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நீ#க% மாி$த ம" வினா%யி' நட#ப% எ"ன? பாக$ - 1
நிக$%சி 3

இ"ைற%& ஜா# அ"ேக%ெப%( நிக$%சியி( – நீ#க% மாி$த ம" நிமிட% உ"க$%&
ச"பவி&க(ேபாவ+ எ"ன?
!"ளிவிவர'களி)ப+:

ஒ" 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$%சி'( உ+கைள வரேவ#கிேறா(. நா, ஜா,
அ"ேக%ேப%'. இைத பா%./'ெகா123கிறவ%க7'8 என/ மனமா%<த ந"றி.
எ"#ைடய வி*+தின. Dr. எ"வி% ல("ச", எலா,-./ ெபா,2தமான ஒ, தைல8ைப
ப"றி பா'()*ெகா-./*கிேறா1. நா1 ஒ5ெவா/வ/1 மாி(த பிற9 அ;(த நிமிட1
நம#! எ$ன ச'பவி+!'? நா' எ$ன/ைத பா23ேபா'? எ3ப5ப6ட அ9பவ'
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ஏ"#ப%&? ேவதாகம& எ0ன ெசா45கிற8? இேய; கிறி<8 எ0ன ெசா4கிறா=,
மரண$தி'()* உயி.$த அவ. ெசா456 காாிய8க9 எ;ன? இ;ைறAB என*
வி#$தினரான Dr. எ"வி% ல(ச", +, சைபயி% ேபாதக& சி*காேகா, இ-ேனாயி0,
வி#$பைனயி) +,னியிைலயி) இ/012 சிற$பான 67தக:கைள<2 அவ>
எ"தியி&'கிறா+.
சாி, எ'வி), உ+க-ைடய வா1வி) நிஜ ச4பவ+க-ட) 6வ+க வி748கிேற). நா4
எ"லா%&, ஒ%க+ட-தி", ஏேதாெவா% 45நிைலைய ச:தி;கிேரா=&, ரயி&'
இ"#கிேறா), விமான/தி1 இ"#கிேறா), ேவைல 4தல/தி1, 56789 ேபா9)
வழியி%, தி)ெர,- ஒ/ எ1ண3 நம678 எ93:கிற=, அ?த உணAB வ/3,
ஒ"ேவைள நா ெச,-./வேனா. உ3க567 அ9ப;ப<ட ஒ" அ>பவ?
இ"#தி"&கிற). அ#த அ-பவ0ைத ப2றி ெசா!"#க%, அ)த சமய.தி!, உ#க123
எ"ன நட'() எ"* நீ,க. எதி1பா14தீ1க.?
!ச. எ"வி% ல"ச$: ஆமா, ஜா', நா)* எ')ைடய மைனவி2* ெகனடாவி5
இ"#$ வ"'ேபா$ அ,ப- நட#தி"கிற$. எ6க பி7ைள6க காாி: பி: ;ற<தி=
உ"கா%&தி)&தன%. மைனவிதா ஓ*+*, வ-தா.க, தி+123 என56 789விட
க"டமா இ()த+, நா ./0 விட ெரா5பேவ க"ட8பட ேவ9:யி()த+. எ>ேனாட
ெந#$ ப'தி பாரமாக இ/0ப1 ேபால உண67ேத8. இேதாட ;<7த1 எ8ேற
நிைன%ேத(. இ,க காாிேலேய சாக2ேபாகிேற( எ(6 நிைன%ேத(. இ2ப, ஒேரஒ&
ேயாசைனதா( இ+,த- இ.ப0 காாிேலேய நா ெச6-.ேபாயி7டா எ(:ைடய
!"#ப%&'! அ& எ+வள. ெபாிய பாதி4பாக இ7'!# எ8பைத :ாி;&ெகா<"
பய#ேதா' இ*+ேத,.

ஆனா உ&ைமயி+, நா. மாி/க1ேபாகிற நிைலயி+ இ7/கிேற. எ.பைத
ேயாசி&த(ட*, -த./ நா* இேய$ைவ ப)றி சி-தி/கேவ இ1ைல, அவ56
!த#க%& இ)*ப, ெதாி0& இ)1தா2& அ1த ேயாச7ைன வரல. ஏ7னா, அதாவ,,
ேவத$ &'கிற+ லாச/ மாி1தேபா+, இவ5தா6 78கா 16; ஆபிரகாமி6 ம>யி;
இ"#தா& எ&) ெசா,ல.ப01"2கிற6, அ6தா& பரேதசி, ;த<க= அவைன
ஆபிரகாமி(ைடய ம-யி. ெகா01ேபா3 வி5டா6க7 எ9கிற;. அதனா. நா9
நிைன%கிேற) நாம மாி%-.ேபா0, வி3வாசிக5 6த8கைள பா8:பா8க5.
அ" ம%&ம'ல, அதாவ", சில கைதகைள ெசா'ல3 ேக%563கிேறா8, அத9:
வசன$க&'( ஈடான அதிகார1 இ3லாவி5டா61 அைவ 8வார$யமானைவக*.
உதாரண&தி(), ,னித ேந0 இர&தசா0சியாக மாி&தேபா7, ஈ)ேவடாாி; அவ=> ம(ற
நா#$ மிஷனாிக+,, அவ0க1 மனமா2ற4தி26$1 நட4த 8ய#றவ0களா;
தா#க%ப'டன*. அவ/ைடய மகனான 345ஒ/ 78தக8ைத எ:தியி/#கிறா* அதி=
!றி$பி&'()!* விஷய% அ() அவ*க, ெகா/ல1ப3%ேபா5 அ67 இ9:தவ*க,,
பி#கால'தி) கிறி,தவ.களாக மாறி அ2ைற45 அவ.க6 க78 ேக:ட பாட)கைள
ப"றி சா(சியளி+கி-றன/, அவ/க3 கிறி4தவ/களி- பதிேவ7களி8 இட;ெப=;
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விதமாக அைம*தி+*த, எ.கிறா0. ேவ3விதமாக ெசா.னா#, ெவளி*பைடயாக
ெசா$னா& அ$) அவ+கைள ெகாைலெச0த 23ட5தி& சில+ பி8கால5தி&
வி#வாசிகளாக மாறினா,க- எ/ப1 உ3ைம
!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': அவ#க% சில உ+வ,கைள/0 இைசைய/0 ேக4டதாக
ெசா$%யி()கிறா,க-. அவ,க- இ3ப5தா7 அைத விள)கியி()கிறா!க#.
!ச. எ"வி% ல"ச$: ஆமா. அைத அ)ப+தா, வ.ணி12 ெசா56யி89கிறா.க<.
அைத ப&றி அவ*க, ேயாசி1க 2வ3கினேபா2, அைவ இ7ைறய கிறி8தவ
இைசேயா' ஒ*தி-.பைத உண23தா2க5, இைத ேபாலதா8 இ-3த9 எ8றா2க5. சாி,
ேவதாகம ாீதியாக பா,-./ேபா0 அ23 அ4த இட%தி' (த)க+ இ,-த. ெதாிகிற.
அ"த மனித(க*, அ"த மிஷனாிமா(க*, மாி.த அ"த ேநர2. ஆனா5 இதி5 78கியமான
நப# இேய( தா+.

எ"ேனாட தாயா* பரேலாக/தி1 இ34கிறா*க6, அவ:க மாி4<=ேபா> அவ:க?4<
1 03 வய%. எ(ேனாட அ.பா, அவ12, 1 06 வய%லதா) மாி$தா&. எ*க அ-மா
மாி$பத'( *+, நா.க அவ.ககி2ட ேக2ேடா5, “நீ#க இ'ப
எதி$%பா$()*ெகா-./*01 காாிய1 எ4ன?” “ஓ” அத#$ அவ'க, “எ"#ைடய
கணவைன பா)*கேவ,-. எ0றா)க2. ஆனா அ6*7 80னால இேய<ைவதா0
நா# பா&'க)#* ெசா#னா.க.” அவ!க இேய'ைவ*தா- .த/0
பா#$தி'(பா)க+, நா ந+/கிேற+. ஏ+னா அவ)கைள(ேபால இேய<ைவ ேநசி$த
யாைர%& நா இ*வைர,-& பா/0தேதயி4ைல.
!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி, ஆ'ைர*, ெதாட./0 பா.2கலா5. ஜீவனி' இ</0
மரண$ எ'( நிைலமா.ற0ைத நா$ அைட4!ேபா% எ(ன நட,-! எ(பைத ப0றி
பா#$%&ெகா)*+&கிேறா/ அ2$த% பரேலாகமா நரகமா, அதாவ% பாதாளமா? சாி
ெசா$%&க, ேவத- எ/ன ெசா$%கிற3 எ/பதி5673 ஆர-பி:கலா- எ/<
வி#$%கிேற). உ-ைமைய ெசா)னா5, ஆ8சாிய9ப;$ப<யாக, நம> சாீரAதி) சில
நிைலக! அ$ப&ேயதா+ இ-./0. அைத ப3றி ெசா89:க.
!ச. எ"வி% ல"ச$: இ" ெந&'க)யான நிைல ஏ1னா, ஞாபகமி&'கா,ந67ைடய
!"ைதய நிக*சிகளி- நாம மாி012 ேபா5 ந2!ைடய நிைன8க901 எ"தவித
பாதி%&' உ*டாகா- எ/0 ெசா34யி67கிேறா'. ஒ6ேவைள பாதாள?தி#$
ேபாேவா%, அ)தா+ இ-தியி0 நரக4தி0 த5ள7ப8%, அ0ல) ேநர:யாக பரதீசி=>
ெச#ேவா' அ#ல+ பரேலாக/தி# இேய4கிறி6+வி7 பிரசன/தி# நி7றி:ேவா'.
இைத ேக'()ெகா,-.)கிறவ2க3 கவனி)க ேவ,-ய 6)கிய காாிய7, நீ;க
மாி$%& ேபா*, உ-க/ைடய ஆவி5! மன%! இதி) ஏேதாெவா/ இட1தி23
ெச#கிற', நீ,க -மியி# இ12த' ேபாலேவ அ,ேக:; இ1<=>க?. சாி, இ<ப நீ,க
ஒ" $றி'பி)ட கால.தி0$ சாீர4 இ6லாம6 இ"'89க, அைத ப0றி ேப>4 வா@'A4

3

[EL15-1-3-TA]

நம#$ கிைட#$*, எ-ப/ ஆ12மா சாீர1தி8 $ணாதிசய;கைள ெப'கிறெத+'
பா#$தி'ேவா*.
ஆனா$ ஜன'க) ஒ+ விஷய0ைத அறி56ெகா)ள ேவ:;ெமன வி+=>கிேற?.
ந"#ைடய (ய அறி, அ-ப/ேயதா3 இ567". அதாவ:, ந"#ைடய ேபான
நிக$சிகளி' ேப+,ேபா. நாம ஐ+வாியவா3 மாி4. பாதாள4தி67 ெச3றைத;,
அ"ேக தன( ஐ*( சேகாதர'கைள*+ அவ/ நிைன34'5தைத*+ ப7றி பா'9ேதா+.
ேவ#விதமா ெசா+னா, அவ/ைடய ஞாபக6க7 அ8ப9ேய இ;<த= அேதா> ?மியி@
அவ#$% அறி)கமாயி./த அைன3ைத45 அவனா6 நிைனவி6 ைவ3தி.$க
!"#த%.
அ" மா&திர* அ+ல, இ" ஆ0சாியமாயி34கிற", ஜா8, அவ#ைடய உலக ேநச./
ெதாட%&' வ*கிற', ஏ0னா அவ0 ெசா456ேபா', ஆபிரகாமிட6, “த"#ைடய
சேகாதர'க( இ+த ேவதைனயான இட1தி34 வராதப674 லாச9 ேபா: அவ'க<74
ெசா$%&ப( அவைன அ./0மா2 ேவ4(5ெகா4டா8.” அவ#ைடய சேகாதர.க/
மீ# அவ'() இ+', பாச, இ0!த#. அதாவ#, அேநக- .ைற ஒ2 விதைவ
எ"னிட& ேக*+,-கிறா0க1, “பரேலாக'தி* இ-./0 எ23ைடய கணவ9 எ2ைன
ஞாபக%தி( ைவ%தி,-பா. எ01 நீ4க5 நிைன7கிறீ.களா எ0பா.க5.” நா#
சிாி$%&ெகா)ேட எ.ேபா%0 ெசா120 பதி1, “அ"# சேகாதாிேய, உ.க கணவ1!"
!மியி% இ()தைதவிட பரேலாக4தி% இ(567 ேபா8 பல விஷய:க; அவ(56
ெதாியா& என நிைன,கிறீகளா? நி2சய4 உ6கைள ஞாபக9தி: ெகா;<=>பா?.
அவ#$% உ(க*ைடய ஞாபக1 ெதளிவாக இ#$%1. அ8 ம:;ம<ல, அவ?
இ"ன$% உ(கைள ேநசி0பாரா? நி5சயமா அவ: உ(கைள ேநசி(ப*+
ெதாட%&'ெகா)ேடதா+ இ./01. உ)ைமயி8, இ+:1 ;<ைமயான ேநச@தா8
உ"கைள ேநசி+தி-வா0 எ2ேப2.”
அதாவ%, ஜா), இ+ப நாம இ/வள1 2ர4 வ5தி7டதினால, இ);4 அ<=த
நிைல%& ேபாக,-, நிைன%கிேற-. சில2ைடய ேயாசைன ஏன-னா, அதாவ:,
ந"ம அ"மாவ பரேலாக*தில ந.மளால அ.மாவா அைடயாள. க45பி67க 869மா?
ந"ம அ&பாவ அைடயாள" க/0பி23க425மா, அவ7 பரேலாக;தி= இ?3கிறா7
எ"# நிைன)கலாமா? நாம வி0தியாசமாக இ5)க மா6ேடாமா? நாம 9த:கைள
ேபால இ'(க மா+ேடாமா? அத0கான பதி3 இ3ைல. இேய7 ஒ' காாிய$ைத
வ"#$%தியி)*கிறா. பரேலாக%தி4 நா6 தி)மண6 ெச;<ெகா=ள?ேபாவதி4ைல,
ஆனா$ நா' (த*கைள ேபால இ23ேபா' எ5கிறா*. ஆனா, நி:சயமா, எ5ேனாட
அ"மா பரேலாக+தி. எ0ேனாட அ"மாவாகேவ இ56தி7வா8க9. எ0ேனாட அ;பா
எ"ேனாட அ)பாவாகேவ அறி/கமாவா1. இ4த மாதிாியான தனி'ப)ட உற-க/
அ"ப$ேய ெதாட,-தி/0. பரேலாக5ைத மஊ9றி;0 ேவ=ப>ட இடமாக வ,ணிAக
!"#$ அதனா* இ,த உலக0தி23 ெவளியி* இ893$ ஒ8 இட$ எ=> பல8$
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நிைன%கி'றன), அ- உ/ைமதா', இ45தா67 இ5த வா9வி: நா7 யாராக
இ"#கிேறாேமா அேத விதமான வா%&ைக ெதாட,-தி/0 எ2பைத நா0 க56தி7
ெகா$ள ேவ)*+.
!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': உ"ைமயி', இ+த காாிய/ைத ப1றி அறி+தி45க
ேவ#$%. நீ*க ஒ- உதாரண3ைத5% ெசா89யி-<கீ*க ம->பமைலயிA அCபவ%
அ"க இேய( எ*யாேவா-. ேமாேசேயா-. தாிசனமாகிறா!, அ%த இட)*ல
சீஷ$க&' இ*+தா.க, அவ.களால ேமாேசைய8' ளியாைவ8' அைடயாள'
க"#ெகா&ள )*+த-.
!ச. எ"வி% ல"ச$: நி#சயமா, ஜா+, அைத ப0றி நா23 ேயாசி5தி67கிேற+.
பரேலாக'(ல நம,- ெபய0 அ2ைட அவசிய8படா(9: நிைன,கிேற9. ந>மளால
ஒ"வைர ஒ"வ$ அைடயாள, க./ெகா1ள 234,. ந,மேளாட உ1:ண$< நம=>
ெசா$%&, “ஓ, இ%தா( ஆபிரகா., இ%தா( ேப%0, இ%தா( ேயாவா( நி0ப4ைத
எ"திய ேயாவா*.” நா# அைத ெதாி*+ெகா-ேவா#. அ*த நப2கேளா4 ந#மா6
எழிதி% பழக )*+,. அைத ப0றி ேயாசி67 பா89க. நா ஆபிரகாேமாட ேபச
வி#$%கிேற). அவ- தன0 மகைன ப4ெச78த 9)வ:த ைதாிய8ைத ப=றி ேக>?க
வி#$%கிேற), அவாிட$ ேக/பத23 எ)னிட$ இ)7$ பல ேக9விக9 இ#:கிற;.
ஒ" ந%ல ெச)தி இ-தா/. நம23 ெதாி4த ஒ5ெவா"வேரா9: ஆபிரகாெமா9:
தா#ேதா%& எ)வள, ேநர! ேவ%&மானா*! ெசலவிட நம12 அதிகார! உ%&.
ஏ" ெதாி(மா? ஏ"னா நாம நி-திய-தி/0 உாியவ3க5. அதனால நீ:க வி;<=கிற
அள#$% எ(வள# ேநர- ேவ./மானா3- ெசலவிடலா-, ஏ;னா நி<திய- எ;ப@
ெபாிய, நீ*ட காலமா/0.
!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி. சில!ைடய ேக(வி எ,ன,னா, “எ"வி%, ம)ற
ப"க$தி' இ*+பவ-களி/ நிைல எ/ன? அவ-க7 எ8கைள9: நா8க7
ெச#கிரவ(ைற+, பா01க 23+மா?
!ச. எ"வி% ல"ச$: அ"ப$ எ'() இ+ைல. பரேலாக3தி+ இ6"பவ8க9 :மியி+
இ"#$% ந%ைம*% நா% ெச.கிறைத*% பா!"கிறா!க' எ*பத-. ேவத1தி2 எ3த
ஆதார%& இ)ைல. எ.ைன ெபா23தவைர, அவ7க9 ெச;<&ப=>? சிறBபான
ேவைலக& இ)*+, எ.ப0 எ.1ைடய 4க,.

ஆனா, ஆதாவ(, இ*த காாிய.ைத நா1 நிதானி2க ேவ451. 78 தி9:சைபயி=
ஒ"வ$ இ"'கிறா$ அவர. தக0பனா$ மாி$%வி'டா), அவ-ைடய மக1, அவ234
ஐ"# வயதி)*+, அவ. ெசா2னா4: “ேட#, தா(தா)*+ ைதக. ெசா123ப#*+
இேய$விட( நாம ெஜபி0கலாமா?” இ"ப, இைத ப(றி அவ-. சி0தி1தா3, அவ3
ெசா$னா&, :இ+த மாதிாியான ேக2விைய யா56 எ$னிட6 ேக9ட: இ;ைல.”
சி!வ#கைள ப)றி தா. நம12 ெதாி4ேம, யா8ேம சி:தி1க ;<யாத மாதிாியான
ேக#விகைள தா+ அவ-க# ேக./பா-க#. அவ- நிைன4தா-, “அதாவ% எ()ைடய
5

[EL15-1-3-TA]

இைறயிய&' தா+தாவிட. ெச1திைய ெகா34 ேச678.ப: இேய;விட. ெஜப+தி'
ேக#$க &'யா* எ,- ஒ,-/ இ1ைல.” இ"வ$" இேய(விட+ ஒ- காாிய0ைத
ெசா$%&ப( தா+தாவிட& ெஜபி0கலா& எ4ற தவறான க7+ைத விட ஒ7 ப( கீழ தா
இ"#$. இ' வசன+க-#$ .ர0ப2ட'. நாம மனித9களிட; ஒ"ேபா'; ேவ0>த?
ெச#வ% கிைடயா%. மனித1களிட3 ந35ைடய ேவ78த9கைள ெதாிய:ப8<தலா3
எ"பத%& ேவத*தி, எ-த ஆதார12 கிைடயா7.
ஆனா, ஒ'விஷய,, உ.க0ைடய உறவின4க05கான ெச8திைய இேய<விடமி'>?
நீ#க% ெப)*+ெகா%ள ெஜபி+க 0123. இ6த 8மியி; இ<6தப1 உ#களா; இ>ப1
ெச#ய%&'( எ+, அவ/க1 ேக3டா6, அவ/கைள இேய;விட( ேக3=க
ெசா$%&க( இ+ எ-ப/ சா0தியமா56 எ78 அவேர அவ=க>?5
ெவளி%ப'()வா+. அ/த அளவி12 அவ+க4 கவனி%பதி6ைல எ:; நிைன=கிேற:.
ம"ற காாிய)களி+ அவ.க/ அ0வ+ நிைற3தவ.களாக இ6கிறா.க/.
!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆமா. இ'ேபா* ஒ, இைடேவைள எ23!"ெகா&ேவா).
நா# தி'#ப வ*த+# பதி, எ.னெவ.1 எ,லா'# ஆ4வமா6 ேக9க:;<ய
!"கியமான ேக+விைய பா/0தி2ேவா3. அ6த ேக+வி: நா9 பரேலாக3 அ<ல= நரக3
இர#$% எ() ெச,றா/0 நா, எ2ப$2ப4ட சாீர7ைத உைடயவனாக இ?2ேப,?
எ"ப$ அ' ஒ)தி,-.!? இ%ேபா) இ*%பத,-! அ%ேபா) இ*/க%ேபாவத,-!
எ"ன வி'தியாச, இ./0,? சாி, ேநய5கேள, இ8 மிக:, ;வார=யமான ப0தி. இ8
ேவதாக அ()பைடயிலான தகவ1களாயி3456. இைண:;தி3<க=. மீ@A6
ச"தி%கிேறா*.

-------------!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': இேதா வ'(வி*ேடா,. நா, மரண, எ3ற தைல7ைப
ப"றி பா'() வ+கிேறா. நா. மாி(த அ3(த நிமிட. நம56 எ8ன ச.பவி56..
மரண$ எ'ற திைரைய நீ/க1 தனிநபராக கட6க ேவ9:யி;6<$. நீ/க ம>?$தா'
இ"#$%க. உ%க*+, எ#ப/#ப0ட அ3பவ5 உ6டாயி"+,5? மாி&ப(
பா#கா%பானதா? தவி,-க வி./பாம1 எதி,பா,%3ட5 இ.-க ேவ89ய ச/பவ/
எ"பைத நீ)க+ எ,ப- அறி12ெகா+ள 6-78? இ,ேபா2 Dr. எ"வி% ல(ச*ட%
ேபசி%ெகா)*+%கிேறா-, சி%காேகாவி12ள 4* சைபயி7 ேபாதக9,
இ"#ேனாயி), சிற.த வி12பைனயி" இ"#$% '(தக(தி, ஆ#கிேயா,, “நீ#க%
மாி$த அ($த நிமிட+ உ-க/01 எ3ன ச+பவி01+?”

சாி, எ'வி), இ+ேபா. நீ1க இ3த விஷய7ைத ெசா:;<ப= வி><?கிேற) அதாவ.
இ"த %மியி) வா,ைவ மரண0 எ)ற 3,நிைலயி) வழியாக கட"9 ெச<கிேறா0.
மரண$ ச$பவி!கிற%, இதி* ஒ, நிைல மா2ற3 உ5டாகிற%. எ9ப;9ப<ட சாீர3
நம#$ உ'டாயி,#$- எ/பைத அறிய வி,-6கிேற/. இர'< இட=களி? எ=$
ெச#றா&' நா' எ+ப- ப.ட சாீர2தி5 இ7+ேபா' எ#9 ேவத' ெசா5&கிற<?
6
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!ச. எ"வி% ல"ச$: ஜா#, இ' மிக+, -!கியமான ேக*வி, ஏ.னா எதி1கால3தி4
நா# எ&#'ேவா# எ*+ ேவதாக# நம/0 ேபாதி/கிற4 எ*ப4 உ6ைம. நா# மாி9த
பிற$ பாதால)திேலா அ,ல- பரேலாக)திேலா எ1கி23தா45 நா5 7யநிைனேவா<
இ"#தா&', எ+ப- காண+ப0ேவா'? அதாவ5, 67கா பதினாறா' அதிகார<தி= ஒ"
மனிதைன ப(றி இேய- ெசா123ேபா4 அவ7 பாதாள9தி1 இ:;கிறா7 எ7பைத
பா#$கிேறா), அவனா/ ேபச 123). அவனா/ எ/லாவ7ைற3) உணர 123).
அவனா% ெதாட*+ெகா-ள /012. உ5ைமய ெசா:னா%, அவ: ஆபிரகாமிட2 ஒA
ெச#திைய ெசா*+கிறா. ஏ.னா அவனா* ஆபிரகாைம பா#$க '()த+. சாி, இ+
எ"ப$ நட(த*?

ஆதாவ% இ(த இைட+ப-ட கால0தி2 நம56 இ7568 சாீரமான% கைடசி
உயி$%ெத(த)* ந-ைமவி12 அக56 வி2- எ56 ந-8கிறவ$க: இ<=கிறா$க:.
சாி, இதி( என+, இ-+,. பிர1சைன எ3னெவ3றா(, இ7 உ9ைமயாயி-!தா$
நம#$ இைட)ப+ட கால சாீர2 இ34தா6, எத9காக :திய ஏ9)பா> எதி?கால
உயி$%ெத(தைல ப-றி/0 அ2ேபா5 ச0பவி2பைவகைள ப-றி/0 அதிகமா;
வ"#$%தி )$கிற,?
தனி$ப&ட வி*த*தி+ என-. ஒ0 க2ேணா&ட6 இ0-கிற9. அதாவ9 நா6
மாி$%&ேபா) ந&,ைடய ஆ&'மா நம' சாீர&தி0 1ணாதிசய&ைத
எ"#$%ெகா)கிற$ அதனா0 அ$ ேப3கிற$, அதனா0 உைரயாட :;<=, பா>%க
!"#$, ஆனா* ந$!ைடய வர1ேபாகிற சாீர$ உயி:;ெத>த?@ நாளி* அC
ந"#ைடயதாக மாறி.". இைததா1 நா" ெவளி5ப.7த8 6 8 வாசி;கிேறா": “அவ!
ஐ"தா% '(திைரைய உைட(தேபா1 ேதவவசன(தினிமி(த'% தா6க8 ெகா:(த
சா#சியினிமி(த*+ ெகா/ல1ப#டவ5க6ைடய ஆ(9மா:கைள ப<=ட(தி> கீேழ
க"ேட%. அவ*க+ பாி/0த23 ச0திய22+ள ஆ"டவேர, ேதவாீ* ;மியி%ேம=
!"யி%கிறவ)களிட,தி.எ0க1 இர,த,ைத !றி$% எ%வைர+!, நியாயதீ234
ெச#யாம'( பழிவா.காம'( இ1234 எ67 மகா ச8தமி:; <2பி:டா4க>.”
சாி, இதி( இ)*பைத நாம தவறவிட ேவ3டா4. ேயாவா7 89கிறா;,
:ெகா%ல'ப)டவ,களி/ ஆ23மா5கைள ப78ட2தி/ கீேழ க=ேட/.”
அ"ப$ெய'றா* அ"ேபா! அவ%க'() சாீர. இ0லாம0 இ34த!. ஆனா0 இைத
கவனி%&க' அவ*க' ஆ,-மா0களா2 சி4தி0க 67%8, உணர67%8, ேபச 67%8,
அதனா% உயி*+ெத-த./ நா1 வைர567 நாம இ:ப<தா/ இ=:ேபா7 எ/@
நிைன%கிேற).
!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': இ" எ%ப' "ாிதமாக நட)கிற+ எ-பைத ப0றி12 பா3)க
வி#$%கிேற). இ-த நிைல மா4ற$ எ6வள8 9ாிதமாக நட;கிற9, ஜீவனி@#-9
மரண$, அதி*+,- பரேலாக$ அ3ல- பாதாள5தி67, இ-தா$ த6கா*க நரக$,
இ"தியி& இ( நரக,திர- ேபா-1. நா1 ஏ4கனேவ பா7,த வாசைனகளி;
அ"#பைடயாக இ,த காாிய/ைத ெசா2ல நிைன6கிேற9. தாி/திரனான லாச<
7
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மாி$கிறா', அவ' ேதவ .த/களா1 ஆபிரகாமி' ம5யி1 ெகா89ேபா:
விட$ப&கிறா*. பிற- அ/த ஐ2வாியவா45 மாி7கிறா8, அட7க5 ப:ண$ப<&,
இைத கவனி)*க+, “பாதாள%தி'()* தன* க.கைள ஏெற3!" பா&!",” இத#$
அ"#த% அவ( இ*த +மி வா/வி0 க2கைள 56கிறா(, பிற: அ6#த உலகி0
க"கைள திற)கிறா+. இதி. ெசா.ல2ப4கிற5, “ேவதைனேயா( இ+,ைகயி/,
!ர#திேல ஆபிரகாைம/0 அவ3 ம4யிேல லாச7ைவ/0 கா8கிறா3, அ;ேபா<
அவ# ச&தமி*+,” அவ#கேளா! அவ% ேப(கிறா%. “எ"ேம% இர)கமாயி./,
“லாச$ைவ அ)*+,”, எ"# ெசா(), எ"+ைடய சேகாதர3கைள நிைன8த9:;.
அவ#கைள எ)சாி-./ ப1 யாைரயாவ4 அ567/.” இ" எ%லாேம நீ,க இ,க விடற
கைடசி '(சி)* பிற* ச-பவி/பைவக0. நீ4க ேபாயி894க, நீ4க பரேலாக"தி%&
ேபா$%க இ)ைல,னா பாதாள0தி23 ேபா$%க. அைத ப2றி நீ%க எ,ன
ெசா$றீ'க?
!ச. எ"வி% ல"ச$: ஓ இைத நா() ஏ+,-ெகா0கிேற4. இ6 உடன:யாக
நட#$ெமன நிைன#கிேற.. அதாவ4, D. L. !", நா பா(டரா இ,-கிற சைபைய
நி#வின& அவ&தா+ அவ& ெசா+னா&, “ெச#திதா'களி* D. L !" காலமானா) எ+ற
ெச#திைய ப*+,-ேபாைத அைத ந-பாதீ3க5.ஏ8னா அ:த நிமிஷ- தா8 இ>வைர
இ"லாத ஒ( வா*வி" உயி.ெப1றி(3ேப5.” நீ#க% ெசா*ற, சாிதா/. இ2த 3மியி*
ந"#ைடய க)கைள +,கிேறா" அ2ேபா4 ந"ைம 67றி இ9:கிற மனித=க" நா&
மாி$%& ெபா* எைத பா.$கிறா.க1, ந&4ைடய சாீர:ைத வி< ஆவி பிாி>* ேபாவைத
தா# பா&'கிறா&க+, நா. மரணமைடகிேறா.. ஆனா உடன9யாக நா. ;<றி=.
மா#ப%ட ஒ) தள,தி./0 பிரேவசி,தி5ேவா6.
!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆ"ைர%, இ)ப இ)ேபா- நம0! இ$%!& சாீர+தி.!&
அ"# நம'# இ)'க+ேபாகிற சாீர4தி6#7 உ9ள வி4தியாச4ைத ப6றி பா>'கலா7.
நா#$ வி(தியாச,க. இ01கிற3. ேவத6 ெசா89கிரவ;றி8 ஒ#= ந6>ைடய சாீர6
விைத%க'ப)கிற+, மாி%கிற+, அழி23ள சாீர8, ஆனா; அழிவி;லாததா= எ"#$#
எ"கிற&. இத+, எ"ன அ/0த1?
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, இைத ப*றி ஒ- நிமிட1 நிதானமாக ேயாசி6கலா1. நா1
மாி$கிேறா( நம$+ அழி./ள சாீர( இ5$கிற6. அதாவ6, இ;ைற$+ நீ=ட நா/
வா#$ ஆேரா)கியமான ேதா00ற2 எ4ப6 அதிகமா8 பரவிவ9கிற6, இ6ேபால பல
காாிய%க& இ)*கிற,. ஆனா C.S. !வி$ &றியி)*கிறா-, மரண2தி4 56ளிவிவர8
மனதி% பதிய)த*கதாக இ.*கிற0. ஒ34*5 ஒ34 எ3ற கண*கி% உ9ள0.
உ"ைம இ'தா* நா, எ.லா0ேம ப3தைட5'ெகா"809கிேறா,. நா,
அைனவ%& மரண+தி. பாைதயி2 இ%4கிேறா$. இ( அ*கி-ேபாகிற சாீர$,
நி#சயமா. ஆனா, இ. மகிைம12ளதா5 எ78பி:8. அைத நா8 <ாி=.ெகா2வேத
நா# ெச'தி*# சிற,த காாியமா0#.
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அதாவ%, இ% என+, உதவியி0+கிற%. நீ6க ஒ0 விைதைய பா:+,;ேபா%, ஒ0
!வி$ைடய விைத, உதாரணமாக, ெவ23 விைதைய ம4!" உ%&'பா*+, எ.ன 0
அதி$%&' வ%* எ,- உ/களா3 ெசா3ல 78யா'. ஆனா, இ%&தா?*, மAறவCகD
அ"த விைதைய விைத)* அத+ , எ.ப0யி1234 எ+5 ெசா+னைத ேக<டதா>
அத# % எ'ப) இ+,-. எ#/ நம,- ெதாி5.. ஆனா அேத சமய<தி= ந.மா=
எைத$! #$னறிவி)க #+யா., அேதேபால ந!#ைடய மகிைமயான சாீர! எ=ப+
இ"#$% எ() *(னறிவி#க *0யா3. ஆனா6 ப86 9)கிறா: “ந"#ைடய சாீர"
அவ#ைடய மகிைமயான சாீர0ைத ேபால இ#67மா8. அைத க:பைன
ெச#$பா'(பேத அாிதாக இ0123, “ அவ# இ&'கிற வ+ணமாகேவ நா& அவைர
தாிசி%பதினா( அவ,-. ஒ%பாயி,%ேபா2.”
சாி, ஜா', (ாிதனாக இைத ப/றி ெசா2ல வி567கிேற'. இ( நம<= இ>ேபா(
இ"#$% சாீர+தி.#/% நா% ெபற4ேபாகிற சாீர+தி7$% இைடேய உ<ள ெதாட.>.
இத#$ சிற)த உதாரண. யாெர1றா2, நி5சயமாக இேய9 கிறி#$தா'. அவ,
மரண$தி'()* உயி.$தேபா* அவ. மகிைம67ள சாீர$ைத உைடயவராக இ()தா.,
ஆனா$ அவ(ைடய ஆணிைப/த காய2கைள ைவ45 அவைர அைடயாள7
க"#ெகா"டா'க(. இ,ப, ெசா0ல,ேபானா, இேய5வி8 ஆணி பா;<த காய>க(
ம"#$தா' ந$*ைடய பாவ0கைள நிைன5ப#67$ ஞாபகமாயி()கிற+. இதி0 ஒ(
ெதாட%&சி காண,ப.கிற0. அவ%க4 அவைர அைடயாள9 க:.ெகா:டன%, அவ=9
அவ#கேளா( ேச#+, சா-பி(கிறா#. ஆனா4 அ, மகிைமயான சாீரமாக இ;+த,.
அவரா% கத)கைல கட-. ெச%ல 1234. சீ7கிரமாக க:ேலயாவி:=-.
எ"சேலமி() பிரயாணி#தா&, அ*ப,*ப-ட சாீர#ைததா3 நா56 ெப8றி:ேவா6.
!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆமா, இ'ப )த+ல இ-./ பா01களா: மாி1கிற இ.த
சாீர%, அழி+,ள., ஆனா1 அழிவி1லாததா5 எ7%8%. அ. நி;திய
நி#தியமாயி()*+. கன0னமா1 விதி)க3ப5+. நம)* ெதாி!" ஒ%வ' மாி+,"ேபா/
எ"லா%& அவைர கன.னமானதா1 பா34பா3க5. ஆனா" அ8 மகிைம:5ளதா1
எ"#பி&#. அ* ெபல-ன/0ளதா4 விைத7க9ப&#, இைத ந#மி> பல? இ9ேபாேத
உண#$%ெகா)*+கிேறா/. ஆனா4 அ% வ4லைம:ைடயதாக எ?$தி+@A/. இதCA
எ"ன அ&'த)?
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, நா' நிைன*கிேற' அதாவ1 இேய4வி' சாீர7ைத
பா#$%&ேபா(, அதாவ( அவ# மரண1தி345( உயிேரா8 எ:5த பிற%. அவ#
ஒ"ேபா&' ேசா**+&ேபாகேவ இ/ைல. அவரா/ &ாிதமாக பிரயாணி:க ;<+த&.
பரேலாக'தி* ந-.ைடய எ3ண-தா5 ெசய*.ைறயாக இ&'தி*+ என
நிைன%கிேற). ஒ-ேவைள நம%12 நா4, “இ"த இட&தி()"* அ"த இட&தி,ேபாக ேவ'() எ+றா-, ேபாகேவ'() எ+/ ேயாசி3தா- ம6() ேபா7) அ9த
இட#ைத நா) அைட+தி-ேவா).”
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அ"#த நிக)சிகளி, பரேலாக#ைத ப3றி நா5 பா67க இ97கிேறா5 ேவத" $%கிற)
அ"ேக இர() இ*+கா-, அ"ேக ேசா0() வ*2த4) இ*+கா-. அ6த சாீர)
வ"லைம&'ளதாக இ./தி12. க4பைன ெச9: பா.;க' இேய> ஒ@வ மைலயிA
மீ# நி'ற அவரா- ேநர/யாக பரேலாக4தி67 ெச-ல :/;த#. ந=:ைடய சாீர:=
அவ#ைடய'ேபாலேவ இ#.!". அ&த சாீர" பிரயாநி0கிர2ைத இ5ேக பா70கிேறா"
– இ"#$ எ"னெவ*லா$ இ-./$ எ"பைத க4பைன ெச67 பா89ப7:ட நம./
க"னமாக இ()*+ – இெத$லா' இ)ேபா, -லபமாகிவி2' ஏ4ென4றா$
வ"லைம&'ள சாீரமாக எ01பி41.
!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': இ"த நிக&'சியி* ஜன-க. ேக01க ேவ34ய
!"கியமான காாிய* எ,ன,னா, எ.வி,, நா1க2 பரேலாக7தி9:தா, ெச=ேவா*
நரக$தி' த)ள+பட+ப./ பாதாள$தி12 ேபாக மா5ேடா/ எ7ற நி9சய$ைத எ+ப=
ெப#$%ெகா(ள +,-.?
!ச. எ"வி% ல"ச$: ஜா#, உ'ைமயி,, நாம எளிைமயாக பதி, ெசா,ல012ய மிக
!"கியமான ேக+விதா. இ0. நா3 ெஜபி7த ஒ9வ9ைடய ச3பவ7ைத உதாரணமாக
ெசா$ல நிைன+கிேற/. அவ3 ஒ5 ேபராய3. ஆனா$ அவ3 இர;சி<பான= மத
சட#கா&சார#க( அவ,ைடய ெஜப#க( அவ,ைடய ந3கிாிையக( 5லமாக
உ"டா%& எ)* ந&பி.ெகா!"#$தா'. அவ' மாி.பத01 234 அவ#51
இர#சி&பி( நி+சய- இ.லாம. இ23த5. அ3த நி+சய- உ9டாகாம. ேபாவத>?
!"கிய காரண* நா, ேபா/மான காாிய2கைள ெச7ேதனா எ,: உ2க<"=>
எ"#$# ேக(விதா-. அதாவ0, அவ2 மதசட67கைள தவறாம; ெச=0வ>தா!
ஏ"னா அைததா" அவ* இைறயிய/0 க23ெகா56தா*, அதாவ8, “மதசட%&கைள
ெச#கிேற(, பிற, பாவ/ ெச#ேவ(, ம1ப23/ அத67கான சட:,கைள நா(
ெச#யேவ'().”

இேதா ஒ' ந)ெச,தி. இேய0கிறி34 எ6லாவ)ைற:; ெச,4வி<டா>. நாம
ெச#வத&' மீதி எ-.ேம இ1ைல அவ" ெகா'(பைத தவி"-காம/
ஏ"#$ெகா(டாேல ேபா.மான.. நி4திய ஜீவ: எ:ற ஈ>. ேவத? @#கிற.,
“அவ#ைடய நாம+தி.ேம0 வி1வாச34ளவ6களா8 அவைர ஏ;<=ெகா?டவ6க4
எ"தைன ேப)கேளா அ"தைன ேப)க./ ேதவ1ைடய பி5ைளகளா6/ப7
அவ#க%&' அதிகார- ெகா/0தா#.”இ!ைற$% பலாிட, நா!
ேபசி%ெகா)*+%கிேற-, ஜா-. அேநக4 இைத பா489%ெகா):;
ேக#$%ெகா($) இ,%கிறா/க0. அவ/க0 எ5கி,6தா8), அவ/க:ைடய
இ"தய%தி' ேதவ+ கிாிைய ெச12ெகா34"5தா', அவ8களி' இ":;<
ேதைவைய&' இேய* ெச-த காாிய1தி2 பாி!ரண$ைத'( அவ,க.
பா#$பா#கேளயானா*, இ$ேபாேத அவைர வி4வாசி67 இர8சி$ைப ெப:;<ெகா=ள
!"#$.
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!ச. ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆ", ேநய(கேள, எ(வி. ெசா2வைத நா5"
ஏ"#$ெகா(கிேற,, இ0ேபாேத நீ5க( இைத ெச8ய :,வா<=க(. சில
வினா%களி( ந+,ைடய நிக!"சியி& ()வி+, எ.க0ைடய வைலதள (கவாிைய
உ"க$%& கா)பி,தி.ேவா1 அதி3 ஒ5 ப&தியி3 நீ"க9 இேய; கிறி=>ைவ
உ"க$ ெசா)த இர-சகராக ஏ/01ெகா$ள ெஜபி1க6ப78 ஒ: ப;தி உ$ள<, அைத
பய#ப$%தினா* நீ.க0 ஊ2கமா4 ெஜபி278ப9யான ெஜப8 இ;2கிற!. அ%த
ெஜப$ைத ஏேர+,க., க0$தராகிய இேய5 உ,கைள இர8சி:பா0. உ,கைள அவ0
ம"னி%பா(, உ,க. இர1சி%பி" நி4சய6ைத அவ( உ,க;<= அளி6தி?வா(.

சாி, அ'(த வார, இ./, க1னமான தைல6ைப ப8றி ெதாட<=> பா<?க
இ"#கிேறா). அேதா. /டேவ, ெதாி4ேதா ெதாியாமேலா உ+டான க/0சிைதவா4
!ழ#ைதகைள இழ#த ெப,க-.காக ேபசிட இ4.கிேறா6, உ9க: பி:ைளகைள
பரேலாக'தி* அைடயாள1 காண 345மா? அ8த பி9ைள அைத :ாி8;ெகா9=மா?
இ"த காாிய)ைத ப,றி ேதவ0ைடய வா2)ைதயி34"5 பா26க இ46கிேறா7 அேதா9
பல $வார(யமான ேக#விகைள() பா-./தி1ேவா), அ1/த வார நிக67சிைய
பா#$க தவரமா+#க, என ந01கிேற5.

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

இேய$கிறி()ைவ ஏ./0ெகா3வத.கான ெஜப8” JAshow.org
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