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

நிக$%சி 4

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$சி&' உ"கைள வரேவ*கிேறா.. நா1 தா1 ஜா1
அ"ேக%ெப%(. "ைற(- எ/கேளா2 இைண5தி89பத:(காக உ/க<(- ந"றி. ந>
எ"லா%&'( ெபா%,தமான தைல1ைப ப2றிதா5 பா6,7&ெகா9:%&கிேறா(.
உலகி% எ(த ப+தியி- நீ0க1 இ3(தா56, இ8 உ0க9:+6 ெபா3(86. இத#
தைல$% எ(ன(னா, நீ.க0 மாி3த அ53த நிமிட7 உ.க9:; எ(ன ச7பவி:;7?
உ"க$ அ'பவ* எ,ப-,ப.டதாக இ345*? நீ"க$ எைத பா:4க,ேபாகிறீ:க$?
எ"ப$"ப%ட சாீர, உ.க012 உ3டாயி612,? நீ.க பரேலாக;தி= இ6"?.களா,
அ"ல$ ேவதைன நிைற!த இட&தி( இ)*+,களா? இ!த ேக2விகேளா4 சில
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ஜன#க% ேக()*+ மிக .)கியமான ேக%விைய3+ நாம பா6)க இ8)கிேறா+. இ;<
ந"ேமா& Dr. எ"வி% ல(ச", +, தி./சைபயி% ேபாதக", இ7த ேக8விக9:;
வாத$தி&'() பதிலளி.க இ'1பதி2 மகி45சியைடகிேற<.
இ"த ம&ற தைல*+க- ம.தியி1 23கிய*ப5.தி ைமய*ப5.தி ேக7க வி9:+கிற
ேக#வி எ(னெவ(றா-, சி01க# 2ழ4ைதகளி( மரண;ைத ப=றி ேவதாகம> எ(ன
ேபாதி&கிற)? இள. பிராய1தி23ள த.பதிக3 ேப4கால1தி6&காக கா1தி47)
பி#ைளைய பாிெகா+,ேகா. அவல நிைலயி%& ெபாிய ேவதைன ஒ01ேம இ45க
!"யா%. சாி, எ,வி., உ0க2ைடய ெசா6த வா8வி9: நீ0க ெபாிய பாதி>?கைள
கட#தி&'கிறீ*க+, உ/க0'12 உ/க+ மைனவி'12 உ/க+ மக0'12 அவர9
!ழ#ைதைய பறிெகா./த அ#த ச2பவ/ைத ெசா45 நிக78சிைய 9வ:!2ப;
வி#$%கிேற).
!ச. எ"வி% ல"ச$: ெவ#, ஜா(, ேத+,- ேசா ம0. இ3த காாிய+கைள 9றி;<
பகி$%&ெகா)வதி, என01 ச%ேதாஷமாக இ70கிற& எ9பைத ம;ப<=>
வ"#$%கிேற*. இைத பா2$%3ெகா5673கிறவ2கைள ஒ7விைச;ட
வரேவ$கிேறா), இ- உண0சிகரமான ஒ5 தைல$% எ(பைத அறி-தி./கிேறா3.
ேரெப%கா(%)* என%)* 3 அழகான ெப1 )ழ2ைதக5. எ7க8ைடய ;<த மக5,
அவ#ைடய (த* +ழ-ைதைய ெப0ெற23க கா673ெகா89:-தா;, எ>கேளாட
!த# ேபர()ழ+ைத, அவ0ைடய பிரசவ ேததி() 567 மாத:க< இ>()?, எ:க
ேபர$!ழ#ைத மாி*+வி-டைத க0டறி#ேதா3, அவ6 மாி*ேத பிற#தா8. அவைள
எ"#ைடய கர*களி- ைவ/தி12த3 நிைனவி16கிற3 என68 நாேன ேயாசி/ேத",
எ"ப$ நட(தி+,-.? இேதா அ(த பி45 -ழ(ைத. அவைள எ;னால ெதாி45,க
!"யல. அவ)*+ சாரா/0 ெபய3 ைவ5ேதா8, ஆனா! இ$த வா()ைகயில,
அவேளாட, எ*களால இ./க 01யாம ேபாயி678. ஆனா இ<ப ேக=வி எ>ன>னா,
வர#ேபாகிற வா+வி, நா.க/ அவைள அைடயாள5 கா6ேபாமா?
உ"க$%& ெதாி,மா, ஜா0, இைத ப4றி நா0 ேயாசி:;ெகா<=>%&?ேபா; – இ"த
காாிய%கைள எ*ப, -ாி./ெகா1ளலா3 எ4பைத விள()*ப+யான சிலவ1ைற
ேவத$ &'கிற+ – எ"#ைடய இ)தய+தி" ஆழ+தி/ இத01கான பதிைல நா"
உண#$ேத' எ'னெவ'றா/, சாரா இ4ேபா67 இேய9வி' ச;க=தி/ தா'
இ"#கிறா(,. அவளா/ இ0ேபா3 ெதாட708ெகா(ள 9:;<. அவளால இ0ப ேபச
!"#$. அவள எ+களால பா#$க '()மா? நி.சயமா, ஏ3னா ஒ6 7ழ9ைதயி3 ஜீவ3
அ" ெஜநி(பி*க((ப,-ேபா" உ1வாகிற". இைத ேவத- ெதளிவாக
ேபாதி&கிறேத)* வி-வாசி&கிேற). அதனா2 3ழ5ைதக7 பரேலாக:தி;3
ெச#கிறா(க). உ-ைமயி# 1ழ3ைதக) ம56ம#ல, சி9வ(க;< =ட, ேதவ@ைடய
ச!க#தி& இ)*கிறா-க. எ01 ந34கிேற0.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': உ"க %&தக&தி)* நீ"க எ.தியி01கீ"க, எ3லா
சி#வ%க'( – ெபாியவ'க)*+, இத0+ வி1தியாச, உ45 – ஏ" சி&வ(க*
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எ"லா%&, மரணமைட.& எ"லா சி1வ3க5&, பரேலாக& ெச"கிறா3க"? அவ'க"
பாவமி&லாதவ)களாக இ./பதினாலா? இ&ைல. அத56 எ8ன காரண;?
!ச. எ"வி% ல"ச$: ஜா#, இ'ல, இ#ெனா+ விஷய0ைத ெசா4ல நிைன6கிேற#
அதாவ% சில* ஞான-நான/ ெப2ற 4ழ6ைதக9 ம;</தா= பரேலாக/ ெச@வதாக
நிைன%கி'றன). அதி. என%0 உட'பா5 இ.ைல. இ$ வசன(ைத சா,-த$ எ/0
என#$ ேதா)றவி-ைல. எ-லா $ழ2ைதக45 பரேலாக5 ெச-வா:க; எ)ேற
ெசா$%ேவ(, ஞான-நான/ ெப1றி45தா%/ இ$லாவி9டா%/, ெப1ேறா;களி(
மத# எ&வாக இ+,தா-# அ& ஒ+ ெபா+2ட4ல.
அவ#க% பாவமி+லாம+ பிற.தவ#களா? இ+ைல. 5ழ"ைதக& பாவ+திஆ"கிைன"' கீழாக பிற"கிறா.க/ எ12 ேவத6 ேபாதி"கிற7. பாவ9தி1 ஆதிநிைல
எ"# இ&'கிற+. ேக.வி எ"ன"னா, அவ4க5ைடய பாவ:தி<= எ"ன நட'கிற+?
எ"#ைடய க)*+ இ+தா", அவ2க3 த4கைள ப7றி கண;< ெகா>;<? வயைத
அைடயாம' இ*+பதினா# தவ' அவ)க+ பாவ-கைள எ123ேபா1கிறா).
பாவிக&'காக சி*ைவயி- பறி/த இேய3வி4 மீ7 அவ9க: பாவ;கைள
ைவ#$வி&டா). அதனா/, கிறி3$வி4 மரண8 ம9:8 அவ;ைடய தியாக#தி4
விைளவாக, அவ*க+ைடய பாவ/க0 ர23 ெச6ய7ப8டதா: இ7ேபா3 அவ*க0
ேதவ$ைடய ச"க$தி' இ*+கிறா.க/. இத12 ேவத5 நம+2 சில 2றி9:கைள
அளி$கிற', இ'தா- உ/ைம எ-ப'ேபா-ற ஆதார7ைத அளி$கிற'.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆமா, தா'தி) 2 +மார-கைள ப2றிய காாிய5ைத அ78
!"#க%கைள பா+#கிேறா/. அைத ப3றி ெசா67%க.
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, அதி( ஒ* மக- அ.சேலா1. அ.சேலா1 மாி3த ேபா5
தா#தினா& ஆ)த& அைடய./யவி&ைல ஏ3னா அ4சேலா7 .ர9டா9ட.ைடய
மக# அவைன தி+,ப., பரேலாக3தி4 பா56க 789, எ#ற நி=சய, தா@A6B
ஏ"#பட வி)ைல. அதனா) தா12 ஆ4த) அைடயாம78!தா$. இ( எ*வளவி#தியாசமா இ+,-./ பா+1க. ப#ேசபா5 க67பமாக இ+,கிறா5. ஒ+ மகைன
ெப#ெற%&கிறா*, ஆனா/ அவ2 வியாதிேயா% பிற&கிறா2. அ7த 8ழ7ைதைய
!ண#ப%&'(ப) தா-' ேதவனிட( ேக45கிறா7. அ:த பி;ைள மாி&' ேபான'.
தா#$ சவரக* ப,ணி#ெகா'(, அவ-#காக அ.வ/ைத நி3/தி#ெகா4கிறா6.
ஜனக$ அவனிட* ேக,-கிறா0க$, “ஏ" இ%த மா)ற+?” அத#$ அவ'
ெசா$%கிறா), “அவ# எ#னிட)தி+ வரமா/டா#, ஆனா+ நா# அவனிட3
ெச#றி&ேவ#.”
உ"ைமயாகேவ தா,- த./ைடய மக. க1லைற45 ெச.ற- ேபால நா/: ஒ<
நா# க&லைறைய அைடேவ/ எ/1 சாதாரணமாக ெசா&வைத விட அதிக க9:ேதா;
அ"ப$ ெசா)*யி-.கிறா1. அதாவ5 தா65 தா1 ம8ப$9: அ;த பி<ைளைய
பா#$ேப& எ&) ந+பினைத 0ாி12ெகா56+ப7 ெசா9கிறா!.
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இைத இ%&' ெதளிவாக ெசா/ல ேவ23மானா/ ம6ேத7 18! அதிகார)தி* இேய.
சி#வ%கைள *றி,- ெசா012ேபா-, “அவ#க%&கான ேதவ ,த#க- பரேலாக1திேல
பிதாவி& ச)க+ைத எ.ேபா01 தாிசி2கிறா4க5 எ&றா4.” இதி$%&' இேய+
சி#வ%கைள அைண,-.ெகா12 பிதாவி5 சி#காசன'தி)* ,-பாக
நி#$%வைத)*, அவ.க0 ேபசி மகி56% பிதாவி8 ச9க$தி: இ<=ப%* ெதாிகிற%.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி. 2 ேக)விகைள ஒ.றாக இைண23 ேக45க
வி#$%கிேற). சாராைவ ப1றி ேப2ேவா$, நீ6க பறிெகா89த உ6க ேபர<=ழ?ைத.
நீ#க பரேலாக' ேபா)'ேபா*, அவ வா.வி0 எ2த க4ட6தி7 இ9:பைத நீ>க பா?@க
!"#$% நிைன+கிறீ/க? சில3 ெசா6கிறா3க7, அவ3க7 ;ழ=ைதயாேவ
இ"#பா&க, அவ,கைள பரேலாக2தி5 நீ&க வள,#8&க. சில, ெசா5றா&க இ5ல,
அவ#க ஒ' (றி+பி-ட வயைத அைட2தி'+பா4க5. நீ%க எ(ன ெசா-றீ%க? இைத
அேதா% ேச()* ெசா,-ப/ வி2-பிகிேற5. இ8ேபா* இைத
பா#$%&ெகா)*+&,- ெப)களி1 சில+&, க+ சிைத6 ஏ89ப:*+&கலா-.
இர#டாவ' ேக+விைய ப0றி ச3ேதக5 இ67கலா5: எ; <ழ3ைத7< எ;ைன
ெதாி%மா; எ* பி,ைள எ/ப0 இ!"#$; நா அவள பா-"#$ேபா/ எ1ன மாதிாியான
விஷய%க' நட+,-?
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, ம'ப)*+ ெசா-கிேற1, இ3த நிைலயி- உதவ ேவத+
இ"#பதனா( ச+ேதாஷ#ப.கிேற2. ஏ2னா எ(லா 7ழ+ைதக:; பரேலாக;
ெச#வா&க( எ+ற உ.ைமைய 2ாி45ெகா.ட பிற8, :தலாவதாக, நா) ெசா,ல
வி#$%கிற காாிய$ நா சாராைவ பா012$ேபா4, தன தாயி8 க09பப:தி;
இற#$ேபானவ*, எ.க ேபர12ழ#ைத, அவ ெபாியவளா வள;#தி<=பா>?
ஏதி$%பா$(கிேற,. இைத நா, ந23வத56 காரண2 எ,ன,னா ெவளி%ப=>த?
!"தக"ைத வாசி+,-ேபா0 பரேலாக"தி% ஒ( )*ட ம-க., ேதவைன 4தி"4 ந6றி
ெச#$திெகா)*+,கிறா.க/. எ3லா+5 ேதவ8,9 ந;றி ெச#$<கிறா.க/.
அவ#க% ஒேர இைசவாயி01கிரா#க%. ஒ0 3ழ5ைத எ8ேபா:; 3ழ5ைதயாகேவ
இ"#$% எ() என#$ ேதா(றவி1ைல. அ6த $ழ6ைதக9 வள"% எ()
ெசா!"கிறவ' இ*+கிறா'க-. அதாவ1, அ1 ச4திய6தா7, ஆனா! ஒ* காாிய6
உ"தியான(, பரேலாக0தி1 எ1லா34 ேதவ678 மகிைம ெச=0(4 காாிய0தி1
ப"#$ளவ'கலாயி-.கிரா'க$. எ3லா-4 ேதவைன ெதா:;ெகா$வா'க$,
உ"ைமயி' பரேலாக/தி' சாராைவ வள45த பி6ைளயாக பா%&ேப( என
நிைன%கிேற). நி,சய/ ஒ1வைர ஒ1வ4 அைடயாள/ க9:ெகா<ேவா/. அைத ப?றி
நாம %&ைதய நிக,-சியி/ பா12ேதா4.
இ"ப, இைத பா)*+,ெகா/01,23 தா4மா)க6,2 ெசா89கிேறா3, எ>?ைடய
இ"தய% உ(க*+காக பாிதபி+கிற0, ஏ3னா நீ(க அ8பவி:!ெகா%&'()
ேவதைனயி( பாைதைய நா-க/0 அ2பவி3தி45கிேறா0. ஒ4 ேபாதகராக
க"கைல%& ெச*ய வி".பாத கணவ"ைடய க4டாய5தினா7 த8ள%ப4ட ெப:கைள
பா#$தி'(கிேற,. /, ம23ம4ல, பல 67நிைலகளினா4 பல <ழ>ைதக? பிற@பிA<
!"பாகேவ மாி+, ேபாகிறா.க/.
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உ"கைள பா)*+ இ-ைற/0 நா- ஒ-3 ெசா6ல வி:;<கிேற-, இேய@ கிறிA+
உ"க$ &ழ(ைதைய ேநசி0கிறா3. நீ"க$ மாி78 பரேலாக< ெச>?< ேபா8,
கிறி$%ைவ உ*க+ இர.சகராக ஏ234ெகா6789:;க+ என ந?@கிேறB,
அ"ேபா& நீ*க, -ாி/&ெகா12 ஒ"-ரவா6!க# என ந()கிேற-. உ0க#
!ழ#ைத&' உ*கைள -ாி#0ெகா23' எ56 ந'-கிேற5 ஏென5றா<
பரேலாகமான) ஒ,-ரவா/த12கான இட5.
உ"கைள உ'(சாக+ப-./0 காாிய"க3 இ"கி56கிற/. ேவத0 ெசா=கிற/
பரேலாக'தி* ேதவ- அவ/க0 க1களி* இ456 வ789 க1ணீ! யாைவ'(
!ைட$தி'வாரா+. இைத, கிேர2க பத$தி4 வாசி2க 6வார7யமாக இ:2கிற!. எ=ன
ெசா$கிறெத)றா$, அவ.க/ க0கைள வி34 எ$லா க0ணீைர:; ேதவ) =ைட?=
அக#றி&வா). இ- எைத 1றி2கிறெத4றா5 ேதவ4 ந89ைடய நிராகாி=>க?
ேவதைனக' வ)*த+க' அைன*ைத#$ அக(றி+வா.. எனேவ, அ45 தாேய, உ8க9
இர#சகரான இேய+ைவ ந/01க2, ேதவைன ஆராதி71க2, நீ1க2 பரேலாக/
ெச#$%ேபா) உ,ைமயி#, எ#லா% சாியாக மா5ற7ப8%.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': தன $ழ&ைதைய இழ&த ஒ+ தக-ப/ எ1திய ஒ+ கவிைத
இ"#கிற', அதி! #ழ%ைதைய பறிெகா/0த ஆ2க3 ெப2க45காக பல காாிய7க3
ெசா$ல&ப()*+கிற/. அைத வாசி+கிறீ7களா?
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, த'ன) பி+ைளைய பறிெகா23த பா4 நி6டா84 எ'ற நப8
இைத எ&தியி)*கிறா.. அத1 தைல34 “எ" $ழ&ைத)$” சவெப%&ைய விட சிறிய
அளவாக இ()*+ *ழ-ைத)காக அ0வ1 சாியா? ஆமா, சாிதாேன. இேய< தம1
ெம#ைமயான கர+தி. என0 123 1ழ5ைதைய ைவ+தி7கிறாரா? ஆமா, அவ=
ைவ#தி&'கிறா+. உ/ைன ப2றி என'4 அதிக6 ெதாியா9, எ/ ெச<லேம”மகனா
மகளா? அைமதியா அ,ல. /01யா? என45 அதிக பாி$சய' இ*லாதவைர என23
அைடயாள' ெதாி,மா, எ0வள2 ேநசி6ேத7? ஆமா. எ7னா< =>,'. ஆ, ெச<லேம,
எ" க%ேண, உ"ைன ேநசி/ப1 ேதவைனேய ேநசி/பத56 ஈடான1 எ":
ெசா$லலாமா? ேநசி,ேத. – ஆனா$ பா'(க வி$ைல, க/0 அைண3ேத6 – ஆனா$
ெதா$டதி'ைல; பாராமாி/ேத1 – கால$தி' க)டாய$தினா- பிாி/0வி)ேட'. எ/த
க"லைற&' உ* கால,ைத .றி0கவி"ைல. ேதவேன உ* ெபயைர பதி9
ெச#தி&'கிறா+. வி&/0 ர20 ெச#ய4படவி7ைல, ஒ2திைவ'க4ப<=&'கிற0.
!ழ#ைத இ()கேவ-.ய இட1தி3 க-ணீேர மி(சியி+,கிற/.” வ"#த%&
இ"#கிற' ந*பி#ைக-* இ"#கிற'.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': இ"ேபா& ஒ) இைடேவைள எ/0&ெகா3ளலா5, எ7வி9.
நா# மீ'(# வ*#ேபா- ஒ* சிற2பான காாிய6ைத பா9:க இ*:கிேறா# மரண6தி>
யதா$%த%ைத'( இ+, நா( அ/பவி#$% மரண அவ+ைதக/% அ0பவ2க/%
உ"ைமயாயி()தா+,, பரேலாக, எ5ப6, உ"ைமயாகேவ இ(9கிற6. ஆ=ைர>,
இ" உ%ைமயாக நட-த ஒ0 ச2பவமாக இ05கிற", அைத நீ;க< எ;கேளா@
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பகி$%&ெகா)ள ேவ./ெம12 வி345கிேற1.இைண%தி3<க), ேநய$கேள,
மீ#$% ச(தி!கிேறா'.
-----------!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆ"ைர%, மீ*+, வ.க நா, மிக 34கியமான தைல9ைப
ப"றி பா'()*ெகா-./கிேறா1, நீ5க6 மாி(த அ:(த நிமிட1 உ5க=*> எ@ன
நட#$%? இ)த ப$திைய ஆர%பி#$%ேபா3 $ழ)ைதகளி7 மரண:ைத ப;றி ேவத%
எ"ன ேபாதி&கிற) எ,- பா./ேதா0. க2கைல56 உ8டான ெப8க<&= நீ@கA
ெசா$ல வி)*பிய காாிய.கைள ப1றி ேபசிேனா*. அவ7க8 9ழ;ைதகைள
அவ#க%&' அைடயாள. ெதாி2மா? அவ#க5 'ழ7ைதக%&' இவ#கைள
அைடயாள' ெதாி,மா? ஒ0 ஒ12றவா5த6 நிக9மா? அ:த 5ழ:ைத
!ாி!"ெகா&'மா? இ,ேபா"/ இதி2345/ நிஜ8ைத ப:றி ேபச வி3/>கிேற?,
மரண$ ம&'$ அ)ல – நாம எ&லா(ேம மரண,தி/ யதா1,த,ைத அறி5தி(6கிேறா8
– ஆனா பரேலாக*ைத ப-றிய நிஜ3 நம56 ெதாி8மா? சாி, எ=வி?, உAைமயாB
நட#த ஒ' ச)பவ) இ- இர/ைட1) ஒ2றிைண#$ சிற)பாக -ாி.$ெகா0கிற
வித$தி% அ( இ*+கிற(. அைத ப1றி ெசா%56க.
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, அதாவ), இ+க அெமாி/காவி0 ேலாவா எ4ற மாநில7தி0
ஒ" சி&மி மாி)*ெகா-."/தா1. அவ ஒ" ெகௗ6ல ப9)தி"/தா. பா:ட< ேச>பா>
எ"ற பா'ட) ஒ+ சனி!கிழைம காைலயி+ அவைள பா0!க வ1தா0. அவ0 வா4வா
சாவா$% ேபாரா*+, இ./கிற3 ந5லா ெதளிவா ெதாி:த3. அவ அ=க பாதி
!யநிைனேவா* ப*-./* இ12தா, அ6பா அவ, “நா உ%ள ேபாக*+, ஆனா மிமி
என#$ &'னால ேபாறா-க'/ ெசா'னா.” அ"பற% ப'ப()% அவ தைலைய
தைலயைண மீ' ைவ)தா, ம-ப/01 ெசா4னா, “நா உ%ள ேபாக*+, ஆனா
கிரா%& என*+ ,-னால ேபாறா2க.” இத ெசா'( ெகா*ச ேநர./ல அவ மாி./
ேபானா%.
இ"ப, அ'த பா*ட,-. ஒேர ஆ3வமா இ,'த6, இ'த மிமி அ"பற9 கிரா9*
யா#$% ெதாி*+,க வி#/பினா2. அதனால 67/ப"தினாிட( அைத ப,றி ேக01
ெதாி%&'க *ய,றா. கிரா01 எ,ப4 அவ.க7ைடய :;0ப ந=ப. அவ>க
நி#யா&'ல இ+'கா-க. மிமி0ற23 453ப ந7ப&க8ல ஒ+வ&, ஆனா அவ-க ெத0
ப"தி%" ேபாயி*டா,க. அவ1 க23பி45த விஷய7 ஏன:னா அ;த இர23 ேப>ேம
அ"த சனி$கிழைம காைலயி-தா/ இற2தி3$கா4க. இத மா6தி ெசா/னா, இ2த
ெபா$% அவ)க இர$- ேப/0 பரேலாக2தி5678 ேபாவைத பா:2தி/6கிறா8.
நா ெபா& ெசா(கிற காாிய-, அதாவ&, பரேலாக- எ6ப& நிஜ-. உ:ைமய ெசா6னா,
அ" உ%க ப(க)திேலேய இ0(12. எ5ப67னா, ஒ0சில இதய&'()கைள, நீ0க1
தவறி%&ேபா*, நீ/க1& நா2& நி3திய3தி5 இ78ேபா&. ந&:ைடய ேநர& எ8ேபா*
வ"# எ&' ந#ம யா",-ேம ெதாியா2. நா நீ5ட நா7க9,- உயிேரா<
இ"#ேப&' நிைன-கிறவ1கதா& தி4"&' மரணமைடவா9க:. சில சமய?@ல
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வியாதிேயா' ெபல!ன மா இ'(கிறவ-கதா நீ1ட நா3 வா4வா-க. ந67ைடய
ேநர$ எ'ேபாெத,- என/0 ெதாியா3. அதனாலதா, நாம மரண9தி:0 ஆய9தமாக
இ"#கிேறா) எ,ற உ.ைமைய 2ாி34ெகா.ட வாழ ேவ.9ய4
அவசியமாயி()கிற,.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆமா, இ'ேபா ெகா,ச. நி12தி நிதானமா ேபாகலா()
நிைன%கிேற), ஒ- விஷய1ைத உ4திப61திட வி-89கிேற), இ; சில
ெதாைலகா'சி நிக,சிக- ம/01 பல திைர4பட6க- பல 78தக6க- ம/01
மரணத%வாயி* அ-பவ/க1 ப2றி 4%5க67 எ9:தாள<க67 எ9தியத24
!ர#படலா(, “கவனி%க, அவர%க நீ%க உ!க வா&'ைகைய ஆன,தமா அ0பவி!க
ஏ"னா அ'க ேபான+, ேதவ" உ'கைள அ"ேபா2 ஏ345ெகா7வா8 எ"கி"றன8.
எ"லா%& அ)கதா, ேபாேவா&. நீ)க எ,ன ெச6தா7& பிர:சைன கிைடயா>
எ"கி"றன'.” ஆனா$ ேவதாகம+தி- க.ேணா0ட+தி-ப3 அ5 தவறான5. நாம
கைடபி&'க ேவ+&ய ேவதாகம'தி) க+ேணா-ட/ எ1ப3ப-டதாயி56கிற8?
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, ஒ' ேவைல இ- ேவதாக0தினப3 இ4ைல5னா67, ேவத7
ெசா$கிற( ஜீவ-.ள ேதவ-ைடய கர6களி$ வி7வ( பய6கரமாயி:;<=.
அதாவ%, இேய+ பரேலாக0ைத ப2றி ேபசியைத விட நரக0ைத ப2றி ேபசிய% அதிக$.
அவ# பல 'ைற நரக-ைத ப/றி12 நி-திய அ4கினிைய ப/றி12 ேபசியி84கிறா#. ;<
சாவாம%& அ)கினி அவியாம%& இ/)கிற இட2ைத ப6றி அவ7 ெசா9:யி/)கிறா7.
உ"ைமய ெசா*னா, வர/ேபாகிற ப5திகளி8 நா: நரக;ைத ப<றிதா* பா=>க
இ"#கிேறா), அதனா/ எ/லா!" ெதாட()* பா(,-.க01 ந"3கிேற0.
ஆனா பரேலாக*தி-. நா0 ெச3லேவ56மானா3 அத-. ஒேர வழி ஒ;வ;ைடய
நீதியினாேல உ,டா./ இர2சி45/தா6,அவ:தா6 இேய;கிறி>?, இேய;
கிறி$%வி' இர+தேம அைத அளி+தி23, ேதவ 5மார'.
ெதாி%மா, ஜா*, ஒ,நா. ஒ, ெப0மணி எ*ைன ெதாைலேபசியி9 அைழ<=
ெசா$னா&க(, “இ"க வ&ற கிறி)தவ வாெனா.ய ேக1212 இ34ேகா5 அ7ல
ஒ"வ$ நீ(க *+,த அள0 பாி4ரணமான வா9:ைக வாழாவி=டா? இர=சி:கBபட
!"யா% எ() ெசா(னாரா..” அவ#க% அழ ஆர*பி-தா#க%. நா அவ'ககி*ட
ேக#ேட%, “இர#சி&க(ப*+ப, எைத ந+2கிேறா+ ? அத89 அவ;க<, “னா,
கிறி$%வி' இர+த+ைத ந/0கிேற' எ'றா4க5.” ேம#$ அவ(க*, “ேவ#ேயதாவ'
இ"#கா&' ேக*டா,க” அவ#ககி&ட ெசா,ன. என01 இ,34 நிைனவி701,
“கிறி$%வி' இர+தேம ேபா$மான$'றத நீ-க ெதாி123ேகா-க. ந56ைடய
இர#சி&பி() நாம எ/ன ெச2கிேறா6 எ/ப7 89கியம;ல. ந6ம ெகா>9க?/னா
நம# ேதைவக*தா, இ./0. நாம ெகா3/கிற#/0 பாவ7 ம83தா, இ./கிற#. இ#
ஒ"தைல&ப(சமான-. இேய3 நம5காக ெச8தவ:ைறேய சா<=தி"5கிற$. அ$தா*
!"கியமான காாிய* எ,ேற,.
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அ", ம&'ம(ல, மாி,"ெகா/012த ஒ1 56கியமான 9விேஷஷகைர ப@றி
ெசா$வதி$ மகி+,சியைடகிேற2, அேநக ஜன8க9:; அவ< =விேசஷ?ைத
பிரச%கி'தேவ, அேநகைர இேய2 கிறி456789 வி2வாசிகளாக நட'தியி=7கிறா>,
அவ! மாி&'(ேபா+ அவ! பய/ேதா1 காண4ப5டா!. அ4ப ஜன:க அவாிட(
ேக#டா&க, “இ"ப, நீ(க, எ+தைன ேப012 பிரச(கி+தீ6க7 எ8பைத நிைன+9
பா#$க&. நீ$க எ,திய 01தக$கைள ப4றி ேயாசி8$க& எ9: ெசா9னா=க&.” அ"
அவ#$% சமாதான,ைத அளி$க வி1ைல. அவ#!" எ% சமாதான+ைத ெகா/+%
எ"றா% ஒ(வ* அவாிட., “இேய$ நம(காக ெச-த காாிய0களா2 அவ5ைடய
இர#த#தினா( நா+ ,-ைமயாக பரேலாக#தி( ஏ678ெகா:ள<ப=டைத நிைன#?
பா#$க& எ)* ெசா)ன.தா). அ2ேபா. அவ5 சமாதான7ேதா8 க57த#9:&
நி#திைரயைட)தா+.
இ"ைற%&' ேக+,%ெகா/012பவ5க6%& நா" ெசா9:கிேற", நீ>க? எைத
ந"#கிறீ(க)? ஒ-ேவைள உ3கைள நீ3க) 10% இேய9ைவ 90% ந"பினா>, இ@A"
உ"க$%& இர*சி-பி/ நி1சய3 உ4டாயி7%கிற9 – இேய$ அைன)*+
ெச#$திவி(டா+ எ.பைத நீ3க5 பி6$7ெகா!"#க!. அவ) ந+,ைடய வா1வி3
ெச#கிரவ(ைற நா. ஏ(01ெகா2வேத சிற5த ெசயலா8..
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி, நா' மன*தி,'பி வி/வாசி0க ேவ34' எ67 ேவத'
ெசா$%கிற), அேத சில0 அ01பணி4க ேவ678 எ:; ெசா$%கி:றேன. நீ@க இ1ப
ெசா$ன காாிய!கேளா& இைண+, இ-த வா0+ைதைய விள3கி&!க.
!ச. எ"வி% ல"ச$: இர#சி&' எ*+ ெசா./0ேபா3 அத67 பய*ப9:தேவ<=ய
சாியான வா()ைத “ந"பி%ைக” எ"ேற நிைன*கிேற". ஜன.களிட1 ஒ"ைற
ெசா$%&ெகா(ள வி-./கிேற2 ந.பி&ைகைய இடமா:ற. ெச;ய<=>. நம"
!யநீதிையவி)* விள-க ேவ0*1. ெசா6ல8ேபானா6, ந1<ைடய !நீதியிளி>?@
மன#தி&'(வைத விட ந'.ைடய பாவ2களி5 இ&#7 மன#தி&'(வ7 இல9வாக
இ"#தி&'. சில இ,ப./' ேயாசி3கிரவ7கலாக இ"3கிறா7க9, “நா எ%வள(
ந"லவ%& ெதாி,மா”. த"ைன மிக)ெபாிய பாவிஎ() *ாி+,ெகா/01
ஜன#கைளவிட இவ,க- கிறி/0ைவ ஏ234ெகா-வ0 மிக89 க:னமான
காாியமா&'.
இ"ல விஷய) எ+ன+னா நா இேய012காக எைத6ேம ெச:வதி;ைல, ஆனா; இ>த
வா#$ைததா' அதிகமாக பய/பா012 இ45கிற7. நா/ உபேயாகி5க ேவ<1ய
வா#$ைத எ)னெவ$றா', நா$ ந+,கிேற$, நா$ வி0வாசி2கிேற$. “அவ#ைடய
நாம$தி'ேம) வி,வாச./ளவ1க/ எ$தைன ேப1கேளா,” இேய$ நம( சா+பி. ெச0த
காாிய%ைத நா* வி,வாசி.கிேறா*. அதனா4 மன6தி7*8த4 எ:; வ7*ேபா=,
உ"ைமயி' நா+, நம- பாவ0ைத வி23வி23, இேய!விட% தி(%)கி+ேறா%. ஆனா2
கிறி$%வி' )லமாக ம-.ேம நா1 இர-சி5க6ப.கிேறா1 ந18ைடய
கிாிையகளினா( அ(ல எ-பைத01 அறி3தி45கிேறா1.

8

EL15-1-4-TA

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி, நா' கிறி*+ேவா. ந/ல உறைவ
ஏ"ப$%தி(ெகா,டா./ ந/2ைடய வா6வி7 பாவ%தி8 தா#$த%க' சில,
இ"#$%. நா% இ*த பாவ.க0#காக 1#கி#கிேறா%. நா5 கிறி61வி5 வ7லைமைய
சா#$தி'(கிேற, அதனா0 நா, பாி3ரணமான வா8(ைகதா, வா8ேவ, எ,; <ர
வசன$ ேபசி சபத$ ெச+ய -.யா0 நீ3க5 மாற உதவி9வா:, வாழ உதவி9வா:,
அவைர பி(ப)ற நம#$ உதவி*வா,.
!ச. எ"வி% ல"ச$: அதாவ%, ஜா), நீ,க கிறி0%விட2 வ32ேபா% அவைர
பி#ப$%&ப' தீ+மானி/0 நீ2க4 வா6களி8ப0 கிைடயா0, கிறி>0வினிட/தி?
வ"கிறவ&க' எ*லா"-, “சாி, அதாவ), இேய-ேவ, உ/ைமேய பி3ப45ேவ3 எ35
ச"திய& ெச#கிேற( எ(பா-க.,அ1பற2, அ34த நா. அவ-க. அ8த ச4திய4ைத
தக#$%&ேபா* எ-ன நட$கிற*? ம5ப67& 8த9ல இ<=* ஆர&பிகிறா#களா,
அ"ல$ அவ'க) ேசா'-$ேபா/ எ1ன ெசா"4கிறா'க), “சாி, எ'(ைடய வா-ைக
எ"னா% கா(பா*ற ,-யாததா% நா" இர3சி(ைப ெபற &'யா* எ,கி,றா/களா?
நா# கிறி()வினிட-தி/ வ0#ேபா) ந#3ைடய வா678திகைள அ/ல அவ0ைடய
வா#$ைதகைள ந+,கிேறா+. ஒ23ைற அைத 2சி$த பிற7, நம:7 ஒ2 நி;சய+
உ"டாகிற(, ஏ,ென,றா/ அ( ந2ைம அ56பைடயாக ெகா"596பதி/ைல, அவ=
யா# எ&பைத!" நம&காக எ*ன ெச.த0 எ*பதைத!" அ45ப4யாக
ெகா$%&'கிற*.

இ"ேபா&' இ)த நிக./சிைய பா34&5ெகா7895:' ெப9'பாலான ம5க>ைடய
இ"தய%தி' ேதவ+ கிாிைய ெச12ெகா34"5கிறா7. அவ7க: தா;க: பாவி
எ"பைத&' கிறி,-ைவ ேநா2கி பா32க !"#$ எ'பதைத#$ அறி.தி/கி'றன2.
அதாவ%, இேய+ ேதவாலய-தி/ ெஜபி3க ெச6ற 2 மனித;கைள ப>றி ெசா/?கிறா;.
ஒ"வ$ அதிக நீதிமானாக இ"0தா$. “ேதவேன, நா) அவைன ேபால இ/லாதத0காக
உம#$ ந'றி, நா தசமபாக0 த1கிேற', நா' விபசார0 ெச6யவி8ைல எ'றா'.”
அவ! ெச%த எ(லா காாிய.ைத01 அவ! ப56ய78கிறா!. ம<றவ! தன க>கைள
வான$%&' ேநராக உய/$த %ணியவி3ைல. அவ8 தன% பாவ:களினிமி$த=
!னிவ%றவனாக நி+றா+. அவ+ ெஜபி1தா+, “ேதவேன, பாவியாகிய எ-ேம/
இர#கமாயி)*.” அத#$ இேய) ெசா-னா/, “அவ# நீதிமானாக கட$% ெச(றா(.”
ம"றவேனா தன* + நீதிேயா0 1ற2ப402ேபானா5, ஆனா8 அவ5 மனமாரவி8ைல.
த" பாவ'கைள +ாி-.ெகா0டவேன இற6க7 ெப8றா".
இ"ைற%& இைத ேக+,%ெகா/01%&2 ஜன5க6%& நா" ெசா9:கிேற",
பாவிஎ&பைத ேதைவ இ,-பைத./ நீ2க4 உண787கலானா;, சாியான ேநர/
இ"தா%. உ)க+,- ஒ/ ேதைவ இ/3பதா5, அ8த ேதைவ உ)க+,ச"திக&ப()ப*யாக உ/க012 வழிகா5(வ6 அவசிய), அத9கான வழி இேய)
கிறி$%ேவ.
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!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': த" $ழ&ைதைய பறிெகா/0தவ2க3 இ56கிறீ2க3.
கணவைன இழ)தவ+க, இ)த நிக/0சிைய பா+56ெகா89:;கிாீ+க,, மைனவிைய
இழ#$ ேவதைனயி- தவி.$ெகா2345பவ7க8 இ49கிறீ7க8. இ49கிற சில
நிமிட%களி(, அவ"க$ ஊ'(வி'(*ப, எ.ன ெசா3ல வி5*6கிறீ"க$?
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, ஆேரா)கியமான ேவதைன எ23 இ5)கிற7. இ9த
ஆேரா%கியமான ேவதைன ந0ைம நிைல மா2ற4ைத கட6திட ெச9:0.
ஆேரா%கியமான ேவதைன ந0ல2தா3 ஏ3னா, நி6சயமா ேவதைனப9ேவா:. இேய=
லாச$வி' க"லைறயி( அ+கி" அ,தா/. ஆனா, ஜா(, ஆேரா7கியம9ற
ேவதைனைய ப)றி நா. /ாி01ெகா4ேட.. அ89த நிைல;< ேபாகாத பல ேபைர
என#$ ெதாி*+. அவ/க1ைடய அ5பானவ/களி5 மரண;ைத அவ/களா<
ஏ"#$ெகா(ளேவ -.யா0. அைத வி67 அவ8களா9 வாழ -.யா0, அவ<க
மனாீதியாக)! ஆவியி'! அ)ப+ேய -./0 ேபாயி.)பா2க. அதனா7 நா ெசா7ற<
இ"தா%, ஏ)*+ெகா./த01 சமாதான5 இ6+7. ஆமா, வ6;த5தா%. ேவத5
!"கிற&, “நாம ந%பி(ைக அ,றவ/கைளேபால ேவதைன ப5கிரதி7ைல.” ந"#ைடய
ேவதைனயி() ச,ேதாஷ/ைத அளி23) ந)பி2ைக இ82கிற", அவ'கைள ம,ப./0
சி#தி%ேபா) எ,ற ந)பி/ைக.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': எ"வி%, இ) அபாரமான காாிய2, வர3ேபாகிற வார6களி8
நாம எ&ன ெச*ய,ேபாகிேறா2 எ&றா3, ஜனக6 அறி89ெகா6:2ப; ெசா3கிேற&,
கிறி$தவ'களா* மாி-பவ'கைள ப0றி பா'1க இ31கிேறா5, நீ%க மாி*த உடேன,
மகிைமயி& ஏாி*ேபா-.க, அ1 எ*ப3*ப4டதாக இ89க*ேபாகிற1? இ<ெனா8
நிக$%சிைய)* நட-த/ேபாகிேறா*, அ6-த நிக$%சியி7, கிறி89ைவ
அறியாதவ(க*+காக. அவ(க. மாி0த உடேன, இ7*+8. ெச;றி<வா(க.,
பாதாள% அ(தா) நரகமாக மாறி0%. அத%& பிற& நா, இ.ேபா0 &றி.பி1ட அ3த
ேக#விைய ப*றி,- பா/0க இ20கிேறா-, ேதவ506 ெதாி,மா, அவ/, உ;ைமயி<
ந"ைம &'றி பா,கா.ைப க/டைளயி/345கிறாரா நா" எ.ேபா, மறி.ேபா" எ9:
அவ#$% ெதாி+மா? எ/லா1 அவ#ைடய கர7தி/தா8 இ#$கிறதா? அத#$ பி()
த"ெகாைல ப"றிய காாிய-கைள ப"றி பா/01 இ3த ெதாடைர நிைற7 ெச9தி:ேவா=.
த"ெகாைல ெச*+ெகா,-. கிறி1தவ3க, பரேலாக. ெச7றி8வா3களா? அதனால
இ"#$ நா( மிக மிக ,-கியமான நிக0சிக2 இ3-கிற5.
சாி, ேநய)கேள, இ-ைற01 இ23ட- நிைற5 ெச7கி#ேறா', அ+,தவார'
ெதாட%&' பா%*+%க- என ந12கிேற6. ஆனா9 இ6ைற<= ேதவ6 உ@கேளாB
இைடப%&'(தா+, உ/க123 ஒ' ஆேலாசைன த'கிேற<, நம? வைலதளBைத
அ"#$க&. இ*ைற-# இேய0 கிறி23ைவ உ$க& ெசா9த இர<சகராக
ஏ"#$ெகா(ள வி-.பினா1, உ4க( பாவ$க&'( ம+னி.ைப ெப12, அவேரா7
தனி$ப&ட உறைவ ஏ.$ப/0திட வி12பினா4, எ7க9 இைணயதள0ைத
பய#ப$%தி$(க*, உ(க./0 உதவியாக ஒ4 ெஜப7 ெசா9ல;ப<=4/கிற?.
ேதவனிட'தி( உ+க- ./ இ1தய'ேதா45 அ7த ெஜப'ைத ஏெற4'தா(, ேதவ?
உ"கைள இர)சி,தி#வா&. அவ& உ+க- வா.வி/ வ0தி#வா&. அவ12காக
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வா#$ப& உ)கைள அவ. ேபல1ப234&2வா.. அைத ெச9:.க; என ந$?கிேறB
ேம#$ அ'(த வார நிக01சிைய தவறாம6 பா89:8க; எ=> ந$?கிேற=.
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