¤த்தனமாகம் ¤ர்க்
கத்தனமாகம் இக்க ேவண்டாம் . ேதவன் ¡தான விவாசத்ைத
ஒ விைளயாட் டாகக் கத ேவண்டாம் . உங் கள் இலக்க்காகம் ,
உங் கள் வங் காலத் க்காகம் , உங் கள் வாழ் வின் நன் ைமக்காக
ம் ந்ங் கள் , தன் னிச்ைசயாக ெசயல் பட ேவண்டாம் . இந்த
வார்தை
் தகைள உன்னால் ஏற்க்ெகாள் ள மா?

 ஸ் க் இணக்கமாய் இராதவர்கள்
நிச்சயமாகேவ ேதவனின் எராளிகள்
எல் லா மஷர்கம் இேயவின் நிஜமான கத்ைதக் காண
விம் றார்கள் , அைனவம் அவடன் இக்க விம் றார்
கள் . எந்தெவா சேகாதரம் சேகாதரிம் தனக் இேயைவக்
காணேவா அல் ல அவடன் இக் கேவா விம் பவில் ைல
என் ெசால் வார்கள் என் எனக் த் ேதான் றவில் ைல. நீ ங் கள்
இேயைவக் காண்பதற் ன் , நீ ங் கள் மஷ´பத் ள் ள ேதவ
ைனக் காண்பதற்  ன் , நீ ங் கள் எல் லா வைகயான ேயாசைன
கைளம் உத்ேதக்க வாய் ப்ள் ள, எத் க்காட் டாக, இேய
வின் ேதாற்றம் , அவைடய ேபம் ைற, அவைடய வாழ் கை
் க
ைற மற்  ம் பலவற் ைறப் பற்  உத்ேதக் க வாய் ப் ள் ள.
ஆனால் நீ ங் கள் அவைர உண்ைமயிேலேய பார்தத
் டன் , உங் கள்
கத்கள் விைரவாக மாவிம் . இ ஏன்? நீ ங் கள் அய விம்
³ர்களா? மஷனின் ந்தைனையப் றக்கணிக்க யா,
அ நிஜம் —ஆனால் அைதவிட, ஸ்வின் சாராம் சம் மஷன்
ஏற்பத்ம் மாற்றத்ைதப் ெபாத்க் ெகாள் ளா. நீ ங் கள் ஸ்
ைவ அவில் லாதவர் அல் ல ஒ ஞானி என்  நிைனக்³ர்
கள் , ஆனால் அவைர யாம் மைமைய சாராம் சமாகக் ெகாண்ட
ஒ சாதாரண மஷராகக் கவல் ைல. அேத ேபால் , ேதவ
ைனக் காண இரம் பக ம் ஏங் றவர்களில் பலர் உண்ைமயில்
ேதவனின் எரிகள் , அவக் இணக்க மாய் இராதவர்கள் . இ
மஷனின் தரப் பில் உள் ள தவறல் லவா? இப் ேபா ட நீ ங் கள்
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ஸ் வின் கத்ைதக் காண உங் கைளத் தைடயவராக்க
உங் கள் நம் பிக்ைகம் விவாசம் ேபாமான என்  நிைனக்
³ர்கள் , ஆனால் நைடைறக் சாத்யமான பல விஷயங் களால்
உங் கைள ஆயத்தப் பத்க் ெகாள் ம் ப நான் உங் கக் அ
த் ேறன்! கடந்தகாலத் ம் , நிகழ் காலத் ம் , எர்காலத்
 ம் , ஸ்டன் ஐக்யத்ல் இந்த பலர் ேதால் விற்றனர்
அல் ல ேதால் வியைடவார்கள் ; அவர்கள் அைனவம் பரிேசயர்க
ளின் பாத்ரத்ைத வக்றார்கள் . உங் கள் ேதால் விக்க் காரணம்
என் ன? உங் கள் கத் ப் ப உயர்ந்த மற் ம் ேபாற் த க்ரிய
ஒ ேதவன் இக்  றார் என் பேத இதற்  த் ல் யமான கார
ணம் . ஆனால் நிஜம் , மஷன் விம் பியப இப் பல் ைல.
ஸ்  உயர்ந் தவரல் ல என்ப மட்  மல் ல, அவர் ப் பாகச்
யவர்; அவர் ஒ மஷர் மட் மல் ல, அவர் ஒ சாதாரண
மஷர்; அவர் பரேலாகத்ற் எம் வ இல் ைல என் ப மட்
மல் ல, யில் ட அவரால் தந்ரமாக நகர யா. இ
இவ் வா இக்ைகயில் , “நிஜமான ஸ் வின் ” வைகக்காக
காத்  க் ம் ேபாெதல் லாம் ஜனங் கள் அவைர ஒ சாதாரண
மஷைன நடத்வ ேபாலேவ நடத்றார்கள் ; அவர்கள் அவ
டன் இக் ம் ேபா சாதாரணமாக அவைர நடத்  றார்கள் ,
அவரிடம் அஜாக்ரைதயாகப் ேபறார்கள் . நீ ங் கள் ஏற்கனேவ
வந்த ஸ்ைவ ஒ சாதாரண மஷனாகம் , மற்ம் அவ
ைடய வார்தை
் தகைள சாதாரண மஷனின் வார்தை
் தகளாகம்
க³ர்கள் . இந்தக் காரணத்ற்காக, நீ ங் கள் ஸ்விடந் 
எைதம் ெபறவில் ைல, அதற்ப் பலாக உங் கள் ெசாந்த அங்
கத்ைத ற் மாக ெவளிச்சம் ேபாட் க் காட் ள் ளர
ீ க
் ள் .
ஸ்டனான ெதாடர்க் ன்னர், நீ உன மனநிைல
ைமயாக மாற் ற ப் பட் ப் பதாக, நீ ஸ் ைவ விவாசத்
டன் பின்பற்பவனாக, உன்ைனவிட ஸ்வின் ஆர்வாதங் க
ைளப் ெபம் த யாக்ம் இல் ைல என் நம் பியிக்கலாம் —
ேம ம் , பல சாைலகளில் பயணித், அக ேவைலகைளச் ெசய் ,
அக பலன்கைளக் ெகாண் வந் த நீ , இ யில் ரீ ட த் ைதப்
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ெபபவர்களில் ஒவனாக நிச்சயமாக இப் பாய் . ஆயிம் , நீ
அயாத ஓர் உண்ைம உள் ள: மஷனின் ர்ெகட் ட மனப் பான்
ைமம் , அவைடய கலகம் எர்ப்ம் அவன் ஸ்ைவப்
பார்க
் ம் ேபா அம் பலப் பத்தப் பற, ேம ம் இந்த ேநரத்
ல் ெவளிப் பம் கலகம் எர்ப்ம் ேவ எைதம் விட ற்
 ம் ெவளிப் பைடயாகம் ைமயாகம் ெவளிப் பத்தப்
பற. ஸ்  சாதாரண மஷத் த ன்ைமையக் ெகாண் ட
மஷமாரன் என் பேத இதற் க் காரணம் —எனேவ மஷன்
அவைர மப் பேதா மரியாைத ெகாப் பேதா இல் ைல. ேதவன்
மாம் சத்ல் வாழ் றார் என் பதால் தான் மஷனின் கலகம் கம்
ைமயாகம் ெதளிவான விவரங் கடம் ெவளிச்சத்க்க்
ெகாண்வரப் பற. ஆகேவ, ஸ்வின் வைக மஷ
லத்  ன் அைனத்  கலகத் ைதம் கண் பித்  , மஷலத்
ன் தன்ைமைய ெவளிப் பைடயாக்ள் ள என்  நான் ெசால்
ேறன். இ “ஒ ைய மைலயிந்  கவர்ந்ப் ப ” மற்
ம் “ஒ ஓநாைய அதன் ைகயிந்  கவர்ந்ப் ப ” எனப்
பற. நீ ேதவக் விவாசள் ளவன் என்  ெசால் ல உனக்
ைதரியம் இக்றதா? நீ ேதவக் ைமயாகக் ழ் ப் பத
ைலக் காட் ேறன் என்  ெசால் ல உனக் ைதரியம் இக் 
றதா? நீ கலகம் பண்ªவல் ைல என்  ெசால் ல உனக் ைதரி
யம் இக்றதா? லர் வார்கள் : “ேதவன் எப் ேபாெதல் லாம்
என்ைன ஒ ய ©ழல் ைவக் றாேரா, அப் ேபாெதல் லாம்
நான் ஒ ªªப்  ம் இல் லாமல் ழ் ப் ப ேறன் , ேம ம்
நான் ேதவைனப் பற்  ய எந் த க் கத்  க் க ைளம் உத்ேதப் ப
ல் ைல.” லர் இவ் வா வார்க ள் : “ேதவன் எனக் என்ன
ேவைலையக் ெகாத் த ா ம் , நான் என றக்ேகற் ப றப்
பாகச் ெசய் ேறன், ஒேபாம் நான் கவனக்ைறவாக இந்த
ல் ைல.” அவ் வாறான நிைலயில் , நான் உங் களிடம் இதைனக்
ேகட்ேறன்: நீ ங்கள் ஸ்டன் வாம் ேபா அவடன் இணக்
கமாக இக் க மா? நீ ங் கள் எவ் வள காலம் அவடன்
இணக்கமாக இப் பீர ்கள் ? ஒ நாள் ? இரண் நாட்கள் ? ஒ மணி
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ேநரம் ? இரண் மணி ேநரம் ? உங் கள் விவாசம் பாராட் டத்த க்
கதாக இக் க லாம் , ஆனால் நீ ங் கள் ைவராக்  யமான வயில்
அக விவாசத்ைதக் ெகாண்க்க மாட் § ர்கள் . நீ உண்ைமயி
ேலேய ஸ்ேவா வாழ் ந்தடன் , உன் யநீ ம் ய க்
யத்  வம் உன் ெசாற் கள் மற்  ம் ெசயல் கள் ¤லம் ெகாஞ் சம்
ெகாஞ் சமாக ெவளிப் பம் , ேம ம் அேத ேபால் உன் இமாப் 
ஆைசகம் , உன் ழ் ப்பயாத மனநிைலம் அப் ம் இயல்
பாகேவ ெவளிப் பம் . இயாக, நீ அக்னிையம் ஜலத்ைதம்
ேபாலேவ ஸ்க் அகமாக ரண்பட்  இக்ம் வைர
யி ம் உன அகந்ைத இன் ம் அகமாவிம் , பின் னர் உன
இயல்  ற் ம் ெவளிப் பம் . அந்த ேநரத்ல் , உன கத்க்
கைள இனி ¤மைறக்க யா, உன கார்கம் இயல் பா
கேவ ெவளிவம் , ேம ம் உன ேமாசமான மஷத்தன் ைம 
ைமயாக ெவளிப் பம் . ஆயிம் ட, நீ உனக் ச் ெசாந் த மாக
கலக மனப் பான் ைம இப் பைத ஒப் க்ெகாள் ள மக்  றாய் ,
அதற் ப் பலாக இ ேபான் ற ஒ ஸ்ைவ மஷன் ஏற்
க்ெகாள் வ  எளிதான அல் ல, அவர் மஷைன கம் வற்
த் றார், மற் ம் அவர் இரக்கள் ள ஸ்வாக இந்தால்
நீ ைமயாகக் ழ் ப் பவாய் என்  நம் றாய் , உங் கள் கல
கக் ணம் நியாயமான என் ம் , அவர் உங் கைள அக ரம்
தள் ம் ேபா மட் ேம நீ ங் கள் அவக் எராகக் கலகம் ெசய்
³ர்கள் என்ம் நீ ங் கள் நம் ³ர்கள் . நீ ங் கள் ஒேபாம் ஸ்
ைவ ேதவனாகப் பார்கக
் ேவண்ெமன் ம் , அவக்க் ழ் ப்ப
ம் எண்ணம் உங் கக் இல் ைல என் ம் நீ ங் கள் ஒேபாம்
கதவில் ைல. மாறாக, உன ெசாந் த விப் பங் கக்  ஏற் ப
ஸ் ெசயல் பட ேவண்ம் என்  நீ பிவாதமாக வத்
றாய் , உன ெசாந்த ந்தைனகக் ரணான ஒற்ைறக் காரி
யத்ைத அவர் ெசய் தடன், அவர் ேதவன் அல் ல மஷன் என் 
நீ நம் றாய் . இந்த வயில் அவடன் வழக்காய பலர் உங் க
ளிைடேய இல் ைலயா? எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக, நீ ங் கள் யாைர
விவாக்³ர்கள் ? நீ ங் கள் எந்த வயில் ேத³ர்கள் ?
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நீ ங் கள் எப் ேபாேம ஸ் ைவக் காண விம் ³ர்க ள் ,
ஆனால் உங் கைள இவ் வள உயர்நத
் மப் பில் ைவத்க்க ேவண்
டாம் என் நான் உங் கைள ேகட் க்ெகாள் ேறன் ; யாம் ஸ்
ைவக் காணலாம் , ஆனால் ஸ்ைவக் காªம் த யாக்
இல் ைல என் நான் ெசால் ேறன். ஏெனன் றால் , மஷனின்
இயல்  ¥ைம, அகம் பாவம் மற்ம் கலகத்தால் ©ழப் பட் க்
ற, நீ ஸ்ைவக் காªம் தணத்ல் , உன இயல்  உன் ைன
அத் , உனக் மரண தண்டைனையக் ெகாக்ம் . ஒ சேகா
தரர் (அல் ல ஒ சேகாதரி) உடனான உன ஐக்யம் உன் ைனப்
பற்  அகமாகக் காட் டாமல் ேபாகலாம் , ஆனால் நீ ஸ் 
ேவா உன்ைன ஐக்யப் பத்க் ெகாள் ம் ேபா அ அவ் வ
ள எளிதல் ல. எந்த ேநரத் ம் , உன கத் கள் ேவ´ன் றக்
ம் , உன ஆணவம் ைளக்கத் ெதாடங் ம் , ேம ம் உன கல
கம் பலன்கைளக் ெகாக்கா. அத்தைகய மஷத்தன் ைமடன்
நீ ஸ்டன் ஐக்யப் பவதற் எவ் வா தைடயவனாக
இப் பாய் ? ஒவ் ெவா நாம் ஒவ் ெவா கணம் உன் னால்
அவைர ேதவனாகக் கத மா? ேதவக் நிஜமாக உன்
னால் ஒப் க்ெகாக்க மா? காணக்ய ஸ்ைவ ஒ
மஷனாகக் க, உங் கள் இதயங் கக்ள் இக்ம் உயர்நத
்
ேதவைன ேயேகாவாவாகத் ெதா³ர்கள் . உங் கள் உணர் க
ம் தாழ் ச்யான மற்  ம் உங் களின் மஷத்தன் ைம கம்
தாழ் ந் த ! ஸ் ைவ எப் ேபாம் ேதவனாகப் பார்க் க உங் க
ளால் இயலவில் ைல; எப் ேபாதாவ, நீ ங் கள் விம் பினால் , நீ ங் கள்
அவைரப் பற்க்ெகாண் ேதவனாக வணங் வீரக
் ள் . இதனால்
தான் நீ ங் கள் ேதவனின் விவாகள் அல் ல, ஸ் க் எ
ராகப் ேபாராம் ற் றத்ற்  த் ைணப் ேபாம் ட் ட ாளிகள்
என் நான் ெசால் ேறன் . மற்றவர்கக் இரக்கம் காட் ம் ம
ஷர்கக்க்ட ைகம் மா அளிக்கப் பற, ஆனா ம் உங்
களிைடேய இேபான் ற ரிையகைளப் ரிந் த ஸ் , ம
ஷனின் அன் ைபேயா, அவைடய ைகம் மாைறேயா ழ் ப் பத
ைலேயா ெபறவில் ைல. இ ந்த கவைலயளிக்ம் ஒன் றல் லவா?
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ேதவன் ¡ நீ விவாசம் ெகாண்ந்த எல் லா ஆண்களி ம் ,
நீ ஒேபாம் யாைரம் சபிக் க வில் ைல அல் ல ஒ ெகட் ட
ெசயைலச் ெசய் யவில் ைல, ஆனால் ஸ் டனான உன
ெதாடர்ப ில் , உன்னால் சத்  யத்ைதப் ேபசேவா, ேநர்ைமயாகச்
ெசயல் படேவா, அல் ல ஸ் வின் வார்தை
் தக் க் ழ் ப் ப
யேவா யவில் ைல; அவ் வாறான நிைலயில் , நீ தான் உல
ேலேய கம் ெகாயவன் மற்ம் வஞ் சகமானவன் என்  நான்
ெசால் ேறன். நீ உன உறவினர்கள் , நண்பர்கள் , மைனவி (அல்
ல கணவன்), மகன் கள் மற் ம் மகள் கள் மற் ம் ெபற்ேறார்களி
டம் கம் நட் ள் ளவனாகம் , அர்ப் பணிப் ள் ளவனாகம்
இக் கலாம் , மற் ற வர்கைள ஒேபாம் யநலத்  ற் க ாக பயன்
பத் க் ெகாள் ளாதவனாகம் இக் கலாம் , ஆனால் உன் னால்
ஸ்க் இணக்கமாய் இக்க இயலவில் ைலெயன் றால் , உன்
னால் அவடன் இணக் க மாகச் ெசயல் பட யாவிட் டால் , நீ
உன அண்ைடவீட்டாக் உன பணம் அைனத்ைதம் ெசல
விட் டா ம் அல் ல உன தந்ைத, தாய் , மற் ம் உன ம் ப
உப் பினர்கைள கக் கவனமாக கவனித் க் ெகாண்டா ம் ட,
நீ இன்ம் ெபால் லாதவன் என் ம் , ேம ம் தந்ரங் கள் நிைறந்
தவன் என்ம் நான் ேவன். நீ மற்றவர்கடன் பழவதாேலா
அல் ல ல நல் ல ெசயல் கைளச் ெசய் வதாேலா நீ ஸ்க்
இணக் க மாய் இக் றாய் என்  நிைனக் க ேவண் டாம் . உன
ெதாண் ெசய்  ம் ேநாக் க ம் பரேலாகத்ன் ஆர்வ ாதங் கைளத்
தந்  ரமாகப் ெபற்  த் தம் என்  நீ நிைனக் றாயா? ஒ ல
நல் ல ெசயல் கைளச் ெசய் வ  உன ழ் ப் பத க் மாற் ற ாக
இக் ம் என் நீ நிைனக்  றாயா? உங் களில் ஒவரால் ட
ைகயாளப் பவைதம் ைளநக்கப் பவைதம் ஏற்க்ெகாள் ள
யா, ேம ம் நீ ங் கள் அைனவம் ஸ் வின் சாதாரண
மனிஷத் தன்ைமையத் தவதற்  ரமப் ப³ர்கள் , இந் த
ேபா ம் நீ ங் கள் ேதவக்க் ழ் ப்பவைதப் பற் ெதாடர்ந் 
எக்காள³ர்கள் . உங் கக் இப் பைதப் ேபான் ற விவாசம்
ெபாத்தமான பலையக் ைறக்ம் . பகட் டான மாையகளில்
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ஈபட்க் ஸ்ைவக் காண விம் வைத நித்ங் கள் , ஏெனன்
றால் நீ ங் கள் கம் யவர்கள் , எந்த அளக் என் றால் நீ ங் கள்
அவைரப் பார்க்க ட தயற்றவர்கள் . நீ உன கலகத்தன் ைம
ையப் பரிரணமாக நிவர்த
் ெசய் தால் , மற்ம் உன் னால் ஸ்
ேவா இணக் க மாக இக் க ந் த ால் , அந் த த் தணத்  ல்
ேதவன் இயல் பாகேவ உனக்த் ேதான் வார். நீ ைளநக்த
க்ேகா அல் ல நியாந்¥ர்ப்பளித்த க்ேகா உள் ளாவதற்  ன்
ேதவைனக் காணச் ெசன் றால் , நீ நிச்ச யமாக ேதவனின் எரா
ளியாவாய் மற்  ம் உனக் அ விக் க ப் பம் . மஷனின்
இயல்  ேதவக் இயல் பாகேவ விேராதமான, ஏெனன் றால்
எல் லா மஷர்கம் சாத்தானின் க ஆழமான அவிற் ஆளா
ள் ளனர். மஷன் தன ெசாந்த அவின் மத்யில் இந் 
ேதவ டன் ஐக்  யப் பட யன் றால் , இதனால் எந் த நல் லம்
நடக் க ா என் ப உ; அவைடய ெசயல் கம் வார்தை
் தக
ம் நிச்சயமாக ஒவ் ெவா ைறம் அவன அைவ அம் ப
லப் பத்ம் , ேம ம் ேதவடன் ஐக்யப் பவல் அவைடய
கலகத் த ன் ைம அதன் ஒவ் ெவா அம் சத்  ம் ெவளிப் பம் .
தன்ைன அயாமல் , மஷன் ஸ்ைவ எர்ப்பதற்ம் , ஸ்
ைவ ஏமாற்வதற்ம் , ஸ்ைவ ைகவிவதற்ம் வறான் ;
இ நிகம் ேபா, மஷன் இன் ம் ஆபத்தான நிைலயில் இப்
பான் , இ ெதாடர்ந்தால் , அவன் தண்டைனக்ரிய ெபாளாக
மாவான்.
ேதவடன் ஐக்யப் பவ கம் ஆபத்தான என்றால் ,
ேதவைன ரத்ல் ைவத்ப் ப  த்சாத்தனமாக இக்க
லாம் என்  லர் நம் பலாம் . இ ேபான் ற ஜனங் கள் எைதப்
ெபறக்ம் ? அவர்களால் ேதவக் விவாசமாக இக்க 
மா? நிச்சயமாக, ேதவேனா ஐக்யமாவ கம் கனமா
னதான்—ஆனால் அதற்  க் காரணம் மஷன் ர்ெகட்  விட்
டான் என் பேத தவிர ேதவனால் அவடன் ஐக்யப் பட ய
வில் ைல என் பதால் அல் ல. யத்ைத அந்  ெகாள் வதற் க ான
உண்ைமக் அக யற்ைய அர்ப்பணிப் ப  உங் கக்ச் றந்
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த. நீ ங் கள் ஏன் ேதவனின் நன்ைமகைளப் ெபறவில் ைல? உங் கள்
மனநிைல ஏன் அவக் அவப் பான? உங் கள் ேபச் ஏன்
அவைடய ெவப் ைபத் ண்ற? நீ ங் கள் ெகாஞ் சம் விவா
சத்ைத ெவளிக்காட் யடன், நீ ங் கள் உங் கள் ெசாந்தப் கைழப்
பா³ர்கள் , ேம ம் ஒ ய பங் களிப் க் ெவமையக்
ேகா³ர்கள் ; நீ ங் கள் ெகாஞ் சம் ழ் ப் பதைலக் காட் ம் ேபா
மற்றவர்கைளக் ைறத்ப் பார்க
் ³ர்கள் , ஏேதா ய பணிையச்
ெசய்  த்தபின் ேதவைன அவமக்³ர்கள் . ேதவைன உபச
ரிக்க , நீ ங் கள் பணம் , பரிகள் மற் ம் பாராட் க்கைளக் ேகட் 
³ர்கள் . இ ஒன்  அல் ல இரண் நாணயங் கைளக் காணிக்
ைகயாகக் ெகாப் பதற்  உங் கள் மனைத வக் க ச் ெசய் ற;
நீ ங் கள் பத்  ெகாக்ம் ேபா, நீ ங் கள் ஆர்வாதங் கைளப் ெபற
ம் , ேம ம் ேமன்ைமயாக நடத்தப் பட ேவண்ம் என் ம் விம்
³ர்கள் . உங் கக் இப் பைதப் ேபான் ற ஒ மஷத் தன்
ைமையப் பற் ேபவேதா ேகட் பேதா நிச்சயமாகத் ¥ங் விைள
விக்ம் . உங் கள் வார்தை
் தகளி ம் ெசயல் களி ம் பாராட் டத்தக்
கதாக ஏதாவ இக்றதா? தங் கள் கடைமையச் ெசய் பவர்கள்
மற் ம் ெசய் யாதவர்கள் ; வநடத் பவர்கள் மற் ம் பின் பற் ப
வர்கள் ; ேதவைன வரேவற் பவர்கள் மற்  ம் வரேவற்காதவர்கள் ;
காணிக்ைக அளிப் பவர்கள் மற்ம் அளிக்காதவர்கள் ; பிரசங் ப் ப
வர்கள் , வார்தை
் தையப் ெபபவர்கள் , ேம ம் பலர்: அத்தைகய
மஷர்கள் அைனவம் தங் கைளப் கழ் ந் ெகாள் றார்கள் . இ
நைகப் க் ரியதாக உங் கக் த் ேதான் றவில் ைலயா? நீ ங் கள்
ேதவைன நம் ³ர்கள் என் பைத வமாக அந்ந்தா ம் ,
உங் களால் ேதவக் இணக்கமாய் இக்க யவில் ைல. நீ ங் கள்
ற்  ம் தயற் ற வர்கள் என்பைத நன்  அந் க்³ர்கள் ,
நீ ங் கள் ஒேர மாரியாகப் ெபைம ேப³ர்க ள் . உங் களிடம்
இனி ய கட் ப் பா இல் ைல என் ற அளக் உங் கள் உணர்
ேமாசமைடந் ள் ளதாக நீ ங் கள் உணரவில் ைலயா? இ ேபான் ற
உணர்ேவா, ேதவடன் ஐக் யப் பம் த உங் கக் எப்
ப இக்ம் ? இந்த ேநரத்ல் நீ ங் கள் உங் கக்காகப் பயப் பட
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வில் ைலயா? உங் கள் மனநிைல ஏற் கனேவ நீ ங் கள் ேதவடன்
இைணந்  இக்க யாத அளவிற்  ேமாசமாவிட் ட . இ
அவ் வா இக்ைகயில் , உங் கள் விவாசம் நைகப் க் உரியதாய்
இக்காதா? உங் கள் விவாசம் ேபாத்தனமான இல் ைலயா?
உன் எர்க ாலத் ைத நீ எவ் வா அ ªகப் ேபாறாய் ? எந் த ப்
பாைதயில் ெசல் ல ேவண்ம் என்பைத நீ எவ் வா ேதர் ெசய்
யப் ேபாறாய் ?

அைழக்கப் பட் டவர்கள் அேநகர்,
ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் டவர்கேளா லர்
நான் என்ைனப் பின் பற்பவர்களாக இக்க யில் பலைரத்
ேதேனன் . இந் தப் பின் பற் பவர்கள் எல் ேலாக்ம் மத்யில்
ஆசாரியர்களாக ஊயம் ெசய் பவர்கள் , வநடத்பவர்கள் , ேதவ
ைடய த்  ரர்கள் , ேதவ ஜனங் கள் , மற்  ம் ஊயக் க ாரர்கள்
ஆேயார் உள் ளனர். அவர்கள் என் னிடம் காட் ம் விவாசத்ன்
அப் பைடயில் நான் அவர்கைள வைகப் பத் ேறன் . அைன
வேம வைகயின் ப வைகப் பத்தப் பட் க்ம் ேபா, அதா
வ, ஒவ் ெவா வைகயான நபரின் பாவம் ெதளிபத்தப்
பம் ேபா, மக்லத்ைத நான் இரட் க்ம் இலக்ைக அைட
வதற் நான் அவர்கள் ஒவ் ெவாவைரம் அவர்களின் சரியான
வைகக்ள் கணக்ட் , ஒவ் ெவா வைகயினைரம் அவர்கக்
கான ெபாத்தமான இடத்ல் ைவப் ேபன் . நான் இரட்க்க விம்
ேவாைர ட் ட ம் ட் ட மாக என வீட் ற்  அைழக்  ேறன் ,
அதன்பின் அவர்கள் அைனவம் என்ைடய கைடக் காலக்
ரிையைய ஏற் க்ெகாள் ளச் ெசய் ேறன் . அேத ேநரத்ல் , நான்
அவர்கைள அவரவர் வைகக் ஏற்ப பிரித் , ஒவ் ெவாவக்ம்
அவரவர் ெசய் ைகக்த் தக்கப் பலைன அல் ல தண்டைனைய
வழங் ேறன். இைவேய என் ரிையைய உள் ளடக்ய பநிைல
களாம் .
இன், நான் யில் வாழ் ேறன். மனிதக் மத்யில் நான்
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வாழ் ேறன். மனிதர்கள் என் ைடய ரிையைய அபவிக்
றார்கள் . என் ேபச்க் கைளக் கவனிக் றார்கள் , இதடன் என்
ைனப் பின்பற்பவர்கள் ஒவ் ெவாவக்ம் என் சத்யங் கைள
அளிக்ேறன் அதனால் அவர்கள் என் னிடந் வைனப் ெப
வார்கள் , இதன் ¤லம் தாங் கள் நடக்க க் ய ஒ பாைதையப்
என்னிடந்  ெபவார்கள் . ஏெனன்றால் நான் ேதவன் , வ
ைனக் ெகாக்றவர். பல ஆண்களாக நான் ெசய் த ரிையக
ளினால் , மனிதர்கள் அகமாக ஆதாயம் அைடந் ள் ளனர், அக
மாகக் ைகவிட் க்ன் றனர். ஆனா ம் அவர்கள் என் ைன உண்
ைமயாக விவாக்கவில் ைல என்  நான் இன் ம் ெசால் ேறன் .
ஏெனன் றால் , ஜனங் கள் ெவ மேன தங் கள் வாயால் என் ைன
ேதவன் என் ெசால் றார்கள் . ஆனால் நான் ேபற சத்யங் க
டன் அவர்கள் உடன்படவில் ைல, அமட் ன்  நான் அவர்
களிடம் கைடப் பிக்மா ேகட் ம் சத்யத்ைதக் கைடப் பிப்
பல் ைல. அதாவ, ஜனங் கள் ேதவன் இப் பைத மட் ேம ஒப்
க்ெகாள் றார்க ள் , அவைடய சத்  யத்ைத அல் ல. ஜனங் கள்
ேதவன் இப் பைத மட் ேம ஒப் க்ெகாள் றார்கள் , அவைடய
வைன அல் ல. ஜனங் கள் ேதவைடய நாமத்ைத மட் ேம ஒப்
க்ெகாள் றார்கள் , அவைடய சாராம் சத்ைத அல் ல. அவர்களின்
ைவராக்யத்ற்காக நான் அவர்கைள ெவக்ேறன் , ஏெனன்
றால் அவர்க ள் என்ைன ஏமாற்  வதற் க ாக மட் ேம இனிைம
யான வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்றார்கள் . அவர்களில் யாம்
என்ைன உண்ைமயாக ஆராப் பல் ைல. உங் கள் வார்தை
் தகளில்
சர்ப்பத்ன் ேசாதைன உள் ள. ேம ம் , அைவ ¥விர இமாப்
ள் ளைவகளாகம் , பிரதான தனின் உண்ைமயான அவிப் 
மாக இக்ன்றன. ேம ம் என்னெவன்றால் , உங் கள் ெசயல் கள்
ைதக்கப் பட்  அவமானகரமான அளவிற்  ந்க்ன் றன.
உங் கள் அளவற் ற ஆைசகம் ேபராைச ேநாக் க ங் கம் ேகட் ப
தற்ேக அவப் பாக இக்ன் றன. நீ ங் கள் அைனவம் என் வீட்
ல் அந்  ப் ச்களாவிட் § ர்கள் , அப் றப் பத்த ப் பட ேவண்
ய ெவக்கத்தக்க ெபாட் களாவிட் §ர்கள் . ஏெனனில் உங் க
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ளில் யாம் சத்யத்ைத ேநப் பல் ைல. அதற்ப் பலாக, நீ ங்
கள் ஆர்வக்கப் பட விம் ³ர்கள் . பரேலாகத்ற் ஏப் ேபாக
ேவண்ம் என் ம் , ஸ் யில் தம வல் லைமையப் பயன்
பத்ம் அற்தமான காட் ையக் காணேவண்ம் என்ம் விம்
³ர்க ள் . ஆனால் உங் கைளப் ேபான் ற, கம் ர்ேகடான,
ேதவன் யார் என் ெதரியாத ஒவர் ேதவைனப் பின் பற் வதற்
த் தயானவரா என்  நீ ங் கள் எப் ேபாதாவ ந் த்க் 
³ர்களா? உங் களால் எப் பப் பரேலாகத்ற் ஏப் ேபாக ம் ?
ன்ெனப் ேபாம் நடந்  ராத அத் தைகய அற்  தமான காட்  க
ைளப் பார்க் க நீ ங் கள் எவ் வா தைடயவர்களாக இக் க
ம் ? உங் கள் வாயில் வஞ் சைனம் அத்தமான வார்தை
் த
கம் , ேராகம் ஆணவம் நிைறந்த வார்தை
் தகம் நிைறந்
ள் ளன. என் வார்தை
் தைய அபவித்த பின் ம் நீ ங் கள் ஒேபா
ம் என்னிடம் உண்ைமயான வார்தை
் தகைளப் ேபசவில் ைல. உங்
களிடம் பரித்தமான வார்தை
் தகம் இல் ைல, எனக்க் ழ் ப் ப
ம் வார்தை
் தகம் இல் ைல. இயில் , உங் கள் விவாசம்
தான் என்ன? உங் கள் உள் ளங் களில் ஆைச மற்ம் பணம் தவிர்த்
ேவ எம் இல் ைல. உங் கள் மனல் ெபாள் காரியங் கைளத்
தவிர ேவ எம் இல் ைல. ஒவ் ெவா நாம் , என் னிடந் 
எைதயாவ ெபவ எப் ப என கணக்³ர்கள் . ஒவ் ெவா
நாம் , நீ ங் கள் என் னிடந்  எவ் வள ெசல் வம் ெபற் க்
³ர்கள் என்ம் எத்தைனப் ெபாட் கைளப் ெபற்க்³ர்கள்
என்ம் எண்ª³ர்கள் . ஒவ் ெவா நாம் , இன் ம் அகமான
ஆர்வாதங் கள் உங் கள் ¡ இறங் க காத்க்³ர்கள் , இதனால்
நீ ங் கள் இன்ம் அகமான அளவி ம் , உயர்ந்த தரத் ம் ஆர்
வாதங் கைள அ பவிக் க ம் என்  எண்ª³ர்க ள் . ஒவ்
ெவா கணத்  ம் உங் கள் எண் ணங் களில் இப் ப  நான்
இல் ைல, என்னிடந்  வம் சத்  யம் இல் ைல, மாறாக
உங் கள் கணவன் அல் ல மைனவி, உங் கள் மகன் கள் , மகள் கள் ,
நீ ங் கள் க் ம் ஆகாரங் கள் , அணிம் ெபாட் கள் என இைவ
கேள உள் ளன. நீ ங் கள் எப் ேபாேம கப் ெபரிய, உயர்ந் த இன்
1257

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

பத்ைத எவ் வா ெபற ம் என்ேற நிைனக்³ர்கள் . ஆனால்
இவ் வா உங் கள் வயிற் ைற நிரப் பி ெவக்க ச் ெசய் த பின் ம் ,
நீ ங் கள் இன்ம் ஒ சடலமாக இல் ைலயா? ெவளிப் றமாக, நீ ங்
கள் அழகான ஆைடகளில் உங் கைள அலங் கரிக்ம் ேபா ட,
நீ ங் கள் இன்ம் வனற் ற ஒ நைட ப் பிணமாக இல் ைலயா?
உங் கள் தைலமயிர் நைரக்ம் வைர, உங் கள் வயிற்ன் ெபாட் 
நீ ங் கள் உைழக்³ர்கள் , ஆனால் நீ ங் கள் யாம் என் ரிையக்காக
ஒ தைலமயிைரம் யாகம் ெசய் வல் ைல. நீ ங் கள் ெதாடர்ந் 
பயணத்ல் இக் ³ர்கள் . உங் கள் ெசாந் த மாம் சத்ற் க ாகம் ,
உங் கள் மகன்கள் மற்  ம் மகள் கக் க ாகம் உங் கள் உட க்
அகப் பாகைளக் ெகாத் , உங் கள் ¤ைளையக் கசக்³ர்
கள் . ஆனால் இன் ம் உங் களில் ஒவர் ட என் த்தத்ன் ¡
எந்தக் கவைலம் அக்கைறம் காட் டவில் ைல. என் னிடந் 
நீ ங் கள் இன்ம் எைதப் ெபவீரக
் ள் என்  நம் ³ர்கள் ?
நான் ரிைய ெசய் ம் ேபா ஒேபாம் அவசரப் பவ
ல் ைல. மனிதர்கள் என்ைன எவ் வா பின்பற் றார்கள் என் ப
ைதப் ெபாட் பத்தாமல் , என ட் டத்ற்  ஏற் ப ஒவ் ெவா
பநிைலக்  ம் ஏற் ப , நான் என ரிையையச் ெசய் ேறன் .
ஆகேவ, நீ ங் கள் எனக் எராகக் கலகம் ெசய் த ேபா ம் , நான்
இன்ம் இைடவிடாமல் ரிைய ெசய் ெகாண்  நான் ேபச
ேவண்ய வார்தை
் தகைளத் ெதாடர்ந்  ேபேறன் . என் வார்த்
ைதகைளக் ேகட் ம் பக் , நான் ன் த்தவர்கைள என் வீட்
ற்  அைழக் ேறன் . என் வார்தை
் தகக் க் ழ் ப் பறவர்க
ைளம் , என் வார்தை
் தகக்காக ஏங் றவர்கைளம் , நான் என்
ங் காசனத்ன் ன் ெகாண்வேறன். என் வார்தை
் தகக்
ச் ெசவிெகாடாமல் , எனக்க் ழ் ப் பயாமல் , என் ைன ெவளிப்
பைடயாக எர்ப் பவர்கள் அைனவைரம் , அவர்களின் இத்
தண் டைனக் க ாகக் காத்  க் க ஒறமாக அவர்கைள ைவக் 
ேறன். ஜனங் கள் அைனவம் ர்ேகட் க் மத்யி ம் , ெபால்
லாங் கனின் கரத்  ன் ம் வாழ் றார்க ள் , எனேவ என் ைனப்
பின்பற்பவர்களில் பலம் சத்யத்ற்காக ஏங் வல் ைல. அதா
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வ , ெபம் பாலானவர்க ள் என் ைன உண்ைமயாக ஆராப் ப
ல் ைல. அவர்கள் என் ைனச் சத் யத்ேதா ஆராப் பல் ைல.
ஆனால் ர்ேக மற் ம் கலகம் ¤லமாகம் , வஞ் சக வைற
களா ம் என் நம் பிக்ைகையப் ெபற யற் க்றார்கள் . இந் த க்
காரணத்னால் தான் நான் ெசால் ேறன் : அைழக்கப் பட் டவர்கள்
அேநகர், ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் டவர்கேளா லர். அைழக்கப் பட் ட
வர்கள் ஆழமாக ர்ெகக்கப் பட் க்ன்றனர், அைனவம் ஒேர
காலத்ல் வாழ் ன் றனர், ஆனால் ெதரிந்  க்ெகாள் ளப் பட் டவர்
கள் அவர்களில் ஒ பயினர், அவர்கள் சத்  யத்ைத விவா
த் , அைத ஏற் க்ெகாள் பவர்கள் மற் ம் சத்யத்ைதக் கைடப்
பிப் பவர்கள் . இந் த ஜனங் கள் ெமாத்த த்ல் கச் ய ப
யினேர. அவர்களிடந்  நான் அக மைமையப் ெபேவன் .
இந் த வார்தை
் தகைள ைவத்  ப் பார்க் ம் ேபா, நீ ங் கள் ெதரிந்
ெதக்க ப் பட் டவர்களில் ஒவராக இக்³ர்களா என்  உங் க
க்த் ெதரிமா? உங் கள்  எவ் வா இக்ம் ?
நான் ெசான்ன ேபால் , என்ைனப் பின் ெதாடர்பவர்கள் பலர்,
ஆனால் என்ைன உண்ைமயாக ேநப் பவர்கள் லேர. ஒேவைள
லர், “நான் உம் ைம ேநக்காவிட் டால் நான் இவ் வள ெபரிய
விைலக்ரயம் ெச த்யிப் ேபனா? நான் உம் ைம ேநக்காவிட்
டால் நான் இந்த நிைல வைரயி ம் பின்பற் வந்ப் ேபனா?”
என் றலாம் . நிச்சயமாக, உன் னிடம் பல காரணங் கள் உள் ளன,
உன் அன், நிச்சயமாக, கச் றந்த , ஆனால் என் ¡தான உன்
அன் பின் சாராம் சம் என் ன? “அன் ” அ  அைழக் க ப் பவ 
ேபாலேவ, ய் ைமயான மற்  ம் களங் கல் லாத ஓர் உணர்ச 
்
ையக் க்ற. அங்  நீ ங் கேளா உங் கள் மனைத ேநக்கம் ,
உணரம் , ந்தைனக்கதாய் இக்கம் பயன் பத் ³ர்கள் .
அன் பில் எந் த நிபந் தைனகம் இல் ைல, தைடகம் இல் ைல,
இைடெவளிம் இல் ைல. அன் பில் எந்த சந்ேதகம் இல் ைல, வஞ்
சகம் இல் ைல, தந்ரம் இல் ைல. அன் பில் வர்தத
் கம் இல் ைல
மற் ம் ய் ைமயற்ற எம் இல் ைல. நீ ேநத்தால் , நீ ஏமாற்
றேவா, ைறறேவா, ேராகம் ெசய் யேவா, கலகம் ெசய் யேவா,
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ெபற்க்ெகாள் ள நிர்பந்க்கேவா, எைதயாவ ெபற்டேவா அல்
ல ஒ ப் பிட் ட ெதாைகையப் ெபறேவா யலமாட் டாய் . நீ
ேநத்த ால் , நீ மழ் ச்டன் உன் ைன அர்ப் பணிப் பாய் , மழ் ச்
டன் கஷ்டங் கைள அபவிப் பாய் . நீ என் டன் ஒத் ப் ேபா
வாய் , எனக்காக உன் னிடம் உள் ள அைனத்ைதம் ைகவிவாய் ,
உன் ம் பம் , உன் எர்காலம் , உன் இளைம மற்ம் உன் ம
ணம் என அைனத்ைதம் ைகவிவாய் . இல் ைலெயன்றால் , உன்
அன் அன்பாகேவ இக்கா, வஞ் சகம் ேராகமாய் இக்
ம் ! எத்தைகய உன்ைடய அன் ? அ உண்ைமயான அன் பா?
அல் ல ெபாய் யானதா? நீ எவ் வள ைகவிட் க்றாய் ? நீ எவ்
வள வழங் யிக்றாய் ? உன்னிடந்  நான் எவ் வள அன்
ைபப் ெபற்ள் ேளன் ? உனக்த் ெதரிமா? உங் கள் இதயங் கள்
ெபால் லாப் பினா ம் , ேராகத்தா ம் வஞ் சகத்தா ம் நிைறந்
க்ன்றன. அவ் வா இப் பதால் , உங் கள் அன்  எவ் வள ய்
ைமயற்றதாயிக்ற? நீ ங் கள் ஏற்கனேவ எனக்காகப் ேபாமா
னைத விட் விட் §ர்கள் என் நிைனக்³ர்கள் . என் ¡தான உங்
கள் அன் ஏற் கனேவ ேபாமான என் நீ ங் கள் நிைனக்³ர்
கள் . ஆனால் உங் கள் வார்தை
் தகம் ெசயல் கம் ஏன் எப் ேபா
ம் கலகத்தனமாகம் வஞ் சகமாகம் இக்ன் றன? நீ ங் கள் என்
ைனப் பின்பற் ³ர்கள் , ஆனால் நீ ங் கள் என் வார்தை
் தைய ஏற்
கவில் ைல. இ அன் பாகக் கதப் பமா? நீ ங் கள் என் ைனப் பின்
பற்³ர்கள் , ஆனால் நீ ங் கள் என் ைன விலக்ைவக்³ர்கள் . இ
அன் பாகக் கதப் பமா? நீ ங் கள் என் ைனப் பின் பற்  ³ர்கள் ,
ஆனால் நீ ங் கள் என் ைன விவாக் கவில் ைல. இ அன் பாகக்
கதப் பமா? நீ ங் கள் என் ைனப் பின்பற் ³ர்கள் , ஆனால் உங்
களால் நான் இப் பைத ஏற்  க் ெகாள் ள வல் ைல. இ
அன் பாகக் கதப் பமா? நீ ங் கள் என் ைனப் பின் பற்  ³ர்க ள் ,
ஆனா ம் நான் யார் என் பதற் ேகற் ப என்ைன நடத் வல் ைல,
ேம ம் ஒவ் ெவா ைறம் நீ ங் கள் எனக் க் காரியங் கைளக்
கனமாக்³ர்கள் . இ அன் பாகக் கதப் பமா? நீ ங் கள் என்
ைனப் பின்பற்³ர்கள் , ஆனா ம் நீ ங் கள் என் ைன ட் டாளாக்
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ஒவ் ெவா காரியத் ம் என்ைன ஏமாற்ற யற்க்³ர்கள் . இ
அன்பாகக் கதப் பமா? நீ ங் கள் எனக் ஊயம் ெசய் ³ர்கள் ,
ஆனால் நீ ங் கள் எனக்ப் பயப் பவல் ைல. இ அன் பாகக் க
தப் பமா? நீ ங் கள் எல் லா வைகயி ம் எல் லாவற் ம் என் ைன
எர்க
் ³ர்கள் . இெதல் லாம் அன்பாகக் கதப் பமா? நீ ங் கள் அ
கம் அர்ப்பணித்க்³ர்கள் , அ உண்ைமதான் , ஆனா ம் நான்
உங் களிடம் ேகட் பைத நீ ங் கள் ஒேபாம் கைடபிப் பல் ைல.
இைத அன்பாகக் கத மா? நீ ங் கள் கவனமாகக் கணக்ட்
ச் ெசயல் பவ எனக்கான அன் பின் தள அைடயாளம்
உங் கக்ள் இல் ைல என்பைதக் காட்ற. பல ஆண்களான
என் ரிையக்ப் பிறம் , நான் வழங் ய பல வார்தை
் தகக்ப்
பிறம் , நீ ங் கள் உண்ைமயில் எவ் வள ெபற்க் ெகாண்§ர்கள் ?
கவனமாகத் ம் பிப் பார்ப்பதற் இ தயற்றதா? நான் உங்
கக் அ த்  ேறன் : நான் என் னிடம் அைழப் பவர்க ள்
அைனவம் ஒேபாம் ர்ெகக்கப் படாதவர்கள் அல் ல; மாறாக,
நான் ெதரிந்  ெகாள் பவர் அைனவம் என் ைன உண்ைமயாக
ேநப் பவர்கள் ஆவர். ஆைகயால் , உங் கள் ெசாற்களி ம் ெசயல்
களி ம் நீ ங் கள் விப் டன் இக்க ேவண்ம் , ேம ம் உங் கள்
ேநாக்கங் கைளம் எண்ணங் கைளம் எல் ைல ¡றாதப அவற்ைற
ஆராய ேவண்ம் . கைட நாட் களில் , என் ேகாபம் உங் களிட
ந்  வில இக் ம் பக் , எனக் ன் உங் கள் அன் ைபச்
ெச த்த உங் களால் ந்த அைனத்ைதம் ெசய் ங் கள் !

நீ ங் கள்  ஸ் டன் இணக்கமாய்
இ ப் பதற்கான வைய நாட ேவண்ம்
நான் மஷர்க ளிைடேய அகமான ரிைய ரிந்  க் 
ேறன், அந்த ேநரத்ல் நான் பல வார்தை
் தகைளம் ெவளிப் பத்
ள் ேளன். இந்த வார்தை
் தகள் அைனத்ம் மஷைன இரட்ப்
பதற்  உரியைவயாம் மற்ம் அைவ மஷன் எனக் இணக்
கமாய் இக்கக்ய வைகயில் ெவளிப் பத்தப் பட் டன. இப் பி
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ம் , யில் என் டன் இணக் க மாய் இக் ம் ஒ லைர
மட் ேம நான் ஆதாயப் பத்ள் ேளன் , எனேவ மஷன் என
வார்தை
் தகைளப் ெபாக்ஷமாகப் பாகாக்கவில் ைல என்  நான்
ெசால் ேறன்—மஷன் என் டன் இணக்கமாய் இல் ைல என்
பேத இதற் காரணமாம் . இவ் விதமாக, நான் மஷன் என் ைனத்
ெதாெகாள் வதற்காக மட் ம் ரிைய ரிவல் ைல; க க்
யமாக, மஷன் என் டன் இணக்கமாய் இக்க ம் என்
பதற்காகேவ ரிேறன். மஷன் ர்ெகட் , சாத்தானின் வைல
யில் வாழ் றான். எல் லா ஜனங் கம் மாம் சத்ல் வாழ் றார்கள் ,
யநல ஆைசகடன் வாழ் றார்கள் , அவர்களில் எனக் இணக்
கமாய் ஒவம் இல் ைல. என் டன் இணக்கமாய் இப் பதாகச்
ெசால் பவர்கள் இக்றார்கள் , ஆனால் அத்தைகயவர்கள் அைன
வம் ழப் பமான விக்ரகங் கைள வணங் றார்கள் . அவர்கள்
என ெபயைர பரித்தமானதாக ஒப் க் ெகாண்டா ம் , அவர்
கள் எனக் ரணான ஒ பாைதயில் நடக்றார்கள் , அவர்க
ைடய வார்தை
் தகள் ஆணவம் தன் னம் பிக்ைகம் நிைறந்ததாக
உள் ளன. ஏெனன்றால் , அப் பைடயிேலேய, அவர்கள் அைனவ
ம் எனக் எரானவர்கள் , எனக் இணக்கமாய் இராதவர்கள் .
ஒவ் ெவா நாம் , அவர்கள் ேவதாகமத்  ல் என அச்வ
கைள நாறார்கள் , ரற் ற ைறயில் “ெபாத்த மான” பத்க
ைளக் கண்பித் , அவர்கள் வில் லாமல் வாத் , ேவதங்
களாக மனப் பாடம் ெசய் றார்கள் . என்டன் எவ் வா இணக்க
மாய் இக்க ேவண்ெமன் பேதா அல் ல எனக் எராக இப்
பதன் ெபாள் என் ன என்பேதா அவர்கக்த் ெதரியா. அவர்
கள் ெவமேன ேவதத்ைதக் கண்¤த்தனமாக வாக்றார்கள் .
ேவதாகமத்  க்ள் , அவர்கள் இவைர கண்ராத, அவர்களால்
பார்க் க இயலாத ஒ வைரயைறயற் ற ேதவைனக் கட்  ப் பத்
றார்க ள் , மற்  ம் அதைன ஓய்  ேநரத்  ல் பார்ப் பதற் க ாக
ெவளிேய எக்றார்கள் . அவர்கள் நான் இப் பைத ேவதாகமத்
ன் எல் ைலக்ள் மட்ேம விவாக்றார்கள் , அவர்கள் என் ைன
ேவதாகமத் டன் ஒப் பிறார்கள் ; ேவதாகமம் இல் லாமல் நான்
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இல் ைல, நான் இல் லாமல் ேவதாகமம் இல் ைல. அவர்கள் என
பிரசன் னத்க்ேகா அல் ல ரிையகக்ேகா ெசவிசாய்ப்பல் ைல,
மாறாக ேவதத்ன் ஒவ் ெவா வார்தை
் தயி ம் ¥விரமான மற்ம்
றப் பான கவனம் ெச த்  றார்கள் . ேவதத்த ால் ன் னவிக்
கப் பட் ந் த ாெலாய நான் ெசய் ய விம் ம் எைதம் நான்
ெசய் ய க்  டா என் இன் ம் பலர் நம் றார்க ள் . அவர்க ள்
ேவதத்ற் அக க்யத் வம் ெகாக்றார்கள் . நான் ெசால்
ம் ஒவ் ெவா வார்தை
் தையம் அளவிவதற்ம் என் ைன நிந்
ப் பதற்ம் அவர்கள் ேவதாகமத்ன் வசனங் கைளப் பயன் பத்
ம் அளவிற், வார்தை
் தகைளம் ெவளிப் பாகைளம் க க்
யமானதாகக் கறார்கள் என் றலாம் . அவர்கள் ேதவ
என்டன் இணக்கமாய் இப் பதற்கான வையேயா அல் ல
சத்யத்ற்  இணக்கமாய் இப் பதற்கான வையேயா அல் ல,
ஆனால் , ேவதாகமத்ன் வார்தை
் தகடன் இணக்கமாய் இப்
பதற்கான வையத் ேதறார்கள் , மற்ம் அவர்கள் ேவதாகமத்
ற் இணங் காத எைதம் விவிலக் இல் லாமல் , என ரிைய
அல் ல என் அவர்கள் நம் றார்கள் . அத்தைகயவர்கள் பரிேசயர்
களின் கடைமப் பட் ட சந் த யினர் அல் லவா? »த பரிேசயர்கள்
இேயைவக் கண்க்க ேமாேசயின் நியாயப் பிரமாணத்ைதப் பயன்
பத்னர். அவர்கள் அந்தக் கால இேயேவா இணக்கத்ைதத்
ேதடவில் ைல, ஆனால் எத்க்கக்கான நியாயப் பிரமாணத்ைத
விடாயற்டன் பின் பற்னார்கள் , பைழய ஏற்பாட் ன் நியாயப்
பிரமாணத்ைதப் பின்பற்றவில் ைல என்ம் ேமயாவாக இல் ைல
என்ம் அவைரக் ற்றம் சாட் ம் அளவிற்ச் ெசன் , அவர்கள்
இயில் ற் ற மற் ற இேயைவ  ைவயில் அைறந் த ார்கள் .
அவர்களின் சாராம் சம் என் ன? அவர்கள் சத்யத்  க் இணக்க
மாய் இக்ம் வையத் ேதடவில் ைல அல் லவா? என த்தத்
ற் அல் ல என ரிையயின் பகள் மற்ம் வைறகக்
ச் ெசவிசாய் க
் ம் ேபா அவர்கள் ேவதத்ன் ஒவ் ெவா வார்த்
ைதயி ம் பற்  ைவத்  ந் த னர். அவர்க ள் சத்  யத்ைத நாய
ஜனங் கள் அல் ல, மாறாக வார்தை
் தகைளத் டமாகப் பற்  க்
1263

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ெகாண்ட ஜனங் கள் ; அவர்கள் ேதவைன விவாக்ம் ஜனங் கள்
அல் ல, ேவதத்ைத விவாப் பவர்கள் . அப் பைடயில் , அவர்கள்
ேவதத்ன் கண்காணிப் பாளர்கள் . ேவதாகமத்ன் நலன் கைளப்
பாகாப் பதற் ம் , ேவதாகமத்ன் ெகளரவத்ைத நிைலநித் வ
தற்ம் , ேவதாகமத்ன் நற்ெபயைரப் பாகாப் பதற்ம் , அவர்கள்
இரக்கள் ள இேயைவச்  ைவயில் அைறம் அளக்ச் ெசன்
றார்கள் . ேவதாகமத்ைதப் பாகாப் பதற்காகம் , ேவதாகமத்ன்
ஒவ் ெவா வார்தை
் தயின் நிைலையம் ஜனங் களின் இதயங் க
ளில் ேபªவதற்காகம் மட் ேம அவர்கள் இவ் வா ெசய் தனர்.
ஆகேவ, ேவதத்  ன் ேகாட் பாட் ற்  இணங் காத இேயவிற் 
மரண தண்டைனையக் ெகாப் பதற்காக அவர்கள் தங் கள் எர்கா
லத்ைதம் பாவநிவாரணத்ைதம் ைகவிட விம் பினர். அவர்கள்
அைனவம் ேவதத்  ன் ஒவ் ெவா வார்தை
் தயின் ேசவகர்க ள்
இல் ைலயா?
இன்ைறய ஜனங் கள் எவ் வா இக்ன் றனர்? ஸ் சத்
யத்ைத ெவளிப் பத்த வந்க்றார், ஆனா ம் அவர்கள் பரேலா
கத்ற்ள் ·ைழந் ைபையப் ெபறக்ம் என் பதால் அவைர
இந்த உலகத்ந் ரத்வார்கள் . ேவதாகமத்ன் நலன் கைளப்
பாகாப் பதற்காக அவர்கள் சத்யத்ன் வைகைய ற் மாக
மப் பார்கள் , ேம ம் ேவதாகமத்  ன் நித்  ய இப் ைப உ
ெசய் வ தற் க ாக, மாம் சத் ற்  த் ம் பிய ஸ் ைவ ¡ண்ம்
 ைவயில் அைறவார்கள் . மஷனின் இதயம் கம் ¥ங் 
ைழப் பதாகம் மற்ம் அவன இயல்  என் ைன ேநாக் கம்
விேராதமாகம் இக் ம் ேபா அவனால் எப் ப என இரட்
ப் ைபப் ெபற ம் ? நான் மஷனிைடேய வாழ் ேறன் ,
ஆனா ம் என பிரசன் னத்ைத மஷன் அயவில் ைல. நான்
மஷனின் ¡ என ஒளிையப் பிரகாக் க ச் ெசய்  ம் ேபா,
அவன் அப் ேபாம் என பிரசன்னத்ைத அயாமல் இக்றான் .
நான் மஷனின் ¡ என ேகாபத்ைதக் கட் டவிழ் த்  விம்
ேபா, அவன் என பிரசன் னத்ைத இன் ம் அக வீரியத்டன்
மக்றான். மஷன் வார்தை
் தகக் இணக்கமாய் இக்ம்
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தன்ைமையம் ேவதாகமத்ற் இணக்கமாய் இக்ம் தன் ைம
ையம் ேதறான், ஆனா ம் சத்யத்க் இணக்கமாய் இக்
ம் வையத் ேதட ஒவர் ட என் ன் னால் வவல் ைல.
மஷன் பரேலாகத்ல் என்ைனப் பார்க்றான் , பரேலாகத்ல்
என பிரசன்னத்  ற்  க் ப் பாக அக் க ைற ெச த்  றான் ,
ஆனா ம் மாம் சத்ல் இக்ம் என்ைனப் பற் யாம் கவைலப்
பவல் ைல, ஏெனன் றால் மஷர்க ளிைடேய வாம் நான்
அக க்யத்வம் இல் லாதவன். ேவதாகமத்ன் வார்தை
் தக
டன் மட் ேம இணக்கமாய் இக்க நாறவர்கள் மற்ம் ெதளி
வற் ற ேதவடன் மட்  ேம இணக்க மாய் இக்க நாபவர்கள்
என பார்ைவக் ேமாசமானவர்கள் . ஏெனன் றால் , அவர்கள் இறந்த
வார்தை
் தகைளம் , ெசால் லப் படாத ெபாக்  ஷங் கைள அவர்க
க் வழங் கக்ய ேதவைனேம ஆராக்ன் றனர்; அவர்கள்
மஷனின் தயவில் தன் ைன நிைலநித்க் ெகாள் ம் ஓர் இல்
லாத ேதவைன ஆராக்ன் றனர். அப் பயானால் , அத்தைகயவர்
கள் என் னிடந்  என் ன ெபற ம் ? மஷன் ெவமேன
வார்தை
் தகக் கம் தாழ் நத
் வன் . எனக் விேராதமாய் இப்
பவர்கள் , என்னிடம் வரம் பற்ற ேகாரிக்ைககைள ன் ைவப் பவர்
கள் , சத்யத்ன் ¡ அன்  இல் லாதவர்கள் , என்ைன ேநாக்க்
கலகம் ெசய் பவர்கள் —அவர்களால் என் டன் எவ் வா இணக்க
மாய் இக்க ம் ?
எனக் எராக இப் பவர்கள் எனக் இணக்கமாய் இராதவர்
கள் . சத்யத்ைத ேநக்காதவர்களின் நிைலம் இதான் . எனக்
எராகக் கலகம் ெசய் ப வர்கள் எனக் எராக இன் ம் அக
மாகம் , எனக் இணக்கமாய் இல் லாம ம் இக்றார்கள் . என்
டன் இணக்கமாய் இராத அைனவைரம் நான் ¥ைமயின் ைகக
ளில் ஒப் பைடக்ேறன் , ¥ைமயின் ர்ேகட் க் நான் அவர்கைள
விட்விேறன் , அவர்களின் ைறபாட்ைட ெவளிப் பத்த அவர்
கக் இலவச உள் ளிந்  ரியங் கைளக் ெகாக்  ேறன் , மற்  ம்
இயில் அவர்கைள விங் வதற்காகத் ¥ைமயிடம் ஒப் பைடக்
ேறன். எத்தைன ேபர் என் ைனத் ெதாெகாள் றார்கள் என் ப
1265

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ல் எனக்க் கவைல இல் ைல, அதாவ எத்தைன ேபர் என் ைன
விவாக்றார்கள் என்பல் எனக்க் கவைல இல் ைல. எத்தைன
ேபர் எனக் இணக்கமாய் இக்றார்கள் என் பதான் எனக்
க்யம் . ஏெனன்றால் , எனக் இணக்கமாய் இராதவர்கள் அைன
வம் என்ைனக் காட் க்ெகாக் ம் ¥யவர்கள் ; அவர்கள் என்
எரிகள் , நான் என் வீட்ல் என் எரிகைளப் “பாகாக்க” மாட்
ேடன் . என்டன் ஒத்  ப் ேபாறவர்கள் என் வீட் ல் என் ெறன்
ம் எனக் ஊயம் ெசய் வ ார்க ள் , எனக் விேராதமாக நடப்
பவர்க ள் என் தண் டைனைய என் ெறன்ம் அ பவிப் பார்க ள் .
ேவதாகமத்ன் வார்தை
் தகளில் மட் ேம அக்கைற ெகாண்ப்
பவர்கம் , சத்யத்ேலா அல் ல என அச்வகைளத் ேத
வேலா அக்கைற காட் டாதவர்கள் எனக் எரானவர்கள் , ஏெனன்
றால் அவர்கள் என் ைன ேவதாகமத்ன் ப மட் ப் பத் றார்
கள் , என்ைன ேவதாகமத்ற்ள் கட் ப் பத்றார்கள் , அதனால்
¥விரமாக என்ைன ேநாக்  °க் றார்கள் . அத் தைகயவர்கள்
எனக் ன் னால் எப் ப வவார்கள் ? அவர்கள் என ரிைய
கைளேயா, என த்தத்ைதேயா, என சத்யத்ைதேயா கவனிக்
கவில் ைல, மாறாக எத் களில் , அதாவ ெகால் ம் எத் க
ளில் பற் ைவத்ள் ளனர். அத்தைகயவர்கள் என் டன் எவ் வா
இணக்கமாய் இக்க ம் ?
நான் பல வார்தை
் தகைள ெவளிப் பத்ள் ேளன் , ேம ம்
என த்தத்ைதம் மனநிைலையம் ெவளிப் பத்ள் ேளன் ,
ஆனா ம் ட, ஜனங் களால் என்ைன அந் ெகாள் ளம் என்ைன
விவாக்கம் இயலவில் ைல. அல் ல, ஜனங் களால் இன் ம்
எனக்க் ழ் ப் பய இயலவில் ைல என்  றலாம் . ேவதாகமத்
ற் ள் வாழ் பவர்கள் , நியாயப் பிரமாணத்ற் ள் வாழ் பவர்கள் ,
 ைவயில் வாழ் பவர்க ள் , ேகாட் பாட் ன் ப வாழ் பவர்க ள் ,
இன்  நான் ரிம் ரிையயின் மத்யில் வாழ் பவர்கள் ஆேயா
ரில் யார் எனக் இணக்கமாய் இக்றார்கள் ? நீ ங் கள் ஆர்வா
தங் கைளம் ெவமகைளம் ெபவைதப் பற் மட் ேம ந்
க்³ர்கள் , ஆனால் உண்ைமயில் என்டன் எவ் வா இணக்க
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மாய் இக்க ேவண்ம் , அல் ல எனக் எராக இப் பந்
உங் கைள நீ ங் கேள எப் பத் தற்காத் க் ெகாள் வ  என்  ந்த்
தேத இல் ைல. நான் உங் களில் கம் ஏமாற்றமைடந் ள் ேளன் ,
ஏெனன்றால் நான் உங் கக் க அகமாகக் ெகாத்  க் 
ேறன், ஆனா ம் நான் உங் களிடந்  கக் ைறவாகேவ ெபற்
க்ேறன். உங் கள் ேமாச, உங் கள் ஆணவம் , உங் கள் ேபராைச,
உங் கள் களியாட் ட ஆைசகள் , உங் கள் ேராகம் , உங் கள் ழ் ப் ப
யாைம ஆயவற்ல் எ என கவனத்ந்  தப் பிக்க 
ம் ? நீ ங் கள் என்டன் கவனக்ைறவாக இக்³ர்கள் , நீ ங் கள்
என்ைன ட் ட ாளாக் ³ர்கள் , நீ ங் கள் என் ைன அவமக் ³ர்
கள் , நீ ங் கள் என் ைன நயமாக ஏமாற்³ர்கள் , நீ ங் கள் பகைளக்
ெகாத்  நிர்ப்பந்க்³ர்கள் மற் ம் என்ைன ரட் ³ர்கள் —
இேபான்ற ¥ைமயால் நான் அளிக்ம் தண்டைனைய எவ் வா
தவிர்க்க ம் ? இந்தத் ¥ைமகள் அைனத் ம் எனக் எரான
உங் கள் பைகைமக் ச் சான் றாம் , ேம ம் என் டன் நீ ங் கள்
இணக்கமாய் இராத தன் ைமக்ச் சான் றாம் . நீ ங் கள் ஒவ் ெவா
வம் என்டன் கம் இணக்கமாய் இப் பதாக விவாக்
³ர்கள் , ஆனால் அப் ப இந் த ால் , அத் தைகய மக் கயாத
சான்கள் யாக்ப் ெபாந் ம் ? நீ ங் கள் என் ¡ ந்த ேநர்
ைமையம் விவாசத்ைதம் ைவத்ப் பதாக நீ ங் கள் நம் ³ர்
கள் . நீ ங் கள் கம் கனிவானவர்கள் , கம் இரக்கள் ளவர்கள் ,
எனக்காக இவ் வள அர்ப்பணித்க்³ர்கள் என்  நிைனக்
³ர்கள் . நீ ங் கள் எனக் ேபாமானைத விட அகமாகச் ெசய் ள்
ளீரக
் ள் என் நிைனக்³ர்கள் . ஆனால் நீ ங் கள் உங் கள் ெசயல் க
க் எரானதாக இதைன எப் ேபாதாவ ைவத்க்³ர்களா?
நீ ங் கள் கம் ர்பித்தவர்கள் , ஏராளமாகப் ேபராைச ெகாண்
டவர்கள் , ஏராளமாக அக் கைறயற் ற வர்கள் என்  நான் ெசால் 
ேறன் ; நீ ங் கள் என் ைன ட் டாளாக் ம் தந்  ரங் கள் ஏராளமாக
த்சாத்தனமானைவ, ேம ம் உங் களிடம் ஏராளமான அற் ப
மான ேநாக் க ங் கம் அற் ப மான ைறகம் உள் ளன. உங் கள்
விவாசம் கக் ைற, உங் கள் உற்சாகம் கம் அற்பமான,
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உங் கள் மனசாட்  இன்ம் ைற. உங் கள் இதயங் களில் அ
கப் பயான ¥ங் ைழக்  ம் தன்ைம உள் ள, ேம ம் உங் கள்
¥ைமயிந்  யாம் விபடவில் ைல, நான் ட இல் ைல. உங்
கள் பிள் ைளகக்க ாக, அல் ல உங் கள் கணவக்க ாக அல் ல
உங் கள் ய பாகாப் பிற்காக நீ ங் கள் என் ைன ெவளிேயற் ³ர்
கள் . என் ¡ அக்கைற காட் வதற்ப் பலாக, உங் கள் ம் பம் ,
உங் கள் ழந்ைதகள் , உங் கள் அந் தஸ் , உங் கள் எர்க ாலம் மற்
ம் உங் கள் ெசாந் த மனநிைறைவப் பற்  நீ ங் கள் கவைலப் ப
³ர்கள் . நீ ங் கள் ேபயைதப் ேபால் அல் ல ெசயல் பட் டைதப்
ேபால் என்ைன நீ ங் கள் எப் ேபாதாவ  நிைனத்  க்  ³ர்க ளா?
கங் ளிர் நாட் க ளில் , உங் கள் ந் த ைன உங் கள் ழந் ைதகள் ,
உங் கள் கணவன், உங் கள் மைனவி அல் ல உங் கள் ெபற்ேறாரிடம்
ம் ம் . கம் ெவயில் நாட் களில் , உங் கள் ந்தைனயில் எனக்
இடல் ைல. நீ உன் கடைமையச் ெசய் ம் ேபா, நீ உன் ெசாந்த
நலன்கைளப் பற்ம் , உன் ெசாந்த பாகாப் ைபப் பற்ம் , உன்
ம் ப உப் பினர்கைளப் பற்  ம் ந்  க் றாய் . எனக் க ாக நீ
இவைர என்ன ெசய் க்றாய் ? நீ எப் ேபா என் ைனப் பற்
ந்த்க்றாய் ? என் ன நடந்தா ம் எப் ேபா நீ என் னிடம்
என ரிையயிடம் உன்ைன அர்ப்பணித்க்றாய் ? என்
டன் நீ இணக் க மாய் இப் பதற் க ான சான்  எங் ேக? நீ எனக்
விவாசமாக இப் பதன் நிதர்சனம் எங் ேக? நீ எனக்க் ழ் ப் ப
வதன் நிதர்ச னம் எங் ேக? உன் ேநாக்க ங் கள் என ஆர்வ ாதங்
கைளப் ெபவதற் க ாக என்  எப் ேபா இல் லாமல் இந் த ?
நீ ங் கள் என்ைன ட் டாளாக், ஏமாற் ³ர்கள் , நீ ங் கள் சத்யத்
டன் விைளயா³ர்கள் , சத்யத்ன் இப் ைப மைறக்³ர்கள் ,
சத்யத்ன் சாராம் சத்ைதக் காட் க் ெகாக்³ர்கள் . இந்த வ
யில் எனக் எராகச் ெசல் வதனால் எர்காலத்ல் உங் கக்
என் ன காத்க்ற? நீ ங் கள் ெவமேன ழப் பமான ேதவ
டன் இணக் க மாய் இக் க நா³ர்க ள் , ழப் பமான நம் பிக்
ைகைய நா³ர்கள் , ஆயிம் நீ ங்கள் ஸ்டன் இணக்கமாய்
இல் ைல. ன் மார்க் க க் க் ைடக் க ேவண் ய அேத பல
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ைய உங் கள் ைறபா ெபறவில் ைலயா? அந்த ேநரத்ல் , ஸ்
க் இணக்கமாய் இராத எவம் ேகாபாக்ைன நாளிந் 
தப் ப யா என் பைத நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் வீரக
் ள் , ேம ம்
ஸ் க் எரானவர்க ள் ¡ என் ன வைகயான பவாங்
கல் உவாக்கப் பம் என்பைத நீ ங் கள் கண்பிப் பீரக
் ள் . அந்த
நாள் வம் ேபா, ேதவன் ¡ நீ ங் கள் ைவத்ள் ள உங் கள் விவா
சத் க்காக ஆர்வக்கப் பவ, பரேலாகத்ற்ள் ·ைழவதற்
அமக்கப் பவ த்த உங் கள் கனகள் அைனத்ம் ைதந்
விம் . ஆயிம் , ஸ்ேவா இணக்கமாய் இப் பவர்கக்
அ அவ் வா இக்கா. அவர்கள் எவ் வள இழந்ந்தா ம் ,
அவர்கள் கம் கஷ்டங் கைள அபவித்ந்தா ம் , நான் ம
ஷலத் ற்  க் ெகாக் ம் தந் த ரம் அைனத்ைதம் அவர்கள்
ெபவார்கள் . இயில் , நான் மட் ேம நீ ள் ள ேதவன் என் ப
ைதம் , மஷலத்ைத அவைடய அழகான இலக்ைக ேநாக்
அைழத்ச் ெசல் ல என்னால் மட் ேம ம் என் பைதம் நீ ங் கள்
ரிந் ெகாள் வீரக
் ள் .

நீ ங் கள் ேதவக்
உண்ைமயான விவாயா?
நீ ங் கள் ேதவன் ¡தான விவாச பாைதயில் ஒன்  அல் ல
இரண் வடங் கக் ேமலாக நடந்க்கக்ம் அல் ல இந்த
வட காலங் களில் நீ ங் கள் அேநகமாக அகமான ரமங் கைளச்
சந் த்க் க க் ம் அல் ல நீ ங் கள் அகமான ரமங் கைளச்
சந்க்காமல் அக ைபைய ெபற்க்கக்ம் . ேம ம் நீ ங் கள்
ரமங் கைளச் சந்க்காம ம் ைபைய ெபறாம ம் ட இந்
க் க லாம் அல் ல ஒ ப் பிட்  றயாத வாழ் க்ைக
ையக்ட அபவித்க்கலாம் . எ எப் ப இந்தா ம் , இன் ன
ம் நீ ங் கள் ேதவைனப் பின் பற்றவராய் இக்³ர்கள் . ஆகேவ
நாம் ேதவைனப் பின் பற்  வைதக் த்  பார்ப்ேபாம் . எப் ப
இப்பிம் , ேதவைன ஏற்க்ெகாண்க்றார்கேளா இல் ைலேயா
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எல் லா ஜனங் கக்ெகன் இல் லாமல் ேதவைடய வார்த்ைதைய
யாெரல் லாம் ஏற் க்ெகாண் பின் பற் றார்கேளா அவர்கக்
ெகன் ெகாக்கப் பட் க்ற என் பைத இந்த வார்தை
் தகைள
வாக் ம் அைனவக் ம் நிைனப் பத்  க்ெகாள் ேறன் ;
ேதவன் உல ள் ள ெபந்ரளான மக்களிடம் ேபறார் என் 
நீ ங் கள் எண்ªவீரக
் ளானால் , ேதவைடய வார்தை
் தயான எந்
தப் பலைனம் உங் கக்க் ெகாக்கா. ஆகேவ நீ ங் கள் இந்த
வார்தை
் தகைள உங் கள் இதயத்ல் நிைனவில் ெகாள் ளேவண்
ம் ; ேம ம் நீ ங் கள் அவற்ைறவிட்  உங் கைள விலக்க்ெகாள் ளா
மல் இக் க ேவண்ம் . எந் த நிைலயி ம் நம வீட் ல் என் ன
நடக்ற என்பைதக் த் உைரயாேவாம் .
இப் ேபா நீ ங் கள் அைனவம் ேதவன் ¡தான விவாசத்ன்
உண்ைமயான அர்த்த த்ைதப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . இதற் 
ன் நான் ேபய ேதவன் ¡தான விவாசத்ன் அர்த்தமான
உங் கள் ேநர்மைறயான வக்கத்டன் ெதாடர்ைடயதாம் . இன் 
வித்  யாசமானதாக இக் ற. இன் ேதவன் ¡தான உங் கள்
விவாசத்ன் சாராம் சம் என்னெவன்  ஒ பப் பாய் ெசய்யப்
ேபாேறன் . நிச்சயமாகேவ இ உங் கைள எர்மைறயான கத்
களில் இந் விலக் வநடத்ம் . இைத நான் ெசய்யவில் ைல
ெயன் றால் நீ ங் கள் உங் கைடய உண்ைமயான ய´பத்ைத அ
யாமல் , எக்காலத் ம் உங் கைடய பக்ையக் த் ம் வி
வாசத்ைதக் த்  ம் ேமன் ைம பாராட் க்ெகாண்ேட இப் பீர ்
கள் . உங் கைடய இதயத்ன் ஆழத்ல் உள் ள அவப் ைப
நான் எத் றவில் ைலெயன்றால் , நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் ஒ
ரீ டத்ைத தைலயில் ைவத்  க்ெகாண் எல் லா மைமையம்
நீ ங் கேள எத்க் ெகாள் வீரக
் ள் என்  ெசால் வ நியாயமானதாக
இக்ம் . உங் கைடய ஆணவம் , இமாப் பான பாவங் களினால்
உந் த ப் பட்  உங் கைடய ெசாந் த மனசாட்  ைய மதத்  ,
ஸ்க் விேராதமாகக் கலகம் ெசய் , அவைர எர்த், உங்
கள் அவல நிைலைய ெவளிப் பத்³ர்கள் , இதன் ¤லம் உங் கள்
உள் ேநாக்கங் கள் , எண்ணங் கள் , களியாட் ட வாஞ் ைசகள் , ேபராைச
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மயக்கம் ஆயைவ ெவளிச்சத்ற் வன் றன. இன் னம் ஸ்
வின் ரிையையக் த்த உங் கள் நீ ண்ட கால உணர்கைளப்
பற்ேய பிதற்ப் ேபக்ெகாண் இக்³ர்கள் ; ேம ம் ஸ்
நீ ண்ட காலங் கக் ன்  ேபய சத்யங் கைளேய ¡ண்ம்
¡ண்ம் க்ெகாண்க்³ர்கள் . இதான் பரித்த ல் லாத
உங் கள் விவாசம் . நான் மனிதைன ற் ம் ஒ கண்ப் பான
ெநைறக்ள் ைவத்  ள் ேளன். உங் கைடய விவாசம் உள்
ேநாக்கத்டம் நிபந்தைனகடம் வமானால் , நான் அதற்
மாறாக உங் கைடய ெபயரளவிலான விவாசத்ைதத் தவிர்த் 
விேவன், ஏெனன்றால் தங் கள் உள் ேநாக்கத்னால் என் ைன வஞ்
த்  நிபந் தைனகளினால் என்ைன ரட்  பணியைவப் பவர்
கைள நான் ெவக்ேறன் . மனிதன் எனக் ற் ம் உண்ைம
யாய் இப் பைதம் , விவாசம் என் ம் ஒேர வார்தை
் தயின்
ெபாட்  அந்த விவாசத்ைத நி´பிப் பதற்காக அைனத்  காரி
யங் கைளம் ெசய் வைதேம விம் ேறன் . நான் உங் கைள எப்
ேபாம் ேநர்ைமடன் நடத்யிப் பதனால் , என் ைன மழ் விக்
ம் ேநாக்ல் கஸ்கைளப் பயன் பத் வைத நான் ெவக்
ேறன். விவாசம் என்  வம் ேபா அேநகர் தங் கக் வி
வாசம் இப் பதால் தாங் கள் ேதவைனப் பின் பற்ேறாம் என் 
எண்ªறார்கள் , மற் றப இேபான் ற ன் பங் கைள சத் க்
ெகாள் ள மனல் லாதவர்களாக இக்றார்கள் . நீ ங் கள் ேதவன்
உண்ெடன்  நம் வீரக
் ளானால் ஏன் அவைர ெதாெகாள் 
ற இல் ைல? ஏன் அவைரப் பற் தள பயம் உங் கள் இ
தயத்ல் இப் பல் ைல? நீ ங் கள் ஸ்ைவ மனித அவதாரம்
எத்த ேதவன் என்பைத ஏற்க்ெகாண்க்ம் ேபா ஏன் அவைர
அவமக்³ர்கள் ? நீ கள் ஏன் அவரிடம் அவபக்த்டன் நடந் 
ெகாள் ³ர்கள் ? நீ ங் கள் ஏன் ெவளிப் பைடயாக அவைர நியா
யம் ¥ர்க்  ³ர்க ள் ? நீ ங் கள் ஏன் அவைடய ஒவ் ெவா அைச
ைவம் உள பார்த்க்ெகாண் இக்³ர்கள் ? ஏன் அவைடய
ட் டங் கக் ஒப் க்ெகாப் பல் ைல? ஏன் அவைடய வார்த்
ைதகளின்ப ெசயல் பவல் ைல? ஏன் அவைடய காணிக்ைக
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கைள ெகாள் ைளயத்  பத் க்ெகாள் ள எண்ª³ர்கள் ? ஏன்
ஸ்வின் ஸ்தானத்ந்  ேபச ேவண்ெமன்  எண்ª
³ர்க ள் ? அவைடய ரிையகம் வார்தை
் தகம் சரியான
தானா என்  ஏன் நியாயம் ¥ர்க் க ப் பார்க்  ³ர்க ள் ? அவக் 
பின் னால் ஏன் ைதரியமாக ஷண வார்தை
் தகைளப் ேப³ர்
கள் ? இைவகம் இன் ம் மற் ற ைவகம் தான் உங் கைடய
விவாசத்ைதக் கட்  எப் ன் றனவா? என் ற ேகள் விகைள
உங் களிடம் ேகட் ேறன் .
உங் கைடய வார்தை
் தகளி ம் நடத்ைதகளி ம் ஸ் 
வின் ¡ள் ள அவிவாசத்ன் ஆக்கக் கள் மட் ேம ெவளிப்
பன்றன. நீ ங் கள் ெசய் ம் எல் லா ெசயல் களி ம் உள் ள உள்
ேநாக்கத் ம் க்ேகாள் களி ம் உங் கைடய அவிவாசேம
ெவளிப் பற. உங் கைடய ர்ைமயான பார்ைவயின் தன்
ைமயில் ஸ்வின் ¡ள் ள அவிவாசேம இக்ற. நீ ங் கள்
எல் ேலாம் ஒவ் ெவா நிடம் அவிவாசத்ன் ஆக்கக் க
ைளப் பற்க் ெகாண் இக்³ர்கள் . இதன் அர்த்தம் என் னெவன்
றால் ஒவ் ெவா வினாம் நீ ங் கள் ஸ் ைவ மதக் ம்
ஆபத்  ல் இக் ³ர்கள் , ஏெனன் றால் உங் கைடய உடம் பில்
ஓம் இரத்தம் மானிட உெவத் வந்த ஸ்வின் ¡ அவி
வாசத்னாேல நிரம் பிள் ள. ஆகேவ ேதவன் ¡ ெகாண்ள் ள
விவாசப் பாைதயில் நீ ங் கள் விட்  ச்ெசல் ம் அச் வகள்
நிஜமானைவ அல் ல என் ெசால் ேறன். நீ ங் கள் ேதவன் ¡தான
விவாசப் பாைதயில் நடந் த ா ம் , உங் கைடய பாதங் கைளத்
தைரயில் உயாகப் பக்கவில் ைல. நீ ங் கள் ஸ்வின் வார்த்
ைதைய ஒேபாம் ைமயாக விவாப் பல் ைல மற்  ம்
அைத உடனயாக அப் பியாக்க யாமல் இக்³ர்கள் . உங்
கக்க் ஸ் வின் ¡ விவாசம் இல் லாமல் இப் பதற் 
இதான் காரணமாக இக்ற. எப் ேபாம் ஸ்ைவக் த்
கத்க்கைளக் க்ெகாண் இக்³ர்கள் , இேவ உங் கக்
அவர் ¡ விவாசம் இல் லாமல் இப் பதற்கான மற்ெறா கார
ணமாம் . ஸ்வின் ரிையையக் த்  எப் ேபாம் சந்ேத
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கத் டன் இப் ப , ெசவிடனின் கால் ஸ்வின் வார்தை
் த
கைளப் த் வ, ஸ்வால் ெசய் யப் பட் ட எந்தக் ரிைய
யாக இப் பிம் அ  த்  கத்  க் வ , இந் த க் ரி
ையையச் சரியாகப் ரிந் ெகாள் ள இயலாமல் இப் ப , என் ன
விளக்கங் கைள ேகட் டா ம் உங் கைடய கத்ைத றம் ேப தள் ள
ரமப் பவ மற் ம் இேபான் ற காரியங் கள் எல் லாம் உங் க
ைடய இதயத்ல் அவிவாசத்ன் ஆக்கக் களாக கலந் 
இக்ன்றன. நீ ங் கள் ஸ்வின் ரிையையப் பின்பற், ஒ
ேபாம் பின்னாக விந் ேபாகாமல் இந்தா ம் , அகமானக்
கலகக் ணம் உங் கள் இதயத்ல் கலந்  இக்ற. இந் த க்
கலகக் ணேம ேதவன் ¡தான உங் கள் விவாசத்  ள் ள பரி
த்தமற்ற தன்ைமயாம் . ஒேவைள நீ ங் கள் இந்த விஷயத்ைதப்
பற்  ந்  க் க ாமல் இக் க லாம் , ஆனால் இதள் உள் ள உங்
கள் உள் ேநாக்கத்ைதப் ரிந் ெகாள் ள யாமல் இப் பீரக
் ேள
யானால் , நீ ங் கள் அக்கான மக்களில் ஒவராக இக்³ர்கள் ,
ஏெனன் றால் ேதவன் அவர்¡ சந்ேதகம் ெகாண்டவர்கைளேயா,
அவைர ேதவன் என் ஒேபாம் விவாயாமல் அவைர ஆர்
வல் லாமல் பின் ெதாடர்றவர்கைளேயா அல் ல, அவைர உண்
ைமயாய் விவாக் றவர்கைள மட்  ேம அவர் பரிரணப் ப
த்றார்.
ஒல மக்கள் சத்யத்ைதக் த்ேதா, நியாயத்¥ர்ப்ைபக்
த்ேதா தளேவம் மழ் ச
் யைடவல் ைல. அதற் மாறாக
அகாரத் ம் ஐவரியத் ம் மழ் ச் அைடறார்கள் . இ
ேபான்ற மக்கள் அகாரத்ைத நாத் ேதபவர் என்  அைழக்
கப் பறார்கள் . இவர்கள் உலகத்ல் உள் ள ெசல் வாக்கான சைப
கைளேய ேதக்ெகாண் இப் பார்கள் . இவர்கள் ேவதாகமக் கல்
½ரிகளிந்  வம் ேபாதகர்கைளம் ஆரியர்கைளம் மட்
ேம ேத அைலந் ெகாண்ப் பார்கள் . அவர்கள் சத்யத்ன்
வைய ஏற் க்ெகாண்ந்தா ம் , பாயள விவாசம் உைட
யவர்களாவர். அவர்கள் தங் கள் மனைதம் இதயத்ைதம் 
வமாகக் ெகாப் பதற் யாதவர்களாக இப் பார்கள் . அவர்
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கைடய வாய் ேதவக்ெகன்  பயன் பத்தப் பம் என் ம் ,
ஆனால் அவர்கள் பிரபலமான ேபாதகர்கைளம் ஆரியர்கைள
ம் கவனித் க்ெகாண் இப் பார்கள் , ேம ம் அவர்கள் ஸ்
ைவ இரண்டாம் ஸ்தானத் ம் ைவப் பல் ைல. அவர்களின்
இதயம் கழ் ச
் யின்¡ம் சந்தர்ப்பங் களின்¡ம் ேமன் ைமயின்
¡ம் நிைலத்  இக்ம் . இேபான் ற அற் பமான மனிதனால்
அேநக மக் கைள ேமற் ெகாள் ள சாத்யல் ைல என் ம் , ஆர்வ
ல் லாத நபரால் மனிதைனப் பரிரணமாக்க சாத்யல் ைல
என்ம் எண்ªறார்கள் . யின்¡ம் ப் ைப¡ம் இக்
ம் அற் பமான மனிதர்கள் ேதவனால் ெதரிந்  ெகாள் ளப் பட் ட
வர்க ளாக இக் க ச் சாத்  யல் ைல என்  எண்ªறார்க ள் .
இப் பப் பட் ட மக்கள் ேதவைடய இரட் ப் பின் இலக்களாக
இந் த ார்களானால் , வானம் ம் தைலழாவிம் என்
ம் , எல் லா மனிதர்கம் இத்தைகேயாைரப் பார்த்  ஏளனமா
கச் ரிப் பார்கள் என்ம் இவர்கள் நம் றார்கள் . இந்த ஒன் 
ல் லாதவர்கைள ேதவன் பரிரணப் பத்த ெதரிந் ெகாண்டார்
என் றால் , இந்தச் றந்த மனிதர்கள் ேதவனாகேவ மாவிடலாம்
என்  எண்ªறார்கள் . இவர்கைடய கண்ேணாட் டங் கள் அவி
வாசத்னால் கைறபந்  விட் ட. அவிவாசத்ற் அப் பால்
இவர்கள் ஒ மெகட் ட கங் கள் ஆவார்கள் . அவர்கள் த,
அந்தஸ் மற்ம் அகாரத்ைத ைவத் மப் பிறார்கள் . அவர்
கள் ெபரிய ட் டங் கைளம் சைபப் பிரிகைளம் மட் ேம
மக்றார்கள் . ஸ்வினால் வ நடத்தப் பபவர்கைள ஒ
ெபாட் டாகேவ மப் பல் ைல. ஸ்க்ம் , சத்யத்ற்ம் ,
வ க் ம் தங் கள் றைகக் காட்  ற ேராகளாகேவ
இக்றார்கள் .
நீ ங் கள் ேபாற்வ ஸ்வின் தாழ் ைமைய அல் ல, மாறாக
க்ய நிைலயில் காணப் பம் அந்தக் கள் ள ேபாதகர்கைளேய
ேபாற்³ர்கள் . நீ ங்கள் ஸ்வின் அன்ைபேயா அல் ல ஞானத்
ைதேயா ஆராக்கவில் ைல. ஆனால் இவ் லன் அக்ல் ரண்
க்ெகாண் இக்ம் தன் னிச்ைசப் பிரியர்கைளேய ஆராக்
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³ர்கள் . நீ ங் கள் தைல சாய் கக
் இடல் லாத ஸ்வின் ேவதைன
ையப் பார்த்  நைகத்  க் ெகாண் இக்³ர்கள் . ஆனால் நீ ங்
கள் அந்தக் காணிக்ைககைள வஞ் க்க ேத அைலந்  ஒக்கக்
ேகட் ல் வாம் பிணங் கைளப் ேபாற் ³ர்கள் . நீ ங் கள் ஸ்
டன் ேசர்ந்  ன் பம் அபவிப் பைத விம் பவில் ைல; ஆனால்
அந்க்ஸ்க்கள் உங் கக் மாம் சத்ைதம் , வார்தை
் தகைள
ம் , கட் ப் பாட் ைடம் மட் ேம ெகாத்தா ம் , நீ ங் கள் சந்ேதா
ஷமாக அந் தப் ெபாப் பற் ற அந் ஸ்வின் கரங் களிேலேய
உங் கைள ஒப் க்ெகாக்ன் ³ர்கள் . இப் ேபாம் ட உங் கள் இ
தயம் இன்ம் அவர்கக் ேநராகம் அவர்கைடய ெபயர்
கழ் , அந் தஸ் , ெசல் வாக் ஆயவற் ன் பக்க மாகம் ம்
ற. இந் த ா ம் நீ ங் கள் ஸ் வின் ரிையைய ஏற்  க்
ெகாள் வ கனமான என்ம் , இைதச் ெசய்ய விப் பம் இல் ைல
என் ற ஒ எண்ணத்ைதம் உைடயவராக இக்ன் ³ர்கள் . அத
னால் தான் நீ ங்கள் ஸ்ைவ ஏற்க்ெகாள் ள விவாசத்ல் ைற
ள் ளவர்களாக இக்ன் ³ர்கள் என்  ேறன் . இந்த நாட் க
ளில் உங் கக் ேவ வ இல் ைல என்பதால் நீ ங் கள் அவைரப்
பின்பற்³ர்கள் . கம் பிரபலமானவர்களின் உவங் கள் உங்
கள் இதயத்ல் விந்  ெகாண்ேட இக்ன் றன. நீ ங் கள் அவர்
கைடய ஒவ் ெவா வார்தை
் தையம் , ரிையகைளம் அல்
ல அவர்கள ெசல் வாக்கான வார்தை
் தகைளம் , கரங் கைளம்
அவ் வள எளில் மறந் விட யா. அவர்கள் உங் கைடய
இதயத்ல் எக் க ாலத் ம் உயர்வ ானவர்களாகம் , கதாநாய
கர்க ளாகம் இந் ெகாண்  இக்  றார்க ள் . ஆனால் இன்
ைறய ஸ் க் அவ் வா இடமளிக் க ப் படவில் ைல. அவர்
உங் கைடய இதயத்ல் க் யமற் ற வராக, ஆராக் க த் த
யற் ற வராக இக் றார். அவர் உங் கக் கம் சாதாரண
மானவராகம் , ைறந் த ெசல் வாக் உள் ளவராகம் , உயர்வ ற்
றவராகம் இக்ன்றார்.
எந்த நிைலயி ம் சத்யத்ைத மக்காதவர்கள் சத்யத்ற்
அவிவாகளாகம் ேராகளாகம் இக்ன் றனர். இப் பப்
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பட் ட மனிதர்கள் ஸ் வின் அங் காரத்ைதப் ெபறயா.
இப் ேபா உங் கக்ள் எந்த அளவிற்  அவிவாசம் , ஸ்
ைவ மதத்த ம் இக்ற என் காண றதா? நீ ங்
கள் சத்யத்ன் வையத் ெதரிந் ெகாண் இப் பதால் , நீ ங் கள்
உங் கள்  இதயத்டன் ேசவிக்க ேவண்ம் ; ெதளிவற்றவர்க
ளாகம் , அைர மனள் ளவர்களாகம் இக்கேவண்டாம் என் 
நான் உங் கைள அத் ேறன். ேதவன் இந்த உலகத்ற்ேகா
அல் ல ஒ தனிநபக்ேகா உரியவர் அல் ல என் பைத நீ ங் கள்
ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் , ஆனால் யாெரல் லாம் உண்ைமயாக
அவைர விவாக்றார்கேளா, அவைரத் ெதா ெகாள் 
றார்கேளா, பக்ள் ளவர்களாகம் உண்ைமள் ளவர்களாகம்
இக்ன்றார்கேளா அவர்கக்ேக உரியவர்.
இன் அகப் பயான அவிவாசம் உங் கக்ள் இக் 
ற. உங் கைளேய நீ ங் கள் கைமயாக ேசாத்  ப் பாங் கள் ,
அப் ேபா நீ ங் கள் உங் கள் ேகள் விக் நிச்ச யமாகேவ பைலப்
ெபற் க்ெகாள் வீரக
் ள் . நீ ங் கள் உண்ைமயான பைலப் ெபற் க்
ெகாள் ம் ேபா, நீ ங்கள் ேதவக் விவாசள் ளவராக இல் ைல
என் பைத நீ ங்கேள ஒத்க்ெகாள் வ மட்ன் , நீ ங்கள் அவைர
வஞ் க்றவர் என் ம் , ேதவஷணம் ெசால் றவர் என் ம் ,
அவைர மதக்றவெரன்ம் , அவக் உண்ைமயில் லாதவர்
என் ம் ஒத்க்ெகாள் வீரக
் ள் . அப் ேபா ஸ்வானவர் மனிதன்
இல் ைலெயன்ம் அவர் ேதவன் என் ம் நீ ங் கள் அந்  ெகாள்
வீரக
் ள் . அந் த நாள் வம் ேபா நீ ங் கள் பக்  டன் , பயத்  டன்,
உண்ைமயாகக் ஸ்வில் அன் வீரக
் ள் . இப் ேபா உங் கள்
இதயத்ன் ப் ப சதவிதம் மட்ேம விவாசத்னால் நிைறந்
க்ற, ¡தள் ள எப சதவிதம் சந்ேதகத்னால் நிைறந்
க்  ற. ஸ்  ெசய்  ம் ஒவ் ெவா ெசய ம் ெசால் ம்
வார்தை
் தம் அவர் ¡ள் ள உங் கள்  அவிவாசத்ந் 
ைளத்ெதம் ம் கத்  க் க க் ம் , அபிப் பிராயங் கக் ம்
எராக அவைரப் பற்ய கத்க்கைளம் , அபிப் பிராயங் கைள
ம் ெகாப் பதற் கடைமப் பட் க்ற. நீ ங் கள் பரேலாகத்ல்
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உள் ள கண்களால் காணக்டாத ேதவைனேய பயத் டன் ேபாற்
³ர்கள் , ஆனால் யி ள் ள வள் ள ஸ்ைவ மப் ப
ல் ைல. இம் ட உங் கைடய அவிவாசம் தாேன? நீ ங் கள்
கடந்த காலங் களில் ரிைய ெசய் த ேதவக்காக ஏங் ³ர்கள் .
ஆனால் இக்காலத்ன் ஸ்ைவ பார்ப்பல் ைல. இன் ைறய
ஸ் ைவ விவாக்க ாத இந் த விவாசம் எல் லாம் எப் ேபா
ம் ஒன்கலந்  உங் கள் இதயங் கக்ள் இக்ற. உங் க
ளிடத்ல் அகமான அவிவாசம் இப் பதா ம் , அைவ ெபம்
பா ம் பரித்தமற்றதாகம் நீ க்கப் பட ேவண்யதாகம் இப்
பதனா ம் , நான் உங் கைள எந்த வைகயி ம் ைறத்  மப் பி
வல் ைல. இந்தப் பரித்தமற் ற தன்ைம உங் களில் விவாசம்
இல் ைல என்பதற்  அைடயாளமாக இக்ற. இைவேய நீ ங்
கள் ஸ்ைவக் ைகவிட் க்³ர்கள் என் பதற்  அைடயாள
மாம் ; இைவேய உங் கைள ஸ் ைவ மதப் பவர் என் 
த்ைரயின்றன. இைவேய ஸ்ைவ அம் அைவக்
காணக்டாத ைரயாகம் , நீ ங் கள் ஸ்வால் ஆதாயப் பத்
தப் பவதற்  தைடயாகம் , நீ ங் கள் ஸ்டன் இணக்கமாக
இப் பதற் இடறலாகம் , ேம ம் ஸ் உங் கைள அங் ரிக்
கவில் ைல என் பதற்  ஆதாரமாகம் இக்  ன் றன. உங் க
ைடய வாழ் வின் எல் லாப் பகைளம் ேசாத்ப் பார்ப்பதற்
இேவ தந் த தணமாக இக் ற. அவ் வா ெசய் வ ீரக
் ளா
னால் உங் கள் வகளிெலல் லாம் நன் ைமையக் காண்பீரக
் ள் .

 ஸ்

நியாயத் ர்ப்பின் ரிையைய
சத்யத் டன் ெசய் றார்

யாவைரம் அவரவரின் வைகயின் ப பிரித், ேதவைடய
நிர்வாகத் ட் டத்ைத க்க் ெகாண்வவதான் கைட
நாட் களின் ரிையயாயிக்ற, ஏெனனில் காலம் ச¡பமாயி
க் ற, மற்  ம் ேதவ ைடய நாள் வந்  விட் ட. பரி
யந்தம் ேதவக் விவாசமாக இக்ம் அைனவைரம் அவர்
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தம் ைடய ராஜ் யத்ல் பிரேவக்ம் பக் ெகாண்வறார்—
அதாவ ேதவைடய கத்ற் ள் ெகாண்வறார். இப்
பிம் , ேதவைடய கம் வவதற்  ன் பாக, ேதவைடய
ரிையயான மனிதனின் ெசயல் கைளக் கவனிப் பேதா அல் ல
மனிதைடய வாழ் கை
் கைய விசாரிப் பேதா அல் ல, மாறாக மனி
தனின் ழ் ப்பயாைமைய நியாயந்¥ர்ப்பேதயாம் , ஏெனன் றால்
ேதவன் தம் ைடய ங் காசனத்ற் ன் பாக வன் ற அைன
வைரம் த்கரிப் பார். இந்நாள் வைரயி ம் ேதவைடய அச்
வகைளப் பின்பற் வந்த அைனவேம ேதவைடய ங் கா
சனத்ற் ன்பாக வபவர்கள் தான், இ இப் பயிக்க, ேதவ
ைடய ரிையைய அதன் இக் கட் டத்ல் ஏற்க் ெகாள் 
ற ஒவ் ெவா மனிதம் ேதவைடய த்கரிப் க்கான ெபா
ளாக இக்றான். ேவ வார்தை
் தகளில் வதானால் , ேதவ
ைடய ரிையைய அதன் இக் கட் டத்ல் ஏற் க்ெகாள் ற
அைனவம் ேதவைடய நியாயத்¥ர்ப்பின் ெபாளாக இக்
றார்கள் .
கடந்த காலங் களில் ேபசப் பட் ட ேதவைடய வீட்ல் ெதாடங்
ற நியாயத்¥ ர்ப் பில் , இந் த வார்தை
் தகளின் “நியாயத்¥ ர்ப் ”
என் ப கைட நாட்களில் தம் ைடய ங் காசனத்ற் ன்பாக
வபவர்கக் ேதவன் இன் அளிக்ம் நியாயத்¥ர்ப்ைபக் க்
ற. கைட நாட் கள் வந்த ம் , ேதவன் வானத்ல் ஒ ெபரிய
ேமைசைய உவாக்  , அதன் ¡ ஒ ெவள் ைள ேமைசத் 
ணிைய விரித் , பின் னர் ஒ ெபரிய ங் காசனத்ல் வீற்ப்
பார் என்ம் , அப் ேபா சகல மஷம் தைரயில் மண்யிட் 
ழங் கால் நிற் பார்கள் என் ம் , பின்  ஒவ் ெவா மனிதனின்
பாவங் கைளம் அவர் ெவளிப் பத்  இதன் ¤லம் அவர்க ள்
ேமேலப் பரேலாகத்  ற்  ப் ேபாக ேவண் மா அல் ல ேழ
அக்னிம் கந்தகம் எரிற கட க் அப் பப் பவார்களா
என் பைத ேதவன் ¥ர்ம ானிப் பார் என் இயற் ைகக் அப் பாற்
பட் ட கற் ப ைனகைள நம் பவர்கம் இக்றார்கள் . மனிதன்
என்னெவல் லாம் கற்பைன ெசய் தா ம் , அதனால் ேதவைடய
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ரிையயின் சாரம் சத்ைத மாற் ற யா. மனிதைடய கற் ப
ைனகள் யாம் மனிதைடய எண்ணங் களின் ெகாள் ைககேள
அல் லாமல் ேவல் ைல; அைவ மனிதன் தான் கண்க்ற மற்
ம் ேகட் டைவகளின் க்கமாய் மனிதனின் ¤ைளயில் இந் 
வறதாய் இக்ன்றன. ஆகேவ, ந்ைதயில் உவான உவங்
கள் எவ் வள த்சாத்தனமாக இந்தா ம் , அைவ ெவம்
கார்ட்µன் த்ரங் கள் மட் ேம, ேதவைடய ரிையயின் ட்
டத்ைத அைவகளால் மாற்ற யா என் நான் ெசால் ேறன் .
எல் லாவற்  ற்  ம் ேமலாக, மனிதன் சாத் த ானால் ர்ெகட் ப்
ேபாய் இக்றான் , ஆகேவ ேதவைடய நிைனகைள அவன்
எவ் வா ரிந்ெகாள் ள ம் ? ேதவைடய நியாயத்¥ர்ப்பின்
ரிையைய மனிதன் நம் பயாத அளவிற்  ஓர் அற் தமாய் க்
கறான். இந்த நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிையைய ேதவேன ெசய்
வதால் , இந்தக் ரிையயான கப் ெபரிய அளவி ம் , மனிதர்
களால் ரிந் ெகாள் ள யாததாக இக்க ேவண்ம் என் ம் ,
வானம் வ ம் எெராத்  ைய அைசக் க த் த க் க தாக
இக்க ேவண்ம் என்ம் அவன் நம் றான் ; அப் பயில் ைல
ெயன் றால் , அ எப் ப ேதவனால் ெசயல் பத்தப் பற நியா
யத்¥ர்ப்பின் ரிையயாக இக்க ம் ? இ நியாயத்¥ர்ப்பின்
ரிையயாக இக்றபயால் , பிற ேதவன் ரிைய ெசய்  ம்
ேபா அவர் கம் ஆச்சரியமானவராகம் மாட் ைம ெபாந்
யதாகம் இக்க ேவண்ம் என் ம் , நியாயந்¥ர்க்கப் பபவர்
கள் கண்ணீடன் க்ரட் , ழங் கால் ேதவைடய இரக்
கத்ற்காகக் ெகஞ் ச ேவண்ம் என் ம் அவன் நம் றான். இத்
தைகயக் காட் கள் ெமய் ய ாகேவ கண்கவர் காட் யாகம் மற்
ம் ஆழமாக ளர்ச
் ண்பண்ªறதாகம் இக்ம் …. ேதவ
ைடய நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ரிையயான அற்  தமாயிக் ம்
என்  எல் ேலாம் கற் ப ைன ெசய்  றார்கள் . எவ் வாறாயிம் ,
ேதவன் நீ ண் ட காலமாக மனிதர்க ளிைடேய நியாயத் ¥ ர்ப் பின்
ரிைய ெதாடங் ய காலத்  ந்  , நீ மந் த மான க் க த்  ல்
தாபரிக்றாய் என் ப உனக்த் ெதரிமா? ேதவைடய நியா
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யத்¥ர்ப்பின் ரிைய ைறயாகத் ெதாடங் விட் டதாக நீ நிைனக்
ம் ேநரத்ல் , ேதவன் ஏற்கனேவ வானத்ைதம் ையம் 
தாக ஷ்த்ப் பாேர? அந்த ேநரத்ல் , ஒேவைள நீ அப் ெபா
தான் வாழ் வின் அர்த்தத்ைதப் ரிந் ெகாண்ந்ப் பாய் ,
ஆனால் ேதவைடய இரக்கமற்ற தண்டைனயின் ரிைய உன் ைன
இன்ம் ஆழ் நத
் க்கத்ல் நரகத்ற் ெகாண் வம் . அப் ெபா
தான் ேதவைடய நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிைய ஏற்கனேவ ந்
விட் ட என்பைத நீ §ெரன்  உணவாய் .
நம் ைடய விைலமப் பற்ற ேநரத்ைத வீணாக்காம ம் , அ
வக்கத்தக்க மற் ம் ெவக்கத்தக்க இந்த தைலப் களில் இனி
ேபசாம ம் இப் ேபாம் . அதற்ப் பலாக நியாத்¥ர்ப்ைப உண்
டாக்  றைதக் த்  ப் ேபேவாம் . “நியாயத் ¥ ர்ப் ” என் 
ப் பிற வார்தை
் தயில் , ேயேகாவா ஒவ் ேவா பயி
ள் ள ஜனங் கக்ப் ேபாக்க ேபய வார்தை
் தகைளம் , பரி
ேசயர்கைளக் கந் ெகாள் ள இேய ேபய வார்தை
் தகைளம்
நீ நிைன வாய் . அைவ ¥விரத்தன் ைமள் ளைவயாக இந்
தா ம் , இந்த வார்தை
் தகள் மனிதக்கான ேதவைடய நியா
யத்¥ர்ப் அல் ல; அைவ ெவவ் ேவ சந்தர்ப்பங் களில் , அதாவ
ெவவ் ேவ பின்னணியில் ேதவன் ேபய வார்த்ைதகளாம் . இந்த
வார்த்ைதகள் , கைட நாட்களில் மனிதைன நியாயந்¥ர்க்ம் ேபா
கைட நாட் க ளின் ஸ்  ேபம் வார்தை
் தகைளப் ேபான் ற
தல் ல. மனிதக்ப் ேபாக்கம் , மனிதனின் ெமய் யான சாரம்
சத்ைத ெவளிப் பத்தம் , மற்ம் மனிதனின் வார்தை
் தகைளம்
ெசயல் கைளம் ேவ ேவறாகப் பிரிக்கம் கைட நாட் களின்
ஸ் பலதரப் பட் ட சத்யங் கைளப் பயன் பத் றார். இந்த
வார்தை
் தகள் , மனிதனின் கடைம, மனிதன் எவ் வா ேதவக்
க் ழ் ப் பய ேவண்ம் , மனிதன் எவ் வா ேதவக் விவா
சமாக இக் க ேவண்ம் , மனிதன் எவ் வா சாதாரண மனித
வாழ் கை
் கைய வாழ ேவண்ம் , அேத ேபால் ஞானம் ேதவ
ைடய மனநிைலம் ேபான் ற பல் ேவ சத்யங் கைள உள் ளடக்
யதாம் . இந்த வார்தை
் தகள் அைனத்ம் மனிதைடய சாராம்
1280

ஸ் நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிையைய சத்யத்டன் ெசய் றார்

சத்ைதம் அவன ர்ெகட் ட மனநிைலையம் க்ற. ப்
பாக மனிதன் எவ் வா ேதவைன உதத் தள் றான் என் பைத
ெவளிப் பத்  ம் வார்தை
் தகள் , மனிதன் எப் பச் சாத் த ானின்
உவகமாகம் , ேதவக் எரான எரியின் சக்யாகம் இக்
றான் என்ப ெதாடர்பாகப் ேபசப் பன் றன. ேதவன் தம் 
ைடய நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ரிையைய ேமற் ெகாள் வல் , அவர்
மனிதனின் பாவத்ைத ெவ மேன ஒ ல வார்தை
் தகளால்
ெதளிபத் வல் ைல; அவர் நீ ண்ட காலத்ற்  ெவளியரங்
கமாக், ைகயாண், த்த ம் பண்ªறார். ெவளியரங் கமாக்
தல் , ைகயாதல் மற் ம் த்தம் பண்ªதல் ேபான் ற ெவவ் ேவ
றான இந் த ைறகைளச் சாதாரண வார்தை
் தகளால் மாற்  ய
ைமக்க யா, ஆனால் மஷனிடம் ெகாஞ் சம் இல் லாத
சத்யத்தால் ம் . இ ேபான் ற ைறகைள மட் ேம நியா
யத்¥ ர்ப்  என் அைழக் க ம் ; இந் த வைகயான நியாயத்
¥ர்ப்பின் ¤லமாக மட் ேம மனிதைன அபணியச் ெசய்  ேதவ
ைனப் பற்  நம் பச்ெசய் ய ம் , ேம ம் ேதவைனப் பற் ய
ெமய் யான அைவப் ெபற ம் . நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிைய
என்னத்ைதக் ெகாண்வற என் றால் , ேதவைடய ெமய்
யான கத்ைதப் பற்  ய மனிதனின் ரிதல் மற்  ம் அவன
ெசாந்தக் ளர்ச
் ையப் பற்ய உண்ைமமாம் . ேதவைடய
த்தத்ைதம் , ேதவைடய ரிையயின் ேநாக்கத்ைதம் , மனி
தன் அந் ெகாள் ள யாத மைறெபாட் கைளம் அகமா
கப் ரிந் ெகாள் ளத் ேதவைடய நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிையயா
ன மனிதக் உதற. இ மனிதனின் ர்ெகட் ட நிைல
ையம் மற்ம் அவன ர்ேகட் ன் ேவர்கைளம் அைடயாளம்
கண் அந்  ெகாள் ளம் , ேம ம் மனிதனின் அங் கத்ைதக்
கண்டயம் உதற. இந்த விைளகள் யாம் நியாயத்¥ர்ப்
பின் ரிையயால் ெகாண்வரப் பன் றன, ஏெனன் றால் இந்
தக் ரிையயின் சாராம் சம் உண்ைமயில் ேதவைடய சத்யத்
ைதம் , வையம் , வைனம் அவர்¡ நம் பிக்ைக ெகாண்
அவைர விவாக்ற அைனவக்ம் றக்ம் ரிையயாம் .
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இந் த க் ரிையயான ேதவனால் ெசய்  க்க ப் பட் ட நியா
யத்¥ர்ப்பின் ரிையயாம் . நீ இந்தச் சத்யங் கைள க்யமா
னதாகக் கதவில் ைல என் றால் , ேம ம் அவற் ைற எவ் வா
தவிர்ப்ப  என்பைதத் தவிர்த்  ேவ எைதம் நீ ந்க்காமல்
இக்றாய் என் றால் , அல் ல அைவ சம் பந்தப் படாத ஒ ய
வைய எவ் வா கண்பிப் ப  என்  எண்ணிக்ெகாண்ந்
தால் , நீ ஒ மாெபம் ெகாம் பாவி என் நான் ெசால் ேறன் . நீ
ேதவன்¡ விவாசம் ைவத்ந்  அேதேவைளயில் , சத்யத்
ைதேயா ேதவைடய த்த த்ைதேயா ேதடாமல் , அல் ல உன்
ைனத் ேதவனிடம் ெநங் க் ெகாண் வம் வைய ேநக்க
வில் ைல என்றால் , நீ நியாயத்¥ர்ப்ைபத் தவிர்க்க யற்ப் பவன்
என்  நான் ெசால் ேறன், ேம ம் நீ ஒ ெபாம் ைம மற்  ம்
ெபரிய ெவள் ைள ங் காசனத்ந்  தப் பி ஓம் ஒ ேரா
ம் ட. தம் ைடய கண்கக்க் ள் ள கண்காணிப் பி
ந்  தப் பிக்க ய ம் கலகக்காரர்களில் ஒவைரம் ேதவன்
விடமாட் டார். அத் த ைகய மனிதர்க ள் இன் ம் கைமயான
தண்டைனையப் ெபவார்கள் . நியாயந் ¥ ர்க்க ப் பட ேதவக்
ன்பாக வந்  த்கரிக்கப் பட் டவர்கள் , ேதவைடய ராஜ் யத்
ல் என்ெறன்ம் வாழ் வார்கள் . நிச்சயமாக, இ எர்காலத்ற்
ச் ெசாந்தமான ஒன்றாக இக்ற.
நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ரிையயான ேதவ ைடய ெசாந் த க்
ரிையயாயிக்ற, எனேவ அ இயற் ைகயாகேவ ேதவனால்
ெசய்  க்கப் பட ேவண்ம் ; ேதவக்ப் பலாக மனிதனால்
அைதச் ெசய் ய யா. நியாயத் ¥ ர்ப் பான மனிதலத்ைத
ெவல் வதற் சத்யத்ைதப் பயன்பத் வ என் பதால் , மனிதர்
களிைடேய இந்த ரிையையச் ெசய் ய ேதவன் இன் ம் மனித
´பத்ல் ேதான்வார் என் பல் எவ் வித சந்ேதகம் இல் ைல.
அதாவ, உலெகங்  ம் உள் ள ஜனங் கக் ேபாக்கம் , சகல
சத்யங் கைளம் அவர்கக்த் ெதரியப் பத்தம் கைட நாட்
களின் ஸ்  சத்  யத்ைதப் பயன் பத்  வார். இேவ ேதவ
ைடய நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிையயாம் . ேதவைடய இரண்
1282

ஸ் நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிையைய சத்யத்டன் ெசய் றார்

டாவ மனித அவதரிப் ைபப் பற் பலக்ம் ஒ ேமாசமான
உணர் இக்ற, ஏெனன்றால் நியாயத்¥ர்ப்ைப ெகாக்ம்
பக் ேதவன் மாம் சமாவார் என்  மக்கள் நம் வ கனம் .
ஆயிம் ட, ேதவைடய ரிையயான ெபம் பா ம் மனி
தனின் எர்பார்ப்கக் அப் பாற்பட் ட , மனித மனம் இைத
ஏற்க்ெகாள் வ  கனம் என் பைத நான் உனக்ச் ெசால் யாக
ேவண்ம் . ேதவன் பிரபஞ் சத்ைத நிரப் ற உன் னதமானவராக
இக்  றார், அேத சமயம் , ஜனங் கள் யில் ெவ ம் க் க
ளாக இக்றார்கள் ; மனிதனின் மனதான க்கைள மட் ேம
வளர்க
் ம் ஒ தவறான நீ ரின்  ேபான் ற, அேதசமயம் ேதவ
ைடய நிைனகளால் ெசயல் பத்த ப் ப ட் ட ரிையயின் ஒவ்
ெவா கட் டம் ேதவைடய ஞானத்ன் பலன் ஆம் . ஜனங்
கள் எப் ெபாம் ேதவேனா சண்ைடயிட யற்க்றார்கள் ,
இயில் யார் ேதாற் ற ார்கள் என் ப  ெதளிவாகத் ெதரிற.
உங் கைளேய நீ ங் கள் தங் கத்ைத விட அகம் மப் க் க வர்க
ளாக நிைனத்  க்ெகாள் ள ேவண் டாம் என்  உங் கள் அைனவ
ைரம் நான் அத் ேறன். ேதவைடய நியாயத்¥ர்ப்ைப
மற் றவர்கள் ஏற் க்ெகாள் ளக் மானால் , நீ ஏன் ஏற் க்ெகாள்
ளக் டா? நீ மற் றவர்கைளக் காட்  ம் எவ் வள உயர்வாக
நிற் றாய் ? மற் ற வர்கள் சத் யத்ற்  ன் பாக தங் கள் தைலக
ைளத் தாழ் தத
் ந்தால் , உன்னால் ஏன் யா? ேதவைடய
ரிையயான யாரா ம் தத்  நித் த யாத ஓர் உத்ேவ
கத்ைதக் ெகாண்ள் ள. நீ ெசய் க்ற “பங் களிப் ” காரணமா
கேவ அவர் ¡ண்ம் நியாயத்¥ர்ப்ைப வழங் க மாட் டார், ேம ம்
இேபான் ற ஒ நல் ல வாய் ப்ைப நவ விட் டதற்காக வத்தத்
தால் நீ ெவல் லப் பவாய் . நீ என் ைடய வார்தை
் தகைள நம் ப
வில் ைல என்றால் , வானத்ல் இக்ம் அந்தப் ெபரிய ெவள் ைள
ங் காசனம் உன் ¡ ¥ர்ப்பளிப் பதற்காகக் காத்! இஸ்ரேவலர்
அைனவம் இேயைவ நிராகரித்தார்கள் மற் ம் மதத்தார்
கள் என்பைத நீ அந்க்க ேவண்ம் , ஆனா ம் இேயவின்
மனிதலத்ற்கான ¡ட் பின் சத்யம் இன் ம் பிரபஞ் சம் 
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வம் மற்ம் யின் பரியந்தம் விரிவைடந் ள் ள. இ
ேதவன் நீ ண்ட காலத்ற் ன்ேப உவாக்ய ஒ யதார்த்தம்
அல் லவா? இேய உன் ைனப் பரேலாகத்ற் அைழத் ச் ெசல்
வதற்காக நீ இன் ம் காத்ந்தால் , நீ ஒ ெசத் ப் ேபான மரக்
கட் ைட[அ] என் நான் ெசால் ேறன் . சத்யத்ற் விவாசமற்ற
மற் ம் ஆர்வாதங் கைள மட் ேம நாற உன் ைனப் ேபான் ற
ஒ ேபாயான விவாைய இேய ஏற்க்ெகாள் ள மாட் டார்.
மாறாக, பல் லாயிரக்கணக்கான ஆண்கக் உன் ைன அக்
னிம் கந் த கம் எரிற அக்  னி கடல் தள் வல் அவர்
இரக்கம் காட் ட மாட் டார்.
நியாயத் ¥ ர்ப்  என் றால் என்ன என் பைதம் , சத்  யம் எ
என் பைதம் நீ இப் ேபா ரிந்ெகாள் றாயா? நீ ரிந்ெகாண்
டாய் என்றால் , நியாயந்¥ர்கக
் ப் பவதற் அபணிந்  ழ் ப்ப
ம் ப நான் உன்ைன அத்  ேறன் , இல் ைலெயனில் நீ
ஒேபாம் ேதவனால் பாராட் தைலப் ெபவதற்ேகா அல் ல
அவரால் அவைடய ராஜ் யத்ற்ள் ெகாண்வரப் பவதற்ேகா
வாய் ப் பில் ைல. நியாயத் ¥ ர்ப்ைப மட் ேம ஏற்  க்ெகாள் பவர்
கள் , ஆனால் ஒேபாம் த்கரிக்கப் பட யாதவர்கள் , அதா
வ நியாயத்¥ர்ப்பின் ரிையக் மத்யில் தப் பி ஓபவர்கள்
என் ெறன்மாய் ேதவனால் ெவக்கப் பட்  நிராகரிக்கப் பவார்
கள் . அவர்கைடய பாவங் கள் பரிேசயர்களின் பாவங் கைள விட
ஏராளமானம் கைமயானமாம் , ஏெனன் றால் அவர்க ள்
ேதவைனக் காட் க் ெகாத்  , ேதவக் விேராதமாகக் கல
கக் க ாரர்களாக இக்  றார்கள் . இப் ப ஊயத்ைதச் ெசய் ய க்
ட தயில் லாத அத் தைகய நபர்கள் இன் ம் கைமயான
தண்டைனையப் ெபவார்கள் , அதாவ ஒ நித்யமான தண்
டைனையப் ெபவார்கள் . ஒ காலத்ல் வார்தை
் தகளால் வி
அக்ப் :
அ. ஒ ெசத் ப் ேபான மரக்கட் ைட: “உதவிக் அப் பாற் பட் ட ” என் ம்
அர்தத
் ம் ெகாண்ட ஒ ன ெமா.
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வாசத்ைத ெவளிப் பத்ய, ஆனால் அவைரக் காட் க் ெகாத்த
எந் த த் ேராையம் ேதவன் விடமாட் ட ார். இ ேபான் றவர்
கள் ஆவி, ஆத்  மா மற்  ம் சரீ ரத்  ன் தண் டைனயின் ¤லம்
தண்டைனையப் ெபவார்கள் . இ ேதவைடய ல் யமான
நீ ள் ள மனநிைலயின் ெவளிப் பா அல் லவா? இ மனிதைன
நியாயந் ¥ ர்ப் ப ம் , அவைன ெவளிப் பத்  வ ம் ேதவ
ைடய ேநாக்கம் அல் லவா? நியாயத்¥ர்ப்பின் ேபா எல் லா வைக
யான ன்மார்க்கமான காரியங் கைளம் ெசய் ற அைனவைர
ம் ேதவன் அத்த ஆவிகளால் பாக்கப் பட் ட இடத்ற் அப்
றார், ேம ம் இந்த அத்த ஆவிகள் தங் கைடய சைதள் ள
உடல் கைள அவர்க ள் விம் பியப அக் க அ மக்  றார்,
ேம ம் அந் த ஜனங் களிைடய உடல் களின் சடலங் கள் ர்
நாற்றம் வீன்றன. இ அவர்கக்கான ெபாத்தமான பல
ஆம் . அந்த விவாசமற்ற ெபாய் யான விவாகள் , ெபாய் யான
அப் ேபாஸ்தலர்கள் மற்ம் ெபாய்யான ஊயர்களின் ஒவ் ெவா
பாவங் கைளம் ேதவன் அவர்களின் பப் த்தகங் களில் எ
றார்; பின்னர், ேநரம் சரியாக இக் ம் ேபா, அத்த ஆவி
கள் மத்யில் அவர்கைளத் க் எறார், இந்த அத்த ஆவி
கள் தங் கள்  உடல் கைளம் விப் பப் ப ¥ட் ப் பத்த அ
மக்ன் றன, இதனால் அவர்கள் ஒேபாம் மெஜன் மம் எக்
கக்டாதபக்ம் , ¡ண்ம் ஒளிையக் காணம ம் ேபாவார்கள் .
ஒ ப் பிட் ட காலத்  ற்  ஊயம் ெசய் விட் , ஆனால்
கைடவைர விவாசமாக இக் க இயலாத மாயக் க ாரர்க ள்
ெபால் லாதவர்கள் ட் டத்ல் ேதவனால் எண்ணப் பறார்கள் ,
இதனால் அவர்கள் ன்மார்கக
் க்ப் பங் காளிகளா, ஒங் கற்ற
கலகத்  ன் ஒ பயாக மாறார்க ள் ; இயில் , ேதவன்
அவர்கைள ற்  மாய் அப் பார். ஒேபாம் ஸ் க்
விவாசமாக இல் லாதவர்கைள அல் ல தங் கள் பலத்ைத ஒ
ேபாம் பங் களிக் க ாதவர்க ைள ேதவன் ஒக்  த் தள் றார்,
கத்ைத மாற்ம் ேபா அவர் அைனவைரம் அப் பார். அவர்
கள் இனி யில் ஒேபாம் இக்க மாட் ட ார்கள் , அவர்கள்
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ேதவ ைடய ராஜ் யத்  ற்  ள் பிரேவப் பதற் க ான பாைதைய
அைடயம் மாட் டார்கள் . ேதவ க் ஒேபாம் ேநர்ைமயா
னவர்களாக இல் லாதவர்கள் , ஆனால் ©ழ் நிைலயால் அவைரச்
சரியாகச் சமாளிக்க ேவண்ய கட் டாயத்ல் இப் பவர்கள் , அவ
ைடய மக்கக்க ாக ஊயம் ெசய் ப வர்கள் ட் டத்ல் எண்
ணப் பறார்கள் . ஒ ய எண்ணிக்ைகயிலான மக்கள் மட்
ேம உயிர்வாழ் வார்கள் , அேத ேநரத்ல் ெபம் பான் ைமயான
வர்கள் தராதரல் லாத ஊயத்ைதச் ெசய் பவர்கடன் ேசர்ந் 
அந்  ேபாவார்க ள் . இ யில் , ேதவைனப் ேபான் ற மனம்
பைடத்தவர்கைளம் , ேதவைடய ஜனங் கைளம் மற்ம் ேதவ
ைடய பிள் ைளகைளம் , மற்  ம் ேதவனால் ஆசாரியர்களாக
இக்ம் பக் ன் க்கப் பட் டவர்கள் அைனவைரம் ேதவன்
தம் ைடய ராஜ் யத்ற் ள் ெகாண் வவார். அவர்கள் ேதவ
ைடய ரிையயின் பலனாக இப் பார்கள் . ேதவனால் நிர்ண
யிக்கப் பட் ட எந்தெவா வைகயி ம் வைகப் பத்த யாதவர்
கைளப் ெபாத்தமட் ல் , அவர்கள் அவிவாகளாக எண்ணப்
பவார்கள் —ேம ம் அவர்களின் விைள என் னவாக இக்ம்
என் பைத நீ ங் கள் நிச்ச யமாகக் கற் ப ைன ெசய்  பார்க் க லாம் .
நான் ெசால் ல ேவண்யைதெயல் லாம் ஏற்கனேவ உங் கக்ச்
ெசால் யிக்  ேறன் ; நீ ங் கள் ெசல் ம் பாைதையத் ேதர்நெ
் த
க்ம் ேதர் உங் கைடய மட் ேம. நீ ங் கள் ரிந்  ெகாள் ள
ேவண்ய இதான் : ேதவைடய ரிைய அவடன் ஒத்
க்க யாத எவக்காகம் காத்க்கா, மற் ம் ேதவ
ைடய நீ ள் ள மனநிைல எந் த மனிதக் ம் இரக் க ம் காண்
பிக்கா.
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ஒ

உனக்த் ெதரிமா?
மஷ க்ள் ேள ேதவன்
ெபரிய காரியத்ைதச் ெசய்  க்றார்

பைழய காலம் கடந் ேபாய் விட் ட , ய காலம் வந் விட்
ட. ஆண்கள் ேதாம் , நாக் நாள் , ேதவன் அகப் பயான
ரிையகைளச் ெசய்  க் றார். அவர் உலகத்ற்  வந்  பின்
னர் றப் பட் ச் ெசன்ள் ளார். இந்தச் ழற்யான பல தைல
ைறகளாக ¡ண் ம் ¡ண் ம் நடந் ேதயிக்  ற. இன் ,
ேதவன் ன் ேபாலேவ, அவர் ெசய் யேவண் ய ரிையையச்
ெசய் ய, அவர் இன் ம் ெசய்  க்க ேவண்ய ரிையையத்
ெதாடர்ந்  ெசய்  றார், ஏெனனில் இந் ந ாள் வைரயி ம் அவர்
இன்ம் ஓய் க்ள் பிரேவக்கவில் ைல. ஷ்ப் பின் காலம்
ெதாடங்  இன் வைர ேதவன் அகப் பயான ரிையையச்
ெசய் க்றார். ஆனால் , ேதவன் இன் ன் ெனப் ேபாைதம்
விட அகக் ரிையையச் ெசய் றார் என் பைதம் அவர் ெசய்
ம் ரிையயின் அள ன் ெனப் ேபாைதம் விட கம் அ
கமான என்பைதம் நீ அந்க்றாயா? இதனால் தான் நான் ,
ேதவன் மனிதர்கக்ள் ேள ஒ ெபரிய காரியத்ைதச் ெசய் 
க்றார் என் ெசால் ேறன் . மனிதக்காக இந்தா ம் அல்
ல ேதவக்காக இந்தா ம் , ேதவைடய எல் லா ரிையக
ம் க க்யமானைவயாம் , ஏெனன் றால் அவைடய ரி
ையயின் ஒவ் ெவா விஷயம் மனிதடன் ெதாடர்ைடயதாக
இக்ற.
ேதவைடய ரிைய காணேவா ெதாடேவா யாததாக
இக்ற—அதாவ அ உலகத்தால் கக் ைறவாகேவ கண்
ெகாள் ளப் பற—அப் பயிக்க , அ எப் ப ெபரியதான
ஒன்றாக இக்க ம் ? எந்த வைகயான காரியம் தான் ெபரி
யதாகக் கதப் பம் ? நிச்சயமாக, ேதவன் எப் பப் பட் ட ரிைய
ையச் ெசய் தா ம் , அ ெபரியதாகக் கதப் படலாம் என் பைத
யாம் மக்க யா, ஆனால் ேதவன் இன்  ெசய் ம் ரி
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ையையப் பற்  நான் ஏன் இைதச் ெசால் ேறன் ? ேதவன் ஒ
ெபரிய காரியத்ைதச் ெசய் ள் ளார் என்  நான் ம் ேபா,
இ எவ் வித சந்ேதகத்ற் ம் இடன் மனிதக் இன்ம்
ரியாத பல இரகயங் கைள உள் ளடக்யதாக இக்ற. இப்
ேபா நாம் அவற்ைறப் பற் ேபேவாம் .
இேய விப் பைதப் ெபாத்க்ெகாள் ள யாத ஒ காலத்
ல் தான் இேய ஒ ன்னைணயிேல பிறந்தார், ஆயிம் ட,
உலகம் அவைடய வயில் நிற்க யவில் ைல, அவர் ேதவ
ைடய பராமரிப் பில் ப் பத்  ¤ன்  ஆண் கள் மனிதர்க
ளிைடேய வாழ் ந் த ார். அவர் வாழ் ந் த இத் த ைன ஆண் களில் ,
அவர் உலகத்ன் கசப் ைப அபவித்தார், மற்ம் யின் ேமல்
க்கத்ன் வாழ் கை
் கைய த்தார். எல் லா மனிதர்கைளம் ¡ட்
பதற்காகச்  ைவயில் அைறயப் பம் பக் ெபம் பாரத்ைத
அவர் மந் த ார். சாத் த ானின் ஆக் க த்  ன் ழ் வாழ் ந்  வந் த
அைனத்  பாவிகைளம் அவர் ¡ட் க்ெகாண்டார், இயில் ,
அவைடய உயிர்தெ
் தந் த சரீரம் அவர் ஓய் ெவக் ம் இடத்
ற்  த் ம் பிய . இப் ேபா ேதவ ைடய ய ரிைய
ெதாடங் யிக்ற, ேம ம் இ ஒ ய கத்ன் ெதாடக்
கமாம் . தம் ைடய ய இரட்ப் பின் ரிையையத் ெதாடங் க
¡ட் கப் பட் டவர்கைள ேதவன் தம் ைடய வீட்ற் ள் ெகாண்
வறார். இரட் ப் பின் ரிைய கடந்த காலங் களில் இந்தைதக்
காட்  ம் இந் த ைற ைமயானதாக இக்  ற. மனித
க்ள் ளாகக் ரிைய ெசய் வ  பரித்த ஆவியானவர் அல் ல,
இந்தக் ரிையையச் ெசய் ம் பக் மனிதர்களிைடேய ேதான் 
வ இேயவின் சரீரம் அல் ல, ப் பாக இந்த ேவைலயான
ேவ வகளில் ெசய்  க்கப் பற. மாறாக, மவான
ேதவேன ரிையையச் ெசய்  அைதத் தாேம வநடத் றார்.
மனிதைனப் ய ரிையக்ள் வநடத்ச்ெசல் ம் ெபாட் 
அவர் இவ் வா ெசய் றார். இ ஒ ெபரிய காரியம் அல் லவா?
ேதவன் இந்தக் ரிையைய மனிதலத்ன் ஒ பயி¿டா
கேவா அல் ல ¥ர்க்கதரிசனங் களின் ¤லமாகேவா ெசய்வல் ைல;
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மாறாக, ேதவன் தாமாகேவ அைதச் ெசய் றார். லர் இ ஒ
ெபரிய காரியம் அல் ல என்ம் அ மனிதக்ப் பரவசத்ைதக்
ெகாண் வர யா என்ம் றலாம் . ஆனால் ேதவைடய
ரிையயான இ மட் மல் லா அ கப் ெபரியம் இன்
ம் அகமானதாகம் இக்ற என்  நான் உனக்ச் ெசால்
ேவன்.
இந்த ேநரத்ல் , ேதவன் ஒ ஆவிக்ரிய சரீரத்ல் அல் ல,
மாறாக கம் சாதாரணமான நிைலயில் ரிையையச் ெசய் ய
வறார். ேம ம் , இ ேதவைடய இரண்டாவ ம
வின் சரீ ரம் மட்  மல் ல, இ ேதவன் மாம் சத் ற்  த் ம் ம்
சரீரம் ட. இ கம் சாதாரண மாம் சம் . அவைர மற்றவர்
களிடந்  தனித் நிற்க ைவக்ம் எைதம் உன் னால் பார்கக
்
யா, ஆனால் நீ அவரிடந்  ன்  ேகள் விப் படாத சத்
யங் கைளப் ெபறலாம் . இந்த அற் பமான மாம் சம் தான் ேதவனி
டந்  வம் சத்ய வார்தை
் தகள் அைனத்ைதம் உள் ளடக்
யிக்ற, கைட நாட் களில் ேதவைடய ரிையைய ேமற்
ெகாள் ற, ேம ம் மனிதன் ரிந்  ெகாள் வதற் க ாக ேதவ 
ைடய  மனநிைலையம் ெவளிப் பத் ற. பரேலாகத்
ல் இக்ம் ேதவைனக் காண நீ ெபரிம் விம் பவில் ைலயா?
பரேலாகத் ள் ள ேதவைனப் ரிந் ெகாள் வதற்  நீ ெபரிம்
விம் பவில் ைலயா? மனிதலம் ெசன் ேசம் இடத்ைதக் காண
நீ ெபரிம் விம் பவில் ைலயா? இந் த இரகயங் கள் அைனத்
ைதம் அவர் உனக்ச் ெசால் வார்—அதாவ எந்த மனிதம்
உனக்  ச் ெசால் ல யாத இரகயங் கைளச் ெசால் வார்,
ேம ம் நீ ரிந்  ெகாள் ளாத சத்யங் கைளம் அவர் உனக்ச்
ெசால் வார். ராஜ் யத்  ற்  ள் அவேர உன் வாசலாகம் , ய
கத்  ற் க ான உன் வகாட் யாகம் இக்  றார். அத் த ைகய
ஒ சாதாரண மாம் சம் பல ரிந் ெகாள் ள யாத இரக
யங் கைளக் ெகாண்க் ற. அவைடய ெசயல் கள் உனக்
விவரிக் க யாததாக இக் க லாம் , ஆனால் அவர் ெசய் ம்
ரிையயின் க் க்ேகாம் , ஜனங் கள் நம் றப, அவர்
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ஒ எளிய மாம் சமல் ல என் பைத நீ காண அமக்கப் ேபா
மானதாக இக்ற. ஏெனன் றால் , அவர் ேதவைடய த்தத்
ைதம் , கைட நாட் களில் மனிதலத்ன் ¡ ேதவன் காட் ய
அக் க ைறையம் பிரநித்  வப் பத்  றார். வானங் கைள
ம் ையம் அைசப் பதாகத் ேதான் ம் அவர வார்தை
் த
கைளக் ேகட் க ம் , அக்  னி ஜுவாைலகைளப் ேபால அவர
கண்கைளப் பார்க்கம் , அவைடய இப் க்ேகான் ர்ெபா
ந்தப் பண்ªதைல நீ ெபறம் யாமல் ேபானா ம் , ேதவன்
ேகாபமாக இக்றார் என் பைத அவைடய வார்தை
் தகளி
ந்  உன்னால் ேகட் க ம் , ேம ம் ேதவன் மனிதலத்
ற்  இரக் க ம் காட் றார் என் பைதம் நீ அந் ெகாள் ள
ம் ; ேதவைடய நீ யான மனநிைலையம் அவைடய
ஞானத்ைதம் நீ கண்ெகாள் ளலாம் , ேம ம் ,  மக்லத்
ன் ¡தான ேதவைடய அக்கைறைய உணரலாம் . கைட நாட்
களில் ேதவ ைடய ரிைய என் னெவன் றால் , பரேலாகத் 
ள் ள ேதவன் யில் உள் ள மனிதர்களிைடேய வாழ் வைதக்
காண மனிதைன அமப் ப ம் , அவன் ேதவைன அந்ெகாள்
ளம் , ழ் ப் பயம் , வணங் கம் , ேநக்கம் மனிதக் உத
வேம ஆம் . இதனால் தான் அவர் இரண்டாவ ைறயாக
மாம் சத்ற் த் ம் பிள் ளார். இன்  மனிதன் பார்ப்ப  மனி
தைனப் ேபான்ற ஒ ேதவனாக, அதாவ ¤க் மற்ம் இரண்
கண்கைளக் ெகாண்ட ேதவனாக, மற்ம் ப் பிட் க் ற 
யாத ேதவனாக இந் த ா ம் , இயில் , இந் த மனிதன் வித்
ராவிட் டால் , வானம் ம் கப் ெபரிய மாற் றத்ைதச் சந்
க்ம் என்பைதம் ; இந்த மனிதன் வித்ராவிட் டால் , வானம்
மங் கலாவிம் ,  ழப் பத்ல் ¤ழ் விம் , பஞ் சம் மற் ம்
வாைதகக் மத்யில் எல் லா மனிதர்கம் வாழ் வார்கள் என்
பைதம் ேதவன் உங் கக்க் காண்பிப் பார். கைட நாட் களில்
மவான ேதவன் உங் கைள இரட்ப் பதற் வரவில் ைல என்
றால் , ேதவன் நீ ண்ட காலத்ற் ன் ேப  மக்லத்ைதம்
நரகத்ல் அத்ப் பார் என் பைதம் ; இந் த மாம் சம் வித்
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க்கவில் ைல என்றால் , நீ ங் கள் என் ெறன்ம் பிரதான பாவிகளாக
இந்ப் பீரக
் ள் மற்ம் நீ ங் கள் என்ெறன் ம் சடலங் களாகேவ
இந்  ப் பீரக
் ள் என் பைதம் அவர் உங் கக்  க் காண் பிப்
பார். இந் த மாம் சம் வித்  ராவிட் டால் , எல் லா மனிதர்க ம்
தவிர்க் கயாத ேபரைவ எர்ெகாள் வார்கள் என் பைதம் ,
கைட நாட் களில் ேதவன் மனிதலத்ற் அளிக்ம் இன் ம்
அகக் கைமயான தண் டைனயிந்  தப் பித்  க் ெகாள் ள
யா என்பைதம் நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . இந்
தச் சாதாரண மாம் சம் பிறந்  க் க வில் ைல என் றால் , நீ ங் கள்
அைனவம் வாழ யாமல் உயிக்ப் பிச்ைச எக்ம் ஒ
நிைலயில் இந்ப் பீரக
் ள் , மரிக்க யாமல் மரணத்ற்காக
ெஜபிக்றவர்களாக இந்ப் பீரக
் ள் ; இந்த மாம் சம் இல் லா
ந்தால் , நீ ங் கள் சத்யத்ைதப் ெபற யாமல் , இன்  ேதவ
ைடய ங் காசனத் ன் ன்பாக வரயாமல் , மாறாக, உங் க
ைடய கைமயான பாவங் கக்காக நீ ங் கள் ேதவனால் தண்
க்கப் பட் ப் பீரக
் ள் . ேதவன் மாம் சத்ற்த் ம் பாமல் இந்
ந் த ால் , யாக்  ம் இரட் ப் பின் வாய் ப்  இந்  க் க ா
என்ப உங் கக்த் ெதரிமா? இந்த மாம் சத்ன் வைக இல்
லாமல் இந்ந்தால் , ேதவன் நீ ண்ட காலத்ற் ன் ேப பைழய
காலத்ைத க் க் ெகாண் வந்  ப் பார் அல் லவா? இ
அவ் வாறாக இக் க , ேதவ ைடய இரண் டாவ  மெவ
த்தைல உங் களால் இன்ம் நிராகரிக்க மா? இந்தச் சாதா
ரண மனிதரிடந்  நீ ங் கள் பல நன் ைமகைளப் ெபற ம்
என்பதால் , நீ ங் கள் ஏன் மழ் ச்டன் அவைர ஏற் க்ெகாள் ளக்
டா?
ேதவைடய ரிைய என் ப நீ ரிந்  ெகாள் ள யாத
ஒன். உன்ைடய ேதர் சரியானதா என் பைதம் உன் னால்
ைமயாகப் ரிந் ெகாள் ள யாவிட் டால் , அல் ல ேதவ
ைடய ரிைய ெவற்ெபற மா என் பைதம் உன்னால்
அய யாவிட் டால் , பிற இந்த சாதாரண மனிதர் உனக்ப்
ெபரிம் உதவக்  ம் என் பைதப் பார்க் கம் மற்  ம் ேதவன்
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உண்ைமயில் ெபரிய ரிைய ெசய் தாரா என்பைத அயம் உன்
அர்ஷ் டத்ைத ஏன் பயன் பத்  ப் பார்க் க க் க் டா? இப்
பிம் , ேநாவாவின் காலத்ல் , மனிதர்கள் த்  ம் , த்  ம் ,
ெபண்ெகாண்ம் , ெபண்ெகாத்  ம் ேதவனால் பார்க்க சக்க
யாத அளவிற்  இந்தைத நான் உனக்ச் ெசால் ேய ஆக
ேவண்ம் , எனேவ அவர் மனிதலத்ைத அக்க ஒ ெபரிய
ஜலப் பிரளயத்ைத அப் பினார், ேநாவாவின் ம் பத் ள் ள
எட் ேபர் மற்  ம் அைனத்  வைகயான பறைவகள் மற்  ம்
கங் கைள மட் ேம தப் ம் பச் ெசய் தார். எவ் வாறாயிம் ,
கைட நாட் களில் , ேதவனால் காப் பாற்றப் பட் டவர்கள் அைனவ
ம் கைட வைர அவக் விவாசமாக இந்தவர்கள் ஆவர்.
இரண்  கங் கம் ேதவனால் பார்க் க சத்  க்ெகாள் ள 
யாத அளவிற்  ெபம் ர்ேக நிைறந் த காலங் களாக இந் த
ேபா ம் , இ கங் களி ம் மனிதலம் கம் ர்ெகட்  ப்
ேபாயிந்தா ம் , ேதவன் தான் தங் கைடய கர்த்தர் என் பைத
மதத்தேபா ம் , ேதவன் ேநாவாவின் காலத் ள் ள ஜனங்
கைள மட் ேம அத்தார். இ கங் களி ம் மனிதலம் ேதவ
க் ந்த மன உைளச்சைல ஏற்பத்ய, ஆனா ம் ேதவன்
கைட நாட் களின் மனிதர்களிடம் இப் ேபா வைர ெபாைம
யாக இக்றார். இ ஏன் ? ஏன் என் நீ ங் கள் ஆச்சரியப் படேவ
இல் ைலயா? உங் கக்  உண்ைமயிேலேய ெதரியாவிட் டால் ,
நான் உங் கக்  ச் ெசால் ேறன் . கைட நாட் களில் ேதவன்
ஜனங் கக்  க் ைபைய அளிக் க ந் த  என் பதற் க ான
காரணம் , அவர்கள் ேநாவாவின் காலத்ல் இந்தவர்கைள விட
ைறவான அளேவ ர்ெகட் ப் ேபாயிந்தார்கள் என்ப அல் ல,
அல் ல அவர்க ள் ேதவனிடத்  ல் மனந்  ம் தைலக் காண்
பித்க்றார்கள் என்பம் அல் ல, கைட நாட் களில் ேதவன்
அவர்கள் ேமல் அைவக் ெகாண்வவதற்  யாதபக்
ெதால் ·ட் ப மான கக் ைற என்பம் அல் ல. மாறாக,
கைட நாட் களில் ஒ ப் பிட் ட ஜனக்  ட் டத்  ல் ேதவன்
ெசய் ய ேவண் ய ரிைய இக்  ற, ேம ம் ேதவன் தன
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உனக்த் ெதரிமா? மஷக்ள் ேள ேதவன்
ஒ ெபரிய காரியத்ைதச் ெசய் க்றார்

மவில் இந்த ரிையையத் தாேன ெசய்வார். ேம ம் , ேதவன்
தன இரட் ப் பின் பாத்ரங் களாகம் , அவைடய நிர்வாகத்
ட் டத்  ன் பலனாகம் இந் த க் ட் டத்  ன் ஒ பையத்
ேதர்ெசய் , இந்த ஜனங் கைள அத்த கத்ற் க் ெகாண்
வவார். ஆைகயால் எவாக இந்தா ம் , ேதவன் ெச த்ய
இந் த விைலயான, அவைடய ம கைட நாட் க ளில்
ெசய் ம் ரிையக்கான  ஆயத்தமாகேவ இந்த . நீ ங் கள்
இன் வந் விட் §ர்கள் என் ற உண்ைமக் இந்த மாம் சேம கார
ணமாக இக் ற. ேதவன் மாம் சத்ல் வாழ் றார் என் பதால்
தான் நீ ங் கள் வேனா வாழ வாய்ப் உள் ள. இந்தச் சாதாரண
மனிதரால் இந் த நல் ல அர்ஷ்டம் அைனத் ம் ெபறப் பட் ள்
ள. இ மட்  மல் ல, இயில் ஒவ் ெவா ேதசம் இந் த ச்
சாதாரண மனிதைர ஆராப் பேதா, இந்த க்யமற் ற மனித
க் நன் ெச த்  க் ழ் ப் பவார்கள் , ஏெனன் றால் எல் லா
மனிதர்க ைளம் இரட் த் த அவர் ெகாண் வந் த சத்  யம் ,
வம் மற்ம் வமாக அ இக்ற, மனிதக்ம் ேதவ
க் ம் இைடேயயான ேமாதைலத் தளர்த்ய, இவக் ம்
இைடேயயான ரத்ைதம் ைறத் த , ேதவன் மற்  ம் மனி
தைடய நிைனகக் இைடயிலான ெதாடர்ைபத் றந் 
ெகாத்த. ேதவக்காக இன் ம் ெபரிய மைமையக் ெகாண்
வந்தவம் அவேர. இ ேபான்ற ஒ சாதாரண மனிதர் உன்
நம் பிக்ைக மற்  ம் ேபாற்  த க் தயற் ற வரா? அத் தைகய
சாதாரண மாம் சம் ஸ் என்  அைழக்கப் பவதற் ெபாத்
தமாக இல் ைலயா? அத் த ைகய சாதாரண மனிதர் மனிதர்க ளி
ைடேய ேதவ ைடய ெவளிப் பாடாக மாற யாதா? மனித
லத்ைதப் ேபரவிந்  இரட் த்த அத்தைகய மனிதர், உங்
கைடய அன்பிற்ம் , அவைரப் பற்க்ெகாள் வதற்கான உங்
கள் விப் பத்ற் ம் தயற் றவரா? அவைடய வாயிந் 
ெவளிப் பத் த ப் பட் ட சத்  யங் கைள நீ ங் கள் நிராகரித்  , உங் க
ளிைடேய அவர் விப் பைத ெவக்³ர்கள் என் றால் , இயில்
உங் களின் நிைல என் னவாம் ?
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ேதவைடய கைட நாட் களின் ரிையகள் யாம் இந்தச்
சாதாரண மனிதர் ¤லமாகேவ ெசய் யப் பன் றன. அவர் உனக்
எல் லாவற் ைறம் வழங் வார், ேம ம் என் னெவன் றால் , உன்
ெதாடர்பான அைனத்ைதம் அவரால் ¥ர்மானிக்க ம் . ப்
பிடத் தயற்ற ஒ கம் எளிைமயான ஒ மனிதர் நீ ங் கள்
விவாக்ம் இத்தைகய ஒ மனிதராக இக்க மா? உங்
கைள ற் மாக நம் பைவப் பதற் அவைடய சத்யம் ேபா
மானதாக இல் ைலயா? உங் கைள ற் மாக நம் பைவப் பதற் 
அவைடய ெசயல் களின் சாட்  ேபாமானதாக இல் ைலயா?
அல் ல அவர் உங் கைளக் ெகாண்வம் பாைத நீ ங் கள் நடக்கத்
தயற்றதா? எல் லாவற் ைறம் ெசால்  மற் ம் ெசய்  த்
தடன், நீ ங் கள் அவைர ெவக்கம் , அவைரத் க் எந் ,
அவைரத் தவிர்க்கம் என் ன காரணம் ? இந்த மனிதேர சத்யத்ைத
ெவளிப் பத்  றார், இந் த மனிதேர சத்யத்ைத அளிக் றார்,
இந்த மனிதேர உங் கக்ப் பின் பற்றத்தக்கதாக ஒ பாைதைய
அளிக்றார். இந்த சத்யங் கக்ள் ேதவைடய ரிையயின்
தடயங் கைள உங் களால் இன்ம் கண்பிக்க யவில் ைலயா?
இேயவின் ரிைய இல் லாமல் , மனிதலம்  ைவயிந் 
இறங் யிக்க யா, இன்ைறய ம இல் லாமல் , 
ைவயிந்  இறங் ேவார் ஒேபாம் ேதவைடய அங் கா
ரத்ைதப் ெபறேவா அல் ல ய கத்ற்ள் ·ைழயேவா 
யா. இந்தச் சாதாரண மனிதரின் வைக இல் லாமல் , ேதவ
ைடய உண்ைமயான கத்ைதக் காண உங் கக் ஒேபாம்
வாய் ப்பிக்கா, அல் ல அைதக் காண நீ ங் கள் தயைடந்
க்க மாட் §ர்கள் , ஏெனன் றால் நீ ங் கள் அைனவம் நீ ண்ட காலத்
ற் ன்ேப அக்கப் பட் க்க ேவண்ய ெபாட்களாக இக்
³ர்கள் . ேதவைடய இரண்டாவ மனவின் வைகயால் ,
ேதவன் உங் கைள மன்னித் , உங் கக் இரக்கம் காண்பித் ள்
ளார். எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக, இன்ம் , நான் உங் கக் கைட
யில் விட் ப் ேபாக ேவண்ய வார்தை
் தகள் இைவதான் : ேதவ
னின் மவாக இக்ம் இந்தச் சாதாரண மனிதர் உங் கக்
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கைட நாட் களின் ஸ்வால் மாத்ரேம மஷக்
நித்ய வக்கான வையக் ெகாக்க இய ம்

கம் க்யத் வம் வாய் ந்தவராக இக்றார். ேதவன் ஏற்க
னேவ மனிதர்கக்ள் ேள ெசய் க்ற கப் ெபரிய காரியம்
இதான்.

கைட நாட்களின்  ஸ் வால் மாத்ரேம
மஷக்
நித்ய ¤வக்கான வையக்
ெகாக்க இயம்
வக்கான வ என் ப யாம் ைவத்க்கக்ய ஏேதா
ஒன்றல் ல, யாம் எளில் அைடயக்ய ஒன் ம் அல் ல. ஏெனன்
றால் , வனான ேதவனிடந் மாத்ரேம வர இய ம் . அதா
வ , வனின் சாராம் சத்ைத ேதவன் மாத்  ரேம ைவத்  க் 
றார், ேம ம் ேதவனிடம் மாத்ரேம வக்கான வ உள் ள.
ஆைகயால் , ேதவன் மாத்ரேம வனின் பிறப் பிடமாகம் , வத்
தண்ணீ ர ின் எப் ேபாம் பாய் நே
் தாம் ஊற் ற ாகம் விளங் 
றார். ேதவன் உலைகச் ஷ்த்த  தேல, வாழ் கை
் கயின் க்
ய ஆற்றல் ெதாடர்பான பல ரிையகைளச் ெசய் ள் ளார், ம
ஷக் வைனக் ெகாண்வம் பல ரிையகைளச் ெசய் ள்
ளார், ேம ம் மஷன் வைனப் ெபற் க்ெகாள் வதற்காக ஒ
ெபரிய விைலக்ரயத்ைதச் ெச த்ள் ளார். ஏெனன் றால் , ேதவன்
தாேம நித்ய வனாக இக்றார், ேம ம் ேதவன் தாேம மனிதன்
உயிர்தெ
் தவதற்கான வயாவார். ேதவன் ஒேபாம் மனித
ைடய இதயத்ந் வில இப் பல் ைல. அவர் எப் ெபா
ம் மஷர்கள் மத்யிேலேய வாசம் பண்ªறார். அவர் ம
ஷைடய வாழ் கை
் கக் உந்சக்யாகம் , மனித இப் க்கான
ேவராகம் , பிறப் க்ப் பிற மஷைடய வியத்ன் வள
மான ஆதாரமாகம் விளங்  வறார். அவர் மஷைன மப
ம் பிறக்கச் ெசய் றார், ேம ம் அவன ஒவ் ெவா பாத்ரத்
 ம் உடன் வாழ அவக் உதறார். அவர வல் ல
ைமக்ம் அவர அக்கயாத வ ஆற்ற க்ம் நன் , ம
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ஷன் தைலைற தைலைறயாக வாழ் ந்  வறான் , அல்
வம் ேதவைடய வனின் வல் லைமயான மஷ
ைடய வியத்ன் க்ய ஆதாரமாகத் கழ் ந் வற, ேம ம்
எந்தச் சாதாரண மஷம் ெச த்தாத விைலக்ரயத்ைத ேதவன்
ெச த்ள் ளார். ேதவைடய வ வல் லைம எந்த வல் லைம
ையம் ேமற்ெகாள் ள இய ம் ; ேம ம் , இ எந்த வல் லைமைய
ம் விஞ் ற. அவர வன் நித்யமான, அவைடய வல்
லைம இயற்ைகக் அப் பாற்பட் ட . அவர வ ஆற்றைல எந்த
ெவா ஷ்யா ம் அல் ல எரி வல் லைமயா ம் ெவற்
ெகாள் ளப் பட யா. காலம் அல் ல இடத்ைதப் ெபாட் ப
த்தாமல் ேதவைடய வ வல் லைமயான இக்ற மற்ம்
அதன் அற்தமான பிரகாசத்ைதப் பிரகாக்ற. வானம் 
ம் மாெபம் மாற்றங் கக் உட் படலாம் , ஆனால் ேதவைடய
வன் சதாகாலங் களி ம் மாறாததாக இக்ற. சகல காரியங்
கம் கடந்  ேபாகலாம் , ேதவேன சகல காரியங் கம் இப் ப
தற்கான ஆதாரமாகம் , அைவ இப் பதற்கான ேவராகம் இப்
பதனால் , ேதவைடய வன் இன்ம் நிைலத்க்ம் . ம
ஷைடய வன் ேதவனிடந்  பிறக்ற. வானம் இப் ப
தற் ேதவேன காரணம் ,  இப் ப  ேதவைடய வனின்
வல் லைமயிந்  உவாற. வள் ள எந்தெவா ெபா
ம் ேதவைடய ராஜரீகத்ைத விஞ் ச இயலா, ேம ம் வ
ள் ள எம் ேதவைடய அகாரத்ன் ஆக்கத்ைதத் தவிர்க்க
யா. இவ் விதமாக, ஒவ் ெவாவம் தாங் கள் யார் என் ப
ைதப் ெபாட் பத்தாமல் , ேதவைடய ஆக்கத்ன் ழ் அ
பணிய ேவண்ம் . ஒவ் ெவாவம் ேதவைடய கட் டைளக்க்
ழ் வாழ ேவண்ம் . அவைடய கரங் களிந் யாம் தப் பிக்க
இயலா.
ஒேவைள நீ இப் ேபா வைன அைடய விப் பப் படலாம்
அல் ல ஒேவைள நீ சத்யத்ைதப் அைடய விப் பப் படலாம் .
எ எப் பயிந் த ா ம் , நீ ேதவைனக் கண்பிக்க விம் 
றாய் , நீ நம் பக்  ய, உனக் நித்  ய வைனக் ெகாக் க க் 
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ய ேதவைனக் கண்பிக்க விப் பப் பறாய் . நீ நித்ய வ
ைனப் ெபற்  க்ெகாள் ள விப் பப் பட் டால் , நீ தல் நித்  ய
வனின் பிறப் பிடத்ைதப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண் ம் , ேம ம்
ேதவன் எங் ேக இக்றார் என் பைத அந் ெகாள் ள ேவண்ம் .
ேதவன் மாத்ரேம மாறாத வனாக இக்றார் என் ம் , ேதவ
னிடம் மாத்ரேம வக்கான வ உள் ள என் ம் நான் ஏற்
கனேவ ள் ேளன். ேதவன் மாறாத வனாக இப் பதனால் ,
அவேர நித்  ய வனாக இக்  றார்; ேதவன் மாத்  ரேம வ
க்கான வயாக இப் பதனால் , ேதவேன நித்ய வக்கான
வயாக இக் றார். இவ் வா இப் பதனால் , ேதவன் எங் ேக
இக்றார் என் பைதம் , இந்த நித்ய வக்கான வைய எவ்
வா ெபற்க்ெகாள் வ  என்பைதம் நீ தல் ரிந் ெகாள் ள
ேவண்ம் . இப் ேபா இந்த இரண் பகைளக் த்ம் தனித்
தனியாக ஐக்யத்ல் ஈபேவாம் .
நீ உண்ைமயிேலேய நித்ய வக்கான வையப் ெபற்க்
ெகாள் ளப் விப் பப் பட் டால் , அைதத் ேதவல் நீ வாஞ் ைசயாக
இந்தால் , தல் இந்தக் ேகள் விக்ப் பலளி: ேதவன் இன் 
எங் ேக இக்றார்? “ேதவன் பரேலாகத்ல் வாசம் பண்ªறார்,
நிச்ச யமாக அவர் உன் வீட் ல் வாசம் பண்ணமாட் டார், இல்
ைலயா?” என் நீ ஒேவைள பலளிக்கலாம் . ேதவன் ெவளிப்
பைடயாக எல் லாவற்  ம் வாசம் பண்ªறார் என்  நீ ஒ
ேவைள ெசால் லலாம் . அல் ல ேதவன் ஒவ் ெவா நபரின் இ
தயத்  ம் வாசம் பண்ªறார், அல் ல ேதவன் ஆவிக் ரிய
உலல் இக்றார் என்  நீ ெசால் லலாம் . நான் இவற்ல் எைத
ம் மக்கவில் ைல, ஆனால் நான் பிரச்சைனையத் ெதளிபத்த
ேவண்ம் . ேதவன் மஷைடய இதயத்ல் வாசம் பண்ª
றார் என் ெசால் வ ற் ம் சரியல் ல, ஆனால் அ ற்
ம் தவம் அல் ல. ஏெனன் றால் , ேதவைடய விவாகக்
மத்யில் , ெமய் யான விவாசம் ெகாண்டவர்கம் இக்றார்
கள் , ெபாய் ய ான விவாசம் ெகாண்டவர்கம் இக்றார்கள் ,
ேதவன் அங் கரிக்றவர்கம் இக்றார்கள் , அவர் அங் கரிக்
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காதவர்கம் இக்றார்கள் , அவைரப் பிரியப் பத் பவர்கம்
இக்றார்கள் , அவர் ெவக்றவர்கம் இக்றார்கள் , அவர்
பரிரணமாக் றவர்கம் இக் றார்கள் , அவர் அகற்  ற
வர்கம் இக் றார்கள் . ஆைகயால் , ஒ லரின் இதயங் க
ளிேலேய ேதவன் வாசம் பண்ªறார் என்  நான் ெசால் ேறன் ,
இவர்கள் சந்ேதகத்ற்டன்  ேதவைன ெமய் யாகேவ விவா
ப் பவர்கம் , ேதவன் அங் கரிப் பவர்கம் , அவைரப் பிரியப் ப
த்  பவர்கம் மற்  ம் அவர் பரிரணமாக் பவர்கம் ஆக
இக்றார்கள் . அவர்கள் தான் ேதவனால் வநடத்தப் பறவர்
களாக இக்  றார்க ள் . அவர்க ள் ேதவனால் வநடத் த ப் பவ
தால் , நித்ய வக்கான ேதவைடய வைய ஏற்கனேவ ேகள்
விப் பட் டவர்கம் பார்த்தவர்கமாக இக் றார்கள் . ேதவன்
¡தான விவாசத்ைதப் ெபாய் ய ாகக் ெகாண்க் றவர்கம் ,
ேதவனால் அங் கரிக்கப் படாதவர்கம் , ேதவனால் ெவக்கப் ப
பவர்கம் , ேதவனால் அகற்றப் பபவர்கம் ேதவனால் றக்க
ணிக்கப் பவார்கள் , வக்கான வயில் லாமல் இக்கேவண்
ய கட் டாயத்ல் இக்றார்கள் மற்ம் ேதவன் எங் ேக இக்
றார் என்பைத அயாமல் இக்கேவண்ய கட் டாயத்ல் இக்
றார்கள் . இதற் ேநர்மாறாக, யாைடய இதயங் களில் ேதவன்
வாசம் பண்ªறாேரா அவர்கக் அவர் எங் ேக இக்றார்
என் ெதரிம் . அவர்கக்த்தான் ேதவன் நித்ய வக்கான
வையக் ெகாக்றார், அவர்கள் தான் ேதவைனப் பின் பற்ற
ஜனங் களாக இக் றார்கள் . ேதவன் எங் ேக இக் றார் என் 
இப் ேபா உனக்த் ெதரிமா? ேதவன் மனிதனின் இதயத் ம்
மனிதனின் பக்கத் ம் இக்றார். எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக,
அவர் ஆவிக்ரிய உலல் மட் ன் , மனிதன் வாம் யின்
¡ம் இன்ம் அகமாக வாசம் பண்ªறார். ஆைகயால்
கைட நாட் களின் வைக ேதவைடய ரிையையப் ய எல்
ைலக்ள் ெகாண் வந் ள் ள. சகலத்ன் ¡ம் ேதவன் ராஜரீ
கத்ைதக் ெகாண்க்றார், ேம ம் அவர் மனிதைடய இ
தயத்ல் க்ய ஆதாரமாக இக்றார். ேம ம் , அவர் மனிதர்
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கக் மத்யில் வாசம் பண்ªறார். இவ் விதமாக மாத்ரேம
அவர் மக்லத்ற் வக்கான வையக் ெகாண்வர இய
ம் , ேம ம் மனிதைன வக்கான வயில் ெகாண்வர இய
ம் . மஷன் வக்கான வையப் ெபவதற்காகம் , ேம ம்
மஷன் விப் பதற் க ாகம் ேதவன் க் வந்  , மஷர்க
க் மத்யில் வாசம் பண்ªறார். அேத ேநரத்ல் , ேதவன்
மஷர் மத்யில் அவர் ெசய் ம் தம நிர்வாகத்த் டன் ஒத் 
ைழப் ைப எளிதாக்வதற்  சகலத்ற் ம் எல் லாவற் ைறம் கட்
டைளயிறார். ஆைகயால் , ேதவன் பரேலாகத் ம் மஷ
ைடய இதயத் ம் வாசம் பண்ªறார் என் ற ேபாதைனைய
மாத்ரேம நீ ஏற்க்ெகாண், மஷர்கக் மத்யில் ேதவன்
வாசம் பண்ªறார் என் ற சத்யத்ைத ஏற் க்ெகாள் ளவில் ைல
என்றால் , நீ ஒேபாம் வைனப் ெபற் க்ெகாள் ள மாட் டாய் ,
ஒேபாம் சத்  யத் ற் க ான வையப் ெபற்  க்ெகாள் ள மாட்
டாய் .
ேதவேன வம் சத்யமாக இக்றார், அவைடய வ
ம் சத்  யம் ஒன் றாக இக்  ன் றன. சத்  யத்ைதப் ெபற்  க்
ெகாள் ளத் ராணியில் லாதவர்கள் ஒேபாம் வைனப் ெபற்
க்ெகாள் ள மாட் டார்கள் . சத்யத்ன் வகாட் தல் , ஆதர மற்
ம் உதவி ஆயைவ இல் லாமல் , நீ எத்க்கைளம் , ேபாதைன
கைளம் , எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக, மரணத்ைதம் மாத்ரேம
ெபற்க்ெகாள் வாய் . ேதவைடய வன் சதாகாலங் களி ம் உள்
ள, ேம ம் அவைடய சத்யம் வம் ஒன் றாகேவ இக்
ன் றன. உன்னால் சத்யத்ன் பிறப் பிடத்ைதக் கண்பிக்க இய
லவில் ைல என் றால் , வனின் ஊட் டத்ைத நீ ெபற்  க்ெகாள் ள
மாட் டாய் ; வாழ் வின் ஏற் பாகைள உன்னால் ெபற் க்ெகாள் ள
இயலவில் ைல என்றால் , உன் னிடம் நிச்சயமாக எந்தச் சத்யம்
இக்கா. ஆைகயால் , கற்பைனகைளம் கத்க்கைளம் தவிர,
உன சரீரம் வம் ர்நாற்றம் வீம் மாம் சமாக இக்ேம
ஒய ேவ எமாக இக்கா. த்தகங் களின் வார்தை
் தகள்
வனாகக் கதப் படா என் பைதம் , வரலாற் ப் பகைளச்
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சத்யமாகத் ெதாெகாள் ள யா என் பைதம் , கடந்த கால
விைறகைள தற்ேபா ேதவனால் ேபசப் பம் வார்தை
் தகளாக
எத் க்ெகாள் ள இயலா என் பைதம் அந் ெகாள் . ேதவன்
க் வந்  மஷர்கக் மத்  யில் வாம் ேபா ேதவன்
ெவளிப் பத்ய மாத்ரேம சத்யமாகம் , வனாகம் , ேதவ
ைடய த்தமாகம் மற்ம் அவைடய தற்ேபாைதய ரிைய
ெசய் ம் ைறயாகம் இக்ற. கடந்த காலங் கள் தல் இன்
வைர ேதவன் ேபய வார்தை
் தகளின் பகைள நீ பயன் பத்
னால் , அ உன் ைன ஒ ெதால் ெபாள் ஆராய் ச
் யாளராக்
ற. ேம ம் வரலாற்ப் பாரம் பரியத்ல் நிணனாக உன் ைன
விவரிப் பேத றந்த வயாம் . ஏெனன் றால் , ேதவன் கடந்த காலங்
களில் ெசய் த ரிையயின் அைடயாளங் கைள நீ எப் ேபாம் வி
வாக் றாய் , அவர் ன்  மஷர்கக் மத்  யில் ரிைய
ெசய் தேபா விடப் பட் ட ேதவைடய நிழைல மாத்ரேம வி
வாக்  றாய் , ேம ம் ந் ைதய காலங் களில் ேதவன் தம் ைமப்
பின் பற் றவர்கக்க் ெகாத்த வைய மாத்ரேம விவா
க்றாய் . இன் ேதவைடய ரிையயின் வகாட் தைல நீ
விவாக்கவில் ைல, இன்  ேதவைடய மைமயான கத்ைத
நீ விவாக்கவில் ைல, தற்ேபா ேதவன் ெவளிப் பத்ய சத்
யத்ன் வைய நீ விவாக்கவில் ைல. ஆைகயால் நீ நிச்சயமா
கேவ நிஜத்  டன் ற்  ம் ெதாடர்ப ில் லாத ஒ பகல் கன
காண்றவனாக இக்றாய் . இப் ேபா மஷக் வைனக்
ெகாக் க இயலாத வார்தை
் தகைளேய நீ பித்  க்ெகாண்ந்
தால் , நீ நம் பிக்ைகயற் ற ஒ ெசத்  ப் ேபான மரக் க ட் ைடயாக [அ]
இக் றாய் . ஏெனன் றால் நீ கம் பழைமவாயாகம் , க
ம் பிவாதமானவனாகம் , பத்தக் இடமளிக்காதவனா
கம் இக்றாய் !
அக்ப் :
அ. ஒ ெசத் ப் ேபான மரக்கட் ைட: “உதவிக் அப் பாற் பட் ட ” என் ம்
அர்தத
் ம் ெகாண்ட ஒ ன ெமா.
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மாம் சமான ேதவன் ஸ் என் அைழக்கப் பறார், ஆைக
யால் ஜனங் கக்  ச் சத்  யத் ைதக் ெகாக் க க்  ய ஸ் 
ேதவன் என் அைழக்கப் பறார். மனிதனால் அைடய யா
தைவயாய ேதவனின் சாராம் சம் அவரிடம் இப் பதா ம் , ேதவ
ைடய மனநிைலைய அவர் ெகாண்ப் பதா ம் , அவைடய
ரிையயில் ஞானம் இப் பதா ம் , இைதப் பற் அகமாக எ
ல் ைல. தங் கைளக் ஸ்  என்  அைழத் த ா ம் , ேதவ 
ைடய ரிையையச் ெசய் ய யாதவர்கள் ஏமாற்  க் க ாரர்கள் .
ஸ் யில் ேதவைடய ெவளிப் பாடாக மட்ன் , அவர்
மஷர்கக் மத்யில் தன ரிையையச் ெசய்  ப் பத
னால் ேதவனால் நம் பப் பட் ட ப் பிட் ட மாம் சமாகம் இக்
றார். இந்த மாம் சத்ைத எந்தெவா மனிதனா ம் அகற்ற யா,
ஆனால் யில் ேதவைடய ரிையையப் ேபாமான அள
தாங் கக்ய, மற்ம் ேதவைடய மனநிைலைய ெவளிப் பத்
தம் , ேதவைன நன்  பிரநித் வப் பத்தம் , மஷக்
வைனக் ெகாக்க க் ய ஒ மாம் சமாக இக்ற. இன் 
இல் லாவிட் ட ா ம் ஒ நாள் , ஸ் ைவப் ேபாலப் பாசாங் 
ெசய் ப வர்க ள் அைனவம் விந்  ேபாவார்க ள் , ஏெனன் றால்
அவர்கள் ஸ் என் ெசால் க் ெகாண்டா ம் , அவர்களிடம்
ஸ்வின் சாராம் சம் எல் ைல. ஆைகயால் ஸ்வின்
நம் பகத்தன் ைமைய மஷனால் வைரயக்க இயலா, ஆனால்
ேதவனால் பலளிக்கப் பட்  ெசய்யப் பற என்  ெசால்
ேறன். இவ் விதமாக, நீ உண்ைமயிேலேய வக்கான வையத்
ேதட விப் பப் பட் டால் , ேதவன் க் வந்ேத மஷக் வ
க்கான வையக் ெகாக்ம் ரிையச் ெசய் றார் என்பைத
நீ தல் ஏற்க்ெகாள் ள ேவண்ம் , ேம ம் கைட நாட் களில்
தான் அவர் க் வந் மஷக் வனின் வையக் ெகாக்
றார் என்பைத நீ ஏற்க்ெகாள் ள ேவண்ம் . இ கடந்த காலத்
ல் அல் ல; இ இன்  தான் நடக்ற.
கைட நாட் களின் ஸ்  வைனக் ெகாண்வறார்,
ேம ம் சத்யத்ன் நீ த்த மற் ம் நித்ய வையக் ெகாண்
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வறார். இந் த ச் சத்  யம் தான் மஷன் வைனப் ெபற்  க்
ெகாள் ம் வயாம் , ேம ம் இதான் மஷன் ேதவைன
அந்ெகாள் ம் மற்ம் ேதவனால் அங் கரிக்கப் பம் ஒேர வ
யாம் . கைட நாட் களில் ஸ்  தந் த ளிய வ க் க ான
வைய நீ ேதடவில் ைல என்றால் , நீ ஒேபாம் இேயவின் அங்
காரத்ைதப் ெபற்  க்ெகாள் ள மாட் ட ாய் , பரேலாக ராஜ் யத்ன்
வாசல் ·ைழய ஒேபாம் த ெபறமாட் டாய் , ஏெனன் றால்
நீ ஒ ைகப் பாைவயாகம் வரலாற்  க் ைகயாகம் இக் 
றாய் . விைறகளா ம் எத்  க்களா ம் , கட்  ப் பத்த ப் பட்
டவர்களா ம் , வரலாற்றால் விலங் டப் பட் டவர்களா ம் ஒேபா
ம் வைனப் ெபற்க்ெகாள் ளேவா அல் ல வக்கான நிரந்
தர வையப் ெபற்க்ெகாள் ளேவா இயலா. ஏெனன் றால் , ங்
காசனத்ந்  பாம் வத்தண்ணீக்ப் பலாக ஆயிரக்க
ணக்கான வடங் களாக ேதங் க்டக்ம் கலங் கலான தண்ணீேர
அவர்களிடம் உள் ள. வத்தண்ணீர ் வழங் கப் படாதவர்கள் என்
ெறன்ம் சடலங் களாகம் , சாத்தானின் விைளயாட் ப் ெபாட்
களாகம் , நரகத்ன் த்ரர்களாகேம இப் பார்கள் . அப் ப
யானால் , அவர்களால் எவ் வா ேதவைனப் பார்க்க இய ம் ? நீ
கடந்த காலத்ைத மாத்ரேம பற்க்ெகாண்க்க யற் ெசய் ,
அைசயாமல் நிற் ப தன் ¤லம் காரியங் கைள அப் பேய மாற் ற ா
மல் ைவத்  க் க மாத்  ரேம யற்  ெசய் , இ வைரள் ள
நிைலைய மாற் றம் வரலாற் ைற விட் விடம் யற் ெசய் ய
வில் ைல என்றால் , நீ எப் ேபாம் ேதவக் விேராதமாக இக்க
மாட் டாயா? ேதவைடய ரிையயின் நடவக்ைககள் ஆர்ப்ப
ரிக்ம் அைலகைளம் , உம் இகைளம் ேபாலப் பரந்ததா
கம் , வல் லைம ெபாந் யைவயாகம் இக்ன் றன, ஆனா
ம் நீ உன மயீனத்ைதப் பற்  ப் பித்  க்ெகாண், எம்
ெசய் யாமல் அைவ எர்பார்த்  ெசயலற் ற ைறயில் அமர்ந்
க்றாய் . இவ் விதத்ல் , ஆட் க்ட் யானவரின் அச்வக
ைளப் பின்பற்ம் ஒவனாக நீ எவ் வா கதப் பவாய் ? நீ பற்
ப் பித்  க் ெகாண் க் ம் ேதவன் எப் ேபாம் யவராக
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இக்றார், அவர் ஒேபாம் பழைமயானவர் அல் ல என் பைத
எவ் வா உன்னால் நியாயப் பத்த இய ம் ? உன மஞ் சளான
த்தகங் களின் வார்தை
் தகள் உன்ைன எவ் வா ஒ  கத்ற்
ள் உன்ைனக் ெகாண் ெசல் ல இய ம் ? ேதவைடய ரிைய
யின் நடவக்ைககைளத் ேதவதற்  அைவ எவ் வா உன் ைன
வநடத்த இய ம் ? அைவ எவ் வா உன் ைனப் பரேலாகத்ற்
க் ெகாண்  ெசல் ல இய ம் ? உன் கரங் களில் நீ பித் க்
ெகாண்ப் பைவ வைனக் ெகாக்கத் ராணிள் ள சத்யங்
கள் அல் ல, ஆனால் அைவ தற்காக ஆ தலளிக்ம் எத் க்க
ளாம் . நீ வாக் ம் ேவத வசனங் கள் உன் நாைவ மாத்  ரேம
வளப் பத்த இய ம் , அைவ மனித வைனம் , உன் ைனப் பரி
ரணத்ற் வநடத்தக்ய வகைளம் நீ அந் ெகாள் ள
உதம் தத்வத்ன் வார்த்ைதகளாக இப் பல் ைல. இந்த ரண்
பா பிரபப் க் க ான காரணத்ைத உனக் க் ெகாப் பல்
ைலயா? அதற் ள் உள் ள இரகயங் கைள அ உனக் உணர்த்
தவில் ைலயா? நீ யாகேவ உன் ைனப் பரேலாகத்ற் ச் ெகாண்
ெசன் ேதவைன ேநரயாகச் சந்க்கத் தள் ளவனா? ேதவன்
வராமேல, ேதவடன் ம் ப சந்ேதாஷத்ைத அபவிக்க உன் ைன
நீ ேய பரேலாகத்ற் க் ெகாண் ெசல் ல இய மா? நீ இன்ம்
கன கண்  ெகாண் க்  றாயா? அப் பயானால் , நீ கன
காண் பைத நி த்  விட்  , இப் ேபா யார் ரிைய ெசய்  றார்
என் பார், கைட நாட் களில் மனிதைன இரட் க்ம் பணிைய
இப் ேபா யார் ெசய் றார் என்  பார். நீ அவ் வா ெசய் யாவிட்
டால் , நீ ஒேபாம் சத்யத்ைதப் ெபற்  க்ெகாள் ள மாட் ட ாய் ,
ஒேபாம் வைனப் ெபற்க்ெகாள் ள மாட் டாய் .
ஸ்  ேபம் சத்  யத்ைத நம் பாமல் வைனப் ெபற்  க்
ெகாள் ள விம் ேவார், யின் ேமல் கம் ட் டாள் தனமான
ஜனங் களாவர், ஸ் ெகாண்வம் வனின் வைய ஏற்க்
ெகாள் ளாதவர்கள் கற்பைனயில் ெதாைலந் ேபாறார்கள் . ஆைக
யால் , கைட நாட் களின் ஸ் ைவ ஏற்  க்ெகாள் ளாதவர்கள்
ேதவனால் என்ெறன் ம் ெவக் க ப் பவார்கள் என் ெசால் 
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ேறன். ஸ் தான் கைட நாட் களில் ராஜ் யத்ற்ள் ெசல் வதற்
கான மனிதனின் ·ைழவாயில் , அவைரச் சந்க்கக்யவர்கள்
யால் ைல. ஸ்வின் ¤லமாக அல் லாமல் ேதவனால் யாம்
பரிரணமாக்கப் பட மாட் டார்கள் . நீ ேதவைன விவாக்றாய் ,
ஆைகயால் நீ அவைடய வார்தை
் தகைள ஏற்க்ெகாண் அவ
ைடய வக்க் ழ் ப் பய ேவண்ம் . சத்யத்ைதப் ெபற் க்
ெகாள் ள இயலாம ம் , வாழ் வின் ஏற் ப ாட் ைட ஏற்  க்ெகாள் ள
இயலாம ம் இக் ம் ேபா, ஆர்வ ாதங் கைள ெபற்  க்ெகாள்
வ பற் மட் ேம உன்னால் ந்க்க இயலா. ஸ் தன் ைன
ெமய் யாகேவ விவாக்ற அைனவக்ம் வைனக் ெகாப்
பதற்காகேவ கைட நாட் களில் வறார். அவைடய ரிைய
பைழய கத்ைத க்க் ெகாண்வந் , ய கத்ற் ள்
·ைழவதற்காகேவ ெசய்யப் பற, ேம ம் அவைடய ரிைய
யான ய கத்ற்ள் பிரேவக்ம் அைனவரா ம் பின் பற்
றப் பட ேவண்ய வயாம் . உன்னால் அவைர ஏற்க்ெகாள் ள
யாமல் , அதற்ப் பலாக அவைர நிந்க்கேவா, °க்கேவா
அல் ல ன்த்தேவா ட ெசய் தால் , நீ நித்யமாக எரிக்கப்
பவாய் , ஒேபாம் ேதவைடய ராஜ் யத்ற்ள் பிரேவக்க
மாட் டாய். இந்தக் ஸ் தாேம பரித்த ஆவியானவரின் ெவளிப்
பாடாகம் , ேதவ ைடய ெவளிப் பாடாகம் , யில் தம
ரிையையச் ெசய் யத் ேதவன் நம் பி ஒப் பைடக்கப் பட் டவராகம்
இக்றார். ஆைகயால் , கைட நாட் களில் ஸ்வால் ெசய்
யப் பட் ட அைனத்ைதம் உன்னால் ஏற்  க்ெகாள் ள இயலாவிட்
டால் , நீ பரித் த ஆவியானவைர °க்  றாய் என்  ெசால் 
ேறன். பரித்த ஆவியானவைர நிந்க்றவர்கக்க் ைடக்ம்
தண்டைன அைனவக்ம் ெவளிப் பைடயாகத் ெதரிந்தேத. கைட
நாட் களின் ஸ்ைவ நீ எர்த்தால் , கைட நாட் களின் ஸ்
ைவ நீ ெவத்  ஒக்  னால் , அதற் க ான பின்விைளகைள
உன் சார்பாகத் தாங் க்ெகாள் ள ேவ யாம் இக்க மாட் டார்கள்
என்பைதம் உனக்ச் ெசால் ேறன் . ேம ம் , இந்த நாள் தல்
ேதவைடய அங் காரத்ைதப் ெபற்க்ெகாள் ள உனக் ேவெறா
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வாய்ப்ம் ைடக்கா; நீ உன்ைனச் சரிக்கட் ட யற் ெசய்தா ம் ,
நீ ேதவைடய கத்ைத ஒேபாம் ¡ண்ம் பார்கக
் மாட் டாய் .
நீ எர்ப் ப ஒ மனிதன் அல் ல, நீ ெவத்  ஒக்வ ஒ
பலவீன மான நபைர அல் ல, மாறாக ஸ் ைவேய அப் பச்
ெசய் றாய் . இதன் பின்விைளகள் என் னவாக இக்ம் என் 
உனக்த் ெதரிமா? நீ  தவ ெசய் யாமல் , கம் ெவக்கத்
தக்க ஒ ற்றத்ைதச் ெசய் ப் பாய் . ஆைகயால் , சத்யத்ற் 
ன்னால் உன் நச்ப் பற்கைளக் காட் ட ேவண்டாம் , அல் ல கவ
னக்ைறவான பரியாசங் கைளச் ெசய் ய ேவண்டாம் என்  எல்
ேலாக் ம் அத்  ேறன், ஏெனன் றால் சத் யத்த ால் மட்
ேம உனக் வைனக் ெகாண் வர இய ம் , ேம ம் சத்யத்
ைதத் தவிர ேவ எம் உன்ைன மபம் பிறக்கச் ெசய்யம் ,
ேதவைடய கத்ைத ¡ண்ம் பார்கக
் ைவக்கம் உதவா.

நீ ேபாய் சே
் ச ¡டத்ற்காக ேபா மான
நற்ெசயல் கைள ஆயத்தப் பத்
நான் உங் கள் மத்யில் அேநகக் ரிையகைளச் ெசய் க்
ேறன் ேம ம் , நிச்சயமாகேவ பல ற்க்கைளம் யிக்ன்
ேறன். இந் ம் என் வார்தை
் தகம் , என் ரிையகம் இந்தக்
கைட நாட் களில் என் ரிையகக்கான ேநாக்கத்ைத ற் 
மாக நிைறேவற்றவில் ைல என் ற உணர் ஏற்பவைதத் தக்க
யவில் ைல. இந் த க் கைட நாட் களில் என் ரிையகள் ஒ
ப் பிட் ட நபக்காகேவா அல் ல ஒ ப் பிட் ட மக்கக்கா
கேவா மாத்ரம் அல் ல, மாறாக என் உள் ளார்ந்த மனநிைலைய
ெவளிப் பத்தேவ ெசய் யப் பன் றன. இந் ம் எண்ணற்ற கார
ணங் கக் க ாகம் , அதாவ, ேநரன் ைம அல் ல ெதாடர்ந் த
ேவைல ட் டங் களா ம் என் னிடந்  என் மனநிைலையப்
பற்  எந் த அைவம் அவர்கள் ெபற்  க்ெகாள் ளவில் ைல. இத
னால் நான் என் ய ட் டத் ைதம் என் இ  ரிையம்
ெதாடங் , என ரிையயில் ஒ ய பக்கத்ைதத் றக்ேறன் ,
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இதனால் என்ைனக் காண்பவர்கள் எல் ேலாம் நான் விப் பதன்
நித்தம் தங் கள் மார்களில் அத்க்ெகாண் வின்  அ
லம் வார்கள் . இ ஏெனன்றால் நான் இந் த உலல் மனித
லத்ற் ஒ ைவக் ெகாண்வந்க்ேறன் , ேம ம் இந்த
ேநரத்  ந்  என் மனநிைலையம்  மனிதலத் ற்  ம்
ன் பாக ைவப் ேபன் , அப் ெபா என் ைன அந் தவர்கள் மற்
ம் அயாதவர்கள் அைனவரின் கண்கக் ம் நான் விந் த ா
ேவன். நான் ெமய்யாகேவ இந்த ம உலகத்ற்ம் எல் லாம் ப
ப் ெபறதான நிலத்ற்ம் வந்க்ேறன் என் ம் எல் லாக்
கண்கம் காªம் . இேவ என் ட் டம் நான் மனிதலத்ைதப்
பைடத்ததல் என ஒேர “ஒப் தல் வாக்காகம்” இக்ன் ற.
என்ைடய ேகால் ¡ண்ம் மனிதலத்ற், ப் பாக எனக்
விேராதமாக இக்ம் அைனவக்ம் ச¡பமாக அத்தப் பட் 
ப் பதால் , நீ ங் கள் என்ைடய ஒவ் ெவா அைசவிற்ம் உங் கள்
தறாத கவனத்ைதத் தரலாம் .
வானா வானங் கேளாம் ட இைணந், நான் ெசய்யேவண்
ய காரியத்ைதத் ெதாடங் ேனன். எனேவ நான் ரளான ஜனங்
களிடத்ற் ள் ளாக உட் ந் , யாம் என் அைசகைள உண
ராதபம் அல் ல என் வார்தை
் தகைளக் கவனியாதபம்
வானத் ற்  ம் க் ம் இைடேய அைசவாேறன் . எனேவ,
என் ட் டம் ராக ன்ேன வன் ற. உங் கைடய லன் கள்
கம் உணர் இல் லாமல் ேபாய் விட் டதால் , என் ரிையயின்
பநிைலகைள நீ ங் கள் அயவில் ைல. ஆனால் நிச்ச யமாகேவ
ஒ நாள் வம் அப் ேபா என் உள் ளார்ந்த ேநாக்கத்ைத நீ ங் கள்
உணர்ந் ெகாள் வீரக
் ள் . இன்  நான் உங் கடேன வாழ் ந் , உங்
கடேன பா அ பவிக்  ன் ேறன் , ேம ம் மக் லம் என்
ைனக் த்  க் ெகாண்க் ம் மனநிைலையம் நான் ெவ
காலமாய் ப் ரிந் ைவத்க் ெகாண்க்ன் ேறன். நான் இைதக்
த்  இன்ம் அகமாகப் ேபச விம் பவில் ைல. நான் இ
த் ேம ம் ேபச விம் பவில் ைல, இந்த வந்த பாடத்ன்
அத்தத்த நிகழ் கைளத் தந் உங் கக் இலச்ைசையக் ெகாண்
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வரம் விம் பவில் ைல. நீ ங் கள் ெசய் தவற்ைற எல் லாம் உங் கள்
இதயத்  ல் நீ ங் கள் ஞாபகப் பத்  க்ெகாள் வீரக
் ள் என்  மாத்
ரம் நான் நம் ேறன் , இதனால் நாம் ¡ண்ம் சந்க்ம் ேபா
நம் கணக்கைளச் சரிெசய் ெகாள் ளலாம் . நான் எப் ேபாம் நீ 
ேயாம் , நியாயத்ேதாம் மற்ம் மரியாைதடம் நடந் ெகாள்
வதால் , உங் களில் ஒவைரம் தவறாகக் ற் றம் சாட் ட விம் 
வல் ைல. நீ ங் கள் நிர்ந்  நிற் க ேவண் ம் என் ம் , உங் கள்
மனசாட் யின்ப விண்ணகத்ற்ம் , மண்ணகத்ற்ம் விேராத
மாகச் ெசல் லக்  ய எைதம் நீ ங் கள் ெசய்  ராதப இக் க
ேவண்ம் என்ம் நம் ன்ேறன். நான் உங் களிடம் ேகட்ம் ஒேர
காரியம் இதான் . ெகாµரமான பாவங் கைளச் ெசய்தனால் பலர்
இைளப் பாதன்  எளில் ண்பபவர்களாக உணறார்
கள் , ஒ நற்ரிையம் ெசய் யாதனால் பலர் தங் கைளக்த்ேத
ெவட் கமைடந்தவர்களாக இக்றார்கள் . இன் ம் லர் தங் கள்
பாவங் கக்க ாக மனஸ்தாபப் பவைத வித்  என் மனநிைல
ையச் ேசாக்ம் ப இன் ம் ெவளியரங் கமாகாத தங் கள் அ
வப் பான அம் சங் கைள மைறக்றதான க¤கைள ற்
மாகக் கைளந் விட்  ேமாசத்  ந்  அக ேமாசத்  ற்  க்
கடந்  ெசல் றார்கள் . ஒ ப் பிட் ட மனிதனின் ெசயல் பா
கைளக் த்  நான் அக்கைற ெகாள் வேதா அல் ல அல் கவ
னம் ெச த் வேதா இல் ைல. மாறாக, தகவல் கைளச் ேசகரிப் ப
தாக இந்தா ம் , அல் ல இந்தப் யில் பயணிப் பதாக இந்
தா ம் அல் ல என் ஆர்வ த்  ற்  ட் பட்  ஏதாவ  ெசய் வ தாக
இந்தா ம் நான் ெசய் ய ேவண்ய ரிையைய மாத்ரேம ெசய்
ேறன் . க்யமான ேநரங் களில் , நான் ஆரம் பத்ல் ட் டட்
டப மனிதரின் மத்  யில் ஒ ெநா தாமதமாகேவா அல் ல
விைரவாகேவா இல் லாமல் இயல் பாகம் , ராகம் என் ரிைய
கைளத் ெதாடேறன் . ஆனா ம் , என் ரிையயின் ஒவ் ெவா
பயி ம் நான் அவர்கள கஸ்ையம் , ெபாய் யான தாழ் ச ்
ையம் ெவப் பனால் லர் றந்தள் ளப் பன்றனர். ேவண்
ெமன்ேறா அல் ல தற்ெசயலாகேவா என் னால் ெவக்கப் பக்
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றவர்கள் எல் லாம் நிச்சயமாகேவ ைகவிடப் பவார்கள் . க்கமா
கக் னால் , என்னால் ெவக்கப் பறவர்கள் என் ைனவிட் 
அகன் ேபாம் பயாம் . என் வீட்ல் வக்ம் ன் மார்கக
் ைர
நான் விட்ைவப் பல் ைல என் பைதச் ெசால் ல ேவண்யல் ைல.
ஏெனனில் மனிதனின் தண்டைனக்ரிய காலம் ச¡பமாயிக்
ற, எனக்ெகன் என் ெசாந்தத் ட் டங் கள் இப் பதால் என் னால்
ெவக்கத் தக்க ஆத் மாக்கைளப் றம் ேப தள் ள நான் அவசரப்
பவல் ைல.
ஒவ் ெவா மனிதனின் ைவம் நான் ¥ர்மானிக்ம் ேநர
மாக இக்ற. இ நான் மனிதனிடத்ல் ரிையையத் ெதாடங்
ம் காலம் இல் ைல. நான் என் பப் த்த கத்ல் ஒவ் ெவா
நபைடய வார்தை
் தகைளம் , ெசயல் கைளம் என் ைனப் பின்
ெதாடர்ந்  வந் தப் பாைதகைளம் , அவர்கைடய உள் ளார்ந்த
பாவங் கைளம் , அவர்கள் எப் ப வில் தங் கைள ஒங் 
பத்  க்ெகாண் டார்க ள் என் பைதம் ஒவ் ெவான் றாக எக்
ெகாண்க்ேறன். இவ் விதமாக அவர்கள் எப் பப் பட் ட நபராக
இந்தா ம் , ஒவம் என் ைகயிந்  தப் வல் ைல, அைன
வம் நான் ஒக் ம் தங் கள் வைகடன் ேசர்க் க ப் பவார்கள் .
நான் ஒவ் ெவாவைடய ேசடத்ைதம் ¥ர்மானிக்க அவர்க
ைடய வய , அ பவம் , அவர்கள் பட் ட பாகளின் அள
மற்  ம் இைவ எல் லாவற்  ம் ைறவாக அவர்க ள் ெபற்  க்
ெகாண்ட இரக்கத்ன் அள ேபான் றவற் ைற நான் அப் பைட
யாகக் ெகாள் ளாமல் , அவர்கள் சத்யத்ைதக் ைகக்ெகாண்க்
றார்களா என்பைத அப் பைடயாகக் ெகாள் ேறன் . இ தவிர
நீ ங் கள் ேவ எைதம் ேதர்நெ
் தக்க யா. ேதவைடய த்
தத்ன் வ நடக்காதவர்கம் டத் தண்க்கப் பட ேவண்ம்
என்பைத நீ ங் கள் கட் ட ாயம் உணர்ந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . இ
மாற்றப் படயாத உண்ைம. எனேவ, தண்க்கப் பறவர்கள்
எல் லாம் ேதவைடய நீ யின் நித்தம் மற்ம் தங் கள் ெபால்
லாத ரிையகளின் தந் த பிரபலனாகம் தண் க் க ப் ப
றார்க ள் . என ட் டத்ைத அதன் ஆரம் பத்  ந்  நான் ஒ
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மாற்றம் ட ெசய் யவில் ைல. எளிைமயாகக் றப் ேபானால் , மனி
தைனப் ெபாத்தவைர, நான் உண்ைமயாக ஏற்  க்ெகாள் ற
வர்கள் ைறந் விட் ட ேபால என் வார்தை
் தகைள நான் கற்பிப்
பவர்களின் எண்ணிக்ைகம் ைறந்  விட் ட . ஆனா ம் , என்
ட் டம் ஒேபாம் மாறாதபக் அைதப் ேபணிக் க ாப் ேபன் .
மாறாக மனித ைடய அன் ம் , விவாசம் எப் ெபாம்
மாக்ெகாண்ம் , எப் ெபாம் ேதய் ந்  ெகாண்ம் வற,
எந்த அளக்ெகன்றால் ெவளிேவஷத்ந்  ளிர்ந்தநிைலக்
ச் ெசன் ற் மாக என் ைன றந்தள் ம் நிைலக்ம் டச்
ெசன்விற. நான் ெவப் ைபம் , அவப் ைபம் உணர்ந்
வாகத் தண்டைனைய அப் ம் வைர உங் கைளக் த்த என்
மனப் பான்ைம அன ம் , ளிம் அற்றதாக இக்ம் . எனிம்
உங் கள் தண்டைனயின் நாளில் நான் உங் கைளப் பார்த்க்ெகாண்
ப் ேபன், ஆனால் உங் களால் என்ைனக் காண யா. உங் கள்
மத்யில் வாழ் வ  எனக் ஏற்கனேவ நீ ண்டம் , மந்தமானமாக
மாவிட் டதால் , உங் கள் ¥ைமயான வார்தை
் தகைளத் தவிர்க
் ம்
பயாகம் , தாங் கயாத அள நீ சமான உங் கள் நடத்ைதக
ளிந்  ெதளிைவ ேநாக்ம் , நீ ங் கள் இனிேம ம் என் ைன
ட் டாளாக்காதபக் அல் ல ரத்ைதயற்ற ைறயில் நடத்தா
தபக்  நான் வப் பதற்  ேவ  ©ழைலத் ெதரிந் ெகாண்
ேடன் . உங் கைள விட்  விலம் ன் சத்யத்ற் ஒவ் வாத உங்
கள் நடத்ைதகைளத் தவிர்க
் ம் ப உங் கக்க் கட் டாயமாக இன்
ம் அகமாய் ப் த் ெசால் ேவன். மாறாக, எல் ேலாக்ம்
பிரியமான எேவா, எல் ேலாக் ம் பலன் தவ எேவா,
உங் கைடய ெசாந்த இலக்ற் ப் பிரேயாஜனமான எேவா
அைதேய ெசய் ய ேவண்ம் . இல் ைலெயனில் ேபரவின் மத்
யில் பாபடப் ேபாவ ேவ யாமல் ல நீ ங் கள் மாத்ரேம.
தன்ைனத்தான் ெவத்  என் ைன ேநப் பவர்கைள ேநாக்
என் இரக் க ம் ெசல் ற, இதற்  ைடயில் , ன் மார்க் க ர் ¡
விக் க ப் பம் தண் டைனயான என்ைடய நீ யான மனநி
ைலக்த் ல் யமான ஆதாரமாகம் , அதற்ம் ேமேல என் உக்
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ரத்  ற்  ச் சாட்  யமாகம் இக்  ற. ேபர வம் ேபா
எனக் விேராதமாக இப் பவர்க ள் பஞ் சத்  ற்  ம் , ெகாள் ைள
ேநாய் க் ம் இலக் க ாப் லம் வார்கள் . பலவடங் களாக என்
ைனப் பின்ெதாடர்ந்  வந்  ந்  ம் எல் லாவிதமான ன் மார்க்
கத்ைதம் ெசய் தவர்கம் தங் கள் பாவத்ன் பலன் களிந் 
தப் ப யா; அவர்கம் டப் ேபரவில் விவார்கள் , இைதப்
ேபான்ற ஒன்ைற ஆயிரம் வடங் களில் ல தடைவகள் காண
ந்க்ற, அவர்கள் ெதாடர்ந்  பயத் ம் , பீயி ம் வாழ்
வார்கள் . எனக் உண்ைமம் உத்தமாக இந்தவர்கள் என் 
ைடய வல் லைமைய ெமச்க் களிவார்கள் . அவர்கள் ெசால்
லெவாண்ணா ப் ைய அபவித்  நான் ஒேபாம் மனித
லத்ற்த் தந்டாத மழ் ச
் யின் மத்யில் வாழ் வார்கள் . ஏென
னில் நான் மனிதர்களின் நற்ரிையகக் ந்த மப் பளித் 
ர்க்ரிையகைள அவக்ன் ேறன் . நான் தன் தல் ம
லத்ைத வநடத்த ெதாடங் யந் என் ைனப் ேபான் ற ஒத்த
மனள் ள ஒ ட் ட ஜனங் கைள ஆதாயப் பத்ம் ப வாஞ் ைச
டன் நம் பிக்ைக ெகாண்க்ேறன் . அேத ேநரத்ல் , என் ைனப்
ேபான் ற ஒத்த மன இல் லாத ஜனங் கைள நான் மறப் பல் ைல.
என் இதயத்ல் நான் அவர்கைள எப் ேபாம் ெவக்ேறன் .
அவர்கைள ஆக்ைனக் உள் ளாக்த் ¥ர்ப்பதற் வாய்ப்ைப எர்
ேநாக்யிக்ேறன் , அதைனக் கண் நான் நிச்சயமாகேவ ம
ேவன் . இப் ெபாேதா என் ைடய நாள் வந்  விட் ட, நான்
இதற்ேமல் காத்க்க ேவண்யல் ைல!
என்ைடய இக் ரிையயான மனிதைனத் தண்ப் ப 
மாத்ரம் அல் ல, ஆனால் மனிதக்கான இலக்ைக ஆயத்தம் ெசய்
வ ம் தான். ேம ம் இதனால் ஜனங் கள் என் ைடய நியமங் க
ைளம் , ெசயல் கைளம் ஒப் க்ெகாள் ளக்ம் . ஒவ் ெவா மனி
தம் நான் ெசய் த ைவ எல் லாம் சரி என்ம் , நான் ெசய் த ைவ
எல் லாம் என் மனநிைலயின் ெவளிப் பாகள் என் ம் காண நான்
விம் ன் ேறன். இ மனிதனின் ெசயல் அல் ல, மக்லத்ைத
ெவளிக்ெகாண்வந்த இயற்ைகைடயம் அல் ல, ஆனால் பைடப்
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பில் உள் ள எல் லா வராகைளம் ேபா°க்ம் என் ெசயேல.
நான் இல் ைலெயன்றால் மக்லம் அவேதா ேபர என்
ம் சாட் ைடயயால் பாபம் . எந் த மனிதம் சந்  ர, ©ரி
யனின் அழைகேயா அல் ல பைமயான உலகத்ைதேயா ¡ண்
ம் காண யா. மக்லம் ளிர்ந்த இரகைளம் , இரக்
கல் லாத மரண இளின் பள் ளத்த ாக்ைகம் மாத் ரேம எர்
ெகாள் ம் . நாேன மக்லத்ன் ஒேர இரட் ப் . நாேன மக்
லத்  ன் ஒேர நம் பிக்ைகயாக இக்  ேறன் , அதற்  ம் ேமேல
மக்லத்ன் ெமாத்த விப் ம் என் ைனேய சார்ந்க்ற.
நானின்  ஒட்  ெமாத் த மக்லம் உடனயாக ஓர் அைச
வற் ற நிைலக் வந் விம் . நானின் மக்லம் ெபம் அ
வில் அவம் , எல் லாவைகயான பிசாகளா ம் கால் களின்
ழ் க்கப் பம் , ஆனா ம் ஒவம் என் ¡ கவனம் ெச த்
வல் ைல. நான் ேவ ஒவம் ெசய் யயாத ரிையையச்
ெசய் க்ன்ேறன், இதைன மனிதன் ல நற்ரிையகள் ¤லம்
எனக் ஈ ெசய் வான் என் நம் பியிக்ன் ேறன் . ஒ லரால்
மாத்ரேம எனக் ஈ ெசய் ய ற என்றா ம் , நான் மனி
தனின் உலகத்ல் என் பயணத்ைத த்  என் விரிவாக்கக் ரி
ையயின் அத்தக் கட் டத்ைதத் ெதாடங் ேவன் . ஏெனனில் மனி
தரின் மத்யில் இத்தைன வடமாக என் ேபாக்வரத்ன் ேவகம்
எல் லாம் பலள் ளதாக இந்க்ற, நான் ந்த மழ் ச்
யாக இக்ேறன். எனக் மக்களின் எண்ணிக்ைக க்யல் ைல
மாறாக அவர்கள நற்ரிையகேள க்யம் . எந்தெவா சந்தர்ப்
பத் ம் , நீ ங் கள் உங் கள் இலக்ற் க ாக, ேபாமான நற்  ரிைய
கைள ஆயத்த ப் பத்யிப் பீரக
் ள் என நம் ேறன் . அப் ேபா
நான் ப் யாேவன், அப் பயில் லாவிட் டால் , உங் களில் ஒவ
ம் உங் கள் ¡ விழப் ேபாம் ேபரவிந் தப் பிக்க யா.
அந்தப் ேபர என் னிந்ேத ஆரம் பிக்கப் பம் , ேம ம் அ
நிச்சயமாகேவ என் னாேல ட் டடப் பம் . என் கண்களில் நீ ங்
கள் ெசம் ைமயாய் க் காணப் படவில் ைல என் றால் , உங் களால் அந்
தப் ேபரவில் பாபவந்  தப் பிக்க யா. உபத்ர
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வத்ன் காலத்ேல உங் கைடய அன் ம் , விவாசம் ஆழம்
இல் லாமல் இந் த னால் , அப் ேபா உங் கைடய ெசயல் கள்
ற் ம் ெபாத்தமான என் கத யா, ஒன்  நீ ங் கள்
உங் கைளக் ேகாைழயாகேவா அல் ல கைமயாகேவா காட் யி
ப் பீரக
் ள் . அைதப் ெபாத்தவைர நன் ைமயா அல் ல ¥ைமயா
என் மாத் ரேம நான் ஒ நியாயத்¥ ர்ப்  வழங் ேவன் . என்
அக்கைற எல் லாம் நீ ங் கள் எந்த வயில் நடக்³ர்கள் என்ப ம் ,
எப் ப உங் கைள ெவளிப் பத் ³ர்கள் என் ப ேம ெதாடர்
ற, அதன் அப் பைடயிேலேய உங் கைடய ைவ நான்
¥ர்மானிப் ேபன் . எனிம் , என் இரக்கம் அவைரேய நீ ட் க்கப்
பட் ப் பதால் , உபத்  ரவத்  ன் காலத்  ேல தளவாயிம்
விவாசத்ைதக் காட் டாதவர்கக் நான் நிச்சயமாக அதற்ேமல்
இரங் வல் ைல என்பைத நான் ெதளிபத்யாக ேவண்ம் .
என் ைன காட் க்ெகாத்த அல் ல ேராகம் ெசய் த யார்¡ம்
நான் அதற்ேமல் என் விப் பத்ைத ைவப் பல் ைல. தன் நண்பர்
களின் நன்ைமைய விற்ப் ேபாபவர்களிடம் நான் ெதாடர்
ைவத் க்ெகாள் ள விம் வல் ைல. யார் அந்த நபராக இந்தா
ம் இேவ என் நிைலப் பா. என் இதயத்ைத உைடப் பவர்
கள் யாராயிம் என்னிடந்  இரண் டாம் ைற கைண
ையப் ெபற யா என் பைத நான் உங் கக் அவயம் ெசால் ல
ேவண்ம் . ேம ம் எனக் உண்ைமயாக இப் பவர்கேளா என்
இதயத்ல் எப் ேபாம் நிைலத்ப் பார்கள் .

நீ யா க் விவாசமாக இ க்றாய் ?
இப் ேபா நீ ங் கள் உயிர்வ ாம் ஒவ் ெவா நாம் கம்
க்யமானதாம் , இ உங் கள் இலக்க்ம் உங் கள் விக்ம்
கம் க்  யமானதாம் , எனேவ இன்  உங் களிடம் உள் ள
அைனத்ைதம் நீ ங் கள் ேபணி பாகாக் க ேவண் ம் , மற்  ம்
கடந்  ெசல் ம் ஒவ் ெவா நிடத்ைதம் ெபாக்ஷமாக ேசர்த்
ைவக்கேவண்ம் . நீ ங் கள் இந்த வாழ் க்ைகைய வீணாக வாழ் ந்
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க் க ாத விதத்  ல் , உங் களால் ந் த வைர அக ஆதாயங் க
ைளப் ெபம் விதத்ல் நீ ங் கள் எவ் வள ேநரம் ெசலவக்க 
ேமா அவ் வள ேநரம் ெசலவத் உங் கைள ெசக்கேவண்ம் .
நான் ஏன் இேபான்ற வார்த்ைதகைளப் ேபேறன் என்  நீ ங்கள்
ழப் பமைடயலாம் . ெவளிப் பைடயாகச் ெசால் வதானால் , உங் கள்
யாைடய நடத்ைதயி ம் எனக்ச் தளம் மழ் ச
் யில் ைல,
ஏெனன்றால் உங் கள் ¡ நான் ைவத்ந்த நம் பிக்ைககள் இன் 
நீ ங் கள் இப் ப  ேபால இல் ைல. அதனால் தான், நான் இப் பச்
ெசால் ேறன்: நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் ஆபத்ன் விளிம் பில் இக்
³ர்கள் , உங் கள் கடந்த காலம் உதவிக்காக கண்ணீர ் வக்ற,
ேம ம் சத்யத்ைதத் ெதாடர்வதற்கான மற் ம் ெவளிச்சத்ைதத்
ேதவதற்கான ன் னாள் இலக்கள் அவற்ன் ைவ ெநங்
ன்றன. இதான் உங் கள் ைகமாற்  ன் இக் காட்  , இ
நான் ஒேபாம் எர்ப ார்க்க ாத ஒன்றாம் . நீ ங் கள் என் ைனப்
ெபரிம் ஏமாற்விட் §ர்கள் என்பதற்காக உண்ைமகக் மாறாக
நான் ேபச விம் பவில் ைல. ஒேவைள இைத ஏற்க்ெகாள் ள உங்
கக் விப் பல் லாமல் இக்கலாம் , நிஜத்ைத எர்ெகாள் ள
விப் பல் லாமல் இக்கலாம் , ஆனா ம் நான் இைத உங் களிடம்
கண்ப் பாகக் ேகட் டாக ேவண்ம் : இத்தைன வடங் கள் , உங் கள்
இதயங் கள் சரியாக எதனால் நிரப் பப் பட்ள் ளன? அைவ யாக்
விவாசமாக இக்  ன் றன? இந் த க் ேகள் விகைள எர்ப ார்க் க
வில் ைல என் ெசால் லா¥ர்கள் , நான் ஏன் இேபான் ற கரியங் க
ைளக் ேகட்ேடன் என் என் னிடம் ேகட் கா¥ர்கள் . இைத அந் 
ெகாள் ங் கள் : ஏெனன் றால் உங் கைள எனக் நன்றாக ெதரிம் ,
உங் கள் ¡ கம் அகமாக அக்கைற காட் ேறன் , உங் கள்
நடத்ைதயி ம் ெசய் ைககளி ம் என இதயத்ைத கம் அ
கமாக ஈபத்ள் ேளன் , எனேவ நித்தாம ம் கசப் பான மன
நிைல ெகாள் ளாம ம் உங் கள் தவக்க் கணக்க் ெகாக்மா
உங் கைள அைழத்க் ேறன் . ஆனா ம் நீ ங் கள் எனக் அக்க
ைறயின்ைமையம் தாங் க யாத பிரிைவம் தவிர ேவ எைத
ம் ப் பித் தரவில் ைல. நீ ங் கள் என்ைனக் த் கம் அலட்
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யமாக இக்³ர்கள் ; எனக் அைதப் பற் எம் ெதரியாமால்
இக்க சாத்யள் ளதா? நீ ங் கள் இைதத்தான் நம் ³ர்கள் என்
றால் , நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய என்ைன தயடன் நடத்தவில் ைல
என் பைதேய இ ேம ம் நி´பிக் ற. எனேவ, உங் கள் தைல
கைள நீ ங் கள் மணல் ைதக்³ர்கள் என்  நான் ெசால் ேறன் .
நீ ங் கள் எல் ேலாம் என்ன ெசய்  ³ர்க ள் என்  ட ெதரியாத
அளக் கம் சாமர்த
் யமானவர்களாக இக்³ர்கள் , அப் ப
யானல் எனக்க் கணக்க் ெகாப் பதற் நீ ங் கள் எைதப் பயன்
பத்வீரக
் ள் ?
என்ைன கம் கவைல ெகாள் ளச் ெசய் ற ேகள் வி என் ன
ெவன்றால் , உங் கள் இதயங் கள் யாக் விவாசமாக இக்ன்
றன என்பதாம் . நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் உங் கள் எண்ணங் கைள
ஒங் பத், நீ ங்கள் யாக் விவாசமாக இக்³ர்கள் , யாக்
காக வாழ் ³ர்கள் என் உங் கக்ள் ேளேய ேகட்க யற் ெசய்
வீர ்கள் என் நம் ேறன் . ஒேவைள நீ ங்கள் இந்த ேகள் விகைளப்
பற்  ஒேபாம் கவனமாக ந்  க் க ாமல் இந்  க் க லாம் ,
எனேவ நான் உங் கக்ப் பல் கைள ெவளிப் பத்னால் எப்
ப இக்ம் ?
மனிதன் தனக்காகேவ வாழ் றான், தனக்ேக விவாசமாக இக்
றான் என்ற உண்ைமைய ஞாபகசக் ெகாண்ட எவம் ஒப் க்
ெகாள் வார்கள் . உங் கள் பல் கள் ற் ம் சரியாக இக்ம் என் 
நான் நம் பமாட்ேடன் , ஏெனன் றால் நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் உங்
கள் ெசாந்த வாழ் கை
் கயில் வாழ் ³ர்கள் , ஒவ் ெவாவம் உங் கள்
ெசாந்தத் யரத்ல் யரப் ப³ர்கள் . நீ ங் கள் ேநக்றவர்கக்
ம் , உங் கைள சந்ேதாஷப் பத் ம் காரியங் கக்ேம விவாச
மாக இக்³ர்கள் ; நீ ங் கள் உங் கக் ற்  ம் விவாசமாக
இல் ைல. நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் உங் கைளச் ற்ள் ள மக்கள் ,
நிகழ் கள் மற் ம் ெபாட் களால் ண்டப் பவதனால் , நீ ங் கள்
உண்ைமயிேலேய உங் கக் விவாசமாக இல் ைல. நீ ங் கள் உங்
கக் விவாசமாக இக்³ர்கள் என் பைத ஒப் க்ெகாள் வதற்
காக அல் ல, ஏதாவ  ஒ காரியத்  ல் உங் கள் விவாசத் ைத
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ெவளிப் பத் ³ர்கள் என் பதற்காகேவ நான் இந்த வார்தை
் தக
ைளப் ேபேறன் , ஏெனன் றால் பல வடங் களாக, உங் களில்
யாரிடந் ம் நான் ஒேபாம் விவாசத்ைதப் ெபறவில் ைல.
இத்தைன வடங் கள் நீ ங்கள் என்ைனப் பின்பற்³ர்கள் , ஆனால்
ஒேபாம் என் ¡ தள ட விவாசத்ைதக் காண்பிக்க
வில் ைல. மாறாக, நீ ங் கள் ேநக்ம் நபர்கைளம் உங் கைள சந்
ேதாஷப் பத் ம் காரியங் கைளம் ற்ேய ெபரிம் வலம் வந்
க்³ர்கள் , அதனால் நீ ங் கள் எங்  ெசன் றா ம் எல் லா ேநரங்
களி ம் , அவற்ைற உங் கள் இதயங் கக் ெநக்கமாக ைவத்
க்  ³ர்க ள் , அவற் ைற ஒேபாம் ைகவிடவில் ைல. நீ ங் கள்
ேநக்ற எந் தெவா காரியத்ைதப் பற் ம் நீ ங் கள் ஆர்வ மாக
அல் ல ஆவலாக இக்ம் ேபாெதல் லாம் , நீ ங் கள் என் ைனப் பின்
பற்ம் ேபா அல் ல என் வார்தை
் தகைளக் ேகட் ம் ேபாட
இதான் நடக்ற. ஆைகயால் , நான் உங் களிடம் ேகட் ம் வி
வாசத்ைத, நீ ங் கள் விம் ம் உங் கள “விப் பமானைவகக்”
பயன்பத் எனக்ப் பலாக அைவகக் விவாசமாக இக்
³ர்கள் என் நான் ெசால் ேறன். நீ ங் கள் எனக் க ாக ஒன் 
அல் ல இரண் காரியங் கைளத் யாகம் ெசய் தா ம் , அ உங்
கக்ரிய அைனத்ைதம் ப் பிடா, ேம ம் நீ ங் கள் உண்ைம
யிேலேய எனக் விவாசள் ளவர்களாக இக்³ர்கள் என் பைத
அ காண்பிக்கா. உங் கக் ஆர்வள் ள காரியங் களிேலேய
நீ ங் கள் ஈபாட் டன் காணப் ப³ர்கள் : லர் தங் கள் மகன் கள்
மற்  ம் மகள் கக் விவாசமாக இக் றார்கள் , மற் ற வர்கள்
கணவன்மார்கள் , மைனவிமார்கள் , ெசல் வம் , ேவைல, ேமலகா
ரிகள் , அந்தஸ் அல் ல ெபண்கள் ஆேயாக் விவாசமாக
இக் றார்கள் . நீ ங் கள் விவாசமாக இக் ம் காரியங் கைளப்
பற் நீ ங் கள் ஒேபாம் ேசார்வாகேவா அல் ல எரிச்சலாகேவா
உணர மாட் §ர்கள் ; மாறாக, இந் தக் காரியங் கைள அக அளவி
ம் உயர் தரத் ம் ைவத்க்க நீ ங் கள் இன் ம் ஆர்வம் ெகாள்
வீரக
் ள் , நீ ங் கள் ஒேபாம் அவற் ைற விட் விட மாட் §ர்க ள் .
நாம் என வார்தை
் தகம் நீ ங் கள் ஆர்வ மாக இக்  றெபா
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ட் கக்ப் பின்னாேலேய தள் ளப் பேறாம் . அவற்ைற கைட
யாக வரிைசப் பத்  வதற்  உங் கக் ேவ  வயில் ைல.
தாங் கள் விவாசமாக இக்ற காரியங் கைள கைட இடத்ல்
ைவக்றவர்கைளக் கண்பிக்க ேவண்யக்ற. அவர்க
ைடய இதயங் களில் என் ைனப் பற்ய ஒ ய தடயம் ட
இப் பல் ைல. நான் உங் களிடம் அகம் ேகட் பதாக அல் ல உங்
கள் ¡ தவறாகக் ற் ற ஞ் சாட்  வதாக நீ ங் கள் நிைனக் க லாம் ,
ஆனால் உங் கள் ம் பத்  டன் சந்ேதாஷமாக ேநரத்ைத ெசல
விம் ேபா, நீ ங் கள் ஒேபாம் எனக் விவாசமாக இந் த
ல் ைல என் ற உண்ைமைய எப் ேபாதாவ  ந்  த்  ப் பார்த் 
க்³ர்களா? இ ேபான்ற ேநரங் களில் , இ உங் கக் ேவதைன
அளிக்கவில் ைலயா? உங் கள் இதயங் கள் மழ் ச்யால் நிரம் பி
யிக் ம் ேபாம் , உங் கள் உைழப் கக் க ாக நீ ங் கள் ெவம
ெபம் ேபாம் , ேபாமான சத்யத்னால் நீ ங் கள் நிரப் பப் பட
வில் ைல என் நீ ங் கள் ேசாகமாக உணரவில் ைலயா? என அங்
காரத்ைதப் ெபறாததற்காக நீ ங் கள் எப் ேபா அ¥ர்கள் ? உங் கள்
மகன்கக் க ாகம் மகள் கக் க ாகம் உங் கள் ¤ைளைய கசக்
ப் பிந்  ந் த ரத்ைத எத் க்ெகாள் ³ர்கள் , ஆனா ம்
நீ ங் கள் ப் யைடயவில் ைல; அவர்கள் சார்பாக நீ ங் கள் விடா
யற்டன் ெசயல் படவில் ைல என் ம் , அவர்கக்காக உங் க
ளால் ந்த அைனத்ைதம் நீ ங் கள் ெசய் யவில் ைல என் ம் நீ ங்
கள் நிைனக் ³ர்கள் . இப் பிம் , என்ைனப் பற்  நீ ங் கள் எப்
ேபாம் அலட் யமாகம் கவனக்ைறவாகம் இக்³ர்கள் ;
நான் உங் கள் நிைனகளில் மட் ேம இக்ேறன் , ஆனால் நான்
உங் கள் இதயங் களில் வக்கவில் ைல. என அர்ப்பணிப் ைபம்
யற்  கைளம் நீ ங் கள் ஒேபாம் உணர்வ ல் ைல, நீ ங் கள்
அவற் ைற ஒேபாம் பாராட் யல் ைல. நீ ங் கள் க் க மான
பிரபப் பில் மட்  ேம ஈப³ர்கள் , இ ேபாமானதாக
இக்ம் என் நம் ³ர்கள் . நான் நீ ண்ட காலமாக ஏங் ய “வி
வாசம்” இ அல் ல, ஆனால் நான் இைத நீ ண்ட காலமாக ெவக்
ேறன். ஆனா ம் , நான் என் ன ெசான் னா ம் , நீ ங் கள் ஒன் 
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அல் ல இரண் காரியங் கைள மட் ேம ஒப் க்ெகாள் ³ர்கள் ;
உங் களால் இைத வமாக ஏற்க்ெகாள் ள யா, ஏெனன்
றால் நீ ங் கள் அைனவம் கம் “தன் னம் பிக்ைகடன் ” இக்
³ர்கள் , நான் ேபய வார்தை
் தகளிந்  எைத ஏற் க்ெகாள் ள
ேவண்ம் என்பைத நீ ங் கள் எப் ேபாம் ேதர் ெசய் ³ர்கள் . நீ ங்
கள் இன்ம் இவ் வாேற இந்தால் , உங் கள் தன் னம் பிக்ைகையக்
ைகயாள் வதற்கான ல வைறகள் என்னிடம் உள் ளன. ேம ம்
என் னெவன் றால் , என வார்த்ைதகள் அைனத்ம் சத்யமானைவ
என்ம் , அவற்ல் எம் சத்யங் கைளச் ைதக்கா என் ம்
உங் கைள ஒப் க்ெகாள் ள ைவப் ேபன் .
இப் ேபா நான் உங் கள் ன் ெகாஞ் சம் பணத்ைத ைவத் ,
அைதத் ேதர் ெசய் ம் தந்ரத்ைதம் ெகாத், நீ ங் கள் ேதர்
ெசய்வைத நான் கந் ெகாள் ளவில் ைல என் றால் , உங் களில் பலர்
பணத்ைதத் ேதர் ெசய்  சத்யத்ைத விட்விவீர ்கள் . உங் களில்
றந்தவர்கள் பணத்ைத விட் விட் , தயக்கத்டன் சத்யத்ைதத்
ேதர் ெசய்வார்கள் , அேத ேநரத்ல் லர் பணத்ைத ஒ ைகயி ம்
சத்  யத்ைத ஒ ைகயி ம் எப் பார்கள் . இதன் ¤லம் உங் கள்
உண்ைமயான நிறங் கள் ெதளிவாகத் ெதரியவில் ைலயா? நீ ங் கள்
சத்யத்ைதம் மற் ம் நீ ங் கள் விவாசமாக இக்ம் எைதேய
ம் ேதர் ெசய் ம் ேபா, நீ ங் கள் அைனவம் இைதேய ேதர்
ெசய் ³ர்கள் , உங் கள் நடத்ைத மாறாமல் அப் பேய இக் ம் .
அ அப் பயல் லவா? சரியானதற்ம் தவக்ம் இைடயில் ஊச
லாம் பலர் உங் கள் மத்  யில் இல் ைலயா? ேநர்ம ைற மற்  ம்
எர்ம ைற, கப்  மற்  ம் ெவள் ைள ஆயவற்  க் இைடயி
லான ேபாட் களில் , ம் பம் மற் ம் ேதவன் , ழந்ைதகள் மற்
ம் ேதவன், அைம மற்ம் சஞ் சலம் , ெசல் வம் மற்ம் வைம,
அந்தஸ் மற்ம் எளிைம, ஆதரிக்கப் பதல் மற்ம் ஒக் ைவக்
கப் பதல் மற்  ம் பலவற்  க் இைடயிலான விப் பத்ேதர் க
ைளப் பற்  நீ ங் கள் நிச்ச யமாக அந்  ப் பீரக
் ள் . ஓர் அைம
யான ம் பத்ற் ம் உைடந்த ம் பத்ற் ம் இைடயில் , நீ ங்
கள் ந் ைதயைதத் ேதர்நெ
் தத் ¥ ர்க ள் , நீ ங் கள் எந் த வித தயக் க
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ம் இல் லாமல் அவ் வா ேதர் ெசய் ³ர்கள் ; ெசல் வத்ற் ம்
கடைமக்ம் இைடயில் , நீ ங் கள் ¡ண்ம் ந்ைதயைதத் ேதர்நெ
் த
த்¥ர்கள் , கைரக்த் ம் ப விப் பல் லாமல் இக்³ர்கள் ;[அ]
ஆடம் பரத்ற்ம் வைமக்ம் இைடயில் , நீ ங் கள் ந்ைதயைதத்
ேதர்நெ
் தத்¥ர்கள் ; உங் கள் மகன்கள் , மகள் கள் , மைனவிமார்கள்
மற்ம் கணவன்மார்கக்ம் எனக்ம் இைடயில் யாைர ேதர்
ெசய் வ  என் வம் ேபா, நீ ங் கள் ந்ைதயைதத் ேதர்நெ
் தத்
¥ர்கள் ; கத் க்ம் சத்யத்ற் ம் இைடயில் , நீ ங் கள் ¡ண்ம்
ந் ைதயைதத் ேதர்நெ
் தத் ¥ ர்கள் . அைனத்  விதமான உங் கள்
¥ய ெசயல் கைளம் பார்தத
் நான் உங் கள் ¡ள் ள நம் பிக்ைகைய
இழந்விட்ேடன். உங் கள் இதயங் கள் ெமன் ைமயாக இக்க ெபரி
ம் மக்ன்றன என்ப என் ைன வியப் பில் ஆழ் த் ற. பல
வட அர்ப் பணிப் ம் யற்  ம் உங் கைடய ைகவிதைல
ம் அவநம் பிக்ைகையம் தவிர ேவெறான் ைறம் எனக்த் தர
வில் ைல, ஆனால் உங் கக்கான என் நம் பிக்ைககள் ஒவ் ெவா
நாம் வளர்ந்  வன் றன, ஏெனன் றால் என நாளான
அைனவக்ம் ன்பாக ற் ம் ெவளிப் பைடயாக ைவக்கப்
பட்ள் ள. ஆனா ம் நீ ங் கள் இளான மற்ம் ¥ய காரியங் கைள
நாவேலேய ெதாடர்ந்  ஈப³ர்க ள் , அவற்  ன் ¡தான
உங் கள் பிையத் தளர்த்த மக்³ர்கள் . அப் பயானால் , உங் கள்
பின் விைள என்னவாக இக்ம் ? நீ ங் கள் இைத எப் ேபாதாவ
கவனமாகச் ந்த்ப் பார்த
் க்³ர்களா? ¡ண்ம் ேதர் ெசய்
மா உங் களிடம் ேகட்  க்ெகாள் ளப் பட் டால் , உங் கள் கத் 
என்னவாக இக்ம் ? இன்ம் ந்ைதயதாகேவ இக்மா? நீ ங்
கள் இன்ம் எனக் ஏமாற் ற த்ைதம் தாங் க யாத க் க த்
ைதேம ெகாண் வவீரக
் ளா? உங் கள் இதயங் கள் இன் ம்
தள ெசௗகரியத்ேலேய இக்மா? என் இதயத்ைத ஆ 
அக்ப் :
அ. கைரக்த் ம் தல் : இ ஒ ன வழக்ச் ெசால் , இதற் “¥ய வகளில்
இந்  ம் தல் ” என்  அர்தத
் ம் .
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தல் பத்த என்ன ெசய் ய ேவண்ம் என் உங் கக் இன் ம்
ெதரியவில் ைலயா? இந்த ேநரத்ல் , நீ ங் கள் எைதத் ேதர் ெசய்
வீரக
் ள் ? நீ ங் கள் என் வார்தை
் தகக்  ஒப் க்ெகாப் பீரக
் ளா
அல் ல அவற்ல் ேசார்வைடவீரக
் ளா? என நாள் உங் கள் கண்
கக் ன்பாக ைவக்கப் பட்ள் ள, ேம ம் நீ ங் கள் எர்ெகாள்
வ ஒ ய வாழ் கை
் க மற்ம் ஒ ய ெதாடக்கப் ள் ளியா
ம் . இப் பிம் , இந்தத் ெதாடக்கப் ள் ளி கடந்த ய ேவைல
யின் ஆரம் பம் அல் ல, ஆனால் பைழய ேவைலயின்  என்
பைத நான் உங் கக்ச் ெசால் யாக ேவண்ம் . அதாவ, இ
தான் இச் ெசயல் . இந்தத் ெதாடக்கப் ள் ளி பற்ய அசாதார
ணமான எ என்பைத உங் கள் அைனவரா ம் ரிந்  ெகாள் ள
ம் என் நிைனக்ேறன். இப் பிம் , விைரவில் ஒ நாளில் ,
இந் த த் ெதாடக் க ள் ளியின் உண்ைமயான அர்த்த த்ைத நீ ங் கள்
ரிந்ெகாள் வீர ்கள் , எனேவ நாம் அைத ஒன் றாகக் கடந் ெசன்,
வரவிக்ம் ைவ வரேவற்ேபாம் ! ஆனா ம் , உங் கைளப் பற்
ய என ெதாடர்ச
் யான கவைல என் னெவன் றால் , அநீ ைய
ம் நீ ையம் எர்ெகாள் ம் ேபா, நீ ங் கள் எப் ேபாம் ந்ைத
யைதேய ேதர் ெசய் ³ர்கள் . இப் பிம் , இைவ எல் லாம் உங்
கள் கடந் த காலத்ல் நடந் தைவ. இைதச் ெசய் வ  கம் க
னம் என் றா ம் , நான் உங் கைடய கடந் த காலச் ெசயல் கள்
அைனத்ைதம் மறந் விேவன் என்  நம் ேறன் . ஆனா ம் ,
அைதச் ெசய் வதற்கான கம் றந்த வைற என் னிடம் உள்
ள: எர்காலம் கடந்த காலத்ைத மாற்றட் ம் , உங் கைடய இன்
ைறய உண்ைமயான யத்ைதக் ெகாத்  உங் கள் கடந்த காலத்
ன் நிழல் கைளப் ேபாக் க விங் கள் . எனேவ ஒ ைறக்  ட
ேதர் ெசய் ய நான் உங் கைளத் ெதாந் த ர ெசய் தான் ஆக
ேவண்ம் : நீ ங் கள் உண்ைமயில் யாக் விவாசமாக இக்
³ர்கள் ?
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ெசன்றைடம் இடம்
ெசன்றைடம் இடமான ப் பிடப் பம் ேபாெதல் லாம் , நீ ங்
கள் இைதச் றப்  கவனத்டன் நடத்³ர்கள் ; ேம ம் , இ நீ ங்
கள் அைனவம் ப் பாக உணர்ச
் வசப் படக்ய விஷயமாக
ம் இக்ற. லர் நல் லவிதமான ெசன் றைடம் இடத்ைதப்
ெபவதற்காக ேதவக் ன்பாகத் தங் கள் தைலகைளத் தைர
வைர தாழ் த்தம் தைரயில் ட் க்ெகாள் ளம் காத்க்க 
வல் ைல. உங் கள் ஆர்வ த்ைதக் கண்  எம் மால் அைடயாளம்
காண ம் , இதைன வார்தை
் தகளில் ெவளிப் பத்தத் ேதைவ
யில் ைல. இ  உங் கள் மாம் சமான ேபரவிற்  ள் வவைத
நீ ங் கள் விம் பவில் ைல என் பேதா, எர்காலத்ல் நித்ய தண்
டைனயில் இறங் கம் நீ ங் கள் விம் வல் ைல என் பதாம் . நீ ங்
கள் இன் ம் ெகாஞ் சம் தந்ரமாக, இன் ம் ெகாஞ் சம் எளிதாக
விக்க நீ ங் கேள உங் கைள அமக்க ேவண்ம் என்  நம் 
³ர்கள் . எனேவ, ெசன்றைடம் இடமான ப் பிடப் பம் ேபா
ெதல் லாம் நீ ங் கள் ப் பாக கலக்கமைட³ர்கள் , நீ ங் கள் ேபா
மான கவனத் டன் இல் லாவிட் டால் , நீ ங் கள் ேதவைனப் ண்ப
த்தக்ம் , இதனால் நீ ங் கள் தள் ள பவாங் க க் ஆளாக
ேநரிம் என் ஆழ் ந்த பயம் ெகாள் ³ர்கள் . உங் கள் ெசன் றைட
ம் இடத்  ற் க ாக நீ ங் கள் சமரசம் ெசய் யத் தயக் க ம் ெகாள் ள
வில் ைல, ஒ காலத்ல் வஞ் சகராம் மரியாைதயற்றவராகம்
இந் த உங் களில் பலம் §ெரன்  ப் பாக ெமன் ைமயாக
ம் ேநர்ைமயாகம் மாயிக்  ³ர்க ள் ; உங் கள் ேநர்ைமயின்
ேதாற் றமான ஜனங் களின் மஜ் ைஜகைளச் ல் ட ைவக்ற.
ஆயிம் ட, உங் கள் அைனவக்ம் “ேநர்ைமயான” இதயங்
கள் இக்ன்றன, ேம ம் நீ ங் கள் உங் கள் இதயங் களில் இக்
ம் ரகயங் கைளத் ெதாடர்ந்  எமக் த் றந்  காட் ³ர்கள் ,
அ ைறயாகேவா, வஞ் சமாகேவா அல் ல பக்யாகேவா என
எவாக இந் த ா ம் எமக் த் றந்  காட் ³ர்கள் . ெமாத்த த்
ல் , உங் கள் தன் ைமயின் ஆழமான இைடெவளிகளில் இக்ம்
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உண்ைமயான விஷயங் கைள நீ ங் கள் கம் ேநர்ைமயாக “ஒப் க்
ெகாண்க்³ர்கள் ”. நிச்சயமாக, நான் ஒேபாம் இேபான் ற
விஷயங் கைளச் ற் வந்தல் ைல, ஏெனன் றால் அைவ அைனத்
ம் எமக் கம் பரிச்சயமாவிட் டன. ேதவனின் அங் காரத்
ைதப் ெபவதற்காக ஒ ைய இழப் பைத விட, நீ ங் கள் ெசன்
றைடம் இடத்ற்காக நீ ங் கள் அக்னிக் கட க்ள் ம் ·ைழ
வீரக
் ள் . இ நான் உங் கடன் கம் பிவாதமாக இக்ேறன்
என்பதற்கான அர்தத
் ம் இல் ைல; நான் ெசய் ம் எல் லாவற்ைறம்
ேநக் ேநர் பார்கக
் நீ ங் கள் பக்யின் இதயத்ல் ெபம் பாலா
னவற்ைற ெகாண்க்கவில் ைல என்பதான் அர்தத
் ம் . நான் இப்
ேபா யைத நீ ங் கள் ரிந் ெகாள் ளாமல் இக்கலாம் , எனேவ
நான் உங் கக் ஒ எளிய விளக் க த்ைத அளிக்  ேறன் : உங் க
க் ேதைவப் பவ சத்யம் வம் இல் ைல, உங் கைள
எப் ப நடத்வ என்பதற்கான ெகாள் ைககம் இல் ைல, ேம ம்
எம கக் கனமான ரிையம் இல் ைல. மாறாக, நீ ங் கள்
மாம் சத்ல் ெகாண்க்ம் எல் லாம் தான் உங் கக் ேதைவப்
பற—ெசல் வம் , அந்தஸ், ம் பம் , மணம் மற்ம் பல.
நீ ங் கள் எம வார்தை
் தகைளம் ரிையகைளம் ற்  மாக
நிராகரிக்³ர்கள் , எனேவ உங் கள் விவாசத்ைத ஒேர வார்தை
் த
யில் என்னால் ெதாக்க ம் , “அக்கைறயில் லாைம” என் ப
தான் அந்த வார்த்ைத. நீ ங்கள் உங் கைள ற் ம் நியக்ம் விஷ
யங் கைள அைடய நீ ங் கள் எந்த எல் ைலக்ம் ெசல் வீரக
் ள் , ஆனால்
ேதவன் ¡தான உங் கள் விவாசத்ைதப் பற்ய விஷயங் கக்காக
நீ ங் கள் அேத விஷயத்ைதச் ெசய் ய மாட் §ர்க ள் என் பைத நான்
அந் ெகாண்ேடன் . மாறாக, நீ ங் கள் ஒப் பீட்டளவில் அர்ப்பணிப்
ள் ளவராகம் , ஒப் பீட்டளவில் ஆர்வள் ளவராகம் இக்³ர்
கள் . அதனால் தான் கம் ேநர்ைமயான இதயம் இல் லாதவர்கள்
ேதவைன விவாப் பல் ேதால் வி கண் டவர்க ள் என்  நான்
ெசால் ேறன் . கவனமாக ந்ங் கள் —உங் களிைடேய ேதால் வி
கண்டவர்கள் பலர் இக்ன் றனரா?
ேதவைன விவாப் பல் ெவற் என்ப ஜனங் களின் ெசாந்த
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ெசயல் களின் விைளவாக அைடயப் பற என் பைத நீ ங் கள்
அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் ; ஜனங் கள் ெவற்  ெபறாமல் ேதால்
விற்றால் , அம் அவர்களின் ெசாந்தச் ெசயல் களால் தான் ஏற்
பற, ேவ எந்தக் காரணிகளா ம் எந்தப் பாத்ரம் வக்
கப் பவல் ைல. ேதவைன விவாப் பைத விட கம் கன
மான மற்ம் அகத் ன்பத்ைத அபவிக்ம் எைதம் நீ ங் கள்
ெசய் வீரக
் ள் என்  நான் விவாக்  ேறன் , ேம ம் ஏேதம்
பிைழகள் ஏற்பட் டால் நீ ங் கள் அைதப் ெபாத்க்ெகாள் ள விம்
பாத அளவிற் கம் ¥விரமாக அதைன நடத் வீரக
் ள் ; இைவ
அைனத்ம் நீ ங் கள் உங் கள் ெசாந்த விதத்ல் ெச த்ம் இைட
விடாத யற் கள் ஆம் . உங் கள் ெசாந் த க் ம் பத்ன் எந் த
உப் பினைரம் நீ ங் கள் ஏமாற்றாத ©ழ் நிைலகளின் ழ் நீ ங் கள்
எம மாம் சத்ைத ஏமாற்  ம் றன் ெகாண் டவர்களாக இக் 
³ர்கள் . இதான் உங் கள நிைலயான நடத்ைதயாக இக்ற,
ேம ம் நீ ங் கள் விக்ம் ெகாள் ைகம் இதான் . நீ ங் கள் ெசன்
றைடம் இடமான கம் அழகாகம் , நீ ங் கள் விம் ம்
அைனத் ம் இக்கக்யதாகம் இக்க ேவண்ம் என் பதற்
காக எம் ைம ஏமாற் ற நீ ங் கள் இன் ம் ஒ தவறான கப் ைப
ன்ைவப் பல் ைலயா? உங் கள ேநர்ைமையப் ேபாலேவ, உங்
கள பக்ம் தற்காகமான தான் என் பைத நான் அேவன் .
நீ ங் கள் ¥ர்ம ானமாக இல் ைலயா, ேம ம் நீ ங் கள் ெச த் ம்
விைலக்ரயமான தற்ேபாைதய தணத்ன் ெபாட்  மட் ம்
தானா, எர்க ாலத்  ற் க ாக இல் ைலயா? வர்த் த கத்ைத உவாக்
ம் ஒேர ேநாக்கத்டன், ஓர் அழகான ெசன் றைடம் இடத்ைதப்
ெபற ய ம் இ யற்ைய மட் ேம நீ ங் கள் ெசய் ய விம்
³ர்கள் . சத்யத்ற்  க் கடன்பவைதத் தவிர்ப் பதற் க ாகம் ,
நான் ெச த் ய விைலக்  ரயத்ற்  எமக் த் ப் பிச் ெச த்
வதற் க ாகம் நீ ங் கள் இந் த யற்  ைய ேமற் ெகாள் வல் ைல.
க்கமாக, நீ ங் கள் விம் வைதப் ெபவதற்  த்சாத்தன
மான உத்கைளப் பயன்பத்த மட் ேம நீ ங் கள் தயாராக இக்
³ர்கள் , ஆனால் அதற்காக ெவளிப் பைடயான த்தம் ெசய் ய நீ ங்
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கள் தயாராக இப் பல் ைல. இ  உங் கள் இதயப் ர்வ மான
விப் பமல் லவா? நீ ங் கள் ேவஷம் மாறக்டா, ேம ம் உங் களால்
க்கேவா அல் ல நித்ைர ெகாள் ளேவா யாத அளக்
உங் கள் ெசன் றைடம் இடத்ைதப் பற்  ேயாப் பல் உங் கள்
¤ைளையக் கசக் க க்  டா. உங் கள் விைளவான ஏற் கனேவ
இயில் ¥ர்மானிக்கப் பட் க்ம் என் ப உண்ைமயல் லவா?
நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் றந்த மற்ம் ேநர்ைமயான இதயங் க
டன் உங் கள் றக் ஏற்றவா உங் கள் ெசாந்தக் கடைமையச்
ெசய் ய ேவண்ம் , ேம ம் அதற்த் ேதைவயான எந்த விைலக்
ரயத்ைதம் ெச த்த நீ ங் கள் தயாராக இக்க ேவண்ம் . நீ ங் கள்
ள் ள ேபால, அந்த நாள் வம் ேபா, ேதவக்காகத் ன்
பம் அபவித்த அல் ல விைலக்ரயம் ெச த்ய எவைரப் பற்
ய விஷயத்  ேலம் ேதவன் அஜாக்  ரைதயாக இக் க மாட்
டார். இந்த வைகயான நம் பிக்ைகைய நிைலநித் வ மப் 
க்க தான் , நீ ங் கள் அைத ஒேபாம் மறந் விடக் டா என்
பம் சரிதான் . இவ் வாறாக மட் ேம உங் கைளப் பற்ய விஷயங்
களில் எம மனைத எம் மால் எளிைமயாக்க ற. இல் ைல
ெயனில் , நீ ங் கள் என்ெறன் ம் எம மனைத எளிதாக்க யாத
நபர்களாக இப் பீர ்கள் , ேம ம் நீ ங்கள் என் ெறன் ம் எம ெவப்
பின் ெபாட் களாகேவ இப் பீரக
் ள் . நீ ங் கள் அைனவம் உங் கள்
மனசாட்  ையப் பின் பற்  , உங் கள் அைனத்ைதம் எமக் க ாகக்
ெகாக்க ந்தால் , நீ ங் கள் எம ரிையக் எந்த யற்ம்
ெசய் யாமல் இந்தால் , விக்ம் நாட் களின் சக்ைய எம வி
ேசஷக் ரிையக் க ாக அர்ப் பணித் த ால் , எம இதயமான
ெபம் பா ம் உங் கக்காகக் களிராமல் இக்மா? இவ் வா
றாக, உங் கைளப் பற்ய விஷயங் களில் எம மனைத ைமயாக
எளிதாக ைவக்க ம் , இல் ைலயா? நான் எர்பார்க
் ம் விஷ
யத்  ல் நீ ங் கள் ெசய் வ  கச் ய பதான் என் ப  ெவட்
கக்ேகடான ெசயல் ஆம் . இேபான் ற நிைலயில் , நீ ங் கள் எம் 
டந்  எர்பார்க
் ம் விஷயங் கைளத் ேதட உங் கக் எப் ப
ைதரியம் வற?
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நீ ங் கள் ெசன்றைடம் இடம் உங் கள் தைலவிம் உங் க
க் கம் க்  யமானைவ—அவற்  ற்  ந் த அக் க ைற
உண். நீ ங் கள் ந்த கவனத் டன் காரியங் கைளச் ெசய் யாவிட்
டால் , நீ ங் கள் ெசன்றைடம் ஓர் இடத்ைதத் ேதவைத நித்
விட் §ர்கள் என்ம் , உங் கள் ெசாந்த தைலவிைய நீ ங் கேள அத்
விட் §ர்கள் என் ம் அர்த்தமாவதாக நீ ங் கள் விவாக்³ர்கள் .
ஆனால் , தங் கள ெசன் றைடம் இடத்ற்காக மட் ேம யற்
ெசய்  ம் ஜனங் கள் வீணாக உைழக் றார்கள் என்  உங் கக்
எப் ேபாதாவ ேதான் யிக்றதா? அத்தைகய யற்கள் உண்
ைமயானைவ இல் ைல—அைவ ேபாயானைவ, வஞ் சகம் க்கைவ.
அப் பயானால் , தங் கள ெசன்றைடம் இடத்ன் ெபாட் 
மட்ேம ரிைய ெசய்பவர்கள் தங் கள் இ வீழ்ச
் யின் வாசல்
இக்றார்கள் , ஏெனன்றால் ேதவன் ¡ ஒவனின் விவாசத்ல்
ேதால் வி என்ப வஞ் சகத்னால் ஏற் ப ற. நான் கஸ் 
ெசய்யப் பவைதேயா அல் ல கஷ்டப் பவைதேயா அல் ல உற்
சாகத்  டன் நடத் த ப் பவைதேயா விம் வல் ைல என் பைத
நான் ன் யிக்ேறன் . எம சத்யத்ைதம் எம எர்
பார்ப் கைளம் ேநர்ைமயானவர்கள் எர்ெகாள் ள ேவண்ம்
என் நான் விம் ேறன் . ேம ம் , ஜனங் கள் எம இதயத்
ன் ¡ ந்த அக்கைறையம் எண்ணத்ைதம் காட் ம் ேபா
ம் , எம் ெபாட் எல் லாவற்ைறம் விட்க்ெகாக்ம் றைனக்
ெகாண்க்ம் ேபாம் நான் அைத விம் ேறன் . இவ் வாறாக
மட் ேம எம இதயத்தால் ஆ தலைடய ம் . இப் ேபா,
உங் கைளப் பற்  நான் விம் பாத விஷயங் கள் எத்தைன இக்
ன்றன? உங் கைளப் பற் நான் விம் ம் விஷயங் கள் எத்தைன
இக்ன்றன? உங் கள் ெசன்றைடம் இடத்ன் ெபாட் நீ ங் கள்
ன்ைவத்த அங் கத்ன் ெவவ் ேவ ெவளிப் பாகள் அைனத்
ைதம் நீ ங் கள் யாம் உணரவில் ைல என் பதாக இக்மா?
எம இதயத்  ல் , ேநர்ம ைறயான மற்  ம் ேமேல ெசல் ல
விம் ம் எந்தெவா இதயத்ைதம் ண்பத்த நான் விம் 
வல் ைல, ேம ம் விவாசத் டன் தன கடைமையச் ெசய் ற
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எவைடய ஆற்றைலம் ைறக்கம் எம இதயத்ல் நான்
விம் வல் ைல. ஆயிம் ட, உங் கள் ைறபாகள் மற்  ம்
உங் கள் இதயங் களின் ஆழமான இைடெவளிகளில் இக் ம்
இந்த ஆத் மாைவ நான் உங் கள் ஒவ் ெவாவக்ம் நிைன
பத்த ேவண்யிக்ற. எம வார்தை
் தகைள ேநக் ேநர் சந்
ப் பல் உங் களால் உங் கள உண்ைமயான இதயத்ைத வழங் க
ம் என் ற நம் பிக்ைகயில் நான் அவ் வா ெசய்ேறன் , ஏெனன்
றால் எமக்  எரான ஜனங் களின் வஞ் சகத் ைத நான் கம்
ெவக்ேறன். எம ரிையயின் கைடக் கட் டத்ல் , உங் களால்
கச்றந்த ெசயல் றைன வழங் க ம் என்ம் , நீ ங் கள் 
மனடன் உங் கைள நியப் பீர ்கள் என்ம் , இனி அைர மனடன்
இக்க மாட் § ர்கள் என் ம் மட்  ேம நம் ேறன் . நிச்ச யமாக,
உங் கள் அைனவக்ம் ஒ நல் ல ெசன்றைடம் இடம் இக்க
ேவண் ம் என்  நான் நம் ேறன். ஆயி ம் ட, எமக் க ான
ேதைவ எமக் இன் ம் இக்ற, அதாவ உங் கள் ஒேர மற்
ம் இ பக்ைய எமக் வழங் வல் நீ ங் கள் றந்த ைவ
எக்க ேவண்ம் . ஒவக் அந் த ஒேர பக் இல் ைலெயன்
றால் , அவன் நிச்சயமாக சாத்தானின் ெபாக்ஷமான உைடைம
யாக இக்றான் , நான் இனிம் அவைனப் பயன் பத்த மாட்
ேடன் , ஆனால் அவன ெபற் ேறாரால் கவனிக்க ப் பவதற் க ாக
அவைன அவன வீட்ற் அப் ேவன் . எம ரிையயான
உங் கக் ஒ ெபரிய உதவியாக இக்ற; நான் உங் களிட
ந்  ேநர்ைமயான மற் ம் ேமேல ெசல் ல விம் ம் ஓர் இத
யத்ைதத்தான் ெபற விம் ேறன் , ஆனால் இவைர என் ைககள்
ெவைமயாகேவ இக்ன்றன. இைதப் பற் ேயாத்ப் பாங்
கள் : ஒ நாள் , ெசால் லக்  ய ெசாற் க க் ம் அப் பால் ேவத
ைனப் பேறன் என் றால் , பிற உங் கைளப் பற்ய எம அª
ைற என்னவாக இக் ம் ? அந் த ேநரத்ல் நான் இப் ேபா
இப் பைதப் ேபால உங் களிடம் நட் பாக இப் ேபனா? அந்த ேநரத்
ல் இப் ேபா இப் பைதப் ேபால எம இதயம் அைமயாக
இக்மா? வயல் ரமப் பட்  உைழத் ம் ஒ தானியத்ைதக்
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ட அவைட ெசய் யாத ஒவனின் உணர்கைள நீ ங் கள் ரிந்
ெகாள் ³ர்களா? ஒ ெபரிய அையச் சந்த்தேபா ஒவனின்
இதயம் எவ் வள காயமைடற என் பைத உங் களால் ரிந் 
ெகாள் ள றதா? ஒ சமயம் நம் பிக்ைகயால் நிைறந் ந் த ,
ேமாசமான காரியங் களில் பங் ெகக்க ேவண்யிக் ம் ஒவ
னின் கசப் த்தன்ைமைய உங் களால் க்க மா? எரிச்ச ல
ைடந்த ஒவனிடந்  வம் ேகாபத்ைத நீ ங் கள் பார்த
் க்
³ர்களா? பைக மற்ம் வஞ் சகத் டன் நடத்தப் பட் ட ஒவனிடம்
இக்ம் பவாங் க க்கான ஆர்வத்ைத உங் களால் அய 
மா? இந் த ஜனங் களின் மனநிைலைய நீ ங் கள் ரிந்  ெகாண்
டால் , ேதவனின் பவாங் ம் ேநரத்ல் அவர் ெகாண்க் ம்
அªைறையக் கற் பைன ெசய் வ  உங் கக்க் கனமாக
இக்கா என் நான் நிைனக்ேறன் ! இயாக, நீ ங் கள் உங் க
ள ெசன்றைடம் இடத்ற்காகத் ¥விர யற்யில் ஈப³ர்
கள் என் நம் ேறன், ஆனா ம் உங் கள் யற் களில் நீ ங் கள்
வஞ் சகமான வகைளப் பயன் பத்த ேவண்டாம் , இல் ைலெயன்
றால் எம இதயத்ல் நான் உங் கைள எண்ணி ெதாடர்ந் ஏமாற்
றமைடேவன். அத்தைகய ஏமாற் ற ம் எதற்  வவக்ற? நீ ங்
கேள உங் கைள ட் டாளாக்வதாக இல் ைலயா? தங் கள ெசன்
றைடம் இடத்ைத நிைனத்  க்ெகாண்ேட அைத அப் பவர்கள்
இரட் க்க ப் படேவ யா. அவன் னங் ெகாண்டவனாகம்
ேகாபள் ளவனாகம் மானா ம் , அத் த ைகயவன் ¡ யார்
பரிதாபப் பவார்கள் ? ெமாத்தத்ல் , நீ ங் கள் ஒ ெபாத்தமான
மற்ம் நல் ல ெசன்றைடம் இடத்ைத அைடய ேவண்ம் என் 
நான் விம் ேறன் , ேம ம் , நீ ங் கள் யாம் ேபரவிற் ள் விழ
மாட் §ர்கள் என்ம் நம் ேறன் .
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¢ன் த்மகள்
ேதவைன விவாக்ற ஒவராக, எல் லாவற் ம் அவைர
யல் லாமல் ேவ யாக்ம் நீ ங் கள் விவாசமாக இக்கக்டா,
எல் லாவற்  ம் அவைடய த்த த்ற்  இணக் கள் ளவராக
இக்க ேவண்ம் . இந்தேபா ம் , இந்தச் ெசய் ைய எல் ேலா
ம் ரிந் க்ெகாண்டா ம் , மனிதனின் பல் ேவ ரமங் கள் கார
ணமாக—உதாரணமாக, அவைடய அயாைம, ட் டாள் தனம்
மற் ம் ர்ேகட் ன் காரணமாக, எல் லாவற் ம் கத்ெதளிவா
னம் அப் பைடயானமாக இக்ம் இந்தச் சத்யங் கள் அவ
னில் ற் ம் ெவளியரங் கமாகத் ெதரியவில் ைல, எனேவ, உங்
கள்  ¥ர்ம ானிக் க ப் பவதற்  ன், உங் கக் கம்
க்யத் வம் வாய் ந்த ல விஷயங் கைள நான் தல் உங் க
க்ச் ெசால் ல ேவண்ம் . நான் ெதாடர்வதற்  ன் , நீ ங் கள்
தல் இைதப் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் : நான் ேபற வார்த்
ைதகள் சகல மஷக் ம் ேநராக ேபசப் பற சத்யங் களா
ம் ; அைவ ஒ ப் பிட் ட நபர் அல் ல ஒ வைக நபக்
மட் ேம றப் பட் டதல் ல. ஆைகயால் , சத்யத்ன் நிைலப் பாட்
ல் இந்  என் வார்தை
் தகைளப் ரிந்  ெகாள் வதற்  நீ ங் கள்
கவனம் ெச த்த ேவண்ம் , ேம ம் நீ ங் கள் ைமயான கவ
னம் நிைறந் த மனப் பான் ைமையம் ேநர்ைமையம் ெகாண்
க்க ேவண்ம் ; நான் ேபற ஒ வார்தை
் தையேயா அல் ல
சத்யத்ைதேயா றக்கணிக்கா¥ர்கள் , ேம ம் நான் ேபற சகல
வார்தை
் தகைளம் ேலசாகம் எத் க்ெகாள் ளா¥ர்கள் . உங் கள்
வாழ் கை
் கயில் , நீ ங் கள் சத்யத்ற்ப் ெபாத்தல் லாத பல காரி
யங் கள் ெசய் ப் பைத நான் காண்ேறன், ஆகேவ ன் மார்க்கத்
னா ம் அவப் பினா ம் அைமப் பத்தப் படாமல் , ேம ம் ,
நீ ங் கள் சத்  யத்ைத த்  ப் ேபாடேவா அல் ல ேதவ ைடய
வீட் ன் எந் த ¤ைலையம் ¥ட்  ப் பத் தேவா டாதபக் ,
நீ ங் கள் சத்யத்ன் ஊயக்க ாரராம் பக் நான் ப் பாகக்
ேகட் ேறன். இேவ உங் கக்கான என த்ம. இப் ேபா
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ைகயில் இக்ம் தைலப் ைபப் பற் நான் ேபேறன்.
தலாவதாக, உங் கள தைலவியின் ெபாட், நீ ங் கள் ேதவ
ைடய அங் காரத்ைதப் ெபறேவண்ம் . அ என் னெவன் றால் ,
நீ ங் கள் ேதவைடய வீட்ேல ஓர் உப் பினர் என் பைத ஒப் க்
ெகாள் றபயினால் , ேதவக் சமாதானத்ைதக் ெகாண்
வந் எல் லாவற் ம் அவைர நீ ங் கள் ப் ப் பத்த ேவண்ம் .
ேவவிதமாகக் னால் , உங் கைடய ெசயல் களில் ெகாள் ைக
ைடயவர்களாக நீ ங் கள் இக் க ேவண்ம் , மற்  ம் அவற்  ல்
உள் ள சத்யத்ற் இணக்கமாக இக்க ேவண்ம் . இ உனக்
அப் பாற் பட் ட  என்றால் , நீ ேதவனால் ெவக்கப் பவாய் , நிரா
கரிக்கப் பவாய் , மற்ம் ஒவ் ெவா மனிதரா ம் ெவத் ஒக்
கப் பவாய் . நீ அப் பப் பட் ட ஓர் இக்க ட் ட ான நிைலக் வந் 
விட் டால் , ேதவைடய வீட்ேல ஒவனாக அவர்கள் மத்யில்
உன்ைனக் கணக்ட யா, இதான் ேதவனால் அங் கரிக்
கப் படாமல் இப் பதன் அர்தத
் மாம் .
இரண்டாவதாக, ேநர்ைமயானவர்கைள ேதவன் விம் றார்
என் பைத நீ ங் கள் அந் ெகாள் ள ேவண் ம் . ெபாவாகேவ,
ேதவன் உண்ைமள் ளவராக இக்  றார், எனேவ அவைடய
வார்த்ைதகைள எப் ேபாம் நம் பலாம் ; ேம ம் , அவைடய ெசயல்
கள் ற்றமற்றைவ மற் ம் நிச்சயமானைவகளாக இக்ன் றன,
அதனால் தான் தம் டம் ற் ம் ேநர்ைமயானவர்களாக இக்
றவர்கைளத் ேதவன் விம் றார். ேநர்ைம என் ப உங் கைடய
இதயத்ைத ேதவக்க் ெகாப் ப ம் , எல் லாவற்  ம் ேதவ
டன் உண்ைமயாக இப் ப ம் , எல் லாவற்  ம் அவடன்
ெவளிப் பைடயாக இப் ப ம் , உண்ைமகைள ஒேபாம் மைறக்
காமல் இப் ப ம் , உங் கக் ேமேல மற்ம் ேழ உள் ளவர்கைள
ஏமாற்ற யற்க்காமல் இப் ப ம் , மற் ம் ேதவனிடத்ல் தய
ைவப் ெபவதற்காக மட் ேம காரியங் கைளச் ெசய் யாமல் இப்
பமாம் . க்கமாகச் ெசால் ல ேவண்மானால் , ேநர்ைமயாக
இப் ப  என் ப உங் கைடய ெசயல் களி ம் வார்த்ைதகளி ம்
ய் ைமயாக இப் ப ம் , மற்  ம் ேதவைனம் மனிதைனம்
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ஏமாற்றாமல் இப் ப மாம் . நான் என்ன ெசால் ேறன் என் ப
கம் எளிைமயான, ஆனால் உங் கக் இ இ மடங் 
கனமானதாக இக்ற. பலக் ேநர்ைமயாகப் ேபவைதம்
ெசயல் பவைதம் விட நரகத்ற் ள் ளாக தண்க்கப் பவேத
ேமலானதாக இக் ம் . ேநர்ைமயற் ற வர்கக் க ாக நான் ேவ 
வைற ைவத்ப் பல் ம் ஆச்சரியல் ைல. நீ ங் கள் ேநர்
ைமயாக இப் ப  உங் கக் எவ் வள கனம் என் பைத ெமய்
யாகேவ நான் நன் அேவன் . ஏெனனில் நீ ங் கள் அைனவம்
கம் த்சாகள் , உங் கள் ெசாந்த ய அளேகால் ெகாண்
மக் கைள அளவிவல் கம் றந் தவர்கள் , இ என ரி
ையைய கம் எளிதாக்ற. நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் உங் கள்
இரகயங் கைள உங் கள் மார்ேபா கட் யைணத்  க் ெகாள் வ
தால் , நான் உங் கைள ஒவ் ெவாவராகப் ேபரவின் அக்னிக்ள்
அ ப் ேவன், அதன் பிற நீ ங் கள் என் வார்தை
் தகளில் உள் ள
உங் கள் நம் பிக்ைகயின் பேய மரித்  ப் ேபாகலாம் . இயில் ,
“ேதவன் உண்ைமள் ள ேதவன்” என்ற வார்தை
் தகைள உங் கள்
வாயிந்  நான் வர ைவப் ேபன் , அதன் பின் நீ ங் கள் உங் க
ைடய மார்பில் அத் க்ெகாண், “மனிதனின் இதயம் வஞ் ச
கமான!” என் லம் வீரக
் ள் . இந் த ேநரத்ல் உங் கள மன
நிைல என்னவாக இக்ம் ? நீ ங்கள் இப் ேபா இப் பைதப் ேபால
ெவற்கரமாக இக்கமாட் §ர்கள் என்  நான் கற்பைனெசய் ப்
பார்க்ேறன் . நீ ங் கள் இப் ேபா இப் பைதப் ேபாலேவ “ஆழ் ந்த
நிைலயி ம் மற்  ம் எளில் ரிந்  ெகாள் ளயாத” நபராக
ம் இப் பீரக
் ள் . ேதவைடய ச¤கத்ல் , லர் அைனத் ம்
தன்ைமயானவர்களாகம் சரியானவர்களாகம் இக் றார்
கள் , அவர்கள் “நன்னடத்ைதடன் ” இப் பதற்க் கனமாக யற்
ெசய் றார்கள் , ஆனா ம் அவர்கள் ஆவியானவரின் ச¤கத்ல்
தங் கைடய நச்ப் பற்கைளத் றந் , தங் கள் நகங் கைளக் காற்
ல் வீறார்கள் . இப் பப் பட் டவர்கைள நீ ங் கள் ேநர்ைமயான
வர்கள் ட் டத்ல் ஒவராக எண்ªவீரக
் ளா? நீ ஒ மாயக்கா
ரனாக இந்தால் , “தனிப் பட் டவர்கக்ைடேயயான உறகளில் ”
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நீ றைமயான ஒவனாக இந்தால் , நிச்சயமாக நீ ேதவடன்
அற் ப மான யற் ையச் ெசய் றாய் என்  நான் ெசால் ேறன் .
உன்ைடய வார்த்ைதகள் சாக்ேபாக்கள் மற்ம் பயனற்ற நியா
யங் கைளக் ெகாண்ட ராக இந்தால் , நீ சத்யத்ைதப் பின் பற்
வைத ெவக்ற ஒ நபர் என்  நான் ெசால் ேறன் . நீ ெவளிப்
பைடயாகப் பர்ந் ெகாள் ளத் தயங் ற பல இரகயங் கள் உன்
னிடம் இக் மானால் , உன் இரகயங் கைளம் உன் ரமங் க
ைளம் ெவளிப் பத்  வதற்  மற் ற வர்கள் ெவளிச்ச த்ன் வ
ையத் ேதவதற் ன் பாக நீ கம் தயங்  ெவக்றாய் என்
றால் , நீ இரட்  ப் ைப எளில் அைடய யாதபக் , இளி
ந்  எளில் ெவளிேய வராத ஒவனாகேவ இக்  றாய்
என் நான் ெசால் ேறன் . சத்யத்ன் வையத்ேதம் காரியம்
உன்ைன கம் மழ் விக்ற என் றால் , நீ எப் ேபாம் ெவளிச்
சத்ல் வக்ம் ஒவனாக இக்றாய் . ேதவைடய வீட்ல்
ஓர் ஊயக்காரனாக இப் பல் நீ கம் மழ் ச
் யைடறாய் ,
ேம ம் ெதளிவற் ற நிைலயி ம் விடாயற் டன் , மனசாட் 
டன் பணிரிந்  , எப் ேபாம் ெகாப் பவனாக ஒேபாம்
எத் க்ெகாள் ளாதவனாக இக்றாய் என் றால் , நீ ஒ விவா
சள் ள பரித்தவான் என்  நான் ெசால் ேறன் , ஏெனன் றால் நீ
எந்தப் பிரபலைனம் ேதடாமல் , ெவமேன ஒ ேநர்ைமயான
நபராக மட் ேம இக்றாய் . நீ கபடற் றவனாக இக்க விம்
பினால் , உன் ைன வ மாக அர்ப் பணிக் க த் தயாராக இந்
தால் , ேதவக்காக உன் உயிைரம் யாகம் ெசய் , அவக்
சாட் யாக உயாக உன் னால் நிற்க மானால் , உன் ைனக்
கத்ல் ெகாள் ளாமல் மற்ம் உனக்காக எைதம் எத்க்ெகாள்
ளாமல் , ேதவைனத் ப் ப் பத்வ ஒன்  மட் ேம உனக்த்
ெதரிம் என்ற அளவிற்  நீ ேநர்ைமயாக இந் த ால் , அப் பப்
பட் டவர்கள் தான் ெவளிச்ச த்ல் வளர்க் க ப் பபவர்கள் , மற்  ம்
ராஜ் யத்ல் என்ெறன் ம் வாழ் வார்கள் என் நான் ெசால் ேறன் .
உனக்ள் ளாக உண்ைமயான நம் பிக்ைகம் உண்ைமயான வி
வாசம் இக்றதா என் ம் , ேதவக்காக நீ பாகைள அப
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வித்ததற்கான ப உன் னிடம் இக்றதா என் ம் , மற்ம் நீ ேதவ
க் உன்ைன ைமயாகச் சமர்ப்பித்க்றாயா என்பைத
ம் நீ அந் ெகாள் ள ேவண் ம் . இைவ உன் னிடம் இல் லா
விட் டால் , பிற உன்னிடம் ழ் ப் பயாைம, வஞ் சகம் , ேபராைச
மற்ம் ைறயீ ஆயைவேய உள் ளன. உன் ைடய இதயம்
ேநர்ைமயிந்  ெவெதாைலவில் இப் பதால் தான் , நீ ஒ
ேபாம் ேதவனிடந்  ேநர்மைறயான அங் காரத்ைதப் ெப
வல் ைல, ேம ம் நீ ஒேபாம் ெவளிச்சத்ல் வாழ் வ ல் ைல.
இவ் வாறாக, ஒவக் ேநர்ைமயான மற்  ம் த் த இதயம்
இக்றதா, அவர்கக் ப் பரித்த மான ஆத்  மா இக்றதா
என்பைதப் ெபாத்  ஒவரின் தைலவி ெசயல் பம் . நீ க
ம் ேநர்ைமயற் ற ஒவனாக இக்றாய் என் றால் , ¥ங் ைழக்
ம் இதயம் ெகாண்ட, அத்தமான ஆத்மா ெகாண்ட ஒவன்
என் றால் , உன் தைலவியின் பேவட் ல் எதப் பட் ள் ளப
ேய, மனிதன் தண்க்கப் பம் இடத்ல் நீ ம் ெசன் றைடவ
உ. நீ கம் ேநர்ைமயானவனாக இக்றாய் என்  க்
ெகாண், அேதேநரத்ல் ஒ ேபாம் சத்யத்ற் ஏற்பச் ெசயல்
படேவா அல் ல உண்ைமயான வார்தை
் தையப் ேபசேவா நீ ஒ
ேபாம் ற் ப டவில் ைல என் றால் , ேதவன் உனக்  ெவம
அளிப் பாெரன்  நீ இன் மா காத்க்றாய் ? ேதவன் உன் ைன
அவைடய கண்ணின் மணிேபாலப் பாகாத்  க் ெகாள் வார்
என்  நீ இன்ம் நம் றாயா? இவ் வா ந்  ப் ப ட் ட ாள்
தனமானதல் லவா? நீ எல் லாவற் ம் ேதவைன ஏமாற் றாய் ;
அத்தமான ைககைளக் ெகாண்ள் ள உன் ைனப் ேபான் ற ஒவ
க் ேதவைடய வீ எப் ப இடமளிக்ம் ?
¤ன்றாவதாக நான் உங் கக்ச் ெசால் ல விம் ம் காரியம்
இதான்: ேதவன் ¡ விவாசமாக வாழ் ன் ற ைறயில் , ஒவ்
ெவா நபம் ேதவைன எர்க்ற மற் ம் ஏமாற் றச் ெசயல்
கைளேய ெசய் க்றார்கள் . ல தவறான ெசயல் கள் ஒ ற்ற
மாகப் ப ெசய் யப் பட ேவண்யல் ைல, ஆனால் ல தவ
கள் மன்னிக்க யாதைவயாம் ; ேதவைடய நிர்வாக ஆைண
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கைள ¡ம் பல ெசயல் கள் உள் ளன, அைவ அவரின் மனநிைல
ையப் ண் பத்  ன் றன. தங் கைடய ெசாந் த த் தைலவிக
ைளப் பற்  க் கவைலப் பபவர்க ளில் பலர் இந் த ச் ெசயல் கள்
எைவ என் ேகட்கலாம் . நீ ங் கள் பாவத்ேலேய ஆணவம் மன
ேமட் ைமம் ெகாண் டவர்கள் என் பைதம் , உண்ைமகக்
அபணிய விம் பாதவர்கள் என் பைதம் அந் ெகாள் ள ேவண்
ம் . இந் தக் காரணத்ற்காகேவ, உங் கைளப் பற்  நீ ங் கேள ந்
த்ப் பார்தத
் பிற நான் உங் கக்க் ெகாஞ் சம் ெகாஞ் சமாகச்
ெசால் ேறன். ேதவைடய நிர்வாக ஆைணகளின் உள் ளடக்கத்
ைதப் பற்  நன் ரிந்  ெகாள் ளம் , அவர மனநிைலைய
அந்  ெகாள் ள யற் ெசய் யம் ேவண்ெமன்  நான் உங் க
க்ப் த்ச் ெசால் ேறன் . இல் ைலெயன்றால் , உங் கள் உத
கைள ¤க் ெகாள் வ உங் கக்க் கனமாக இக்ம் , உங்
கள் நாகள் அகப் ேபச்ச் சத்தத்டன் இங் ம் அங் மாக ஆக்
ெகாண்க்ம் , ேம ம் நீ ங் கள் அயாமல் ேதவைடய மன
ைதப் ண்பத் இளிேல விவீரக
் ள் , பரித்த ஆவியானவ
ரின் பிரசன்னத்ைதம் ஒளிையம் இழந்  விவீரக
் ள் . ஏெனன்
றால் , நீ ங் கள் உங் கள் ெசயல் களில் ெகாள் ைக இல் லாதவர்கள் ,
ஏெனன்றால் நீ ெசய் ய க் டாத மற்  ம் ெசால் லக் டாத காரி
யங் கைளேய ெசய் வதால் மற் ம் ேபவதால் , நீ அதற் த் தந்த
பிரபலைனேய ெபவாய் . உன்ைடய வார்தை
் தயி ம் ெசய
 ம் நீ ெகாள் ைக இல் லாதவன் என் றா ம் , ேதவன் அப் பயி
ராமல் அைவ இரண் ம் அவர் கம் ெகாள் ைக ரீயானவர்
என்பைத நீ அந் ெகாள் ள ேவண்ம் . நீ இப் ப பிரபலைனப்
ெபவதற்கான காரணம் , நீ ஒ நபைரயல் ல, ேதவைனப் ண்ப
த்யேத ஆம் . உன் வாழ் கை
் கயில் , ேதவைடய மனநிைலக்
எராக நீ பல ற்றங் கைளச் ெசய் தால் , நீ நரகத்ன் பிள் ைளயாக
மாற ேவண்ய கட் டாயத்ல் இக்றாய் . மனிதைனப் ெபாத்
தமட் ல் , சத்யத்ற்  ரணான ஒ ல காரியங் கைள மட்
ேம ெசய்  க்  றாய் , அதற்  ேமல் எம் ெசய் ய வில் ைல.
எவ் வாறாயிம் , ேதவைடய பார்ைவயில் நீ ஏற்கனேவ பாவ
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நிவாரணப எம் இல் லாத ஒவனாக இக்றாய் என் பைத
நீ அவாயா? ஏெனன் றால் , நீ ேதவ ைடய நிர்வ ாக ஆைண
கைள ஒன்க் ேமற் பட் ட ைற ¡ள் ளாய் , ேம ம் நீ எந்த
மனந் ம் தன் அையம் காண்பிக்கவில் ைல, ஆகேவ
ேதவன் மனிதைன நரகத்ல் தள் ளித் தண்க்ற அந்த நரகத்ல்
நீ ம் ¤ழ் வைதத் தவிர ேவ  வயில் ைல. ஒ ய எண்
ணிக்ைகயிலான மக்கள் மட்ேம ேதவைனப் பின் பற்ற ேபா,
அவர ெகாள் ைககைள ¡ம் ஒ ல ெசயல் கைளச் ெசய்தார்கள் ,
ஆனா ம் அந்  ¡ண்வம் வகாட் தல் கைளப் ெபற்ற
பின் னர், அவர்கள் பப் பயாக தங் கள் ர்ேகட் ைடக் கண்பி
த் தனர், அதன் பிற யதார்த் த ம் என்ம் சரியான பாைதக்
வந்தார்கள் , அவர்கள் இன்  நன்  உயானவர்களாக இக்
றார்கள் . அப் பப் பட் டவர்கள் தான்  வைரயி ம் நிைலத்
ப் பார்கள் . ஆ ம் , நான் ேதவ ேநர்ைம மட் ேம; நீ ஒ
ேநர்ைமயான நபராகம் , ெகாள் ைகயின் ப ெசயல் பம் ஒவ
னாகம் இந்தால் , உன் னால் ேதவைடய நம் பிக்ைகக்ரியவ
னாக இக்க ம் . உன் ைடய ெசயல் களில் நீ ேதவைடய
மனைதப் ண் பத் த ாமல் , அவர த் த த்ைத நா, அவர் ¡
பயபக்ள் ள ஓர் இதயத்ைதக் ெகாண்ந்தால் , உன் விவாச
மான சரியான தரத்ைதக் ெகாண்டதாம் . ேதவக்ப் பயந் 
அவக் நங் ம் இதயம் இல் லாத எவம் ேதவைடய நிர்
வாக ஆைணகைள ¡வதற் க ான வாய் ப் கள் அகம் உள் ள.
பலர் தங் கள் ஆர்வ த்  ைடய பலத்  ன் ேபரில் ேதவ க் 
ஊயம் ெசய் றார்கள் , ஆனால் ேதவைடய நிர்வாக ஆைண
கைளப் பற்  அவர்க க்  எந் த விதமான ரித ம் இல் ைல,
அவைடய வார்தை
் தகளின் தாக்கங் கள் தளம் இல் லாமல்
இக்ன் றனர். ஆகேவ, அவர்களின் நல் ல ேநாக்கங் கைளக் ெகாண்,
ேதவனின் நிர்வாகத்ைதச் ர்ைலக்ம் விஷயங் கைள அவர்கள்
அக்க ெசய் றார்கள் . கைமயான சந்தர்ப்பங் களில் , அவர்கள்
ெவளிேயற் ற ப் பறார்கள் , ேதவைனப் பின் ெதாடர்வ தற் க ான
எந்தெவா வாய் ப்ைபம் இழக்றார்கள் , ேம ம் வில் ேதவ
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ைடய வீட்ேல இைணந்க்ம் காரியத்ல் விபட் அவர்
கள் நரகத்  ல் தள் ளப் பறார்க ள் . இந் த மக் க ள் தங் கைடய
அவற்ற நல் ல ேநாக்கங் களின் பலத்ன் அப் பைடயில் ேதவ
ைடய வீட்ல் ேவைல ெசய் றார்கள் , அ ேதவைடய மனநி
ைலையக் ேகாபப் பத் வேல வைடற. மக்கள் தங் கள்
அகாரிகக்ம் பிரக்கக்ம் ேசைவ ெசய் ம் வைறக
ைளத் ேதவைடய வீட்ற்ம் ெகாண் வந்  எந்த ஒ ர
ல் லாமல் எளில் காரியங் கைள அைடய அவற்ைறக் ெகாண்
யற் க்கலாம் என விதாவாக நிைனக்றார்கள் . ேதவக்
ஆட் க்ட் யின் மனநிைல இல் ைல, ஆனால் ஒ ங் கத்ன்
மனநிைல இக்  ற என் அவர்கள் ஒேபாம் ந்  த்  ப்
பார்ப்பல் ைல. ஆகேவ, தன் ைறயாக ேதவேனா இைணந்
தவர்கள் அவடன் ெதாடர் ெகாள் ள இயலாதவர்களாக இக்
றார்கள் , ஏெனன்றால் ேதவைடய இதயம் மனிதைனப் ேபால
இப் பல் ைல. நீ பல சத்  யங் கைளப் ரிந்  ெகாண் ட பின்
னேர உன்னால் ெதாடர்ந்  ேதவைன அந்  ெகாள் ள ம் .
இந்த அ ெவமேன ெசாற்களா ம் ேகாட் பாகளா ம் ஆன
அல் ல, மாறாக நீ ேதவேனா ெநங் ய நம் பிக்ைகயில் ·ைழ
வதன் ¤லமாகம் , அவர் உன்னில் மழ் ச்யைடறார் என் ப
தற்கான சான் றாகம் நீ இைத ஒ ெபாக்ஷமாகப் பயன் பத்
தலாம் . நீ இந்த அைவப் பற்ய யதார்தத
் த்ைதக் ெகாண்க்க
வில் ைல என்றால் மற்ம் சத்யத்ைதத் தரித்க்கவில் ைல என்
றால் , உன் உணர்ச
் வசப் பட் ட ஊயமான ேதவக் ெவப்
ைபம் அவப் ைபம் மட் ேம உன் ¡ ெகாண் வர 
ம் . ேதவன் ¡ விவாசம் ைவப் ப  என் ப ெவம் இைறயி
யல் பப் ைபப் ேபான் ற அல் ல என்பைத இப் ேபா நீ கண்
பித்க்க ேவண்ம் !
நான் உங் கக் த்  ச் ெசால் ற வார்தை
் தகள் க் க
மாக இந் த ா ம் , நான் விவரித் தைவ அைனத்  ம் உங் களிடம்
இல் லாதைவகளாம் . நான் இப் ேபா ேபற காரியம் மனிதனி
ைடேயயான என இ ரிையக்காகம் , மனிதனின் ைவ
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¥ர்மானிப் பதற்காகம் என்பைத நீ ங் கள் அந்  ெகாள் ள ேவண்
ம் . எந்தெவா ேநாக்கம் இல் லாமல் அக ரிையகைள நான்
ெசய் ய விம் பவில் ைல, பட் ப் ேபான மரத்ைதப் ேபால நம் பிக்
ைகயற்றவர்கைளத் ெதாடர்ந்  வநடத்த நான் விம் பவில் ைல,
மற்  ம் தவறான ேநாக் க ங் கைள இரகயமாக ைவத்  ப் பவர்
கைளத் ெதாடர்ந்  வநடத் வதற்  நான் இன்ம் தளம்
விப் பல் லாமல் இக்  ேறன் . என் வார்தை
் தகக் ப் பின்
னால் உள் ள ¥விரமான ேநாக் க ங் கைளம் மனிதலத்  ற் க ாக
நான் ெசய் த பங் களிப் கைளம் ஒ நாள் நீ ங் கள் அேநகமாய் ப்
ரிந் ெகாள் வீர ்கள் . உங் கள் ெசாந்த ைவத் ¥ர்மானிக்க உதம்
ெசய் ைய ஒ நாள் நீ ங் கள் அேநகமாய் ப் ரிந்  ெகாள் வீரக
் ள் .

தல் கள் மஷைன
நரகத்ற்  வநடத் ம்
உங் கைள ெஜயங் ெகாள் வைத எண்ணமாகக் ெகாண் நான்
உங் கக்ப் பல எச்சரிக்ைககைள அளித்க்ேறன் ேம ம் பல
சத்யங் கைள வழங் யிக்ேறன் . இப் ேபா, கடந்த காலத்ல்
இந்தைத விட ப் பிடத்தக்க அளவில் நீ ங் கள் அைனவம் க
ம் ெசப் பைடந்  இப் பதாக உணர்³ர்கள் , ஒவன் எப் ப
இக் க ேவண் ம் என் பைதப் பற்  ய பல ேகாட் பாகைளப்
ரிந் ெகாண்க்³ர்கள் மற்ம் உண்ைமள் ள ஜனங் கக்
இக்க ேவண்ய சாதாரணமான அைவ க அகமாகக் ெகாண்
க்³ர்கள் . இைவ எல் லாம் பல ஆண்களின் ேபாக்ல் நீ ங் கள்
அவைட ெசய் ள் ள விைளச்சல் ஆம் . நான் உங் கள் சாதைன
கைள மக்கவில் ைல, ஆனால் இந்தப் பல ஆண்களாக நீ ங் கள்
எனக் எராகச் ெசய் ள் ள எண்ணற்ற ழ் ப்பயாைமகைளம்
கலகங் கைளம் நான் மக்கவில் ைல என்பைதம் நான் கம்
ெவளிப் பைடயாகக் ற ேவண்ம் , ஏெனனில் உங் கள் மத்யில்
ஒ பரித்தவான் ட இல் ைல. நீ ங் கள் , எந்த விவிலக்ம் இல்
லாமல் , சாத்தானால் ர்ெகக்கப் பட் ட ஜனங் கள் ; நீ ங் கள் ஸ்
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வின் சத் க்கள் . இந்நாள் வைர, உங் கள ¡தல் கம் ழ் ப்
பயாைமகம் எண்ணயாத அளக்ப் பலவாக இக்ன்
றன, ஆகேவ நான் எப் ேபாம் உங் கைளத் ெதாந்தர ெசய் ேறன்
என் பைத வித்  யாசமானதாகக் கதயா. இந் த விதமாக
உங் கேளா ேசர்ந்  இப் பைத நான் விம் பவில் ைல—ஆனால்
உங் கள் எர்காலங் களின் ெபாட் , நீ ங் கள் ெசன் றைடம் இடத்
ன் ெபாட் , இங்  தற்ேபா ¡ண்ம் ஒைற நான் உங் க
ைளத் ெதாந் த ர ெசய்  ேறன் . நீ ங் கள் என் ைனத் ப் ப் பத்
வேதா, என்ைடய ஒவ் ெவா ேபச்ைசம் உங் களால் நம் ப
ம் என்ம் அதன் ஆழமான உட்ெபாட் கைள உய் த் ணர
ம் என்ம் நான் நம் ேறன். நான் வைதச் சந்ேதக்
கா¥ர்கள் , மட் மல் லாமல் நீ ங் கள் விம் ம் விதமாக என் வார்த்
ைதகைள எத் விப் பத்ற்ேகற்ப அப் பால் எயா¥ர்கள் ; இைத
நான் சக்கயாததாகப் பார்க்ேறன். என் ைடய வார்தை
் த
கைள நியாயந்¥ர்கக
் ா¥ர்கள் , ேம ம் அவற்ைற நீ ங் கள் இலவாக
எத் க்ெகாள் ளக் டா அல் ல நான் எப் ேபாம் உங் கைளச்
ேசாக்ேறன் என்ம் அல் ல அைதவிட ேமாசமாக, நான் உங்
களிடம் ய  தவறான என் ம் ெசால் லக் டா. இந் த
விஷயங் கைள நாம் சக்க யாதைவகளாகக் காªேறன் .
ஏெனனில் நீ ங் கள் என் ைனம் நான் றைதம் இவ் வள
சந்ேதகத் டன் நடத் ³ர்கள் , என் ைடய வார்தை
் தகைள ஏற்
காமல் என்ைனப் றக் கணிக் ³ர்கள் , நான் உங் கள் ஒவ் ெவா
வரிடம் எல் லாத் ¥விரத்ேதாம் ேறன் : நான் வைதத்
தத்  வத்ேதா இைணக்க ா¥ர்கள் ; என் ைடய வார்தை
் தகைள
ஒ ேமாசக்காரனின் ெபாய் கேளா இைணக்கா¥ர்கள் . அைத
விட, என் வார்தை
் தகக் அலட் யமாகப் பலளிக்கா¥ர்கள் .
ஒேவைள எர்காலத்ல் ஒவம் நான் உங் கக்க் வைத
உங் களிடம் ற யா, அல் ல இவ் வள அன் ேபா உங்
களிடம் ேபச யா அல் ல அைதவிட இந்த கத் க்களின்
வயாக உங் கைளப் ெபாைமயாக நடத் த யா. நீ ங் கள்
நல் ல ேநரங் கைள நிைனபத்க்ெகாண்ம் , அல் ல சத்தமாக
1336

¡தல் கள் மஷைன நரகத்ற் வநடத்ம்

விம் க்ெகாண்ம் அல் ல வயால் னக்ெகாண்ம் , அல் ல
இண்ட இரகளின் ஊடாக  ண் அளவிலான சத்யம்
அல் ல வம் இன்  வாழ் ந் ெகாண், அல் ல நம் பிக்ைக
யின் காத் க்ெகாண்ந் , அல் ல எல் லா பத்தைவம்
நீ ங் கள் இழந்  கசப் பான வத்தங் கேளா வாழ் ந் ெகாண் வர
விக்ம் அந் த நாட் கைளக் கப் பீரக
் ள் …. ெமய் யாக உங் களில்
யாம் இந்த சாத்யங் களில் இந்  தப் பிக்க யா. ஏெனன்
றால் உங் களில் ஒவம் உண்ைமயாக ேதவைன ஆராக்ம் ஓர்
இக்ைகயில் அமரவில் ைல, ஆனால் காமெவம் ¥ைமம்
நிைறந்த உலகத்க்ள் உங் கைள ¤ழ் கத்க்ெகாண், வக்
ம் சத்யத்ற்ம் சம் பந்தமற்றைவம் உண்ைமயில் அவற்ற்
எர்மாறாக இப் பைவகைளம் உங் கள் நம் பிக்ைககளி ம் , உங்
கள் ஆவிகளி ம் , ஆத் மாக் க ளி ம் , சரீ ர ங் களி ம் கலந் 
ெகாண்  இக்  ³ர்க ள் . ஆைகயால் உங் கைள ெவளிச்ச த்  ன்
பாைதயில் ெகாண்வந்  விடலாம் என்ேற உங் கக்காக நான்
நம் பிக்ைகெகாள் ேறன் . உங் கைள நீ ங் கேள கவனித்  க்ெகாள்
ம் , உங் கக்காக நீ ங்கேள கவனம் எத்க்ெகாள் ம் றைட
யவர்களாக உங் களால் மாறம் ேம ம் உங் கள் நடத்ைதைய
ம் ¡தல் கைளம் அலட் யத்ேதா பார்க
் ம் ேபா உங் கள
ெசன்றைடம் இடம் த்  நீ ங் கள் க அகமான க்யத் 
வம் அளிக்க மாட் §ர்கள் என் பேத என் ஒேர நம் பிக்ைக.
நீ ண்ட காலமாகேவ, ேதவைன விவாக்ம் ஜனங் கள் எல்
ேலாம் ஓர் அழகான ெசன் றைடம் இடத்ைத ஆர்வ த்  டன்
எர்ேநாக்க் ெகாண்க்ன் றனர், ேம ம் அைனத்  ேதவ
ைடய விவாகம் §ெரன நல் லர்ஷ்டம் தங் கக் வம்
என் நம் றார்கள் . ெவ க்ரத்ல் , தாங் கள் பரேலாகத்ல்
ஏேதா ஓர் இடத்  ல் சமாதானமாக அமர்வ ைதக் காண் ேபாம்
என் அவர்கள் எல் ேலாம் நம் றார்கள் . ஆனால் , அவர்க
ைடய அழகான எண்ணங் கடன் , பரேலாகத்ல் இந்  ேழ
ெபாம் இத்தைகய நல் ல அர்ஷ்டத்ைதப் ெபறம் அல் ல
அங் ேக ஓர் இக்ைகயில் அமரம் ட த ெபற்க்றார்களா
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இல் ைலயா என்பைத இந் த ஜனங் கள் ஒேபாம் அந் க்க
வில் ைல என் நான் ேறன். தற் ேபா நீ ங் கள் , உங் கைளப்
பற் ய றந் த அைவக் ெகாண்க் ³ர்கள் , ஆனால் நீ ங் கள்
கைட நாட் களின் ேபரகளில் இந் ம் மற் ம் ன் மார்க்க
ைரத் தண்க்ம் ேபா சர்வவல் லவரின் கரத்ல் இந் ம் தப்
பிக்ம் நம் பிக்ைகடன் இன்ம் இக்³ர்கள் . இனிய கனக
ைளக் ெகாண் ப் ப ம் தாங் கள் விப் பத்  க்ேகற் ற ெபாட்
கைள விம் வம் சாத்தானால் ர்ெகக்கப் பட் ட எல் லா ஜனங்
களின் ெபாவான அம் சம் ேபாலம் , ேம ம் அ எந்த ஒ தனி
நபரின் அயற் தமான ஆேலாசைன அல் ல என் ப ேபாலம்
ேதான்ற. அப் பயிந்  ம் , உங் கைடய இந் த ஆடம் பர
மான ஆைசகக் மட்  மல் லாமல் உங் கள் ஆர்வ ாதங் கைள
அைடம் ஆர்வத் க்ம் ஒ ற்ப் ள் ளி ைவக்கேவ இன் ம்
நான் விம் ேறன். உங் கள் ¡தல் கள் எண்ணற்றைவயாகம் ,
உங் கள் கலகத்தன் ைம வளர்ந் ெகாண்ேட ேபாவைதம் கத்ல்
ெகாள் ைகயில் , இந் த விஷயங் கள் உங் கைடய அழகான எர்
கால வைரபடங் கக் எவ் வா ெபாத்தமாக இக்க ம் ?
உன் ைன எம் கட் ப் பத்தாமல் , நீ விம் பிய வண்ணேம தவ
கைள ெசய் ய விம் பி, ஆனால் அேத ேவைளயில் இன் ம்
நீ உன் கனகள் உண்ைமயாக ேவண்ம் என்  விம் பினால் ,
அந்த மயக்கத்ேலேய ெதாடர்வாயாக ேம ம் ஒேபாம் விக்
காேத என் நான் உன்ைன வற்  த்  ேறன் —ஏெனனில் உன்
ைடய ஒ ெவற்க் கன ேம ம் நீ ள் ள ேதவனின் ன்
னிைலயில் , அவர் உனக்காக ஒ விவிலக்ைக அளிக்க மாட் டார்.
நீ உன் கனகள் நனவாக ேவண்ம் என் மட் ம் விம் பினால் ,
பின்னர் ஒேபாம் கன காணாேத; மாறாக, எப் ேபாம் சத்
யத்ைதம் உண்ைமகைளம் மட் ேம எர்ெகாள் . நீ இரட் க்
கப் பட இ மட் ேம ஒேர வ. உயான வைகயில் , இந் த
ைறக்கான பகள் என்ன?
தல் , உன் ைடய எல் லா ¡தல் கைளம் ேநாக்ப் பார்,
மற் ம் உன்னிடள் ள சத்யத் க் இணங் காத எந் த நடத்ைத
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ையம் ந்தைனகைளம் ஆராய் ந்  பார்.
இந்த ஒ விஷயத்ைத நீ எளிதாகச் ெசய்யலாம் , ேம ம் எல் லா
த்ள் ள ஜனங் கம் இைதச் ெசய் ய ம் என்  நான் நம்
ேறன். இப் பிம் , ¡தல் மற் ம் சத்யம் என்றால் என் ன
என்  ஒேபாம் அயாதவர்கள் விவிலக், ஏெனனில் அப்
பைட நிைலயில் , அவர்கள் த்  ள் ள ஜனங் கள் அல் லர். ேநர்
ைமயான, எந்த நிர்வாகக் கட் டைளகைளம் கைமயான ைற
யில் ¡றாத, மற் ம் தங் கள் ¡தல் கைள எளிதாக அந் ெகாள்
ளக் ய ேதவனால் அங் கரிக்கப் பட் ட ஜனங் களிடம் நான் ேப
ேறன். நான் உங் களிடத்ல் ேகாம் இந்த ஒ விஷயம் நிைற
ேவற்வதற் எளிதாக இந்தா ம் , நான் உங் களிடத்ல் ேவண்
வ இந்த ஒ விஷயத்ைத மட் மல் ல. எவாக இந்தா ம் ,
இந்தத் ேதைவையப் பற்  நீ ங் கள் தனிைமயில் ரிக்க மாட் §ர்
கள் , ேம ம் ப் பாக அைத நீ ங் கள் தாழ் வாகப் பார்க்கமாட் §ர்
கள் அல் ல இேலசானதாகக் கதமாட் § ர்கள் என்  நான் நம்
ேறன். நீ ங் கள் அைதத் ¥விரமாகக் கதேவண் ம் , ேம ம்
அைதப் றந்தள் ளக் டா.
இரண் டாவதாக, உன் ைடய ஒவ் ெவா ¡தல் கக் ம்
ழ் ப் பயாைமகக் ம் ெதாடர்ப ான ஒ சத் யத்ைத நீ ேதட
ேவண்ம் , பின் இந்தச் சத்யங் கைளப் பயன் பத் அந்தப் பிரச்
ைனகைளத் ¥ர்கக
் ேவண்ம் . அதன் பின்னர், உன் ைடய ¡
தல் நடவக்ைககைளம் ழ் ப்பயாத எண்ணங் கைளம் ெசயல்
கைளம் சத்யத்ைதக் கைடப் பித்ப் பÂ ெசய் .
¤ன்றாவதாக, நீ ஒ ேநர்ைமயான நபராக இக்க ேவண்ம் ,
எப் ேபாம் தந்ரள் ளவனாகம் ெதாடர்ந்  ஏமாற் ம் ஒவ
னாகம் இக்கக் டா. (இங் ேக நான் ¡ண்ம் உங் கைள ஒ
ேநர்ைமயான நபராக இக்ம் ப ேகட் ேறன்.)
இந்த ¤ன் காரியங் கைளம் உன்னால் நிைறேவற்ற ந்
தால் , அதன் பின் நீ அர்ஷ் டசாகளில் ஒவனாக—கனகள்
நனவாகப் ெபற் நல் ல அர்ஷ்டத்ைதப் ெபம் ஒ நபராக இக்
றாய் . ஒேவைள நீ ங் கள் இந் த கவனத்ைதக் கவராத ¤ன் 
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ேதைவகைளம் ¥விரமாக எத்  க்ெகாள் ளலாம் , அல் ல ஒ
ேவைள அவற்ைறப் ெபாப் பற்ற தன் ைமயில் ைகயாளலாம் . எ
வாக இந் தா ம் , உங் கள் கனகைள நனவாக்வம் உங் கள்
இலட் யங் கைள நைடைறப் பத்வம் என் ேநாக்கேம தவிர
உங் கைளக் ேக ெசய் வேதா அல் ல உங் கைள ட் டாள் ஆக்
வேதா இல் ைல.
என் ேகாரிக்ைககள் எளிைமயாக இக்கலாம் , ஆனால் நான்
உங் களிடம் வ ஒன்ம் ஒன் ம் இரண் என் பேபால் அவ்
வள எளிதான அல் ல. நீ ங் கள் ெசய் வெதல் லாம் இைதப் பற்
சாதாரணமாகப் ேபவம் அல் ல ெவற் , ஆரவார அக்ைக
கள் ¤லம் உளத்  ரிவமாக இந் த ால் , பின் உங் கள் வைரப
டங் கம் உங் கள் விப் பங் கம் எப் ேபாம் ஒ ெவற்  ப் பக்
கமாக மட்  ேம இக் ம் . உங் களில் பல ஆண்களாகத் ன்
பப் பட் ம் கைமயாக உைழத் ம் பலன் எம் இன்  இப்
ேபாக்காக நான் இரக்கம் ெகாள் ள மாட்ேடன் . மாறாக, என் ேகாரிக்
ைககைள நிைறேவற்றாதவர்கக்ப் பிரபலன் கள் அல் ல, தண்
டைன அளிப் ேபன் , அைதவிட எவ் வித இரக்கம் காட் ட மாட்
ேடன் . பல ஆண்களாகப் பின்பற்ம் ஒவராக இந், எவாக
இந்தா ம் கனமாக உைழத்க்³ர்கள் என் ம் , ேம ம் ஒ
ேசைவ ெசய் பவராக ேதவனின் வீட்ல் இந்ததற்காக மட் ம்
உங் கக் ஒ ண்ணம் சாதம் அளிக் க ப் பட ேவண்ம் என்
பைத நீ ங் கள் கற் பைன ெசய் யலாம் . உங் களில் ெபம் பான் ைம
ேயார் இவ் விதமாகேவ ந்  க்  ³ர்க ள் என்  நான் ேவன் ,
ஏெனனில் எவ் வா விஷயங் கைளச் சாதாகமாக்க்ெகாள் வ  மற்
ம் நீ ங் கள் சாதகமாகப் பயன் பத்தப் படக் டா என் ற ெகாள்
ைகைய எப் ேபாம் பின் பற்னீரக
் ள் . இவ் வா, நான் இப் ேபா
உங் களிடம் எல் லாத் ¥விரத்  ட ம் ேறன் : உன் கன
உைழப்  எவ் வள பாராட் டத்த க் க , உன் தகள் எவ் வள
கவர்ச ் கரமான, நீ எவ் வள ெநக் க மாக என் ைனப் பின்
ெதாடர்றாய் , நீ எவ் வள கழ் ெபற்றவனாக இக்றாய் , அல்
ல உன் மனப் பான்ைமைய நீ எவ் வள ரம் ேமம் பத் இக்
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றாய் என் நான் கவைலப் பட மாட்ேடன் ; என்ைடய ேகாரிக்
ைககைள நீ நிைறெசய் யாத வைரயில் , உன் னால் என் பாராட்
ைடப் ெபற யா. எவ் வள க் ரம் ேமா அவ் வள
க்ரமாக உங் கைடய எல் லா எண்ணங் கைளம் கணக்க
ைளம் தள் ப ெசய் விங் கள் , ேம ம் என் ைடய ேகாரிக்
ைககைளத் ¥விரமாகக் கதத் ெதாடங் ங் கள் ; இல் லாவிட் டால் ,
என்ைடய ரிையைய ஒ க்க் ெகாண்வர நான் உங்
கள் அைனவைரம் சாம் பலாக மாற்  விேவன் ேம ம் , க
ேமாசமான வைகயில் ஆண்டாண்டான என் ரிைய மற்ம் ன்
பத்ைத ஒன்ல் லாமல் மாற்விேவன் , ஏெனனில் என் ைடய
சத்  க் க ைளம் ¥ைமயின் ர்ந ாற் ற ம் வீ ம் மற்  ம் சாத் த ா
னின் ேதாற் றத்ைதம் ெகாண்ட அந் த ஜனங் கைளம் என் ராஜ்
யத் க்ள் என்னால் ெகாண்வர யா அல் ல அவர்கைள
அத்த கத்க்க் ெகாண்ெசல் ல யா.
எனக் ஏராளமான நம் பிக்ைககள் இக்ன் றன. நீ ங்கள் தந்த
மற்ம் நல் ல ைறயில் நடந் ெகாள் வீர ்கள் , உங் கள் கடைமகைள
உண்ைமேயா நிைறேவற்வீரக
் ள் , சத்யம் மனிதத்தன்ைமம்
உைடயவர்களாக இப் பீரக
் ள் , தங் களிடள் ள எல் லாவற்ைறம் மற்
ம் தங் கள் வாழ் க்ைகையக் ட ேதவ க் க ாகத் தம் ஜனங் க
ளாக இப் பீரக
் ள் என் ெறல் லாம் நான் நம் ேறன் . இந்த நம் பிக்
ைககள் எல் லாம் உங் கள் ேபாதாைமகள் மற் ம் உங் கள் ர்ேக
மற்ம் ழ் ப்பயாைமயில் இந் பிறக்ன் றன. நான் உங் கேளா
நடத்ய உைரயாடல் களில் ஒன்ம் உங் கள் கவனத்ைதக் கவரப்
ேபாமானதாக இல் ைல என் றால் , என்னால் இப் ேபா ெசய் யக்
ய என் னெவன் றால் இனிேம ம் ெசால் லாமல் இப் ப
தான் . இப் பிம் , அதன் விைள என் னவாக இக்ம் என் 
உங் கக்ப் ரிற. நான் ெபம் பா ம் ஓய்  எப் பல் ைல,
ஆகேவ நான் ேபசாவிட் டால் , நான் ஜனங் கள் பார்க
் ம் ப எைத
யாவ ெசய் ேவன். யாேரா ஒவரின் நாக் அம் ப நான்
ெசய் ய லாம் , அல் ல அவயவங் கள் ண்க்கப் பட்  யாைரயா
வ சாம் ப ெசய்யலாம் , அல் ல ஜனங் கக் நரம் க் ேகாளா
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கைள அளிக்கலாம் மற்ம் அவர்கைளப் பல வைகயி ம் அ
வப் பான ேதாற்றைடயவர்களாகச் ெசய்யலாம் . ¡ண்ம் , அவர்
கக்ெகன் ேற ப் பாக நான் உவாக் க்  ய ேவதைனகளால்
ஜனங் கள் ன்ம் ப என்னால் ெசய் யம் . இந்த வைகயில்
மழ் ச
் யாகம் , கம் சந்ேதாஷமாகம் , மற்ம் அக நிைற
வாகம் என்னால் உணர ம் . “நன்ைமக் நன்ைமம் , ¥ைமக்
த் ¥ைமம் பலனாகக் ைடக் ம் ” என் எப் ேபாம் ெசால்
லப் பட் க் ற, எனேவ இப் ேபா ஏன் டா? நீ என் ைன
எர்க் க விம் பினால் , மற்  ம் என்ைனக் த்  ல நியாயத்
¥ர்ப்ைபச் ெசய் தால் , பின் நான் உன் வாைய அகச் ெசய் ேவன் ,
மற் ம் அ வற்ற வைகயில் என்ைன மழச் ெசய் ம் . இ
ஏன் என்றால் வாக, நீ ெசய் ள் ள சத்யம் அல் ல, அதற்ம்
வ க்  ம் எந் த சம் பந் த ம் இல் ைல, அேதசமயத்  ல் நான்
ெசய் வ  எல் லாம் சத்  யம் ; என்ைடய ெசயல் கள் எல் லாம்
என ரிையயின் ேகாட் பாகக்ம் நான் அைமத் ள் ள நிர்
வாக ஆைணகக்ம் சம் பந்தப் பட் டைவ. ஆகேவ, ெகாஞ் சம் நற்
ணங் கைளத் ரட்  ங் கள் , இவ் வள ¥ைமகைளச் ெசய் வ ைத
நித் ங் கள் , ேம ம் உங் கள் ஓய் ேநரத்ல் என் ேகாரிக்ைகக
ைளக் ேகங் கள் என் உங் கள் ஒவ் ெவாவைரம் நான் வற் 
த் ேறன். அப் ேபா நான் மழ் ச
் யாக உணர்ேவன் . மாம் சத்
க்காக நீ ங் கள் எக்ம் யற்யில் ஆயிரத்ல் ஒபங் ைக சத்
யத்ற்காக நீ ங் கள் வழங் னால் (அல் ல ெகாைடயளித்தால் )
ட, நீ அக் க  ¡தல் கைளச் ெசய் ய மாட் ட ாய் மற்  ம் அ
ப் ேபான வாய் க ைளக் ெகாண் க் க மாட் டாய் என்  நான்
ெசால் ேறன். இ ெதளிவாகத் ெதரியவில் ைலயா?
நீ அகமாக ¡தல் கைளச் ெசய் ம் ேபா, ஒ நல் ல ெசன்
றைடம் இடத்ைதப் ெபவதற்கான வாய் ப்கள் உனக் கக்
ைறவாகேவ இக்ம் . மாறாக, கக் ைறவான ¡தல் கைள நீ
ெசய் ம் ேபா, ேதவனால் கழப் பவதற் றந்த வாய் ப்கள்
உனக்க் ைடக்ம் . உன்ைன மன்னிப் பதற் என் னால் யாத
அளக் உன ¡தல் கள் அகரித்த ால் , பின் னர் மன் னிக்க ப்
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பவதற்கான உன் வாய் ப்கைள நீ ற் மாக வீணாக்யிப்
பாய் . அவ் வாறாக, உன ெசன் றைடம் இடம் ேமேல இக்கா,
ஆனால் ேழ இக்ம் . நீ என் ைன விவாக்காவிட் டால் , பின்
னர் ைதரியமாக ெபால் லாங் ைகச் ெசய் , ேம ம் அ  உனக்
என்ன ெகாண்வம் என் பார். நீ சத்யத்ைத கம் வாஞ் ைச
ேயா கைடப் பிக்ம் ஒ நபராக இந்தால் , உன் ¡தல் கக்
காக மன்னிக் க ப் பட நிச்ச யமாக நீ ஒ வாய் ப்ைபப் ெபவாய் ,
ேம ம் உன் ழ் ப் பயாைம ைறந் ெகாண்ேட ேபாம் . சத்
யத்ைதக் கைடப் பிக் க மனல் லாத ஒ நபராக நீ இந் த ால் ,
பின் ேதவக் ன் பான உன் ¡தல் கள் நிச்சயமாக எண்ணிக்
ைகயில் அகரிக்ம் ேம ம் வரம் ைப எட்ம் வைர கம் அக்
க நீ ழ் ப்பயாமல் இப் பாய், அேவ உன் ைமயான அ
க்கான ேநரமாக இக்ம் . ஆர்வாதங் கைளப் ெபம் உன் 
ைடய மழ் ச
் யான கன பாழாம் ேபா இ நடக்ம் . உன்
ைடய ¡தல் கைள ஒ ர்வைடயாத அல் ல ட் டாள் த
னமான ஒ நபரின் சாதாரணத் தவகள் தான் என்  எண்ணாேத;
உன ேமாசமான றைமயின் காரணமாக சத்யத்ைதக் கைடப்
பிக்க யாமல் ேபாய்விட் ட என்ற சாக்ப் ேபாக்ைகப் பயன்
பத்தாேத. ேம ம் , உன் னால் ெசய் யப் பட் ட ¡தல் கள் அகம்
அயாத ஒவனின் ெசயல் கள் என்  சாதாரணமாகக் கதாேத.
உன் ைன நீ ேய மன்னித்க் ெகாள் வல் நீ றந்தவனாக இந்தால்
ேம ம் உன்ைன நீ ேய ெபந்தன்ைமேயா நடத்க்ெகாண்டால் ,
பின்னர் நான் உனக்ச் ெசால் ேறன் நீ ஒ ேபாம் சத்யத்
ைதப் ெபற யாத ஒ ேகாைழ, மட்  மல் லா உன் ைடய
¡தல் கள் உன் ைனச் ற்  ச்ற்  வந்  வைதப் பதற்  ேவ
இக்கா; அைவ சத்யத்ன் ேதைவகைள நீ நிைறெசய் வைத
ஒேபாம் அ மக் க விடாமல் , உன்ைன என் ெறன் ைறக் ம்
சாத்தானின் ஒ விவாசள் ள ட் டாளியாக இக்கச் ெசய் ம் .
இன்ம் உங் கக் என் த்  ம இேவ: உன மைறவான
¡தல் கைளக் கவனிக்கத் தவைகயில் நீ ெசன் றைடம் இடத்
ன் ேமல் மட் ம் கவனம் ெச த் த ாேத; ¡தல் கைளத் ¥விர
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மாக எத்க் ெகாள் , ேம ம் உன ெசன் றைடம் இடத்ன் ேமல்
உள் ள அக்கைறயால் அவற்ல் ஒன் ைறம் கவனிக்கத் தவறாேத.

ரிந்

ேதவனின் மனநிைலையப்
ெகாள் வ ¡கம் க்யமான

நீ ங் கள் அைடவதற்  அேநக காரியங் கள் உள் ளன என நான்
நம் ேறன், ஆனா ம் நான் ேகட் பைத நிைறேவற்ற, உங் கள் ரி
ையகள் அைனத்தா ம் , உங் கள் வைனக் த்த அைனத்தா ம்
யவில் ைல, எனேவ நான் ேநராகக் கத் க் வந்  என் த்
தத்ைத உங் கக் விளக்வைதத் தவிர ேவ வயில் ைல. உங்
களின் பத்ததல் ேமாசமானதாக இப் பதா ம் மற் ம் உங் க
ளின் ரிதல் இேதேபால் ேமாசமானதாக இப் பதா ம் , நீ ங் கள்
என மனநிைலையம் சாராம் சத்ைதம் ற்  ம் அயாத
வர்களாக இக்ன் ³ர்கள் . ஆகேவ அவற்ைறக் த்  நான் உங்
கக்த் ெதரிவிக்க ேவண்ய ஓர் அவசர காரியமாம் . இந்தச்
க் க ல் கைள எந் த அளவிற்  நீ ன்  ரிந்  ெகாண் டா ம்
பரவாயில் ைல, நீ எவ் வள ரிந் ெகாள் ள விம் பினா ம் ,
அவற்ைற நான் இன்ம் விரிவாக உங் கக் விளக்க ேவண்ம் .
இந்தச் க்கல் கள் உங் கக் ற் ம் அந்நியமானைவ அல் ல,
ஆனா ம் உங் கக் அவற்ல் உள் ள அர்தத்ைதக் த்  அ
கப் ரித ம் , அக பரிச்சயம் , இப் பல் ைல. உங் களில் அேந
கக் அைதக் த்  ெதளிவில் லாத மற்  ம் ஓரள மற்  ம்
அைரைறயாக ரிதல் மட்  ேம உள் ள. சத் யத்ைத நன் றாக
ைகக்ெகாள் ள, அதாவ என் வார்த்ைதகைள நன் றாக ைகக்ெகாள் ள
உங் கக் உதவதற்  இந் த ப் பிரச்ச ைனகைளத் த ான் நீ ங் கள்
த ம் க்யமாக அந்க்க ேவண்ம் . இல் ைலெயன் றால் ,
உங் கள் விவாசம் ெதளிவற் ற தாகம் , பாசாங் த் தனமாகம் ,
மதத்  ன் கண்ணிகளால் நிரப் பப் பட் டதாகம் இக் ம் . ேதவ
னின் மனநிைலைய நீ ரிந்  ெகாள் ளாவிட் டால் , நீ அவக்காகச்
ெசய்ய ேவண்ய ரிையையச் ெசய்வ  உனக் சாத்யல் ைல.
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ேதவனின் சாராம் சம் உனக் த் ெதரியாவிட் டால் , நீ அவரிடம்
பயபக்ையம் பயத்ைதம் ெகாண்ப் ப சாத்யல் ைல.
அதற்ப் பலாக, கவனக்ைறவான ேவக்ைகயான தன்ைமம்
இரண்டகம் ேபவம் ேம ம் , த்த யாத ேதவஷணம்
மட் ேம இக்ம் . ேதவனின் மனநிைலையப் ரிந் ெகாள் வ 
உண்ைமயில் க்யமான என் றா ம் , ேதவனின் சாரத்ைத அந்
ெகாள் வைத கவனிக்காக்க யா என் றா ம் , இந் த பிரச்
ைனகைளக் த்  யாம் ைமயாக ஆராயேவா அல் ல
அதற் ள் ¤ழ் டேவா இல் ைல. நான் வழங் ய நிர்வாகக் கட் ட
ைளகைள நீ ங் கள் அைனவம் தள் ளிவிட் §ர்கள் என் ப ெதளி
வாக ெதரிற. நீ ங் கள் ேதவனின் மனநிைலையப் ரிந் ெகாள்
ளாவிட் டால் , நீ ங் கள் அவைடய மனநிைலைய அவமப் ப 
ெபம் பா ம் நிகழக்யேத. அவைடய மனநிைலைய அவம
ப் ப  ேதவனின் ேகாபத்ைதத் ண்வதற்  ஒப் பாம் , இந்நி
ைலயில் நிர்வாகக் கட் டைளகைள ¡வேத உன் ைடய ரிைய
களின் கைடப் பலனாக இக்ம் . ேதவனின் சாராம் சத்ைத நீ
அந்  க் ம் ேபா, அவைடய மனநிைலையம் நீ ரிந் 
ெகாள் ள ம் என் பைத இப் ேபா நீ உணர ேவண்ம் . அவ
ைடய மனநிைலைய நீ ரிந் ெகாள் ம் ேபா, நிர்வாகக் கட்
டைளகைளம் நீ ரிந்  ெகாள் வாய் . நிர்வ ாகக் கட் டைளகளில்
உள் ளவற்ல் ெபம் பாலானைவ ேதவனின் மனநிைலையத் ெதா
ற என்  ெசால் லத் ேதைவயில் ைல, ஆனால் அவைடய மன
நிைல எல் லாம் நிர்வாகக் கட் டைளகக்ள் ெவளிப் பத்தப் ப
டவில் ைல. எனேவ, ேதவனின் மனநிைலையப் பற்  ய உங் கள்
ரிதைல வளர்ப் பல் நீ ங் கள் இன் ம் ஒ ப ேமேல ெசல் ல
ேவண்ம் .
சாதாரண உைரயாடைலப் ேபால இல் லாமல் நான் இன்  உங்
கடன் ேபேறன் , எனேவ என் வார்தை
் தகைள கவனமாக
அ ªகம் , ேம ம் , அைவ ¡ ஆழமாக பிரபக் க ம் உங்
கைள கடைமக்ள் ளாக் ற. இதனால் நான் வ என் ன
ெவன்றால் , நான் ேபயிக் ற வார்தை
் தகக் நீ ங் கள் கக்
1345

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

ைறந்த யற்ைய அர்ப்பணித்க்³ர்கள் . ேதவனின் மனநி
ைலையப் பற் ந்க்க நீ ங் கள் இன்ம் ைறவாகேவ விப் பம்
ெகாண்க் ³ர்கள் . எப் ேபாதாவ யாராவ யற்  ெசய் 
றார்கள் . இந்தக் காரணத்ற்காக உங் கள் விவாசம் மாயப் ேபச்
ைறேய தவிர ேவல் ைல என் நான் ெசால் ேறன் . இப் ேபா
ட, உங் களில் ஒவர் ட உங் கள் க க்யமான பலவீனத்
ற்  எந் தெவா ¥விர யற்  ையம் அர்ப் பணிக் க வில் ைல.
நான் உங் கக் க ாக அைனத்  வகைளம் ஏற்  க் ெகாண் ட
பிறம் , நீ ங் கள் என்ைனத் தாழ் த
் விட் §ர்கள் . நீ ங் கள் ேதவைனப்
பற்  எந் த அக் கைறம் ெகாண்க் கவில் ைல மற்  ம் உங் கள்
வாழ் க்ைக சத்யமற்ற என்பல் ஆச்சரியல் ைல. அத்தைகய
வர்கைள எவ் வா னிதர்களாகக் கத ம் ? இேபான்ற ஒ
காரியத்ைதப் பரேலாகத்ன் பிரமாணம் ெபாத் க்ெகாள் ளா!
உங் கக் இைதப் பற் கக் ைறவான ரிதல் இப் பதால் ,
¤ச்ைச அகமாகப் பிரேயாப் பைதத் தவிர எனக் ேவ வ
யில் ைல.
ேதவனின் மனநிைல என்ப அைனவக்ம் கச்க்கமா
கத் ெதரிம் ஒ காரியமாம் , ேம ம் , அ யாம் ஏற்க்ெகாள்
வதற்  எளிதானதல் ல, ஏெனன்றால் அவைடய மனநிைல ஒ
மனிதனின் ணாசயத்ைதப் ேபான் றதல் ல. ேதவ ம் , தன
ெசாந் த உணர்ச 
் களான மழ் ச் , ேகாபம் , க் க ம் மற்  ம் சந்
ேதாஷம் ேபான் றவற் ைறக் ெகாண் க்  றார், ஆனால் இந் த
உணர்ச
் கள் மனிதனின் உணர்ச
் களிந்  ேவபன் றன.
ேதவன் ேதவன்தான் , அவரிடம் உள் ளவற்ைறேய அவர் ெபற்க்
றார். அவர் ெவளிப் பத் வம் மற் ம் ெதரியப் பத் வம்
எல் லாம் அவைடய சாராம் சமாம் மற்  ம் அவர தனித் 
வத்ைத உவகப் பத்  பைவயாம் . அவர் என் னவாக இக்
றார், அவரிடம் உள் ளைவ எைவ, அத் டன் அவைடய சாராம்
சம் மற்  ம் தனித்  வத்  வம் ஆயைவ எந் தெவா மனிதனா
ம் மாற்ற யாத காரியங் களாம் . அவர மனநிைலயான
மனிதலத்  ன் ¡தான அவர அன், மனிதலத்  ன் ¡தான
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ஆ தல் , மனிதலத்ன் ¡தான ெவப்  மற்ம் இன் ம் அ
கமாக, மனிதலத்ைதப் பற்ய ைமயான ரிந்  ெகாள் 
தைல உள் ளடக்ள் ள. இப் பிம் , மனிதனின் ணாசயம்
நம் பிக்ைகடம் , ப் பானதாகம் , உணர்ச
் யற்றதாகம்
இக் க லாம் . ேதவனின் மனநிைல என் ப  எல் லாவற் ைறம்
எல் லா வன் கைளம் ஆள் பவக்ம் , எல் லா ஷ்ப் களின்
கர்த் த க்  ம் உரிய . அவர மனநிைலயான கணம் , வல்
லைம, ெபந்தன்ைம, மகத்வம் மற்ம் எல் லாவற்ற்ம் ேமலாக,
ேமலாக்கம் ஆயவற் ைறக் க்ற. அவைடய மனநிைல
யான அகாரத்ன் அைடயாளமாம் , நீ யான அைனத்ற் 
மான அைடயாளமாம் , அழகான மற்ம் நன் ைமயான அைனத்
ற்மான அைடயாளமாம் . அதற்ம் ேமலாக, இ இளினா
ம் மற்ம் எந்தெவா எரியின் வல் லைமயினா ம் ஆட்ெகாள்
ளப் படேவா அல் ல ைகப் பற்றப் படேவா யாத ஓர் அைடயா
ளமாம் , அேதேபால் எந்தெவா ஷ்க்கப் பட் ட வனா ம்
ண்பத்தப் பட யாத அவரின் அைடயாளமாகம் உள் ள
(ண்பத்தப் பவைத அவர் சத் க் ெகாள் ள மாட் டார்). அவ
ர மனநிைல க உயர்நத
் வல் லைமயின் அைடயாளமாம் . அவ
ைடய ரிையையேயா அல் ல அவர மனநிைலையேயா எந்
தெவா நபரா ம் அல் ல நபர்களா ம் ெதாந்தர ெசய் ய 
யா அல் ல ெதாந் த ர ெசய் ய லாகா. ஆனால் மனிதனின்
ணாசயம் என் ப கத்ன் ¡தான மனிதனின் ய ேமன்
ைமயின் ெவம் அைடயாளத்ற்  ேமலானதல் ல. மனிதக்
அவக்ள் ம் , அவைனப் பற்ம் , எந்த அகாரம் இல் ைல,
ய உரிைமம் இல் ைல, யத்ைத ¡ம் றம் இல் ைல, ஆனால்
அவன சாராம் சத்ல் ஜனங் களின் எல் லா வைகயான நடத்ைத
களின், நிகழ் களின் மற்  ம் காரியங் களின் கட்  ப் பாட் ற்  க்
ழானவனாக டங் ப் ேபாறான். இள் மற்ம் ¥ைமகள் அக்
கப் பம் காரணத்தால் நீ ம் ெவளிச்சம் இப் ப ம் மற் ம்
ெவளிப் பவம் ேதவனின் சந்ேதாஷம் ஆம் . மனிதலத்ற்
ெவளிச்ச த் ைதம் நல் வாழ் ைவம் ெகாண் வவல் அவர்
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மழ் ச
் யைடறார். அவர மழ் ச
் ஒ நீ யான மழ் ச
் , ேநர்
மைறயானைவ அைனத் ம் இப் பதற்கான அைடயாளமாகம் ,
அைதவிட, ெஜயத்ன் அைடயாளமாகம் இக்ற. ¥ைம மற்
ம் இள் இப் பதா ம் , சத்யத்ைத விரட்ம் காரியங் கள் இப்
பதா ம் , இன்ம் அகமாக, நன் ைமயான மற்ம் அழகாக இப்
பைத எர்க
் ம் காரியங் கள் இப் பதா ம் , அநீ யின் நிகழ் ம்
மற்ம் க்ம் மனிதலத்ன் ¡ ஏற்பத் ம் ¥ங் ேக ேதவ
னின் ேகாபத்ற் காரணமாம் . அவைடய ேகாபமான எர்
மைறயானைவ எல் லாம் இனி இக்கா என் பதற்கான அைட
யாளமாம் , அதற் ம் ேமலாக, அ அவைடய பரித்தத்ன்
அைடயாளமாம் . அவைடய க்க ம் மனிதலத்னால் ஏற் ப
ற, அவக் க ாக அவர் நம் பிக்ைக ைவத்  ள் ளார், ஆனால்
அவன் இளில் விந்க்றவன், ஏெனன் றால் அவர் மனிதனில்
ெசய்ம் ரிைய அவைடய எர்பார்ப்கக் ஏற்ப இக்கா,
ேம ம் அதனால் அவர் ேநக்ம் மனிதலத்தவர் அைனவேம
ெவளிச்சத்ல் வாழ யா. ற்றமற்ற மனிதலத் க்காகம் ,
ேநர்ைமயான ஆனால் ஏமயாத மனிதக் க ாகம் , நல் லவ
னாக இந்  ம் தன் ெசாந் த க் கத்  க் க ள் இல் லாதவ க் க ாக
ம் அவர் க்கப் பறார். அவர க்கமான அவைடய நற்
ணம் மற்ம் அவர இரக்கத்ன் அைடயாளமாம் , இ அழ
மற்  ம் தயவின் அைடயாளமாம் . அவைடய மழ் ச் , நிச்ச
யமாக, அவைடய எரிகைளத் ேதாற் க த்  , மனிதனின் ேநர்
ைமயான எண்ணங் கைள ஆதாயமாக் ற. இைத விட, இ
எரியின் அைனத்  வல் லைமகைளம் ெவளிேயற் வந்
ம் அப் பந் ம் எற, ஏெனன்றால் மனிதலம் ஒ
நல் ல அைமயான வாழ் கை
் கையப் ெபற. ேதவனின் மழ் ச
்
மனிதனின் மழ் ச
் ையப் ேபான்றதல் ல. மாறாக, இ நல் ல பழங்
கைளக் களஞ் யத்  ல் ேசர்ப் ப  ேபான் ற உணர்வ ாம் , இ
மழ் ச்ைய விட ெபரிய உணர்வாம் . இவர மழ் ச், இந் த
ேநரத்ந்  மனிதலம் ன்பத்ந்  விபவதற்கான
அைடயாளமாம் , ேம ம் மனிதலம் ெவளிச்சத்ன் உலகத்ல்
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·ைழவன் அைடயாளமாம் . மறம் மனிதலத்ன் உணர்ச ்
கள் எல் லாம் , நீ க் க ாகேவா, ெவளிச்ச த்  ற் க ாகேவா அல் ல
அழகானதற்காகேவா, எல் லாவற்ற் ம் ேமலாக பரேலாகத்தால்
வழங் கப் பட் ட ைபக்காகேவா அல் ல, அவன ெசாந்த நலன்
கக்காகேவ ேதான்ன் றன. மனிதலத்ன் உணர்ச
் கள் ய
நலமானைவ மற்  ம் இளின் உலகத்ைதச் ேசர்ந் தைவ. அைவ
ேதவைடய த் த த்  ன் ெபாட்  ம் இல் ைல, ேதவனின் ட்
டத்ன் ெபாட்  ம் இல் ைல, எனேவ மனிதைனம் ேதவைன
ம் ஒேசர்ந்தாற் ேபாலப் ேபச யா. ேதவன் என் ெறன் ம்
உயர்நத
் வர், எப் ேபாம் ேமன் ைமள் ளவர், அேத சமயம் மனிதன்
என் ெறன் ம் இவானவன் , என் ெறன் ம் பயனற் ற வன் . இ
ஏெனன்றால் , ேதவன் என் ெறன் ம் யாகங் கைளச் ெசய் றார்,
மனிதலத்ற்காகத் தன்ைன அர்ப்பணிக்றார். இப் பிம் , மனி
தன் என் ெறன் ம் தனக்காக மட்ேம ேமற்ெகாண் ய றான் .
மனிதலம் உயிர்வாழ் வதற்காக ேதவன் என் ெறன்ம் ேவதைனைய
ேமற்ெகாள் றார், ஆனால் மனிதன் ஒேபாம் ெவளிச்சத்ன்
ெபாட்ேடா அல் ல நீ க்காகேவா எைதம் பங் களிப் பல் ைல.
மனிதன் ஒ காலத்ற் யற் ெசய்தா ம் , அ ஒ அையக்
ட தாங் க யா, ஏெனன்றால் மனிதனின் யற் எப் ேபாம்
மற்றவர்கக்காக இல் லாமல் தன் ெசாந்த நலக்காகேவ உள் ள.
மனிதன் எப் ேபாம் யநலவா, அேத சமயம் ேதவன் எப் ேபாம்
யநலமற்றவர். ேதவன் நீ யானம் , நல் லம் , அழகானமான
எல் லாவற் ற்  ம் ஆதாரமாக இக்றார், அேத ேநரத்ல் மனி
தன் எல் லா அவப் கைளம் ¥ைமையம் ெவளிப் பத் வ
ல் ெவற்யைடறான். ேதவன் ஒேபாம் தன நீ யின் மற்
ம் அழன் சாராம் சத்ைத மாற் றமாட் டார், ஆனா ம் மனிதன்
எந்த ேநரத் ம் எந்த ©ழ் நிைலயி ம் நீ க்த் ேராகம் ெசய் ய
ம் ேதவனிடந்  விலச் ெசல் வதற் ம் கம் றள் ள
வனாக இக்றான்.
நான் ேபய ஒவ் ெவா வாக்யத் ம் ேதவனின் மனநிைல
இக்ற. நீ ங் கள் என் வார்தை
் தகைளக் கவனமாக நன் றாக ந்
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த் ப் பார்தத
் ால் , நிச்சயமாக அவற்ந்  ெபரிம் ஆதாயம்
அைடவீரக
் ள் . ேதவனின் சாராம் சத்ைதப் ரிந் ெகாள் வ  கம்
கனம் , ஆனால் உங் கள் அைனவக்ம் ேதவனின் மனநிைல
ையப் பற் ைறந்தபட் ச கத்தாவ இப் பதாக நான் நம் 
ேறன் . அப் பயானால் , நீ ங் கள் ேம ம் ேதவனின் மனநிைலையப்
ண்பத்தாமல் நீ ங் கள் ெசய் தவற்ைற எனக் அகமாகக் காண்
பிப் பீரக
் ள் என் நம் ேறன். அப் ேபா எனக் உயளிக்கப்
பம் . உதாரணமாக, ேதவைன எல் லா ேநரங் களி ம் உன் இத
யத்ல் ைவத். நீ ரிைய ெசய் ம் ேபா, அவைடய வார்த்
ைதகளின்ப ெசய். எல் லாவற் ம் அவைடய ேநாக்கங் கைளத்
ேத, ேதவைன அவமக் ம் மற்  ம் அவமானமான ரிையக
ைளச் ெசய் வைதத் தவிர். உன் இதயத்  ல் எர்க ால ெவ 
ைமைய நிரப் ப ேதவைன தளேவ ம் உன் மனன் பின் 
றத்ல் ைவக்க ேவண்ம் . நீ இைதச் ெசய் தால் , நீ ேதவனின் மன
நிைலையப் ண்பத்யிப் பாய் . ¡ண்ம் , உன் வாழ் நாள் 
வம் நீ ஒேபாம் ேதவக் எராக இபத்  ம் கத்
க்கைளேயா, கார்கைளேயா வல் ைல என் பதா ம் , மப
ம் , அவர் உன்னிடம் ஒப் பைடத்த எல் லாவற்ைறம் நீ சரியாக
ெவளிப் பத்த ற என்பதா ம் , மற்ம் அவைடய எல் லா
வார்தை
் தகக்ம் உன் வாழ் கை
் க வம் அர்ப்பணிக்க 
ற என் பதா ம் , நீ நிர்வாகக் கட் டைளகக் எராக ¡வ
ைதத் தவிர்ப்பாய் . உதாரணமாக, “அவர் ேதவன் என்  நான் ஏன்
நிைனக் க வில் ைல?” “இந் த வார்தை
் தகள் பரித் த ஆவியானவ
ரின் ல ஞானத்ைதத் தவிர ேவெறான் ல் ைல என்  நான்
நிைனக்ேறன்,” “என் கத்ப் ப, ேதவன் ெசய் ம் எல் லாம் சரி
யானதாக இக் க அவயல் ைல,” “ேதவனின் மனிதத்தன் ைம
என் ைடயைத விட உயர்ந் த தல் ல,” “ேதவனின் வார்தை
் தகள்
ெவமேன நம் பயாதைவ,” அல் ல இேபான்ற ேவ »கக்
கத் க்கைள நீ எப் ேபாதாவ யிந்தால் , உன் பாவங் கைள
அக்க அக்ைகயிட்  மனந்ம் ம் ப நான் உனக் அ
த் ேறன். இல் ைலெயனில் , நீ ஒேபாம் மன் னிப் பிற்கான
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வாய்ப்ைபப் ெபற மாட்டாய், ஏெனன்றால் நீ ஒ மனிதைன அல் ல,
ஆனால் ேதவைனேய ண்பத் றாய் . நீ ஒ மனிதைன நியா
யந் ¥ ர்க் றாய் என்  நீ நம் பலாம் , ஆனால் ேதவைடய ஆவி
யானவர் அைத அவ் வா கவல் ைல. அவைடய மாம் சத்ைத
நீ அவமப் ப  அவைர அவமப் பதற்  சமம் . இ அப் பேய
இப் பதால் , நீ ேதவனின் மனநிைலைய ண்பத்யிக்கவில்
ைலயா? ேதவைடய ஆவியானவரால் ெசய் யப் பம் எல் லாம்
மாம் சத்ல் அவைடய ரிையையப் பாகாப் பதற்காகம் , இந்
தக் ரிைய றப் பாகச் ெசய் ய ப் பவதற் க ாகம் ெசய் ய ப் ப
ற என்பைத நீ நிைனவில் ெகாள் ள ேவண்ம் . நீ இைதப் றக்
கணித் த ால் , நீ ேதவைன விவாப் பல் ஒேபாம் ெவற் 
ெபற யாத ஒவன் என்  நான் ெசால் ேறன் . நீ ேதவனின்
ேகாபத்ைதத் ண்விட் டாய் , எனேவ அவர் உனக் ஒ பாடத்
ைதக் கற் ப ிக் க ப் ெபாத் த மான தண் டைனையப் பயன் பத் 
வார்.
ேதவனின் சாராம் சத்ைத அந்  ெகாள் வ  அற்பமான காரி
யம் அல் ல. அவைடய மனநிைலைய நீ ரிந் ெகாள் ள ேவண்
ம் . இந்த வயில் , நீ பப் பயாகம் அயாம ம் ேதவனின்
சாராம் சத்ைத அந்  ெகாள் வாய் . இந்த அக்ள் நீ ·ைழந்த
ம் , உயர்நத
் மற்ம் அழகான நிைலக்ள் நீ அெயத் ைவப்
பைத நீ காண்பாய். வில் , நீ உன் அவப் பான ஆத்மாைவப்
பற் ெவட்கப் பவாய், ேம ம் , உன் அவமானத்ந் மைறந்
ெகாள் ள இடல் ைல என்  உணவாய் . அந்த ேநரத்ல் , ேதவ
னின் மனநிைலையப் ண்பத் வ ைறவாகம் அதற்கான
உன் நடத்ைதம் ைறவாகம் இக் ம் , உன் இதயம் ேதவ
னின் இதயத்  ற்  அல் ெநக் க மாக வம் , ேம ம் உன்
இதயத்ல் அவர் ¡தான அன்  பப் பயாக வளம் . இ மனி
தலம் ஓர் அழகான நிைலக்ள் ·ைழவதற்கான அயாம் .
ஆனால் இவைர, நீ ங் கள் இைத அைடந்க்கவில் ைல. உங் கள்
வியின் ெபாட் நீ ங்கள் அைனவம் விைரந் ெசல் ம் ேபா,
ேதவனின் சாராம் சத்ைத அய யல் வல் யாக்  ஆர்வ ம்
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இக்ற? இ ெதாடர ேவண்மா, ஏெனன்றால் நீ ங் கள் ேதவ
னின் மனநிைலைய கக் ைறவாகேவ ரிந் ெகாள் வதால் நீ ங்
கள் அயாமேலேய நிர்வ ாக கட் டைளகக் எராக அத்  ¡
வீரக
் ள் . எனேவ, நீ ங் கள் இப் ேபா ெசய் வ  ேதவனின் மனநி
ைலக்  எரான உங் கள் ற் ற ங் கக்  ஓர் அஸ் பாரத் ைத
அைமக்ற அல் லவா? நீ ங் கள் ேதவனின் மனநிைலையப் ரிந்
ெகாள் ள ேவண்ெமன்  நான் உங் களிடம் ேகட் க்ெகாள் வ 
என ரிையயிந்  விலயிக்கவில் ைல. நிர்வ ாகக் கட் ட
ைளகக் எராக நீ ங் கள் அக்க அத் ¡னால் , உங் களில்
யார் தண்டைனயிந்  தப் வார்கள் ? அப் ேபா என ரிைய
ற்  ம் வீணாயிக் ம் அல் லவா? எனேவ, நான் இன் ம்
ேகட் ேறன், உங் கள் ெசாந்த நடத்ைதைய ஆராய் வேதா மட் 
மல் லாமல் , நீ ங் கள் எக்ம் நடவக்ைககளி ம் நீ ங் கள் எச்சரிக்
ைகயாக இங் கள் . நான் உங் களிடம் ன்ைவக்ம் உயரிய ேகாரிக்
ைகம் இதான், நீ ங் கள் அைனவம் இைதக் கவனமாகக் கத்
ல் ெகாண் உங் கள் ஊக்கமான ேநாக்கத்ைத அளிப் பீரக
் ள் என் 
நம் ேறன். உங் கள் ரிையகள் என் ஆத்ரத்ைத ம் ண்
ற ஒ நாள் வந்தால் , பின்விைளகள் உங் கைடயதாக மட்
ேம கத்ல் ெகாள் ளப் பம் , உங் கக்ப் பலாக தண்டைன
ையத் தாங் க ேவ யாம் இக்க மாட் டார்கள் .

¡யில் ேதவைன
அ ந் ெகாள் வ எப் ப
நீ ங்கள் அைனவம் ேதவக் ன்பாக ெவமையப் ெபற
ம் மற்  ம் ேதவனால் தயைவப் ெபறம் விம் ³ர்கள் . எல்
ேலாம் ேதவைன விவாக்கத் ெதாடங் ம் ேபா எல் ேலாம்
இேபான்ற காரியங் கைள நம் றார்கள் , ஏெனன் றால் எல் ேலா
ம் உயர்ந்த காரியங் கைளத் ேதவல் ஆர்வமாக ன் ேப எண்
ணம் ெகாண்க்றார்கள் , யாம் மற்றவர்கக்ப் பின் தங் 
யிக்க விம் வல் ைல. இப் பத் தான் ஜனங் கள் இக்றார்
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கள் . ல் யமாக இந்த காரணத்ற்காகத்தான் , பரேலாகத் ள் ள
ேதவக் உகந் தவராக இக்க உங் களில் அேநகர் ெதாடர்ந் 
யற்  க் ³ர்கள் , ஆனா ம் , உண்ைமயாகேவ, ேதவன் ¡தான
உங் கள் விவாசம் , ேநர்ைமம் உங் கள் ¡தான உங் கைடய
விவாசத்ைதம் , ேநர்ைமையம் விட கக் ைற. இைத நான்
ஏன் ெசால் ேறன்? ஏெனன் றால் , ேதவன் ¡தான உங் கள் வி
வாசத்ைத நான் ஒப் க் ெகாள் ளேவயில் ைல, ஏெனன் றால் உங் கள்
இதயங் களில் ேதவன் இப் பைத நான் மக்ேறன் . அதாவ,
நீ ங் கள் ெதாெகாள் ம் ேதவன், நீ ங் கள் ேபாற்ம் ெதளிவற்ற
ேதவன் என் பவர் இல் லேவ இல் ைல. இைத நான் கம் உ
யாகச் ெசால் லக் காரணம் , நீ ங் கள் ெமய் ய ான ேதவனிடந் 
ெவ ெதாைலவில் இக்³ர்கள் . உங் கள் விவாசத்ற்க் கார
ணம் உங் கள் இதயங் கக்ள் இக் ம் விக் ரகேம. இதற் 
ைடயில் , என்ைனப் ெபாத்தமட் ல் நீ ங் கள் ெபரியவமல் ல 
யவமல் ல என் பார்க
் ம் ேதவைன, நீ ங் கள் ெவமேன வார்த்
ைதகளாேலேய ஏற்  க்ெகாள் ³ர்கள் . நீ ங் கள் ேதவனிடந் 
ெவ ெதாைலவில் இக்³ர்கள் என் நான் ம் ேபா, நீ ங்
கள் ெமய்யான ேதவனிடந் ெதாைலவில் இக்³ர்கள் என் 
அர்தத
் ம் , அப் ெபா அந்தத் ெதளிவற்ற ேதவன் அல் இப்
ப ேபாலத் ெதரிற. “ெபரியவமல் ல” என்  நான் ம்
ேபா, இந்த நாளில் நீ ங்கள் விவாக்ற ேதவன் எப் பப் ெபரிய
றன் இல் லாத ஒ நபராக, க உயர்ந்தவராக இல் லாத ஒ நப
ராகத் ேதான் றார் என் பைதக் க்  ற. “யவமல் ல”
என்  நான் ம் ேபா, இதன் அர்தத
் ம் என் னெவன் றால் , இந்த
நபரால் காற்ைற வரவைழத் மைழையக் கட் டைளயிட யா
என் றா ம் , வானங் கைளம் ையம் உ க்ம் ரிையையச்
ெசய் ய ேதவனின் ஆவியானவைர அவர் அைழத் , ஜனங் கைள
ற்  ம் ழப் பத்ல் ஆழ் த்த ற. ெவளிப் றமாக, நீ ங்
கள் எல் ேலாம் யில் இந்தக் ஸ்க் கம் ழ் ப்பந்
தவர்களாகத் ேதாற் றமளிக்³ர்கள் , ஆனா ம் சாராம் சத்ல் , நீ ங்
கள் அவைர விவாக்கம் இல் ைல, நீ ங் கள் அவைர ேநக்க
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ல் ைல. அதாவ, நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய விவாக்ம் ஒன் 
உங் கள் ய உணர் களின் ெதளிவற் ற ேதவேன, மற்  ம் நீ ங் கள்
உண்ைமயிேலேய ேநக்ம் ஒன்  நீ ங் கள் இரம் பக ம் ஏக்கம்
ெகாண்க்ற ேதவன் , ஆனால் இன் ம் ேநரில் பார்த்க்க
வில் ைல. இந் த க் ஸ் விடமான, உங் கள் விவாசம் ஒ 
பேய தவிர, உங் கள் அன் ஒன்ம் இல் ைல. விவாசம் என்
ப நம் பிக்ைக மற்ம் சார்ந்த்தல் ஆம் . அன்  என் றால் ஒ
வரின் இதயத்ல் ஒேபாம் பிரிந்  ெசல் லாத அர்ப்பணிப் 
மற்ம் ேபாற்தல் ஆம் . ஆயிம் , இன் ைறய னத்ன் ஸ்
வின் ¡தான உங் கைடய விவாசம் அன் ம் இதற்  கக்
ைறவாக இக்  ற. விவாசம் என்  வம் ேபா, நீ ங் கள்
அவைர எவ் வா விவாக்³ர்கள் ? அன்  என்  வம் ேபா,
நீ ங் கள் அவைர எந்த ைறயில் ேநக்³ர்கள் ? அவைடய மன
நிைலையக் த்த எந் த ப் ரித ம் உங் கக் இல் ைல, அவ
ைடய சாராம் சத்ைதக் த்  உங் கக் ஒன்ம் ெதரியா,
எனேவ எப் ப அவர் ¡ நீ ங் கள் விவாசம் ெகாண்க்³ர்கள் ?
அவர் ¡ள் ள உங் கள் விவாசத்ன் யதார்த்தம் எங் ேக? நீ ங் கள்
அவைர எப் ப ேநக்³ர்கள் ? அவர் ¡தான உங் கள் அன் பின்
யதார்தத
் ம் எங் ேக?
அேநகர் இன்வைர தயங் காமல் என் ைனப் பின் ெதாடர்ந்
ள் ளனர். எனேவ, கடந் த அேநக ஆண் களாக நீ ங் கள் அக
ேசார்ைவச் சந்த்க்³ர்கள் . உங் கள் ஒவ் ெவாவைடய உள்
ளார்நத
் ணாசயத்ைதம் மற்ம் பழக்கவழக்கங் கைளம் நான்
ெதள் ளத் ெதளிடன் ரிந்ெகாண்க்ேறன் . உங் கள் ஒவ் ெவா
வடம் ெதாடர் ெகாள் வ  என் ப  வியக் க த் த க் க நிைல
யில் கனமானதாக இக்ன்ற. பரிதாபம் என் னெவன் றால் ,
நான் உங் கைளப் பற் அகம் ரிந் ெகாண்ந்தா ம் , நீ ங் கள்
என் ைனப் பற் எம் ரிந் ெகாள் ளவில் ைல. ஒ ழப் பமான
தணத்  ல் ஒவரின் தந்  ரத்ைத நம் பி நீ ங் கள் அதற்  ள் க்
யிக் ³ர்கள் என்  ஜனங் கள் ெசால் வல் ஆச்ச ரியல் ைல.
உண்ைமயில் , நீ ங் கள் என் மனநிைலையப் பற் எம் ரிந் 
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ெகாள் ளவில் ைல, என் மனல் இப் பைதம் உங் களால் ரிந் 
ெகாள் ள வல் ைல. இன் , என்ைனக் த்த உங் கள் தவறா
னப் ரிதல் கள் ேவகமாகப் ெபன்றன, மற் ம் என் ¡தான
உங் கள் விவாசம் ஒ ழப் பமான விவாசமாகேவ உள் ள. நீ ங்
கள் என் ¡ விவாசம் ைவத்க்³ர்கள் என்  ெசால் வதற்ப்
பலாக, நீ ங் கள் அைனவம் எனக் உகந்தவர்களாக இக்கம் ,
எனைன ேநாக் ெகஞ் சம் யற்க்³ர்கள் என் ெசால் வ
கம் ெபாத்தமாக இக்ம் . எனக் ெவம அளிக்கக் 
யவர்கைள நான் பின் பற் ேவன் , அவர் ேதவனாகேவா அல் ல
எந்த ஒ ப் பிட் ட ேதவனாகேவா இந்தா ம் , ெபரிய ேபர
களிந்  தப் பிக் க யார் எனக் உதறார்கேளா, அவர்
கைள நான் விவாப் ேபன் என் ம் உங் கள் ேநாக்க ங் கள் க
ம் எளிைமயானைவ. இைவ எைதக் த் ேம எனக் எந்தக்
கவைலம் இல் ைல. உங் களிைடேய இேபான் ேறார் அேநகர் உள்
ளனர், இந்த நிைல கம் கைமயான. ஒ நாள் , உங் களில்
எத் த ைன ேபர் ஸ் வின் சாராம் சத்ைதக் த் த ·ண்ண
வால் விவாசத்ைதக் ெகாண்ந்தார்கள் என்  கண்டம் ஒ
ேசாதைன இந்ந்தால் , உங் களில் ஒவர் ட எனக்த் ப்
கரமாக இந் க்கமாட் § ர்கேளா என்  நான் அஞ் ேறன் .
எனேவ நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் இந் த க் ேகள் விையக் கத்  ல்
ெகாள் வ ண்பத்தா. நீ ங் கள் விவாக்ற ேதவன் என் னி
டந்  கம் ேவ பட் டவர், இ அவ் வா இப் பதால் ,
ேதவன் ¡தான உங் கள் விவாசத்ன் சாராம் சம் என் ன? உங் கள்
ேதவன் என் அைழக்கப் பவைத நீ ங் கள் எவ் வள அகமாக
விவாக்³ர்கேளா, அவ் வள ரமாக நீ ங் கள் என் னிடந் 
விலவிவீரக
் ள் . அப் பயானால் , இந்தப் பிரச்ைனயின் சாராம்
சம் என்ன? உங் களில் யாம் இேபான் ற ேகள் விையச் ந் த்
ப் பார்தத
் ல் ைல என் ப உயாற, ஆனால் அதைடய
ஈர்ப் உங் கக் ஏற்பட் க்றதா? இந்த வயில் ெதாடர்ந் 
விவாப் பதன் விைளகைளப் பற் நீ ங் கள் ந்த்ள் ளர
ீ க
் ளா?
இன், நீ ங் கள் அேநகப் பிரச்சைனகைள எர்ெகாள் ³ர்கள் ,
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உங் களில் ஒவர் ட பிரச்சைனையத் ¥ர்ப்பல் றைமயானவர்
அல் ல. இந்த நிைலைம ெதாடர்ந்தால் , இழப் ைபச் சந்க்கப் ேபா
ம் ஒேர நபர் நீ ங் கள் தான். பிரச்சைனகைள அைடயாளம் காண
நான் உங் கக் உதேவன் , ஆனால் அவற் ைறத் ¥ர்ப்ப  உங்
கைடய ஆம் .
மற் ற வர்க ைள சந்ேதக் க ாதவர்க ளிடத்  ல் நான் மழ் ச்
அைடேறன் , மற்  ம் சத்  யத்ைத உடனயாக ஏற்  க்ெகாள் ப
வர்கேள எனக் ேவண்ம் . இந்த இரண் விதமான ஜனங் கைள
ேநாக் நான் ந்த அக்கைற காட் ேறன் , ஏெனன் றால் என்
பார்ைவயில் அவர்கள் ேநர்ைமயான ஜனங் கள் . நீ வஞ் சகனாக
இந்தால் , நீ எல் லா மக்களிடம் காரியங் களிடம் எச்சரிக்ைக
யாக இப் பாய் , சந்ேதகப் பவாய் , இதனால் என் ¡ உன் வி
வாசம் சந்ேதகம் என் ம் அஸ்பாரத்ன் ¡ கட் ட ப் பட் க்
ம் . அத் த ைகய விவாசத் ைத என் னால் ஒேபாம் ஏற்  க்
ெகாள் ள யா. உண்ைமயான விவாசத்ன் ைறபாட் டால் ,
நீ உண்ைமயான அன் பிந்  இன் ம் அகமாக விலவிட்
டாய் . ேதவைனச் சந்ேதக் க ம் , அவைரப் பற்  விப் பப் ப
ஊக்கம் நீ ஆளாறாய் என்றால் , நீ சந்ேதகன் , எல் லா ஜனங்
கைளக் காட்  ம் கம் வஞ் சகனாக இக்றாய் . மன் னிக்க
யாத பாவம் , அற் ப மான ணம் , நியாயம் பத் த ம்
இல் லாைம, நீ  உணர் இல் லாைம, ெபால் லாத தந்ரங் கைளக்
ெகாண்த்தல் , ேராகம் மற் ம் கபடம் , ¥ைம மற் ம் இள்
ஆயவற்றால் மழ் தல் , மற்ம் பலவற்றால் ேதவன் மனிதைனப்
ேபால இக்க மா என்  நீ ஊக்றாய் . ஜனங் கக் இத்
தைகய எண்ணங் கள் இப் பதற்  ேதவைனக் த்த தள
அம் இல் லாதேத காரணம் இல் ைலயா? இத்தைகய விவாசம்
பாவத்ற்க் ைறவானதல் ல! என்ைனப் பிரியப் பத்பவர்கள்
ல் யமாக கஸ் ெசய்  தன் காரியத்ற்காகக் ெகஞ் பவர்
கள் என்ம் , அத்தைகய றைமகள் இல் லாதவர்கள் ேதவனின்
வீட்ல் வரேவற்கப் படாதவர்களாக இப் பார்கள் என் ம் , அங் ேக
தங் கள் இடத்ைத இழக்க ேநரிம் என் ம் லர் நம் றார்கள் .
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இத்தைன வடங் கக்ப் பிற நீ ங் கள் ெபற்ற அ இ மட்
ம் தானா? இைதத் த ான் நீ ங் கள் ெபற்  ள் ளீரக
் ளா? என் ைனக்
த்த உங் கள் அ இந் த த் தவறான ரிதல் கேளா நிற் க ா.
ேதவனின் ஆவியானவக் எரான உங் கள் ஷணம் பரேலா
கத்ைத இபத்வம் இன் ம் ேமாசமான. இதனால் தான் ,
உங் கைடயைதப் ேபான்ற விவாசம் உங் கைள என் னிடந் 
ேம ம் விலகக் காரணமா, எனக் எராக அக எர்ப் பாக
இக்ம் என் நான் ெசால் ேறன் . அேநக வடங் களாக ெசய் த
ரிைய வமாக, நீ ங் கள் அேநக சத்யங் கைளக் கண்க்
³ர்கள் , ஆனால் என் காகள் ேகட் ப் பைத நீ ங் கள் அந்க்
³ர்களா? உங் களில் எத்தைன ேபர் சத்யத்ைத ஏற்கத் தயாராக
இக்  றார்க ள் ? நீ ங் கள் சத்  யத்  ற் க ான விைலக்  ரயத் ைதச்
ெச த்த த் தயாராக உள் ளீரக
் ள் என்  நீ ங் கள் அைனவம் வி
வாக்³ர்கள் , ஆனால் உங் களில் எத்தைன ேபர் சத்யத்ற்காக
உண்ைமயிேலேய ன் பப் பட் க்³ர்கள் ? உங் கள் இதயங் க
ளில் அநீ ையத் தவிர ேவெறான் ல் ைல, இ எல் ேலாம் ,
அவர்கள் யாராக இந் த ா ம் சமமாக வஞ் சகர்களாகம் , ேநர்
ைமயற்றவர்களாகம் இக்றார்கள் என்  நீ ங் கள் நிைனக்³ர்
கள் , மவான ேதவன் ஒ சாதாரண மனிதைனப் ேபாலேவ
அன் பான இதயம் அல் ல கைணக் க அன்  இல் லாமல்
இக்க ம் என்ற அளவிற்க் ட நீ ங் கள் விவாக்³ர்கள் .
அதற்ம் ேமலாக, ஒ உன் னத ணம் , இரக்கள் ள, கைண
க்க இயல் ம் பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவக்ள் மட்ேம இப்
பதாக நீ ங் கள் விவாக்³ர்கள் . அத்தைகய ஒ பரித்தவான்
இல் ைல, யில் இம் ¥ைமம் மட் ேம ஆட்  ெசய் ன்
றன, அேத சமயம் ஜனங் கள் நன்ைமக்ம் அழக்மான ஏக்கத்ைத
ஒப் பைடப் பேத ேதவன் என்  நீ ங் கள் விவாக்³ர்கள் . உங் கள்
மனல் , பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவன் கம் உயர்ந் தவர், நீ 
ள் ளவர், ெபரியவர், ெதாெகாள் வதற் ம் ேபாற் த க்ம்
தயானவராக இக்றார். இதற்ைடயில் , யி ள் ள இந்த
ேதவன் , பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவக் மாற்றாகம் கவியா
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கம் இக்றார். இந்த ேதவன் பரேலாகத்ன் ேதவக்ச் சம
மாக இக்க யா என் நீ ங் கள் விவாக்³ர்கள் , அவைர
அேத வாசம் என்  ப் பிடம் யா. ேதவனின் மகத்வம்
மற்ம் மரியாைத என் வம் ேபா, அைவ பரேலாகத் ள் ள
ேதவனின் மைமக் உரியைவ, ஆனால் அ இயல்  மற்  ம்
மனிதனின் ர்ேக என்  வம் ேபா, அைவ யில் உள் ள
ேதவ க் ஒ பங் ைகக் ெகாண் க் ம் பண் களாம் . பர
ேலாகத்ல் உள் ள ேதவன் நித்யமாக உயர்ந் தவர், அேத ேநரத்
ல் யில் உள் ள ேதவன் என்ெறன்ம் க்யமற்றவர், பலவீ
னமானவர், றைமயற்றவர். பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவன் உணர்ச ்
க் ஆளாகாமல் நீ டன் மட்  ேம இக்றார், அேத ேநரத்
ல் யில் உள் ள ேதவன் யநலமான ேநாக்கங் கைள மட் ேம
ெகாண் க்  றார், எந் த நியாயம் பத் த ம் இல் லாமல்
இக்றார். பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவக் தளம் கபடத்
தனம் இல் ைல, என் ெறன்ம் உண்ைமள் ளவர், யில் உள் ள
ேதவன் எப் ேபாம் ேநர்ைமயற்ற பையக் ெகாண்க்றார்.
பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவன் மனிதைன கம் ேநக்றார், அேத
ேநரத்ல் யில் உள் ள ேதவன் மனிதன் ¡ ேபாய அக்கைற
காட் டவில் ைல, அவைன ற்  மாக றக்கணிக்கம் ெசய் 
றார். இந் த த் தவறான அ நீ ண்ட காலமாக உங் கள் இதயங்
கக்ள் ைவக் க ப் பட்  ள் ள, ேம ம் இ எர்க ாலத்  ம்
நிைலத்க்கக்ம் . நீ ங் கள் ஸ்வின் அைனத்  ரிையக
ைளம் அநியாயக்காரர்களின் நிைலப் பாட் ல் இந்  பார்க்
³ர்கள் , ேம ம் அவைடய எல் லாக் ரிையகைளம் , அவ
ைடய அைடயாளத்ைதம் சாராம் சத்ைதம் ன்மார்கக
் ரின் கண்
ேணாட் டத்ல் மப் பீ ெசய் ³ர்கள் . நீ ங் கள் உங் கக் ன்
வபவர்களால் ெசய் யப் படாத ஒ கைமயான தவைறச் ெசய்
ள் ளீரக
் ள் . அதாவ , நீ ங் கள் பரேலாகத்  ள் ள உயர்ந் த ேதவ
க் மட் ேம தைலயில் ரீடம் ைவத் ஊயம் ெசய் ³ர்கள் ,
கம் க்யமற்றவராக நீ ங் கள் கம் உங் களால் பார்கக
் 
யாத ேதவைன நீ ங் கள் எப் ேபாம் கவனிப் பல் ைல. இ உங் க
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ைடய பாவம் அல் லவா? ேதவனின் மனநிைலக் எரான
உங் கள் ¡த க் இ ஒ றந் த உதாரணம் அல் லவா? நீ ங்
கள் பரேலாகத்  ள் ள ேதவைன ஆராக்  ன் ³ர்க ள் . நீ ங் கள்
உயர்நத
் ெசா´பங் கைள வணங் ³ர்கள் , அவர்களின் ெசால் லாற்
ற க்க ாகப் கழ் ெபற் ற வர்கைள மக்³ர்கள் . உன் ைககைளச்
ெசல் வங் களால் நிரப் ற ேதவனால் நீ மழ் ச
் டன் கட் டைள
யிடப் பறாய் , ேம ம் உன் ஒவ் ெவா விப் பத்ைதம் நிைற
ேவற்றக்ய ேதவக்காக ஏங் றாய் . இந்த உயர்ந்தவர் அல்
லாதவேர நீ வணங் காத ஒேர ேதவன் ஆவார். நீ ங் கள் ெவக்ற
ஒேர காரியம் , இந் த த் ேதவேனா இைணந்  ப் ப தான் . நீ
ெசய் ய விம் பாத ஒேர காரியம் , உனக் ஒேபாம் ஒ காம்
ெகாக்காத இந்த ேதவைனச் ேசவிப் பேத ஆம் , ேம ம் உன் ைன
அவக்காக ஏங் க ைவக்க யாத ஒேர ஒவர் இந்த அன் பற்ற
ேதவன் ஆவார். இந்த வைகயான ேதவனால் உன் எல் ைலகைள
விரிபத்தம் , நீ ஒ ைதயைலக் கண்பித்தைதப் ேபால
உணர ைவக் க ம் , நீ விம் வைத நிைறேவற் ற ம் யா.
அப் பயானால் , நீ அவைர ஏன் பின்பற் றாய் ? இ ேபான் ற
ேகள் விகைளப் பற்  நீ ந் த் க் றாயா? நீ ெசய் வ  இந் த க்
ஸ்ைவப் ண்பத்தா. க க்யமாக, அ பரேலாகத்ல்
உள் ள ேதவைனப் ண்பத் ற. இ ேதவன் ¡தான உங் கள்
விவாசத்ன் ேநாக்கம் அல் ல என்  நான் நிைனக்ேறன்!
உங் கக் ள் ேதவன் மழ் ந்  க் க நீ ங் கள் ஏங் ³ர்க ள் ,
ஆனா ம் நீ ங் கள் ேதவனிடந்  ெவ ெதாைலவில் இக்
³ர்கள் . இங் ேக பிரச்ச ைன என் ன? நீ ங் கள் அவர் ¡  வி
வாசம் ைவத்க்க அவைடய வார்தை
் தகைள மட் ேம ஏற்க்
ெகாள் ³ர்கள் , ஆனால் அவைடய ைகயாதைலேயா அல் ல
ைளநக்தைலேயா அல் ல, அவைடய ஒவ் ெவா ஏற் பாட்
ைடம் ஏற்  க்ெகாள் ளம் இல் ைல. அப் பயானால் , இங் ேக
பிரச்சைன என்ன? கைட ஆய் வில் , உங் கள் விவாசம் ஒேபா
ம் ஒ ேகாக் ஞ் ைச உவாக்க யாத ஒ ெவற்  ட்
ைடக் டாம் . உங் கள் விவாசம் உங் கக்  சத்  யத் ைதக்
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ெகாண் வரவில் ைல அல் ல உங் கக் வைனக் ெகாக்க
வில் ைல, மாறாக உங் கக் ஒ மாையயான வாழ் வாதாரம்
மற் ம் நம் பிக்ைக த்த உணர்ைவ அளித் ள் ள. இந்த வாழ்
வாதாரம் மற் ம் நம் பிக்ைக த்த உணர்தான் ேதவைன வி
வாப் பல் உங் கள் ேநாக் க மாயிக் ற, சத்  யம் வம்
அல் ல. ஆகேவ, ேதவன் ¡ நீ ங் கள் ைவத்க்ம் விவாசத்ன்
ைற, அைமத் த னம் மற்  ம் ெவட் கன் ைம ஆயவற்  ன்
¤லம் ேதவக் உகந்தவராக யற்ப் பைதத் தவிர ேவ ஒன்
ம் இல் ைல, இைத எந் த வைகயி ம் உண்ைமயான விவாச
மாகக் கதப் பட யா. இ ேபான் ற விவாசத் த ால் ஒ
ேகாக் ஞ்  எப் பப் பிறக்கக் ம் ? ேவ விதமாகச் ெசால்
வதானால் , இ ேபான் ற விவாசம் என்னத்ைதச் சாக் க 
ம் ? ேதவன் ¡தான உங் கள் விவாசத்  ன் ேநாக் க ம் , உங் கள்
ெசாந்த ேநாக்கங் கைள அைடந்ட அவைரப் பயன் பத் வதா
ம் . ேம ம் , இ ேதவனின் மனநிைலக் எரான உங் கள் ¡
தல் த் த உண்ைம அல் லவா? நீ ங் கள் பரேலாகத்  ல் ேதவன்
இப் பைத விவாக் ³ர்கள் , யில் ேதவனின் இப் பைத
மக்³ர்கள் , ஆனா ம் உங் கள் கத்க்கைள நான் அங் கரிக்க
வில் ைல. தைரயில் கால் கைள ைவத் , யி ள் ள ேதவைனச்
ேசவிப் பவர்கைள மட் ேம நான் பாராட் ேறன் , ஆனால் 
யில் இக் ம் ஸ் ைவ ஒேபாம் ஏற்  க்ெகாள் ளாதவர்
கைள அல் ல. அத்தைகயவர்கள் பரேலாகத் ள் ள ேதவனிடம்
எவ் வள விவாசமாக இந்தா ம் , கைடயில் அவர்கள் ன்
மார்க்கைரத் தண்க்ம் என் ைகக்த் தப் பிக்க மாட் டார்கள் . இந்த
ஜனங் கள் ன்மார்க்கர்கள் . அவர்கள் ேதவைன எர்க
் ம் ெபால்
லாதவர்கள் , அவர்கள் ஒேபாம் மழ் ச
் டன் ஸ்க்க்
ழ் ப் பவல் ைல. நிச்சயமாக, அவர்களின் எண்ணிக்ைக ஸ்
ைவத் ெதரியாத, ேம ம் ஏற்  க்ெகாள் ளாத அைனவைரம்
உள் ளடக்ள் ள. நீ பரேலாகத் ள் ள ேதவக் விவாசமாக
இக்ம் வைர நீ விம் பியப ஸ்க்காகச் ெசயல் பட 
ம் என் நீ விவாக்றாயா? தவ! ஸ்ைவக் த்த உன்
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அயாைம பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவைன அயாமல் இப் ப 
ஆம் . பரேலாகத் ள் ள ேதவனிடம் நீ எவ் வள விவாசமாக
இந் த ா ம் , அ  ெவ ம் ேபச் ம் மற்  ம் பாசாங் ம் தான் ,
ஏெனன்றால் யி ள் ள ேதவன் மனிதன் சத்யத்ைதம் அக
ஆழமான அைவம் ெபவல் கவியாக இக்றார், ஆனால்
அைதவிட அகமாக மனிதைனத் தண்த்தல் , பின் னர் ன் மார்க்
கைரத் தண்ப் பதற்கான உண்ைமகைளப் ெபவல் கவியாக
இக்றார். இங் ள் ள நன் ைம பயக்ம் மற்ம் ¥ங்  விைளவிக்
ம் விைளகைள நீ ரிந்  ெகாண்டாயா? நீ அவற் ைற அப
வித்க்றாயா? ஒ நாள் இந்த உண்ைமைய நீ ங் கள் விைரவில்
ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ெமன் நான் விம் ேறன் . ேதவைன
அய, நீ பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவைன மட் மல் ல, அைதவிட
க்யமாக, யி ள் ள ேதவைனம் அந்  ெகாள் ள ேவண்
ம் . உங் கள் ன் ரிைமகளில் ழப் பமைடய ேவண்டாம் அல்
ல இரண்டாம் நிைலயான தன்ைமயானைத ¡ற அமக்
கா¥ர்கள் . இந்த வயில் மட் ேம உன்னால் உண்ைமயிேலேய
ேதவேனா ஒ நல் ல உறைவ உவாக்க ம் , ேதவனிடம்
ெநங்  வர ம் , ேம ம் உன் இதயத்ைத அவக் அ
ல் ெகாண்வர ம் . நீ அேநக ஆண்களாக விவாசமாக
இந் ந் தால் , என் டன் நீ ண்ட காலமாக இைணந் ந் ம் ,
என்னிடந்  ெதாைலவில் இந் தால் , நான் ெசால் ல ேவண்
ய என்னெவன் றால் நீ அக்க  ேதவனின் மனநிைலையப்
ண்பத்றாய், உன்  கணக்ட கம் கனமாக இக்
ம் . என்டன் அேநக ஆண்களாக இைணந்ப் ப  உன் ைன
மனிதத் த ன்ைமையம் சத்  யத் ைதம் ெகாண் ட ஒ நபராக
மாற் ற த் தவய  மட் மல் லாமல் , ேம ம் , உன் ெபால் லாத
வகைள உன் பாவத்க்ள் பத்ந்தால் , உங் கக் ன் 
ேபால இ மடங் கான அகந் ைத மட் மல் லாமல் , என் ைனக்
த்த உங் கள் தவறானப் ரிதல் கம் ெபவிட் டன, அதாவ
நீ என் ைன உன் ய ேசவகனாகக் கறாய் , அப் பயானால்
நான் ெசால் ேறன், உன் ேநாய் இனி ேதால் ஆழத்  ல் இல் லா
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மல் , உன் எ ம் கக்  ள் ம் ஊவிள் ள. உன் இ 
ஊர்வ லத்ற்  ஏற் ப ாகள் ெசய் ய ப் பவதற் க ாக நீ காத்க்க
ேவண்ம் என் பேத இன்ம் ¡தக் ற. நீ உன் ேதவனாக
இக்ம் ப என்ைன மன் றாட ேவண்யல் ைல, ஏெனன் றால்
நீ மரணத்ற்த் தயான பாவத்ைத, மன் னிக்க யாத பாவத்
ைதச் ெசய் ள் ளாய் . நான் உன் ¡ இரக்கம் காட் ட ந்தா ம் ,
பரேலாகத்ல் உள் ள ேதவன் உன் வைன எக்ம் ப வ
த்  வார், ஏெனன் றால் ேதவனின் மனநிைலக் எரான உன்
ற்றம் சாதாரண பிரச்ைன அல் ல, ஆனால் கம் கைமயான
இயல் ைடய. ேநரம் வம் ேபா, உன்னிடம் ன் ேப ெசால்
லாததற் க ாக என் ைனக் ைற ற ேவண் டாம் . நீ யி ள் ள
ேதவனான ஸ்டன் ஒ சாதாரண மனிதனாக இைணந்
க்ம் ேபா, அதாவ, இந்த ேதவன் ஒ நபைரத் தவிர ேவல் ைல
என்  நீ விவாக்ம் ேபா, அப் ேபா நீ அந்விவாய் என் ற
கத் க்ேக இ ¡ண்ம் வற. இ உங் கள் அைனவக்
மான என ஒேர த்மயாம் .

¡கத் விரமான ஒ பிரச்ைன:
ேராகம் (1)
க விைரவில் எம ரிைய வைடம் , ேம ம் பல ஆண்
களாக நான் ெசய் தைவ எல் லாம் ஒன் றாக இைணந்  ஒ தாங்
க்ெகாள் ள யாத நிைனவாவிட் டன. நான் இைடவிடாமல்
எம வார்தை
் தகைளத் ம் பத் ம் பச் ெசால் யிக்ேறன் ,
ெதாடர்ந்  எம ய ரிையகைள ெவளிப் பத்யிக்ேறன் .
நிச்சயமாக, நான் ெசய் ம் ரிையயின் ஒவ் ெவா  விஷயத்
ற்  ம் எம ஆேலாசைனயான அவயமான ஓர் அங் கமாக
இக்ற. எம ஆேலாசைனயின் , நீ ங் கள் அைனவம் வ
தப் பி அைலந்  ரிந் , நீ ங் கேள உங் கைள ைமயாக இழந்
ேபானவர்களாக இப் பைதக் ட காண்பீரக
் ள் . எம ரிைய
யான இப் ேபா வைடய இக்ற, அ அதன் இக்
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கட் டத்  ல் இக்  ற. நான் இன்ம் ஆேலாசைன வழங் ம்
ரிையையச் ெசய் ய விம் ேறன் , அதாவ, நீ ங் கள் ேகட் ம்
விஷயங் கக்கான அைரகைள வழங் க விம் ேறன் . நான்
அபவித்த ேவதைனைய நீ ங் கள் வீணக்க மாட் §ர்கள் என் 
நம் ேறன், ேம ம் , நான் எத்ள் ள கவனள் ள அக்கைறைய
உங் களால் ரிந்  ெகாள் ள ம் என் ம் , ேம ம் எம வார்த்
ைதகைள நீ ங் கள் மஷராக எப் ப நடந் ெகாள் ள ேவண்ம்
என் பதன் அஸ்பாரமாகக் கவீரக
் ள் என் ம் நான் நம் ேறன் .
அைவ நீ ங் கள் ேகட் க விம் ம் வார்தை
் தகளாக இந் த ா ம்
இல் லாவிட் டா ம் , நீ ங் கள் அவற்ைற ஏற்க்ெகாள் வல் மழ் ச
்
அைட³ர்களா இல் ைலேயா, அல் ல அவற் ைற அெசௗகரியத்
டன் மட்ேம ஏற்க்ெகாள் ள ற என் றா ம் , நீ ங்கள் அவற்
ைறத் ¥விரமாக எத்  க்ெகாள் ள ேவண்ம் . இல் ைலெயனில் ,
உங் கள் சாதாரண மற்  ம் அக் க ைறயற் ற மனநிைலகம் நடத்
ைதகம் எம் ைமத் ¥விரமாக வத் த ப் பத்  ம் , உண்ைமயில்
எம் ைம ெவப்  ெகாள் ள ைவக்ம் . நீ ங் கள் அைனவம் எம
வார்தை
் தகைள ¡ண்ம் ¡ண்ம் —ஆயிரக் கணக் க ான ைற—
வாப் பீரக
் ள் என் நான் நம் ேறன் , ேம ம் நீ ங் கள் அவற் ைற
இதயத்ல் ட அந் ெகாள் வீர ்கள் என் ம் நான் நம் ேறன் .
இவ் வாறாக மட் ேம உங் கைளப் பற்ய எம எர்பார்ப்கைள
உங் களால் ேதால் வியைடயச் ெசய் ய இயலா. இப் பிம் , நீ ங்
கள் யாம் இப் ேபா இப் ப விப் பல் ைல. இதற்  மாறாக,
நீ ங் கள் அைனவம் ஒ ேமாசமான விதத்ல் ¤ழ் யிக்³ர்
கள் , உங் கள் இதயத்  ன் உள் ளடக் க த்ைதப் த்  க் க் ம்
ஒ விதத் ல் ¤ழ் யிக் ³ர்கள் , ேம ம் உங் கள் இதயத்
ைதம் ஆத் மாைவம் வளப் பத்த நீ ங் கள் யாம் என் வார்த்
ைதகைளப் பயன்பத் வல் ைல. இந்த காரணத்ற்காக, மக்
லத்ன் உண்ைமயான கம் பற் நான் ஒ க் வந் ள்
ேளன்: மஷனால் எந்த ேநரத் ம் எமக்த் ேராகம் ெசய் ய
ம் , எம வார்தை
் தகக் ஒவரா ம் ற் ம் விவா
சமாக இக்க யா.
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“மஷனானவன் இனிம் தன ேதாற்றத்ைதக் ெகாண்ராத
வைகயில் சாத் த ானால் கம் ர்ெகக் க ப் பட் ப் ேபாய் வ ிட்
டான்.” ெபம் பான் ைமயான ஜனங் கள் இப் ேபா இந்த வாக்
யத்ைத ஓரளவிற் அங் கரிக்ன்றனர். நான் ஏன் இைதச் ெசால்
ேறன் என் றால் , நான் ப் பிம் “அங் காரம் ” என் ப  ெமய்
யான அக் மாறாக ஒ வைகயான ேமேலாட் டமான ஒப் 
தலாக மட்  ேம இக் ற. உங் களில் எவரா ம் உங் கைளேய
ல் யமாக மப் பீ ெசய் ய ேவா அல் ல உங் கைளேய 
ைமயாக ஆராயேவா யா என்பதால் , நீ ங் கள் எம வார்த்
ைதகக் ஒன் க்ம் ேமலான அர்தத
் த்ைதக் ெகாண்டவர்களா
கேவ இக்³ர்கள் . ஆனால் இந்த ேநரத்ல் , உங் கக்ள் இக்
ம் ஒ க ேமாசமான பிரச்சைனைய விளக்க நான் உண்ைமக
ைளப் பயன்பத் ேறன் . அந்த பிரச்ைனதான் ேராகம் . நீ ங்
கள் அைனவம் “ேராகம் ” என் ற வார்தை
் தைய நன்  அந்
க்³ர்கள் , ஏெனன் றால் கணவன் தன் மைனவிக்த் ேராகம்
ெசய் வ , மைனவி தன் கணவக்த் ேராகம் ெசய் வ , மகன்
தன் தந்ைதக் த் ேராகம் ெசய் வ , மகள் தன் தாய் க் த் ேரா
கம் ெசய் வ , அைம தன் எஜமானக்த் ேராகம் ெசய் வ ,
நண்பர்கள் ஒவக்ெகாவர் ேராகம் ெசய் வ , உறவினர்கள்
ஒவக்ெகாவர் ேராகம் ெசய் வ , விற்பைனயாளர்கள் வாங்
பவர்கக்த் ேராகம் ெசய் வ  ேபான் ற இன் ெனாவக்த்
ேராகம் ெசய்  ம் விஷயத்ைதப் ெபம் பாலானவர்கள் ெசய் 
க்றார்கள் . இந்த எத் க்காட் கள் அைனத் ம் ேராகத்ன்
சாராம் சத்ைதக் ெகாண்ள் ளன. க் க மாக, ேராகம் என் ப 
ஒ வாக் ைய ¡ம் , தார்¡கக் ெகாள் ைககைள ¡ம் அல்
ல மஷ ெநைறகக் எராகச் ெசயல் பம் , மஷத்
தன் ைமயின் இழப் ைப நி´பிக் ம் ஒ நடத்ைத ஆம் . ெபா
வாக, இந் த உலல் பிறந் த ஒ மஷனாக, நீ சத்  யத்  ற்  த்
ேராகம் ெசய் ம் ஒ ெசயைலச் ெசய் ப் பாய் , நீ ேவெறா
நபக்த் ேராகம் ெசய் தைதேயா அல் ல இதற்  ன் பல
ைற நீ மற் ற வர்கக் த் ேராகம் ெசய் தைதேயா நிைனவில்
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ைவத்க்றாயா இல் ைலயா என் ப க்யல் ைல. நீ உன
ெபற்ேறாக்ேகா நண்பர்கக்ேகா ேராகம் ெசய்ம் றன் ெகாண்
டவன் என்பதால் , நீ மற்றவர்கக்ம் ேராகம் ெசய் ம் றன்
ெகாண்டவனாகத்தான் இக்றாய், ேம ம் நீ எமக்த் ேராகம்
ெசய்வதற்ம் நான் ெவக்ற காரியங் கைளச் ெசய்வதற்ம் றன்
ெகாண் டவனாக இக்  றாய் . ேவ  வார்தை
் தகளில் வதா
னால் , ேராகம் என்ப ெவம் ேமேலாட் ட மான ஒக் க க்ேக
டான நடத்ைத இல் ைல, ஆனால் சத்யத் டன் ரண்பம் ஒ
விஷயமாக இக்ற. இேவ எமக் எரான மக்லத்ன்
எர்ப்பிற்ம் ழ் ப் பயாைமக்ம் ¤ல காரணமாக இக்ற.
இதனால் தான் நான் அைதப் பின்வம் அக்ைகயில் க்கமாகக்
யிக்ேறன்: ேராகம் என்ப மஷனின் பாவமாக இக்
ற, ேம ம் இந்தச் பாவமான ஒவ் ெவாவம் எம் டன்
உடன்பவதற்கான ெபரிய சத்வாக இக்ற.
ேராகம் என் ப எமக் ற் ம் ழ் ப்பய யாத நடத்
ைதயாக இக்  ற. ேராகம் என் ப  எமக்  விவாசமாக
இக்க யாத நடத்ைதயாக இக்ற. எம் ைம ஏமாற்வம் ,
எம் ைம ஏமாற்ற ெபாய் கைளப் பயன்பத்வம் ேராகம் தான் .
பல கத்க்கைள வளர்ப்ப ம் அவற்ைற எல் லா இடங் கக்ம்
பரப் வம் ேராகம் தான் . எம சாட் யங் கைளம் விப் பங்
கைளம் நிைலநித்த யாமல் இப் பம் ேராகம் தான் .
இதயத்ல் எம் டந்  ெதாைலவில் இக்ம் ேபா ெபாய்
யாகப் ன்னைகப் ப ம் ேராகம் தான். இைவ அைனத்ேம உங்
களால் எப் ேபாம் றைமயாகச் ெசய் யக்ய ேராகச் ெசயல்
கள் , ேம ம் இைவ உங் களிைடேய ெபாவானைவயாக இக்
ன்றன. உங் களில் யாம் இைத ஒ பிரச்ைனயாக நிைனக்கா
மல் ேபாகலாம் , ஆனால் நான் அவ் வா நிைனக் க வில் ைல. நீ
எனக்த் ேராகம் ெசய்வைத ஓர் அற்பமான விஷயமாக எம் மால்
கத யா, நிச்ச யமாக எம் மால் அைதப் றக் க ணிக் க ம்
யா. இப் ேபா, நான் உங் களிைடேய ரிைய ெசய் ம்
ேபா, நீ ங் கள் இவ் வாறாக நடந்  ெகாள் ³ர்க ள் —உங் கைளக்
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கவனிக்க யாம் இல் லாத நாள் ஒன் வந் த ால் , தங் கைளத் தங்
கள் ெசாந்த ய மைலகளின் ராஜாக்கள் என்  அவிக்ம் ெகாள்
ைளக்காரர்களாக நீ ங் கள் இக்க மாட் §ர்களா? அவ் வா நிகம்
ேபா நீ ங் கள் ஒ ேபரைவ ஏற் ப த்  னால் , அவற் ைற யார்
த்த ம் ெசய் ய இப் பார்கள் ? ேராகத்ன் ல ெசயல் களான
ெவமேன அவ் வப்ேபா நடக்ம் சம் பவங் கள் தான் என் ம் அைவ
உங் கள் ெதாடர்ச்யான நடத்ைத இல் ைல என் ம் நீ ங் கள் நிைனக்
³ர்கள் , ேம ம் உங் கள் ெபைமையப் ண்பத்ம் வைகயில் ,
இேபான்ற ¥விரத்ேதா அந்த விஷயம் விவாக்கப் படத் ேதைவ
யில் ைல என்ம் நீ ங் கள் நிைனக்³ர்கள் . நீ ங் கள் உண்ைமயிேலேய
அவ் வா நிைனத்தால் , உங் கக்ப் த் இல் ைல என்  அர்த்
தம் . அவ் வா நிைனப் ப  கலகத்ன் ஒ மாரியாகம் , ன்
மாரியாகம் இக்ற. மஷனின் பாவமான அவன
விதமாக இக் ற; அ அவன் விக் க சார்ந் க் ம் ஒ
ெகாள் ைகயாக இக்  ற, அைத அவனால் மாற் ற யா.
ேராகச் பாவத் ைத ஓர் உதாரணமாக எத்  க்ெகாள் . உன்
னால் உன உறவினர் அல் ல நண்பக் த் ேராகம் ெசய் ய
ந்தால் , அ உன விதத்ன் ஒ பதான் என் பைதம் ,
நீ பிறக்ம் ேபாேத உன்டன் பிறந்த உன பாவம் தான் என் ப
ைதம் அ நி´பிக்ற. இ யாரா ம் மக்க யாத ஒன் .
உதாரணமாக, லர் மற் ற வர்க ளிடந்  வைத அ ப
வித்  மழ் ந்தால் , அவர்கள் ல சமயங் களில் மட் ம் னா
ம் , ல சமயங் களில் டாமல் இந் த ா ம் இந் த த் 
வைத அ பவித்  மழ் வ  என் ப  அவர்களின் விதத்  ன்
ஒ பயாக இக்ற என் அர்தத
் ம் . அவர்கள் னா ம்
டாவிட் டா ம் , அவர்கள் வ ஒ வைக நடத்ைததான்
என்பைத அதனால் நி´பிக்க யா. மாறாக, அவர்கள் வ
அவர்களின் விதத்ன் ஒ ப—அதாவ அவர்களின் பா
வம் தான் என்பைத இ நி´பிக்ற. லர் ேகட் பார்கள் : அ
அவர்களின் பாவம் என்பதால் , ஏன் அவர்கள் நல் ல டக்ய
ெபாட் கைளக் காªம் ேபா அவர்கள் ல சமயங் களில் அவற்
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ைறத் வல் ைல? பல் கம் எளிதான. அவர்கள் 
டாததற்ப் பல காரணங் கள் இக்ன் றன. கண்காணிக்ம் கண்
களின் பார்ைவயில் ெபரிதாக இக்ம் ெபாட் கைளப் பப் ப 
ரமம் என்பதால் , அல் ல ட சரியான ேநரம் ைடக்கவில் ைல
என்பதால் , அல் ல அக விைலள் ள ெபாளாக இந்  அ
கவனமாகப் பாகாக்கப் பவதால் , அல் ல ஒேவைள அவர்க
க் அல் ப் பிட் ட ஆர்வம் இல் ைல என் பதால் , அ அவர்
கக் என்ன பயன் தம் என்  ெதரியாமல் இப் பதால் , மற்
ம் இன்ம் பல காரணங் கக்காகக் ட அவர்கள் டாமல்
இக்கலாம் . இந்தக் காரணங் கள் அைனத் ம் சாத்யமானைவ
தான். ஆனால் எவாக இந்தா ம் , அவர்கள் எைதயாவ 
னா ம் டாவிட் டா ம் , இந் த எண்ணம் தற் க ாகமான
தான் என்பைதம் , விைரவாகக் கடந்  ெசல் ம் விஷயம் தான்
என்பைதம் அதனால் நி´பிக்க யா. மாறாக, அ அவர்க
ளின் பாவத்ன் ஒ பயாக இக்ற, நல் லக்காக அைத
மாற்வ ட கனம் . அப் பப் பட் டவர்கள் வல் ப் 
அைடவல் ைல; அவர்கள் நல் ல அல் ல ெபாத்தமான ©ழ் நி
ைலைய எர்ெகாள் ம் ேபாெதல் லாம் மற்றவர்களின் உைடைம
கைள அவர்கள் ெசாந் த மாகக் ேகாவ ேபான் ற எண்ணங் கள்
என்றன. அதனால் தான் இந்தச் ந்தைனயின் ேதாற்றமான
இப் ேபாெதல் லாம் ெவமேன இப் ேபாேதா அப் ேபாேதா ேதான்
வ இல் ைல, ஆனால் அந்த நபரின் ெசாந்தச் பாவத்ேலேய
இக்ற என் நான் ெசால் ேறன் .
எவம் தங் கள் உண்ைமயான கத்ைத பிரநித்வப் பத்த
தங் கள் ெசாந்த வார்தை
் தகைளம் ெசயல் கைளம் பயன் பத்த
லாம் . இந்த உண்ைமயான கம் என் ப நிச்சயமாக அவர்களின்
பாவத்ைதத்த ான் க்ற. நீ ெகாµரமான ைறயில் ேபம்
ஒவன் என்றால் , நீ ஒ ெகாµரமான பாவத்ைதக் ெகாண்க்
றாய் . உன பாவம் தந்ரமானதாக இந்தால் , நீ ஒ நயவஞ்
சகமான ைறயில் ெசயல் பட்  , மற் ற வர்கள் உன் னால் ஏமா
வைத நீ கம் எளிதாக் றாய் . உன பாவம் ெகட் டதாக
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இந்தால் , உன வார்தை
் தகள் ேகட் க இனிைமயாக இந்தா ம்
உன ெசயல் களால் உன ெகட்ட தந்ரங் கைள உன் னால் மைறக்க
யா. உன பாவம் ேசாம் ேபத்தனமானதாக இந்தால் , நீ
ெசால் வ அைனத் ம் உன ெசயலற்ற தன் ைம மற் ம் ேசாம்
ேபத்தனத்ற்கான ெபாப் ைபக் ைகவிவதாக இக்ம் , ேம ம்
உன நடவக்ைககள் ெமவாகம் , ெசயலற் றதாகம் , உண்
ைமைய மைறப் பல் கம் றைமயானதாகம் இக் ம் .
உன பாவம் அ தாபம் க் க தாக இந் த ால் , உன வார்த்
ைதகள் நியாயமானதாக இக்ம் , ேம ம் உங் கள் ெசயல் கம்
சத்யத் டன் நன்  ஒத் ப் ேபாம் . உன பாவம் விவாசமா
னதாக இந்தால் , உன வார்தை
் தகள் நிச்சயமாக ேநர்ைமயான
தாக இக் ம் , ேம ம் நீ ெசயல் பம் விதம் பண்ள் ளதாகம்
உன எஜமானைனக் கவைலயைடயச் ெசய் ய ாததாகம் இக்
ம் . உன பாவமான ற்ன் ப ேவட் ைகேயா அல் ல பணத்
தாைச ெகாண்டதாகேவா இந்தால் , உன இதயம் ெபம் பா
ம் இவற்றால் மட் ேம நிரப் பப் பட் க்ம் , ேம ம் நீ அயா
மேல ஜனங் கள் எளிதாக மறக்க யாத, ஜனங் கைள ெவக்க
ைவக்ம் மாபட் ட, ஒக்கக்ேகடான ெசயல் கைளச் ெசய் வாய் .
நான் ெசான்ன ேபாலேவ, நீ ேராகத்ன் தன் ைமையக் ெகாண்
ந் த ால் , உன்னால் அந்  உன் ைன விவித்  க்ெகாள் ள
யா. நீ மற் ற வர்கக் அநீ  இைழக் கவில் ைல என் றால் ,
உனக்த் ேராகத்ன் பாவம் இல் ைல என்  நம் ப ேவண்டாம் .
நீ அப் ப நிைனத்தால் , உண்ைமயிேலேய, நீ கலகம் ெசய் றாய்
என் அர்த்த ம் . ஒவ் ெவா ைறம் நான் ேபம் ேபா எம
எல் லா வார்த்ைதகம் ஒ நபைர அல் ல ஒ வைகயான நபைர
மட் மல் ல, எல் லா ஜனங் கைளம் ைவத் ப் ேபசப் பன்
றன. ஒ விஷயத்ல் நீ எனக் த் ேராகம் ெசய் ய வில் ைல என்
பதால் , எந்த விஷயத் ம் நீ எனக்த் ேராகம் ெசய் ய மாட் டாய்
என் ப நிச்சயமல் ல. லர் தங் கள் மணத்ல் ஏற் பம் பின்
னைடகளின் ேபா சத்யத்ைதத் ேதவல் தங் கள் தன் னம் பிக்
ைகைய இழக்றார்கள் . லர் ம் பப் பிரச்ச ைனகளின் ேபா
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எம் டம் விவாசமாக இக்க ேவண்ய கடைமையக் ைகவி
றார்கள் . லர் மழ் ச்ையம் உற் ச ாகத்ைதம் ேதைகயில்
எம் ைமக் ைகவிறார்கள் . லர் ெவளிச்சத்ல் வித்  பரித்த
ஆவியானவைடய ரிையயின் மழ் ச
் ையப் ெபவைத விட
இண்ட பள் ளத்தாக் ம் விழத் தயாராக இக்றார்கள் . லர்
ெசல் வத்ன் ¡தான ற் ன் ப ேவட் ைகையத் ப் ப் பத் வ
தற் க ாக நண் பர்களின் ஆேலாசைனையப் றக் கணிக்  றார்கள் ,
இப் ேபா ட தாங் கள் ெசய் த தவைற ஒப் க் ெகாண் தங் கள்
ேபாக்ைக அவர்கள் மாற் வல் ைல. லர் எம பாகாப் ைபப்
ெபவதற்காகத் தற்காகமாக மட் ேம எம நாமத்ல் விக்
றார்கள் , மற் றவர்கள் எம் டம் ெகாஞ் சம் ெகாஞ் சமாக மட் ேம
தங் கைள நியக்  றார்க ள் , ஏெனன் றால் அவர்க ள் விதத்  ல்
ஒட் க்ெகாண், மரணத்ற்  அஞ் பவர்களாக இக்றார்கள் .
இந்த ேநர்ைமயில் லாத ெசயல் களான, ஜனங் கள் நீ ண்ட காலமாக
எமக்த் தங் கள் இதயங் களில் ஆழமாகச் ெசய் த ேராக நடத்
ைதகள் அல் லவா? நிச்சயமாக, ஜனங் கள் எமக்த் ேராகம் ெசய் ய
ன் ட் ேய ட் டவல் ைல என்ப எமக்த் ெதரிம் ; அவர்
களின் ேராகமான அவர்கள பாவத்ன் இயல் பான ெவளிப்
பாடாக இக்ற. யாம் எமக்த் ேராகம் ெசய் ய விம் வ
ல் ைல, எமக் த் ேராகம் ெசய்  ம் பக் அவர்கள் ஏேதம்
ெசய் ந்தா ம் அவர்கள் அைத எண்ணி மழ் ச்யாக இப் ப
ல் ைல. மாறாக, அவர்கள் பயத்தால் நங் றார்கள் , இல் ைலயா?
எனேவ, இந்தத் ேராகங் கைள எவ் வா ¡ட் ப , ேம ம் தற்ேபா
ைதய நிைலைமைய எவ் வா மாற் வ என்  நீ ங் கள் ேயாக்
³ர்களா?
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¡கத் விரமான ஒ பிரச்ைன:
ேராகம் (2)
மஷனின் பாவமான எம சாராம் சத் ந்  ற் 
ம் மாபட் டதாக இக்ற, ஏெனன் றால் மஷனின் ர்ெகட்
டச் பாவமான ற் ம் சாத்தானிடந்தான் உவாற;
மஷனின் சாராம் சமான சாத்தானால் நைடைறக் உள் ளாக்
கப் பட்  ர்ெகக்கப் பட் க்ற. அதாவ, மஷன் சாத்தா
னின் ெபால் லாப்  மற்ம் அங் கத் ைடய ெசல் வாக்ன் ழ்
விக்றான். மஷன் சத்யத்ன் உலேலா அல் ல பரித்த
மான ©ழேலா வளவல் ைல, ேம ம் அவன் ெவளிச்சத் ம்
விப் பல் ைல. ஆைகயால் , பிறந்த தணத்ந்ேத யாம் தங்
கள் பாவத் ள் சத்யத்ைத ைவத்ப் ப சாத்யல் ைல,
ேம ம் ேதவக் அஞ் ம் மற் ம் ழ் ப் பம் ஒ சாராம் சத்
டன் யாம் பிறக் க யா. மாறாக, ேதவைன எர்க் ம் ,
ேதவக்க் ழ் ப்பயாத, சத்யத்ன் ¡ அன்  இல் லாத ஒ
பாவத்ைத ஜனங் கள் ெகாண்க்றார்கள் . ேராகம் எம் இந்
தச் பாவம் தான் நான் விவாக் க விம் ம் பிரச் ைன ஆம் .
ேதவக் எரான ஒவ் ெவாவரின் எர்ப்பின் ஊற்ேற ேரா
கம் ஆம் . இ மஷனில் மட் ேம இக்ம் ஒ பிரச்ைன,
எம் ள் இப் பல் ைல. லர் ேகட் ப ார்கள் : எல் லா மஷம்
ஸ்ைவப் ேபாலேவ உலல் விக்றார்கள் என் பதால் , ஸ்
ைவத் தவிர எல் லா மஷம் ேதவக்த் ேராகம் ெசய் ம்
பாவங் கைளக் ெகாண்ப் ப ஏன் ? இ உங் கக் த் ெதளி
வாக விளக்கப் பட ேவண்ய ஒ பிரச்ைன ஆம் .
ஆத் மாவின் ெதாடர்ச
் யான ம அவதரிப் கேள மக்
லத்ன் இத்தன் அப் பைடயாக இக்ற. ேவ வார்தை
் த
களில் வதானால் , ஒவ் ெவா மஷம் தன ஆத்மா ம
அவதரிப்  எக்ம் ேபா மாம் சத்ல் ஒ மஷ விதத்ைதப்
ெபறான். ஒவனின் சரீரம் பிறந்த பிற, அந்த மாம் சமான
இயில் அதன் வரம் கைள அைடம் வைர அதன் விதம்
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ெதாடர் ற, இ வரம்  என் ப  ஆத்  மா அதன் சரீ ரத்ைத
விட்  ெவளிேயம் இத் தணம் ஆம் . இந்தச் ெசயல் ைற
யான ¡ண்ம் ¡ண்ம் நிகழ் ற, ஒவனின் ஆத்மா காலப்
ேபாக்ல் வந்  ெசல் ற, இவ் வாறாக மக்லத்ன் இத்த
லான பராமரிக்கப் பற. மாம் சத்ன் விதமான மஷ
ைடய ஆத்மாவின் விதமாகம் இக்ற, ேம ம் மஷ
னின் ஆத் மாவான மஷ மாம் சத்ன் இத்தைல ஆதரிக்
ற. அதாவ, ஒவ் ெவாவனின் விதம் அவன ஆத் மாவி
ந்  வற, ேம ம் விதமான மாம் சத்ற் உள் ளார்ந்த
விஷயம் இல் ைல. இவ் வா, மஷனின் பாவமான ஆத் 
மாவிந்  வற, மாம் சத்ந்  வவல் ைல. சாத்தா
னின் ேசாதைனகள் , ன் பங் கள் மற்  ம் ர்ேககைள மஷன்
எவ் வா அபவித்தான் என்ப ஒவ் ெவாவனின் ஆத்மாக்
மட் ேம ெதரிம் . இந்த விஷயங் கள் மஷனின் மாம் சத்ற்த்
ெதரியா. ஆைகயால் , மக்லமான அயாமேல இன் ம்
இட் டா, இன்ம் அத்தமா, இன்ம் ெபால் லாப்  ெகாண்
டதாக மாற, அேத ேநரத்ல் மஷக்ம் எமக்ம் இைட
யிலான ரம் இன் ம் அகமா, மக்லத்ற் விதம் என்
ப ேம ம் இட் டாற. சாத்தான் மக்லத்ன் ஆத் மாக்
கைள அவன பியில் ைவத்க்றான் , ஆகேவ, மஷனின்
மாம் சம் சாத்த ானால் ஆக் ரக்க ப் பட் க்ற. அத்தைகய
மாம் சம் அத்தைகய மக்லம் ேதவைன எவ் வா எர்கக
் ா
மல் இக்க ம் ? அவர்கள் ேதவடன் எவ் வா இயல் பாக
ஒத்  ப் ேபாக ம் ? சாத்த ான் எமக் த் ேராகம் ெசய் த தால்
தான் நான் சாத்த ாைன நவானில் க் வீயிக் ேறன். இப்
பயிந்தால் , மஷர் தங் கள ஈபாட் ந்  எவ் வா வி
பட ம் ? இதனால் தான் ேராகமான மஷ இயல் பாக
இக்ற. இந்தப் பத்தைவ நீ ங் கள் ரிந்  ெகாண்டடன் ,
நீ ங் கள் ஸ்வின் சாராம் சத் ம் தள விவாசம் ெகாண்
க்க ேவண்ம் என் நான் விவாக் ேறன் . ேதவைடய
ஆவியானவர் அணிந் க் ம் மாம் சமான ேதவனின் ெசாந் த
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மாம் சமாம் . ேதவைடய ஆவியானவர் உயர்ந்தவராக இக்
றார்; அவர் சர்வ வல் லவராக, பரித்தராக, நீ ள் ளவராக இக்
றார். அேதேபால் , அவைடய மாம் சம் உயர்நத
் தாக, சர்வ வல்
லைம க்கதாக, பரித்தமானதாக, நீ ள் ளதாக இக்ற. அத்
தைகய மாம் சத்தால் மட்ேம மக்லத்ற் நீ ம் நன்ைமம்
வழங் க ம் , அேவ பரித்தமானதாக, மைம ெகாண்டதாக,
வல் லைம ெபாந்யதாக இக்ற; சத்யத்ைத ¡ம் , ஒக்
கத்ைதம் நீ ையம் ¡ம் எைதம் அவரால் ெசய் ய இயலா,
ேம ம் ேதவைடய ஆவியானவக்த் ேராகம் ெசய்ம் எைத
ம் அவரால் ெசய் ய யா. ேதவைடய ஆவியானவர் பரி
த்தமானவர், ஆகேவ அவைடய மாம் சமான சாத்தானால் ர்
ெகட்  ப் ேபாகா; அவைடய மாம் சமான மஷனின் மாம்
சத்ைத விட வித்யாசமான சாராம் சத்ைதக் ெகாண்ட. ஏெனன்
றால் சாத்த ானால் ர்ெகக்க ப் பட்  ப் ேபான மஷன் தான் ,
ேதவன் இல் ைல; ேதவனின் மாம் சத்ைதச் சாத் த ானால் ர்ெகட்
ப் ேபாகைவக்க யா. ஆகேவ, மஷம் ஸ்ம் ஒேர
இடத் ேலேய விக்றார்கள் என் ற ேபா ம் , மஷன் தான்
சாத் த ானால் உைடைமயாக் க ப் பட்  , பயன் பத் த ப் பட்  க் க
ைவக்கப் பறான் . இதற் ேநர்மாறாக, ஸ் சாத்தானின் ர்
ேகட் ற்  நித்யமாக ஊக்கமளிப் பல் ைல, ஏெனன் றால் சாத்
தான் ஒேபாம் க உன் னதமான இடத்ல் ஏவதற்கான றம்
க் கவனாக இக் க மாட் ட ான் , ேம ம் அவனால் ஒேபாம்
ேதவனிடம் ெநங் கேவ யா. இன்  எமக்த் ேராகம் ெசய்
வ, சாத்த ானால் ர்ெகட்  ப் ேபாயிக் ம் மக்லம் மட்  ம்
தான் என்பைத நீ ங் கள் அைனவம் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் .
ேராகம் என்ப ஒேபாம் ஸ்ைவ உள் ளடக்ய ஒ பிரச்
ைனயாக இக்கா.
சாத்த ானால் ர்ெகட்  ப் ேபான அைனத்  ஆத்  மாக் கம்
சாத்தானின் ஆக்கத்ல் அைமகளாக இக்ன் றன. ஸ்ைவ
விவாப் பவர்கள் மட்  ேம தனியாகப் பிரிக் க ப் பட்  , சாத் த ா
னின் காந்  இரட் க்கப் பட் , இன் ைறய ராஜ் யத்ற்ள்
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ெகாண் வரப் பன் றனர். இந்த ஜனங் கள் இனிம் சாத்தானின்
ஆக்கத்ன் ழ் வித்க்க மாட் டார்கள் . அப் பயிந்ம் , ம
ஷனின் பாவமான இன் ம் மஷனின் மாம் சத்ல் ேவ´ன்
யிக்ற, அதாவ உங் கள் ஆத்மாக்கள் இரட் க்கப் பட் ந்
தா ம் , உங் கள் பாவமான ன் ைபப் ேபாலேவ இக்ற,
ேம ம் எம எச்சங் கக் நீ ங் கள் ேராகம் ெசய்ய ± சதவீதம்
வாய்ப் இக்ற. உங் கள பாவம் கட்ப் பத்த யாததாக
இப் பதால் தான் எம ரிைய நீ ண்ட காலம் நீ க்ற. இப் ேபா,
நீ ங் கள் உங் கள் கடைமகைள நிைறேவற்  ம் ேபா உங் கள் ற
க் ஏற் றவா கஷ்டங் கைள அபவித்  வ³ர்கள் , ஆனா
ம் நீ ங் கள் ஒவ் ெவாவம் எமக் ேராகம் ெசய் , சாத்தானின்
ஆக் க த்  ற்  , அவன காக் த் ம் பி, உங் கள் பைழய
விதத்ற்  ம் ம் றன் ெகாண்டவர்களாக இக்³ர்கள் —
இ மக்க யாத உண்ைம. அந்த ேநரத்ல் , நீ ங் கள் இப் ேபா
ெசய் வ  ேபால, மஷத்தன்ைமையேயா அல் ல மஷ ஒற்
ைமையேயா ன் ைவக்க உங் கக் சாத்யமாக இக்கா. க
ைமயான சந் த ர்ப் பங் களில் , நீ ங் கள் அக்க ப் பவீரக
் ள் , ேம ம் ,
நித்யமாக அக்கப் பட் , ¡ண்ம் ஒேபாம் ம அவதரிப் 
எக் க ாதபக் க் கைமயாகத் தண்க் க ப் பவீரக
் ள் . இேவ
உங் கள் ன் ைவக்கப் பட் ள் ள பிரச்ைன. தலாவதாக, எம
ரிைய வீணாகாதபக் , இரண்டாவதாக, நீ ங் கள் அைனவம்
ெவளிச்சத்ன் நாட் களில் வாம் பக் நான் உங் கக் இவ் வா
றாக நிைன£ட் ேறன். உண்ைமயில் , எம ரிையயான
வீண ானதா என் ப  க்  யமான பிரச் ைன இல் ைல. நீ ங் கள்
மழ் ச
் யான விதத்ைதம் அற்தமான எர்காலத்ைதம் ெபற
ற என்ப தான் க்யமானதாக இக்ற. ஜனங் களின்
ஆத்  மாக் க ைள இரட்  ப் பேத எம ரிையயாக இக்  ற.
உன ஆத்மா சாத்தானின் ைககக்ள் விந்தால் , உன சரீரம்
நிம் மயாக விக்கா. நான் உன சரீரத்ைதப் பாகாக்ேறன்
என் றால் , உன ஆத் மாம் நிச்சயமாக என் பராமரிப் பில் தான்
இக்ம் . நான் உன் ைன ெமய் யாகேவ ெவக்ேறன் என் றால் ,
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உன் சரீரம் ஆத் மாம் ஒேர ேநரத்ல் சாத்தானின் ைககளில்
விம் . அதற்  ப் பிறகான உன நிைலைமைய உன் னால் கற்
பைன ெசய் ய றதா? ஒ நாள் எம வார்தை
் தகள் உங் கள்
¡ ெசயல் படவில் ைல என்றால் , நான் உங் கைளச் சாத்தானிடம்
ஒப் பைடப் ேபன் , அதன் ¤லம் எம ேகாபம் ற்  மாகக்
கைலந்  ேபாம் வைர நீ ங் கள் ெகாµரமான த்ரவைதக் உட்
பத்தப் பவீரக
் ள் , அல் ல, உங் கள இதயம் எமக்த் ேரா
கம் ெசய் வல் இந்  மாறா என்பதற்காக ¡ட் க யாத ம
ஷரான உங் கைள நான் தனிப் பட் ட ைறயில் தண்ப் ேபன் .
எமக்கான ேராகங் கள் உங் கக்ள் எவ் வள இக்ற
என் பைதப் பார்க் க நீ ங் கள் இப் ேபா உங் களால் ந் தவைர
விைரவாக உங் கைளேய உற்  ேநாக்ங் கள் . உங் கள் ப க்காக
நான் வாஞ் ைசேயா காத்க்ேறன் . எம் ைமக் ைகயாள் வல்
அக்கைறயில் லாதவர்களாக இக்கா¥ர்கள் . நான் ஒேபாம் ஜனங்
கடன் விைளயாவல் ைல. நான் ஏதாவ ெசய் ேவன் என் 
ெசான்னால் நான் நிச்சயமாக அைதச் ெசய்ேவன் . நீ ங் கள் ஒவ் ெவா
வம் எம வார்தை
் தகைளத் ¥விரமாக எத்  க் ெகாள் ப
வராக இப் பீரக
் ள் என்  நம் ேறன், ேம ம் இந்த வார்தை
் த
கைள அவியல் ைனக்கைதகளாக எண்ண ேவண்டாம் . உங் க
ளிடந் உயான நடவக்ைகைய மட்ேம நான் எர்பார்க்
ேறன் , உங் கள் கற்பைனகைள எர்பார்கக
் வில் ைல. அத், நீ ங்
கள் எம ேகள் விகக்ப் பின்வமா பலளிக்க ேவண்ம் :
1. நீ உண்ைமயிேலேய ஓர் ஊயனாக இந்தால் , உன்னால் எந்
தவிதமான தளர் அல் ல எர்மைறயின் ைமம் இல் லாமல் எமக்
விவாசமாகச் ேசைவைய வழங் க மா? 2 . நான் உன் ைன
ஒேபாம் பாராட் வல் ைல என்பைத நீ அந் ெகாண்டால் ,
உன்னால் இன்ம் இங் ேகேய தங் யிந்  விதம் ைமக்
கான ேசைவைய எமக் உன்னால் வழங் க மா? 3. நீ அக
யற்  ெசய்  ம் ேபாம் நான் உன் னிடம் கைமயாக நடந் 
ெகாண்டால் , உன்னால் ெதளிவற்ற நிைலயில் எமக்காகத் ெதாடர்ந்
பணியாற்ற மா? 4. நீ எமக்காகச் ெசலவினங் கைளச் ெசய் த
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பின் ம் , உன ய ேகாரிக்ைககைள நான் ர்த் ெசய்யவில் ைல
என் றால் , நீ அதற்காக ேசாகமாக ஏமாற்றத்டன் இப் பாயா, அல்
ல ேகாபமைடந்  ஷ் பிரேயாகம் ெசய் வ ாயா? 5 . நீ எப் ேபா
ேம கம் விவாசமாக இந், எம் ¡ ந்த அன்  ெகாண்
ந்தா ம் , நீ ேநாய், வைம ேபான்ற ன்பங் கைள அபவித்,
உன நண்பர்கள் மற்  ம் உறவினர்கைளக் ைகவிட்  , அல் ல
விதத்ல் ேவ ஏேதம் ரர்ஷ்டங் கைள நீ சத்தால் , எம் ¡
தான உன விவாசம் , அன் ம் இன் ம் ெதாடமா? 6. உன
இதயத்ல் நீ கற்பைன ெசய் த எம் நான் ெசய் ப் ப டன்
ெபாந்தவில் ைல என் றால் , நீ உன எர்காலப் பாைதயில் எவ்
வா நடந் ெசல் வாய் ? 7. நீ ெபற நிைனத்த எந்தெவா ெபா
ைளம் நீ ெபறவில் ைல என்றால் , உன் னால் ெதாடர்ந்  எம் ைமப்
பின் பற் பவனாக இக்க மா? 8. எம ரிையயின் ேநாக்
கத்ைதம் க்  யத்  வத்ைதம் உன் னால் ஒேபாம் ரிந் 
ெகாள் ளயவில் ைல என் றால் , தன்னிச்ைசயாக நியாயத்¥ர்ப்
கைள வழங் காத மற் ம் கைள எக்காத ழ் ப் பத ள் ள
வனாக உன்னால் இக் க மா? 9 . மக் லத்  டன் நான்
ஒன்றாக இந்தேபா நான் ெசான்ன எல் லா வார்தை
் தகைளம் ,
நான் ெசய் த எல் லாக் ரிையகைளம் உன் னால் ெபாக்ஷமாக
ைவத்க்க மா? 10 . நீ எைதம் ெபறாவிட் ட ா ம் , எம
விவாசள் ள ஷனாக, விதம் வம் எமக்காகத் ன் பங்
கைள அபவிக்க நீ தயாராக இக்றாயா? 11 . எம் ெபாட் ,
உன்னால் உன எர்கால உயிர்பிைழக்ம் பாைதையக் கத்ல்
ெகாள் ளேவா, ட் டடேவா அல் ல தயார்பத்தேவா மா?
இந் த க் ேகள் விகள் உங் கக் க ான எம இ ேதைவகைளக்
க்ன்றன, ேம ம் உங் கள் அைனவரா ம் எமக்ப் பல் கைள
வழங் க ம் என்  நம் ேறன். உன் னிடம் ேகட் கப் பட் ட இந்
தக் ேகள் விகளில் ஒன்  அல் ல இரண் விஷயங் கைள நீ ர்த
்
ெசய்ந்தால் , நீ ெதாடர்ந் யற்க்க ேவண்ம் . இந்தத் ேதைவ
களில் ஒன்ைறக் ட உன் னால் நிைறேவற்ற யாவிட் டால் , நீ
நிச்ச யமாக நரகத்ல் தள் ளப் பம் மஷர் வைகையச் ேசர்ந் த
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வனாகத் த ான் இப் பாய் . அத் தைகயவர்கக் , நான் ேம ம்
எம் ெசால் லத் ேதைவயில் ைல, ஏெனன் றால் அவர்கள் நிச்சய
மாக எம் டன் ஒத் ப் ேபாகக்யவர்கள் இல் ைல. எந்தெவா
©ழ் நிைலயி ம் எமக்  த் ேராகம் ெசய் ய க்  ய ஒவைன
நான் எப் ப எம வீட்ல் ைவத்க்க ம் ? ெபம் பாலான
©ழ் நிைலகளில் எமக்  த் ேராகம் ெசய் ய க் யவர்க ைளப்
ெபாத்தவைர, மற்ற ஏற்பாகைளச் ெசய் வதற் ன்  அவர்க
ளின் ெசயல் றைனக் கவனிப் ேபன் . இப் பிம் , எமக்த் ேரா
கம் ெசய் ம் றன் ெகாண்ட அைனவேம, எந்தச் ©ழ் நிைலயில்
இந்தா ம் , நான் ஒேபாம் மறக்க மாட்ேடன் ; நான் அவர்கைள
எம இதயத்ல் நிைனெகாண், அவர்கைடய ெபால் லாத
காரியங் கக்த் ப் பிச் ெச த் வதற்கான வாய் ப்ைப எர்
பார்த்க் காத்ப் ேபன். நான் எப் பிய ேதைவகள் அைனத்ம்
நீ ங் கள் உங் கக்  ள் ேளேய ஆராய ேவண் ய பிரச்ச ைனகள்
ஆம் . உங் கள் அைனவரா ம் அவற்ைறத் ¥விரமாகப் பரிக்க
ம் என்ம் , எம விஷயத் ல் அஜாக்  ரைதயாக இக் க
மாட் §ர்கள் என் ம் நம் ேறன். எர்க ாலத்ல் , எம ேதைவ
கக்  எராக நீ ங் கள் எமக்  அளித் த பல் கைள நான் சரி
பார்ப்ேபன். அந் த ேநரத்  ல் , நான் உங் களிடந்  ேவ  எ
ம் எர்பார்க்கமாட்ேடன், ேம ம் அக உற்சாகமான அத்
தைலம் உங் கக் வழங் க மாட்ேடன். அதற்ப் பலாக, நான்
எம அகாரத்ைதப் பயன் பத்  ேவன் . ைவக்க ப் பட ேவண்
யவர்கள் ைவக்கப் பவார்கள் , ெவம வழங் கப் பட ேவண்ய
வர்க க் ெவம வழங் கப் பம் , சாத் த ானிடம் ஒப் பைடக்
கப் பட ேவண்யவர்கள் சாத்தானிடம் ஒப் பைடக்கப் பவார்கள் ,
கைமயாகத் தண்க்கப் பட ேவண்யவர்கள் கைமயாகத் தண்
க்கப் பவார்கள் , அந்  ேபாக ேவண்யவர்கள் அக்கப் ப
வார்கள் . இதனால் , எம நாட் களில் எம் ைமத் ெதாந்தர ெசய் ய
யாம் இக்க மாட் டார்கள் . நீ எம வார்தை
் தகைள விவாக்
றாயா? நீ பவாங் கைல விவாக்றாயா? எம் ைம ஏமாற்த்
ேராகம் ெசய் ம் ெபால் லாதவர்கள் அைனவைரம் நான் தண்
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ப் ேபன் என் நீ விவாக்றாயா? அந்த நாள் விைரவில் வம்
அல் ல அ  பின் னர் வம் என்  நீ நம் றாயா? நீ தண் ட
ைனைய எண்ணி பயங் ெகாள் பவனா, அல் ல தண்டைனையத்
தாங் க ேவண்ம் என்  ெதரிந் ம் எம் ைம எர்க
் றவனா? அந்த
நாள் வம் ேபா, நீ உற்சாகத்க்ம் ரிப் பிற்ம் மத்யில் வித்
ப் பாயா, அல் ல அெகாண்ம் பற்கைள நறநறெவன் 
கத்க் ெகாண்ம் இப் பாயா என் உன் னால் கற்பைன ெசய்ய
றதா? நீ எந்த வைகயான ைவ சந்க்க விம் றாய் ?
நீ எம் ைம ± சதவிதம் விவாக்றாயா அல் ல ± சதவி
தம் சந்ேதக்  றாயா என் பைத நீ எப் ேபாதாவ  ¥விரமாகக்
கத்ல் ெகாண்டண்டா? உன ெசயல் கம் நடத்ைதகம்
உனக் எந்த வைகயான விைளகைள ஏற்பத் ம் என் பைத நீ
எப் ேபாதாவ கவனமாகக் கயண்டா? எம வார்தை
் தகள்
அைனத்  ம் நிைறேவவிம் என்  நீ உண்ைமயிேலேய நம் 
றாயா, அல் ல எம வார்தை
் தகள் நிைறேவவிம் என்  நீ
பயப் பறாயா? எம வார்தை
் தகைள நிைறேவற்  வதற் க ாக
நான் விைரவில் றப் பட் ச் ெசல் ேவன் என்  நீ நம் பினால் ,
உன ெசாந் த வார்தை
் தகைளம் ெசயல் கைளம் நீ எவ் வா
நடத்  வாய் ? நான் றப் பட்  ச் ெசல் வைத நீ விம் பவில் ைல
என்றால் , ேம ம் எம வார்தை
் தகள் அைனத்  ம் உடனயாக
நிைறேவற ேவண்ம் என்  நீ விம் பவில் ைல என் றால் , நீ எதற்
காக எம் ைம விவாக்றாய் ? நீ எதற்காக எம் ைமப் பின் பற்
றாய் என்ப உனக் உண்ைமயிேலேய ெதரிமா? உன கார
ணமான உன எல் ைலகைள விரிபத் வதாக இந்தால் , நீ
உன்ைனத் ெதாந்தர ெசய் ய ேவண்ய அவயல் ைல. நீ ஆர்
வக்கப் பட ேவண்ம் என்பம் , வரவிக்ம் ேபரைவத் தவிர்க்க
ேவண்ம் என்பம் காரணமாக இந்தால் , உன ெசாந்த நடத்ைத
த் நீ ஏன் கவைலப் படவில் ைல? எமத் ேதைவகைளப் ர்த்
ெசய் ய மா என்  நீ ஏன் உன் ைனேய ேகட் ப ல் ைல? வர
விக் ம் ஆர்வ ாதங் கைளப் ெபற நீ தள் ளவனா என் நீ
ஏன் உன்ைனேய ேகட் பல் ைல?
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உங் களின் ெசய் ைககைள நீ ங் கள்
ஆராய் ந் பார்க்க ேவண்ம்
உங் கைள ¡ண்ம் நிரப் பிக் ெகாள் வதற்காக என வார்தை
் த
களின் பெயான்  ஒவ் ெவா நாம் உங் கக் அளிக்கப் பட
ேவண்ம் என்பைத வாழ் வில் உங் களின் ஒவ் ெவா ரிையம்
ெசய் ைகம் காட் ன்ற, ஏெனனில் நீ ங் கள் கம் ைறள்
ளவர்களாக இப் ப டன் உங் களின் அம் ெபற் க்ெகாள் வ
தற்கான ஆற்ற ம் கம் ெசாற்பமானதாக உள் ள. உங் கள் அன்
றாட வாழ் வில் , நீ ங் கள் சத்யம் அல் ல நல் ணர் அற்றெதா
©ழ் நிைலக்  ம் ற்  ப் றத்  ற்  ம் மத்  யில் வாழ் ன் ³ர்க ள் .
பிைழப் பதற்கான ¤லதனம் உங் களிடம் இல் ைல, மற்ம் என் ைன
அல் ல சத்யத்ைத அவதற்கான அஸ்வாரத்ைத நீ ங்கள் ெகாண்
க்கவில் ைல. உங் களின் விவாசமான ெதளிவற்றம் ைற
வானமான விவாசம் அல் ல கம் வறட் சம் பிரதாய அ
மற்  ம் மதச் சடங் கள் ¡ேத கட் ெயப் பப் பட்  ள் ள. ஒவ்
ெவா நாம் நான் உங் கள் ேநாக்கங் கள் மற்ம் ¥ய பலன் கைளச்
ேசாத்  உங் கள் நகர் கைளப் பார்த்  க் ெகாண்ப் படன் ,
எப் ேபாம் அைசக்கப் படாத என் பீடத்ன் ¡ தன் இதயத்ைத
ம் ஆவிையம் ெமய் யாகேவ ைவக்ம் ஒ மனிதைர நான் எப்
ேபாம் கண்டல் ைல. இவ் வாறாக, இத்தைகயெதா மனித
லத்ற் ெவளிப் பத்வதற் நான் விம் ம் எல் லா வார்தை
் த
கைளம் ெவளிப் பத் ேநரத்ைத வீணப் பதற் நான் விம் ப
வில் ைல; ெசய்  க்கப் படாத என ரிையக்ம் மனிதலத்
ல் நான் இன்னம் இரட் க்க ேவண்யவர்கக்ேம என
இதயத்ல் காணப் பம் ட் டங் கள் உள் ளன. ஆயிம் , என
வார்தை
் த மனிதக் அம் என் இரட் ப் ைபம் சத்யங் க
ைளம் என்ைனப் பின் பற்  ற அைனவம் ெபற்  க்ெகாள் ள
ேவண்ம் என நான் விம் ேறன் . ஒ நாள் உன் கண்கைள நீ
¤க்ெகாள் ம் ேபா—இண்ட ேமகங் கள் வானங் கைள ஒற்க்
ெகாள் வம் அலறல் சத்தங் கள் எப்ேபாம் ஓயாததமான இண்ட,
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ளிரான உலகத்ைத அல் ல—நமணம் காற்ைற நிரப் ன்றம் ,
வ ஊற்கள் பாய் வ மான ஒ உலகத்ைத நீ காண்பாய் என் 
நான் நம் ேறன்.
ஒவ் ெவா நாம் ஒவ் ெவாவர ெசயல் கம் எண்ணங்
கம் ஒவரானவரின் கண்களால் பார்க் க ப் பன் றன, அேத
ேநரத்ல் , அவர்களின் நாைளய னத்ற் க ாக ஆயத்த நிைலயி
ம் இக்ன்றன. இேவ வள் ள அைனவம் ெசல் ல ேவண்
ய பாைதயாம் ; இேவ நான் அைனவக்காகம் ன் த்
ள் ள பாைதயாம் , எவம் இந்  தப் பிச் ெசல் லேவா இ
ந்  விலக்களிக்கப் படேவா யா. நான் ள் ள வார்த்
ைதகள் எண்ணிலடங் காதைவ, ேம ம் , நான் ெசய் ள் ள ரிைய
கள் அளவிடப் பட யாதைவ. ஒவ் ெவா நாம் , ஒவ் ெவா
வம் தங் களின் உள் ளார்ந் த பாவம் மற்  ம் அவர்களின் பா
வத்ன் வளர்ச
் க் ஏற்ப ெசய்ய ேவண்யவற்ைற இயல் பாகேவ
ேமற்ெகாள் ம் ேபா நான் பார்க
் ன் ேறன் . ஏற்கனேவ பலர், தங்
கைள அயாமேலேய, ெவவ் ேவ வைகயான ஜனங் கக் த்
ெதளிபத் வதற்காக நான் வத் ள் ள “சரியான பாைதயில் ”
பயணிக் க த் ெதாடங் ள் ளனர். இந் த ெவவ் ேவ  வைகயான
ஜனங் கைள நான் நீ ண்ட காலத்ற் ன்னேர ெவவ் ேவ ©ழ் நி
ைலகளில் ைவத் ள் ளடன் , அவர்கக்ரிய இடங் களிந் ,
ஒவ் ெவாவம் தங் களின் இயல் பான ணங் கைள ெவளிப் ப
த்ள் ளனர். அவர்கைளக் கட் வதற்  யால் ைல, அவர்க
ைளத் தவறான வக்த் ண்வதற்  யால் ைல. அவர்கள்
ைமயாக விதைலேயா இப் ப டன், அவர்கள் ெவளிப் ப
த் பைவ இயல் பாகேவ வன் றன. ஒேர என வார்தை
் தகள்
என் ற ஒ விஷயம் மாத்  ரேம அவர்க ைளக் கட் ப் பாடன்
ைவத்க்ன்ற. இதனால் , லர் என வார்த்ைதகைள மனெவ
ப் டன் வாக்ன் றனர், ஒேபாம் அவற் ைறக் கைடபிப் ப
ல் ைல, மரணத்ைதத் தவிர்ப்பதற்காக மாத்ரேம இவ் வா ெசய்
ன் றனர்; ஏைனேயார், அேத ேவைளயில் , அவர்கக் அளிப் ப
தற்ம் வநடத் வதற்ம் என வார்தை
் தகளின்  நாட் கைளப்
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ெபாத் க் ெகாள் வதற் க் கஷ்டப் பன் றனர், எனேவ இயல்
பாகேவ எல் லா ேநரங் களி ம் என வார்தை
் தகைளப் பற்  ப்
பித் க் ெகாள் ன்றனர். காலப் ேபாக்ல் , மனித வாழ் வின் இர
கயத்ைதம் , மனிதலத்ன் இலக்ைகம் மனிதனாக இப் ப
தன் மப் ைபம் அவர்கள் கண்டன் றனர். என் வார்தை
் தகளின்
பிரசன்னத்ல் , மனித லம் இவ் வாேற உள் ள என்படன் நான்
ெவமேன காரியங் கைள அவற்ன் ேபாக்ல் ெசல் வதற் அ
மக்ேறன். என் வார்தை
் தகைளத் தங் கள் விதத்ன் அஸ்வா
ரமாக ஆக்மா மக்கைள நிர்ப்பந்க்ம் எந்தக் ரிையையம்
நான் ெசய் வ ல் ைல. எனேவ எப் ேபாம் மனசாட்  டன் இல்
லாேதார், மற்ம் அவர்களின் விதத்ற் எப் ேபாேம ஏேதம்
மப்  ெகாண்ராேதார், என் வார்தை
் தகைளத் ணிச்ச டன்
ஒக்  ைவத்  , விஷயங் கள் எவ் வா நடக்  ன் றன என் பைத
அைமயாக கவனித் த பின் னர் அவர்கள் விம் பியவா ெசய்
ன்றனர். சத்யத்ைதம் என் னிடந்  வம் எல் லாவற் ைற
ம் அவர்கள் ெவக்க ஆரம் பிக்ன்றனர். ேம ம் , என வீட்ல்
தங் யிப் பைதக் த்  ம் அவர்கள் ெவப் பைடய ஆரம் பிக்
ன் றனர். இந்த ஜனங் கள் ஊயம் ெசய் தா ம் , அவர்கள் ெசன்
றைடய ேவண்ய இடத்ற் க ாகம் , தண்டைனயிந்  தப் 
வதற் க ாகம் என வீட்  ள் லகாலம் தங் யிக் ன் றனர்.
ஆயிம் , அவர்களின் ேநாக்கங் கம் ெசயல் கம் ஒேபாம்
மாவல் ைல. ஆர்வ தங் கக் க ான அவர்களின் விப் பத்ைத
இ அகரிப் ப டன் ராஜ் யத் ள் ஒ தடைவ பிரேவத் —
நித்ய பரேலாகத் ள் பிரேவப் பதற்ம் ட, அதன் பின் னர்
அங் ேகேய தங் வதற்கான விப் பத்ைதம் அகரிக்ன் ற. என
நாள் விைரவில் வரேவண்ெமன அவர்கள் எவ் வள அகமாக
ஏங் றார்கேளா, சத்யம் ஒ தைடயாகம் , தங் களின் பாைத
யில் ஒ தைடக்கல் லாகம் இப் பதாக அவர்கள் அவ் வள அ
கமாக உணர்ன்றனர். பரேலாக ராஜ் யத்ன் ஆர்வாதங் கைள எப்
ேபாம் அபவிப் பதற்காக—சத்யத்ைதப் பின் பற்ற ேவண்ய
அல் ல நியாத்¥ர்ப் மற்ம் ட் ைசைய ஏற்க் ெகாள் ள ேவண்
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ய அவயன் , எல் லாவற் ற்  ம் ேமலாக, என் வீட் ள்
பணிந்ந்  நான் கட் டைளயிம் ப ெசய் ய ேவண்ய அவ
யன் —ராஜ் யத்ள் காலெயத் ைவப் பதற் அவர்களால்
காத்க்க வல் ைல. இந் த ஜனங் கள் சத்யத்ைதக் கண்ட
ைடவதற்கான தங் களின் ஆர்வத்ைதத் ப்  ெசய் வதற்காகேவா,
என ஆைகக் ஒத்  ைழப் பதற் க ாகேவா என வீட் ள்
பிரேவப் பல் ைல: வரப் ேபாம் காலத்ல் அக்கப் படாேதார்
மத்  யில் இப் ப மாத்  ரேம அவர்களின் இலக் . இதனால் ,
அவர்களின் இதயங் கள் சத்யத்ைதேயா, சத்யத்ைத எவ் வா
ஏற்க் ெகாள் வ  என்பைதேயா எப் ேபாம் அந்க்கவில் ைல.
அத் த ைகய ஜனங் கள் எப் ேபாம் சத்  யத்ைதக் கைடபிக் க ா
ைமக் ம் தங் களின் ர்ேகட் ன் ஆழத்ைத உணராந் தைமக்
ம் , இன்ம் வமாக என வீட்ல் “ஊயக்காரர்களாக”
தங் யிந்தைமக்மான காரணம் இேவ. அவர்கள் என நாளின்
வைகக்காகப் “ெபாைமடன் ” காத்ப் ப டன் என ரிைய
ெசய்யப் பம் விதத்னால் அவர்கள் அைலக்கக்கப் பட்ம் ேசார்
வின் க் காணப் பன்றனர். அவர்களின் யற் எவ் வள ெபரி
யதாக இப் பிம் அல் ல என் ன விைலைய அவர்கள் ெகாப்
பிம் , யாம் சத்யத்ற்காக ன்பப் பட் டைதேயா என நித்
தம் எைதேய ம் அளித் த ைதேயா எவம் எப் ேபாம் கண் ட
ல் ைல. தங் கள் இதயங் களில் , ர்வ யற்  நான் கட்
ம் நாைளப் பார்ப்பதற் அவர்கள் த் க் ெகாண்க்ன் ற
னர், ேம ம் , என வல் லைமம் அகாரம் எத் ைண றந்
த என் பைதக் கண் டவதற்  ஆவலாக உள் ளனர். அதனால் ,
அவர்கள் தங் கைள மாற்க் ெகாள் வதற்காம் சத்யத்ைதப் பின்
ெதாடர்வதற்காகேம அவர்கள் ஒேபாம் விைரந்  ெசயல் ப
வல் ைல. நான் ெவப் பைத அவர்கள் ேநக்ன் றனர், நான்
ேநப் பவற்ல் அவர்கள் ெவப் க் ெகாண்ள் ளனர். நான் ெவப்
பவற்ற்காக அவர்கள் ஏங் ன் றனர், ஆனால் நான் அவப் ப
வற் ைற இழப் ப  த் ப் பயப் பன்றனர். இவர்கள் இந்தப்
ெபால் லாத உலல் , அதைன எப் ேபாம் ெவக்கா வாழ் ன்
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றனர், ஆயிம் , நான் இதைன அத்விேவன் என ந்த அச்
சைடயவர்களாக உள் ளனர். அவர்களின் ரண்பாடான ேநாக்
கங் கக் மத்யில் , நான் அவக்ம் இவ் லகத்ைத அவர்கள்
ேநக்ன்றனர், ஆனால் அவின் ேவதைனயிந்  அவர்கள்
தப் விக்கப் பட்  அத்த சகாப் தத்ன் பிரக்களாக மாற்றப் பம்
ப, சத்யத்ன் வயிந்  அவர்கள் வதப் பிச் ெசல் வதற்
ன்னர் நான் இவ் லைக உடனயாக அக்க ேவண்ெமனம்
அவர்கள் ஏங் ன் றனர். ஏெனனில் இவர்கள் சத்யத்ைத ேநப்
பல் ைல என் ப டன் , என் னிடந்  வம் எல் லாவற் ைறக்
த்  ம் ெவ ப் பைடந்  ள் ளனர். அவர்க ள் ஆர்வ ாதங் கைள
இழக்காக்க ேவண்ம் என்பதன் நித்தம் ய காலத்ற்
“ழ் ப் பம் ஜனங் களாக” ஆகலாம் , ஆனால் ஆர்வக்கப் பட
ேவண்ம் என்ற அவர்களின் ஆர்வம் அவைடந்  எரிம் அக்
னிக் ளத்ல் பிரேவப் பதன் ¡தான பயம் ஒேபாம் ¤
மைறக்கப் பட யா. என நாள் ெநங் ம் ேபா, அவர்களின்
விப் பம் ேம ம் வ வாக வளர்ன்ற. ேபர எவ் வள ெபரி
யதாக இக்றேதா, என்ைன மழ் விப் பதற்ம் அவர்கள் நீ ண்ட
காலமாக ஏங் ள் ள ஆர்வாதங் கைள இழப் பைதத் தவிர்ப்பதற்
மாக எங் ந்  ஆரம் பிப் ப  என்பைத அயாமல் அவர்கைள
அ அவ் வள அகமாக நிராதரவாக்ன் ற. என ைகயான
அதன் ரிையைய ஆரம் பித் த உடேன ன் னணிப் பைடயாக
ெசயல் பவதற்க ாக நடவக்ைககைள ேமற் ெகாள் வதற்  இத்த
ைகய மக்கள் ஆவலாக உள் ளனர். நான் அவர்கைளப் பார்கக
் மாட்
ேடன் என கம் பயந் , பைடகளின் ன் வரிைசக் ெசன் 
விட ேவண்ம் என் பைத மாத்ரேம அவர்கள் ந்க்ன் றனர்.
அவர்கள் ெசய் ம் ெசய் ைககம் ெசயல் கம் சத்யத்ற் எப்
ேபாேம இணக்கமாக இப் பல் ைல எனம் , அவர்களின் ெசயல்
கள் என் ட் டைதக் ழப் பி இைட»  விைளவிக்ன் றன என
ம் அயா, அவர்கள் சரியான என எண்ªபவற் ைற ெசய்
ன் றனர் மற்ம் ன்றனர். அவர்கள் ெபரிய அளவில் யற்
ெசய் க்கலாம் , அத் டன் ன்பங் கைளச் சத் க் ெகாள் ம்
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அவர்களின் த் த த்  ம் ேநாக் க த்  ம் அவர்கள் உண்ைமயா
யிக் கலாம் , ஆனால் அவர்கள் ெசய்  ம் எைவம் என்டன்
ெதாடர் ைடயைவ அல் ல, ஏெனனில் அவர்க ளின் ரிையகள்
நல் ல ேநாக் க ங் களிந்  வவைத நான் ஒேபாம் கண் ட
ல் ைல, என பீடத்ன் ¡ எதைனம் அவர்கள் ைவத்தைதம்
கண்டல் ைல. இத்தைகயக் ரிையகைளேய அவர்கள் எனக்
ன்னர் இத்தைன வடங் களாக ெசய் க்ன்றார்கள் .
தல் , நான் உங் கக் அக சத்யங் கைள வழங் க விம்
பிேனன், ஆனால் சத் யத்ைத ேநாக்  ய உங் கள் ந்ைத கம்
உணர்ச
் யற்றதாகம் அலட் யமாகம் இப் பதால் நான் இைத
தவிர்கக
் ேவண்யிந்த ; என யற்கள் வீணாகப் ேபாவைத
நான் விம் பல் ைல, ஜனங் கள் என வார்தை
் தகைளப் பற்க்
ெகாண்டா ம் , எல் லா விதங் களி ம் என்ைன எர்ப்பைத, என் ைன
அவ  ெசய் வ ைத மற்  ம் என் ைனத் °ப் பைதப் பார்ப் ப
தற் நான் விம் பல் ைல. உங் கள் ந்ைத மற்ம் உங் கள் மனி
தத்தன்ைம காரணமாக, மனிதலத்ன் மத்யில் என் ேசாதைன
ரிையயாக ெசயற்பன்ற என் வார்த்ைதகளின் க க்யமான
பைய நான் உங் கக் அளிக்ேறன், ய பைய மட்ேம
உங் கக் வழங் ேறன் . நான் ெசய் த ¥ர்மானங் கம் , ட் ட
ம் உங் கள் ேதைவகக் ப் ெபாந்  ன் றன என் பைதம் ,
ேம ம் , மனிதலத்ன் ¡தான என அªைற சரியான
என்பைதம் இப் ேபாதான் நான் ெமய் யாகேவ உப் பத்
ேனன். எனக் ன் பாக உங் களின் பல ஆண் கால நடத்ைத
ன் ெனப் ேபாம் ெபற்ராத பெலான்ைற எனக் வழங் ள்
ள, இந் த ப் ப க் க ான ேகள் வி: “சத்  யம் மற்  ம் ெமய் ய ான
ேதவன் ன் மனிதனின் ந்ைத என்ன?” நான் மனிதக் அர்ப்
பணித்த யற்கள் , மனிதன் ¡தான என் அன் பின் சாராம் சத்ைத
நி´பிக்ன்றன, மற்ம் எனக் ன் பாக மனிதனின் ஒவ் ெவா
ெசய ம் சத்யத்ைத ேநாக்ய அவப் பிைனம் என் ¡தான
எர்ப் பிைனம் காட் ற. எல் லா ேநரங் களி ம் , என் ைனப்
பின்பற்  ம் எல் ேலாைரம் த்  நான் அக் கைற ெகாண்ள்
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ேளன், ஆயிம் , எந்தெவா ேநரத் ம் என் ைனப் பின் பற்ேவார்
என வார்தை
் தகைள ெபற் க் ெகாள் ள வல் ைல; அவர்க
ளால் என ஆேலாசைனகைள ஏற்  க்ெகாள் வதற்  க் ட 
யாள் ளனர். இேவ எனக் கம் வத்தத்ைத அளிக்ன் ற.
என ந்ைத ேநர்ைமயானதாகம் , என வார்தை
் தகள் ெமன்
ைமயானைவயாகம் இக்  ன் றேபாம் , என் ைன எவரா ம்
எப் ேபாம் ரிந் ெகாள் ள வல் ைல, ேம ம் என் ைன எவ
ரா ம் எப் ேபாம் ஏற் க்ெகாள் ளம் வல் ைல. ஒவ் ெவா
வம் அவரவர் ெசாந் த ேயாசைனகக் ஏற் ப நான் அவர்க
க் ைகயளித் த ேவைலைய ெசய் ய யற்  ெசய்  றார்க ள் ;
அவர்கள் என் ேநாக்கங் கைள நாவல் ைல, நான் அவர்களிடம்
என் ன ேகட்  ேறன் எனம் அவர்கள் ேகட் பல் ைல. அவர்கள்
எனக் எராகக் ளர்ச
் ெசய் ம் ேவைளயில் , இன் ம் எனக்
விவாசமாக ஊயம் ெசய் தாக அவர்கள் ன்றனர். அேநகர்,
அவர்கள் ஏற்  க்ெகாள் ள யாத அல் ல அவர்கள் கைடப் பி
க்க யாத சத்யங் கைளச் சத்யங் கேள அல் ல என நம் ன்
றார்கள் . அத்தைகய ஜனங் களிடம் , என் சத்யங் கள் மக்கப் பட் ,
ஒக்விடப் பபைவயாக ஆன் றன. அேத ேநரத்ல் , ஜனங் கள்
வார்தை
் தயில் என்ைன ேதவனாக அங் கரிக்ன் றனர், ஆயிம்
என்ைனச் சத்யம் , வ அல் ல வனாக இல் லாத ெவளியாள்
ஒவர் எனம் நம் ன் றனர். இந்தச் சத்யம் ஒவக்ம் ெதரி
யா: என் வார்தை
் தகள் எப் ேபாம் மாறாத சத்  யமாய் இக்
ன்றன. நான் மனிதக் வைன அளிப் ப டன் மனிதலத்
ன் ஒேர வகாட் யாகம் இக்ேறன் . என வார்தை
் தகளின்
மப் ம் அர்த்தம் மனிதலத்னால் அைவ அங் கரிக்கப் ப
ன்றனவா அல் ல ஏற்க்ெகாள் ளப் பன் றனவா என் பதனால்
அல் ல, ஆனால் வார்தை
் தகளின் சாராம் சத்னாேலேய ¥ர்மானிக்
கப் பன் றன. இவ் ல ள் ள ஒ மனிதர் ட என வார்த்
ைதகைளப் ெபற்க்ெகாள் ள யாவிட் டா ம் ட, என வார்த்
ைதகளின் மப் ம் மனிதலத் ற்  அவற்  ன் உதவிம் எந் த
மனிதனா ம் மப் பிடப் பட யாத. ஆகேவ, என் வார்தை
் த
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கக் எராகக் ளர்நெ
் தம் , மதக்ம் , அல் ல ற் ம்
ெவக்ம் அேநக ஜனங் கைள எர்ெகாள் ம் ேபா, என் நிைலப்
பா இ மாத்ரேம: காலம் உண்ைமகம் என சாட்களா
என வார்தை
் தகேள சத்யம் , வ மற்ம் வன் எனக் காட் டட்
ம் . நான் யைவ எல் லாம் சரி எனம் , இேவ மனிதக்த்
தரப் பட ேவண் ம் எனம் , ேம ம் , மனிதன் ஏற்  க்ெகாள் ள
ேவண்ம் எனம் அைவ காட் டட்  ம் . என் ைனப் பின் பற்  ம்
அைனவக்ம் இந்த உண்ைமைய நான் ெதரியப் பத் ேவன் :
என வார்தை
் தகைள ைமயாக ஏற்க்ெகாள் ள யாேதார்,
என வார்தை
் தகைளக் கைடபிக்க யாேதார், என வார்த்
ைதகளினால் இலக்ைகக் கண்டய யாேதார் மற் ம் என
வார்த்ைதகளின் நித்தமான இரட்ப் ைபப் ெபற்க் ெகாள் ள 
யாேதார், என வார்தை
் தகளினால் கண்க்கப் பட்ேடார், ேம ம் ,
என இரட் ப் ைப இழந்ேதார் ஆய இவர்களிடந்  என
ேகால் என்ம் விலச் ெசல் லா.
ஏப் ரல் 16, 2003

ேதவேன மனிதைடய ¤வனின் ஆதாரம்
இந்த உலல் நீ அெகாண்ேட பிறந்த கணம் தல் நீ உன
கடைமைய நிைறேவற்றத் ெதாடங் றாய் . ேதவைடய ட் டத்
ற் க ாகம் , அவைடய ன் த் த க் க ாகம் , உன கைட
ைமையச் ெசய் றாய் மற்ம் உன் ைடய விதப் பயணத்ைத நீ
ெதாடங் ன்றாய். உன பின் னணி எவாக இந்தா ம் , உனக்
ன் எத்தைகய பயணம் இந் த ா ம் , ஒவரா ம் பரேலாகத்
ன் ட் டங் களிந் ம் ஏற் பாகளிந் ம் தப் ப யா.
ஒவரா ம் தங் கள் தைலவிையக் கட் ப் பத் த யா.
ஏெனன் றால் , சர்வ த்ைதம் ஆறவராய ேதவன் மட்  ேம
இத்தைகய ரிையையச் ெசய் ய வல் லவராயிக்றார். மனிதன்
ேதான்ய நாள் தல் , ேதவன் எப் ெபாம் இவ் வா ரிைய
ெசய் , பிரபஞ் சத்ைத நிர்வத், எல் லாவற்ற்மான மாற்ற வி
1385

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

கைளம் அவற்ன் இயக்கத்ன் பாைதையம் கட் டைளயிட் 
வறார். எல் லாவற்ைறம் ேபாலேவ, மனிதன் அைமயாகம்
அயாம ம் ேதவனிடந்  வம் மரத்தா ம் , மைழயா ம்
மற் ம் பனித் ளியா ம் ேபா°க்கப் பறான் ; எல் லாவற் ைற
ம் ேபாலேவ ேதவைடய கரத் ள் ள ட் டத்ன் ப அவைன
அயாமேலேய விக்றான். மனிதைடய இதயம் ஆவிம்
ேதவைடய கரத்ல் ைவக்க ப் பட் ள் ளன. மனித விதத்ன்
அைனத்  ம் ேதவ ைடய கண்களால் பார்க் க ப் பன் றன. நீ
இைத விவாக்ன் றாயா இல் ைலயா என் பைதப் ெபாட் பத்
தாமல் , வள் ளைவயானா ம் வனற்றைவயானா ம் , ேதவ
ைடய எண்ணங் கக் ஏற் ப எல் லா காரியங் கம் மாம் ,
மாற்றம் ெபம் , ப் பிக்கப் பம் மற்ம் மைறந்விம் . இேவ
ேதவன் எல் லாவற்ைறம் ஆைக ெசய் ம் ைறயாம் .
இர அைமயாக ெநங் ம் ேபா, மனிதன் அைத அயா
க்றான், ஏெனனில் , இர எப் ப ெநங் ற, எங் ந் 
வற என் பைத மனிதைடய இதயத்தால் அந் ெகாள் ள
யா. இர அைமயாக மைறம் ேபா, மனிதன் பகன்
ெவளிச்ச த்ைத வரேவற் றான் . ஆனால் ெவளிச்ச ம் எங் ந் 
வந்த  என்பைதம் , அ இரவின் இைள எவ் வா விரட் ய
என் பைதம் அவன் அயாக்றான். பகல் மற் ம் இரவின்
இந்த ெதாடர்ச
் யான மாற்றங் கள் மனிதைன ஒ காலக் கட் டத்
ந்  இன்ெனா காலக் கட் டத்ற்  , ஒ வரலாற் ச் ©ழ
ல் இந்  அத்த வரலாற்ச் ©ழ க் அைழத் ச் ெசல் ன்
றன. அேத ேநரத்ல் , ஒவ் ெவா காலகட் டத் ம் ேதவைடய
ரிைய மற்ம் ஒவ் ெவா காலத்க்மான அவைடய ட் டம்
ேமற் ெகாள் ளப் பவைத இந் த மாற் ற ங் கள் உ ெசய்  ன் றன.
இந்தக் காலகட் டங் களில் மனிதன் ேதவேனா ேசர்ந் நடந்  வந்
க் றான், ஆனா ம் ேதவன் எல் லா ெபாட் களின் மற்  ம்
உயிரினங் களின் தைலவிைய ஆறார் என்பைதம் , எல் லா
வற் ைறம் ேதவன் எவ் வா ட் ட றார், வநடத்  றார்
என்பைதம் அவன் அயாக்றான். இ மனிதைன ஆகா
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லம் தல் இன் வைர தவிர்த்  க்  ற. ஏெனனில் , ேதவ 
ைடய ெசயல் கள் மைறக்கப் பட் ப் பதாேலா அல் ல அவைடய
ட் டம் இன்ம் நிைறேவற் ற ப் படாததாேலா அல் ல, மனித
ைடய இதயம் ஆவிம் ேதவனிடந்  ெவ ரத்  ல்
இப் பதால் , ேதவைனப் பின் ெதாடர்நத
் ேபாம் சாத்தாக் ஊ
யம் ெசய்வேலேய மனிதன் இக்ன் றான்—அைத இன் ம் அ
யாமல் இக்ன் றான். ேதவைடய அச்வகைளம் ேதாற்
றத்ைதம் ஒவம் ¥விரமாக நாவல் ைல; ேம ம் , ேதவ
ைடய பராமரிப் பி ம் பாகாப் பி ம் இக்கம் ஒவம் தயா
ராக இல் ைல. மாறாக, இந்த உலகத்ற்ம் ன் மார்கக
் மான மனி
தலம் பின்பற்  ம் வாழ் க்ைக விகக் ம் ஏற் ப , ெபால் லாங்
கனான சாத்தானின் ர்ேகட் ைடச் சார்ந்க்க விம் றார்கள் .
இந்நிைலயில் , மனிதைடய இதயம் ஆவிம் சாத்தாக்
காணிக்ைகயாகம் உணப் ெபாளாகம் மாவிட் டன. ேம ம் ,
மனித இதயம் ஆவிம் சாத்தான் வக்கக்ய இடமாகம்
அதன் ெபாத்தமான விைளயாட்  ைமதானமாகம் மாவிட்
டன. இவ் வாறாக, மனிதன் அயாமேலேய மனிதனாக இப் ப
தற் க ான நியமங் கைளம் மனித இப் க் க ான மப்  மற்  ம்
அதன் ெபாைளப் பற்ய தன ரிதைலம் இழக்றான் . பப்
பயாக, மனிதைடய இதயத்  ந்  ேதவைடய பிரா
மணங் கம் , ேதவக்ம் மனிதக்மான உடன் பக்ைகம்
மங் விற மற்  ம் அவன் ேதவைனத் ேதவைதம் ேதவ
னிடம் கவனம் ெச த்  வைதம் நி த்  றான் . காலப் ேபாக்
ல் , ேதவன் ஏன் தன் ைன ஷ்த்தார் என்  மனிதன் ரிந் 
ெகாள் வேத இல் ைல, ேதவைடய வாயின் வார்தை
் தகைளம்
ேதவனிடந்  வம் எைதம் மனிதன் ரிந் ெகாள் வல் ைல.
அதன் பின், ேதவைடய விகைளம் ஆைணகைளம் மனிதன்
எர்க்க த் ெதாடங் றான் . அதனால் அவைடய இதயம்
ஆவிம் அந்  ேபான் றன. ேதவன் தாம் தல் ஷ்த்த
மனிதைன இழக் றார். மனிதன் தான் ஆயில் ெகாண் ந் த
ேவைர இழக்றான் . இேவ மனித இனத்ன் க்க மாயிக்
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ற. உண்ைமயில் , ஆகாலம் தல் இப் ேபா வைர, ேதவன்
மனிதலத்ற்  ஒ ேசாக நாடகத்ைதேய அரங் ேகற் ள் ளார்.
அல் கதாநாயகம் மனிதேன பாக்கப் பட் டவம் மனிதேன.
எனிம் , இந்த ேசாக நாடகத்ன் இயக்னர் யார் என்  ஒவ
ரா ம் ற இயலா.
இந்தப் பரந்த உலல் , ¡ண்ம் ¡ண்ம் ெபங் கடல் கள் நிலங்
கக்ள் பாய் ன்றன. நிலங் கள் ெபங் கடல் களின் ெவள் ளத்ல்
¤ழ் ள் ளன. சர்வத்ைதம் ஆறவராய அவைரத் தவிர இந்த
மனித இனத்ைத ேவ எவரா ம் வநடத்த யா. ேதவைன
யன் இந்த மனித இனத்ற்காக ரிைய ெசய் யேவா ஆயத்தங்
கைளச் ெசய் யேவா வைமக்க ஒவம் இல் ைல. இந்த மனித
இனத்ைத ஒளிள் ள ெசன் ேசடத் ற்  வநடத் த க்  ய
மற் ம் க்ரிய அநீ களிந்  விவிக்கக்ய ஒவம்
இல் ைல. மனிதலத்ன் எர்காலத்ைதக் த்  ேதவன் லம்
றார்; மனிதலத்ன் வீழ்ச
் ையக் கண் க்கப் பறார் மற்
ம் மனிதலம் பப் பயாகச் ைதைவ ேநாக் அணிவத் 
வவதா ம் , ம் பி வராத பாைதயில் ெசல் வதா ம் ேவதைனப்
பறார். ேதவ ைடய இதயத்ைத உைடத்  , ெபால் லாங் க
ைனத் ேதற அத்தைகய மனிதலம் எந்த ைசயில் ெசல் லக்
ம் என்  யாம் ந் த்த ல் ைல. இதனால் தான் என் னேவா
ேதவைடய ேகாபத்ைத யாம் உணர்வல் ைல. ேதவைனப் பிரி
யப் பத் த ஒ வையத் ேதவல் ைல. அவரிடம் ெநங் ச்
ெசல் ல யற்  ப் பல் ைல. வத் த த் ைதம் ேவதைனையம்
யாம் ரிந்  ெகாள் ள ற் பவல் ைல. ேதவைடய சத்தத்
ைதக் ேகட் ட பிறம் , மனிதன் தன ெசாந்த பாைதயில் ெதாடர்
றான்; அவரிடந்  விலச் ெசல் றான் ; அவைடய ைப
ையம் பராமரிப் ைபம் தவிர்த்  விறான் ; அவைடய சத்
யத்ைதத் தவிர்க் றான் ; ேதவனின் எரியான சாத் த ாக் த்
தன்ைன விற்க விம் றான் . ேதவைன நிராகரித் பின் அைதக்
த் ந்க்காத இந்த மனிதலத்ைத ேநாக் ேதவன் எவ் வா
ெசயல் பவார் என் ப பற்ம் மனிதன் தன பிவாதத்ைதத்
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ெதாடர்வ  பற்ம் எவேரம் எைதேயம் ந்த்த ண்டா?
ேதவைடய ெதாடர்ச
் யான நிைன£ட் டல் கக்ம் அைர
கக்ம் காரணம் , அவர் இவைர இல் லாத அளவில் மனிதனின்
மாம் சம் ஆத்  மாம் தாங் க யாத ஒ ேபரைவத் தன்
ைககளில் தயார் ெசய்  ைவத்ப் பேத என்  யாக்ம் ெதரி
வல் ைல. இந்தப் ேபர மாம் சத்ன் தண்டைன மட் மல் ல,
ஆத்மாவின் தண்டைனம் ஆம் . ேதவைடய ட் டம் நிைற
ேவம் ேபா, அவைடய நிைன£ட் டல் கம் அைரகம்
ப் பி ெச த்தப் படவில் ைலேயல் , எத்த ஆத்ரத்ைத அவர் கட்
டவிழ் த் விவார் என்பைத நீ அந்  ெகாள் ள ேவண்ம் . எந்த
ெவா ஷ்க்கப் பட் ட உயிரினம் இவைர அபவித்ராத
அல் ல ேகட்  ராத ஒன்  ேபால அ இக் ம் . எனேவ நான்
ெசால் ேறன், இந்த ேபரவான ன்ெனப் ேபாம் நிழ் ந்ரா
ததாம் . அ ஒேபாம் ¡ண்ம் நிகழா. ஏெனன் றால் ேதவ
ைடய ட் டம் மனிதலத்ைத ஒ ைற மட் ேம ஷ்ப்
பம் ஒ ைற மட்ேம இரட்ப் ப ம் ஆம் . இேவ த ம்
கைடமாம் . எனேவ, இம் ைற ேதவன் மனிதைன இரட் க்க
எத் க்ெகாண்ள் ள கனமான ேநாக்கங் கைளம் ¥விரமான
எர்பார்ப்ைபம் எவரா ம் ரிந்  ெகாள் ள யா.
ேதவன் இந்த உலைக ஷ்த், அல் மனிதைனக் ெகாண்
வந்  , அவக் வைனக் ெகாத்த ார். பின், மனிதக்
ெபற்ேறாம் உறவினர்கம் வந்தார்கள் . அதன் பின் , அவன் தனி
ைமயாக இக்கவில் ைல. மனிதைடய கண்கள் இந்தப் ெபாள்
உலகத்ைத தன்தல் கவனித் த ந்ேத, அவன் ேதவ 
ைடய ன்த்த க்ள் இக்க விக்கப் பட் டான் . ேதவனிட
ந்  வம் வ வாசம் அைனத்  வராகைளம் வளர்ந் 
ர்ச
் யைடம் வைரயி ம் ஆதரிக்ற. இந்த ெசயல் ைற
யின் ேபா, மனிதர்கள் ேதவைடய பராமரிப் பில் வளர்ந்  வ
வைத ஒவம் உணர்வல் ைல; மாறாக, தம் ெபற்ேறாரின் அன்
பான பராமரிப் ம் தம் வித உள் ணர்ம் தான் தம் வளர்ச
் ைய
வநடத்  ற என்ம் அவர்கள் நம் றார்கள் . ஏெனன் றால் ,
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மனிதக் அவைடய வைன வழங் ய யார் என் ம் அ
எங் ந்  வந்த  என் ம் ெதரிவல் ைல. வனின் உள் ணர்
எவ் வா அற்தங் கைள உவாக்ற என் பம் ெதரிவல் ைல.
மனிதன் அந் தெதல் லாம் : அவன வன் ெதாடர அப் பைட
யாக இக்ம் உணம் , அவன இப் க்கான ஆதாரமான விடா
யற்ம் , அவன பிைழப் க் ¤லதனமான அவன மனல்
உள் ள நம் பிக்ைககேம ஆம் . மனிதன் ேதவைடய ைப
ையம் ஏற்பாட் ைடம் ற் மாக மறந் விட் டான் . அவக்
ேதவன் ெகாத் த விதத் ைத க்  ±றாக உைடக்  ன் றான் ….
ேதவன் இரம் பக ம் கவனித் க்ெகாள் ம் இந்த மனிதலத்
 ள் ள ஒவர் ட அவைர ஆராக்க தாங் கைள ஈபத் வ
ல் ைல. ேதவன் தாம் ட் டட் டப எந்த எர்பார்ப்ம் இல் லா
மல் ெதாடர்ந்  மனிதன் ¡ மட் ேம ரிைய ெசய் றார். ஒ
நாள் , மனிதன் தன் ெசாப் பனத்ந்  வித்ெதந் , வாழ் க்
ைகயின் மப் ைபம் அர்த் த த்ைதம் , மனிதக் க ாக ேதவன்
விைலக்  ரயம் ெச த் ெபற்  க் ெகாத்த எல் லாவற் ற்  ம் ,
மனிதன் தன்னிடம் ம் வான் என் காத்க் ம் அக்கைற
ையம் உணர்ந்  அவரிடம் ம் வான் என் ற நம் பிக்ைகயில்
ேதவன் இவ் வா ெசய் றார். மனித விதத்ன் ேதாற்றம் மற்ம்
ெதாடர்ச
் ைய ஆம் இரகயங் கைள இவைர யாம் பார்தத
்
ல் ைல. இைவ அைனத்ைதம் ரிந் ெகாண்ட ஒேர ஒவரான
ேதவன் , தம் டந்  எல் லாவற் ைறம் ெபற்ற பின் னம் நன்
யற்  காணப் பம் மனிதன் அவக் க் ெகாக் ம் காயங் க
ைளம் அகைளம் ெமௗனமாக சத் க்ெகாள் றார். விதம்
தம் அைனத்ைதம் மனிதன் நிச்சயமாகேவ அபவிக்றான் .
அைதப் ேபாலேவ, இ ேதவன் மனிதனால் காட் க் ெகாக்
கப் பறார், மனிதனால் மறக்கப் பறார் மற் ம் மனிதனால்
பலவந் தம் பண்ணப் பறார் என் பதன் விைளவாம் . ேதவ
ைடய ட் டம் உண்ைமயிேலேய அத்தைகய க்யத்வம் வாய்ந்
ததா? ேதவைடய கரத்ந்  வந் த ஷ் யான மனிதன்
உண்ைமயிேலேய அத்தைகய க்யத்வம் வாய் ந்தவனா? ேதவ
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ைடய ட் டம் நிச்சயமாகேவ க்யத் வம் வாய் ந்த  தான் ;
எனிம் , அவர் கரத்தால் ஷ்க்கப் பட் ட இந்த வன் அவ
ைடய ட் டத்  க் க ாகேவ உள் ள. எனேவ, மனித இனத்  ன்
¡தான ெவப் பால் ேதவன் தம ட் டத்ைத வீணக்க யா.
அவைடய ட் டத்ற்காகம் தாம் ெகாத்த வாசத்ற்காகம்
எல் லா ேவதைனகைளம் சத்  க்ெகாள் றார். இ மனித
ைடய மாம் சத்ற்காக அல் ல, அவைடய வக்காகேவ ஆம் .
மனிதைடய மாம் சத்ைதயல் ல, தாம் வாசமாக ஊய வைன
ம் பப் ெபவதற்காகேவ அவர் அவ் வா ெசய்றார். இ அவ
ைடய ட் டமாம் .
இந்த உலகத்ற்  வன்ற அைனவம் வாழ் க்ைகையம்
மரணத்ைதம் கட் டாயம் கடந்  ெசல் ல ேவண்ம் . அவர்களில்
ெபம் பாலாேனார் மரணம் மற்  ம் மபிறப்  ழற்  ையக்
கடந்  ெசன் க்றார்கள் . உயிேராப் பபவர்கள் விைரவில்
மரித் ேபாவார்கள் . மரித்தவர்கள் விைரவில் உயிர்தெ
் தவார்கள் .
இைவ அைனத்ம் ஒவ் ெவா வக்ம் ேதவன் ஏற்பா ெசய்
ள் ள வாழ் க்ைகைற ஆம் . எனிம் , இந் த ப் ேபாக்ைகம்
இந்த ழற்ையம் மனிதன் கவனமாகப் பார்கக
் ேவண்ம் என்
பேத ேதவன் விம் ம் சத்யமாம் . ேதவனால் மனிதக் வழங்
கப் பட் ட வன் வரம் பற் ற , ெபாள் , ேநரம் , இடம் ஆயவற்
றால் கட்ப் பத்தப் பட யாத. ேதவனால் மனிதக் வழங்
கப் பட் ட வனின் இரகயம் , வனான அவரிடந்  வந்
த என்பதற்கான சான்ம் இேவ. வனான ேதவனிடந் 
வந் த  என்பைதப் பலர் விவாக்கவில் ைல என் றா ம் , ேதவ
னிடந்  வம் அைனத்ைதம் மனிதன் தவிர்க்க இயலாமல்
அபவிக்றான் . ஒ நாள் §ெரன்  மனம் மா, உலல் உள் ள
அைனத்ைதம் ¡ட்ெடக்கம் , ேதவன் தாம் ெகாத்த வைனத்
ம் பப் ெபறம் விம் பினால் , ஒன் ம் ¡ந்ரா. ேதவன் தம்
ைடய வைனக்ெகாண் உயிள் ள வன் கக்ம் உயிரற்ற
ெபாட் கக்ம் அைனத்ைதம் வழங் றார். தம் வல் லைமயி
னா ம் அகாரத்னா ம் அைனத்ைதம் ஒங் பத்றார்.
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இ யாரா ம் ந்த் ப் பார்க்கேவா ரிந் ெகாள் ளேவா 
யாத உண்ைமயாம் . இந்தப் ரிந் ெகாள் ள யாத உண்ைம
கள் ேதவைடய வ வல் லைமயின் ெவளிப் பாடாகம் சான் றா
கம் இக்ன்றன. இப் ேபா உனக் ஒ இரகயத்ைத நான்
ெசால் ேறன்: ேதவைடய வனின் மகத் வத்ைதம் அவர
வனின் வல் லைமையம் ரிந்ெகாள் வ  என் ப அவர் ஷ்
த்த எந்த வக்ம் யாத காரியமாம் . கடந்த காலத்ைதப்
ேபாலேவ இ இப் ேபா உள் ள, வரவிக்ம் காலத் ம் அப்
பேய இக்ம் . நான் ெசால் ம் இரண்டாவ இரகயம் இ
தான்: ஷ்க்கப் பட் ட எல் லா வன் கக்ம் வவம் உவ
ம் எவ் வள வித்யாசமாக இந்தா ம் அவர்கைடய வ
னின் ஆதாரமான ேதவனிடந்  மட்  ேம வற. எப் ப
ப் பட் ட வனாக நீ இந் த ா ம் ேதவன் நிர்ண யித் த விதப்
பாைதக் எராக உன்னால் ம் ப யா. எப் பயாயிம் ,
மனிதன் இைதப் ரிந்  ெகாள் ள ேவண்ம் என்  நான் விம்
ேறன். ேதவைடய பராமரிப் ம் , பாகாப் ம் , ஏற்பாம் இல்
லாமல் , மனிதன் எவ் வள விடாயற்டன் ெசயல் பட் டா ம்
கனமாகப் ேபாரானா ம் அவன் ெபற ேவண் ய அைனத்
ைதம் ெபற யா. ேதவனிடந் வன் வழங் கப் படாமல் ,
வாழ் க்ைகயிைன வாழ் வல் உள் ள மப் ைபம் அர்த்தத்ைதம்
மனிதன் இழக்றான் . தன வனின் மப் ைப அற் பமாக வீண
க் ம் மனிதைன, இவ் வள கவைலயற் ற வனாக இக்க ேதவ
னால் எப் ப அமக்க ம் ? நான் ன் ய ேபால:
ேதவன் உன்ைடய வனின் ஆதாரமாக இக்றார் என் பைத
மறந் விடாேத. ேதவன் ெகாத்த அைனத்ைதம் மனிதன் மக்
கத் தவனால் , ன்  தாம் ெகாத்தைத ேதவன் ம் பப் ெப
வ மட்மல் லாமல் , அவர் ெகாத்த அைனத்ற்மான விைலைய
மனிதைன இரண் மடங் காக ம் பச் ெச த்த ைவப் பார்.
ேம 26, 2003
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சர்வவல் லவரின் ெப ¢ச்
ெவளிச்சல் லாத உலகத்ல் நீ வாழ் ந்ெகாண்ப் பதனால் ,
உன் இதயத்ல் ஒ கப் ெபரிய இரகயம் இக்ன் றைத உன்
னால் அய யவில் ைல. ெபால் லாங் கனால் உன் இதயம்
ஆவிம் பிங் கப் பட் ள் ளன. உன் கண்கள் இளைடந் ப் ப
தால் , வானத்ன் ©ரியைனம் , இரவில் ன் ம் நட் சத்ரத்ைத
ம் உன்னால் காணயவில் ைல. உன் காகள் வஞ் சகம் நிைறந்த
வார்தை
் தகளினால் அைடக்கப் பட் ப் பனால் , ேயேகாவாவின்
இேயாைசேபான் ற ரைலம் , அவைடய ங் காசனத்  ல்
இந்  பாம் தண்ணீ ரக
் ளின் சத் த த்ைதம் உன் னால் ேகட் க
யவில் ைல. சர்வவல் லவர் உனக் அளித்த எல் லாவற்ைறம் ,
உனக் உரிைமள் ளதாய் இக்ம் எல் லாவற்ைறம் நீ இழந் 
விட் டாய் . வில் லாத ெபந் ன் பக் கட க்ள் நீ பிரேவத்
விட் டாய் , உன் ைன நீ ேய காப் பாற்க்ெகாள் ம் வைம இல்
லாமல் , தப் பிக்ம் வ ெதரியாமல் , இப் ேபா இங் ம் அங் ம்
அைலந்  த் க்ெகாண்க்ன் றாய் . அந்தக் கணம் தல் நீ
ெபால் லாங் கனால் வாக்கப் பட விக்கப் பட் டாய் , சர்வவல் லவ
ரின் ஆர்வாதங் களில் இந்  கத்ெதாைலவான இடத்ற், சர்
வவல் லவர் வழங் பைவ உன்ைன வந் த ைடய யாத ரத்
ற்  , ம் பிவரயாத சாைலயில் நீ ேபாய் வ ிட் டாய் . இப்
ேபா இலட்ேசாபலட் சம் அைழப் களினா ம் உன் இதயத்ைத
ம் , ஆவிையம் எப் பயவில் ைல. ைசம் , வகாட் ம்
இல் லாத எல் ைலயில் லாத பக் உன்ைன நயங் காட்  அைழத்த
வந்த ெபால் லாங் கனின் ைககளில் நீ அயர்ந்  உறங் க்ெகாண்
க்ன்றாய் . அன்ந்  நீ உன் களங் கன்ைமையம் , ய்
ைமையம் இழந் த ாய் , சர்வ வல் லவரின் கரிசைனையம் ச்ச
மாக எண்ண ஆரம் பித்தாய் . உன் இதயத்ல் இக்ம் ெபால்
லாங் கன் தான் இப் ேபா உன்ைன எல் லாக் காரியங் களி ம் வ
நத்  ன் றான் . உன் வாழ் க்ைகயாகேவ அவன் மாவிட் ட ான் .
இப் ேபா நீ அவக்ப் பயப் பவல் ைல, அவைனத் தவிர்ப்
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பல் ைல, அவைன சந்ேதகப் பவல் ைல, மாறாக, நீ அவைன
இப் ேபா உன் இதயத்ல் ேதவனாக மக்ன் றாய். நீ அவைன
ஆராக்கம் ெதாெகாள் ளம் ஆரம் பித்விட் டாய் , உட ம் ,
நிழ ம் ேபால நீ ங் கள் வாழ் வி ம் , சாவி ம் பிரிக்கயாதவர்
கைளப் ேபால மாவிட் §ர்கள் . நீ எங் ந்  வந்தாய் என் ேறா,
ஏன் பிறந்தாய் என் ேறா, ஏன் மரிப் பாய் என் ேறா அயாமல் இக்
ன்றாய் . நீ சர்வவல் லவைர அந்நியைனப் ேபாலப் பார்க
் ன் றாய் .
அவைடய வக்கம் எெவன்ேறா, அவர் உனக்ச் ெசய் தைவ
கள் என்னெவன் ேறா ட உனக் த் ெதரியா. அவரிடந் 
வன்ற எல் லாவற்ைறம் நீ ெவக்ன் றாய் . நீ அவற்ன் அ
ைமையம் அயவில் ைல, அவற்ைற ேமன் ைமயாகம் எண்ண
வில் ைல. சர்வ வல் லவர் வழங் யவற் ைற நீ ெபற் ற நாள் தல்
ெபால் லாங் கேனா நடக்க ஆரம் பித்தாய் . நீ ெபால் லாங் கேனா
ேசர்ந்  ஆயிரக்கணக்க ான ஆண்கள் யைலம் , காற் ைறம்
சத் விட் டாய் , ஆனா ம் அவேனா ேசர்ந்  உன் வாழ் க்ைக
யின் ஆதாரமான ேதவைன எர்க்ன் றாய் . மனம் ம் தைலக்
த்ேதா, உன் அவின் விளிம் பிற் நீ வந்விட் டைதக் த்ேதா
நீ இன்ம் அயவில் ைல. ெபால் லாங் கன் உன் ைன நயமாக இத்
க்ெகாண்டைதேயா, உன்ைன வாத்தைதேயா நீ அயவில் ைல,
நீ உன் வக் க ங் கைள மறந்  ேபாய் வ ிட் ட ாய் . இன் வைர உன்
வாழ் கை
் கயின் ஒவ் ெவா கட்டத் ம் அவன் உன் ைன வாத்ள்
ளான். உன் இதயம் , ஆவிம் உணர்விழந் , அந் விட் டன.
இப் ேபாெதல் லாம் , நீ மனித உலன் பாகைளக் த்  ைற
வைத நித்விட் டாய் . இந்த உலகம் அநீ  நிைறந்த  என் 
நீ இனி ஒேபாம் நம் வல் ைல. சர்வவல் லவர் என்  ஒவர்
இக்ன்றாரா என்  ட நீ கவைலப் பவல் ைல. அதன் கார
ணம் , நீ ெவகாலத்ற் ன் ேப ெபால் லாங் கைன உன் ைடய
ெமய் யானத் தகப் பனாக ஏற்க் ெகாண்டாய் , இப் ேபா அவனில்
லாமல் உன்னால் இக்க யவில் ைல. இதான் உன் ைடய
இதயத்ல் உள் ள இரகயம் .
ெபா விம் ேபா, ழக்ல் ஒ விெவள் ளி ன் 
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ற. ன் இந்ராத இந்த நட் சத்ரம் , க்ம் அைம
யான வானங் கைள ெவளிச்சமைடயச் ெசய்  மனிதர்களின் இ
தயங் களில் அைணக் க ப் பட் ட ெவளிச்ச த்ைத ¡ண்ம் ெஜாக்
கச் ெசய் ற. உன் ேம ம் மற்றவர்கள் ேம ம் ஒன் ேபால வீம்
இந்த ெவளிச்சத்னால் இப் ேபா மக்லம் தனிைமயில் இக்
கவில் ைல. ஆனா ம் , இண்ட இரவில் இப் ேபா நீ மட் ேம
அயர்ந்  உறங் றாய் . நீ சத்தத்ைதம் ேகட் கவில் ைல, ெவளிச்
சத்ைதம் காணவில் ைல. உன் தகப் பன் உன் னிடம் , “என் பிள்
ைளேய, இன் ம் ேநரமாகவில் ைல, இப் ேபா எந்க்கேவண்
டாம் . ளிராக இப் பனால் ெவளிேய ேபாகாேத. உன் கண்க
ைளப் பட் டயம் ஈட் ம் த்விம் ,” என்  ெசால் வனால்
நீ ய வானம் , ம் , ய காலம் வங் யைத அயா
மல் இக்ன்றாய் . உன் தகப் பன் உன் ைன கம் ேநப் பனா
ம் , அவன் உன்ைனவிட ¤த்தவன் என்பனா ம் , அவன் ெசால்
வதான் சரி என் நீ விவாப் பனா ம் , உன் தகப் ப ைடய
கந்  ெகாள் தல் கைள மட்  ேம நீ நம் றாய் . இந் த உலகத்
ல் ெவளிச்சம் உண் என் ம் ற் ைற அப் பப் பட் ட எச்சரிக்
ைககம் , அன்ம் உன் ைன நம் ப விடாமல் ெசய் ன் றன. இந்த
உலகத்ல் சத்யம் இக்ன்றதா என்  கவனிக்கக்ட உன் ைன
அைவ விவல் ைல. சர்வவல் லவர் உன் ைன விவிப் பார் என் 
நம் பம் உனக் இப் ேபா ைதரியல் ைல. நீ இப் ேபாள் ள
நிைலைமயிேலேய ப் யைடந்ப் பனால் , ன் ைரக்கப்
பட் ட  ேபால ெவளிச்ச த்ன் வைகையேயா, சர்வ வல் லவ
ைடய வைகையேயா எர்பார்ப்பல் ைல. உன் ைனப் ெபாத்
தவைர, அழகானைவகைள எல் லாம் ப் பிக்க யா. உன்
கண்களில் , மக்லத்ன் எர்காலம் மைறந்  ஒந் ேபா
ற. ரப் பிரயாணத்ன் ைசையம் , உன் பயணத் ேதாழைன
ம் இழந்விவாய் என்  நீ பயப் பவதால் , உன் தகப் பைடய
வஸ் ரங் கைள  ெபலத்ேதா இ கப் பித்  க்ெகாண் 
அவ ைடய கஷ் டங் கைளப் பர்ந் ெகாள் ள விம் றாய் .
மனிதர்களின் பரந்  விரிந்த, ெதளிவற்ற இந்த உலகம் உங் களில்
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அேநகைர உலகத்ன் பல் ேவ ேவடங் கைள அணிந் ெகாள் ள
ைதரியம் உள் ளவர்களாக மாற்ள் ள. மரணத்ைதக் த் பய
ல் லாத பல “வீரர்கைள” அ உவாக்ள் ள. அைதவிடம்
ேமலாக, தாங் கள் பைடக் க ப் பட் டதன் ேநாக் க த் ைத உணராத
விைறத்  ம் , மரத்  ம் ேபான ஏராளமான மனிதர்கைளம் அ
உவாக்ள் ள. கம் ேமாசமாகப் பாக்கப் பட் ள் ள மக்
லத்ன் ஒவ் ெவா மனிதைனம் சர்வவல் லவரின் கண்கள் கண்
காணிக்ன்றன. யரப் பறவர்களின் க்ரைல அவர் ேகட்
றார், பாக்கப் பட் டவர்களின் ெவட் கன் ைமைய அவர் காண்
றார், இரட் ப் ெபன் ம் ைபைய இழந் ேபான மக்லத்
ன் ைலம் , ஆற்றாைமையம் அவர் உணர்றார். மனித
லேமா அவைடய ஆதரைவத் தள் ளிவிட் , தன் ைடய பாைத
யிேல நடக்ற, அவைடய கண்களின் பார்ைவத் தன் ேமல் வி
வைதத் தவிர்க்ற. சத் வின் ைணேயா ஆழ் கடன் கசப்
ைபக் கைட ெசாட் வைர பார்க்கம் விம் ற. சர்வ
வல் லவைடய ெப¤ச்ைச இப் ேபா மனிதலம் ேகட் ப
ல் ைல. இப் ேபா சர்வவல் லவைடய கரங் கம் இந்தப் பரி
தாபமான மக் லத்ைதத் தவ விம் பவில் ைல. ம் பத் 
ம் ப அவர் மக்  லத் ைதத் தம் பக் க ம் இக்  ன் றார்,  
காலத்ற்ப் பிற மனிதலம் அவைடய பியிந்  வில
ேவபக்கமாகப் ேபாய்வின்ற. இப் பேய, அவைடய ரிைய
ஒ ழற்யாக நடக்ன்ற. அப் ேபா, அவர் சப் பைடறார்.
அப் ேபா அவர் தம் ைடய கரத்ன் ரிையையம் , மனிதர்க
ளிைடேய உலாவைதம் நித்றார்…. மனிதலம் இந்த மாற்
றங் கைளம் , சர்வவல் லவைடய ேபாக்ைகம் , வைகையம் ,
அவைடய க்கத்ைதம் சப் ைபம் உணராமல் இக்ன் ற.
இந்த உலகத் ள் ள அைனத்ேம சர்வவல் லவைடய எண்
ணங் களினா ம் , அவைடய கண்கக்க் ம் சயில் மா
ன்றன. மனிதலம் ேகட் ராத காரியங் கள் §ெரன்  வன்
றன, ெதான்ெதாட்  மக்லம் ைவத்ந்த காரியங் கள் அவர்
கைள அயாமேலேய அவர்கள் ைகவசந்  நவிப் ேபாகம்
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ெசய் ன்றன. சர்வவல் லவைடய உைறவிடத்ைத யாேம கண்
பிக் க யா. அேதேபால சர்வ வல் லவைடய உயர்ைவ
ம் அவைடய வ ஆற்றன் ேமன்ைமையம் காண யா.
மனிதர்க ள் ரிந்  ெகாள் ள யாதைவகைள அவர் ரிநந் 
ெகாள் றார் என்பேல அவர் உயர்ந்தவராய் இக்ன் றார். மனி
தலத்  னால் ைகவிடப் பட் டவராய் அவர் இந் ம் மக் 
லத்ைத அவர் இரட்க்றார் என்பேல அவர் ெபரியவராய் இக்
ன் றார். அவக்  வன், மரணம் என் பைவகளின் ெபாள்
ெதரிம் . அைதவிட ேமலாக ஷ்க்கப் பட் ட மக்லம் விப்
பதற் க ான சட் ட ங் கைள பின் பற் ற ேவண்ம் என் பம் அவக்
த் ெதரிம் . மனித வாழ் கை
் கயின் அஸ்பாரம் அவேர, அமட்
மல் ல மக்லத்ைத மபம் உயிர்தெ
் தழச் ெசய் ம் இரட்
சகம் அவேர. தம் ைடய ரிையக்காகம் , தம் ைடய ட் டத்
ற்காகம் அவர் களிப் பான இதயங் கைளத் யரத்னால் பாரப்
பத்தம் , யரப் பட் க் ம் இதயங் கைள மழ் ச்யினால்
உயர்தத
் ம் ெசய் ன் றார்.
சர்வவல் லவர் வழங் ய வைனவிட்  விலய மக்லம்
வனின் ேநாக்கத்ைதக் த்  அயாமல் , மரணத்ைதக்த் 
அஞ் ற. அவர்கள் உதவிேயா, ஆதரேவா இல் லாமல் தவிக்
ன் றார்க ள் . ஆனா ம் தங் கள் கண்கைள ¤டத் தயங் றார்
கள் . ேம ம் தங் கள் ெசாந்த ஆத்மாக்கைளக் த் உணர்வில்
லாதவர்களாய் , நைடபிணங் களாய் , இந் த உலகத்ல் இவான
வாழ் கை
் கைய வாழ, தங் கைளேய வத்க்ெகாள் ன் றனர். ேநாக்
கல் லாமல் வாழ் ன் ற மற் ற வர்க ைளப் ேபாலேவ நீ ம் , நம்
பிக்ைக இல் லாமல் வாழ் ன் றாய் . ஆதல் இக்ம் பரித்தர்
மட் ேம தங் கள் ன்பங் களின் நேவ வாழ் ந் ெகாண்க்ம் ,
அவைடய வைகக்காக அக எர்பார்ப்ேபா காத்க்ெகாண்
க்ம் ஜனங் கைள இரட்க்க ம் . உணர்வில் லாமல் இப்
பவர்க ளிடம் அப் பப் பட் ட நம் பிக் ைக இவைர காணப் பட
வில் ைல. ஆனா ம் ஜனங் கள் அதற்காக அவ் வளவாய் ஏங் ன்
றனர். ெபந் ன் பத்ற்ள் ளான இந்த ஜனங் களின் ேமல் சர்வவல்
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லவர் இரக்கள் ளவராய் இக்ன் றார். அேத ேநரத்ல் , ெவகா
லமாய் மனிதலத்  டந்  பல் வர நீ ண் ட காலம் காத் 
க்க ேவண்யந்தனால் , உணர்வில் லாமல் இக்ம் இந்த
ஜனங் களின் ேமல் அவர் சப் பைடந்  க்  ன் றார். நீ இனிேம
ம் பேயாம் , தாகத்ேதாம் இக்காதப, உன்ைன உணர்வ
ைடயச்ெசய் ய, உனக்த் தண்ணீைரம் , ஆகாரத்ைதம் ெகாண்
வர, உன் இதயத்ைதம் , உன் ஆவிையம் ேதட அவர் விம்
ன்றார். நீ தளர்வ ைடந் க் ம் ேபா, இந் த உலகத்ன் நம்
பிக்ைகயின்ைமைய நீ உணர ஆரம் பிக்ம் ேபா, நீ நம் பிக்ைகைய
இழக்கேவா அழேவா ேவண்டாம் . கண்காணிப் பாளரான சர்வவல்
லைமள் ள ேதவன் நீ வம் ேபா உன் ைன அைணத் க்ெகாள்
வார். அவர் உன் பக் க த்  ேலேய இந்  உன் ைனப் பார்த்  க்
ெகாண்க்றார், நீ அவரிடம் ம் வதற்காகக் காத்க்ெகாண்
க்ன் றார். உன் நிைன ம் ம் நாக்காக அவர் காத் க்
ெகாண்க்ன்றார். நீ அவரிடந்  உவானவன் என்  நீ
உணர்ந
் ட, என்ேறா ஒ நாள் நீ ைச தவப் ேபானாய் என் ம் ,
என்ேறா ஒநாள் நீ உன் உணர்ைவ இழந்தாய் என் ம் , ஒ நாள்
உன் தகப் பைனக் கண்டைடந்தாய் என் ம் நீ அந்ட, சர்வவல்
லவர் உனக் க ாக, நீ அவரிடம் ம் ம் நாக் க ாக ெவகால
மாய் க் காத்  க்ெகாண் க்  ன் றார். உக் க மான ஏக் க த்ேதா
அவர் பார்த்க்ெகாண்க்றார், உன்ைடய ப க்காக அவர்
காத் க்ெகாண்க்ன் றார். அவைடய கண்காணிப் ம் காத்
ப் ம் விைலமக்க யாத. மனிதனின் இதயத்ற்காகம்
ஆவிக்காகேம அைவ இக்ன் றன. ஒேவைள அவைடய
கண்காணிப் ம் காத்ப் ம் வில் லாமல் இக்கலாம் , ஒ
ேவைள அைவ ஒ வில் இக்கலாம் . ஆனால் , உன் இதய
ம் , ஆவிம் இப் ெபா எங் ள் ளன என் பைத நீ நிச்சயமாய்
அந் ெகாள் ளேவண்ம் .
ேம 28, 2003
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ஒ

ேதவன் ேதான்தல்
ய காலத்ைதத் வக்யி க்ற

ேதவைடய ஆறாயிரம் ஆண் நிர்வாகத் ட் டம் க்
வற, அவர் ேதான் தைலத் ேதறவர்கள் அைனவக்ம்
ராஜ் யத்  ன் கத ஏற் க னேவ றக் க ப் பட்  ள் ள. அன் பார்ந் த
சேகாதர சேகாதரிகேள, நீ ங் கள் எதற் க ாகக் காத்  க்  ³ர்க ள் ?
நீ ங் கள் எைதத் ேத³ர்கள் ? நீ ங் கள் ேதவன் ேதான் வதற்காகக்
காத்க்³ர்களா? நீ ங் கள் அவைடய அச்வகைளத் ேத
³ர்களா? ேதவன் ேதான் த க் க ாக எப் ப ஏங் க ேவண்ம் !
ேதவனின் அச்வகைளக் கண்பிப் ப  எவ் வள கனம் !
இ ேபான்ற ஒ காலத்ல் , இ ேபான்ற உலல் , ேதவன் ேதான்
ம் நாைளக் காண நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்ம் ? ேதவனின் அச்
வகளின் ேவகத்ற் ஈ ெகாக்க நாம் என் ன ெசய்ய ேவண்
ம் ? ேதவன் ேதான் ற ேவண் ெமன் காத்  க் ம் அைனவ
ேம இந்த வைகயான ேகள் விகைள எர்ெகாள் ன் றனர். நீ ங் கள்
அைனவம் ஒன்க் ேமற் பட் ட சந்தர்ப்பங் களில் இ த் 
ேயாசைன ெசய்  ப் பீரக
் ள் —ஆனால் இதன் விைள என்ன?
ேதவன் எங்  ேதான் றார்? ேதவனின் அச்வகள் எங் ேக?
உங் கக் பல் ைடத்ததா? பலர் இவ் வா பலளிப் பார்கள் :
“ேதவன் அவைரப் பின் பற்பவர்களிைடேய ேதான் றார், அவ
ைடய அச் வகள் நம் மத்  யில் உள் ளன; இ அவ் வள
எளிதான!” யார் ேவண்மானா ம் ஒ வழக்கமான பைல
வழங் கலாம் , ஆனால் ேதவன் ேதான்தல் அல் ல அவைடய
அச்வகள் என்றால் என் ன அர்த்தம் என்  உங் கக்ப் ரி
றதா? ேதவன் ேதான்தல் என் ப அவர் தம ரிையைய ேநர
யாகச் ெசய்ய க் வவைதக் க்ற. அவைடய ெசாந்த
அைடயாளத்  ட ம் , மனநிைலட ம் , மற்  ம் இயல் பான
உள் ளார்ந்த விதத் ம் ஒ காலத்ைதத் ெதாடங் வதற் ம் , ஒ
காலத்ைத க் க் ெகாண் வவதற்  மான ரிையையச்
ெசய் ய அவர் மனிதர்கள் மத்யில் இறங்  வறார். இந்த வைக
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யான ேதான்தல் என் ப  ஒ வைக சடங்  அல் ல. இ ஒ
அைடயாளேமா, படேமா, அசயேமா அல் ல ஒவிதமான பிர
மாண்டமான காட் ேயா அல் ல, அ ம் , இ ஒ வைக மதம்
சார்ந்த சம் பிரதாயம் அல் ல. இ யாரா ம் ெதாடம் , பார்கக
்
ம் ன்ற ஒ நிஜமான, நிச்சயமான உண்ைமயாம் . இந்த
வைகயான ேதான்தல் ஏேதா ஒன்  இயங் கேவண்ம் என் பதற்
காகேவா, அல் ல எந்தெவா ய கால ெபாப் பிைன நிைற
ேவற்றேவா நைடெபவ அல் ல; மாறாக, அவைடய நிர்வாகத்
ட் டத்ல் ரிையயின் ஒ கட் டமாம் . ேதவனின் ேதான் தல்
எப் ேபாேம அர்தத
் ள் ளதாக இக்ம் , ேம ம் அவைடய நிர்
வாகத் ட் டத்டன் எப் ேபாம் ெகாஞ் சம் ெதாடர்ைபக் ெகாண்
க்ம் . இங் ேக ேதான் தல் என்  அைழக்கப் பவ, ேதவன்
மனிதைன வநடத்ம் , அைழத்ச் ெசல் ம் , அ£ட்ம் “ேதான்
தல் ” வைகயிந்  ற்  ம் மாபட் டதாம் . ஒவ் ெவா
ைறம் தம் ைம ெவளிப் பத்ம் ேபா ேதவன் தம மகத்தான
ரிையயின் ஒ கட் டத்ைத நிைறேவற் றார். இந்தக் ரிைய
ேவ எந்த காலத்ந் ம் ேவபட் டதாம் . இ மனிதனால்
கற் ப ைன ெசய் ய யாத, ேம ம் மனிதனால் ஒேபாம்
அபவிக்கப் பட் ராத. இ ஒ ய காலத்ைதத் ெதாடங் 
பைழய காலத்ைத க் க் ெகாண் வம் ரிையயாம் .
ேம ம் , இ மனிதலத்ைத இரட்  ப் பதற் க ான ய மற்  ம்
ேமம் பட் ட வவிலான ரிையயாம் ; அ  மட்  மல் ல, இ
மனிதலத்ைதப் ய காலத் ற்  க் ெகாண்ச் ெசல் ம் ரி
ையயாம் . ேதவனின் ேதான் தல் இைதத்தான் க்ற.
ேதவன் ேதான்தல் என் றால் என்ன என் பைத நீ ங் கள் ரிந் 
ெகாண்டடன், ேதவனின் அச்வகைள எவ் வா நாட ேவண்
ம் ? இந்தக் ேகள் விைய விளக்வ கனம் அல் ல: ேதவன் எங்
ெகல் லாம் ேதான்றாேரா, அங் ெகல் லாம் நீ ங் கள் அவைடய
அச்வகைளக் காண்பீர ்கள் . அத்தைகய விளக்கம் ரிந்ெகாள் ள
எளிதானதாகத் ேதான்னா ம் , அ நைடைறயில் அவ் வள
எளிதான அல் ல, ஏெனன்றால் ேதவன் எங்  ேதான் வார் என்
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ப பலக் த் ெதரிவல் ைல, அ ம் அவர் எங்  ேதான் ற
விம் றார், அவர் எங்  ேதான் ற ேவண் ெமன் ப  ெதரிவ
ல் ைல. பரித்த ஆவியானவர் எங் ெகல் லாம் ரிையையச் ெசய்
றாேரா, அங் ேக ேதவன் ேதான் றார் என்  லர் உணர்ச 
்
வசப் பட்  நம் றார்கள் . இல் ைலெயனில் ஆவிக்ரிய நபர்கள்
எங் ந்தா ம் அங் ேக ேதவன் ேதான்றார் என்  அவர்கள்
நம் றார்கள் . இல் ைலெயன்றால் உயர்நத
் கழ் ெபற்றவர்கள் எங்
ந்தா ம் ேதவன் அங் ேக ேதான் றார் என்  அவர்கள் நம் 
றார்கள் . இப் ேபாைதக் , இேபான்ற நம் பிக்ைககள் சரியான
ைவயா, தவறானைவயா என் பார்ப்பைதத் தள் ளிைவப் ேபாம் .
அத் தைகய ேகள் விைய விளக் க , நாம் தல் ஒ ெதளிவான
க்ேகாைளக் ெகாண்க்க ேவண்ம் : நாம் ேதவனின் அச்வ
கைளத் ேதேறாம் . நாம் ஆவிக்ரிய நபர்கைளத் ேதடவில் ைல,
அ ம் நாம் கழ் ெபற்ற நபர்கைளப் பின் ெதாடரவில் ைல; நாம்
ேதவைடய அச்வகைளப் பின்ெதாடர்ேறாம் . இந்தக் கார
ணத்ற்காக, நாம் ேதவனின் அச்வகைளத் ேதேறாம் என்
பதால் , ேதவைடய த்தம் , ேதவைடய வார்தை
் தகள் , அவ
ைடய ெசாற்கள் ஆயவற்ைறத் ேதம் கடைமைய இ நமக்
அளிக்ற—ஏெனன் றால் எங் ெகல் லாம் ேதவனால் ய வார்த்
ைதகள் ேபசப் பன்றனேவா, அங்  ேதவனின் சத்தம் இக்ம் ,
ேதவனின் அச்வகள் எங் ந்தா ம் , அங்  ேதவனின் ரி
ையகள் இக்ம் . ேதவனின் ெவளிப் பா எங் ந்தா ம் , அங் ேக
ேதவன் ேதான்றார், ேதவன் எங்  ேதான் னா ம் , அங் ேக சத்
யம் , வ மற்ம் வன் இக்ம் . ேதவனின் அச்வகைளத்
ேதவல் , நீ ங் கள் “ேதவேன சத்யம் , வம் , வமாயி
க்றார்” என் ற வார்தை
் தகைள உதானம் ெசய் க்³ர்கள் .
எனேவ, பலர், சத்  யத்ைதப் ெபற் ற ா ம் , அவர்கள் ேதவனின்
அச்வகைளக் கண்பித் விட் டைத நம் வல் ைல, அ
ம் அவர்கள் ேதவனின் ேதான் தைல ஒப் க்ெகாள் வல் ைல.
இ எவ் வள ெபரிய தவ! ேதவன் ேதான் தைல மனிதனின்
கத்கடன் ெதாடர்ப் பத்த யா, அ ம் ேதவன் மனி
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தனின் கட் டைளப் ப ேதான் ற மாட் டார். ேதவன் தம ரிைய
ையச் ெசய் ம் ேபா அவைடய ெசாந்தத் ேதர்கைளம் , அவ
ைடய ெசாந்தத் ட் டங் கைளம் வக்றார்; ேம ம் , அவர் தம
ெசாந் த க்ேகாள் கைளம் தம ெசாந் த வைறகைளம்
ெகாண்க்றார். அவர் எந்தக் ரிையையச் ெசய் தா ம் , அைத
மனிதடன் விவாக்க அல் ல அவைடய ஆேலாசைனையப்
ெபற ேவண்ய ேதைவ அவக் இல் ைல. அ ம் , அவைடய
ரிைய த்  ஒவ் ெவா நபக்ம் ெதரிவிக்க ேவண்யம்
இல் ைல. இ  ேதவ ைடய மனநிைலயாம் , ேம ம் , இ 
அைனவரா ம் அங் கரிக்க ப் பட ேவண்ம் . நீ ங் கள் ேதவனின்
ேதான்தைலக் காணம் ேதவனின் அச்வகைளப் பின் பற்
றம் விம் பினால் , நீ ங் கள் தல் உங் கள் ெசாந்தக் கத் க்
களிந்  ெவளிேயற ேவண்ம் . ேதவன் இைதச் ெசய் ய ேவண்
ம் அல் ல அைதச் ெசய் ய ேவண்ம் என்  நீ ேகட் கக்டா,
அ ம் நீ அவைர உன் ெசாந்த கட் ப் பாட் க்ள் ைவக்கம் ,
உன் கத்க்கக்ள் அடக் ைவக்கம் டா. அதற்ப் ப
லாக, நீ ங்கள் ேதவனின் அச்வகைள எவ் வா ேதட ேவண்ம் ,
நீ ங் கள் ேதவனின் ேதான்தைல எவ் வா ஏற்க்ெகாள் ள ேவண்
ம் , ேதவனின் ய ரிையக் நீ ங் கள் எவ் வா ழ் ப் பய
ேவண்ம் என் நீ ங் கள் உங் களிடேம ேகட் க ேவண்ம் : இைதத்
தான் மனிதன் ெசய் ய ேவண்ம் . மனிதன் சத்யம் அல் ல என்
பதா ம் , சத்  யத் ைதக் ெகாண் க் க வில் ைல என் பதா ம் ,
அவன் அவைர நாட ேவண்ம் , ஏற்க்ெகாள் ள ேவண்ம் , மற்ம்
அவக்க் ழ் ப்பய ேவண்ம் .
நீ அெமரிக்கனாகேவா, ஆங் ேலயனாகேவா, அல் ல ேவ
எந்த ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவனாக இந்தா ம் , உன் ெசாந்தத் ேதசத்
ன் கட் ப் பாகைளத் தாண் ெவளிேய வர ேவண்ம் , உன்
யத்ைதக் கடந் , ேதவனின் ரிையைய ஒ ஷ்க்கப் பட் ட
வனின் நிைலயிந்  பார்க் க ேவண்ம் . இந் த வயில் , நீ
ேதவனின் அச்வகளில் வரம் கைள விக்க மாட்டாய். ஏெனன்
றால் , இப் ேபாெதல் லாம் , ஒ ப் பிட் ட ேதசத்ல் அல் ல ஒ
1402

ேதவன் ேதான்தல் ஒ ய காலத்ைதத் வக்யிக்ற

ப் பிட் ட மக்களிைடேய ேதவன் ேதான் வார் என் ப டாத
காரியம் என் பலர் கறார்கள் . ேதவனின் ரிையயின் க்
யத் வம் எவ் வள ஆழமான, ேதவன் ேதான் தல் எவ் வள
க்யமான! மனிதனின் கத்கக்ம் ந்தைனக்ம் இதைன
மப் பிவதற் க ான சாத்யம் எப் ப இக் ம் ? எனேவ நான்
ெசால் ேறன் , ேதவன் ேதான்தைலத் ேதவதற்  நீ ேதயம்
மற்ம் இனம் என்ம் கத்க்கைள உைடக்க ேவண்ம் . இதன்
¤லம் மட் ேம நீ உன் ெசாந்தக் கத் க்களால் கட் ப் பத்தப்
பட மாட் டாய் ; இதன் ¤லம் மட் ேம ேதவன் ேதான் தைல
வரேவற்க நீ த ெபவாய் . இல் ைலெயனில் , நீ நித்ய இ
ளில் இப் பாய் , ஒேபாம் ேதவனின் அங் காரத்ைதப் ெபற
மாட் டாய் .
ேதவன்  மனிதஇனத்ற் ம் ேதவனாயிக்றார். அவர்
தம் ைம எந் தெவா ேதசத்  ன் அல் ல மக் க ளின் தனிப் பட் ட
ெசாத்தாகக் கவல் ைல, ஆனால் அவர் எந்தெவா வவத்
க்ள் ம் , ேதசத் ற் ள் ம் , மக் கக்ள் ம் அடங் காமல் ,
ட் டட் டப தம ரிையையச் ெசய்  றார். ஒேவைள நீ
இந் த வவத்ைத ஒேபாம் கற் ப ைன ெசய்  பார்த் ராமல்
இக்கலாம் , அல் ல ஒேவைள இந்த வவத்ைத ஒ வைக
யில் மப் ப  உன் அªைறயாக இக்கலாம் , அல் ல ஒ
ேவைள ேதவன் தம் ைம ெவளிப் பத்  ம் ேதசம் மற்  ம் அவர்
தம் ைம யார் மத்யில் ெவளிப் பத்றாேரா அந்த மக்கள் ஆ
ேயார், அைனவரா ம் பாபா காட் டப் பபவர்களாகம் , 
யில் கம் பின் தங் ய நிைலயில் இப் பவர்களாகம் இக்க
ேநரிடலாம் . எனிம் ேதவக் அவைடய ஞானம் இக்
ற. அவைடய மகா வல் லைமயினா ம் , அவைடய சத்யத்
னா ம் , அவைடய மனநிைலயினா ம் , அவைடய எண்ணத்
டன் ஒத்ப் ேபான் ற ஒ ஜனக்ட் டத்ைதம் , அவர் ைம
யாக் க விம் பிய ஒ ஜனக்  ட் டத் ைதம் அவர் உண்ைமயி
ேலேய ஆதாயப் பத்யிக்றார்—இ அவரால் ெஜயங் ெகாள்
ளப் பட் ட, எல் லா விதமான ேசாதைனகைளம் உபத்ரவங் கைள
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ம் , எல் லா விதமான ன் த்தல் கைளம் சத் க் ெகாண்,
அவைர இவைர பின்பற்ற ன்ற ஒ ஜனக்ட் டமாம் .
எந்தெவா வவத்ற்ம் அல் ல ேதசத்ற்ம் உட் படாத ேதவன்
ேதான்வதன் ேநாக்கம் என் னெவன் றால் , அவர் ட் டட் டப
அவர ரிையையச் ெசய்  க்க அவக் உதவதாம் .
»ேதயாவில் ேதவன் மாம் சமான ேபாலேவ இம் உள் ள:
மனித இனம் வைதம் ¡ட் பதற்காகச்  ைவயில் அைற
யப் பம் ரிையைய ப் பேத அவைடய ேநாக்கமாக இந்
த. ஆயிம் »தர்கள் இ ேதவனால் டாத காரியம் என் 
நம் பினர், ேம ம் ேதவன் மாம் சமா, கர்த்தராய இேயவின்
´பத்ைத ஏற்ப  டாத காரியம் என்  அவர்கள் நிைனத்தார்கள் .
அவர்கைடய “டாத காரியம்” அவர்கள் ேதவைனக் கண்த்
எர்த்ததற்கான அப் பைடயாக மாய, இயில் இஸ்ரேவ
ன் அக் வவத்த. இன், பலர் இேத ேபான் ற தவைறச்
ெசய் ள் ளனர். ேதவைடய உடன ேதாற்றத்ைத அவர்கள் தங்
கள்  பலத்ேதாம் பைறசாற்றார்கள் , ஆனால் அேத ேநரத்
ல் அவைடய ேதாற் ற த் ைதக் கண் க்  றார்க ள் ; அவர்க 
ைடய “டாத காரியம்” ேதவன் ேதான்வைத அவர்களின் கற்ப
ைனயின் எல் ைலக்ள் ¡ண்ம் கட்ப் பத்ற. ஆகேவ, ேதவ
ைடய வசனங் கைளக் ேகட் ட பிற பலர் பலத்த, கைமயான
நைகப் பினால் பரியாசம் பண்ªவைத நான் கண் க்  ேறன் .
ஆனால் இந்த நைகப்  »தர்களின் ஆக்ைனயிந் ம் , ேதவ
ஷணத்ந் ம் ேவபட் டதா? சத்யத்ன் ன் னிைலயில்
நீ ங் கள் பயபக்டன் இல் ைல, அ ம் நீ ங் கள் ஏக்கத்ன் மனப்
பான் ைமையக் ெகாண்ப் பல் ைல. நீ ெசய் வெதல் லாம் பத்
தயாமல் பப் ப  மற் ம் அக்கைறயற்ற மழ் ச்டன் காத்
ப் ப  மட் ேம. இப் ப பப் பந் ம் காத்ப் பந்
ம் உன்னால் என் ன ெபற ம் ? நீ ேதவனிடந்  தனிப்
பட் ட வகாட் தைலப் ெபவாய் என்  நிைனக்றாயா? ேதவ
ைடய வசனங் கைள நீ நிதானித்  அய யாவிட் டால் ,
ேதவன் ேதான்வைதக் காண நீ எந் த வைகயில் தைடய
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வன் ? ேதவன் எங் ெகல் லாம் ேதான்யிக்றாேரா, அங் ேக சத்
யம் ெவளிப் பத்தப் பற, அங் ேக ேதவைடய சத்தம் இக்
ம் . சத்யத்ைத ஏற்க்ெகாள் ளக்யவர்களால் மட் ேம ேதவ
ைடய சத்தத்ைதக் ேகட் க ம் , ேம ம் அத்தைகய ஜனங்
கள் மட் ேம ேதவைடய ேதாற்றத்ைதக் காண தைடயவர்
களாவர். உன் கத் கைள விட் வி! நீ அைமயாக இந் ,
இந்த வார்தை
் தகைளக் கவனமாக வா. நீ சத்யத்ற்காக ஏங் 
றாய் என் றால் , ேதவன் உன்ைனப் பிரகாக் க ப் பண்ªவார்,
ேம ம் நீ அவைடய த்தத்ைதம் அவைடய வார்தை
் தகைள
ம் ரிந்  ெகாள் வாய் . “டாத காரியம் ” பற் ய உங் கள் கத்
க்கைள விட் விங் கள் ! எ ஒன் ைறக் டாத காரியம் என்
மக்கள் அகள நம் றார்கேளா, அ நிகழ் வதற்கான வாய் ப்
அந்தளவிற் அகமாக உள் ள, ஏெனன் றால் ேதவனின் ஞானம்
வானங் கைளவிட உயர்ந் த , ேதவ ைடய நிைனகள் மனித
னின் நிைனகைள விட உயர்ந் த ைவ, ேம ம் ேதவ ைடய
ரிைய மனிதனின் நிைன மற்ம் கத்க்களின் வரம் கைளக்
கடந்த . எ ஒன் அகள டாத காரியமாக இக்றேதா,
அந்தளவிற் அகமாக நாச்ெசல் லக்ய சத்யம் அல் இக்
ம் ; மனிதனின் கத்க்கக்ம் கற்பைனக்ம் அகம் அப் பாற்
பட் டதாக எ ஒன்  இக்றேதா, அந்தளவிற் அகமாக அ
ேதவைடய த் த த்ைதக் ெகாண்ள் ள. ஏெனன் றால் , அவர்
தம் ைம எங்  ெவளிப் பத்னா ம் , ேதவன் இன் ம் ேதவன்
தான், அவைடய ேதான் ம் இடம் அல் ல ைற காரணமாக
அவைடய சாராம் சம் ஒேபாம் மாறா. ேதவனின் அச்வ
கள் எங்  இந்தா ம் அவைடய மனநிைல மாறாமல் அப்
பேய இக்ம் , ேதவனின் அச்வகள் எங்  இந்தா ம் ,
கர்த்தராய இேய எப் ப இஸ்ரேவலர்களின் ேதவனாக மட் 
மல் லாமல் , ஆயா, ஐேராப் பா மற்ம் அெமரிக்காவி ள் ள எல் லா
மக் க க்  ம் , ேம ம் அதற்  ம் ேமலாக அவர் ப் பிரபஞ்
சத்ற் ம் ஒேர ேதவனாக இக்றாேரா அ ேபாலேவ அவர்
எல் லா மனித இனத்ற் ம் ேதவனாயிக்றார். ஆகேவ, ேதவ
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ைடய த்தத்ைத நாேவாம் , அவைடய வசனங் களில் அவ
ைடய ேதான் தைலக் கண்பிப் ேபாம் , அவைடய அச்
வகளின் ேவகத்ற்  ஈெகாப் ேபாம் ! ேதவேன சத்யம் ,
வம் , வமாயிக்றார். அவர வார்தை
் தகம் அவர
ேதான்த ம் ஒேர ேநரத்ல் சந்க்ன் றன, அவைடய மனநி
ைலம் அச்வகம் மனிதலத்ற் எல் லா ேநரங் களி ம்
ெவளிப் பைடயாக இக் ன் றன. அன்ள் ள சேகாதர சேகாதரி
கேள, நீ ங் கள் இந் த வார்தை
் தகளில் ேதவனின் ேதான் தைலக்
காண ம் என் நம் ேறன், ய காலத்ற் ன் ேனச்
ெசல் ைகயில் அவைடய அச்வகைளப் பின் பற்றத் ெதாடங் ,
ேதவன் ேதான்வதற்காக காத்ப் பவர்கக்த் ேதவன் ஆயத்
தப் பத்யிக்ம் அழகான ய வானம் மற் ம் ய க்
ள் ·ைழந்ங் கள் !

சகல மஷர்களின் தைலவிையம்
ேதவேன அடக் ஆறார்
நம ச் சரீரம் ேதவனிடந் வந்ள் ளதா ம் மற்ம்
அ ேதவைடய ராஜரீகத்ன் காரணமாகேவ விப் பதா ம் ,
மனித இனத்ன் அங் கத்னர்களாய, பக்ள் ள ஸ்தவர்க
ளாய நாம் அைனவேம ேதவைடய கட் டைளைய நிைறேவற்
வதற்காக நம மனைதம் சரீரத்ைதம் ஒப் க்ெகாப் ப  நம
ெபாப் ம் கடைமமாம் . நம மனம் சரீரம் ேதவைடய
கட் டைளக் க ாகம் , மக்  லத்  ன் நீ யான காரணத்  ற் க ாக
ம் ஒப் க்ெகாக்கப் படவில் ைல என் றால் , ேதவைடய கட் ட
ைளக் க ாக இரத் த சாட்  யாக மரித் த வர்க ைடய ஆத்  மாக் க
க் நம ஆத் மாக்கள் தயற்றைவயாகம் , சகலத்ைதம்
நமக் த் தந் தளிய ேதவ க் கம் தயற் ற ைவயாகம்
உணம் .
ேதவன் இந் த உலைகச் ஷ்த்தார். இந் த மலத்ைதச்
ஷ்த்தவம் அவேர. ேம ம் , பண்ைடய ேரக்கக் கலாச்சா
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ரம் மற்ம் மனித நாகரிகத்ன் பைடப் பாளம் அவேர. ேதவன்
மாத் ரேம இந் த மக்லத்ைத ஆ தல் பத்  றார். ேதவன்
மாத்ரேம இந்த மக்லத்ைத இரம் பக ம் கவனித்க்ெகாள்
றார். மனித வளர்ச
் ம் ன் ேனற்றம் ேதவைடய ராஜரீ
கத்  ந்  பிரிக் க இயலாதைவயாக இக்  ன்றன. ேம ம் ,
மக் லத்  ன் வரலாம் எர்க ாலம் ேதவ ைடய வவ
ைமப் களிந்  பிரிக்க இயலாதைவயாகேவ இக்ன் றன.
நீ ஒ ெமய் யான ஸ்தவனானால் , எந்தெவா ேதசத்ன் அல்
ல நாட் ன் எச்ம் வீழ்ச
் ம் ேதவைடய வவைமப் 
களின் பேய நடக்ன் றன என்பைத நிச்சயமாக நம் வாய் . ஒ
நாட் ன் அல் ல ேதசத்ன் தைலவிைய ேதவன் மாத்ரேம
அவார். இந்த மக்லத்ன் ேபாக்ைக ேதவன் மாத்ரேம கட்
ப் பத்  றார். மக்லமான ஒ நல் ல தைலவிையப்
ெபற் க்ெகாள் ள பிரயாசப் பட் டால் , ஒ நா ஒ நல் ல தைல
விையப் ெபற் க்ெகாள் ளப் பிரயாசப் பட் டால் , மஷன் ேதவ
க் ன்பாக பணிந்  னிந்  அவைரத் ெதாெகாள் ள
ேவண் ம் , மனந்  ம் பி ேதவ க்  ன் பாகப் பாவத் ைத
அக்ைக ெசய் ய ேவண்ம் . இல் ைலெயன்றால் மனிதனின் வி
ம் தைலவிம் தவிர்கக
் யாத ஒ ேபரவாக இக்ம் .
ேநாவா ேபைழையக் கட் ய காலத்ைதத் ம் பிப் பாங் கள் .
மக் லம் கம் ர்ெகட் ப் ேபாயிந் த , மக் க ள் ேதவ 
ைடய ஆர்வாதத்ந்  விலப் ேபாயிந்தார்கள் , ேதவனால்
கண்ெகாள் ளப் படாமல் இந்தார்கள் , ேதவைடய வாக்த்தத்
தங் கைள இழந்  ந் த ார்க ள் . அவர்க ள் ேதவ ைடய ஒளி இல்
லாமல் இளில் வாழ் ந்தார்கள் . பின்னர் அவர்கள் இயற்ைகயால்
கட் ப் பத்தப் படாதவர்களாப் ேபானார்கள் மற் ம் அவப்
பான ஒக்கக்ேகட் ற்த் தங் கைள ஒப் க்ெகாத்தனர். இப் பப்
பட் டவர்களால் இனிேதவைடய வாக்த்தத்தத்ைதப் ெபறேவ
இயலா; இவர்கள் ேதவைனக் ைகவிட் விட் டார்கள் என் பதனா
ம் , ேதவன் அவர்கக்த் தந்தளிய அைனத்ைதம் ஒக்த்
தள் ளிவிட் டார்கள் என்பதனா ம் , ேதவைடய ேபாதைனகைள
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மறந் விட் டார்கள் என் பதனா ம் , இவர்கள் ேதவைடய கத்
ைதப் பார்க் கேவா அல் ல ேதவைடய ரைலக் ேகட் கேவா
தயில் லாதவர்களாவிட் டார்கள் . அவர்கைடய இதயம்
ேதவைன விட்  ெவரம் விலச் ெசன் விட் ட . அவர்கள்
அவ் வா விலப் ேபானதனால் , அவர்க ள் சகல நீ கக் ம்
மனிதப் பண்கக்ம் அப் பாற்பட்  ஒக்கக்ேகடானவர்களா,
கம் ¥யவர்களாப் ேபானார்கள் . பின் னர் அவர்கள் மரணத்
ற்  ெநக்கமாக நடந் வந் , ேதவைடய உக்ரக் ேகாபத்
ற்  ள் ம் ஆக்  ைனத் ¥ ர்ப் பிற்  ள் ம் விந்  ேபானார்க ள் .
ேநாவா மாத்  ரேம ேதவைனத் ெதாெகாண் , ¥ைமைய
விட்  விலனான் . அதனால் தான் அவனால் ேதவைடய ர
ைலம் , அவைடய வகாட் தல் கைளம் ேகட் க ந் த .
ேதவைடய வார்த்ைதயின் வகாட்தல் களின் ப அவன் ேபைழ
ையக் கட் னான் . சகல விதமான வராகம் ேபைழக்ள் ஒன்
ன. இவ் விதமாக, சகலம் ஆயத்தமானம் , ேதவன் தன
அைவ உலகத்ன் ¡ கட் டவிழ் த்விட் டார். ேநாவா ேயேகாவா
ேதவைன வபட் , ¥ைமைய விட்  விலயதனால் , ேநாவாம்
அவைடய ம் பத் ள் ள மற்ற ஏ ேபம் மாத்ரேம அ
விந்  தப் பினார்கள் .
இப் ேபா தற் க ாலத்ைதப் பாங் கள் . ேதவைன வபட்  ,
¥ைமைய விட் விலய ேநாவா ேபான் ற நீ மான் கள் இல் லாமல்
ேபாய் விட் டார்கள் . ஆனா ம் இந்த மக்லத்ன் ¡ ேதவன்
இன்ம் ைபயாக இக்றார். இந்தக் கைடக் காலத் ம்
அவர்கைள இன் ம் மன்னித்தறார். ேதவன் ேதான் யள
ேவண்ம் என் வாஞ் ப் பவர்கைள ேதவன் ேதறார். அவ
ைடய வார்தை
் தகைளக் ேகட் கத் ராணிள் ளவர்கைளம் , அவ
ைடய கட் டைளைய மறவாதவர்க ைளம் , தங் கைடய இத
யங் கைளம் சரீரங் கைளம் அவக் ஒப் க்ெகாப் பவர்கைள
ம் அவர் ேதறார். அவக் ன்பாகக் ழந்ைதகைளப் ேபாலக்
ழ் ப் பறவர்கைளம் , அவக் விேராதமாக இல் லாதவர்க
ைளம் அவர் ேதறார். எந்தெவா அகாரத்ற்ேகா அல் ல
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வல் லைமக்ேகா கட்  ப் படாமல் உன் ைனத் ேதவ க் அர்ப் ப
ணித் த ால் , ேதவன் உன்ைன ஆதரவாகப் பார்த்  , அவைடய
ஆர்வாதங் கைள உன் ¡ ெபாந்தவார். நீ உயர் பதவியில்
இந் ம் , ேமன்ைமதாங் ய நற்ெபயர் ெபற்ந் ம் , அளப் பரிய
அைவப் ெபற்ந்ம் , ஏராளமான ெசாத்க்கக் உரிைமயா
ளராக இந்  ம் மற் ம் பலரால் ஆதரிக்க ப் பறவனாக இந்
ம் , இந் த க் காரியங் கள் எல் லாம் ேதவ க் ன் பாக வந் 
அவைடய அைழப் ைபம் அவைடய கட் டைளையம் ஏற்க்
ெகாள் வைதம் , ேதவன் உன்னிடம் ெசய் யச் ெசால் வைதச் ெசய்
வைதம் தக்கவில் ைல என் றால் , நீ ெசய் வ  எல் லாம் யில்
கம் அர்த்தள் ள காரியமாகம் , மக்லத்ன் கம் நீ 
யான ெசயலாகம் இக்ம் . நீ அந்தஸ்க்காகம் , உன் ெசாந்த
இலக்கக்காகம் ேதவைடய அைழப் ைப ஏற்க மத்தால் ,
நீ ெசய் ம் அைனத் ம் ேதவனால் சபிக்கப் பம் மற்ம் ெவக்
கப் பம் . ஒேவைள நீ ஒ அபராக, ஒ விஞ் ஞானியாக, ஒ
ேபாதகராக அல் ல ஒ ¤ப் பராக இந்  , உன் அ வலகம்
எவ் வள உயர்வ ானதாக இந் த ா ம் , உன் ெசயல் களில் உன்
அைவம் றைமையம் சார்ந்  ந் த ால் , நீ எப் ெபாம்
ேதால் வியாகேவ இப் பாய் மற்ம் எப் ெபாம் ேதவைடய
ஆர்வாதங் கைள இழந்  காணப் பவாய் . ஏெனன் றால் , நீ ெசய்
ம் எைதம் ேதவன் ஏற் க்ெகாள் வல் ைல, உன் ெசயைல நீ 
யான ஒன் றாகக் கவல் ைல அல் ல நீ மக்லத்ன் நல
க்காகச் ெசயல் பறாய் என் பைத அவர் ஏற்க்ெகாள் வல் ைல.
மஷைனத் ேதவைடய பாகாப் பிந்  நீ க்க, மக்லத்
ன் அைவம் ெபலத்ைதம் பயன் பத்தேவ நீ எல் லாவற்ைற
ம் ெசய்  றாய் என் ம் , அ  ேதவ ைடய ஆர்வ ாதங் கைள
மக்கேவ ெசய் யப் பற என் ம் அவர் ெசால் வார். நீ மக்
லத்ைத இைள ேநாக்ம் , மரணத்ைத ேநாக்ம் , மஷன்
ேதவைனம் அவைடய ஆர்வ ாதத்ைதம் இழந்  கட்  ப் ப
டாமல் வாழ் வதற்கான ஆரம் பத்ைத ேநாக்ம் வநடத்றாய்
என் அவர் ெசால் வார்.
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மக்லம் ச¤க அவியைலக் கண்பித்த  தல் , மனி
தனின் மனம் அவியலா ம் அவா ம் ஆக்ரக்கப் பட்ள் ள.
அவிய ம் அம் மக்லத்ைத ஆட்  ெசய் ம் கவிகளாக
மாள் ளன. ேம ம் ேதவைனத் ெதாெகாள் வதற்  மஷ
க்ப் ேபாமான இடேமா, ேதவைனத் ெதாெகாள் வதற்கான
சாதகமான ©ழ் நிைலகேளா இல் ைல. ேதவைடய நிைல மனி
தனின் இதயத்ன் அயில் எப் ேபாம் ¤ழ் ப் ேபாய் விட் ட .
மஷைடய இதயத்ல் ேதவன் இல் லாமல் , அவைடய
உள் உலகம் இண் டதாகம் , நம் பிக்ைகயற் ற தாகம் ேம ம்
ெவைமயானதாகம் காணப் பற. இதைனத் ெதாடர்ந்  ,
பல ச¤க விஞ் ஞானிகம் , வரலாற்றாரியர்கம் மற் ம் அர
யல் வாகம் மஷர்களின் இதயங் கைளம் மனைதம்
நிரப் வதற்காக ச¤க அவியல் ேகாட் பாகள் , மனிதப் பரிணாம
வளர்ச
் க் ெகாள் ைககள் மற் ம் ேதவன் மஷைனச் ஷ்த்
தார் என்ற உண்ைமக் ரணான பிற ேகாட் பாகைள ெவளிப்
பத் ம் நிைலக் வந் ள் ளனர். இவ் விதமாக, ேதவேன சகலத்
ைதம் ஷ் த் த ார் என்  நம் றவர்க ளின் எண்ணிக் ைக
ைறந் விட் ட, அேதேநரத்  ல் பரிணாம வளர்ச 
் க் ெகாள்
ைகைய நம் றவர்க ளின் எண் ணிக் ைக அகரித்  விட் ட .
ெபம் பாலானவர்கள் பைழய ஏற் பாட் க் காலத் ள் ள ேதவ
ைடய ரிைய மற்ம் அவைடய வார்த்ைதகளின் பகைளப்
ராணங் களாகம் ராணக்கைதகளாகம் கறார்கள் . ேதவ
ைடய ேமன்ைமையம் மகத்  வத்ைதம் த்  ம் , ேதவன்
விக்றார் மற்ம் எல் லாவற்ன் ¡ம் ஆக்கம் ெச த்றார்
என் ற நம் பிக்ைகையக் த்ம் ஜனங் கள் தங் கள் இதயங் களில்
அலட் யத்டன் காணப் பறார்கள் . மக்லத்ன் வியம் ,
நாகளின் மற் ம் ேதசங் களின் தைலவிம் அவர்கக் ஒ
ேபாம் க்யமானதாக இல் ைல. த் க் த் , இன் பத்ைத
நாவல் மாத்  ரேம அக் கைற ெகாண்ட ஒ ெவற்  உலல்
மஷன் வாழ் றான் . … ேதவன் இன்  எங்  தன ரிைய
ையச் ெசய்  றார் என் பைத நாேயா அல் ல அவர் மஷ
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ைடய தைலவிைய எவ் வா அடக் ஆள் றார் மற் ம் ஒங்
பத் றார் என் பைத நாேயா ெகாஞ் சப் ேபர் தங் கைள ஒப்
க்ெகாக்ன்றனர். இவ் விதமாக, மஷக்த் ெதரியாமேல,
மனித நாகரிகமான மனிதனின் ஆைசகைளத் ண்க்கக்ய
தாக மாற. ேம ம் இேபான் ற உலல் வாழ் வல் , ஏற்க
னேவ மரணித்தவர்கைளக் காட்  ம் ைறவாகேவ சந்ேதாஷ
மாகக் காணப் பவதாகக் கம் பலம் உள் ளனர். கம் நாக
ரிகமாக இக்ம் நாகைளச் ேசர்ந்த மக்கள் ட இேபான் ற
மனவத்த ங் கைள ெவளிப் பத்  றார்கள் . ேதவைடய வ
காட் தல் இல் லாமல் , ஆட் யாளர்கம் ச¤கவியலாளர்கம்
மனித நாகரிகத்ைதப் பாகாக்க எவ் வள ¤ைளையக் கசக்னா
ம் , அல் பிரேயாஜனல் ைல. யாம் மஷனின் வனாக
இக்க இயலா என் பதனால் , மஷைடய இதயத் ள் ள
ெவ ைமைய யாரா ம் நிரப் ப இயலா. எந் தெவா ச¤கக்
ேகாட் பாம் மஷைன அவன் அவப் பம் ெவைமயிந்
விவிக் க இயலா. அவியல் , அ, தந்  ரம் , ஜனநாயகம் ,
ஓய் , ெசௗகரியம் ஆயைவ மஷக் ஒ தற்காக ஆ 
தைல மாத்ரேம ெகாண்வன்றன. இந்தக் காரியங் கள் ¤ல
மாகம் ட, மஷன் இன் ம் தவிர்க் க யாமல் பாவம்
ெசய் , சதாயத்ன் அநீ கைள எண்ணிப் லம் றான் . இந்த
காரியங் களால் ஆராய் வ தற் க ான மஷனின் வாஞ் ைசையம்
ஆைசையம் தக்க இயலா. ஏெனன்றால் , மஷன் ேதவனால்
ஷ்க்கப் பட் க்றான் , ேம ம் மஷனின் அவில் லாத
யாகங் கம் ஆராய் ச 
் கம் மஷனின் எர்க ாலத்ைத எவ்
வா எர்ெகாள் வ அல் ல ன் னால் உள் ள பாைதைய எவ் வா
எர்ெகாள் வ  என் ெதரியாமல் அகத் யரத்ற் மாத்ரேம
வவக்ம் மற்ம் மஷைன ஒ நிைலயான பயத்ல் மாத்
ரேம ைவத்  க் ம் . மஷன் அவியைலம் அைவம்
பார்த்  க் ட பயப் பறான் , ேம ம் ெவைம உணர்வ ினால்
இன்ம் அகமாகப் பயப் பவான் . இந்த உலல் , நீ ஒ தந்ர
நாட் ல் வாழ் ந்தா ம் அல் ல மனித உரிைமகள் இல் லாத ஒ
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நாட் ல் வாழ் நத
் ா ம் , நீ மக்லத்ன் தைலவியிந்  ற்
 ம் தப் பித் க்ெகாள் ள இயலா. நீ ஆள் பவனாக இந்தா ம்
அல் ல ஆளப் பபவனாக இந் த ா ம் , மக்லத்ன் தைல
வி, மர்மங் கள் மற் ம் ேபாய் சே
் சடம் ஆயவற் ைற ஆராய்
வதற் க ான பிரயாசத்  ந்  உன் னால் ற்  ம் தப் பித்  க்
ெகாள் ள இயலா, ேம ம் ெவைம என்ம் ழப் பமான உணர்
விந்  உன்னால் தப் பித்  க்ெகாள் ள இயலா. மக்லம்
வற் ம் ெபாவான இேபான்ற நிகழ் கள் ச¤கவியலா
ளர்களால் ச¤க ேதாற்றப் பாகள் என் அைழக்கப் பன் றன,
ஆனா ம் இேபான்ற பிரச்ைனகைளத் ¥ர்கக
் எந்த ஒ ெபரிய
மஷம் ன்வர இயலவில் ைல. எல் லாவற் ற் ம் ேமலாக,
மஷன் எப் பயானா ம் மஷன்தான். ேதவைடய நிைல
ையம் வைனம் எந் த மஷனா ம் ஈ ெசய் ய யா.
அைனவம் நன்  த் ம் , சமமாகம் மற்ம் தந்ரமாகம்
வாம் ஒ நியாயமான ச¤கம் மக்லத்ற் ேதைவப் பவ
மட் மல் லாமல் , ேதவைடய இரட் ப் ம் , அவர்கக் அவர்
அம் வ ம் மக் லத்  ற்  ேதைவப் பற. ேதவன்
அம் வைனம் அவர இரட்ப் ைபம் ெபம் ேபா மாத்
ரேம, ேதைவகள் , ஆராய்வதற்கான வாஞ் ைச மற்ம் மஷனின்
ஆவிக்ரிய ெவைம ஆயவற் க் ¥ர்காண இய ம் . ஒ
நாட் ன் அல் ல ஒ ேதசத்ன் ஜனங் களால் ேதவைடய இரட்
ப் ைபம் கவனிப் ைபம் ெபற்க்ெகாள் ள இயலவில் ைல என்
றால் , இேபான் ற ஒ நாேடா அல் ல ேதசேமா வீழ்ச
் ையம் ,
இைளம் ேநாக்ச்ெசல் ம் சாைலயில் கால எத்  ைவக்
ம் , ேம ம் ேதவனால் நிர்¤லமாக்கப் பம் .
ஒேவைள உன் நா தற்ேபா ெசப் பைடற, ஆனால்
உன் ஜனங் கைள ேதவனிடந்  விலச் ெசல் ல நீ அமத்
தால் , அ ேதவைடய ஆர்வாதங் கைளப் ெபமளவில் இழந் 
காணப் பம் . உன் நாட் ன் நாகரிகம் ெபமளவில் நக்கப் பம் .
விைரவிேலேய ஜனங் கள் ேதவக் விேராதமாக எந்  பரேலா
கத்ைதச் சபிப் பார்கள் . ஆகேவ, மஷக்த் ெதரியாமேல, ஒ
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நாட் ன் தைலவி அக்கப் பம் . ேதவனால் சபிக்கப் பட் ட அந்த
நாகைளச் சரிக்கட் ட வல் லைம ெபாந்ய நாகைள ேதவன்
எப் வார். ேம ம் யின் ¡ந் அந்த நாகைள ஒன் ல்
லாமல் ைடத் ப் ேபாவார். ஒ நாட் ன் அல் ல ேதசத்ன்
எச்ம் வீழ்ச
் ம் அதன் ஆட் யாளர்கள் ேதவைனத் ெதா
ெகாள் றார்களா, அவர்கள் தங் கள் ஜனங் கைள ேதவேனா
ெநங் யிக்கம் , அவைரத் ெதாெகாள் ளம் வநடத் 
றார்களா என்பதன் அப் பைடயிேலேய ¥ர்மானிக்கப் பற.
ஆனா ம் , இந்தக் கைட காலத்ல் , ேதவைன உண்ைமயாகேவ
ேத ெதாெகாள் றவர்கள் ைறவானவர்களாக இப் பதால் ,
ஸ்தவம் அரச மதமாக இக்ம் நாகக் ேதவன் றப் ச்
ச ைகையத் தந் த றார். உலன் கம் நீ யான ஐக் 
யத்ைத உவாக் க அவர் அந் த நாகைள ஒன் ைணக்  றார்,
அேத ேநரத்ல் நாத்க நாகம் ெமய் யான ேதவைனத் ெதா
ெகாள் ளாதவர்கம் நீ ள் ள ஐக்யத்ன் எரிகளாக மா
றார்கள் . இவ் விதமாக, ேதவன் தம் ைடய ரிையைய நடப் பிக்க
மஷர்கள் மத்யில் வாசம் ெசய் வ  மட் ன், நீ யான அ
காரத்ைதக் கைடபிக்கக்ய நாகைள ஆதாயப் பத் றார்,
அேத ேநரத்ல் அவைர எர்க
் ம் நாகள் ¡ தண்டைனகைள
ம் தைடகைளம் விக்க அமக்றார். இவ் வா இப் பி
ம் , இன்ம் யாம் ேதவைனத் ெதாெகாள் ள ன் வவ
ல் ைல, ஏெனன்றால் மஷன் ேதவனிடந் ெவரம் வில
ச் ெசன்விட் டான் , மஷன் ேதவைன நீ ண் ட காலமாகேவ
மறந் விட் டான். நீ ையக் கைடப் பிக்ம் , அநீ ைய எர்க
் ம்
நாகள் மாத்ரேம யில் எஞ் யிக்ம் . ஆனால் எந்தெவா
நாட் ன் ஆட் யாளர்கம் ேதவன் தங் கள் ஜனங் கைள ஆைக
ெசய்  வநடத்த அமக்க மாட் டார்கள் , எந்தெவா அரயல்
கட் ம் ேதவைனத் ெதாெகாள் வதற்காக தங் கள் ஜனங் கைள
ஒன்  ரட் டா என் பதனால் , இ ேதவ ைடய விப் பங் க
க் எட் டாத ரத்  ல் உள் ள. எல் லா நா, ேதசம் , ஆம்
கட்  ஆயவற்ன் இதயத் ம் , ஏன் ஒவ் ெவா நபரின் இ
1413

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

தயத் ம் ட ேதவன் தன நீ யான இடத்ைத இழந்விட் டார்.
இந்த உலல் நீ யான அகாரங் கள் இந்தா ம் , மனிதைடய
இதயத்ல் ேதவக் இடமளிக்காத ஆட்  எளில் அயக்
யதாக இக்ற. ேதவைடய ஆர்வ ாதம் இல் லாமல் , அர
யல் களம் ர்ைலந்  ேபாம் மற் ம் அதனால் ஒ அக்
நிைலத்  நிற்க யா. மக்லத்ைதப் ெபாத்தவைர, ேதவ
ைடய ஆர்வாதம் இல் லாமல் இப் ப  ©ரியன் இல் லாமல்
இப் ப  ேபான் றதாம் . ஆட் யாளர்கள் தங் கள் ஜனங் கக்காக
எவ் வள பங் களிப்  ெசய் தா ம் , மக்லம் எத்தைன நீ யான
மாநாகைள ஒன்றாக நடத்னா ம் , இ எேம ேபாக்ைகேயா
ப் பா அல் ல மக்லத்ன் தைலவிையேயா மாற்றா.
ஜனங் கள் உண்ம் உத் ம் , ஒன்றாக நிம் மயாக வாம் ஒ
நாேட நல் ல நா என் ம் , நல் ல தைலைம ெகாண்ட நா என் ம்
மஷன் நிைனக் றான் . ஆனால் ேதவன் அவ் வா நிைனக் க
வில் ைல. ேதவைனத் ெதாெகாள் ளாத ஒ நாட் ைட தாேம நிர்
¤லமாக்ம் நா என் அவர் நிைனக்றார். மஷன் ந்க்ம்
விதம் ேதவன் ந்க்ம் விதம் ெபரிம் மாபட் ட. ஆகேவ,
ஒ நாட் ன் தைலவர் ேதவைனத் ெதாெகாள் ளவில் ைல என்
றால் , அந்த நாட் ன் தைலவி அகரமான ஒன் றாக இக்ம் ,
அந்த நாட் ற் எந்தப் ேபாக்டம் இக்கா.
ேதவன் மஷைடய அரயல் பங் ெகப் பல் ைல, ஆனா
ம் ஒ நாட் ன் அல் ல ேதசத்ன் தைலவியான ேதவனால்
கட் ப் பத்தப் பற. ேதவன் இந்த உலகத்ைதம் அண்டசராச
ரம் வைதம் கட் ப் பத்றார். மஷனின் தைலவிம்
ேதவைடய ட் டம் ெநக் க மான ெதாடர் ைடயைவயாக
இக்ன்றன. எந்த மஷம் , நாம் , ேதசம் ேதவைடய
ராஜரீகத்ந்  விலக் அளிக்கப் படவில் ைல. மஷன் தன
தைலவிைய அந் ெகாள் ளப் பிரயாசப் பட் டால் , அவன் ேதவ
க் ன்பாக வர ேவண்ம் . ேதவன் தம் ைமப் பின் பற்றவர்
கைளம் ெதாெகாள் றவர்கைளம் ெசப் பைடயச் ெசய்
வார், அேத ேநரத்ல் அவைர எர்ப்பவர்கள் மற்ம் றக்கணிப்
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பவர்கள் ¡ வீழ்ச
் ையம் அைவம் ெகாண்வவார்.
ேவதாகமத்ல் ேதவன் ேசாேதாம் ¡ அைவக் ெகாண்
வந்த காட் ைய நிைன ங் கள் . ேம ம் , ேலாத்ன் மைனவி
எவ் வா உப் த் ணாக மாப் ேபானாள் என் பைதம் நிைனத்
ப் பாங் கள் . நினிேவ ஜனங் கள் இரட்  உத்க்ெகாண் சாம்
பல் உட் கார்ந்  தங் கள் பாவங் களிந்  எவ் வா மனந்ம்
பினார்கள் என் ந் த்  ப் பாங் கள் . ேம ம் , 2 , 000 வடங் க
க் ன் »தர்கள் இேயைவ  ைவயில் அைறந்த பிற
என்ன நடந்த  என் பைத நிைனத் ப் பாங் கள் . »தர்கள் இஸ்ர
ேவல் இந்  ெவளிேயற்றப் பட்  உலெகங்  ம் உள் ள நா
கக் த ஓனார்கள் . பலர் ெகால் லப் பட் டனர்,  »த
ேதசம் ன் எப் ேபால் லாத அளக் அவர்கைடய நா
நிர்¤லத்ன் ேவதைனக் உள் ளான. அவர்கள் ேதவைனச் 
ைவயில் அைறந்  ெகாµரமான பாவத்ைதச் ெசய் தார்கள் , ேதவ
ைடய மனநிைலைய எரிச்சல் ¤ட் னார்கள் . அவர்கள் ெசய் தவற்
க் விைலக்ரயம் ெகாத்தனர் மற்ம் அவர்கைடய ெசயல்
களின் அைனத் ப் பின் விைளகைளம் அபவித்தனர். அவர்
கள் ேதவைன நிந்  த் த ார்க ள் , ேதவைனப் றக் க ணித் த ார்க ள் ,
எனேவ ேதவனால் தண்க் க ப் பட ேவண்ம் என் ற ஒேர தைல
விையப் ெபற்றனர். இதான் அவர்கைடய ஆட் யாளர்கள்
தங் கள் நாட் ற் ம் ேதசத்ற் ம் ெகாண் வந்த கசப் பான பின்
விைளம் ேபரம் ஆம் .
இன், ேதவன் தன ரிையையச் ெசய் வதற்காக உலற் 
ம் பிள் ளார். ெபம் ட் டம் காணப் பம் நாத்கத்ன் உ
யான ேகாட்ைடயாகத் கம் அவர தல் நித்தமாய னாேவ
சர்வாகார ஆட்யின் ன்மாரியாகத் கழ் ற. ேதவன் தன
ஞானத்னா ம் வல் லைமயினா ம் ஒ ட் டமான ஜனங் கைள
ஆதாயப் பத்ள் ளார். இந்தக் காலகட் டத்ல் , அவர் னாவின்
ஆம் கட் யால் ஒவ் ெவா விதத் ம் ேவட் ைடயாடப் பட் ,
அவர் தைலசாய் க்கம் தங் கம் இடல் லாமல் ெபம் ன் பத்
ற் ஆளாள் ளார். இந்த நிைலயி ம் , ேதவன் தான் ெசய்ய பிர
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யாசப் பம் ரிையைய இன் ம் ெதாடர்ந்  ெசய் றார்: அவர்
தன ரல் விேசஷத்ைத அவித் ப் பரப் றார். ேதவ
ைடய சர்வ வல் லைமைய யாரா ம் ரிந்  ெகாள் ள யா.
ேதவைன எரியாகக் கம் நாடான னாவில் , ேதவன் தன
ரிையைய ஒேபாம் நித்யல் ைல. மாறாக, அகமான
ஜனங் கள் அவைடய ரிையையம் வார்தை
் தையம் ஏற் க்
ெகாண்க்றார்கள் , ஏெனன் றால் மக்லத்ன் ஒவ் ெவா
நபைரம் ேதவன் தன் னால் ந் த அளக் இரட் க் றார்.
ேதவன் அைடய ேவண்ெமன் பிரயாசப் பற வயில் எந்த
நாேடா அல் ல எந் த அகாரேமா நிற் க யா என்  நாம்
நம் ேறாம் . ேதவைடய ரிையக் இைட»  ெசய் , ேதவ
ைடய வார்தை
் தைய எர்த் , ேதவைடய ட் டத்ற் இட
ற ண்டாக், பலவீனப் பத்பவர்கள் இயில் ேதவனால் தண்
க்க ப் பவார்கள் . ேதவைடய ரிையக் எராக நிற் ப வன்
நரகத்ற் அப் பப் பவான்; ேதவைடய ரிையைய எர்க்
ம் எந்த நாம் அக்கப் பம் ; ேதவைடய ரிையைய எர்க்க
எந்த எந்தத் ேதசம் இந்தப் யில் இல் லாமல் நிர்¤லமாக்
கப் பம் மற் ம் வன் அப் ண் ேபாம் . ேதவைடய ர
ைலக் ேகட் கம் , ேதவைடய ரிையையப் பார்க்கம் , மக்
லத்ன் தைலவியின் ¡ கவனம் ெச த்தம் , ேதவைன க
ம் பரித்த மானவராக்கம் , கம் கனத்ற்  ரியவராக்கம் ,
கம் உயர்ந்தவராக்கம் , மக்லம் ெதாெகாள் ம் ஒேர
இலக்காக மாற்றம் , ஆபிரகான் சந்தயினர் ேயாேகாவாவின்
வாக்த்தத்தத்ன் ழ் வாழ் ந்தைதப் ேபாலம் , ேதவன் தலா
வ ஷ்த்த ஆதாம் ஏவாம் ஏேதன் ேதாட் டத்ல் வாழ் ந்
த ேபாலம் ேதவைடய ஆர்வாதத்ன் ழ் மக்லம் 
வம் வாழ் வதற் உதவம் ேவண்மா சகல ேதசங் கைளம் ,
சகல நாகைளம் , ஏன் சகல ெதால் நிவனங் கைளம் ேசர்நத
்
ஜனங் கைள வத்ேறன் .
ேதவைடய ரிையயான ஒ பலம் வாய்நத
் அைல ேபால
ன்ேனாக் ப் பாய் ற. அவைர யாம் தத் நித்த இய
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லா. அவர் ன்ேனச் ெசல் வைத யாம் தக்க இயலா. அவ
ைடய வார்தை
் தகைளக் கவனமாகக் ேகட் பவர்கம் , அவைரத்
ேதபவர்கம் , அவக்காகத் தாகம் ெகாள் பவர்கம் மாத்ரேம
அவைடய அச்வகைளப் பின்பற் அவைடய வாக்த்தத்
தத்ைத ெபற்க்ெகாள் ள இய ம் . அப் ப இல் லாதவர்கள் ெபம்
ேபரவிற்ம் உரிய ஆக்ைனத்¥ர்ப்பிற்ம் ஆளாவார்கள் .

ேதவைன அ வ என்ப
ெதய் வ பயம் மற் ம்
ைமையத் தவிர்க்ம் பாைத ஆம்
நீ ங்கள் ஒவ் ெவாவம் உங் கள் வகாலம் வம் ேதவைன
எவ் வா விவாத்¥ர்கள் என் பைதப் தாக ஆராய ேவண்ம் .
இதன் ¤லம் ேதவைனப் பின் பற்ம் ெசயல் பாட் ல் , நீ உண்ைம
யிேலேய ரிந்  ெகாண்க்றாயா, உண்ைமயிேலேய ரத்
க்ெகாண்க்றாயா, ேதவைன உண்ைமயாக அந்  ெகாள்
றாயா, பல் ேவ வைகயான மனிதர்களிடம் ேதவன் என்ன மன
நிைலையக் ெகாண் க்  றார், ேதவன் உன் ¡ நடப் பிக் ம்
ரிையைய நீ உண்ைமயிேலேய ரிந் ெகாள் றாயா, உன் ஒவ்
ெவா ரிையம் ேதவன் எவ் வா வைரயக்றார் என் பைத
நீ காணலாம் . உன் பக்கத்க்ம் இந்த ேதவன் , உன் ன் ேனற்
றத்ன் ைசைய வநடத்றார், உன் விைய நிர்ணயிக்றார்,
உன் ேதைவகைள வழங் றார் என இைவ எல் லாவற் ைறம்
ெசால்  க்ம் ேபா, இந்த ேதவைன எவ் வளவாக நீ ரிந் 
ெகாள் றாய் . இந் த ேதவைனப் பற்  உனக் உண்ைமயில் எவ்
வள ெதரிம் ? ஒவ் ெவா தனிப் பட் ட நாளி ம் உன் ¡ அவர்
என் ன ரிைய ெசய் றார் என் ப உனக் த் ெதரிமா? அவ
ைடய ஒவ் ெவா ரிையயி ம் அவர் அப் பைடயாகக் ெகாண்ட
ெகாள் ைககள் மற்ம் ேநாக்கங் கைளப் பற் உனக்த் ெதரிமா?
அவர் உன் ைன எவ் வா வநடத்றார் என்  ெதரிமா? அவர்
உனக்காக எந்த வைய வழங் றார் என்ப உனக்த் ெதரிமா?
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அவர் உன்ைன வநடத்ம் ைறகள் உனக்த் ெதரிமா? அவர்
உன்னிடந்  எைதப் ெபற விம் றார், உன் னிடம் அவர்
எைத நிைறேவற்ற விம் றார் என்ப உனக்த் ெதரிமா? நீ
நடந்ெகாள் ம் பல் ேவ வகைளப் பற் அவர் ைவத்க்ம்
மனநிைல உனக் த் ெதரிமா? நீ அவக் ப் பிரியமான ஒ
மனிதனாக உள் ளாயா என் ப உனக்த் ெதரிமா? அவைடய
மழ் ச் , ேகாபம் , க் க ம் மற்  ம் சந்ேதாஷம் , அவற்  ன் பின்
னால் உள் ள எண்ணங் கள் மற் ம் கத் க்களின் ¤லம் மற் ம்
அவைடய சாராம் சம் பற்  உனக்த் ெதரிமா? இயாக, நீ
நம் ம் இந் த ேதவன் எந் த வைகயான ேதவன் என்  உனக் த்
ெதரிமா? இந் த க் ேகள் விகள் மற்  ம் பிற ேகள் விகள் எல் லாம்
நீ ஒேபாம் ரிந்  ெகாள் ளாத அல் ல ந்  க் க ாத ஒன் றா?
ேதவன் ¡தான உன் விவாசத்ைதப் பின்பற்வல் , ேதவைடய
வார்த்ைதகளின் உண்ைமயான ரிதல் மற்ம் அபவத்ன் ¤லம் ,
அவைரப் பற்  ய உன் தவறான ரிதல் கைள நீ க்  விட் டாயா?
ேதவைடய ஒக்கத்ைதம் ட் ைசையம் ெபற்ற பிற, உண்
ைமயான ழ் ப் பதைலம் அக் க ைறையம் அைடந் விட்
டாயா? ேதவைடய ட் ைச மற்ம் நியாயத்¥ர்ப்பின் மத்யில் ,
மனிதைடய கலகத்தனத்ைதம் சாத்தாக்ரிய தன் ைமைய
ம் அந் , ேதவைடய பரித்தத்ைதப் பற் தள ரித
ைலயாவ ெபற்க்றாயா? ேதவைடய வார்த்ைதகளின் வ
காட் தல் மற்ம் ெவளிச்சத்ன் ழ் , நீ வன் த்த ஒ ய
கண்ேணாட் டத்ைத ைவத்க்கத் ெதாடங் யிக்றாயா? ேதவன்
அப் பிய ேசாதைனகக் மத்யில் , மனிதைடய ற்றங் க
க்கான அவைடய சப் பின் ைமையம் , அவர் உன் னிடந்
எைத எர்ப ார்க் றார் என் பைதம் , அவர் உன் ைன எவ் வா
இரட்  க்  றார் என் பைதம் உணர்ந்  க்  றாயா? ேதவைனத்
தவறாகப் ரிந் ெகாள் வ என்றால் என் ன அல் ல இந்தத் தவ
றான ரிதைல அகற் வ எவ் வா என உனக்த் ெதரியாவிட்
டால் , நீ ேதவடன் உண்ைமயான ஐக்யத்ற் ள் ஒேபாம்
·ைழந்தல் ைல, ேதவைனப் ரிந் ெகாள் ளவில் ைல என்  ஒ
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வர் றலாம் அல் ல ைறந்தபட் சம் நீ அவைரப் ரிந் ெகாள் ள
ஒேபாம் விம் பவில் ைல என்  ெசால் லலாம் . ேதவைடய
ஒக்கம் மற்ம் ட்ைச என்னெவன் உனக்த் ெதரியாவிட் டால் ,
ழ் ப் பதல் மற்  ம் அக் கைற என்னெவன்  உனக் நிச்ச யமா
கேவ ெதரியா அல் ல ைறந்தபட்சம் நீ உண்ைமயிேலேய ேதவ
க்க் ழ் ப்பயமல் அல் ல அவர் ¡ அக்கைற ெகாள் ளாமல்
இப் பாய் . ேதவைடய ட் ைசையம் நியாயத்¥ர்ப்ைபம் நீ
ஒேபாம் அபவித்க்கவில் ைல என் றால் , அவைடய பரி
த்தம் என்னெவன்  உனக்த் ெதரியாமல் ேபாம் மற்ம் மனி
தைடய கலகம் என் ன என்பம் உனக்த் ெதரியாமல் ேபாம் .
நீ ஒேபாம் வன் த்த சரியான கண்ேணாட் டத்ைத ெகாண்
ராமல் அல் ல விதத்ல் சரியான க்ேகாைளக் ெகாண்
ராமல் , விதத்ல் உன் எர்காலப் பாைதையப் பற் இன்ம்
ழப் பமாக மற்ம் ன் ேனறத் தயங் ம் அளவிற் சந்ேதக மன
நிைலயில் இந் த ால் , ேதவைடய ஞானத்ைதம் வகாட் ட
ைலம் நீ ஒேபாம் ெபறவில் ைல என்பைதேய அ உப்
பத் ம் . உண்ைமயிேலேய ேதவைடய வார்தை
் தகள் ஒேபா
ம் உனக் வழங் கப் படவில் ைல அல் ல நீ நிரப் பப் படவில் ைல
என்ம் ஒவர் றலாம் . நீ இன்ம் ேதவைடய ேசாதைன
கக் ஆளாகவில் ைல என்றால் , மனிதைடய ற்றங் கக்
ேதவைடய சப் பின் ைம என்ன என் பைத நீ நிச்சயமாக அய
மாட் டாய் அல் ல வாக ேதவன் உன்னிடந்  எைத எர்
பார்க்றார் என் பைத நீ ரிந் ெகாள் ள மாட் டாய் மற் ம் மனி
தைன நிர்வக்ம் மற்ம் இரட்க்ம் அவைடய ரிைய என் ன
என் பைதம் நீ ரிந்  ெகாள் ள மாட் டாய் என் பைதச் ெசால் ல
ேவண்ய அவயம் இல் ைல. ஒ மனிதர் எத்தைன வடங் கள்
ேதவைன நம் பினா ம் , அவர் ஒேபாம் ேதவைடய வார்த்
ைதகளில் எைதம் அபவித்க்கவில் ைல அல் ல உணர்ந்
க்கவில் ைல என் றால் , அவர் நிச்சயமாக இரட் ப் ைப ேநாக்ய
பாைதயில் நடக்கவில் ைல, நிச்சயமாகேவ ேதவன் ¡ அவர் ைவத்
க்ம் விவாசம் உண்ைமயான உள் ளடக்கம் இல் லாத ஒன் றாக
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இக்ம் , நிச்சயமாகேவ ேதவைனப் பற்ய அவைடய அம்
ஜ் Åயமாக இக்ம் மற்ம் ேதவனிடம் பயபக்டன் இப் ப 
என்றால் என்னெவன்  அவர்கக்த் ெதரியாமல் இக்ம் என் 
ெசால் ல ேவண்ய அவயம் இல் ைல.
ேதவைடய உைடைமகள் மற்  ம் விதம் , ேதவைடய
சாராம் சம் , ேதவைடய மனநிைல என இைவ அைனத் ம் அவ
ைடய வார்தை
் தகளில் மனிதலத்ற் த் ெதரியப் பத்தப் பட்
ள் ளன. ேதவைடய வார்த்ைதகைள அவன் அபவிக்ம் ேபா,
மனிதன் அவற் ைற நைடைறக்க் ெகாண்வம் ெசயல் பாட்
ல் , ேதவன் ேபம் வார்தை
் தகக்ப் பின் னால் உள் ள ேநாக்கத்
ைதப் ரிந் ெகாள் வதற்ம் , ேதவைடய வார்தை
் தகளின் ¤லத்
ைதம் பின்னணிையம் ரிந்  ெகாள் வதற்  ம் , ேதவைடய
வார்தை
் தகளின் ேநாக்க த்ைதப் ரிந்  ெகாள் வதற்  ம் உணர்ந் 
ெகாள் வதற்ம் ெதாடங் வான் . மனிதலத்ைதப் ெபாத்தவைர
யில் , இைவ அைனத்ம் சத்யத்ைதம் வைனம் அைடவதற்
ம் , ேதவைடய ேநாக்கங் கைளப் ரிந்ெகாள் வதற்ம் , அவ
ைடய மனநிைலயில் மாற்றமைடவதற்ம் , ேதவைடய ராஜரீகம்
மற்ம் ஏற்பாகக்க் ழ் ப்பவதற்ம் , மனிதன் அவற் ைற
அபவிக்க ேவண்ம் , ரிந்ெகாள் ள ேவண்ம் மற்ம் அைடய
ேவண்ம் . மனிதன் இவற் ைற அபவிக்ம் , ரிந் ெகாள் ம்
மற்ம் அைடம் அேத ேநரத்ல் , அவன் பப்பயாக ேதவைனப்
பற்ய ரிதைலப் ெபற்ப் பான் . இந்த ேநரத்ல் தன் ைனப் பற்
ம் அவன் பல் ேவ அளவிலான அைவப் ெபற்  ப் பான் .
இந்த ரித ம் அம் மனிதன் கற்பைன ெசய் த அல் ல இயற்
ய ஒன்ந்  ெவளிவவல் ைல. மாறாக, அவன் தனக்ள்
ேளேய ரிந் ெகாள் ம் , அபவிக்ம் , உணம் , உப் பத்
றவற்  ந்  ெவளிவற. இவற் ைறப் ரிதல் , அ ப
வித்தல் , உணர்தல் மற்ம் உப் பத்ய பின் னேர ேதவைனப்
பற்ய மனிதைடய அ உள் ளடக்கத்ைதப் ெபற. இந்த
ேநரத்ல் மனிதன் ெபம் அ மட் ேம நிஜமான, உண்ைம
யான மற்  ம் ல் யமான. அவைடய வார்தை
் தகைளப்
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ரிந்  ெகாள் தல் , அபவித்தல் , உணர்தல் மற்  ம் உப் ப
த்தல் ஆயவற் ன் ¤லம் ேதவைனப் பற் ய உண்ைமயான
ரிதைலம் அைவம் அைடவதற்கான இந்த ெசயல் ைறயா
ன மனிதக் ம் ேதவக் ம் இைடேயயான உண்ைமயான
ஐக்யேம தவிர ேவ ஒன் ம் இல் ைல. இந்த வைகயான ஐக்
யத்ன் மத்யில் , மனிதன் உண்ைமயிேலேய ேதவைடய ேநாக்
கங் கைளப் ரிந் ெகாள் வதற்ம் அந் ெகாள் வதற்ம் ெதாடங்
றான். உண்ைமயிேலேய ேதவைடய உைடைமகைளப் ரிந்
ெகாள் வதற்ம் அந் ெகாள் வதற்ம் ெதாடங் றான் . ேதவ
ைடய சாரத்ைதப் ரிந் ெகாள் வதற்ம் அந் ெகாள் வதற்ம்
உண்ைமயிேலேய ெதாடங் றான். பப் பயாக ேதவைடய
மனநிைலையப் ரிந்  ெகாள் வதற்  ம் அந்  ெகாள் வதற்  ம்
ெதாடங் றான். எல் லா ஷ்ப் களி ம் ேதவைடய ஆக்
கத்  ன் உண்ைம பற்  ய உண்ைமயான உையம் , சரியான
வைரயைறையம் , ேதவைடய அைடயாளம் மற்ம் நிைலையப்
பற்ய க்யமான தாக்கத்ைதம் அைவம் ெபறான் . இந்த
வைகயான ஐக்யத்ன் மத்யில் , ேதவைனப் பற்ய அவன
கத்க்கள் , இனிேமல் ஒன் ம் இல் லாைமயில் இந் அவைரக்
கற் பைன ெசய்  ெகாள் தல் அல் ல அவைரப் பற்ய தன
ெசாந்தச் சந்ேதகங் கக்க் கட் ப் பாட்ைடக் ெகாத்தல் அல் ல
அவைரத் தவறாகப் ரிந்ெகாள் தல் அல் ல அவைர நிந்த்தல்
அல் ல விட் ச் ெசல் தல் அவர்¡ நியாயத்¥ர்ப் வழங் தல்
அல் ல அவைரச் சந்ேதத்தல் ஆயவற்ைற மனிதன் பப் பயாக
மாற்றான் . இவ் வா, மனிதக் ேதவடனான தகராகள்
ைறவாகேவ இக்ம் , அவக் ேதவடனான ேமாதல் கள்
ைறவாகேவ இக்ம் மற் ம் மனிதன் ேதவக் எராகக்
கலகம் ெசய்ம் சந்தர்ப்பங் கம் ைறவாகேவ இக்ம் . அதற்
மாறாக, ேதவன் ¡தான மனிதைடய அக்கைறம் ேதவக்க்
ழ் ப்பத ம் ெபரிதாக வளம் . ேதவன் ¡ அவன் ெகாண்ள் ள
மரியாைத கம் உண்ைமயானதாகம் ஆழமாகம் மாம் .
இத்தைகய ஐக்யத்ன் மத்யில் , மனிதன் சத்யத்ன் வழங் 
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தைலம் வனின் ஞானஸ் நானத்ைதம் அைடவ  மட்  மல்
லாமல் , அேத ேநரத்ல் ேதவைனப் பற் ய உண்ைமயான அ
ைவம் அைடவான். இத்தைகய ஐக்யத்ன் மத்யில் , மனிதன்
தன மனநிைலயில் மாற் ற ம் ெபற்  இரட்  ப் ைபப் ெபவ
மட் மல் லாமல் , அேத ேநரத்ல் ேதவைன ேநாக் ஒ ஷ்
க் க ப் பட் ட உயிரினத்  ன் உண்ைமயான பயபக்  ையம் வ
பாட் ைடம் ெபவான் . இந்த வைகயான ஐக்யத்ைதக் ெகாண்
ந்ததால் , ேதவன் ¡தான மனிதைடய விவாசம் இனி ஒ
ெவற் காதத் தாளாகேவா அல் ல உதட் டளவில் வழங் கப் பம்
வாக் யாகேவா அல் ல ட் த்தனமான நாட் டம் மற் ம்
விக்ரகாராதைனயாகேவா இக்கா. இந்த வைகயான ஐக்யத்
ன் ¤லமாக மட்  ேம மனிதைடய விதம் நாக் நாள்
ர்ச
் ைய ேநாக் வளம் . அப் ேபாதான் அவன மனநிைல
பப் பயாக மாற்றப் பம் . ேதவன் ¡தான அவன விவாசம் ,
பப் பயாக, ெதளிவற்ற மற்ம் நிச்சயமற்ற நம் பிக்ைகயிந் 
உண்ைமயான ழ் ப் பத க் ம் அக் கைறக் ம் , உண்ைமயான
பயபக்க்ம் , ெசல் ம் . மனிதம் ேதவைனப் பின் பற்ம் ெசயல்
பாட் ல் , பப் பயாக ஒ ெசயலற்ற நிைலயில் இந்  ெசயல்
றன்க்க நிைலப் பாட் ற்ம் , எர்மைறயிந்  ேநர்மைறக்
ம் ன்ேனம் . இந்த வைகயான ஐக்யத் டன் மட் ேம மனி
தன் ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான ரித க்ம் , உணர்த க்
ம் வவான். ெபம் பான் ைமயான ஜனங் கள் ஒேபாம் ேதவ
டன் உண்ைமயான ஐக்யத்ற்ள் ·ைழந்தல் ைல என்பதால் ,
ேதவைனப் பற் ய அவர்களின் அ ேகாட் பாட் ன் மட் டத்
ம் , எத் க்கள் மற் ம் ேகாட் பாகளின் மட் டத் ம் நின் 
விற. அதாவ, ெபம் பான்ைமயான ஜனங் கள் , அவர்கள் எத்
தைன வடங் கள் ேதவைன நம் பினா ம் , ேதவைன அந்ெகாள்
வைதப் ெபாத்தவைரயில் , பாரம் பரிய வவிலான மரியாைத
என்ம் அப் பைடயில் க், அவற்டன் ெதாடர்ைடய நிலப்
பிரத் வ ¤டநம் பிக்ைககள் மற் ம் கற் பைனணர்ச் சாயல்
கடன், அவர்கள் ஆரம் பித்த அேத இடத் ேலேய இக்றார்
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கள் . ேதவைனப் பற்ய மனிதைடய அ அதன் ெதாடக்கக்
கட் டத்ல் நித்தப் பட ேவண்ம் என்ப நைடைறயில் இல்
லாத ஒன் என்பதாம் . ேதவைடய நிைலப் பா மற்ம் அைட
யாளத்ைத மனிதன் உப் பத்யைதத் தவிர, ேதவன் ¡ மனி
தைடய விவாசம் இன்ம் ெதளிவற்ற நிச்சயமற்ற நிைலயில்
தான் உள் ள. இ அவ் வா இப் பதால் , மனிதன் ேதவக்
எவ் வளவாக உண்ைமயான பயபக்ையக் ெகாண்க்க ம் ?
ேதவன் உண்ெடன் பைத நீ எவ் வள உயாக நம் பினா ம் ,
அ ேதவைனப் பற் ய உன் அைவேயா ேதவன் ¡தான உன்
பயபக்ையேயா மாற்றா. அவைடய ஆர்வாதங் கைளம் அவ
ைடய ைபையம் நீ எவ் வள அபவித்ந்தா ம் , ேதவ
ைனப் பற்ய உன் அைவ அதனால் மாற்ற யா. உனக்ள் ள
அைனத்ைதம் பரித்தப் பத்தம் , உனக்ள் ள அைனத்ைதம்
அவக் க ாக அர்ப் பணிக் கம் ஈபத் க்ெகாள் ளம் நீ எவ் வ
ள தயாராக இந் த ா ம் , அதனால் ேதவைனப் பற்  ய உன்
அைவ மாற்ற யா. ேதவன் ேபய வார்தை
் தகைள நீ நன் 
அந்க்கலாம் , அல் ல நீ அவற்ைற உன் இதயத் ம் அந்
க்கலாம் மற்ம் அவற்ைற உன் னால் விைரந் றயலாம் ,
ஆனால் இதனால் ேதவைனப் பற்ய உன் அைவ மாற்ற யா.
எவ் வாறாயிம் , மனிதனின் ேநாக்கம் ேதவைனப் பின் பற்வதாக
இந்தா ம் , அவன் ஒேபாம் ேதவடன் உண்ைமயான ஐக்
யம் ெகாண்க்கவில் ைல அல் ல ேதவைடய வார்தை
் தக
ளில் உண்ைமயான அபவம் ெபற்க்கவில் ைல என் றால் , ேதவ
ைனப் பற் ய அவன அ ெவற்  த் ண்டாகேவா அல் ல
வில் லாத மயக்கமாகேவ இக்ம் . நீ ேதவேனா ேதாள் உரச
கடந்  ெசன்க் கலாம் அல் ல அவைர ேநக் ேநர் சந் த்
க்கலாம் , எனிம் ேதவைனப் பற் ய உன் அ இன் ம்
ஜ் Åயமாகேவ இக் ம் . ேதவைனப் பற்  ய உன் மரியாைத
ெவற் வார்தை
் தயாக அல் ல கற்பைனயான கத்தாக மட் ேம
இக்ம் .
பல ஜனங் கள் , ேதவைடய வார்த்ைதகைள ஒவ் ெவா நாம்
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பக்க ைவத்க்றார்கள் . அல் உள் ள அைனத் உன் னதமான
பத்  கைளம் கம் மப் க் க உைடைமயாக நிைனவில்
ைவத் க் ெகாள் ம் அளவிற் ட ைவத்க்றார்கள் . எல் லா
இடங் களி ம் ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் பிரசங் க்றார்கள் .
மற்றவர்கக் ேதவைடய வார்தை
் தகைள வழங்  உதறார்
கள் . இைதச் ெசய்வ  ேதவக் சாட் ெகாப் ப  என் ம் அவ
ைடய வார்த்ைதகக் சாட் ெகாப் ப என் ம் ேதவைடய
வையப் பின் பற்  வ  என் ம் அவர்க ள் நிைனக்  றார்க ள் .
இைதச் ெசய் வ  ேதவைடய வார்தை
் தகளின்ப விப் பேதயா
ம் என்ம் அவைடய வார்தை
் தகைள அவர்களின் உண்ைம
யான விதத்ல் ெகாண் வவேதயாம் என் ம் ேதவைடய
ரிந்ெகாள் தைலப் ெபறம் , இரட்க்கப் பட்  ைமயைட
யம் உதம் என்ம் அவர்கள் நிைனக்றார்கள் . ஆனால் , அவர்
கள் ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் பிரசங் க்ம் ேபாம் , அவர்
கள் ஒேபாம் ேதவைடய வார்தை
் தகைள நைடைறயில்
பின் பற்வல் ைல அல் ல ேதவைடய வார்த்ைதகளில் ெவளிப்
பத்தப் பட்ள் ளவற்டன் தங் கைளத் தாங் கேள ஒப் பிட்ப் பார்க்க
யற்  ப் பல் ைல. மாறாக, தந்  ரத்ன் ¤லம் மற் ற வர்களின்
வணக்கத்ைதம் நம் பிக்ைகையம் ெபறம் , ெசாந்தமாக ஆ
ைகயில் பிரேவக்கம் , ேதவைடய மைமைய ஏமாற்றம்
டம் அவர்கள் ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் பயன் பத்
றார்கள் . ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் பரப் வதன் ¤லம்
ைடத்த வாய்ப்ைபப் பயன் பத்க்ெகாள் வைத அவர்கள் வீணாக
நம் றார்கள் . இதனால் ேதவைடய ரிைய மற்  ம் அவர
பாராட்  வழங் கப் பம் என்ம் நம் றார்கள் . எத்தைன வடங்
கள் கடந் விட் டன, எனிம் இந் த ஜனங் களால் ேதவைடய
வார்தை
் தகைளப் பிரசங் க்ம் ரிையயில் ேதவைடய பாராட்
ைடப் ெபற இயலாமல் இப் ப  மட் மல் லாமல் , ேதவைடய
சாட்  அளிக் ம் ெசயல் பாட் ல் அவர்கள் பின்பற் ற ேவண்ய
வையக் கண் டயம் அவர்க ள் இயலாமல் இக்  றார்க ள் .
ேதவைடய வார்தை
் தகைள மற்றவர்கக் வழங்  உதைக
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யில் அவர்கள் தங் கக் வழங்  உதவல் ைல. எல் லாவற்ைற
ம் ெசய் வ தற் க ான இந் த ச் ெசயல் பாட் ல் அவர்கள் ேதவைன
அயேவா அல் ல ேதவனிடம் உண்ைமயான பயபக்ைய எப்
பேவா இயலா இக்றார்கள் . மாறாக, ேதவைனப் பற்ய அவர்
களின் தவறான ரிதல் கள் இன்ம் ஆழமாக வளர்ன் றன. அவ
ைரப் பற்ய அவநம் பிக்ைக எப் ேபாம் கைமயாக இக்ற.
அவைரப் பற்ய அவர்களின் கற்பைனகள் இன் ம் ைகப் பத்
தப் பன் றன. ேதவைடய வார்த்ைதகைளப் பற்ய அவர்களின்
ேகாட் பாகளால் வழங் கப் பட் ட மற்ம் வநடத்தப் பட் ட வார்த்
ைதகள் , அவற் ன் அம் சங் களில் ைமயாக இப் ப ேபால
ம் , தங் கள் றைமகைளச் ரமன்  எளில் ெச த்  வ 
ேபாலம் , விதத்ல் தங் கள் ேநாக்கத்ைதம் தங் களின் ரிைய
ையம் கண் டந் த ைதப் ேபாலம் , ய வைனப் ெபற் 
இரட் க்கப் பட் ட ேபாலம் , ேதவைடய வார்தை
் தகள் நாவில்
சரளமாக வைகயில் , அைவ உண்ைமையப் ெபற்ப் ப  ேபால
ம் , ேதவைடய ேநாக்கங் கைளப் ரிந் ெகாண்ட ேபாலம் ,
ேதவைன அவதற்கான பாைதையக் கண்பித்க் ெகாப் ப 
ேபாலம் , ேதவைடய வார்தை
் தகைளப் பிரசங் க்ம் ரிைய
யில் , அைவ ெபம் பா ம் ேதவடன் ேநக் ேநர் வந்ப் ப 
ேபாலம் காணப் பற. அவர்கள் ெபம் பா ம் அைகக்
“நகர்த்த ப் பறார்கள் ”. ெபம் பா ம் அவர்கள் ேதவைடய
வார்தை
் தகளில் “ேதவனால் ” வநடத் த ப் பவ  ேபாலம் ,
அவர்கள் அவைடய உற் ச ாகமான தனிைம மற்  ம் கனிவான
ேநாக்கத்ைத இைடவிடாமல் ரிந் ெகாள் வதாகம் , அேத ேநரத்
ல் மனிதன் ேதவைடய இரட்ப் ைபப் ரிந்ெகாள் வதாகம் ,
அவைடய ஆைகையப் ரிந் ெகாள் வதாகம் , அவைடய
சாராம் சத்ைத அந் ெகாள் வதாகம் , அவைடய நீ யான மன
நிைலையப் ரிந் ெகாள் வதாகம் காணப் பற. இந்த அஸ்
வாரத்ன் அப் பைடயில் , அவர்கள் ேதவன் இக்றார் என்
பைத இன்ம் உயாக நம் றார்கள் . அவைடய உயர்ந் த
நிைலைய நன் அந்க்றார்கள் . அவைடய மாட் ைமைய
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ம் உன்னதத்ைதம் இன்ம் ஆழமாக உணர்றார்கள் . ேதவ
ைடய வார்தை
் தகைளப் பற்ய ேமேலாட் டமான அவில் ¤ழ் ,
அவர்களின் நம் பிக்ைக வளர்ந் ள் ள. ன் பத்ைதத் தாங் வதற்
கான அவர்களின் மன உ பலமைடந் ள் ள. ேதவைனப் பற்
ய அவர்களின் அ ஆழமைடந் ள் ள. ேதவைடய வார்த்
ைதகைள அவர்கள் உண்ைமயில் அபவிக்ம் வைர, ேதவைனப்
பற்  ய அவர்க ளின் எல் லா அம் , அவைரப் பற்  ய அவர்க
ளின் கத்  க் கம் தங் கள் விப் பமான கற் ப ைனகள் மற்  ம்
அமானங் களிந்  ெவளிவன்றன என் ப அவர்கக்த்
ெதரியா. அவர்கைடய விவாசம் ேதவைடய எந்தவிதமான
ேசாதைனயின் ம் இக்கா, அவர்களின் ஆவிக்ரிய விதம்
மற் ம் அந்தஸ் என்  அைழக்கப் பவ ெவமேன ேதவ
ைடய ேசாதைன அல் ல பரிேசாதைனயின் ழ் நிைலநித்தப்
படா. அவர்கைடய மன உ மணல் ¡ கட் டப் பட் ட ஓர்
அரண்மைனயாக இக்ற, ேம ம் ேதவைனப் பற்ய அவர்
கைடய ெபயரளவிலான அ அவர்களின் கற்பைனயின் ஓர்
உவேம தவிர ேவல் ைல. உண்ைமயில் , ேதவைடய வார்த்
ைதகளில் நிைறய யற் ெசய் த இந்த ஜனங் கள் , உண்ைமயான
நம் பிக்ைக எ, உண்ைமயான ழ் ப்பதல் என் ன, உண்ைமயான
அக்கைற என்ன அல் ல ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான அ
என் ன என்பைத ஒேபாம் உணரவில் ைல. அவர்கள் ேகாட் பா,
கற் ப ைன, அ, பரி, பாரம் பரியம் , ¤டநம் பிக் ைக மற்  ம்
மனிதலத்  ன் நீ ெநக் ேகாட் பாகைள எத்  க்ெகாண்,
ேதவைன நம் வதற் ம் அவைரப் பின்பற் வதற் ம் அவற் ைற
“¤லதனம் ” மற் ம் “ஆதங் களாக” ஆக்றார்கள் . அவர்களின்
நம் பிக்ைக மற் ம் அவைரப் பின்பற் வன் அஸ்வாரங் களாக
ம் ஆக்றார்கள் . அேத சமயம் , அவர்கள் இந்த ¤லதனத்ைத
ம் ஆதங் கைளம் எத்க்ெகாண், ேதவைடய ஆய் கள் ,
ேசாதைனகள் , ட் ைச மற்  ம் நியாயத்¥ ர்ப்ைப எர்ெகாள் வதற்
ம் ைகயாள் வதற்  ம் அவர்க ள் ேதவைன அவதற் க ான மாய
தாயத்  க் களாக அவற் ைற மாற்  றார்கள் . வில் , அவர்கள்
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ெபவ ேதவைனப் பற் ய கைளத் தவிர ேவெறான்ம்
இல் ைல. அைவ மத அர்தத
் த்ல் , நிலப் பிரத் வ ¤டநம் பிக்ைக
களில் மற்ம் கற்பைனயான, ேகாரமான மற்ம் ரான எல் லா
வற் ம் ¤ழ் ள் ளன. ேதவைன அந் ெகாள் வதற்ம் வைர
யப் பதற்மான அவர்களின் வ ஒேர மாரியான அச்ல் த்
ைரயிடப் பட்ள் ள. ேமேல உள் ள பரேலாகத்ைத அல் ல வானத்
ல் உள் ள பைழய மனிதைர மட் ேம நம் ம் மனிதர்கள் , அேத
சமயத்ல் ேதவைடய யதார்தத
் ம் , அவைடய சாராம் சம் , அவ
ர தன் ைம, அவைடய உைடைமகள் மற்ம் உண்ைமயான ேதவ
ேனா ெதாடர்ைடய அைனத் ேம அவர்களின் அ ரிந் 
ெகாள் ளத் தவய விஷயங் கள் , அவற்  ல் இந்  அவர்களின்
அ வடக் மற்ம் ெதன் வங் கள் வைரயிலாக ற் மாக
பிரிக்கப் பட்ள் ள. இவ் வா, இந்த ஜனங் கள் ேதவைடய வார்த்
ைதகளின் ஏற்பா மற்ம் ஊட் டச்சத்ன் ழ் வாழ் றார்கள் என்
றா ம் , ேதவக்ப் பயந், ¥ைமையத் தவிர்ப்பதற்கான பாைதைய
அவர்கள் உண்ைமயிேலேய அைடய யவில் ைல. இதற் உண்
ைமயான காரணம் என்னெவன் றால் , அவர்கள் ஒேபாம் ேதவ
டன் பழகவில் ைல, அவடன் உண்ைமயான ெதாடர் அல் ல
ஐக்  யம் இந் த ல் ைல. எனேவ, அவர்க ள் ேதவ டன் பரஸ்
பர ரிந் ணர்ைவ அைடவ சாத்யல் ைல அல் ல தங் கக்
ள் உண்ைமயான நம் பிக்ைகைய எப் பவ, ேதவைனப் பின்
பற்வ அல் ல வணங் வ சாத்யமற்றதாக இக்ற. ேதவ
ைடய வார்தை
் தகைள அவர்கள் இவ் வா கத்ல் ெகாள் ள
ேவண்ம் . அவர்கள் ேதவைன இவ் வா கத்ல் ெகாள் ள ேவண்
ம் —இந் த பார்ைவ மற்  ம் மனநிைல அவர்களின் யற் களி
ந்  ெவங் ைகடன் ம் வதற்  அவர்கைள உட் பத்
விட்ட, ேதவக்ப் பயந், ¥ைமக் விலச்ெசல் ம் பாைதைய
நித்  ய காலமாக அவர்க ள் ஒேபாம் த்  விடயாத
நிைலக் அவர்கைள உட் பத்விட் ட. அவர்கைடய ேநாக்கம்
மற்ம் அவர்கள் ெசல் ம் ைசயான, அவர்கள் நித்யத்க்ம்
ேதவைடய எரிகள் என் பைதம் , அவர்களால் ஒேபாம்
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இரட் ப் ைபப் ெபற யா என் பைதம் க்ற.
பல ஆண்களாக ேதவைனப் பின் பற் , அவைடய வார்த்
ைதகைளப் பல ஆண்களாக அபவித்  வந்த ஒ மனிதரின்
ேதவைனப் பற்ய வைரயைறயின் அப் பைடயில் விக்ரகங் க
க் ன்பாக சாஸ்டாங் கமாக விந்  வணங் ற ஒவக்
சமமானதாக இந்தால் , இந்த மனிதர் ேதவைடய வார்தை
் தக
ளின் யதார்த்தத்ைத அைடயவில் ைல என்பைதக் க்ற. ஏெனன்
றால் , அவர்கள் ேதவைடய வார்தை
் தகளின் யதார்த்தத்ற் ள்
மட் ம் பிரேவக்கவில் ைல. இதனால் யதார்தத
் ம் , உண்ைம, ேநாக்
கங் கள் மற் ம் மனிதலத்ன் ¡தான ேகாரிக்ைககள் என ேதவ
ைடய வார்தை
் தகளில் உள் ள இைவ அைனத்க்ம் அந்த மனி
தக்ம் எந்தத் ெதாடர்ம் இல் ைல. அதாவ, ேதவைடய வார்த்
ைதகளின் ேமேலாட் டமான அர்தத
் த்ல் அத்தைகய மனிதன் எவ்
வள கனமாக உைழத்தா ம் , அைனத்ம் பயனற்ற: ஏெனன்
றால் , அவர்கள் பின் பற்  வ ெவம் வார்தை
் தகள் என் பதால் ,
அவர்கள் ெபவ அவயமான வார்தை
் தகள் மட் ேம. ேதவன்
ேபம் வார்தை
் தகள் ெவளிப் பைடயானைவயாக அல் ல ெவளிப்
ற ேதாற்றத்ல் ஆழமாக இந்தா ம் , அைவ அைனத் ம் மனி
தன் வக்ள் ·ைழைகயில் இன் யைமயாத சத்யங் களாக
இக்  ன் றன. அைவ வத் த ண்ணிரின் நீ ´ற்  ஆம் . அைவ
மனிதைன ஆவியில் மற்  ம் மாம் சத்  ல் விக் க உதன் றன.
மனிதன் உயிடன் இக்க ேதைவயானைத அைவ வழங் ன்
றன. அவன அன் றாட விதத்ைத நடத்வதற்கான ெகாள் ைககள்
மற்ம் நம் பிக்ைகையம் , இரட் ப் ைபப் ெபவதற்கான பாைத
மற் ம் அதன் க்ேகாைளம் ைசையம் , ேதவக் ன்
பாக ஷ்க்கப் பட் ட ஒவராக அவர் ைவத்க்க ேவண்ய
ஒவ் ெவா சத்யத்ைதம் , மனிதன் எவ் வா ேதவக்க் ழ் ப்
பறான், வணங் றான் என் ப பற் ய ஒவ் ெவா சத்யத்
ைதம் அவன் ெகாண்க்க ேவண்ம் . அைவ மனிதைடய
வித்தத்ைத உ ெசய் ம் உத்தரவாதம் , அைவ மனிதைடய
அன் றாட அப் பம் மற்  ம் அைவ மனிதைன வைமயாகம்
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எந்  நிற்கம் உதம் உயான ஆதரம் ஆம் . சாதாரண
மனிதத்தன்ைமயில் வாம் மக்லம் ஷ்க்கப் பட் ட சத்
யத்ன் யதார்தத
் த்ல் அவர்கள் பணக்காரர்களாக இக்றார்கள் .
ஏெனனில் சத்யத்தால் நிைறந்க்ம் அ ஷ்க்கப் பட் ட
மனிதலத்ன் ¤லம் வாழ் ற. இதனால் மனிதலம் ேகட் 
ந்  விபட் , சாத்த ானின் கண்ணிகக் த் தப் பித்  , மனித
லத் ற்  ஷ் கர் தம் சைளக் க ாத ேபாதைன, அைர,
ஊக்கம் மற் ம் ஆ தல் ஆயவற் றால் நிைறந்க்ம் . அைவ
ேநர்மைறயானைவ. அைவ, அைனத்ைதம் ரிந் ெகாள் ள மனி
தர்கக் வகாட் ம் மற்ம் அ£ட் ம் கலங் கைர விளக்கமா
ம் . அைவ மனிதர்கள் ெவளிேய விப் பைதம் , நீ யான மற்ம்
நன் ைமயான அைனத்ைதம் ைவத்ப் பைதம் உ ெசய் ம்
உத் த ரவாதம் ஆம் . அைவ எல் லா ஜனங் கம் , நிகழ் கம் ,
ெபாட் கம் அளவிம் அளேகால் ஆம் . அைவ இரட் ப் 
மற் ம் ஒளியின் பாைதைய ேநாக் மனிதர்கைள வநடத் ம்
வகாட்  ஆம் . ேதவைடய வார்தை
் தகளான நைடைற
அபவத்ல் மட் ேம மனிதக் சத்யத்ைதம் வைனம்
வழங் க ம் . சாதாரண மனிதத்தன்ைம என் றால் என் ன, அர்த்
தள் ள விதம் எ, உண்ைமயான ஷ்ப்  எ, ேதவக்
உண்ைமயான ழ் ப்பதல் எ என்பைத இங்  மட் ேம மனிதன்
ரிந் ெகாள் ள ம் . ேதவன் ¡ எவ் வா அக்கைறெகாள் ள
ேவண் ம் , ஷ் க் க ப் பட் ட ஒ மனிதைடய கடைமைய
எவ் வா நிைறேவற் ற ேவண்ம் , உண்ைமயான மனிதைடய
ெவளிப் பாட் ைட எவ் வா ைவத்க்க ேவண்ம் என் பைத மனி
தன் இங்  ரிந் ெகாள் ள ம் . உண்ைமயான விவாசம் மற்
ம் உண்ைமயான வபா என் பதன் ெபாள் என் ன என் பைத
இங்  மனிதன் ரிந் ெகாள் ள ம் . வானங் கைளம் ைய
ம் எல் லாவற் ைறம் கட் ப் பத் பவர் யார் என் பைத இங் 
மனிதன் ரிந் ெகாள் ள ம் . எல் லா ஷ்ப் களின் எஜமா
னராக இப் பவர் ஷ் ப் ைப ஆறார், வநடத்  றார்,
வழங் றார் என்பைத மனிதன் இங்  ரிந் ெகாள் ள ம் .
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எல் லா ஷ்ப் கக்ம் எஜமானர் இக்ம் , ெவளிப் பம்
மற்ம் ெசயல் பம் வைய மனிதன் இங்  ரிந் ெகாள் ள 
ம் . ேதவைடய வார்தை
் தகளின் உண்ைமயான அபவத்
ந்  பிரிக்கப் பட் ட மனிதக் ேதவைடய வார்தை
் தகள் மற்
ம் சத்யத்ைதப் பற்ய உண்ைமயான அ அல் ல ·ண்ண
 இல் ைல. அத்தைகய மனிதர் ஒ ேநர்ைமயான உயிள் ள சட
லமாகம் , ஒ ைமயான டாகம் ஷ்கடன் ெதாடர்
ைடய எல் லா அடம் ெதாடர்ம் இல் லாதவராகம் இப்
பார். ேதவைடய பார்ைவயில் , அத்தைகய மனிதர் ஒேபாம்
அவைர நம் பவில் ைல. அவைர ஒேபாம் பின் பற் ற வில் ைல.
ஆகேவ, ேதவன் அவைர அவைடய விவாயாகேவா அல் ல
அவைரப் பின்பற்பவராகேவா, உண்ைமயான ஷ்யாகேவா
அங் கரிக்க மாட் டார்.
ஓர் உண்ைமயான ஷ்க்கப் பட் ட வன் , ஷ்கர் யார்,
மனிதைடய ஷ்ப்  எதற்காக, ஒ ஷ்யின் ெபாப்
கைள எவ் வா நிைறேவற் வ மற் ம் எல் லா ஷ்ப் க
ளின் ேதவைன எவ் வா வணங் வ என்பைத அந் ெகாள் ள
ேவண் ம் . ஷ் கரின் ேநாக் க ங் கள் , விப் பங் கள் மற்  ம்
ேகாரிக்ைககள் ஆயவற்ைறப் ரிந் ெகாள் ள ேவண்ம் , உணர்ந்
ெகாள் ள ேவண்ம் , அந் ெகாள் ள ேவண்ம் மற்ம் கவனித்
க்ெகாள் ள ேவண்ம் . ஷ்கரின் வக் ஏற் பச் ெசயல் பட
ேவண்ம் . ேதவக்ப் பயந்  ¥ைமையத் தவிர்கக
் ேவண்ம் .
ேதவக் பயப் பவ என் றால் என் ன? ஒவர் எவ் வா
¥ைமையத் தவிர்கக
் ம் ?
“ேதவக் ப் பயப் ப வ” என் ப ெபயரிடப் ப டாத பயம்
மற் ம் ல் என் அர்த்தமல் ல, தவிர்த்த ம் , ரத்ல் ைவத்த
ம் அல் ல மற்  ம் விக்  ரகாராதைனேயா ¤டநம் பிக்ைகேயா
அல் ல. மாறாக, அ ேபாற் தல் , மரியாைத, நம் பிக்ைக, ரிதல் ,
அக்கைற, ழ் ப்பதல் , பிரஷ்ைட, அன், அத்டன் நிபந்தைன
யற்ற மற் ம் ைறறாத வபா, காணிக்ைக மற் ம் ஒப் க்
ெகாத்தல் ஆயனவாம் . ேதவைனப் பற் ய உண்ைமயான
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அ இல் லாமல் , மனிதலத்ற்  உண்ைமயான ேபாற் தல் ,
உண்ைமயான நம் பிக்ைக, உண்ைமயான ரிதல் , உண்ைமயான
அக்கைற அல் ல ழ் ப்பதல் இக்கா. ஆனால் பயம் , கவைல,
சந்ேதகம் , தவறான ரிதல் , ஏய் ப்  மற்  ம் தவிர்ப்  ஆயைவ
இக்ம் . ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான அ இல் லாமல் ,
மனிதலத்ற்  உண்ைமயான பிரஷ்ைட மற் ம் காணிக்ைக
இக்கா. ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான அ இல் லாமல் ,
மனிதலத்ற்  உண்ைமயான வபாம் ஒப் க்ெகாத்த ம்
இக் க ா. ட்  வபா மற்  ம் ¤டநம் பிக்ைக மட்  ேம
இக்ம் . ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான அ இல் லாமல் ,
மனிதலம் ேதவைடய வக் ஏற்ப ெசயல் படேவா, ேதவக்
ப் பயப் படேவா அல் ல ¥ைமையத் தவிர்க்கேவா யா.
மாறாக, மனிதன் ஈபம் ஒவ் ெவா ெசய ம் நடத்ைதம்
கலகம் மற்ம் எர்ப்பால் நிரப் பப் பம் . அவறான ற்றச்சாட்
கள் மற்ம் அவைரப் பற்ய ேமாசமான நியாயத்¥ர்ப்களால்
நிரப் பப் பம் . சத்யத்ற்  மாறாக ேதவைடய வார்தை
் தக
ளின் உண்ைமயான அர்தத
் த்ற்த் ¥ங்  விைளவிக்ம் .
மனிதலம் ேதவன் ¡ உண்ைமயான நம் பிக்ைக ைவத்த
டன், அவர்கள் அவைரப் பின் பற் வல் அவைரச் சார்ந்ப் ப
ல் உண்ைமயானவர்களாக இப் பார்கள் . உண்ைமயான நம் பிக்
ைகடன் இப் பதா ம் , ேதவைனச் சார்ந
் ப் பதா ம் மட் ேம
மனிதலத்  ற்  உண்ைமயான ரித ம் உணர்த ம் இக் க
ம் . ேதவைனப் பற்  ய உண்ைமயான ரித டன் அவர்
¡தான உண்ைமயான அக் க ைறம் வற. ேதவன் ¡தான
உண்ைமயான அக்கைறடன் மட்ேம மனிதலம் உண்ைமயான
ழ் ப் பதைலக் ெகாண்க்க ம் . ேதவக்கான உண்ைம
யான ழ் ப் பதலால் மட்  ேம மனிதலம் உண்ைமயான பிர
ஷ்ைட ெசய் ய ம் . ேதவக் உண்ைமயான பிரஷ்ைட
ெசய் வதன் ¤லம் மட் ேம மனிதலத்டம் நிபந்தைனயற்ற மற்
ம் கார் இல் லாத ைகம் மா இக்க ம் . உண்ைமயான
நம் பிக்ைக மற்ம் சார், உண்ைமயான ரிதல் மற்ம் அக்கைற,
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உண்ைமயான ழ் ப் பதல் , உண்ைமயான பிரஷ் ைட மற்  ம்
ைகம் மா ஆயவற்றால் மட் ேம, ேதவைடய மனநிைலைய
ம் சாரத்ைதம் மனிதலம் உண்ைமயிேலேய அந் ெகாள் ள
ம் மற் ம் ஷ்கரின் அைடயாளத்ைத அந் ெகாள் ள
ம் . ஷ்கைர அவர்கள் உண்ைமயிேலேய அந்ெகாண்
டால் தான் மனிதலம் தங் கக்ள் உண்ைமயான வபாட் ைட
ம் ஒப் க்ெகாத் த ைலம் எப் ப ம் . ஷ் கக் 
உண்ைமயான வபாம் ஒப் க்ெகாத்த ம் இக் ம் ேபா
மட் ேம, மனிதலத் த ால் அவர்க ளின் ¥ய வகைள ஒக் 
ைவக்க ம் , அதாவ ¥ைமையத் தவிர்கக
் ம் .
இ “ேதவக்ப் பயந் , ¥ைமையத் தவிர்ப்பதற்கான” 
ெசயல் ைறையம் உவாக்ற. இ, ேதவக்ப் பயந் ,
¥ைமையத் தவிர்ப் பதற் க ான  உள் ளடக்க மாம் . இ, ேதவ
க் ப் பயந்  , ¥ைமையத் தவிர்ப் பதற்  பயணிக்க ேவண்ய
பாைதயாம் .
“ேதவக் ப் பயப் பவம் , ¥ைமையத் தவிர்ப் பம் ” மற்
ம் ேதவைன அவம் எண்ணற்ற ±ல் களால் பிரிக்கயாமல்
இைணக்கப் பட் ள் ளன. அவற்க்ைடேயயான ெதாடர் பிரத்
யட் சமாகத் ெதரிற. ஒவர் ¥ைமையத் தவிர்ப்பதற் விம் பி
னால் , தல் ேதவன் ¡ உண்ைமயான பயம் இக்க ேவண்ம் .
ஒவர் ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான பயத்ைத அைடய விம்
பினால் , தல் ேதவைனப் பற்ய உண்ைமயான அ இக்க
ேவண்ம் . ேதவைனப் பற்ய அைவ அைடய ஒவர் விம் பி
னால் , தல் ேதவைடய வார்தை
் தகைள அபவிக்க ேவண்
ம் , ேதவைடய வார்தை
் தகளின் யதார்தத
் த்ற்ள் பிரேவக்க
ேவண்ம் , ேதவைடய ட் ைசையம் தண்த் த்தைல
ம் அபவிக்க ேவண்ம் , அவைடய ட் ைசம் நியாயத்¥ர்ப்
ைபம் அபவிக்க ேவண்ம் . ஒவர் ேதவைடய வார்தை
் த
கைள அபவிக்க விம் பினால் , ஒவர் தல் ேதவைடய
வார்தை
் தகைள ேநக் ேநராக சந்  க் க ேவண்ம் , ேதவைன
ேநக் ேநராக சந் க்க ேவண்ம் , மற் ம் ஜனங் கள் , நிகழ் 
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கள் மற்  ம் ெபாட் கள் சம் பந் த ப் பட் ட அைனத்  வைகயான
©ழல் களின் வவத் ம் ேதவைடய வார்தை
் தகைள அ
பவிப் பதற்கான வாய் ப்கைள வழங் க ேதவனிடம் ேகட் க ேவண்
ம் . ஒவர் ேதவேனா, ேதவைடய வார்த்ைதகேளா ேநக்
ேநர் வர விம் பினால் , தல் ஓர் எளிய மற்ம் ேநர்ைமயான இத
யம் , சத்யத்ைத ஏற்க்ெகாள் வதற்கான தயார்நிைல, ன் பங் கைளத்
தாங் க்ெகாள் ம் விப் பம் , மனஉ மற்ம் ¥ைமையத் தவிர்ப்
பதற்கான ைதரியம் மற்ம் ஓர் உண்ைமயான ஷ்க்கப் பட் ட
வனாக ஆைச ஆயவற்ைறக் ெகாண்க்க ேவண்ம் …. இவ்
வா, பப் பயாக ன்ேனம் ேபா, நீ ேதவனிடம் இன் ம்
ெநக் க மாக வவாய் , உன் இதயம் இன்ம் ய் ைமயாக
வளம் மற் ம் உன் விதத்ைதம் உயிடன் இப் பதன் மப்
ைபம் , ேதவைனம் அந் ெகாள் ளச் ெசய் ம் , இன்ம் அர்த்
தள் ளவனாகம் , இன்ம் பிரகாசமானவனாகம் மாவாய் .
ஒ நாள் , ஷ்கர் இனி ஒ ர் அல் ல என் ம் , ஷ்கர்
உன்னிடந் ஒேபாம் மைறக்கப் படவில் ைல என் ம் , ஷ்
கர் உன் னிடந்  ஒேபாம் கத்ைத மைறக்கவில் ைல என்
ம் , ஷ் கர் உன் னிடந்  ெவ ெதாைலவில் இல் ைல
என் ம் , ஷ்கர் இனி உன் எண்ணங் களில் நீ ெதாடர்ந் ஏங் ,
உணர யாமல் ேபானவர் அல் ல என் ம் , அவர் உன் இட
மற்  ம் வலறம் நிஜமாகம் உண்ைமயாகம் பாகாப் பாக
நிற்றார் என்ம் , உன் வைன வழங் றார் என்ம் , உன் வி
ையக் கட் ப் பத்றார் என்ம் , நீ உணவாய் . அவர் ெதாைல
ர அவானத்ல் இல் ைல, ேமகங் களில் தன்ைனத்தாேன மைறக்
கவில் ைல. அவர் உன் பக்கத்ேலேய இக்றார். உன் ைன எல்
லாவற் ம் வநடத் றார். உன் னிடம் உள் ள அைனத்டம்
உன்னிடம் அவர் மட் ேம இக்றார். அத்தைகய ேதவன் , இ
தயத்ந் அவைர ேநக்கம் , அவடன் ஒட் க்ெகாள் ளம் ,
அவைர ெநக்கமாகப் பித் க் ெகாள் ளம் , அவைரப் ேபாற்ற
ம் , அவைர இழக்க பயப் பவதற்ம் , இனிேமல் அவைரத் றக்க,
அவக்க் ழ் ப் பயாம ம் இக்க அல் ல அவைரத் தவிர்க்க
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அல் ல ரத்ல் அவைர தள் ளி ைவக்க விம் பாமல் இப் ப
தற்ம் உன்ைன அமக்றார். நீ விம் வெதல் லாம் அவர் ¡
அக்கைறெகாள் வ ம் , அவக்க் ழ் ப் பவம் , அவர் உனக்க்
ெகாக்ம் அைனத்ைதம் வம் , அவைடய ஆக்கத்ற்
க் ழ் ப்பவம் மட்ேம. நீ இனி வநடத்தப் பவைத, உனக்
வழங் கப் பவைத, கவனிக்கப் பவைத, அவரால் பாகாக்கப் ப
வைத, அவர் கட் டைளயிவைத, உனக்காக ஆைணயிவைத,
இனி மக்க மாட் டாய் . நீ விம் வெதல் லாம் அவைரப் பின் பற்
வம் , அவைடய ைணடன் அவைரச் ற்ேய இப் ப ம் ,
அவைர உன் ஒேர வனாக ஏற்க்ெகாள் வ ம் , அவைர உன் ஒேர
கர்தத
் ராக ஏற்க்ெகாள் வ ம் , உன் ஒேர ேதவனாக ஏற்க்ெகாள்
வம் ஆம் .
ஆகஸ்ட் 18, 2014

ேதவைடய ேதான்தைல
அவ ைடய நியாயத் ர்ப்பிம்
ட்ைசயிம் கா¥தல்
கர்த்தராய இேய ஸ்ைவப் பின் பற்ம் ேகாக்கணக்
கான மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ, நாம் ேவதாகமத்ன் நியாயப்
பிரமாணங் கைளம் கற்பைனகைளம் கைடப் பிக்ேறாம் . கர்த்
தராய இேய ஸ்வின் அளவில் லாத ைபைய அபவிக்
ேறாம் , ஒன்ேறாம் , ெஜபிக்ேறாம் , க்ேறாம் , கர்தத
்
ராய இேய ஸ்வின் நாமத்னாேல ஊயம் ெசய் ேறாம் .
நாம் இைவ அைனத்ைதம் நம கர்த்தைடய பராமரிப்  மற்
ம் பாகாப்  ஆயவற்ன் ழ் ெசய் ேறாம் . நாம் ெபம் பா
ம் பலவீனள் ளவர்களாக இக்ேறாம் , ேம ம் நாம் ெபம்
பா ம் பலள் ளவர்களாகம் இக்  ேறாம் . நம ெசயல் கள்
அைனத்  ம் கர்த்தைடய ேபாதைனகக் ஏற் ப ேவ உள் ளன
என் நாம் நம் ேறாம் . ெவளிப் பைடயாகச் ெசால் வதானால் ,
பரமபிதாவின் த்தத்ைதச் ெசய் வதற்கான பாைதயில் நாம் இக்
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ேறாம் என்ம் ட நாம் நம் ேறாம் . கர்தத
் ராய இேய ம
பம் வவதற்காகம் , அவைடய மைமள் ள வைகக்கா
கம் , யில் நம வாழ் வின் விற்காகம் , ராஜ் யம் ேதான்
வதற் க ாகம் , ெவளிப் பத்  தல் த்த கத்ல் ன் னவிக்க ப்
பட் ட அைனத்ற்காகம் நாம் ஏங் த் தவிக்ேறாம் : கர்தத
் ர் வ
றார், அவர் ேபரைவக் ெகாண்வறார், நல் லவர்கக்
ெவமகைளக் ெகாக்றார், ன்மார்க்கைரத் தண்க்றார்,
ேம ம் அவைரப் பின் பற், ஆகாயத்ல் அவைரச் சந்க்க அவர்
மபம் வவைத வரேவற்  ம் அைனவைரம் அவர் எத்
க்ெகாள் றார். நாம் இ த் ந்க்ம் ேபாெதல் லாம் , நாம்
கைட நாட் களில் பிறந்  ள் ேளாம் , கர்த்தைடய வைகையக்
காªம் நல் ல பாக்யத்ைதப் ெபற்க்ேறாம் என் ற உணர்ச
்
ையம் மழ் ச்ையம் நம் மால் கட்  ப் பத்த வல் ைல.
நாம் பாகைள அபவித்ந்தா ம் , “கம் அகமான நித்ய
கனமைமைய உண்டாக்ற” என் பைத நாம் ைகம் மாறாகப்
ெபற் க்  ேறாம் . என் ன ஓர் ஆர்வ ாதம் ! இந் த வாஞ் ைசம் ,
கர்த்த ர் அளித்த ைபம் நம் ைம இைடவிடாமல் ெஜபத்ல்
¤ழ் யிக்கச் ெசய்ன் றன மற்ம் ஒன் றாக வதல் நம் ைம
ஊக்கம் தளராதவர்களாக்ன் றன. ஒேவைள அத்த வடத்
ல் , ஒேவைள நாைளக், மனிதன் ந்ப் பைதப் பார்க் ம்
ைறவான ேநரத்ற்ள் , கர்தத
் ர் §ெரன இறங்  வந் , ந்த
வாஞ் ைசடன் காத்க் ம் ஒட் ட ஜனங் கக் மத்யில்
ேதான்வார். அைனவேம கர்த்தர் ேதான் வைதக் காண்பதற்
காக தல் வில் இப் பதற்காகம் , பரத்ற் எத்க்ெகாள்
ளப் பபவர்களில் ஒவராக இப் பதற்காகம் நாம் ஒவக்ெகா
வர் ந்க்ெகாண் ெசல் ல அவசரப் பேறாம் , யாம் பின்
வாங் க விம் பவில் ைல. இந்த நாளின் வைகக்காக, ெசலைவப்
ெபாட் பத்தாமல் நாம் சகலத்ைதம் ெகாக்ேறாம் ; லர் தங்
கள் ேவைலகைள விட்வின்றனர், லர் தங் கள் ம் பத்ைதக்
ைகவின்றனர், லர் மணத்ைதக் ைகவின் றனர், லர்
தங் கள் ேசப்  வைதம் நன்ெகாைடயாகக் ெகாக்ன் றனர்.
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என்ன ஒ தன்னலமற்ற பக்க்ரிய ெசயல் கள் ! இேபான் ற உண்
ைமம் விவாசம் நிச்சயமாகக் கடந்த காலப் பரித்தவான் க
க் அப் பாற்பட் டைவயாம் ! கர்தத
் ர் தாம் பிரியப் பறவர்கள்
¡ ைபையப் ெபாவதனா ம் , தாம் பிரியப் பறவர்கள்
¡ இரக்கம் காட் றதனா ம் , நம பக்ச் ெசயல் கள் மற் ம்
ெசய் ம் ெசல ஆயவற் ைற அவைடய கண்கள் நீ ண்ட கால
மாகக் கண்வன் றன என்  நாம் நம் ேறாம் . ஆைகயால் ,
நம இதயப் ர்வமான ெஜபங் கம் அவைடய ெசவிகக்
எட் ள் ளன, ேம ம் நம அர்ப் பணிப் க் ேதவன் ைகமா
ெசய்வார் என் நாம் நம் ேறாம் . ேம ம் , ேதவன் உலைக ஷ்
ப் பதற்  ன்ேப நம் ¡ ைபள் ளவராக இந்க்றார்,
அவர் நமக்த் தந்தளிய ஆர்வாதங் கைளம் வாக்த்தத்தங் க
ைளம் யாரா ம் தட் ப் பத் க்ெகாள் ள இயலா. நாம் எல்
ேலாம் எர்காலத்ற்காகத் ட் டேறாம் , ெபாவாக ஆகா
யத்ல் கர்தத
் ைரச் சந்ப் பதற்ப் பரத்ற் எத் க்ெகாள் ளப் ப
வதற்  ஈடாக நம அர்ப்பணிப் ைபம் ெசலவினங் கைளம்
கண் டர் ப் கள் அல் ல ¤லதனமாக உவாக்  ள் ேளாம் .
ேம ம் என்னெவன் றால் , எல் லா நாகைளம் , எல் லா ஜனங் க
ைளம் ஆைக ெசய்வதற்காகேவா அல் ல ராஜாக்களாக ஆட்
ெசய் வதற்காகேவா நாம் ம் தயக்கன்  எர்கால ங் காச
னத்ல் நம் ைம அமர்த் ைவத் ள் ேளாம் . நாம் இைவ அைனத்
ைதம் எர்பார்கக
் ேவண்ய ஒன்றாக கதாமல் ெகாக்கப் பட்
டதாக எத்க்ெகாள் ேறாம் .
கர்தத
் ராய இேயக் விேராதமாக உள் ள அைனவைரம்
நாம் ெவக்ேறாம் ; அவர்கள் அைனவரின் ம்  அ
வாக இக்ம் . கர்தத
் ராய இேயைவ இரட் சகர் என்  விவா
க் க க் டா என்  அவர்களிடம் ெசான் ன யார்? நிச்ச யமா
கேவ, நாம் உலக ஜனங் களின் ¡ இரக்கள் ளவர்களாக இப் ப
ல் கர்தத
் ராய இேயைவ ன்மாரியாகப் பின் பற்ம் காலங்
கம் உள் ளன, ஏெனன் றால் அவர்க ள் அைத ரிந் ெகாள் ள
வில் ைல. நாம் சப் த் த ன்ைமள் ளவர்க ளாகம் , அவர்க ைள
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மன் னிப் பவர்களாகம் இப் ப  சரியானதாக இக்ற. நாம்
ெசய்  ம் சகல காரியங் கம் ேவதாகமத்  ன் வார்தை
் தகக்
ஒத்த வண்ணேம உள் ளன, ஏெனன் றால் ேவதாகமத்ற்  ஒத் ப்
ேபாகாத அைனத்  ம் மதக் ேகாட் ப ாகக் ம் மத நம் பிக்ைக
கக்ம் றம் பானைவயாம் . இவ் வைகயான நம் பிக்ைக நம் ஒவ்
ெவாவரின் மன ம் ஆழமாக ேவ´ன்ள் ள. நம் ைடய
கர்தத
் ர் ேவதாகமத்ல் இக்றார், நாம் ேவதாகமத்ந்  வ
விலகவில் ைல என்றால் , நாம் கர்தத
் ரிடந் ம் வவிலக மாட்
ேடாம் ; நாம் இந்தக் ெகாள் ைகையக் கைடபித்தால் , நாம் இரட்
ப் ைபப் அைடேவாம் . நாம் ஒவைரெயாவர் ெசயலாற்றத் ண்
ேறாம் , ஒவ் ெவாவம் அத்தவக் ஆதரவளிக் ேறாம் ,
ஒவ் ெவா ைறம் நாம் வம் ேபா, நாம் ெசால் ம் மற்
ம் ெசய்ம் அைனத்ம் கர்த்தைடய த்தத்ன் பேய உள் ள
என்ம் , கர்த்தரால் ஏற் க்ெகாள் ளப் பம் என் ம் நம் ேறாம் .
நம ©ழன் கைமயான விேராதத்ன் மத்யி ம் , நம இ
தயங் கள் மழ் ச
் யால் நிைறந்ள் ளன. இேபான் ற எளில் அைட
யக்யதாக இக்ம் ஆர்வாதங் கள் த்  நாம் ந் க்ம்
ேபா, நம் மால் ஒக் ைவக்க யாத ஏதாவ உண்டா? நாம்
விட்ச்ெசல் வதற்த் தயங் ற ஏதாவ உண்டா? இைவ அைனத்
ம் ெசால் க்ெகாள் ளமேல ெசன் வின் றன, இைவ அைனத்
ம் ேதவைடய விப் ள் ள கண்களின் ழ் உள் ளன. ப் ைப
யிந்  உயர்த்தப் பட் ள் ள  ட் டமான எளியவர்களாய
நாம் கர்த்தராய இேயவின் சாதாரண விவாகைளப் ேபாலேவ
இக்ேறாம் , எத் க்ெகாள் ளப் பட ேவண்ெமன் ம் , ஆர்வ
தாமாக இக்க ேவண்ெமன் ம் , சகல ேதசங் கைளம் ஆைக
ெசய்ய ேவண்ெமன்ம் கன காண்ேறாம் . நம ர்ேக ேதவ
ைடய பார்ைவயில் ெவளியரங் கமாக ைவக்கப் பட் ள் ள, நம
ஆைசகம் ேபராைசகம் ேதவ ைடய பார்ைவயில் கந் 
ெகாள் ளப் பட் ள் ளன. ஆனா ம் , இைவ அைனத்  ம் கம்
சாதாரணமாகம் , கம் தர்க்கரீயாகம் நிகழ் ன் றன, நம
வாஞ் ைசகள் சரியானைவயா என் நம் ல் யாம் சந்ேதகப் ப
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வல் ைல, நாம் பற் ப் பித் க் ெகாண்க்ம் சகல காரியங்
களின் சரித்தன்ைமையம் நம் ல் யாம் சந்ேதப் பவல் ைல.
ேதவைடய த்தத்ைத யாரால் அந் ெகாள் ள ம் ? மனி
தன் சரியாக என்ன விதமான பாைதயில் நடக்றான் என் பைத
அந்ெகாள் ளேவா அல் ல ஆராய்ந் பார்க்கேவா நமக்த் ெதரி
வல் ைல; நாம் அைத ஆராய் ந்  பார்ப்பல் ஆர்வல் லாம ம்
இக்ேறாம் . ஏெனன் றால் , நாம் எத்க்ெகாள் ளப் பட மா,
நம் மால் ஆர்வக்கப் பட மா, பரேலாகராஜ் யத்ல் நமக்
ஓர் இடம் இக்றதா, மற் ம் வ நயின் தண்ணீரி ம் , வ
வவிட் சத்ன் கனியி ம் நமக் ஒ பங்  ைடக்மா என்
பல் மட் ேம அக்கைற காட் ேறாம் . இந்தக் காரியங் கைளப்
ெபவதற்காகேவ நாம் கர்தத
் ைர விவாத், அவைரப் பின் பற்
றவர்களாேறாம் இல் ைலயா? நம பாவங் கள் மன் னிக்கப் பட்
ள் ளன, நாம் மனந்ம் பிள் ேளாம் , கசப் பான ராட் சரசத்ைதப்
பானம் பண்ணியிக் ேறாம் , நாம்  ைவைய நம ல்
மத்யிக்ேறாம் . நாம் ெச த்ய விைலக்ரயத்ைதக் கர்தத
் ர்
ஏற்க்ெகாள் ள மாட் டார் என்  யார் ெசால் ல ம் ? நாம் ேபா
மான எண்ெணைய ஆயத்தம் ெசய்  ைவத்க்கவில் ைல என் 
யார் ெசால் ல ம் ? அந்தப் த்யில் லாத கன் னிைகளாகேவா
அல் ல ைகவிடப் பட் டவர்களில் ஒவராகேவா நாம் இக்க விம்
வல் ைல. ேம ம் , கள் ளக்ஸ் க்களினால் வஞ் க்க ப் படா
மல் கர்த் த ர் நம் ைமப் பாகாத் த மா நாம் இைடவிடா
ெஜபம் ெசய் ேறாம் , ஏெனன்றால் இ ேவதாகமத்ல் றப் பட்
ள் ள: “அப் ெபா, இேதா, ஸ் இங் ேக இக்றார், அேதா,
இக்  றார் என்  எவனா ம் ெசான் னால் நம் பாேதங் கள் .
ஏெனனில் , கள் ளக்ஸ்க்கம் கள் ளத்¥ர்கக
் தரிகம் எம் பி,
மானால் ெதரிந் ெகாள் ளப் பட் டவர்கைளம் வஞ் க்கத்தக்க
தாகப் ெபரிய அைடயாளங் கைளம் அற்தங் கைளம் ெசய் வார்
கள் ” (மத்ேத 24 : 23 - 24 ). நாம் அைனவம் ேவதாகமத்ன் இந் த
வசனங் கைள மனப் பாடம் ெசய்  ைவத்  க்  ேறாம் ; நமக்
அைவ மனப் பாடமாகேவ ெதரிம் , நாம் அவற்ைற விைலேயறப்
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ெபற் ற ெபாக்  ஷமாகம் , வனாகம் , நாம் இரட்  க் க ப் ப
ேவாமா அல் ல எத்க்ெகாள் ளப் பேவாமா என் பைதத் ¥ர்மா
னிக்ம் கடன் பத்ரமாகம் பார்க
் ேறாம் …
ஆயிரக்கணக்கான வடங் களாக, வித்தவர்கள் மரித்ப் ேபா
னார்கள் , அவர்கைடய வாஞ் ைசகைளம் கனகைளம் அவர்
கடன் எத் ச் ெசன்றார்கள் , ஆனால் அவர்கள் பரேலாகராஜ்
யத்ற் த்தான் ெசன்க்றார்களா என் ப உண்ைமயிேலேய
யாக் ம் ெதரியா. மரித் தவர்கள் ம் பி வறார்கள் , ஒ
காலத்ல் நடந்த எல் லாக் கைதகைளம் மறந் ேபாயிக்றார்
கள் , அவர்கள் இன் ம் ன் ேனார்களின் ேபாதைனகைளம் பாைத
கைளம் பின்பற் றார்கள் . இவ் விதமாக, வடங் கள் ெசல் லச்
ெசல் ல, நாட் கள் ெசல் லச் ெசல் ல, நம ேதவனாய நம கர்தத
் ர்
இேய நாம் ெசய் ம் சகல காரியங் கைளம் உண்ைமயாக ஏற்
க்ெகாள் றாரா என் பைத நாம் யாம் அேயாம் . நாம் ெசய் ய
ேவண்ய என் னெவன் றால் , ஒ ைவ எர்பார்த் க் காத்
க்க ேவண்ம் , ேம ம் கடந் ெசல் ம் எல் லாவற்ைறம் பற்
ஊக் க ேவண் ம் . ஆனா ம் , ேதவன் ற்  ம் ெமளனமாக
இக்றார், ஒக்கா ம் அவர் நம் டம் ேதான் வல் ைல, ஒக்
கா ம் நம் டம் ேபவல் ைல. ஆைகயால் , ேவதாகமத்ைதப் பின்
பற், அைடயாளங் களின் ப, ேதவைடய த்தத்ைதம் மனநி
ைலம் த்  ேவண்ெமன் ேற நீ யாயத்¥ ர்ப் கைளச் ெசய் 
ேறாம் . ேதவைடய ெமளனத்ற் நாம் பழக்கமாயிக்ேறாம் ;
நம ய ந்தைன ைற ¤லம் நம நடத்ைதயின் சரி மற்ம்
தவகைள மப் பிவதற் நாம் பழயிக்ேறாம் ; ேதவன் நம்
டம் ேகான்ற ேகாரிக்ைககக்ப் பலாக நம அ, கத்
க் கள் மற்  ம் நீ  ெநைறகைள நம் வதற்  நாம் பழயி
க்ேறாம் ; ேதவைடய ைபைய அபவிக்க நாம் பழயி
க் ேறாம் ; நமக் உதவி ேதைவப் பம் ேபாெதல் லாம் ேதவன்
உதவி வழங் வார் என்  பழயிக்  ேறாம் ; எல் லாவற் ற்  ம்
ேதவனிடம் நம ைககைள நீ ட் டம் , அைத வழங் மா ேதவனி
டம் கட் டைளயிடம் நாம் பழயிக்ேறாம் ; பரித்த ஆவியா
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னவர் நம் ைம எவ் வா வநடத்றார் என்பல் கவனம் ெச த்
தாமல் , விைறகக் இணங் க நாம் பழயிக்ேறாம் ; ேம ம் ,
இன் ம் அகமாக, நமக் நாேம எஜமானராக இக் ம் நாட்
கக் ப் பழயிக்  ேறாம் . நாம் ஒேபாம் க கமாகச்
சந்த்ராத இேபான்றெதா ேதவைன நாம் நம் ேறாம் . அவ
ைடய மனநிைல எப் ப இக்ற, அவரிடம் என் ன உள் ள,
அவர் யார், அவைடய உவம் எப் ப இக்ற, அவர் வம்
ேபா நாம் அவைர அந் ெகாள் ேவாமா இல் ைலயா ேபான் ற
ேகள் விகள் எேம க்யமானதல் ல. க்யமான என் னெவன்
றால் , அவர் நம இதயத்ல் இக்றாரா, நாம் அைனவம்
அவக் க ாகக் காத்  க்  ேறாமா என் பேத க்  யமானதாம் ,
ேம ம் அவர் இப் ப இக்றார் அல் ல அப் ப இக்றார்
என்பைத நம் மால் கற் ப ைன ெசய்  பார்க்க ற என் பேத
ேபாமானதாம் . நம விவாசத்ைத நாம் பாராட் ேறாம் ,
நம ஆவிக்ரியத்தன்ைமையப் ெபாக்ஷமாகக் கேறாம் .
நாம் எல் லாவற்ைறம் ப் ைபயாகப் பாவித் , எல் லாவற்ைறம்
கா க் அயில் ேபாட்  க்ேறாம் . ஏெனன் றால் , நாம் ம
ைமயான கர்தத
் ரின் விவாகளாக இக்ேறாம் , பயணம் எவ் வ
ள நீ ண்டதாகம் கனமானதாகம் இந்தா ம் , நமக் என்ன
கஷ்டங் கம் ஆபத் கம் ேநரிட் டா ம் , நாம் கர்த்தைரப் பின்
பற்ம் ேபா நம காலகைள எம் தக்க யா. “பளிங்
ைகப் ேபால் ெதளிவான வத்தண்ணீள் ள த்தமான ந ேதவ
ம் ஆட் க்ட் யானவம் இக்ற ங் காசனத்ந்  றப்
பட் வற. நயின் இகைரயி ம் , பன் னிரண் விதமான
கனிகைளத்தம் வவிட் சம் இந்த , அ மாதந்ேதாம் தன்
கனிையக் ெகாக் ம் ; அந் த விட் சத்ன் இைலகள் ஜனங் கள்
ஆேராக்யமைடறதற்  ஏவானைவகள் . இனி ஒ சாப
ரா. ேதவ ம் ஆட்  க் ட் யானவம் இக்  ற ங் காசனம்
அக்ம் . அவைடய ஊயக்காரர் அவைரச் ேசவித், அவ
ைடய சகத்ைதத் தரிப் பார்கள் ; அவைடய நாமம் அவர்க
ைடய ெநற்களில் இக்ம் . அங் ேக இராக்காலரா; விளக்ம்
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©ரியைடய ெவளிச்சம் அவர்கக் ேவண்வல் ைல; ேதவ
னாய கர்தத
் ேர அவர்கள் ேமல் பிரகாப் பார். அவர்கள் சதாகாலங்
களி ம் அரசாவார்கள் ” (ெவளிப் பத்தல் 22 : 1 - 5 ). நாம் இந் த
வார்தை
் தகைளப் பாற ஒவ் ெவா ைறம் , நம இதயங்
கள் எல் ைலயற்ற மழ் ச
் யினா ம் ப் யினா ம் நிரம் பி வ
ன்றன, நம கண்களில் இந்  கண்ணீர ் வந்ேதாற. நம்
ைமத் ெதரிந்ெதத் த தற் க ாகக் கர்த் தக் நன் , கர்த் தைடய
ைபக்காக அவக் நன் . அவர் இந்த வாழ் கை
் கயில் நமக்
± மடங்  ெகாத்  க் றார், ேம ம் வரப் ேபாற உலல்
நித்  ய வைனக் ெகாத்  க் றார். அவர் நம் ைம இப் ேபா
மரிக்ம் ப ேகட் க்ெகாண்டா ம் , நாம் தளம் ைறறா
மல் அப் பேய ெசய் ேவாம் . கர்த்தாேவ! க்ரமாக வாம் ! நாங்
கள் உமக்காக கம் ஆவ டன் ஏங் த் தவிக்ேறாம் , உமக்காக
எல் லாவற் ைறம் ைகவிட் விட்ேடாம் என் பைத நிைனத்தளி,
ஒ நிடேமா, ஒ ெநாப் ெபாேதா, நீ ண்ட ேநரேமா தாமதம்
ெசய் யாம் .
ேதவன் ெமளனமாக இக்றார், நம் டம் ஒேபாம் ேதான்
யல் ைல, ஆனா ம் அவைடய ரிைய ஒேபாம் ஓய் ந் 
விடவில் ைல. அவர்  வைதம் கண்ேணாக் ப் பார்த்  ,
சகலத்ைதம் கட் டைளயிறார், மஷைடய எல் லா வார்த்
ைதகைளம் ெசயல் கைளம் பார்க
் றார். அவர் தன ேமலாண்
ைமைய அளவிடப் பட் ட பகடம் , அவைடய ட் டத்ன்
பம் , ெமளனமாகம் , அளப் ெபரிய பாப் பின்  நடத் றார்,
அவைடய அச்வகள் ஒவ் ெவான் றாக ன் ேன, மக்
லத்டன் எப் ெபாம் ெநக்கமாக இக்ன் றன. ேம ம் அவ
ர நியாயத் ¥ ர்ப் பின் ங் காசனம் ன்னல் ேவகத்  ல் பிரபஞ்
சத்ற் அப் பப் பற, அைதத் ெதாடர்ந்  அவைடய ங்
காசனம் நம் மத்யில் உடனயாக இறங் ற. என் ன ஒ மாட்
யைமயான காட் , என் ன ஓர் ஆரவாரமான மற்ம் ஆர்ப்பரிப்
பான காட் ! ஒ றாைவப் ேபாலம் , கர்Åக்ற ங் கத்ைதப்
ேபாலம் , ஆவியானவர் நம மத்யில் வறார். அவர் ஞான
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மாயிக்றார், அவர் நீ யாகம் மாட் ைமயாகம் இக்றார்,
அவர் நம மத்யில் இரகயமாக வறார், அகாரம் ெச த்
றார், அன் ம் ைபம் நிைறந்தராக இக்றார். அவைடய
வைகைய ஒவம் அயார், அவைடய வைகைய ஒவம்
வரேவற்கவில் ைல, ேம ம் என் னெவன் றால் , அவர் ெசய் யவிக்
ம் அைனத்ைதம் ஒவம் அயார். மனிதனின் வாழ் க்ைக
ன் ைபப் ேபாலேவ ெசல் ற, அவைடய இதயத்ல் மா
பால் ைல, நாட் கள் வழக்கம் ேபால் ெசல் ன் றன. பிற மஷர்
கக் மத்  யில் ஒ மஷன் வாசம் பண்ªவ  ேபாலம் ,
எளிய விவாகளில் ஒவைரப் ேபாலம் , ஒ சாதாரண விவா
ையப் ேபாலம் ேதவன் நமக் மத்யில் வாசம் பண்ªறார்.
அவர் தம ெசாந்த ேநாக்கங் கைளம் , தம ெசாந்த க்ேகாள்
கைளம் ெகாண்க்றார்; ேம ம் என் னெவன் றால் , சாதாரண
மனிதர்கள் ெபற் க்காத ெதய் வீகத்தன் ைமையக் ெகாண்க்
றார். அவைடய ெதய் வீகத்தன்ைம இப் பைத யாம் கண்ட
ல் ைல, அவைடய சாராம் சத்ற்ம் மனிதைடய சாராம் சத்
ற்ம் இைடயிலான வித்யாசத்ைத ஒவம் ரிந் ெகாண்ட
ல் ைல. நாம் அவடன் ேசர்ந்  கட் ப் பத்தப் படாம ம் பயப்
படாம ம் விக்ேறாம் , ஏெனன் றால் நம பார்ைவயில் அவர்
ஓர் அற் ப மான விவாயாகேவ இக்  றார். நம் ைடய ஒவ்
ெவா அைசைவம் அவர் உற்  ேநாக்  ப் பார்க் றார், நம் 
ைடய எண்ணங் கள் மற் ம் ேயாசைனகள் அைனத் ம் அவக்
ன்பாக ெவளியரங் கமாக ைவக்கப் பட்ள் ளன. அவைடய இப்
பின் ¡ ஒவம் ஆர்வ ம் காட் டவில் ைல, அவைடய ெசயல்
பா த் ஒவம் கற்பைன ெசய்  பார்கக
் வில் ைல, ேம ம்
என் னெவன்றால் , அவைடய அைடயாளம் த்  யாக் ம்
ேலசான சந்ேதகம் இல் ைல. அவக்ம் நமக்ம் எந்தச் சம் பந்
தம் இல் ைல என் ப ேபால, நம ேநாக்கங் கைள மட்ேம நிைற
ேவற்ேறாம் …
ஒேவைள, பரித்த ஆவியானவர் அவர் “¤லமாக” ஒ பத்
வார்தை
் தகைள ெவளிப் பத்றார் என் றால் , அ கம் எர்
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பாராததாக உணர்நத
் ா ம் , நாம் அைத ேதவனிடந் வம் ஒ
வார்தை
் தயாக உணர்ந், உடனயாக அைத ேதவனிடந்  ஏற்
க்ெகாள் ேறாம் . ஏெனன்றால் , இந்த வார்த்ைதகைள யார் ெவளிப்
பத்றார் என்பைதப் ெபாட் பத்தாமல் , அைவ பரித்த ஆவி
யானவரிடந்  வவதனால் , நாம் அவற் ைற ஏற்  க்ெகாள் ள
ேவண்ம் , அவற்ைற மக்கக்டா. அத்த வார்தை
் த என் ¤ல
மாகேவா அல் ல உன் ¤லமாகேவா அல் ல ேவ ஒவர் ¤ல
மாகேவா வரலாம் . அ யாராக இந் த ா ம் , எல் லாம் ேதவ
ைடய ைபயாம் . ஆனா ம் , அ யாராக இந்தா ம் , நாம்
இந்த நபைர ெதாெகாள் ள இயலா, என் னவாக இந்தா ம் ,
இந்த நபர் ேதவனாக இக்க இயலா, இேபான் ற எந்தெவா
சாதாரண மனிதைனம் எக்காரணம் ெகாண்ம் நம ேதவனாக
ேதர்நெ
் தக்க மாட்ேடாம் . நம ேதவன் கம் ெபரியவர், கனத்
ற்ரியவர்; இேபான் றெதா அற்ப நபர் எப் ப அவைடய
இடத்ல் நிற்க ம் ? ேம ம் என் னெவன் றால் , ேதவன் வந் 
நம் ைம ¡ண்ம் பரேலாகராஜ் யத்ற் அைழத்ச் ெசல் வதற்காக
நாம் காத்க்  ேறாம் , ஆைகயால் கம் அற் ப மான ஒவர்
இேபான் றெதா க்  யமான மற்  ம் கனமான பணிைய
எவ் வா ெசய் ய இய ம் ? கர்த் த ர் மபம் வந் த ால் , எல் லா
ஜனங் கம் பார்க
் ம் வண்ணமாக அவர் ெவண் ேமகத்ன் ¡
இக்க ேவண்ம் . அ எவ் வள மைமள் ளதாக இக் ம் !
சாதாரண ஜனங் கள் மத்யில் அவர் தம் ைம இரகயமாக ஒளித்
க்ெகாள் வ  எப் பச் சாத்யமாம் ?
ஆனா ம் , இந்தச் சாதாரண மனிதர்தான் ஜனங் கள் மத்யில்
ஒளித் க்ெகாண், நம் ைம இரட் க்ம் ய ரிையைய நடப்
பிக்  றார். அவர் நமக் எந் த விளக் க ங் கைளம் தவல் ைல,
அவர் ஏன் வந்தார் என்ம் அவர் நம் டம் ெசால் வல் ைல, ஆனால்
அவைடய ட் டத்ன் ப அளவிடப் பட் ட பகைளக் ெகாண்
தாம் ெசய் ய விம் ம் ரிையையச் ெசய் றார். அவைடய
வார்தை
் தகம் ெசாற்கம் அக்க ெவளிப் பன் றன. ஆ 
தல் ெசய் தல் , அைர வழங் தல் , நிைன£ட் தல் மற்ம் எச்ச
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ரித்தல் தல் கண்த்தல் மற்ம் ட்த்தல் வைர; ெமன்ைமயான
மற்ம் கனிவான ஒ ெதானி தல் கம் கைமயான மற்ம்
கம் பீரமான வார்தை
் தகள் வைர என இைவ அைனத் ம் மனிதன்
¡ இரக்கத்ைதப் ெபான்றன, அவக்ள் நக்கத்ைத உண்
டாக்ன் றன. அவர் ம் அைனத்ம் நமக்ள் மைறந்க்ம்
இரகயங் கைள ெவளிப் பத்  ன் றன; அவைடய வார்தை
் த
கள் நம இதயங் கைளக் த்ன்றன, நம் ைடய ஆவிகைளக்
த்ன்றன, நம் ைமத் தாங் கயாத அவமானத்தால் நிரப் ன்
றன, நம் ைம எங் ேக மைறத் க்ெகாள் வ என்  ெதரிவல் ைல.
இந்த மனிதரின் இதயத் ள் ள ேதவன் ெமய் யாகேவ நம் ைம
அன் றாரா மற்ம் அவர் சரியாக என்ன ெசய் றார் என் 
நாம் ேயாக்க ஆரம் பிக்ேறாம் . ஒேவைள நாம் இந்தப் பாக
ைளச் சத்த பிறேக பரேலாகத்ற்  எத் க்ெகாள் ளப் பட 
மா? வரப் ேபாம் ைவப் பற்  ம் எர்க ாலத் தைலவி
ையப் பற்ம் நம மனல் கணக்ப் ேபாட் க் ெகாண்க்
ேறாம் . ஆயிம் , ன்  ேபாலேவ, நம மத்யில் ரிையையச்
ெசய்வதற் ேதவன் ஏற்கனேவ மாம் ச ´பெமத்தார் என்  நம் ல்
யாம் நம் வல் ைல. அவர் இவ் வள நீ ண்ட காலமாக நம் 
டேன இந்தேபா ம் , அவர் ஏற்கனேவ நம் டன் பல வார்தை
் த
கைள ககமாகப் ேபயிந் தேபா ம் , இேபான் றெதா
சாதாரண மனிதைன நம எர்க ாலத்  ன் ேதவனாக ஏற்  க்
ெகாள் ள நாம் தயாராக இல் ைல, இன்ம் ெசால் லப் ேபானால்
நம எர்க ாலம் மற்  ம் நம தைலவியின் கட்  ப் பாட் ைட
இந்த அற்பமான நபரிடம் ஒப் பைடக்கம் நாம் தயாராக இல் ைல.
நாம் அவரிடந் வ தண்ணீைர அளவில் லாமல் ெபற் அ
பவிக்ேறாம் , அவர் ¤லமாக நாம் ேதவைன ககமாகப் பார்த்
விக்ேறாம் . ஆனால் , நாம் பரேலாகத் ள் ள கர்தத
் ராய இேய
வின் ைபக் மாத்ேம நன்  ெச த்றவர்களாக இக்
ேறாம் , ேம ம் ெதய் வக
ீ த்தன்ைமையத் தன்னகத்ேத ெகாண்க்
ம் இந்தச் சாதாரண மனிதனின் உணர்கக் நாம் ஒெபா
ம் ெசவிசாய் தத
் ல் ைல. ஆயிம் , ன்  ேபாலேவ, மக்
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லம் தன்ைனப் றக்கணிப் பைத அயாதவர் ேபாலம் , மஷ
னின் ழந்ைதத்தனத்ைதம் அயாைமையம் நித்யமாக மன்
னிப் பைதப் ேபாலம் , தம் ¡ மனிதக் உண்டான பயபக்
யற் ற மனப் பான்ைமைய சதாகாலங் களி ம் சத்  க்ெகாள் வ
ேபாலம் அவர் மாம் சத்  ல் மைறந்  ந்  தம ரிையைய
மனத்தாழ் ைமடன் நடப் பிக்றார்.
நமக்த் ெதரியாமேல, இந்த அற்பமான மனிதர் ேதவைடய
ரிையக் நம் ைம பப் பயாக வநடத்ச் ெசன் க்றார்.
நாம் எண்ணற் ற உபத்  ரவங் கக் ஆளாேறாம் , எண்ணற் ற
ஆக்ைனத்¥ர்ப்கைளச் மக்ேறாம் , மரணத்தால் ேசாக்கப் ப
ேறாம் . நாம் ேதவைடய நீ யான மற் ம் மாட் ைமயான
மனநிைலையப் பற் அந்ெகாள் ேறாம் . அவைடய அன் ைப
ம் இரக்கத்ைதம் அபவிக்ேறாம் . ேதவைடய மாெபம்
வல் லைமையம் ஞானத்ைதம் பாராட் ேறாம் . ேதவைடய
அழைகக் காண்ேறாம் , ேம ம் மனிதைன இரட்  ப் பதற் க ான
ேதவைடய ஆவல் க்க வாஞ் ைசையம் காண்ேறாம் . இந்த
சாதாரண மனிதனின் வார்தை
் தகளில் , ேதவைடய மனநிைல
ையம் இயல் ைபம் அந் ெகாள் ேறாம் , ேதவைடய த்தத்
ைதப் ரிந்ெகாள் ேறாம் , மனிதைடய பாவத்ைதம் சாராம்
சத்ைதம் அந் ெகாள் ேறாம் , இரட் ப் க்ம் பரிரணமாவ
தற்கான வையக் கண்டைடேறாம் . அவைடய வார்தை
் தகள்
நம் ைம “மரிக்கச்” ெசய் ன் றன, ேம ம் அைவ நம் ைம “மப
ம் பிறக்கச்” ெசய்ன்றன. அவைடய வார்தை
் தகள் நமக் ஆ
தலளிக்ன்றன, ஆனா ம் அைவ நம் ைம ற் ற உணர்ச
் யினா
ம் , கடன்பட் ட உணர்வினா ம் நம் ைம ெநாங் ேபாகச் ெசய்
ன்றன. அவைடய வார்தை
் தகள் நமக் அக்களிப் ைபம் சமா
தானத்ைதம் தந்தன்றன, ஆனால் வில் லா ேவதைனைய
ம் தன் றன. ல ேநரங் களில் நாம் அவைடய கரங் களில்
அக்கப் பவதற்க் ெகாண்ேபாகப் பற ஆட் க்ட் களாக
இக்ேறாம் . ல ேநரங் களில் நாம் அவைடய கண்ணின் மணி
ையப் ேபான்றவர்களாக இக்ேறாம் , ேம ம் அவைடய இத
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மான அன்ைப அபவிக் ேறாம் . ல ேநரங் களில் நாம் அவ
ைடய எரிையப் ேபால இக்ேறாம் , ேம ம் அவைடய பார்
ைவயின் ழ் அவைடய ேகாபாக்ைனயினால் சாம் பலாவி
ேறாம் . நாம் அவரால் இரட் க் க ப் பட் ட மனித இனம் , நாம்
அவைடய கண்களில் க்கைளப் ேபால இக்ேறாம் . நாம்
காணாமற்ேபான ஆட் க்ட் களாக இக்ேறாம் . இரம் பக
ம் , அவர் நம் ைம இைடவிடாமல் ேதறார். அவர் நம் ¡ இரக்
கள் ளவராகேவ இக்றார், அவர் நம் ைம ெவக்றார், அவர்
நம் ைம உயர்த் றார், அவர் நமக் ஆ தலளிக்றார், நமக்ப்
த்ெசால் றார், அவர் நமக் வகாட்றார், அவர் நமக் அ
£ட் றார், அவர் நம் ைம ட் க்றார், ர்ப த்  றார், அவர்
நம் ைமச் சபிக்கம் ெசய் றார். இரம் பக ம் , அவர் நம் ைமப்
பற் கவைலப் பவந் ஒெபாம் ஓய்வல் ைல, ேம ம்
இரம் பக ம் அவர் நம் ைமப் பாகாக்றார், நம் ைம விசாரிக்
றவராக இக்றார், அவர் ஒெபாம் நம் ைமக் ைகவிவ
ல் ைல, ஆனால் நமக்காக அவைடய இதயத்ன் இரத்தத்ைதச்
ந் றார், ேம ம் நமக்காக எந்தெவா விைலக்ரயத்ைதம்
ெகாக்றார். இச்ய மற்ம் சாதாரண மாம் ச உடன் வார்த்
ைதகக்  ள் , நாம் ேதவைன ைமயாக அ பவித்  க் 
ேறாம் மற்  ம் ேதவன் நம் ¡ மத்  ய தைலவிையக் கண்
ேறாம் . இவ் வா இப் பிம் , மாையயான இன் ம் நம இ
தயங் கக்ள் ழப் பத்ைத ளவிற, ேம ம் இேபான்ற
ஒவைர நம ேதவனாக ¥விரமாக ஏற்க்ெகாள் ள நாம் இன் ம்
மனல் லாதவர்களாகேவ இக்ேறாம் . நாம் கம் அகமாக
அபவிப் பதற்காக அவர் நமக் கம் அகமான மன் னாைவத்
தந்தளியேபா ம் , இ எேம நம இதயத்ல் கர்தத
் க்
இடமளிக்க இயலவில் ைல. இந்த மனிதைடய விேச°த்த அைட
யாளத்ைதம் நிைலையம் கம் தயக் க த்  டன் மாத்  ரேம
கனப் பத்ேறாம் . அவர் ேதவன் என்பைத ஒப் க்ெகாள் மா
அவர் நம் டம் ேகட்க்ெகாள் ள வாய் றக்காத வைர, நாம் அவைர
க்ரேம வரப் ேபாற ேதவனாகம் , நீ ண்ட காலமாகேவ நம
1446

ேதவைடய ேதான்தைல
அவைடய நியாயத்¥ர்ப்பி ம் ட் ைசயி ம் காªதல்

மத்யில் ரிையைய நடப் பித்  க் ெகாண்க்றார் என் பைத
ம் ஒப் க்ெகாள் வதற் நாம் ஒெபாம் ன்வர மாட்ேடாம் .
ேதவன் நாம் என்ன ெசய் ய ேவண்ம் என் பைதப் பற் அ
த் வதற் பல் ேவ வைறகைளம் அªைறகைள
ம் பயன் பத்ம் , அேத ேநரத்ல் அவைடய இதயத்ல்
ேபம் தம வார்தை
் தகைளத் ெதாடர்ந்  வழங்  வறார்.
அவைடய வார்தை
் தகள் வ வல் லைமையத் தாங் ள் ளன,
நாம் நடக்க ேவண்ய வையக் காட் ன் றன, சத்யம் என் ன
என்பைதப் ரிந்ெகாள் ள நமக் உதன் றன. அவைடய வார்த்
ைதகளால் நாம் கவர்ந்  ெகாள் ளப் பட ஆரம் பிக்  ேறாம் , அவர்
ேபம் ெதானியி ம் விதத் ம் நாம் கவனம் ெச த்த ஆரம் பிக்
ேறாம் , ேம ம் நம் ைம அயாமேலேய இந்தச் சாதாரண மனித
ைடய ஆழ் மன உணர்களில் ஆர்வம் காட் ட ஆரம் பிக்ேறாம் .
அவர் நம சார்ப ாகக் ரிையையச் ெசய் வ தற் க ாக அவைடய
இதயத்ன் இரத்தத்ைதச் ந் றார், நம் நித்தமாக அவர் க்
கத்ைதம் பையம் ெதாைலக்றார், நமக்காக அறார், நமக்
காகப் ெப¤ச் விறார், நமக்காக ேநாயினால் அவப் ப
றார், நம க்காகம் இரட்  ப் பிற்க ாகம் அவமானத்ைத
அபவிக்றார். நம உணர்ச
் யற்ற நிைலம் கலகக் ணம்
அவைடய இதயத்ந் கண்ணீைரம் இரத்தத்ைதம் வர
வைழக்ற. இவ் வா இப் ப ம் எந்தெவா சாதாரண மஷ
க்ம் ெசாந்தமானவராக இல் லாப் பம் , எந்தெவா ேகடான
மஷனா ம் ெபற்க்கேவா அல் ல அைடயேவா இயலாததாக
இக்ற. எந்தெவா சாதாரண மஷனிடம் இல் லாத சப்
த்தன்ைமையம் ெபாைமையம் அவர் காட் றார், ேம ம்
அவைடய அன்பான எந்தெவா ஷ்யிடத் ம் காணப்
படாத ஒன்றாம் . அவைரத் தவிர ேவ யாரா ம் நம எண்ணங்
கள் அைனத்ைதம் அந் ெகாள் ளேவா அல் ல நம பாவத்
ைதம் சாராம் சத்ைதம் ெதளிவாகம் மற்ம் ைமயாகம்
ந் ெகாள் ளேவா அல் ல மக்லத்ன் கலகக் ணத்ைதம்
ர்ேகட் ைடம் நியாயந்¥ர்க்கேவா அல் ல நம் டம் ேபசேவா,
1447

நியாயத்¥ர்ப் ேதவைடய வீட்ந்  வங் ற

பரேலாக ேதவனின் சார்பாக இேபால நம மத்யில் ரிைய
ெசய் யேவா யா. அவைரத் தவிர ேவ யாரிடம் ேதவ
ைடய அகாரம் , ஞானம் மற்  ம் ேமன் ைமம் ைடயா;
ேதவைடய மனநிைலம் மற்ம் ேதவனிடம் இப் பம் , ேதவன்
யார் என்பம் அவக்ள் அவர்கைடய பரிரணத்ல் உண்
டான்றன. அவைரத் தவிர ேவ யாம் நமக் வையக் காட்
டம் ெவளிச்சத்ைதக் ெகாண்வரம் இயலா. அவைரத் தவிர
ேவ யாரா ம் ஷ்ப் பின் நாள் தல் இன்  வைர ேதவன்
ெவளிப் பத்தாத மைறெபாட் கைள ெவளிப் பத்த இயலா.
அவைரத் தவிர ேவ யாரா ம் சாத்தானின் அைமத்தனத்
ந்ம் , நம் ைடய ெசாந்த, ேகடான மனநிைலயிந்ம் நம் ைம
இரட்க்க இயலா. அவர் ேதவைன பிரநித்வப் பத்றார்.
அவர் ேதவைடய கம் ஆழமான இதயத்ைதம் , ேதவ
ைடய அைரகைளம் , சகல மஷர்கள் ¡தான ேதவைடய
நியாயத்¥ர்ப் வார்தை
் தகைளம் ெவளிப் பத்றார். அவர் ஒ
ய கத்ைதம் , ஒ ய சகாப் தத்ைதம் ஆரம் பித் ள் ளார்,
ேம ம் ஒ ய வானத்ைதம் ையம் ய ரிையையம்
ஆரம் பித் ள் ளார். ேம ம் , அவர் நாம் ெதளிவில் லாமல் வாழ் ந்த
வாழ் ைவ க்க் ெகாண்வந்ததன் ¤லமாகம் , நம 
சரீ ரம் இரட்  ப் பின் பாைதைய ற்  ம் ெதளிவாகக் காண்
பதற்  உதவியதன் ¤லமாகம் அவர் நமக் நம் பிக்ைகையக்
ெகாண்வந் ள் ளார். அவர் நம் ைம ைமயாக ஆட்ெகாண்
நம இதயங் கைள ஆதாயப் பத்யிக்றார். அந்தத் தணம்
தல் , நம மனங் கள் உணர் ள் ளதாவிட் டன, நம ஆவிகள்
த்யிர் ெபற்ற ேபாலத் ேதான் ன் றன: நம மத்யில் வாசம்
பண்ªம் , நீ ண்ட காலமாக நம் மால் றக்கணிக்க ப் பட் ட இந் த ச்
சாதாரண, அற்பமான மனிதர் நம எண்ணங் களி ம் நைடயி ம்
அல் ல கனவி ம் எப் ெபாம் வீற
் ப் பவம் மற்ம் இரம்
பக ம் நாம் ஏங் த்தவிக்கக் யவம் கர்த்தராய இேயதா
னல் லவா? அவேரதான் அ! உண்ைமயில் அவேரதான் அ! அவேர
நம ேதவன்! அவேர நம, சத்யம் , வம் , வமாயிக்
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றார்! நாம் ¡ண்ம் விக்கம் , ஒளிையக் காணம் நமக் உத
வியிக்றார், ேம ம் நம இதயங் கள் அைலந்  ரிவைதத்
தத்த ாட்ெகாண்ள் ளார். நாம் ேதவைடய வீட் ற்  த் ம்
ள் ேளாம் , அவைடய ங் காசனத்ற்  ன் பாக நாம் ம் பி
ள் ேளாம் , நாம் அவைர ககமாக பார்க்ேறாம் , நாம் அவ
ைடய கத்ைதக் கண்க்ேறாம் , நமக் ன் னால் உள் ள பாைத
ையம் பார்த
் க்ேறாம் . இந்த ேநரத்ல் , நம் ைடய இதயங்
கள் அவரால் ற் மாக ஆட்ெகாள் ளப் பன் றன; அவர் யார்
என் நாம் இனிேம ம் சந்ேதகப் பவல் ைல, அவைடய ரி
ையையம் அவைடய வார்தை
் தையம் இனிேம ம் எர்ப்ப
ல் ைல, ேம ம் அவக் ன்பாக சாஷ்டாங் கமாக விந் 
டக்ேறாம் . நம வாழ் நாள் வம் ேதவைடய அச்வ
கைளப் பின்பற் வைதம் , அவரால் பரிரணமாக்கப் பவைத
ம் , அவைடய ைபையத் ப் பிச் ெச த்வைதம் , அவர்
நம் ¡ ைவத்க்ம் அன் ைபத் ப் பிச் ெச த்வைதம் , அவ
ைடய ட் டங் கக் ம் ஏற் ப ாகக் ம் ழ் ப் பவைதம் ,
அவைடய ரிையக் ஒத்  ைழக் கம் , அவர் நம் டம் ஒப் ப
ைடத்தைதச் ெசய்  க்க நம் மால் ந்த அைனத்ைதம் ெசய்
வைதம் தவிர நாம் ேவ எைதம் ெசய்யப் பிரயாசப்பவல் ைல.
ேதவனால் ஆட்ெகாள் ளப் பதல் என் ப  தற் க ாப் க் கைல
ேபாட்  ேபான்றதாம் .
ேதவைடய ஒவ் ெவா வார்தை
் தம் உயிக் ஆபத்தான
இடங் களில் ஓங்  அத் , நம் ைமக் காயப் பத், பயத்னால்
நிைறந்க்கச் ெசய் ற. அவர் நம கத்கைளம் , நம கற்
பைனகைளம் , நம ேகடான மனநிைலையம் அம் பலப் பத்
றார். நாம் ெசால் ம் மற்ம் ெசய்ம் எல் லா காரியங் கள் தற்
ெகாண், நம் ைடய எல் லா எண்ணங் கள் மற்ம் ேயாசைனகள்
வைர, நம் ைடய பாவம் சாராம் சம் அவைடய வார்தை
் த
களில் ெவளிப் பட் , நம் ைம அச்ச நிைலயில் ஆழ் த், நம அவ
மானத்ைத மைறக்க இடல் லாமல் நங் ேறாம் . நம் ைடய
ெசயல் கள் , நம் ைடய க்ேகாள் கள் , ேநாக்கங் கள் மற்ம் நாம்
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ஒெபாம் கண்பிக்காத ேகடான மனநிைல எல் லாவற்ைற
ம் பற் அவர் ஒவ் ெவான் றாக நம் டம் ெசால் றார், நம் ைடய
ேமாசமான ைறபா அைனத்ைதம் அம் பலப் பத்யதாக உண
ரச் ெசய் , நம் ைம இன்ம் ைமயாக ஆட்ெகாள் றார். நாம்
அவைர எர்தத
் தற்காக அவர் நம் ைம நியாயந்¥ர்க
் றார், அவைர
நிந் த்த தற் க ாகம் , பத்  ைரத்த தற் க ாகம் நம் ைமத் தண்க்
றார். அவைடய பார்ைவயில் , நாம் ¡ட் க்ெகாள் ளப் பம் ஓர்
அம் சமாக இல் லாமல் , நாம் வாம் சாத்தானாக இக்ேறாம் என்
பைத நம் ைம உணரச் ெசய் றார். நம நம் பிக்ைககள் பாழாப்
ேபாய்விட் டன, அவரிடம் எந்தெவா நியாயமற்ற ேகாரிக்ைககைள
ன்ைவக்கேவா அல் ல அவைரப் பற்ய வவைமப் கள் எைத
ம் பயன்பத்தேவா நாம் இனிேம ம் ணிவல் ைல, நம் 
ைடய கனகள் ட ஒேர இரவில் மாயமாவின் றன. இ
நம் ல் யாரா ம் கற் பைன ெசய் பார்க்க யாத மற் ம் நம்
ல் யாம் ஏற்  க்ெகாள் ள யாத ஓர் உண்ைமயாம் . ஒ
கணப் ெபால் , நம ஆழ் மனன் சமநிைலைய இழக்ேறாம் ,
ேம ம் ன்னால் உள் ள பாைதயில் எவ் வா ெதாடர்ந்  பய
ணிக்கலாம் அல் ல நம நம் பிக்ைககளில் எவ் வா ெதாடர்வ 
என்  நமக்த் ெதரிவல் ைல. நம விவாசம் சக்கம் ஒன் ற்
ம் பிச் ெசன்ள் ள ேபாலம் , நாம் ஒெபாம் கர்த்தரா
ய இேயைவச் சந்  த் த ல் ைல அல் ல அவைரத் ெதரிந் 
ெகாண்டல் ைல என் ப ேபாலம் ேதான் ற. நம கண்க
க் ன்னால் உள் ள அைனத் ம் நம் ைமக் ழப் பத்ல் ஆழத்
ன்றன, ேம ம் நம் ைம ெவளிப் பைடயாகேவ அங் கலாய் க்கச்
ெசய் ன்றன. நாம் ைகத்  நிற்  ேறாம் , நாம் விரக்  அைட
ேறாம் , நம இதயங் களின் ஆழத்  ல் கட்  ப் பத் த இயலாத
ேகாபம் அவமானம் உள் ளன. நாம் ெவளிேயறம் , ெவளிேய
வதற்கான ஒ வையக் கண்பிக்கம் யற் ெசய்ேறாம் .
ேம ம் என்னெவன்றால் , நம் ைடய இதயங் கைள அவரிடம்
ஊற்  வதற் க ாக நம் ைடய இரட் சகராய இேயக் க ாகத்
ெதாடர்ந்  காத்க்ேறாம் . இமாப் ேபா அல் ல மனத்தாழ்
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ைமேயா இல் லாமல் , ஒ சமமான அத் தளத்  ல் இக் க நாம்
ெவளிப் றத்ல் ேதான்ம் தணங் கம் காணப் பட் டா ம் , நாம்
இதற்  ன் உணராத இழப்  உணர்வினால் நம இதயங் க
ளில் ேவதைனப் பேறாம் . ல ேநரங் களில் நாம் ெவளிப் றத்
ல் அசாதாரணமாக அைமயாக இப் ப  ேபாலத் ேதான் னா
ம் , நம மனேமா ெகாந்தளிக்ம் கடல் ேபால ேவதைனடன்
ழன் ெகாண்க்ற. அவைடய நீ யாயத்¥ர்ப்ம் ஆக்ைனத்
¥ர்ப்ம் நம் ைடய நம் பிக்ைககள் மற்ம் கனகள் அைனத்ைத
ம் நம் டந்  பத்  க் ெகாண் , நம் ைடய பகட் டான
ஆைசகக் கட்  , அவர் நம் ைடய இரட் சகர் என் ம் ,
நம் ைம இரட் க்க வல் லவர் என் ம் நம் வதற்  நம் ைம விப்
பமற் றவராக்ள் ளன. அவைடய நியாயத்¥ர்ப்ம் ட் ைசம்
நமக்ம் அவக்ம் இைடயில் யாம் கடக்க விம் பாத கம்
ஆழமான ஒ ெபரிய பள் ளத்ைத றந்  ைவத்  ள் ளன. அவ
ைடய நியாயத்¥ ர்ப் பினா ம் ட் ைசயினா ம் நம வாழ் வில்
இேபான்றெதா ெபரிய பின் னைடைவம் , இேபான் ற ெபரிய
அவமானத்ைதம் அபவிப் ப இேவ தல் ைறயாம் . அவ
ைடய நியாயத்¥ர்ப்ம் ட் ைசம் ேதவைடய கனத்ைதம்
மஷனின் ற்றத்ைதச் சத் க்ெகாள் ள இயலாதத்தன் ைமைய
ம் உண்ைமயிேலேய பாராட் ட ைவத் ள் ளன, இதடன் ஒப் பி
ம் ேபா நாம் கம் இவானவர்களாகம் , ய் ைமயற்றவர்
களாகம் இக்ேறாம் . அவைடய நியாயத்¥ர்ப்ம் ட் ைசம்
நாம் எவ் வள இமாப் ள் ளவர்களாகம் பகட் டானவர்களாக
ம் இக்ேறாம் என்பைதம் , மஷன் ஒெபாம் ேதவக்
சமமாக மாட் டான் அல் ல ேதவக் இைணயாக மாட் டான்
என்பைதம் நமக் தன்ைறயாக உணர ைவத் ள் ள. அவ
ைடய நியாயத் ¥ ர்ப் ம் ட் ைசம் இனிேம ம் இேபான் ற
ெதா ேகடான மனநிைலயில் வாழாமக்கம் , இந்த பாவத்
ைதம் சாராம் சத்ைதம் நம் ந்  ந் த வைர க்  ரேம
விரட் டம் , அவரிடம் விேராதமாகம் ெவ க் க த் த க் க தாகம்
இப் பைத நித்தம் நம் ைம ஏங் க ைவத் ள் ள. அவைடய
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நியாயத்¥ர்ப்ம் ட் ைசம் அவைடய வார்தை
் தகக்க் ழ் ப்
பவ ம் , இனிேம ம் அவைடய ட் டங் கக்ம் ஏற் பா
கக்ம் விேராதமாகக் கலகம் ெசய் யாமப் ப ம் நம் ைமச்
சந்ேதாஷப் பத்ள் ளன. அவைடய நியாயத்¥ ர்ப் ம் ட் ைச
ம் ¡ண்ம் ஒ ைற உயிர்வாம் ஆைசைய நமக்க் ெகாத்
ள் ளன, ேம ம் அவைர நம் ைடய இரட் சகராக ஏற் க்ெகாள்
வல் நமக்ச் சந்ேதாஷத்ைத அளித் ள் ளன…. நாம் ெஜயத்ன்
ரிையயிந் , நரகத்ந் , மரண இளின் பள் ளத்தாக்
ந் ெவளிேயவிட்ேடாம் …. சர்வவல் லைமள் ள ேதவன் இந்த
ஜனக்  ட் டமாய நம் ைம ஆதாயப் பத்  ள் ளார்! அவர் சாத்
தாைன ெஜயங் ெகாண்க்றார், அவைடய ரளான எரிக
ைளத் ேதாற்கத்க்றார்!
நாம் ேகடான சாத்தானின் மனநிைலையக் ெகாண்ட, காலங் க
க் ன்பாகேவ ேதவனால் ன்க்கப் பட் ட மற்ம் ப் ைப
யிந்  ேதவன் உயர்த்ய எளிைமயான ஒ சாதாரண ஜனக்
ட் டமாக இக்ேறாம் . நாம் ஒ காலத்ல் ேதவைனப் றக்க
ணித்ேதாம் , நிந்தைன ெசய் ேதாம் , ஆனால் இப் ேபாேதா நாம் அவ
ரால் ஆட்ெகாள் ளப் பட் க்ேறாம் . நாம் ேதவனிடந்  வ
ைனம் , நித்  ய வ க் க ான வையம் ெபற்  க்  ேறாம் .
நாம் யில் எங் ந் த ா ம் , பாகைளம் ன் பங் கைளம்
நாம் சத்க்ெகாண்டா ம் , சர்வவல் லைமள் ள ேதவனின் இரட்
ப் பிந்  நம் மால் விலயிக்க இயலா. ஏெனன் றால் அவர்
நம் ைடய ஷ் கராகம் , நம் ைடய ஒேர ¡ட் பராகம்
இக்றார்!
ேதவைடய அன் ஓர் ஊற்ன் தண்ணீைரப் ேபாலப் பாய்ந
் ,
உனக்ம் , எனக்ம் , மற்றவர்கக்ம் , சத்யத்ைத ெமய் யாகேவ
ேதபவர்கக்ம் , ேதவன் ேதான்வதற்காகக் காத்க்ம் அைன
வக்ம் ெகாக்கப் பற.
©ரியம் சந்ரம் உத்  மைறவைதப் ேபாலேவ, ேதவ
ைடய ரிையம் ஒெபாம் ஓயாமல் , உன் ¡ம் , என் ¡ம் ,
மற்றவர்கள் ¡ம் , ேதவைடய அச்வகைளப் பின் பற்ற
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மற்ம் அவைடய நியாயத்¥ர்ப்ைபம் ஆக்ைனத்¥ர்ப்ைபம்
ஏற்க்ெகாள் ற அைனவரின் ¡ம் நடப் பிக்கப் பற.
மார்ச ் 23, 2010
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