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அன்ோைவர்களுக்கு .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

5. எைக்்கன்ோைவனை நான் 
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முன்னுனை 
ஒவ்வொரு வருடமும், வட அ்ெரிக்கொவில் சுெொர் 

40,000 பேர் தற்கொலை ்ெய்து்கொள்கினைனர். 
இனனும் அபேகெொபனொர் தஙகள் முயறசியில் 
்வறறியலடவதில்லை. இநதத துனேததினொல் 
நீஙகள் பேரடியொக ேொதிக்கபேட்டிருக்கைொம் அல்ைது 
ஏபதொ ஒரு வழியில் இதனொல் ேொதிக்கபேட்படொலர 
அறிநதிருக்கைொம். 

தற்கொலை, பேசுவதறகுக் கடினெொன 
ஒரு தலைபேொகும். சிை கொரியஙகள் 
மிகவும் அேொயகரெொனதும் சிை கொரியஙகள் 
அலெதியொனதுெொக உள்்ளன. ஒருபவல்ள 
அதனொல்தொன அபேகர் இலதக்குறிதது பேெபவொ 
அதறகுள் நுலையபவொ முறேடுவதில்லை. ஆனொல் 
கிறிஸதவர்களுக்கு இது ்வளிபேலடயொகக் 
கைநதுலரயொடுவதறகும், பவதொகெததின வழியொக 
அதற்கொரு தீர்லவக் கணடலடவதறகுெொன ஒரு 
அவசியெொனத தலைபேொகும். 

ஏன? ஏ்னனில் ‘ஜீவபன’ 
எல்ைொமுெொயிருக்கிைது. ஜீவனில்ைொெல் ேம்ெொல் 
உணரபவொ, அறியபவொ, அனபு ேொரொட்டபவொ, 
இநதப புததகததிலுள்்ள வொர்தலதகல்ளப 
ேகுதது ஆரொயபவொ முடியொது. இது இயல்ேொகபவ 
அலனவருக்கும் ்தரியும். ேெது வொழக்லகலய 
நீடிக்க ஒவ்வொரு வருடமும் ேொம் பில்லியன 
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கணக்கில் ேணதலத ெருநதுகளுக்கும், 
அறுலவ சிகிசலெகளுக்கும், உடறேயிறசிக்கும், 
ேததியததிறகும், உணவுபபிறபெர்க்லககளுக்கும் 
்ெைவு ்ெய்கிபைொம். இருதய ஆபரொக்கியதலத 
அ்ளவிடும் ெொதனததில் அ்ளவுகள் ெொறுேடும்பேொது, 
அலத உடபன ெரி்ெய்வதறகு ெருததுவக் குழுக்கள் 
்தொடர்சசியொக ்ெயல்ேடும். 

வொழக்லக ஒரு ெொ்ேரும் ேரிெொகும். 
ஆதிமுதற்கொணபட, ேெது வொழக்லக 
ெநபதொஷெொகவும், அேரிவிதெொகவும், 
களிபபூட்டக்கூடியதொகவும் இருக்கபவணடு்ெனபை 
பதவன விரும்பினொர். அதனொல்தொன அலனதலதயும் 
ேல்ைது, ேல்ைது, “மிகவும் ேல்ைது” எனப ேலடததொர் 
(ஆதியொகெம் 1:31). ஆனொல் ெனுக்குைததின 
விழுலகயினிமிததம், பரொஜொக்களில் முட்கள் 
முல்ளததன, பிைபபில் ெநபதொஷததிறகுப ேதிைொக 
அழுலக வநதது. ேொவததினிமிததம், பதவனுலடய 
ேலடபபிறகுள் வலி அததுமீறி உள்ப்ள நுலைநதது. 

எனினும், துனேததின ெொேஙகளினொல் 
கலைபேட்டிருநதபேொதும், வொழக்லக இனனமும் 
அறபுதெொகபவ இருக்கிைது. “உைகததில் உஙகளுக்கு 
உேததிரவம் உணடு, ஆனொலும் திடன்கொள்ளுஙகள்; 
ேொன உைகதலத ்ஜயிதபதன” (பயொவொன 
16:33) எனறு இபயசு கூறினொர். பெலும் அவர், 
“ஜீவ அபேம் ேொபன … ேொன ்கொடுக்கும் அபேம் 
உைகததின ஜீவனுக்கொக ேொன ்கொடுக்கும் என 
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ெொம்ெபெ எனைொர்” (பயொவொன 6:48, 51). நீஙகள் 
வொைபவணடு்ெனேதறகொகபவ பதவன உஙகளுக்கு 
ஜீவலனத தநதிருக்கிைொர்!

உஙகள் ்ெொநத ஜீவலனப ேொதுகொக்கும் 
ஓர் வல்ைலெயுள்்ள உள்ளுணர்லவயும் பதவன 
உஙகளுக்குள் பிணணிப பிலணததிருக்கிைொர். 
எனினும், சிைர் தஙகளுலடய ெரீர, ென அல்ைது 
உணர்வு ரீதியொன வலியில் மிகவும் அதிகெொக 
மூழகிபபேொகிைொர்கள். அவர்களுலடய 
ெனபவதலனயொனது அவர்களுக்குத 
தொஙகிக்்கொள்்ளமுடியொததொகத பதொனறுகிைது; 
கொரிருள் சூழநதிருக்கும் பெகஙகளுக்கு அபேொல் 
அவர்க்ளொல் ேொர்க்கமுடிவதில்லை. தஙகள் 
வொழக்லகலய முடிததுக்்கொள்வபத சிைநத பதர்வு 
அல்ைது அவர்களுக்கொன ஒபர ஒரு பதர்வு என 
ேம்புகிைொர்கள். 

ஆனொல் இது ஒரு பெொெெொனத “தீர்வொகும்.” 
ஒருமுலை “்வள்ளிக்கயிறு கட்டுவிட்டு, 
்ேொறகிணணி ேசுஙகிய பிைகு” மீணடும் திரும்ே 
வொய்பபில்லை; எல்ைொ ேம்பிக்லகலயயும் 
ெற்ைல்ைொ வொய்பபுகல்ளயும் தற்கொலை 
முடிவிறகுக் ்கொணடுவநதுவிடுகிைது (பிரெஙகி 
12:6). ேொ்ெல்பைொரும் அறிநதவணணம், 
தற்கொலை ்ெய்யும் ஒருவர் பிரகொெெொன ஒரு 
எதிர்கொைததிறபகொ அல்ைது சிைநத சூழநிலைக்பகொ 
ஒருேொள் பிநதியிருக்கிைொர் எனறு ்ெொல்ைைொம் - 
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பதவன அவருக்கொகத திட்டமிட்டுலவததிருக்கிை 
அலனதலதயும் அவர் இைநதுபேொகிைொர். 

தற்கொலை ்ெய்து்கொணட ஒரு 
ேணேர் அல்ைது அனபுக்குரியவர் உஙகளுக்கு 
இருபேொர்க்ளொனொல், நீஙகள் இலதத ்தொடர்நது 
ேடிக்கவும். இதிலிருநது ேம்பிக்லகலயயும் 
ஊக்கதலதயும் நீஙகள் ்ேறுவீர்கள் எனறு ேொன 
ேம்புகிபைன.

தற்கொலை ்ெய்யபவணடு்ெனறு நீஙகள் 
சிநதிததுக்்கொணடிருபபீர்க்ளொனொல், ேொனும் 
அபேடிபேட்ட சூழநிலையில் இருநதிருக்கிபைன 
எனறு ்ெொல்லிக்்கொள்்ள விரும்புகிபைன. ேொன 
்ெொல்வது மிகவும் எளிலெயொக உஙகளுக்குத 
பதொனைைொம் - ஆனொல் தயவு்ெய்து அலத 
்ெய்யொதீர்கள்! உஙகளுக்கொகவும், பிைருக்கொகவும், 
பதவனுக்கொகவும் நீஙகள் ்தொடர்நது வொழுஙகள். 
“ஆலகயொல், நீயும் உன ெநததியும் பிலைக்கும்ேடிக்கு, 
நீ ஜீவலனத ்தரிநது்கொள் …” (உேொகெம் 30:19). 
இநதப புததகதலதத ்தொடர்நது ேடிக்குெொறு 
பகட்டுக்்கொள்கிபைன.
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அததியொயம் 1
என்னுனடய இருள் சூழ்நே 

நாட்்கள்

எனனுலடய 13வது வயதில் ேொன 
ெரிக்கபவணடு்ெனறு நிலனதபதன. 

ேள்ளியில் ்தொடர் பிரசெலனகளில் ேொன இருநபதன. 
பெலும் ேொன எதிைொகிலும் பிரபயொஜனபேடுபவனொ 
எனறும் வியநபதன. எனது ்ேறபைொர்கள் 
விவொகரதது ்ெய்து்கொணடனர். என தொய் 
முழுபேர பவலைக்குச ்ெனைொள். அனலைய 
ெொலைப்ேொழுதில், ெற்ைல்ைொலரபபேொைவும், 
என தொய் அவளுலடய ேணேர்களுடன ்வளிபய 
்ெனறிருநதொள். கொரியஙகல்ள பெலும் பெொெெொக்க 
எனது ெபகொதரன ஃபப்ளொரிடொவில் உள்்ள என 
தநலதயுடன பேொய் தஙகியிருநதொன. எனபவ, ேொன 
ெட்டும் எனது பகள்விகளுடன என தொயின நியூயொர்க் 
அபேொர்ட்்ெனடில் தனனநதனியொக இருநபதன.

வொழவதறகு ஏபதனும் கொரணஙகள் இருக்கிைதொ? 
என தொயின ஒரு சிை ேணேர்கள் பஷொ பிசினஸில் 
பிரேைெொனவர்கள் - ஆனொலும் அவர்களுலடய 
பேரும் புகழும் அவர்களுக்கு ெநபதொஷதலதக் 
்கொடுக்கவில்லை எனறு எனக்குத ்தரியும். ெல்டி 
மில்லினியரொன எனது தநலதபயொ ்வறறியின 
்வளிபேொடொக இருநதொர், ஆனொல் அவரும் 
ெநபதொஷெொக இல்லை. ெொைொக, வொரததில் 
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ஆறுேொட்கள், ஒரு ேொளுக்கு 16 ெணிபேரம் பவலை 
்ெய்தொர். தூஙகுவதறகொக குடிபேது அவருலடய 
வைக்கம். எனபனொடு ்ெைவிடுவதறகு அவருக்கு 
பேரமில்லை. எல்ைொம் இருநதும் எனன பிரபயொஜனம்? 
அலனததுபெ மிகவும் பவதலனயொகத பதொனறியது. 

ஒரு ்ேரிய ெணலடக்குப பிைகு பெொர்நதுபேொய் 
தள்்ளொடியவொறு ேள்ளியிலிருநது திரும்பிவநபதன. 
ஆசிரியரின ெறுபபு ெறறும் ேள்ளி முதல்வருலடய 
கடுலெயொன வொர்தலதகல்ளக் பகட்டு எனது 
கஷடஙகல்ள ஒரு முடிவிறகுக் ்கொணடுவரத 
தீர்ெொனிதபதன. எனனுலடய தொயின 
தூக்கெொததிலரகல்ள எடுதது, எல்ைொவறலையும் 
உட்்கொணடு, நிரநதரெொனத தூக்கததிறகுச ்ெல்ை 
நிலனதபதன. ேொன உரெொக ெொறுவதறகொன ்ெயலில் 
மிகவும் அவரெபேட்படன எனேது அநதக் கணததில் 
எனக்குப புரிநதது. 

ஆனொல் எனது தொயொருலடய ெருநது 
அைெொரிலய ேொன திைநதபேொது, எனக்குள் ஒரு 
பேொரொட்டம் நிகழநதது. இநத ெருநதுகளில் எது 
ெரியொனதொக இருக்கும்? ஏ்னனில் எதன மீதும் 
“தூக்கெொததிலர” எனறு எழுதபேடவில்லை. 
பெலும் அலவகளின ்ேயர்கல்ளயும் எனனொல் 
ஞொேகததிறகுக் ்கொணடுவர முடியவில்லை. 
இறுதியொக, தூக்கெொததிலரலயபபேொல் எனக்குத 
பதொனறிய ஒரு ேொட்டிலைத பதர்ந்தடுதது 
அதிலுள்்ள எல்ைொ ெொததிலரகல்ளயும் என 
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லகயில் கவிழதபதன. ஒரு டம்்ளர் தணணீலர 
எடுக்கச ்ெனைபேொது திடீ்ரன ஒரு எணணம் 
பதொனறியது. இலவ அலனததுபெ தூக்கெொததிலர 
இல்லை்யனைொல் எனன ்ெய்வது; நிலைலெ 
இனனும் பெொெெொகப பேொய்விடுபெ. ஒருபவல்ள 
இது ்ேணகளுக்கொன பவறு ஏதொவது ெருநதொக 
இருநதொல்? “ேொன இலவகல்ள எடுததொல்,” “எனன 
ேடக்கும் எனேலத யொரொலும் ்ெொல்ைமுடியொது!” 
மீணடும் அநத ெொததிலரகல்ள ேொட்டிலுக்குள் 
்கொட்டிவிட்டு எனது தற்கொலை முயறசிலய 
ஒததிலவதபதன. 

ஒரு சிை வொரஙகளுக்குப பிைகு எனது ெதிப்ேண 
ேதிபவடு வநதது. எநதப ேொடததிலும் ேொன ெரியொன 
ெதிப்ேணகல்ள எடுக்கவில்லை. என தொய் 
வீட்டிறகுத திரும்பினொல் எனன ேடக்கும் எனேலத 
எணணி ேயநபதன. எனலனத திட்டுவொர்கள் - ெறறும் 
பெொெெொன வில்ளவுகள் ஏறேடும். அவள் இலதக் 
கணடுபிடிபேதறகு முனனபெ எல்ைொவறலையும் 
முடிததுக்்கொள்வது சிைநத்தனறு எணணிபனன. 

அபேொர்ட்்ெணட் கட்டிடததின 
பெல்த்ளததிறகு லிஃபட் மூைம் ்ெனபைன. 
பெல்த்ளததின கதவு வொயிறகொவைொளியினொல் 
எபபேொதுபெ திைநதுலவக்கபேட்டிருக்கும். ேொன 
கூலரயினமீது ஏறி அதின விளிம்பில் நினறு 
கீழிருக்கும் ெொலைலயப ேொர்தபதன. தொனொக 
குதிபேதறகு லதரியமில்ைொததினொல் கொறைடிதது 
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ேொனொக விழுநதுவிடுபவன எனறு நிலனதபதன. 
பினனர்தொன எட்டு ெொடி கட்டிடததிலிருநது குதிதத 
ஒரு ேேர் ேொர்க் ்ெய்யபேட்டிருநத கொரினமீது 
விழுநதது என நிலனவிறகு வநதது. ெரிபேதறகு 
ேதில் அவர் ஒரு லகலய இைநது முதுகுத தணடு 
உலடநது அவதிபேட்டொர். வொழேொள் முழுவதும் 
முடெொக வொழவ்தனேது ெரணதலதக் கொட்டிலும் 
்கொடுலெயொனதொகத பதொனறியது. 

பின மீணடும் அஙகிருநது கீழிைஙகிபனன. 
“ஒருமுலை தொன உனனொல் உயிர் வொைமுடியும். 
உனனொல் முடிநத எல்ைொ ஆர்வதலதயும் 
லதரியதலதயும் ேறறிக்்கொள்” எனை ெதுேொனக் 
கம்்ேனியின வி்ளம்ேரம் ஒனறு என ெனதில் 
ஓடியது. அெதியொன அக்கலையறை ஒரு வொழக்லக 
- “எபேடியிருநதொலும் ஒரு ேொள் ெொகததொபன 
பேொகிபைன,” எனபவ எனது வொழக்லகப ேயணதலத 
இனேெொகக் கழிக்கைொம் எனறு நிலனதபதன. 

வொலிே வயதின ஆரம்ேநிலையில், பதவனில்ைொத 
அநத இருணட ேொட்களில், எனது வொழக்லகயில் ேை 
திருபேஙகல்ள ெநதிதபதன. அபேக இனேஙகல்ள 
அனுேவிதபதன; வீட்லட விட்டு ஓடிபனன, 
பேொலதப்ேொருட்கல்ள உேபயொகிதபதன, 
திருடிபனன. ேொன ்ெய்த எநத ஒரு ்ெயலும் மிகவும் 
அேொயகரெொனதொக எனக்குத பதொனைவில்லை, 
ஏ்னனில் எனக்குப பிடிததெொனலத ்ெய்வலதத 
தவிர பவ்ைநத குறிக்பகொளும் எனக்கு 
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இருநததில்லை. மிக பெொெெொன கொரியம் ஒனறு 
ேடக்கபவணடுெொனொல் அது ேொன சீக்கிரததில் 
இைநதுவிடுபவன எனேது ெட்டுபெ.

எனனுலடய 16வது வயதில், ெொன ஜசினபடொ 
ெலைகளில் உள்்ள ஒரு குலகயில் வசிதபதன. 
அலெதியொன ெலைபேகுதிகளில் வொழவது 
எனக்கு ெகிழசசிலய ஏறேடுததியது. ஆனொல் 
ஒருேொள் ெலைபயறுேவர் ஒருவர் விட்டுச்ெனை 
ஒரு லேபில்ளக் கண்டடுதபதன - இறுதியொக, 
எல்ைொபெ வொய்ததது. ேொன வொழநது்கொணடிருநத 
வொழக்லக – ெரிபேதறகொன வொழக்லக. உணலெலய 
்ெொல்ைபபேொனொல் இபேடி வொழவதறகொக ேொம் 
உணடொக்கபேடவில்லை எனேலத உணர்நபதன. 
அப்ேொழுதுதொன உணலெயொன ெனெொறைம் 
ஆரம்பிததது. இனறு, பதவனுக்கொக ஊழியம் 
்ெய்வபத என வொழக்லகக்கு ெகிழசசி, பேொக்கம் 
ெறறும் அர்தததலதக் ்கொடுக்கிைது. இனறு ேொன 
உணலெயொகபவ வொழநது்கொணடிருக்கிபைன.1 

்களங்கத்னே அழித்ேல்
எனனுலடய வொழக்லக அனுேவம் 

உஙகளுலடயலதக் கொட்டிலும் மிகவும் 
விததியொெெொனதொக இருக்கைொம். ஆனொல் 
பேொரொடிக்்கொணடிருபேவர்கல்ள 
ஊக்குவிபேதறகொக ேொன இலதப 
ேகிர்நது்கொள்கிபைன. அதொவது அவர்களுக்கு 
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இனனும் ேம்பிக்லக எனை ஒனறு உணடு – 
தற்கொலை எனனும் க்ளஙகதலதயும் அழிக்க இது 
உதவும்.

ேை ெமுதொயஙகளில், தற்கொலை 
எணணம் எனேது கருஞ்சிவபபு எழுதலத 
அணிநது்கொணடிருபேலதப பேொனைதொகும். பிைலரத 
துனபுறுததும் ேேர்கள் தஙகளுலடய உணர்வுகல்ள 
்வளிபேடுததும்பேொது, பிைர் கவனதலதப 
்ேறுவதறகொக பகொேம், அதிர்சசி, ெறறும் குறைசெொட்டு 
பேொனைலவகல்ள எதிர்்கொள்்ளைொம். தஙகளுக்குப 
பிரியெொனவர்கல்ள இைக்கக்்கொடுதத குடும்ேஙகள் 
அநத ெரணததிறகொன உணலெயொன கொரணதலத 
்வளிபேடுததத தயக்கம் கொட்டைொம். தற்கொலை 
்ெய்து்கொணடவர்கள் இரட்சிக்கபேடமுடியொது 
என ேை கிறிஸதவர்கள் ேம்புகிைொர்கள். இதன 
வில்ளவொக, மிகவும் பவதலன நிலைநத சூழநிலைகள் 
்ேரும்ேொலும் ெலைக்கபேடுகினைன. 

ஆனொல் தற்கொலைலயக் குறிதது பேெொெல் 
இருபேது அலதக் குறிததக் கொரியஙகல்ள 
்ெயல்ேடுததுவலத இனனும் பெொெெொக்குகிைது. 
ஸடொனஃபேொர்ட் ேல்கலைக்கைகததின 
பேரொசிரியர் பஜ. டி. ஷரொம், ‘தற்கொலை 
முயறசியிலிருநது எவவொறு தபபிபேது’ எனை 
தலைபபினகீழ ்கொடுதத ஒரு கொனஃபரனஸ 
்ெய்தியில் இவவொறு கூறினொர்: “தற்கொலை எனை 
கொரியதலதச சுறறிலும் கொணபேடுகிை ேல்பவறு 
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தலடகளினிமிததம், அலதக் குறிதது எனன கூறுவது 
எனபை ்தரியவில்லை, இதனொல் ்ேரும்ேொலும் 
ேொம் எலதயும் ்ெொல்வது இல்லை. இதனொல் 
(எனலனப பேொனைவர்கள்) இனனும் அதிகெொகத 
தனிலெபேடுததபேடுகிைொர்கள்.”2 

தனிலெயில் இருததல், அலெதி ெறறும் 
புைம்பேசுதல் - மிகவும் கடினெொன சூழநிலையில் 
இநதக் கொரணிகளும் பெர்நது்கொள்ளுகினைன. 
ெறுேக்கம் ேொர்ததொல், ஆதரவு கொட்டும் ஒரு 
ெமுதொயெொனது தற்கொலை முயறசி ெறறும் 
எணணஙகளுக்கு வழிேடததும் பெொெெொன 
உணர்வுகல்ள பெற்கொள்்ள உதவும். 
்வளிபேலடயொகப பேசும், கொது்கொடுதது 
கவனெொகக் பகட்கும் ஒரு ெமுதொயெொனது 
அனபுக்குரிபயொலர தற்கொலைக்கு இைக்கக் 
்கொடுக்கும் சிக்கைொன துயரதலதத தீர்க்கும். 
பதலவயிலிருக்கும் அல்ைது உதவி பகட்கும் 
ஒருவலர ேம்ெொல் எவவொறு தவிர்க்க இயைொபதொ, 
அபதபபேொை தற்கொலை எணணஙகளினொல் 
பேொரொடிக்்கொணடிருபேவர்களுக்கும் ேொம் ேெது 
உதவிக் கரஙகல்ள நீட்டபவணடும். 

ஒரு ்ோதுவாை த�ாேனை
தற்கொலை எணணஙகள் எனேது எல்ைொருக்கும் 

ஏறேடக்கூடிய ்ேொதுவொன பெொதலனயொகும். 2019ல் 
ேடததபேட்ட ஒரு ஆய்வில், “அ்ெரிக்கொவிலுள்்ள 
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18 வயது ெறறும் அதறகு பெறேட்ட 4.8 ெதவிகித 
ெக்களுக்கு தற்கொலை எணணஙகள் இருநதன”3 
எனறு கணடறியபேட்டது. அதொவது 12 மில்லியன 
ெக்கள்! அபத வருடததில், ஏைததொை 1.4 மில்லியன 
்ேரியவர்கள் தற்கொலை முயறசி ்ெய்தனர். 
இதில் ேதிவு ்ெய்யபேடொதவர்களுலடய 
எணணிக்லக பெர்க்கபேடவில்லை. 
தற்கொலை எணணஙகளுடன நீஙகள் 
பேொரொடியிருநதொல், பேொரொடிக்்கொணடிருநதொல், 
நீஙகள் ெட்டும் தனியொகப பேொரொடவில்லை 
எனேலத நிலனவில்்கொள்ளுஙகள். இநதப 
ேொலதயில் ேடநதவர்கள் ேைர் உதவிலயயும், 
சுகதலதயும் ்ேறறிருக்கிைொர்கள். அலவ 
உஙகளுக்கொகவும் லவக்கபேட்டுள்்ளன எனேலத 
ெைநதுபேொகபவணடொம். 

ஒவ்வொரு ேேரும் 
தனிததுவெொனவர்க்்ளனேதுபேொை, 
ஒவ்வொருவருலடய அனுேவமும் 
தனிததுவெொனதுதொன. ெக்கள் தஙகளுலடய 
ெரணதலதக் குறிதது தொஙகப்ள பயொசிபேதறகு 
அபேகக் கொரணஙகள் உணடு: ேொலியல் 
வன்கொடுலெ, குைநலதபேருவததில் ஏறேட்ட 
அதிர்சசி, குடும்ேததில் ஏறேட்ட வனமுலை, 
்கொடுலெபேடுததுதல், நீணடேொள் வலி, 
பேொலதப்ேொருளுக்கு அடிலெயொகுதல், 
ெமூகததொல் ஒதுக்கபேடுதல், ெருநதுக்ளொல் 
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ஏறேட்ட ேக்கவில்ளவுகள், குணெொக்கபேடமுடியொத 
சுகவீனம், பிரெவததிறகுபபின ஏறேடும் ெனஅழுததம், 
கருசசிலதவு, முக்கியெொன உைவு, பவலை, 
அல்ைது அநதஸது இைபபு என இபேட்டியல் 
நீணடு்கொணபட பேொகிைது. ்ேரும்ேொலும், அபேகக் 
கொரணிகள் ஒனபைொ்டொனறு பெர்நது்கொள்கிைது. 
இனனும் ்ெொல்ைபபேொனொல், தற்கொலை ்ெய்து 
உயிரிைநதவர்களில் 90 ெதவிகிதம் பேர் உ்ளவியல் 
ெம்ேநதபேட்ட பேொயினொல் ேொதிக்கபேடுகினைனர் 
- அதொவது ்ேரிய அ்ளவிைொன ெனஅழுததம், 
இருமுலனயப பிைழவு, ெனஅழுததததிறகுப பின 
ஏறேடும் அதிர்சசி பேொனைலவயொகும், ஆனொல் 
இபேடிபேட்ட ெனபேொய்களுக்கு சிகிசலெயளிக்க 
முடியும்.4 

்வவபவறு சூைல்களிலிருநது வருகிை 
எல்ைொ வயதிறகுட்ேட்டவர்கல்ளயும் தற்கொலை 
ேொதிக்கிைது. தற்கொலை எணணஙக்ளொல் ேொன 
பேொரொடியபேொது, ேொன ஒரு அவிசுவொசியொக 
இருநபதன. ெதததின மூைம் தற்கொலையிலிருநது 
ஒரு ேேலர, ஒரு கட்டம் வலரக்கும், ேொதுகொக்கமுடியும் 
என அறிவியல்பூர்வெொக நிரூபிததப பிைகும், சிை 
உணலெக் கிறிஸதவர்கள் ெனஅழுததததிறகுட்ேட்டு 
தஙகள் வொழலவ முடிததுக்்கொள்ளுெ்ளவிறகு 
ெனம் பெொர்நது பேொகிைொர்கள் - சிைர் அம்முயறசியில் 
ஈடுேடவும் ்ெய்கிைொர்கள்.5,6
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எனனுலடய ்ெொநத ஊழியததில் இலத ேொன 
கணடிருக்கிபைன: மிக பெொெெொன நீணடேொள் 
வலியினொல் துனபுறை ஒரு வயதொன ெலே விசுவொசி, 
ஒனேது வயது குைநலத, ெரணததுக்பகதுவொன 
பேொயினொல் துனபுறை ஒரு தொய், ஒரு ேொட்டில் 
முழுவதுமுள்்ள 911 எனை தூக்கெொததிலரகல்ள 
எடுததபின, “ேொன ெொகவிரும்ேவில்லை; எனலன 
ெொகவிடொதீர்கள்” என ்கஞ்சிய வொலிேப 
்ேண, ஆனொல் கொைம் கடநதுபேொயிருநதது. 
அவளுக்கருகில் ேொன நினறிருநபதன. மிகவும் 
கடினெொன ஒரு ெரண ஊர்வைம் அது. ெொ்ேரும் 
தீர்க்கதரிசிக்ளொன எலியொ, எபரமியொ, பயொனொ ெறறும் 
பெொபெ பேொனைவர்களும்கூட சிை பேரஙகளில் 
ெரிக்கபவணடு்ெனறு நிலனததொர்கள்.

தற்கொலை குறிதது பவதொகெம் எலதயும் 
ெலைததுலவக்கவில்லை. இது ஏபதொ ஆபைொெலன 
ஏதுெறை தவிர்க்கபேடபவணடிய ஒரு ேொடம் அல்ை. 
தற்கொலை குறிதது பவதொகெததில் உணலெயொன 
ஒனேது உதொரணஙகள் உள்்ளன (நியொதிேதிகள் 9:52-
54; 16:28-30; 1 ெொமுபவல் 31:1-6; 2 ெொமுபவல் 17:23; 1 
இரொஜொக்கள் 16:18; 1 ேொ்ளொெம் 10:1-6; ெதபதயு 27:3-5). 
தற்கொலை ்ெய்யொதவர்கல்ள ்ெய்தவர்களுடன 
ஒபபிடும்பேொது, பவதம் முதலில் உள்்ளவர்களுலடய 
உதொரணதலதபய பினேறை உநதுகிைது. பவ்ைநத 
வழியும் இல்லை, இதறகுபெல் பேொகமுடியொது என 
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ேம்பிக்லகயிைநதவர்களுக்கு பவதம் விபெஷிதத 
ஊக்கதலத லவததுள்்ளது. 

தற்கொலை எணணம் எனேது உணலெயொன 
பிரசெலனகள் ெறறும் உணலெயொன பகள்விகளுடன 
வருவதொகும். ெனமுலடநதுபேொன கிறிஸதவர்கள் 
சிை பேரஙகளில் ்ஜேம் ்ெய்துவிட்டு தற்கொலை 
்ெய்தொல் கணவிழிக்கும்பேொது ேரபைொகததில் 
இருபபேொம் என நிலனபேதுணடு. தொஙகள் 
பேசிததவலர இைக்கக்்கொடுதத ேணேர்களும் 
குடும்ேமும் ெரிததவலரக் குறிதது ஏபதனும் 
ேம்பிக்லகயுள்்ளதொ என நிலனபேதுணடு. அருகில் 
நினறு்கொணடிருக்கும் அக்கலையுள்்ள ெனிதர்கள் 
தற்கொலை எணணதபதொடு பேொரொடுேவர்களுக்கு 
எவவொறு உதவமுடியும் என நிலனபேதுணடு. 

ஒவ்வொருவருக்கும் பதலவயொன உணலெயொன 
ேதில்கல்ளயும் உணலெயொனத தீர்வுகல்ளயும் 
பவதம் ்கொடுக்கிைது. அடுதது வரக்கூடிய 
ேக்கஙகளில் இநத ஒவ்வொரு பிரிவினலரயும் 
குறிதது தனிததனியொக ேொன பேசுபவன. அலனவரும் 
ேக்திவிருததியலடயபவணடும் எனேபத எனது 
்ஜேெொகும். 
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அததியொயம் 2
மைம் த�ார்நதுதோை 

கிறிஸேவர்களுக்கு

உணலெயொன கிறிஸதவர்கள் “பிரபயொஜனெறை 
உைகக் கொரியஙகளுக்கொக ெனஅழுததததிறகு 

உட்ேடெொட்டொர்கள்” எனக் பகள்விபேட்டிருபபீர்கள், 
ஆனொல் உணலெயில், ்ெய் கிறிஸதவர்களும் கூட 
ெனஅழுததததிறகுட்ேடுகிைொர்கள். பதவனுலடய 
இருதயததிறகு ஏறைவன என்ைனனபேட்ட தொவீதின 
வொர்தலதகல்ள கவனியுஙகள்:

“என பதவபன, என பதவபன, ஏன எனலனக் 
லகவிட்டீர்? எனக்கு உதவி ்ெய்யொெலும், 
ேொன கதறிச ்ெொல்லும் வொர்தலதகல்ளக் 
பக்ளொெலும் ஏன தூரெொயிருக்கிறீர்? என 
பதவபன, ேொன ேகலிபை கூபபிடுகிபைன, 
உததரவு்கொடீர்; இரவிபை கூபபிடுகிபைன, 
எனக்கு அலெதலில்லை.” (ெஙகீதம் 22:1, 2).

“பதவபன, எனலன இரட்சியும்; ்வள்்ளஙகள் 
என ஆததுெொெட்டும் ்ேருகிவருகிைது. 
ஆைெொன உல்ளயில் அமிழநதிருக்கிபைன, 
நிறக நிலையில்லை, நிலையொத ஜைததில் 
ஆழநதிருக்கிபைன; ்வள்்ளஙகள் எனபெல் 
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புரணடுபேொகிைது. ேொன கூபபிடுகிைதினொல் 
இல்ளதபதன; என ்தொணலட 
வைணடுபேொயிறறு; என பதவனுக்கு 
ேொன கொததிருக்லகயொல், என கணகள் 
பூததுபபேொயிறறு.” (ெஙகீதம் 69:1-3).

ேொடுகள் எனைொல் எனன எனேது தொவீதுக்குத 
்தரியும். இலதபபேொனை ஒரு புததகதலத 
நீஙகள் ேடிக்கத பதர்ந்தடுததிருக்கிறீர்கள் 
எனைொல் உஙகளுக்கும் நிசெயெொகபவ ்தரியும். 
ஒருபவல்ள நீஙகள் தற்கொலை எணணஙகளுடன 
பேொரொடிக்்கொணடிருக்கைொம். ஒருபவல்ள “ேொபன 
எனது உயிலர ெொய்ததுக்்கொள்்ளபவணடுெொ?” எனை 
பகள்விலய பகட்கும் கட்டததில் நீஙகள் இருக்கைொம்.

ேொன துவஙகுவதறகு முன, நீஙகள் ஒரு 
கடினெொன கொரியதலத அனுேவிததுக்்கொணடிரு
க்கிறீர்கள். அதறகொக முதைொவது என துக்கதலத 
ேொன ்தரிவிததுக்்கொள்்ள விரும்புகிபைன. மிக 
முக்கியெொன வலிலய உணரொெல் எவரொலும் 
தற்கொலை ்ெய்வலத பயொசிக்கமுடியொது. 
அபேடிபேட்ட வலி உணலெயொகபவ 
கடநதுவருவதறகு மிகவும் கடினெொனதுதொன! 
எனினும் உறுதியொகவும் கனிவொகவும் ேொன ்ெொல்ை 
விரும்புவது எனன்வனைொல், தற்கொலை எனேது, 
ேை கொரணஙகளுக்கொக, உணலெயொனத தீர்வு அல்ை.
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உங்கள் ஜீவன் யாருனடயது?
மிக ஆைெொகப ேொர்க்கபவணடு்ெனைொல், 

தற்கொலை ்ெய்வ்தனேது “்கொலை 
்ெய்யொதிருபேொயொக” (யொததிரொகெம் 20:13) 
எனை ஆைொவது பிரெொணதலத மீறுவதொகும். ஒரு 
கிறிஸதவனொக, உஙகள் ஜீவன உஙகளுலடயதல்ை: 
“கிரயததுக்குக் ்கொள்்ளபேட்டீர்கப்ள; ஆலகயொல் 
பதவனுக்கு உலடயலவக்ளொகிய உஙகள் 
ெரீரததினொலும் உஙகள் ஆவியினொலும் பதவலன 
ெகிலெபேடுததுஙகள்.” (1 ்கொரிநதியர் 6:20). உஙகள் 
ஜீவன தம்முலடய குெொரனொகிய இபயசு கிறிஸதுவின 
ஜீவலனக் ்கொணடு உஙகல்ள விலைக்கிரயததுக்கு 
வொஙகியுள்்ள பதவனுலடயதொகும். நீஙகள் 
ெகிழசசிலய அனுேவிக்கொதபேொதும்கூட, பதவன 
உஙகள் வொழக்லகக்்கனறு ஒரு பேொக்கதலத 
லவததிருக்கிைொர். 

சிை பேரஙகளில், ேொம் ேெது வொழக்லக 
ெகிழசசியொகவும், வெதியொகவும், ெனதிறகு 
இனிலெயொகவும் இருக்கபவணடு்ெனறு 
நிலனக்கைொம். ெொைொக, கிறிஸதவர்க்ளொக, ேொம் 
எபேடி துனேபேட்டொலும் ெரி, ேெது சூழநிலைகள் 
எபேடியிருநதொலும் ெரி ேெது பேொக்கம் பதவலன 
ெகிலெபேடுததுவதொகும். 

அபேகந துனேஙகளுக்கு ெததியிலும் பயொபு 
பதவலன ெகிலெபேடுததபவ தீர்ெொனிததொர். ஒபர 
ேொளில் பயொபு தனனுலடய ஆஸதிகல்ளயும் , எல்ைொப 
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பிள்ல்ளகல்ளயும் இைநதொர். அடுதததொக அவர் 
தனனுலடய ஆபரொக்கியதலத இைநதொர். பெலும், 
அவருலடய ெலனவி ெறறும் ேணேர்களுலடய 
பகலிபபேசலெத தொஙகினொர். இபேடிபேட்டத 
துனேஙகளுக்கு ெததியில், பயொபு தனனுலடய ஜீவன 
முடியபவணடு்ெனறு ஏஙகினொர்: 

“ஆ, என ெனைொட்டு எனக்கு அரு்ளபேட்டு, ேொன 
வொஞ்சிபேலதத பதவன எனக்குத தநது, பதவன 
எனலன ்ேொறுக்கச சிததெொய், தம்முலடய 
லகலய நீட்டி எனலனத துணடிததுபபேொட்டொல் 
ேைெொயிருக்கும்” (பயொபு 6:8, 9). 

எனினும், பயொபு நிலைநினைொர். தனது ெலனவி 
கூறியேடி, பதவலன தூஷிதது ஜீவலன விடுவதறகு 
அவர் ெறுததொர் (வெனம் 2:9). ெொைொக, தன வலியின 
ஊடொக அவர் பதவலன ெகிலெபேடுததினொர். 
பதவலனக் குறிதது பயொபு இவவொறு கூறினொர்: 
“அவபர என இரட்சிபபு; ெொயக்கொரபனொ அவர் 
ெநநிதியில் பெரொன” (பயொபு 13:16). அநத ஒரு 
தீர்ெொனததினொல்தொன, பயொபுவின அனுேவெொனது 
அபேகர் தஙகளுலடய ்ெொநத துனேஙகளிலும் 
விடொமுயறசியுடன நிறேதறகு அவர்கல்ள 
உணர்ததியது. 

நீஙகள் விரக்தியின விளிம்பில் நிறேலதபபேொல் 
உணரைொம். நீஙகள் வொழவதறகு எநத ஒரு கொரணமும் 
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இல்ைொததுபேொல் உணரைொம். இநத பேரததிலும்கூட 
உஙகள் ஜீவன பதவனிடததிலிருநது கிலடததப 
ேரிெொகும். கிறிஸதவர்க்ளொக, ேொம் உயிபரொடு 
இருநதொல், பதவன ேெக்கொக ஒரு பேொக்கதலத 
இனனும் லவததிருக்கிைொர் எனறு ேம்ேபவணடும். 
அது எனன பேொக்க்ெனறு உஙகளுக்குத 
்தரியொெலிருக்கைொம், ஆனொல் அவர் அலத 
அறிவொர்; அதனிடததிறகு உஙகல்ள வழிேடததுவொர். 
உணலெயொகபவ உஙகளுலடய தறபேொலதய 
துனேெொனது ஒருேொள் பதவன உஙகளுக்கொக 
லவததிருக்கும் பேொக்கததிறகொக வொை உஙகளுக்கு 
உதவி ்ெய்யும். 

இனறு உஙகளுக்கொன பதவனுலடய 
பேொக்கெொனது எளிலெயொனதொக, ஆனொலும் 
கடினெொனதொக இருக்கைொம். துனேஙகளின ஊபட 
அவலர ெகிலெபேடுததத தீர்ெொனம் ்ெய்யுஙகள். 
இலதச ்ெய்வதறகொனக் கிருலேலயயும் 
்ேைலனயும் அவரொல் தரமுடியும்: “இதிபை நீஙகள் 
மிகவும் ெநபதொஷபேடுகிறீர்கள்; எனைொலும், 
துனேபேடபவணடியது அவசியெொனதொல், 
இப்ேொழுது ்கொஞ்ெக்கொைம் ேைவிதெொன 
பெொதலனகளினொபை துக்கபேடுகிறீர்கள். 
அழிநதுபேொகிை ்ேொன அக்கினியினொபை 
பெொதிக்கபேடும்; அலதபேொர்க்கிலும் அதிக 
விலைபயைப்ேறைதொயிருக்கிை உஙகள் 
விசுவொெம் பெொதிக்கபேட்டு, இபயசுகிறிஸது 
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்வளிபேடும்பேொது உஙகளுக்குப புகழசசியும் கனமும் 
ெகிலெயுமுணடொகக் கொணபேடும்” (1 பேதுரு 1:6, 7).

தேவனுக்்காை, பிறருக்்காை மற்றும் 
உங்களுக்்காை அன்பு

“உன பதவனொகிய கர்ததரிடததில் உன முழு 
இருதயதபதொடும் உன முழு ஆததுெொபவொடும் உன 
முழு ெனபதொடும் அனபுகூருவொயொக … உனனிடததில் 
நீ அனபுகூருவதுபேொைப பிைனிடததிலும் 
அனபுகூருவொயொக” (ெதபதயு 22:37-39) எனை 
இலவகப்ள ெொ்ேரும் கட்டல்ளகள் எனறு இபயசு 
கூறினொர்.

சிை ெெயஙகளில் ேெது ்ெொநத தனிபேட்ட 
வலியினுள் ேொம் மிகவும் மூழகிப பேொகைொம். 
ேெது குடும்ேததினருக்கும், ேணேர்களுக்கும், 
ெமுதொயததுக்கும் எபேடிபேட்ட ஆைெொன வலியின 
அதிர்வலைகல்ள ேெது ெரணம் ஏறேடுததும் 
எனேலத ேொம் கருததில்்கொள்வதில்லை. 

ஒரு கொைததில் ேொஙகள் வொழநதுவநத 
ஒதுக்கெொயிருநத சிறு ேட்டணததில், எஙகள் 
ெகனுலடய ேணேன ஒருவன ெனமுலடநதுபேொய், 
பேொலத ேைக்கததுடன பேொரொடி, தனலனததொபன 
சுட்டுக்்கொணடொன. அதறகுப பினபு அவன 
கணடுபிடிக்கபேட்டொன, ஆனொல் உயிருடனதொன 
இருநதொன. அவலன அருகிலிருக்கும் ஒரு 



23

ெருததுவெலனக்கு உடபன அலைததுச ்ெல்லும்ேடி 
ேைக்கும் ஆம்புைனஸக்கு ்ெய்தி அனுபேபேட்டது. 

புயல் ெறறும் கனெொன ெலைக்கு ெததியில், 
இருள் சூழநத இரவில் அநத ்ெலிகொபடர் வநதது. 
ஆனொல் அவனிருக்கும் ேகுதிக்குப ேதிைொக, பவறு 
ஒரு ெலைக்குள் அது ேைநதது. அதறகுள்ளிருநத 
அனுேவமுள்்ள ஒரு லேைட் ெறறும் இரணடு 
்டக்னீஷியனகள் என மூனறு ேேர்களும் 
ெரிததுபபேொனொர்கள். குணடு துல்ளக்கபேட்ட 
கொயததினொல் அநத வொலிேனும் இைநதுபேொனொன. 
அதறகுபபினபு, ெொரலடபேொல் அவனுலடய 
தகபேனும் ெரிததுபபேொனொர். சுனொமிலயபபேொல் 
வநத பவதலனயின ்தொடர் அலைகல்ள 
எதிர்்கொணட எஙகள் ெமுதொயததின நிலைலய 
விவரிக்கமுடியவில்லை. அநத வொலிேனுலடய 
தீர்ெொனம் பிைருக்கு எததலன வலிலயக் ்கொடுததது 
எனேலத அவன உணர்நதிருபேொபனயொனொல், அவன 
அநத துபேொக்கிலய இயக்கியிருக்கெொட்டொன.

இபயசுவின இதயதலதக் குறிதது பயொசிததுப 
ேொருஙகள். ேொம் ஒவ்வொருவரும் ேம்முலடய 
ஜீவலன ்கொடுபேதறகு ேதிைொக, தெது ஜீவலன 
அவர் ்கொடுக்க முனவநதொர் - ்கொடுததொர். 
“அேொதி சிபேகததொல் உனலனச சிபேகிதபதன” 
(எபரமியொ 31:3) எனறு ்ெொனனவருலடய 
இருதயதலத உஙகளுலடய ெரணம் எநத அ்ளவிறகு 
கொயபேடுததும்?
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தற்கொலை, உஙகளிடமிருநது எலத்யல்ைொம் 
ேறிததுக்்கொள்கிைது எனேலத சிநதிததுப ேொருஙகள். 
ேொம் ேெது ்ெொநத வலிலயக் குறிதது அதிகம் 
கவனம்்ெலுததும்பேொது, ெற்ைல்ைொ கொரியஙகளும் 
ேம்பிக்லகயறறுதொன பதொனறும். நீஙகள் ஒரு 
கருநதுல்ளலயப ேொர்க்கிறீர்கள் எனைொல், அநதக் 
கருநதுல்ளலய ெட்டுபெ ேொர்க்கபபேொகிறீர்கள் 
ெறறும் சிநதிக்கபபேொகிறீர்கள். பினனர், உஙகளுக்கு 
இருக்கிை ஒபர ஒரு வழி அதறகுள் விழுவது 
ெட்டும்தொன எனறும் நிலனபபீர்கள். 

ஆனொல் ெறறு பவறு திலெயில் நீஙகள் 
திரும்பிப ேொர்ததொல், அதொவது பெல்பேொக்கிப 
ேொர்ததொல், பிரகொெெொன சூரிய ஒளிலய நீஙகள் 
கொணமுடியும்; உஙகளுக்கு முன இருக்கும் ஒபர 
நிைம் கருபபு ெட்டுெல்ை, கீழபேொக்கிபபேொவது 
ெட்டுபெ உஙகளுக்கொன ஒபர வழியும் அல்ை 
எனேலதப புரிநது்கொள்வீர்கள். “பதவனுலடய 
அனலேக் கொட்டிலும் ஆைெொன ேள்்ளம் 
ஒனறில்லை” எனேது பேரழிவிலிருநது தபபிய 
பகொரி ்டன பூம் எனேவருக்குப பிடிததெொன 
வரிகள். நீஙகள் உஙகள் கணக்ளொல் பவறு 
ஒருவலரப ேொர்க்கப ேைகுவீர்க்ளொனொல், 
“வொனம் திைநதிருக்கிைலதயும், பதவதூதர்கள் 
ெனுஷகுெொரனிடததினினறு ஏறுவலதயும் 
இைஙகுவலதயும் இதுமுதல் கொணபீர்கள்” (பயொவொன 
1:51). நிலைபவறிய வொக்குததததஙகளுக்கும், 
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ேதில் கிலடக்கொத ேம்பிக்லககளுக்குெொன ஒரு 
புதிய துவக்கததிறகு இபயசு கிறிஸது ஏணியொக 
இருக்கிைொர். “… விசுவொெதலதத துவக்குகிைவரும் 
முடிக்கிைவருெொயிருக்கிை ேம்முலடய இரட்ெகரொகிய 
இபயசுலவ பேொக்கி” (எபி்ரயர் 12:1) ேெது 
கணகல்ளத திருபபுபவொம். 

உங்கள் ்கனே இன்னும் 
நினறவு்ேறவில்னல

எனது தொய் மிகவும் அைகொனவர். எஙபக 
்வளிபபுைத பதொறைமும் வொலிேமும் மிக அதிகெொக 
ெதிக்கபேட்டபதொ, அஙபக, அதொவது பஷொ 
பிசினஸில், அவள் பவலை ்ெய்தொள். அவள் 40 
வயலதயலடநதபேொது, அவளுக்கு எதிர்கொைபெ 
இல்ைொததுபேொல் உணர்நதொள். அவள் தற்கொலை 
்ெய்து்கொள்்ளபபேொவதொக எனனிடம் கூறியபேொது, 
ேொன எனது வொலிேபேருவததிலிருநதபேொது 
எனக்கு உதவிய ஒரு கருதலத அவளிடம் 
ேகிர்நது்கொணபடன: “அம்ெொ, தற்கொலைலயக் 
குறிதத ஒரு ேல்ை விஷயம் எனன்வனைொல், 
அலத எப்ேொழுதும் நீஙகள் தள்ளிபபேொடைொம். 
ெறறு்ெொருேொள் எபபேொதுபெ ேெக்கு உணடு. 
ஆனொல் நீஙகள் ஒருபவல்ள ெரிததொல் 
ெரிதததுதொன. நீஙகள் ஒருபவல்ள வொழநதிருநதொல் 
எனனவொகியிருக்கும் எனேலத உஙக்ளொல் 
்தரிநது்கொள்்ளமுடியொது” எனபைன. இயல்ேொகபவ 
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ஆர்வமிக்கப ்ேணெணியொக அவள் இருநததொல், 
உயிர்வொைத தீர்ெொனிததொள் - அவளுலடய 
்வறறிகரெொன ேொட்கள் அவ்ளது 50களில் தொன 
இருநதன. இவவொறு கொைஙகள் ெொறின. 

ேணேபர, உஙகளுக்கொன பதவனுலடய திட்டமும் 
இனனும் நிலைவு்ேைவில்லை! பதவனுலடய 
உதவிலயத பதடி அலத ஏறறுக்்கொள்ேவர்களுக்கு, 
அவர்களுலடய முடிவொனது பதொல்வியொகபவொ 
ேம்பிக்லகயறைதொகபவொ இல்ைொெல், எபபேொதும் 
ஒபபுரவும், புதுபபிததலும், இரட்சிபேொகவும் 
இருக்கும்: “… ேொன … அதில் ேழுதொய்பபேொனலதச 
சீர்பேடுததி, பூர்வேொட்களில் இருநததுபேொை அலத 
ஸதொபிபபேன” (ஆபெொஸ 9:12) எனறு பதவன 
தம்முலடய ஜனஙகல்ளக் குறிததுக் கூறுகிைொர்.

இவவுைகததின வலியிலிருநது தபபிததுக்்கொ
ள்்ளபவணடு்ெனேதறகொக எவரும் தஙகள் உயிலர 
எடுததுக்்கொள்்ளபவணடு்ெனேது பதவனுலடய 
சிததெல்ை – நீஙகள் வொைபவணடு்ெனறு பதவன 
விரும்புகிைொர்! இனனும் ்ெொல்ைபபேொனொல், “ேொபனொ 
அலவகளுக்கு ஜீவன உணடொயிருக்கவும், அது 
ேரிபூரணபேடவும் வநபதன” (பயொவொன 10:10) எனறு 
இபயசு கூறுகிைொர். இதுதொன பயொபுவின அனுேவமும் 
கூட. பயொபு மிகவும் அதிகெொக பவதலனயுறைொர்; 
ஆனொல் அலத அவர் கடநதுவநதபேொது, “கர்ததர் 
பயொபின முனனிலைலெலயப ேொர்க்கிலும் அவன 
பினனிலைலெலய ஆசீர்வதிததொர்” (பயொபு 42:12). 
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இதுபவ ேம் அலனவருக்குெொன பதவனுலடய 
வொக்குததததெொயிருக்கிைது: “… உஙகள் முநதின 
சீலரபேொர்க்கிலும் உஙகளுக்கு ேறசீர் உணடொகச 
்ெய்பவன …” (எபெக்கிபயல் 36:11). பதவன தம்மிடம் 
ஜீவலன அேரிவிதெொக லவததுள்்ளொர் - அவருலடய 
கலதயில் அடுதது உஙகளுக்கொக அவர் எனன 
லவததுள்்ளொர் எனேலதப ேொர்க்க நீஙகள் ஏன 
உஙகல்ள அவருக்கு அர்பேணிக்கக்கூடொது?

அதிகொரம் 3
நம்பிக்ன்கனயத் தேடுேல்

எழுததொ்ளரும் பெலடப பேசெொ்ளருெொன 
்டரீ லவஸ எனேவர் ென அழுததததினொல் 

அபேக வருடஙகளுக்கு அவதிபேட்டொர். அவள் 
ேதது வயதொயிருக்கும்பேொதுகூட, தனனுலடய 
வொழக்லக அததுடன முடிநதுவிடபவணடு்ெனறு 
அவள் நிலனததொள். ்கொஞ்ெ கொைததிறகு அவள் 
தனது கஷடெொன அனுேவஙகள் அலனதலதயும் 
ஒததிலவக்க முடிநதது. ஆனொல் லூ ்கஹ்ரிக் 
(Lou Gehrig) எனை பேொயினொல் தன கணவலன 
அவள் இைநதபேொது, ்ேடுேொ்ளொய் ்ெதுவொய் 
்கொதிததுக்்கொணடிருநத ேொலனகள் முழுவதுெொகக் 
்கொதிக்க ஆரம்பிததுவிட்டன, பெலும் அவள் தனது 
வொழக்லகலய முடிததுக்்கொள்்ள முறேட்டொள். 
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“வொழக்லக எனேது ்ேொறுலெக்கொன ேரீட்லெயொக 
ெொறிவிட்டது” எனறு அவள் ேகிர்நது்கொணடொள். 

இனறு ்டரீ தனது வொழக்லகலயப 
“பூரணெொனது” “வ்ளெொனது” எனறு கூறுகிைொர்.7 

 ேம்பிக்லகலயத பதடும் ேயணம் எனேது 
ஒரு ்ெயல்முலை அனுேவெொகும். அதில் 
ெனதுருக்கமுள்்ள ஒரு வல்லுேரும் அதிகெொனப 
ேதிவுகளும் கொணபேடும் எனறு கூறுகிைொர். 

“தற்கொலை எனேது தனிதது நிறகொது. 
ஒனறுபெயில்ைொத ்வறறிடததின வில்ளவினொலும் 
அது ஏறேடுவதல்ை. அது ஏபதொ ஒனறின 
வில்ளவு எனகிைொர் ்டரீ.8 இது உணலெயொகபவ 
ேம்பிக்லக நிலைநத ஒரு வொக்கியெொகும். 
தற்கொலை எணணஙகள் உணலெயொகபவ 
நிஜஙகளின வில்ளவொக இருநதொல், அபேடிபேட்ட 
எணணஙகளுக்கொன உதவியும் ெொததியபெ. 

எழுேது உேவியாளர்கள்
ட்்ரஷஷர் ஐைொநது எனை ெொகெக் கலத 

பிரேைெொவதறகு ்வகுகொைததிறகு முனேொகபவ 
ரொேர்ட் லூயீஸ, அவர் குைநலதயொக இருநதபேொது, 
குளிர்கொை இரவில் ஒருேொள் அவலர 
கவனிததுக்்கொள்ளும் ்ேணெணி அவலரப 
ேொர்க்க அவருலடய ேடுக்லகயலைக்கு வநதொள். 
ரொேர்ட் தன ேடுக்லகயில் இல்லை. ெொைொக, தன 
முகதலத ஜனனலில் ேதிததவொறு லககளில் அலதப 
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பிடிததவொறு நினறு்கொணடிருநதொர். அவருக்குக் 
குளிர் பிடிபேதறகுமுன அவர் ேடுக்லகக்குச 
்ெல்ைபவணடு்ெனறு அவள் கணடிபபுடன 
கூறினொள். 

ஆனொல் ரொேர்ட்: “இஙபக ஜனனலில் வநது ேொன 
ேொர்பேலத நீஙகளும் ேொருஙகள்” எனறு கூறினொன. 
அவள் ேொர்ததபேொது, ்தருவி்ளக்லக ஏறறும் 
ேேர் ஒவ்வொரு வி்ளக்லகயும் ஏறறிக்்கொணபட 
்ெனைொன. “ேொருஙகள், ஒரு ெனிதன இருட்டிறகுள் 
துல்ள பேொடுகிைொன”9 எனறு ரொேர்ட் கூறினொன. 

ெொததொனின இருளுக்குள் ்வளிசெததின 
துல்ளகல்ளபபேொடும் ேேர்கள் ேம்லெச சுறறிலும் 
பதலவபேடுகிைொர்கள். 

பெொபெ அதிகெொனப ்ேொருபபுகளுடனகூடிய 
தனது 40-வருட ேயணததினபேொது ஒரு 
ஆசெரியெொனத தருணதலத கடநதுவநதொர். 
அவர் இஸரபவைலர அடிலெததனததிலிருநது 
மீட்ேதறகொன பதவனுலடய கருவி ெட்டுெல்ை, 
அநத முழுபதெதலதயும் வனொநதிரததின வழியொக 
ேடததிக்்கொணடுபபேொகும் பெைொன ்ேொறுபபு 
அவருக்குக் ்கொடுக்கபேட்டிருநதது. அஙபக 
கவனெொகக் லகயொ்ளபேடபவணடிய பிரசெலனகள் 
இருநதன: அததலனப ்ேரிய ஜனக்கூட்டததிறகு 
உணவும் தணணீரும் எஙகிருநது ்கொடுக்கமுடியும்? 
அவர்கள் தஙகல்ள எவவொறு ேொதுகொக்கமுடியும்? 
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ஆனொல் அநத உணர்வுரீதியொன பிரசெலனகள் 
அலனததும் பெொபெயின மீது லவக்கபேட்டன.

இஸரபவைர் ்தொடர்சசியொன முறுமுறுபபில் 
ஈடுேட்டிருநதனர். ஒரு ெெயம், “அநதநத 
வம்ெஙகல்ளச பெர்நத ஜனஙகள் தஙகள் தஙகள் 
கூடொரவொெலில் நினறு அழுகிைலத பெொபெ பகட்டொன” 
(எணணொகெம் 11:10) எனறு பவதம் ேதிவு்ெய்கிைது. 
தஙகளுக்குக் கிலடதத விடுதலைக்கொக 
ேனறி்ெலுததுவதறகு ேதில், தஙகளுலடய 
அடிலெததன பதெதலத நிலனதது அவர்கள் 
ஏஙகினொர்கள்! “ேொம் எகிபதிபை கிரயமில்ைொெல் 
ெொபபிட்ட ெசெஙகல்ளயும் ்வள்்ளரிக்கொய்கல்ளயும், 
்கொம்ெட்டிக்கொய்கல்ளயும், கீலரகல்ளயும், 
்வணகொயஙகல்ளயும், ்வள்ல்ளப பூணடுகல்ளயும் 
நிலனக்கிபைொம். இப்ேொழுது ேம்முலடய உள்்ளம் 
வொடிபபேொகிைது இநத ெனனொலவத தவிர, ேம்முலடய 
கணகளுக்கு முனேொக பவ்ைொனறும் இல்லைபய” 
(வெனஙகள் 5, 6) எனறு அவர்கள் துக்கிததொர்கள்.

பெொபெயின ்ேைனும் அறறுபபேொயிறறு. 
ஜனஙகள் ெனனொலவத ்தொடர்நது உணடதொல் 
அது அவர்களுக்கு கெபேொயிருநதது, பெொபெக்பகொ 
ஜனஙகளுலடய ேடக்லக கெபேொயிருநதது! 
எனபவ, பெொபெ பதவனிடம், “உெது அடியொனுக்கு 
உேததிரவம் வரபேணணின்தனன?” (வெனம் 
11), “இநத ஜனஙக்்ளல்ைொலரயும் ேொன 
ஒருவனொய்த தொஙகக்கூடொது. எனக்கு இது மிஞ்சின 
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ேொரெொயிருக்கிைது. உம்முலடய கணகளிபை 
எனக்குக் கிருலே கிலடதததொனொல், இபேடி 
எனக்குச ்ெய்யொெல், என உேததிரவதலத 
ேொன கொணொதேடிக்கு இப்ேொழுபத எனலனக் 
்கொனறுபேொடும் …” எனறு ்ஜபிததொர் 
(வெனஙகள் 14, 15). ஜனஙகளுலடய ேொரஙகல்ளச 
சுெநது இல்ளததுபபேொனதொல், பெொபெ 
்தொடர்நது அவர்கல்ள வழிேடததுவதறகு ேதில் 
ெரிததுபபேொவலதபய விரும்பினொர். 

மிகவும் ெனம் த்ளர்நதுபேொய் தொன 
ெரிக்கபவணடு்ெனறு பெொபெ விரும்பினபேொது, 
பதவன எவவொறு அவலரக் கிட்டிசபெர்நதொர்? 
ஜனஙகளுக்குள்ப்ள 70 மூபேர்கல்ளத 
்தரிநது்கொள்ளுெொறு பதவன பெொபெக்கு 
ஆபைொெலன கூறினொர். “அப்ேொழுது ேொன 
இைஙகிவநது, அஙபக உனபனொபட பேசி, நீ 
ஒருவனெொததிரம் ஜனஙகளின ேொரதலதச 
சுெக்கொெல், உனபனொபடகூட அவர்களும் அலதச 
சுெபேதறகொக உனபெல் இருக்கிை ஆவிலய 
அவர்கள்பெலும் லவபபேன” (வெனம் 17). 

அவர் பதொள்மீது “அதிகெொன விசுவொெதலத 
லவக்கபவணடு்ெனறு” ெட்டும் அஙபக அவருக்குக் 
கறறுததரபேடவில்லை அல்ைது அவர் ஆைெறை 
்வறறுலரயினொல் அலெதிபேடுததபேடவுமில்லை. 
அவரொல் தொஙகிக்்கொள்்ளமுடியொத ஒரு 
சூழநிலையிலிருநது ேலடமுலை ரீதியொன விடுதலை 
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அவருக்குத பதலவபேட்டது – பதவன தம்முலடய 
மிகுநத இரக்கததினொபை அலத அவருக்குக் 
்கொடுததொர். 

ஒரு தூேன் ்கானல உணனவ 
�னமத்ேதோது

ஆைெொன ெனசபெொர்லவ ெநதிதத ெறறு்ெொரு 
பதவெனிதன எலியொ. ்கொடுலெயொன ேஞ்ெததிறகு 
ெததியிலும், கர்பெல் ேர்வதததினபெல் பதவனுலடய 
தீர்க்கதரிசிக்கும் விக்கிரகொரொதலனக்கொரரொகிய 
்ேருந்தொலகயொன ேொகொல் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் 
இலடபய உள்்ள விததியொெம் ்வளிபேடுததபேட்டது. 
இறுதியில், எலியொவின பதவபன அவருலடய 
ஊழியக்கொரருலடய ்ஜேதலதக் பகட்டு, ேலியினமீது 
வொனததிலிருநது அக்கினிலய வரபேணணினொர்.

அதன வில்ளவொக, ஆசெரியததில் மூழகியிருநத 
ெக்கள் பதவலனத ்தொழுது்கொணடொர்கள். 
பெலும், ஒரு ேொகொல் தீர்க்கதரிசியும் தபேொெல் 
அவர்கல்ள அழிக்க அவர் முன்ெனைொர். பினனர், 
முதனமுலையொக மூனறு ஆணடுகளில் வொனம் 
ெலைலயப ்ேொழிநதது. (1 இரொஜொக்கள் 18:20-46ஐ 
வொசிக்கவும்).

அநத இரவில், எலியொலவக் குறிதது சிறிது 
சிநதிததுப ேொருஙகள். எபேடிபேட்ட ெொ்ேரும் ்வறறி 
அது! எநத அ்ளவிறகு அட்ரீனலின (இயக்குநீர்) 
அவருலடய ேரம்புகளுக்குள் சுரநதிருக்கும். ஏன 
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்தரியுெொ? அவருலடய அதீத உறெொகததினிமிததம் 
ரொஜொவின ரதததிறகு முனேொகப ேட்டணததிறகு 
ஓடிச்ெனைொர். ஒருபவல்ள அநேொளின நிகழவொனது 
விக்கிரகொரொதலனலய அதபதெததிலிருநது 
அடிபயொடு அழிததுபபேொடபபேொகிைது எனறு 
அவர் நிலனததிருக்கைொம். ரொஜொவும் ரொணியும் 
பதவனுலடய வல்ைலெயின ்வளிபேொட்லட 
ேம்புவொர்கள் எனறு அவர் நிலனததிருக்கைொம். 
ஆனொல் நிசெயெொக ஒனறு ்ெொல்ைமுடியும், 
அநேொளின நிகழவினொல் அவருலடய உடலும் 
ெனமும் நிசெயம் ஆறைலில்ைொெல் பேொயிருக்கும். 
எனினும், ெொ்ேரும் ்வறறிக்குப பிைகுதொன 
ேொம் ்ேரும்ேொலும் பெொதலனக்குள்்ளொக 
அனுெதிக்கபேடுகிபைொம். 

அபதபபேொல், கர்பெல் ெலையினமீது எலியொ 
்ேறை ்வறறிக்குப பிைகு பெொதலன அவலர 
பேரடியொகப பின்தொடர்நதது. பயெபேலின 
தூதுவர்கள் மிரட்டலுடனகூடிய ்ெய்திபயொடு 
வநதனர். இப்ேொழுது, எலியொ ரொஜொவிடமிருநது 
மூனறு வருடஙகளுக்கு ெலைநது வொழகிைொர், பதவன 
அவலரப ேொதுகொததொர். ஆனொல் பயெபேலின ்ெய்தி 
அவருலடய உணர்திைன ேரம்பிலனத ேொதிததது, 
அவர் தன உயிருக்கொக ஓடினொர் (1இரொஜொக்கள் 19:1-
3ஐ வொசிக்கவும்).

முறறும் பெொர்வலடநது, ெனம் த்ளர்நது, 
முழுலெயொகத தனிலெயில் வனொநதிரததிலிருநத 
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எலியொ, “அவன வனொநதரததில் ஒருேொள் பிரயொணம் 
பேொய், ஒரு சூலரச்ெடியின கீழ உட்கொர்நது, தொன 
ெொகபவணடும் எனறு பகொரி: பேொதும் கர்ததொபவ, 
என ஆததுெொலவ எடுததுக்்கொள்ளும்; ேொன என 
பிதொக்கல்ளபேொர்க்கிலும் ேல்ைவன அல்ை எனறு 
்ெொல்லி” (வெனம் 4) ்ஜபிததொர். அவர் தனலனக் 
குறிதது கெநது்கொணடொர்; முறறிலும் அவர் உயிர் 
வொை விரும்ேவில்லை. 

எலியொ ெனம்த்ளர்நது 
ெொகபவணடு்ெனறிருநதபேொது, பதவன எவவொறு 
அவரிடம் கிட்டிசபெர்நதொர்? முதைொவது பதவன 
அவருலடய பெொர்வு, ேசி ெறறும் தொகம் எனேலவகள் 
அவருலடய உணர்வுகல்ளப ேொதிக்கிைது 
எனேலதக் கணடறிநதொர். எனபவ கொலை உணலவ 
ெலெபேதறகொக ஒரு தூதலன அனுபபினொர்! இனனும் 
்ெொல்ைபபேொனொல், அநதத தூதன தீர்க்கதரிசிலயத 
தட்டி எழுபபி அவருக்கு உணலவயும் தணணீலரயும் 
்கொடுதது, மீணடும் தூஙகுவதறகு அனுெதிததொர். 
பினனர் இரணடொம் முலையும் அவவொபை பேொஷிததொர். 

ஒருபவல்ள இதனொல்தொன ்ேரும்ேொைொபனொர் 
கொலைபேரதலதக் கொட்டிலும் ெொலை பேரததில் 
தற்கொலை ்ெய்து்கொள்கிைொர்கள் பேொலும்.10 
அவர்கள் அநேொளின நிகழவுகளினொல் பெொர்வொகபவொ 
அல்ைது ேசியுடபனொ கொணபேட்டு, ஒருபவல்ள 
உணபவொ, ேல்ை உைக்கபெொ எனன ஒரு ்ேரிய 
விததியொெதலதக் ்கொடுததுவிடபபேொகிைது 



35

எனேலதக் குறிதது அறியொெலிருக்கைொம். 
ஒருபவல்ள, இபேடிபேட்ட எளிலெயொன கொரியஙகள் 
தற்கொலைலயக் குறிதத அவர்களுலடய 
எணணதலதபய ெொறறிவிட்டொல்? ேம்பிக்லகயும் 
எலதயும் ெெொளிக்கும் ்ேைலனயும் அவர்களுக்குக் 
்கொடுக்கபேட்டிருநதொல் சூழநிலைகள் 
எபேடியொகயிருநதிருக்கும்? 

நனடமுனற மைதுருக்்கம்
ஒரு தீர்லவ எடுபேது சுைேெொகத பதொனைைொம், 

ஆனொல் எபபேொதும் ேெது ெரீரபபிரகொரெொனக் 
கொரியஙகள் ேெது உணர்வுகல்ளப ேொதிக்கினைன 
எனேலத ேொம் நிலனவில்்கொள்்ளபவணடும். 
ேெது ெனமும் உடலும் ஒனபைொ்டொனறு 
இலணக்கபேட்டு முழுலெயொனதொக இருக்குெொறு 
பதவன வடிவலெததிருக்கிைொர்: “அவன இருதயததின 
நிலனவு எபேடிபயொ, அபேடிபய அவன இருக்கிைொன” 
(நீதி்ெொழிகள் 23:7). ேெது உடலுக்கு உதவும் 
எதுவும் ேெது ெனதிறகும் உதவுகிைது. ேொம் 
ெரீரபபிரகொரெொகவும் ெனரீதியொகவும் சுகமுடன 
வொைபவணடு்ெனறு பதவன வொஞ்சிக்கிைொர்; 
அதறகொக எளிதில் கிலடக்கக்கூடிய, தனிபேட்ட 
விதததில் தக்கலவக்கக்கூடிய முலைகல்ளயும் அவர் 
அளிததிருக்கிைொர்.”

எலியொவிறகு அவர் அளிதத ஆைெொன 
ேலடமுலை ெறு்ெொழியொனது இநத உணலெலயக் 
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பகொடிட்டுக் கொட்டுகிைது. ஆனொல் அலத 
ெட்டும் பதவன ்ெய்யவில்லை! அநதத தூதன 
பதவனுலடய ்ெனலெயொன ேணலேயும், அவலரக் 
குறிதத ேரிவிரக்கதலதயும் ்வளிபேடுததினொன. 
“கர்ததருலடய தூதன திரும்ே இரணடொநதரம் 
வநது அவலனத தட்டி்யழுபபி: எழுநதிருநது 
பேொஜனம்ேணணு; நீ ேணணபவணடிய பிரயொணம் 
்வகுதூரம் எனைொன” (1 இரொஜொ. 19:7). 

ேணேபர, சிை பேரஙகளில் வொழக்லக 
ேயணெொனது ேெக்கு மிகவும் நீணடதொக இருக்கிைது. 
அது மிகவும் கடினெொக, மிகவும் தனிலெயொனதொக, 
மிகவும் வலி நிலைநததொக இருக்கைொம். அதொவது, 
ேெது துனேஙகளும் ெனசபெொர்வுகளும் ேம்லெ 
இருளில் லவததிருபேலதபபேொல் பதொனைைொம். 
ஆனொல் இநத ்ேொடிகளில்தொன ேொம் 
அபபேொஸதைனொகிய ேவுலின ஆபைொெலனலய 
எடுததுக்்கொள்்ளபவணடும்: “கர்ததரொகிய தம்லெ 
அவர்கள் தடவியொகிலும் கணடுபிடிக்கததக்கதொகத 
தம்லெத பதடும்ேடிக்கு அபேடிச ்ெய்தொர்; அவர் 
ேம்மில் ஒருவருக்கும் தூரெொனவரல்ைபவ” 
(அபபேொஸதைர் 17:27). இருள் சூழநத அலையில் 
ஒருவர் வழிலயத பதடும்பேொது அவர் எனன்ெய்வொர்? 
்ெதுவொக ேடநது முன்ெனறு தனது கரஙகல்ள 
நீட்டியவொறு வி்ளக்கின ஸவிட்லெத பதடுவொர். 
பதவபன ்வளிசெெொவொர்; வி்ளக்லக ஏறறுேவரும் 
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அவபர. ேொம் ேெது முயறசிலயக் கூட்டி அவலரக் 
கணடலடயபவணடும், அவவ்ளவுதொன. 

நீல் ்ேட்பை எனை ெருததுவருலடய 
“ெனஅழுததம்: ்வளிபயறும் வழி (Depression: 
The Way Out)” எனை புததகததில் ஆய்வுகல்ள 
அடிபேலடயொகக் ்கொணட வொழக்லகமுலைக் 
குறிபபுகல்ள அளிததுள்்ளொர். அலவ 
ெனஅழுததததிலிருநது மீ்ளவும் அலத நீக்கவும் 
முடியு்ென நிரூபிக்கபேட்டுள்்ளன. அவரது 
ெனஅழுததததிலிருநது மீளும் சிகிசலெயொனது 
வீட்டிறகுள்ப்ளபய ்ெய்யக்கூடியதொக இருபேதொல் 
இநத சிகிசலெ “இலத பெற்கொணடவர்களிடமிருநது 
முன்னொருபேொதுமில்ைொத அ்ளவிறகு 
ஆசெரியமூட்டும் 98 ெதவிகித ஈடுேொட்லடப 
்ேறறுள்்ளது” எனேது குறிபபிடததக்கதொகும்.11

தீவிர சிகிசலெப பிரிவில் (ICU) ேணிபுரிநத 
கிறிஸடி எனை ெபகொதரி இநத சிகிசலெயில் 
பெர்வதறகு முன ஐநதுமுலை தற்கொலை 
முயறசியில் ஈடுேட்டுள்்ளொர். ேொதி சிகிசலெக்குப 
பிைகு, அவள் அலதத ்தொடர விரும்ேவில்லை. 
அவள் புலகபபிடிக்கபவணடு்ெனறு நிலனததொள்; 
பெலும், “பதவலனக் குறிதது அறிநது்கொள்வதிலும் 
விருபேெறறிருநதொள்.”12 அவள் அஙகிருநது 
்வளிபயை முறேட்டபேொது, அநநிகழசசிலய 
ேடததும் அதிகொரி அவல்ள ெநதிததொர். அவரிடம் 
பேசியபேொது அநத அதிகொரி அழுதுவிட்டொர். கிறிஸடி 
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குைம்பிபபேொனொள். “ஏன அவளுக்கொக ஒருவர் மிகவும் 
அக்கலை ்ெலுததபவணடு்ெனறு”13 அவ்ளொல் 
புரிநது்கொள்்ளமுடியவில்லை. 

அதனபின கிறிஸடி அஙபகபய தஙகினொள், அநத 
சிகிசலெலய முடிததொள். இனறு அவள் “ெனஅழுததம், 
கவலை ெறறும் ெருநதுகளினறி சுதநதிரெொக 
இருக்கிைொள்.”14 ்தொடர்சசியொக அவளுக்கு 
சிகிசலெயளிதது பவதேொடம் கறறுக்்கொடுதத 
அநத அதிகொரியிடமிருநது ்ேறை ேலடமுலை 
ெொறைம் ெறறும் உதவியொ்ளர்கள் ஆகிய அலனததும் 
“்வறறிக்கு வழிேடததின,” இநத ெொறைதலதக் 
்கொணடுவநதன.15 

கிறிஸடி ்ேறைலதக்கொட்டிலும் பெைொன அேொதி 
அனபு பதவனிடம் உள்்ளது! ெஙகீதக்கொரனின 
வொர்தலதகளில் இலதக் கொணமுடியும்: 
“்ேொறுஙகுணட இருதயமுள்்ளவர்களுக்குக் கர்ததர் 
ெமீேெொயிருநது, ேருஙகுணட ஆவியுள்்ளவர்கல்ள 
இரட்சிக்கிைொர்” (ெஙகீதம் 34:18). எபேடிபேட்டத 
தலடகல்ள நீஙகள் எதிர்்கொணடொலும் ெரி, 
உதவிலயப ்ேறுவதறகும் ேம்பிக்லகயலடவதறகும் 
பதவபன வழியொக இருக்கிைொர். 

தேவனுடன் ஓர உனையாடல்
ஆனொல் ேொம் மீணடும் எலியொவினிடததிறபகச 

்ெல்லுபவொம். ேம்பிக்லகலய கணடலடயும் 
அவருலடய ேயணெொனது இனனும் 
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முடிவலடயவில்லை. கொலை உணலவ 
ெலெததுப ேரிெொறிய தூதனுலடய ்ெயல் 
அநதப ேயணததின ஒரு ேகுதியொகயிருநதொலும், 
எலியொ 40 ேொட்களுக்கு வனொநதிரததில் ்வகு 
்தொலைவிலிருநது ஓபரப ெலைக்குச ்ெனைொர். 
பதவன அஙபக அவலர ெநதிததொர்; எலியொ தனது 
ெனசபெொர்லவ அவரிடம் ஊறறினொர்: “அதறகு 
அவன: பெலனகளின பதவனொகிய கர்ததருக்கொக 
்வகு ேக்திலவரொக்கியெொயிருநபதன …  ேொன 
ஒருவனெொததிரம் மீதியொயிருக்கிபைன; என 
பிரொணலனயும் வொஙகத பதடுகிைொர்கள் எனைொன” 
(1 இரொஜொக்கள் 19:14). எலியொவிறகு, அலனததும் 
்தொலைநதுபேொனதுபேொல் ்தரிநதது. அலனததும் 
ேம்பிக்லகயறைதொகத பதொனறியது; அலனததும் 
அர்ததெறைதொகத பதொனறியது. 

எலியொவின ெனசபெொர்லவ பதவன எவவொறு 
லகயொணடொர்? எலியொவின பவலை இனனும் 
முடிவலடயவில்லை எனேலத பதவன அவருக்கு 
நிலனபபூட்டினொர். பதவன தம்முலடய தீர்க்கதரிசிக்கு 
இனனும் ஒரு பேொக்கதலத லவததிருநதொர்! 
ஆனொல் எலியொவின உணர்வுபபூர்வெொனத 
பதலவகல்ள பதவன ்ெனலெயொக ெநதிததொர். 
அதொவது இஸரபவலில் இனனும் 7000 விசுவொசிகள் 
இருக்கிைொர்கள் என அவருக்கு உறுதியளிததொர். 
அவர்களில் ஒரு ேேருலடய ்ேயலரயும் பதவன 
கூறினொர் - எலியொவொல் ேயிறசியளிக்கபேட்டு 
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அவருலடய இடதலத நிரபேபவணடிய எலிெொதொன 
அது. எலியொ கலடசி விசுவொசி அல்ை!

சிை பேரஙகளில், ஒரு சூழநிலைலயக் குறிதது 
அது நிஜெொகொது என ேொபெ ேம்புபவொம்; ஆனொல் ேொம் 
தவைொக நிலனததிருபபேொம். இதுதொன எலியொவிறகும் 
ேடநதது, அவர் தனனுலடய வொழக்லகலயக் 
குறிதது எனன நிலனததிருநதொபரொ, தனலனக் 
குறிதது எனன நிலனததிருநதொபரொ அலனததுபெ 
தலைகீைொக ெொறியது. பதவனுடனொன அவரது 
உலரயொடல் அவர் கவலைபேட்டுக்்கொணடிருநத 
கொரியததில் இனனும் ேம்பிக்லகயுள்்ளது எனேலதக் 
கொணும்ேடி அவலர அனுெதிததது. 

ேணேபர, உஙகளுலடய கொரியததிலும் 
இனனும் ேம்பிக்லகயுணடு. நீஙகள் துனேதலதயும், 
வலிலயயும், ெனசபெொர்லவயும் எதிர்்கொள்்ளைொம், 
ஆனொல் உஙகள் வொழக்லகக்குத பதவன 
இனனும் திட்டஙகல்ள உலடயவரொயிருக்கிைொர். 
உஙகளுக்்கனறு ஒரு பேொக்கதலதயும் - நீஙகள் 
ெட்டுபெ ்ெய்யக்கூடிய ஒரு பவலைலயயும் 
லவததுள்்ளொர். பெலும் உஙகளுக்கொன பதவனுலடய 
திட்டஙகள் ேனலெயொனதொகபவ இருக்கிைது: 

“நீஙகள் எதிர்ேொர்ததிருக்கும் முடிலவ 
உஙகளுக்குக் ்கொடுக்கும்ேடிக்கு ேொன உஙகள்பேரில் 
நிலனததிருக்கிை நிலனவுகல்ள அறிபவன எனறு 
கர்ததர் ்ெொல்லுகிைொர் அலவகள் தீலெக்கல்ை, 
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ெெொதொனததுக்பகதுவொன நிலனவுகப்ள”  
(எபரமியொ 29:11).

மக்்களுனடய முக்கியத்துவம்
ெனநத்ளர்நதுபேொயிருநத தம்முலடய இரணடு 

தீர்க்கதரிசிகல்ளயும் பதவன ெறைவர்களிடம் 
அனுபபினொர் எனேலத நீஙகள் கவனிததீர்க்ளொ? 
அவர்கள் ெட்டும் தனியொக இல்லை எனேலதயும் 
அவர்களுடன பெர்நது அவர்களுலடய ேொரதலத 
சுெநத, சுெக்கக்கூடிய, அவர்கல்ள அதிலிருநது தூக்கி 
எடுக்கக்கூடிய ெறைவர்களும் உணடு எனேலதயும் 
அவர்கள் புரிநது்கொள்்ள அவர்களுக்கு உதவினொர். 

பெொபெக்கு, எழுேது பஜொடி கரஙகளும் 
அவர்களுலடய பிரசெலனகளுக்கொனத 
தீர்வின ஒரு ேகுதியொக இருநது அவருலடய 
விரக்திலயத தணிக்கக்கூடியவர்க்ளொக இருநதனர். 
எலியொவிறபகொ, ்ேருக்்கடுததுவரும் அவரது 
பிரசெலனகளுக்கு எதிரொக அவருலடய இடததில் 
ெற்ைொரு ேேலரப ேயிறறுவிக்கபவணடிய்தனேது 
அவருலடய ெரியொலதலய ெட்டுபேடுததும் ஒரு 
ேொதிபேொக இருநதது; ஆனொலும் அது அவலர 
ஒரு பேொக்கததுடன முனபனொக்கிச ்ெல்வதறகு 
உதவியது. உணர்வு ரீதியொன ஆதரவொனொலும் ெரி, 
ேலடமுலை ரீதியொன ஆதரவொக இருநதொலும் ெரி, 
ேம்பிக்லகலய அலடயும் ேயணததில் ெறை ேேர்களும் 
ஒரு முக்கியப ேஙகொறறுகிைொர்கள் எனேது உணலெ.
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தற்கொலை எணணததினொல் நீஙகள் 
பேொரொடிக்்கொணடிருபபீர்க்ளொகில், தயவு்ெய்து 
அலதப பிைரிடம் ்ெொல்லுஙகள். நீஙகள் 
ேம்ேக்கூடிய ஒரு ேணேரொகபவொ அல்ைது 
குடும்ே அஙகததினரொகபவொ அல்ைது அவர் ஒரு 
ேயிறசியளிக்கபேட்ட நிபுணரொகபவொ இருக்கைொம். 
அனுேவம் வொய்நத ெருததுவர்கள் ெறறும் 
ெருததுவ ஆபைொெகர்கள் நீஙகள் பேசுவலதக் 
பகட்க, ேரிபெொதிக்க, சிகிசலெயளிக்க அபேகர் 
உணடு; இபபுததக அட்லடயின உட்புைததில் 
உதவியளிக்கக்கூடிய ேேர்கள் குறிதத தகவல்கள் 
்கொடுக்கபேட்டுள்்ளன. தெது தீர்க்கதரிசிகளுக்கு 
உதவி்ெய்ய அவர்கல்ள எவவொறு ெரியொன 
ேேர்களிடம் பதவன அனுபபினொபரொ, அபதபபேொை 
உஙகல்ளயும் அவவொறு அவரொல் வழிேடததமுடியும்: 
“இஸரபவலின ேரிசுததரொயிருக்கிை உன 
மீட்ேரொன கர்ததர் ்ெொல்லுகிைதொவது: 
பிரபயொஜனெொயிருக்கிைலத உனக்குப பேொதிதது, நீ 
ேடக்க பவணடிய வழியிபை உனலன ேடததுகிை உன 
பதவனொகிய கர்ததர் ேொபன” (ஏெொயொ 48:17).

ோவம் உங்கள் மைனேக் 
்க�போக்கும்தோது

தொவீது பதவனுலடய ெறறு்ெொரு 
ெனிதனொவொன. அவனும் ஆைெொன 
ெனஅழுததததிறகுள் ்ெனைொன. ஒரு வழியில், 
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தொவீது அவனுலடய ெனஅழுததததிறகொனக் 
கொரணம் தனனுலடய ேொவஙகள் எனேலதப 
புரிநது்கொணடொன: “என அக்கிரெஙகள் என 
தலைக்கு பெைொகப ்ேருகிறறு, அலவகள் 
ேொரசசுலெலயபபேொை எனனொல் தொஙகக் கூடொத 
ேொரெொயிறறு … ேொன பவதலனபேட்டு ஒடுஙகிபனன; 
ேொள்முழுதும் துக்கபேட்டுத திரிகிபைன” (ெஙகீதம் 38:4, 
6). சிை பேரஙகளில், ேெது ்ெொநத தீர்ெொனஙகளும் 
்ெயல்களுபெ ேொம் புணேடுவதறகொனக் 
கொரணெொகிவிடுகிைது. ேொம் ்ெய்த தவறுகல்ள 
ேம்ெொபைபய தொஙகமுடியொெல் பேொய்விடுகிைது; ேொம் 
எபேடியொக ெொறிபபேொயிருக்கிபைொம் எனேலதயும் 
ஏறறுக்்கொள்்ளமுடியொெல் பேொகிைது – எனனொல் இனி 
வொைமுடியொது எனைொகிவிட்டவுடன பவறு எஙகுதொன 
்ெல்வது? ஆனொல், எஙகு ்ெல்ைபவணடு்ெனறு 
தொவீதுக்குத ்தரிநதிருநதது!

அவன பவதலனயில் மிகவும் 
துடிததுக்்கொணடிருநதொலும், அவலன 
வழிேடததக்கூடிய ஒருவர் உண்டனேலத 
அவன அறிநதிருநதொன. பதவனுக்கு அவன 
இவவொறு எழுதினொன: “ஜீவெொர்க்கதலத எனக்குத 
்தரியபேடுததுவீர்; உம்முலடய ெமுகததில் ேரிபூரண 
ஆனநதமும், உம்முலடய வைதுேொரிெததில் நிததிய 
பேரினேமும் உணடு” (ெஙகீதம் 16:11). பதவபனொ 
ெகிழசசியும் ஜீவனுெொயிருக்கிைொர்; ேொவபெொ துனேமும் 
ெரணமுெொயிருக்கிைது. ேொவததிடம் திரும்பும்பேொது, 
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ெநபதகததிறகிடமினறி நீஙகள் பதவலன விட்டு 
விைகிச ்ெல்லுகிறீர்கள், அபதபபேொல் பதவனிடம் 
திரும்பும்பேொது, நிசெயெொகபவ ேொம் ேொவதலத விட்டு 
விைகிச ்ெல்கிபைொம்.

ேொம் ேொவததின ேொரததினொல் திலகதது 
நிறகவில்லை எனேதறகொக பதவனுக்கு 
ேனறி ்ெொல்பவொம்! தொவீது எனேவன 
தனனுலடய ்ெொநதப ேொவததிறகுள்்ளொகபவ 
உைனறு்கொணடிருநதவன. ஆனொலும் அநதப 
ேயஙகரெொனக் கட்டததிலும் ெனெொறைததுடன, தனது 
ேொவஙகல்ள ஒபபுக்்கொணடு, பதவன தனலன 
சுததிகரிக்கபவணடு்ெனறு அவன பதவனிடெொகத 
திரும்பினொன - பதவனும் அவலனக் கழுவினொர். 
“உெது இரட்ெணியததின ெநபதொஷதலதத 
திரும்ேவும் எனக்குத தநது, உறெொகெொன ஆவி 
எனலனத தொஙகும்ேடி ்ெய்யும்” (ெஙகீதம் 51:12) 
எனேபத அவருலடய ்ஜேெொயிருநதது. ஒபர இரவில் 
உஙக்ளொல் ஒரு புது ெனிதனொக ெொறிவிடமுடியொது, 
ஆனொல் பதவனுலடய வொக்குததததஙகள் 
ேரிபூரணெொக இருக்கினைன (எணணொகெம் 23:19; 
ஏெொயொ 55:11). பெலும் அவருலடய வொக்குததததஙகள் 
ேொம் உரிலெக்பகொருவதறகொகபவ: “நிததிய ெகிழசசி 
அவர்களுக்கு உணடொகும்” (ஏெொயொ 61:7).
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்ேலனையும் விசுவா�த்னேயும் 
்கணடனடேல்

அபபேொஸதைனொகிய ேவுல் ஒரு அேொயகரெொன 
உடல் சுகவீனததினபேொது பதவனுலடய ்ேைலனக் 
கணடறிநதொர். அது எனன்வனேது ேெக்குத 
்தரியொது, ஆனொல் அது நீக்கபேடபவணடு்ெனறு 
அபேகநதரம் அவர் ்ஜபிததிருக்கிைொர். ஆனொல் 
அதறகு ெொைொக பதவன, “என கிருலே உனக்குப 
பேொதும்; ேைவீனததிபை என ேைம் பூரணெொய் 
வி்ளஙகும்” (2 ்கொரிநதியர் 12:9) எனைொர்.

தவறு ்ெய்யபவணடொம், மிகவும் கடினெொன 
சூழநிலைகளுக்குள் ேொம் ்ெல்லும்ேடி பதவன 
அனுெதிக்கக்கூடிய சிை பேரஙகள் உணடு. 
தனனுலடய உயிலரத தொபன எடுக்கும்ேடி 
வரும் பெொதலனபய இநத அனுேவததின 
உசெக்கட்ட நிலையொகும். ஆனொல் இபயசு 
கிறிஸதுவின வல்ைலெயினமூைம் ேெக்கு ்வறறி 
வொக்களிக்கபேட்டிருக்கிைது: 

“ெனுஷருக்கு பேரிடுகிை பெொதலனபயயல்ைொெல் 
பவபை பெொதலன உஙகளுக்கு பேரிடவில்லை. 
பதவன உணலெயுள்்ளவரொயிருக்கிைொர்; 
உஙகள் திரொணிக்கு பெைொக நீஙகள் 
பெொதிக்கபேடுகிைதறகு அவர் இடங்கொடொெல், 
பெொதலனலயத தொஙகததக்கதொக, 
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பெொதலனபயொடுகூட அதறகுத 
தபபிக்்கொள்ளும்ேடியொன பேொக்லகயும் 
உணடொக்குவொர்” (1 ்கொரிநதியர் 10:13).

“ேம்முலடய ேைவீனஙகல்ளக்குறிததுப 
ேரிதபிக்கக்கூடொத பிரதொன ஆெொரியர் 
ேெக்கிரொெல், எல்ைொவிதததிலும் ேம்லெபபேொல் 
பெொதிக்கபேட்டும், ேொவமில்ைொதவரொயிருக்கிை 
பிரதொன ஆெொரியபர ேெக்கிருக்கிைொர். ஆதைொல், 
ேொம் இரக்கதலதப ்ேைவும், ஏறை ெெயததில் 
ெகொயஞ்்ெய்யுங கிருலேலய அலடயவும், 
லதரியெொய்க் கிருேொெனததணலடயிபை 
பெரக்கடபவொம்” (எபி்ரயர் 4:15, 16). 

“இல்லை அல்ைது பவணடொம்” எனறு 
பதவன ்ெொல்லும்பேொது அது ேெக்கு எளிதொக 
இருபேதில்லை, ஆனொல் ேெக்குத ் தரிநதிருக்கிைபதொ 
இல்லைபயொ அவருலடய ேதிலுக்கு எபபேொதும் ஓர் 
அர்ததமுணடு. அநத ்ேொடிப்ேொழுதுகளில்தொன 
பதவன தம்முலடய ்ேைலன ேெது ்ேைவீனததில் 
பிரகொசிக்கச ்ெய்கிைொர். தனனுலடய சுகவீனததில் 
திருபதியலடய ேவுல் கறறுக்்கொணடொர், ஏ்னனில் 
அவர் எப்ேொழுது மிகவும் ்ேைவீனெொக 
இருநதொபரொ, அப்ேொழுதுதொன அவர் 
வலிலெயொனவரொக இருநதொர்! (2 ்கொரிநதியர் 
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12:10). நீஙகள் பெொதலனயின அடிதத்ளததில் 
மூழகிபபேொயிருநதொலும், அலனதலதயும் 
இைநததுபேொைத பதொனறினொலும், பதவனுலடய 
வல்ைலெயினமூைெொக, உஙக்ளொல் ேம்பிக்லகயுடன 
இருக்கமுடியும்.

தற்கொலை முயறசி இதறகு முறறிலும் 
எதிர்ெலையொனதொகும். இது ்ேரும்ேொலும் 
விசுவொெதலதயும் ேம்பிக்லகலயயும் இைபேதின 
வில்ளவொக இருக்கிைது. “விசுவொெததினொல் நீதிெொன 
பிலைபேொன” (பரொெர் 1:17) எனை வொக்கியம் இலதத 
்தளிவுபேடுததுகிைது (வலியுறுததபேட்டுள்்ளது); 
பெலும் ெொ்ைொபெொனும் இவவொறு கூறுகிைொர்: 
“இதறகு நீஙகைொயிருக்கிைவன யொர்? உயிபரொடிருக்கிை 
அலனவரிடததிலும் ேம்பிக்லகயுணடு” (பிரெஙகி 9:4). 
உணலெயொகபவ, தற்கொலை எனேது உஙகளுலடய 
பெொெெொன சூழநிலைகல்ள நிரநதரெொக்கிவிடுகிைது – 
அலவகல்ள ஒருக்கொலும் ெொறைமுடியொது.

வஞ்சிக்கபேடொதிருஙகள். நீஙகள் 
தபபிததுக்்கொள்வதறகு தற்கொலை ஒரு வழியல்ை; 
தற்கொலை ஒரு ெருநது அல்ை. இபேடிபேட்ட 
கீழததரெொன எணணஙகளும் உணர்வுகளும் 
உஙகல்ள ஆட்்கொணடு அலைகழிக்கும்பேொது, அது 
“இரவும் ேகலும் ேம்முலடய பதவனுக்கு முனேொக 
ேம்முலடய ெபகொதரர்பெல் குறைஞ்சுெததும்” 
(்வளிபேடுததல் 12:10) ெொததொனுலடய 
தொக்குதல் எனேலத அலடயொ்ளம் கொணுஙகள். 
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“ஆலகயொல், பதவனுக்குக் கீழபேடிநதிருஙகள்; 
பிெொசுக்கு எதிர்தது நில்லுஙகள், அப்ேொழுது 
அவன உஙகல்ளவிட்டு ஓடிபபேொவொன. 
பதவனிடததில் பெருஙகள், அப்ேொழுது அவர் 
உஙகளிடததில் பெருவொர்” (யொக்பகொபு 4:7, 8) எனறு 
பவதம் ேெக்கு வொக்குலரக்கிைது. ெொததொலன 
எதிர்பேதறகொன ஆறைல் நீஙகள் பதவனிடததில் 
உஙகல்ள ஒபேலடபேலதச ெொர்நதுள்்ளது 
எனேலத அறியுஙகள். பிெொசின பெொதலனகல்ளக் 
கடிநது்கொள்்ளத பதலவயொன ்ேைனுக்கொக 
பதவனிடம் ்ெல்லுஙகள்.

நீஙகள் இநத ேொரஙகல்ளத தனியொக 
சுெக்கத பதலவயில்லை. இபயசு இநத 
அலைபலே உஙகளுக்கு முன லவக்கிைொர்: 
“வருததபேட்டுப ேொரஞ்சுெக்கிைவர்கப்ள! 
நீஙகள் எல்ைொரும் எனனிடததில் வொருஙகள்; 
ேொன உஙகளுக்கு இல்ளபேொறுதல் தருபவன” 
(ெதபதயு 11:28). உஙகல்ளச சுறறிலும் புயல் 
சூழநதிருநதொலும், பதவனுலடய சுலெலய நீஙகள் 
எடுததுக்்கொள்வதினொல், உணலெயொகபவ 
உஙகளுலடய பிரசெலனகள் “இைகுவொகவும்,” 
“்ெதுவொகவும்” இருக்கும் (வெனம் 30). 

ெஙகீதம் 139லிருநது அபேகர் ஆறுதலைப 
்ேறறிருக்கிைொர்கள்:
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“கர்ததொபவ நீர் எனலன ஆரொய்நது, 
அறிநதிருக்கிறீர். என உட்கொருதலையும் என 
எழுநதிருக்குதலையும் நீர் அறிநதிருக்கிறீர்; 
என நிலனவுகல்ளத தூரததிலிருநது அறிகிறீர். 
ேொன ேடநதொலும் ேடுததிருநதொலும் எனலனச 
சூழநதிருக்கிறீர்; என வழிக்்ளல்ைொம் உெக்குத 
்தரியும். என ேொவில் ்ெொல் பிைவொததறகு 
முனபன, இபதொ, கர்ததொபவ, அலத்யல்ைொம் 
நீர் அறிநதிருக்கிறீர். முறபுைததிலும் பிறபுைததிலும் 
நீர் எனலன ்ேருக்கி, உெது கரதலத எனபெல் 
லவக்கிறீர்” (வெனஙகள் 1-5)

நீஙகள் மிகவும் அனேொகவும் மிக 
்ேருக்கெொகவும் அவரொல் அறியபேட்டிருக்கிறீர்கள். 
பதவன உஙகள் சூழநிலைலய, உஙகள் இருதயதலத, 
உஙகள் வலிலயப ேொர்க்கிைொர். அவபர உஙகல்ள 
உருவொக்கினொர். அவர் உஙகல்ள பேசிக்கிைொர். 
உஙகளுக்கொன உதவி அவரிடம் உணடு ெறறும் 
உஙகள் சூழநிலைக்பகறை வலகயில் அலத அவரொல் 
உஙகளுக்குக்; ்கொடுக்கமுடியும்.

ெரிததுபபேொனதொக அல்ை, ேொம் ேெது 
“ெரீரஙகல்ளப ேரிசுததமும் பதவனுக்குப பிரியமுெொன 
ஜீவேலியொக ஒபபுக்்கொடுக்கபவணடு்ெனறு” 
பதவன ்கஞ்சுகிைொர். அபேடி ்ெய்தொல், ேம்முலடய 
“ெனம் புதிதொக்கபேட்டு ெறுரூேெொபவொம்” (பரொெர் 
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12:1, 2 வலியுறுததபேட்டுள்்ளது). ேணேபர, இநத 
வொக்குததததம் உஙகளுக்குரியதொகும்!

அததியொயம் 4
 ஆழ்நே துக்்கத்திலுள்ள 

அன்ோைவர்களுக்கு
ஐரினுலடய ெகன கிறிஸபடொேர் தற்கொலை 

்ெய்து்கொணடபேொது, அவள் முறறிலும் 
அதிர்சசிக்குள்்ளொனொள். உலைபேொ்ளர்களின 
தினததிறகு ெறறு முனபு அது ஒரு ெகிழசசிகரெொன 
ேொ்ளொக இருநதது; குடும்ேததின ஐக்கிய விருநதிறகொக 
அவ்ளது மூனறு ெகனகளும் வரவிருநதனர். 
ஐரின தனது குடும்ே ஐக்கியததினிமிததம் 
முன்னொருபேொதுமில்ைொத அ்ளவிறகு மிகவும் 
ெகிழசசியொக இருநதொள். 

பினனர் ்தொலைபேசி அலைபபு வநதது. அவ்ளது 
மூதத ெகன கிறிஸபடொேர் தற்கொலை முயறசிக்குப 
பிைகு, பெொெெொன சூழநிலையில் ெருததுவ 
உதவி்ேறறு, உயிருக்குப பேொரொடிக்்கொணடிருநது 
பினனர் ெரிததுபபேொனொர்.

்வகுேொ்ளொக எதிர்பேொர்ததிருநத ேொர்பபிக்யூ 
ஐக்கிய விருநது பினனர் ஒருபேொதும் ேடக்கவில்லை. 
அதறகு ெொைொக தொன சிறிதும் கறேலன ்ெய்து 
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ேொர்ததிரொத ஒரு ேயணதலத ஐரின துவஙகினொள் 
- தற்கொலையினொல் உயிரிைநத தன ெகனுக்கொக 
துக்கம் ்கொணடொடும் ேயணம், “பெலும் ஒருவரும் 
தனனொர்வததுடன முனவர விரும்ேொத ஒரு ேயணம் 
அது.”16

தற்கொலையினொல் தொன பேசிதத ஒருவலர 
இைக்கக்்கொடுபே்தனேது ஒரு சிக்கைொன 
ெனபவதலனயொகும். பெலும் தற்கொலை ்ெய்து 
தபபியவர்கள் அதிகபேடியொன உணர்வு ரீதியொன 
சூழநிலைகல்ளக் கடநது வருவொர்கள். ஐரின 
திக்கறறுத திலகததுபபேொனொள்: “இபேடி ஒரு 
சூழநிலை வரபபேொகிைது எனேலத ஒருவரும் 
எதிர்ேொர்க்கவில்லை” எனறு தன ெகனுலடய 
ெரணதலதக் குறிதது அவர் எழுதுகிைொர். “அது 
முறறிலும் ெொறுேட்ட நிலையில் இருநதது.”17 
தூக்கமில்ைொத இரவுகளும், அததுயரததின 
எணணஙகளும் இலடவிடொெல் மீணடும் மீணடும் 
அவள் ெனதில் ஓடிக்்கொணபடயிருநதன. 

ஆலிெனுக்பகொ முதைொவதும் முக்கியெொனதும் 
அவரது குறை உணர்வுதொன. “ெனரீதியொன 
சுகவீனதலத எனது வொழக்லகயின 
்ேரும்ேொைொன பேரஙகளில் அனுேவிததவ்ளொக, 
எனனொல் அதினுலடய உடனடி ேைனகல்ளப 
ேொர்க்கமுடியொெறபேொனதொலும், அலதத 
தடுபேதறகு எதுவும் ்ெய்யமுடியவில்லை 
எனேதொலும் ்வட்கபேடுகிபைன,”18 எனறு தனது 
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பதொழி சில்வியொவின தற்கொலைலயக் குறிதது 
எழுதுகிைொள்.

தன தகபேன தற்கொலை ்ெய்து்கொணடதொல், 
லினட்பெ எனை ்ேணெணி “லகவிடபேட்ட, 
ஏெொறைபேட்ட, குைபேநிலையில்” இருநதொள்.19 
“ஏன எனது தநலத தற்கொலை ்ெய்து்கொணடொர் 
எனேலத ேொன ்தரிநது்கொள்்ள முறேடுலகயில், 
அவலர அறிநதவர்களும், பேசிததவர்களும் 
அதறகொன கொரணதலதத ்தரிநது்கொள்்ள 
முறேடுலகயில், அவர்கள் அதறகொன ேதிலை 
எனனிடததிலிருநது எதிர்பேொர்ததனர். அதறகொனப 
ேதில்கள் எனனிடம் அபபேொது இல்லை, 
இப்ேொழுதும் இல்லை”20 எனறு கூறுகிைொர்.

பகொேம், ெறுததுபபேொன நிலை, ெறறும் குைபேம் 
பேொனை உணர்வுகள் இருக்கைொம். ஒருபவல்ள 
ெறைவர்கள் உஙகல்ள ஒதுக்கிவிடுவொர்கள் எனறுகூட 
நிலனக்கைொம். நீஙகள் பேசிததவர் ்ேடுேொ்ளொய் 
சுகவீனததில் அவதிபேட்டதொல் அலதக்குறிதத 
ஒருவித நிம்ெதி உஙகளுக்குக் கொணபேடைொம்.

நீஙகப்ள தற்கொலை எணணததினொல் 
பேொரொடிக்்கொணடிருக்கைொம். அது உஙகளுக்கு 
நியொயெொனதொகத பதொனைைொம். ஒருபவல்ள 
அநேேருலடய இடதலத நீஙகள் எடுததுக்்கொள்்ள 
நிலனக்கைொம்; ஒருபவல்ள அநேேரின 
இைபபுக்கொனப ேழிலய நீஙகள் எடுததுக்்கொள்்ள 
நிலனக்கைொம்; அல்ைது அநேேரின முடிலவக் 
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குறிதது உஙகல்ளபய நீஙகள் குலைகூைைொம். 
தனது ்ேருஙகிய ேணேனொன ஆடம் தற்கொலை 
்ெய்து்கொணடதொல், பகதரீலனபபேொை 
ஒருபவல்ள நீஙகப்ள ்ேரிய ெனஅழுததததில் 
இருக்கைொம். “ேெக்குப பிடிததெொனவர்களுலடய 
தற்கொலையினொல் ஏறேடும் வருததஙகளில் இதுவும் 
ஒனறு; அது ஒரு ்தொறறு”21 எனறு அவர் எழுதுகிைொர்.

நீஙகள் எதுபவணடுெொனொலும் நிலனக்கைொம் 
ஆனொல் நீஙகள் தனிலெயில் இல்லை. இநதக் 
கடினெொனப ேயணதலத அபேகர் கடநது 
வநதிருக்கிைொர்கள்; தனிபேட்ட உதவியும் 
ஆதரவளிக்கும் குழுக்களும் உஙகளுக்கொக 
இருக்கினைன. 

அழுவேற்கு ஒரு ்காலம்
பதவனுலடய திட்டததில் ெரணம் எனேது ஒரு 

இலடயூைொகும். எல்ைொ ெனிதர்களுக்கும் ெரணம் 
எனேது எதிர்ேொர்க்கபேட்ட முடிவொக இருநதொலும், 
பதவன தம்முலடய பிள்ல்ளகளுக்கொக அலத 
லவக்கவில்லை. ்ெொல்ைபபேொனொல், ேவுல் 
ெரணதலத “எதிரி” எனறு அலைக்கிைொர். பெலும் 
எபி்ரயர் புததகபெொ, ெொததொபன “ெரணததிறகு 
அதிகொரி” (1 ்கொரிநதியர் 15:26; எபி்ரயர் 2:14) 
எனறும் கூறுகிைது. ேொம் ெரணததினபேொது, 
விபெஷெொகத தற்கொலை ெறறும் அதனுடன பெர்நது 
வரும் அதிர்சசி, ேயம், வலி ெறறும் உணர்வுகள் 
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ெம்ேநதபேட்ட ெறை பிரசெலனகளினபேொது 
ெரணததிறகு வொழதது ்ெொல்வபத 
அர்ததமுள்்ளதொகும். 

ஆனொல் ெரணம் எனேது எதிரியினுலடய 
பவலை எனேதொல், அதன வில்ளவொக வரக்கூடிய 
துக்கம் ்கொணடொடுதல் ேனலெயொனதும் 
ேரிசுதத பவலையொகவும் உள்்ளது. ேொம் 
அனுேவிக்கும் துனேெொனது ேொம் பேசிததவலர 
இைக்கக் ்கொடுதததன பேரடி வில்ளவொக 
உள்்ளது. ெலைபயறும்பேொது ேடநத விேததில் 
நிக்பகொைஸ பவொல்ட்டர் ஸடொர்ஃப தனது ெகலன 
இைநதபேொது, அவர் இவவொறு எழுதினொர்: 
“பேசிபேவர்களுக்பக துயரம் வரும். ேொன அவலன 
பேசிக்கவில்லை்யனைொல், இததலன ெனபவதலன 
இருநதிருக்கொது.”22 

சிை பேரஙகளில், எல்ைொ பேரததிலும் 
ெநபதொஷெொக இருக்கபவணடு்ெனேலத 
கிறிஸதவர்கள் ஒரு அழுததெொக 
நிலனததுக்்கொள்கிைொர்கள். அவர்கள் 
ேம்பிக்லகலய இைக்கும்பேொது, ஏபதொ அவர்கள் 
தவறு ்ெய்வலதபபேொனறு நிலனதது குறை 
உணர்விறகுள்்ளொகிைொர்கள். ஆனொல் உணலெ 
எனன்வனைொல், பவதம் அலனததுவிதெொன 
உணர்வுகல்ளயும் வலகயறுக்கிைது. புைம்ேல் 
புததகெொனது ேொபிபைொனிய பெலனயொல் 
முறறிலும் அழிக்கபேட்ட எருெபைம் ேகரதலதக் 
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குறிதத எபரமியொவின வருதததலத ேதிவு 
்ெய்துலவததிருக்கிைது. அதில் அவர், 
“இலவகளினிமிததம் ேொன அழுகிபைன; என கண, 
என கணபண நீரொய்ச ்ெொரிகிைது; என உயிலரக் 
கொபேொறறித பதறறுகிைவர் எனலன விட்டுத 
தூரெொனொர்; ேலகஞன பெற்கொணடதினொல் என 
பிள்ல்ளகள் ேொைொய்பபேொனொர்கள்” (புைம்ேல் 1:16) 
எனறு எழுதுகிைொர். எப்ேொழுது எதிரியொனவன 
ெரணததினமூைம் ்வறறிலயப ்ேறுகிைொபனொ, 
துக்கமும் புைம்ேலும் அதின இயல்ேொன ெறு்ெொழியொக 
உள்்ளது. அது அநதத தனிபேட்ட ேேரினமீதொன 
ெொ்ேரும் அனபினொல் உணடொவதொகும். 

பதவனும் புைம்புகிைொர். சிலுலவயில் 
ெரிபேதறகு ஓரிரு ேொட்களுக்கு முன, இபயசு 
ஒலிவெலையிலிருநது எருெபைமுக்கு 
கழுலதயினமீது ஏறிச ்ெனைொர். அவருலடய 
புகலைப ேொடியவொறு திர்ளொன கூட்டம் அவருடன 
்ெனைது. களிபபுள்்ள அநதக் கூட்டததினருக்கு 
எதிர்ெலையொக, இபயசு, “அவர் ெமீேெொய் வநதபேொது 
ேகரதலதபேொர்தது, அதறகொகக் கணணீர் 
விட்டழுது, உனக்குக் கிலடதத இநத ேொளிைொகிலும் 
உன ெெொதொனததுக்கு ஏறைலவகல்ள நீ 
அறிநதிருநதொயொனொல் ேைெொயிருக்கும், இப்ேொழுபதொ 
அலவகள் உன கணகளுக்கு ெலைவொயிருக்கிைது” 
(லூக்கொ 19:41, 42) எனறும் கூறுகிைொர். மீணடும் 
எருெபைம் ேகரததினிமிததம் கணணீர் விடுவலத 
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ேொம் ேொர்க்கிபைொம், ஆனொல் இரணடொவது முலை 
அதன இரணடொம் அழிலவக் குறிததும், அலத 
பதவகுெொரபன ்ெய்வலதயும் ேொர்க்கிபைொம். இரணடு 
நிகழவினபேொதும், அநதக் கட்டிடஙகளினிமிததம் 
அது புைம்ேபேடவில்லை, ஆனொல் அதில் வொழநத 
எளிலெயொன ெக்களினிமிததபெ; அவர்களுலடய 
இைபபே மிகவும் அதிகெொக நிலனக்கபேட்டது. 

தற்கொலையினிமிததம் தனக்கனேொனவர்கல்ள 
இைக்கக்்கொடுததவர்கள் அவர்களுக்கொன 
ஓர் ஆைெொன ஏக்கதலத உணருகிைொர்கள். 
அதொவது அவர்கல்ளத தஙகளுடன ்ேருக்கெொக 
லவததுப ேொதுகொக்கமுடியவில்லைபய 
எனை ஆைெொன ஒரு வலியொகும். இபயசுவும் 
உஙகளுடனகூட துக்கபேடுகிைொர் எனேலதத 
்தரிநது்கொள்ளுஙகள். “எருெபைபெ, எருெபைபெ, 
தீர்க்கதரிசிகல்ளக் ்கொலை்ெய்து, உனனிடததில் 
அனுபேபேட்டவர்கல்ளக் கல்்ைறிகிைவப்ள! 
பகொழி தன குஞ்சுகல்ளத தன சிைகுகளின கீபை 
கூட்டிச பெர்ததுக் ்கொள்ளும்வணணெொக ேொன 
எததலனதரபெொ உன பிள்ல்ளகல்ளக் கூட்டிச 
பெர்ததுக்்கொள்்ள ெனதொயிருநபதன; உஙகளுக்பகொ 
ெனதில்ைொெறபேொயிறறு” (ெதபதயு 23:37).

மைணம் மரிக்கும்தோது
தற்கொலையினிமிததம் ேொம் பேசிததவலர 

இைக்கும் வலி மிகவும் அதிகெொக இருக்கக்கூடும், 
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பெலும் துயரததினூடொன அநதப ேயணெொனது 
அததலன சுைேெொனது அல்ை. கடினெொன 
ேொட்களும், திடீ்ரன அவர்கல்ள நிலனதது 
கணணீர் விடுவதும் கொணபேடும். எனினும், ேொம் 
ேம்பிக்லகக்்கொள்வதறகு ஒரு கொரணம் இருக்கிைது. 
இபயசு ெனுக்குைததுடன இலணநதுவிட்டொர், 
இதனொல், “ெரணததுக்கு அதிகொரியொகிய 
பிெொெொனவலனத தெது ெரணததினொபை 
அழிக்கும்ேடிக்கும் … அபேடியொனொர்” 
(எபி்ரயர் 2:14) ஒருேொள் ெரணததிறகு முடிவு 
கட்டபேடும் எனை வொக்குததததததினபெல் 
உறுதியளிக்கும் விதெொக இபயசு அதறகொன 
விலைலயச ்ெலுததி ெரிதபதொரிலிருநது 
உயிர்த்தழுநதொர். “எல்ைொச ெததுருக்கல்ளயும் 
தெது ேொதததிறகுக் கீைொக்கிபபேொடும்வலரக்கும், 
அவர் ஆளுலக்ெய்யபவணடியது” (1 ்கொரிநதியர் 
15:25) எனறு அபபேொஸதைனொகிய ேவுல் கூறுகிைொர்; 
தற்கொலையினொல் தனது தகபேலன இைநத 
ஆல்ேர்ட் சூ எனனும் ஆசிரியர் இவவொறு கூறுகிைொர்: 
“இறுதியில் ெரணம் ெரிததுபபேொகும்.”23 

ெகிலெயுள்்ள அநத ேொள் வருகிைது, அப்ேொழுது 
“அவர்களுலடய கணணீர் யொலவயும் பதவன 
துலடபேொர்; இனி ெரணமுமில்லை, துக்கமுமில்லை, 
அைறுதலுமில்லை, வருததமுமில்லை; 
முநதினலவகள் ஒழிநதுபேொயின எனறு வி்ளம்பினது” 
(்வளிபேடுததல் 21:4). 
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இநத வொக்குததததஙகளின 
நிலைபவறுதலுக்கொக ேொம் 
கொததிருக்கும்பேொது, நீஙகள் உஙகல்ளப 
ேொர்ததுக்்கொள்்ளபவணடு்ெனறு 
பவணடிக்்கொள்கிபைன. நீஙகள் அனுேவிக்கக்கூடிய 
துனேததிலனப புரிநது்கொள்்ளக்கூடிய 
ஆதரவொ்ளர்கல்ளக் கணடலடயுஙகள். 
்வளிபேலடயொகப பேசுவதறகொன ஒரு இடதலதயும் 
கணடறியுஙகள். பெலும் பிைர் உஙகளுக்கொக 
அக்கலை்கொள்வதறகு அனுெதியுஙகள். 

இறுதியொக, எம்ெொவூருக்குச ்ெனை 
சீஷர்கல்ள நிலனததுக்்கொள்ளுஙகள். 
தனக்கனேொன ேேருலடய இைபபினிமிததம் 
முறறிலும் ெனமுலடநதுபேொனவர்க்ளொக இருநத 
அவர்களிடமும் இபயசு தெது ெரணததிறகுப பிைகு, 
“இநத வர்ததெொனஙகள் யொலவயுஙகுறிதது அவர்கள் 
ஒருவபரொ்டொருவர் பேசிக்்கொணடொர்கள்” (லூக்கொ 
24:14). தொம் உயிர்த்தழுநதபிைகு “இபயசு தொபெ 
பெர்நது அவர்களுடபனகூட ேடநது பேொனொர்” 
(வெனம் 15). அவெதிபேலடநதவர்கல்ளபபேொலிருநத 
அவர்களுலடய முகஙகல்ளக் கணடு அவர் 
தொபெ உலரயொடலைத துவஙகினொர். அவர்கள் 
தஙகளுலடய துக்கதலதக் குறிதது அவரிடம் 
்ெொனனபேொது, அவர் அவர்களுலடய கவனதலத 
பதவனுலடய வொர்தலதயிலுள்்ள தீர்க்கதரிெனஙகள் 
ெறறும் வொக்குததததஙகளுக்குத திருபபி, 
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“பெொபெ முதலிய ெகை தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின 
பவதவொக்கியஙக்்ளல்ைொவறறிலும் தம்லெக்குறிததுச 
்ெொல்லியலவகல்ள …” (வெனம் 27) குறிதது 
வி்ளக்கினொர். அவர்கள் அவருடன பேொஜனம்ேணண 
அெர்நதபேொதுதொன “அவர்களுலடய கணகள் 
திைக்கபேட்டன” (வெனம் 31).

துக்கம் நிலைநத இருதயததிறகுப ேதிைொக 
மீணடும் அவர்கல்ள உணர்வுள்்ளவர்க்ளொக்கவும், 
ெனெொறைதலதயும் ேம்பிக்லகலயயும் ்கொடுபேதறகு 
கிறிஸது “அவர்களுலடய இருதயஙகல்ளக் 
்கொழுநதுவிட்டு எரியச்ெய்தொர்.” ஆபரொக்கியெொன 
உணவுடன பெர்தது ்தளிலவயும் இஙபக அவர்கள் 
்ேறறுக்்கொணடது எததலன ஆசெரியெொன ஒரு 
கொரியம்!

சீஷர்களுடன அவர் ேடநது 
்ெனைலதபபேொைபவ, உஙகளுலடய துக்கெொன 
பேரஙகளிலும் பதவன, உஙகளுக்கருகில் ேடக்கிைொர். 
அவர் தொபெ தெது பிரெனனதலத உஙகளுக்கும் 
்வளிபேடுததுவொரொக.
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அததியொயம் 5
எைக்்கன்ோைவனை 
நான் ேைதலா்கத்தில் 

ோரக்்கமுடியுமா?

தற்கொலையின அை்ேறி ெறறும் அதன 
்ெொற்ேொருள் வி்ளக்கம் குறிதது ஆதிகொைமுதல் 

கிறிஸதவர்க்ளொல் விவொதிக்கபேட்டு வநதது. 
கிறிஸதவ ெொர்க்கததின ஆரம்ேகொைததில், 
எபபேொது உேததிரவமும் வீரெரணஙகளும் ெகஜெொக 
ேடநதபதொ, இரததெொட்சிகள் கிறிஸதுவின மீதொன 
அவர்க்ளது அர்பேணிபலேப குறிதது அதிகெொகப 
பேொறைபேட்டனர். 

கிறிஸதவ ெொர்க்கததின கில்ளக்ளொன 
ெர்க்கம்சீலியனகள் எனைலைக்கபேட்ட பரொெர்கள் 
தவைொன கருததினொல் வழிேடததபேட்டனர். சிைர் 
தனனொர்வததுடன தொெொகபவ ்ெஙகுததொனப 
ேொலைகளின மீதிருநது குதிததனர். சிைர் 
அபேொவியொன வழிபபேொக்கர்கல்ள பெொெெொன 
விதததில் தொக்கி அதறகொகப ேழிவொஙகபேட்டு 
ெரிததனர். சிைர் நீதிெனைததொல் ெரணதணடலன 
விதிக்கபேடபவணடு்ெனேதறகொக குறைஙகல்ள 
பவணடு்ெனபை ்ெய்தனர்.24 

்ெல்வொக்கு நிலைநத ெலேப பேொதகரொன 
அகஸடியன எனேவர் இலதபபேொனை நிகழவுகல்ள 
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ேொர்தததினொல், தற்கொலை ்ெய்வ்தனேது ஒரு 
விதததில் ேொவம் ்ெய்வதிலிருநது தவிர்க்கக்கூடிய 
்ெயலூக்கமுள்்ள வழியொகக் கிறிஸதவர்கள் 
கருதியதொக எழுதினொர். ஆனொல் அதறகு ெொைொக, 
அவர்கள் ்கொலை ்ெய்யக்கூடொது எனனும் 
கறேலனலய உலடததுப ்ேரும் ேொவதலத 
்ெய்கிைொர்கள் எனறு விவொதிததொர்.25

புரட்டஸடணட் ெொர்க்கததின 
சீர்ததிருததவொதியொன ஜொன பகல்வினுலடய 
கொைததில், தற்கொலைக்கு எதிரொன கிறிஸதவ 
ெலேயின நிலைேொடொனது இனனும் தீவிரெலடநதது. 
்ஜனிவொவில், தற்கொலை ்ெய்தவர்கல்ளப 
்ேொதுெக்களிலடபய ்வளிபேடுததி 
அவ்வணணதலதத தவிர்க்க உதவினொர்கள். 
மிடில் ஏஜஸ எனைலைக்கபேட்ட இலடக்கொைம் 
முழுவதிலும் தற்கொலை ்ெய்து இைநதவர்களுலடய 
உடல்கல்ளச ெலேயின கல்ைலைத பதொட்டததில் 
புலதக்க அனுெதி வைஙகபேடவில்லை. பெலும் 
அவர்களுலடய உலடலெகள் அவவபபேொது 
அரெொஙகததொல் ேறிமுதல் ்ெய்யபேட்டன.26 
தற்கொலை ்ெய்ய முறேட்டவர்கள் ெலேயிலிருநது 
விைக்கபேடுவதனமூைம் தணடிக்கபேட்டனர்.27 

இபேடிபேட்ட ெரிததிரததுடன, 
அபேகருக்கு, தற்கொலை ்ெய்து்கொணட 
தனக்கனேொனவர்களுலடய இரட்சிபலேக் குறிதது 
பகள்விகள் இருபேதில் ெநபதகபெதுமில்லை. 
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தற்கொலை ெனனிக்கபேடுெொ அல்ைது 
அவர்கல்ளப ேரபைொகததில் ேொர்க்க முடியுெொ எனறும் 
வியக்கினைனர்.

ேரிபூைணமாை தேவன் 
முதைொவதொக, பதவன எபேடிபேட்டவர் எனேலத 

ேொம் நிலனவில்்கொள்்ளபவணடும். பதவன ேரிபூரண 
நீதிேரர், அதொவது அவர் பூரண அனபுள்்ளவர். 
ெஙகீதம் 89:14 இநத குணொதிெயஙகல்ள ஒனைொக 
பெர்ததுக்கொட்டுகிைது: “நீதியும் நியொயமும் உம்முலடய 
சிஙகொெனததின ஆதொரம்; கிருலேயும் ெததியமும் 
உெக்கு முனேொக ேடக்கும்.” 

பதவனுலடய ேரிபூரண நியொயததீர்பபு எனேது 
ேெக்கு எனன ்தரியுபெொ அதறகு ெட்டும்தொன 
ேொம் கணக்்கொபபுவிபேவர்க்ளொயிருபபேொம். 
அபபேொஸதைனொகிய ேவுல், “அறியொலெயுள்்ள 
கொைஙகல்ளத பதவன கொணொதவர்பேொலிருநதொர்” 
(அபபேொஸதைர் 17:30) எனறு பிரெஙகிததொர். 
யொக்பகொபு அலத வி்ளக்குகிைொர், “ஆதைொல், 
ஒருவன ேனலெ்ெய்ய அறிநதவனொயிருநதும், 
அலதச ்ெய்யொெறபேொனொல், அது அவனுக்குப 
ேொவெொயிருக்கும்” (யொக்பகொபு 4:17).

பதவனுலடய பூரண அனபு எனேது ேொம் 
இைக்கக்்கொடுததவர்கல்ள ேொம் பேசிபேலதக் 
கொட்டிலும் மிகவும் அதிகெொக அவர் பேசிக்கிைொர் 
எனேபத. இநதப பிள்ல்ளகல்ள பதவன 
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அவர்களுலடய தொயின வயிறறில் உருவொவதறகு 
முனனபெ அறிநதிருநதொர் (எபரமியொ 1:5). இவர்கல்ள 
இரட்சிபேதறகொகததொன தம்முலடய ஒபர பேரொன 
குெொரலனயும் அனுபபினொர் (பயொவொன 3:16, 17). 
பதவனொல் ஒருவலர இரட்சிக்கமுடியு்ெனைொல் 
அலத அவர் நிசெயெொகச ்ெய்வொர். 

கூடுதைொக, பதவனுலடய ஞொனமும் 
அறிவும் முறறிலும் முழுலெயொனதொகும் ெறறும் 
ஒபபுயர்வறைதொகும் (ெஙகீதம் 147:5; பரொெர் 16:27). 
ேம் ஒவ்வொருவலரயும் அவர் மிக ்ேருக்கெொக 
அறிநதிருக்கிைொர் (ெஙகீதம் 139). தற்கொலை 
ேெக்கு ேதிைளிக்கபேடொதக் பகள்விகல்ள 
விட்டுச்ெல்ைைொம், ஆனொல் பதவன 
குைபேலடயெொட்டொர். 

அவருலடய ெொ்ேரும் அனபினிமிததம், 
அவருலடய பூரண நீதியினிமிததம், 
அவருலடய முழுலெயொன ஞொனததினிமிததம், 
ேொம் பேசிததவர்கல்ளக் குறிதது அவரில் 
ேம்பிக்லகயுள்்ளவர்க்ளொக இருக்கைொம். எது 
சிைநதபதொ எது ெரியொனபதொ அலத அவர் ்ெய்வொர். 

ேற்்்கானல ்�யேவர்கள் 
இைட்சிக்்கபேட முடியுமா?

2001ம் ஆணடில், உைக வர்ததக லெயம் 
9/11ல் தொக்கபேட்டபேொது, பெல்த்ளததில் 
சிக்கியிருநதவர்களில் ேைர் அநதக் கட்டிடம் 
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சிதறுவறகு முன அஙகிருநது குதிதது ெரிததனர். 
சிைர் உலடநத ஜனனல்கள் வழியொக குதிததபேொது 
அவர்கள் ெறைவருடன லகபகொர்ததேடி குதிததனர். 
அவர்கள் ஏன குதிக்கபவணடும்? விெொனததின 
தொக்கமும் கட்டிடம் தீபபிடிததொலும் அஙபக 
தபபிபேதறகு வழியில்லை. விேததினொலும், அஙபக 
ஏறேட்ட அதிகபேடியொன ்வபேததினொலும் 
அவர்களுலடய உள்ளுணர்வு அவவொறு ்ெய்ய 
உநதியது என சிை அறிவிபபுகள் கூறுகினைன. 

அது ஒரு வலகயில் தற்கொலைதொன என 
நீஙகள் விவொதிக்கைொம், ஆனொல் அபத பேரததில் 
அநத ெக்கள் தவிர்க்கமுடியொத ெரணததின 
ேலியொடுக்ளொகவும் இருக்கினைொர்கள். அவர்கள் 
வலி குலைவொகக் கொணபேட்ட ஒரு வழிலயததொன 
பதர்வு ்ெய்தொர்கள். அபேடிபேட்ட சூழநிலையில் ேொம் 
எவவொறு அவர்கல்ள நியொயநதீர்பேது? அவர்கள் 
எபேடிபேட்ட ெனநிலையிலிருநதொர்கள் எனேலத 
பதவன ெட்டுபெ அறிவொர். 

பதவனுலடய குணதலத ெனதில் 
உலடயவர்க்ளொக, ேொம் பேசிதத ேேலர இைக்கக் 
்கொடுததபின எதிர்்கொள்்ளக்கூடிய அநதக் 
பகள்விகளுக்குச ்ெல்லுபவொம். தற்கொலை 
முயறசி ெனனிக்கபேடுெொ? தற்கொலை எனேது 
ேெக்கொனதொக பதவன லவக்கவில்லை எனேது 
உணலெதொன, பெலும் அது அவருலடய 
பிரெொணஙகல்ளயும் உலடக்கிைது. ஆனொல் 
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தற்கொலை எனேது ெனனிக்கபேடொத ேொவம் 
எனனும் கருததொனது பதவன ஒரு ேேலர 
அவருலடய கலடசி 60 நிமிடஙகல்ள லவததுதொன 
நியொயநதீர்க்கிைொர் எனேதின அடிபேலடயில் உள்்ளது. 

்தொடர்சசியொன பெலவ ெனபேொனலெயுடனும் 
அர்பேணிபபுடனும் வொழநத அருலெயொன 
கிறிஸதவர்கல்ள எனக்குத ்தரியும். ஆனொல் 
அவர்கள் ெனசபெொர்வினொல் ெனநிலை 
ேொதிக்கபேட்டலத ேொன கணடிருக்கிபைன; சிை 
ெெயஙகளில் அவர்களுலடய குணம் ெொறுேட்டது. சிை 
ெெயம் அவர்கள் பகொேமும் கடினெொனவர்களுெொக 
இருபேர், தன ்ெொநதக் குடும்ேதலதபய ெொேமிட்டு 
அதிர்சசிக்குள்்ளொக்குவொர்கள். இவர்கள் எவவொறு 
நியொயநதீர்க்கபேடுவொர்கள் - அவர்களுலடய 
முனனொன வொழக்லகயின அடிபேலடயிைொ அல்ைது 
பினனொல் ஏறேட்ட ெொறைததின அடிபேலடயிைொ?

கிறிஸதவ எழுததொ்ளரொன எைன உலவட் 
இவவொறு எழுதுகிைொர்: “எபபேொதொவது ்ெய்யபேடும் 
ேல்ை அல்ைது தீய ்ெயல்கள் மூைெொக குணெொனது 
்வளிபேடுவதில்லை. ஆனொல் ஒருவருலடய 
ேைக்கததின அடிபேலடயில் ்வளிபேடும் வொர்தலத 
ெறறும் ்ெயலினொல் ்வளிபேடுகிைது.”28 ஒபர ஒரு 
ெனஅழுதத்ெனனும் ெொேததினொபைொ அல்ைது 
அவருலடய ெரணததினபேொதொன ஒரு தவைொன 
்ெயலினொபைொ பதவன ஒரு ெனிதனுலடய 
வொழக்லகலய நியொயநதீர்பேதில்லை எனறு 
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ேொன ேம்புகிபைன. ேொம் ேெது வொழேொளில் 
எவவொறு அவருடன ேடநபதொம் எனேபத மிகவும் 
முக்கியெொனதொகும். 

அபத ெெயம், ஒரு ேேர் தனனுலடய 
வொழக்லகயின கலடசி ெணிபேரஙகளிலும் 
ெனனிக்கபேடமுடியும் எனை வொய்பபு இஙபக 
விைக்கபேடவில்லை. குறைம் ்ெய்வலதபய 
்தொழிைொகக் ்கொணடிருநத கள்்ளன இபயசுவுக்கு 
அருகில் சிலுலவயிைலையபேட்டிருநதொன. அவன 
தனனுலடய ேொவததின ஆைதலத உணர்நது, 
ஒபபுக்்கொணடு, தனலன நிலனவுகூறுெொறு 
இபயசுவிடம் பகட்டொன. அவனுலடய ்ெய்யொன 
ெனெொறைதலதக் கணட இபயசுவும், “இனலைக்கு 
நீ எனனுடபனகூடப ேரதீசிலிருபேொய் எனறு 
்ெய்யொகபவ உனக்குச ்ெொல்லுகிபைன” (லூக்கொ 
23:43) எனறு வொக்களிததொர். தன வொழேொள் 
முழுவதும் தவைொனத தீர்ெொனஙகல்ள எடுதத இநதக் 
கள்்ளன, அவன ெரிக்கும் தருவொயில் இரட்ெகரிடம் 
வழிேடததபேட்டொன; கிறிஸதுவும் அவனுலடய 
ேொவஙகல்ள ெனனிததொர். 

அதிகபேடியொன ெனஅழுததம், சீரறை 
மூல்ள பவதியல் ்ெயல்ேொடுகள், ெெரெம் 
்ெய்யும் எணணம், ெறறும் ஆைெொன வலியின 
்வளிபேொடுதொன தற்கொலையொகும். தற்கொலை 
்ெய்து்கொணடவர்கள் அலனவரும் ்ேொதுவொக 
அபேகப பிரசெலனகல்ள எதிர்்கொணடவர்க்ளொக 
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இருபேர். பெலும், ்ேரும்ேொலும்,29 “உசெக்கட்ட 
ேொதிபபின குறுகிய கொைததில்தொன” அது 
ேலட்ேறுகிைது. ஒரு ஆய்வில், தற்கொலை முயறசி 
்ெய்தவர்களிடம், அவர்கள் தற்கொலை ்ெய்ய 
தீர்ெொனம் எடுதததறகும் அலத ்ெய்ய முறேட்டதறகும் 
இலடபய எவவ்ளவு ெணிபேரம் இருநதது எனறு 
பகட்டதறகு, இருேதது ேொனகு ெதவிகித ெக்கள் 
“ஐநது நிமிடததிறகும் குலைவொன பேரம்” எனறும், 
47 ெதவிகித ெக்கள் “ஒரு ெணிபேரததிறகும் 
குலைவொன்தனறும்”30 கூறினர். சிை ெெயஙகளில் 
தற்கொலை முயறசி திடீ்ரனறு எடுக்கபேடும் ஒரு 
தீர்ெொனெொகும். சிை ெெயஙகளில், தற்கொலை முயறசி 
்ெய்த அநேேருலடய வொழக்லகக்கு அது முறறிலும் 
முரணேட்டதொகவும் கொணபேடும். ஒருமுலை, ஒரு ெலே 
விசுவொசி பெொெெொன உடல்ேைப பிரசெலனயினொல் 
ேை ெருநதுகல்ள எடுததுக்்கொணடிருநதொர். 
அம்ெருநதுகள் அவருலடய ேகுததறிலவ 
ேொதிததன; ஒருேொள் அவர் அநத ேொட்டிலில் உள்்ள 
அலனதது ெொததிலரகல்ளயும் எடுததுக்்கொள்்ளத 
தீர்ெொனிததொர். ஆனொல், அவர் கணடுபிடிக்கபேட்டு, 
நிலைலெ பெொெெொவதறகு முன கொபேொறைபேட்டொர். 
பிறேொடு அவர், அம்ெருநதுகள் ெட்டும் அவருலடய 
மூல்ளலய ேொதிக்கவில்லை எனைொல் தற்கொலை 
முயறசியில் அவர் ஈடுேட்டிருக்கெொட்டொர் எனறு 
கூறினொர். “ேொன ்தளிவொக பயொசிக்கவில்லை” 
எனறும் அவர் எனனிடம் கூறினொர்.
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ஒவ்வாரு ேனிநேருனடய வழக்கு
இறுதியொக, பதவன தெது ேரிபூரண 

ஞொனம் ெறறும் அ்ளவுகடநத அனபின மூைம் 
ஒவ்வொரு சூழநிலைலயயும் தனிபேட்ட 
விதததில் நியொயநதீர்பேொர் எனறு ேொன 
ேம்புகிபைன. யூதொஸ ெறறும் சிம்பெொனுலடய 
தற்கொலைலய எடுததுக்்கொள்ளுஙகள். 
தெது சீஷர்களுக்கொக ்ஜபிக்லகயில், இபயசு 
யூதொலைக் குறிதது குறிபபிட்டு கூறினொர்: 
“பவதவொக்கியம் நிலைபவைததக்கதொக, பகட்டின 
ெகன ்கட்டுபபேொனொபனயல்ைொெல், அவர்களில் 
ஒருவனும் ்கட்டுபபேொகவில்லை” (பயொவொன 
17:12). அபத பேரம், எபி்ரயர்களின புததகெொனது 
விசுவொெமுள்்ள கதொேொயகனகளின அதிகொரததில் 
சிம்பெொனின ்ேயலரயும் குறிபபிடுகிைது (11:32-
34). சிம்பெொனின தற்கொலையும் ஒரு வலகயில் 
ஒரு ேலியொகும் - இஸரபவலின எதிரிகல்ளக் 
லகபேறை அவன தனது ஜீவலனக் ்கொடுததொன. 
பெலும், அவனுலடய ்ேைலனத திரும்ேப 
்ேறறு ்ேலிஸதியர்களுலடய பகொவிலைத 
தகர்க்கும்ேடியொக (நியொயதிேதிகள் 16:28-30) பதவபன 
சிம்பெொனுலடய ்ஜேததிறகுப ேதிைளிததொர். 
சிம்பெொனுலடய வொழக்லகலய நியொயநதீர்பேதறகு 
முன இநதக் கொரியஙக்ளலனதலதயும் ேொம் 
கருததில்்கொள்்ளபவணடும். 
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உணலெயொகபவ, ேொம் ஒவ்வொருவரும் 
அேரிவிதெொன ஜீவலனப ்ேைபவணடு்ெனேபத 
அவரது விருபேெொகும்; எல்ைொ சூழநிலைகளிலும் 
விசுவொெதலத ேொம் பதர்வு்ெய்யபவணடு்ெனபை 
அவர் ஏஙகுகிைொர். ஆனொல் இறுதியில் நியொயததீர்பபு 
பதவனுக்குரியதொகும். அவர் ெொததிரபெ 
ெனிதர்களுலடய ெனஙகல்ள வொசிக்கமுடியும்; 
பதவன ெொததிரபெ அநத இறுதி ெணிததுளிகளில் 
அஙகிருநதொர். 

்ேரும்ேொலும், தற்கொலை முயறசியில் 
ஈடுேட்டு அதிலிருநது தபபியவர்களுக்கு ஏன 
இபேடிபேட்ட சூழநிலை ஏறேட்டது எனேலத அறிய 
ஏஙகுவொர்கள். ஒருபவல்ள நீஙகள் இபேடிபேட்ட 
சூழநிலையில் இருநதிருக்கைொம், ேதில்கல்ளயும், 
நிஜதலதயும் பதடுேவரொக இருக்கைொம். ஆல்ேர்ட் சூ 
இவவொறு எழுதுகிைொர்: “அசசூழநிலைலயக் குறிதத 
முழுலெயொனப புரிதலை ேொம் ்ேைமுடியொது, ஆனொல் 
உலடநதுபேொன இருதயஙகளுக்கு ஜீவலனயும் 
சுகதலதயும் புதுபபிததலையும் ்கொடுக்கக்கூடிய ஒரு 
ெொ்ேரும் லவததியலர ேொம் ்ேறறிருக்கிபைொம்.”31.
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ேரபைொகததின இபபுைததில் ேம்ெொல் 
நிஜதலத எட்டமுடியொெல் பேொகைொம், ஆனொல் ேொம் 
ேம்பிக்லகயலடவதறகொன கொரணதலத பவதொகெம் 
தருகிைது. 

உஙகளுக்கனேொனவருலடய இைபலேக் 
குறிதது நீஙகள் துக்கபேடும்பேொது, நீஙகள் ேம்பிக்லக 
எனனும் இடததிறகு வநது, உஙகல்ள சுகபேடுததி 
நிலைநிறுததக்கூடிய அநத ஒபர பதவனமீது 
ெொய்நது்கொள்்ளபவணடு்ெனேபத உஙகளுக்கொன 
என ்ஜேெொகும்.

அததியொயம் 6
உேவியாளர்களுக்்கா்க

ெொர்்ஜனட் ்கவின பிரிக்ஸ எனேவர் 
பகொல்டன பகட் பிரிட்ஜிறகு அருகில் உள்்ள 
கலிபேொர்னியொவின ்ேடுஞ்ெொலை பேொலீஸ 
அதிகொரியொக 18 வருடஙகளுக்குப ேணிபுரிநதொர். 
அைகிய ெொனபிரொனசிஸபகொவின முக்கியப 
ேகுதியொனது எதிர்ெலையொன ேக்கதலதயும் 
உலடயதொகும் - அதொவது உைகிபைபய தற்கொலை 
்ெய்து்கொள்வதறகு அதிகெொகப ேயனேடுததபேடும் 
இடஙகளில் இது இரணடொவதொகும். இவருலடய 
பவலை ேொட்களில் 200க்கும் பெறேட்டவர்களுலடய 
உயிலர இவர் கொபேொறறியுள்்ளொர். 
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ேொதிக்கபேட்ட ேேர்களிடம் ்தொடர்பு்கொள்்ள 
பிரிக்ஸ எபேடிபேட்ட வழிலயயும் லகயொணடொர். 
பகொலடக் கொைொததின ெததியிலும் அநதப 
ேொைெொனது குளிர்சசியொகவும், கொறறு ேைெொகவும் 
கொணபேடும். தற்கொலை ்ெய்து்கொள்்ள வரும் ேேர் 
லகயில்ைொத பெல் ெட்லட அணிநதிருநதொல், பிரிக்ஸ 
தனது ஜொக்்கட்லடயும் கைறறிவிடுவொர். ஏ்னனில், 
சிை ெெயஙகளில், அவர்களுடன பெர்நது குளிரில் 
ேடுஙகுவதொல், அவரொல், “ேணேபர, இஙபக மிகவும் 
குளிரொக உள்்ளது! இஙகிருநது ்கொஞ்ெதூரம் ்ெனறு 
ெொட் ெொக்பைட் அருநதினொல் எனன?”32 எனறு 
பகட்ேதறகு அது ஒரு வொய்பேொக அலெநதது.

ஒரு உலரயொடலின்ேொழுது, பிரிக்ஸ ்கவின 
்ேர்ததியொவிடம் பேசினொர். அவள் ஏறகனபவ 
தணடவொ்ளததில் குதிதது கீழிருநத குறுகைொன 
ஐ-பீமுக்கு பெல் நினறு்கொணடிருநதொள். 
அவர்களுலடய உலரயொடல் 90 நிமிடஙகளுக்குச 
்ெனைது, ஆனொல் பிரிக்ஸ ேொனகு அல்ைது ஐநது 
நிமிடஙகள் ெட்டுபெ பேசியிருபேொர். மீதி பேரமுழுவதும் 
அவள் பேசுவலத கவனிததுக் பகட்டொர். 
“விவொதிக்கபவொ, குலைகூைபவொ அல்ைது அவர்கள் 
எவவொறு உணருகிைொர்கள் எனேலத உஙக்ளொல் 
உணர முடிகிை்தனபைொ கூைபவணடொம்,” “அலதச 
்ெய்யொெல் இருபேபத ேைெொனது”33 எனறு அவர் 
ஆபைொெலன கூறுகிைொர்.
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ஆனொல் பிரிக்ஸ தனது அததலன வருட 
அனுேவததில், எல்ைொருலடய ெனநிலைலயயும் 
ெொறைமுடியவில்லை. பஜென கொர்டர் எனேவர் 
அறிவொறைலுள்்ள வொலிேன. அவர் நியூ 
்ஜர்சியிலிருநது பகொல்டன பகட் பிரிஜ்ஜிறகுத 
தற்கொலை ்ெய்து்கொள்வதறகொக ஏறகனபவ 
இரணடு முலை பிரயொணம் ்ெய்து வநதிருக்கிைொன. 
ஆனொல் பிரிக்ஸ அவலன மூனைொவது, அதொவது 
கலடசி ேயணததினபேொதுதொன ெநதிததொர். 
அவர்களுலடய உலரயொடலினபேொது, பஜென 
தணடவொ்ளததின கீழுள்்ள ஐ-பீமுக்கு பெல் ெொய்நது 
அெர்நதேடி உயிரிைநதொன. பிைகு பிரிக்ஸ ஒரு வி்ளக்கு 
்வளிசெததுடன அஙபக ்ெனறு அவவிடதலதக் 
குறிபேதறகொகச ்ெனைபேொது, அஙபக தணணீரில் 
இரணடொவது ேேலரக் கணடொர். பிரிக்ஸ பஜெனுடன 
பேசிக்்கொணடிருநதபேொது அவன ெறுேக்கததில் 
பவ்ைொரு இடததிலிருநது குதிததிருக்கிைொன. 
சிை ெெயஙகளில் நிபுணர்க்ளொல்கூட எல்ைொத 
துயரஙகல்ளத தவிர்க்கமுடிவதில்லை.34

எச�ரிபபின் அறிகுறி்கள் 
தற்கொலை ்ெய்து்கொள்்ளபபேொகும் ேேலர 

அலடயொ்ளம் கணடு்கொள்வ்தனேது எபபேொதும் 
ெொததியெல்ை, ஆனொல் அதறகு ஒரு சிை எசெரிபபின 
அறிகுறிகள் உள்்ளன. தற்கொலை ்ெய்யும் 
எணணமுலடயவர்கள் ்ேரும்ேொலும் ேம்பிக்லகயறறு, 
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உதவியறறு, சிக்கிக்்கொணடவர்க்ளொக, 
அவர்களுலடய சூழநிலைலய முனபனறை எலதயும் 
்ெய்யமுடியொது எனறு ேம்புகிைவர்க்ளொக இருபேர். 
அவர்கள் தற்கொலைலயக் குறிதபதொ அல்ைது 
“ேொன இைநதிருநதொல் ேனைொயிருநதிருக்கும்” 
எனேது பேொனை வொக்கியஙகல்ளபயொ 
உேபயொகிபேொர்கள். அவர்கள் பிைருக்கு ஒரு 
ேொரெொக இருபேலதபபேொல் பேசுவொர்கள். 
ெனநிலையில் ெொறைஙகள், அேொயகரெொன 
ேடக்லக, அனைொடக் கொரியஙகளில் ெொறைம் பேொனை 
யொவும் தற்கொலைக்கொன அறிகுறிக்ளொகும். 
தற்கொலை ்ெய்து்கொள்்ளபபேொகிைவர்கள் 
பிைருக்கு குட்லே ்ெொல்ைவும், தனிபேட்ட 
குறிபபுகள் எழுதி ெனனிபபு பகட்கவும், தனது 
்ேொருட்கல்ளப பிைருக்குக் ்கொடுக்கவும் அல்ைது 
தன கொரியஙகல்ள ஒழுஙகுேடுததவும் ்ெய்வொர்கள். 
ெமுதொயததிலிருநது பினவொஙகினவர்க்ளொக 
வொழவதறகு ஆர்வெறைவர்க்ளொக இருபேது மிகவும் 
்ேொதுவொன விஷயெொகும். பினனர், அவர்கள் 
தற்கொலை ்ெய்து்கொள்்ளக்கூடிய சூழநிலை 
ெொதகெொக அலெநதபிைகு, அவர்களுலடய 
ெனநிலை பிரகொெெொகும்; ஏ்னனில் அவர்களுலடய 
வலி ஒரு முடிவிறகு வரபபேொவலதக் குறிதது 
நிம்ெதியலடநதவர்க்ளொகக் கொணபேடுவொர்கள். 
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ேடுபபுமுனற ்�யல்்களுக்்காைப 
ேடி்கள்

பதசிய தற்கொலை தடுபபு வழி ெறறும் 
தற்கொலைத தடுபபுக்கொன பதசிய ்ெயல் 
கூட்டணியொனது கீழக்கொணும் ஐநது 
ஆதொரபபூர்வெொன ேடிகல்ளத தற்கொலை 
எணணததுடன இருபேவருடன பேசுெொறு 
ேரிநதுலரக்கிைது:35

1. த்களுங்கள் 
சிை பேரஙகளில் அக்கலையுள்்ள 

சிரதலதயுள்்ள ெக்கள்கூட தற்கொலை குறிதத 
தலைபலேப பேசுவதறகு ேயபேடுகிைொர்கள். 
அபேடிபேட்ட எணணம் இல்ைொத இடததில் அலத 
விலதததுவிடுபவொபெொ எனறும் ேொம் ேயபேடுகிபைொம். 
அவர்கல்ளத துனபுறுதத ேயபேடுகிபைொம். அல்ைது 
ஒருபவல்ள அநதத தலைபலேக் குறிதபத 
ேயபேடுகிைவர்க்ளொயிருக்கிபைொம். ஆனொல் 
அபேடிபேட்ட எணணததில் இருக்கும் ஒரு ேேரிடம் 
உஙகளுக்குத தற்கொலை ்ெய்யும் எணணம் 
உள்்ளதொ எனக் பகட்ேதினொல் ஒரு உயிலரக் 
கொபேொறைக்கூடிய வழிலய திைக்கிறீர்கள் எனேலத 
நிலனவில்்கொள்்ளவும். 

“நீஙகள் தற்கொலைலயக் குறிதது 
சிநதிக்கிறீர்க்ளொ?” எனறு பகட்ேது அலதக் குறிதது 
நியொயம்தீர்க்கொெல் பேெமுடியும் எனேலதக் 
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குறிக்கிைது. பினனர் ்ெவி்கொடுக்கபவணடும் எனை 
பேொக்கததுடன அவர்கள் பேசுவலத கவனிக்கவும். 
அவர்களுலடய தற்கொலை எணணதலத 
இரகசியெொக லவததுக்்கொள்பவன எனறு எநத 
பேரததிலும் ெததியம் ்ெய்யொெலிருபேது மிகவும் 
முக்கியெொகும். 

தற்கொலை முயறசியிலிருநது தபபிய பகதரீன 
எனை ்ேணெணி இவவொறு கூறுகிைொர்: “ேொன எனன 
எதிர்ேொர்தபதன எனைொல் … எவவித வியபலேயும் 
்வளிக்கொட்டொெல் ேொன ்ெொல்வலதக் கொது 
்கொடுததுக் பகட்கபவணடும். எனது கொரியதலத 
நியொயநதீர்க்கபவொ அலதக் குறிதது கவலைபேடபவொ, 
ெருததுவெலனயில் அனுெதிக்கபேடுவதறகொன 
மிரட்டபைொ எனக்குத பதலவயில்லை. ேொன 
எவவொறு உணர்கிபைன எனேலத ெக்கள் 
்ெொல்ைபவணடொம், ஏ்னனைொல் அது ஒரு ்ேொய் 
ெறறும் இரக்கம் கொட்டுவதொகும் … என தலைக்குள் 
சிக்கிக்்கொணடிருக்கும் எணணஙகல்ள்யல்ைொம் 
்வளிபய ்கொட்டபவணடும், அதனொல் அலவகள் 
எனலனத தனிலெயில் இருக்க உதவும்.”36 

2. அஙத்கதய இருங்கள்
ெமூக இலணபபிலிருநது ்வளிபயை விரும்பும் 

ேேலரத திருபே உஙக்ளொல் எனன ்ெய்யமுடியுபெொ 
அலதச ்ெய்யுஙகள்: அநேேருடன இருஙகள். 
தனிலெயில், ஃபேொனில் பேசுஙகள் அல்ைது 



76

ஏதொவது ஒரு வழியில் அவருடன இலணநதிருஙகள். 
எனினும், உஙக்ளொல் ்ெய்யமுடியொத ஒனறிறகொக 
வொக்குக்்கொடுக்கொதீர்கள். உஙக்ளொல் அவருடன 
இருக்கமுடியொத ேட்ெததில் யொர் இருக்கமுடியுபெொ 
அவருடன பேசுஙகள். இஙபக ெறுேடியும் உதவிக்கொக 
அவர்கள் யொலர ேம்புகிைொர்கள் எனேதில் 
அவர்களுலடய கருதலதக் பகளுஙகள். 

தற்கொலை முயறசியிலிருநது தபபிய 
ெற்ைொருவர் ்ேனனி. இவர், “ேொன முறறிலும் 
தனிலெயொயிருநபதன. யொபரனும் எனனுடன 
பேரம் ்ெைவிடபவணடியிருநதது, ்தொடர்சசியொக 
எனனுடன பேரம் ்ெைவிடபவணடியிருநதது, 
்தொடர்சசியொக எனலனக் குறிதது அக்கலை 
கொட்டபவணடு்ெனறு நிலனதபதன. எனலன 
அலைபேசியில் அலைததுப பேசுஙகள், இல்லை 
பேரில் வொருஙகள், எனலன ்வளிபய அலைததுச 
்ெல்லுஙகள். ேொள்முழுவதும் ்வறுபபுடனும், 
அனபில்ைொெலும், அருவருபேொகவும் உணர்நபதன. 
எனபெல் அக்கலை ்ெலுததுேவர்கள் இருநதொல் 
ேனைொக இருக்கும்; அநத அனலே அவர்கள் 
்ெயல்களில் கொட்டினொல் இனனும் சிைபேொக 
இருக்கும்”37 எனறு கூறுகிைொர்.

ெமூக இலணபபுகல்ள அதிகரிபே்தனேது 
தற்கொலை எணணஙகள் ்ெயைொக ெொறுவலதத 
தணிக்கும் ஒரு தடுபபு முலையொகும்.
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3. அவர்கனளப ோது்காபோ்க 
னவத்திருங்கள்

ஒருவர் தற்கொலை ்ெய்து்கொள்்ள 
பயொசிக்கிைொர் எனேலத நீஙகள் அறிநதபிைகு, 
அலதக் குறிதத அதிகெொனத தகவல் உஙகளுக்குத 
பதலவபேடும். அநேேரின திட்டம் எததலன 
விரிவொனது – அதற்கன ஏபதனும் பததிபயொ, 
பேரபெொ, முலைபயொ உள்்ளதொ? அநேேர் தனது 
திட்டதலத ்ெயல்ேடுததும் வொய்பபுகள் உள்்ளதொ? 
அநேேரின கடநதகொை வொழக்லகயில் எபபேொதொவது 
இபதபபேொனை தற்கொலை முயறசிகள் உள்்ளதொ 
எனறு ேொர்க்கபவணடும்.

அடுதததொக, தற்கொலை ்ெய்து்கொள்வதறகு 
உேபயொகிக்கபேடும் ்ேொருட்கல்ள 
அவர்களிடமிருநது விைக்குஙகள். அவர்கள் பதர்வு 
்ெய்திருக்கும் “பேரம் ெறறும் முலை, விபெஷெொக உயர் 
இைபபு விழுக்கொடு உள்்ள முலைகல்ள (துபேொக்கி 
அல்ைது ெருநது ெொததிலரகள்),”38 அலவகளின 
தூரதலதக் குலைததுவிடுஙகள். 

்ஜனிபேர் ஜில் சுவிஸைர்ஸ எனை 
ஆபைொெகருலடய வலைத்ளததில் தற்கொலைலயத 
தவிர்பேதறகொன அபேக ஆதொரஙகல்ள வைஙகுகிைொர், 
அதில் T.I.P.M.A.P.யும் அடஙகும். இலவ எபேடிபேட்டத 
தகவல்கல்ள பெகரிக்கைொம் எனேலத ேெக்கு 
நிலனபபூட்டும்: அதொவது தற்கொலை ்ெய்ய 
நிலனக்கும் ேேருக்கு அபேடிபேட்ட எணணஙகளும், 
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உள்பேொக்கமும், திட்டஙகள், முலை, அலத அணுகும் 
வழி அல்ைது கடநதகொைததில் தற்கொலை முயறசி 
உள்்ளதொ?39 அநேேர் இனனும் திட்டமிட்டுக் 
்கொணடிருக்கிைொர் எனைொல், அவர் அதிகெொன 
அேொயததில் இருக்கிைொர் எனறு அர்ததம்.

யொபரனும் தற்கொலை ்ெய்ய முயறசிக்கைொம் 
எனறு நீஙகள் நிலனததொல், உடனடியொகப 
ேயிறசியளிக்கபேட்ட ்தொழில் ெொர்நத நிபுணலரத 
்தொடர்பு்கொள்்ளவும். தனியொக ெெொளிக்க முயறசி 
்ெய்யபவணடொம். 9152987821 எனை எணணிறகு 
அலைக்கவும், உள்ளுர் ்ேருக்கடி எண அல்ைது 
பதசிய தற்கொலைத தடுபபு வழிமுலைலயப 
ேறறி அறிவதறகு (9595280280) எனை எணணிறகு 
அலைக்கவும். 

4. அவர்கள் இனணக்்கபேட 
உேவுங்கள்

்தொடர் ஆதரலவப ்ேறுவதறகு அநேேருக்கு 
உதவவும். இநத லைபலைன ்தொலைபபேசி எண 
துவஙகுவதறகு ஒரு ேல்ைத பதர்வொகும். பெலும் 
அநேேர் ஒரு ெனேை ெருததுவலரக் கணடறிய 
அவருடன பெர்நது ்ெயல்ேடைொம். அநேேருலடய 
ெமுதொயததில் எபேடிபேட்ட ெனேை ஆதொரஙகள் 
உள்்ளன எனேலதயும் கணடறியைொம். கூடுதைொக, 
“ேொதுகொபபுத திட்டம்”40 எனை ்ெயல்முலைலயக் 
லகயொ்ளைொம். இது மீணடும் அநேேருக்குத 
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தற்கொலை எணணம் வநதொல் பினேறைபவணடிய 
அடிபேலடப ேடிக்ளொகும். 

5. மீணடும் பின்்ோடருங்கள்
தற்கொலை முயறசியில் ஈடுேட்டவர்களுக்கு 

சிகிசலெயளிபேதறகொக அவர்களுலடய உடல் ேை 
ெருததுவரிடமிருநது அவர்களுக்கு உதவக்கூடிய 
எளிலெயொன பேொஸட் கொர்டுகல்ளப பினேறறினொல் 
மீணடும் அநநிகழவு ேடக்கொெல் தவிர்க்கைொம் 
என ஆய்வுகள் ்தரிவிக்கினைன. நீஙகள் அவலர 
மீணடும் ெநதிக்கிறீர்கள் எனேது அவர்பெல் நீஙகள் 
அக்கலை ்ெலுததுகிறீர்கள் எனறு ்ேொருள்ேடும். 
அலைபேசியில் அலைக்கைொம், ்ெபெஜ் அனுபேைொம், 
அல்ைது அநேேர் எபேடியிருக்கிைொர் எனறு விெொரிக்க 
அவலர பேரில் ெநதிக்கைொம். அவர்களுக்கொக நீஙகள் 
ஏபதனும் ்ெய்யபவணடியுள்்ளதொ எனறு அவர்களிடம் 
பகட்கைொம்; அநேேருக்கு உதவி ்ெய்வதில் நீஙகள் 
எநத அ்ளவு முனபனறியிருக்கிறீர்கள் எனேலத 
அவரிடம் ேகிர்நது்கொள்்ளவும். 

நாங்கள் அனைவரும் உங்களுக்்கா்க 
இருக்கிதறாம் 

இபபூமியின வட ெறறும் ்தன துருவததில் வொழும் 
ேேர்களுக்கு நீணட இருள் சூழநத ேனிக்கொைஙகள் 
பெொெெொன ெனஅழுததததின கொைெொகும். 
ேொர்பவயிலுள்்ள ்ரஜுக்கொன எனை கிரொெெொனது 
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ஆைெொன ேள்்ளததொக்கில் அலெநதுள்்ளது. 
இஙகுள்்ள ெலைகள் வருடததில் ஆறு ெொதஙகளுக்கு 
சூரியக்கதிர்கல்ள தடுததுவிடுகினைன. இதனொல் 
அஙகு வொைக்கூடிய 3400 வீடுகளும் நிைலிலும், சிை 
பேரஙகளில் ெனஅழுததெளிக்கும் ேனிக்கொைம் 
முழுவதும் இருளிலும் இருக்கும். ஆனொல், 
அக்படொேர் 2013ம் ஆணடில், உள்ளுர் கலைஞர் 
ஒருவர் நூறைொணடுக்கும் ேைலெயொன ஒரு 
பயொெலனலய ேரிசீைலன ்ெய்தொர். ்ரஜுக்கொனில் 
550 ெதுர அடியுள்்ள மூனறு கணணொடிகல்ள 
்தொடர்வரிலெயில் அருகிலுள்்ள ெலையில் 
கிரொெததினபெல் 1500 அடி உயரததிறகு 
லவததனர். கணிணியினொல் இயக்கபேட்ட பெொைொர் 
அலெபபிலிருநத அநதக் கணணொடிகள் ேனிக்கொைம் 
முழுவதும் சூரிய ்வளிசெதலத உள்வொஙகி 
கீழுள்்ள கிரொெததினமீது பிரதிேலிததன. இனறு 
ேனிக்கொைததில், ்ரஜுக்கொனுக்கு நீஙகள் ்ெனைொல், 
அஙபக ெக்கள் சூரிய ஒளி பிரதிேலிதத அநத 
இடததில் அதின ்வபேததில் குளிபேலத உஙக்ளொல் 
கொணமுடியும். 

அநத ெலைகளினபெலுள்்ள 
கணணொடிகல்ளபபேொை, கிறிஸதவர்கள் தற்கொலை 
எனனும் இருளில் சிக்கியிருபேவர்களுக்கு ேம்பிக்லக 
எனை ்வளிசெெொக இபயசு எனனும் ்வளிசெதலதப 
பிரதிேலிக்கிைவர்க்ளொக இருக்கபவணடு்ெனறு 
பவதம் கூறுகிைது. 
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அபபேொஸதைர் புததகததில் 
பிலிபபு ேட்டணததின சிலைசெொலையில் 
லகது்ெய்யபேட்டிருநத ேவுல் ெறறும் சீைொலவக் 
குறிதது ேொம் ேடிக்கிபைொம், “அப்ேொழுது 
ஜனஙகள் கூட்டஙகூடி, அவர்களுக்கு 
விபரொதெொய் எழும்பினொர்கள். அதிகொரிகள் 
அவர்கள் வஸதிரஙகல்ளக் கிழிததுபபேொடவும், 
அவர்கல்ள அடிக்கவும் ்ெொல்லி...அவன 
இபேடிபேட்ட கட்டல்ளலயப ்ேறறு, அவர்கல்ள 
உட்கொவைலையிபை அலடதது, அவர்கள் 
கொல்கல்ளத ்தொழுெரததில் ெொட்டிலவததொன” 
(அபபேொஸதைர் 16:22, 24). ஆனொல் ேவுலும் சீைொவும், 
அவர்கல்ளத பதொறகடிக்க முடியொத தூரததில் 
ேள்ளிரவில் ெறை லகதிகள் பகட்கும்ேடி பதவலனத 
துதிததுப ேொடல் ேொடினர். 

பினனர், திடீ்ரனறு அவர்கல்ளச சுறறிலும் 
இருநத இடம் அலெநதது. அது “ஒரு ெொ்ேரும் 
பூமியதிர்சசியொகும்” அது சிலைசெொலையின 
கதவுகல்ளத திைநதது, அலனவருலடய 
ெஙகிலிகளும் கட்டவிழநதன (வெனம் 26). 
பூமியதிர்சசி நினைபிைகு சிலைசெொலைத தலைவன 
ெறை எல்ைொ லகதிகளும் தபபிததுவிட்டனர் 
எனறு நிலனததுக்்கொணடு, அவபர அதறகு 
்ேொறுபபேறகபவணடு்ெனறு எணணி, 
“சிலைசெொலையின கதவுகள் திைநதிருக்கிைலதக் 
கணடு, கட்டுணடவர்கள் ஓடிபபேொனொர்க்்ளனறு 
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எணணி, ேட்டயதலத உருவித தனலனக் 
்கொலை்ெய்து்கொள்்ளபபேொனொன. ேவுல் 
மிகுநத ெததமிட்டு: நீ உனக்குக் ்கடுதி 
ஒனறுஞ்்ெய்து்கொள்்ளொபத; ேொஙகள் எல்ைொரும் 
இஙபகதொன இருக்கினபைொம் எனைொன” (வெனஙகள் 
27, 28).

சிலைசெொலைத தலைவன உள்ப்ள ஓடிச்ெனறு 
ேொர்ததொன. அவனுலடய ஆசெரியததிறகு 
எல்ைொக் லகதிகளும் அவரவர் சிலையில்தொன 
இருநதொர்கள். ேவுலும் சீைொவும் வல்ைலெயும் 
தூய்லெயுெொன அனலே, அவன எதிர்ேொர்தத 
அனலே ்வளிபேடுததியலத ேொர்ததொன. 
அவர்களிடம், “ஐயபர, இரட்சிக்கபேட ேொன எனன 
்ெய்யபவணடும்?” (வெனம் 30) எனறு பகட்டொன. 
ேவுலும் சீைொவும், “கர்ததரொகிய இபயசுகிறிஸதுலவ 
விசுவொசி, அப்ேொழுது நீயும் உன வீட்டொரும் 
இரட்சிக்கபேடுவீர்கள்” (வெனம் 31) எனைொர்கள். 
சிலைசெொலைத தலைவன கணட அனபு ெொ்ேரும் 
உைக மீட்ேரொன கிறிஸதுவின அனேொகும். 
சிலைசெொலைத தலைவன விசுவொசிததொன, “… 
அவனும் அவனுலடயவர்கள் அலனவரும் உடபன 
ஞொனஸேொனம் ்ேறைொர்கள்” (வெனம் 33).

தற்கொலையின விளிம்பிலுள்்ள ஒருவலர 
கொபேொறறும்ேடியொக ேவுலைபபேொை பதவன 
ேம்லெயும் ஒரு சூழநிலையில் லவததிருக்கைொம். மிக 
அதிகெொன வலியுள்்ளவர்களுக்கு, “உஙகளுக்குக் 



்கடுதி ஒனறும் ்ெய்து்கொள்்ளபவணடொம்; 
ேொஙகள் இஙபகதொன இருக்கிபைொம்” எனறு 
்ெொல்ைக்கூடிய ஒரு ெமுதொயம் பதலவபேடுகிைது. மிக 
முக்கியெொக, ்ெய்யொன குெொரனிடமிருநது வரக்கூடிய 
்வளிசெதலதப பிரதிேலிக்கும், அவர்கல்ளக் 
கர்ததரொகிய இபயசு கிறிஸது எனனும் ெொ்ேரும் 
இரட்ெகரிடம் ்கொணடு்ெல்லும் ஒரு ெமுதொயம் 
பதலவபேடுகிைது. 

“நீஙகள் உைகததுக்கு ்வளிசெெொயிருக்கிறீர்கள்; 
ெலையினபெல் இருக்கிை ேட்டணம் 
ெலைநதிருக்கெொட்டொது. வி்ளக்லகக் ்கொளுததி 
ெரக்கொைொல் மூடிலவக்கொெல், வி்ளக்குத 
தணடினபெல் லவபேொர்கள்; அப்ேொழுது அது 
வீட்டிலுள்்ள யொவருக்கும் ்வளிசெம் ்கொடுக்கும் 
இவவிதெொய், ெனுஷர் உஙகள் ேறகிரிலயகல்ளக் 
கணடு, ேரபைொகததிலிருக்கிை உஙகள் பிதொலவ 
ெகிலெபேடுததும்ேடி, உஙகள் ்வளிசெம் அவர்கள் 
முனேொகப பிரகொசிக்கக்கடவது” (ெதபதயு 5:14-16).

ஒருவருலடய வொழக்லகயில் ஓர் ஆதரவொ்ளரொக 
உஙகள் பிரெனனம் இருக்கபவணடு்ெனை உஙகள் 
வொஞ்லெக்கொக ேொன பதவலன ஸபதொததரிக்கிபைன! 
அவர் உஙகளுலடய முயறசிகல்ள வழிேடததி 
அலவகல்ள ்வறறி்ேைச ்ெய்வொரொக. ஆ்ென!

இறுதி குறிபபுகள் 
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