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தாங்கமுடியாத வேதனைனய, இயலானைனய
ேியாதினய எதிர்ககாள்ள வதேன் உங்களுக்கு
எங்ஙைம் உதேிடுோர் - நிகழ்ச்சி 1
அறிவிப்பாளர்: இன்னைக்கு ஜான் அன்வகர்கெர்க் நிகழ்ச்சியில்:
கடுனையாை வேதனையில் இயலானையில் அந்த ேருத்தத்னத
னகயாள வதேன் எப்ெடி உதேிடுோர்.

டாக்டர் மைக்கேல் எஸ்கே: இவயசு கிைிஸ்துவுக்குள்
ேிசுோசிகளாக இருக்கும் அகைரிக்கர்கள், நாம் தேைாக நினைத்து
ககாண்டிருக்கிவைாம். அதாேது இனத கசய்தால், ைாைாக வதேன்,
வைலாைனத கசய்திடுோர் சிைந்தனத வநர்த்தியாைத்னத, புதியனத,
நல்ல, ஆவ ாக்கியத்னத, கசழிப்னெ, தருோர் என்கைண்ணுகிவைாம்.
குைிப்ொக நீங்கள் உெத்தி ேத்தில் இருக்கும் வொது நினைத்திடலாம்,
வேதனை ஊடாக வொய்க்ககாண்டிருக்கலாம்.

வஜாைி எரிக்சன் டாடா: எைக்கு ெயைா இருந்தது. தண்டு ேடம்
காயைனடந்திருக்கிைது என்று முணுமுணுக்கும் சத்தத்னத
வகட்வடன், 4 மூட்டுகள் உனடந்தது, முடக்குோதம், கழுத்து
உனடந்துேிட்டது, க ாம்ெவும் அச்சத்வதாடு இருந்வதன்.
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அறிவிப்பாளர்: என்னுனடய ேிருந்திைர்கள் வஜாைி எரிக்சன்
டாடா, நிறுேைர் வஜாைி ைற்றும் நண்ெர்கள் அனைப்பு”,
ஊைமுற்ைேர்களுக்காை அகில உலக சர்ேவதச ஊழிய அனைப்பு.
இேர்கள் 70துக்கும் வைற்ப்ெட்ட புத்தகங்கனள எழுதியிருக்கிைார்,
திைமும் ோகைாலியில் ஒளிெ ப்ொகும் வஜாைி ைற்றும் நண்ெர்கள்
நிகழ்ச்சியின் வெச்சாளர் இ ண்டாம் நெர், Dr. னைக்வகல் எஸ்வல,
மூடி வேதாகை கழகத்தின் முதன்னை தனலே ாக இருக்கிைார்.
னைவகல் சிைந்த எழுத்தாளரும் ப் ன்ட்வுட்டில் கெல்வலாஷிப்
னெெிள் திருச்சனெயின் வொதக ாயிருக்கிைார், வடைன்சீ. இன்னைய
ேிவசஷித்த ஜான் அன்வகர்கெர்க் நிகழ்ச்சியில் கலந்துககாள்ள
உங்கனள அன்புடன் அனழக்கிவைாம்.
*****

டாக்டர். ஜான் அன்வகர்கெர்க்: நிகழ்சிக்கு உங்கனள
ே வேற்கிவைாம். இன்னைக்கு அருனையாை கசய்திகனள ொர்க்க
இருக்கிவைாம். இன்று இ ண்டு அற்புதைாை ேிருந்திைர்கள் நம்
ைத்தியில் இருக்கிைார்கள். நமுடன் வஜாைி எரிக்சன் டாடா
இருக்கிைார், அவதாடு Dr. னைவகல் எஸ்வல இருக்கிைார். வநயர்கவள,
இன்னைக்கு உெத்தி ேத்னத குைித்து ொர்க்க இருக்கிவைாம். வஜாைி,
நம்னை சுற்ைி இருக்கிைேர்கள், இனத வகட்டுக்ககாண்டிருக்கிை
வநயர்கனள ெலரும், உெத்தி ேத்வதாடு இருக்கிைார்கள். நம்முனடய
வநயர்களில் சிலர் தீ ாத புற்றுவநாயின் வேதனையில்
ொதிக்கெட்டிருக்கலாம். அல்லது அேர்களுக்கு கடுனையாை இருதய
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ெி ச்சனை இருக்கலாம். அேர்கள் ஒற்னை தனலேலியால்
அேதிெட்டுக்ககாண்டிருக்கலாம். ஒருவேனள முடக்கு ோதத்வதாடு
இருக்கலாம். சிலர், உங்கனள வொல, தண்டுேடம் ெி ச்சனையின்
ேினளோல் ோதவநாயிைால் ொதிக்கப்ெட்டிருக்கலாம், அல்லது
வேறுேிதைாை ேியாதிகள் இருக்கலாம். வேறுசிலர், சர்க்கன
வநாயின் கா ணைாக, தங்கள் னககள் கால்கள் எடுக்கப்ெட்ட
நினலயில் இருக்கலாம். சிலர், உங்க அம்ைா ைாதிரி, லூ ஜிவகர்,
அலஸ் ேியாதியிைால், நடக்கவும் வெசவும் முடியாைல்
இருக்கலாம்.
அேங்க கசால்கிை ேிஷயம் என்ைன்னு வகட்டீங்கன்ைா, “வஜாைி,
என்ைால் இதுக்கு வைல தாங்க முடியாது. எதற்காக வதேன் என்ை
இப்ெடி கஷ்டப்ெட னேக்கிைார்? என்னுனடய ெி ச்சனைகனள
வதேன் ொர்த்துககாள்ோ ா? எதற்காக இனத அனுைதித்தார்
என்கின்ைைர்.” சரியா? உங்களுக்கு எதிர்ொ ாத ேிெத்து ஏற்ப்ெட்ட
வொது இவத ோர்த்னதகனளத்தான் நீங்களும்
கசால்லிக்ககாண்டிருந்தீர்கள். இப்ெ நீங்க நாற்ப்ெத்தி ஐந்து
ஆண்டுகளுக்கு ெின்ைால் 1967ற்கு, திரும்ெி வொகலாம், எங்களுக்காக
அனத நீங்க கசால்லணும். உங்களுக்கு சம்ெேித்தனத ஜைங்கள்
அைிந்துககாள்ள ேிரும்புகிைார்கள். என்ை நடந்தது? நீங்க எதற்காக
இந்த சர்க்கா

நாற்காலியில் உட்கா

வேண்டியிருந்தது? நீங்க

சுறுசுறுப்ொை 17 ேயது ோலிெ கெண்ணாக இருந்தீங்க, குதின
சோரியில் வதைிைேர், நன்ைாக சுடும் ெயிற்சி கெற்ைேர்.
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உங்களுக்கு கேளியில் இருப்ெது க ாம்ெவும் ெிடிக்கும், திடீக ன்று
இைி ஒருகாலும் எழுந்து நடக்க முடியாது என்ை நினலக்கு நீங்கள்
ஆளாக்கப்ெட்டீர்கள். எப்ெடி நடந்தது?

டாடா:

சரி, நீங்க எல்லாேிதைாை ேியாதிகளின் கெயர்கனளயும்

கசான்ைதுல எைக்கு சந்வதாஷம், ஏன்ைா இந்த வகள்ேிகள் சக்க
நாற்காலில் இருப்ெேர்களுக்கு ைட்டும்தான் ேரும் என்று கினடயாது.
சிறு கெண்ணாக ெலேித அச்சங்கனள நான் சந்தித்திருக்கிவைன். நா
ேினளயாட்டு ே ீ ாங்கனை, சந்வதாஷைா, சுற்ைி திரிந்து, என்னுனடய
கல்லூரி நாட்களுக்காக காத்திருந்வதன். என் சவகாதரி வகத்தி, நாங்க
இருண்டு ொரும் க ாம்ெ குவளாஸ், அதைால கல்லூரியில்
வசர்ேதற்கு முன்பு இ ண்டு வெரும் ஒன்ைாக வந த்னத கசலேிட
திட்டம் ெண்ணி கடற்கன க்கு வொக தீர்ைாைித்வதாம்.
அதைால கடற்கன க்கு வொவைாம். நா தண்ண ீக்குள்ள வொவைன், நா
நீந்தி

நீந்தி

அருகில்

கன க்கு

அப்ொல்
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முழம்

இருக்கும்

கதப்ெத்திற்கு

நீந்திககாண்டிருந்வதன், சிறுேர்கள் குதிப்ெனதயும் னடேிங்

கசய்ேனத

ொர்த்துக்ககாண்டிருந்வதன்,

எனத

ெற்ைியும்

அப்ெ

வயாசிக்கவே இல்ல. ஒரு ே ீ ாங்கனையாக, அந்த ஆழத்னத கூட நா
கதாடேில்னல, அதைால அந்த தண்ண ீரின் ஆழம் எைக்கு சரியாக
கதரியாது. அந்த கதப்ெத்திற்கு வைல் நின்றுககாண்டு நல்லா ஆழைா
மூச்ஹ்சு கூட ேிடாை, சட்டுன்னு தண்ணல
ீ
குதிச்சுட்வடன். அந்த
வந த்துலவய, என்னுனடய தனல கடுனையாை ஒன்ைில் வைாதியது,
என்
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ெின்ைங்கழுத்து

முைிந்தது,

என்னுனடய

முதுககலும்புகள்

கநாறுங்கிைது, தண்டு ேடம் ொதிப்ெனடந்தது. என்ை நடந்துதுன்னு
எைக்கு முதல்ல ஒன்னும் கதரியல. நா தனல கீ ழா தண்ணிக்குள்ள
வொைதும்

மூச்சு

திணைல்

உண்டாகைது

ைட்டும்தான்

எைக்கு

கதரிந்தது.
எைக்கு

ஒன்றும்

புரியல,

முதுகுக்கு

ெின்ைால

வொயிட்டு

இருந்தாங்க.

ஆைா

என்

நீந்திக்கிட்டு
அேங்க

சவகாதரி

இருந்தாங்க.
கன யில்

வகத்தி,

அேங்க

கன னய

வநாக்கி

நடக்க

முயன்ைார்கள்.

ஆைா அப்ெ ஒரு நண்டு அேங்கள கடிச்சிருச்சு. அதைால நினல
தடுைாைி

தண்ணல
ீ

இருந்த

“வஜாைி,

நண்டுகள்

இருக்குன்ைாங்க.”

முகங்குப்புை

மூச்சு

என்

திைரீட்டு

ெக்கைாக
நா

இருந்வதன்,

திரும்ெி

கூப்ெிட்டு,

இன்னும்

தண்ண ீல

இந்த

நண்டு

அேங்க

கேைத்த திருப்ெிைது. என்வைாட முடிய ொர்த்தாங்க. ஏவதா தப்ொ
இருக்குன்ைத புரிஞ்சுகிட்டு, என்ைிடைாக சீக்கி ைா நீந்தி ேந்தாங்க.
நா மூழ்க துேங்கிை அந்த வந த்தில், தண்ண ீருக்குள் வொக இருந்த
என்னை,

கநஞ்வஜாட

வசர்த்து

அைச்சுகிட்டு

தண்ண ீரிலிருந்து

கேளிவய ககாண்டு ேந்தாங்க. அப்ெ என்னுனடய தனல அேங்க
கநஞ்வஜாட

வசர்ந்திருந்தது.

க ங்கள்

அேங்க

என்ைால்

அனத

ஆைா

வதாள்வைல

அந்த

வந த்துல

ேசப்ெட்டது,
ீ

உண முடியல.

தைியா

என்னுனடய

கதாங்கீ ட்டிருந்தது,

ெிரிந்து

இருப்ெதுவொல்

இருந்தது. அது வேறு யாவ ாவோட னக ைாதிரி இருந்துச்சு. அது
என்வைாடது
வந த்துல
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கினடயாது.
எதுவுவை

இது

எைக்கு

ஏன்ைா,
புரியல,

வகட்ட
ஆைா

கைோ?
ோதம்

அந்த

என்ைால்

எப்ெடியிருக்கும்

என்ெனத

நான்

முழுனையாக

அனுெேித்துககாண்டிருந்வதன்.
சரி, அேங்க என்ை இந்த கதப்ெத்துல னேத்து, கன க்கு இழுத்துட்டு
ேந்தாங்க, ஆம்புவலன்ஸ்க்கு வொன் ெண்ணாங்க, உடைடியா
ைருத்துேைனைக்கு ககாண்டு ேந்தாங்க, என்னுனடய நீச்சல்
உனடனய எடுத்துட்டாங்க, அடுத்த கநாடிவய என்னை சுற்ைிலும்
டாக்டர்களும் நர்சுகளும் கூட்டைா சூழ்ந்துககாண்டார்கள்.
என்னுனடய தனலனய கைாட்னட அடித்தாங்க. ைண்னடவயாட்டில்
துனளகள் வொட்டாங்க. என்வைாட ைண்னடயில சில வொல்ட்டுகனள
வொட்டாங்க. என்ை இந்த ஸ்ட்ன கர் ெிவ ைில் னேத்தார்கள், இந்த
நீளைாை வகன்ோஸ் வசன்வேட்ஜ், என்னுனடய கழுத்துக்கு
கூடுைாை கைத்னத குடுத்து அனத நீண்டு ேரும்ெடி கசய்ோங்க.
என்வைாட வயாசனை எல்லாம், நா ேட்டுக்கு
ீ
வொகணும். நா
ேட்டுக்கு
ீ
வொக ேிரும்புகிவைன். எைக்கு க ாம்ெ ெயைா இருந்துச்சு.
சில முணுமுணுப்புகனள நா வகட்வடன் தண்டு ேடம்
காயைனடந்திருக்கு, மூட்டு ோதம், முடக்குோதம், கழுத்து முைிவு
என்ைார்கள்.
இந்த ோர்த்னதகனள வகட்ட வொது க ாம்ெவும் ெயந்வதன்.
திடீக ண்டு ோழ்க்னகவய முற்ைிலுைா... ைாைிப்வொயிடுச்சு. அனத
நீங்க எதிர்ொர்க்கவே இல்னல, அதற்கு தயா ாகிட முடியாவத. ஆைா
உெத்தி ம் வேதனை என்ைால் அது முற்ைிலுைாை ைாற்ைத்னத
உண்டாக்கி ேிடும். அந்த ோர்த்னதயின் அர்த்தம் என்ைன்னு எைக்கு
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அப்ெ புரியல. இதற்கு என்ை அர்த்தம் என்று அைிந்துககாள்ள
ேிரும்ெிவைன், ஆைா இதிலிருந்து என்வைாட ோழ்க்னக முற்ைிலும்
ைாைிப்வொயிருக்கும் என்ை நினல உண்டாைது அதுதான் முதல்
முனை, ேித்தியாசைாய் இருக்கும்.

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ெ உங்கள ொர்க்கிைேர்கள் உங்களிடம்
கசால்லுகிைார்கள், “நீங்க கேைத்தி ஈர்க்கும் ேனகயில், அழகா
இருக்கீ ங்க. ஆைா வஜாைி ேியாதி என்னை எப்ெடி
ஆக்கியிருக்குன்னு ொருங்க. நா கேர்ந்திழுக்கும் அழகா இல்ல,
ஜைங்க என்ை திரும்ெிகூட ொர்க்க ேிரும்ெல.” இேங்களுக்கு நீங்க
என்ை கசால்ைீங்க?

டாடா:

சரி, சிலர் என்ை ொர்த்து கசால்லியிருக்காங்க என்ைன்ைா,

“கேல், நீ ொர்க்க நல்லாதா இருக்க, வஜாைி.” ஆைா அதற்கு சினக
அலங்கா ங்கனளயும் க வ்லான் அப்ெைம் வகால்டன் ெி ான்ஸ்
லிப்ஸ்டிக் ைஸ்கா ா னகயிலவய னேத்திருந்தா இகதல்லாம்
நடக்கும். ஆைா, இனத ொர்த்துககாண்டிருக்கும் வநயர்களில்
முகத்தில் ொதிப்பு உண்டாை வேதனையில் இருப்ெேர்களுக்கு
உண்னையில், எல்லாேிதைாை வேதனைகளும் இருக்கும்.
எங்களிடத்தில் ேருகிை ஊைமுற்ைேர்கள் ெல வகாணத்தில்
ேடிேத்தில் இருப்ொர்கள். எைக்கு காயம் உண்டாை முதல் சில
ைாதங்கள் நா முக கண்ணாடிய ொர்த்தவத கினடயாது.140 ெவுண்ட்
எனட இருந்த கெண்

சீக்கி த்தில் 80 ெவுண்டா எனட குனைந்வதன்.

அந்த ைருந்துகள் என்னுனடய ெற்கனள கருப்ொக்கிைது.
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ேித்தியாசைாை ைருத்துகளின் தாக்கம் சி ங்குகனள உண்டாக்கிைது.
என்னுனடய தனல முடி உதி

ஆ ம்ெித்தது.

அவதாடு, எைக்கு நினைேிருக்கிைது ஒருமுனை என்னுனடய ெள்ளி
வதாழி ஒருத்தி – அே நல்ல ஹாக்கி ேினளயாடுோள், குண்டா
இருப்ொ, கடிைைாை, வதால்கனள ககாண்டேர் ேினளயாட்டு
ே ீ ாங்கனை, நாங்க நல்ல நண்ெர்களா இருந்வதாம் – அே என்ை
ொக்க ஹாஸ்ெிடலுக்கு ேந்திருந்தா என் ஒருமுனை ொர்த்த வுடவை
அே என்வைாட ெடுக்னகயின் கம்ெிகனள இறுக ெிடிச்சுகிட்டு
தனலனய அனசத்தெடி என்ை கசான்ைான்ைா, “நா உடவை
வொகணும்.” அப்ெைம் கேளியில அே கடுனையா ோந்திஎடுக்கிை
சத்தம் எைக்கு வகட்டுச்சு. என்வைாட சவகாதரியிடம் நா உடவை ஒரு
முக கண்ணாடிய ககாண்டு ே

கசான்ை, ஏன்ைா நா எப்ெடி

இருக்கிவைன்னு க ாம்ெ நாளா நா ொர்க்கவே இல்ல. நா எப்ெடி
இருக்வகன்ைத நா ொர்த்தப்ெ, என்னை எைக்கு அனடயாளம்
கதரியல. என்னுனடய கண்கள் க ாம்ெ உள்ள வொயிருந்தது.
க ாம்ெவும் ஒல்லியா நீண்டு, ைங்கி வொயிருந்வதன். அந்த
ஸ்ட்ன கர் ெிவ ம்ல ெடுத்துட்டு இருந்வதன், அப்ெ நா ஏவதா வேற்று
கி கத்து ைனுஷிவொல அப்ெடிவய ைாைிவொயிருந்வதன்.
எைக்கு நல்லா நினைேிருக்கு அதுதான் நா அழுத்தத்திற்குள்
கசன்ை முதல் முனை. அதுேன க்கும் அழுத்தம் என்ைால் எைன்னு
எைக்கு கதரியவேயில்ல- கேள்ளிக்கிழனை இ ாத்திரி நண்ெர்கள்
ோ ாததால ஒன்னு ஆகல, கூனடெந்து னைதாைத்தில் சனத
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ெி ண்ட வொது இப்ெடி நடக்கல. ஆைா இப்ெ உண்னையாை ைை
அழுத்தத்திற்குள் உள்ளாவைன். இப்ெ உணர்ச்சி ரீதியாக
ைருத்துவொயிந்வதன். என்ைால உணர்ந்துககாள்ள முடியாத ஒரு
ஆழைாை உணர்வுக்குள் உள்ளாகும் நினலயில் மூழ்கி
ககாண்டிருந்வதன். ெல ைாதங்கள் கடந்தை, எந்த உணர்வுகளும்
இல்லாைல் வொைது.

ஆன்கர்பபர்க்: உங்க இடுப்புல அறுனேசிகிச்னச நடந்தது, ஏன்ைா
உங்க எலும்புகள் தனசனய குத்தி கேளியில ேந்தது, ையக்க
ைருந்வத இல்லாை கசய்தாங்க, ஏன்ைா உங்களால எனதயுவை உண
முடியாது. எதற்காக அந்த அறுனேசிகிச்னச வதனேெட்டதுன்னு
கசால்லுங்க. இந்த ைாதிரி இ ண்டு ஆப்ெவ ஷன் நடந்திருக்கு.

டாடா:

சரி, நா அதிகப்ெடியாை எனடனய இழந்ததிைால்

என்னுனடய இடுப்பு எலும்புகள் கேளியில ே
என்னுனடய முன்ெக்க உள்ள அன்ொை
குத்தி கேளிவய ே

ஆ ம்ெித்தது.

எலும்புகள் என் தனசகனள

இருந்தது, என்னுனடய தண்டுேட எழும்பும்

அப்ெடிவய இருந்தது. அதைால் கதாடர்ந்து சில அறுனேசிகிச்னசகள்
வதனே ெட்டது... அேங்க ஒரு சுத்திய எடுத்து இடுப்பு ெகுதியில்
உள்ள இடுப்பு எலும்புகனள தட்டி அேற்னை சி ாய்த்தார்கள் ெிைகு
எைது தண்டுேட எலும்னெ அகற்ைிைார்கள். அப்ெைம் என்னுனடய
ஸ்ட்ன கர் ெிவ ைில் இ ண்டு ோ ங்கள் தனல குப்புை ெடுத்திருக்க
வேண்டிய நினல உண்டாைது, அந்த வந த்தில்தான், இந்த
காயங்கவளாடு வசர்ந்து, எைக்கு ஹாங் காங் காய்ச்சல் ேந்தது.
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என்ைால் ேிேரிக்க முடியல – நீங்க முற்ைிலும் முடைாக இருந்து,
ஸ்ட்ன கர் ெிவ ைில் கட்டப்ெட்டிருக்க, ஒன்னுவை முடியாதுதா...
இதுல எப்ெடி அனசயமுடியும், சுத்தைா அனசயவே முடியாது
ஏன்ைா ஸ்ட்ன கர் ெிவ ம்ல கட்டப்ெட்ட நினலயில், இப்ெ அவதாட
இந்த காய்ச்சல், 2 ோ ங்களுக்கு கீ ழ்வநாக்கி ெடுத்திருக்கும் நினல.
அது எப்ெடின்ைா, வகலிக்கூத்து ைாதிரி இருந்தது.

ஆன்கர்பபர்க்: இவதாடு இப்ெ நிறுத்தி ககாள்ளலாம், இப்வொதும்
ஒரு இனடகேளி எடுத்துக்ககாள்வோம். ஏன்ைா 2 ஆண்டுகள் ெல
அறுனேசிகிச்னசகளுக்கு ெிைகு இைி ஒருவொதும் நடக்க முடியாது
என்ை நினலனய உணருகிைீர்கள் இப்வொது வதேனை ெற்ைிய
வகள்ேிகளும் எதற்காக உங்களுக்கு இப்ெடி நடந்தது, உங்களுனடய
வநாக்கம் என்ை உங்க ோழ்ேிற்கு என்ை அர்த்தம் இருக்கு, எைெது
வொன்ை ேிஷயங்கள் உங்கள் கண்முன்ொக ஓடிக்ககாண்டிருந்தது.
உண்னையாை வொ ாட்டத்தில் இருந்தீர்கள், அந்த உெத்தி ேத்னத
ெற்ைி நீங்கள் ெகிர்ந்துககாள்ள ேிரும்புகிவைன், ஏன்ைா இன்னைக்கு
வகட்டுக்ககாண்டிருக்கிை வநயர்களில் ெலர், இனதவொன்ை
உெத்தி ேத்தில் நின்றுககாண்டிருக்கிைார்கள். இனணந்திருங்கள்,
ைீ ண்டும் சந்திப்வொம்.
*****

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்ன ட், ைீ ண்டும் ேருக. இப்வொது நாம்
ொசிக்ககாண்டிருப்ெது Dr. னைவகல் எஸ்வல ைற்றும் வஜாைி எரிக்சன்
டாடா வுடன். வஜாைி, கதாடர்ந்து ொர்த்திடலாவை. உங்களுனடய
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யதார்த்த நினலனய நீங்கள் உணர்ந்த, அவத வேனளயில் வதேனை
ெற்ைி சிந்தித்தீர்கள் எதற்காக இந்த காரியங்கனள அேர்
அனுைதித்தார் என்று நினைத்தீர்கள். உங்களுனடய சிந்தனைகனள
எங்கவளாடு ெகிர்ந்துககாள்ளுங்கள், ஏன்ைா நம்முனடய வநயர்களில்
அவநகர் இந்த வேனளயில் கசால்லிக்ககாண்டிருக்கிை காரியம்,
“இந்த ெி ச்சனை எைக்கு இருக்கிைது, அது எதுோயிருந்தாலும் சரி,
அேர்கள் என்ை கசால்கிைார்கள் என்ைால், “இத நா ககாஞ்சகூட
எதிர்ொர்க்கல,” அது ைட்டுைல்ல, “நா, வதேைால் தள்ளப்ெட்டது
வொல உணருகிவைன். வதேைால் ைைேருத்தத்வதாடு இருக்கிவைன்
என்கின்ைைர்.” இந்த உணர்வு உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிைதா?

டாடா:

சரி, நா ஸ்ட்ன கர் ெிவ ைில் இருந்வதன், அதாேது, 3 ைணி

வந ம் வைவல ொர்த்தெடியாக, அப்ெைம் ஒரு சிைிய துண்டிைால்
வசர்த்து கட்டிை ெிைகு, திருப்ெிடுோர்கள், 3 ைணிவந ம் கீ வழ
ொர்த்தெடி இருப்வென். கீ வழ ொர்த்தெடி இருக்கும் வந த்தில், ோயில
ஒரு குச்சிய ேச்சுட்டு, வேதாகைத்தின் ெக்கங்கனள திருப்ெ
ெயன்ெடுத்ஹ்டுவேன். வயாபு புத்தகத்திலிருந்து ஆ ம்ெித்து புதிய
ஏற்ப்ொடுகளுக்கு ேந்வதன். ஆைா ஒன்று நிச்சயைா கசால்லணும்,
என்ைன்ைா அகதல்லாம், அதாேது சில ேசைங்கனள
ோசிக்கும்வொது யாக்வகாபு 1:2

வொல, “சிவநகிதன

வொல, இனத

ஏற்றுக்ககாள்ளுங்கள், ைிகுந்த சந்வதாஷைாய், நீங்கள்
வசாதனைகளில் அகப்ெடும்வொது சந்வதாஷைாய் எண்ணுங்கள்.”
அடடா!
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வேறு இடத்னத திருப்ெிைால் அங்க, வ ாைர் 5:3, “உெத்தி ேங்களிவல
வைன்னை ொ ாட்டுங்கள்.” அதற்கு ெிைகு ெிளிப்ெியர்ல ொர்த்தா, o,
அடக் கடவுவள! இனத ஈோக கருத்திட வேண்டுைாம். “அேர்
நிைித்தைாக ொடுெடவும் நைக்கு அருளப்ெட்டிருக்கிைது.” இந்த
ேசைங்கனள ொர்க்கும்வொது இது கதரிந்வத நான் அனுெேித்த
வேதனைகனள புைக்கைிப்ெதுவொல் கதரிகிைது. என்னுனடய
இருதயத்னத துனளக்கும் குண்டு வொல, வதான்றுகிைதாயிருக்கிைது.
இந்த அறுனேசிகிச்னச எல்லாம் முடிந்த சில நாட்களில், நா
குணைனடய துேங்கியவொது, என்னை அந்த ஸ்ட்ன கர்
ெிவ ைிலிருந்து ைாற்ைி ஆறு ெடுக்னககள் ககாண்ட அனைக்கு
ைாற்ைிைார்கர் அங்க 5 கெண்கள் இருந்தார்கள், அதுதான்
உண்னையாை ைருத்துேைனை ெடுக்னககள். ஒரு இ ாத்திரி
வதேவைாடு சண்னட வொட்டுககாண்டிருன்வதன். அதிகானல 2 ைணி,
என்னுடன் அனையிலிருக்கும் எல்லாரும் தூங்கிக்ககாண்டிருந்தைர்,
சத்தம்வொட்டு அழ நினைத்வதன், ஆைா அதற்கு னதரியைில்ல,
ஏன்ைா என்னுனடய மூக்க துனடக்கவும் கண்ண துனடத்து ேிட
அருகில் யாருவை இல்ல. சாதா ணைா நக

முடியாைல் இருப்ெது

எந்த ேிதத்திலும் ோதத்திைால் கதிகலங்கி நிர்ப்ெதில் வைாசைாைது
கினடயாது.
எைக்கு நினைேிருக்கிைது ஒரு இ வு, என்னுனடய தனலனய
தனலயனையில் திருப்ெி னேத்வதன், அப்ெ அந்த 6 ெடுக்னக
ககாண்ட அனையின், ோசலில் ஒரு நெர் நிர்ப்ெது வொல கதரிந்தது.
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அந்த நெர் கைதுோக என்னுனடய ெடுக்னகக்கு அருகில் கநருங்கி
ேந்தார், கட்டிலின் கம்ெிகனள இறுக ெிடித்து ககாண்டார், அேர்,
அந்த வந த்தின் கெருமூச்சு ேிட்வடன், அது என்னுனடய உயர்ெள்ளி
வதாழி, வஜக்கி. இந்த வதாழியுடன் தான் என்னுனட நண்ெர்கனளயும்
ைில்க்வசக் ைற்றும் ஹாக்கி ைட்னடகனள ெகிர்ந்துககாள்வேன். அே
அந்த ெடுனகயின் கம்ெிகனள இறுக ெிடித்துககாண்டாள், நா
கசான்வை, :வஜக்கி, இப்ெ உன்ை இங்க ொர்த்தாங்கன்ைா, நிச்சயைா
உன்ை கேளியில து த்திடுோங்க. இங்க என்ை ெண்ணட்டு
ீ
இருக்வகன்னு வகட்வடன்.” உஷ், என்ைால். அே கைதுோ எழுந்து
நின்று, னகயிலிருந்து இரும்ெிைால், என்னுனடய ெடுக்னகனய
சுற்ைியிருந்தத ொதுகாப்பு கம்ெிகனள இைக்கிைாள். அதற்கு ெிைகு,
உயர்ெள்ளி ைாணேிகள் தங்கள் ெடுக்னக ஆனடகளில்
நடந்துககாள்ேது வொல, அே என்வைாட ெடுனகயில் எைக்கு
அருகில் ேந்து ெடுத்துககாண்டாள், எைக்கு ெக்கத்துல ெடுத்துகிட்டா,
என்னுனடய க த்னத ெிடித்துககாண்டாள், என்னுனடய னககள்.
அனத என்ைால் உண

முடியேில்னல, ஆைா அந்த இருட்டுல

அனத தூக்கி காண்ெித்தால் அதைால் அந்த நிழனல என்ைால்
ொர்க்க முடிந்தது, என்னுனடய னககள் அேளுனடய க ங்களில்
ெினணந்திருந்தது, அனத உயர்த்திைாள்.
அப்ெைம் அே தனலயனணயில் திரும்ெி ெடுத்து, என்னுனடய
காதுகளுக்கு சற்று அருகில் அேளுனடய உதடுகனள னேத்து,
கைதுோக வைச துேங்கிைால், “ேியாகுலம் நினைந்த ைைிதர்,
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அேருனடய கெயர் என்ை, நைக்காக ேந்த வதேனுனடய குைா ன்...”
முழுசா கசால்ல முடியல. நற்ெத்திைாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்
நடந்தது, அந்த நினைவுகள் என்னுனடய ைைதிலும் இருதயத்திலும்
ெதிந்திருக்கிைது. “உனடந்த ொேிகனள ைீ ட்க ேந்தேர், ஹாவலலுயா,
என்ைகோரு இ ட்சகர்.” இனத ெற்ைிய இன்கைாரு ேிஷயமும்
இருக்கிைது, இவயசுனே உண்னையாைேர் என்று இது நிருெிப்ெதாக
இருந்தது. அது எப்ெடி இருந்தகதன்ைால் என்னுனடய இருதயத்னத
துனளத்துககாண்டிருந்த வதேனுனடய ோர்த்னத என்ை குண்டுகள்
என் ேட்னட
ீ
குைினேத்தது. ஏன்ைா அே, ஒரு ேிதத்தில், என்னை
கிைிஸ்துேின் அன்ெில் தினகக்க கசய்தால். அதனுனடய ேினளவு
எைக்கு இருந்த அனைத்து வகள்ேிகளும், அன்று இ வு எைக்கு
வதனேயாை ெதில் ே ாேிட்டாலும், அது முக்கியைாைதல்ல என்ை
எண்ணம் வதான்ைியது. அனே அத்தியாேசியைாைது என்று
வதான்ைேில்னல.
அதைால, அன்று இ வு அே திரும்ெி வொைதும், எல்லா புத்திக்கும்
வைலாை வதே சைாதாைம் உண்னையாய் என்னுனடய இருதயத்னத
காத்துக்ககாண்டது. நா நினைக்கிவைன், திரும்ெி ொர்க்கும்வொது,
அன்று இ வு நடந்த சம்ெேம் தான் கெரும்ொலும் ஏன் என்று நாம்
வகள்ேிகள் எழுப்பும்வொது நைக்கு உண்டாகும் அனுெேைாக
இருக்கிைது, ஆைாம், “வதேவை, ஏ இப்ெடி கசய்தீங்க? அல்லது, “இது
எைக்கு புரியவே இல்ல.” நாை ெதினல எதிர்ப்ொர்ப்ெதில்னல, ஏன்ைா
ஒருவேனள வதேன் அளிக்கும் ெதில்கள் நம்னை
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சைாதாைப்ெடுத்திடும் என்று எைக்கு வதான்ைேில்னல. என்னை
கொறுத்தேன , ஒருவேனள வதேன் எைக்கு உடைடியா ெதில்
ககாடுத்திருந்தா, அது என்னுனடய சிைிய மூனளக்குள்
வகாடிக்கணக்காை அளவு உண்னையின் சா த்னத ஊற்றுேதுவொல
இருந்திருக்கும். அனே அனைத்தும் நான் புரிந்துககாண்டிருப்வென்
என்று என்ைால் கசால்ல முடியாது. அதுைட்டுைல்ல, நாை
காயைனடயும்வொது, எதிர்ொர்க்கும் ேிஷயம்
ஏற்றுக்ககாள்ளப்ெடுேதுதான், அப்ொ அனைத்து ககாள்ேது வொன்ைது,
டாடி என்னை உத்த ோதம் தருோர், “இவதா, இவதா, என் அருனை
ெிள்னள,” முதுகுல தட்டி ககாடுப்ெது, “அப்ொ இங்கதா இருக்வகன்,
ெ ோயில்ல, ஹைி.” எல்லாம் சரியாயிடும். எல்லாம் சரியாயிடும்.

ஆன்கர்பபர்க்: உங்களுனடய ோழ்க்னகக்கு என்ை அர்த்தம்
என்ைோகும் இதன் வநாக்கம் என்ை என்ெனத நீங்க எப்ெடி
ெிடித்ஹ்டு ககாண்டீர்கள், ஏன்ைா உங்களுனடய எண்ணம், நா என்ை
கசய்வேன் என்று இருந்ததல்லோ?

டாடா:

அதாேது, அன்னைய இ வுக்கு ெிைகு, ஒரு ேித்தியாசைாை

ேிதத்தில், ோழ்ேின் அர்த்தம் வநாக்கம் எைெது எைக்கு
முக்கியைாைதாக அத்தியாேசியைாைதாக கதரியேில்னல. நாை
எல்லாரும் அனுெேிப்ெனதவய அனுெேித்வதன் எை நினைக்கிவைன்,
நாை உெத்தி ேத்தில் இருக்கும்வொது, ஒரு காரியத்னத
ெற்ைிக்ககாள்ள ேிரும்புவோம், அதற்கு ெிைகு, ெ ோயில்னல என்று
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வதான்றும். வதேன் ஒரு புரியாத புதி ாக ஏவதா ஒரு ைனல
உச்சியில் உட்கார்ந்து தைது கட்னட ேி னல ஆட்டிக்ககாண்டு,
ஆழ்ந்த சிந்தனையில் தியாைம் கசய்ெேர் அல்ல. இல்னல, அேர்
நம் அருகில் இருக்கிைார், அேர் நிஜைாைேர். தைிப்ெட்ட ேிதத்தில்
வெசுோர். உங்களுனடய வேதனைக்கும் அேருக்கும் எட்டாத தூ ம்
கினடயாது. கிைிஸ்துேிைிைித்தம் அேர் உங்களுக்கு சைீ ெைாய்
உங்கள் நடுேில் இருக்கிைார். அவதாடு, உண்னையில், ோழ்ேின்
வநாக்கமும் அர்த்தமும் நிச்சயம் கேளிப்ெடும்.

ஆன்கர்பபர்க்: உங்க புத்தகத்தில் நீங்க எழுதியிருக்கும் ேிஷயம்
எைக்கு ெிடிக்கும், “நீங்கள் வேதனைனய அனுெேிக்க வதேன் ஏன்
அனுைதித்தார் என்று நீங்கள் அைிந்திட அேசியைில்னல.
உண்னையில், வதேனுக்கு அது கதரியும்.” உங்களுனடய நம்ெர்
உங்களிடம் கசால்லியிருக்கிைார் எதைால் என்று அேர்
கசால்ோ ாைால், அதாேது,அதைால் என்ை ேித்தியாசம்
உண்டாகப்வொகிைது? என்ைன்ைா, நிச்சயைா அத கதரிஞ்சுக்க
ேிரும்புைீங்களா? ஓவக, ஒரு நாளில் நிச்சயம் உங்களுக்கு
கதரியேரும், ஆைா அேருக்கு கதரியும். இந்தைாதிரியாை சில
ேிஷயங்கள் உங்களுக்கு உதேியாக இருந்திருக்கிைது. இப்ெ, நைக்கு
இன்னும் சில நிைிடங்கள் இருக்கிைது, இந்த தனலப்புகனள ெற்ைி
நாம் திரும்ெவும் வெசிட இருக்கிவைாம், ஏன்ைா இப்ெதா நாை
அடித்தளத்திலிருந்து துேங்கியிருக்கிவைாம். ஆைா எப்ெடி இந்த
முடைாை கெண், நடக்க முடியாத, தைது க ங்கனள உெவயாகிக்க
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முடியாைல், இந்த கூட்டில் ெடுத்திருந்து,2 ேருடங்களுக்கு
புைர்ோழ்வு அளிக்கப்ெட்டேல், சக்க
என்ைிருந்த, அதாேது சக்க

நாற்காலியில்தான் ோழ்க்னக

நாற்காலியில் இருந்த இந்த கெண்

எப்ெடி உலககைங்கிலும் உள்ள சர்ேவதச ஊழியத்தின்
தனலே ாைார், நீங்க ோகைாலியில் ெி சங்கம் கசய்கிைீர்கள்,
ஒவ்கோரு நாளும் 1,000 அனலேரினசகளில்

ஒளிெ ப்ொகிைது?

அவதாடு கூட, “ேல்ஸ்
ீ
ொர் ோல்ர்ட்” உள்ளது. நீங்க 48
வதசங்களுக்கு வைலாக ெி யாைித்திருக்கிைீர்கள். இங்கிருத்து அங்க
எப்ெடி வொை ீங்க?

டாடா:

சரி, ஜான், இப்ெ இங்கிருந்து அங்க தாேி வொயிருக்கீ ங்க.

ஒரு சிறு ெிள்னளயாய் நான் அனுெேித்த வேதனைகளுக்கும் இப்ெ
முதிர்ந்தேளாக நான் கசய்கிை காரியங்களுக்கும் ைிகப்கெரிய
ேித்தியாசம் இருக்கிைது. எைக்கு கதரிந்த ஒன்று, உலகமுழுேதும்
சுைால் 1 ெில்லியன் ைக்கள் இயலாைல் இருக்கிைார்கள் அது எைெது
சதேிகிதத்திைர் ேறுனைக்வகாட்டிற்கு கீ ழ் இருக்கிைார்கள், அேர்கள்
நம்ெிக்னகயற்ை னகேிடப்ெட்ட நினலயில்
வொ ாடிக்ககாண்டிருக்கிைார்கள். என்னுனடய முடக்கு ோதத்திைால்
நா புரிந்துககாண்ட ஒரு காரியம், கிைிஸ்துனே அைிந்த ெிைகு
எைக்கு கினடத்த ைை அனைதினய நாம் ேிடாைல்
ெற்ைிககாண்டிருக்கிவைன், அதிகைாய் யாருக்கு ககாடுக்கப்ெட்டவதா,
அேர்களிடத்தில் அதிகைாக எதிர்ப்ொர்க்கப்ெடும். ஓ, னை குட்கநஸ்,
வஜாைி, இந்த முடைாை சரீ த்வதாடு உைக்கு கினடக்கும்
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ஒவ்கோரு ஊழிய சந்தர்ப்ெத்னதயும் நீ ேிட்டுேிடாைல்
ெயன்ெடுத்திக்ககாண்டு உன்ைால் முடிந்த அளவு ைற்ைேர்களுக்கு
உதேிடு.
அதாேது, இந்த ேில் வசர்ல இருக்கிை இந்த ோழ்க்னகயில் எைக்கு
கினடக்கும் ஒவ

சந்வதாசம் நிம்ைதி என்ைன்ைா என்னை ேிட அதி

வேதனையில் துேண்டு வொயிருக்கும் ைக்களுனடய வேதனைனய
நான் புரிந்துககாண்டு வதனேகவளாடு இருப்ெேர்கனள கண்டுெிடித்து
அேர்களுக்கு உதவுேதுதான் எைக்கு நிம்ைதி. ஓ னை குட்கநஸ்!
கிவலயாத்தின் னதலத்னத உங்களுக்கு தருகிவைன், அனத
உங்களுக்கு நாவை பூசுகிவைன். உங்களுக்கு என்னுனடய இவயசுனே
ெற்ைி கசால்லுகிவைன் அது ஏவதாகோரு ேிதத்தில் உங்களுக்கு
உர்ச்சாகைளித்து, உங்கனை னகதூக்கிேிடும், அேர்கள் தழுேி,
என்னை தூக்கி ேிட்டது வொல தூக்கிேிட உதேிடுவேன்,
ஆஸ்ெத்திரில இருந்தப்ெ வஜக்கி எைக்கு னககுடுத்து தூக்கிேிட்டது
வொல. ஓ. இனத தான் இந்த 1 ெில்லியன் ைக்களுக்கு என்ைால்
கசய்ய முடிந்த உதேி. எைக்கு இன்னும் ககாஞ்ச நாள் தான்
இருக்கு. ஓ, னை குட்கநஸ்! கர்த்த ாகிய இவயசுவே,இனத
கசய்ேதற்கு என்னை இன்னும் கெலமுள்ளேலாக நிற்க கசய்யும்,
அப்ெடியிருந்தால் என் ோழ்க்னக உண்னையில் அர்த்தமுள்ளதாக
இருந்திடும்.
இதுதான் இந்த உலகளாேிய சர்ேவதச ஊழியத்னத கசய்திட
என்னை ககாண்டுேந்தது என்று நான் நினைக்கிவைன். அனத நான்
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ேிரும்ெேில்னல. இனத நான் எதிர்ொர்க்கவும் இல்னல. நா
யாருனடய கதனேயும் தட்டுகிைது கினடயாது. நா யாரிடமும்
ெணம் வகட்டது கினடயாது. ஆ, என்னை ெற்ைி புத்தகம் எழுதவோ,
என் ோழ்க்னகனய ெடம் எடுக்கவோ கசான்ைது கினடயாது. இல்ல,
இது எல்லாவை, தாைாக நடந்தது. இகதல்லாம் என்னுனடய ைடியில்
ேந்து ேிழுந்தது. ஆைா ஒன்னை அைிந்திருக்கிவைன் வதேன் எைக்கு
அளித்த வேனலயில்

நான் உண்னையுள்ள உக்கி ாைக்காரியாக

திகழ்ந்திடுவேன். அது ஒருவேனள இயலானையில்
இருப்ெேர்களுக்கு உதேிடலாம் கெருேில், சீைாேில், கியூொ,
தாய்லாந்து, வ ாைாைியா, உக்வ ய்ன், எங்கிருந்தாலும் சரி, அங்கு
இருப்வென்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைாம். இனத ெற்ைி நாம் இன்னும் ெல
காரியங்கனள வெசிட இருக்கிவைாம். வநயர்கவள, நாம் இப்வொது
ொர்த்துககாண்டிருக்கிை காரியம் இதுதான் நீங்கள் கடந்து ேரும்
ொனதயில் இருக்கும் உெத்தி ேங்களில் உங்கனள
உற்ச்சாகப்ெடுத்தி,இவயசு ெற்ைி உங்களுக்கு எடுத்து கசால்லி எப்ெடி
அேர் உங்கள் ைீ து கரிசனைவயாடு இருக்கிைார் என்ெனதயும் உங்கள்
ோழ்ேில் அேர் எை கசய்திடுோர் என்ெனத எடுத்து
கசால்லுகிவைாம். என்னை ொர்த்து ஒருவேனள, நீங்கள் வகட்கலாம்,
உங்கள நாங்க நம்ெல. ஆைா வஜாைி கசால்ைத நாங்க நம்ெ
ேிரும்புகிவைாம். அடுத்த ோ ம் நாம் னைவகவளாடு வெசிட
இருக்கிவைாம். இேர்களும் அேர்கவளாடு இருப்ொர்கள், உங்கனள
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வொலவே, அதைால் தான் இேர்கனள ேிருந்திைர்களாக
அனழத்திருக்கிவைன். அடுத்த ோ ம், இந்த தனலப்னெ வகளுங்கள்.
னைக்வகல் வெச இருக்கும் காரியங்கள், எல்லா ாலும் னகேிடப்ெட்ட
நினலயில் இருக்கும்வொது நீங்க என்ை கசய்ேங்க,
ீ
உங்கள் கணேன்
உங்களுக்கு உதே முடியாத சையத்தில், உங்க ைனைேி உங்களுக்கு
உதே முடியாத வந த்தில், உங்க உயிர் நண்ெர் உங்களுக்கு உதே
முடியாத நினலயில், ைருத்துேர்கள் உங்களுக்கு உதே முடியாத
சையத்தில், உங்கள் ேழக்கைிஞ்சர் உதே முடியாத நினலயில், சனெ
உதேியாக இருக்க முடியாத நினலயில், நீங்களும் வதேனும்
ைட்டும் உங்கள் உெத்தி ே வேனளயில் இருந்தால் என்ைோகும்?
ஒவக, னைக்வகல் அேருனடய அனுெேத்னத ெகிர்ந்திட இருக்கிைார்.
தேைாைல் நிகழ்ச்சினய ொர்ப்ெீர்கள் எை நம்புகிவைன்.

*****
எங்களுனடய கதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காண
இலேச ஜான் அன்ககர்கெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னெ ெதிேிைக்கம்
கசய்திடுங்கள்.
20

இவயசு கிைிஸ்துனே ஏற்றுககாள்ேதற்காை கஜெம் @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.

21

