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டாமி

ஆர்னகை் மபடங் கு
➢ வவனலமுடிந் து திரும் பி வந் த எை் வளர்ப்புத் தந் னத, “வமரி!” எை்று கத்த ஆரம் பித்தார்.
எப் வபாதும் வகாபத்வதாடு வீட்டிற் கு வந் து, அம் மானவ அடிப் பார்.
➢ எைக்கு 5 வயது; எை்னுடை் பிறந் தவர்கள் நாை்கு வபர்; பாட்டி வீட்டிலிருந் து நாங் கள்
நமிபியாவில் ஒரு சிறிய நகரத்தில் வசித்த எை் பபற் வறானரப் பார்ப்பதற் காகச்
பசை்றிருந் வதாம் .

➢ அம் மா சனமயலனறயில் வவனல பசய் துபகாண்டிருந் தார். தை்னுனடய முதுகில் , 2
வயதாை எங் கள் சவகாதரை் டாமினய, துணினயச் சுற் றி னவத்திருந் தார்.
➢ எை் வளர்ப்புத்தந் னத சனமயலனறனயப் பார்த்தார். “இை்னும் சாப் பாடு
ஆயத்தமாகவில் னலயா?” எை்று கத்திக்பகாண்வட அம் மானவ முகத்தில் அனறந் தார்.
➢ அம் மா பவளிவய ஓடிைார். ஒரு பபரிய கம் புடை் எை் வளர்ப்புத்தந் னத பிை்ைால்
ஓடிைார். அந் தக் கம் னப அம் மானவ வநாக்கி எறிந் தார். அம் மா சற் று விலகிவிட்டதால் ,
அந் தக் கம் பு டாமினயத் தாக்கியது.

மூனள பாதிப் பு

➢ டாமி வலியால் அலறிைாை். அம் மா நிை்றார். “நீ எை் மகனைக் பகாை்றுவிட்டாய் ”
எை்று அம் மா கத்திைார். உடவை அக்கம் பக்கத்தில் இருந் தவர்கள் ஓடிவந் தார்கள் .
➢ சிலர் காவல் துனறக்குத் பதரிவித்தார்கள் . காவல் அதிகாரிகள் வளர்ப்புத்தந் னதக்கு
விலங் கிட்டு, சினறயில் அனடத்தார்கள் . மருத்துவமனையில் , மண்னடயில் எலும் பு
முறிவு ஏற் பட்டதற் காக டாமிக்கு அறுனவ சிகிச்னச பசய் தார்கள் .
➢ பிறகு, மருத்துவர், அந் தச் சிறுவனுக்கு மூனள பாதிக்கப் பட்டதாகவும் , வலது பக்கம்
பசயலிழந் து வபாகும் எை்றும் கூறிைார். அந் தச் பசய் தினயக் வகட்டதும் எை் அம் மாவும்
குடும் ப நண்பர்களும் மருத்துவமனை அனறயில் அழுதார்கள் .
➢ அனறயில் ஓரத்தில் இருந் த ஒருவர் வபசிைார். “நாம் பெபிக்கலாமா?” எை்று வகட்டார்.
➢ தை் கரங் கனள உயர்த்தி, ‘பரவலாகத்தில் இருக்கிற எங் கள் பிதாவவ, நாை் எலியா
இல் னல. இந் த அனறயில் இருக்கிற மற் றவர்கனளவிட நாை் பரிசுத்தை் இல் னல.
ஆைால் கிறிஸ்துவிை் கிருனபயிை் பபயரால் இந் த இடத்தில் நிற் கிவறை். இந் த
மக்கனளக் கண்வணாக்கும் . அவர்களுனடய வலி எவ் வளவு பபரிபதை நினைத்தருளும் .
உம் முனடய சித்தம் நினறவவறட்டும் . கிறிஸ்துவிை் நாமத்தில் பெபிக்கிவறை், ஆபமை்’.

ஆர்னகை் மபடங் கு
➢ பெபித்து முடித்ததும் , எல் லாரும் அனமதியாக இருந் தார்கள் . சமாதாைத்னத
உணரமுடிந் தது. பரவலாகத்தில் வதவை் இருப் பனத உணரமுடிந் தது. அந் த மைிதர்
வதவனை அறிந் தவர்.
➢ மருத்துவர் பசாை்ைதுவபாலவவ அவனுனடய வலது பக் கம் பசயலிழந் தது.
அவைால் வபசவும் முடியவில் னல. பல மாதங் களாக, மருத்துவமனையில் வகட்ட
அந் த பெபத்னத பற் றிவய வயாசித்துக் பகாண்டிருந் வதை். அவதவபால நானும்
வதவவைாடு வபச ஆனசப் பட்வடை்.

டாமியிை் சவகாதரி

➢ ஒரு வருடம் கழித்து, எை்னுனடய 6 வது வயதில் , எை் உறவிைர் ஒருவருடை்
வசர்ந்து, ஒவ் வவார் ஓய் வு நாளிலும் பசவந் த்-வட அட்பவை்டிஸ்ட் திருச்சனபக் குச்
பசல் ல ஆரம் பித்வதை். மருத்துவமனையில் பெபித்த அந் த மைிதனரப் வபாலவவ
சனப அங் கத்திைர்களும் பெபித்தனதக் கவைித்வதை். அவர்களும்
வதவனைப் பற் றி அறிந் திருந் தார்கள் .
➢ ஆைால் டாமியிை் வாழ் க் னகதாை் பரிதாபமாக மாறியது. அப் வபாது எைக் கு 15
வயது, டாமிக் கு 12 வயது. ஒருநாள் , நானும் அவனும் ஒரு மரத்திை்கீழ்
உட்கார்ந்திருந் வதாம் . அப் வபாது டாமி மயங் கி, கீவழ விழுந் துவிட்டாை். பிறகு
விழித்து, “நாை் சாகப் வபாகிவறை்!” எை்று கத்திைாை். பிறகு அவை் ஒை்றும்
வபசவில் னல; மூச்சும் நிை்றுவிட்டது.
➢ பாட்டி உதவிவகட்டு அலறிைார். நாை் அழுதுபகாண்வட இருந் வதை். எை்ை
பசய் வபதை்வற பதரியவில் னல. பிறகு மருத்துவமனையில் பெபித்த அந் த
மைிதருனடய ஞாபகம் வந் தது. எைக் கு சமாதாைம் வதனவப் பட்டது.
➢ ‘நாை் சிறுனபயை். இந் த வலினயத் தாங் கிக்பகாள் ள எை்ைிடம் பபலைில் னல.
இை்னும் ஒருமுனற டாமி பினழக் க உதவிபசய் யும் ’ எை்று சுருக் கமாக
பெபித்வதை். நாை் “ஆபமை்” எை்று பசாை்ை கணத்தில் டாமி தும் மிைாை்.
மூை்றுமுனற தும் மிைாை். “அவை் சாகவில் னல” எை்று பாட்டி கத்திைார்.
வதவனுக் கு நை்றி பசாை்வைை்.

ஆர்னகை் மபடங் கு
➢ பத்து வருடங் கள் கடந் தை. நமிபியாவிை் தனலநகராை விை்வடாக்கிற் குச்
பசை்று, பசவந் த்-வட அட் பவை்டிஸ்ட் திருச்சனபயில் வசர்ந்வதை்; அங் குதாை்
வதவனை அறிந் த பெபிக்கிற அங் கத்திைர்கள் இருந் தார்கள் .
➢ ஒருநாள் எை் சவகாதரி எை்னை அனழத்து, டாமி உடல் நினல சரியில் லாமல்
இருப் பதாகச் பசாை்ைார். உடவை நாை் பெபித்த அந் த பெபம் ஞாபகத்திற் கு
வந் தது. ‘இைி வாய் ப் பில் னல. வதவைிடம் தவனணயாகக் வகட்ட நாட்கள்
முடிந் துவிட்டை’ எை்று வயாசித்வதை்.
➢ வபருந் தில் 1200 கிவலாமிட்டர் பயணம் பசய் து, எை் சவகாதரனைச் வசர்த்திருந் த
மருத்துமனைக் குச் பசை்வறை். அவை் உயிருக் குப் வபாராடிைாை். ஆைால் ,
ஏவதா ஒரு வித்தியாசம் பதரிந் தது. அவைிடம் சமாதாைம் காணப் பட்டது.
➢ “எை் காலம் முடிந் தது. வதவைிடம் பெபித்துவிட்வடை். மறுனமயில்
சந் திக் கலாம் . வதவை்வமல் விசுவாசமாக இரு” எை்று பசாை்ைாை்.
➢ மூை்று நாட்கள் கழித்து, டாமி மரித்தாை். ஆைால் , “மறுனமயில் சந் திக் கலாம் .
வதவை்வமல் விசுவாசமாக இரு” எை்று அவை் பசாை்ை வார்த்னதகள்
எை்னுனடய காதுகளில் ஒலித்துக்பகாண்வட இருந் தை.
➢ வாபைாலி நிகழ் ச்சி தயாரிப் பு படிப் பில் பல் கனலக் கழகப் பட்டம் பபற் வறை்.
அட்பவை்டிஸ்ட் உலக வாபைாலி நமிபியாவில் நினலய வமலாளராகப்
பணிபுரிகிவறை். மறுனமயில் டாமினயச் சந் திக் கலாம் எை்று நம் பிக் னகவயாடு
இருக்கிவறை்.
➢ நீ ங் களும் கூட உங் களுக் கு பிரியமாைவர்கனள அங் கு சந் திக் கலாம் .
அதுவனரயிலும் வதவை்வமல் நம் பிக் னகவயாடு இருங் கள் .
➢ இவயசு சீக்கிரம் வருகிறார் எை்கிற பசய் தினய நமிபியாவிலும் , பதை்
ஆப் ரிக் கா-இந் தியை் பபருங் கடல் டிவிஷை் முழுவதிலும் பரப் புவதற் கு உங் கள்
காணிக் னக உதவியாக இருக்கிறது. அதற் காக நை்றி.

மறுனமயில்

சந் திக்கலாம் ,
வதவை்வமல்
விசுவாசமாக இரு”

எை்று டாமினயப் வபால
நீ ங் களும் சாட்சி

பசால் வீர்களா?

