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EL15-1-1 

 

நீ#க% மாி$த ம" வினா%யி' நட#ப% எ"ன? பாக$ -  1 
 

நிக$%சி 1  

 

இ"ைற%& ஜா" அ"ேக-ெப-% நிக23சியி6 – நீ#க% மாி*த ம, நிமிட. உ#க012 
ச"பவி&க(ேபாவ+ எ.ன? 

!"ளிவிவர'களி)ப+: 

ஒ" நிமிட(தி*+ 106 ேப1 மாி3கி5றன1.  ஒ"ெவா& நா#$ 55,000 ேப+ 
மரணமைடகி(றன+.  ஒ"ெவா& மாத*+ 4.5 மி#$ய& ம(க* மரணமைடகி&றன1.  
ஒ"ெவா& வ&ட)* 56 மி/0ய2 ம3க5 மாி3கி2றன8.  ஒ"ேவைள நீ*க, 70 
ஆ"#க% வா)*தா, – உ"க$ைடய வா+நாளி/ – இ"த %மியி) *மா, நா./ 
பி#$ய& ம)க+ மரணமைடகி'றன*.  நீ#க%& நா)& அ+த மரண0தி23 
வில$க&ப(டவ*க+ அ.ல.  யா#$ அத() த*பி-க /0யா1. நா# மாி'த அ*'த 
நிமிட% எ(ப*ப+ட அ-பவ/ைத ெப3ேவா% எ63 ேவத% 73கிற:. 

என# வி'(தின* சிற(த இைறயிய0 ஞானி34 56தக ஆசிாிய'மான, Dr. எ"வி# 
ல"ச$, '( சைபயி- '.த ஊழிய$ சி2காேகா, இ7னா9: இவ$ எ=திய >.தக?, 
உ"க$ மரண)தி,- பி/ அ1)த நிமிட4. ஜா/ அ/ேக9ேப9: ேஷாவி/ இ>த 
விேசஷி&த நிக+சி,- உ/கைள வரேவ3கிேறா6. 

 

------ 

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   நிக$சி&' உ*கைள வரேவ0கிேறா$. நா( ஜா( 
அ"ேக%ெப%(. இ"ைற(. எ0கேளா3 இைண5தி89பத:(. ந"றி. இைத 
பா#$%&ெகா)*+&கிற ஒ0ெவா+வ+&23 ெபா+4%3ப*யான அறிய தைல ப;றி 
பா#$க இ($கிேறா,. நீ0க1 இ0க அெமாி$காவிேலா ேகனடாவிேலா ர:யாவிேலா 
ஐேரா%பாவிேலா இ,தியாவிேலா ஆபிாி0காவிேலா ெத) அெமாி,காவிேலா 
எ"கி%&தா)*, இைத பா0123ெகா56%3கிற யாவ%3:* ஏ<=>ைடய தைல=பாக 
இ"#கிற'. நா, மரண0ைத ப4றி5, நா, மாி0த ம6 நிமிட,  எ9த மாதிாியான 
அ"பவ% என)* ஏ,-ப.% எ/பைத2% பா4)க இ7)கிேறா%. இ/ைற என< 
வி#$தின' இ"#பவ& என* சிற.த ந1ப&, Dr. எ"வி% ல(ச". சாி,திர சைபயான 34 
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சைபயி& ()த ஊழியராக இ12கிறா4 சி2காேகா, இ7ேனாயி9. சாி, எ4வி=, இைத 
ேக#$%ெகா()*+பவ.க/%0 இ3 ஏ5 மிக89 :%கியமானதாக இ*%கிற3? 

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ெவ#, ஜா(, )த+! இ$த தைல ப)றி இ$த இட-தி! வ$/ மிக 
!"கியமான இ+த தைல/ைப பகி1+2ெகா4வதி6 நா8 ெபாி29 மகி:சியைடகிேற8. 
இைத ேக'()ெகா,-.)கிற அைனவைர56 நா8க9 வரேவ:கிேறா6. ஆனா, ஒ. 
விஷய%, ேவத% ெசா-கிற0 ேதவ1 ந%3ைடய இ7தய8தி- நி8திய8ைத 
ைவ#தி&!கிறா&. நா*திக&க,- .ட அவ&க2 மாி!4- ேபா7 அ8*த7 
ஏேதாெவா'( இ+,கிற0 எ'பைத ேயாசி,கிறா6க7 என நிைன,கிேற'. ேவத; 
ெசா$%கிற காாிய+, “அ"றி%& ஒேர தர& மாி.ப0& பி"1 நியாயதீ5.பைடவ0& 
ம"ஷ"$% ஒ()வி$க(ப./0கிற2.” ஒ"ேவைள மரண+ைத ப%றிய விஷய+கைள 
மனதி% நிைன)காவி-டா/0, நம)2 மரண0 ச0பவி)க7ேபாகிற ேநர:தி% திைர)2 
அ"பா% இ("ப) எ+ன எ+பதி% ந01ைடய கவன0 தி(0பி70.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   சாி. ஒ' ேபாதகரா உ.கைள அட3க ஆராதைனைய நட8த 
ெசா$கிறா(க), அ- வி/தியாசமான ெசா''நிைளயாக இ/012. அைத ப7றி 
ெசா$%&க.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ஆமா. எ'ன நட+,'- ெசா'னா, வ23 45+கமா சில 
வா#$ைதகைள ேப,-ப. அைழ1பா#க2. இ1ப, அ6க மாி$தி9:த தக1பனாாி< மக< 
எ"ைன தனியாக +,-. ேபா1 எ"னிட3, “நீ#க &'(கமா ேபசினா ெபா( எ*பா+.” 
இ"ப அவ' ெசா+ல வ-கிற விஷய3 எ5னெவ5றா+, “நீ#க ெசா)ற எ,த விஷய23 
!"#கமா இ"#க)*.” அதாவ%, “நா#க ேதவைன வி,வாசி.கவி/ைல. எ34ைடய 
அ"பா%&' ேதவ, மீ/ ந1பி&ைகயி6ைல. நா9க நா:திக;க<. நீ9க இ9க 
இ"#பத&' ஒேர காரண/ ஒ" ஊழிய( இ"*தா ந.லாயி"0123 உறவின(க9 
நிைன%தா(க* எ-றா(.” அத#$ நா(, “உ"கேளா' நா* வா,-வாத/ 
ப"ண$ேபாகிேற*. உ.க/ைடய தக$பனாைர ப6றி நா* ேபச$ேபாவதி:ைல 
எ"ேற".” நா# ெசா#ேன#, “நா ேபச'ேபாகிற இ,த சில நிமிஷ1க2ல, இேய5 
கிறி$%ைவ ப*றி#$ நி'திய'ைத ப,றி#$ ேப.ேவ0.” சாி, அவ( எ*ன ெச-தா( 
ெதாி%மா? என+, அ.மதியளி12 சமதி1தா4. ஆனா ஒ8., ஜா8, அ;த மனித.+, 
அவ#ைடய மரண+தி./ பிற/ எ3ன நட6தி#7/8 எ39 சி6தி7க ேவ=>8.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ஆமா, நீ(க உ(க கார பா&' ப()*ேபா,, எ/லா 
ஏ"#பா&கைள*+ ெச/*+ேபா1, உ4க 5&+ப6ேதா& ேபசி9ெகா:;<95+ேபா1, 
சவ#ெப&'யி* ைவ-க#ப&'/-01 மனிதனி5 நிைலைய, ப9றி ேவத1 எ5ன 
ெசா$%கிற)? 

!ச. எ"வி% ல"ச$:   அதாவ%, இைத நா+ அதிக விள/கமாக பா2/க இ3/கிேறா&, 
ஆனா %&காவி* பதினாறா. அதிகார1தி2, இேய7 ஒ9 உவைமைய ெசா2கிறா?. அA 
உைம எ&' எ&னா* எ+,-.ெகா1ள 34யா-. அ- ஒ9 உ:ைம ச<பவ<. அவ? 



	

	

	

[EL15-1-1-TA]	

	

	 	

3	

அ"ேக ஐ'வாியவானாக இ./த ஒ.வ2 மாி4பைத ப7றி9: தாி;திரரான ஒ.வ2 
மாி$பைத ப)றி+, ெசா/01ெகா34!"கிறா'. இ+த இட.தி/ ஐ1வாியவா4 
நரக$தி'( ேபாவா.ென.1 இேய4 ெசா6லவி6ைல, ஆனா6 அ<( அ=த 
ஐ"வாியவா' பாதாள,ைத ெச'றைட2தா' எ'ப4 உ6ைமதா'. அைத ப:றிதா' 
இ"த நிக()சியி, பா/0க இ10கிேறா4. அ7மா9திர4 அ,ல அதி, தாி9திரவா=, 
அவ#ைடய ெபய! லாச&, ஆபிரகாமி. ம/யி1 இ&3கிறா.. இ6ப இ7தா. ேக:வி: 
அ"த ஐ&வாியவா+ைடய அ+பவ/ எ1ப2 இ4"த5?  

அைத, ேவதேம ெதளிவாக ./கிற1, அவ2 ேவதைனயி2 ம5தியி6 இ89தா2, க:; 
ேவதைன, அ)ப+)ப,ட காாிய2களி4 அ5பவ6தி7 அவ4 
த"தளி"%ெகா)*+,தா-. நா# நிைன(கிேற# சி(காேகாவி. இ01த அ1த 
ஐ"வாியவா', நா' "+,கமாக ேபசியி+2தா45 அத78 பி'9 அவ+ைடய 
சாதைனகைள ப*றி அவ/01 2கழார5 67ட9ப7டா:5, அவ<5 பாதாள=தி> தா? 
இ"#கிறா(, அ,த இட/ ேவதி2/ ப4க567/ நிைற,த: எ<= 
ெசா$ல&ப!"#$கிற(. அதனால ஆர2ப4தி5#6ேத இைத ெதளிவாக ெசா>ல 
ேவ#$ய& அவசிய+: ஒ.வ/ மாி23+ ேபா& நீ7க9 பா/2கிற உயிர=ற சாீர>தி=3+ 
அவ# அத&' பி* அ+பவி,'- அ+பவ.க0,'- ெபாிய வி4தியாச- இ7,கிற9. 
ஏ"னா அவ(க* மாி-த பிற1, அவ(க* த3கைள $%றி() ேவ,விதமாக இ234) 
உலக$தி' இ*+பைத பா/0கிறா/க2, 45றி67 மா9ப:ட இட7. மரண7 எ@பA 
எ"லா%&'( இ+பமான அ0பவமாக இ%3திடா7.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   சாி, எ'லா)*+, ஒேரவிதமான அ5பவ, இ)*கா9 
எ"# நீ'க) ெசா"னீ.க). ேதவைன அறி(தவ*களி- அ.பவ0க1 ேவ3விதமாக 
இ"#$% ேதவைன அறியாதவ1களி4 அ5பவ% ேவ7விதமாக இ"#$%. விள#கமா 
ெசா$%&க.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   சாி, &தலாவதாக, இேய. கிறி01ைவ இர4சகராக 
ஏ"#$ெகா(டவ+க,$- ெசா01கிேற5, அவ+க8 அவ9ைடய ச<க=தி0 
இ"!பா$க&. அவ$க& ஆசீ$வதி0க!ப123!பா$க&. அைத பரதீசி எ78 
ெசா$கிேறா). அைத பரேலாக) எ34) ெசா$லலா). அ5த நி7சய) அவ:க;<= 
இ"#கிற'. இ*த நிக-சிகளி0 அவ3க4#5 இ"#56 அ*த நி7சய9ைத ப<றிதா> நா6 
ேபச$ேபாகிேறா). ஏ-னா, எ1லாவ4றி5), இேய&தா) ஒேர இர,சக/. சாி, நா3 
எ"ப$ வாழ ேவ*+, எ-பைத ெசா23, தீ56கதாிசிக9, :;மா5க9, 
இ"#கிறா(க), ஆனா. இேய1ைவ தவிர ேவ6யா"7 ந79ைடய பாவ<கைள க>வி 
ந"ைம பரேலாக,தி/0 ஆய,த3ப4,த 56யா7. 

ம"ெறா& ப)க+தி. பா/)01ேபா3 ேவதைன!"# த#ள'ப)கிரவ.க/0 
இ"#கிறா(க). பாதாள/ எ12 நா/ பா(#க4ேபாகிற காாிய/ நரக/ கிைடயா:. 
எனேவ ஜன'க) இைத -ாி01ெகா)வ1 மிக45 அவசிய5 – இ" ெந&'க)யான" – 
இைடயிலான நிைல ஒ,-ேம இ0ைல. நீ3க மா5தி ெசா0ல வழிேய இ0ைல, “சாி, 
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பரேலாக' ேபாற அள! நா% ந&லவனி&ைல, ஆனா நரக0தி23 ேபாற அள!93 
ேக#டவ&' இ*ைல.  இ.ப0 ந2நிைல எ5ன7தி9: இடமி*ைல,” அ"தமாதிாி 
எ"#$ இ'ல. ஒ+, பரேலாக$ இ'ல+னா பாதாள$, அ"தா+ பி+னா8களி' 
நரக$தி' த)ள+ப-கிற/, 12றி34 மா7ப8ட ஒ;7.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப#$:   சாி, நீ(க ஆர,ப.தி0 ெசா2ன4 என67 பி8.தி96கிற4, 
ஜன#க%ைடய, இ,தய.தி0 நி.திய.தி23கான வி,6ப.ைத ேதவ9 ைவ.தி,3கிறா;, 
மரண$தி'( பி+னா. இ01பைத அறிய அவ7க9: வி0:;கிறா7க<, திைர>( ஊடா 
பா#$க வி)*+வதாக ெசா/னீ#க2. இ$த உலக)தி+,ள ேதச0க12 ச3தாய0க12 
ஒ" சில இட)களி,, அதாவ2 உலகி4 பல ேதச)களி, இ"789 ம7க;, மரண>தி?8 
பிற$ எ'ன நட+$, எ'பைத ப/றி சில விஷய5கைள 8ய/சி9: அறி<தி=>பா@கA. 
க"லைற&' பிற' எ,த திைசயி" ெச"கிற1 எ2பைத அறி,1ெகா$ள 
!ய#கி&றன).. அ-த திைசைய ப2றி ேவதாகம7 எ&ன ெசா#:கிற;?  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   அதாவ%, எ)த திைசயி. ெச.கிற% எ2றா. மாி4தவ5க6 
இ"#$% 'தல*தி,$% அ.த திைச உ2கைள ெகா78ெச9: இைண#கிற=. சில 
ேவைலகளி( ெதாைலகா-சிகளி( சில நிக0சிக1 வ"வ#$% ஒ" நபாிட- ேபா/, 
“உ"க அ&மாேவாட எ-னால ேபச234&, அ6பாேவாட ேபசலா& எ-பா7க8.” ேவத$ 
அைத நிராகாி*கிற,. இ/க அெமாி*காவி3 ேவத5ைத ந6பாத ஒ9 ேபராய; இ9<தா;, 
அவ# த&ெகாைல ெச-.ெகா/ட த12ைடய மகைன ெதாட#6ெகா7ள 
தீ#மானி(தா#. அதனால அ-த ேபராய&, ெபய& ைப+, அவ& ஒ/ இட2தி56 ெச8றா&, 
அ"ேக அவ'க( அவைர அவர+ மக-ைடய சாீர3ேதா5 ெதாட'7ெகா(ள ெச9தன'. 
அவ# தன' மகனிட,, ம.ற காாிய2கைள விட, “இேய$ைவ ப)றி நீங அ0த இட3தி4 
ேக#வி&ப(கிறாயா எ.றா/.” அதர$ மக( ெசா(னா(, “இ"ைல, அ()த ப!க#தி& 
நா#க% இேய*ைவ ப.றி அதிகமா4 ேக%வி5படவி7ைல எ:றா:.” ஜா#, நீ(க*+ 
நா#$ இைத பா*+,-ெகா012-கிற எ6லா ஜன:க;$, நா$, மாி->$ ேபா,, 
இேய$ைவ (றி+, ேபச/படாத இட+தி3 இ45ேதாெம8றா3, ெபாிய ஆப+தி3 
சி#கிெகா'ேவா*.  

ேவத$ இ'த (ைறய தைடெச)கிற,, ஏ/ எ/1 ெசா34கிேற/. பலவிதமான 
ஆவிகைள ப)றி ெசா.ல0ப1234கிற5: அதி., ந;ைம ப)றி எ.லாவ)ைற>; அறி?த 
பிசா%க' இ*+கி,றன/. அ2ப3 திைச கா67பவ/, அ:த நப/க', இ2ப32ப6ட 
பிசா%களி( ஒ+,ட+ ெதாட01ெகா(கி+றன0, அ6த பிசா%க" ேபசி தகவ*கைள 
அளி$கி&றன. யா-ேம மறி0தவ3களிட5 ேபசி அ8த ப$க0தி9 எ&ன இ-$கிற< 
எ"பைத ேக)க*+யா. எ"பதி0 உ2தியாயி34க5. உ7ைமயி0, ஏசாயாவி0 
வாசி%&'ேபா* அ-ேக, “ அவ#க% உ(கைள ேநா.கி, அ1சன4 
பா#$கிறவ#களிட+தி-. 010ென45 ஓ7கிற %றிகாராிட)தி+, விசாாி/0க1 
எ"# ெசா()*ேபா-. ஜன1க3 தன ேதவநிட9:தி( விசாாி;க ேவ<=யத(லேவா? 
உயி$%ளவ(க*+காக ெச0தவ(களிட0தி3 விசாாி+கலாமா?” இ"த ேக'வி*கான 
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பதி$ &டா) எ+ப)தா+.  அ./த ப0க/தி$ எ+ன நட0கிற) எ+பைத 
அறி$%ெகா!ள ந%பகமான வ, இ.ைல.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   பல#$ பல வித)களி, -ய/சி1கிறா4க5, அவதார)க5 
எ"கிறா'க(, இ,ேபா/ ெப12பாலாேனா' மரண8தி:; சமீபமாயி1?;2 @தன 
ச"பவ" பரவலாக நட,- ெகா/0 இ23கிற-. பலவிதமான ந:ன கால எ<=தாள?க@ 
த"#வ ேமைதக$ இ'(கிறா,க$, இ.ப0 ப1ட காாிய4கைள ைமயமாக ைவ89 பல 
ஹா#$% பட)க+ எ-.க/ப-கிற2. உளவியலாள9க+ இ;த காாிய)கைள ப>றி 
ஆ"# ெச"கி)றன,. மரண1தி34 இைணயான அ:பவ= ம3>= ம> அவதார1ைத 
ப"றி ேவத) எ+ன ெசா01கிற3? 

!ச. எ"வி% ல"ச$:   சாி, இ&ப ம) அவதார.ைத ப0றி பா23கலா6. நா9 என3< 
நட#த ஒ' ச)பவ,ைத உ/க123 ெசா6ல8ேபாற ஜா<, ேக1/க. நா< விமான,Bல 
உ"கா%&'"( இ+&ேத., என23 ப2க5'ல ஒ+ ெப9 உ"கா%&தி+&தா;க அவ;க 
ேப# ஷ#&. நா* ஒ, பா-ட#/ ெதாி3த45 அவ8க எ"கி%ட ெசா+னா"க, “உ"கள 
பா#$த& நா)தாேபா+,. ஏ/னா என23 ஜன5களிட$தி) எ/:ைடய அ:பவ5கைள 
ெசா$% ேபாதைன ெச,வ./ அவ1க345 6க7ைத ெப897த:வ. மிக=/ பி>45/. 
அ"ம$%& கிைடயா",” எ"# ெதாட)*+ அவ)க/, “ம" அவதார)ைத எ,னா. 
நி#பி%& கா#ட &'()* ெசா)னா.க.” நா# அவ'ககி*ட, “ேமல ெசா()*க,- 
ெசா$ன.” அத#$ அவ'க, “நா# சி' பி)ைளயா இ./தேபா2 இ3க அெமாி8காவி: 
ேவ#ெமா'() இ,-./ 01ைட ப5றிய கன;க</ ெசா>பன?க</ பா#>ேப@, 
அ"பா அ&க ேபானேதயி-ல. நா ெபாியவளான பிற5 அ6த #$%&' ேபா+ பா,-ேத. 
நா# கன'ல ெசா+பன-.ல பா/-தமாதிாிேய இ67த.#8 ெசா#னா9க.”   

சாி, இ'ப அவ+க ப-க./ல நா உ3கா45/36 இ7-ேக, அதனா; அவ+கள பா4./ 
!"#$வேலா) ெசா"ன, ஷ01, உ3க567 ஒ"ைற ெசா;ல வி=>!கிேற". 
ஆ"#மா&களி* ,ன" ெஜ&ம( எ&* ஒ&*( கிைடயா2. ம* அவதார( எ&பத9: 
ேவதாகம'தி) எ,தா ஆதார/0 கிைடயா4. ஆனா,” அவ#ககி&ட, “பிசா%க' சாீர+தி- 
!ைழ$% எ(பத+, ஆதார% உ1ள3 எ(ேற(.” அேதா%, “நீ#க ெப()*ெகா,ட 
தகவ$க% எ$லா* பிசாசிடமி012 வ1த2 ேவ4ேமா5!" இ%&கிற இ*த ,-ைட 
ப"றிய காாிய)க* தீய ஆவிக/01 ெதாி34 அ6தா7 உ)க/01 இ:த தகவ;கைள 
அளி$கிற' எ*ேற*.” அத#$ அவ'க), “ஓ! இ%ைல! எ)* ெசா%., “நா 
ஆவிகேளா() ெதாட./ெகா0கிேற2, ஆனா அ67த ஆவியிடமி:;< என>? எ;த 
தகவ$% கிைட*ததி+ைல எ"றா%க'.” அத#$ நா(, “ெசா$%&க, உ&க+,- இ/ல 
எ"ப$ வி(தியாச- ெதாிகிற1?” ஜா# அத'(, அவ+க ெசா#னா+க, “ஒளியி% 
ஆைடைய தாி)* எ,னிட)தி. வ0கிற ஆவிக3 ெசா.வைத ம789தா, நா, 
ேக#$ேப&' ெசா&ன-க.” 

சாி,நா அவ)ககி+ட எ.ன வசன0 ெசா23யி56ேப#$ உ'க)*+ ெதாி0தி1*+2, 2 
ெகாாி%திய( 11, அ-ேபா0தலனாகிய ப34 அ5ேக ெசா4கிறா(, “சா#தா%& ஒளியி, 
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!த#ைடய ேவஷ+ைத தாி+.ெகா1வாேன.” இைத நா' அ)*தி ெசா.ல 
வி#$%கிேற), இ)ைற./ நாம அ4த அளவி7/ அதிகமான அறிெவாளிகைள ப7றி 
ேக#வி&ப(கிேறா+ அ" பிசாசி( உலகி, இ./"தா( வ.கிற". ம5 அவதார7 
எ"ப$ ேவ( உலக,தி/ எ"ன நட3கிற$ எ"பைத அறி7$ெகா:வத;காண 
சிற$தவழி அ*ல. சாி, நீ1க34  மரண8தி9: இைணயான அ?பவ4 எBC 
ெசா$னீ'க).  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   அ" அ$ப&ேய இ*+க-./ ஏ1னா இ"ேபா& ஒ) 
இைடேவைள எ)*+)ெகா/ேவா0. அைத ப5றி நீ:க எ;ன ெசா>ல@ேபாறீ:க;A 
பல#$ ஆவேலா* பா+,-.ெகா12#.கிறா+க5 என நிைன.கிற:, 
மரண$தி'கிைனயான அ/பவ2. அத4கான 56 பதிைல82 ேக:;க வி<2=கிேற?, 
ேநய$கல' இைண,தி/0க1. மீ56' ச,தி8கிேறா$.  

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

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ஆ"ைர%, மீ*+, வ.க, இைத 
பா#$%&'ெகா*+,'கிற யாவ,'2! ெபா&'தமாக இ&,-! .வார1யமான 
தைல$ைப ப'றி பா+,-.ெகா123.கிேறா5. என.95 இ- ெபா3;-5, இ=ைற.9 
ந"#ைடய வி*+தினரான Dr. ல"ச$%& இ) ெபா$-)&, /0 தி$3சைபயி6 /7த7 
ஊழிய% சி(காேகா, இ.ேனாயி0. இ2தா4 தைல78: ஒ; நா= நா> மறி!ேபா% 
எ"ப$ ந' எ(லா+,-' ெதாி1'. நீ4க6 மாி,-'ேபா$, மாி:த ;ட" அ>:த நிமிட' 
உ"க$%& எ)ன ச,பவி%&,? ஜன"க2 ெப4,பா6, ெசா76கிற காாிய"களி7 
ஒ"#, அ'ல) மரண-தி01 பி"னா' இ67பைத திைரைய விள<கி பா><க 
!ய#கிறவ(க) ேசகாி.த தகவ%களி% ஒ)*, அ-.த பாக.தி% இ23பைத 
அறி$%ெகா)ள, மரண0தி23கிைனயான அ7பவ: எ<கி<றன=. அ% எ<னெவ<? 
விள$%&க(, சில உதாரண&கைள34 ெசா67&க(, அ9பற4, இைத ப=றி ேவத4 
எ"ன ெசா()கிற-?  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   இ" ந%பி(ைக(+ அ-பா/ப0ட #$கியமான தைல./, ஏ2னா 
மரண$தி'() இைணயான அ1பவ4 எ6ப7 இ8த கால$தி; பலவிதமான 
வ"சக%ைத ெகா+,-கிற0 எ23 நிைன6கிேற2. மரண%தி<= இைணயான 
அ"பவ% எ(ப) ஒ+ மாி/0% த+வாயி3 இ+/கிறா7, ஒ+ேவைள மாி<)ேபாகலா%, 
மாி$தி&வா( எ+, ெசா/ல1ப3டவ#, தி()ப+) ஜீவ. ெப01 எ3)4வதா6). 
அ"ேபா& அவ)க+ ஒ-ேவைள, சா2தியமானா8, அ92த ப:க2தி8 எ<ன இ-:கிற& 
எ"# ெசா()வா+க-. இ0ல பிர5சைன ஏன"னா, அவ+களிட= சாியான தகவ(க- 
இ"#கிறதா? உதாரணமாக ெப12 இேய2 எ6ற ெப7மணி ஒ" 9:தக:ைத எ<தினா% 
அத# தைல'( “ஒளியினா' த*வ,ப.ேட1”. அவ#$% மரண*தி-% இைணயான 
அ"பவ% உ(டான,, தி0%ப உயி2ெப45 தா6 இேய9ைவ க(டதாக 
ெசா$னா&க(, யா& ேவ./மானா12 அ/4த ப7தி97 ேபாக :;<2 எ$பதி> எ?த 
விவாத%& நியாய*ப,-.த/& கிைடயா..  
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இேத விஷய%ைத ேவெறா- ெப/ எ1னிட4 ெசா1ன6 நிைனவி-8கிற6. அவ<க= 
எ"னிட&, “நா# மாி'கிற நிைல', வ./0ேட#,மாி4ேத#. பிற, ஜீவ# ெப;ேற#. 
இேய$, நா) மாி,-ேபாயி/0த அ0த சமய,தி4, எ)6ைடய கர,ைத பி;,- 
ெகா$% எ(னிட, ெசா(னா., இ1  23தமத3தினாி# பாைத, இேதா 
இ"லாமிய(களி+ பாைத, இ1  இ213களி+ பாைத, இ1 கிறி"தவ(களி+ பாைத. 
ஆனா$, ைச)கி, ச)கர.தி0 க1பிக, ேபால அ6 அைன.6 பரேலாக1 எ0ற ஒ: 
ைமய$ைத ேச)கிற- எ/றா)க1.” 

ெவ#, அ'ப நா, அவ+க வ-சி0க'ப123'பைத அவ6க708 எ:;< ெசா#! உதவ 
!ய#சி&ேத), ஏ)னா ஏ#கனேவ இ2த நிக45சியி6 சா&தா) எ8ப: ஒளியி) 
!தைன%ேபால வ,வா- எ-/ ெசா23யி,6கிேறா9, அேதா< பிசாசானவ-  மரண9 
எ"ப$ எ&லா)*+, ஒேரவிதமான அ6பவ7ைததா" ெகா;*+, எ"< 
சி#தி%&'ப)யாக ந'ைம வ2சி%க நிைன%கிறா5, ந$ல &'வாக இ,-.ெம12 
நிைன%கெச)வா,. ஆனா. அ1ப3 இ5ைல. ஏ,னா இேய:ேவ இ;த வா=>ைதகைள 
ெசா$%யி(கிறா+, “நாேன வழி)* ச,திய/* ஜீவ2மாயி45கிேற8. எ8ைன 
அ"லாம" ஒ(வ*+ பிதாவினிட1தி" ேச(வதி"ைல.” ேவ# வா&'ைதயி, 
ெசா$னா&, இேய, கிறி01 இ"லாம" பிஹாவிட, நீ/க1 ெச"ல 45யா7, அ7 
எதனா% எ'பத)* பல வ%லைமயான காரண3க4 இ67கிற:.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   அேதா%, ந) இ+வ+-.) ெதாி1த இதய நி3ண5 
இ"#கிறா(. அவ"- நிக/0சியி3 இ"4தா( , Dr. ெமௗாி& ராளி*+&, அவ/ 
கிறி$%வ' கிைடயா' அவ+ மரண த0வாயி1 அ2பவ4ைத ெகா67089: 
பிணியாளிக()* இவ. ம012வ உதவிகைள ெச82 வ0கிறா.. அவ.க< 
மாி$தி&வா(க* இவ( அவ(க./0 1$2யி( அளி$தி&வா(. ஒ7 0றி9பி;ட நப(, 
மாி$%ெகா()*+, ேநர$தி2, இவாிட,, “டா#ட$, டா#ட$, நீ%க எ(ன கா+பா-திேய 
ஆக#$, நரக)*ல இ-.ேக01 ெசா0னாரா$.” அ"பா இவ(, அவாிட,, “உ" 
நரக$த உ(ேனாைடேய வ012ேகா, நா உ( ஜீவைன கா6பா8ற :ய8சி2கிேற( 
எ"றி%&கிறா).” எ"ெப%லா( *ஹ,தவி அளி2தாேரா அ"ெப%லா( அவ5 627யி5 
ெப#றி&'கிறா*, அ"ேபா&, “டா#ட$ நீ(க என#காக ெஜபி#க010 ெசா1னா$.” 
அதனால ஒ( ஜப+ைத ெச/தி(1கிறா4, அதாவ7 அவ4, “ஓேக, அ'பி' இேய,ேவ, 
நா# ஒ& பாவி, எ#,ைடய, எ0லா ந2பி3கிைய52 உ2மீ9 ைவ3கிேற#. எ#ைன 
ம"னி%&. நா" வாழ உதவிட&. அ1ப3 ெச6தா7, உ&ைமேய ப"றிெகா()*+ேப- 
எ"றி%&கிறா).” அ"ேபா&' அ)த நப,-. மரண த,வாயி5 அ6பவ'தா5 இ,)த&, 
ஆனா இ&ப தி*ெர-. அவ1234 ஒ1 அைமதி வ8த9.  

அ"த சமய(தி* சில பா.ைவயாள.க34 அ56  இ8"தா.க9, அ;ேபா= இ"த 
காாிய%கைள அ*பவி-த அ/த நப12 அவ3கேளா$ உ'கா)*+ெகா-./*தா). 
300#$%& ேம*+ப-ட நரக2தி5 அ7பவ9கைள அவ< பகி<=>ெகாAடா< அைத 
அைன$ைத&' அவ* ஒ, -$தகமா1 அஎ3தி ெவளியி8டா*. அதனா; மரண 
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த"வாயி' அ*பவ,ைத ப.றி ம1க3 ெசா678ேபா:, அவ<க=1> ெசால@பA8 
அைன$% விஷய+கைள.! அவ%க' ஏ)*+ெகா'வா%களாஇ01தா3!, நரக7தி)9 
ெச#றைட'( ம+கைள எ#ன ெச0ய 23'(?   

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ெவ#, உ'ைமதா,. சாி, ஜா,, நீ3க பய3கரமான சில 
தகவ$கைள ெசா$+யி./கீ1க. இதி$ அதிக5ப7யான ஏமா;< ேவைல 
இ"#பெத'ப(  உ+ைமதா', ஏ'னா எ%லா'()ேம ஒளியி0 சாியான அ3பவ6 
உ"டாவதி(ைல. பல சமய1களி( ஜன1க6  பய1கரமான ேவதைன9:6 
ஆளாகிறா'க(. ெசா-ல/ேபானா-, ேவதேம அைத ேபாதி9கிற:. அதாவ:, சமீப<தி- 
ஒ" நிக'(சியி+ ேபசிெகா01"2ேத, ஒ" நப5 எ7னிட: வ2த அவ"ைடய தாயா5 
வி#வாசி கிைடயா# எ&' ெசா&னா+. அவ/க, கிறி4தவ வி6வாச7தி89 ெபாிய 
எதி$%பாகேவ இ-.தி-/கிறா$க1. அவ$ மரண ப7/ைகயி: இ-/;< ேபா= 
ெசா$%யி()கா+க, “ேதவேன, என() உத+,! நா0 அ(கினியி5 
வ"#ெகா'()*கிேற.”. நீ#க ஒ'ேவைள மரண த'வாயி3 அ5பவ7ைத 
பய#ப"#த வி()பினா,, அ/ல ஒ( சமநிைலைய ெகா9டவ;களாக 
இ"#கேவ'().   

எ"#ைடய க)*+ இ+தா: மரண த)வாயி5 ஜன8க9:; உ=டா;> அ#பவ*ைத 
ப"றி ேப'வைத+ கா./01, நம+5 ெகா7+க8ப./9+51 அதிகார<ைத எ78ப> 
ந"லா% அதிகா+%ைடய ஒ0வ2 நம4காக மாி!", க&லைறயி& அட.க/ 
ப"ண$ப%&, க*லைறயி0123 உயி56ெத92தி1கிறா5, அவ5 ஒ1வ5தா> 
அதிகார'ேதா) ேபச-./0. வசன0 ெசா56கிரவ7ற நா: ேநசி;கிேற:. இேய> 
ெவளி%ப'(த 1:18! #$கிறா), “மாி$ேத' ஆனா+, இேதா சதாகால1, உயிேரா5 
இ"#கிேற( ஆெம!, மரண'தி! பாதாள'தி! திற.ேகா1கைள உைடயவராக 
இ"#கிேற(.”ஜா#, எ'லாவ*ைற-. பா012.ேபா4 நா# இேய8 கிறி;4ேவா< 
எ"ப$"ப%ட உறவி, இ./கிேறாேமா அ5தா7 ந9:ைடய இல/ைக நி>ணயி"பதாக 
இ"#கிற' எ*பைத .ாி0'ெகா2ட ெசய6படேவ29ய' அவசிய;. மரண@தி! 
பாதாள%தி' திற*ேகா-கைள உைடயவ3 அவ3தா'. அவ3தா' சகல%ைத89 
ேம#$பா'ைவயி,கிறா'. அவ'தா3 வாசைல திற6கிறா' அவேர வாசைல அ86கிறா'. 
அதனால அவ(டனான ந+,ைடய உற1 மிக1+ அ5தியாவசியமான7.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   இ"ெபா& ேவத+ைத நம& அதிகாரமாக பய#ப$%திடலா+ 
பைழய ஏ'(பா*ைட,- .திய ஏ'(பா*ைட,- பய1ப23தலா-. பைழய ஏ'(பா*67 
:ஷீேயா'” எ"ற வா'(ைத பய"பா-ைட ப/றி ெசா345க7.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   பைழய ஏ'(பா*+, “ஷீேயா&” எ"ற வா'(ைத 65 -ைற 
பய#ப$%த'ப()*+கிற/. 31 4ைற நரக$ எ'( ெமாழிெபய01க2ப3451கிற7. 
31#ைற க(லைற எ+, ெமாழிெபய45க6ப7895கிற: 3 #ைற ;ழி எ+றி95கிற:. 
சாி, இ' பல வித,களி/ ெமாழிெபய45க6ப7896பதா/, சில :ழ6ப,க; 
ேதா$றலா'. ஆனா, இ.த எ,லா ப1திகைள6' நீ9க: பா;<1'ேபா=, பாதாள$ 
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எ"ப$ நிழலா+டமான உலக1 எ"2 ெசா5லலா1, ேவ9விதமா; அெசா"னா5, 
பிாி$%ேபா'( ஆவிக- ெச01( இட(.  

சாி, சில'ைடய ந,பி.ைக எ1னெவ1றா6 பாதாள, எ1ப9 க6லைறைய ேபா1ற 
ஒ" இட&. ஆனா+ க+லைற எ1பத45 எபிேரய:தி+ ஒ" வா<:ைத இ"=கிற>. இ> 
க"லைறைய விட ேமலான ஒ./, எ.ென.றா3 இ5 ஜன7கைள வரேவ;<கிற 
இடமா%&, பைழய ஏ./பா012ப1 அ/ப1தா2 ெசா7ல/ப9கிற=. இ?த 
காாிய%களினா(தா* ஜன%க- அதிக/ப1யான 2ழ/ப4ைத அைடகிறா8க- எ*ப: 
ெதளிவாகிற). சாி, ம/ெறா0 12கியமான விஷய6 எ8னெவ8றா9 இதி9 இர#$ 
பிாி$க& இ)*கிற,, ஏ/னா ஒ) ப*க2தி4 யா*ேகா7 ஷீேயா:*; ெச/றா> 
எ"றி%&கிற(. நீதிமா"க0 எ"1 இ%&கிறா3க0, அநீதியானவ3க0 எ"19 
இ"#கிறா(க), அவ(க) ஷீேயா2#3 ேபாவா(க). ஆதிகால9தி: இ";த ேபாதக(க) 
ஷீேயா&' இர+, பிாி/க1 இ!"கிற& எ)* ெசா)ன& சாிெய)* நிைன"கிற). 
!திய ஏ'(பா+ைட ைவ/0 பா1234ேபா0 இேய7 கிறி:0 இைத உ<தி 
ெச#தி&'கிறா+ எ./ ந12கிேற..  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   சாி, இேய) ஷீேயாைல ப/றி நம34 ெசா6ன உவைமைய 
நா# வாசி(கிேற#. இ. உ0ைமயான ச5பவ!. $%கா 16* ஐ,வாியவா0 
லாச$ைவ ப)றி இ$-கிற/. இேய3 ெசா5கிறா6, “ அ"த தாி'தர) (லாச-) மாி'0 
ேதவ$தரா' ஆபிரகா-ைடய ம2யிேல ெகா56ேபா7 விட8ப9டா:.” விள$கமா 
ெசா$%&க.  
“ஐ"வாியவா'( மாி+, அட/க( ப2ண4ப5டா6. பாதாள+திேல அவ6 ேவதைன 
ப"கிறேபா%, தன க+கைள ஏெற01% 2ர1திேல ஆபிரகாைம89 அவ< ம=யிேல 
லாச$ைவ'( க+டா-. அ0ெபா34 அவ- தக0பனாகிய ஆபிரகாேம, நீ@ எனBC 
இர#கி, லாச+ தன விர/0 1னிையத4ணீாி7 ேதா9:;, எ0 நாைவ 
!ளிர%ப'()ப* அவைன அ0%பேவ'2).  இ5த அ7கினி 9வாைலயி= ேவதைன 
ப"கிேற' எ'றா'.” இ", இேய'ேவ ெசா,-கிற வா12ைதக5. “அத#$ ஆபிரகா,: 
மகேன, நீ )மியிேல உயிேரா01234கால5தி7 ந4ைமகைள அ;பவி5தா> லாச1 
தீைமகைள அ)பவி-தா/ அைத நிைன-23ேகா5 இ7ெபா9: அவ/ 
ேத#ற%ப'கிறா+ நீேயா ேவதைன ப'கிராாி.” 

அ"#ம%லாம", இ&விட*தி,-./ உ1களிட*தி456 கட./ேபாக:;, 
அ"விட&தி()*+ எ.களிட&தி123 கட*+வர56 மன+9ளவ:க;23 <டாதப?, 
ந"ேவ ெப()பிள,- உ/டா2க,ப45(கிற7 எ9றா9. அ,ெபா<7 அவ9 
அ"ப$யானா( தக"பேன, என/0 ஐ23 சேகாதர678 அவ:க;! ேவதைன()ள 
இ"த இட&'() வராதப. அவ0 ேபா2 அவ3க5() சா7சியாக அறிவி();ேபா<7= 
நீ# அவைன எ* தக-ப* /0123 அ4-56ப7 உ6ைம ேவ;72ெகா>கிேற* 
எ"றா". ஆபிரகா, அவைன ேநா3கி, அவ5க637 ேமாேச:, தீ53கதாிசிக6, 
உ"#. அவ(க*+, அவ(க! ெசவிெகா)*க+), எ.றா.. அத34 அவ., 
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அ"ப$ய&ல தக"பனாகிய ஆபிரகாேம, மாி3ேதாாி4567 ஒ5வ: அவ;களிட3தி>? 
ேபானா% மன(தி+,-வா/க1 எ3றா3. அத78 அவ3, அவ/க1 ேமாேச;8, 
தீ#$கேதாிசிக*+, ெசவிெகாடாவி1டா2, மாி5ேதாாி6789 ஒ7வ; 
எ"#$ேபானா%& ந&பமா*டா,க. எ01 ெசா4னா4 எ4றா,.” எ"வி%, இ)த 
இட#தி& இேய* எ,ன ேபாதி0கிறா3 எ,4 விள0கி ெசா&9:க.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ஜா#, இ' மிைகப-.த0படாத ஒ3 உவைம, எ7லா39 இைத 
கவனமா& அேக*&க ேவ+,-. இைத நீ4க5 வாசி8ததி9 என&; மகி#$சி. இைத 
கவனி%&க': *தலாவதா., இ1த மனித3 4யநிைனேவா9 இ:.கிறா3, அதாவ=, 
ேயாசி&க )*+,, உணர )*+,, ேபச )*+,. ஐ,4ல6க7, ேவைல ெச;கிற=. 
அவ# ேவதைனயி+ இ-.கிறா# அவ2.3 த4ணீ7 ேதைவ8ப:கிற;. இ#ைற.3 
ந"#ைடய மனதி, ஓ./ெகா3.!"#$ சி(தைன எ-னெவ-றா2, 2,000 
ஆ"#க%&' பிற', இ.ைற&' வைர அவ3&' ேதைவ6ப7ட த"ணீ; 
கிைட%கவி'ைல. அவ, ெசா,ன1 ேபால பாதாள6 ேவதைன நிைற9த இடமாக<தா, 
இ"#$%.  

ேவெறா& காாிய+ எ-னெவ-றா/, இ2 நி4தியமான2 எ-பைத கவனி9க ேவ:;+. 
அவனா% அ"த இைட(ைத வி+, வர ./0மா ./யாதா லாச6வா7 தன9: த;ணீ> 
தர $%&மா $%யாதா எ+, ேக/வி எ234கிறா+. ஆபிரகா9 அைத 
ெதளி%ப'()கிறா-, “இ"ைல, நா)க+ அ)-. நீ)க+ இ)-. வர2டாதப6 
இ"வ"$%& இைடயி, ெப"&பியா,0 இ"$கிற3 எ5கிறா6.” ேத#$ நரக)ைத 
ப"றிய தன) *+தக+ைத எ/திய) உ1க234 ஞாபக7 இ93கிறதா? நரக+தி= வாச@ 
நிைலகாளி( எ+த-ப/012தைத 3றியி12தா6 ““இ"ேக &ைழகிறவ,க- எ/லா 
ந"பி%ைகைய)" ைகவிடேவ./"” 

சாி, இ'ெனா* விஷய., சீ0கிர. பா40கலா.. அ8த பாதாள;தி# இ&'த நப&*+ 
த"#ைடய த(டைன நியாயமான. எ"0 ெதாி2தி3456 என நிைன4கிேற". 
கவனி%& பா*+,-ேபா& அவ0 எ2த ,ைற6- ெசா9லவி9ைல, நா0 இ>கி?@ப& 
சாிய%ல எ)* ெசா%லவி%ைல.” ஆனா$, '(கியமான விஷய/, இ1த இட4தி56 
வராம% இ()க தா, எ,ன ெச#தி&'க ேவ,-. எ0பைத அறி56ெகா,டா0. 
அவ#, “இ"த ேவதைனயான இட,தி./ எ12ைடய சேகாத5க67 வராதப: அவ5க< 
மன#தி&'('ப*யாக ேபா0  ெசா34'ப* ேக5கிறா7.” 

அவ# இ&கி)கிறா#. மிைகப01த3படாத இ#ெனா) விஷய9, இைத ப;றி ம;ெறா) 
நிக$%சியி( ேபச வ!"# என நிைன*கிேற., இ1த பாதாலமான7 கைடசி நா:களி< 
நரக$தி' த)ள+ப-.. பாதாள. எ2ப3 இ5தி நரக. அ'ல, ஆனா;. அ3 ேவதைன 
நிைற%த இட*தா,.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   இைத ேக'()ெகா,-.கிறவ2க3 ஒ.ேவைள, “நா# 
அ"# ெச'ல வி+,பவி'ைல. பாதாள, நரக#தி& த(ள*ப,- நா0 நரக#தி12 ெச&ல 
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வி#$பவி&ைல. இ,த ேவதைனயி& இ#1க என14 வி#5பமி&ைல. ேதவ7 எ7ன 
பரேலாக'தி*+ ெகா./ ெச1வா3 எ5ற நி8சய'ைத எ;ப< ெப=வ> எ5= 
ேக#கிறீ'களா? 

!ச. எ"வி% ல"ச$:   சாி, ந'ெச)தி எ,னெவ,றா0 இேய4 கிறி!" சி&ைவயி* 
மாி$தேபா(, அவ-ைடய மரண3 உயி5$ெத7த8 நம:கான ப=யாக இ-:கிற(. 
ந"#ைடய ந"பி*ைகைய இேய.வி0 மீ3 ைவ*4"ேபா3, ந"#ைடய பாவ7கைள 
க"வி ந'ைம இர,சி.கிறவ0 அவேர, ந'ைம நீதிமா7களா.கி, பிதாவி:; <7பாக 
ெகா$% ெச(றி%வா,. இ(ைற0! ேதவ& உ(கேளா, இைடப,வாரானா3, 
இ"ேபாேத நீ*க, இ-./0 இட2தி4-5ேத  கிறி78ைவ வி;வாசி28 அவாிட0 நீ> 
எ"#ைடய இர*சகராக இ./தி23 எ"4 ெசா678களா? அவ.ைடய 
பி#ைளகளா()ப* நம.( அவ1 அதிகார) ெகா56தி7.கிறா1.   

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   பய#கரமான வா+,ைதக/. ேநய+கேள, இ6ேபா7தா8 
!வ#கியி'(கிேறா,. அ01த வார, இேதா0 ெதாட78ைடய தைல;8கைள ப>றி 
பா#$க இ($கிேறா, மரண பய1ைத ேம4ெகா6வ8 எ:ப;. உ>களி@ சில#, 
ஒ"ெவா&நா() மரண பய0ேதா3 இ&5கிறீ:க;. அைத எ@பA ைகயா(வB? இDத 
விஷய%தி# ேதவ' ந)ைம எ-வா/ ஊ12வி1கிறா5? அ8தா' அ9:த வார:தி' 
தைல$%, இைண*தி,$-.க0 என ந4%கிேற7.  

 

 

எ"க$ ெதாைல+கா,சி நிக0சிகைள காண ஜா4 அ4ேக7ேப7+ நிக09சியி4 இலவச 
ஆ"ைப பதிவிற*க, ெச/தி01க2 
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