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 �������� ��யமான �������க��� அ��� 
வா����க�! 

 �த�க� ���� ���� ேச��க�ப��, 
ேவ�ைட�கார�களா� ேவ�ைடயாட�ப�� வ�த கால� அ�. 
அேத சமய� 7 - ஆ� சைப�� ����ேச��க�ப�� 
வ��ெகா����தன�. அ�ப��ப�ட உப��ரவமான கால��� 
�த�கேளா� ேச��� நம� ச��ய சேகாதர சேகாத�க�� 
உப��ரவ�ப�����றா�க�. ���யமாக ேபால�� ேவத 
மாணா�க�க�.  இ�ப�யாக இர�டா� உலக� ேபா� ����, 
அத� ேகாரமான நா�க� ம����� நம� ச�வ வ�லைம��ள 
ேதவ� எ�வா� அவ�கைள� க��� ம� ேபால பா�கா��, 
ச��ய� அ�� வளர அ���ரக� ப��னா� எ�ப� ப����, 
�ேசஷமாக 4 ப���தவா�க�� பல அன����� 
சா��ய�க�ட� ெசா�ல�ப�ட "ேபால�� ேவத மாணா�க�� 
�� வரலா� ம��� சா��" எ�� இ�த� �� ��தகமான�, 
கைட�� கால�க�� வா�� ந�ைம� பல�ப���,  
அன����� எ��ற ந���ைக��, த���, தா�ைம�ட�� 
ெஜப��ட�� ப����ெகா��ேறா�. 

 இ�� அவ�க�� அ�ய �ைக�பட�க�� 
ேச��க�ப���ளன!
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சேகாதர� ரச� அவ�க�� 
�ைனவாக ஓ� அ�ச� ஆராதைனைய 
நட��வத�காக இ�த இட��� நா� 
கைட�யாக� ��ேனா�! அ����� 
இ�ேபா� ம�ெறா� உ�ைம��ள 
ஊ�ய�கார��, இ�ப�ைத�� 
ஆ��க���� ேமலாக த��ப�ட 
�த��� நம��� ெத��த நம� 
அ�����ய சேகாதர�மான ஆ�. எ�. 
ஓெல����� அவ�க�� (Bro.R.H. 
O l e s z y n s k i )  த��ைடய ஊ�ய���   

பல ஆ��களாக, சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� 
உலக� ��வ���ள ேபால�� ம�க�ைடேய ஒ� �ற�த 
வ��கா��யாக இ��� வ�தா�; ெசா�ல�ேபானா�, 
த�ேபாைதய ச��ய ெவ��ச����� வ������ ேபால�� 
சேகாதர�க�� ஏற��ைறய அைனவ�ேம, ேநர�யாகேவா 
அ�ல� மைற�கமாகேவா நம� அ�பான சேகாதர���� 
ெப��� ந��� கட�ப�����றா�க� எனலா�. அ� 
மா��ரம�லா�, இவ� ேபால�� சேகாதர�க��� 
ஊ�ய�ெச�வத�கான ஏெற��க�ப�ட ஒ��ப�ட 
�ரயாச�க��, சேகாதர� ரச� அவ�க�� வல�ைகயாக�� 
ெசய�ப�டவ�. ��ட�த�ட அைன�� காவ�ேகா�ர� 
க��ைரக�, ேவதாகம ஆ��க� ம��� ��தக�க� 
ஆ�யவ��� ஆ��ல – ேபால�� பாைஷ 
ெமா�ெபய���க�� சேகாதர�ைடய �ரயாச�க�� 
�ைள�னா� உ�டானைவயா��. பல ஆ��களாக, 
சேகா.ரச� அவ�க�� ���ப���� இைசவாக, ேபால�� 
காவ�ேகா�ர� க��ைரகைள� ப������ (edited) வ�தா�.

 (1930 - Ö_, ¼k> \VðVÂïö[ Ö«õ¦VD ZRMB[ 
\VåV|, ¸âüÃìÂ, ØÃ[E_¼kMBV - s_ å¦Í>m;                  

¶>[ Wçªs>µ ¶¤Âçïl_ ÖÂïâ|ç« 
Øk¹l¦©Ãâ¦m)

ேபாேத ஓ�ட�ைத �������றா�.

2



ஆ�ர�கண�கான ேபால�� சேகாதர சேகாத�க�, 
அட��த அ�தகார������� அ�யாைம������ த�கால 
ச��ய ெவ��ச����� வ����பைத� க���� ெகா��, 
இ�த �ைன�த� அ��ைக�� (S o u v e n i r  R e p o r t ) ,  அவர� 
�ைனவாக��, ேபால�� சேகாதர�க� சா�பாக� 
பாரா��ைன��, ந���ைன�� ெவ��ப����ெகா���- 
�தமாக��, நம� ��யமான சேகாதர�� பட��, ��வ�� 
வா��ைக ச�ைதைய�� வழ��வ� ெபா��தமாக��, 
ச�யானதாக�� இ���ெம�� நா�க� உண��ேறா�:

நம� அ�பான சேகாதர� ஓெல����� அவ�க�, 
இ�த ஆ�� (1930) ஏ�ர� 29 – ஆ� ேத�ய�� தன� �����ய 
யா��ைரைய ������தா� – சேகாதர�ைடய வா��ைக 
வ�ணைன�� ���க�ைத இ��ட�  இைண���ேறா�. 
(“�ரா�ச�ேதா�ட���” அவர� ஊ�யமான�, ெப��பா�� 
ேபால�� சேகாதர�க��� ம���� நைடெப�றதா�) அவைர� 
ப��, அவர� பைழய ஆ��ேலேய ந�ப�கைள�  த�ர,

ம�றவ�க���� ெத�ய 
வா����ைல; ஆக, ந��ைடய 
சேகாதர�� �ைனைவ� 
ேபா��� �தமாக��, அைத� 
���� வா���� ம�ற 
க��த�ைடய ஜன�க��� 
ஊ�கம���� எ��ற 
ந���ைக��� அவ�ைடய 
வா��ைக ச�ைதயான�, இ�த 
மாநா�� அ��ைக�� 
ேச��க�ப���ள�.

 சேகாதர� �ேபா�� ஓெல����� அவ�க� (Brother 
H i p o l i t  O l e s z y n s k i ) ,  1 8 5 7  –  ஆ� ஆ�� ேபால������� 
வா�ஷாவா (ஆ��ல��� – Warsaw) நகர��� �ற�தா�. அவர� 

]¦©Ãu®®]ØïVõ¦ EKçkl[ cõç\¥^e 
 ¼ÃVìß¼Äkïì
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ெப�ேறா� ந��தர வ��க�ைத� ேச��த பார�ப�ய / பழைம� 
ேகா�பா� சா��த க�ேதா��க�களாக இ��தா�க�. சேகாதர� 
ரச� அவ�கைள� ேபாலேவ, இவ���� ஒ� தா�� 
ெம�ைமயான கவ����, ெச�ைம�ப���� ெச�வா��� 
�ழ�ைத� ப�வ��� இ�லாம� ேபா���ட�; அத��ற� 
அவ�ைடய வா��ைக க�னமான ஒ�றான�. அவ� தன� 
ெப�ேறா�� மத ந���ைக��� க�ைமயான ���ப�த� 
கா���க ேவ��ெமன� க���க�ப����தா�; ஆனா� 
அவர� ஏைனய க��ேயா ஆர�ப�ைலவைர மா��ரேம 
இ��த� – அ���கான உ�ளா��த தாக� ெகா�ட ஒ�வ��� 
இ� �க� �ைறவானேத எனலா�.

 அவர� ஆர�ப�கால மத உண��க� ப�� எ�க��� 
அ�க� ெத�யா�; இ�����, அவர� ஆர�ப�கால�க��, 
ஒ� சைப பா��யா�ட� அவ��� ஏ�ப�ட ந���, ��ன� 
ேதவாலய�ைத� ��� ப�ேவ� ேசைவகைள� ெச�வத�கான 
அவ���� �ைட�த அ�ம���, அவ���� சமய� ப�க��  

ஈ�ப�� ஆ�வ�ைத உ��-
ப�����த�; ேம�� 
த��ைடய ப�ைன�தாவ� 
வய�� க�ேதா��க 
��மா���வ����� 
த�ைன ஆய�த�ப����-
ெகா�ள ��மா��தா�. 
ஆ���, அத�கான ப���� 
ப���� �ைழவத�கான 
அவர� ��ண�ப� 
�ராக��க�ப�ட�; 
�ைழ�� த��க�� ��வ�� ���� ஒ�ேற��                   
இ��க ேவ�����த�: க��, வ�வ� ம��� அ�ச��� 
அழ� அ�ல� ஐ�வ�ய�. இ�த ��க�� �� அவ� த�� 
ெபறாததா�, தன� இல��ய���� ஏ�ப�ட இ�த� 
��னைட�னா� சேகாதர� மன�ைட��ேபானா�; ஆனா��, 
இ�ேதா��ைய� க�� �வளாம�, தா� எ�ேக��, 
எ�ப�ேய��, ஏேதாெவா� க�ேதா��க ேதவாலய��� 
ேசைவ�� ஏ���ெகா�ள�ப�ேவா� எ��ற ந���ைக��, 
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��ைட ��� ெவ�ேய�, (ஐேரா�பா) க�ட� ��வ�� 
பயண� ெச�ய� ��மா��தா�. 

 ெஜ�ம�, ஆ���யா, இ�தா� ஆ�ய நா�க���� 
பயண� ெச��, அ������ ேவைல ெச�� ச�பா���, 
இ�ப�யாக  “���ய நகர� / Eternal City” எ�றைழ�க�ப�ட 
உேரா��� வ�தைட�தா�. ��சயமாக இ�ேக ��மா� 
ஆவத�கான தன� ��ண�ப� சாதகமாக� ப����க� 

ப�ெமன எ���பா��க�-
ப�ட�; ஆனா� அ�ேதா! 
���� ஒ��ைற அவ� 
�ராக��க�ப�டா�. 
��னா�க�� இ�த 
�ராக���க��காக அவ� 
ம����ேய அைட�தா�; 
எ�றா��, தா�க� 
ெத��க� ேதா�ற-
�ைடயவ�க� எ��ற 
க�ேதா��க��� 
���கைள� த��ைடய 
ெசா�த மன�� ச��� ச�ேத��காத அ�ேப��ப�ட ஒ� மத 
அைம���, ேசைவ ெச�ய தன� வா��ைகையேய அ��ப��க 
ப���வ������ ஓ� இள� ஆ��மா��� அ�த� கால���, 
அ�த �ராக���க� உ�ைம�� ெகா�ரமானதாக�தா� 
ேதா��ன.

 அ�ேபாெத�லா� ேவதாகம� ெவ�ஜன� அ�க-
��யாதப��� இ��ததா��, ேகட�ச�  (catechism)  எ�� 
மைறக��ேய பழைம� ேகா�பா� சா��த க�ேதா��க 
ஆ��மா�க���� ேபா�மானதாக� க�த�ப�டதா��, 
அ�கால�க��, சேகாதர� ஓெல����� அவ�க���� 
ச��ய�ைத� ���� அ��பைட அ�ேவ�� இ������� 
எ�� ெசா�ல ��யா�. (அவ�) தா��சைப�� 
�ைரம���க���� ேதவ�ட� ெந���� ெச�ல 
��ப�ைக��, அவ� எ��ெகா�ட �ராக���க� அ�த 
ேநர��� அவ���, அ����கைள ஏ�ப���வதாக��, ம��� 
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����ெகா�வத��� க�னமாக�� இ��தன. இ�����, 
அவைர� ���� அ���ன அ�த உேரா��தா�, “���� 
�ரா�ச��ைல��” (v i n e   o f   t h e   e a r t h )   இ����  �ல  
அ�ப�டமான  உ�ைம �ைலைமக��� அவர� க�க� 
�ற�க�ப�ட  ����ரமான அ�பவ�� அவ��� ஏ�ப�ட�. 
அ�னா� அவ� ��ரமாக அ��வாச��� எ��உ�ச�ைல��� 
ெச�றா� – ச�வவ�லைம��ள ச�� என ஒ�� இ��பைத 
இ��� ந��னா��, ெத��கமாக ெவ��ப��த�ப�ட 
மத��� (revea led   re l ig ion)  உ�ைம�த�ைமைய ம���� 
அள���� ெச����தா�.

இ�த மன�ைல��, அவ� 
�ரா������� பா����� 
ெச�றா�, அ�� அவ� தன� 
இ�ப�� ��றாவ� வய��, 
(சமத�ம� ேகா�பா�ைடய) 
ேசாச�ச�ைத� த���ெகா�டா�; 
அ� மத �ஷய�க��கான அவர� 
ப�ைய� �����ப��த��ைல; 
ஆனா�� �வ-இர�ச�ய 
ேபாஜன� �ைட�காததா�, 

“த���னாலாவ� த�ைன �ர���ெகா�ள 
ஆைசயா���தா�.” அ�ேக அவ� ஒ� ��ட�தா�ட� 
இைண�க�ப�டா�; அத� ��ர ேபாதைனகேளா 
ேதவ�ஷணமாக இ��தன, அ�மா��ரம�லாம�, மத�ைத� 
பயப���ட� ம���� வைக�� வள��க�ப�ட ஒ�வ���, 
அ�த� ேபாதைனக�, ெகா�ரமான மன����ரவைதயாக 
இ��தன; ஒ��கா� எ�ேக�� ேதவைன� க�டைட�� 
�டமா�ேடாமாெவன அவ�ைடய மன� இ��� ேதவைன� 
ேத��ெகா��தா� இ��த�. ஆனா��, இ�த அ�பவ�க� 
�ட அவ��� ந�ைம�ேக�வாகேவ இ��தன எனலா�. 
எ�ப�ெய��, இ�வ�பவ�க� அவ��� “ஆ�கைள� 
ேசா��த�த�” எ�� மன�பா�ைமைய� 
ெகா��வ����தன; இ� ��னா�க�� ச��ய� ம��� 
த�பைறைய� ப����பா��ப�� அவ��� உத�ய�. 
இ�ப�யாக ஐ�ப�� வைள��ப�யாக ஐ��� 
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வைள�க�ப�ட�. (Thus was the twig bent that the branch might form.)

 பல வ�ட�க�, �ரா��� த�����த �ற� அவ� 
ேபால����� ����னா�. அ�� அவ��� ஒ� பா����ட� 
பழ�க� ஏ�ப�ட�; அவ� �லமாக இவ��� த� 
வா��ைக�ேல �த��ைறயாக ஒ� ��ய ஏ�பா� ��தக� 
�ைட�த�. இ�த ந���, அத� �ைளவாக ஏ�ப�ட ஆ���, 
கல��ைரயாட��, அவ� இரா�வ��� ப�யா��ய ��� 
வ�ஷ�களள�� ெதாட��தன – இ�ப�ைய� ேத�ய 
இரா�வ� ச�ட��� �� அவ� க�டாயமாக 
ெச�யேவ�����த�. சேகாதர� ஓெல����� அவ�க�, 
த��ைடய �ணல�சண�ைத வள��க உத�ய இ�த� 
பல�தமான ஒ��� அ�பவ�கைள தன�� 
ஏ�ப����ெகா��த அ�த வ�ஷ�கைள அ��க� 
எ���பா��பா�.

 இ�த ேநர���, ஓ� இரா�வ �ரனாக, அவ� த��ைடய 
சேகாதர�� ���� த�����தேபா�, அவ��� ஆ��லக� 
ேகா�பா�ட� (�����ச� / S p i r i t i sm) 
ெதாட�� ஏ�ப�ட�. ஒ� ��ய ���ன� 
அ�� ��, ஆ�க�ட� ெதாட��ெகா�ள 
���� எ�� ந�ப�ப��ற 
அ�சர�பலைக��   (o u i j a     b o a r d ) 
ெசய�பா�கைள� ேசா����பா��தா�க�. 
உ�ைமைய� �ைவ�க ைவ��� 
எதைன�� ந��வத��� �ற�த மன�ட� 
இ��த சேகாதர� ஓெல����� 
அவ�க�, ��சயமாக இ�ேக  ஆப�தான 
�ைல�� இ��தா�; இதைன� 
��பா�தா� அவ� உண���ெகா�டா�. 
இ�ப��ப�ட ��ட�க� ஒ���, ஒ� 

�ர�மா�ட ெம������  சா�����  �ற�  (phenomenal 
demonstration), அவர� மன��, அ�த� ச����ைடய �ல� 
(s o u r c e )  எ�ன எ�ப� ���த ஒ� ேக�� எ��த�, (அ�த� 
பலைக�� வா��ைதக� வ�யாக) "ஒ� �ய ஆ�" எ�ப� 
ப�லாக வ�த�. ெதாட���, “� என�� அ��ப��தா�, நா� 
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உ�ைன� ெச�வ�தனாகேவா, �ரபலமானவனாகேவா அ�ல� � 
����� எைத ேவ��மானா�� உன��� ெச�ேவ�,” எ�ற 
வா��ைதக�� கா�ட�ப�டன; அத�� சேகாதர� 
ஓெல����� அவ�கேளா, (உன�� அ��ப�ய) “நா� ஒ� 
��டா� அ�ல” எ�� ப�ல��தா�. (உடேன) அவர� அ��த 
எ�ண�, “� என��� ���ைழ�பாேயா?” (“Can you harm me?”) 
எ�பதாக இ��த�; அத�� “� பா��க�தா� ேபா�றா�” (“You  
will see”) எ��ற  ப��  வ�த�!  இ�த அ�பவ�தா� அவ� 
அ����ேபானா�, ஆனா�, ெபா�லாத ஆ�க� எ����தா� 
(ஏென�றா�, அைவ அ�ப��ப�டைவக� எ�� அவ� 
உ��ண�வாக உண�����தா�) ந�ல ஆ�க�� இ��க 
ேவ��� எ�� ������ பா��� ஆ�த� அைட�தா�. 
இ�����, ��ைதய வ�ஷ�க��, அ�த� �ய ஆ��� 
ெபா�லா�� அ����தைல �ைன���பா��பத�கான ஒ� 
�கா�தர�� அவ��� ஏ�ப�ட�.

 இ�ப� இரா�வ� ப��� இ��தேபா�தா� 
அவ���   ைடஃப�  (Typ h u s   –   ��ெக��ேய    எ�� 
�����யா� உ�டா�� ஒ� ெதா�� ந��� கா��ச�) 
ம��� �ேமா�யா (Pneumonia – �ைர�ர� அழ��) ேபா�ற 
பா���க� ஏ�ப�டன. ��ட உட� நல��ைற���� �றேக 
அவ� �ணமைட�தா�, இ�����, அதனா� ஏ�ப�ட 
பல�ன�ப���� �ைள�கேளா அவர� எ��ய வா�நா� 
��வ�� ���தன. ெப��பாலான ந�ப�க� 
அ�யாதவைக��, சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� 
த��ைடய மா�ச��� ஒ� ��ைள ைவ����தா�; 
அவ�ைடய ெந���ய ���ப��ன� ம��� �ல ெந���ய 
ந�ப�க� மா��ரேம அதைன அ�����தா�க�.

 அவர� இரா�வ�ப��� 
கால� ��வைட�ததா�, அவர� 
பா���� ந�ப� ஏ�கனேவ பயண� 
ெச����த, ��ய உலகெமன (t h e  N e w 
W o r l d )   அைழ�க�ப�ட  ேம�க��ய 
நா�க����  (அெம��கா�க�) ெச�ல 
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ேவ��ெம��ற வ�வான ஆ�வ�����தா�; ஆக, 
ப��ப�யாக� ெசய�ப��, (ெஜ�ம�������) 
ஆ�ப����� (Hamburg) ெச�றா�, அ����� அெம��கா���� 
பயண� ேம�ெகா�டா�. இ� நட�த� 1891 – இ�, அ�ேபா� 
அவ��� வய� ��ப�� நா�காக இ��த�.

 அவ� வ��ற��ன ��� கால��ேலேய �காேகா���� 
�ற�ப��� ெச�றா�; அ��தா�, ��� மாத�க���� �ற�, 
சேகாதர� ரச� அவ�களா� �க�� உ�சாகமாக ெவ��ட�ப�ட 
அ�வைட ெச���ட� �த��தலாக அவ��� அ��க� 
ஏ�ப�ட�. ஒ� நா� ந�ப� ஒ�வ�ட� 
ேப��ெகா����தேபா�, எ�லாரா�� ம��க�பட ப�பாள� 
ஒ�வ� பயண�ைப �ைறய ��தக�கைள எ����ெகா�� 
அவ�கைள� கட�� ெச�றா�. அ� ��. �. அ�ேடாெஸ��� 
அவ�க� (Mr. C. Antoszewski) எ�பைத அவ� அ���ெகா�டா�; 
ேம�� அவர� ந�ப���� அவ� ந�� ப��சயமானவ� 
எ�பதா�, சேகாதர� ஓெல����� அவ�ட� 
அ��க�ப��த�ப�டா�.

 ��. அ�ேடாெஸ��� அவ�க� க���� ப�� 
நய���ள ஒ� ேபால���காரரா� இ��தா�; அவ� 
(அெம��கா��� வ����த) ெவ�நா�� ஜன�க�ைடேய 
ேவதாகம�க� ம��� ச��ய ��தக�கைள ��ேயா��பவரா� 
இ��தா�. இள� �ல�ெபய��தவ����, அவ���� இைடேய 
ஒ� ந�� உ�வான�; இதனா�, அவ� சேகாதர� 
ஓெல�����ைய தன� ����� அைழ����தா�; 

இ�ப�யாக அவ�ைடய ������ சேகாதர� 
ெச����தேபா�, ம�றவ��ட��ட, 
����ய� டா� ஆரா���� பாட�க� 
எ�� அ�ேபா� அைழ�க�ப�ட, ஆ��ல 
�தலா� ெதா��யான� அவ���� 
கா�ட�ப�ட�. அ�ேபாெத�லா�, 
ேபால�� பாைஷ�� ச��ய�ைத� �ம�� 
���� ��தக�க� எ��� இ��க��ைல; 
ஆனா��, ��. அ�ேடாெஸ��� அவ�க� 
ஆ��ல ெமா���லைம ெப�றவரா�, 
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ஆ�வ��, ச��ய நா�ட�� ெகா����த இள� 
ஓெல������ட�, ெபா�ைமயாக, தாேன உ�வா�����த 
ச��ய மா��க�க�  பலவ�ைற� ப�� �ள��னா�. ெம�யான 
ந�ெச���� அழ�ய �ெரா��கான� அவர� மன�� ப�ய 
ப�ய, சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� அைட�த 
ச�ேதாச�ைத�� சமாதான�ைத��, த�க� ஆ��மா�க��� 
வா�க��க�ப�ட ஓ�ைவ� தா�கேள க�ட��தவ�களா� 
மா��ரேம ��ைமயாக ம���ணர ����. இ�ேக, அவ� 
உ��ண�வாக அ�����த அ�த� ����க�� ம�ைமவா��த 
�ணா�சய�களான ஞான�, ��, அ�� ம��� வ�லைம 
ஆ�யவ�ைற ��ைவ��� �க�க� ப��ய அ��தமான 
��ட����ல� �தாவா�ய ேதவ� சேகாதர��� 
ெவ��ப��த�ப�டா�. க��த��� �ேதா��ர�! (“Praise ye the 
Lord.”)

அ������, சேகாதர� 
ஓெல����� 
அவ�க�, சமய� 

வா����ேபாெத�லா� 
தன� உபகா��ட� 

(benefactor) ேநர�ைத� 
ெசல���, 

பா��யமான 
ச��ய�ைத� ப�� 

ேம�ேம�� அ���ெகா��� ப�யா�வ���, அவ�ட� 
ேக��கைள� ேக���ெகா�ேட இ��தா�. இ�ப�யாக, 
அெம��கா�� �த� ேபால�� ெபேராய ேவதாகம வ��பான� 
இ�த இர�� சேகாதர�கைள மா��ர� உ�ளட��னதா���த� 
எனலா�! (ேதவ��� �ேதா��ர�!) அவ�க�ைடய பர�பர 
ஆரா����� �ல� ேதவைன அ��ற அ��� 
ஒ�வைரெயா�வ� �ரணமைடவத�� �டா�ய���ட� 
�ரயாச�ப�டன�. 1891 �ச�ப�� சேகாதர� அ�ேடாெஸ��� 
அவ�க� காவ�ேகா�ர��� எ��ய க�த� சா��யா�� (R1345). 
ேபால�� பாைஷ�� ��தக�க� இ�லாத காரண�தா�, 
அவ�க� ஊன��றவ�களாக, அதாவ�, அ��லம�ற �ைல�� 
இ��தேபா���, த�க� ந�ப�க��, ேக�க���ய கா�க� 
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உ�ளவ�க��� வா�ெமா�யாக ச��ய���கான சா�� 
ெகா��க �ரயாச� எ��தன�; அ�ப�ேய ெம�வாக, ஆனா�, 
உ��யாக சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� ��ைப��� 
அ���� வள��தா�. 1893 – இ�, ேவத மாணா�க�� �த� 
ெபா� மாநா�, �காேகா�� நைடெப�றேபா�, பரம��� 
தன� அைன�ைத�� அ��பண�ெச��ேற� எ�பைத, த��� 
ஞான�நான��� �ல� அவ� அைடயாள�ப���னா�.

 ��� கால�����ளாகேவ, ச��ய�ைத� த�����த 
சேகாதர� சேகாத�யான ஒ� ேபால�� ஆ���� 
ெப����� ச��ய ெச����� சா���பகர 
அ�ம��க�ப�டா�. இவேர ச��ய����� வ�த �த� 
ேபால�� சேகாத�யாவா� —��னா�க�� அவ�ைடய 
வா��ைக� �ைண��மானா�. அ�த ேநர���, 
�காேகா����த ஆ��ேலய ந�ப�க� எ���ைக�� 
�ைறவாகேவ இ��தன�; வழ�கமான வ���� ��ட�க� 
ஏ���லாம� நகர� ��வ�� �த�� �ட�தன�. சேகாதர� 
ஓெல����� உ�பட பல சேகாதர�க�, ஒ�வைரெயா�வ� 
ேம�ப����ெகா�ள��, ஊ������ெகா�ள�� ��க�� 
தவறாம� ��வத�கான வா�ைசைய வ����த� 
ெதாட��னா�க�; இத� �ைளவாக வாரா��ர ��ட�க� 
ஏ�ப��த�ப�டன. இவ��� கல��ெகா�ட சேகாதர� 
ஓெல����� அவ�க�, ேமேல ����ட�ப�ட சேகாதர 
சேகாத��ட� ேச���, ெபா�ைம�ட� ஒேர ேநர��� அ�க 
ச��ய அ�ைவ��, ஆ��ல ெமா�ைய�� க�� 
வள����ெகா�ள  �ரயாச�ப�டா�. அ�த �த� �காேகா 
வ���� ப��ெகா�டவ�க�� �க� �லேர இ��� 
உ��ட�� இ����றன�. 

 இ�� ச�� இைட����, இ�வைர “ந�றாக ஓ�ய” 
சேகாதர� அ�ேடாெஸ��� அவ�க�, �ர���டவசமான 
ஆட�ச�-ெச� ச��ைச��ேபா� (Adamson-Zech controversy) , 
ேகாபமைட�� / மன� ��ப�� ஐேரா�பா���� 
ெச����டா� எ�பைத� ெத�����ெகா��ேறா�. ச�! 
��ட இட������ ெதாடரலா� – இ�வா� அவ� 
ெச�ற�ற�, இ�த� கைட� அ�வைட நா�க��, �க�� ��த 
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ேபால�� ேவத மாணவ� யாெர�றா�, அ� சேகாதர� 
ஓெல����� அவ�க� எ�றான�. 

 அவைர �க�� ம����யைடய� ெச�த ச��ய�ைத 
தன� உற�ன�க���� வழ�க ���மா எ�� பா��க, 1895 – 
ஆ� வ�ஷ�, அவ� ேபால����� �������தா�; ஆனா� 
அவ�கேளா அவைர ஒ� ��டாளாக��, ஒ� மத ெவ�யராக�� 
க��னா�க�. இ�தய��� �க�� ��கமைட�தா��, 
க��த�ைடய வா����ைய �ைன����தவரா�, 
�ட���டாம�, ெசய�பட� ெதாட��னா�. (ம�. 19:29.) அவ� 
���� அெம��கா��ேக �ற�ப���ேபானா�; ஆனா�, மகா 
�ர���ைன� காண அவ� ெப��� ����யதா�, இ��ைற 
எ��� வ�யாக� பயண� ெச�தா�; அத� அைடயாள� 
ப��க�, அ�சமய��� பயப����ள ேவத மாணா�கரா� 
ஆழமாக �யா��க�ப�டன. �காேகாைவ அைடவத�� ��, 
அவ� ���ப���� சேகாதர� ரச� அவ�கைள� ச���தா�; 
அ��த� அவ�ட� அ�கமாக� பழ�னா�; �வநாெள�லா� 
அ�ம�த�ேம� தன� ம�யாைதைய�� அ�ைப�� அவ� 
ஒ�ேபா�� இழ�கேவ��ைல. 

 உைட�த ஆ��ல��� ம��ேம ேப�னா��, இ�த 
இைளஞ�� ��ர ைவரா��ய�ைத� சேகாதர� ரச� அவ�க� 
அ�ேபாேத உண�����தா� எ�� ��னா� அ� �ைகயாகா�. 
தா� ெப���ெகா�ட �ைலேயற�ெப�ற ச��ய���கான 
உ�சாகமான� ெவ�வா� ெவ��ப�ட�; எ�தள��ெக�றா�, 
பல ஆ��க���� �ற�, ��ட�த�ட அைன�� ேபால�� 
ேவைலக�� சேகாதர� ரச� அவ�களா� சேகாதர� 
ஓெல������� ைகக�� ஒ�பைட�க�ப�டன; 
அ�தள��� அவ�ேம� ஓ� உ���� ந���ைக����தன; 
அவ�ேம���த அ�த உ���� ந���ைக�� ��ன� 
ஒ��கா��  ��வா�க�பட��ைல.

 1896 – ஆ� வ�ஷ���, �காேகா�� நட�த ேபால�� 
வ���� ஐ�� ேப� இ��தன�; �டா�ய��யான �ரயாச�தா� 
அ� அ��த ஆ�� 22 – ஆக அ�க��த�. இ�����, 
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“அ�வைட ���ெத��த�” 
காரணமாக எ���ைக 11 – ஆக� 
�ைறய�� ெச�த�. சேகாதர� 
ஓெல����� அவ�க� 
அ�ேபா� �காேகா �றநக�� 
வ��� வ�தா�; ��ட�க��� 22 
ைம�க� ைச���� ெச��வ��-
ெகா����தா�. அவர� “�டார� 
ெச��� ெதா�லாக” ஒ� ��ய 
கால� ப��பா���� கைடைய 
ைவ����தா�; அ�ேகேய அவ� 
தன�கான உணைவ� சைம���-

seÂï©Ã¦DseÂï©Ã¦DseÂï©Ã¦D

ெகா�டா�; அ�ேகேய தன�கான த���ட�ைத�� 
ஏ�ப����ெகா�டா�. �ைட�த ஒ�ெவா� சா��யமான 
த�ண�ைத��, “கால�ைத� �ரேயாஜன�ப����ெகா���” 
வ�ணமாக, க��த�ைடய வா��ைத��� சா��� 
ெகா��ப���, அதைன� �யா��ப��� ெசல��டா�.

 1900 – ஆ� வ�ஷ���, 
(தன� 43 – ஆவ� வய��) சேகாத� 
�ய��ேலா (S is ter     Wierzy l lo ) 
அ�ைமயாைர� ��மண� 
ெச��ெகா�டா�; 
இ�சேகாத����தா� �ல 
ஆ��க��� ��� அவ� ச��ய 
�ைத� ெகா�� ெச����தா�. 
இ�ப�யாக, �க�� ��த 
ேபால�� சேகாதர��, �க�� 
��த ேபால�� சேகாத��மான இவ�க� இ�ைம ம�ைம என 
இர��� �ைண��க��� ஒ�றாக இைண�க�ப�டன�. 
“ந�ப�” – எ�� என இ�வரா�� எ�லா� ப�க�க������ 
தா�க�ப�டேபா��, அ��ட�, த��ைடய ச�ர உபாைதகளா� 
உ����� தா�க�ப�டேபா��, தன��� ெப��� 
ஊ�கம���, த��ைடய உட�நல�ைத� பா����ெகா�ட 
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தன� �ைண�யா��� அவ� ெப��� ந���கட�-
ப����தா�. இ�ேபா� ��ைப�கா���� ஆ��ல 
ெமா�ைய ந�க��தவரா�, பல �� ��தக�கைள� ேபால�� 
ெமா��� ெமா�ெபய��� வ�தா�. இைவ அ�த� த�ப�யர� 
ெசா�த ெசல�� அ��ட�ப��, ��ேயா��க�ப�டன; அவர� 
�ைண�யா� ெசய�ைக மல� தயா���� ஒ� �� ��வன 
அைம��� உ�ைமயாளராக இ��தா�. ���க ���க 
அ�ைமயார� ேம�பா�ைவ���� இ��த இ�த� ��ய 
�யாபார�தா�, �ல வ�ட�க� அவ�க�� வா�வாதார�ைத� 
பா����ெகா�ட�; இ�த வ�ட�க��ேபா�, சேகாதர� 
ஓெல����� அவ�க� த��ைடய �� ேநர�ைத�� 
பயண�ெச�வத���, �ரச���பத���, 
ெமா�ெபய��பத��� அ��ப��தா�. அ�சமய��� ேபால�� 
ெமா�����த ச��ய� ெச��யான� ப��ப�யாக பரவ 
ஆர����, பல ெப�ய நகர�க�� ச��ய ஆதாரவாள�கைள� 
க�டைட�த�. 

 1907 – இ�, சேகாதர� ஓெல����� அவ�க�, 
ேவதாகம ஆரா���� பாட�க�� �த� ெதா��ைய 
ெமா�ெபய��� ������தா�; அத� ��ேயாக� ேபால�� 
ேதச������ட ெச�றைட�த�. அ��, ���யமாக சேகாதர� 
�� (B r o t h e r  K i n )  அவ�க�� �ய��யா� ��ய வ���க� 
உ�வாக� ெதாட��ன; அவ� அெம��கா�� இ��தேபா�, 
சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� �ல� ச��ய�ைத� 
ெப�றவ�. 1911 – இ�, சேகாதர� ��, சேகாதர� ஓெல����� 
அவ�கைள, ேபால����ள சேகாதர�க�� ஊ�க���காக� 
ேபால���� ஒ� யா��க� பயண��� அ���ைவ���ப� 
சேகாதர� ரச� அவ�கைள� ேக���ெகா�டா�; அ�த �ஜய� 
ஆ� மாத�க� ���த�. இ�த� பயண��� ���கமான 
அ��ைகயான� �ச�ப� 1, 1911, ேகா�ர� க��ைர��, சேகாதர� 
ஓெல�����, சேகாதர� ரச� அவ�க��� எ��ய க�தமாக� 
இைண�க�ப�ட� (R4934).

 1912 – இ�, சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� ���� 
அ�� அ��ப�ப�டா�, �மா� எ�� மாத�களள�� அ��� 
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த������, அ�த ேநர��� ப��ப�யாக அ�க��� வ�த 
த��ப�ட ��ட�க���, ஏ�பா�ெச�ய ���த அைன�� 
ெபா�� ��ட�க��� உைரயா�� வ�தா�. இ�����, 
இ�த� ெபா�� ��ட�க� ெசா�பள�ேல நைடெப�றன; 
��ட�த�ட அரசா�க���ேம� மத��மா� வ��பா�� 
ெச�வா�� இ��ததா�, ��ட�க��கான அ�ம�ைய� 
ெப�வ� க�னமாக இ��த�. ஆ����ட, க��த�ைடய 
ஆ�ைகவர����� ச��ய� ெச��யான� ெச��� வளரேவ 
ெச�த�; இ�ப�யாக, சேகாதர� ரச� அவ�க� ம��த சமய�, 
(ேபால��) ந�ப�க� எ���ைக�� ����கண��� 
இ��தன�.

 ��றாவ� பயண� 1913 – இ� ேம�ெகா�ள�ப�ட�, 
அ����� சேகாதர� ஓெல����� அவ�களா� ஒ�றைர 
வ�ட�க���� ��பாேட ���ப ���த�; அ�ேபா� 

(�தலா�) உலக� ேபா� ��டதா�, ேபா�� ஈ�ப����த 
ேதச�கைள ��� ெவ�ேய�வ� எ�ப� �க�� �ரமமாக 
இ��த�. அவ� ��ட காலமாக ���� இ�லாத கால�க��, 
சேகாத� ஓெல����� அவ�க� உ�ைம�ட� ��ைட 
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��வ���, அவ�க�ைடய ஐ�� �ழ�ைதகைள வள��� வ�தா� 
எ�பைத இ�� �����வ� தவறாக இ��கா� எ�� 
�ைன��ேறா�. பல ந�ப�க� த�க� �ர�சைனகைள�� 
�ச�கைள�� (troubles and misunderstanding) ெகா�� வ��ற 
இடமாக, ஓெல����� அவ�க�� இ�ல� ஒ� ேபால�� 
ெப�ேதலாக மா���ட�. தன� ��ன� கைட தன�� 
வழ�க���ய பண�ைத�ெகா��, ����� வ�தவ�கைள 
ம�����, அவ�க��� ஆ�த� அ��பேத சேகாத� 
ஓெல����� அவ�க�� ப�காக இ��த�. உ�ைமயாகேவ, 
ஆ� ஆ��மா�க��� உணவ��க ஓ� அ�ப����ைக��ட 
இ�லாம���த கால�க�� உ��; ஆனா� எ�ேபா�� 
எ�ப�யாவ� எ��பாராதவைக�� ேதைவக� ச���க�ப��� 
ெகா�ேட இ��தன; அேத சமய�, ‘�தலாவ� ேதவ�ைடய 
இரா�ய�ைத�� அவ�ைடய ��ைய�� ேத��க�; அ�ெபா�� 
இைவகெள�லா� உ�க���� �ட� ெகா��க�ப��’ எ�� 
நம��� ெசா�னவ�ேம� எ�ேபா�� �ைல������ 
��வாச���தா� எ�ேபா�� நம� ேதைவக���ட 
ஏ�றேவைள�� ச���க�ப��. (ஆெம�!) 

 சேகாதர� ஓெல����� அவ�கைள எ�ேபா�� 
க��த�ைடய ப��� ைவ����பேத மாெப�� ���ேகாளாக 
/ ேநா�கமாக இ��த�. �ழ�ைதக��� அவ�க�ைடய 
தக�பனா�� கவ����, ேம�பா�ைவ�� அ��க� 
இ�லா�ேபாக ேந��டா��, சேகாதர� ஓெல����� 
அவ�க�� ���ப��� க��த�ைடய ஆ��வாத� �ைல�ேத 
வ�����ற�. அவ�க�ைடய ஒ� �மார�� த� அைன�ைத�� 
க��த��� அ��ப�����டா�, ம�ற ��ைளக�� ச��ய� 
ெச���� அ�க ஆ�வ� கா���றா�க�. அவ�க� அைனவ�� 
க�னமான கால�க�� ஆ�தலாக�� உத�யாக�� 
இ������றா�க�, இ��� இ��� வ��றா�க�. 

 தன� கணவ���� �ைட�த வா���க� ேபா�� 
சேகாத� ஓெல����� அவ�க���� �ைட�காம� 
ேபா���தா��, பல ேபால�� சேகாதர�க���� த��ப�ட 
�ைற�� அவ� ெத�யாம� ேபா���தா���ட, அ�ைமயா� 
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“த�னா� இய�றைத� 
ெச����தா�.” ���த உட� 
நல��ைற� ஏ�ப�ட 
ேநர�����ட அவ� 
��ைட� பா����-
ெகா�டத��ல�, சேகாதர� 
ஓெல����� அவ�க� 
தன� ஆ�ற�களைன�ைத�� 
ச��ய ந�ப�க��காக� 
ெசல�ட ஏ���டான�. 

 1915 வா���, �காேகா�� ம��� பல �� ேபால�� 
சேகாதர�க� இ��தன�, ம�ற நகர�க��, ���பாக 
ெட�ரா���, ெப�ய ��ைகக� இ��தன. இ�த வ�ஷ���, 
சேகாதர� ரச� அவ�க�, ேபால�� ேகா�ர� க��ைர�� 
ஆ��யராக� ப�யா�ற சேகாதர� ஓெல����� அவ�கைள� 
������� அைழ�தா�. இ�த� சமய��� ெவ�வ�த 
ஃேபா�ேடா-�ராமா எ�� �ழ�பட�கா����, ேபால�� 
ம�க�ைடேய, ஒ� மாெப�� ச��ய சா��� ப��கான 
வ��ைறயாக இ��த�; அவ�க� ��ட�த�ட எ�ேபா�� 
க���பான உேராம க�ேதா��க�களாக இ��தவ�க� 
எ�பைத��, ேவ�ப�ட மத�ேபாதைனக�ட� அவ�கைள 
அ��வ� �க�� க�ன� எ�பைத�� நா� �ைன�� ைவ�க 
ேவ���. அ�சமய���, எ�ேபா�� ேபால�� ேவைல�� 
ைமயமாக இ��� வ�த �காேகா�� ம���, 

“ெபா�ைம�ட� ��� கா����பவ�க�� ேதவ��� 
ஊ�ய�ெச��றா�க�.” 

(“They also serve who stand and wait” – எ�ப� ஜா� ��ட� 
எ�� �க�ெப�ற க�ஞ� தா� பா�ைவ�ழ�த �ற� 
எ��ய “On His Blindness” எ�� க�ைத�� கைட� 
வ�யா��; அ��த�: ேதவ��� உல�� ெப�ய ெப�ய 
��ையைய� ெச�பவ�கைள�ேபால,  இயலாைமயா�� 
வா����லாததா�� அவ��காக� ெபா�ைம�ட� 
��� கா����பவ�க���ட ேதவ���� 
ப�யா���றா�க� எ�பதா��.)
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ஆ�ர�கண�காேனா� �க�ெப�ய �ைரயர��க�� ஒ���, 
�ழ�பட�கா��ைய� காண� �ர����தா�க�, ஆனா� 
ேபா�மான இ��ைக இ�லாத காரண�தா� 
����கண�கானவ�க� ���� அ��ப�ப�டன�; 
ெம�யாகேவ ��ட�த�ட இ�ப� ஆ��க��� ���, 20 ேப� 
ெகா�ட வ��ேப �க�� ெப�ய� என� க�த�ப�ட 
அ�ப��ப�ட நா�க�����, இ� உ�ைம�ேலேய �க�� 
���யாசமானதாக இ��த�. 

 உ�ைம��, அவ� ஒ��த� ம��� த�யாக இ��த 
அ�த� ��ய ெதாட�கமான�, இ�ேபா� ஒ� நகர��� ம��� 
ச��ய ந�ப�கைள ஒ� டஜ� ��ய வ���களாக� ���க 
ேவ��ய அவ�ய� ஏ�ப�மள��� இ�வள� ெப�ய 
��தா�சார��� வள�����தைத த��ைடய வா�நா�க�� 
சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� க�டா�. இ�த ந�ப�க� 
அைனவ�� ��� அ�தெவா� (ெபய�����தவ) மத 
அைம��� உ���ன�களாக, ஆதரவாள�களாக இ��தவ�க�; 
ம�தனா� உ�வா�க�ப�ட உல�� �க� ெப�ய இைற�ய� 
அைம���கான அவ�க�� இர�த��� ஊ����த, பார�ப�ய 
ம�யாைத ம��� �டந���ைகயான பயப�� ஆ�யவ��� 
காரணமாக அவ�க� த�கால ச��ய� ெச��ைய� த�க���� 
(கட��ெச�ல) அ�ம�யாதப��� இ��தவ�க� எ�� 
சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� ��டகாலமாகேவ 
உண�����தா�. ெசா�ல�ேபானா�, ெகா�ச வ�ஷ�களாக, 
இ�ப��ப�ட ஜன� அ�க� வ���� �����ற�க��, ச��ய 
��தக ��ேயாக� த�����ட�� எ�பேத சேகாதரர� 
ெவ��பைடயான அ��ைரயாக இ��த�. 

 ஆகேவ, த��ைடய ��ைதய நா�க��, 
இ�ப��ப�டவ�க� இ�ேபா� ���த ஆ�வ�ைத 
ெவ��ப���யைத� க�� �க�� ஆ�ச�ய�ப�டா�; ஆனா�, 
அ�கமாக அ�� ெத�ய�ெப�ற �ரா�ட�ட��க�ட� 
ஒ���ைக��, “��ட�க� ம��� வ��ேபா�க�க�” �தான 
க��த�ைடய ெச���� வ�லைம அ�ேப��ப�டதாக 
இ������ற�. த��ைடய சக நா�� ம�க�, ெப�மள��, 
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அ�தகார������ “ஆ�ச�யமான ஒ���” வ�வைத� க���, 
அவ�க�� இ�த ��தைல�� அவ��� இ��த ப���காக�� 
சேகாதர� ஓெல����� அவ�க�� இ�தய� 
ம����யைட������ எ�ப�� எ�த� ச�ேதக���ைல.

 ஆனா�, அ�ேதா! ெகா�ச 
கால��ேலேய, இ��த��ர� ��� 
காலேம ���த� எ�பைத� கா�ைக��, 
அ� அவ�ைடய மன���� 
ெப��வ��த�ைத உ�டா��ய�. 
சேகாதர� ரச� அவ�க� மரண�ைத� 
ெதாட��� வ�த க��ேவதைனயான 
நா�க�, ேபால�� ந�ப�க����, 
ஆ��ேலய ந�ப�க���� ெப��-
ேசாதைனயான நா�களாக இ��தன; 
(சேகா. ரச� அவ�க� மரணமைட�த 
அ��த வ�ஷமா�ய) 1917 – இ� வச�த 
கால���, ேபால�� ந�ப�க�� 
�காேகா வ��பா�, க�ைமயான 
ேசாதைனைய� கட��ெச�� 
ெகா����த ேவைள��, சேகாதர� ஓெல����� 
அவ�கைள� ��������� அ�த நகர���� வர 
அ�ம���மா� ேக���ெகா�டா�க� – அத�ப� சேகாதர�� 
அ��� ைவ�க�ப�டா�.

 (சேகா. ரச� அவ�க� மரண�������) 
அ�கால�க�ட���, ெவ��ட�ப�ட ெவ���க�� ஒ��� 
ெமா�ெபய��� அவ���� த�ள�ப�ட� – அ� �லரா� 
உவைம�� அ�த� “பண�” (“P e n n y ”   o f   t h e   P a r a b l e ) 
எ�றைழ�க�ப�ட�. (இதைன ெவ���டவ�க� 
��னா�க�� ெயேகாவா சா��க� எ�� 
உ�வா����தா�க�.) அ��பா�ப��, நா�� 
அ��யாய�கைள� கட�த �ற�, (“ஐ����” எ�� அவ� 
அைழ�த) இ�ப��ப�ட ஆ����ய ேபாஜன� தன�கான� 
அ�ல (தன�� ேவ�டா�) எ�பைத உண��தா�. ஆக, 
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ஒ�������த அ�வ���� ��ைக�� ���, 
இ�கா�ய��� �தான தன� �ைல�பா�ைட��, 23 
ஆ��களாக தா� இைண����த அ�த அைம��ட� 
தன����த அைன�� ெதாட�ைப�� த�ேபா� ����� 
�ல��ெகா�ள தா� எ�����த ��மான�ைத��, 
வ��த��ட� ஆனா� உ��யாக, ெவ��ப���னா�. 

 அவ� (ச��ய�����த) ேபால�� ஜன�க�ைடேய 
ெப��� ம��க�ப�ட ஒ� ����ட�த�க �தான��� 
இ��ததா�, அவர� அ��ைக ெப�� பரபர�ைப ஏ�ப���ய�; 
அத� �ைளவாக வ���� �ள� ஏ�ப�ட�. �த��ர�ைத / 
�யா�ன�ைத ����� ந�ப�க� அவர� தைலைம���� 
த�க��ெக�� ெசா�த வ��ைப ஏ�ப����ெகா�டன�, இ�த 
ந�ப�க��� அவ� தா� ம���� வைர��� உ�ைமயாக 
ஊ�ய�ெச��வ�தா�. இேதேபா�ற �����க� நா� 
��வ�� ம��� ேபால���� �க��தன. இ�ப�� 
������த வ���க�� பல, க�த�க� அ�ல� �ஜய�க� 
�ல� ப��ப�யாக ஒ��ப�டன; இ�� இ�த� சேகாதர�க�� 
�ைறயான அ�கார���வ அைம�ெப�� ஒ�� 
இ�லா��டா��, அவ�க� ��ென�ேபாைத�கா���� 
க����� ெத�யாத க��க�னா� �க�� ஐ��யமாக 
ஒ��ப�ேட இ����றன�. ஒ�ெவா� எ���யா�� 
ஒ�ைறெயா�� சாராம� த�கைள� தா�கேள 
��வ����ெகா���றா�க�. 

 ம�ற வ���க������ ஒ�த ��ைத�ைடய 
சேகாதர�க�ட� ஒ�வ��ெகா�வ� இ��த ஒேர ெதாட�� 
சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� மா��ரேம; அைனவ���� 

ெத�����த ஒேர 
சேகாதரராக அவ� 
இ��தப�யா�, இ�ேபா� 
ப�ேவ� வ���னரா� 
யா��க� �ரயாண�க� 
ேம�ெகா���ப��� 
அைழ�க�ப�டா�. இ�த 
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வைக��, அவரா� ச��ய ந�ப�கைள ேம�ேம�� 
ஒ��ைண�க ���த�; ெசா�ல�ேபானா�, க����� 
ெத�யாத �ைண��� க�றாக அவ� ெசய�ப�டப�யா�, 
அவ�க���� ஒ��ைண� ஏ�ப��த�ப�ட�. இ�த 
����ரமான ���ைலக�� காரணமாக, அ�ேபா�தலைர� 
ேபாலேவ, “எ�லா� சைபகைள������ உ�டான கவைல” 
அவ���� ஏ�ப�ட�. இ�ப�யாக, சேகாதரர� மைற� 
இ�ேபா� பலரா�� உணர�ப�� எ�ப�� ச�ேதக��ைல. 

 1922 – ஆ� ஆ���, ேபால�����த அ�ப�ட 
ஆ�கைள� பா�ைவ��வத�கா�, ஐேரா�பா��� ம�ெறா� 
பயண�ைத ேம�ெகா��, ��ன� 1923 – இ� ����னா�. 
இ�ேவ தன� ெசா�த ேதச����� ெச��வ�த அவ�ைடய 
கைட� �ஜயமா��. அேத வ�ஷ���, ேபா�மான 
ஒ���ைண�� ந�ப�க� ம���� ஏ�ப�டப�யா�, ���� 
மாதா��ர இத� ஒ�� ெவ���� கா�ய�� 
ெதாட�க�ப�ட�; தா� ம���� வைர��, அ�� அவ� 
ஆ��யராக� ப�யா�� வ�தா�. ெட�ரா�� வ������த 
�க�� ��த ஆ����ய சேகாதர�க� �லரா� இ�த ெவ��� 
ேம�பா�ைவ�ட�பட ப�ேவ� வ���க�� 
ஒ���ெகா����தன. 

 இ�த மாதா��ர இத�� சேகாதர� ஓெல����� 
அவ�க�, சேகா. ரச� அவ�க�ைடய க��ைரக�� 
ெமா�ெபய���கைள� த�ர ேவெறைத�� ெச�க��ைல; 
ேபால�� ந�ப�களா� �க�� பாரா�ட�ப��வைக��, 
ெம�யாகேவ அவ�க��� இ� ேபாஷ����க ஆ����ய 
ேபாஜனமாக இ��த�. கட�த �ல ஆ��க��, ஓ�� 
சேகாதர�களா� �����ட கால�க��� யா��க�களாக 
ஊ�ய���ய ���த�; அவ�க�� ஒ�வரான சேகாதர� ஏ. 
�தா� அவ�க� இ�ேபா� ேபால��� இ���றா�; அ�� அவ� 
கட�த இர�� வ�ட�களாக, ந�ப�கைள� ெப�தள�� 
ஆ��வ���� க��யாக இ��� வ��றா�. 

 அவ�க�ைடேய எ�தெவா� அைம�ேபா, எ�தெவா� 
சாசனேமா, எ�தெவா� �ைண ��கேளா, அ�ல� இ�ேபா�ற 
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ேவெற��ேம��ைல, இ��தா��, க����� �ல�படாத 
��தெலா�� இ�ச��ய ஜன�க�ைடேய வள�������ற�; 
�ேசஷமாக, இவ�க�� யா�ேம உய� க��ய�ைவ� 
ெப����க��ைல, பல� ப��கேவா, எ�தேவா �ட 
ெத�யாதவ�களாக��, ��ய���காக� ப�ேவ� சாதாரணமான 
ப�க�� அ�றாட� �ரயாச�பட ேவ��யவ�களாக�� 
இ��தா�க�; அ�ப������ அவ�களா� த�க�ைடய இ�த 
மாதா��ர� ப���ைகைய ெவ���வ���, இ�ைம ம�ைம 
என இர���கான ேதைவக������ ேபால����ள 
த�க�ைடய சேகாதர�க���� ேபா�மான ��ைய� 

ேசக��ப��� ஒ��ைழ�க ���ற�;  இவ�ைறெய�லா� 
உணர உணர, க��த�ைடய ஆ�க�ைடேய நட���ட இ�த 
ேம��ப����ய ப�யான� இ��� ஆழமாக� 
பாரா�ட�ப�� – ம���ணர�ப��. எ�� ேதைவ ெப�தள�� 
இ������றேதா அ�ேக க��த�ைடய ��ைப�� அ�கமாக 
இ������ற�!

 இ�ப�யாக, சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� அ�த 
வ�ஷ��� வச�த கால� வைர தன� �ரயாச�கைள� 

22



ெதாட�����தா�. ெப��ேவதைன உ�டா���ற உட� 
நல��ைற�னா� �க�� பா��க�ப����த அவ��� 
அ�ேபா� வய� 73; அ�த ����த வய��� தளராம�, ஒ� 
வ������� ம�ெறா� வ������ பயண� 
ேம�ெகா�ள��, இத��ைட�� ஒ����� ஒ�றாக� 
க��ைரைய ெமா�ெபய��க�� ம��� இைட�ப�ட 

ேநர�க�� ெபேராய� 
ேவதாகம�����த �ள�க� 
(comments) ம��� ����கைள 
ெமா�ெபய��க�� ெச�தா�. 
இ�த� ��தக�  ெவ��ட�ப�ட 
ேபா�, அ� க�ன 
�ரயாச�களட��ய 600 
ப�க�கைள� ெகா�ட ��தகமா-
���த�; ஏென�� ஒ�ெவா� 
ஆ��ல ேம�ேகா�� ேபால�� 
பாைஷ����த ேவதாகம� 
பாட�க� எ�� ெதா��க�� 
எ�த� ப�க��� ச�யாக 
வ���றெத�பைத� ேத�� 
க������ ��தக��� 
வழ�க�பட ேவ�����த�. இ�பைட�ைப அ���� 
ப�யான� ெப��ெசல� ����றதா���த�, ஆனா��, பல 
சேகாதர�க�� உத�யா� அ����ட சா��யமான�; 
த�க�ைடய ச��ய ந�ப�க�� �� இ�த� ��தக�ைத ைவ�க 
அ�சேகாதர�க� மாெப�� �யாக�கைள� ெச����தா�க�.

 ஏ�ர� 20, 1930 – இ�, இ��னா�� ஹா�� 
நகர�����த (Harvey, Illinois) த��ைடய இ�ல��� நட�த 
��ட���� அவ� கைட�யாக தைலைமேய�றா�. ��ன� அவ� 
�ைன���த� �ன���காக ந�ப�களா� ஏ�பா� 
ெச�ய�ப����த மாநா����� ெச�வத�காக �ழ�� ேநா�� 
�ரயாண� ேம�ெகா�டா�. அதைன� ெதாட���வ�த 
ஞா�����ழைமயா�ய ஏ�ர� 27 – ஆ� ேத�ய��, அவ� தன� 
கைட�� �ரச�க�ைத இ��யானா�� ச�� ெப�����த 
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(South Bend, Indiana) ந�ப�க� ம���� �ரச���தா�. இ�த� 
�ரச�க���ேபா�, ��ைதய வார���தைத�கா���� 
த�ேபா� அ�கமாக அவைர வா��த அவர� உ�ேநா�க�, 
இ�ேபா� அவ��� ெவ�ேவதைன��டா��, �ரச�க 
ேமைட��� இற�க ேவ��ய �ைலைம��� த�����தன. 
ஆனா��, �ல 
��ட�க���� �ற�, 
அவ� ���� வ�� 
ஆராதைனைய �ைற�-
ெச�தா�. மன�கல�க-
�����த ந�ப�க� 
������த ஒ� 
����, ��� ேநர� 
ஓ����� ��, தா� 
ந�றாக இ��பதாக��, 
தன�� இ��� 
ெச�����க ேவ��ய 
ேவைலக� �ைறய 
இ��பதாக  

ந��வதாக�� அவ�க�ட� �� அவ�க�ைடய அ�ச�கைள� 
ேபா�க� �ரய�தன�ப�����றா�. (������த ேபால�� 
ந�ப�க�� பல �ைளக� த�ேபா� ���� ஒ��ைற 
ஒ��ப�வத��� �ரயாச�ப�� வ��றா�க� எ��ற கா�ய� 
அவ�ைடய மன�� ஓ��ெகா�������கலா�. இ�ேபா� 
இ�, ஒ� ெப�ய அள�� �ைறேவ�ற�ப�����ற�.) 

 இ�����, ம�த�க�ைடய ��ட�க� க��த�ைடய 
��ட�க� அ�லேவ! அ��த நா� மாைல�� அவர� உட�நல� 
சரசரெவ�� பல�னமா��ெகா�ேட வ�த�; அவ�ைடய 
இ�ைம���ய ச�சார� அைன��� ���தா���, இ� 
�தெமா����ைல எ�ப� ெவ��பட� ெதாட��ய�. பல 
��ப�க�, அவ� பராம��க�ப�� வ�த சேகாதர�ைடய ���� 
�ட ஆர���தா�க�; ஆனா� அவ� ச�� ��க� ெச�ற��, 
எ�லா� ந�றாக இ���ற� எ�� ந�� அவ�க� �ள�ப 
ஆர���தா�க�. 

தா� 
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 ஆ���, ந��ர� சமய�, வ��னா� உ�டான அவர� 
�னக�க� ����தைலவைர�� அவர� ���ப 
உ���ன�கைள�� எ���ய�; அவ�க� ஓ� வ�� 
பா��த�ேபா�, அவ� உ�கார�ட ��யாம� �ரம�ப��றா� 
எ�பைத� க�டா�க�. ������த சேகாத� உடன�யாக ஒ� 
ம���வைர வரவைழ�க� ெச�றா�, ������த சேகாதரேரா 
சேகா. ஓெல����� அவ�க��� ���தவைர வச�யாக 
(க����) இ����ப��� வச�ெச��ெகா��தா�; ஆனா�, 
சேகாதர� ஓெல����� அவ�க� ெசா�ெலா�ணா ச�ர 
ேவதைன�� இ��தா� எ�ப� ெத�வாக� ெத��த�. அவ� 
�����க��ட ��யாதள��� �க�� �க�� பல�னமாக 
இ��தா�; இ�ப�யாக “இ�ேபா� நா� க��த�ட� ெச�ல 
ேவ��ய ேநர� வ�தா���” எ��ற சேகாதர�ைடய 
வா��ைதகைள மா��ர� ���ேதா�நரா� ேவ�ப��� அ�ய 
���த�; ��ன� அவர� �வாச� ப��ப�யாக �ைற��, 
ஆ��த அைம�யான ���ைர����ப� ேபால, நம� 
��யமான சேகாதர� தன� �����ய ஓ�ட�ைத ���தா�. 
(�ேதா��ர�!)

 இ�ப�யாக, யா�ைடய வா��ைக வரலா��� நா� 
ேபால�� ேவத மாணா�க�� வரலா�ைறேய 
ெகா�����ேறாேமா அ�னார� வா��ைக ����� வ�த�. 
எ�தள���� க��த�ைடய ��த�ைத� ����ெகா�டாேரா, 
அ�தள��� 38 வ�ட�க� அைத �ைறேவ�ற ெவ�வா�� 
பா�ப�டா�. ��ேசஷ �க��� கைட� இ�� நா�க�� 
அ�வைட ேவைலக�� அவ� மாெப�மள�� 
பய�ப��த�ப����தா�; �ைறய ந�ப�க��� �க�கைள� 
ப��ய அ��தமான ��ட�ைத ெவ��ப���வத�கான 
வ�வைகயாக அவ� இ�����தா�. அவ� தன� உட�ப��ைக 
நாெள�லா�, ஏ� கைட�யாக தன� ��ைட ���� �ற�ப��, 
ேம�ெகா�ட கைட�� �ரயாண�ப��� இ��தேபா���ட, 
அவ� த��ைடய ெவ��ச�ைத� �ரகா��க� ெச�ய 
க���ரயாச� ேம�ெகா����தா�; யாரா�தா� “ந�ல�, 
உ�தம�� உ�ைம���ள ஊ�ய�காரேன, உ� 
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எஜமா�ைடய ச�ேதாஷ����� �ரேவ�” எ�� 
வா��ைதகைள அவ��� இ�ேபா� ம��க ����! நம� 
சேகாதர� “ஒ���ள ப���தவா�க��” ஒ�வராக இ��பா� 
எ��ற ந���ைக�� நா�க� ம����யைட�ேறா�. இ� 
ஊ�ய� ம��� உப��ரவ��� ெந��கால�க�� ஊேட 
ஆ��மாைவ �ைல���த ���ற ஒ� பா��யமான 
ந���ைகயா��! 

 இ��னா�� ஹா�� நகர�����த அவர� இ�ல��� 
இ��� சட��க� நைடெப�றன; அ�� ஏராளமான ந�ப�க� 
(�மா� ���� ேப�) �����ததா�, அ�����த 
��ெவ��� ஒ� �ற�தெவ� அட�க ஆராதைன ஏ�பா� 
ெச�ய�ப����த�; அ�த� ��ட���, ேபால�� ெமா��� 
சேகாதர� தபா���� அவ�க�� (Bro .  Tabaczynsk i )  ம��� 
ஆ��ல��� சேகாதர� ேஜா�� (B r .  J o n e s )  அவ�க�� என 
இர�� சேகாதர�க� உைரயா��னா�க�. இ�ைமயாக���த 
வச�த கால�ைல எ�க��� அ��லமாக���த�; ���� 
ஆராதைனக� ���த �ற�, ��ட ஊ�வலமான� க�லைற 
ேநா��� ெச�ற�; அ�� சேகாதர� ஓெல����� அவ�க�� 
ச�ர� ஓ� அழகான ������ ��, க��ரமான மர�க��� 
இைட�� ஒ� க�லைற�� அட�க� ெச�ய�ப�ட�. ஒ� 
பாடைல� பா�, ஒ� ெஜப�ைத ஏெற��� ���, ‘எ�கள� 
�����ய யா��ைர�� �த��ள நா�கெள�லா�, எ�க� 
சேகாதர�ைடய உ�ைம�த�ைம�� ��மா�� எ�க� 
��பாக ெதாட��� இ��க ேவ���’ எ��ற ��மான��� ஓ� 
உ���ட� அவரவ� த�க�ைடய ��க���� ����ேனா�. 

 ந�ைம ேந���, த��ைடய �யஇர�த��னாேல ந�ைம 
ச�பா����ெகா�டவ��� நா� அைனவ�� 
உ�ைம��ளவ�களாக இ��ேபாமாக. “� மரணப�ய�த� 
உ�ைமயா��, அ�ெபா�� �வ��ட�ைத உன��� த�ேவ�.” 
(ெவ�. 2:10) 
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நா� அைனவ�� ேம�ேம�� க��த���� 
ச�ேதாஷமா���ேபாமாக. “க��த�ைடய ப���தவா�க��  
மரண� அவ� பா�ைவ�� அ�ைமயான�.” (ச��த� 116:15) 
“க��த���� ம���றவ�க� இ��த� பா��யவா�க�.” 
(ெவ�. 14:13) 

(ஆெம�!)
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Ä¼ïV>ö BÀªV à¸âü ¶kìï^

1918 - 2008
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இ�க��ைர ேவத மாணா�க� இதெழா��� 
ெவ��ட�ப�ட க��ைரயா��

“Na Strazy / åV üâ«VL”
\Vìß - °©«_ 1995

ேபால�� பாைஷ����� ஆ��ல���� 
ெமா�ெபய��க�ப�ட� 

இ�ேபா� த���...

Ä¼ïV>ö BÀªV à¸âü ¶kìï¹[ (Sr. Janina Fitz)  
kVµÂçï Äöç> (1918 - 2008)
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“இ� எ��வத��� ��ட�த�ட சா��யம�ற� அ�ல� 
க�பைன ெச�வத�� �க�� க�னமான�” – த��ைடய 
வா��ைக ச�ைத� ���� சேகாத� �னா அவ�க�� (Sr.Nina) 
உத�க����� உ���க�ப�ட இ�த வா��ைதகைள� பல� 
ேக�����றா�க�. அ�ைமயா��� ஏ�ப�ட �க�ெப�ய 
உப��ரவ அ�பவ�க� யா��, பலமான ��வாச�, ந���ைக 
ம��� க��த��� ஊ�ய�ெச�வ�� சேகாத�����த 
அ�யாத ைவரா��ய� ஆ�யவ��� எ����கா�டாக        
மா�ன.

“ åV[ ¨©¼ÃVmD ØÛ¸Ý¼>[ ”“ ”

“I Always Prayed”

¼ÃVéÍm          

சேகாத� ய�னா (�னா) ஃ��� அவ�க� (Sr. Janina (Nina) 
Fitz) �ழ��� ேபால��� வ���வ�த ஒ� ெஜ�ம� ���ப��� 
�ற�தா�; அவ�ைடய �தாைதய�க� �மா� 300 ஆ��க��� 
���, ��  ஆ����  (R i v e r   B u g )  அ����ள ��ய�ேச 
�ராம����  அ��� ��ேய����தன�. ேபா��� (S�wierże) 

��ேப ேபால��� ஆர���க�-
ப����த ��ேசஷ� ப��� 
காரணமாக, அவர� ெப�ேறாரான, 
சேகா. ம��� சேகாத� �� (Br. and Sr. Ryl) 
ஆ�ேயா�, ச��ய�ைத� 
ெப����தா�க�. அ�த� ��ேசஷ� 
ப�ைய� ெச�தவ�க�: சேகா. �தா� 
(B r .  S t a h n ) ,  சேகா. கா���ெகௗ��              
(Br. Kasprzkowski), ேபால�ைத� ேச��த 
சேகா. ேவா�ெலௗ�� (Br. Wojlowski) 
ம��� அெம��காைவ� ேச��த சேகா. 
தபா���� (Br. Tabacznski) ஆ�ேயாேர. 

 ��ைகயான� ��ய�ேச �ராம��� அைம����த�. 
சேகா. ம��� சேகாத� �� – ஆ�ேயா�, 1922 – இ�, க��த�ட� 
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உட�ப��ைக ெச��ெகா�டன�. ��ைக சேகா. ம��� 
சேகாத� �� – ஆ�ேயா�ைடய இ�ல��� �ட�ப�ட�. இ� 
“��ய�ேச ேஹாெல�ட��� எ���யா” (“Swierz Hollenderski 
E c c l e s i a ” )   எ��  அ�ய�ப�ட�.  1925 – இ�,  �மா�  60 
அ�க��ன�கைள� ெகா�ட ��ைக��, சேகா. �� அவ�க� 
ஒ� ��பராக� ேத��ெத��க�ப�டா�. ஆ����ய ���� 
��ைகயான� ந�றாக ெசய�ப�ட�. அவ�க���� ெதாட��� 
ஊ�ய� ெச��வ�த சேகா. ��ேயளா, ����ய� ம��� 
�ளா�ெச� (Br. Gumiela, Grudzien and Gladysek) ஆ�ேயாைர� 
சேகாத� �னா அவ�க��� ந�றாக �ைன����ற�.

 1930 – ஆ� வ�ட����� �ற�, �யா�ன 
சேகாதர�க���� எ�பா�யா ெகா�ைக உ���ன�க���� 
இைட��, எ���யா ��ட�க� ���க�ப�டன. �னா 
அ�ைமயா� தன� ெப�ேறா�� ����� வ�ைக������த 
பல ����ன�கைள �ைன� ைவ����தா�. ேபால�ைத� 
ேச��த சேகா.�தா� ம��� அெம��காைவ� ேச��த சேகா. 
தபா���� ஆ�ேயா�� வ�ைககைள�� அ�ைமயா� 
�ைன�� ைவ����தா�; அவ�க�  ேபாேல�யா�����  
(Polesia) வ�வா�க� எ���, இவ�க� “அ�ேபா�தல�கைள” 
அதாவ� சேகாதர�கைள� பா��தா�க� எ��� ��னா�. இ�த 
வா��ைத  ஏேதாெவா�  �����கைத�  (anecdote)  ேபால 
ேதா�றலா�, ஆனா� அ�தா� உ�ைம; அ�மா��ரம�லா� 
சேகாதர�க� எ�ப� வா��தா�க� எ�பைத� ப��ய ஒ� ��ய 
ேயாசைன��ட அ� உ�க���� தர����. “அ�ேபா�ேடா�” 
(Apostolowie) எ�� வா��ைதயான� “ேபா�ேடா�” (“Postoly”) 
எ�� வா��ைத�� ஒ�த வா��ைதயா��; மர�ப�ைட�� 
ேம� அ������� ெச�ய�ப�ட கால�க��கான 
வா��ைதயா��. 

 ���� ெசா�பமான வச�க��, �க�� எ�ைமயான 
இ�ைம���ய ேபாஜன�ேம இ��தன. ஒ� ெப�ய ��ண��� 
(a large bowl) �� ப�மாற�ப��. இ�த� ��ண������தா� 
ஒ�ெவா�வ�� மா� மா� சா�����ெகா�வா�க�. அ�த 
����� �ஜய�ெச����த சேகாதர�க�, அ�� 
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���ேதா�ப� �க�� ேந�ைமயானதாக இ��தெத���, ேவத 
வா��ய�க�� �தான அவ�க�� அ���, ச��ய��� �தான 
அவ�க�� அ��� ��ப�ற�த�க ��மா��யாக 
இ��தெத��� �����டன�.

 சேகா. �னா அவ�க� த��ைடய 17 – 
ஆவ� வய�� அ��ப��� 
ெச��ெகா�டா�. அவரா� ப����� 
ெச�ல ��ய��ைல, ஆனா� அ���� 
ஒ�ைம�பா���� ஒ� ���தவ �ழ�� 
வள��க�ப�டா�. அ�ைமயா� தானாகேவ 
எ�த�� ப��க�� க���ெகா�டா�. 
ேவதாகம�, சேகா. ரச� அவ�க�� 
பைட��க�, ெதா��க� ம��� ப�ேவ� 
ேவதாகம ��த�க� ேபா�றவ�ைற 
வா��ப�� அ�ைமயா� அலா����ய�-
ெகா����தா�. 

 சேகா. �னா அவ�க�, அ�ேபா� த� வா��ைக�� நட�த 
ஒ� த�ண�ைத �ைன����தா�; எ�னெவ��, ச��ய��� 
இ�லாத ஒ�வர� ��மண� ேகா��ைகைய அவ� எ��ெகா�ள 
ேவ���������ற�. ��ெவ��க அ�ைமயா��� உதவ 
யா�� அ�ேபா� இ�லாத காரண�தா�, ஒ�ேவைள இ�த நப� 
இ���� ஆ�வ� ஏ�ப��, க��த���� தன� வா��ைகைய 
அ��ப��க���ெம�� எ��, அவ� அ�த ம�தைர 
மண�தா�. பல வ�ட�க� க��ேத தா� தவ�ெச��-
��ேடாெம�பைத உண��தா�. வா��ைக�� இ�த� 
க�ட������ அவ�ைடய ��வாச�ைத� ெதாட��� 
�ைல����வத�கான ேபாரா�ட� ெதாட��ய�.

 (இர�டா� உலக�) ேபா�� ெதாட�க���, 
அ�ைமயா��கான க�னமான ேசாதைனக�� ெதாட��ன. 1939 
– ஆ� வ�ஷ���, �� ஆ���� அ�பா� அைம����த 
ேபால�� �ரேதச�க� ��ய�களா� ைக�ப�ற�ப�டன. 
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ஏற��ைறய ஒ� வ�ட����� �ற�, ��ல�� இரா�வ�, 
பா� எ���யாைவ, அதாவ�, �மா� ��ப� ேபைர 
ெஜ�ம���� ெகா�� ெச�ற�. �ர���டவசமாக, சைபைய� 

ேச��த ம�ற 15 அ�க��ன�க�, 
1942 – இ�, உ�ேர�ய 
��பலா� �க��த�ப�ட ஒ� 
ெகா�ரமான ெகாைல��� 
ப�யா�ன�; அ���ப� த���க 
�ய��� ��யா�ேபான 
அைனவைர�� ெகா��-
��ட�. அவ�க� ��ட�த�ட 
சேகாதர�க��  ���ய 
��தக�க� உ�பட 
அைன�ைத�� எ��தன�. 
சேகாத� �னா  அவ�க�� 
���பேமா த���த�. 

இ�, த�ைமேநா�� உ�ைமயா� ெஜப�ெச�பவ�க�� 
ெஜப�கைள ேதவ� கவ���� ேக��றா� எ�பத�� ஒ� 
சா�றாகேவ அ�ைமயா��� இ��த�. ேபா��ேபா�, 
�த�கைள� ��ைவ�� ��க�தனமான அ���ய�க� ம��� 
அராஜக�க� ெஜ�மா�ய�களா� அ��க� �க��த�ப�டன; 
இதைன� சேகாத� �னா ஃ��� அவ�க�� ேந�� 
க�����றா�; ேதவனா� ெத��ெத��க�ப�ட ஜன�க��� 
(�த�க�) ஏ�ப�ட �யர�க�� ேசாகமான பட� 
அ�ைமயா�ைடய மன�� ஆழமான தா�க�ைத ஏ�ப���ய�.

 1943 – ஆ� வ�ஷ���, �னா அவ�க�� தக�பனா� 
ெஜ�ம���� ��ெபய��ததா�, ���ப�����த 
ம�றவ�க�� அவைர� ��ெதாட��தன�. அவ�க� 
எ�பா����� (Elba) 30 �.�. ெதாைல�� �ழ�� ெஜ�ம��� 
உ�ள ராெட�ேஹாஃ� (Ratenhof) எ�� இட��� �மா� ஒ� 
வ�ஷ� வா��தன�. 1945 – ஆ� வ�ஷ���, ��ய�க� அ�த� 
ப��ைய� ைக�ப��ன�. ேபால��� ��ேய�ய ெஜ�மா�ய 
���ப�க� �� ஆ���� அ�பா���த த�க�ைடய 
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இட���ேக ����� ெச��மா� வ����த�ப�ட�. 
ெஜ�ம��� த�����பைத�கா���� ����� ெச�வேத 
�ற�த ேயாசைனயாக இ��த�. இ�����, சேகாத� �னா 
ஃ��� அவ�க� அ�ேகேய த�����தாெர��, அ� 
அவ��� நலமாக இ�������. ஆனா�, க��தேரா 
கா�ய�கைள ேவ��தமாக ஏ�பா� ெச����தா�. சேகாத� 
�னா அவ�க� எ�ெபா��� �தாவா�ய ேதவ�ைடய 
ேம�பா�ைவயான பராம������ ந���ைக ைவ����தா�, 
ேம�� அவ� எைத அ�ம��தா��, அ� த��ைடய 
ஆ����ய நல���� ேதைவயானதாக இ���ெம�� 
ந��னா�. உ�ைர���� ெச�ல ��� ெச�ய�ப�ட�. 
அ��தா�, ஒ����� ேம�ப�ேடா� த�க�ைடய உட� நல�, 
ந���ைக ம��� ��வாச�ைத இழ��, இ���� த�க�ைடய 
வா��ைகைய இழ�த பய�கர�கன� ேபா�ற அ�பவ�க� 
ஆர�பமா�ன. ஆ����ட, சேகாத� �னா ஃ��� அவ�க� 
த����ைழ�தா�, அவ�ைடய ��வாச� ெநா��க�-
பட��ைல, மாறாக, �ைல���த ெச��� ��ைப�காக அ�க 
ெஜப�ெச�தத��ல�, க��த�ைடய ேப�த�யா� அவரா� 
சகல�ைத�� ச����ெகா�ள ���த�.

 ��ய�கேளா இவ�க��ெக�� �ல�, ஒ� ��, 
அைம�யான ���ைலக� ம��� பண� 
ஆ�யவ�ைறெய�லா� ஏ�பா�ப��� த��ேறாெம�� 
உ��ய���,  அவ�கைள�  பாரவ����  (truck) �ல��, 
��ன� இர��� �ல��, �� ஆ��� எ�ைல�����, 
ேபா��� வர��மா�� ����ெச�றன�. ஆனா�, நட�த� 
எ�னெவ��, அவ�க� ப�ேமாசமாக ஏமா�ற�ப��, 

(க����ரான) 
ைச��யா�� 
க�ைமயான 
வ�ைம��  

வா��ப���� 
த�ள�ப�டன�. 
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ைச��யா��� அ�ேபா�தா� இர��� வ�� 
இற������றா�க�, ஆனா� ெகா�ச ேநர�����ளாகேவ 
அ�த� ���ப�கைள  ஈ�இர�க��� ��������றன�. 
��ஷ�க� பய�கரமான ஒ� �ைற��� 
ெகா��ேபாக�ப�டன�; ���க�� �ழ�ைதக�ேமாேவ�� 
த�யாக �ட�ப�டன�. அ�ைமயா�� தக�பனா���� 
கணவ���� ஐ�� ஆ��க� க��காவ� ���க�ப�ட�. 

அ�ைமயா�� அவர� 
ஒ�ப� மாத �மார����, 
ஆ� மாத�க�, 
பய�கரமான �ைற����க 
ேந��ட�. அேநகமாக, 
இைவ அ�ைமயா�ைடய 
வா��ைக�� �க�� 
ேமாசமான மாத�களாக 
இ��தன. ஒ�றைர 
வ�ஷ�க���� �ற�, 
���த ���ப�க� 

(அ�ைமயா�� தக�பனா� ம��� கணவ�) அவ�க� உ��ட� 
இ��பைத��, எ�ேக இ���றா�க� எ�பைத�� அ��தன�.

 சேகாத� �னா அவ�க��, அவர� தாயா��, ம��� 
�ழ�ைதக�� �ைற�����, ைச��யா�� ெநௗவா�-
����கா (Nowosybirska) நகர���� அ�ேக உ�ள இ���� 
(Iskitim)       எ��     இட����    இர���     ெச�றன�. 
உ��வா�வத���, ெகா�ரமான யதா��த�ைத எ����� 
ேபாரா�வத�கான அவ�க�� மன���ப��, உ��யான 
��வாச�� இ�லா�ேபா�����, அவ�க� ேம�ெகா�ட 
அ�த� �ரயாண��� அவ�களா� தா���������க ��யா�. 
சேகாத� ஃ��� அவ�க� தன� ஆைடக�� �லவ�ைற ஒ� 
��பா�ட� ெகா�ச� அ�� ம��� �ல ஆ���க��� 
�����டா�; இ�த உண� எ�வள� கால����� ப��� 
எ�பைத அவ� அ�ேபா� உணர��ைல. 
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ம��ெய���ற ஒ� �ள�� மா��ரேம இ���� – 
இ�ப��ப�ட ���ைலைய ஒ�வரா� எ�வா� சமா��க 
����? அ�மா��ரம�ல, 6 �ேலா ேசாயா ���, 4 வா� 
உ�ைள��ழ�� ம��� ெரா�� ஆ�யவ���கான ���ப 
மாதா��ர உண��ெசல� 100 ��� (��யா�� பண�) ஆ��, 
ஆனா� மாத வ�வாேயா �மா� 150 ��� மா��ரேம – 
இ�ப��ப�ட ���ைல�� ப�ைய ஒ�வரா� எ�வா� 
சமா��க ����? அ�த ஏைழ� �ழ�ைதக� க��ப�யா� 
�ழ�ப��, ��ரான ��ைச�� இ��க, அவர� தாயாேரா, 
�க�� ஏ�ைமயான ���ைலயானா�� பரவா��ைல, த� 
���ப� உ��ட� இ��க ேவ��ேம எ�பத�காக ம�த 
ஆ�ற��� அ�பா�ப�ட க�ன�ய���ட� உைழ�� 
வா��ைகைய நட�த ேவ�����த�! ��யமான சேகாதர 
சேகாத�கேள, இதைன த�களா� க�பைன ெச��பா��க 
���றதா?!

seÂï©Ã¦D
– 50º

 ஒ� ��ய ��ைச��, ��ய����� �ழாக, – ஐ�ப� ��� 
(– 50º )  க������, ப�, கா��, இ��, ப� ேபா�ற 
���ைலக�� ம����, ஒ�ற�ல இர�ட�ல, �மா� இ�ப� 
அ��பய�கரமான வ�ஷ�கைள அ�ைமயா� க��க 
ேவ�����த�. ���� ெகா�ர�மான �லவைறைய� 
������த மர�கெள�லா� ெவ�ட�ப���ள� – �� 
��வ�� ப� �ர����ட��ற� – �ழ�ைதக� தைர�� 
ேதா�ட�ப�ட ஒ� ����தா� ��க ேவ��� – 
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 ஐ�� ெந�ய வ�ட�களாக சேகாத� �னா அவ�க�, ஒ� 
நாைள�� ��� �ைறெயன இ�ப� மா�கைள ேம��ப�� 
�க�� க�னமாக உைழ�தா�; இைட�ப�ட ேநர�க��, 

ப��னா� ேதா�ைற� ஏ�ப�� 
��ணா��ேபா���த (f r o s t  -  b i t t e n ) 
ைகக�ட� �ல��க���� 
த���ட�கைள�� அவ� க�ட 
ேவ�����த�. சேகாத� �னா அவ�க� 
�டா�ய��ேயா�� ேந�ைமேயா�� 
உைழ��, எ�ெபா��� ேதவைன� 
��ய�ப��த ����, ஞான���காக�� 
தா�ைமயான இ�தய���காக�� 
ஊ�கமாக ெஜ��பவ�. அ�கார��� 

இ��தவ�க� சேகாத� �னா அவ�க�� ேவைல�� அவ� 
ேந�ைமயாக இ��தத�காக� பாரா��, ேம�� பண� த�வதாக 
உ��ய��தன�; ஆனா�, அவ�க� தரமா�டா�கெள�� 
அ�ைமயா���� ெத�����த�; அ�ைமயா� அ�த 
ஜன��ட���� பாரா���கைள எ��பா��க��ைல, மாறாக, 
எ�ேபா�� ஞான���காக��, தா�ைமயான 
இ�தய���காக�ேம ெஜ��தா�.

 ���, ப� ம��� க�ன உைழ���� ம����, சேகாத� 
�னா அவ�க��� த��ப�ட ெஜபேம ச�ேதாஷ�ைத� த�த�, 
ேம�� இரக�யமான ேவதவா��� – அவர� ஆ����ய 
பல���கான ஓ� ஆதாரமாக இ��த�. ைச��யா��, ஆ����ய 

ம��� மத ��ய� 
எ�பெத�லா� இ��க��ைல; 
அ� க���பாக தைட 
ெச�ய�ப�� த���க�ப�ட�. 
ேவதாகம ��தக�கைள 
ைவ����தா��, வா��தா��, 
பாட�கைள� பா�னா��, மத� 
��ட�க�� �க� ��ய தடய� 
ெத��தா��, எ�தெவா� க�த� 
ப�மா�ற� நட�தா�� ம��� 
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ேபால�� பாைஷைய� பய�ப���னா��, ��த���ய 
�ைற�த�டைன�ட� க�ைமயாக� த���க�ப�டன�. 
ஆ����ட, சேகாத� ஃ��� அவ�க� ஒ� ேவதாகம�ைத��, 
பாட� ��தகெமா�ைற�� மைற�� ைவ����தா�; ேம�� 
பல���காக��, �����த��காக�� அ��க� ெஜ��� 
வ�த அ�ைமயா�� ெஜப� க��தரா� ேக�க�ப�ட�. 
(ேதவ��� �ேதா��ர�!)

 ஐ�� ஆ��க���� �ற�, சேகாத� �னா அவ�க�� 
தக�பனா�� கணவ�� �ைற����� ����க�ப�டன�; 
இ� அவ��� க��த�ைடய ேம�பா�ைவ�� சா�றாக 
இ��த�. அவ�க� ஒ�றாக இ��தா��, அவ�க�� 
���ைலக� எ��� �ற�பாக இ�ைல. ��ணா��� க�ைல 
�ல�த������ ேதா�� எ���� �வா�க�� 
ேவைலெச�வைத�கா���� அ�ல� எ��� ��ணா��கைள 
ஏ�� இற��வ�� ம�த ஆ�ற��� அ�பா�ப�ட �ய��ைய 
ஏெற��பைத�கா���� க�ன உைழ��ட� ���� 
ப�ைண�� ேவைல ெச�வ� எ�தானதா? அ�ல� 
வ��க�� �ைமேய�� 25 ��ட� அ���க�� க�கைள 
இ�வ�தா� எ�தானதா? இ� ஒ� ����கான ேவைல 
இ�ைலேய. அ�த� ��ணா��� க� சேகாத� �னா அவ�க���� 

ச�ர� ��வ�� ெசா�ைய 
ஏ�ப���ய�, க�க� ����-
�வ�பான�; அ�ைமயா��� 
அ� ���த �ம�டைல 
ஏ�ப���ய�. அவ�க� 
ெகா�ச��ட இைடெவ� 
இ�லாம� ேவைல ெச�ய 
ேவ�����த�; ஏென��, 
த�க� ப�ைக� (quota) ச�யாக 
���க ��யா� 
ேபா��ப�ச���, அவ�க� 
க�ைமயாக 
த���க�ப�டன�.
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 பல ஆ���கால, அ�தகார 
ேமக�க��, ந���ைகய�ற அ�ைம�தன�� 
இ��தேபா���, �த��ர��� ம�கலான 
கண ேநர� கா��க�� இ��கேவ ெச�தன. 
சேகாத� �னா அவ�க��� அவர� 
���ப������ ஐ�தாவ� ெதா���� 
நக� அ�ச� �லமாக ஓ� ஆ��வாதமாக 
வ�த�; அதைன அ�ைமயா� தன� 
தா�த�ைதய�� ஆ����ய ஆதர��ேப�� 
ைவரா��ய��ட� ப��ரமாக ைவ���- 

நட�த ��ட��டன�, ஏென��, அவ�க� உள� 
ெத���பவ�களா� �ழ�ப����தன�. இ�த� ��ட�ைத� 
ப�� ��ன���ய தகவ��ட ெவ�ேய க��தா��, அ� 
க�ைமயான த�டைன���, ����ெகா�ல�ப�வத��� 
ஏ���டா�������. ெஜ�மா�ய�க�, ேபால���கார�க�, 
��ய�க� ம��� �த�க� ஆ�ேயா� �ெரா�கா (Trojka) அ�ல� 
க�����களா� ெகா�ல�ப�டன�. இ�தைகய ெகா�ரமான 
மரணத�டைனகைள� ைச��யா�� பல ஆ��க� வா��த 
ஒ� சேகாத� ேந�ேலேய பா�����தா�.

 ேதவ� அ�ல� ச��ய��� �தான தன� ��வாச�ைத 
அ��ைகெச�தா� மரண� ��சய� எ�பதாக� �ழ� 
இ��தேபா���, ைச��யா�� ��றவா�யாக இ��த இ�ப� 
வ�ட வா��ைக�� ஊேட, சேகாத� �னா அவ�க� ேதவ� 
����த ��வாச�ைத, ேதவ�ைடய பராம���� ����த 
ந���ைகைய இழ�கேவா அ�ல� த��ைடய �ர��ைட�� 
ெபா��தைனைய� �ற�க��கேவா இ�ைல. ப�� ெந�ய 
வ�ட�களள��, அ�ம���லாம� த� �ராம�ைத ��� 
ெவ�ேயற� �டா� எ��ற க�ைமயான ��கைள அவ� 
கைட����க ேவ�����த�. பல சமய�க�� அவரா� 
இர�� ��� ம� ேநர� மா��ரேம ��க ���த�, 
ஏென��, அவ� க�ைமயான ���� உண� இ�லாம�, ம�த 
ச���� அ�பா�ப�� ேவைல ெச�ய ேவ�����த�; 

ெகா�டா�. சேகாத� �னா அவ�க��, அவர�
ெப�ேறா�� �ைன���தைல �க�� இரக�யமாக
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இ����� அ�ைமயா� த��ைடய ந���ைகைய 
இழ�காம� உ���ைழ�தா�. ��ன�, ���ேச��� 
[����தா�� ��ய ��யர� / ����] பயண�ெச�த�, 
அ�ைம�தன������ உ�ைமயான ��தைல 
அைடய�ெச�யேவா, வா��ைக �ைலைமகைள ேம�ப��தேவா 
இ�ைல; இ�����, அ� ��சயமாக சேகாத� �னா அவ�க�� 
வா��ைக�� ஒ� ெப�ய மா�றமாக�தா� இ��த�. 

 சேகாத� �னா அவ�க� ைச��யா�� 
தன����த பய�கரமான வா��ைகைய� 
����� கவைல�ப�வைத ������, 
��ேனா��� ெச�ல ஏ�வான ஒ� நக�வாக 
அ� இ��த�; எ�றா��, அ�த அ�பவ�க� 
ஒ�ேபா�� அ�ைமயா�� மனைத ��� 
���ன��ைல. இ�ப��ப�ட ம�த�கைள 
ஒ�����ைற ம��� அ���� ெசய�பா� 
ஆ�யைவ, அ����� த���தவ�க�� 
மன�� எ�ேபா�ேம ��கா �ைனவாக 
இ���ெகா�ேட இ����. �க ேமாசமான� 
அவ�க���� ��னாேலேய இ����; ஆனா�� ேதவ� 
த�ைம, உ�ச உயரள��, உ��யாக ந��யவ�கைள� 
ைக�ட��ைல. 

 ப���, நா� இ�ேபா� அ�ப�ேய 1968 – ஆ� 
வ�ஷ���� வ��ேறா�. சேகாத� �னா அவ�க� ���ேச�� 
[����தா�] தைலநக��� அ����ள ஃ�ர�� (Frunze) எ�ற 

��ய நகர��� வ��� வ�தா�. 
அ�ைமயா� இ�ப�ைத�� 
ஆ��களாக சேகாதர�கைள ��� 
�ல� இ��தா�. இ��� க���ச 
ஆ���� �� இ��தப�யா�, அவ� 
த�ைன மத��யாக அைடயாள� 
கா���ெகா�ளேவா அ�ல� ஒ� 
��ட��� ��படாம���கேவா 
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�க�� கவனமாக இ��க ேவ�����த�; ஏென��, ஒ� 
��ய ��ற���காக� ��ப�டா��ட அ�க அபராத�ெதாைக 
ெச��த ேவ�����த�. இ��தேபா���, ஐ�தா� 
ெதா��ைய� �யா��க சேகா. ஃ��� அவ�க� தன� 
தாயாைர�  ச���தா�. 

 பல ஆ��களாக, க�ைமயான க���பா�கைள� 
தா��, ெயேகாவா சா��க�ட� ��வ�தா�. ஐ��ய���கான 
வ�வான ஏ�க�க�� காரணமாகேவ அ�ைமயா� 
ேவ�வ���� அவ�க�ட� ��னா�; ஆனா��, ெயேகாவா 
சா��க�ைடய ேபாதைனகைள, ���பாக, ������ 
�ரச�ன��� ேத� ம��� நம� க��த�ைடய மரண��� 
�ைன���த� நா� ப��ய அவ�க�ைடய ேபாதைனகைள 
அ�ைமயாரா� ஒ�ேபா�� ஏ���ெகா�ள ��ய��ைல. 
சேகாத� �னா அவ�க� அ�த ஆச��ைப� �ற�க��க��ைல, 
மாறாக, ப��ண�ய�� ஆச��தா�; இதனா� அவ� த�ேய 
அ�ப�ைத�� �ரா�சரச�ைத�� ���க ேவ�����த�.

 அேநக வ�ட�க�, அ�ைமயா���� ச��ய� 
��ட�க��, சேகாதர�க�டனான ஐ��ய�� இ�லா�-
ேபா���தா��, சேகாத� �னா அவ�க�ைடய ��வாச� 
பல�னமைடய��ைல; இ����� அவ� தன� ெசா�த 
பல�ைத ந�����த சமய�க��, சா��க�� 
உ���ன�க�ட� ச��ய�ைத� ப�� �வா��க ��ய��ைல 
எ�பைத�� ஒ���ெகா�டா�. க��த� சேகாத� �னா அவ�கைள 
ஆ��வ���, ஜன�க� ம���� சா��ெகா��க அவ��� 
உத�னா�. ெயேகாவா சா��க�ட� ஆ����ய 
அ��ேயா��ய�ைத அ�ைமயா� உணர��ைல எ�றா��, 
அவ�க�� ப�, ைவரா��ய�, ைத�ய� ம��� த�டைனக�, 
�����த�க�, ைக�க� ேபா�றவ�ைற� ச����ெகா��� 
�டா�ய��, அ��ட� அ�றாட வா��� அ�ைமயா��� 
அவ�க� அ���வ�த உத� ஆ�யவ�ைற அவ� �க�� 
ஆழமாக� பாரா��னா� / ம���ண��தா�. 
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 அவ�க� ைச��யாைவ ��� ெவ�ேய�ய ஒ� 
வ�ட����� ��, சேகாத� �னா அவ�க�ைடய கணவ� 

ஆப�தான ம��� கைள��ற�- 
ெச��� இர�ேநர 
காவலா�யாக ேவைல 
ெச��ெகா�ேட, அ�ைமயா� 
த�யாக �ழ�ைதகைள 
வள��தா�க�. பரம�தா�� 
ஆதர�ட�, தன� ���த க�ன 
உைழ�� ம��� உ��யான 
மன�பா�ைம�� காரணமாக, 
த��ைடய �ழ�ைதக� 
அ�க�ப�யான ப�, ��� 
ம��� அவ� ஆ�யவ�ைற 
அ�ப��காம� இ��க��, 
அவ�க� க��� க�க�� 

ம��த��ற�, அவ� த�ேய ��ைட��, ஒ� ெப�ய 

ப�ைண� ேதா�ட�ைத�� கவ����
ெகா�ள ேவ�����த�. �க�� 

ேதைவயான அைன�ைத�� சேகாத� ஃ��� அவ�களா� 
வழ�க ���த�. ெயேகாவா சா��க�� ��ப�, சேகா. 
ெட�� அவ�க�, சேகாத� �னா அவ�க��� �க�� 
உத����தா�. ப���� அவ� தன� உைழ��� பலைன தன� 
ந�ப�க� ம��� அ�ைட ��டா�ட� ப���� ெகா�டா�.

 பல ஆ��க���� �ற�, சேகாத� ஃ��� அவ�களா� 
தன� ���ப��ன�ட� ெதாட�ைப ஏ�ப���� ெகா�ள��, 
ேபால������ ச���க வ�தவ�கைள� பா��க�� ���த�; 
த��ட� இ�லாத ெதா��க�, �ற ச��ய ��தக�க� ம��� 
இத�கைள� ெப���ெகா�ள�� ���த�. இ�த� 
சேகாதர�க�, அ�ைமயா��� “நா ��ரா�” எ�� இதைழ�� 
�ற ச��ய ��தக�கைள�� வழ�கமாக அ���னா�க�. 
அ�ைமயா� எ�ேபா�ேம வா��ப�� �க�� �ைன��ட� 
இ��பா�; இ�ப�யாக, அவ� ேவதாகம�ைத அ��ற அ��� 
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வள��தா�, எ�லாவ����� ேமலாக, தன�� ஏ�ப�ட 
மாெப�� ேசாதைனக� ம��� அ�பவ�க�� ஊேட 
உ��வாழ உத�ய ஆ��� பல���� வள��தா�. “நா� 
எ�ேபா�� ெஜ��ேப� – �தாவா�ய ேதவ�� என��� 
ெச�சா��தா�” எ�� சேகாத� ஃ��� அவ�க� ��னா�.

 ெகா�ப�ேசா� �����த�க�� 
ேபா� (Gorbachev reforms), சேகாத� ஃ��� 
அவ�க� ���ேச��, ஏ�ைம��, உள� 
ெத���பவ�க�� அ�ச� �ைற�த 
�ழ�� வா��தா�. ேவதாகம�ைத 
வா��பத�கான தைட ��க�ப�டா��, 
ஆராதைன�காக ஒ����வ� 
தைடெச�ய�ப����த�; அ�ப��ப�ட 
�ழ�� ெயேகாவா சா��க�டனான 
��ட�க�� சேகாத� �னா அவ�க� 
கல��ெகா�டதா�, அவ� அ�க 
அ�பவ�கைள�� வா�����தா�. 

 அவ�க� ேவதவா��ய�க�ட� ச����றா�க� 
எ�பைத உள� ெத���பவ�க�� தைலவ� 
க�����க��டா� எ�பத�கா�, அவ�ட� ��காம� 
இ��க, ஒ����� ேம�ப�ட �ைற அவ�க� ��வாச� 
வ�யாக� த��ேயாட ேவ�����த�. ேவைல�கான மாத� 
ச�பள�ைத�கா���� ச�ட�ேராதமாக ஒ����� 
��ைக�� ���க�ப�ட அபராத�க� ெப��பா�� 
அ�கமாகேவ இ��தன. இ�����, அ�த� சேகாதர�க� 
எ�வள� ைவரா��ய��ட� ��ேசஷ�ைத� �ரச���தன� 
எ�பத�கா�� சேகாத� �னா அவ�க� த��ைடய 
பாரா��ைன� ெத���தா�. அவ�க�ைடய ��ைளக��ட �� 
��தக�கைள ��ேயா��பா�க�; ேம�� தா�க� 
ஞா�����ழைமைய� ��தமானெத�� ஆச��தா��, 
(அத��� காரணமான) இேய��� நாம�ைத��ட அ�யா���த 
ஜன�க�ட�, சேகாத� �னா அவ�கேள ேதவ�ைடய 
வா��ைதக���� சா���பக������றா�.
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 ெகா�ப�ேசா� எ�� ��னா� ேசா�ய� ஒ��ய��� 
��ய அர�ய�தைலவ� ேப�� ம��� மத �த��ர�ைத 
அ��க�ப���யேபா�, ெயேகாவா சா��க� பல மாநா�கைள 
ஏ�பா� ெச�ய� ெதாட��னா�க�; ேம�� ஒ�ப� – ப�� வய� 
�ழ�ைதக��ட த��� �����ைன எ��க ஊ����க�-

ப�டன�. இதனா�, சேகாத� �னா அவ�க�, ஆறா� 
ெதா���� இ���� ஞான�நான�, ���பாக 
வய��ைற�த �ழ�ைதக�� ஞான�நான� 
���த ேபாதைனக�ட�, ������ 
மரண�����ளான ஞான�நான�ைத 
எ��பத�ைடய ெம�யான அ��த� எ�ன 
எ�பைத� ���த அவ�க�� ��த��ைம 
���� ெயேகாவா சா��கைள எ���தா�. சேகாத� 
�னா அவ�க�, ேதவ�ைடய இர�க�ைத� ப��, 
தன��� ெத��தவ�க�ட��, அ�ைட 
��டா�ட�� ெசா�ல� தய��ன��ைல – 
ஒ�வ� த��ைடய �ணல�சண�ைத 
ேம�ப���, அ�ைப வள��ப�, பலைன� 

த��ற� எ�பத� ���ய��வ�. உ�ைம��, சேகாத� �னா 
அவ�க���� �ணல�சண வள���ைய உண���ெகா�வ��, 
மா�ச��� பல�ன�கைள ேம�ெகா��, அத��� ப�லாக, 
அ��, இர�க� ம��� �� ஆ�ய ந�ப��கைள வள���� 
ெகா�வ�� �க�� ���யமாக இ��தன.

 ேசா�ய� ஒ��ய��� 
ெகா�ப�ேசா� அ��க�ப���ய 
ப�ேவ� �த��ர�க�ட�, 
�ர��ைனக� ம��� அ�பவ�க�� 
ம�ெறா� அைல�� எ��த�. 
சேகாத� ஃ��� அவ�க�, 
தய�காம�, ���ேச�� நட�ேத�ய 
ச�பவ�கைள “அராஜக�” எ�ேற 
�����டா�; அைத� க�ேணா��� 
ஒ�வரா� க���ச அரசா�க� 
“��க�தனமான�” எ�� ச�யாக 
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�வ���ட ����. ��� அவ� ைச��யா����த அ�த 
இ�ப� ஆ��க��, அவ� ஒ����� ேம�ப�ட �ைற 
வ�ைய�� ��ப�ைத�� அ�ப�����தா�; ேம��, ��ய 
அரசா�க��� �ர�க� ம��� தைலவ�களா� இைழ�க�ப�ட 
அ�� ம��� தவறான ெசய�கைள�� க����தா�. இ�ேபா� 
இ�ேக ���ேச��, ���� ஒ��ைற, ச�ட��லா 
ஒ��க�ற�ைல ம��� அராஜக பய�கரவாத ெசய�கைள� 
பா��க ேவ�����த�.

 ேத�யவா�க�னா�, கவைல, ����, ெகாைல 
ேபா�றவ��� ேபரைலகைள� ��ெதாட��� 
ேவைல��ைம, பண��க� ேபா�றைவ�� ஏ�பட 
ஆர���தன. ���ேச ����க� ��ய�கைள ெவ�ேய�ற 
ேவ��ெமன� ேகார� ெதாட��ன�, ேம�� ��ய 
ெமா��ைன� பய�ப���வைத� ���கால� தைட-
ெச����தன�. �க ேமாசமான கால�க�ட�க�� 
ஒ���ேபா�, க�ைம��� க�ைமயான ஒ�  ���கால� 
இ��த�, எ�ெபா����ைல பண���ைல, ப��க� 
�ட�ப�டன, த������ உண���� ப�றா��ைற 
ஏ�ப�ட�, ஒ� ெரா������ட ��ட வ�ைச�� கா����க 
ேவ�����த�; �க�� ேமாசமானெதா� காலக�ட� அ�. 
தா�க�ப�ேவாேமா, க�ப��க�ப�ேவாேமா, ெகா�ைளய��க�- 
ப�ேவாேமா எ��ற அ�ச��� அவ�க� வா��தா�க�. 
உ���வா�க� ம��� உ�ெப��தா�� மைலக����� 
வ�த ��ப� ஆ�ய இர�� ேப�க�ட����� ஆப�� வ�த�. 
தன���, த� ���ப�தா���� ம��� �ல அ�ைட 
��டா���� பாைல�� ஊ�ட�ைத�� ெகா���வ�த 
த��ைடய ஒேர ப�மா�ைட�� இழ����ேவேனா எ�� 
சேகாத� �னா அவ�க� அ��னா�க�. இ�த� 
சமய���ேபாெத�லா� அ�ைமயா� ெதாட��� உ���ட� 
ெஜப� ெச�� வ�தா�.

 சேகாத� ஃ��� அவ�க�� ெசா�த சேகாதர� 
வா���வ�த ெஜ�ம���� ெச�ல ஒ� வா��� �ைட�த�. 
அ��� ���ைலக� இ�ேம� ேம�ப�� எ�பத�� எ�த 
வா���� இ�லாத காரண�தா�, சேகாத� ஃ��� அவ�க� 
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���ேசைய ��� ெவ�ேயற ��� ெச�தா�. ேம 1994 – இ�, 
அவர� �மார��, ம�மக� ம��� இர�� ேபர��ழ�ைதக� 
(ெஜ�ம�������) ���கா����� (Stuttgart) அ����ள 

�����ப����� (Lud́wigsburg) வ�தன�.

 46 வ�ட�க� ஒ� �தைவயாக வா�����தா��, 
சேகாத� ஃ��� அவ�க� ேதவ�ட� ெச�த உட�ப��ைகைய 
மற�கேவ��ைல. ேதவ��� எ�ேபா�� ஊ�ய�ெச�� 
ெகா����க ேவ��ெம�பேத அ�ைமயா�ைடய  

���பமாக இ��த�. 
உ�னதமானவ�� பாத���, 
���ய �வைன� ெப�வ��, 
அவ�ைடய பா�கா��� 
இ��க ேவ��� எ�பேத 
அ�ைமயா�ைடய 
ந���ைகயாக இ��த�. 
ைச��யா�� சேகாத� �னா 
அவ�க� ச�ர, மன ம��� 
ஆ����ய ���� க�னமான 
பா�கைள  அ�ப�����த-

ேபா��� – ேபா�� கால�க�� ேபா����ற�கைள� 
க����தேபா��� – ப�, ���, ேநா�, க�ைமயான ேவைல, 
��க��ைம ஆ�யைவ ஏ�ப����தேபா���, ஏ� 
த��ைடய �ழ�ைத, கணவ� ம��� அ�பான ெப�ேறாைர 
இழ����தேபா���, ச��ய�����த� உப��ரவ�ப�ட-
ேபா���, ேதவ� �தான தன� ஆழமான ��வாச�ைத� 
சேகாத� �னா அவ�க� ஒ�ேபா�� இழ�கேவ��ைல.

 சேகாத� �னா அவ�க���� 
இரா�ய� ச�������ற� எ�ப�� 
ந���ைக இ��த�. அவ� எ�ேபா�� 
ேதவ�ைடய பராம��ைப உண���-
��தா�; ேம�� ��வாச��ட�� 
ந���ைக�ட�� ெஜ����ப� 
ம�றவ�கைள ஊ����க��ெச�தா�. 
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தா� இ��� உ��ட� இ���ேறா� எ�ப��  மா��ரம�ல, 
பல உப��ரவ�க� ஏ�ப��� பல�� வா��ைக�� 
நட�த�ேபால, தா� ெகா�ரமாக தா�க�ப��, 
ெகா�ைளய��க�படேவா அ�ல� மான�ப�க�ப��த�படேவா 
இ�ைல எ��ற �த�சன�����ட தா� க��தா� 
ெஜப�ப��னத�கான ப�ைல� க�டா�. இைவயைன��� 
த��ைடய ஆ����ய ந�ைம�காக��, இர�����காக�� 
அ�ம��க�ப�டதாக சேகாத� �னா அவ�க� ந��னப�யா� 
இத���, தா� அ�ப��த அைன����ேம அவ� 
ம�����ட� ந�� பாரா��பவராக இ��தா�.

 தன�� ெந��கமா�� ��யமா�� இ��பவ�க� 
ச��ய�ைத உண���, த�க� வா��ைகைய க��த�ைடய 
ஊ�ய��� அ��ப��க ேவ��� எ�பேத இ�த ேநர��� 
சேகாத� �னா அவ�க�ைடய ெஜப�க�� வா�ைசயாக�� 
பாரமாக�� இ��த�. சேகாத� �னா அவ�க�, 
��வாச��ட��, ைவரா��ய��ட��, ேவதாகம�ைத��, 
சேகா.ரச� அவ�க�� பைட��கைள�� வா���� �யா���� 
வ�தா�. அ� அவ���� �ைட��� ஓ�� ேநர�க�� அவ� 
���� ெச��� ெபா��ேபா�காக எ�ேபா�ேம 
இ������ற�. ேவதவசன�க� ம��� ���ய உத�க�� 
ேபாஷா���காக அவ� �க�� ம�����ட� 
�ேதா�த��பவராக இ������றா�. 

 சேகாத� ஃ��� அவ�க��� இ�ேபா� [1995 – இ�] 77 
வயதா�ற�; இ��� ந�ல ��த� �ற� அ�ைமயா�ட� 
காண�ப��ற�; அவரா� �யான�க��� ஆராதைனக��� 
ப�ேக�க ����ற�. 46 ஆ��களாக, எ�ேபா�� 
சேகாதர�க�ைடய ஐ��ய����, ��வாச� ம��� ஆ� 
ஆ�யவ��� ஒ�ைம�பா���� தா� காண�பட 
ேவ��ெம�பேத அவ�ைடய வா�ைசயாக இ��த�. 
ேதவ��கான தன� அ��ப���� அ�பதா� ஆ���ைற� 
நா��, ந�ல க��த� அ�ைமயா�ைடய கனைவ 
�ைறேவ��னா�. �த�� உ�ைர�����, ��ன� 
ெஜ�ம��� வ��, ��ன� ெதாைல�ர ைச��யா����� 
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���ேச��� வ��, இ��யாக ெஜ�ம��� ���கா����� 
வ��, இ�ேபா� ஃ�ரா�ெக�தா������ எ���யா��, 
எ�ப�� ேபா��� ��ன� இ��தேதா அ�ேபால 
சேகாதர�க�ட� காண�ப��றா�. சேகாத� �னா அவ�க��� 
ெஜ�ம� பாைஷ ெத�யா� எ�றா��, அவ� அ�த ஐ��ய 
அ��ேயா��ய��� ���� ம���� வ��றா�. அவ� 
த��ைடய வா��ைக�� த�ேபாைதய �ைலைமகைள�� 
���� ம���� வ��றா�. ேம�� ஒ� ��னைகைய� 
������, “இ�த வா��ைக��� அவ� பர�ைச� க�டா�” 
எ�� ��னா�. 
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¸u¼ÄìÂçï:

 நா�க� �த��தலாக சேகாத� ய�னா ஃ��� 
அவ�கைள, 1998 – ஆ� வ�ஷ�, ஹ�ேக������� 
��ேகா��� எ�� நகர��� நைடெப�ற ச�வேதச மாநா��� 
ச���ேதா�. அ�ைமயார� ����ட�த�க அ�பவ�கைள� 
ேக���ப��, அவ�ட��� �ல ேக��கைள� ேக�க��, 
அவ�ைடய வா��ைக ச�ைதைய� ேசக��க��, �ல 
சேகாதர�க�ட�, அவைர� த�ேய ெச�� பா��க ஏ�பா� 
ெச�ேதா�. �ற� 2002 – இ�, ���� அ�ைமயாைர� காண 
ெஜ�ம������� அவர� �மார���� ������ 
ெச�ேறா�. அ�த� ச�����ேபா� நா�க� எ����ெகா�ட 
�ல ����கைள இ�ேக வழ����ேறா�. நா�க� அவ� 
ெசா�வைத �ைரவாக� ���� எ��க ேவ�����ததா�, 
ேமேல கவனமாக வ��க�ப�ட க��ைர����� 
��வ�பைவ� ச�� மா�படலா�. இ�����க� ச�யான 
வரலா�� வ�ைச�� இ�லாம�, உைரயாட� பா�ைய� 
��ப����றனவா� இ����. இ�����, �ல �வர�க�, 
ேவ� எ��� ெவ�வராம�, இ�� மா��ர� 
ெவ��ப����க����.

 ேபா� ம��� �டா��ைடய அட���ைற 
சகா�த���� ��ைதய கால�. �த�� ��ல� உ�ைர��� 
வ�தா�, �ற� ��ய�க� வ�தா�க�, �ற� ��லேர ���� 
வ�தா�. 1942 – இ�, அவ�க� ெஜ�ம������ வ�தன�. 
ேபா���� �ற� அவ�க� ����� ெச����கலா�. அ�த 
இட���� அேத கலா�சார அைம�� அ��க�ப��த�ப�ட�. 
அவ�க���� ெசா�தமான உைடைமக� இ��தன. 
�ய�ேபா�ற அ�பவ�க� ெதாட��யேபா� சேகாத� �னா 
அவ�க� 24 வய�ைடய வா�ப ���யாக இ��தா�.

 ேவத மாணா�கராக, அவ�க� ஒ����, இ� 
ெஜ�ம���� ���ப� ேபாவ��ைல எ�� ��மா��தா�க�. 

சேகா. ெஜ�� ெல�� அவ�க� – 2009:

1998 – இ� ஹ�ேக��� நட�த ச����:
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��ல� எ�ன ெச�ய���தா� எ�ப� அவ�க���� 
ெத�����த�. “நா� ம��தாகேவ��ெம�� க��த� ஏ�பா� 
ெச�தா�, அ� அ�ப�ேய ஆக���” எ�ப� அவ�கள� 
மன�ைல. ��ல��� அவ�கைள� ���க��ைல.

 சேகா. �தா� ம��� சேகா. ஓெல����� ஆ�ேயா� 
அவ�க�ைடய வ����� வ�வ� வழ�க�. வ���� 
உட�ப��ைக ெச����த 30 ேப� ����ெச�லாம� இ��தன�. 
��� 70 ேப� வைர���த ஒ� ெப�ய ��ைகயாக இ��த�. 
ஜா�ச� ெசய�பட� ெதாட��ய��, அவ�க� ����ெச�� 
ம�ெறா� ��ைகைய ஏ�ப���� ெகா�டன�. 
அ��ப��க�ப�டவ�க�� �ல ��ைளக� இ��தன�. 
இர�� வ�ட�க� ஓ�ன. பல சேகாதர�க� ெகா�ல�ப�டன�. 
15 ேப� மா��ரேம உ�� �ைழ�தன�. அ�வைட 
கால���ேபா�, அவ�க��� �ைறய �ல�� ெப�ய ��� 
இ��த�. அவ�க� ஓ��ேபாக ேவ��ய �ைல. இர�� 
ஆ��க� ெஜ�மா�ய�க� ஆ��க� ெச��� வ�தன�.

 ��ன� ��ய பைட வ�த�. ��ய�க� அவ�கைள� 
ைச��யா��� அைழ��� ெச�� 20 ஆ��களாக அ�ேக 
ைவ����தன�. சேகாத� ய�னா அவ�க� த�யாக அ�ேக 
இ��தா� – ேவெற�த� சேகாதர�க���ைல. 20 ஆ��களாக 
அ�ைமயா�� அவர� இ� ��ைளக�� உ���ைழ����தன� 
– இ� ஓ� அ��தம�லவா!

 �டா��� �� ெசய�ப�� வ�த ைச��ய ெதா�லாள� 
�கா�க�: ���கால���, த�பெவ�ப�ைல ��ய����� 
�ேழ 50-55 ���யாக (– 50-55º) இ��த�. ஒ�வ�� “ஆவண�க�” 
இ�லாம� எ��ேம ெச�ல��யா�. அ�ைமயா� 5 �ேலா�ரா� 
உ�ைள��ழ��, ேசாயா���, �ழ�ைதக��� 100 �ரா� 
ெரா�� ஆ�யவ�ைற�ெகா�� வா��ைகைய நட�� 
வ�����றா� (அைவ ேமாசமான தர�ைடயதாக 
இ��த�ேபா�� – அைவ ���ப�த�கதா� இ��க��ைல 
எ�ப� ேபால ைசைகெச�தா�). இர�� �ழ�ைதக�� ��ன� 
��ைளக� – ஒ�வ��� 1 வய��, இ�ெனா�வ��� 6 வய�� 
ஆ����த�. அவ�க� ஒ� ��ய ���� வா��தன� 
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(அ�ைமயா� த��ைடய ைககளா� ைசைகெச�� அ� ஒ� ��ய 
ப��ெயன� கா��னா�). அ�� �ள��க� �த�ெகா�� 
எ��� இ��க��ைல. ���கால���, அ� உ�ேள�� 
ெவ�ேய�� ப��னா� �ட�ப������.

 அ�ைமயா� ஒ� நாைள�� 3 �ைற, (ஒ�ற�ல 
இர�ட�ல) 20 ப��க�ட� (ைககளா�) பா� கற�க 
ேவ�����த�. அவர� கர�க� (கற�� கற��) �க�� 
����ேபா�ன. ஒ�க�ட��� அ� �க�� 
ேமாசமா���டப�யா�, அவரா� த��ைடய ப���டளைவ 
(quota) வழ�க ��ய��ைல; இத� காரணமாக, அவர� உண� 
அளைவ� (food ration) �ைற�தன�. பா� கற���ேபா�, அவ� த� 
��ைளகைள எ�த� க�கா�����லாம� ���� ெச�ல 
ேவ�����த�. அவ�க���� சா��ட ெசா�பமான அள� 
உணேவ இ��த�.

 �டா�� 40 ���ய� ஜன�கைள� ெகா�றா�. 
அ�ைமயார� கணவ� 30 ஆ��க��� �� ம�����டா�. 
எ�ப�ெய��, அவ� உய� பா�கா��ைடய ஒ� �ைற�� 
அைட�க�ப��������றா�. அ�� அவ� பலமாக� 
தா�க�ப�� பய���த�ப�டா�. அவ� �ரபரா�, ஆனா� பண� 
ெப���ெகா�� ெபா�யாக� ��ற�சா��பவ�களா� அவ� 
ெபா�யா�� ��ற�சா�ட�ப�����றா�. அவைர� பலமாக 
அ������றா�க�, அ�னா� அவ� தன� அைன�� 
ப�கைள�� இழ�க ேந������ற�; அ�மா��ரம�லா�, 
அ��த�� அவர� �ைர�ர�� ேசதமைட�த�. அவர� ���� 
எ�ெண� ஊ�ற�ப�ட�� அவ� தன� ந���ைகைய இழ��, 
மன� பா��க�ப�டவரானா�.

 சேகாத� ய�னா அவ�க�ட� ஒ� ேவதாக��, ஒ� பாட� 
��தக�ேம இ��தன. அவ� அைவகைள� த��ட� �க�� 
ஜா��ரைதயாக� ைச��யா���� மைற�� எ���� 
ெச����தா�. அவ� ேதவைன� ப�� ஒ� வா��ைத 
ெசா�னா��ட, அ� அவ��� 10 ஆ��க� 
�ைற�த�டைனைய� �ைட�க� ெச������. அவ�க� ஏேதா 
அர�ய� ைக�கைள� ேபா� நட�த�ப�டா�க�.
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 அவ� ஒ� மாத���� 200 ��� (��ய பண�) மா��ரேம 
ெப�றா�. ஆனா� ஒ� �ேலா ெரா��ேயா 100 ���. ஒ� வா� 
உ�ைள��ழ�ேகா 50 ���. அவ�க�ட� ெகா�ச� அ�� 
இ��த�. அவ� 5 ஆ��களாக ப��க�ட���� பா�கற��� 
ேவைலைய� ெச�� வ�தா�. அவ�க� ேவைல ெச�ய��ைல 
எ�றா�, அவ�களா� வாழ ��யா� எ��ற �ழ�. 
ப��க�ட���� பா� கற�ப�னா� அவர� ைகக� �க�� 
����ேபா���தன, கா�கேளா ப��னா� ேதா�ைற� 
ஏ�ப��  ��ணா��ேபா���தன (f r o s t b i t t e n ) .    அவ� 
��ைல�ெகா�� ��� ெச�ய ேவ��ய �ழ�� 
இ������ற�.

 ம�ற� சேகாதர�கைள� ப�� அ�ைமயா��� எ��� 
ெத�����க��ைல. J W  –  ம��� பா���� ஆ�ேயாரா� 
ஒ���ட ���த�, ஆனா� அவ� அவ�கைள� பா��க 
அ�ம��க�பட��ைல. �டா�� த�ைன� த�ர ேவ� 
கட�ைள ந�ப��ைல.

 ��ன� க� �வா� ஒ��� 15 ஆ��க� க�னமாக 
�ரயாச�ப�� ேவைலெச�தா�. ��ன� அவ� 30 ��ட� 
உயர��ள ஒ� ெப�ய அ�����ைள�� ேவைலெச�தா�. 
அ�� அவ���� கா� ��வ���, க�க��� இர�த� 
க��த�. அ� அ�ேப��ப�ட ச�ர���லான அ�க� 
க�ன�வா��த ேவைலயாக இ��த�. அ�� ைக�க� 
அ��ப�ப�ட� ம��பத�காகேவ! ஒ�ெவா� இர�� அவ� 
ேதவ�ட� ெஜப�ெச�தா�.

 ��ய �ர�க� ���கைள� பா�ய� பலா�கார� 
ெச�தன�. எ�லாவ�ைற�� காணேவ��ய ப�தாப�ைல, 
ஆனா� அவைரேயா ேதவ� அ�த அ�பவ������ 
கா�பா�����தா�. ந�மா� தா���ெகா�ள ��யாத எைத�ேம 
ேதவ� அ�ம��க மா�டா�! (ஆெம�!)

 �டா�� ம��தேபா�, அவ�க� ைச��யாைவ ��� 
ெவ�ேய�ன�. ேவதாகம� இ��� தைடெச�ய�ப����த�. 
ெகா�ப�ேசா� அ�க �த��ர�ைத அ�ம�����தா�. 
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அவ�ைடய சேகாதர� ெஜ�ம��� இ��தா�. அ�ைமயா� 
ைச��யா����தேபா�, அவர� சேகாதர� ஒ��ைற அவைர� 
ச���க ெச����தா�. அத��� ���� வ�வத�� அவ� 
அ�ம��க�பட��ைல. அவ�கைள அவ� ெஜ�ம��� 
அைழ�� வர ����னா�. 

 அவ�க� ைச��யாைவ ��� ெவ�ேயற அ�ம��க�-
ப�டேபா�, அவ�க� ���ேச��� [����தா�� ��ய 
��யர� / ����] ெச�றா�க�. ��ன� அவ�க� JW – க�ட� 
இரக�யமாக� ��ைககைள நட�த� ெதாட��ன�. அ�ேபா� 
����� ேவத மாணா�க�க� யா���ைல. அ�� அவ� JW – 
ைவ� ேச��த ஒ� ���ப�ைத� ச���தா�.

 அவ� ைச��யா�� 20 ஆ��க� இ��தா�. அ� 
“ேசாேதா� ெகாேமாரா” ேபால இ��த�. அவ� த���த�� 
�க�� ச�ேதாஷமைட�தா�. அவ� க�னமாக 
உைழ�தாேரெயா�ய, அவ�க�ட� ேச���ெகா�ள��ைல. 
யாரா�� எைத�� ��ட ��யாதப���, அவ�க� எ�லா 
ேநர�க��� ெந��கமாக� க�கா��க�ப�டன�.

 J W  சேகாதர�க� அவ��� உத�னா�க�; அவ� 
ேவதாகம�ைத� �யா��தா�. �ற�, ெஜ�ம������� ேவத 
மாணா�க�க�ட� அவரா� �ட���� எ�பதா�, 
ெஜ�ம�����த அவ�ைடய சேகாதர� அவைர ெஜ�ம��� 
வ�மா� அைழ�தா�. �டா��� ����த ைச��யா�� அவ� 
மா��ரேம இ��தா�. அவ�க�ட� ஒ� ப�மா� இ��த�, 
அ��� அவ�க�ட���� ப��க�ப�ட�. அவர� 
�ழ�ைதக�� அவ�ட� வ�தன�. அவர� �மார�� ஒ� 
ம���வராக��, பா���� ஆக�� இ���றா�. அவர� 
�மார��ேகா மத��� எ�த ஆ�வ���ைல.

தன�� நட�த எைத�� �ைன�� அவ� 
இ�ேபா� அழ��ைல.
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 ��ய�க� உ�ைர��� வ����தா�க�; வ�தவ�க� 
அவ�க�� ��ைட�� எ��தன�. ��ய�க� ெஜ�மா�ய 
எ�ைலைய� ������ த���ெகா����தன�. இவ�க� 
��ய�க�� பய�கரவாத ���கைள� ேச��தவ�க�. 
அ�ைமயா� ��வா���ெகா����த ெஜ�மா�ய�கைள� 
��ெதாட��தா�. ம�க� த��ேயா�வைத அவ�க� 
ஏ���ெகா�டன�. அவ� ��ட�த�ட ெப����� 
வ����டா�, ஆனா� ��ய�க� இ��யாக ெஜ�ம� 
பைடைய� ������டன�; �ைற����க�ப�ட ஜன��� 
அ�ைமயா�� ஒ�வராக இ��தா�. ��ய�க� அ�ைம� 
ெதா���காக ெஜ�ம� ேதச�தாைர� �ைற����� வ�தன�.

 �ல சமய�க��, த�பெவ�ப�ைல ��ய���� �ேழ 60 
– 70 ��� ( – 60-70º) ஆக இ��த�. ைச��யா����த அவர� 
���� (ஒ� ��ைச��) ந��� ஓ� அ��� மா��ரேம 
இ��த�. உணைவ�கா���� ேவெறா�� ���யமானதாக 
இ���ற�. அ� இரா�ய��� ந���ைகேய! த� மனநல�ைத� 
கா���ெகா�ள அவ� பாட�கைள மன�பாட� 
ெச��ைவ����தா�. (�ேதா��ர�!)

 �டா��ைடய கால��� அவ� ைச��யா��, (5 
ஆ��க� பா� கற��ெகா���, 15 ஆ��க� �வா��� 
ப�ெச��ெகா���) ெமா�தமாக 20 ஆ��க� இ��தா�. 
ேம�� 20 ஆ��க�, ெகா�ப�ேசா� அ�கார���� வ�வத�� 
���, ��யா����தா�. 50 ஆ��க���� ேமலாக 
நா�கட�த�ப��, �ைறவாச�, இழ�� ம��� பய�கரவாத� 
ஆ�யவ�ைற அ�ப��த� �ற�, அவ� இ��யாக 1994 – இ� 
ெவ�ேய�, தன� சேகாதர�ட���க ெஜ�ம���� ���ப 
���த� (சேகாதர� ச��ய����ைல). சேகாத� ய�னா அவ�க� 
��ய� பைடயா� ��ப�டேபா�, த�� ஓ�ய அவைர �ட 
�மா� 10 வய� ��த ச��ய சேகாத�யான அவர� ெந���ய 
ேதா��ட���� வ�த ���ைர ைவ�க�ப�ட ஒ� க�த�ைத 

ஹ�ேக������� ��ேகா���� நட�த அ��த 
ச���பான�, ச�� ேம���யவ��� ��வா�கமாக இ��த�:
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அவ�ைடய சேகாதர� அ�ைமயா�ட� ெகா��தா�. சேகாத� 
ய�னா அவ�க��� ேவத மாணா�க�கைள எ�ப�� 
க�����ப� எ�ப� ப�� அ�த� சேகாத� க�த��� 
ெசா�����தா�; அவ� ெசா�னப�ேய ��னா�க�� 
அ�ைமயா� ெச�தா�.

 ���கா������ பய��த�ேபா�, சேகா. ேட�ய�, 
பா�பரா கேல�டா ம��� அவ�கள� ��� அழகான 
�ழ�ைதக� ஆ�ேயாைர நா�க��, சேகா. ஆல� ����க� 
அவ�க��, ெச�� ச���ேதா�, �ல நா�க� த�����ேதா�. 
85 வயதான சேகாத� �னா (ய�னா) ஃ��� அவ�கைள�  ச���க 
சேகா. ேட�ய� அவ�க� எ�கைள அைழ��� ெச�றா�. 
அ�ைமயா� ஒ� ��ய ������� �க�� எ�ைம�ட�� 
மன������ட�� வா���ெகா����தா�. அ�த� �ழ�, 
இவரா ேநாேவா����� ம��� ����யா ����தா� 
உ���ட ைச��யா������ ��ய ெதா�லாள� 
�கா�க�� 50 ஆ��களாக ெப����ப�ைத 
அ�ப��தவெரன� ேதா��மள��� இ��த�.

 ெந�ைச� ���ற வைக��, அ�ைமயா� உ�� 
�ைழ�த����� பல �வர�கைள நா� ��� 
ேக�����ேறா�. ஆனா� இ��ைற ஒ� தாயா� மா��ரேம 
ெசா�ல���ய ஒ� கைதைய� / �க�ைவ� ேக�ேடா�. 
ைச��யா�� அவ��� இர�� ைக��ழ�ைதக� இ��தன. 
அவ� ��ய����� �ேழ –50º  த�பெவ�ப�ைல����ட, 
�ன�� இ�ப� ப��க�ட���� பா� கற�க ேவ�����த�. 
அ�த� ���� �ழ�ைதகைள� பா����ெகா�ள யா�� 
இ�லாததா�, ேவ�வ����, ெவ�ப��லாத ������, 
���� ஒ� ��ைய� ேதா�� அ��ழ�ைதகைள 
ைவ������ ேபாவாரா�; அவ� �ன�� மாைல�� �� 
����� வைர அ��தா� அ�த� ���க� இ��க ேவ��ய 
���ைல. நா� ���க, ப��க�ட� பா� 
கற���ேபாெத�லா�                  

நா�க� 2002 – ஆ� ஆ��, ெஜ�ம�����த சேகாத� ய�னா 
அவ�கைள� ெச�� ச���த�ேபா� எ��க�பட ����க�:

59



‘ நா� ���� ������ேபா�றேபா�, எ� ��ைளக� 
உ��ட� இ��க ேவ��� சா�!’ எ�� 
ெஜப�ெச��ெகா����பாரா�. இ�தைகய ���ைல��, 
அ�ைமயார� ஒ� �மார�� ம�����டா�. அ�ைமயா� 
இ�ேபா� அவ� �க�� ேந���� எ������� ம�ற 
�மார���ட� வா��� வ��றா�. 

 அ�த நா�க�� அவ�ட���த 
(ெபா��) ஏதாவ� இ�ேபா� 
அவ�ட� இ���றதா எ�� 
ேக�ேடா�. அ�ைமயா� ஒ� ��ய 
���த ேவதாகம�ைத எ���ைவ��, 
“இ� ம���தா�, இத�� ேம� 
எ��� ���ய��ைல” எ�றா�. 
(ஆெம�!) அ�ேப��ப�ட அ�த� 
கால���, எ� அ�ைமயாைர� தா�� 
�ைல����ய� எ�� ேக�டத��, 
ச��� தாம��காம�, “ெஜப�” எ�� 
ப�� வ�த�. (ேதவ��� 
�ேதா��ர�!) சேகாத� �னா அவ�க� 
இ�ைம���ய வா��ைக�� எ�த� 

ெபா��ட� ஒ���ெகா�ள��ைல. �க�� எ�ைமயான 
அைற�� ந��� �ல ஆ���க� ம��� ஆர��க�ட� ஒ� 
��ண� இ��த�. நா�க� �ற�ப�டேபா�, “இேதா இவ�ைற 
உ�க�ட� எ���� ெச���க�. உ�க� வ�ைக�காக நா� 
அவ�ைற எ��� ைவ����ேத�” எ�� ��னா�. நா�க� 
அவர� �����ைப ��� ெவ�ேய��ேபா�, �னா அவ�க� 
ஜ�னல�ேக அம���, ஓ� ஒ��� ��னைக�ட� எ�க���� 
��யா�ைடெகா��தா�.

 சேகாத� ய�னா ஃ��� அவ�க� மா�� 2008 – இ�, 
ெஜ�ம������� ஃ�ரா�ெக�தா� எ��ட��� 
த��ைடய 90 வய�� ப�கவாத� ஏ�ப�� ம��தா� – தன� 
�����ய ஓ�ட�ைத �ைற�ெச����தா�. சேகாதர� ேட�ய� 
கேல�டா அவ�க� அ�ைமயார� இ�� அட�க ஆராதைனைய 
நட�����தா�. 
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 சேகாத� �னா அவ�க��காக ஏ�ப��த�ப�ட 
இைணயதள��� �கவ� ��வ�மா� – அ�ைமயா�ைடய 
இ��� சட�� �ைக�பட�க�� இ�� ப��ட�ப���ள�: 

h�p://dabhar.org/priv/zdjecia/nina/PogrzebNiny.htm
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Ä¼ïV. ØÛìö Øéüo , (Ö¦m {«D)
¶Dç\BVö[ z\V«Ý] , (å|s_)

Ä¼ïV. gé[ ü¸öºïì  (kém {«D)
gþ¼BVò¦[ ÀªV ¶Dç\BVì

62



gggg

63



Ä¼ïV. \VìE[ tBßüéVË BVÂzØÃVËüþ 
¶kìï^

1925 – 2017-
என� அ�����ய தக�பனா�, த��ைடய 70 

ஆ���கால உட�ப��ைக ��ய���, ெப��பாலான 
சமய�க�� ��பராக இ��த �ைல��, இ�த மாத���ைடய 
ெதாட�கமான – அ�ேடாப� 2, [2017] அ��, த��ைடய 92 – 
ஆவ� அகைவ��, த��ைடய �����ய ஓ�ட�ைத 
�ைற�ெச�தா�. எ�கள� தக�பனா� ஒ� �ய�த� வா��ைக� 
ச�ைதைய� ெப����தப�யா�, அ� ஓ� ஆ��வாதமாக 
இ���ெம�� ந��, அெம��கா��� ேபாலா���� அவைர 
அ�����த பல சேகாதர�க�, ���பாக அவ� எ�ப� ேவத 
மாணா�கரானா� எ�ப� �த�ெகா�� த�க��� எ��� 
த��ப��� எ��ட� ேக���ெகா�டன�.

இ�ப���,
���த ���தவ அ��ட�,

சேகாத� ெரனா�டா ����ய�
(Sr. Renata Grudzien)

 சேகா. மா��� �ய��லா� யா��ெபா��� அவ�க� 

(Br.Marcin Mieczysław Jakubowski)  ஜனவ� 9, 1925 அ�� 
ேபாலா��� ���� (Lublin) நக��, ��ர மத ஈ�பா�ைடய ஒ� 
க�ேதா��க ���ப��� �ற�தா�. அவ��� ஒ� தம�ைக�� 
(அ�கா), இர�� தைமய�க�� (அ�ண�), ேசாஃ�யா (Zofia) 
எ�� ஒ� த�ைக�� (உ��ட����றா�) இ��தன�. அவ�க� 
ஒ� க�ேதா��க ேதவாலய���� அ��ேலேய வா��� 
வ�தா�க�; பல ஆ��களாக அ�� அவ� ஆராதைன 

*************************
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ேவைலக���� �ைண���� ��வனாக� (a n   a l t a r   b o y ) 
ப�யா�� வ�தா�.

 இர�டா� உலக� ேபா��ேபா�, 16 வய�ைடய ஒ� 
வா�பனாக, அவ� ஒ� ந�ப�ட� த��ைடய ��ைட ��� 
ஓ�வ��, நா� ெஜ�மா�ய பைடைய எ����� ேபா�ட, 

மைறவான இரா�வ��� 
(Poland Underground Army) 
ேச��தா�க�; ஆனா�, 
�ைர�ேலேய, இ�த 
�ய�� தா�க� ச��� 
���பாத ஜன�கைள� 
ெகாைலெச��� கா�ய� 
ச�ப�த�ப�ட� எ�பைத 
உண���ெகா�டன�; 
இதனா� தா�க� 
ெவ�ேயற �����ேறா�  
– ���மா எ�� ேக�டா�க�. அ� ம�றவ�க�� உ���� 
ஆப�ைத �ைள���� எ�பதா�, அவ�க� ெவ�ேயற 
அ�ம��க�பட��ைல; ஆைகயா�, பைட�தைலவ�, 
அவ�கைள� கா����� ெகா��ெச�� ����ெகா���ப� 
(தன� ��பா���) உ�தர��டா�. இ�����, அவ�கைள� 
கா����� அைழ��� ெச�ற ��பாேயா, ��வ�க� �� 
இர�க� ெகா��, தன� ��பா��யா� வான�ைத ேநா��� 
������, அவ�கைள� த���க அ�ம��தா�. 

 �ய��லா� அவ�க� �� ����னா�, ஆனா�, ��� 
ேநர� க���, நா� ெஜ�ம��� எ�ரான கர�த�� 
ேபா��ைற�� (Guerrilla warfare – வழ�க���� மாறாக �� 
���களாக மைற����� தா��த�) ப�ேக�றத�காக 
க����� இரக�ய�  காவ�பைட�னரா� ���க�ப��, 
ைக�யாக� ெகா��ெச�ல�ப�டா�. எ�த ��ம�ற 
�சாரைண�� இ�லாம� அவ� வட�� ைச��யா�� உ�ள 
வைத �கா��� அ��ப�ப�டா�; அ�� அவ� க�ைமயான 
��ைர�� ப�ைய�� ச��க ேவ�����த�. 18 மாதமள��, 
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இ��ெபாைட�மள���� 
க�னமாக உைழ�க ேவ�����த�: 
ெப�� �ைத��கைள� ேதா�� 
இற�தவ�கைள அட�க� ெச�வேத 
அவர� ���ய ேவைலயாக 
அ����த�. அத��ற�, ெப�� 
அர�ய� ச��க�, ெஜ�ம�����த 
ேபா��டா� (Potsdam) நகர��� ஓ� 
உட�ப��ைக�� வ�தேபா�, 
அவ� ����க�ப��, உ��ட� 
�ட�ப�ட �ல ம�த�க�ட�, 
ைக�களா� �ர�����த 
கா�நைட இர�� வ���� 
ேபால����� ����னா�.

 அவ� �� ����யேபா�, தன� 
த�ைக ேசாஃ�யா (அ�ேபா� அவ���� 
�மா� 14 வய�), ப�க�� நகர��� உ�ள 
�ல சேகாதர�க�� ���� நைடெப�ற 
ைதய�ெதா�லா�யாவத�கான 
ப���ைய� க���ெகா�� வ�����றா� 
எ�ப� அவ���� ெத�யவ�த�. அ�ப� 
அவ� அ�� ெச�ற சமய���, 
ேவதாகம�, ெதா��க� ம��� �ற ேவத 
மாணா�க�ைடய ��தக�க��� அவ� 
அ��க�ப��த�ப�����றா�, 
அ��ட� அ�� நைடெப�ற 
��ட�க��� கல��ெகா�����றா�. 
��ன�, அவ� �க�� உ�சாக��ட� �� 

seÂï©Ã¦DseÂï©Ã¦DseÂï©Ã¦D

����, தா� க���ெகா�ட ச��ய�ைத� ப�� த� 
���ப�தா�ட� ப����ெகா�ள ஆர���தா�.

 ஞா�����ழைம வ�த��, �� ���ப�� 
ேதவாலய����� ெச�ல�ேபா�றா�க� எ�� 
எ��பா��க�ப�ட�, ஆனா� ேசாஃ�யாேவா இ� தா� ஒ� 
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க�ேதா��கர�ல எ�� ��, 
அவ�க�ட� ேதவாலய����� ெச�ல 
ம�����டா�. இ� அவர� 
தக�பனாைர� ெப��� ேகாப�-
ப���ய�. ம�றவ�க� அைனவ�� 
ேதவாலய����� ெச����டன�, 
ஆனா� அவர� தக�பனாேரா ஈரமான  
க�ெறா�ைற எ���, தன� ��ய 
மத�ைத அவ� ைக�ட 
ேவ��ெமன� க�டாய�ப���, 

தன� மகைள அ��க� ெதாட������றா�. அ�ண� 
�ய��லா� ேதவாலய��� இ��க, தன� த�ைக��ைடய 
அ�ைக�� ச�த�ைத� ேக�க ேந��ட�. �ல ��ட�க���� 
�ற� அவரா� அைத� தா���ெகா�ள ��ய��ைல, 
������ ���� ஓ� வ��, தன� ெசா�த ச�ர��னா� தன� 
த�ைக அ�வா�காதப��� அவைள� பா�கா�தா�. �ல 
அ�கைள வா��ன �ற�, அவ� தன� தக�பனாைர �����ப� 
வ���� ேக���ெகா�டா�. இ�ப� அவ�க�ைடய 
தக�பனா� அவ�கைள அ��� ஓ��த��, அவ� தன� மக�ட�, 
அவ�ைடய ��ய ��வாச����� – ���ப����� இைடேய 
எ� ேவ��� எ�பைத ��� ெச���ப� க�டைள��டா�. 
அவ� க�ேதா��க மத�ைத� ேச��தவ� எ�� அ��ைகெச�ய 
ேவ���, அ�ப�யானா� அவ� ���� ெதாட��� 
இ��கலா�, இ�ைலெய��, அவ� இ� ஒ��கா�� தன� 
இ�ல��� ஏ���ெகா�ள�படமா�டா� எ�� ��னா�. 
ேசாஃ�யாேவா த��ைடய �ல ெபா��கைள 
எ����ெகா��, தன� ���ப�ைத ��� ெவ�ேயற ��� 
ெச�தா�. (ஈவா ஆட�� ம��� மா�கெர� ஏ�� ஆ�ேயா�� 
தா�தா பா��யான) சேகாதர� ம��� சேகாத� ேவா��யா� 
(Wójciak)    த�ப�யா�   அவைள   த�க�ைடய   ���� 
ஏ���ெகா�டன�. அவ�� அவ�க�ட� ��� கால� 
வா��தா�.

  அ�ேநர���, 20 வயதான அ�ண� �ய��லாேவா,  
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எ�ப� 14 வயேத ஆன ஒ�  ��ெப�, தன� ெசா�த ���ப�ைத 
�ட ஏேதாெவா� ��ய மத ந���ைகைய� ேத��ெத��தா� 
என �க�� ஆ�ச�ய�ப�டா�; இதனா�, அவ�� இ�த� ��ய 
மத ந���ைக எ�ன எ�பைத� க���ெகா�ள ��ப�டா�. 
அவ� தன� சேகாத�ைய� ேத�� க�����தா�, 
அ�மா��ரம�லா� அவ�க�ைடய ��ட�க��� 
கல��ெகா�ள� ெதாட��னா�. �ைர�� அவ�க� இ�வ�ேம 
ேதவ�ட� உட�ப��ைக ெச��ெகா�டன�. 
அ�மா��ரம�லா�, ம�ற த�க�ைடய உட�-
�ற�தவ�க����, அவ�க�ைடய மைன�க����, 
த�க�ைடய தாயா���� ச��ய ெச��ைய 
அ��க�ப���னா�க�. அைனவ���� ச��ய  ெச��ைய� 

�ரச���ப�� இ�வ�ேம 
�க�� ஆ�வமாக இ��தா�க�; 
இ�ப�யாக, ெகா�ச 
கால��ேலேய, �� ���ப�� 
உ�னத அைழ�ைப� ேக��, 
அ��ப������ளாக 
வ�தா�க�. ஆனா� அ�ேபா� 
அவ�க�ைடய ச��ய 
ெச��ைய� ேக�க ���பாம� 
இ��த ஒேர நப� அவ�கள� 
தக�பனா� மா��ரேம.

 �ராம��� உ�ள பல�� ச��ய ெச��ைய� ேக�டன�; 
சேகா.யா��ெபா��� அவ�க� அ���ைக�� ஒ� 
��பரானா�; ேம�� அவர� �ரச�க��� காரணமாக உ��� 
ஜன�க� அவைர “�ஷ� / ஆய�” எ�� அைழ�தன�. இ� 
உ��� பா��யா���� ���க��ைல; அவேரா ெவ�மேன 
ஓ� உ��� ���சைப பா��யாராக இ��தா�, ேம�� எ�த உய� 
பத�கைள�� ெப����க��ைல. ��ய க����� 
அரசா�க�ைத எ���பத�காக ��� உ�வா�க�ப�டதாக 
ெசா�ல�ப�ட ெகா�ைள�கார ��பைல சேகா.�ய��லா� 
யா��ெபா��� அவ�கைள� ப�ெகாைல ெச�ய, �ல 
��றமான ஞா�� �ரச�க�க�� �ல� ஒ� பா��யா� 
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வ�����னா� எ���, அத�ப� அவ�க� பல ச�த��ப�க�� 
அவைர� ெகாைலெச�ய �ய�றன� எ��� ந�ப�ப��ற�. 
ஒ�ெவா� �ைற�� அவ�க� ��கல�க� ம��� 
��பா��க�ட� வ�� (g u n s  a n d  r i f l e s ) ,  வ��க�டாயமாக 
������ �ைழ��, யா��ெபா��� எ�ேக எ�� ேக��, 
���ப உ���ன�க�� �லைர அ������றா�க�; ஆனா� 
க��தேரா அவைர எ�ேபா�� பா�கா�� வ�தா�; �ற�த ஜ�ன� 
வ�யாகேவா அ�ல� ேவ� வ�க�ேலா அவரா� த���க 
���த�.

 கைட� �ைற ெகா�ைளய�க� ����� வ�தேபா�, 
அவ�களா� அவைர ���� காண ��ய��ைல. 1949 – ஆ� 
ஆ��, ஜூ� 26 – ஆ� ேத�ய��, மாைல ேநர�, பல 
சேகாதர�க�ட� சேகா. யா��ெபா�����, அவர� 
�ராமமான  ெச�ேபா���ேச  (Zemborzyce)  – இ�, அவர� 
சேகாதரரான யா� (Jan) தன� மா�யா�ட� வ��� வ�த ���� 
நைடெப�ற ஒ� மாநா��� கல��ெகா�டா�.

 ெகா�ைள�கார�க� “�ஷ�” எ�����றா� எ�பைத� 
க�����க வ��க�டாயமாக அ�த இ�ல���� ���தன�. 
சேகா. யா��ெபா����� தக�பனாேரா அவ� எ�����றா� 
எ�ப� ப�� அவ�க�ட� ெசா�ல ���ப��ைல; அதனா� 
அ�க ஆ��ரமைட�த அ���ப�, அவ� மய�கமைட�� 
வைர�� அவைர அ���� தா����� ஓ���டன�.

 ��ன� அவ�க� மாநா� நைடெப�� இட����� 
ெச�றன�, சேகாதர� ேவ� வ��� �� ����யதா�, 
அ�ேக�� அவைர ���� அவ�க� தவற��டா�க�. 
இ�����, அவ�க� மாநா� நைடெப�� இட�ைத� ��� 
வைள�தன�. ஏ�கனேவ சேகாதர�க�� �ல� �����, �ல� 
ெகா�டைக��� ���� ெகா����தன�. அவ�க� த�க� 
ஆ�த�கைள�ெகா��, ஜ�ன�க� வ�யாக�� 
ெகா�டைக�� உ�ேள�� ��டா�க�. இ�ப�யாக அவ�க� 2 
சேகாத�கைள� ெகா����டா�க�; மாநா��� தைலவராக 
இ��தவ�� (தா��� / Dariusz, ��ெக�ய� /  Zbigniew, அ�னா / 
A n n a  ம��� ��ேகாளா� ����ய� /  M i k o l a y  G r u d z i e n 
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ஆ�ேயா�� தா�தா�மான) சேகா. ��ேகாளா� ����ய� / Br. 
Mikolaj Grudzien உ�பட பல�� காயமைட�தன�.

 இ��ட� உப��ரவ� ��ய��ைல எ�றா�� அத� 
ேவக� �ைற����த�. இ�த மாநா����� �ற�, சேகா. 
யா��ெபா��� அவ�கைள ���� க������, அவைர� 
�ர��� ���க �ய�றன�; ஒ� ��பா��யா� அவைர ேநா�� 
32 தர� �ட�ப�ட�; ஆனா� அைன��ேம ��, ஒ��ேம 
அவ�ேம� பட��ைல; ச�ேதக��ைல! க��த�தா� அவைர� 
பா�கா����தா�! (ேதவ��� �ேதா��ர�!)

 இ����, ச��ய�ைத �க�� 
எ����வ�த அவர� ெசா�த 
தக�பனாரான �ரா���ெச� அவ�க� 
(Franciszek),  தா�  வா��ன  அ�த 
அ�ைய க��தரா� தன�� ஓ� 
அைடயாள���யாக அ�ம��க�-
ப�ட� எ�பைத உ��ெச�தா�, 
ஏென��, �ல வ�ஷ�க��� ��� 
அவ�� இ�வா�தா� தன� ெசா�த 
மகைள அ���� ���������தா�. 
அவ� அத��ற�, ஒ�ேபா�� 
க�ேதா��க ேதவாலய����� 
ெச�ல��ைல; மாறாக, ச��ய� 

��ைகக�� கல��ெகா�ள� ெதாட��, ��னா�க��, 
���ப��ேலேய கைட� அ�க��னராக தன� வா��ைகைய� 
க��த��ெக�� அ��ப��க��ெச�தா�. (ேதவ��� 
�ேதா��ர�!)

 சேகா. யா��ெபா��� அவ�க� பல வ�ட�களாக, 
���� ��ைக���, ��ன� ேபாலா��� யா�ேலா (Jaslo) 
��ைக��� ��பராக� ப�யா��னா�. அவ�  ���� 
��ைக�� அ�க��னராக இ��தேபா�, இர�டா� உலக� 
ேபா���� �ற� ச��ய ��தக�க� �ைட�பத�� �க�� 
அ�தாக இ��த காரண��னா�, அவ� ம�ற �ல சேகாதர�க�ட� 
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ேச���ெகா��, பைழய இய��ர நக� எ���� க��ைய� 
பய�ப���, காவ�ேகா�ர க��ைரகைள��, �ற 
��தக�கைள�� ம�உ�வா�க� ெச�வ���, ேபால�����த 
சேகாதர�க��� ��ேயா��ப��� ெப��� ஈ�ப�� வ�தா�. 
இ� அ�த ச�ர �ரயாச� ேதைவ�ப�ட க�னமான 
ேவைலயா��; ஆைகயா� அவ�க� த�க�ைடய அ�றாட 
ப��ைன �����ெகா��, மாைல ம��� இர� 
ேவைளக�� இ�த ேவைலைய� பா��தன�.

 அவ� ச�வேதச மாநா�க� உ�பட பல மாநா�க�� 
ஊ�ய�ெச����தா�; யா��கராக� பயணெமா�� 
ேம�ெகா�� ேபால��, அெம��கா ம��� கனடா ��வ�� 
பல வ���க��� �ஜய�ெச����தா�. மாநா���காக ஒ� 
ம�டப�ைத வாடைக�� எ��பேத க�னமாக இ��த 
க�����க�� கால�க��, அவ� தன� ெசா�த ���ேலேய 
40 – ��� ேம�ப�ட மாநா�கைள��, பல வா�ப��கான 
��ட�கைள�� ஏ�பா�ெச�� நட��னா�. அவ� (டா� 
ப���ைக  அ�ல�  ெஹரா����� சமமான) நா ��ரா�                    
(N a  S t r a z y )   எ��    ெவ�����காக�    க��ைரகைள 
எ������றா�; அ��ட� 20 ஆ��க���� ேமலாக அ�த 
ெவ����� ஆ��யராக�� இ������றா�.

 அவ� மரண�ப�ய�த� 
�����பாக�� ைவரா��யமாக�� 
இ��தவ�. அவர� ����த வய���, 
அவ� ம��பத�� ஒ� நா� ����ட ஒ� 
��ட�ைத வ�நட�����தா�. ேவத� 
அவ�ைடய உத�க�� அ��ன� 
மா��ரம�ல, மாறாக, ஒ�ெவா� ம� 
ேநர�� இ��த�; ேம�� ேவதாகம�ைத� 
ப��ய அவ�ைடய அ�ேவா அசாதாரண-
மானதாக இ��த�. இ�ப��ப�டவ�, 
�க�� த�னட�கமான ம�தராக�� 
இ��தா�; அவ� தன� ��ய 
காலெம�லா� ஏெற����ட அைன�� 
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�ரயாச�க�� �தாவா�ய ேதவ����, அவ�ைடய 
�மார���� ம�ைம ேச��க ேவ��� எ��ற ஒேர 
ேநா�க���காகேவ இ��தன. அவ� ெம�யாகேவ, “��க� 
ஒ�வ�ெலா�வ� அ���ளவ�களா���தா�, அ�னா� ��க� 
எ��ைடய �ஷ�கெள�� எ�லா�� அ���ெகா�வா�க�” 
எ��ற ந��ைடய க��த�ைடய வா��ைதக��ப� ���தா�. 
(ேயாவா� 13:35)

 அவைர அ��தவ�க�ைடய இ�தய�கேளா 
அவ�டனான ஐ��ய�ைத இழ�தத�காக வ��த�-
ெகா�டா��, நம���ள ந���ைக�னா��, 
அ�ேபா�தலரா�ய ேயாவா�ைடய ��வ�� 
வா��ைதக�னா�� நா�க� ச�ேதாஷேம அைட�ேறா�: “(...) 
க��த���� ம���றவ�க� இ��த� பா��யவா�க�! (...) 
அவ�க� த�க� �ரயாச�கைள ��ெடா��� 
இைள�பா�வா�க�; அவ�க�ைடய ��ையக� அவ�கேளாேட 
�ட�ேபா� (...)” – ெவ��ப��த� 14:13 (ஆெம�!)

--------------------
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Ä¼ïV. gïüâ ü>V[ ¶kìï^
1888     1945

Ä¼ïV>«ì ü>V[ ¶kìï¹[ ýsBxD 
\«ðxD 

-
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1994 – இ�, �ரா�� ேதச������� 
ேபா���ய�� (Poitiers)  எ��  நகர���  நைடெப�ற 
ச�வேதச மாநா���, ேபால�ைத� ேச��த சேகா. ெஹ��� 
ப��� (Bro. Henryk Purwyn) அவ�களா� வழ�க�ப�ட 
“Meditat ion  a t   Day’s   End” எ��  பாட������ 
எ��க�ப�ட�.

நா� அ�ப�ேய நம� க�பைன��, ெதாைல�ர 
ேபால���ைடய �ழ�������, �ேயா��டா� (Bialystok) 
எ�� ெப��நகர���� அ�ேக இ����, ேலா�� (Lopusz ) 
�ராம����� ெச�லலா�. அ��, 1888 – ஆ� வ�ஷ�, ஆக�� 22 
– அ��, ��������ளான நம� சேகாதர� ஆக�� ேஜாச� 
�தா� அவ�க� �ற�தா� (Brother August Joseph Stahn).

இ�த� ெபயைர� ேக���ப�������களா? 
அெம��கா ம��� ேபால�ைத� ேச��த ெப��பாலான 
சேகாதர�க�, “ஆ�” எ�ேற ெசா��வா�க�. ஏென��, அவர� 
�ரயாச��னாேல ேபால����� ச��ய� வ�த�. அவைர� ப�� 
நம�� எ�ன ெத���? ச�! வா��க� பா��கலா�. சேகாதர� 
பலேபரட��ய ஒ� ெப�ய ���ப������ வ�தவ�. 
ெஜ�ம�ைய� ேச��த அவர� த�ைத ெச�க�களா� �வ� 
எ���� ெதா�� ெச�பவராக இ��தா� (bricklayer). 1911 – இ�, 
அவர� ��த சேகாதர�� �ய��யா�, அவ� அெம��கா����  
ெச�ல ேந��ட�; அ�� அவ�, 1918 – வா���, ச��ய�ைத அ�ய 
ஆர���தா�. ��� கால� க���, அவ� �ரா���  (Syracuse) 

***************

எ���யா�� ஒ� ��பராக�� 
ெத��ெத��க�ப�டா�. ஒ� 
ெதா��சாைல�� த�ட�சராக� 
(a typist)  ப����த   அவரா�  
��� பண�ைத� ேச��க 
���த�; அ�ப�� ேச��க�ப�ட 
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பண� ��வைத�� க��த�ைடய ப��காக அ��ப��தா�. 

 ப�ேவ� க�ள� சேகாதர�க� ம��� உபேதச� 
த�பைறக� ப��ய �ல கவைலத�� ெச��க� அவைர� 
ேபால���ேக ���ப� ெச�தன; அ�� அவ� ஒ� 
��ேசஷகராக� ப�யா�ற� ெதாட��னா�. அெம��கா�� 
உ�ள சேகாதர�கைள தா� இ� ஒ�ேபா�� பா��க��யா� 
எ�பைத அவ� அ�� �ைன����ட� பா�����கமா�டா�. 
��ேசஷ�ைத� ப����ெகா��த� ம��� இண�கைவ�த� 
ேபா�ற அவர� ெவ��பைடயான �றைமைய� த�ர, ம�க�� 
இ�தய�கைள� கவ�� அ� அசாதாரணமான ஓ� ஈ�ைன�� 
சேகாதர� �தா� அவ�க� ெப����தா�. அவர� ஆ�ைம 
ம��� �ண��� அ��த� ஆ�யவ��� காரணமாக அவ� 
க��த�ைடய ப�ைய உ�ைமயான �ைச�� 
ெகா��ெச�வ�� ெவ���க�டா�. இ�த� 
கால�க�ட���ேபா�, அவ� �மா� 5000 �ரச�க�க� ம��� 
மாநா�கைள நட�����தா�.

���  ேபாலா�� உ�ச��� – Woodge) எ�� நகர����ள (Łódź / 
சேகாதர�க�ைடேய காண�ப�டா�; அ��, ெச�ட�ப� 2 – ஆ� 
ேத�ய��, ஆப�� 3:17 – 19 – இ���� எ��க�ப�ட 
த��ைடய கைட�� �ரச�க�ைத வழ��னா�. இத��� �ற�, 
அவ� தன� ெசா�த எ���யாவான �ேயா��டா����� 
(Bialystok) ����னா�; அ�� ெச�ட�ப� 6 – ஆ� ேத�ய�� அேத 
பாட�ைத ���� எ��தா�.

 அ�ப� அ�� அவ� ���� வ�ைக��, அவ� ஒ� 
ெஜ�மா�ய� எ�� அ�ய�ப�டதா�, அவ��� இரா�வ 

இர�டா� உலக�ேபா��ேபா�, சேகா.�தா� அவ�க� 

����ேலேய ேவைலெயா�� 
�ைட�த�. ேபால�� ம�க�ட� 
அவ�����த ெதாட��க� ம��� 
“ைஹ�  ��ல�  /  He i l   H i t l e r” 
(“��ல� வா�க!”) எ�� 
த���க�யலாத வண�க�ைத அவ� 

76



ஒ�ேபா�� பய�ப��தாத� ஆ�ய இர�� காரண�க��காக 
ெஜ�மா�ய அ�கா�க� அவைர ெந��கமாக� 
��ெதாட��தா�க�. ஒ�நா�, அவ� தன� அைடயாள 
அ�ைடைய� �����க� ெச�ல ேவ�����த�, அ�ேபா� 
“மத�” எ�� ேக�க�ப�ட இட��� “���தவ�” எ�� 
எ��மா� அவ�க�ட� ேக���ெகா�டா�, ெவ��பைடயாக, 
அ�கா�க� அ�வா� ெச�ய ���ப��ைல. இ�ேவ 
ெக�டேபா (gestapo) எ�� நா� ெஜ�மா�ய மைறவான ஒ�ற� 
காவ�பைட�னரா� அவ� ைகதானத��� காரணமாக 
அைம�த�. (ேதவ��� �ேதா��ர�!)

 1943 – ஆ� வ�ஷ�, மா�� மாத���, 
�ைற�சாைல�����, தன� சேகாதர�க���� ��வ�� 
க�த�ைத அ���னா�:

 ந��ைடய ��யமான ��பரா�ய இேய� 
������ நாம����, அவ�ைடய சமாதான��� 
�லமாக�� உ�கைள வா����ேற�!

 அ�� சேகாதரேர, ��க� என�� அ���ய 
க�த���காக நா� உ�க��� �க�� கடைம�-
ப����பதாக உண��ேற�, அ��ட� உ�க��� என� 
மனமா��த ந��ைய�� ெத�����ெகா��ேற�. ேம��, 
எ� �த��ர� எ��ட���� ப��க�ப��, இ�த� 
�வ�க��� ம���� நா� அைட�க�ப����தா��, 
எ��ைடய ��வாசேமா, எ��ைடய ந���ைகேயா 
அைச�க�பட��ைல எ�பத�காக நா� சா��ய���, நம� 
����கைர �ேதா�த���ேற�. ேம�� அ�பான 
சேகாதரேர, உ�க� க�த� என�� ஆ�த� அ��த�ட�, எ� 
மன உ��ைய �ைல����, க�த�ைத ேம�ெகா�� 
வா��க ��யாதவா� எ� க�க� க��ரா� �ர�� 

�ேயா��டா� (Bialystok), மா�� 19, 1943.

அ����� ��ய������ய சேகா. �யா�ேகா��� (Bro. 
Bialkowski) அவ�க���,
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வ��மள��கான ச�ேதாஷ��னா� எ�ைன 
�ர�ப��ெச�த�.

 அ�� சேகாதரேர, தா�க� எ�ைன� ப�� க�தமாக 
�ல வா��ைதகேள�� எ�� அ���மா� 
ேக���ெகா���க�. நா� த�ேபா� �க�� க�னமான 
���ைலக�� ம���� எ�ைன� காண ேந����, 
�க�� ச�ேதாஷ��டேன இ�க��த�ைத எ���ேற�.

 ஒேர �ைறயைற�� 70 ேப���� அ�கமாேனா� 
அைட�� ைவ�க�ப�����ேறா�. இத� ெபா�� எ�ன 
எ�பைத� த�களா� ந�� க�பைனெச�� பா��க ����; 
இ�����, எ�னா� இ��� உ�க�ட� 
ெதாட��ெகா�ள ����றப�யா�, இ�ேக�� எ�னா� 
ெத��க ேம�பா�ைவைய உணர ����ற�.

 அ�பான சேகாதர, சேகாத�கேள, நா� எ��ெகா�ட 
��வ�� அ�பவ�ைத� த�க���� ெத�ய�ப��த 
�����ேற�: ஆ�த� ஏ��, எ��க��� எ�ராக� ெச�ல 
நா� ஆய�தமா எ�� ேக���� எ��ட� ப�� 
எ��பா���, பல�ைற அ�கா�க� ��பாக அைழ��� 
ெச�ல�ப�����ேற�.

 அத�� நாேனா, அ� ந��ைடய ��பரா�ய இேய� 
������  ேபாதைனக�� �ல� தைடெச�ய�-
ப���ளப�யா�, ‘இ�ைல! எ�னா� ��யா�!’  எ�� 
ப�ல��ேத�. இ�த அ��ைகக�� �ைளவாக, எ�ைன 
������� ப�கவா������� �ைக�பட� எ��தன�; 
எ� ைககைள� க��, �ைற�� அைழ��� ெச�றன�; ஒ� 
வாரமள�� அ�� ைவ�க�ப����ேத�.

 அ�த ஒ� வார�� கட��ேபான�; ஆனா� நா� 
ஏ�கனேவ ��ய� ேபால, அ� எ�ைன� 
பல�ன�ப��த��ைல, மாறாக, அ� எ�ைன ேதவ�ட�� 
ந��ைடய க��த�ட�� ெந��கேவ ெச�த�; 
‘அவேராேட�ட� பா�கைள� ச��ேதாமானா� 
அவேராேட�ட ஆ�ைக�� ெச�ேவா�’ எ�பைத  
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அ��தவனா�, ���ய ச��ய�����, ெத��க� 
ெகா�ைகக���� பா�ப�வத�கான �லா��ய��� நா� 
க����ேற�.

 ேம�� �ல வா��ைதகைள நா� உ�க��� எ�த 
�����ேற�, ஏென��, என� வா��ைக இ�த� 
ப��ட��� ��ய ேந��டா�, இ�க�த�ைத ��க� சேகா. 
சா����  (Br. Szatynski)  அ�ல�  சேகா. ப�ஃ�ேனா��                   
(Br. Parfienowicz) – ��  அ��ப  ேவ���  எ�பேத என� 
���ப� அ�பான சேகாதரேர! அ�னா� அவ�களா� 
இ�க�த��� ஒ� �ல �ர�கைள உ�வா�� என� அ�� 
சேகாதர�களான ����ய� (Grudzien), ேவா��ேகா��� 
(Wojtkowski) ம��� ெப�ெஹ�� (Pencherk) ஆ�ேயா��� 
அ��ப ����.

 ேம��, அ�பான சேகாதர சேகாத�கேள, 
எ�ேபாதாவ� இ�ேபா�ற ஒ� ச�பவ� உ�க��� 
ேந����, இ�பா�க� உ�க� த�ேபாைதய �வைனேய 
இழ�க� ெச����, ஒ�ேபா�� ம�காத அ�ல� 
ப��க�படாத ���ய �வைன ��க� 
ெப���ெகா���ப�யாக மன�தளராம� பா�க�� 
உ�க� வ�ைமைய� கா�ட உ���ட� இ���மா� நம� 
��ப�� �ைலேயற�ெப�ற நாம��� வ��� 
ேக���ெகா��ேற�.

 ஒ�ேவைள, ேதவ�ைடய ��த��� �ல�, நா� எ� 
�த��ர�ைத� ���� ெப�ேவ� எ�றா�, இ�கா�ய� 
ஒ�ேபா�� ேதைவ�படா�. ந��ைடய ����க�� 
ந��ைடய க��தரா�ய இேய� ����ைவ�� ேபா�� 
ம�ைம�ப��த இ��� அ�க ஆ�வ��ட� ���� 
�டலா�.

 அ�பான சேகாதர சேகாத�கேள, ேதவ�ைடய 
ம�ைம�� ��பாக நா� ஒ��ேச��க�பட���ய �தலா� 
உ���ெத�த�� உ�னதமான ப�ைச, எ�லா� 
ப���தவா�க�ட�� ேச��� ெப���ெகா��� 
உ�னதமான ஆ��வாத�கைள உ�க��காக வா��� 
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 இ�க�த�ைத �ைற���� ெகா��வ��ேற�.

������ைடய உப��ரவ�க�� த�க� உட� 
ப�கா���, உ�கைள �க�� ேந���� – 

 இ�த� த�ண������, சேகா.�தா� அவ�க���, 
அ����� (Auschwi t z ) ,  சா�க�ேஹாெச� (Szangerhausen) , 
��ெக�வா�� (Buchenwald) ஆ�ய வைத �கா�க� வ�யாக 
உப��ரவ��� பாைத ெந��க ஆர���த�; அவ� 
ேநா�ெதௗச� (Nordhausen) வைத �கா��� வ��ேபா� தன� 
�வைன இழ�க ேந��த�.

அைனவ���� இதைனேய வா����ேற�.

இ�ப���,

ஆக�� �தா�, �ேயா��டா�, மா�� 20, 1943.

 அ�பான சேகாதர சேகாத�கேள, ந�ைம� �����ள 
�யர�கைள� ப�� நா� அ��க� ேப�ைக��, வைத �கா�� 
ஒ� நா� எ�ப� எ�ப� இ���� எ�பைத�� ச�� �ைன��� 
பா��ேபாமாக.

 அ�காைல எ���வத�காக ஒ��க�ப�� 
ம�ேயாைசயான� (wake up bell), சாதாரண நா�க��, �ன�� 
காைல 4 ம����, ���கால���, காைல 5 ம���� 
ைக�கைள எ���ய�. அ�ேக த��� த���பா� 
இ��தப�யா�, அவ�க� அ��க� த�கைள� ��ைட��� 
க���ெகா�ள ேவ�����த�. அ����ட, அவ�க� 
இதைன� க�த� ம��� அ�க��� ம���� �க�� 
அவசரமாக� ெச�ய ேவ�����த�.

காைல உண� – அைர ��ட� 
க�ைட� கா� (black coffee). 
ம�ய உண� – ��கா� ��ட� ��.
இர� உண� – 15 �ரா� ெசய�ைக 
ெவ�ெண�ட� (m a r g a r i n e )  3 0 0 
�ரா� ெரா��.

உண�:
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 ேநா�ெதௗச� (Nordhausen)   �கா��   சேகா.�தா� 
அவ�க�ட� ைக�களாக இ��தவ�க�� சா��ய�க��ப�, 
அவர� மைறவான�, 1945 – ஆ� வ�ஷ� மா�� மாத��� கைட� 
நா�க�� �க������ற�. எ�ப�ெய��, ேம�பா�ைவ 
ெச��வ�த ஒ� ��பா� த�ெயா�றா� அவர� தைல�� 
பலமாக அ��தத� �ைளவாக அவ� ம��க ேந��த�. அவர� 
ச�ர� ��கா��� �ைள�� ��ெட��க�ப�டதா�.

Ä¼ïV. ü>V[ ¶kìï¹[ sk«D ¶¦ºþB 
ØÛì\VMB Ã]¼k½[ åï_ï^
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