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R>ö[ \VØÃòD                    ØÃVmÂíâ¦D

AÔÂ¹[ g«V>çªÂí¦Ýç>ß ¼ÄìÍ> ÃVü¦ì «Ä_ ¶kìï^, 
WRBVìÂ åïöoòÂzD N©¼ÃVâ¼«VD ¶«ºþM_, gìktz 

¶çk¼BVì \Ý]l_ cç«BVu¤ªVì.

¶Â¼¦VÃì 9, 1910

 ��யா�� நகர��� மாெப�� ��ேபா�ேரா� 
அர���� நைடெபற���த, �த�� மாெப�� 
ெபா����ட��� உைரயா�ற ேவ��, சேகாதர� ரச� 
அவ�க��� ஓ� அைழ�� ���க�ப����த�. 
அைழ��த��, அத�� சேகாதர� ரச� அவ�க��த ப��� 
��வ�மா�:

 கட�த பல வ�ட�களாக �தஜன���ேம� ��க� 
ெகா����த அ�தாப அ�கைறைய / ஈ�பா��ைன  
நா�க� கவ�யாம��ைல. ���தவ��� ெபயரா� எ�க� 
இன���� இைழ�க�ப�� அ���ய�கைள ��க� 
க������ப�, ��க� ஓ� உ�ைமயான ந�ப� எ��ற 
எ�க� உ���பா�ைட ேம�� வ��ப�����ள�. 
“எ�சேல� ம��� �த����ய ந���ைகக�” (“Jerusalem and 
Jewish Hopes”)  எ��ற தைல��� ��க� ��� ஆ��ன 
�ரச�கமான�, எ�க� ஜன��� பலர� இ�தய�க��, 

��யா��, ெச�ட�ப� 20, 1910.

பா�ட� �.�. ரச� அவ�க�, �����, ��யா��.

அ���ள ஐயா:  



இைச� நர��கைள �����ள�. இ�����, ஒ� 
�தைன மதமா�ற� ெச�ய ேவ��� எ��ற ஒ� 
ந���ைக�ேல அ�லாம�, ேவெற�த க�ைசைன��� 
ஒ� ���தவ ஊ�ய�, ஒ� �தைன உ�ைம�� ஒ� 
�தனாக ம��� அவ�ட� அ�கைற கா��வாேரா எ�� 
நா�க� ச�� கால����� ச�ேத��ேதா�. இ�த 
உண��� காரணமாக, எ�க�� �ல�, எ�க� 
ஜன����தான உ�க� ஆ�வ��� / ஈ�பா��� 
த�ைமைய� ���� ஒ� ெபா� அ��ைகைய 
ெவ���மா� ேக���ெகா��ேறா�; ேம�� ��க� 
ஏ�கனேவ �ரச�க��� �����த க��� �க�� 
����கரமாக இ��த� எ�பைத�� உ�க���� 
ெத�ய�ப��த �����ேறா�. �த�க� 
���தவ�கெளன மா� �ரா�ட�ட���க�� அ�ல� 
க�ேதா��க�க�� எ����ேலா ���ேலா ேச�மா� 
��க� வ����த��ைல எ�� அ��ரச�க��� 
உ��ய�������க�. பா�ட� ரச� அவ�கேள, த�கள� 
அ�த அ��ைகயான�, �த� ப���ைகக�� பரவலாக 
ெவ��ட�ப�ட�. எனேவ, ஓ� இனமாக / ஜா�யாக 
உ�க�ட� நா�க� அ�ச ேவ��யத�� எ����ைல 
எ�� உண��ேறா�. ஆனா��, எ�க� ஜன�க��தான 
உ�க� ஈ�பா��� அ��தளமான�, எ�க� 
�யாய��ரமாண� ம��� எ�க� ���கத��க�ைடய 
ெச��க� ஆ�யவ��� சா��ய�க� �தான உ�க� 
��வாச���ேம� க�ட�ப���ள� எ�� ��க� அ�த 
அ��ைக�� ����������க�. இ��� 
�ைறேவறாத ேவதாகம ���கத�சன�க� இ����றன 
எ���, அைவ �த�கைள� சா��தேத அ�லாம�, 
���தவ�கைள� சா��தத�ல எ���, ேம��, உ�க� 
ஆரா���க��ப�, இ�த� ���கத�சன�க� எ�க� �த 
இன�����, ஒ� ஜன�களாக எ�க� �ல� சகல உலக  



ேதச�க���� ஒ� ெப���ற��வா��த நல�� 
�ைறேவ�ற�ைத ெந���� ெகா������றன 
எ��� ஒ���ெகா�ள���ய ஒ� ���தவ 
ஊ�யைர� கா�ப�� நா�க� எ�வளவா� 
ஆ�ச�ய�ப��ேறா� எ�பைத� த�களா� ந�� 
����ெகா�ள����.

 பா�ட� ரச� அவ�கேள, இ�ப�யாக இ�த 
�ஷய�க�, மாெப�� �த� ெபா����ட�-
��ெவா�ைற (a Jewish Mass Meeting Committee) உ�வா�க 
வ�வ��த�; ேம�� இ���வான�, இ�த� க�த��� 
வா�லாக, ���பாக எ�க� ஜன�க��� ஒ� 
ெபா�ெவ� �ரச�க�ைத வழ��மா� 
ேக���ெகா���ற�. இ�த அைழ�ைப ��க� 
தய����� ஏ���ெகா���ப�ச���, உ�க� 
உைர�� ஒ� தைல��ைன� ப���ைர�க எ�கைள 
அ�ம����களா? அ�தைல�� ெபா�ஜன�க����, 
���பாக, �த�க���� �க�� �வார�யமாக 
இ���� எ�� நா�க� ந���ேறா�: 
ேவெறா����ைல, “���கத�சன��� �ேயா�ய�” 
(“Zionism in Prophecy”) எ�பேத அ�தைல�பா��.

 ெபா����ட� �வர� ெபா��தவைர: 
அ�ேடாப� 9, ஞா�� ம�ய� 3 ம��ைன� 
ப���ைர��ேறா�. அ�நா��, ��ட� நட�பத��, 
��யா���� �க�ெப�ய ம��� அ�வச�யான 
அர�கமா�ய ��ேபா�ேராைம� ேத��ெத����ேளா�; 
ேம��, இ�த� ேத��� இட��, த�க�����ட 
வச�யாக இ���ெம�� ந���ேறா�. அைவேயாராக 
(audience) ெபா� ம�க����� யா� ேவ��மானா�� 
அ�� வர����, அ�த�ர, ஏராள� ஏராளமான ஆ��த 
ஈ�பா�ைடய எ�ெரய�க�� அ�� ������பா�க� 
எ�பைத� த�க��� உ��யாக ெத�ய�ப����ேறா�.



�ைர�� உ�க�ட���� ப�� வ�ெமன 
ந��, நா�க� ைகெயா�ப���ேறா�,

த�க� ம������ய,
�த�� மாெப�� ெபா����ட���.

(JEWISH MASS MEETING COMMITTEE.)

  அ�ேடாப� 9, ஞா��, ம�ய� 3 ம��� 
��யா�� ��ேபா�ேரா�� நைடெப�� மாெப�� �த� 
ெபா����ட��� உைரயா�ற ேவ��, ��க� ���த  
அ�பான அைழ�பான� ச�யாக எ��ட� வ��ேச��த�.

 இ�த அைழ�� ெத�ய�ப���� ந���ைக�� 
நா� ந�� ெத�����ெகா��ேற�. ��க� 
ேத��ெத������� ேத�யான�, �த� ��தா�� 
ச�ப�தமாக மா��ர� ெபா��தமா�ராம�, என� ெசா�த 
ஏ�பா�க���� ஏ�றவா� �க�� ெபா��தமானதாக 
இ����ற�, ஏென��, அ�ேடாப� 12 அ�� நா�, 
ல�ட��� ம��� �ேர� ���ட������ 
ேவெறா� இட���� ஏ�பாடா���ள ச����க���� 
ெச�லேவ�������ற�.

�����, ��யா��, 
ெச�ட�ப� 21, 1910.

மாெப�� �த� ெபா����ட���, 
��யா�� நகர�.

ம������யவ�கேள: 



 மாெப�� ெபா����ட�தைலவ� �தான����� 
ப���ைர�க�ப�ட உ�க� இன�ைத� ேச��த பல 
���ய உ���ன�க��, ��. ஜா� பேரா�ெட� (Mr. 
John Barrondess) அவ�கைள நா� ேத��ெத���ேற� – 
அவ�ட� த��ப�ட �ைற�� நா� 
கல��ைரயா����பதா��, அவ� உ�க� ஜன�க�� 
நல�க��� �க�� ��வாசமானவெரன நா� 
அைடயாள�கா�ப�னா��, அவ� உ�க� இன��� 
ஆேலாசக�க�� �க�� உய�வான 
ந�ம������யவெரன நா� ந��வதா�� அவைர 
நா� ேத��ெத���ேற�.

த�க� உ�ைம�� ம�யாைத���ள, 
�.�. ரச�. 

 மாெப�� ெபா����ட���� ��ைதய வார���, 
இ��ய பாைஷ�� அ��ட�ப�ட ஒ� �ேச��த க��ைர�� 
ப�லா�ர� �ர�க�, ெச���தா� ��பைன� சாவ�க�� 
��க�ப��, ம�ற இ��ய க��ைரக�ட� 
��ேயா��க�ப�டன. இ�த� தா�� சேகாதர� ரச� அவ�க�� 
எ����க� ம��� �ரச�க�க����� எ��க�ப�ட 
ேம�ேகா�க� இ��தன; ேம�� அ��, அவ� ச�ப��� ப���த 
ேதச���� (the Holy Land) �ஜய� ெச�தேபா�, பால��ன��� 
அவ� க�ட��தைவக� ���த ஓ� அ��ைக�� 
இட�ெப����த�. இ�த� தா�� இர�� �க ���யமான 
க�������ர�க� இ��தன.

----------------



 ஒ���, ஒ� வயதான �த� ஒ� க�லைற�� 
அம�����க, அவைர� ����� க�லைற� க�க� 
�ழ����பதாக வைரய�ப����த�. இ�த� க�க� 
ஒ�ெவா��� அவ�க�ைடய �வ��லா�ேபான 
ந���ைககைள� ���தன. �த�க� த�க�ைடய எ�ைல�ேக 
ெச����டா�க�, அதாவ�, எ�லா ந���ைகக�� 
��ட�த�ட ம���ேபா�, எ�த வ��� ேபாவெதன� 
ெத�யாம� அவ�க� �����ெகா�����றா�க� 
எ�ப�ேபால  அ����ர� ��ட�ப����த�

[����: இ��ய பாைஷ (Y i d d i s h )  –  ெச�மா�ய பாைஷைய 
அ��பைடயாக�ெகா��, எ�ெரய எ���க�� எ�த�ப��, 
�த இன�தவரா� ம��ய ம��� �ழ�� ஐேரா��ய� ப��க�� 
ேபச�ப�ட பாைஷயா��; இ�� அெம��க ஐ��ய நா�க�, 
இ�ரேய� ம��� உ��ய நா�க�� �ல �த�களா� 
ேபச�ப��ற�.]



 ம�ற ���ர��ேலா, அ�த வயதான �த�, 
க����ைக�� ஒ� �ரைல� ேக�பதாக��, உடேன அவ� 
�ய���� ஏெற����பா��ைக��, அவ� பா�ட� ரச� 
அவ�கைள� கா�பதாக��, பா�ட� �த�க�ைடய 
���கத�சன�க�� ��ைள� த��ைடய ைக�� 
�����ெகா��, அைவகைள��, ��ன��� – 
ம��க���� இ���� த�ேபாைதய நகர��� 
இ�பா�க����� �ைர�� எழ����ற – ��ய 
எ�சேலைம�� ����கா��வதாக�� வைர�ப����த�. 
இ�த� க�������ர�க�, ம�றவ�க���� ஆ�வமாக 
இ���� எ�ெற��, அவ��� �ர��ைன இ�� 
வழ������ேறா�.

--------------------



AÔÂ¹[ g«V>çªÂí¦D



N©¼ÃVâ¼«VD ¶«ºïD – Øk¹¼B-

N©¼ÃVâ¼«VD ¶«ºïD, WRBVìÂ



N©¼ÃVâ¼«VD ¶«ºïD – c^¼e-

[ 100x200 அ� (30x61�) ேமைட�ட�, ஒேரசமய��� 5,300 ேப� 
அமர���ய வச��ட���த இ�த அர�க�, 1905 – ஆ� 

வ�ஷ� �ற�க�ப�ட�; அ�காலக�ட��� இ�ேவ உல�� 
�க�ெப�ய அர�க� எ�� அத� க��மான�யலாள�களா� 

அைழ�க�ப�ட�. ]



ம������ய ����� ேபாதக�, ஒ� �த ேதச� �தா��தைல 
ஆத���� ப���ைர�ைக��, ��ேபா�ேரா� அர�����த 

நாலா�ர� ேப�� கரேகாஷ� எ���னா�க�. த�க� மத�ைத� 
ப��ய �றஜா�க�� க����கைள� ����� ேக�� எ��ப 

வ�த அைவேயா�, ��ன�, த�க�ைடய அ����யமான 
ந���ைகக�� ேப�சாள�� ஒ�மன�ப��றா� எ�பைத� 

����ெகா�டன�. ேபாதக�, அ�ம�கைள� �����ள 
����� இன�க�� ஒ�ெறன� பாரா��ய �ற�, 1914 – ஆ� 
வ�ஷ����� இரா�ய� அவ�க�ட� ���பலாெம�பைத� 

ெத���தா�. 

[����: ��னா�க��, சேகா. ரச� அவ�களா� , 
இ�வ�ஷமான�  ����யைம�க�ப�ட�.]

 ஒ� �றஜா� ேபாதக�, த�க� ெசா�த 
மத�ைத� ����, த�க��� அ�ேநர� 
வைர��� உைரயா��ன அ�த� 
�ரச�க�ைத� ேக�ட�ற�, 4,000 
எ�ெரய�க��, அ�த� �றஜா� 
ேபாதக��கா� உ�சாகமாக� கரேகாஷ� 
எ���ன� – இ�ேப��ப�ட ஓ� 
அசாதாரணமான �ய����� கா��யான�, 
ேந�� ம�ய� (அ�ேடாப� 9, 1910) 
��ேபா�ேரா�� �க��த�; அ�� 
����� ஆராதைன��ட��� �ரபல 
தைலவரான பா�ட� ரச� அவ�க� �க�� 
அசாதாரணமானெதா� ஊ�ய���ட�ைத 
நட�����தா�.

 ம������ய ேபாதக�, தா� வா�� கால���,                       
பல   வழ�க����   மாறான   (unconventional)   கா�ய�கைள� 
ெச���ளா�. அவர� மத� எ�தெவா� �����ட ��வா�� 

(� ��யா�� அெம��க� இத�, ��க��ழைம, அ�ேடாப� 10, 1910)
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க���ப��த�பட��ைல, ேம�� அவ� ெசா���வ�ணமாக, 
அ� �� ம���ல�ைத�� உ�ளட������ற�. அதைன அவ� 
ேபா���� �ைறக�� அவ�ைடயைவகளாக உ�ளன. ஆனா� 
பா��க�, அவ� இ���ட�ைத�பா����� வழ�க���� 
மாறான ஒ� கா�ய�ைதேயா (அ) இ��� ெவ��கரமான 
ஒ�ைறேயா ஒ��கா�� ெச����த��ைல எனலா�.

 அ�ெப�ய கா����ட�ைத �ர�����த 
ஜன���ட���, ���தவ�க� த�க� மத�ைத� தா��னாேலா 
(அ) அ����� த�கைள ெவ�ெற��க �ய�றாேலா, த�க� 
உண���கைள ெவ��பைடயாக ெவ��ப��த வ����த 
ஏராளமான ர�மா�க�� ேபாதக�க�� இ��தா�க�. 
ேபாதக�ட� ேக�பத�காகேவ ேக��கைள�� 
�ம�சன�கைள�� தயாராக ைவ����தன�. �ழ� 
இ�ப����க, அவ� �த�� எ�தெவா� அரவ���லாத 
அைம��� வரேவ�க�ப�டா�.

 ஆனா�, ேபாதகேரா �த�கைள மத� மா�ற �யல��ைல. 
அவ�க� ம�ட�ற  ம����யைட��வ�ணமாக, அவ�க�ைடய 
மத��� ந�கா�ய�கைளேய அவ� அவ�க��� 
எ����கா��னா�; ேம�� அவ�க�� இர���� ���த 
அவ�க�ைடய �க ���யமான ந���ைகக�� அவ�க�ட� 
தா�� உட�ப�டா�. இ��யாக, �த�க� த�க���� 
ெசா�தமான ஒ� ேதச�ைத ���வத�கான ��ட�ைத�ப��, 

 பா�ைவயாள�க��, ெப��பா�� இ�ைலெய�றா��, 
�ைற�தப�ச� �லரா���, அவ�ட� �வாத� ெச�ய��, 
ெசா�ல�ேபானா� எ��பார இைடம���� வைக��, 
மன��ைற����தமான ேகாப�ைத ெவ��ப��த�� 
தயாராக வ����தன�; அ�ப��ப�ட பா�ைவயாள�கைள�� 
பா�ட� அவ�க� த�ப�க� ெவ�ெற��தா�. ��ட���� 
���, “இ�த� பா�ட� ரச� எ�பவ� �த�கைள� 
���தவ�களாக மா�ற �ய�வா� பா��க�,” “அவ� ந�ைம 
மத� மா�ற �����றா�” ேபா�ற க����கேள  பல� 
ம����� �ல����தன.

�த�� அரவ��லாம� வரேவ�க�ப�டா�.



இ�ேத ஆத����ேப�ன �ற�, 
பாட���ெவா��, “ஹ��வா – 
எ�க� ந���ைக” (“Hatikva—Our Hope”) 
எ�� �ேயா�ய�� �த�ைத� 
பா�னா�க�; அ����த� உ�டான 
கரெவா� ச�தேமா அர�க� 
��வ�� பலமா�� ெதா��த�.

 அேநகமாக, இ�ேபா�ற ஓ� அ�க ஆ�வ�� 
அைவேயாைர ��ேபா�ேரா� அர�க� ஒ�ேபா�� 
ெப����க��ைல எனலா�. ேரா� ஹஷ�னா (Rosh Hashanah) 
எ��ற அவ�க�� ப��ைக�� வார��� நட���ற ஓ� 
ஊ�ய���ட���, ஓ� அ��ய��, �றஜா��மானவ� 
த�க�ட� எ�ன ெசா�ல�ேபா�றா� எ�பைத� ேக�பத��, 
நகர��� அைன�� ப��க������ ��ய��ைத�ைட 
எ�ெரய�க� வ����தன�. அவ�க� அைம�யான, ந�� 
உைடய��த, ������ ��ஷ�க�� ���க�மாக 
இ��தா�க�.

 அவ�க�� எ�ெரய இல��ய உலைக�சா��த பல ���ய 
நப�க�� இ��தன�. அவ�க�� �ல� பா�ட� ரச� அவ�கைள 
ஒ� ேமா�டா� கா�� ஏ���ெகா��, ��ேபா�ேரா���� 
ெகா��வ����டன�, ��ன� அர�க��� அமரலா�ன�. 
இல��யவா�க� பா�டைர, ‘�த மத� ம��� �ேயா�ய�’ 
(Judaism and Zionism) எ��ற தைல����� ச�வேதச �க�ெப�ற 
ஓ� எ��தாளராக�� ம��� ஆ�வாளராக�� அைடயாள�-
க�டன�. அ����தவ�க�� �ல� யாெர��: � அெம��க� 
��� ப����ைக�� ஆ��ய� டா�ட� ேஜ�க�� அவ�க�; � 
��� �டா�ட�� ப����ைக�� ட���. ேஜ. சாலம� 
அவ�க�; அேத ப����ைக�� இைண ஆ��யரான ேஜ. 
�ேரா�� அவ�க�; � ம�கா�ய� ப����ைக�� ஆ��ய� 
�� ���� அவ�க�; � வா��� ப����ைக�� ஏ.�. 
லா�டா� அவ�க�; �ேம�ய� ச�க� ��டைம��� 
தைலவரான �ேயா ெவா��ேஸா� அவ�க�; � ஜூ�� ��� 
ப����ைக�� ேஜ. �ஃப� அவ�க�; � ஜூ�� ���� 



ப����ைக�� ஆ��ய� எ�. டயம�� அவ�க�; � 
அெம��க� ��� ப����ைக�� ஆ��ய� எ�. ேகா��ப�� 
அவ�க�; ஜூ�� �� � �� ப����ைக�� ேஜ. பேரா�ட� 
அவ�க� ம��� ஒேர �த நா�தழான ஹ-ேயா� – இ�               

(Ha-Yom;  எ�ெரய�: “ ,היום�e Day” / “நா�”)   ஆ��ய� 
ேகா��ேம� அவ�க� ஆ�ேயாேர.

 ��ேபா�ேரா� ேமைடைய 
அவ�க� பா��தேபா�, எ�த மத��� 
அைடயாள�� அவ�கைள வரேவ�க��ைல. 
�ரச�க���கான ஒ� ��ய சா�� 
ேமைச�� ம��� ேமேல ப��� 
க��க�� ெதா���ெகா����த ��� 
சமாதான� ெகா�கைள�� த�ர அ�த 
ேமைட ����� கா�யாக�தா� இ��த�. 
அ�த� ெகா�க��, ெபா� எ����க�� 
“ேதச�க����   சமாதான�”    (“Peace                
A m o n g  N a t i o n s ” )  எ�� ெபா��க�ப�ட 

அ�� மத� ��ன�க� காண�பட��ைல.

ம��� ேகா�க�� ெகா����த ந��ப��சயமான ெவ�ைள 
ப��� ெகா�ெயா�� இ��த�. ம�ெறா�� ஒ� 
வான��ைல�� ம��� “பா��” (“Pax” – இல��� பாைஷ�� 
சமாதான� எ�� அ��த�) எ��ற வா��ைதைய�� 
ெகா����த�. ��றாவதேதா, அைன�� ேதச�க�ைடய 
ெகா�க�� ��ன� ��ன� பட�கைள� ெகா�ட ஒ� 
ப�����டாக இ��த�.

 எ�த ���க��கேளா எ�த அ��கேமா 
இ��க��ைல – உயரமான, ����த ம��� ெவ�ைள 
தா��ைடய பா�ட� ரச� அவ�க�, ேமைடேய�, �ரச�க 
ேமைச�டமாக வ��, தன� ைகைய உய���னா�, அ�ேபா� 

வா��ைதக�ட�, ைமய��� ந�ச��ர�க�� 



�����  ஆராதைன�-
�ட������ வ����த 
ந�னா�� (ெமா�த� எ��) 
ேபரட��ய பாட����ன� 
(quartet – ஒ���ைண�� பா�� 
நா�வ�), “�ேயா�� ம����யான 
நா�” (“Zion's Glad Day”) எ��ற 
பாடைல� பா�னா�க�. 
பாட����ன� யாெர��: 
��ம�. ஈ. ட���. �ெர��ெச� 
அவ�க�, ��ம�. இ.எ�. 
ெட��ல� அவ�க�, ெச�� 
�ளா�� ேரம�� அவ�க� 
ம��� ��ம�. ேரம�� 

அவ�க�, எ��  ��ஷ� அவ�க�, �. ேமய�� அவ�க�, ேஜ.�. 
ேம�ெப�ச� அவ�க� ம��� ேஜ. ேமா���� அவ�க� 
ஆ�ேயாேர. அவ�க�� �ர�க� க��தமாக ஒ��ைண��, 
எ�தெவா� இைச�க���� �ைண���லாம� பா�ன 
பாடலான�, ெம�ச�த�கதா� இ��த�.

 ஆனா��, பா�ைவயாள�கைள� ெபா��தவைர�ேலா 
இ��� அவ�க� ஈ�பா� ெகா�ளாதவா� �ல����பதாக 
ேதா��ய�. அவ�க� ைகத�ட��ைல, மாறாக, பா�ட�� 
உய��த �டகா��ரமான உ�வ�ைத அைம�யாக� 
கவ����ெகா����தா�க�. ஆனேபா���, அவ� ேபச� 
�வ��யேபாேதா ம�யாைத�ட� அவ�க� அவ���� கவன� 
ெச���னா�க�.

 மாெப�� கா��யர�கெம��� ஒ��த ஒ� 
ச��வா��த, ஆனா� வ�கரமான �ர�ட�, வழ�க���� 
மாறான மதேபாதக� தன� ஒ�ெவா� வா��ைதைய��, 
அர��� ஒ�ெவா�வ���� ேக���ப���� 
ெதா��க�ெச����தா�. அவர� ெதா� அவ�க�� கா�கைள 
ம����த�, அவர� ேந���யான ைசைகக� �ைர�ேலேய 



அவ�க�ைடய க�கைள� 
கவ��தன; ேம�� �ல 
��ட�க�ேலேய அவர� 
பாட�ைத� ப��ய அவர� 
�ரணமான அ�வான�, 
அவ�க�� மன�கைள 
ஈ��கலான�. அவ�க� 
இ��� அைம�யாக 
இ��தேபா���, 4,000 
ேப��, அவ�பா� 
“உ�ளா�வ��ட� 
நா�ட�ெகா�ள” 
ஆர������தன�.

 அ�த� த�ண������ பா�ைவயாள�க� 
அவ�ைடயவ�களானா�க�. �த�க� அவ� ஏேதா த�க�ைடய 
ெசா�த மத�ைத�ேச��த ஒ� மாெப�� ர�யாகேவா (அ) 
�க�ெப�ற ேப�சாளராகேவா இ����ளா� எ�ப�ேபால, 
அவ�ேம� ஆ�வ�� ஈ�பா�� ெகா�ளலா�ன�. 
ஆ�ர�கண�கான ஆ��களாக, ம�றைன�� ஜன�க�னா� 
உ�டான �����த�க� ம��� ெகா�ைமக�� ஊேட�� 
த�க�ைடய ந���ைகைய� கா���ெகா�ட அ�ம�க�, 
���� ����� இன�க�� ஒ�ெறன அவ� ேபா��னா�. 
அவ�க� – இ� ஒ�ேபா�� ெவ�மேன ஒ� ஜன�களாக 
அ�லாம�, மாறாக ஒ� ேதசமாக – ���� மாெப�யவ�களாக 
இ��பா�க� எ�பைத அவ� ெவ�கால���� ��ேப 

ேபசாத இ��க�� ச�ேதக�� மைற�த�.

 அைன�� ெமௗன�க��, ம��� பா�ட� ரச� 
அவ�க�ைடய ெமா�த ேந�ைம ம��� �ேந�த� ���த 
அைன�� சா��யமான ச�ேதக�க�� கைள��ேபாவத�� அ�க 
ேநரெம�லா� எ��க��ைல. ��ன�, ஒ� மாெப�� �த� 
தைலவ�� ெபய� ����ட�ப�ட�� – அவ� ேதவ 
காரண���காக ேதவனா� எ��ப�ப�டா� என� ேப�சாள� 
அ���த�� – ைக�த�ட�க� பற�தன.



க�����தா�. பழ�கால ���கத�சன�கைள அ��பைடயாக�- 
ெகா��, ஆரா���பா��� ஒ� ����� வ�ெமா� �ைற�� 
�ல�, �த�க��� இரா�ய� ����த� 1914 – ஆ� வ�ஷ���� 
�க அ�ைம�� �கழலா� எ�� ேபாதக� அ���தா�. ����, 
உப��ரவ� ����, சமாதான�� உலகளா�ய ம������ 
ஆ��ப���ெமன அ���தா�.

 ேபாதக� தன� �ரச�க�ைத 
������ ெகா��வ�ைக��, 
அவ� ���� த� பாட����னைர 
ேநா�� ைகைய உய���னா�. இ�த� 
சமய� அவ�க� �ழ��� ப�க 
��ைம�க�ஞரான இ�ப� 
அவ�க�� தைல�ற�த 
பைட��க�� ஒ�றான “எ�க� 
ந���ைக” (“O u r  H o p e ” )  எ��ற 
�ேயா� �த�ைத, மன�கவ�� 
பழ�பா�யான, �றேதச��-ஒ� 
�வர�க�� பாடலா�ன�. 

 ���தவ� �ர�க� �த�� 
�த�ைத� பா��ற ��ென�ேபா�� 
�க���ராத இ�த� ச�பவமான�, 
�ரமா�டமான ஆ�ச�ய�ைத 

[����: ��னா�க��, இ�வ�ஷ�, சேகா. ரச� அவ�களா� 
����யைம�க�ப�ட�.]

ஏ�ப���ய�. ஒ� கண���� எ�ெரய பா�ைவயாள�க���� 
த�க�ைடய கா�கைள� த�களாேல ந�ப ��ய��ைல. 
��ன�, அ� த�க�ைடய ெசா�த பாட�தா� எ�பைத 
உ��ெச�தவ�களா�, பாட��� ேமலா�� ச�த� வ�மள���, 
�த�� உ�சாக��ட� ைகத�� ஆரவார� ெச�தன�, ��ன�, 
பாட�� இர�டா� வ���ேபாேதா, ����கண�கானவ�க� 
இைண�� பாட ஆர���தன�.



 அவ� தயா�ெச�� ைவ����த இ�த எ��பாரா �ய�த� 
ஆ�ச�ய��னா� உ�சாக��� உ�ச���ேக அவ�க� 
ெச����தன�; இ�ப�யாக பா�ட� ரச� அவ�க�� 
ேமைடைய ���ற�க, பாட�� ���ெபற, ��ட� 
�ைறவைட�த�. ��ட���� வ��ேபா�, எ����ண��� 
இ�ைலெய�றா��, ஈ�பாட�ற அல��ய மன�ைல�� 
வ����த ஏராளமான ��ஷ�க�� ���க��, ���� அவைர 
வா���னா�க�; அ�மா��ரம�லா�, அவர� உைரைய� ேக�ட 
ஒ�ெவா�வ���ேம அவ� ஒ� ந�பரா���டா� 
எ�பதாக�� அவ�க� ெத���தன�. 

-------------
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                                           நா�  இ�ேபா�  ��க� ேக���-  
வ�ணமாக, �ல ப���த ேவதவா��ய�கைள, �ச�� 
ெமா�ெபய����ைடய, எ�ெரய ப������� 
வா��க����ேற�: 

 ச��த� 102:13, 14, 17: “ேதவ�� எ��த�� �ேயா��� 
இர����; அத��� தையெச���கால��, அத�காக� ���த 
ேநர�� வ�த�. உ��ைடய ஊ�ய�கார� அ�� க��க�ேம� 
வா�ைசைவ��, அ�� ம����� ப�த���றா�க�. 
அ�ெபா�� ஜா�க� க��த�ைடய நாம�����, �����ள 
ராஜா�கெள�லா�� உ��ைடய ம�ைம��� பய�ப�வா�க�.”

 ம��யா 3 :1, 5, 6, 7: “இேதா, நா� எ� �தைன 
அ����ேற�, அவ� என�� ��பாக� ேபா�, வ�ைய 
ஆய�த�ப��வா� (��த�ப��வா�); அ�ெபா�� ��க� 
ேத��ற ஆ�டவ�� ��க� �����ற உட�ப��ைக�� 
�த�மானவ� த��ைடய ஆலய����� ��ரமா� வ�வா�; 
இேதா, வ��றா� (வ���ெகா�����றா�) எ�� ேசைனக�� 
க��த� ெசா���றா�. நா� �யாய����� ெச���ப� 
உ�க�ட��� வ�� ��ரமான சா��யா���ேப�. நா� க��த�, 
நா� மாறாதவ�; ஆைகயா� யா�ேகா�� ���ரரா�ய ��க� 
���லமாக��ைல. ��க� உ�க� �தா�க�� நா�க� 
ெதாட�� எ� க�டைளகைள� ைக�ெகா�ளாம�, 
அைவகைள��� �ல��ேபா��க�; எ��ட����� 
�����க�, அ�ெபா�� உ�க�ட����� ����ேவ� எ�� 
ேசைனக�� க��த� ெசா���றா�.”

 எேச��ேய� 16:60 – 63: “ஆ��� உ� இளவய�� 
உ�ேனாேட ப��ன எ� உட�ப��ைகைய நா� �ைன��, 
���ய உட�ப��ைகைய உன�� ஏ�ப���ேவ�. அ�ெபா�� 

�� �ரச�க��� த�ட�� அ��ைக ��வ�மா� 
வழ�க�ப���ள�:
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உ� தம�ைககைள�� உ� த�ைககைள�� � 
ேச����ெகா��ைக��, உ� வ�கைள �ைன�� நா�வா�; 
அவ�கைள நா� உன��� �மார��களாக� ெகா��ேப�; 
(இ�����) உ��ைடய உட�ப��ைகைய� (உட�ப��ைக�� 
உ�ைம��ளவ�களா� இ��த� எ�பைத�) பா���� 
ெகா��ப��ைல. உ�ேனாேட எ� உட�ப��ைகைய�ப�� 
ஏ�ப���ேவ�; அ�ெபா�� நா� க��த� எ�� அ�வா�: � 
ெச�த எ�லாவ�ைற�� நா� ம���த���ேபா�, � �ைன�� 
ெவ��, உ� நாண��னா� உ� வாைய இ�� 
�ற�கமா�டா���பா� எ�� (���ய) க��தரா�ய ஆ�டவ� 
உைர��றா�.”

 எேர�யா 31:31 – 37: “இேதா, நா�க� வ�ெம�� 
(வ���றன) க��த� ெசா���றா�, அ�ெபா�� இ�ரேவ� 
���ப�ேதா�� �தா ���ப�ேதா�� �� உட�ப��ைக 
ப��ேவ�. நா� அவ�க� �தா�கைள எ��� ேதச������ 
அைழ��வர� ைக����த நா�ேல அவ�கேளாேட ப��ன 
உட�ப��ைக��ப� அ�ல; ஏென�� நா� அவ�க��� 
நாயகரா�����, அ�த எ� உட�ப��ைகைய அவ�க� �� 
அவமா���ேபா�டா�கேள எ�� க��த� ெசா���றா�. 
அ�நா�க������பா�, நா� இ�ரேவ� ���ப�ேதாேட 
ப�ண�ேபா�ற உட�ப��ைகயாவ�; நா� எ� 
�யாய��ரமாண�ைத அவ�க� உ�ள��ேல ைவ��, அைத 
அவ�க� இ�தய��ேல எ��, நா� அவ�க� ேதவனா���ேப�, 
அவ�க� எ� ஜனமா���பா�க� எ�� க��த� ெசா���றா�.; 
அவ�க�� ��யவ��த� ெப�யவ�ம���, எ�லா�� எ�ைன 
அ���ெகா�வா�க� எ�� க��த� ெசா���றா�; நா� 
அவ�க� அ��ரம�ைத ம����, அவ�க� பாவ�கைள இ� 
�ைனயா���ேப�. ��யைன� பக� ெவ��ச���காக�� 
ச��ர ந�ச��ர �யம�கைள இராெவ��ச���காக�� 
க�டைள��டவ��, அைலக� ெகா�த��க�த�கதாக� 
ச���ர�ைத� �����றவ��, ேசைனக�� க��த� எ��� 
நாம��ளவ�மா�ய க��த� ெசா���ற� எ�னெவ�றா�: 
இ�த �யம�க� என�� ��பாக இ�லாதப��� 
ஒ���ேபானா�, அ�ெபா�� இ�ரேவ� ச�த��� என�� 



��பாக எ�ைற��� ஒ� ஜா�யா�ராதப��� அ���ேபா� 
எ�� க��த� ெசா���றா�. க��த� ெசா���ற� 
எ�னெவ�றா�: ேமேல இ���ற வான�க� அள�க�பட��, 
�ேழ இ���ற ���� அ��பார�க� ஆராய�பட�� 
��மானா�, நா� இ�ரேவ� வ�ச�தா� அைனவைர�� அவ�க� 
ெச�த எ�லாவ�����த�� ெவ�����ேவ� எ�� க��த� 
ெசா���றா�.”

 ஏசாயா 40:1, 2: “எ� ஜன�ைத ஆ���க�, ேத���க�; 
எ�சேல�� இ�தய��ட� ப�சமா�� (ஆ�தைல�) ேப�, அ�� 
ேபா� (�யர நா�க�) ���த� எ���, அ�� அ��ரம� 
�����யா��� எ���, அ� த� சகல பாவ�க����த�� 
க��த�� ைக�� இர���பா� அைட�� ���த� எ���, 
அத��� ���க� எ�� உ�க� ேதவ� ெசா���றா�.”

 இ�� உ�க� �� இ��ப�� நா� 
ெப�ம����யைட�ேற�. உ�க� அைழ�����த� நா� 
இ�� வ���ேள�, அத�காக உ�க�ட� என� ந��ைய�� 
ெத�����ெகா��ேற�. இ�த நகர��� உ�ள என� �த 
ந�ப�க�, �த அயலா�க� ம���� ேப�வத�� என��� 
�ைட���ள இ�த வா����கா� நா� ம����யைட�ேற�. 
எ�லாவ����� ேமலாக, ������ நாம���, �ல� உ�க� 
இன���� எ�ராக ெச�த ப�ேவ� உப��ரவ�க�� 
அவ�ைடய நாம�ைத� கன�ன�ப�������றா�க� எ�ேற 
நா� ந���ேற�, அ����� உ�க� ம���� ேப�வத�கான 
இ�த வா����காக�� நா� ம����யைட�ேற�.

 எனத�ைம ந�ப�கேள, பல ��றா�� 
�����த���� �ற�, ஒ� ���தவ� வ��, �த�கைள 
ஆத����வைக��, அவ�க�ட� நம� உைர�� 
வா��ைதகைள� ேப�வைத ��க� ேக���ேபா�, அதைன� 
��ட�த�ட ஓ� அ�சயெம�ேற ��க� ��சயமா� 
உண���க�, இ� நா� எ��பா��காத ஒ�ற�ல ந�ப�கேள. 
ஆக, ��ய�க�� நட�ைத�ேலா (அ) �ேம�யா������ 
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ெபயரள�லான ���தவ�க�� ேப��தனமான 
நட�ைத�ேலா என�� எ�த உட�பா�� / ஒ��ைச�� இ�ைல 
எ�பைத� ெத���பத�காக�� என��� �ைட���ட இ�த 
வா����காக நா� ம����யைட�ேற�. �ேம�யா��, 
ெபயரள�லான ���தவ�க�, ம��த �த�கைள� ேதா��, 
அவ�க�� சடல�கைள எ��� வ�� ��� வாச�� �ட��ன 
ஒ� பய�கரமான கா�� நட�ேத�னைத� ���� நா�க�� 
ச�ப��� வா��ேதா�. அ�ைம ந�ப�கேள, இ� நா� 

சா������� ���தவ மத�����ய (ெபா��தமான) 
இய�ப���ைல. என� ����கராக��, என� 
எஜமானராக��, உ�க� இன�ைத� ேச��த ஒ�வராக�� நா� 
அைடயாள�கா�� ஒ�வைர� ���த அ�ப��ப�ட 
எ�தெவா� தவறான ��த������ நா� ஆத�����க��ைல 
எ�ப�� நா� ம����யைட�ேற�. 

 அவ�ைடய வா��ைத�� உ�ள எ��ேம, ���� 
(righteousness, justice)  ெகா�ைககைள  இ�வா�  தவறாக� 



��த����ப�, அவ�ைடய ��ன�யா�கைள ஒ�ேபா�� 
வ�நட��வ��ைல. ������ நாம�ைத� �����ள 
�ல�� இ�தைகய நட�ைத�கான காரண�ைத நா� உ�க���� 
���கமாக ெசா�ல �����ேற�: நாக�க உலக� ��வ�� 
அ�யாைம �ல�ன, இ��ட காலெம�� நா� அைழ��� 
காலக�ட���ேபா�, ேமாேச�� �யாய��ரமாண�����, 
இேய� ம��� அ�ேபா�தல�க�� ேபாதைனக���� 
����� மாறான ப�ேவ� த�பைறயான ேகா�பா�க�� 
ம��� உபேதச�க�� ���த�ப�டன. எனேவதா�, இ��, 
��க��, நா��, எ�லா ���தவ ஜன�க���ட 
பாவெம���, தவெற���, உ�ைமய�றெத��� 
அைடயா�கா�� ப�ேவ� ேகா�பா�க�ட� ������ 
நாமமான� இைண�க�ப����பதாக� கா��ேறா�; இ�� 
எ�லா ���தவ ஜன�க�� எ��ேபா�, ெபா�வாக இ�த� 
�த��ர ேதச��� (land of liberty – ஐ��ய அெம��கா) ��க� 
ச����� ���தவ ஜன�கைளேய ����ேற�; இ��, ��யா, 
�ேம�யா ம��� ேவ� �ல ப��க�� ���தவ�க�ைடய 
பா�ைவ����� ேவ�ப�� �க�� ���யாசமான பா�ைவ 
இ��பைத ��க� கவ����க�.

 ��  உலகேம,  மன��  ச��யா�  (power of mind), 
ஆ����க�ப���ற�. ஒ� ம�த�� மன� ���ைல�தா�, 
அவர� நட�ைத�� அ�த� ���ைல��� இைசவாகேவ 
இ����. ��ைத தவறாக தடமா�ேபானத���த�, 
ம�ெக���ேபானவ�களா� எ�ென�ன ெவ��தனமான 
ம��� �யாய���� ஒ�வாத கா�ய�க� அ��க� 
நட�ேத���றன. எனத�� ந�ப�கேள, நா� இ�கா�ய�கைள 
இ��ட கால�கைள� ேச��த ���தவ�க�ேம� (��ற�ைத�) 
�ம�த��ைல, மாறாக ���தவ��� ெபயரா� பல�ைடேய 
�ரகடன�ப��த�ப�� “�சா�க�� உபேதச�க�” எ�� 
ேவதவா��ய�க� அைழ�பைவ���ேத (��ற�ைத�) 
�ம���ேற�; இ�த� �சா�க�� உபேதச�க�� �ல 
ெம�யாகேவ �க�� ேப��தனமானைவயாக இ����றன. 
உ�க� இன���� இைழ�க�ப�ட ப�ேவ� அ��க��� இ�த 



உபேதச�க�� ஒ��தா� காரணெம�� நா� க���ேற�, அ� 
எ�னெவ��: நம� பரம�தாவானவ�, ஜன�கைள� 
�����தேபா�, ஒ� மாெப�� ���ய ேவதைன 
�தல�ைத�� உ�வா��னா�, அ��ட� தா� �����த இ�த 
ம�த ��க�� ெப��ப��ைய இ�த ���ய ���ரவைத��� 
த�ள ேவ��ெம�� ��த�ெகா����தா� எ�பேத அ�த 
உபேதசமா��. இைவ அைன��� ேதவைன �க�� 
கன�ன�ப����வைக�� இ��பதாக நா�க� உ��யாக 
ந���ேறா�. ேம�� ேதவைன� �����, அவர� 
�ணா�சய�க� ����� ம��� ம�����ர�க��கான 
அவர� ேநா�க�கைள� ������ள இ�தவறான 
ேகா�பா��� காரணமாகேவ, �த�க��� எ�ரான இ�தைகய 
ெகா�ரமான �����தைல உலக� காணேந��ட� – 
அைன��ேம அ�� எ��ற ெபய�� (ேபா�ைவ��) 
ெச�ய�ப�ட�.

 அ�ப�யானா�, ஒ�ெவா� �த�� ���ய ேவதைன 
�தல�����தா� ெச���றா�க� / ெச��வா�க� எ�� 
��ட�த�ட எ�லா ���தவ ஜன�க�� ந��வ�� எ�த 
ஆ�ச�ய��ைல. என� க��� எ�னெவ��: இ�வா� 
மாெப�� ����க� ஒ�ெவா� �தைர�� ���ய 
ேவதைன�ெகன �����ளா� எ��ற எ�ணேம அவ�க�� 
மன���� (எ�ேபா��) இ����ேபா�, அ�தைகய 
�ஷய�ைத ந��பவ�க���ட ேப�கைள� ேபால 
ெசய�ப�வ�� ஏேத�� ஆ�ச�ய���க�ேபா�றதா? இ�ைல 
இ�� எ�த ஆ�ச�ய���ைல! ஒ� ம�த� மனசா����� 
க���ப�டவனாக இ��க ேவ���, ஆக, இ�த ஜன�க� 
த�க� மனசா����ப� ெசய�ப��றா�க� எ�பைத நா� 
ஒ���ெகா�ள�தா� ேவ���; ஆனா� ஒ� ம�த� 
மனசா����� க���ப�டவனாக இ��தா�, அவ� தன� 
ஒ���ப�ேயா (அ) தன� இ���ப�ேயா ெசய�ப�வா�; 
ேம��, 1,000 வ�ஷ�க��� ��� நாக�க உல��ேம� வ�த 
இ�த� கா��ேள, ச�வவ�லவ�� �ணல�சண�ைத� தவறாக� 
��த��பத���, �த�க�� �����த���� காரணமா�� / 



ெபா��பா�� – இ�த� கா������� �க�க ெசா�பள��ேக 
நா� ெவ�வ�����ேறா�. ஒ�ெவா� ம�த�� (தன� 
ேதவ�ட�) இண�கமாக இ���, தன� ேதவ�ைடய 
��மா��ைய� ��ப�ற ேவ��ெம�� நம��� 
ெசா�ல�ப�����றத�லவா? ஆகேவ, ேதவைன� ���� 
ேப��தனமான எ�ண�ப��ைவ�ெகா�டவ�, ேப��தனமான 
நட�ைதைய�தா� ெகா����பா�. ேகா�பா�டள��, அ� 
���தவ ஜன���ேம� வ���ள� – த�ேபா� இவ�க� 
இ��ட கால��� கா��ளான த�பைற����� ெம�வாக 
ெவ�வ���ெகா������றன�. ஆனேபா���, த�பைறக� 
இ��� அவ�கைள� ப���ெகா���தா� இ����றன; 
அத�� ஓ� உதாரண�: ���ய ேவதைன எ�� உபேதச� (doctrine 
of eternal torment). இ�த� ���தவ ஜன�க� இைத ேவதாகம 
உபேதெம�� ந���றா�க�, பா��க�, நா�� அ�வாேற 
�ைன����ேத�. இ� ேவதாகம������ ெபற�ப�டெத�� 
நா�� �ைன����ேத�; ஆனா�, எனத�ைம ந�ப�கேள, 
(அைத�பா�����) ேவ� �தமான வைக�� கா�ய�ைத� 
க�டைட�ேத�. நா� ம�த�க�� மர�கைள�� ம��� 
��வாச��ரமாண�கைள�ேம ஏ���ெகா��������ேற� 
எ�பைத��, ேம�� இ�ப��ப�ட ��வாச��ரமாண�க� 
உ�ைம�� ேதவ�ைடய வா��ைதைய� 
�ர�����வ�ப�����றன எ�� எ��� ���த�ப�ட� 
எ�பைத�� க�����ேத�; அதனா�, அ�தைகய வ�ைய� 
��ப�ற எ� மன� ம��க, அ����த���� நா� ஓ� 
அ��வா�� ேபாலாேன�, பைழய ம��� ��ய ஏ�பா�க� 
என இர�ைட�� ����� �ராக��ேத�; இத���த�, 
ேவதாகம ேம�ம�ட ம���ைரயாள�க� / �ம�சக�க�                   
(H igher     Cr i t i c s )  எ�� அைழ�க�ப�பவ�கைள எ�வா� 
����ெகா�வ� எ�ப� என��� ெத���. ேவதாகம��� 
உ�ைமயான ��ண��  /  ம���ப�   (intelligence) இ�ைல   
எ�� �ைன�பவ�கைள எ�வா� ����ெகா�வ� எ�ப�� 
என��� ெத���.



 ஆனா�, அ�� ந�ப�கேள, இ�த அ�பவ�ைத� ெப�ற 
�ற�, ேதவ�ைடய ��ைபயா� நா� ���� 
ேவதாகம��டேம ���பவ�ேத�, வ��, அெத�ெக���ள 
அத� ெசா�த வ�க��ெகா�தவா� ஓ� ஆரா����ைன 

ேம�ெகா�ேட�; பா��க�, இ�� நா� ��ய ஏ�பா��ைன 
மா��ரம�ல, பைழய ஏ�பா��ைன�� ந��� ஒ� 
��வா�யாக இ���ேற�. �த�க� ���தவ�க� என 
இ�வ�ேம, ேதவ�ைடய வா��ைதைய அ�வா��தவைக�� 
�யான ஆரா��� ெச�வைத� ெப��� �ற�க����ளன� 
எ�� நா� க���ேற�; ஆக, ேவதாகம�ைத� �யா��� 
ஆரா��ப���, ஆ�க� ெப�கெளன அைன�� 
���தவ�கைள ���ெதழ�ெச�வ� மா��ரம�லாம�, 
அ�அ��தமான ெச��ைய� ெகா������, ேதவ�ைடய 
வா��ைதயா�ய, உ�க�ைடய ெசா�த ேவதவா��ய�கைள� 
�யா��� ஆரா��ப���, அைன�� �த ஜன�கைள��ட 
���ெதழ�ெச�வ�� என� ���பமாக இ����ற�. உ�க� 
ஜன� ெதாட�பான அைன�� �வகார�கைள�� / 
நட��கைள�� அைவ �ள����றதா� இ����றன.

 ���கத�சன�கைள ��ைமயாக� �யா��த �ற�, 
இேதா இ�த உலக�ைத� ���த ��� பட�ைத�� / 
��ட�ைத�� நா� அ�ேக க�டைட�ேத�, இ�த� 
���கத�சன�க��காக நா� அ��க� – அ��க� ேதவ��� 
ந���� ��வ��ேற�! அைவ இ��� �ைறேவற 
ேவ�������றன. அவ��� �ல ப��க� 
�ைறவைட���ளன; அ��ட� ேதவ� �த�க���� ம��� 



�றஜா�க���� ைவ���ள ம�ற �ஷய�க���ட அ�� 
உ�ளன.

 என� ��த��ப�: ேதவ� இர�� இர����கைள 
ைவ���ளா� – அ�ெலா�� �ேச��த இர���பா��, இ� 
ஒ� �ல��� மா��ரேம, அதாவ� ஒ� �ல ப���தவா�களாக 
இ��பவ�க��� மா��ரமானேதயா��; ப���தவா�களான 
�ல� மாெப�� ேம�யா�� ச�ரமாக� 
ேத��ெத��க�ப�ட�ட�, �த�க��, ��க�� நா��, ஏ� 
�� உலக���ட எ��பா���� சகல ம�ைமயான 
�ஷய�கைள�� அவ� �ைறேவ��வா�. �த��� ஒ� 
மாெப�� ��ப� ேதைவ எ�பைத நா� அைனவ�ேம 
கா��ேறாம�லவா? உலக� ��வத��ேம ஒ� மாெப�� 
இர�சக� ேதைவ எ�பதாக நா� கா��ேறாம�லவா? என� 
ேம�யா��, உ�க� ேம�யா�மானவ��காக – ேதவ� 
வா�க��த �� உலக��� ேம�யா��காக – ச�வ ������ 
ஏகமா�� த���� �ரசவேவதைன�ப�� 
கா���ெகா�����ற� எ�பைத நா� கா��ேறாம�லவா?

 ந��ைடய ேதவனானவ� எ�ன 
ெச��ெகா�����றா� எ�பைத நா� ����ெகா�ள 
�வ���ேபா� ஒ�ெவா� அ���ள �த����, ஒ�ெவா� 
அ���ள ���தவ���� இைடேய ஒ� மாெப�ய அ�தாப� 
�ைண�� இ����றெதன நா� ந���ேற�. எ�லா���� 
�தாவா�ய ஒேர ேதவ� நம����, அவ�ைடய ம�ைமயான 
��ட��� ஒேர ந���ைக நம����; ேம��, ஆ�ரகா�� 
நா��வ��, இ�த 3,500 ஆ��களள�� �ல�� இ�த� 
��ட����தான ம�ைமவா��த ந���ைகயான�, 
�த�க��� வா�க��க�ப���ள ேம�யாைவேய ����� 
ைமயமாக� ெகா���ள�. உலக��� ஆ��வாத���காக தா� 
எ�ன ெச�ய�ேபா�ேறாெம�பைத ��ன�����த ேதவ�, 
ஆ�ரகா�ட�, அவ�ைடய ச�த��� �ல�, �����ள 
அைன�� ���ப�க�� ஆ��வ��க�ப�� எ�� 
�����ேய அ������தா�.



 இர�� வைகயான ஆ�ரகா�� ச�த� இ���ெம�� 
ேதவ� அ����றா� – அதாவ�, அவ��� ஒ� 
பரேலாக�����ய ச�த���, ஒ� �����ய ச�த��� 
இ����. எ�வா� அவ� ேவதவா��ய�க��, ‘உ� ச�த� 
வான��� ந�ச��ர�கைள� ேபால��, கட�கைர 
மணைல�ேபால�� இ����’ (ஆ�. 22:17) எ�� 
�����தாெர�பைத �ைன��� பா��க�. இ�த இர�� 

ச�த�க�ேம இ���� உலைக ஆ��வ��க�ேபா��றன. 
பர�����ய ச�த� �ைறவைட�த�ட� – அத�கான கால� 
இ�ேபா� �க�� ச�������ற� எ�� நா�க� ந���ேறா� 
– ேதவ�ைடய ஆ��வாத� அவ�ைடய �����ய ச�த��� 
வர� �வ���. என� அ�� ந�ப�கேள, நா� எ�ன 
பா���ேறா�? ஓ� இனமாக நா� இ���� �ைலைமைய� 
பா�����களா? இ�� ம���ல��� 
ேநா�வா��ப�ட�த�ைம�� ம��� பல�ன�ைத�� ��க� 
கா����களா? பாவ� தா� இத�ெக�லா� காரண� எ�பைத 
உண����களா? ��க� ேக���ப� நா� வா��த 
ேவதவா��ய�க��ப�, பாவ��� பலனாக� �ைட�த சகல 
கா�ய�க�� ��க�ப�� கால� வர�ேபா�ற� எ�� ேதவ� 



அ�������றா� எ�பைத ��க� அ���களா? ��க�� 
நா��, ஏ� �� ம���ல�� இ�கா�ய�களா� 
அவ��ப��ேறா�, அைவ அைன��ேம கட��ேபா�� / 
ஒ���ேபா��. ஏ�றகால��� வனா�தர�� வற�ட �ல�� 
ம����, க�ெவ� க���, ��ப�ைத�ேபால ெச��க�� 
(ஏசா. 35:1), ச���ர� ஜல��னா� �ைற�����ற�ேபா�, �� 
க��த�ைடய ம�ைமைய அ��ற அ��னா� �ைற����க�� 
(ஆப. 2:14), இ� ஒ�வ� த� அயலாைன ேநா��: க��தைர 
அ���ெகா� எ�� ெசா��வ��ைல என�� (எேர. 31:34) இ� 
அ��த�ப�����றத�லவா? ந��டமாக இ��� அ�த� 
கால� வர��ைல! அ� இ��� எ��கால�����யதா� 
உ�ள�. இ�ரேயல�க� ச�யான �ைச�� ேநா���-
ெகா����தா�களா��, இ�ேவ அவ�க� எ��பா���� 
ெகா������ ேதவ�ைடய ம�ைமயான வா���த�தமா��; 
���தவ�க�� இைத எ��பா���� ெகா�����றா�க�, 
சகல ேதச�க�� இைத எ��ேநா���ெகா������றன.

 நா� வா��தப�, ஆ��வாதமான�, இ�ரேய��� 
மா��ரம�ல, �றஜா�க���� வர�����ற�. அ�ேவ, 
ேவதாகம� எதைன� ேபா����றெத�ப� ���த என� 
��த���ட, அ�ைம ந�ப�கேள. மாெப�� �ஜமான ேமாேச, 
இ�த மாெப�� �ஜமான தா��, இ�த மாெப�� �ஜமான 
ெம��ேசேத�ைக யாெர�� ேத�ேவாமாக. இ�த 
மக�தானவைர� ���� ���கத��யான தா�ேய� 
��வ�மா� ������றா�: ‘உ� ஜன��� ���ர��காக 
���ற ெப�ய அ�ப�யா�ய �காேவ� (�ரதான �த�) 
அ�கால��ேல எ���வா� (க���பா�ைட எ��பா�); 
யாெதா� ஜா�யா�� ேதா��ன��த� அ�காலம��� 
உ�டா�ராத ஆப���கால� வ��; அ�கால��ேல ��தக��� 
எ������றவ�களாக� காண�ப��ற உ� ஜன�க� 
அைனவ�� ����க�ப�வா�க�.’ (தா�. 12:1) உ�ைமயான 
�த�க� யா� எ�� ேதவ� ப��ெச��வ��றா�; அவ�ட� ஒ� 
��தக� உ�ள�; அவ�ட� ஒ� ப���ள� (account), அதைன 
��க�� நா�ேம உண���ெகா��ேறா�. நா� இ�� �ணாக 



வா���ெகா����க��ைல எ�பைத நா� அ�ேவா�. 
ந�ைம� �����த மாெப�யவ�, ���ய�ற 
��க�வ�கைள�பா�����, நம�காக அ�கமான 
ஏேதாெவா�ைற ைவ�����றா� எ�� ��க�� நா�� 
ந���ேறா�. அவ� அ��ய ம�ைமவா��த அ�தெவா�� 
எ�னவாக இ����? 

 ��க� ேக���ப���, நா� வா��த 
ேவதவா��ய�க�� ேதவ� �����பைத� ேபால, �காேய� 
க���பா�ைட எ����ேபா� ெதாட�க�ப�� இ�த� ��ய 
ஆ������, �த�� இ�ரேய�தா� ஆ��வ��க�ப�� 
எ�� ேவதவா��ய�க� நம��� ெத�ய�ப�����றன. 
க��தரா�ய ஆ�டவ� ெசா�னப�ேய நட���: 
‘அ�நா�க������பா�, இ�ரேவ� ���ப�ேதா�� �தா 
���ப�ேதா�� �� உட�ப��ைக ப��ேவ�, நா� அவ�க� 
�தா�கைள எ��� ேதச������ அைழ��வர� ைக����த 
நா�ேல அவ�கேளாேட ப��ன உட�ப��ைக��ப� அ�ல, 
மாறாக ��ைதயைத� ேபால, ஆனா� இ��� ம�ைமவா��த 
ஒ� ��ய உட�ப��ைகைய ஏ�ப���ேவ�.’ (எேர�யா 31) 
�தலா� உட�ப��ைக�� ஒ� ம��ய�த� 
இ��தாெர��ேபா�, இ�த� ��ய உட�ப��ைக��� ஒ� 
ம��ய�த�, அதாவ�, �ற�தெதா� ம��ய�த� இ��பா�. 
ேமாேச ஜன�கைள ேந�வ��� நட��ய� ேபால, 
ேமாேசைய�கா���� ெப�யவ��, ஆ�ரகா�, ஈசா�� ம��� 
ேமாேச ஆ�ேயா�� �ஜமா�யவ�� (antitype) வ�நட��வா�. 
ேமாேசைய�பா����� ெப�யவ� ஒ�வ� வ��றா�. எனேவ, 
அவ� �லமாக இ�ரேய����, இ�ரேய�� �லமாக எ�லா 
ம�த�க���� ேதவ�ைடய வா���த�த�களைன��� 
வ��ேசர�ேபா��ற�.

 அ�ைம ந�ப�கேள, என� ��த��ப�: இ�த� ��ய 
உட�ப��ைக இ�ரேய��� மா��ரேம இ���ெம���, 
உலக ேதச�களைன���, அ�த உட�ப��ைக�� 



ஆ��வாத�கைள� ெபற ����னா�, இ�ரேய����ளாக வர 
ேவ��ெம��� ��� ேவதவா��ய�க� த��ைடய  
���� �க�ெத�வாக இ��பதா�� ெத��றன. ஆக 1,000 
வ�ஷ�க� இ���� ேம�யா�� ஆ�ைக��ேபா�, எ�லா 
ேதச�க�� இ�ரேய�� அ�க��ன�களாக ஆக 
ேவ��ெம�� அத��� ���ய��� வ�வா�க�, 
இ�ப�யாக,ேதச�க� இ���� இ�ரேய�� ஒ� ப��யாக 
மா��; ேவதவா��ய�க� ெசா�வ� ேபா� – ஆ�ரகா�� 
ச�த�, கட�கைரமணைல� ேபால, �� ��வைத�� �ர��� – 
ேம�� இ�ரேயலராக மாறாத, ேதவ�ட��, ெத��க� 
�ரமாண��ட��, ��ய உட�ப��ைக�ட�� இைச���� 
வராத ஒ�ெவா�வ��, இர�டா� மரண���, 
ச�க��க�ப�வா�க�. ேம�யா��ைடய ஆ�ைக�� 
���� ஒ�ெவா�வ�� ப��ரணமாக இ��பா�க� எ���, 
அைனவ�� ஆ�ரகா�� ச�த�யாக இ��பா�க� எ���, 
அவ�ைடய ச�த� வான��� ந�ச��ர�கைள� ேபால�� 
கட�கைரமணைல� ேபால�� இ���� எ��� 
ேவதவா��ய�க� ����றன. ஆனா�, அவ�ைடய 
ஆ�க��ேபா�, அ�த� ���கத���� ெசா�ேகளாத 
அைனவ�� ஜன���ராதப��� ���லமா�க�ப�வா�க�.

 அ�ப�ெய�றா�, ேதவ� ஏ� இ�வள� கால� 
தாம��தா�? எ�� ��க� ேக�கலா�. பா��க�, எனத�ைம 
சேகாதரேர, இ�த �ஷய�ைத நா� உ�க���� 
ெத��ப���னா��ச�, ெத���ப��தா��டா��ச�, அவ� 
தாம��தா� எ�பேத நாமைனவ�� ��� ��றாக உ�ள�. 
���� சகல ��க�� ஆ��வ��க�ப��, அ�த ஆ��வாத� 
ஆ�ரகா�� ச�த��� �லேம வ�ெம�� ேதவ� 
ஆ�ரகா��� வா�க���, அவ�ட� உட�ப��ைக ெச��, 
த�ைமேய அ�த உட�ப��ைக�� �ைண��� ெகா�ட 
கால��வ��, இ�ேபா�வைர��மான �மா� 3,500 
வ�ஷ�க���� ேமலான இ�த� தாமத���ேபா� – இ�த 3,500 
ஆ��க�� – ஒ� ஜன�களாக உ�க� ��வாசமான� 



ஒ���ேபாகேவ��ைல.  
எ��ைடய க����ப�, 
ஒ� ஜனமாக இ�ரேயல� 
ெகா������ 
��வாச�ைத� கா�ைக��, 
அ� இ�ைறய உல�� 
�க�க அ��தமான 
�ஷய�க�� ஒ�றாக 
இ����ற�. எனத�ைம 
ந�ப�கேள, அ� த��� 
தாேன ஓ� அ��தமா� 
இ����றெத�� நா� 
எ���ேற�. ேவெற�த 
ேதச�� இ�ப�� 

ெச�த��ைல. ேதவ� ெவ��ப���யைத� ேபாலேவ, 
ேவெற�த ேதச�� ஆ�ரகா�� ச�த� அ�ல.

 தாமத��ைன �ள���வ�ணமாக ேதவ� ஒ� 
�ள�கமா��ைய� ெகா��த� உ�க��� �ைன���கலா�! 
ஆ�ரகா�ட� ெச�ய�ப�ட உட�ப��ைகயான�, ஈசா��� 
�ற�பத�� ��ட கால���� ��ேப ெச�ய�ப�ட ஒ�றா��; 
அ�வ�ணமாகேவ, மா��க இ�ரேய� எ�� ஆ�ரகா�� 
ச�த��கான ேதவ�ைடய வா���த�த�க�� ��ட காலமாக 
���� ைவ�க�ப���ளன; ஆனா� பா��க�, நா�க� 
����ெகா�டவைர���, இ�� ம�ய� இ����� 
��ைமயாக �வ��க நம�� ேநர� ேபா�மானதாக இ�ைல 
அ�ப�கேள. நா�க� ெத����� க��ெத�னெவ��, 
“�ேயா���� ���த ேநர�� வ���ெகா�����ற�” எ�� 
ச��த� 102:13 – ஆ� வசன��� நா� வா���ற அ�த 
ேதவ�ைடய ேநர�� இ�ேபா� வ����ட� எ�பேதயா��. 
ேதவேன உ�க� ேதச�ைத ஏ�ப���னா� எ�பைத��, அ�த 
ஏ�பா��� அவ��� ஒ� ேநா�க�� இ��தெத�பைத�� 
��க� ந�����களா? வா���த�த�கைள ��க� 



ந�����களா? க��த�ைடய வா���த�த�க� இ��� 
�ைறேவற ேவ�������றன எ�பைத ��க� 
ந�����களா? அவரா� அ�வா� ெச�ய ���ெம�பைத 
��க� ந�����களா? எனத�ைம ந�ப�கேள, �த�க�� �ல�   
ேதவ�ைடய வா���த�த�கக��தான ��வாச��� 
பல�னமைட�� வ��றா�கெளன நா� அ���ேற�. 
ேதவ�ைடய ேநா�க�க� ெம�வாக க���� - ஆனா� 
ேவதவசன�க� உ�ைமயாக இ����ப�ச���, நா�� 
அதைன� ச�யாக� ����ெகா�ேடாெம�� - ேம�யா �க 
�ைர�� வ�லைம��� ம�ைம��� ெவ��ப�வா� 
எ�ப� ����; அவ� ம�த�க���� ெத���ப�யாக� 
ேதா�ற�-ேபாவ��ைல, மாறாக, ம�த�க���� (மா��க� 
க�க����) �ல�படாதவா� ஓ� ஆ����ய ��யாகேவ 
ேதா��வா�, இவைர� ���� தா�ேய� ���கத��, ேதவைன� 
ேபா�றவ� (�காேய�)  வ�லைமெபா���னவ� என  
�வ��த� உ�க��� �ைன�����: ஆ�, எனத�ைம 
ந�ப�கேள, வ�லைமெபா���னவ�; வ�லைம�ட�, 
இ�ரேய�� �ல�, ேதவ� ஆ�ரகா��� அ��த��, ஈசா�� 
யா�ேகா��� உ���ப���ன�மா�ய ம�ைமயான 
வா���த�த�களைன�ைத�� �ைறேவ��வா�.

 இ�கா�ய�ைத நா� எ�ேகாண��� பா���ேற� 
எ�பைத� ���� ஒ� ேயாசைன உ�க���� த��ேற�. 
இ�ரேய�� ச���ர�ைத� ப�� நா� உ�க� மன�கைள 
���� �����க����ேற�; எ�னெவ��, ேதவ� 
�யாயா�ப�கைள�ெகா��, உ�க� ஜன�கைள� ைகயா�ட 
�ற�, அவ� அவ�க��� இராஜா�கைள� ெகா��தா�, ேம�� 
உ�க��� ஞாபக����� கைட� இராஜா�� ெபய� 
�ேத��யா ஆ��. �ேத��யா இராஜா���� ேதவ� ஒ� 
மாெப�� த�டைனைய ���தா�, அ��வ�� அ�த�டைன 
�ைறேவ�வ�த�. �த�க�� கைட� இராஜாவா�ய 
�ேத��யா��� உைர�க�ப�ட ���கத���� வா��ைதகைள 
உ�க��� �ைன���ட �����ேற�. ச�, அ�ப�யானா�, 



ம�கேபய�க�� (Maccabees) இராஜாவான ம�கேப (Maccabeus) 
எ�பவ� இ��தாேர என� ேதா�றலா�, என��� ����ற�, 
ஆனா� ம�கேபய� �த�க� இ�ைலேய. ேதவ� 
இ�ரேய���� �தா���ேம ஆ��வாத�ைத 
வா�க����ளா�. ச�, இ�ேபா� நா� எேச��ேய� 
���கத���� வா��ைதகைள உ�க��� எ���� 
கா�ட�ேபா�ேற�. 

 எேச. 21:25 – 27: “இ�ரேவைல ஆ��ற அவப����ள 
��மா��க அ�ப�ேய, அ��ரம���� ���வ��கால��� உ� 
நா� வ�த�. பாைகைய� கழ��, ��ட�ைத எ����ேபா�; அ� 
இ� ��ேபா�ரா�; தா��தவைன உய���, உய��தவைன� 
தா���ேவ�. அைத� க���ேப�, க���ேப�, க���ேப�; 
உ�ைம�காரனானவ� வ�ம��� அ� இ�லா�����; 
அவ��ேக அைத� ெகா��ேப� எ�� க��தரா�ய ஆ�டவ� 
ெசா���றா�.” வ��ற இவ� யா�? தா��� ��காசன��� 
அமர�ேபா�� இவ� யா�? �ேத��யா���� 
����ைமயாளராக (successor) வர����� இவ� யா�? ேதவ� 
தா���� ‘மா�ச���ப� உ� ச�த��ேல இவைர 
எ��ப�ப��ேவ�’ என “தா���� ��சயமான ��ைபகைள” 
வா�க��க��ைலயா? அ�ேபா� இ� �ைறேவ�ற�பட��ைல. 
அ�த� கால����� �றேக, தா��� ��சயமான ��ைபக� 
����கா�ட�ப�டன எ�பதா��, அைவ இ��� 
�ைறேவற��ைல எ�பதா��, அ� இ��� 
எ��கால�����யதா� இ��க ேவ���. அ�த மாெப�� 
ேம�யாவானவ� ஒ� ம�தர�ல, ஏென��, இ�த 
ேம�யாவானவ� �ைறேவ��வா� எ�� ேதவ� அ���த 
அ��தமான கா�ய�கைள, ���� எ�த ம�த ��யா�� 
இ�ரேய��காக��, இ�ரேய�� �ல� உலக���காக�� 
�ைறேவ�ற ��ய��ைல / �ைறேவ�ற�� ��யா�. அவ� 
�����ள அைன�� ���ப�கைள�� ஆ��வ��பா� – அ�த 
ேநர��� வா���ெகா����பவ�கைள மா��ரம�ல, மரண 
���ைர�� உற�க�ெச�ற அைனவைர���ட ஆ��வ��பா�. 



அ�த நா�� ‘���� ��ேல ���ைரப���றவ�க�, 
���� எ�����பா�க�. �ல� ஆகாயம�டல��� 
ந�ச��ர�கைள�ேபால� �ரகா��பா�க�’ என தா�ேய� 
���கத�� உைர��� கால�� இ�ேவ (தா�. 12:2, 3). 

 இ�ேபா�, எ� அ�பான ந�ப�கேள, �ேத��யா தன� 
��ட�ைத இழ�த கால������ கட��ெச�ற ஒ� �����ட 
கால� ப��ன கண���ைட� ச�� அ��ற� 
பா��க����ேறா�. இ�த அள����� ேதவ�ைடய 
வா��ைதயா�ய, ப���த ேவதவா��ய�க�� நா� எ�ன 
கா��ேறா�? ேதவ�, ���கத���� �ல�, �ேத��யா�� 
��ட� ப��க�ப�ட����� அ� ���� ����த� 
வைர��மான ஓ� அளைவ� ெகா����ளா�. ஜன�கைள 
அ�லாம�, மாறாக ஒ� ேதசமாக — இ�ரேய� ெத��க� 
தய����� �ராக��க�ப�ட சமய��� எ�ப� இ��த� 
எ�ப� உ�க��� �ைன�����; ஒ� ேதசமாக 
அவ�க�ட���� ��ட� ப��க�ப�ட�, அக�ற�ப�ட�, 
ேம�யானவ� வ�ம��� அ� இ�லா����� எ�றான�, 
ஆனேபா���, அவ�க� ெதாட��� ேதவ�ைடய ஜன�களாக 
இ��பா�க� எ�����த�. இ� ேதவ�ைடய ஜன�க����, 
ேதவ�ைடய ேதச����� இைடேய உ�ள ேவ�பா�ைட� 
கா����ற�. ஆனா� �தா இராஜா�� தைல����� ��ட� 
அக�ற�ப�ட ேநர���ேபா�, ஒ� �����ட�கால���கான 
அ�காரமான� �றஜா�யா���� ெகா��க�ப�ட�.

 பா�ேலா�� இராஜாவா�ய ேந�கா�ேந�சா�தா� 
�ேத��யாைவ� �ைறயாக� ெகா��ேபானவ� எ�பைத நா� 
உ�க��� �ைன�����ேற�. [தா�ேய� 2 – ஆ� 
அ�கார��� ��வ�� �வர�க� காண�ப���றன:] அ�த� 
பா�ேலா� இராஜா ஓ� அ��தமான ெசா�பன� க�டைத��, 
தா�ேய� ���கத�� அ�ேக இ��தா� எ�பைத��, அ�த� 
ெசா�பன�ைத அவ��� �ள��னா� எ�பைத��, அ�த� 
ெசா�பன� எ�ன எ�பைத�� நா� உ�க��� 
�ைன����ேற�: அவ� ஒ� ெப�ய �ைலைய� க�டா� –   



அ�� தைல ப��ெபா�னா��, மா��� �ய�க�� 
ெவ��யா��, வ��� ெதாைடக�� ெவ�கலமா�� (brass), 
கா�க� இ��பா�� ம��� அ�� பாத�க� பா� இ���� பா� 
க�ம��மா�� இ��தன; அ�த� ெசா�பன���� தா�ேய� 
அக���டலா� உ�டான ஒ� �ள�க�ைத அ��தா� 
எ�பைத�� நா� உ�க��� �ைன����ேற�. �தலாவ� (அ) 
ெபா�னான தைலயான� பா�ேலா� இரா�யெம���, 
பா�ேலா���� �ற� ம�ெறா� உலகளா�ய இரா�ய� 
எ����; ��ன� ��றாவ�, ��ன� நா�காவ� எ���� 
எ��� தா�ேய� �ள��� ��னா�. இவ�க� யா� யா� எ�ப� 
உ�க��� �ைன����றதா: �தலாவ�, பா�ேலா�; 
இர�டாவ�, ேமேதா – ெப��யா; ��றாவ�, �ேர�க�; 
நா�காவ�, உேரா� ஆ��. உேரா� நா�காவ� இட�ைத� 
���த�, ேம��, இ���� கா�களா� 

�ர�����வ�ப��த�ப�ட� – 
அதாவ� அ�, உலக� இ�வைர 
அ���ராத மகா வ�ைமயான 
ேபரரசாக இ��த�. ஒ� ேபரரசாக 
உேரா� கட��ேபான�ற�, 
�����த� எ�ன?  ேப�ப� 
உேரா� (P a p a l    R o m e )  ஆ��. 
�ைல��, இ� இ��� ம��� 
க�ம� கல�த கா�களா� 
கா�ட�ப�ட� – ‘பாத�க� பா� 
இ���� பா� 
க�ம��மா���த�’; இ��� 
– உேராமா�ய (அ) ��� / 
அர�ய� ச��ைய� �����, 
ேம��, க�ம� மத�சா��த 
ெச�வா��க� (அ) உேராமா�ய 
��� / அர�ய� ச����� 
��தலான ஒ�ைற� 
�����ற�. எனேவ, இ�த� 



ப�� கா��ர�க� த�ேபாைதய ஐேரா�பா�� இராஜா�கைள�   
���பதாக இ����றன, ஏென�� அவ�க� அ�� 
����ைமயாள�களாக / வா��களாக (successors) இ����ளன�, 
ேம��, அவ�க�� ேபரர�க� ஏற��ைறய மத�� ம��� 
��� / அர�ய� ச���� இைண�ததாக இ����றன; 
உதாரணமாக, இ��லா�� இராஜா�க� ஒ� ��� / அர�ய� 
��யா�� மா��ரம�ல, ஒ� மத ��யா���� �ட, 
அ�ேபால�தா� ஐேரா�பா�� உ�ள ம�ற 
��யா��க������றன. அவ�க� க�ம��� 
����ட�ப�� மத அ�ச�ைத��, இ���� ����ட�ப�� 
��� / அர�ய� ச��ைய�� ெகா���ளன�. இ�ேவ �� 
உலக� ப��ய படமா��, அ��ட�, 2,000 வ�ஷ�க��� 
��ேப ேதவ�, அ�கார�ைத� ��தைக�� ������� 
அைன�� உகல� ேபரர�க� ப��ய பட�மா��.

 இ� எ�ப� �ைறேவ�ய� எ�பைத� பா�����ேடா�. 
இதைன அ��� எ�ன நட���? இ�த� ெப�ய �ைல 
எ�ெற�ைற��மாக ���மா? இ�ைல! பா�ேலா� 
எ�ெற��� �ைல����ததா? இ�ைல, அ� ��� எ�ய�ப��, 
அத���ன� ேமேதா – ெப��யா அ�கார���� வ�த�. அ� 
எ�ெற��� ���ததா? இ�ைல, அதைன� ெதாட��� �ேர�க� 
வ�த�. �ேர�க�ைத� ெதாட��� உேராம� ேபரர� வ�த�. ச� 
அ�வா��� எ�ெற��� ���ததா? இ�ைல, அ� 
ேபா�மா��க  உேரா�� (P a p a l   R o m e )   இர�டற�கல�த�. 
இெத�லா� எ�ன? தா�ேய�� இ�த� ���கத�சன��� 
��� எ�னவாக இ��த�? இராஜா தன� த�சன��� 
பா����ெகா������ேபாேத, ைககளா� ெபய��க�படாத 
ஒ� க� ெபய��� உ���வ��, அ�த� �ைலைய ேமா��� – 
எ�ேக ேமா���? ேந�கா�ேந�ச�� நா�க�லா, அதாவ� 
தைல�லா ேமா���? இ�ைல. ேமேதா – ெப��யா நா�க�லா? 
இ�ைல. ��ன� எ�ேக ேமா���? பாத�க�� ேமா���; 
�றஜா�க�� கால��� ���� – �ைல�� பாத�க�� – 
ேமா���. இ�ப�யாக ��க�� நா�� 
����ெகா�ேடாெம��, நா� இ�ேபா� எ�ேகா பாத�க�� 
கால���தா� இ���ேறாெம�பைத�� ����ெகா�ள 



ேவ���, ேம�� அ�த� க�லா� �ைல��ைடய பாத�கைள 
ேமா�� காலமான� ச������ெமன�� நா� எ��ேநா�க 
ேவ������ற�.  

 அ�� ��� உ�க��� �ைன���கலா�: �ைல�� 
பாத�கைள ேமா�ய க� �றஜா� சா�ரா�ய��� �� அ�ைவ 
�ைறேவ��ய�. அ�த� ெப�ய �ைல ஏகமா� ெநா����ட�, 
அைவக��� ஓ� இட�� �ைடயாதப� கா�� அைவகைள 
அ����ெகா��ேபா���. �ைலைய ேமா�ன 
க�ேலாெவ�றா�, ஒ� ெப�ய ப�வதமா� ��ையெய�லா� 
�ர����. ேம�� அ�த� க� ேதவ�ைடய இரா�ய�ைத� 
����றெத�பதாக அ����த தா�ேய�� �ள�க� இ��த�. 
எ�வா� �ேத��யா�ட���� ஆ�ைக� ���க�ப��, 
ேந�கா�ேந�சா����, அவ�ைடய வா��க� அைனவ���� 
ெகா��க�ப�ட� எ�பைத��, ேம�� இரா�ய அ�கார� 
(இ����) இ�ரேய�ட� ����� எ�பைத�� அவ� 
����கா���றா�. இ���� �� ��ைய�� �ர��, �� 
உலக�ைத�� ஆ��வ���� இரா�யமாக மாற�ேபா�� அ�த� 
ெப�ய க�லாக இ�ரேய�� தைலயா�ய ேம�யாவானவ� 
மா�வா�. இ� ஓ� எ��� �����ெகா�ள���ய ெத�வான 
படமா? எ�றா�, அ�ப�யாக�தா� இ����றெத�ேப�. இ� 
ந��வத��� க�னமான ஒ� �ள�கமா? எ�றா�, அ�வா� 
இ�ைல எ�ேப� அ�ப�கேள. இத�� 
(ேம�ெசா�னைத�கா����) ேவெற�த �ள�க�� 
சா��ய��ைல எ�� நா� ந���ேற�; நா� ஒ�� அைத ந�ப 
ேவ���, இ�ைலேய�, �� �ஷய�ைத�� ����ட 
ேவ���. (இ��ள�க���) �த� பாக� கட�தகால��� 
�ைறேவ����பதாக நா� கா�ைக��, தா�ேய� 
���கத�சனமான� உ�க���� என���, ேக�க�த�க கா��ள 
யாவ����, அ�� ��ைதய ப���� �த� ப��ைய� 
ேபாலேவ �ைறேவ�� எ�பைத உ���ப��த��ைலயா 
அ�ப�கேள?

 இ�த� ���கத�சன��� ம�ெறா� ப��யான�, இ�த 
மக�தான ஜன�க�ேம� ஏ� கால�க� கட��ெச��ெமன� 
��மா��க�ப�டைத நம��� கா����ற�. ஒ� கால� 



எ�றா� எ�ன? ஒ� கால� எ�ப� ஒ� வ�ஷமா��. ஏ� தர� 
(s e v e n  t i m e s )  எ�றா�, ஏ� வ�ஷ�களா��. ஆனா� அைவ 
ெசா�ல��தமான வ�ஷ�க� அ�ல. ெசா�ல��தமான 
வ�ஷ�கைள�பா����� அ�கமான ஒ�றா��. 
���கத�சன�க�� ஓ� அைடயாள வ�ஷமான� (a symbolical year) 
பய�ப��த�ப��ற�, இ� ச��ர வ�ஷ��� அ��பைட�� 
கண��ட�ப��ற�: அதாவ�, ��ப� நா�க� ெகா�ட 
ப��ர�� மாத�க�, (அ) 360 நா�களா�� – ஒ�ெவா� நா�� 
ஒ� வ�ஷ�ைத� �����. எனேவ ஓ� அைடயாள வ�ஷ�, 360 
ெசா�ல��தமான வ�ஷ�கைள� �����. அ�ப�ெய��, ஏ� 
தர�க�� எ�தைன வ�ஷ�க� ����ட�ப���றன? ஏ� 
�ைற 360 வ�ஷ�க� எ�றா� 2,520 வ�ஷ�க� (7 x 360 = 2520) 
வ�ெம�� ப�ல���ேற�. ேதவ� �ேத��யா�ட���� 
��ட�ைத� ����, �றஜா�க�ட� அ�கார�ைத� ெகா��த 
கால������ அ�த 2,520 வ�ஷ�கைள அள�தா�, நா� 
எ�ன�ைத� க�����ேபா�? 2,520 வ�ஷ�க� �ைர�� 
�ைற��� வர�ேபாவைத� க�����ேபா�. அ�ப�யானா� 
அ� எதைன அ��த�ப�����ற�? �ேயாைன ��ெட���� 
ேநர� வ����ட� எ�பேத அ�� அ��தமா��; இ�ேவ 
�த�க��கான என� ெச���� ஒ� ப��யாக�� இ����ற� 
எனத�ைம ந�ப�கேள.

 ��க� பல ��றா��களாக� �����தைல / 
உப��ரவ�ைத அ�ப��������க�; ேதவ�, ��சயமான 
வைக��, உ�க��� ஓ� ஆ��வாத�ைத வா�க����ளா�, 
ேம�� அ� �ைறேவ�� ேநர�� ெந�����ட�; உ�க� �� 
வர����� ஆ��வாதமான�, ��க� கன��� 
க��ராதள��� �க�க� ெப�ய� அ�ப�கேள; நம� 
ேதவ�ைடய ��ைபைய��, அவ�ைடய வ�லைமவா��த 
��ட��� அ��தமான �ள�கைள�� அகல�கைள�� க�� 
நா�க� ஆ�ச�ய�ப��ேறா�.

 நா� ஒ�ேபா�� ேதவ�ைடய ��ட�ைத 
ேவதாகம��� வைரய�ப���ளவா� பா��க��ைல 
எ�பதா��, அத� அ��தமான வா���த�த�கைள ஒ�ேபா�� 
ம���ணராததா��, ந� ம���ல��� ஒ�ெவா� 



உ���னைர�� ேதவ� ஆ��வ��பா� எ��ற உ�ைமைய 
ஒ�ேபா�� ம���ணராததா�ேம, ��க�� நா�� 
அ��வாச��� (infidelity) ��ெச��, ேவதாகம�ைத �ராக��க 
�ைன�ேதா�. “உ� ச�த���� �����ள சகல ஜா�க�� 
ஆ��வ��க�ப��” (ஆ�. 22:18) – இ�� ேதவைன அ��ற 
அ���, அவ�ைடய வ�லைமைய அ��ற அ���, 
அவ�ைடய வ�கா��தைல அ��ற அ���, ��ய 
உட�ப��ைக�� மாெப�� ம��ய�த� �ல� வ�� 
ஆ��வாத�ைத� அ��ற அ��� அட��� ந�ப�கேள.

 ச�, இ�த� காலக�ட�ைத நா� எ�ப� அள��வ�? 
அைத இ��� �ல வ�ஷ�க�� எ�ப� ேபா�� 
அள��ெவாெம�� ��க� �றலா�, ஆனா� நா� அைத 
எ�ப� அள���ேற� எ�பைத இ�ேபா� உ�க���� 
ெசா�ல�ேபா�ேற�. 606 - ஆ� வ�ஷ�, �ேத��யா�� 
வ�ஷெம�பைத� க�ட��ேத�, இ� நம� ெபா�வான 
கண����� �.�. எ�றைழ���ேறா�. அ� �த�களா� 
எ�வா� ேபச�ப��ற� (அ) அத�� அவ�க� எ�ன வா��ைத 
பய�ப����றா�க� எ�பைத நா� மற����ேட�. �.�. 606 
வ�ஷ�க� ம��� �.�. 1914 வ�ஷ�க� ஆ�யவ�ைற� 
���னா� எ�ன �ைட���? 2,520 வ�ஷ�க�. ��க� எ�ன 
கா����க�? உலக� இத�� ��� ஒ�ேபா�� க��ராத 
ச��க� இ�� ெசய�ப��வ�வைத ��க� 
கா����கள�லவா? ஒ�ெவா� அ�வா��த ம�த�� தன��� 
��யாத அ��தமான ஏேதாெவா�� நட��ெகா����பைத� 
பா���றா�. ெத��க �ைல�பா������, உ�க�ைடய 
எ��ைடய நா�� நட��� கா�ய�கைள� பா����ேபா� 
மா��ரேம, அைவ���த ச�யான ��த� (proper  conception) 
�ைட��ெம�� நா�க� க���ேறா�. ேதவ�ைடய 
வா��ைத����� ந��ைடய நா�� �ல�� �ழ�ப� 
எதைன� �����ற� எ�பைத ந�மா� ச�ேற�� 
அ���ெகா�ள ����. எவரா�� ந��ைடய நா�� �ழ�ப� 
�ல��றைத ம��க ���மா? அேதசமய�, எவரா�� 
ந��ைடய நா�� அ��தமான �ஷய�க� இ��பைத ம��க 
���மா? ந��ைடய� �க�� அ��தமான நா� எ�பைத 



எவரா�� ம��க ���மா? ஏென��, அத�ேக�றவா�, 
��சார�, �ரா� ம��� அைன�� அ��தமான 
க������க�� வ��ெகா������றனேவ. நா� எ�வா� 
இ�த �ஷய�கைள� ����ெகா�ள ேவ������ற�?

 �ல�, இைவயைன��� நா� ெப�ய �ைளகைள� 
ெகா����ப�னா� உ�டான �ைளெவ��� – ���� 
இ�வைர வா��த எ�த ஜன�கைள�பா����� நா� 
���சா�க� எ�ப�னா� எ��� ெசா��றா�க�. இ� 
உ�ைமயா? உ�கைள� ெபா��தவைர��� ச�, எ�ைன� 

ெபா��தவைர���ச�, ந��ைடய நாைள�பா����� 
�க�� �ற�தவ�களா���த கட�த கால��� மாெப�� 
கதாபா��ர�கைள நா� இ�வ�ேம அ������ேறா�. 
இ�ைறய உல�� ேமாேச�� இைணயான ஒ� 
�யாய��ரமா�க� (law-giver) இ�ைல எ�ப� உ�ைமதாேன? 
உல�� ேவெற�த� க�ஞைர�பா����� (ச��த�காரனா�ய) 
தா�தா� அ�க இ�தய�கைள� ெதாட ���� எ�ப� 
உ�ைமதாேன? ��சயமாக! அ�ப�யானா�, அ�� ந�ப�கேள, 
ெவ�மேன ந��ைடய நாளான� “�ைள�கார �க�” – ஆக 



இ��ப�னா��, இ�� நா� �க�� அ����ற� 
உைடயவ�களாக இ���ேறா� எ�ப�னா�� மா��ரேம நம� 
நா�� இ�மாெப�ய ஆ��வாத�களைன��� 
வ�����றெத�� ெசா��ட���மா?! அத�கான 
ேவதவசன�கைள எ���� ெகா�ேவாமாக, இத�கான 
���கத���� வா��ைதகளா�ய “ஆய�த�ப��� நா�”   
எ�பைத எ����ெகா�ேவாமாக. இ� யா�ைடய 
ஆய�த�ப��� நா�? இ� ேம�யா த�ைம 
ஆய�த�ப��� நாளா�� (நா�� 2:3). அத�காகேவ – 
அதாவ�, ேம�யா��காக��, ேதவ�ைடய மாெப�� 
இரா�ய���காக�ேம நா�� ெஜ��� வ��ேறா�; ேதவ� 
அ���த ஆ��வாத� ஆ�ரகா�� ச�த���டாக �����ள 
எ�லா ���ப�க���� வ�வத�காக நா� ெஜ��� 
வ��ேறா�. இைவயைன��� ஆ��வாத��� 
ஆர�பெம�பைத ��க� பா�����கள�லவா? 
ேவதாகம������ நா� ����ெகா�ட� எ�னெவ��: 
உலக� இ�வைர அ���ராத�� – ��க�� நா�� இ�� 
அ�ப����ெகா����பைவக�மா�ய இ�த �க�� 
அ��தமான ஆ��வாத�க� எ�பைவக� ேதவ�ைடய 
ஆ��வாத�க�� ெவ�� ஆர�ப� மா��ர� எ�பேதயா��. 
மாெப�� ஆ��வாதமான� எ�லா ஜன�க����, எ�லா 
பாைஷகார�க���� இ�வ�ண� வ��ெகா����-
�றத�காக நா� ேதவைன �ேதா�த���ேற�. இ�த 
ேம�யா�� ந���ைகைய நம�� இ��பத�காக�� நா� 
ேதவைன �ேதா�த���ேற�.

 ஓ� எ����கா��: பல அ��தமான �ஷய�கைள 
��சார������ ெகா��வர� காரணமாக இ��தவரா�ய, 
��. எ�ச� அவ�கேள, தன�� ��சார��ேலா அ�ல�  
ேவெற�த �ஷய��ேலா மாெப�� அ����றெம�லா� 
இ�ைல எ�பதாக��; தா� ெவ�மேன இ�த �ஷய�கைள 
எேத�ைசயாக ெச�ய ஆர���ததாக�� ���றா�. இத�� 
எ�ய �ள�க� யாெத��, உலக��� ����த அ�யாைம 
எ��� ��கா� �ல�க�ப�வத�கான ேதவ�ைடய ேநர� 
வ����ட�, எனேவ ேதவ�ைடய ஆ��வாதமான� 
அ�����ெமன ெவ�வ��ெகா�ேட�����ற� எ�பதா��.



 ேமாேசயா� �வ�க�ப�ட உ�க� ��� �ைறைய��, 
அ� எ�ப� ஒ� மாெப�ய ஆ��வாத�ைத ��ேனா��� 
����கா��ய� எ�பைத�� நா� உ�க��� 
�ைன�����ேற�. ��� ஏ�பா�����, ஐ�பதா� 
வ�ஷ��� ஒ�ெவா�வ�� இழ�தைத ���� ெபற 
ேவ��ெம����த� உ�க��� �ைன�����; �ல 
ஏ�பா���� ஏ�ப எ�லா� ����� ெச�ல ேவ�����த�. 
இ� எதைன அ��த�ப���ய�? இ� �க�� ந�லெதா� 
�ரமாணெம�பைத நா� உ�க�ட� ஒ���ெகா��ேற�; நம� 
த�ேபாைதய �வா� ச�ட���� (b a n k r u p t c y  l a w )  �க�� 
ஒ�தவைக�� ெசய�ப��த�ப�ட ஒ� �க�� எ�ய 
�ரமாணெம�பைத நா� உ�க�ட� ஒ���ெகா��ேற�; இ� 
எ��கால������� ஏேதாெவா��� ஒ� �ழலாக, ஒ� 
மாெப�� ஓ��நா�� �ழலாக இ��த�.

 இைள�பா�த� ம��� சமாதான��� மாெப�� 
ஓ��நாளான� உலக� ��வ�� வர����� காலமா�ய 
ேம�யா�� இரா�ய���ைடய மாெப�� காலக�ட�ைத� 
���த வா���த�த�ைத, �த�களாக, ��க� ப���-
ெகா�������கள�லவா? ��க� ப���ெகா�������க� 
எ�ேற நா� ந���ேற�. நா� ��சயமாக ந���ேற�. 



இ�ேபா� இ�த மாெப�� ஓ��வ�ஷமான�, இ�த மாெப�� 
���யான�, வர����� மாெப�� நா�� – 
ேம�யா��ைடய ஆ�ைக��, அவ�ைடய இரா�ய���, 
ஒ�ெவா� ம�த�� இழ��ேபான தன� ��ைதய �ைல�� 
��ெபா��த�ப�ண�ப�வா� என� ெசா�ல�ப�ட ���ப�-
ெகா��த�� – ம�ெறா� படமாக / �ழலாக இ����ற�. 
ேதவ� ம�தைன அ�ரண�ைல�� அ�லாம�, த��ைடய 
ெசா�த சாய���, த��ைடய ெசா�த �ப����, 
ஒ��க�����, மன�ைல��� ப��ரணமானவனாக� 
�����தா� எ�� நம� ேவதவா��ய�க�, உ�க� ப���த 
ேவதவா��ய�க� ����றன எ�பைத ��க� அ��ரா? 
ஆதா� எ��ைன ப��ரணமானவராக, எ��ைன ����� 
ப��ரணமானவராக இ��தாெர�றா�, அவ��� 
மரணத�டைன வ�தேபா�� �ல வ�ட�க�� ம�ேணா� 
ம�ணா��டாம�, 930 வ�ட�களாக அவ� மரண����� 
ெச��ெகா����தா� எ�பைத ேவதவா��ய�க�, உ�க� 
ேவதவா��ய�க� கா����றன எ�பைத ��க� எ��ட� 
ஒ���ெகா����களா? ந�ைம����த இ�� வைர�லான 
உலக� ச���ர�ைத நா� பா��ைக��, ம�த�� சராச� 
வா��ைகயான� �மா� 35 வ�ஷ�க� மா��ர� எ�பதாக� 
கா��ேறா�. நம� நா�க�ேலா நா� ��ட�த�ட அ�� 

�����ேக வ�����ேறா� 
எனலா�; கட�த ஒ� 
வார�����ளாக, ஒ� �ரபல 
ஆ��ல ம���வ� ம��� ஒ� 
�ரபல அெம��க ம���வ� என 
�லர� அ��ைககைள நா� 
கவ��க ேந��த�: அவ�க� 
இ�வ�ேம, ம���ல���  
த�ேபாைதய மன�சா��த 
ச��� (mental decline) ��த�ைத 
ைவ���பா��தா�, இ��� 268 
வ�ஷ�க� கட������ேபா�, 
அைனவ�� அ���ைல�த- 
�ைல�� / �������த- 



�ைல�� (i n s a n e )  இ��பா�க� எ�� ஒேரேபால ����� 
வ����தன�. இ��� 268 வ�ட�க��, நா� அைனவ�� 
அ���ைல�தவ�களா� / �������தவ�களா� ��ேவா� 
எ�� இ�த ம������யவ�க� க��������மள��� 
உலக� �க ேவகமாக  அ���ைல��ேபா��ெகா�����ற� / 
���������-ேபா��ெகா�����ற�. இத� ெபா�� 
எ�ன? ந� ம���ல��� மன வ�ைம���, ச�ர 
வ�ைம���, ஒ� மாெப�� ���� இ��பைத� �����ற�, 
ஒ�ேவைள உ�க�� �ல� இதைன ஏ�கனேவ 
க��������கலா�. என� ந�ப�க� பல� த�க���  
நர��சா�  ப�தைட�  (nervous breakdown   –   இய�பான   
உ��ய�க��   ெசய�பா�� பா��க�ப�மா� 
��ெரன�ெப�� மன�கல�க���� உ�ளா�� �ைல) 
ஏ�ப�டதாக� ெசா������றா�க�. இ�ன��த�, நா� யா�� 
ெவ�-அ��த���� ஈ�ெகா��க ���ற �ைல��ைல 
எ�பதா��. 

 எனேவ, எனத�ைம ந�ப�கேள, ேதவ� ந��ைடய 
ஆ��ெப�ேறாைர த��ைடய சாய��� �ப���� 
�����தா�, அவ�க��� பாவ� வ�த�, மன��யாக��, 
ஒ��க��யாக��, ச�ர��யாக�� நா� ������ேடா� 
எ��ற ேவதாகம �ைல�பா� உ�க��� இ����ப�ச��� – 
இ� ந��ைடய மன����பாக இ����ப�ச���, ��ன� 
மாெப�� ��� எ�ப��, ம�த� தா� இழ�த அைன�ைத�� 
���� ���ப��ைட�க� ெப��, தன� ��ைதய �ைல�ேக 
��ெபா��த�ப�ண�ப�வா� எ�பைத� ����ெகா�ளலா�. 
இ�ேவ ேவதாகம���ப� ���ப�ெகா��த� (r e s t i t u t i o n ) 
ஆ��. எனேவ, நா� ஒ�� ேதவ� ம��� ேவதாகம��� 
ப�சமாேயா (அ) அத�� எ�ராேயா இ��க ேவ��ெம�� நா� 
�ைன��ேற�. நா� ேவதாகம���காக ���ேற�, ேவதாகம� 
இ�ரேய��காக ����ற�, எனேவ நா� 
இ�ரேய��ப�சமா� ���ேற�; ேம�� ேவதாகம� 
���ப�ெகா��த� ப����, ெத��க� தய� ப���� 
ெசா���ற�, எனேவ நா�� அைதேய அ����ேற�. ஆகேவ, 
இ���ள பல �த ஜன�க�ட� உைரயா�வத���, ேம�� 



ேதவ� உ�க��காக ைவ������ ந�ல �ஷய�கைள� 
ப��� ெசா��, இ�த �ஷய�கைள� ேபா��பத�காக 
உ�க�ைடய ெசா�த ேவதவா��ய�கைள உ�க���� 
����கா��வத��� என��� �ைட�த இ�த வா����காக 
ம����யைட�ேற�. 

 இதைன� க����ெகா�� பா��ைக��, 
இ�கால���ேக உ�ய �க�� ���யமான பாட� எ�னவாக 
இ����ற�? எ�றா�, ‘நா� ெவ�மேன பால��ன ேதச�ைத 
ம��� ேதடாம�, ��ைய�� ேதட ேவ���’ எ�ப�தா�, 
எனத�ைம ந�ப�கேள; �க��-�க�� சாதகமான 
���ைல����, அ��லமான�, உல���ள எ�� ���ய� 
�த�கைள�ேபா�ற (அ�ைறய எ���ைக) இர�� மட�� 
ஜன�கைள உ�வா�க / ஆத��க ���� எ�� 
ம���ட�ப����தா�� �ட, அ�த எ�� ���ய� 
�த�க�� பால��ன����� ெச��வா�க� எ�ப� ேவதாகம 
ேபாதைனைய� ப��ய என� க��த�ல எ�பைத இ�ேக 
ெத�ய�ப����ெகா��ேற�. உ�க�� �க�� ஆ�வ��ள 
ம��� ேதவப����ள ஜன�க�� �ல� �ைர�� 
பால��ன����� ����வா�க�, ேம�� அ�� ஏ�ப�� 
��தா�க� உலைக �ய�க ைவ��� எ�பேத என� க��தா��. 
(உடேன) �த�க� அைனவ�� பால��ன����� 
����வா�க� எ�ப� �த�கைள� ���த ேதவ�ைடய ��ட� 
எ�� நா�க� �ைன�க��ைல, ஆனா� த��ப�ட �ைற�� 

பால��ன����� ெச�லாத 
ஒ�ெவா� �த�� கடைம 
யாெத��, அ��� ெச�ல 
வா����� ம�ற ஒ�ெவா� 
�த���� த�க�ைடய 
ஆதரைவ� ெத����, 
த�க�ைடய ச���� ஏ�றவா� 
உதவ ேவ���, ேம��, 
��யா�� இ�ேபா� 



பா��க�ப���ள �த�க��� ���த� வழ��, அவ�க�  
பால��ன����� ����வத���, ெப�ய �தாபன�கைள 
���வத��� உத�ட �ேசஷமாக வா���க ேவ���, 
அத�கான ேநர�� வ�தா��� எ�ேற நா�க� �ைன��ேறா�. 
(கரேகாஷ�.)

 உ�க� �ேயா�ய க����கைள� ெபா��தவைர��, 
நம� ேவதவா��ய�க� ெத���ப�ேபால, �ேயாைன 
�ைன�த��வத�கான ஏ�ற ேநர�, ���த ேநர� வ�தா��� 
எ�ேற நா� ந���ேற�; எனேவதா�, ேதவ� உ�க��காக, 
டா�ட� எ��ெச� (Dr. Herzl) எ�� ஒ� �����ட மாெப�� 
தைலவைர எ�������றா�. அவர� �ய��க� �ல�, �� 
உலக��� கவன��, பால��ன�, �த�க� ம��� �ல 
உட�ப��ைக  (the  original  covenant)  ஆ�யவ���பா� 
ஈ��க�ப���ள�. இ� தா�க� �����த�ப�ட இட�க�� 
வா���ெகா������ �த�க�� நல��கான ஓ� 
அர�ய�சா� நடவ��ைகேய ஒ�ய, வா��ைத�� எ�த 
அ��த����, மத�சா� நடவ��ைக அ�ல எ�� நா� 
����ெகா��ேற�. ேம�� இ�, ம�ற ம�கைள� ேபால 
இ�ரேய�� தன�ெக�� ஒ� ��ைட��, த�க��ெக�� ஒ� 
ேதசெமன த� ேவ�பா�ைட�� ெகா����கலா� 
எ�பத�கான ஒ� �����ட �யாயமான ேத�ய 
ெகௗரவ��ட� ச�ப�தப�டதா� இ��த�, ேம�� இ� 
த�க��ெக�� ஓ� அரசா�க� அைம���ெகா�வத�கான 
உ�ைம���, ம���ல��� அ�க��ன�களாக, 
ம�றவ�க�ட� ம�த ���ப����� ெசா�தமான 
ஆ��வாத�க�� ப����ெகா��வத�கான உ�ைம��� 
அவ�க��� ஒ� ப�ைக��, உலக��ட���� ச�யானெதா� 
அ��கார�ைத�� ெப���த�� எ�� ந���ைக�� இ��த�; 
அ�ேவ �ல ��ெமா�வாக இ��த�, அ�வைக�� 
பா��தா�, அ� மாெப�� அள�� அ���ெமா��ைன� 
ெசய�ப�����ளெதனலா�. �ேயா�ய இய�க� ��ட�த�ட 
அ�� உ�சவர���ேக வ����ட�, உ�களா� எ�வள�   



���ேமா அ�வள� �ர� 
ெச������க�, இைத-
ெய�லா� நா� உ�க���� 
ெசா�ல ேவ��ெம�� 
அவ�ய��ைல ��கேள 
அ���க�. �ற� எ�ன? ��க� 
ஊ�க�ழ�� காண�பட 
ேவ��மா? இ�லேவ இ�ைல, 
இ� ஊ�க�ழ�பத�கான ேநர� 
அ�ல, மாறாக இ� 
ஊ�க�ெகா�வத�கான ேநர� 
எ�பைத� ���ெகா��ேற� 
அ�ப�கேள (கரேகாஷ�.) 

 அ�ைம ந�ப�கேள, அ�த உண�த� வ�வத���, 
உ�க� இன���ெக�� ேதவவா��ைத�� ெகா��க�ப�ட 
வா���த�த�க�, ஒ� ஜன�களாக உ�க�ேம� தா�க�ைத 
ஏ�ப���வத���, உ�க� இ�தய�கைள ��ென�ேபா�� 
இ�லாத வைக�� ெகா������ எ�யைவ�பத��மான 
அ�த� த�ண���ேக நா� வ�����ேறா�. எ��ட� �ல� 
‘பா�ட� ரச� அவ�கேள, ஏைழக� மா��ரேம �ேயா�ய 
இய�க��� ஆ�வ��ளவ�களாக இ���றா�க�, எ�க� 
ஜன��� ெச�வ�த�க� அ�� ���� ஆ�வ� கா��வதாக� 
ெத�ய��ைல’ என� ��ய���. அ�ைம ந�ப�கேள என�� 
அ�ப��ெய�லா� ஒ���ெத�யா�, ஆனா� நா� ஒ�ைற 
மா��ர� ���ெகா�ள �����ேற�. கா�ய�ைத� ப��ய 
என� ��த� ச�யாக இ��தா�, �த ஜன�க�� தைலவ�களான 
ஐ�வ�யவா�க����, ேமாேச�� �ர� / ச�த� 
ெச��ெகா��தா� இ����ற�; உ�க� ேத�ய 
�ற��ய��� அ��தளேம உ�க� மத�����தா� 
ேபாட�ப���ள�. உ�க� மத�ைத��, உ�க� மத 
உண��கைள��, ேதவ��தான உ�க� ��வாச�ைத��, 
ம��� ஆ�ரகா��� அ��க�ப�ட வா���த�த�க��தான 



உ�க� ��வாச�ைத�� ெதா�வ� எ�வாக இ��தா��ச�, 
அ� உ�கைள, ேவெற��� ஒ�ேபா�� 
�ள��ெத����டாதள��� ஒ� ேதசமாக உ�கைள� 
�ள��ெத��ப�ெச���. ேதவ� �ேயாைன 
��ெட��பத�கான ���த / ��ண��க�ப�ட ேநர���� நா� 
வ����ேடாெம���, ஏசாயா 40:1, 2 – இ� இ�த �ைறேவ�ற�   
உ�ைமெய��� நா� ந���ேற�: “எ� ஜன�ைத ஆ���க�, 
ேத���க�; எ�சேல�� இ�தய��ட� ப�சமா�� 
(ஆ�தைல�) ேப�, அ�� ேபா� (�யர நா�க�) ���த� எ���, 
அ�� அ��ரம� �����யா��� எ���, அ� த� சகல 
பாவ�க����த�� க��த�� ைக�� இர���பா� அைட�� 
���த� எ���, அத��� ���க� எ�� உ�க� ேதவ� 
ெசா���றா�.” – அதாவ� ஓ� இர�டாவ� ப��ைன 
அவ�ைடய சகல பாவ�க����த� அைட�� ���த� 
எ�பதா��, உடன�யாக ஓ� ஆ��வாத� ��ெதாட��தாக 
ேவ���. என� ��த��ப�, நா� அத�கான ேநர���தா� 
வா���ெகா�����ேறா�, எனத�ைம ந�ப�கேள. இ� 
எ�வள� ெப�ய அள���, எ�வள� ��தமாக�� 
எ�லா�ைடய இ�தய�கைள�� அைச��ேம!

 உ�க� ���கத�சன�கைள – ��க� அ��க���� 
ேதவ�ைடய ���கத�சன�கைள – நா� ச�யாக� 
�������ேற� எ�றா�, யா�ேகா�� இ�க�� இ��� 
��வைடய��ைல என��, இ�த இ�க�� இ��� உ�க� 
ம���� இ��க�ேபா��ற� என��, ஏேதா ெவ�மேன 
��யா��, �ேம�யா�� மா��ரம�ல, அைத�ட உ�க��� 
இ��� அ�கமான �����த�க� இ���� என�� அைவ 
�������றன எ�பைத� ெத�ய�ப����ெகா��ேற�; 
எனத�ைம ந�ப�கேள! இ� இ�த நா����� (அெம��கா) 
பர�மா இ�ைலயா எ�ப� என��� ெத�யா�; ஆனா� அ��� 
������ நாம�தாேல ெச�ய�ப�� எ�ப�� 
ச�ேதக��ைல – அத�காக நா� வ����ேற�. ���தவ�க� 
எ�� த�கைள அ��ைகெச�பவ�க�ட���ேத இ�த 



இ�ன�க� உ�க��� வர���� 
எ�பைத ஒ���ெகா�வ� 
உ�ைம�� வ��தம����ற�. 
என� எஜமான�� நாம�ைத�� 
ேபாதைனகைள�� இ�ப�� 
கன�ன�ப���பவ�கைள� 
���� நா� அ�வளவா� 
ெவ�க�ப��ேற�, எ�னா� 
அதைன �வ���� ெசா�ல 
��ய��ைல!  

 அவ�க� வ���க�ப�����றா�க�. தா�க� யாைர� 
��ப��வதாக� அ��ைகெச��றா�கேளா அ�த� ேபாதகைர� 
ப�� தவறாக� ����ெகா���ளன�. ������ நாம�ைத 
அ��ைகெச�யாத அைனவைர�� ேதவ� எ�ெற��� 
வைத�பா� எ�ப� அவ�க�� எ�ணமாக இ����ற�. 
வ�சக��னா� க���ப��த�ப��, அவ�க� மாெப�� 
எ�ரா��� ஊ�ய�ெச��றா�க�, இேய�ைவேயா 
கன�ன�ப����றா�க�. அேத சமய�, உ�க� ஜன�க�� 
இ�த� ேசாதைனயான அ�பவ�க���ட ேதவ� ஒ� 
ேநா�க�ைத� ெகா���ளா� – அெத�னெவ��, உ�க� 
ஜன�கைள ேம�ப��த��, உ�க� ��வாச�ைத� 
ேசா��க��, உ�கைள ஒ� ஜன�களாக ஒ�றாக (together) ேச���, 
உ�கைள ஒேர இன ஜன�கெளன (h o m o g e n e o u s  p e o p l e  – 
ஒேரமா��யான �தாைதய�கைள� ெகா�ட ஜன�) மா�ற�ேம 
��த�ெகா���ளா�. ஆனா�, எ�வா� ���தாவான 
ேயாேச��� ேசாதைனக�� �ரம�க��, அவைர� 
ெச�வா��, அ�கார� ம��� கன� ஆ�யவ���� ேநரா� 
அைழ���ெச�ற ேதவ�ைடய பராம���களாக இ��தனேவா, 
அ�ேபாலேவ, இ�த அ�பவ�க� ம��� �����த�க� 
அைன���, உ�க� இன���� ஆ��வாத�கைள வர�ெச��, 
அவ�க�� த�ேபாைதய �����ைல����� அவ�கைள 



ெவ�ேய��, அவ�கைள ����காக – பால��ன���காக – 
ஏ�க� ெச���. இ�ேம� உ�க� கா�க�� ேம�ேம�� 
ஒ��க�ேபா�ற ���கத��க�� ச�த�ட� ெதாட��ைடயதாக 
இ��க�ேபா�ற, இ�த அ�பவ�க�, த��ப�ட ெப��த� 
ம��� ேதசப�� எ�பைதெய�லா��ட, அ�கமாக 
�ேயா�ய���ெகா�தவைக��, கா�ய�கைள உ�க��காக 
�ைறேவற�ெச��� ேதவ�ைடய பராம���களாக 
இ��க�ேபா��றன. �த ஜன�கைள� ேபா�ற 
�டா�ய��ைய� கா��� ேவெற�த இன�� இ�ைல; 
இைவயைன��� மத உண�ைவ��, ஆ�ரகா�, ஈசா��, 
யா�ேகா�� ேதவ��தான ��வாச�ைத��, ஆ�ரகா�� 
ச�த���� �����ள சகல ��க�� ஆ��வ��க�ப�� 
எ�� ேதவ�ைடய வா���த�த�க��தான ��வாச�ைத�� 
ைமயமாக� ெகா������றன; அ�த� �����த�க� 
வ��ேபா��, உலகெம��� மாெப�� உப��ரவ� கால� 
வ��ேபா�� — அ� 1916–இ� இ��தா��ச� 
இ�லா��டா��ச� – அ�ேபா� ��சயமா� ேதவ�ைடய 
வா���த�த�க� �ைறேவ�ேய ���. எனத�ைம ந�ப�கேள, 
இ�ைறய உல�� ஒ�ெவா� �ைச��ேம, மாெப�� 
உப��ரவ��� அ���கைள� கா��ேறா� – ெபா�ளாதார� 
மா��ரம�ல, �லதன� ம��� ெதா�லாள� �ய�க� 
ேபா�றைவகைள� கா��ேறா�; ேம�� 
ேவதவா��ய�க�ப� பா��ைக��, உலக ஜன�க�, 
அரசா�க�க�, மத அைம��க� என அைன��� ஒ�வா� 
ேமாத����க�ேபா��றன எனலா�. நம� நாைள� ����, 
“ெப�ய அ�ப�யா�ய �காேய� (�காேய�� �ஜ� – ேதவைன� 
ேபா�ற ஒ�வ�) அ�கால��ேல எ���வா�” எ�� ��� 
தா�ேய� 12:1 – ஆ� வசன�ைத நா� உ�க��� 
�ைன�����ேற�. ச�, �ற� எ�ன நட���? “யாெதா� 
ஜா�யா�� ேதா��ன��த� அ�காலம��� உ�டா�ராத 
ஆப���கால� வ��” – இ��� அ�ேபாெலா�� 
உ�டா�ரா�, அ�ேபா�றேதா�  ஆப���கால� வ��. 



“அ�கால��ேல ��தக��� எ������றவ�களாக� 
காண�ப��ற உ� ஜன�க� அைனவ�� 
����க�ப�வா�க�.” 

 எனத�ைம ந�ப�கேள, ���தவம�டல��� ���, 
நாக�க உல����� அ�த உப��ரவ� கால� வ��ேபா�, 
ஐ�வ�யவா�களான எ�ெரய�க�� ெப��பாலாேனா� 
பா�கா�பான ஓ� இட�ைத ����வா�க� (அ) அவ�க���� 
ேதைவ�ப�� – அ�ப��ப�ட இட� ேவெற��ம�ல, அ� 
பால��னமாக இ���ெம�� நா� �ைன��ேற�. பல 
பண�கார �த�க� பால��ன����� ����� ெச�வா�க� 
எ�� ேவதாகம� எ� மன���� ெத�வாக� 
����கா����ற�. யா�ேகா��ைடய இ�க��� 
����த�ண� / உ�ச�க�ட� எ�சேல�ேலேய நட��� எ�� 
ேவதவா��ய�க� ெத�வாக� கா����றன; நாக�க 
உல����� வ�� உப��ரவ�க� அவ�கைள அ�ேக 
�ர��ய����, இ�வாறாக இ���� யா�ேகா�� 
இ�க���கால� வ��; ��ன�, க��த� அ����றப�, அ�த 
உப��ரவ��� ந���, க��த� த�ைம ெவ��ப���வா� – ஒ� 
ம�தனாக ெவ��படாம�, எ�வா� ��கால�க�� ேதவ� 
�த ஜன�க��காக� ேபா��டாேரா, அ�ேபால, அவ� தம� 
ெத��க வ�லைமைய ெவ��ப���வா�, இதைன� 
����கா�� ���கத�� ��வ�மா� அ����றா�: “க��த� 
�ற�ப��, ��தநா�ேல ேபாரா�வ�ேபா� அ�த ஜா�கேளாேட 
ேபாரா�வா�.” (சக�யா 14:3). அ�நா�� அவ�, ��தநா�ேல 



ேபாரா�வ�ேபா�, இ�ரேய��காக� ேபா��வா�. ��ன� 
அவ�ைடய இராஜ�க அ�கார��� ெவ��பா� இ����, 
��ன� ஆ��வாத� ெபா�ய��வ���, அ�மா��ரமா, ேவத 
வா��ய�க��ப�, உ�க� ���தா�க�, உ�க� பைழய 
ஏ�பா��� ��த�க�, ஆ�ரகா�, ஈசா��, யா�ேகா�, தா�� – 
அைன�� ���கத��க� ேபா�ேறா�� (��னேர) 
ேதா�����பா�க�. அவ�க� வ��ேபா� அவ�க� அ�ரண 
ம�த�களாக� ேதா�ற மா�டா�க�, ஏென�� அவ�க� த�க� 
த��ைய�� ேதவ��தான ��வாச�ைத�� ஏ�கனேவ 
�������டா�க�, அதனா� ப��ரண ம�த�களாக� 
ேதா��வா�க�.  

 இவ�கைள� ���� ���கத��க�� ஒ�வ� எ��ய� 
உ�க��� �ைன�����: “உம� �தா�க���� ப�லாக உம� 
�மார� இ��பா�க�,” (ச�. 45:16) ேம�� ேம�யா ��ெய��� 
அ�ப�யா�க�ப�வா�; உலக ஜன�க� அைனவ�� இ�த 
அரசா�க����� இ��பா�க�; எனத�ைம ந�ப�கேள, இ� 
ஓ�  இராஜ�க  அரசா�கமாக (k ing ly   government )  இ����. 
இ�ரேய�� மகாராஜா, ம�த�ைடய க�க���� 
�ல�படாதவா�, பரேலாக தள��� ேம�யாவாக இ��பா�, 
அ�தகார��� அ�ப���� ப�லாக ஒ��� அ�ப� இ��பா�, 
இ�த மாெப�யவ� �����ய ஆ�ைகைய� ெப����பா� 
எ�ப� உ�க��� �ைன�����; உ�க� பைழய ஏ�பா��� 
பா��ரவா�க�, உ�க� ��த�க�, ��ெய��� �ர��களாக 
இ��பா�க�, ப��ரண ம�த�களாக இ��பா�க�; ேம��, 
“�யாயா�ப�கைள �����த�ேபால��, உ� 
ஆேலாசைன�காரைர ஆ��� இ��த�ேபால�� ���ப� 
க�டைள��ேவ�” (ஏசா. 1:23) என ேவதவா��ய� 
அ���ப�ேபால, பரேலாக ேம�யா�� வ�கா��த���� 
(direction and guidance), அவ�க� ம�த�க�ைடேய தைலவ�களாக 
(r u l e r s )  இ��பா�க�. 

[����: எ���, இவ�க�, இரா�ய���, ���ய �வ��கான 
ேசாதைன�� உ�ப��த�ப�வா�கெளன, ம�ற இட�க��, 
சேகா. ரச� அவ�க� நம�� �ள����ளா�.]



அவ� அவ�க��� ேமாேச எ�� ஓ� ஆேலாசைன�காரைர, ஒ� 
�யாய��ரமா�கைர� ெகா��தாேர ஒ�ய, ஓ� இராஜாைவ� 
ெகா��க��ைல, அ�ப��பா��ைக��, இ� ஒ� வைகயான 
��யரைச� (republic) �ர�ப����ற� எனலா�, ��க� தயவாக 
உ�� கவ����களானா� — அ� ஓ� உ�ைமயான ��யர� 
அ�ல, மாறாக ஓ� இைறயா��யாக   (theocracy)   இ��த� 
எ�பைத� ����ெகா�ள ����. ேதவ� மாெப�யவராக 
இ��பா�, ேம�யாேவா �� ��வத��� ��ைய�� 
சமாதான�ைத�� ஆ��வாத�ைத�� ெகா��வ�வத�கான 
ேதவ�ைடய மாெப�ய �ர���யாக இ��பா�; அவ� 
ம���ல�ைத� �ர��, பல�ன� ம��� பாவ��� 
அ�ரண������ உய���வா�, ேம�� ேம�யா ��கால�� 
இ�த� ��த�க� �லமா�� ெசய�ப��, இ�ரேயைல 
மா��ரம�லாம�, இ�ரேய� �லமாக எ�லா ம�த�கைள��, 
�����ள சகல ��கைள�� ஆ��வ��பா�.  

 எனத�ைம ந�ப�கேள, 
அ�தைகய ம�ைமயானெதா� 
ந���ைக�காக நா� ேதவ��� ந�� 
���ேற�, ேம�� ��க� ேதவைன� 
ேத�� �ைல�� வர ேவ��ெம�� 
நா� உ�களைனவ���ேம 
அ������ேற�, ஏென�� அவ�, 
“நா� அவ�க�ேம� ெஜப��� 
ஆ�ைய�� ��ண�ப�க�� 
ஆ�ைய�� ஊ��ேவ�” (சக. 12:10) 
எ�� ���றா�. எ�லா �த�க��, 
ேதவ�ட� ெஜப� ம��� 
��ண�ப�ெச��� மன�பா�ைம-
�����, நம� அ����த��காக��, 
ஊ�க���காக�� ேதவ� எ�� 
ைவ���ள அைன�� 
���கத�சன�க�� 
�ைறேவ�ற�ைத�� எ��ேநா���-



ெகா����பா�கெளன நா� �����ேற�. உ�க� 
வா�ைசக� அ�கம�கமாக ேதவ��காக�� ���காக�� 
இ��க ேவ���, ��க� அவ���� ��யமான �ஷய�கைள� 
ெச�வத�� நாட ேவ���; ேம�� எ�த� 
�ணல�சண���க��லாம� உலக�ைத ஆ��வ��க�ேபா�ற 
மாெப�� ��வன��� ஓ� இட�ைத�ட எவரா�� ெபற 
��யாேதா, அ�ப��ப�ட �ணல�சண���கைள 
வள����ெகா�ள�� ��க� நாட ேவ���. அ�� 
ந�ப�கேள, ேதவ� ஒ� ம�தைன அவ� ஒ� �த� எ�பத�காக 
மா��ர� ஏ���ெகா�ளமா�டா�. உ�க�� ஏேதாெவா�� 
இ��க ேவ���, ���பாக ெத��க� �ணல�சண��ட� 
இைசவாக����� ஏதாவ� உ�க�� இ��க ேவ���, 
இ�ைலேய� அவரா� உ�கைள� பய�ப��த இயலாேத. 
இ�ரேயைல� ெபா��தவைர, ேதவ� ஒ� கா�ய����� 
�ர��ேயகமாக ம����யைடவா� எ�றா�, அ� அவ�க�� 
��வாசேம, ேதவ�ேப�லான, அவ�ைடய வா���த�த�க�-
ேப�லான ��வாசேம எ�� நா� �ைன��ேற�; இ�த 3,500 
வ�ஷ�களாக இ�ரேயல� ெவ��ப���ய ��வாச��� 
மனமா��தவைக�� இ����ேற�, பாரா���ேற� எ�பைத 
உ�க�ட� ெத�����ெகா��ேற�. ேம��, அ�த 
��வாச���, ச�வவ�லைம��ள ேதவ�� �க�� 
��ய�ப��றாெரன நா� ந���ேற�. 
ேவதவா��ய�க��ப�, ஆ�ரகா�� காண�ப�ட இ�த� 
�ணேம, அவைர� ேதவ���, �ேச��தவைக��, 
��யமா��, அவைர� ேதவ�ைடய �ேந�தெனன 
அைழ�க�பட�� ைவ�தெதன� கா��ேறா�; அ�ப�யானா�, 
ேதவேனா� இைச����ளாக இ���� �த�க���ட 
��வாச��ளவ�களாக இ��க ேவ���, ��ையக��லாத 
��வாச� இ��க��டா�, மாறாக ��வாச�� ��ைய�� 
ேச��ேத இ��கேவ���; உ�க� ��ையயான�, 
ேவதாகம��� ேதவ� ெகா����ள ம�ைமயான 
வா���த�த�க�ேப�லான உ�க� ��வாச���� ஏ�ப 
இ��க�ேபா��ற� / இ��க ேவ���.



ச�, எனத�ைம ந�ப�கேள, ஒ� கா�ய� ஆேலாசைனயாக 
��ைவ�க�ப�ட�, நா���ட அ� �க�� ந�லெதா� 
��ெவ�ேற க���ேற�. ஆ�, உ�க��� ந�� ப��சயமான 
ஒ� பாடைல� பா� இ�த� ��ட�ைத இ�ேத 
�ைற�ெச��ேறா� ந��.

-----------------
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ஒ�ெவா� �ட�ப��ைடய �த ஆ��ம����
எ��ைன கால� ��கால அ��� ஜுவா����றேத,
�ழ�� ேநா��ேய நா�க� ஏ���ேறாேம
��யமான இல�கா�ய �ேயாைன ேநா��ேய ஏ���ேறாேம – 

எ�க� ெதா��ெதா�ட ந���ைகைய இழ��ட��ைல;
எ�க� இ�தய�த��� ெவ� ஆழமா�� ெச��க�ப���ளேத,
��ன���க�ப�ட அ�ேதச����� ����வ�ேவ
அ�ேகதாேன எ�க� ேநச �தா�க� ���ெகா������றனேர.

ஓயாம� ெசா��� க���ட� இ��� எ�க� க�கேளா 
எ�க� ��வ ேதச���காக ஏ��ைக���,
���� ��தவ�க�� க�லைறக� ப�கேம
எ�க� ஜன���ட� ��க ��மா��ைக��� – 

எ�க� ெதா��ெதா�ட ந���ைகைய இழ��ட��ைல;
எ�க� இ�தய�த��� ெவ� ஆழமா�� ெச��க�ப���ளேத,
��ன���க�ப�ட அ�ேதச����� ����வ�ேவ
அ�ேகதாேன எ�க� ேநச �தா�க� ���ெகா������றனேர.

இ�����, ஒ�ெவா� ����� �த இ�தய�� க����றேத 
ெகா� ம��� �ல����தான அ��டேன,
�லகாேத – எ�க�ட���� ஒ�ேபா�� �லகாேத – 
வாைக��ன ஜனமாக நா�க� ����ேவா� எ��ற ந���ைகேய

எ�க� ெதா��ெதா�ட ந���ைகைய இழ��ட��ைல;
எ�க� இ�தய�த��� ெவ� ஆழமா�� ெச��க�ப���ளேத,
��ன���க�ப�ட அ�ேதச����� ����வ�ேவ
அ�ேகதாேன எ�க� ேநச �தா�க� ���ெகா������றனேர.

-------------



 (அ���வத�கா� இ�த அ��ைகைய எ����-
ெச�ல���தேபா�, � �காேகா ெர�கா�� – ெஹரா�� (The 
Chicago Record-Herald) எ�� ப����ைக��, அ�ேடாப� 30, 1910 
எ�� ேத��ட�ப��, ��வ�� க��ைர இ��பைத நா�க� 
கவ��க ேந��த�. க��ைர�� ����ட�ப���ள ேத� 
ச�யானத�ல எ�றா��, �ேயா�ய ஆதரவாள�க� (Z i o n i s t s ) 
ெபா�வாக இ�க��ைர�ட� உட�ப��றா�க� எ�பைத� 
ெத���ெகா�ேடா�. உல�� அைன��� ப��க���, 
�ேயா�ய இய�க��� �தான ெபா�வான ம��� அ�க��� 
வ�� ஆ�வ�ைத இ� ����கா��வதா��, மத�சா�ப�ற 
ப���ைகக� இத�ெகா�பானவைக��, க��ைரக� ம��� 
அ����க���� க�சமான இட�ைத� ெகா����றன 
எ�பைத இ� �ள��வதா��, நா�க� அதைன இ�ேக 
வழ��ேறா�.) 

 உலகளா�ய �ேயா�ய இய�கமான�, ெம�வாக, 
ஆனா�, ��சயமாக, ெவ���ைன ேநா�� 
நக���ெகா�����ற�. ப�ென�� ��றா��க���� 
ேமலாக எ�ெரய இன��� ஒ� ��ய ேத�யவாத��� 
உண��கைள எ�����ட “பால��ன����� �����க�” 
(“Back to Palestine”) எ��ற ���ரலான� நனவா�� த�வா� 
ெந����ெகா�����ற�. ந�ன, ����� ெப�ற 
எ�சேல�� உதய�ைத�கா���� ேவெற��� இ�த 
உ�ைம�� வ�வான சா�றாதார�ைத� பக�வ��ைல.

 �ேயா�ய இய�கமான�, ஒ�ேடாமா� அரசா�க��� 
இ����ேகா� ஆ���� ��ர�ைத� த�ய�ெச��, 
இ�ப�யாக அ� உ��யா�க�ப��, ��வைட�� வ�வதா�, 

(ெர�கா�� – ெஹரா��, �காேகா, அ�ேடாப� 30, 1910)

æ¼BVMBD
எ��னவ� – ஏ� ெட��� அவ�க�



இ�பதா� ��றா��� ��ேன�ற� ம��� சாதைனக�� 
உ������� ஆ�யான�, உலெக���� உ�ள எ�ெரய�க� 
��ட கால���� ��ேப த�க�ைடயெதன அைழ�க 
ந���ெகா����த அ�த நகர�ைத ெவ�வா� 
ம��பமா�������ற�. அெம��க �ைறைய� ��ப�� 
அத�ெகா�தவா� உ�வா�க�ப���ள ஒ� ெப�ய ப�ெபா�� 
அ�கா�யான�  (d e p a r t m e n t    s t o r e ) ,   ப���த  நகர��� 
ஐ�வ�யவானா�ய �தெராவரா� �ைர�� ��வ�பட��ள�. 
ெதாைலேப�ைய அ��க�ப���வத�� ஒ� ��வன� 
உ�வா�க�ப���ள�. கைல ம��� ைக�ைனைய� 
ப������� ப��ெயா�� ��வ�ப��, ெம�ச�த�க 
ப�கைள� ெச��வ���ற�. �த� கால���வ அற�க�டைள 
ச�ப��� 12 சத�த ஈ��ெதாைகைய (dividend – ப�� இலாப�) 
அ���த�, இ� ஐ�� ஆ��க�� ஆறாவ� 
ஈ��ெதாைகயா��, அதாவ� ஒ�ெவா� $5 ப��� ஐ�� 
ஆ��க�� 74 ெச��கைள ஈ����ள�. கட�த �ல 
ஆ��க�� அத� �லதன��� ெப��ப��யான $2,500,000 – 
இர�டைர ���ய� டால�களான�, பால��ன��� �த�� 
ெச�ய�ப���ள�. ஆ��ேலா-பால��ன வ�� அைர 
���ய� �லதன��ட� உ�வா�க�ப�ட�, ேம�� 
கால���வ��� வ�ைச�� ஒ� மாெப�� ப�ைய� ெச�� 
வ���ற�.

 த�னா�வ ச�தா�க� ம��� தபா�  தைலகைள  (JNF 
stamps) ��பத� �ல� அத� �ல��ைய ஈ��ய �த ேத�ய 
��யமான� (The  Jewish  Nat ional  Fund) ,  இ�ேபா� $5,00,000 
�லதன�ைத� ெகா���ள�, ேம�� ச�ப���, ேவைல 
ெச��� ஆ�க��� ��க��வத�காக ��ய�������ற�. 
ேயா�பா����� (J a f f a )  எ�சேல� வைர�லான எ��ெச� 
கா��� (Herzl forest) ஐ�றா�ர� (5,00,000 – ஐ�� இல�ச�) ஒ�வ 
மர�க� நட�ப���ளன.

¼>EB W] keìßEBç¦þÅm.
(NATIONAL FUND GROWS.)



 பால��ன��� �த ேதச�ைத அத� ெசா�த ம��� 
��வ பா�ப�� �ேயா�ய இய�கமான�, �த�க� 
நா�ைட�����ர�த�ப�ட ஒ� ேதசமாக மா�ய நாளான, �.�. 
70 – �ேலேய �ற�தா���, ஆனா� எ�ன ச�ப��ய 
ஆ��க��தா�   அ��   பர��ைரயான�   (propaganda) 
��டவ�டமான ��த��� �த�சனமா� வ���ற�. கட�த 
1,840 வ�ஷ�க��ேபா�, ப�ேவ� கால�ப��க��, 
பால��ன��� ஓ� எ�ெரய ேதச�ைத ���� ���வத�� பல 
த�நப�க� �ய���ளன�. ப�ைன�தா� ��றா��� ேஜாச� 
நா� எ�� ெசபரா� �த� (Sephardi Jews) தன� இன��� சா�பாக 
ெவ�� ��யர�� (Republic of  Venice)  உத�ைய நா�னா�. 
ஆனா�, பல ��றா��களாக �த�க� எ�த� ���ைலக��� 
வா��தா�கேளா, அ�த����ைலக�, அவ�க�� பலைர, 
எ�ேபா�� த�க�ைடய இல�ைக அைடயாத�ப��� 
�ர��யைடயேவ ெச����தன.

Joseph Nasi – ��தா�களான �ேலமா� � மா���ெச�� / the 
Magnificent ம��� ெச�� II ஆ�ேயா�� ��, ஒ�ேடாமா� 
ேபரர��, அ�கார� பத��� உய��த �த அர�ய� தைலவ� 
ம��� ��யாள� ஆவா�; 
Sephardi Jews – ெசபரா� �த�க� அ�ல� எ��பா�ய �த�க� 
என�ப�ேவா� ஒ� �த இன� ���ன� ஆவ�; இவ�க� 
எ��பா�யா / S p a i n ,  ேபா���க� / P o r t u g a l  ப��க�� 
உ�வா�யவ�க�.]

 ஒ�கால��� எ�சேல����த அெம��க �தரக 
அ�கா�யான ைவ�ட� �ெரெச� எ�பவ� (Wainder Cressen), 
��ன� �. ேபாவா� இ�ேர� (C. Boaz Israel) எ��ற ெபய�� �த 
மத���� மா�னா�; அவ� 1845 – இ�, பால��ன��� ஒ� �த 
�வசாய� க���ைய ���னா�, அ��ட� �த�க���� 
பால��ன�ைத ��ெட���� ேநா���, ����ய 
அரசா�க��ட� ேப��வா��ைதக�� ஈ�ப�மா� அெம��க 
அரசா�க�ைத ேக���ெகா�டா�.

[����: 

i) 

ii)



 ஆ��ேலய ெகாைடயாளரான ச� 
ேமாச� மா��ஃ�ேயா� எ�பவ� (Sir Moses 
Montefiore, the English philanthropist), �த 
கால�கைள ���வத�கான �ண�ைக� 
����� ெபா���, பால��ன���� 
ஏ�தர� �ஜய� ெச�தா�. ஆனா� இ�த 
ஆர�ப ��ட�களைன��� 
ேதா��யைட�தன. அ���ட�கைள 
ெவ��யைடய�ெச�வத��� ேதைவயான  

x>uïâ¦ xBuEï^ ¼>V_sBç¦Í>ª.
(PRELIMINARY ATTEMPTS FAIL.)

ேத�ய எ���ைய �த�க� உணர��ைல. அவ�க� வா��த 
���ைலக� பர��ைரைய� க�னமா��ய�.

 ஒ� வ�வான ேத�யவாத உண����� எ��� ம��� 
�த எ���� வாத��� (Antisemitism) வள��� ஆ�யைவேய ந�ன 
�ேயா�ய��� �த�க�ட உ�வா�க��� காண�ப�ட �க 
���யமான தா�க�க� / ெச�வா��க� ஆ��. 

 ந�ன �ேயா�ய இய�க��� த�ைதயான, டா�ட� 
�ேயாேடா� எ��ெச� அவ�க� (D r .  T h e o d o r e  H e r z e l ) ,  �த 
இன���� எ�ராக வள����ள பைக உண�வா�, தன� ப���, 
அக����த� �ைட�க�ெப�றா�. �� இன�� �ேரஃப� 
வழ�����த� (Dreyfus case)  பரபர��� இ��தேபா�, ஒ� 
ஆ���ய நாடக ஆ��ய�� (an Austrian dramatist), ����ட�த�க 
த��த�ைம�� ெகா�டவ�மா�ய டா�ட� எ��ெச� அவ�க�, 

1894 – இ�,தன� 
ச���ர�-பைட�த 

��தகமான 
“�ெட��டா�” 

(Judenstaat – �தேதச� 
எ�பத�கான 

ெஜ�மா�ய வா��ைத) 
எ�பைத எ��னா�. 



 இ�த� ��தக��� அவ� தன� ஜன�கைள ஒ��ேச���, 
பால��ன����� ����மா� அைழ�� ������தா�. 
இ�த� ��தக� ெப�� தா�க�ைத ஏ�ப���ய�; மா�� 
ேநா�டா� (Max Nordau), டா�ட�. அெல�சா�ட� மாேமாெர� (Dr. 
Alexander Mamorek), டா�ட�. ேம�� ேபா�ட�ெஹ�ம� (Dr. Max 
Bordenheimer), ேட�� ெவா�ஃ�ேஸா� (David Wolffsohn), டா�ட�. 
ேமாச� கா�ட� (Dr. Moses Gaster) ம��� ேபரா��ய� எ�. 
ேம�ட��டா� (Professor M. Mandelstamm) ேபா�ற �ர���க� 
டா�ட�. எ��ெச�� சக ப�யாள�களாக ஆனா�க�. 

[����: D r e y f u s  c a s e  –  1 8 9 4  –  ஆ� ஆ��, �ச�ப�� 
ெஜ�ம�ய�க��� இரா�வ இரக�ய�கைள ��றதாக� �� 
ேதச� �ேராக� ��ற���காக� த���க�ப�ட இரா�வ� 
தைலவரா�ய ஆ�ஃ�ர� �ேரஃப� (�த�) எ�பவ� 
��ற��ளவரா அ�ல� ��றம�றவரா எ�ப� ���த 
வழ�கா��.]

எ��ெச� அவ�க� �ேயா�ய எ��ெச� அவ�க� �ேயா�ய 

அைம��� ம�ற அைம��� ம�ற 

உ���ன�க�ட�உ���ன�க�ட�

எ��ெச� அவ�க� �ேயா�ய 

அைம��� ம�ற 

உ���ன�க�ட�



Îò xÂþB ÄÂ]BVï \V®þ[Åm.
(BECOMES A VITAL FORCE.)

 ������ ��தா�, எ��ெச� அவ�க�� 
ெவ���ைட� ப����, �த ஜன�க��� இைழ�க�ப�ட 
தவ�கைள அ� அ�பலமா��ய����த�, �� நாக�க 
உல��� அ� ஏ�ப�������� வ�வான உண���-
அைலகைள� ப���� ேக���ப��, டா�ட� எ��ெச� 
அவ�க�ட� ஒ� �தைர அ���னா�, எத�ெக��, �த�க� 
ஆ�ேம�ய ப�ெகாைலைய� ெதாட���வ�த �ள���ைய 
����னா�, அவ�க���� பால��ன���கான ஓ� உ�ைம 
ஆவண�ைத (charter) வழ��வதாக� ெத������தா�. இ�த 
��ெமா�� �ராக��க�ப�ட�.

 டா�ட�. எ��ெச� அவ�கைள� த��ைடய தைலயாய 
தைலவராக�ெகா����த �ேயா�ய இய�கமான�, ஒ� 
மாெப�� ���ய ச��யாக மா�வத��, ேபா�மான 
�ற����தைல�  ெப�ற�.  1897 – இ�, ேபெச�� (Basel) 
நைடெப�ற �த� �ேயா�ய மாநா��� (first Zionist congress), 
இய�க��� ேநா�க�க� ம��� ெகா�ைககைள உ�ளட��ய 
ஒ� ெசய���டமான� வைரய�ப��, ஏ���ெகா�ள�ப�ட�. 
�த ஜன�க���� பால��ன��� ஒ� தாய�க�ைத, 
ப�ர�கமாக�� ச�ட���வமாக��, உ��ெச�ய�பட 
ேவ��ெமன� ��மா��க�ப�ட�. எ�ெரய பாைஷ ம��� 
இல��ய� ஆ�யவ��� ப���கைள ஊ����க��, 
எ�சேல�� ஓ� உய��ைல� ப��ைய ��வ�� 
���ெச�ய�ப�ட�.

 அ��த வ�ஷ�, அேத ேபெச�� நட�த இர�டாவ� 
கா��ர�� (மாநா���) ம�ெறா� ���கமான நடவ��ைக 
எ��க�ப�ட�; அேத வ�ஷ�தா�, ஒ� “ெசய��� / 
நடவ��ைக��” (“actions committee”) அைம�க�ப�ட�, ேம�� 
�த கால���வ அற�க�டைள ��வன�� ல�டைன� 
தைலைமயகமாக�ெகா�� ஏ�ப��த�ப�ட�. ��ைதய��� 
$10,000,000 �த�ட��க�ப�ட�, இ�� $2,500,000 



ெச��த�ப���ள�, ேம�� இ� �ேயா�ய அைம��� 
��வாக� ������� ேத��ெத��க�ப�ட இய��ந�க� 
��வா� ��வ��க�ப���ற�. இ�த ��வன� 
பால��ன��� வ��தக� ம��� ெதா���ைறைய� 
ஊ�����, �வ�க�ெச���ற�, ேம�� இ� அவ�க�� 
ப�ேவ�  �கைமக���  (channe l s )   ��  அ��ப�ப�� 
ஊடகமாக இ����ற�.

 பால��ன��� �ல� வா��வத�கான �லதன�ைத 
ஈ��வைத� தன� ேநா�கமாக�ெகா����த �த ேத�ய 
��யமான� (The Jewish National Fund),  1900 – ஆ� வ�ஷ� 
ல�ட�� நைடெப�ற நா�காவ� கா��ர�� (மாநா���) 
ஒ��கைம�க�ப�ட�. $1,000,000 ெபற�ப�� வைர �� 
பய�ப��த�படா�, அ�� பா� ெதாைக எ�ேபா�� ைக�� / 
இ���� இ��க ேவ���. ப�க��க ����பவ�க� தலா 1 
ெச�� �ைல�� �ேயா�ய தபா� தைலகைள (Zionist stamps) 
வா�கலா�, அ�ல� அவ�க� த�க� ெபய�கைள “ேகா�ட� 
��” (“Golden Book”) – இ� ப���, $50 ச�தா ெச��தலா�.

இர�டா� �ேயா�ய மாநா�, இர�டா� �ேயா�ய மாநா�, 

ேபெச�,ேபெச�, 1898 1898

இர�டா� �ேயா�ய மாநா�, 

ேபெச�, 1898

¨ìâØÄ_ ¶kìï¹[ ]â¦D ïõ¦ªÝ]uz^eVªm.
(HERZEL SCHEME DENOUNCED.)



 நா�காவ� ம��� ஐ�தாவ� 
மாநா�க��� இைட�ப�ட 
இைடெவ���, டா�ட� எ��ெச� 
அவ�க� ������ ��தாைன� 
ச���தா�; இ�த� ��தா� இ�த எ�ெரய 
தைலவ���, நாடா�டனான �ற����க 
���ைரயான ெம���� பத�க�ைத 
(g r a n d  c o r d o n  o f  t h e  O r d e r  o f  M e j i d i e ) 
வழ�����தா�. ��� ேநர� க���, 
ல�ட�� ஒ� ��ட��� உைரயா��ய 
டா�ட� எ��ெச� அவ�க�, தா� 
ேம�ெகா�டப� (mission) ���� ���த 
����ைய ெவ��ப���னா�. டா�ட� 
எ��ெச� அவ�க�ட� ெஜ�மா�ய 

ேபரரச� �ேயா�ய இய�க���� தா� �� ஆதரவாக 
இ��பதாக உ��ய��த கா�யமான�, ேபெச�� நைடெப�ற 
ஐ�தாவ� �ேயா�ய மாநா��� ஓ� (���ய) அ�சமாக 
இ��த�. அத�க��த அம���, �ழ�� ஆ����க� 
��டமான� டா�ட�. எ��ெச� அவ�களா� 
��ைவ�க�ப�ட�; அ�ேபா� இ��லா��� கால���வ 
ெசயலாளராக இ��த ேஜாச� ேச�ப�ைல� அவ�க� (B r i t i s h 
Colonial Secretary Joseph Chamberlain), உகா�டா �ரேதச�ைத, 
கால���வ ேநா�க�க��காக� பய�ப����ெகா��மா�, 
டா�ட�. எ��ெச� அவ�க��� வா��� வழ��னா�.

 இ�த அ�கார��வமான ��ட��� அ��க�-
ப���ைகயான�, �ேயா�ய��� வரலா��� நட�த �க�� 
�ய�த� ச�பவ�க�� ஒ�றாக இ��த�. டா�ட�. எ��ெச� 
அவ�க� இ�த வா��ைப ஏ���ெகா�வத�� ஆதரவாக 
இ��தா�, ஏென��, ��யா ம��� �ேம�யா�� 
ப�ெகாைல அ����த��� ஆளா���ள �த�க���, இ�த� 
�ரேதச�ைத� �க�டமாக / அைட�காலமாக� 
பய�ப���வேத அவர� ேநா�கமாக இ��த�. ஆனா�, 
அவ�ைடய ��ட� யா���� பயன���� எ�� 



க�த�ப�டேதா அவ�களாேலேய அ� �க�� 
அ��த����தமாக� க���க�ப�ட�. ��ய ம��� 
�ேம�ய �ர���க� இ�த� ��ட�ைத� �ேயா�ய��� 
காரண���� இைழ�க�ப�� ந���ைக �ேராகெமன� 
��ச��டன�. அ��த����தமாக அவ�க� எ�த 
மா��ட�ைத�� / �வாரண�ைத�� ���ப��ைலெய�பைத 
வ�����னா�க�. “ெகா��தா�, எ�க���� 
பால��ன�ைத� ெகா��க�, இ�ைலேய� நா�க� இ���� 
இட��ேலேய இ���ேறா�” எ�பேத அவ�க�� ச�தமாக 
இ��த�. பல �ர���க�, ேகாப���, த�க� ைககைள உய���,  
�����ெகா��, “இ� �ேயா�ய��� அ�ைவ 
அ��த�ப�����ற�!” எ�� ச�த��டன�.

 ெவலெவல���ேபான, டா�ட� 
எ��ெச� அவ�க�, ேமைட�� ��� 
தன� தர�� வாத�ைத ��ைவ�க 
�ய�றா�. ��ன� அவ� தன� 
வல�ைகைய உய���, “ஓ எ�சேலேம, 
நா� உ�ைன மற�தா� எ� வல�ைக த� 
ெதா�ைல மற�பதாக” எ�� உர�த 
ச�த��டா�.

 இ�� நடவ��ைக எ��� 
எ��க�பட��ைல, ஆனா� 
�ரேதச�ைத ஆ��ெச��, அ��த 
கா��ர��� (மாநா����) ஓ� 
அ��ைகைய� சம�����மா� 
ஆைணயெமா�� (commission) ேத��ெத��க�ப�ட�. ஆனா� 
இ�த� ச�சர� ம��� �ள����� ம����, �ேயா�ய 
ெகா�ைக�� ��ன� தைலவராக� �க��த டா�ட� எ��ெச� 
அவ�க� காலமானா�. 

[����: 1904 – ஆ� ஆ��� ெதாட�க���, அவ��� இ�தய� 
�ர��ைன இ��ப� க�ட�ய�ப�ட�; அதைன� ெதாட���, அேத 
ஆ�� ஜூைல 3 – ஆ� ேத� மாைல 5 ம���, ேலாய� 

எ��ச� அவ�க�� எ��ச� அவ�க�� 

கைட�� �ைக�பட�, 1904கைட�� �ைக�பட�, 1904

எ��ச� அவ�க�� 

கைட�� �ைக�பட�, 1904



ஆ���யா�� உ�ள எ�லா� �ராம���, �ேயாட� எ��ச� 
அவ�க�, இ�தய �� த�மனாத� (c a r d i a c  s c l e r o s i s )  எ�� 
காரண��னா� ம��தா�. அவ� ம��பத�� ஒ� நா� ���, அவ� 
ெரவெர�� ���ய� ெஹ�. ெஹ�ல�ட�, “எ� சா�பாக 
பால��ன���� வா���தைல� ெத����க�. எ� ம�க��காக 
நா� எ��ைடய இ�தய��� இர�த�ைதேய ெகா��ேத�” 
எ�றா�.

 அவர� உ���, எ�தெவா� ேப��ைரகேளா அ�ல� 
மல�கேளா இ�லாம� �க��-தா�ைமயான இ��� சட�ைக நட�த 
ேவ��ெம�� �ப�தைன ������தா�, ேம��, “நா� எ� 
தக�பனா�� அ��� உ�ள ெப�டக��� அட�க� ெச�ய�பட 
�����ேற�, ேம�� �த ஜன�க�, என� சடல�ைத 
இ�ரேய��� எ���� ெச��� வைர, என� சடலமான� 
தக�பனா�� அ��� உ�ள ெப�டக��� இ��க �����ேற�” 
எ�� ��������தா�. அத�ப�ேய ��னா�க��, அவர� 
�ைதெவ�ச�க�, 1949 – இ� இ�ரேய���� ெகா�� வர�ப��, 
எ�சேல��, அவ� ெபயேர ��ட�ப�ட ம��� ெஹ�ச� எ�� 
இட��� அட�க�ெச�ய�ப�ட� ]

 1905 – இ�, ேபெச�� ஏழாவ� மாநா� 
ெதாட��யேபா�, �ழ�� ஆ���க ��ட���� எ�ரானெதா� 
அ��ைகைய அ�த ஆைணய� சம����த�. �ேயா�ய 
அைம�பான�, “பால��ன��� �த�க��� ஒ� தாயக�ைத 
���வத�கான அ��பைட� ெகா�ைகக�� உ��யாக 
����ற�, ேம�� அ�, எ�சேல��� ெவ�ேய எ�தெவா� 
கால���வ நடவ��ைகைய��, ஒ� ��ெவனேவா அ�ல� ஒ� 
வ��ைறயாகேவா ஏ���ெகா�வைத �ராக����ற�” எ�� 
அ���க�ப�ட ��மானெமா�� ஏ���ெகா�ள�ப�ட�.

 ஐ��ய அெம��கா���ள �ேயா�ய அைம�� 
அெம��க�  �ேயா���  ஃெபடேரஷ�  (American Zionist 
F e d e r a t i o n )   எ��   அைழ�க�ப��ற�,   ேம��   250 
இைண�க�ெப�ற ச�க�கைள� ெகா���ள�, அ��ட� 
��யா���� ஒ� ைமய� ப�யக�ைத� ெகா���ள�. 



�ேயா�� ஆ�ட� ஆஃ� ைந�� (The order of Knights of Zion) எ�ப� 
ேம�� �ேயா��� ஃெபடேரஷ� எ�� ��டைம�பா�� 
(W e s t e r n  Z i o n i s t  f e d e r a t i o n ) ,  ேம�� அத� தைலைமயக� 
�காேகா�� உ�ள�. இ� அ�ேடாப�, 1898 – இ� 
ஒ��கைம�க�ப�ட�, ேம��, ��ப�ைத�� �ைளகைள� 
ெகா���ள�. வழ�க�ஞ� எ�.ேஜாேலாேகாஃ� அவ�க� 
(A t t o r n e y  L .  Z o l o k o f f )  இ�த நகர��� �ேயா�ய தைலவராக 
இ���றா�.

 உலக �க��க�ைடய ��� ேபா��� இ�ேபா� 
�ேயா�ய இய�க����� சாதகமாக இ��பதாக��, 
த�க�ைடய ேநா�க�க� �ைறேவ�வத���, �த�க� 
ஒ��ப�ட ஒ� ஜன�களாக, ந�ன உல�� �க�� ச��வா��த 
ஆ�க���களாக மா�வத��மான நா� ெந�����டதாக�� 
ஐ��ய அெம��காைவ� ேச��த பல எ�ெரய�க� ந���றா�க�.

------------------------------



¶®©A ¶®ÂþÅk«V (¶) EÍ]lò©Ãç>© ¶®©A ¶®ÂþÅk«V (¶) EÍ]lò©Ãç>© 
ØÃV®ÂzþÅk«VØÃV®ÂzþÅk«V

¶®©A ¶®ÂþÅk«V (¶) EÍ]lò©Ãç>© 
ØÃV®ÂzþÅk«V

அைன�� ப�ள�தா��க�� �ட�ப������றன
அைவக�ைடய ெபா�க�ெர�� ஐ�வ�ய�ைத�ெகா�ேட,
சகல மைலக�� வய�க�� க����றன
அைவக� �ற���த பலைன� ெகா�ேட;
����க�! அ��� அ���றவ�கேள, ெக����� ம���க�,
இ� ம����யான, அ�வைட�� காைலயாக இ����றேத!

இேதா! ����த க���க�ேடா தைலசா�������றேத,
ெச��த�ெகா��ேலா �ரா�ச��ைலக� ெதா���றனேவ,
�� ேசக���� அ��ேபா ெச��பானேத, 
அ� த�க தா�ய��, ����� �ரா�சரச�ேம,
�� தளரா� உ�த� அ��ைப அ���ரானா�,
எ�ேன ஓ� அ�வைட ���� உ��ைடயதா����ேம!

ேசாகமானவேர, எஜமான� அ����� அ���றவ�கைள 
அ���யேபா� �� ேக�க��ைலயா?
வ��தா��, தாமதமா����தா��ச�, உ�த� ஊ�ய���� 
இ��க���ேம அள�ட�க�ய ம��� இ��ேம;
��ட�த�ட ம�ேணா� ���������
�ல �த�ய ேகா�ைம ம�கைள �� கா����தாேன?



உ�த� க��தர� �ன���� ஆளாேவாெமன �� அ�ச ேவ�டா�,
அவ� ��சயமாக உ�தைன “வா” எ�ேற அைழ�பாேர.
ஏென��, உ�த� ��ன���ய ஊ�ய�ைத�� அவர�வாேர
�லவ�ைற உ�தனா�, ��சயமாக, வழ�க���ேம,
உ�தனா� ஒ� ம�ேய�� ��வ��ேச�மா��
அ��பாேர உ�த��� அவ� ெவ�ம�ேய.

ஏென��, அவ��� அவ�ைடய ேகா�ைமேயா, 
“அவர� க�ம�” ேபால �ைலேயற�ெப�றேத;
எவ�� எஜமான��� �க�� தா��தவ� அ�லேவ
அைனவைர�� ேசக�, ஒ�வைர�� கவ�யாம� கட���டாேத;
தா��தவரா���ச�, இ���� அவ�ைடய இரா�ய��ேல,
ஒ�ெவா�வ���� உ�ேட ஓ� இட�தாேன.

��, ஊ�ய��� அ�வைட வய�த�ேல,
ப�ேனாரா� ம�ேவைள�� �ரேவ������� 
அ��� அ���றவேரா (அ) ������பைத� ெபா����றவேரா?
(யாரா���ச�) ���த ெவ�ம� உ�த� �தனமா�ேம;
“அ����� எஜமா�” உ�தைன அைழ���ேபாேத,
அவ�ைடய ��காசன�ைத�� வ�லைமைய�� ப����ெகா��ேர.
 
                                                                                                                    – G. V. G. C



R>ö[ \VØÃòD ØÃVmÂíâ¦D
¶Â¼¦VÃì 9, 1910

( AÔÂ¹[ g«V>çªÂí¦Ýç>ß ¼ÄìÍ> ÃVü¦ì «Ä_ ¶kìï^, 
WRBVìÂ åïöoòÂzD N©¼ÃVâ¼«VD ¶«ºþM_, gìktz 

¶çk¼BVì \Ý]l_ cç«BVu¤ªVì. )
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