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EL15-1-2 

 

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

நிக$%சி 2 

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

!"ளிவிவர'களி)ப+: 

! நிமிட%தி'( 106 ேப# மாி$கி&றன).  ஒ"ெவா& நா!" 55இ000 ேப# 
மரணமைடகி(றன+.  ஒ"ெவா& மாத$% 4.5 மி#$ய& ம"க$ மரணமைடகி(றன+.  
ஒ"ெவா& வ"ட$% 56 மி#$ய& ம"க$ மாி$கி&றன).  ஒ"ேவைள நீ#க% 70 
ஆ"#க% வா#$தா& – உ"க$ைடய வா#நாளி' – இ"த !மியி% !மா$ நா#$ 
பி#$ய& ம"க$ மரணமைடகி#றன&.  நீ#க%& நா#$ அ"த மரண$தி'( 
வில$க&ப(டவ*க+ அ"ல.  யா#$ அத#$ த"பி%க !"யா%. நா# மாி$த அ"#த 
நிமிட% எ"ப$ப%ட அ"பவ%ைத ெப#ேவா' எ"# ேவத$ !"கிற&. 

என# வி#$தின' சிற$த இைறயிய& ஞானி%& !"தக ஆசிாிய&மானஇ !ச. எ"வி! 
ல"ச$இ !" சைபயி& !"த ஊழிய% சி#காேகாஇ இ"னா%& இவ# எ"திய 
!"தக%இ உ"க$ மரண$தி'( பி# அ"#த நிமிட%. ஜா# அ"ேக%ேப%' ேஷாவி& 
இ"த விேசஷி&த நிக$சி&' உ"கைள வரேவ$கிேறா). 

 

------ 

 

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   நிக$%சி'( உ+கைள வரேவ1கிேறா&. நா* ஜா* 
அ"ேக%ேப%'. எ+கேளா. இைனதி45பத67 ந"றி. நா: எ;லா4'7: 
ெபா$%த'(ய தைல-ைப ப.றி பா1234ெகா6($கிேறா8, மரண=8, அத.? பி@A 
ச"பவி&பைவக)". ந"-ட/ Dr. எ"வி% ல(ச" இ+,கிறா"க0 சிற1த வி"3பைனைய 
உைடய &'தக'தி+ ஆசிாிய&, “நீ#க% மாி*த அ-*த நிமிட/ உ#க123 ச/பவி7ப8 
எ"ன? இ"ைற)* நா- மரண1ைத ப4றிய பய1ைத ப4றி பா7)க இ9)கிேறா-, மரண 
பய#. உ'க)*+ ஒ- ேக/வி, உ'க)*+ மரண பய# இ-*கா? ஒ-ேவைள 
உ"க$%& பய* அதிகமாயி01தா2 அைத ப4றி ேப7வைத !ட நீ&க( 
வி#$%வதி'ைல. ஒ#ேவைள சமீப3தி' உ5க789 தீராத ேநா= இ#?ப@ ெதாியவC@ 
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அைத எ&ப( சமாளி&ப. எ/0 ெதாியாம3 மரண பய6ேதா8 இ:;கலா>. ஒ:ேவைள 
உ"க$%& விப+, ஏ./ப012%கலா5 அ7ல, உ"க$ைடய &;5ப+தி.& ஏதாவ, 
அச#பாவித)க+ நட#தி&'கலா+. அ/ப1 ஏதாவ4 நட#தி&#தா5,நீ8க 
ேயாசி&தி()*+க ஒ(ேவைள நா மாி&4ேபானா7 அ9&த நிமிட; நா எ+க 
இ"#ேப&.இ(த மரண பய/ைத நா3 ேம455ெகா893ப:5; ேதவ& ேவதாகம/தி8 
ெசா$%யி()*+ காாிய.க/ எ1ன? அைத ப8றிதா1 இ1ைற)* ேபச இ(!கிேறா'. 
சாி, எ'வி), ஆர,பி.கலா,. ந, ஒ4ெவா6வ6.7, உதவியாயி6.7,ப;.7 ேதவ) 
ேவ#த#தி& நம*+ ெசா&/யி1*+2 காாிய4க5 எ7ன? ஏ7னா ெப12பா<2 
எ"லா%ேம இ*த மரண பய0தா" பி2ப32%கிேறா6.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ஜா#, இ' ஒ) அ)ைமயான ேக#வி ஏ(னா, அதாவ., இ0த 
காாிய%கைள இ*ப ந-ம இ%க உ0கா123 ேபசி6ெகா89:*ப3 என6= 
ெபா$%தமாயி$*+ ஏ.னா எ.1ைடய சேகாதாி இ8ேபா9 ெகனடாவி; மரண 
த"வாயி' இ"*கிறா-க.. அவ-க. 123ேநாயா' ேபாரா8*ெகா:8"*கிறா-க.. 
இ"ப %தா( ேக+வி, அவ0க எ"ப$ சமாதானமா+ மாி-க /$01? அவ5க 
சமாதானமா மாி(பா*க,- ெசா/ற123 என23 ச5ேதாஷமா இ923 ஏ,னா 
அவ#க% இேய* கிறி-.ைவ ெசா3த இர6சகராக ஏ89ெகா:;<=கிறா#க%.  

அதாவ%, மரண+ைத -றி+% ேவத1 ெவளி4ப6யாக 9:கிற%. அ% ஏேத= 
ேதா$ட&தி( *வ!கிய% எ(பைத அறி.தி/0கிேறா3 சா5தா( ெபா7 ெசா(னா(, 
“நீ#க% சாவதி,ைல.” ஆதா$% ஏவா)% அ+த கனிைய 1சி3தபிற6, ஞாபகமி:;கா, 
அவ# உடேன சாீர-தி0 மரணமைடயவி0ைல, ஆனா0 மரண-தி# 8ழ:சி 
!வ#கிவி&ட!. உ#க+,-. என,-. இைத ேக&,கிற யாவ8,-. காலாவதியா() 
ேததி ஒ&' உ)*, ஏ&னா நாம எ2ேபா4 மரணமைடேவா: எ&' ேதவ& அறிவா=.  

ந"ைம ஊ'(வி'(" விதமான ஒ/ வசன" இ2ேக இ/'கிற6. ப9: எ<6கிறா= சா9 
எ"ப$ கிறி)தவ,க-./ ஆதாயமான ஒ"றா/6. 1 ெகாாி:திய, 3:21-22" 
!"கிறா', அ+த வசன0ைத பா!"கலா&, எ*லா& உ,க-ைடயதாயி3"கிற5, 
ப"லாகி'(... ேகபாவாகி'(... ஜீவனாகி'( மரணமாகி'(.” ேயாசி&' பா*+க-: 
மரண$ எ'பைத ேவதாக$ ஒ0 ஈ2 எ'ேற 45கிற7. இ:த பாவமான சாீர>திேல 
நி#தியமா( வாழேவ-.ெம0றா2 எ4ப6 இ89:; எ0< ேயாசி#> பா8!க#. 
மரண$ எ'ப) ேதவ' தம) ஜன/கைள த$மிட5தி6 ேச85)9ெகா<வத=> ஒ@ 
வழியாக இ)*கிற,.  

அதாவ%, ஆதிகால கிறி-தவ.க/ ஒ12க3ப51 உப7திரவ3ப5ட கால7தி: 
கிறி$தவ'க(, “த"க$ மரண)ைத ெஜயமாக எ01கிறா4க$ எ56 
ெசா$ல&ப(ட*”. ைச#ாிய' எ'பவ, !தலா% '(றா*+, வா./தவ0 அவ0 
இ"ெவா& வாைத எ+றா-, ஏென+றா1 கிறி4தவ5 ஒ& வாதிைய ேபால பரவின" 
கிறி$தவ'க( ம+றவ'கைள ேபால சாகவி3ைல எ5பைத எ3லா67 
!ாி$%ெகா(டன+. ந/0ைடய இர5சக+ இேய8 கிறி:% எ<ற ந/பி>ைகயி? 
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கிறி$தவ'க( மாி,கிறா'க". ேம'( ேவத( எபிேரய0 12தக2தி3 45கிற7 இேய9 
சா#தா%ைடய சகல த,திர/களி12 தக3#4 மரண பய#தினா9 
அ"ைமப&"'(பவ*கைள வி/வி012ப"யாக வ5தா*.” 

ேசா, ஜா', இ'ைற+,, சா-+, பய0ப12 ஜன4கேளா1 நா2 
ேபசி%ெகா)*+%கிேறா-, நம%2 பய- இ+!"#$ ெதாி*+, ந.ல ெச1தி 
எ"ன"னா அ'(த ப+க(தி. எ"ன இ0+கிற2 எ"பைத 4ாி52ெகா7ள இேய; 
நம#$ உதவி ெச,கிரவரா01#கிறா1. ந4பினா74 இ9ைல<னா74, நாம மரண?தி@$ 
பய#பட ேதைவயி+ைல. அ/ நம23 ெதாியாத ஒ7 இட9, ஆனா அ/தா= அ>த ப2க9 
இ"!"#ற% நம!" ெதாி-..  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   அ" கிறி'தவ*க+,- ம/01தா3. இ61தா78, 
கிறி$%ைவ அறியாத ஜன/க012 மரண பய7 இ9கிறேத. கட=த வார7 இத 
நி#ணைர ப)றி ேபசிேனா/, இதய அ5ைவசிகி8ைச நி#ண9 Dr. ெமௗாி& ராளி*+&, 
சில நா'க)*+ ,!" நிக'(சி*+ வ-தி/-தா1, அவ1 மரண த/வாயி8 
ம"#$வாீதியாக மாி-பவ/கலான 3�� ேப#ைடய நரக அ,பவ.கைள அறி2தவ4. 
அவ#க% தா)க% பா#+பதாக ெசா./0காாிய)கைள அவ#க% ெசா.வைத இவ# 
ேக#$%&கிறா*, இ.த காாிய1க2 இவைர அதிகமா8 அ9:;<தியதா= இவ!" 
கிறி$தவரானா*.   

ேவதாகம' நா' ெச,ல./யதான இர45 இட7க8 இ9:கிறெத=> 
!"கிற&:ஒ)" பரேலாக0, ம3ெறா)" நரக0, அ7ல& இ9ேபாைத<= பாதாள0, 
இ" கைடசி நா+களி- நரக/தி- த1ள2ப45. இ2ேபா" நா5 ேபசி8ெகா:;<2ப" 
கிறி$தவ'கைள ப,றி அவ'க. ேதவ" $மாரனாகிய, இேய/கிறி12, த4கைள 
இர#சி&க வ*லவ,, த/க0ைடய பாவ/க0&கா மாி7தா, ந9ைம ம:னி7< 
ஒ"ெவா&வ&'() கிறி./வி0 நீதிைய அளி8/ ேதவ:'( ;0பாக நி=8தி த>க? 
வா#வி% அவ( வ)தி+வா( எ-. வி/வாசி1கி-றன(. இ7ப மரண< எ-ற நிைல#$ 
வ"#ேபா', கிறி-தவ/களி1 நிைலைய ப6றிதா1 நா# பா/7கிேறா#. இைத நா1 
கிறி$தவ'க()காக ெசா./கிேற1, ஆனா. எ.லா78 பரேலாக;தி<= ேபாக 
!"யா% எ(பைத,- நா( ேநய0க234 ெசா783ெகா9ள வி=->கிேற(. 
எ"லா%ேம அ*க ேபாக -.யா0. பரேலாக3 ெச"வ! எ$ப&? இதி+,-! 
ஆர#பி&கலா#/ 

!ச. எ"வி% ல"ச$:   சாி, உ'ைமயி+, காரணமாயி/0ப2 இேய5 கிறி72தா9, நீ<க 
ெசா$ன மாதிாி, அவாிட. தா$ மரண1தி$ பாதாள1தி$ திற5ேகா8க9 இ;<கிற= 
எ"# ேவத( )#கிற-. இதி012ேத ஏ" இேய5கிறி6- ம8றவ9கைள ேபால 
இ"ைல எ'பைத நா, -ாி/0ெகா3ள 567, எ'8 நிைன:கிேற'. ஏ'னா என:? 
ெதாி%& ம)ற மத+களி. இ01பவ4களி5 எ7ண&, “நா, ஏ& தீ)*கதாிசிைய 
ந"#கிேற(, ஏ( ,-ைவ ந"#கிேற(. அ2பற" எத6, இேய9? இைத உ<க=>, 
விள$%கிேற). 
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இர#சகராக இ()பத,! த!தி ெப'றவ* இேய. ஒ0வ* ம234தா6. தீ*9கதாிசிக<= 
!"மா%க'( எ+ப- வாழேவ12( எ3பைத உ7க'8! ெசா'வா%க;, ஆனா? 
அவ#களா' உ*கைள பாவ*கைள க-வ ./யா1. இேய5 தாேம பாவம8றவராக 
இ"#தா&, அவ& அ+ப-, பாவம/றவராக, இ"#345ட, அவ& ேதவனாக$% 
மனிதனாக'( இ+,தப.யா0, ந(ைம ஒ56 ேச9:ப; அவ+>? சா@தியமான;. 
அவ#ைடய மரணமான- பிதாவாகிய ேதவனா3 4ரணமா5 ஏ789ெகா;ள=ப>ட 
ப"யா%&.  

இ"த வா'(ைத என,- மிக12 பி4,-2. இேய8 சி:ைவயி; 
ெதா$கிெகா'()*+,ேபா/ ஒ2ைற ெசா6கிறா7, “எ"லா% '()த+!” இைத 
ேக#$%ெகா()*+பவ.க/%0 நா3 ெசா56கிேற3, இேய< கிறி=> உ@கA 
பாவ$தி'கான விைளகிரய/ ெச2$தி வி3டா5 என ந/பினா8, அவைர;/ அவ5 ெச<த 
தியாக&ைத() நீ-க. ஏ012ெகா4டா6, நீ-க. ம9னி2க;ப=>?க.. இBத 
நிக$%சியி! ெதாட'() நா+ அ(த நி.சய1ைத எ4ப6 ெப789ெகா;கிேறா+ எ>பைத 
ப"றி%& பா)*க இ-*கிேறா&. இ0 ஒ- ஆசீ)வாதமான காாிய&, அதனா< தா= 
அ"ேபா&தலனாகிய ப./ 01கிறா3, “கிறி$% என)* ஜீவ. சா1 என)* ஆதாய5.” 
சாி, கிறி(தவ+க,-., மரண2 ஆசீ+வாதமான விஷய'.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ஆமா, இ'ேபா* நா, கிறி0தவ3க45காக 
ேபசி%ெகா)*+%கிேறா-. ேவத- சில 3றி4பி5ட சில வா78ைதக: 
பய#ப$%&கிறைத கவனி%தி/0கிேறா3, அதி6 ஒ/ வா8%ைததா# 9ற:ப$த6.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   உ"ைமதா', அதாவ,, இேய! ம$%பமைலயி+ 
இ"#$%ேபா), அ-க, அவேரா1, ேப)"2%, யா#ேகா4, ேயாவா5 இ"6தா-க 
!டேவ இ'(த*, ேமாேச/0 எ2யா40. அ78 அவ9 எ'சேலமி< ெச>யேவ?@ய 
ேவைலைய '()*வி,- கிள01வைத ப4றி ேபசி7ெகா:(;<ததாக 
ெசா$ல&ப()*+கிற/, பிரயாண5 எ7ற வா!"ைத &ற(ப*தைல ,றி.கிற0. நம.,, 
ெதாி%&, பைழய ஏ./பா012& ஒ4 யா5திைரைய ப.றி ெசா9ல/ப014;கிற=. 
இைத இ%த பாதிாி ேயாசி,- பா./க வி234கிேற6, இ- எ9ப:6னா ேமாேச 
இ"ரேவ& ஜன*கைள சிவ0த ச23திர4 வழியாக கட9க ெச;< எகி>தி?@0< 
வா!"#த#த &மி!" பிரயாணி#தா.க0, அைத ேபாலேவ இேய8ைவ ந:ைம நதிைய 
கட#க ப&'கிறா+. அவ+ ந0ைம அ#கைர4ப567கிறா+. உ&ைமயா, ஜா<, இ7>0 
!வார%யமான). சில சமய/களி2 இேய! கிறி%) ந7ைம அ:கைரயி2 ச;தி=பா? 
எ"ெசா&'கிேறா,. அவைர நா, இர5சகராக ஏ"#$ெகா(டா* அவ. இ0ேபாேத 
ந" ப%க'தி* இ,%கிறா/ எ1பைத நா" 3ாி45ெகா7ள ேவ;<". அவ/தா1 ந"ைம 
அ"கைற"& வழி நட-தி ெச12கிரவராக இ6"கிறா7.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   மரண$ எ'ப) இைள-பா/தலான உற5க$ எ'/$ 
ேவத$ &'கிற+. அத./ எ1ன அ!"த$? 
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!ச. எ"வி% ல"ச$:   சாி, இ' எைத +றி-கிற' எ/றா0 அ2த நிைலயி0 ந67ைடய 
சாீர% நி)திைர அைட.த நிைலயி1 இ34ப6ேபால இ389%. அதாவ6, நா எ4ப> 
ேந#$ இர( எ*தவித பய01 கல4க01 இ5லாம5 ப84ைக4: ெச=ேறேனா 
அ"ேபாலதா(. இ(ைற./ காைலயி! அேதமாதிாி தா) க+விழி./ எ12ேத). 
இ"த சாீரமான+ உயி/0ெத2த34 நாளி7 எ29ப9பட9ேபாகிற+.  

சாி, ஒ' காாிய*ைத அ.*தமாக ெசா1ல நிைன5கிேற8 ந9மி1 அேநக: ந9;ைடய 
ஆ"#மா நி"திைர அைட.தி/0 எ23 நிைன5கிறா2, அதனா9 க9லைற5; பிற; 
உயி$%ெத!த#$ நா( வைர,-. /யநிைன3 இ5லாதவ7களாக இ:;தி<ேவா. 
எ"# நிைன)கிறா-க.. அ1 23றி45 தவறான1 எ"# ந58கிேற". உதாரணமாக, 
இேய$ சி(ைவயி+ இ,-தேபா1, ஞாபகமி,6கா, அ-த க8ள: ேக;டா:, “நீ# 
உ"#ைடய ரா*ய+தி. வ0"ேபா3 அ5ேயைன நிைன+தா8!.” அத#$ இேய) 
அவனிட&, “இ"ைற%& நீ எ"ேனாேட/ட பரதீசியி6 இ78பா9 எ"றா:.” 

சாி, இ'த ப*திைய ப-றி சில0 ெசா234ேபா6, “இ"த, இட'தி) இேய, ெசா0ன2 
எ"ன"னா, “இ"ைற%& உன%& ெசா-.கிேற", நீ எ"ேனாேட7ட பரதீசியி- 
இ"#பா& எ)றா+.” ஆனா இ&ல எ)தவித அ&'த() இ+ைலேய. அ1ைற34'தா1 
அ"த க&ளனிட+ அவ- அ.ப0 ெசா456ெகா708"தா-. இ;ல =ாி";ெகா&ள 
ேவ#$ய& எ)னெவ)றா. அ)ைற12 இ4வ45 மாி8தா:க< இ4வ45 ஒ)றாக 
பரதீசியி( இ+,தா.க0, ப2( 34கிறா., நா7 ெசா7ன:ேபால, இ,தேதக=ைத 
வி!" பிாி'( ேதவேனா" இ./க வா1சி/கிேறா4.”மரண$தி' ெபா, 
இேய$%டனான உடன+ அ-பவ0 உ1டா20 எ45 ப%6 எதி9பா9:தா9.  
 

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ஆமா. பி()பிய+ 1:230 1றியி34கிறா+, “இ"த ேதக'ைத 
வி#$ பிாி() கிறி,)-டேன 1ட இ34க வா5சி!கிேற& அ)ேவ ேமலான).” ேவத$ 
ெசா$%கிற), ந- நிைன0க1 எ3தவித பாதி78- இ:;கா). அைத ப>றி நா- 
ேபசேவ%&' எ*+ நிைன0கிேற*.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ஆமா, ந'(ைடய நிைன.க012 எ4தவித பா89:' இ<லாம< 
நா# அ&'த வா*+ைக+. கட01 ெச4ேவா# எ"# நா'( வி+வாசி-கிேற". சாி, நா( 
மரண த&வாயி+ அ-பவ/களி2 ஜா4கிரைதயாக இ&4க ேவ89: எ+பைத ப<றி 
ேபசிேனா ஏ)னா சில ேவைலகளி/ அ1 வ2சைனயாக 4ட இ789:. ஆனா பல 
வ"ட$க&'( *+, ஜன$க/ மய'க ம"23 இ5லாம5 மாி9தேபா3 ம= உலக9தி+ 
காாிய%கைள பா'(க ஆர+பி-தா'க/. ைவ2 L !", நா' ேபாதகராக இ./கிற 
சைபயி& (தாபக, நி.வன, அவ,தா&, அவ, மாி4பத56 7&8 ெசா&னா,, “!மி 
நிராகாி&கிற(, பரேலாக. திற0தி1&கிற(. இ(தா4 மரண. எ4றா8 மகிைமயாக 
இ"#$%.” அ"ப$%னா அவரால அ,-த உலக-ைத இ"கி%&ேத பா,-க 
!"#தி&'கிற*. அத. விைளவாக அவ3 நிைனேவா7 இ&#தா3 எ.ப* ;ாிகிற*, 
!யைனைனேவா()*தா,, ஆ01மா இ*த 4மியி6 இ)7ப1ேபாலேவ இைத நா;  
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மன# எ&'# ெசா+லலா#, அ/0த வா3வி5# ெதாட78தி/#. அதனா+ ந#;ைடய 
நிைன%க' எ*த பாதி.!" உ%டாகா).  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   நாம ம%&'ெமா) நிக,-சியி0 பா23க இ)5ப6 
எ"னெவ"றா(, இைத ெதாட/01 வ23 நிக78சியி(, எ;ப=;ப>ட சாீர3 நமBC 
இ"#கிற', எ+பைத ேபா+1 பல காாிய4கைள ப6றி ேபசிட இ"#கிேறா9. இ;ப 
எ"ன ெச'ய)ேபாகிேறா0 எ"றா%, ஒ) சிறிய இைடேவைள எ3456ெகா9ேவா:. 
ஆனா, ேநய)கேள, அ-.த ப1திைய நீ5க6 தவரவிடாதி:5க6, ஏ<னா பல:>1? 
பலவிதமான வழி+, ேவதைனக0, இ23கிற5, இ7ேபா5, பலவிதமான 
ேபாரா%ட'களி+ சி.கி.ெகா012.கிறீ5க6. உ'கைள ேதவ< ஊ.>வி.க 
வி#$%கிறா%, ஏதி%*பா%*,ட. கா/01ெகா3456க7. அழி;0ேபாகிற =டார/ைத 
ப"றி எ'வி) உ+க-./ ெசா345ப6 வி758கிேற), இ<த வா'>ைததா) 
ேவதாகம'தி) பல இட/களி) ந23ைடய சாீர'ைத 9றி;பதாக இ<=கிற>, இ> 
நம#$ எ'ப) ெபா,-./ அ-த வசன!தி$ ந'ல ெச+தி எ$ன எ$. ெசா'01வா3. 
எனேவ இைண)தி,-க/. ஒ, இைடேவைள45 பிற5 மீ:;< ச)தி>ேபா<  

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

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ஆ"ைர%, மீ*+, வரேவ/கிேறா,. நா, Dr. எ"வி% 
ல"ச$ட& ேபசி+ெகா/0$+கிேறா2, மிக52 6+கியமான ஒ$ தைல$ைப 
பா#$%&ெகா)*+&கிேறா/: நீ4க5 மாி$த அ9$த நிமிட/ உ4க<&= எ?ன 
ச"பவி&'"? நீ,க. பா01ப2 எ4ன? உ,க. அ8பவ" எ1ப9 இ;&'"? ேவத" 
எ"ன ெசா()கிற- எ"பைத ப1றி பா23க இ53கிேறா7, இேய:கிறி;- எ"ன 
ேபா$தி$தா', இ+த ப,தியி. இ"ேபா& ேவதைனயி. 
வா#$%ெகா()*+கிறவ.க/+0 சில காாிய5கைள ெசா8ல வி*9:கிேற<. 
ேபல$ன&ெதா* ேசா-ேவா* இ01பவ-க3 யாராவ6 இ07கிறா-களா> நீ>க3 தீராத 
ேவதைனைய'( வழிைய'( ,ம./ெகா3456கிறீ9களா? அ/ மாறாம= இ56கிறதா. 
உ"க$ைடய சாீர- உ.!"ைல%& ேபாகிற நிைலயி01 உ3களா5 ஒ78ேம 
ெச#ய%&யாம) இ,-கிறதா, உ4க5-6 %7பாக மரண; இ,-கிறைத 
பா#$%&ெகா)*+,பவரா? எ#வி3, எ5கைள உ#9சாக,ப;$%<ப*&= இர); 
உதாரண&கைள ைவ,தி./கிறீ2க3 ஐ5ைலயா, ேவதைனயி;< வழியி;< 
தவி$%ெகா)!"#பவ&க()*, தவ. எ#பா! ப!#ப!யாக அைத கட56வர 
உத#கிறா( எ+, ெசா/01க. ேவத5 ெசா/0கிற காாிய1களி/ ஒ9 விஷய5 
ந"#ைடய சாீர" அழி/0ேபா34" கிடார" எ78 ெசா:கிற0. அைத விள34@கA.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   அதாவ%, ஜா), இ% ஜன,க./0 ெபாிய உ&'தலாக 
இ"#தி&' எ*+ ந'-கிேற*. அதாவ5, இேய8கிறி95ைவ வி8வாசி<பவ>க?@A 
இ" ஏ%றதாயி+,-.. ந.1ைடய சாீர. அழி9"ேபா-. <டார. எ>? 
அ"ேபா&தலனாகிய ப./ 01கிறா3. உதாரணமாக, 2 ெகாாி<திய3 5:1/ 01கிறா3, 
“!மி$%ாிய )டாரமாகிய ந"#ைடய () அழி-.ேபானா3" ேதவனா6 க8ட9ப8ட 
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ைகேவைளயி(லாத நி.திய /0 பரேலாக.திேல நம45 உ7ெட:; 
அறி$தி&'கிேறா+.” ஒ" $டார( எ*ப,யி"/0( எ12 நம/0 ெதாி7(. ஏ1னா நீ<க 
ஒ" $டார(தி+ ெரா-ப நாலாயி"2தா அ2த $டார- பழைமயாக ேபா9-ேபா:, அதி& 
சில ப&திக) கீற, வி.வைத கா123க), மைழ ெப89:ேபா< த1ணீ3 
உ"ளவ%&ப(யான ஓ.ைடக" இ%34&. அ7பா நீ:க உ:க;3ேக 
ெசா$%&ெகா()*க(, “நிர$தரமான ஒ+ இட. என01 ேவ45., என01 ஒ+ 75 
ேவ#$%.” 
 
 

ந" எ%லா()*ேம வயதாகிெகா34()கிற". வயதா)* ேபா" வ-* வழி0* 
ேவதைன&' ந' எ+லா./0ேம இ./0'. ஆனா+ ஒ. ந6ெச9தி இ./கிற=. 
அ"ேபா&தலனாகிய ப./0 அைத ெசா45யி67கிறா9 எனப; நம7> ெதாி?0,  
இ"கால&' பா*க+ இனி ந/மிட&தி3 காண5ப*/ மகிைம"7 ஒ5பானைவ அ3ல.” 
இ"ைற%& இைத ேக'()ெகா,-./பவ2க3)4 நா6 ெசா89கிேற6, 
இேய$கிறி()வி+ வி$வாசியாக, இைத நிைனவி4 ெகா678க6: கால; 
சமீபி&தி()கிற,, நி&திய1 எ3ேற3ைற678ள,. நீ;க8 மாி)61ேபா, 
உ"க$ைடய ஆவி ேதவ.ைடய ச0க1தி23 ெச5றி78. நீ"க< இேய>ேவா7 
இ!"#$க&. நீ+க& ,யநிைனேவா4தா6 இ!"#$க&. அேத சமய;தி< எதி$கால;தி< 
உயி$%ெத(த) ச,பவி/0,ேபா3 உ4க6/0 7திய சாீர, உ:டா0,, நி%திய  >?, 
அைத க&பைன ெச+ய -.கிறதா, ஒ4 ஊடக7தி8 வாயிலாக நா< நம> எதி@கால7ைத 
ப"றி ேபசி(ெகா,-.(கிேறா&. சாி, சாி, இதி- இ.ெனா1 கா2சி பிாி45ேபா6& 
பயண$. 

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   இைத ேநசி)கிேற,, எ/வி,, ஏ,னா நீ5க ஒ7ேவைள 
க"ப$ல ேபாயி+,தா$, அதி$ ஒ+ 12கியமான நிைல இ+289 அதாவைத அ,த 
க"ப$ கைரைய அைட+,ேபா/ தவாிேபா3,ப4யான ஒ7 8ழ$ உ"டாவ& ேபால 
ேதா$%&. அைத+ப-றி ெசா234க6.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   அதாவ%& அ(ேபா+தலனாகிய ப12 34கிறா6, “நா# 
ேதக$ைத வி)* பிாி-. கால. வ0த1.” இ"த கா'சி பிரயாண.ைத 0றி.2 நம50 
!"கிரதாக இ"*கிற,. ேம01 எபிேரய5 61 அதிகார1 இ8த காாிய$கைள 
அ"ைமயாக நம*+ எ-./ 01கிற/. அதி6 “நம#$ ஆ'(மா ந*+,* இ,#கிற( 
எ"கிற&.”ஆனா$ அதி$ இேய, -.ேனா/யானவ1 எ.34 ெசா$ல8ப:கிற=. 
அதனால இைத கவனமாக ேக-.டலா0.  

இ"தா% அ(த கா*சி. இ" ./றி12 பைழய ஏ/8பா*9% கால;ைத<2 =திய 
ஏ"#பா&'( கால,ைத/0 உைடய4. ஒ7 க#ப8 4ைவ:க,தி"<= >ைழ/0ேபா4 
இ" ப%க'தி*+ பாைற க/க0 இ"1தி2+, அதி0 சில ஆப'8க9 இ"%:+. <த=0 
ெச#பவ&  க)ப*# இ,-. /0தி0தி3வா&, 67பாக ஓ3வா&, அவ& ஒ, கயி<ைற?@ 
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ெகா$% ெச(வா!, விப'( இ*ைவைய பி-'(, அ/த க2ப3 க4களி3 ேபாதிடாம3 
அைத %ைற'க கைரயி, ெகா/0 வ2% ேச56தி0வா5க7. அைத தா9 இேய;<= 
ெச#தி&'கிறா+.  

இ"ைற%& நா" ெசா,-கிறேத எனேவ"றா,, உ7க8ைடய ;டார= 
அழி$%ெகா)*+,கலா., உ2க3 க4ப67, ஓர2க3 சிாி$% ேபாயி*+கலா.. ஒ* சில 
!"நிைலகளி) +ைற-க.ைத அைடய மா5ேடா7 எ9ப+ ேபா9ற அ;பவ=க> 
உ"க$%& ஏ)படலா..ஆனா2 உ"க$ைடய வி7வாச. இேய7வி; மீ> இ?கிறதா, 
அவ# நம'( )* ெச*றா#, அவ# பரேலாக5ைத அைட9தா#. இ<ேபா= ந>மிட> அவ# 
ெசா$கிறா(, “இ" உ%க'(காக நா+ இேக இ-(கிேற+ உ%கைள ப3திரமாக 78 
ேச#$தி'ேவ).” சிற$த இர)சகைர நா. ெப1றி23கிேறா.! 

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   சாி, ேநய)கேள, உ-களி. சில) ம123வமைனயி. 
இ"#கலா. உ*களி- சில/ வா1ப வய4தி- உ*க6 தக7பைன:; அ-ல= தாைய#$ 
இழ#$ தனிைமயி, இ-.பைத உண2#திடலா6. உ8க:ைடய வா<வி= இ>தி 
தீ#மான'தி)* நீ-க/ வ1தப3யா5, சில சமய-களி5 ஏ);பா<= ேகாளா?க/ 
காரணமாக உலகி* பல இட.களி0 பல12 இ*3 ம145வமைனகளி0 
ேச#$க&ப()*$கலா-. உ1கைள வ56 ச5தி&ப6 உறவி$ &ைறயின*+ க-னமாக 
இ"#திடலா), அதனா. நீ1க3 தனிைமயி. இ"7கிறீ9களா. சாி, எ9வி?, ேதவ? 
அவ# ந&மிட& ெகா-.வ/கிற அ1த பரேலாக& ந&7ைடய :டாக இ/<=& எ?@ 
ெசா$%கிறா). இ-த வா)0ைதகேளா4 ெதாட)6ைடய காாிய8கைள ப:றி ெகா;ச< 
ெசா$%&க(. 

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ெவ#, அதாவ), நீ,க. ெசா#ல வ12 ந2 இேய6 அளி9த 
அ"ைமயான வா*+,த,த. ேயாவா0 பதினா0கா. அதிகார,தி5 இ"*கிற8, அவ: 
தம# சீஷ(களிட- ./கிறா(, “ேதவனிட'தி( வி*வாசமாயி/0க2, எ5னிட'தி67 
வி#வாசமாயி()க+.” ேம#$ அவ( ெசா$கிறா(, “எ" பிதாவி" )*+, அேநக 
வாச$தல'க) உ)ள-. அ0ப2யி5லாதி67தா5 உ'க89: ெசா5<யி60ேப>. 
உ"க$%காக ஒ) இட,ைத ஆய,த1 ப3ண5ேபாகிேற9, நா9 இ)%கிற இட,தி< 
நீ#க%& இ)*+&ப- ம/ப-0& வ23 உ#கைள எ8னிட<தி> ேசA<3*ெகாDேவ#.” 

சாி, அ'(த நிக,-சியி/ நா0 பரேலாக(ைத ப6றி80 எ/லா வாச;தல(ைத ப6றி80 
அ" எ%ப' இ)*+, எ-பைத பா1*க ேபாகிேறா,. அ" அ)ைமயான விஷய, தாேன, 
தனிைமயாக இ+,-. நப+,-, ந.ப2களா4 5ற,கணி,க8ப9டவ2க<,- இ= ந4ல 
விஷய%. வ()தமாக இ!"#$தா', ஆனா, பல!$ தனிைமயி,தா' மாி"கிறா5க6, 
அவ#க%ைடய வி+வாச./ ந/பி2ைக3/ இேய+வி6 இ78தா6 இ:தியி6 அவ#கக; 
இேய$ேவா' விேசஷமான ./01 இ23பா5க7 எ9ற ந<பி=ைகயி9 உ@திைய 
ெகா$%&'பா)க*. நா. மாி1தா3 இேய7ேவா9 இ&'ேபா. எ!ற நி&சய) நம+, 
இ"#கிற'.  
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!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   !" நி&சய)ைத ப-றி பா01கலா4, ஏ7னா ஏேதாெவா< 
காரண%தா' பல+, இ.த நி1சய%ைத இழ.6 வி8கி9றன<. சில கிறி>தவ<க? 
அ"ேக உடேன )*களி-  இ/0கமா3ேடா4 எ67 ெசா-:0ெகா;</0கிறா>க?. 
ஒ" உ"தாி&' )தல+ இ-.கிற1 அ34தா5 6த78 ெச8ேவா+ எ5கி5றன?. 
ேம#$ சில உ*க, வி.வாச$ இேய.வி2 மீ4 இ56கிற4, ஆனா; பாி=ரணமாக 
அ"ல$ அைத அைட)*ப,யான ேந23தியான வா67ைக 9ைற இ<7கேவ=>* 
எ"# ெசா(ல*ேக-கிறா0க1. நீ5க1 உ7ைமயா; வி!வாசி&கிறீ*களா எ./ 
உ"க$ கிாிையகளினா, ெசாதி01பா3"க$ எ5கி5றன7. இதி, காண;ப<= 
தவறான ெகா)ைகைய ப-றி ெசா01க). 

!ச. எ"வி% ல"ச$:   இைத ெசா(வதி( நா, ெபாி./ மகி23சியைடகிேற,, ஜா,, 
உ"தாி&' )தல+ எ-ற உபேதச+ ேவதாகம"தி5 கிைடயா9. இ"த க&'( ெவளி வர 
காரண% ம(திய கால(தி- வா/0தவ1க2தா3. ந%6ைடய ந9கிாிையகளினா<% மத 
சட#$களினா*+ நா+ இர0சி1க2ப4கிேறா+ எ8ற ந+பி1ைக சைப1$: இ;<த>. 
அதனா% நரக*தி,- ேபாகிற அள23- ெக5டவ8களாக இ:;பவ8க< பரேலாக*தி,- 
ேபாக த'தி ெபறாதவ'க) எ,- இ/0பா'க). அவ'க) எ3லா/5 ெகா6ச கால5 
உ"தாி&' )தல"தி+ ேவதைன&ப12, அ567ள அ9கினியி+ ேவதைன&ப12 பிற6 
இ"தியாக பரேலாக- ெச0ல த1திெப2" அ4கி567 ெவளிேய"வதாக 
நிைன%கிறா)க*.  

சாி, இேதாெவா+ ந-ெச.தி, இேய0 கிறி34ைவ ந"#ைடய இர*சகராக நா" 
ந"பினா', அவ,ைடய நீதிைய நா" ெப34ெகா'கிேறா". உ:தாி;< =தல" எ@4 
ஒ"#$ இ'ைல. நா$ ேநர/யாகேவ அ45த வா78ைக89 ெச'கிேறா$.உ5தாி?@ 
!தல$ எ'( ஒ'(மி,ைல. அதனா,  2'( நிைலெயன விள8க அவசியமி,ைல, 
பரேலாக', நரக', உ"தாி&' )தல+. 

சாி, பல விமசைன,-.லா-/ இ1த 34 நி6சய/ எ9ற க<=> ப?றி ெசா.A/ேபா>. 
அதாவ%, சில ேவைலகளி/ பா1234ேபா% 5டா78 ைப ேமா:/ பற2கிேறா4. 
அத#$ அ&'த( எ*னிட( பயணசீ34 இ6ைல எ*பதா$(. என;$ விமான'தி6 
இட# இ%லாம% இ)*கிற$, ஆனா* என,- இட0 கிைட,-0 நா3 பயணி7ேப3 
எ"# நா" ந'(கிேற". ெப0'பா1' பயனசீ67ட" தா" ெச:கிேற". உ<களிட' 
!"ெக% இ(")*ேபா. எ0தவித பத%ட5* உ7க8") இ("கா. ஏ:னா 
உ"க$%காக விமான,தி.ஒ0 இ0%கா2 இ0%கிறதெத56 உ"க$! ெதாி'(. 

இேதா அ'த ந)ெச,தி உ/க12காக: ஜன/க6 இேய8ைவ த/க6 இர<சகராக 
ஏ"#$ெகா(வேத அவ.க/ைடய 3$ெக4. உ7க/$காக பரேலாக;தி= ஒ? இடA 
!"பதி& ெச*ய,ப-./0கிற3. க5பைன ெச*89க:. இ<த ந>பி0ைக நம0@ எ,ப. 
வ"கிற& எ)றா+, இேய0 என!காக சி'ைவயி+ மாி-தா/ நா1 ம1னி!க3ப56 
எ"ெற"ைற&'மா* ேதவேனா0 இ2&க ேதைவயான அைன6ைத78 9:6தி: 
ெச#தா& எ)* வி-வாசி./, அவைர ந56ைடயவராக ஏ;*<ெகா=டா>, 
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அ"ெபா&' நா* இர-சி0க"ப2வ' ம-2ம5லாம5 இ7த உ:திைய=* 
ெப#றி&ேவா*.  

ந!"ைடய ந!பி*ைக நம- கிாிையகளி0 அ23பைடயி4 இ63பதி4ைல, அைவ 
!ரனமானைவக) அ,ல. இத1 அ2திபார5 இேய8வி1 வா9:;த;த5 தா1, 
“எ"ைன வி(வாசி+கிறவ" நி/திய ஜீவைன ெப6வா".” ந"#ைடய வி*வாச-ைத 
ந"மீ% ைவ)காம, கிறி/%வி0 மீ% ைவ)க ேவ23". ேம!" நா" அதிகமா+ 
ேபாரா%ெகா(%)*+, அ/த பாவ2கைள, ேம7*ெகா8ள 9*கியமாக, நா, 
கிறி$%வி' மீ% ந,பி.ைக ெகா234.கிேறாமா இ7ைலயா எ'ப% அவசியமான 
ஒ"றா%&. அவ+ மா-திரேம ந&ைம பிதாவினிட-தி7% ெகா:; ெச=கிறவராக 
இ"#கிறா(.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%!:   சாி ேநய(கேள இைத பா(/01ெகா3451கிற நீ8க9 
ஒ"ேவைள, நா+ பாவி எ+பைத உண"கிேற+ கிறி45ைவ வி6வாசி8க 
வி#$%கிேற). எ)ன ெச0வெத)2 ேக3கிறீ5களா? நீ:க; உ:கைள பாவிஎ)2 
ேதவனிட'தி( அறி,ைக ெச12 உ4க5 ந7பி,ைகைய அவ:ேம( ைவ'திட 
ெஜபி!"க$. இ(ேபா, எ.வி1 உ"கைள அ6த ெஜப:தி; நட:,>ப?யாக நா1 
ேக#$கிேற', நீ,க- ேதவ' மீ1 வி2வாச5-ளவ7களாக இ9$க வி9:பினா= 
உ"கைள இர)சி,-.ப0 அவாிட. ேக6"க7, எ:விேனா< இைண>? நீ"க6. 
ெஜபி%&'ப( ேக,%கிேற..  

!ச. எ"வி% ல"ச!:   பிதாேவ, நா* ஒ, பாவி எ*பைத அறிேவ*. நா* 
பாதாள%தி'() நரக%தி'() பா%திரனாக காண0ப1கிேற4 எ46 என7( ெதாி9). 
ஆனா$ இ'த ேநர,தி$ இேய/ சி1ைவயி$ மாி,5 உயி7,தத89காக உம9; ந<றி 
ெசா$கிேற). அவ. இர1சகராக இ23பதா$ அவ. சி6ைவயி$ எ"#ைடய ஈடான 
ப"யா% அவ) மாி,த,ைத ஏ012ெகா56 ந8றி ெச;,<கிேற8, அவேர ஏ8 
இர#சக&. அவைர ஏ- ெத0வமாக ஏ345ெகா67 அவ& என5காக ெச0தைத 
வி#வாசி&' ஏ* ந,பி.ைகைய அவ3மீ' ைவ.கிேற*. அவ3 என.காக மாி&' 
உயி$%தத'(காக ந-றி ெச1%2கிேற-. அைத எ'(ைடயதாக ஏ./0ெகா2கிேற'. 
இேய$வி' இனிய நாம-தி/, ஆெம'.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   இ"ெவா& அ&ைமயான விஷய/, ேம2/, ேநய4கேள, 
இ"ைற%& ந)*ைடய நிக/0சியி" *2வி4 எ6க7ைடய வைலதள;தி" 
ெசய$பா'கைள உ-க./0 கா1பி/க இ4/கிேறா7 இேய8ைவ உ"க$ இர(சகராக 
நீ#க% ஏ()*ெகா%ள வி01பினா4 இ6ேபாேத அைத ெச<தி=#க%, அதி4 ெஜப1 
எ"# இ&'() இட+ைத கிளி' ெச34 அதி6 வ&) ெஜப+தி6 இைண;4 ேதவனிட) 
நீ#கேள ேக(#க), க+,தராகிய இேய3 உ#கைள இர6சி8பா+. ேதவ< உ#கேளா= 
இைடப%&'(பாரானா# இ&ேபாேத நீ,க. /0வ23 ெசய#&ப78ப9யாக 
உ"#சாக'ப)*+கிேற/.  
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இ"ேபா&', அ+,தவார' நீ2க4 மாி,த அ+,த நிமிட' உ2க9:; 
ச"பவி&க(ேபாகிற காாிய.க/ எ1னெவ14 நீ.க/ அறி89ெகா/ள வி;"<" பல 
காாிய%கைள பா*+க இ-+கிேறா0. விேசஷமாக நிைலமா'ற) அைட-)ேபா0 எ2ன 
நட#$% எ(பைத பா-#க இ0#கிேறா%. நீ6க7 மரணமைடகிறீ-க7, உ=ைமயாக 
மாி$கிறீ(க). மாி,- பரேலாக,தி34 ெச78 நிைலமா3ற ேநர,தி; நட=ப- எ?ன, 
மரண$தி'()* நரகமா? இ*வைர வா3)தவ4க5 இனி வாழ8ேபாகிறவ4க<=> 
எ"ன நட'!"? இைண(தி+,-.க0 என ந"4கிேற7.  

 

 

 

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