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நீ#க% மாி$த ம" வினா%யி' நட#ப% எ"ன? பாக$ - 2
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$சி&' உ*கைள வரேவ0கிேறா&. நா* ஜா*
அ"ேக%ெப%(. நீ-க. இ"ைறய நிக45சிைய பா%8பதி: மகி45சியைடகிேற". நா=
பா#$%&ெகா)*+&கிற தைல2ைப ப3றி ெதாட#5% ேக7&க நீ:க; ஆவேலா>
இ"#$%க' என ந,-கிேற1. இ3 நரக5ைத ப9றிய3. நரக5ைத ;றி53 கைடசியாக
நீ#க% எ(ேபா$ ேக'விப*+,க'? ஒ/ேவைள, “ஹேலா, அ(ேக*ெப*-, நீ0க 12மா
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ெசா$லாதீ(க, நிஜமாகேவ நரக3தி4 காாிய(கைள ப9றி ெசா$ல;ேபாகிறீ<களா
எ"றிடலா(. ஆமா உ.ைமதா", இைத ஒ4 கைதயாகக ேவ.9( எ"பதினா<
அ"லா, ஜன)க+,- இைத ப2றிய ந7,க8 வா:;< இத ெசா"லா, ஆனா
எ"க$%& ெதாி,- ேதவ ைம2தனான இேய6 கிறி89, மரண=தி>?29 உயிA=தவA
தா#, இைத ப)றி அதிக காாிய/கைள ேபாதி2தி34கிறா5. அவ5 எ#ன ெசா<கிறா5
எ"பைத நா)க+ பா,-க வி012கிேறா1. அவ, ெசா9கிற விஷய<ைத நா1
ஜா#கிரைதயாக எ,-.#ெகா0ள ேவ4,5.
இ"ைற%& எ" வி+,தினரான Dr. எ"வி% ல(ச", சி+காேகாவி% சாி/திர சைபயான
!" சைபயி) ேபாதக., இ12ேனாயி4. ஆமா, எ.வி), நீ<க இ<க இ=>ப?ல
என#$ ச'ேதாஷ,. இவ0 சிற'த வி3பைன யா$, 78தக8ைத எ:தியி;#கிறா0 அத=
தைல$%, “நீ#க% மாி*த அ-*த நிமிட' உ)க+,- எ/ன ச'பவி,-'?” நாம ஒ&
நா# மறி(ேபா+ எ-. நம/0 ெதாி3+. நி5சயமா நீ9க, ேவத+ ெசா=கிறப> ஒ-@
பரேலாக'தி*+ ேபா-.க, இ1ல2னா நரக'தி1 த5ள7ப89 இடமான பாதாள'தி*+
ேபா$%க. சாி, எ-வி/, இத ேக2345ேபாேத சில சமய%களி: ஜன#க%&' ேகாப,
வ"#. உ'க )*+ல ஒ" நப0 ேவைல ெச56ெகா89":தா0 அ=ப நீ'க அவாிட#
க"#தராகிய இேய,ைவ ப0றி ெசா4னீ7க. அவ" ஒ;ேவைள மாி#தா> பரேலாக@
ேபாவாரா எ(ற க+ட-தி01 அவைர ெகா56வ78 நி:-தினீ=க, அத01 அவ? எ(ன
ெசா$னா&?
!ச. எ"வி# ல"ச$: ஜா#, இ'த தைல+ைப ப-றி ேபச உ3கேளா6 கிைட8த
வா#$பி'ககாக மகி+,சியைடகிேற3. இ6 ஒ8 க9னமான தைல$=. நா
நிைன%கிேற), எ)-ைடய இ1தய3தி45 உ7க இ1தய3தி45 8ட, நிைன9ேபா5
எ"#ைடய தீ*மானமா இ/0123"னா நி2சயமா னா நரக91:; ேபாக வி%&பேவ
மா#ேட&. ஆனா அ, ந./ைடய ேதாி&ேத456 கிைடயா,. அ, ேதவைன9. அவ:
அ"#$ ெவளி*பா-கைள0$ ெபா12த4.
நீ#க ெசா)னமாதிாி, எ#க 012ல ஒ5வ7 ேவைல ெச:;வ<தா7 அவ5>? நா
ேதவைன ப(றி ெசா.ேன.. அத(1 அவ2 எ.னிட5 ெசா.னா2, “நா இேய'வ
வி#வாசி&கைள*னா னா நரக/0&கா ேபாேவ*?” அத#$ நா ெசா*ேன, ஆமா.
அத#$ அவ' ெசா+னா', அ.ப0.ப1ட ேதவ+ இ56கிறா' எ+றா;, “அவ#
ெசா$றா&, “ நா நரக&'(ேக ேபாேவ, நி&தியமா அ2கி34' அவைர எதி7&தி8ேவ,
எ"றா%.” அவ#ைடய க)கைள பா-./ நா ெசா3ேன, “!"டா%தனமான ேப,சா
இ"#$%! நி*திய*%ல ேதவைன எதி3#க5ேபாகிறாயா அ% எ:ெற:ைற#$மான
ேவதைன, உப*திரவ-, கிள01சி. அ5 உன67 தி89தியா இ867மா? அ5 ேதவ?67
ஒ" ெபா"'டாக இ"+,ேமா? இ0த காாிய4 ேதவ6ைடய ,ணாதிசய:ைத;4
ேநா$க&ைத)* பாதி&தி.ேமா? இ'லேவயி'ைல எ.ேற..
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நரக$ைத ப)றியதான உபேதச$தி)2 இ4ெனா6 விதமான பிரதிபளி:; உ<டாகி>?,
அவ#க எ'ன ெசா,,வா-க. எ'றா,, “நரக$ இ'()மானா-, ேதவ2 ஜன4கைள
நரக$தி'( அ+,-கிற ேதவனாக இ45தா6, நா ந6லவிதமா வர,ேபாகிற
ஆ"கிைன"' த*பி,-ெகா!"# விதமாக ேதவ, இேய/ கிறி12345!
அளி$தி&'() அர,'(- .ைழ1தி2ேவ5 எ5பா9க-, இ5ைற'( இைத
ேக#$%ெகா()*%கிரவ.க/0 இைததா5 ேத.6 ெச89.க: என ந0>கிேற5.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆமா. அேதாட, எ,வி/, இ1 மிக 34கியமான தைல9:
இைத ப&றி ஆழமாக சி/தி0கிற ம0க1 இ2 க3ைமயான2 எ78 ந:;:ேபா2, அவ@க
இத#$ ேவ#(ைமயான உபேதச1கைள ஆய5த6ப75திெகா:கிறா<க:, அவ#றி?
ஒ"# தா" பிரப*சவாத-, அ0 ெசா23கிற காாிய7ைத ெசா23கிேற". ேதவ"
அ"# நிைற)தவ, அதனா/ யா, எ"ன ெச4தா5! கைடசியி) எ)லாைர.! அவ1
கா#பா%றி இர+சி-தி/வா1 எ34 ந67கிறா1க8. இ#ப:#ப+டவ1க<=> நீ@க எ3ன
ெசா$றீ'க?
!ச. எ"வி% ல"ச$: ஜா#, அதாவ) சில- ேவத/ைத கவனி/) அறி4) நரக/ைத
ப"றிய உபேதச+ க-னமாக இ23பதா4 அைத ஏ"89ெகா;ள மனதி!லாம!
இ"தியி& எ&லா+, மீ/க1ப3ேவா, எ6பைத வ89":;,ப<யான வசன?கைள
ேத#$ெகா(#)கி+றன. எ+ப2 உ(ைமதா+. அதனால அவ:க ெசா<கிற
ேவதப%தி ெகாேலாெசய. /தலா0 அதிகார0 அதி3 ேவத0 45கிற7, “ேதவ$
கிறி$%&'() அைன.ைத01 ஒ34ரவா'கி8வா9.” இைத அவ'க)ைடய
வியா%கியான(தினப+ எ.(/%ெகா1. இ3தி நாளி6 நரகமான/, எ:ப+
ெசா$ற&'( ெதாியல, ேதவேனா2 ஒ45ரவா78 எ'கி'றன;. சா=தா' ேதவேனா2
ஒ"#ரவாவா', அதினா. பிரப0ச2தி. நரக5 இ.லாம. நி2திய ச:ேதாஷ5
உ"டாயி'()*. இ. அ'ைமயான தாிசன*, ஆனா& வசன)தி, மீளா01களி&
இதனா% நி)க +,யா.. நீ1க ஏேனாதாேனாெவ67 வாசைனகைள எ<=. அ?த
வசன$ எளிைமயான வசன-ைத ேபா-தி1ப2 ேபால உபேயாகி6க நிைன6க 8டா2.
அதனால இ(த பிரப,சவாத/ தவறான1 எ3கிேற3, இ(த நிக89சியி; ெதாட>(1
வ"# காாிய)க* அ, தவறான& எ)பைத ெவளி/ப01தி02.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி, இ'த )*ட,தினாி. வழ1கமான வசன4
எ"னெவ"றா( ம+ேத. 10:28 இதி$ ெசா$ல*ப,-./கிற2, “அவ#$ேக
பய#ப$%க'” இேய$ ெசா)கிறா-, “ஆ"#மாைவ() சாீர"ைத() நரக"திேல அளி6க
வ"லவ$%ேக பய#ப$%க'.” சாி, இ'ப கிேர,க -திய ஏ1'ப23 வ56ந8 ஒ:வ8
ெசா$%யி()கிறா, ஒ/ெவா( 1ைற34 இ6த வா,8ைத, அழி)க எ=பத?கான கிேர)க
வா#$ைத “அ"ேபா&'மி”பய#ப$%த'ப$ைகயி+, இ+லாம2ேபா45 எ#7
அ"#த%ம'ல எ+கிறா". நி"2லாமா34த' கிைடயா# ஆனா' ேக* உ,டா./த'.
இ"லாம& ேபாகா+ சிற/பானதாக மாறி23. இத&5 எ7ன அ9:தெம7<
நிைன%கிறீ)க*?
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!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, உதாரணமா, இ,த ேக/விைய நீ5க எ7னிட: ேக;ட
இட#தி&'(ேத ஆர-பி#திடலா-, உ3ைம எ7ன7னா “அழி$க&ப(த*” எ"ற
வா#!ைத ேவ'ப)ட இட,களி0 பய2ப3!த4ப)35ள6. உதாரண!தி<=, இேய?
ெக#$%ேபான திரா#ச ராசா /01திகைள ப4றி ேப6கிறா7. அவ7 ;4றி<=
அளி$க&ப(ட* எ-. ெசா2லவி2ைல, அைவ இ2லாம2 ேபான* எ-. அவ;
ெசா$லவி$ைல. அவ, எ.ன ெசா$றா1.2 அ3 பலசாயி678. அ$ ஒ&க
ஆர#பி&சி(&). அ- கிழி0-வி2ட-. அதனால இனி அதனா9 எ0த பிரேயாஜன>#
இ"ைல எ'கிறா,. இ.க இேய1 நி3தியமாயி67பைத ப9றி ேபசி;ெகா=>6;கிறா,.
அ" $%றி() இ+லாம%ேபா1) எ3பத%1 எ5த இட$) இ+ைல. உ:ைமய
ெசா$னா, இைத +,கியான வசன1ைத ைவ#$ நி(பி#திடலா. ம#ேத1 25:46 இேய$
!"கிறா', “இவ#க% நி)திய ஆ-கிைனைய அைடவா#க%, நீதிமா6கேளா நி)திய
ஜீவைன அைடவா*க,.” சாி, ஜா', எ)லா+, நி.திய ஜீவைன ந,ப வி+,6கிறா9க:.
அதாவ%, நாம நி+திய ஜீவைன வி1வாசி+தா3 நி+திய ஆ5கிைனைய78 ந"ப
ேவ#$%. இேய*+% இ,த வசன0தி2 இேத மாதிாியாக0தா6 ெசா28யி9:கிறா<.
அதனால ஒ( நிப,தைனயி/ப0 அளி2க4ப56 எ/ற க(9: ;<றி=6
தவறானெத'பைத +ாி-.ெகா0ள ேவ345.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி, நா நிைன)கிேற-, எ/வி-, ஒ2 நிமிட5 நாம நி#$தி
நிதானமா' இ*த வசன-கைள நாம ெம2ேக4றி ெசா6லவி6ைல எ9பைத
உ"திெச'யேவ+,-. ஜன2களிட- க6னமாக ேபச நாம ;ய<வதி=ைல.
இேய$கிறி()ைவ ப.றிய காாிய0ைத அவ3க4 5ாி6)ெகா4ள உத:கிேறா;, அேவ
ெசா$ன வா()ைதக-, அைத அ0பியாசி4க அறி67ெகா-ளேவ:;<. நா#
கிாி$தவனாவத() +,-, நீ1க ெசா456ெகா7896கிற இ<த வசன1க=, ஒ9
ப"க$தி' )*மா-"க$தி' இ/0பவ-க2 நி$திய ஆ"கிைனைய அைட:தி;வா-க2,
ம" ப%க'தி* நீதிமா.க/ நி'திய ஜீவைன அைடவா7க/ எ." ெசா*கிற<. இ?த
விஷய%ைத )ாி+,ெகா/ள நீ3க ப$ட&ப'&( ப')க* அவசியமி1ைல, சாியா.
இ"#$ சில வசன+க-$ இ./கிற1. நீ+க ஆர$ப81ல ெசா"ன மாதிாி ஏேதா ஒ.
வசன$ைத எ)$*+) ம-றைத ஒ*0கிட 45யா*, இ:த ேக<வி0= பதிலளி0கிற
விதமாக இ)ெனா, காாிய.ைத 0)ைவ1கலா3, அ6 ெவளி8ப:.த; 14:11!
இ"#கிற'. அதி,, “அவ#க%ைடய வாதியி- .ைக” !"மா%&கைர ப,றி /0கிற!
“சதாகால&களி)* எ-*.*, மி1க2ைத4* அதி6 ெசா8ப2ைத4*
வண#$கிறவ(க)*$+ அதி/ைடய நாம6தி7 86திைரைய6 தாி6:ெகா<)கிற
எவ#$%& இர*& பக-& இைள0பா2த4 இரா5.” இத#$ எ'ன அ*+த,?
!ச. எ"வி% ல"ச$: ஜா#, இ'த விவாத+தி, இ- மிக01 கவனமாக இ34க
ேவ#$ய க(ட*, ஆனா அ0 ெசா3கிற காாிய* அ6ப$ேய இ9:;* என
நிைன%கிேற). உ-ைம இ0தா) நரக4தி5 நி4திய கால ேவதைன இ9:பைத உணர
!"#$. அ(, ம+,மி.ைல, இ"த வா'(ைத ெவளி-ப/(த0 1(தக(தி0 இ"த
ப"தியி& ம)*+ ெசா&ல0படவி&ைல. 20+ அதிகார:தி;+ இ=>"+, வசன+ 10
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!"கிற& சா*தா, அ.கினி கட1ேல த4ள6ப89 வாதி.க6ப9வா,. மி=க>?
க"ள$தீ'(கதாிசி,- அ0ேக இ34பா'க". அவ'க" இர9- பக!" சதாகால)களி!"
வாதி%க'ப)வா*க+.
இ"ைற%& இைத பா+,-%ெகா012 ேக41%ெகா012 இ5%கிறவ+க8ட" ஒ5
நிமிட% எ( இ*தய-தி. இ*/0% காாிய-ைத பகி567ெகா9ள வி*%<கிேற(.இ7
மிக$% க'னமான உபேதசெம01 என34 ெதாி5%. ஆனா, உ9ைமயி<, நாம
நிைன%கிற விதமாக இ.%கிற ேதவனிட1தி2 நா3 இைடப5வதி2ைல. த89ைடய
!தான%ைத நிைல+ப-%தி-. ேதவனிட. இைடப-கிேறா.. அதனா7
ச"டதி"ட&கைள வ,-ப/ நா2 அ4ல. நரக8ைத ப9றிய உபேதச8தி4 நம?,
!ர#பா&க( இ+,கலா., ஆனா2 ந.!ைடய ெசய2பா&க( அ: இ+!ப#$
இ"லாம" ேபாவ*+ எ-ற நிைலைய உ4திப67திட 9:யா*. அ* ேதவ=ைடய
வா#$ைதயி) அ,-பைடைய சா#1தி23கிற6. நீ:க;< நா=< ஆய$தமாக
இ"#கேவ'() அதினா0 நா) மரணமைட7)ேபா9 நரக:தி0 த;ள=படாதப>?)
பரேலாக'தி* ேச-.க//ப01ப231 பா-'!"ெகா&ள ேவ+,-. இ0த இட3தி56
நா# ேபாக மா)ேட# எ#ற நி.சய1தி நீ4க5 ெப789ெகா:;<ப=யாக ந<>ைடய
நிக$%சியி( *+வி- உ/க012 சில *1கியமான 2றி89கைள ெகா=>திட
இ"#கிேறா).
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி. இ'த ெவளி,ப./த0 14 சில ேக'விகேளா'
இ"#பவ&க()* பதிலளி0தி")*1, “!ேலாக&தி)*ளைவக*
பரேலாக'தி*+ளைவக+ யாைவ12 கிறி45 6லமா8 தம9:
ஒ"#ரவா'கிெகா+ள-. ேதவ2'3 பிாியமாயி78.” இதி$ சா(தாைன+,
இைண$%ெகா)கிறா,க); க)ள$தீ,2கதாிசிைய56 ேச,$%2ெகா)கிறா,க); இ$ேக
ெசா$ல&ப()*+,- மி*க2ைத வண7கி அதி9 :2திைரைய ெப=றி*+கிற
ஜன#கைள'( இதி- ேச0123ெகா6கிறா0க6. இ9த வசன( அைத நிராகாி3கிற2,
சாியா. சாி, இ) அ+ைமயான ேயாசைன, ஆனா உ2ைம இ)தா4, இ456 ேவ8 சில
வசன$க&' இ*+கிற.. இேய2 தாேம ம6ேத# 23:33( ெசா(,கிறா0, “ச"#ப%கேள
விாிய% பா()*+,-கேள, நரகா*கிைன*+ நீ7க8 த:பி;<ெகா8வ< எ:ப-?” ேதவ
வா#$ைதயி) ச$திய$ைத நிராகாி$தவ#க/ட) ேபசி3ெகா5673ைகயி8 இ:ப6
ெசா$கிறா(.
!ச. எ"வி% ல"ச$: ஜா#, இ' (வார+யமா இ./கிற$ அதாவ$ இ+ேபா$ நா/
இேய$விட( அ+, ம./(தா+ இ23கிற6 எ+ற க286ட+ இ29பவ;களிட(
இ"ேபா& நா) ேபசி,ெகா/01,கிேறா), அவ6 எ8லாைர<) ஏ>?,ெகா/டா6,
ஒ"வைரெயா"வ) ேநசி/01ப3யாக க56/ெகா78தா), நியாய;தீ)/கப7வதி=ைல
என நிைன'கி!றன$.இ'ப, இேய- அ!பாைக23தா$, ஆனா6 7ரண அ!ேபா:
இ"#தா&. அ*பாக இ"#தேதா. அவ& நீதி34ளவராக78 இ"#தா&. பிதாவி9ைடய
தர# எ&ன எ&பைத அவ, அறி/தி0/தா,. அதனா3தா& நரக6ைத ப7றி அ89க8
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ேபசினா'. இ+ப எ-./கிற ேக2வி இ4தா6, நாம அவ;<= !"ைமயாக ந*ைம
அ"#பணி'க வி+,-கிேறாமா. எ4னால ஒ+ ச,பவ9ைத ெசா=ல >?@, நா ஒ+>ைற
நரக$ைத நிராகாி*+, ஒ. ெப1மநி3ட, விமான$தி7 பயனி$9ெகா1:.;ேத,
அவ#ககி&ட ெசா,ன, அதாவ0, நீ#க எ,ன 4ழ6ப80ல வி&:&;#க. நா உ#கள
ந"ப$மா, இ*ல இேய!ைவ ந&ப(மா?” நா அவ&கள)பா+,- அவ&ககி/ட
ெசா$ன, இ)த விஷய/0ல நா இேய4ைவேய பி$ப7ற9ேபாேர$றத
ெதாி%&'ேகா*க.” இைத ேக'()ெகா,-.)கிறவ2க3)4 நா ெசா78கிேற9,
இேய$வி' வா*+ைதகைள ஏ123ெகா5ளேவ678, ஏ'னா நி+திய8
எ"ப$"ப%டதாக இ,-.ெம#$ அவ()* ெதாி./.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி. இ'ேபா* ஒ, இைடேவைள எ23*4ெகா7ேவா8,
எ"வி%. நாம தி,-ப வ/த0- நீ2க சில நா678க"களிட- ேப<-ேபா0
எதி$ெகா()* காாிய-கைள ப1றி பா$3க இ53கிேறா*. “ந"ன நா&திக*” இைத
வாசி%&'ேபா*, நா!திகனாக இ)*+, ஆ.கேளா1 ெப.கேளா1 நீ6க7
விவாத%தி# நி&'(ேபா,, இ/த காாிய2ைத 45ைவ7பா8க9, அ,தா5 நரக(, அ,
நிஜெம&றா), அ- மிக/ெபாிய பிர3சைனயாக இ89தி;ேம. வா?@ைக எ&ற இ9த
!"கிய கால)தி+ ெச./0 பாவ3க45! நி)திய த7டைன வழ3க<ப=0 எ?றா+
அ" ேதவ' க)னமானவ- எ'/ உ/திெச4கிற" எ%பைத ந*+கிறா/க0. இ3த
ேக#வி&' ேவத* எ,ன பதி/ த0கிறெத,3 பா5&க இ0&கிேறா*. இ8த காாிய:ைத
நி#சய& நீ)க ேக,-க வி/&012க3, எனேவ இைண:தி/)க3. மீ>?&
ச"தி%கிேறா*.
---------------!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆ"ைர%, நா*க வ-!"ேடா&. மிக ,-கியமான
தைல$ைப பா()*+ெகா./0+கிேறா4 நீ7க8 மாி)த அ;)த நிமிட4 உ7க>+?
எ"ன ச&பவி*+&. இேய0 கிறி34ைவ வி0வாசி7தா9 எ"ன நட*+&? இேய0
கிறி$%ைவ வி)வாசி,காவி-டா/ எ1ன நட,45? நாம ெச/ல,:;ய உ>ைமயான
பரேலாக'ைத ப"றி ேவத) *+கிற-. நாம ேபாக *டாத நரக4ைத ப"றி6) ேவத)
!"கிற&. கிறி)& அ+,- ம/னி1ைப நாம நிராகாி7தா9, உ<ைமயி9, நாம
ேதவனிட'தி()*+ பிாி/க1ப23 நரக6 எ8ற இட'தி; த<ள1ப2>)1ேபா6. சாி,
எ"வி%, இ) ஒ+ ,-கியமான தைல67, ஜன9க!ைடய க'()*ப,, இேய0
ேபாதி&கிற இ+த நரக.ைத ப0றிய 23ைமயான உபேதச28 அவ;கைள
ெபா$%தவைர, அதாவ-, நரக0 இ23தா4, அவ5க6ைடய க9ேணா<ட%தி4
பா#$கிற அவ#க+ ெசா.வ/ எ1ன1னா, நரக6 எ1ப/ அதிகப8ச த1ைடயாயி<$=.
வா#$ைக எ)ற இ,த .றிகிய கால2தி! ெச%த பாவ*தி,- நி*திய*தி,-0 நரக
த"டைன ெகா*+ப- ேதவ0 ெகா*ைமயானவ3 எ0பைத கா5*வதாக
ெசா$கி'றன*. இத/0 நீ3க எ'ன பதி$ ெசா$றீ3க?
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!ச. எ"வி% ல"ச$: !தலாவதாக, ஜா*, நா* எ*ன ெசா0ல வி234கிேற*
எ"றா%: ேதவ" அ"பானவ. எ"/ நீ2க4 ேயாசி&'(ேபா*, இ.த உலக3ைத 56றி
பா#$%&ேபா( இய,$ைக சீ,ற2கைள பா#$கிறீ#க5 ேவதைனயி9 அவதி;ப<&
ம"கைள பா)"கிறீ)க- அவ)க- அ0பவி"12 ேகாரமான 67நிைலகைள
பா#$கிறீ#க). ஒ-ேவைள ேதவ3 இ5த பா6க) அைன9ைத:; அ<மதி$கிறாரா
எ"# நீ'க! நிைன'கலா+ , இைவயைன01+ தவி3'க4ப678'கலாேம – அதாவ%,
அவ# ஒ& வா#(ைத ம,-. ெசா12யி&5தா1 6னாமி ஏ9படாம1 இ&5தி&=>. –
இத#$ மாறாக ேதவ, சிலைர நரக3தி#$ ேபாக அ6மதி7கிறா8 இ9 அவ:ைடய
அ"பி%& எதிரானைவ அ/ல எ"பைத நா2 3ாி45ெகா!கிேறா'. ஏ+னா,
உ"ைமயி', அவ, நீதி01ள ேதவனாயி67கிறா,. இ<=> சில நிமிடBகளி' எDபF
நரக$தி'( ேபாவைத த/0கலா2 எ4பைத விள0கி ெசா8ல இ:0கிேறா2 அேதா/
நாம அ&க இ)*க மா+ேடா. எ0பைத உ5திெச9ய ேதவ<ைடய கி)ைப ந.ைம
நட#$வைத() பா-#தி/ேவா).
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி, ேதவ) *ய சி,த,ைத./ நம23 அளி,தி62கிறா9.
அவாி% ந(பி*ைகயாயி.*/(ப0 ஒ.வைர3( ேதவ6 வ789.:;வ; கிைடயா;.
அவ#க% தாமாகேவ தீ#மானி.க வி/01கிறா#. ஜன5க% பாவ0 ெச9வைத அவ#
வி#$%வதி'ைல. அ-ப/ ெச!தா$% அவ)கைள க-டாய0ப234வதி6ைல, ஆனா6
அ"த தீ&மான*க,-கான விைளைவ அ2பவி-க ேவ567. அதானா9 இ;
!"கியமான விஷய,. ந,!ைடய உலகி3 எத6காக ேதவ8 ேவதைனைய
அ"மதி&கிறா* எ-ற ேக/வியி2 இ4த 5த4திர7 இைடப;கிற<.
ஆனா$ ேவ( சில காரண/கைள23 ேவதாகம' )*கிற-. அவ0றி1 ஒ3*
எ"ன"னா, எ'வி", ெவளி,ப./த1 201 ேவத5 67கிற:, “மாி$தவ'கைள
க"ேட%” ேயாவா% எ()கிறா-, “ெபாிேயா'( சிறிேயா'( சி,காசன/தி12 34பாக
நி#$ெகா()*+தா-க..” நியாய%தீ()பி+ நாளி. கிறி12ைவ நிராகாி%தவ(க"
ேதவ$%& ()பாக வ-. நி12பைத 45கிற.. எத) அ:2பைடயி= அவ>க?
எ"லா%& நியாய+தீ./க1வா.க3? அத67 அவ., “!"தக%க& திற*க+ப-ட/ ஜீவா
!"தக% எ() ெசா-ல/ப1ட ேவெறா6 !7தக8% திற:க/ப1ட;, அ/ெபா>; அ?த
!"தக%களி( எ+த,ப.!"#தப!ேய மாி,ேதா- த.க0 த.க0 கிாிைய23 த2கதாக
நியாய%தீ()க+ப-டா(க/.” அதனால ேதவ) கிறி-.ைவ வி0வாசி2பைத45 தா67
ேதவ$ ஜன(கைள நியாய0தீ23பா2, ஆனா அ8 எ$ன?
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, ேவத) ெதளிவாக -.கிற0 நரக) எ4லா678) ஒேர
மாதிாியாக இ)*க+ேபாவ/ கிைடயா/. அத45 காரண8 எ:ன ெவ:றா> ஜன@கA
அவ#க%&' அளி&க+பட ச/த#+ப1கைள எ+ப4 பய6ப78தினா#க; எ6ன
ெச#தா&க( எ+ற அ./பைடயி5 நியாய7தீ&9க/ப:வா&க(.ஜா+, உ@ைமயி5 இ7த
ெபாிய ெவ(ைள சி,காசன/தி12 34பாக ேதவ"#$ &'பாக நி-கிறவ/க0 பா/12
அவ#, “நீ இேய'ைவ ப+றி ேக/வி0படாததினா5 உ7ைன நரக9தி+: அ<0=கிேற7
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எ"றிடமா(டா).” அ"ப$ ெச(தா+ அ, அநீதியாயி1234. ஆனா உ9ைம இ,தா=,
ேதவ$ எ$ ெசா*வா+$னா, “இ"ப, உன() ெதாி.தைத ைவ12 நீ எ6ன ெச8தா#?
நா# உன'( ெகா+,த உ./ண1வி#ப5 நீ நட89ெகா:டாயா, ேதவ>ைடய
பிரமாண'தி)ப* நட.தாயா? நீ உய3.த வான'ைத அ8ணா3.9 பா3'9 ேதவேன,
உ"க ேப' எ)வாக இ-.தா01 சாி, உ1ைம நா8 ெதா:)ெகா;0கிேற8
உ"#ைடயவனாக இ-.கிேற2 எ24 ெசா2ன78டா? நா" எைத
க"டாிய'ேபாகிேறா+, உ"ைமயி1, ேவத4தி1 யா5ேம அவ7க8ைடய வா9வி:
நிைற%வைர வாழேவ இ-ைல. இ0தா2 நியாயதீ56பி89கான அ=>தளமாக
இ"#$ெமன நிைன#கிேற/.
இ"த தைல'பி* இ+,ெமா0 12கியமான வசன8 இ02கிற:, “எஜமா%ைடய
சி#த#ைத அறி)* அத+ப- ெச/யாம$ இ'(தவ+, அேநக அ1க2 அ13க4ப6வா+.
எஜமா%ைடய சி,த,ைத அறியாம0 இ23கிறவ6 சில அ8க9 அ83க:ப<வா6.”
ேவ#விதமாக ெசா,னா., ெபா#12க3 ச4த51ப6 ம7#6 ேதாி48ெகா.9த:,
அ"#பைடயி) இ,-கிற0. அதாவ0 சில7 உ9ைமயிேலேய சிற<த வா=-ைக
வா!வதா% 'ைற*த நியாயதீ/01 அைட*தி4வ/ ஆனா% தவ7 எ97 ெதாி*தி;*<=
தீைம ெச() *+ற-கைள பி2ப+றி பாவ5தி6 76கியி9:பவ2 அதிக ஆ=கிைன
அைடவா&. அதனா+ நி.தியமாக அதாவ2 உ&னி4பான சமநிைலைய ெகா9:;<க
சதாகால&' ேதவ+ ஜன.கைள நியாய+தீ567!ெகா%&'(பா* என நிைன!கிேற3,
அதனா% தா' சதாகால+', பாி/0தவா2களி2 ராஜாேவ உ'+ைடய வழிகெள%லா'
நீதி%& ச)திய+மானைவக2 எ4றி67கிற8.”
ஆனா, இ'ெனா'), ஜா', இ'ெனா+ விஷய0ைத நா இேதாட ேச78க:;. நரக;
எ"ப$ அதிகப*சமான$ எ"/ நிைன2க காரண5 எ"ன"னா பாவ(தி+ைடய
தீவிர&ைத நா+ ,ாி-.ெகா1ளவி3ைல. இைறயியலாளரான ேஜானதா< எ>வா>?
இ"த ேக'விைய ேக,டா/, பாவ2தி3 தீவிர6 யா789 விேராதமாக ெச=ய>ப,டேதா
அவ#க%ைடய ேம,ைம-. எதிராக அத, அ45பைடயி7 இ9:தா7 எ,ன
நட#$%?” இ" ேராம ()கியமான". உதாரண*தி,-, நா ஒ1 2ேனா பால 6சேர8 –
நா ேகனடாவி* பிற-தவ/ நா0க 1ேனா பால 3சற5 பழ7க8 – !ேனா பால
எ"ேனாட அ"ன ேமல +சேர", அ/ ெபாிய விஷயம6ல. அைத ஒ; தபா6கார= மீ/
!சினா&, அ* ெரா-ப ெபாிய விஷயமாயி3-. அைதேய ஒ3 காவ& அதிகாாிேமல
!சினா, இ!"# ெபாிய விஷய#. ஆனா, ஒ1ேவைள, ஒ1 ஜனாதிபதி அ8ல: பிரதம=
ேமல %ேனா பால )சிேந-னா, இ0 ெரா3ப ெபாிய பிர5சைனயாயி73, 89றமாக
மாறி%&.
க"பைன ெச)*+க, பாி/0தமான நிகர"ற 6ய ேதவ:;< விேராதமா பாவ=
ெச#கிேறா). ந)-ைடய பாவ3க4 நா) நிைன6பைதவிட மிக$% தீவிரமான-. அத0
விைளவாக'தா), இ-த விஷய0 நட3கிற5: ஜன9க: சதாகால=0 >?ற உணBேவாD
இ"#பதா' நரக,தி' நி,திய ஆ0கிைன அைடகிறா6க7. அவ6க7 எ;ன ெச>தா?@
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அவ#க%ைடய பாவ,க%-. ஈ0க1ட 23யாம5 ேபாகிற9. உ,க%ைடய
பாவ$க&'( விைல ெச/!த வி&'பினா+, இ.த வா/வி+ இேய2விட' தீவிரமாக
ஓ"வா%&க(, ஏ,ென,றா0 வர2ேபாகிற வா6ைவ ப8றி எ:த நி=சய@A கிைடயாC.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆமா. நிகர*றவ-./ விேராதமாக நீ3க4 பாவ6 ெச9தா:,
அத#$ நிகர#ற ஆ,கிைன/தீ123 உ5டாயி9,$:. இைத ப&றி பா*+கலா., எ*வி2.
நரக$ எ'ப) இ+,-$? உ0ைமயான அ,கினி இ+,-மா? ேவதைனயி+,-மா? அ;
எ"ப$ ப&டதாக இ,-./?
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, ேவதாக* எ,ேபா. நரக1தி2 அ4கினி இ7,பைத ப9றி
!"கிற&. இேய, இைத ப0றி ெசா45யி67கிறா8. ம"ற ேவத ப)திக,- இைத
வ"#$%&கிற&. இ-.தா12 இ3ைல6னா12 அ9கினி எ6ப& நிஜ2தா6,
இைததா% நா( ஜா*கிரைத.ட% கவனி*க ேவ34(. உ3ைம எ%ன%னா நரக(
எ"ப$ ேவதைன மி-.த இடமா-2. அ$ ைகவிட6ப7ட 8தலமாக இ:;-2.
ந"#ைடய #(ைதய நிக,சிகளி/ ெசா$ன& ேபால, டா-. சாியா1 அெசா3கிறா6,
“இ"ேக பிரேவசி+கிறவ-க. ந0பி+ைகைய ைகவிட ேவ450.”
அேதாட, ஜா), நி,திய. எ)0 ெசா34.ேபா6, அைத ப8றி அதிக.
ேயாசி&தி()கிேற,. பறைவக2 இ4த கிரக&தி67 வ(வைத க6பைன ெச:;<க2.
அ" மண&&'(" ஒ*ெவா' மணலாக எ&'கிற*, அைத த/0ைடய இட4தி56
ெகா$%ெச'( தி,-பி வ,வத01 பல மி45ய' ஆ$%க8 ெச49-, அத01 பிற1
அ"#த மணைல எ"#+ ெச.கிற+. சகாரா பாைலவன#தி89:+ எ.லா மணைல;<
எ"#க ஆர(பி#கிற,. அத01 பிற1 பிளாாிடா கட0கைர#1 வ7கிற,, அ!ப#ேய
உலகி% கட(கைரகைள, பி%. மைலக012 ெச56கிற8. க(பைன ெச;8பா=>க?:
இ"ப$ &' உலக+ைத./ இ0ெனா4 கிரக+தி78 ெகா9: ெச<ல பல பி<=ய0க?
கட#$ பி()ய+க, ஆ./க, ஆகிற$. இ3ேபா$தா+ நி8திய9 எ+ப$ $வ<கி
இ"#கிற'.
ந"ம எ&ன (ாி!"ெகாள ேவ*+, எ.றா0 நரக, நி4தியமான" எ.9
ெசா$%&ேபா), இைத ேக012ெகா3452கிரவ9க: த;க<2=& ஒ5 ேக:விைய
ேக#$க ேவ'(), “நா அ%க ேபாேவனா? இதி/ த0பி12ெகா4ள வ6 இ78கிறதா?”
அத#$கான பதி+, ஆமா/, இ1$கிற3.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': !ாிதமாக, எ*வி,, சில/ைடய க/3! இ!தா,, “சாி,
ேக#$க, நா நரக*+,- ேபாக/ேபாேற1 அ$க எ1ேனாட ந6ப7கேளாட நா
இ"#ேப&.”
!ச. எ"வி% ல"ச$: ஜா#, ேயாசி*+ பா-*தா/ நரக3 எ#ப+ ஒ6 ைகவிட:ப;ட
!தலமாக இ)*+,. உ/க ந1ப3கேளாட ச8ேதாஷமா இ)*க !"யா%. உ)ைமய
ெசா$னா, உ)க ந,ப.கேளாட நீ)க ஐ4கிய7ப8டா நீ)கேள உ)க ேவதைனைய
அதிகமா'கி()*க. அதனா. நீ*க நரக23'4 ேபாகாம இ89ப3 ெரா;ப <'கிய;.
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இ"ப, இைத பா)*+,-ெகா012 ேக41-ெகா012 இ5-கிரவ)க9ட; எ;
இ"தய%தி' இேரா,பைத பகி01!ெகா%ள வி*+,கிேற/. ேகனடா நா456 ,6ெவளி
தீ விப'( நட+ப( உ-ைம. விவசாயிக567 இ9த :;ெவளி தீைய க-டா; பய>
ஏ"னா அ' கள*சிய.கைள எாி1தி34 53கைள நாசமா8கி34. அதனா:
விவசாயிக' எ*ன ெச-வா.க*னா, கா01 அவ3க456 சாதகமாக இ:56;
நா!களி% அவ)க*ைடய கள.சிய0கைள12 34கைள12 56றி ெந:;<
ைவ#தி&வா(க*, அதனா/ 0/ெவளி தீ பட67ேபா9, அவ(க:ைடய ப<தி தீ
ப"றா% என அவ+க-./ ெதாி34 ஏ6னா ஏ"கனேவ அ8த இட;தி< ெந>?@
இ"#தி"&கிற).
இ"ப, கவனமா ேக,-க. இேய0 சி3ைவயி! இ$%தேபா*, ,த! -./மணி ேநர5
மனித%க'ைடய கர-களி/ அவ% வாதி3க4ப6டா%. ஆனா/ கைடசி :;< மணி
ேநர$ ேதவ(ைடய கர-தி/ வாதி1க2ப4டா5. எ8, அ;ைம சேகாதரேன, இ8ைற1A
எ"#ைடய இ)தய+தி" ஆழ+தி/)01 ெசா56கிேற", அ0த <"= மணிேநரB
இேய$ ந"#ைடய நரக ேவதைனைய அைட/தா1 எ3பைத மனதி7
பதி$%ெகா)*+க,. அ0த 123 மணிேநர9, நீ+க<9 நா=9 நரக ேவதைனைய
அைடயாம'()க இேய. நி1திய நரக ேவதைனைய அ6ேபா8 சகி18ெகா;டா<.
ந"#ைடய இர*சகராக அவைர ஏ123ெகா5ள ேவ89". நா" அவாி< ந"பி3ைக
ெகா$%!"க ேவ'(). அேதா(, ேவத) ெசா1வ2ேபால, வர6ேபாகிற ஆ"கிைன"<
நா# த&பி)*+ெகா.ேவா#. ஜா3, இ&ேபா* ஜன7க8+காக நா3 ெஜபி+க
வி#$%கிேற).
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி, இ'ேபா*+, ேநய.கேள, இைத
பா#$%&ெகா)*+&கிற நீ1க2 ஒ+ேவைள, “இ"ேபா&, நா* பாவிஎ&பைத
உண#கிேற( எ( ந,பி.ைகைய இேய2வி( மீ6 ைவ.கிேற(, நா( எ(ன ெச<வ6
எ"# ேக'(கலா” நீ#க% ஒ( ெஜப, ெச./ தவநிட4தி5 நீ#க% ஒ( பாவி எ8பைத
அறி$ைக ெச*+,க-, உ,க- ந1பி$ைகைய அவ5 மீ8 ைவ9தி;,க-. இ>த ஜப9ைத
நட#$%&ப( எ+விைன ேக()கிேற+, இ.ேபாேத நீ4க5 இைத ெச8ய வி:;பினா<,
உ"க$ வி(வாச+ைத அவ/மீ2 ைவ3க வி45பினா8 உ"கைள இர<சி3=5ப>
அவாிட& ேக*+க,, எ/விேனா1 இைண56 நீ+க*& ெஜபி<=&ப>
உ"சாக&ப()*கிேற..
!ச. எ"வி% ல"ச$: பிதாேவ, நா* ஒ, பாவி எ%பைத அறி+தி,-கிேற%. நா%
நரக$தி'( பா$திரவா- எ-பைத அறி2தி34கிேற- அ6தா- என4(ாிய6 என
ெதாி%&. ஆனா+ இ-ேபா0 இேய2 சி4ைவயி+ மாி80 உயி:8ெத;<தத=காக உம?@
ந"றி ெச()*கிேற-. அவ1 இர4சகராயி78கிரப:யா;, அவ1 சி(ைவயி;
எ"#ைடய நரக(ைத *ம,தத-.காக உம.1 ந2றி ெச7(8கிேற2. அதனா= அவைர
எ"#ைடய ப)யாக ஏ-./ெகா1கிேற", இர8சகராக ஏ-./ெகா1கிேற". அவைர
எ"#ைடய ெத*வமாக ஏ012ெகா3கிேற". அவ9 என2காக ெச*தவ0ைற நா"
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ஏ"#$ெகா() அவைர நா0 வி2வாசி$கிேற0. அவ7 என$காக மாி&'
உயி$%தத'(காக உம(- ந/றி. அவைர எ/7ைடயவராக ஏ':(ெகா<கிேற/.
இேய$வி' இ'னிய நாம-தி/, ஆெம'.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': ேநய$கேள, இ*த ெஜப/ைத நீ2க3 ெச5தி7*தா9 – ஒ"
நா# நா% இ'த ெஜப,ைத ெச/ேத%, எ3வி% இ'த ெஜப,ைத ெச/தி67கிறா%,
கிறி$% எ(கைள இர-சி/தா2. ேதவ6 வா789தி அளி7கிறா2. ேதவ6 உ(க<78
வா#களி#கிறா( “எவனாகி'(” உ"க ெபற அ"க ேபா+,-ேகா"க, “ேதவ$ைடய
நாம$ைத ெதா)*ெகா,டா., நீ1க அைழ$தி56தா, ெஜபி$தி56தா, ேவத;
ெசா$கிற(, “இர#சி&க(ப*+,க-.” அவ# உ&க( அ)கி+ வ)வா# எ./
ெசா$லவி$ைல, அவைர அைழ./0ேபா3 உ5கைள இர9சி:ேப; எ;=
ெசா$கிறா(. அவ( ெச-ய ஆய0தமாயி34கிறா(, இ7ைற49 நீ<க= அ>த ெஜப0ைத
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