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நீ#க% மாி$த ம" வினா%யி' நட#ப% எ"ன? பாக$ - 2
நிக$%சி 3

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$சி&' உ*கைள வரேவ0கிேறா&. நா* ஜா*
அ"ேக%ெப%(. இ"ைற(. எ"ேனா2 இைண4தி78பத9. ந"றி. உ<க=(. எ"ன
நட#$% எ(பைத ப,றி பா012#ெகா567#கிேறா%, நா மாி1த பிற$ அ<1த நிமிட%
என#$ எ&ன நட#$)? நாம பரேலாக2தி5 இ78ேபாமா? நரக2தி5 இ78ேபாமா?
இ"த தைல'பி!" ெதாட()ைடய பல காாிய0கைள பா(23 வ5கிேறா8 ஒ5
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விஷய%ைத நீ+க- விய./ ேயாசி345க- என நிைன8கிேற:, அதாவ/, நீ+க எ3ப
எ"ப$ மாி")*க,- ேதவ-12 ெதாி4மா? என7 வி89தினரான D!. எ!வி' ல)ச!,
சி#காேகா () தி+,சைபயி0 (1த ேபாதக2, இ56ேனாயி&, சிற+த
வி#$பைனயா*+ -.தக.ைத எ2தியி34கிறா# அத7 தைல$-, “நீ#க% மாி*த அ-*த
நிமிட% உ(க*+, எ.ன ச%பவி+,%?” சாி, எ'வி), இ)ைற-. எ/கேளா3
இ"#பதி' மகி+,சியைடகிேற3. உ6களிட8 ஒ" சிற:த உதாரண8 இ">?3@
ெதாி%&, மரண!ைத ப&றிய இ+த தைல-. க012கைத அ4ல எ67 அ8 ந6றாக .ாிய
ைவ#$% என நிைன#கிேற.. அைத ப3றி ெசா789க.
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, ஜா'. உ*ைமய ெசா'னா, என12 இ4த கைதய
ெசா$ற&'( பி,'(- ஏ/னா இ& மரண5ைத தவி9'க;,யாெதன =>கிற&. ம5திய
கிழ"கி%&'( ஒ& க+,"கைத பட1'( வ&3. ஒ& வியாபாாி பா"தா7தி8 த9:ைடய
ேவைல%காரைன கைட,ெத/வி1 23 ெசா156ப8யாக அ;<=கிறா?. அAத
ேவைல%கார) ேல+ ெட.ைத ச1தி%கிறா), அ1த ேல+ ெட.ைத பா7.8 இவ)
மிர$% தி%(கி*டா-. அதனா1 அ2த ேவைல#கார' எஜமானிட/ தி1/பி வ45
அவனிட&, “நா ேல& ெட)ைத பா-)ேத. அவ1 எ.ைன பய5ாி)தினா7 எ.றா..
உ"ககி%ட இ)*கிற ேவகமான 1திைரைய தா"க நா அவகி%ட இ)89 இ:ைற*1
ரா#திாி த'பி#) சமாறா-./ ேபாகிேற2 எ2றா2.” அ"த எஜமா) அ*ப,ேய
ெச#தா&, அ$த ேவைல*கார. /திைரயி2 ஏாி ேபானா.. அ.ைற*/ ம9தியான:
எஜமா% அ(த கைட-தி/0 ெச%றா4 அ50 ேல8 ெட9ைத பா4;9<, “ஏ" எ"
ேவைல%காரைன பய-ப./தினா2 எ4றா6.” அத#$ ல' ெட*, “நா தா அவன பா)*+
பய#ேத, என*+ ஆ-சாியமாயி2*+3, அவ பா*தா6தி# எ&ன ெச*+,- இ/0கா&,
ஏ"னா இ"ைன(() ரா+திாி அவ" சமாரா தான இ2(க அ4மதி ெகா6+தி2(கிேற"
எ"றா%.”
ஏேதாெவா' வித*தி+, மரண0 ந0ைம ச4தி560. சில ேவைளகளி+ வா;ப
வயதின&'( ஏ+,ப.கிற1. சில ேவைளகளி8 வயதானவ&க:'( ஏ+,ப.கிற1. அ"
பல வித'களி* ந,ைம வ/தைட1,. ஒ4 நா6 சா8 9:;4<= ேபாயி4/ேத@
இவ#க% எ(ப* மாி.தா#க% எ0பைத அ34%ளவ#களிட7
விசாாி%&ெகா)*+,ேத,, அ& ெந34 வழியாக இ+8கலா:, அ;ல&
ேக#சராகேவா, இ+ல விப/தினாைலேயா, ஏேதாெவா6 வித/7ல மரண:
ச"பவி&கிற$. சில சமய+களி- எதனா- ஆ345றேத ெதாியாம89:;<. இ5><?ட
, ஜா%, இ'ப) ப*ட மரண த0வாயி4 இ0567 அேத :;நிைலயி4 இ0'பவ?கேளாB
நாம ேபசி)ெகா,-.)கிேறா0. அதனாலதா6 இ8த காாிய:ைத ப<றி ேப=வ?
அவசியமாக இ+,கிற..
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!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%!: சாி. நீ(க ஒ+ ,-கியமான வா-கிய2ைத எ6தியி+-கீ(க.
அைத ப&றி ெசா,ல வி/01கிேற4. கிறி6தவ7க8 தவ9ைடய ெத<வாதீனமான
அைண$ேபா() அ+ேபா() மாி$பதாக ெசா23யி56கிறீ9க:.
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாிதா%, ஜா%, கிறி+தவ-கைள ப1றி
ேபசி%ெகா)*+!கிேறா', அதாவ- இேய0 கிறி1-வி2 மீ- வி0வாச'
ெகா$%&'பவ*க+. உதாரண2தி45, இ'ப நா, இ9 பல உதாரண;க+ ெசா=ல
!"#$, ஆனா லாச,வி/ மரண3ைத எ738ெகா;ளகிேற/. இ8 அ,ைமயான ஒ/D
இேய$ லாச) வியாதிப./)0கிறா3 எ35 ேக6விப7கிறா8, ஆனா உடேன அவ#
ெப#தானியா)*+ தீவிரமா ேபாகல. அதாவ6, இ9த ச;பவ; <திய ஏ>?பா@AB
இ"#கிற'. லாச" எ.ற மனித., மா34தா5 ம678 மாியா5, அவன' 2 சேகாதாிக5.
இேய$ இ&த ()*ப,ைத ேநசி,தா2. ம5ற 78நிைலகளி< அவ2 இவ2க?ைடய
!"#$% வ(தி+,கிறா0. இ3ப லாச& வியாதிப+,&-கிறா0. ஆனா4 இேய7
பத#ட%படவி(ைல.
ஏ"? இேய( லாச,-./ மாி./2ப4யான ச6த89ப:ைத ெகா>.க வி,2பினா8,
ஏ"னா இேய) அவைன உயிேரா0 எ23பி அவேர உயி56ெத2த9:
ஜீவ$மாயி)*கிறா- எ0பைத அ56 நி8பி*க ேபாகிறா-. ஆனா= இேய?தா! லாச&
எ"ேபா& மாி"பா* எ*பைத நி.ணயி1கிரவராக56 இ81கிறா.. இைத நா6
!ாி$%ெகா(ள ேவ-./, அதாவ%, ேவத/ 34கிற% ேராம8 8:39!, “மரணமானா&',
ஜீவனானா&', *த,கலானா&', அதிகார2களானா&', ேதவ5ைடய அ9ைபவி;<
ந"ைம பிாி)க மா+டா-.” மரணமான& ேதவ$ைடய அ*ைபவி-. உ0கைள பிாி4க
!"யா%. ேவத+ ெசா.கிற% இேய3 மா56தாைள9+ மாியாைள9+ லாச;ைவ9+
ேநசி%தா(. அவ( அவ(கைள ேநசி%தா( எ1பதினா4 லாச6 மாி8க மா9டா1 எ1;
அ"#$தம'ல, ஏ,னா நாம எ'லா1ேம மாி4க ேவ78யி14கிற;. ஆனா நாம
ேதவ$ைடய அ$பி'( அரவைண-பி'( இ/01 மாி4தி6ேவா(.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி, நீ(க மா+,தாைள01 மாியாைள01 ப4றி
ெசா$%&ெகா()*&+, ச,பவ0தி$ இ4ெனா* ம7&க 8)யாத :வார<யமான
காாிய%& இ)*கிற,. இ.தியாக இேய1 லாச) மாி5த பிற7 வ)கிறா9, மா#$தா&'
மாியா%& அவைர பா-./, :இேய4ேவ, நீ- இ7ேக இ9:தி9:தா< இ=ப>
ச"பவி&தி()கா,.” அேநக% இ(த காாிய-ைத ெசா1வ345, “ஆ"டவேர, நீ+க
ம"#$ எ'(ைடய சா.பாக இ23தி23தா6 நலமாயி29:$.” “இ"#தி"#தா'” ஜன#க
ெபா$வா ெசா(கிற இ-த காாிய%ைத நா*+ உபேயாகி/கிேறா+, “அவ# ம&'(,
இ"#தி"#தா, ந*றாயி"#தி"-./.” இைத ப&றி ெசா,-.க.
!ச. எ"வி% ல"ச$: நி#சய& அைத ப,றி ெசா0ல ேவ45&, ஏ8னா இ;
ெந#$க&யான ஒ,-. நா ஒ# விதைவ ெப45ட, &,ென7
சா#பி&'(ெகா+,-(ைகைய! அவ%க' ெசா+ன- ஞாபகமி23கிற- தன கணவைர
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ப"றி ெசா)னா+க, “அவர நா 'ாிதமா ம+,'வமைன/0 ெகா34 ேபாயி+8தா
அ"ப$யாயி()கா+”. நா ேயாசி(ேத*, உதாரணமா, இ*ெனா3 ெப5மணி
அவ#ைடய கணவைர ஒ# கா-ச/012 ேபாக ச5மதி1க 9ய:சி ெச<தா=க.அவ=க
ேபாகிற வழியி+ ஒ" விப'( நட+த( அ(ல அவ/ மாி'(வி2டா/. அ+த ெப5மணி
பதிநா&' வ*ட,க. ெதாட012 ஒ4ெவா* நா56 அவ*ைடய க:லைற=' ெச&?
அவ#க% வ#'()*தியதா/ தான இ'ப3 நட6த7 எ9: ;<ற உண#@சிேயாC
நி#$பா'களா*. இ. தவறான உண'5. ெப7*பா8* ந*9ைடய %ைணவிய)க+
நம#$ பி(#காத இட.தி/$ ேபா$1ப(தா2 ந1ைம க4டாய6ப7.8வா:க;.
ஒ" தாயாைர )றி,- ேயாசி,-ெகா23"4ேத5. நா5) வய- சி9மி அவ<கள
பா#$% ேக)கிறா, “ ம"மி, நா ேரா*ட கிரா- ப/ண*1மா? அ"மா எைத7ேம
ேயாசி&காமா சாி*+ ெசா-றா!க. அ&த (ழ&ைத சாைலைய கட0கிற3, தி5678
லாாி ேமாதி மாி(கிறா+. இ.த அ01 தா2, பல வ6ட8களாக :ட உண=சியிேலேய
இ"#கிறா(. ஒ,ைற நா/ 0ாி12ெகா(ள ேவ78/ சில ேவைலகளி; ந;ல விதமா
நாம ெசா'ற) *ட தவறான /0ைவ ெகா34வ5திடலா8, மரண8 *ட
ச"பவி&கலா#. ஆனா அ) உ+க-ைடய தவ3 கிைடயா) ஏ6னா உ+க எ8ண#
அ"வாக இ()கல.
இ"ப, இ&'(, ஓாி, ச(பவ/களி2 எ&னா2 5&க678 ெசா2ல ;<=(. 1994ல
எ"க$ைடய ந*ப,களான ேஜன234 5கா2 வி89:4 ெந3<சாைலயி8
வாகன%தி( ேபா,-ெகா/01-23ேபா4 ஒ1 0ர"#ல இ'(த வி,(த இ'-.
!"#$ அவ(க ேவ+ ேமாதிய!, க2பைன ெச8!பா9(க:: அவ(க ேவ+ல 6
!ழ#ைத&க இ*#தா&க. 5 ேப0 அ#த ெந45சாைலயிேலேய மாி;<4ேபானா0க>
இ"ெனா& (ழ*ைத ம.நா0 மாி23ேபான3. ேஜன8 ம9.: ;<8, நிைலைய
ேயாசி&'க), ேயாசி,க !ய#$க&, எ*ப,*ப-ட ேவதைனைய ச5தி7தி8*பா:க&.
கட#த சில வ*ட+களாக, அவ0க1 ந3ல திடமான வி6வாசிகலாயி*8பதினா3,
அவ#க%ைடய பி,ைளக, ேதவ சி1த1தி2ப3 மாி1தா#க, எ2ற உ9ைமைய
அவ#க% ஏ()*ெகா-.%ளன#. ஒ3ேவைள, ேதவ8 அவ#கைள ஐ:; நிமிட@கA!"
பிற$ ேவைன ஓ+, ெச/01ப,யாக ெச5தி78கலா1 அ/ல; ஐ=; நிமிட1 தாமதமாக
ேபாயி&'கலா*. அ.த இ&*1 234 வி6*ேபா2 அவ7க8 அ.த 9றி;பி<ட
ெந#$சாைலயி+ ப.தியி0 இ23தி24க மா7டா9க:. அ3த 7ர4 அவ?க@4.
!"னால சில ைம+ த-ளி இ01தி#$%&. எ*ன ெசா*னா/& இ1த காாிய4க5
அைன$தி'( ேதவ,ைடய க012பா1 இ67கிற9 எ;ற வி<வாச$தி> நா(
உ"தியாக இ*+க ேவ./ய0 அவசிய3.
தவறான '(ற உண+,சிேயா1 இ34பவ+க78' இ9ைற8' நா9 ெசா=>கிேற9,
இ"#தி"&கலா* எ-ற எ/ண1ைத வி45வி#$க& – அவ#$% அ'ைவ சிகி,ைச
நட#தி&#தா(, அ,ைவ சிகி1ைச ம345 நட6காம இ&#8#தா, அவர சீ6கிரமா
ஆ"ப$திாி() ெசா-. ேபாயி12தா, இைத ெச6தி12தா7, அ9ப: ெச6தி12தா7 –
4
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உ"க$ைடய எ*லா விதமான இ34தா$56 வ7டமி8"க9. அ4த வ7ட<தி ேதவ
தி#ட% ேதவ ேநா+க% எ.றி01க2. அைத ஏ78ெகா:டா; அதி; சமாதான%
கிைட%&'.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி, சில ெசா(கிறா+க,, “ேஹ, நீ'க பிரச'கியா/க0. இத
நீ#க எ'லா*+கி-ட/0 ெசா'றீ#க.” நீ#க எ#களிட* பகி,-.ெகா12#க1,
அதாவ%, உ)க ம,மக"#$ எ'ன நட+த- அதனா0 உ2க $34ப6தி0 எ'ன
ச"பவி&த( எ+, ெசா/01க அ4ப இ6த இ76தா/ எ+ற வா9&ைதைய ப<றி ேபச
!"#$.
!ச. எ"வி% ல"ச$: பல வ%ட'க)*+ ,-. எ-0ைடய அ4ண மக- காாி- பிசீ#$ல உ#கா*+தி.+தா/. அவ வசன4ைத மன"பாட& ெச*+ெகா-./0தா2.
அவ#$ அவ#ைடய ேதாழி.$ இ0வ0$ வசன3 ேபா567காக த9கைள
ஆய#ப%&தீ)% இ,-தா/க. காாி3 43 5ற&தி7 தாயா8 அம8-தி,-தா/க. அவ/க
வ"#ய ஓ'டல. அவ,கதா0 வினாவிைட 45 தைலவ6. அவ,க காற ஒ9 'ர;
இ"#ததால ேகனடாவி. ஒ" ஐ% பாைறயி, அ. ேமாதிய.. அ3த ஓ56ன8 எ3த
காய$% இ(லாம ஓ,-டா, ஆனா இத இள% தாயா4% 2 வா7ப பி:ைளக<% அேத
இட#தி& ெகா&ல,ப.டா/க0.
இ"ப, இைத ேயாசி-. பா/0க2. அ5த 6ர8 வ/:ேபா. அவ0க அ5த
ெந#$சாைலயி+ வ. எ0காவ2 இ.456ப8யாக ேதவ" வ$ெச'தி*+கலா/.
அ"ல$ அ&த பாைறேயா அ"ல$ .ர0ேகா இ"லாத நிமிட7தி" அவ9கைள அ;<
நி#$தியி'(கலா,. “அவ#க% பா)கியவா,க%” ஆனா, உ'ைமயி, , எ.
அ"ண$% அ"ணி(% இ*த காாிய/தால ெரா%ப பாதி4பைட*தா7க, ஆனா அவ7க
நாக$ டாலா( ேதவ,ைடய ெத0வாதீன அைண&பி)* அ+பி)* உ-&ப-டவனாக
மாி$தா& எ&) *+வி-. வ/தன1.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி. கிறி(தவ+களி- ெச/திகளி0 நா2
ேக#வி&ப(கிேறா+ அவ.க# வாடா ஆ&ாி1காவி2345 ஐேரா&பிய மாநில<க=1>
ெச#ல &ய()சி+, வ.கிறா2களா4. இ78! பல பய&கரமானவ-ைற0!
ேக#$கிேறா(, அவ-க. கிாி/தவ-கலாயி34பதா6, அவ-கைள கட:;
அைலக%&'( எறி-.விட அவ1க( 23கி4ேபாகிறா1கலா8. :;<&கண&கான
ம"க$ &'கியி*"கிறா-க$. இ0 ேதவ4ைடய ெத8வாதீன ெசய< எ>ப@ இ*"கிற0?
ந"#ைடய சிற+த கீ/!தைனகளி( ஒ+ைற ெப/ ஒ0வ2 எ45கிறா2,
“ஒ"ெவா&நா() கட-.ேபா1) நிமிட4க(ட5” அவ#க% இ(ப* எ,தியத01
உ"டான பி)னணிைய ப-றி ெசா1ல வி456கிேற).
!ச. எ"வி% ல"ச$: ெவ#, &தலாவதாக, ஜா,, கிறி/தவ0க1 இர4தசா6சிகலாக
மாி$கிறா'க( எ+, நீ#க ெசா)னத,- ஒ/பாக ெசா12கிேற), அத,கான பதி1,
உ"ைமயி', அவ,க., ேதவ1ைடய அைன4பி'தா7 மாி8கிறா,க., ேதவ அ7பி'
5
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!ட#ப%கிரா*க+. இ/01 சில நிமிட6களி8 நா1 பா*9க#ேபாகிேறா1, இேய>
ேதவ$%ய ெத)வாதீன அைண0பி34 அ5பி5 ம7தியி34 சி3ைவயி!
அைறய%ப'டா*.
நீ#க ெசா)கிற அ-த ெப0மணி 3னா சா5ேட) ெப89. பல வ=ட#க>9? @5A
க"ப$% இ()தா,க-, தி0ெர34 அ67த கா8றினா% க"ப% இ;ப<ட>. அவAக
அ"பா தவறி வி*+,வி-டா/. அவ1க அ"பாைவ அதிகமா ேநசி8தா1க, அவ/
!"கிர&ைத க*+டாக பா%&தா%க(. அவ% கா,பா-ற,பட எ1த வழி45
இ"லாம&ேபான*. அவ/கதா2 இ3த பாடைல எ7தினா/க “ஒ"ெவா&நா()
கட#$ேபா() ஒ,ெவா/ நிமிட3க4ட5”. அ" அ$ைமயான பாட,. அவ/க
ெசா$றா&க, “ அவ#ைடய பி*ைள,-. ெபா,கிஷ3க4,கான பா6கா78 பணிைய
அவ# த&மீேத ஏ"#$ெகா(கிறா+. உ/0ைடய நா5களி/ அளவி/ப:ேய
உ"#ைடய ெபல" இ,-./, இ1தா" அவ6 என-. ெகா:;த வா-.<தி.” இத
ேயாசி&' பா*+க. அவ+க எ1ன ெசா4றா+க1னா, “தவ# அவ&க தக(பனாைர
பா#கா%#&ெகா(டாறா+.”
அவ# இ&ப க&ப)* இ+,- தவறி வி1,-வி2டா#, அ'த கா*றி வ. சமய2தி3
வ"தி%&கலாேம. அ/ப1 கா23 அ1&காமேலேய இ%"தி%&கலா6 ஏ8னா சீேதாஷன
நிைலகைள க()*ப),-கிறவ0 ேதவ3 தாேன. அவ0க89 அவர- தக*பனா0
ேதவ$ைடய சி+த+தி,ப.யாகதா, மாி+தா2 எ,பைத ஏ567ெகா9டா2க:.
இ"ைர%& இைத பா!"#$%ெகா)*+ ேக.*%ெகா)*+ இ0%கிறவ!க4%5 நா7
ெசா$%கிேற*, ஒ. வி0வாசியாக நீ4க ேதவ6ைடய பா:கா;பி<= கீழாக
இ"#கிறீ(க). அவேரா1 நட#கிறீ(க), நீ5க ேதவ7ைடய ேநர:தி; அவ"ைடய
சி#த#தி%ப'தா% மாி+,-க/.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': சாி. இ'ேபா*+ நா+ Dr. எ"வி% ல(ச*ட%
ேபசி%ெகா)*+%கிேறா-, சி%காேகா 0* தி+2சைபயி5 06த ேபாதக7,
இ"#ேனாயி). நா- பா/012ெகா56728- தைல<= நீ?க@ மாி0த அC0த நிமிடஉ"க$%& எ)ன ச,பவி%&,? இ2த தைல6பி) பட82த காாிய"களி< இ"ைற%&
நா# பா&'()ெகா,-./# தைல34: எ7ன7னா, ேதவ<ைடய க?@3பா?-A
உ"ளதா? நீ*க எ-ப எ-ப/ மாி2க-ேபாகிறீ5க" எ67 ேதவ6 பா52கிறாரா?
அவ#ைடய ெத*வாதீன பா/கா1பி3 நீ5க6 இ#8கிறீ:களா? அத=> நம/ பதி3,
ஆமா, உ'ைமதா*. இத-. ெபாிய ஆதார' இேய*கிறி./வாக இ12கிறா3. சாி,
எ"வி%, இைத விள,கமாக ெசா234க.
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, ஜா', நீ*க இத ெசா/01ேபா4, நாம இ6ப7
ெசா$ற&னால சில த,க.ைடய ேதா$விகளினா$ வா56ைகைய பாதியிேலேய
!"#$ெகா(கிறா+க( எ.பைத நாம ம45கல. மாறாக அவ#க எ'ப) அைத
எ"#$ெகா(கிறா+க( எ-பதி01 அவ+க4ைடய பழ9க வழ9க#தி-
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அ"#பைடயி)* அைம-தி/0கிற3. உ6ைமய ெசா:னா, அ=>த நிக@AசியிB
த"ெகாைலைய ப"றி நாம பகி/01ெகா2ள இ56கிேறா8.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': த"க$ வா()ைகைய தா"கேள அளி01!ெகா%கிரா(க).
!ச. எ"வி% ல"ச$: அவ#க &'வ அவ#கேள ேத'+கிறா#க. அதனா1 அ2
!"கியமான நிக+,சியாயி."/0. இ340 !"கிய0தா6, அேதாட, அ;<த30
!"கிய&தா). இ-ப இேய0விட& வரலா&, இ6 என"9 ெபாிய ஆ<தலாயி="9.
அதாவ%, இேய+ ேதவனாக./ மனிதனாக'( இ+,தா-. இ+வ+( ஒ+வராக
திக$%தா', மனித,த-ைம ெத01க2. அவ' மாி672 சமய2 வ%தேபா<, நீ?க@2
நா#$ அ#பவி*பைதேய அவ/$ அ#பவி0தா1, அவ/345 அ6ச8$ பய8$
ச"ேதாஷ'( கல"தி-"த.. சாி, இ. மா34க-5.ேபால ேதா7றலா( ஆனா;
அ"ப$ய&ல. இேய,ைவ பா01க3 அவ4 ெக6சமேன ேதா;ட6தி& இ0>?@ேபாA
அவ# தா' மாி*க,ேபாகிர0ைத நிைன045 வியா7ல,ப95*ெகா;<=*கிறா#.
நி#சயமா, அவேராட விஷய01ல அவ3 ந45ைடய பாவ8க:;< அைத அ>பவி0தா3,
இ"த உலக(தி* பாவ. அவ0 ேம3 4ம(த5ப6ட". இ&'தா*+, மரண ேநர+ எ34
ெசா$%&ேபா) நாம எ$லா/01ேம பய& உ4டா1&. ஆனா வசன& ெசா$கிறைத
கவனி%&க', “அவ#$% '(பாக இ#-த ச-ேதாஷ2தி(ெபா#56, அவ8, சி9ைவைய
சகி$தா'.”
இ"ைற%&' க*னமான ./நிைலக3 ம4தியி7 இ8%கிறவ:கைள பா:4=
ெசா!"கிேற'. ெசா!ல.ேபானா, இ'ைற45 பல விதமான மரண தா45த!க;
இர#த சா(சிகளாக மா-.ப012 ேதவ பி5ைளக5 அதிகமாக தா1க8ப(9
ேவ#கிரா(க), ,றி.பாக ம1திய கிழ5, ப,தியி6, உலகி9 ம:ற இட=களி?@
நட#கிற'. உ+ைமயாக, அேநக3 இ5ைற#6 இேய7 கிறி8'வி! மீ%&ள
வி#வாச&தினா) அேநக/ ெகா)ல2ப4கிறா/க6. அ8, ம;4ம)ல, இேய#>?
ெகா$ல&ப(டவ+களி. 0(ட1தி$ ஒ4வராக இ47தா+.
அவ#$% சாியான மனநிைல இ#1த3. இ5ப ஒ# ேக:வி எ<=>கிற3, அவA சாியான
ேநர$தி' சாியான வித$தி' மரணமைட2தாரா? இ2த ேக#வி&கான பதி, ஆ.
எ"பேத.ேவத(ைத வாசி(. பா/0(டா2, த"4ைடய ேவைல இ"48 வரவி2ைல
எ"# அவ' பல இட,களி0 1றி3பி4563பைத பா':க ;5<=. உ@ைமயி0,
சிலேவைளகளி) அவ,க- அவைர பி012 சி3ைவயி) அாிய 6ய7றா,க-, ஆனா)
அவ#ைடய ேவைல இ+,- வரவி$ைல. அவ*ைடய பிதா அவ*01 1றி3தி4ட
கால$ வ'$வைர அ+த ேவைல வ'$வைர அவ. மாி1கவி2ைல. ேதவ4ைடய
சி#த#தி%ப'தா% அவ, மாி#தா, எ%பத/0 த01த ஆதார4க6 இ89கிற;.
அ"ம$%ம&ல ேவத, -.கிற" அதாவ" அவ3ைடய மரண9ைத ேதவ: ;: <றி9"
ைவ!தி$%தா'. அ+ேபா.தல நடப2களி5 ெசா5ல+ப8கிற:, அ%தப2 உ=>ைடய
கர#$ உ$#ைடய ஆேலாசைன0$ #12றி5தைவக8 யாைவ0$ ெச:0$ப<
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நட#த%. இேய+ பிதாவி0 சி2த2தி3 மாி2தா5 எ07 ெபா%வாக ெசா3ல;படவி3ைல.
அவ# சாியான சமய+தி-தா. மாி+தா#.
!ச.ஜா! அ"ேக%ேப%':
!"#யமாக இ*+த!?

இேய$ எ'ேபா* மாி'பா- எ.ற ேநர2 எ3வள6

!ச. எ"வி% ல"ச$: ஆ"சாியமாயி()*. எ(சேலமி0 ப2கா ஆ45)*46 ப7
ெச#$தப'(ேபா+ மாி$தா/. ஏ2னா அவ/தா2 ேமலான ப7யாக இ;<தா/. இ<த
உலக$தி' பாவ$ைத -ம!" தீ&'() ேதவ ஆ-.'(-/யாக இ4!தா&. அதனா8
அவ# ேதவ'ைடய வழிநட./த01 ப3 சாியான ேநர.தி8 மாி.தா#. இ<ப, இ/
!"கியமான), ஏ-னா தன கணவ1 ெகாைல ெச6ய7ப9ட ஒ< ெப=மணியிட>
ேபசிய& நிைனவி,-கிற&, அைத ப3றி கல-க5ேதா7 இ,9தா:க;. அவ:களா!
ஏ"#$ெகா(ளேவ -.யவி1ைல. இ6 சா8தா:ைடய ெசய1 எ=ேற அவ@க(
பா#$%&ெகா)*+,$தா#க.. இ2ப, இ%ல, சா$தா6ைடய, ப:;< இ+&கலா<,
ஆனா$ இ'த பிசாசி, ெசய/0 ேதவ3ைடய அ3மதிேயா8தா, நட'த: எ,பைத
!ாி$%ெகா(ள உதவிேன0, வி2வாசியானவ5, சா6தா!ைடய கர(களி+
ஒ"#வி&க"ப)டா,-, ேதவ2ைடய கர6தி7 தா8 இ:&கிறா<க=.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': இேய$ைவ ேபால.
!ச. எ"வி% ல"ச$: இேய$ைவ ேபாலதா,.இ.ப/.ப0ட காாிய4க5 நட789ேபா:
நா# %ாி'(ெகா+ள ேவ/0#, இ3ப, இவ5க678 நா விள7கமா எ0!"
ெசா$னேபா(, +த-+ைறயா இ2பதா சமாதானமாயி567$8 ெசா$னா9க அேதா<
அவ#க தன( கணவ*ைடய மரண0ைத ஏ234ெகா7டேதா9 அவ: ேதவ;ைடய
சி#த%ப' ெத*வாதீனமான வித#தி0 மாி#தைத 2ாி34ெகா6டா8க9.
இ"ெனா& ()கியமான விஷய(0 இ&)1,இேய4 மாி5தேபா8, அவ&)! #மா& 33
வய#தா& ஆகியி+,த#. இ/ப, ெப+3பாலாேனா7 வா8ப வய#ைடயவ7களாக
இ"கி%றேன. இல, வயதான கால1தி2 மரணமைடகி%றன,. சில, வா9ப வயதி2
மரணமைடகி(றன+. அதாவ23 4னித ேந7 அவ+க8 பல வ;ட<க=>? @(4
ஈ"#ேவடா( ப#தியி. ெகா.ல2ப3டவ(களி. ஒ"வ$. அவ$தா* இைத ெசா*னா$
எ"# ந&'கிேற", “பரேலாக'ைத ேதவ, நிர/பி ெகா1234கிறா6. ெவ89
!தி$%தவ$கைள ம,-. எத0காக அவ$ 3,4 ேச$7கேவ8-.?” சாி, பரேலாக+திபல ேகா'(கண(கான மி-.ய0 கண(கான சி2வ4க5 இ78பா4க5 எ02 நம(;
ெதாி%! உலகி' பல ேதச,களி. இ012 வ1தி04பா6க7, அவ6க7 எ1த மத
சட#$களி( ப+ வள-.க/ப0+12தா56 சாி. அவ- சி1வ-கலாயி12தா;, அவ-க=
பரேலாக'தி* தா, இ./பா0க1 எ,3 ந56கிேற,. இதி* கவனி;க ேவ<=ய
விஷய% எ(ன(னா, வி,வாசிக/ தா1க/ ேதவ$ைடய கர+தி- இ/0கிேறா3 எ5ற
எ"ண$ைத ஒ)ேபா-. வி12விட 4டா-, ஒ)ேவைள அவ8 ேதவ8களி: ைகயி<
அக#ப%டா() சாி. மனித1க2ைடய கர6க7, தீய மனித1களி; கர6க7, <றி#பி%ட
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!ர# வைர'(#தா+ இ-'(#, ஆனா1 வி3வாசிக6 அைனவ-# ேதவ9ைடய
கர#தி& கீ# இ&'கிறா+க,.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': த"#ைடய (ைணவ+ அ-ல( (ைணவிைய 01கிற
கால$தி' இழ+, நி./பவ2க345 எ7ன ெசா'ல வி;<=கிறீ2க@, அ'ல,
பி#ைளைய இழ*தி,-கலா1, அ4ல5 நம-8 ெதாி*5 பல ஊழிய;க# உலகெம=கி>1
!விேசஷ'ைத அறிவி-!"ப$யாக சில கிராம.க/0! ெச2றதினா6
ெகா$ல&ப(கிறா+க, அவ+க0ைடய மைனவி பி,ைளக, தனி89 விட&ப(கிறா+க,.
இவ#க% ேவதைனயி- .வ/0ெகா/345கிரா#க%, இவ#க859 எ;ப3 இ.
உதவி%&?
!ச. எ"வி% ல"ச$: இ"த ேக'வி*+ பதிலளி*+/ப0 எ23ைடய ந&ப( ெசா,ன
ஒ" வா&கிய* நிைனவி./ வ"கிற1, “நா# ெச'( )*+க ேவ/*ய ேவைல இ#45
பா#கியி'#கிற) எ,- ேதவ, நிைன4தா5 எ6த மனிதேனா சா4தாேனா எ,9ைடய
ஜீவைன எ(ைனவி*+ எ+,-ேபாட 23யா-.”இ" ெசா'வ" மிக,எளிைமயாயி()* எ,- ெதாி0*, ஏ"#$ெகா(வ* க,ன., ஆனா1 இ3த
அ"பானவ'க)*+ ெசா/கிேற". அவ'க)ைடய க7கைள பா'9:;
ெசா$%கிேற*, எ*.ைடய அ*ைப45 ேதவ.ைடய அ*ைப45 8*ைவ9:
ெசா$%கிேற*, இ.த க0ைமயான 56நிைலகளி* ம:தியி%; – சில ேவைலகளி*
எ"ன %&நிைல எ"+ ,ட ெதாியா2. என%& ெதாி+, ஒ.சில தி1ெர34 மாி6த
சடலமாக கிட)பா+க, எ.ன காரண2 எ.3 ெதாியாம7 நி+)பவ+கைள
க"#$%கிேற) – ேதவ$ைடய ெத*வாதீனமான சி1த1ைத நா3 ஏ567ெகா9டா:,
ந"#ைடய வி*வாச-தி/ 0லமாக ேதவ/ கனமைடவா6. ந"ம ேவதைன
பட#$டா&'( நா ெசா!லல. வ&'த)ப+ேவா., ஆனா! வி3வாசிகளாக இ&89.
நா# ந#பி'ைக அ+றவ.கைளேபால 2'கி32 அ4வதி6ைல.
!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': ஆமா. இைத ேக+,-ெகா/01-கிறவ5க6 ஒ1ேவைள
ெசா$லலா&, அ*த மாதிாியான ந&பி2ைகேயா6 இ89பெத:ப; எ:=ைடய
சி#தைன'( எ+டாத விஷய', இ*ப,*ப-ட வி/வாச' ேவ34மா. இ7ைவ என;<
ேதவ$%&' &மாரனாகிய கிறி123%&' அ5ப75ப8ட உற3 ஏ<5படவி=ைல. இைத
நா# எ&ப( ெப*+,ெகா.வ0 எ1றிடலா#?”
!ச. எ"வி% ல"ச$: சாி, அதாவ), )வ*க, எ).னா, ஜா., இேய4 கிறி6)ேவா7
உ"ள தனி&ப(ட உற,தா.. இேய3 கிறி56ேவா8 தனி&ப(ட உற,தா. 9:கிய;.
ஒ" நிமிட( இைத ெசா/ல வி"(2கிேற6, இைத ப9றி ேப:வதினால ெசா/ேற6,
அவ# சி'ைவயி* மாி-த-ைத ேயாசி-0 பா23க. அைத ப6றி ேயாசி8கிற இ:த
ேநர$தி' அவ+ைடய மரண$ைத க234 ெகா27 வ+கிேறா$. அவ) சி,ைவயி/
ெதா$கிெகா'()*கிறா,. உலக1தி2 பாவ1ைத 6ம89ெகா'()*கிறா,.
அவ#ைடய இ)தி வா-.ைதகைள ப2றி ேவத5 6)கிற7, “பிதாேவ, உ*+ைடய
கர#தி& எ) ஆவிைய ஒ/0வி1கிேற).” ேவறமாதிாி ெசா+னா, அவ/ைடய
9

[EL15-2-3-TA]

சீஷ$க&'( விள'கி ெசா/னா$, அவ$ ேதவனிட%தி'()* வ)தா-, இ0ப
ேதவனிட'தி( தி*+பி ேபாகிறா0. அவ0 மிக4+ க5னமாக நட'த7ப85*9தா:+
அவ#$%& அைச$க +,யாத ந1பி$ைக இ#5த6, அநீதிைய நட:த;ப<டா=, அவ=
மாி$% பிதாவினிட$தி,- ேபாவா/ எ1பைத அறி5தி65தா/.
ஆனா, இ'(), சிலவ%ைற இதி+ ,-. ெசா+லேவ234, ஜா7. இேய:
பிதாவினிட(தி) ெச-ற அேத நாளி), இ-ெனா5(த56 பிதாவிட6 ெச-றி57தா8.
இேய$%&' அ*கி- இ*.த க0ளைன என&' ெரா8ப பி:&'8. 2
க"ள$களி&'தா$க". இேய/ ந1வி3 இ&'தா$. ஒ& ப6க7தி3 இ&'தவ8 திமிராக
இேய$ைவ பா*+, ெசா/னா/, “சி#ைவைய வி() கீேழ இற012. நீ5 ேதவ7ைடய
!மாரேனயானா( இர+கி வ/0 எ+கைள வி4வி56.” அவ# ெஜபி)தா#. இேய0
ெஜபி%தத'( பதி* கிைட%தி./தா* இ2ைற4( நீ7க89 நா:9 ஒ.வ.9 மீ>பி
ெப#றி&'க *+யா..
ஆனா அவைன%ேபாலேவ இ,ெனா. ம0ஷ, அ2ேக இ.4தா,. அவ, இேய8ைவ
பா#$% அவாிட+ ெசா.னா., “நீ# உ&'ைடய ரா-ய.தி1 வ3&ேபா6 எ8ைன
நிைன%த'().” இ"ப, ேக(வி எ,ன,னா, இேய0123 ஒ5 ரா7ஜிய9 உ;ெட,>
அவ#$% எ(ப* ெதாி/0? சாி, ஒ5ேவைள பிலா:; இேய>வி# தைல() ேமல
ைவ#த வாசக#தி*+,- ெதாி,தி+/01, “!த#களி' ராஜா,” இ"த க&ள(
நிைன%தா( சாி, அவ./0 ஒ. ரா3ஜிய6 இ.8தா, இவ9 ராஜாவாக இ.8தா;,
க"#$பா ஒ) ராஜா,க- இ)/0-.” அதினா& அவ) இேய-ைவ வி-வாசி0தா).
க"பைன ெச)* பா,-க". இேய( இ)ேபா, -.றி12 அ4த6ேக7
நிைற%தவராயி+,கிறா.. இேய3வி4 ேதா5ற6 ராஜாைவ8ேபால காண8படவி=ைல.
!"#கிாீட) இ,-த/, !க1தி2 இர1த) வ5-/ெகா75,-த/, சாீர) !9வ/)
கிழி$க%ப'()*த,, சி0ைவயி4 ெதா7கிெகா8()*தா9. ராஜா=$கான சாய&
ெதாியவி'ைல. ஆனா இ/த மனித1234 ஒ6 எ8ண: உ8டான=, இ/த நபA
விேசஷமானவ) எ,பைத அறி2தா,. அதனா4 அவ,, ெசா,னா,, “நீ# உ&'ைடய
ரா#ய%தி( வ+,ேபா/ எ1ைன நிைன%/5ெகா89,”. இேய$ அவ()* ஒ,
வா#$%தி அளி+தா,, ஏ/னா இேய4விட6 பரதீசியி# திற'ேகா+ இ-.த/. இேய1
அவ#$% உ(தியளி-தா/, “இ"ைற%& நீ எ"+டேன/ட பரதீசி567பா9.”
இ"ைற%& ேக*+%ெகா./0%கிறவ3க4%& ெசா67கிேற" இேய9ேவா+
நீ#க%& பரதீசி- இ/0க வி/&2கிறீ4களா, இேய:வி; அரவைண?பி@& அ;பி@&
இ"#$ மாி!க வி&'பமா, அவாிட. வா&/க0. அவைர வி4வாசி6/க0. இ'ேபா9
நீ#க% ெஜபி+, அவாிட1 ெசா34#க%, “க"#தராகிய இேய,ேவ, உ0ைம எ4
இர#சகராக ஏ)*+ெகா-.கிேற2. உ5ைம எ2 ெத:வமாக ஏ)*+ெகா-.கிேற2.
என#காக நீ) மாி,- உயி),த,ைத நா2 ஏ45#ெகா78கிேற%, நா* எ%ற%ைற-*
உ"ெமா&'()"ப& அ-ப& ெச/தீ2. அவ'ைடய நாம9தி; ெஜபி(கிேற@, ஆெம@.”
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!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%': எ"வி%, இத வா"+ைதக./காக உ1கைள
பாரா$%கிேற*. ேம./, ேநய3கல/ இ6த ெஜப:ைத ஏேர%:தி=>?3க@ என
ந"#கிேற(. ேம," தகவ$கைள அறி+,ெகா/ள எ1க/ வைலதள3ைத அ451க/.
இ"வைர இ'ப) ெஜபி-காம1 இ2ன45 ேயாசி9" ெகா:);'<=களானா1,
எ"க$ைடய வைலதள-தி/ உ"க$12 உதவியா1 ஐ5த ெஜப9 இ;1கிற=. ஒ@ைற
ம"#$ ெசா)*+க-, “ேதவேன, எ( வா*வினி, வா-..”
சாி, அ'(த வார" நீ&க( மாி,-"ேபா0 எ2ன நட,-" எ2பைத ப7றி ெதாட:;0
பா#$க இ($கிேறா,, நீ0க1 கிறி2தவரா, அ7ல9 கிறி29ைவ அறியாதவரா.
!றி$பி&ட தைல$ைப எ-./ ேபச இ34கிேறா7, அதாவ/, த;ெகாைல ெச=/
ெகா$%கிறவ)க%*+ எ.ன நட*+2? கிறி4தவராக இ89: த"ெகாைல ெச*+
ெகா$பவ'களி* நிைல எ*ன? அவ'க$ பரேலாக5 ெச7வா'களா? இ9 மிக;5
பரபர#பான தைல#*. இ- பர./0 ஒ2 தா/க4ைத உ6டா/08. உ9க: ந6ப<க:
இ"#கலா'. உ+க, -.'ப0தின4க, இ"#கலா'. இைத ேக7#க ேவ9.' எ;<
நீ#க% நிைன*+, நப.களிட% ெசா*+,க-. அ01த வார நிக67சியி* உ,கைள
ச"தி%ேபா) என நிைன/கிேற2.

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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