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JET1-2-TA 

 

தாங்கமுடியாத வேதனைனய, இயலானைனய 

ேியாதினய எதிர்ககாள்ள வதேன் உங்களுக்கு 

எங்ஙைம் உதேிடுோர் - நிகழ்ச்சி 2 

அறிவிப்பாளர்: இன்னைக்கு ஜான் அன்வகர்கெர்க் நிகழ்ச்சியில்: 

கடுனையாை வேதனையில் இயலானையில் அந்த ேருத்தத்னத 

னகயாள வதேன் எப்ெடி உதேிடுோர். 

டாக்டர் மைக்கேல் எஸ்கே: எைக்கு நல்லா ஞாெகைிருக்கு 

வசாொல உட்கார்ந்து சின்டிகிட்ட இத ெத்தி வெசீட்டு இருந்வதன், 

வேதனைனய தாங்க முடியாததால என்வைாட கன்ைத்தில் 

தானைதானையாக கண்ணரீ் ேந்தது ைருந்துகளிைால் உண்டாை 

இனடயூைல்கள், என்ை நடக்கும், இனத எப்ெடி கசய்யப்வொகிவைாம்? 

இனத எப்ெடி கடக்க வொகிவைாம்? 

வஜாைி எரிக்சன் டாடா: அப்வொஸ்தலைாகிய ெவுல் ஆசியாேில் 

இருக்கும் சவகாதைர்களுக்கு எழுதுகிைார், அேர் கசால்லும்வொது 

கசால்கிைார், “எங்கள் ொடுகனள குைித்து நீங்கள் அைியாதிருக்க 

எங்களுக்கு ைைதில்னல, என்ைகேைில் ெினைப்வொம் என்கிை 

நம்ெிக்னக அற்றுவொகத்தக்கதாக எங்கள் ெலத்திற்கு ைிஞ்சிை அதிக 
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ொைைாை ேருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று.” ஹவலா, இனத நா 

அனுெேித்திருப்ெதால எைக்கு இனத ெற்ைி கதரியும். 

அறிவிப்பாளர்: என்னுனடய ேிருந்திைர்கள்: வஜாைி எரிக்சன் டாடா, 

வஜாைி ைற்றும் நண்ெர்கள் என்கிை , ைாற்றுத்திைைாளிகளுக்காை 

சர்ேவதச ஊைியங்களின் ஸ்தாெகர் ைற்றும் Dr. னைக்வகல் எஸ்வல, 

முதன்னை தனலேர் மூடி வேதாகை கைகம் ைற்றும் கெல்வலாஷிப் 

னெெிள் திருச்சனெயின் வொதகர் ெிைன்ட்வுட், கடன்ைசி. தி ஜான் 

அன்வகர்வெர்க் நிகழ்ச்சியின் இந்த ேிவசஷித்த கதாகுப்னெ ொர்க்க 

உங்கனள அன்புடன் அனைக்கிவைாம். 

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்வகர்கெர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கனள 

ேைவேற்கிவைாம். நீங்கள் வகள்ேிெட்டது வொல, இன்னைக்கு நம்முடன் 

இைண்டு ேிருந்திைர்கள் இருக்கிைார்கள். நம் ைத்தியில் வஜாைி 

எரிக்சன் டாடா ைற்றும் இன்கைாருேைாை Dr. னைக்வகல் எஸ்வல 

இருக்கிைார். வைலும் இன்னைக்கு நாம் னைக்வகல் உடன் வெசிட 

இருக்கிவைாம், அது சுோைஸ்யைாை தனலப்ொகும். னைக்வகல் 

எப்வொதும் ஒரு தீைாத வேதனைவயாடு இருந்தார். வஜாைியும் 

அப்ெடிதான், அனதப்வொலவே இனத ொர்த்துக்ககாண்டிருப்ெேர்களில் 

சிலர் இருக்கிைரீ்கள். எல்லா ோசல்களும் அனடெட்டிருக்கும் 

நினலயில் என்ை கசய்ேரீ்கள், உங்க கணேைால உங்களுக்கு உதே 
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முடியாது, உங்க ைனைேியால உங்களுக்கு உதே முடியாது, 

உங்களுனடய உயிர் நம்ெைால உதே முடியாது, உங்க ைருத்துேைால 

உங்களுக்கு உதே முடியாதும் உங்கள் வைல் அதிகாைம் உள்ளேர்கள் 

உங்களுக்கு உதே முடியாது, உங்க சனெ உங்களுக்கு உதேிடாது. 

நீங்களும் வதேனும் ைட்டும் இருக்கிைரீ்கள்? அப்ெடி ெட்ட 

சூழ்நினலயில் இப்வொது நிற்கிைரீ்களா? 

கடந்த சில ேருடங்களாக உங்களுனடய ோழ்ேில் உங்களுக்கு 

ஏற்ப்ெட்ட சம்ெேங்கனள நீங்கள் ெகிர்ந்துககாள்ளும்ெடியாக 

ேிரும்புகிவைன். இன்கைாரு ேிஷயத்னதயும் அேர்களுக்கு 

கசால்லவேண்டும், ஒவ்கோருநாளும் ஆயிைம் ோகைாலி 

அனலேரினசகளில் நான் வதான்றுேதற்கு நீங்கதா கொறுப்ொக 

இருக்கீங்க, ஓவக. இேர்தான் எங்கிட்ட அனத கசான்ைேர், 

“அன்வகர்வெர்க், நீ கட்டாயைா இனத கசய்யவேண்டும்.” இைண்டு வெரும் 

வசர்ந்து ஒரு புத்தகத்னத எழுதிவைாம், அனத ெற்ைி 

கதரிந்துககாள்ேதற்கு முன்பு, இனத கசய்ய ஆைம்ெித்து 

ேிட்வடன்,அதைால வதேன் இனத வொருப்வெடுத்துககாண்டு 

இன்னைக்கு உலகம் முழுேதும் ககாண்டு கசல்கிைார். அதற்கு 

இேர்தான் காைணைாக இருக்கிைார். ஆைா, இதற்கு இனடயில், 

ெலேிஷயங்கள் நடந்தது. என்ை நடந்து என்று நீங்கவள கசால்லும்ெடி 

ேிரும்புகிவைன். 
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எஸ்கே: சரி, துேத்துல நீங்க கசான்ைஙீ்க “அருனையாை நிகழ்ச்சி” 

தீைாத வேதனையில் ோழ்ேனத ெற்ைியது. சரி, அதாேது, அனத நான் 

ைறுக்கிவைன். அது தேைாைது. (சிரிப்பு) அது 2001 எை நினைக்கிவைன், 

எைது இடுப்பு ெகுதி ேலிக்க கதாடங்கியது. ோைத்துல 3 முனை நா 

ைாக்ககட் ெந்து ேினளயாடுேது ேைக்கம். சிைந்த ெயிற்சியாளர் எைக்கு 

இருந்தாங்க. நாற்ெது ேயதிலும் நல்ல உடல் கட்டனைப்ெில் நான் 

இருந்வதன். ககாஞ்சம் ககாஞ்சைா எைக்கு இடுப்புக்கு கீை ெிைச்சனை 

இருப்ெனத கண்டைிந்தார்கள், L – 4-5, S-1, வொன்ை இடங்களில். 

அதைால அந்த ெகுதியில் 2 அறுனே சிகிச்னச கசய்யப்ெட்டது 

அதைால காலின் கீழ் ெகுதியில் தீைாத வேதனையும் ேலியும் 

அனுெேித்து ககாண்டிருந்வதன், அப்ெடிதான் இருக்குைாம். 

அதற்கு ெிைகு 2008 ல, சின்டியும் நானும் ைருத்துேத்திற்காக 

ெிையாணிக்க ஆைம்ெித்வதாம். கசல்ோக்குனடய சில நண்ெர்கள் 

எங்களுக்கு இருக்கிைார்கள், அதைால அகைரிககாேில் உள்ள அந்து 

சிைந்த தண்டுேட நிபுணர்களாை ைருத்துேர்களிடம் கசன்வைாம். 

அேங்க எல்லாருவை ஒரு கட்டத்துல ஒவை ைாதிரிதான் கசான்ைாங்க 

என்னுனடய கழுத்து ெகுதியில் ஒரு கெரிய அறுனே சிகிச்னசனய 

கசய்யப்ெடவேண்டும், சர்ேிக்கள் ெகுதியில் கசய்யப்ெடவேண்டும். அது 

நல்ல கசய்தியாக இருந்திருக்குைா அது, வகட்ட கசய்திதான். இந்த 

எல்லா காரியங்களிலும், எைக்கு தீைாத வேதனையும் ேலியும் 

இருக்கும் ைருத்துேர்களும் ைருந்துகளும் ைற்ைேர்களும் 
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அேர்களுனடய கருத்துப்ெடி இருப்ொர்கள். அதாேது, சின்டி 

உண்னையில் சிைந்த ைனைேி, எைக்கு கதரியும் ககன்னும் சிைந்த 

கணேர்தான், ஆைா உங்களுக்கும் வதேனுக்கும் இனடயில் இருக்கும் 

காரியங்கனள சரி கசய்ேது உங்களுனடய கைத்தில் இருக்கிைது. 

அதுதான் சிலவேனளகளில் தைினையாை இடம் வொலிருக்கும் – 

எப்வொகதன்ைால் கடுனையாை வேதனையில் ைருத்துகள் உதோத 

சையங்கள், ைாத்தினைகள் என்ைால், கொதுோக, நான் அனத 

தினசதிருப்பும் கதைெி என்வென். அந்த ேலினய நீங்க ைைக்கிைதற்கு 

இனே புதிய ெிைச்சனைகனள உண்டாக்கிடும், ஆைால் உண்னையில் 

அது உங்களுக்கு உதேியாக இருப்ெதில்னல. 

ஆன்கர்பபர்க்: இனத, வகளுங்க, நீங்க மூடி வேதாகை கைகத்தின் 

முதல்ேைாக இருந்தது எைக்கு நினைேிருக்கிைது. இன்னைக்கும் 

அகைரிககாேில் எங்களுக்கு ககாடுக்கப்ெட்ட சிைந்த ெிைசங்கியார்களில் 

நீங்களும் ஒருேைாக இருக்கிைரீ்கள். உங்களுனடய ெிைகத்னத வகட்க்க 

ேிரும்புவேன், அவநகர் உங்களுனடய உனைனய ேிரும்புகிைார்கள், 

நீங்க ஒவ்கோரு மூனல முடுக்கிற்கும் ெிையாணிகிைரீ்கள், உங்கள 

ைாதிரி என்ைால் நிச்சயம் முடியாது. நீங்க மூடியில் இருக்கும்வொது 

ஒருநானளக்கு  சுைார் 10, 15 கூட்டங்களில் கலந்துககாள்ேரீ்கள். 

அவதாட மூடியில் இருக்கும் ைாணேர்களும் உங்களுக்காக 

இருக்கிைார்கள். அப்ெ இந்த ேலி துேங்கியது எைக்கு 

நினைேிருக்கிைது, அதற்கு சில ைாத்தினைகனள எடுத்துககாண்டீர்கள், 
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ஆைா அதைால் ெிைவயாசைவை இல்ல, கதாடர்ந்து தீைாத வேதனையில் 

இருந்தீங்க. 

எஸ்கே: நா 170 ெவுண்ட் இனட குனைந்துேிட்வடன். நா கிட்டத்தட்ட 

200 ெவுண்டுக்கு இருந்திருக்கணும். நினைய ைாத்தினைகனள 

எடுத்துககாள்ள துேங்கிவைன், அதைால தாக்கு ெிடித்துேன்வதன், 

ஆைா ோகைத்னத ஓட்ட முடியாது. நா சாப்ெிட்ட ைருந்துகளின் 

காைணைா எங்கூட யாைாேது துனணக்கு ேைவேண்டியது 

அேசியைாைது. எைக்கு நியாெகைிருக்கு ஒரு வசாப்ொல 

உட்கார்ந்திருன்வதன், கைாம்ெ வநைம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிவைன், 

அப்ெ சின்டி கூட வெசீட்டு இருந்வதன், என்னைவய அைியாை இந்த 

தடுக்க முடியாத வேதனையிைால் ைருந்துகளின் ொதிப்ெிைால 

கண்களில் தானைதானையாய் கண்ணரீ் ேந்தது, எப்ெடி, நாை இனத 

ெண்ணப்வொகிவைாம்? எப்ெடி இனத சகித்துககாள்ேது? அேங்ககிட்ட 

கசான்வைன், அதாேது, “உண்னையா எைக்கு ைாடியிலிருந்து 

குதிக்கணும்.” அது, தற்ககானல எண்ணம் கினடயாது. அது என்வைாட 

வநாக்கம் இல்னல, ஆைா அப்ெடி கசய்தால் இது வொயிடுைான்ை ஒரு 

நப்ொனச. இந்த ேலிவயாட ோை என்ைால முடியல. வதேவை, 

இதுதான் என்னுனடய சீட்டாக இருந்தால், என்னை 

எடுத்துக்ககாள்ளும். அப்ெ அேங்க எங்கிட்ட ஒரு ேிஷயத்னத 

கசான்ைாங்க, இகதல்லாம் அர்த்தத்னத உண்டாக்கும் சில 

சூழ்நினலகள். அேங்க கசான்ைாங்க, “உண்னை இதுதான்...” நா 
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வகட்வடன், “எப்ெடி, எப்ெடி இத தாங்க முடியும்? எப்ெடி இனத 

சகித்துககாள்ேது, சின்டி?” அதற்கு அேங்க கசான்ைாங்க, “நம்ை 

ோழ்க்னகனய திரும்ெி ொர்க்கிவைன், இன்னைக்கு ேனை வதேன் 

உண்னையாக இருந்திருக்கிைார். அேர் எப்ெடி  கதாடர்ந்து 

உண்னையுள்ளேைாக இருந்து நடத்தாை வொயிடுோர்? 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா. நீங்க கசான்ைது எைக்கு ெிடிச்சிருக்கு. எைக்கு 

நினைவுக்கு ேந்த சில ேிஷயங்களில் ஒன்று இதுதான், நீங்க 

வதேைிடத்தில் எதுவுவை கசால்லலா, வதேை வகள்ேியும் வகட்கவே 

இல்னல, இது எதற்காக நடந்தது? என் என்ை வகள்ேிக்கு நீங்க இடவை 

தைள, ஆைா உங்களுக்கு ெிைதாைைா வதான்ைிை வகள்ேி இதுதாை, 

இந்த உலகத்தில் இைி நா எப்ெடி சகஜைா ஒத்துப்வொய் ோைமுடியும்? 

எஸ்கே: நீங்க டாக்டருக்காக அந்த கேய்டிங் ரூம்ல 

உட்கார்ந்திருக்கும் வொது ெலேித மூல ேியாதி ெலேிதைாை 

வேதனைகவளாடு இருக்கும்  ைைிதர்கனள ொர்க்க முடியும். 

இதுேனைக்கும் ஏன் வதேவை என்ை வகள்ேினய நான் வகட்டதில்னல. 

வதேனை குற்ைப்ெடுத்திைது கினடயாது. எைக்கு கதரிந்த சில 

இனையியல் ெதில்கனள நான் கெற்ைிருக்கிவைன், அதாேது, 

என்னுனடய கேைத்னத திருப்ெிேிட்வடன். ஆைா நா, வகட்வென், 

வதேவை, இவதாட நா எப்ெடி ோை முடியும்? அடுத்த நானள என்ைால் 

எப்ெடி எதிர்ககாள்ள முடியும்? எப்ெடி என்னுனடய ெிள்னளகனள 
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அதட்டாை சின்டிய வேனல ோங்காை ைக்கனள கடிைைா நடத்தாை 

அலுேல் கூட்டங்கள்ல வேனலயாட்கனள திட்டாை இருக்க முடியும்? 

ஏன்ைா நீங்க அகசௌவுகரியைாை நினலயில் இருக்கும்வொது, 

கதாடர்ந்து கேைம் சிதரிகிட்வட இருக்கும். ைின்தனட ைாற்று 

ைாதிரியிருக்கும், அனத நிறுத்தவே முடியாது, அதைால் புதிதா 

எனதயாேது முயற்சிப்ெஙீ்க. அப்ெடி நினலயில் ோழ்ேது ைிகவும் 

கடிைைாைது, ஆைா அவநகர் அப்ெடிதான் 

ோழ்ந்துககாண்டிருக்கிைார்கள். அதைால் வகள்ேி இதுதான், வதேவை, 

நா எப்ெவும் கசால்லைது இதுதான், நா ஒரு அற்ப்புதத்னத வகட்கல, 

ஆைா அனசயாத ேிசுோசத்னத உனடயேைாக இருக்க எைக்கு உதேி 

கசய்யுங்க. அதாேது, லாசருவுக்கு ஒரு அற்ப்புதம் நடந்தது. அேன் 

ைைணத்திலிருந்து உயிர்ப்ெிக்கப்ெட்டான். ஆைா அேன் ைறுெடியும் 

ைரிக்க வேண்டியிருந்தது. அது சரியாை தீர்ோக நான் எப்வொது 

நினைத்தது கினடயாது. அதைால, நிகழ்காலம் ைற்றும் எதிர்கால 

நினலகளுக்கு நடுேில் நான் எப்ெடி ோை வேண்டும்? 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா. உங்க அறுனே சிகிச்னச முடிந்து கேளியில் 

ேந்த வொது, அப்ெ, நீங்க அறுனே சிகிச்னசக்கு வொைதுக்கு முன்ைால 

இருந்தத ெற்ைி நாை வெசிவைாம். நா கசான்வைன், உங்களால நடக்க 

முடிந்தால், உங்களால எழுந்திருக்க முடிந்தால் வொதும் – அேங்க 

உங்களுக்கு என்ை கசய்தாகன்னு இன்னும் சில நிைிடங்கள்ள நீங்க 

ெகிர்ந்திடலாம் – ஆைா அதுக்கு முன்ைால, ஒருமுனை, நீங்க ெில்லி 



9 

 

கிைஹாைின் இடத்திற்கு வொய் அங்வக வெசவேண்டியிருந்தது. அந்த 

இடத்தில் உள்ளேர்களுக்கு முன்ொக வதேன் உங்களுக்கு இதிலிருந்து 

என்ை கற்றுககாடுத்தார் என்ெனத ெற்ைிதான் வெசியிருப்ெரீ்கள். அதற்கு 

ெிைகு அேர்கனள னேத்து நீங்க ெயிற்றுேிக்கப்ெட்டிருப்ெரீ்கள். அதற்கு 

ெிைகுதான் நீங்க இங்க ேந்தீங்க, அந்த கசய்திகள் எல்லாத்னதயும் 

நான் வகட்டிருக்கிவைன். அது ேியப்ெனடய னேத்தது, ஓவக. நடந்த 

காரியங்கனள ெற்ைி நீங்க அந்த ஜைங்கவளாடு என்ை வெசிைரீ்கள் 

என்ெனதயும் இனணத்து கசால்லும்ெடியாக ேிரும்புகிவைன். நீங்க 

கசால்லியிருக்கீங்க, எல்லா ைாத்தினைகளின் கெயர்கனளயும் 

கசான்வைங்க, அனத நீங்க கசால்ல ேிரும்புகிவைன், ஏன்ைா 

ொர்த்துககாண்டிருக்கும் வநயர்கள் கூட, அனத ெற்ைி 

கதரிந்திருப்ொர்கள், சரியா. அந்த ைாத்தினைகள் ஒன்றும் உங்களுக்கு 

ெலன் ககாடுக்காத வொது, ஓவக, அப்ெ நீங்க இவயசுேிடம் 

திரும்ெியதாக கசான்ைஙீ்க. இப்ெ எைக்கு கசால்லுங்க, அதற்கு என்ை 

அர்த்தம்? எங்கிருந்து இந்த ேரினய நீங்க ெிடுத்துககாண்டீங்க? அனத 

ேிளக்கிடுங்கள். 

எஸ்கே: ஆைா, நிச்சயைா அது 2 முக்கிய ெகுதிகள் தான், அவதாட 

அதில் சிலேற்னை கடந்த ோைம் வஜாைி குரிப்ெிட்டாங்க. ஆைா 

கிைிஸ்துேினுனடய வொதனைகள் அதிக கடிைைாக வதாண்டியதால் 

சீஷர்கள் அேனை ேிட்டு ேிலகிட முயற்சித்து ககாண்டிருந்தார்கள், 

அேர் ென்ைிருேனையும் திரும்ெி ொர்த்து, “நீங்களும் வொய்ேிட 
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ைைதாயிருக்கிைரீ்கவளா என்ைார்.” இது இவயசுேின் ைைித 

தன்னைனயயும் அேனை சுற்ைி இருந்தேர்களின் யதார்த்னத 

நினலனயயும் ேிளக்கி கசால்கிைது. அதற்கு வெதுரு கசால்கிைார், 

“வதேவை, ஜேீ ோர்த்னதகள் உம்ைிடம் ைட்டுவை இருக்கிைவத.” அனத 

ேிட்டு நாங்கள் எங்வக வொவோம்? இந்த கட்டத்திற்கு நாை எப்ெ 

ேருவோகைன்று கதரியுைா ஒொைா ைற்றும் ஆக்சிகான்டின் ைற்றும் 

னலரிகா அப்ெைம், கொகென்டின் ைற்றும்  கசளிப்வைக்ஸ் எை அேர்கள் 

நைக்கு ககாடுக்கும் எந்த ைாத்தினைகளும் ெலன் தைாைல் வொகும்வொது 

இந்த இடத்திற்கு ேருவோம். எெிகையரில் கசால்லப்ெட்டிருக்கும் ஒரு 

ெகுதிதான் எைக்கு னதரியத்னத ககாடுக்கும் ெகுதியாகும், அதாேது, 

நைக்ககாரு ெிைதாை ஆசாரியர் இருக்கிைார். எெிவையர் நிருெத்தின் 

ஆக்கிவயான் இங்கு கசால்லியிருப்ெது எைக்கு கைாம்ெ ெிடிக்கும், நாை 

கடந்து வொகிை சூழ்நினலனய நன்கு புரிந்துககாண்டிருக்கும் ெிைதாை 

ஆசாரியர் நைக்கு இருக்கிைார். 

ஆன்கர்பபர்க்: அனத நான் ோசிக்கிவைன், ஜைங்கள் 

ொர்க்கும்ெடியாக தினையிலும் காண்ெித்திடலாம், அதற்கு ெிைகு 

உங்களுனடய கருத்துகனள ெகிர்ந்துககாள்ளுங்கள். எெிவையர் 4:14 

“ோைங்களின் ேைியாய்ப் ெைவலாகத்திற்கு வொை வதேகுைாைைாகிய 

இவயசு என்னும் ைகா ெிைதாை ஆசாரியர் நைக்கு இருகிைெடியிைால் 

நாம் ெண்ணிை அைிக்னகனய உறுதியாய் ெற்ைிக்ககாண்டிருக்க 

கடவோம். நம்முனடய ெலேைீங்கனளக் குைித்து ெரிதெிக்ககூடாத 
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ெிைதாை ஆசாரியர் நைக்கிைாைல், எல்லாேிதத்திலும் நம்னைப்வொல் 

வசாதிக்கப்ெட்டும், ொேைில்லாதேைாயிருக்கிை ெிைதாை ஆசாரியவை 

நைக்கு இருக்கிைார். ஆதலால் நாம் இைக்கத்னதப் கெைவும், ஏற்ை 

சையத்தில் சகாயஞ்கசய்யுங் கிருனெனய அனடயவும் னதரியைாய்க் 

கிருொசைத்தண்னடயிவல வசைக்கடவோம்.” இப்ெ, இனத  ெற்ைி 

எங்களுக்கு கசால்லுங்க. 

எஸ்கே: என்னை, கொறுத்தேனை, ஜான், இந்த ெகுதினய நான் 

ோசிக்க ஆைம்ெித்தது, ைைப்ொடம் ெண்ணிைது எல்லாம் அறுனே 

சிகிச்னசகள் முடிந்து அந்த ேலியில் இருந்து குணைனடயும் அந்த 

வநைத்தில் தான், அதாேது, எைக்கு ஒரு ஆசாரியர் இருப்ெனத 

ொர்த்வதன், ைகா ெிைதாை ஆசாரியர். ஆசாரியர் என்ெேர் 

ெரிந்துனையாளர். புதிய ஏற்ொட்டிலும் ெனைய ஏற்ொட்டிலும், ைகா 

ெிைதாை ஆசாரியர்கள் இருக்கிைார்கள், இப்ெ இங்க ோைங்களின் 

ேைியாய் கடந்து வொகிை ஒருேனை ெற்ைி நைக்கு 

கசால்லப்ெட்டிருக்கிைது அேர்தான், இவயசு, வதேனுனடய குைாைன். 

முதலாேது என்ை கசால்லப்ெட்ட  ேிஷயம் இதுதான் என்னை 

புரிந்துககாள்ள கூடிய ஒருேர் இருக்கிைார். உண்னையில், இதன் 

ஆக்கிவயான் கதாடர்ந்து அேர் நைக்காய் ெரிதெிக்கிைேைாக இருக்கிைார் 

என்று கூறுகிைார். ெரிதெித்தல் என்று கசால்லப்ெடுேது ஏவதா ஒரு 

உணர்ோக அல்ல, நம்வைாடு வசர்ந்து அனத அனுெேிக்கிைார், அந்த 

ோர்த்னத “ சம்ெத்தீஸ்”. ெட்சாதாெம் அனுதாெம் வொன்ைேற்னை 
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வகள்ேிெட்டிருக்கிவைாம், இதற்காக ேருந்துகிவைன், என்ைால புரிஞ்சுக்க 

முடியுது, கிைிஸ்து முற்ைிலுைாய் அனடயாளப்ெடுத்தி ககாள்கிைார். 

அதைால் இந்த ேைக்குனைஞர் எைக்கு இருக்கிைார், இந்த ெிைதாை 

ஆசாரியருக்கு எல்லாம் புரியும் தீைாத ேலி, ைை அழுத்தம், வசார்வு, 

அன்ொைேர்கனள ேிட்டு ெிரிந்து நிற்கும் ைைநினல, குைந்னதனய 

ெைிககாடுத்தல், நாை எதிர்ககாள்ளும் எந்த கெரிய வசாதனையாக 

இருந்தாலும் சரி. நம்ை ோழ்க்னகயில் நடக்கும் என்ை ேிஷயைாக 

இருந்தாலும் சரி, MS, ேியாதிகள், எல்லாேற்னையும் புரிந்துககாள்ோர். 

அேைால உணைமுடியாத எந்த உணர்ச்சியின் நினலயும் கினடயாது. 

அவதாடு, என்னுனடய இனையியல் மூனளயின் ெடி, அனத 

அைிந்துககாள்ேது கைாம்ெ கஷ்டம், ஆைா இனத எவ்ேளோய் 

கசால்வைவைா, அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த ெிைதாை ஆசாரியைாக அேர் 

இருக்கிைார். அேர் எல்லாேற்னையும் புரிந்துககாள்கிைார் எைெது 

உண்னை. 

வைலும் இங்கு கசால்லப்ெட்டிருக்கிைது, “அைிக்னகனய உறுதியாய் 

ெற்ைிககாள்ளக்கடவோம்.” என்னை வகட்கும் வகள்ேி என்ைன்ைா, நீ 

எனத நம்புகிைாய்? சந்தர்ப்ெங்கள் எல்லாம் னகேிட்ட சூழ்நினலயில், 

நா எனத ேிசுோசிப்ெதாக கசால்கிவைவைா  அனத 

ெற்ைிக்ககாண்டிருக்கிவைைா, என்னுனடய அனுெேங்கள் எைக்கு எனத 

வொதித்தாலும் அனத ேிடாைல் இருக்கிவைைா? என்னுனடய 

அனுெேங்கள் அனைத்தும் இனையியலின் ெக்கைாக ேைிகாட்டுேது 
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அரிதாயிருக்கிைது. எைது அனுெேங்கள் வதேனை சந்வதகிக்க 

னேக்கும், சனெனய சந்வதகிக்க னேக்கிைது, வதே ெிள்னளகனள 

சந்வதகிக்க னேக்கிைது. எதற்காக இந்த சூழ்நினலக்கு தள்ளப்ெட்வடன், 

அப்ெடி ொர்க்கும்வொது இகதல்லாவை தேறுதாவை? இந்த ேலிகனள 

கட்டுப்ெடுத்தி ஏதாேது ஒரு ேைி இருக்க வேண்டும் ஆண்டேவை. நா 

கடுனையாைேைாக இருக்க ேிரும்ெல. என்னை சூழ்ந்திருப்ெது 

அகசௌகரியைாை ேிஷயைாக இருப்ெது எைக்கு ெிடிக்கல. ஆைா அேர் 

என்வைாடு ெரிதெிக்கிைேைாக இருக்கிைார். எைக்கு எலும்ெியல் 

நிபுணைாை ஒரு அருனை நண்ெர் இருக்கிைார். எைக்கு, என்னுனடய 

கழுத்து ெகுதியில், கொதுோ 7 நினலயாை முதுககலும்புகள் இருக்கும் 

அனே அனைத்தும் C -3, 4, 5,6,7, T-1என்ைிருக்கும். இப்ெ அகதல்லாவை 

தன்னுனடய நினலனய ேிட்டு அகன்று ேிட்டது. அதைால் ோங்க 

இரும்னெயும் ஆணிகனளயும் எலும்புகனளயும் ப்வலனடயும் ேச்சு 

கட்டியிருக்காங்க, இன்னும் வேகைன்ைகேல்லாம் நடந்துதுன்னு 

யாருக்கு கதரியும். ஒருவேனள அதுல ஒரு ஸ்னைலி முகமும் 

இருக்கலாம். அேங்க ெின்ைால என்ை னேச்சிருக்காங்கன்னு எைக்கு 

கதரியாது. 

ஆன்கர்பபர்க்: உங்களுனடய ஜேீனை காக்கும்ெடிஅேங்க அப்ெடி 

கசய்ய வேண்டியிருந்தது. . 
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எஸ்கே: நிச்சயைா நா சக்கை நாற்காலியில்தான் இருந்திருக்க 

வேண்டும். அேங்க கசான்ைாங்க இந்த அறுனே சிகிச்னசனய 

கசய்துக்வகாங்க இல்லன்ைா நீங்க முடக்கு ோதத்வதாடதான் இருக்க 

வேண்டியிருக்கும். அதைால், இந்த கதரிந்கதடுப்னெ குடுத்ததா, என்ை 

கசால்ேஙீ்க, “அறுனே சிகிச்னசனய முயற்சிக்கிவைன்.” அப்ெ, அந்த 

அறுனேசிகிச்னசயில் முன்வைற்ைம் இருந்தது, அது கைாம்ெ நீண்டு 

வொயிருந்தது. எல்லா ைருத்துேர்களிடமும் வெசிப்ொர்த்வதன். 

அேங்களுக்கு ஒவை கருத்துதான் இருந்தது. ஜேீவைாடிருக்க சிலேற்னை 

கேட்ட வேண்டும். ஜேீவைாடிருப்ெதற்கு இந்த அறுனேசிகிச்னச 

கசய்திடும் ஒரு நண்ெர் கேர்ஜிைியாேில் இருக்கிைார், எைக்கு இருந்த 

அவத ெிைச்சனைதான் அேருக்கும் இருந்தது, தண்டுேடம் அகன்று 

தீைாத ேலினய உண்டாக்கும் முதுககலும்பு சுருக்கம். அேனை 

அனைத்து நான் வகட்வடன், “நா என்ை கசய்யைது? எைக்கு 

கசால்லப்ெட்ட கருத்துகனள அேருக்கு கதரியப்ெடுத்திவைன் அதற்கு 

அேர் கசான்ைார், “நிச்சயைா அத நீ கசய்யாத. இததான் நீ கசய்ய 

ேிரும்புவைன்ைா அதற்கு என்ை காைணம் என்ைார்.” அதற்கு நா 

கசான்வை, “ஆல்னைட், தாம், நீங்க கசான்ைதாலதான் நா இத 

கசய்யப்வொவைன்னு கசான்வைன்.” எைக்கு இருந்த அவத 

அைிகுைிகள்தான் அேருக்கும் இருந்தது. ஜேீவைாட இருக்கும்ெடிதான் 

அேர் இந்த சிகிச்னசனய வைற்ககாண்டார் இப்ெ என்ை அேர் கூர்ந்து 

கேைித்து ேருகிைார் ஏன்ைா இந்த அறுனேசிகிச்னச கசய்ேதில் 
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அேருக்கு உடன்ொடில்ல, ஏன்ைா எல்லா வகசுனளயும் நூறு 

சதேிகிதம் ெலன் ககாடுக்காது. எந்த ைருத்துேருக்கும் வைலாக அேனை 

நான் நம்புகிவைன், ஏன்ைா அறுனே சிகிச்னசயின் அனைத்து 

வகாணங்களும் அேருக்கு கதரியும். அேவை அந்த ேலினய 

அனுெேித்திருக்கிைார். அனதவய ைற்ைேர்களுக்கும் அேர் 

கசய்துேருகிைார். எல்லா ேிதத்திலும் அேர் என்வைாடு 

அனடயாளப்ெடுத்தப்ெடுகிைார். 

ஆன்கர்பபர்க்: அேருக்கு கதரிந்துேிட்டது. 

எஸ்கே: அேருக்கு கதரிந்திருந்தது. கிைிஸ்துவுக்கு கதரிந்திருந்தது. 

இந்த ைகா ெிைதாை ஆசாரியர் அனத ெற்ைி கதரிந்திருப்ெதால் எந்த 

ெிைச்சனைவயா ேலிவயா வசார்வோ  ோழ்ேில் நம்னை வைற்க்ககாள்ள 

ோய்ப்வெயில்னல. அதைால, னதரியைாக கிருொசைத்தண்னடயிவல 

வசர்ந்திடலாம். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்னைட், ஒரு நிைிடம் இருங்க. நாை திரும்ெி ேந்து 

கதாடைலாம். இப்வொதும் ஒரு இனடவேனள எடுத்துககாள்வோம், நாை 

திரும்ெி ேந்ததும் ொர்க்க இருப்ெது, இதுதான், நம்முனடய ெிைதாை 

ஆசாரியனை குைித்த காரியங்கள். சரி, இது உங்களுக்கு எப்ெடி 

கொருந்தும்? ஓவக, இது எப்ெடி இருக்கும்? உங்களுனடய இக்கட்டாை 

சூழ்நினலகளில் இது உங்களுக்கு எப்ெடி உதேியிருக்கிைது, சரியா, 

கசால்கலாண்ணா ேலிவேதனையின் நடுேில் நீங்களும் வதேனும் 
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ைட்டும் தைித்திருக்கும் நினலயில் இது எப்ெடி கசயல்ெட்டது? 

ஆல்னைட், திரும்ெ ேந்ததும் அனத ெற்ைி ொர்க்கலாம். 

இனணத்திருங்கள். 

***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்னைட், ேந்துேிட்வடாம். இப்வொதும் நாம் வஜாைி 

எரிக்சன் டாடா வோடும் ைற்றும் நம்ைத்தியில் இருக்கும் Dr. னைவகல் 

எஸ்வல வோடும் வெசிக்ககாண்டிருக்கிவைாம். கதாடர்ந்து தான் 

ேலிவயாடு ோழ்ந்துககாண்டிருந்தனத ெற்ைி னைவகல் இப்வொது 

நம்வைாடு ெகிர்ந்துககாண்டிருக்கிைார், எங்க உதேிக்காக திரும்ெிைாலும் 

ெலைில்னல. அதற்கு ெிைகு இவயசுேிடம் திரும்ெிைரீ்கள். நம்முனடய 

ெலேஙீ்கனள குைித்து அேர் ெரிதெிக்கிைேைாக இருக்கிைார் என்ெனத 

ெற்ைி கசால்லிக்ககாண்டிருந்தீர்கள். இன்னும் அனத ெற்ைி கதளிோக 

கசால்லுங்கள். 

எஸ்கே: அதாேது, தீைாத ேலிவயாடு ோழ்ேது, அனத ேிளக்குேது 

கடிைம். ஒரு அளவுவகானல உங்களிடம் ககாடுக்கிைார்கள்: 10, இதில், 

நீங்க இப்ெ குதிக்கவேண்டும், 1இருந்தா, நல்லா இருக்கும். சில 

சையங்களில் நா 6, 7, 8க்கு வைல வொகை நினலயில் இருப்வென். நா 6 

ேது நினலயில் இருந்தா வதேனை துதித்துககாண்டு சீைாை 

கசயல்ொட்டில் இருந்திடுவேன். அது கதளிோக இருக்காது, ஆைா 

உங்களுனடய நினலனய ெற்ைி உங்களுக்கு கதரியும். ைற்ைேர்களிடம் 
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கசால்லுவேன், உங்க தனல ேலி அதிகைா இருக்கும் வொது ைற்ை 

எல்லா வேனலகனளயும் நிறுத்திேிட்டு முதல்ல வொய் நீங்க 

ஐபுப்வைாெின் எடுப்ெஙீ்கள்ள, அது சுைார் குனைந்தது 10 அல்லது 12 

ைடங்கு அதிகைா, இருந்தா எப்ெடி இருக்குவைா அந்த வேதனைவயாடு 

தான் நான் ோழ்ந்துட்டு இருக்வகன். என்வைாட ெற்கனள 

கடித்துககால்வேன். ேயதாைேன் வொல வதான்றுவேன். என் 

ெிள்னளங்க கசான்ைாங்க, “அப்ொ, நீங்க முந்தி இருந்ததற்கு இப்ெ 

ொர்த்த கைாம்ெ ேயசாைேைா கதரியிைஙீ்க.” “அந்த உற்சாகைாை 

ோர்த்னதகளுக்கு நன்ைி.” வொக வொக அது நைக்கு ெைக்கைாகிடும். 

 

ஆைா கிைிஸ்துனே அைிந்துககாள்ேது, அேருனடய கதய்ேத்துேம், 

அேர் எடுத்த அேதாைம். வதே ைைிதர் ொடுெட்டார். அேர் 

வசார்ந்துேிட்டார். அேருக்கு ெசியுண்டாயிற்று. அேர் சிலுனேயில் 

அனையப்ெட்டார். குண்டாயிசங்கனள சகித்துககாண்டார். நம்முனடய 

சிந்தனைகளுக்கு அப்ொற்ெட்ட ேிதத்தில் ைகா ெிைதாை ஆசாரியர் 

சரீைத்தில் காயங்கனள சகித்தார், அவதாடு இனையியல் 

புரிந்துககாள்ளுதல்களுக்கு அப்ொற்ெட்ட ேிதத்தில் ஆேிக்குரிய 

ரீதியிலும் அேர் காயப்ெட்டார். அதைால இந்த ெிைதாை ஆசாரியர் 

நைக்கு இருக்கிைார் என்ெனத நாம் வயாசிக்கும்கொழுது, கற்ெனை 

கசய்கிவைன் – சுத்திகரிக்கப்ெட்ட கற்ெனை காட்சி – எைது சார்ெில் 

கிைிஸ்து நின்று, வஜாைியின் சார்ெில், உங்களுனடய சார்ெில், 
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ெிதாேிற்கு முன்ொக அேர் நின்று ஒவ்கோரு கெயனையும் கசால்லி 

ெரிந்து வெசிக்ககாண்டிருக்க்ைார். இந்த ைனு அேதாைம் எடுத்த ேந்தேர் 

ைட்டுவை இந்த ெரிதெிப்னெ புரிந்துககாள்ோர், நைக்காய் ெரிதெிப்ொர். 

நம்முனடய ெலேைீங்கனள அேர் அைிந்திருக்கிைார். 

அதைால MS சா இருந்தாலும், முப்கெருநைம்பு ேியாதிகள், கல்லீைல் 

ொதிப்ொக இருந்தாலும், னெத்தியைாக இருந்தாலும், சித்த ெிைம்னெயாக 

இருந்தாலும், தீைாத வேதனையாக இருந்தாலும், அேருக்கு கதரியும். 

அனத ெற்ைி எல்லாவை அேருக்கு கதரியும். நம்முனடய சாயனல 

இந்த கிைிஸ்துேின் சாயலாக்கிட, ெைவலாகத்தில் ேறீ்ைிருக்கும் ஒரு 

கதயோதீைமுள்ளேைாகவோ, சிங்காசைத்தில் ேறீ்ைிருப்ெேைாகவோ, 

இல்லாைல் வதே னைந்தைாக ேந்தார் – முழுேதும் வதேன், 

முழுேதுைாை ைைிதன் – ெிதாேிற்கு முன்ொக நைக்காக 

ெரிந்துவெசிககாண்டிருக்கிைார். அேருனடய ஆேியாைேர் எைக்குள் 

ோசைாக இருக்கிைார் என்ெனத கதரிந்திருந்தால் வொதும். 

ைற்ைனேகனள நான் புரிந்துககாள்ள வேண்டிய அேசியைில்னல, 

ஆைால் அேவை எைக்குள் ோசைாக இருக்கிைார். அதைால் இப்வொது 

நான், வதேனுனடய குைாைைாக, ைாஜாேின் புத்திைைாக, அேவைாடு 

கதாடர்புனடயேைாயிருக்கிவைன், கிைிஸ்துேின் ஆேியின் நிைித்தைாக, 

அேருனடய ொடுகளில் ெங்குள்ளேைாக நான் ெிதாவோடு 

இனணகிவைன். சின்காசந்த்தண்னடக்கு என்ைால் கசல்ல முடியும். 
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ஆன்கர்பபர்க்: ஒரு உதாைணத்னத இப்வொது கசால்கிவைன். நா 

ேர்ணனையாளர்களின் கதாகுப்பு நூனல ோசித்வதன், அங்க நா ஒரு 

ேிஷயத்னத கேைிக்க வநர்ந்தது, ேர்ணனையாளர்களில் ஒருேர் 

இப்ெடியாக கசால்கிைார், “சரியாை சுருதியில் இருக்கும் இைண்டு 

ெியாவைாக்கள் இருக்கிைது. ஒரு ெியாவைால ஒரு வநாட்ட தட்டிைால், 

அடுத்த ெியாவநானளயும் இந்த ஒளியினுனடய எதிகைாலி புைப்ெட 

வநரிடும். இவயசு ெரிபூைணைாை நெர். அேர் புரிந்துககாள்ோர். 

அேருக்கு உணர்வுகள் இருக்கிைது. நாை வேதனைனய உணரும்வொது, 

நம்முனடய வேதனைவயாடு அேரும் தாக்கப்ெடுகிைார். நாை 

உணருகிை அவத உணர்னேதான் அேரும் கெருகிைேைாக இருக்கிைார். 

கதாடர்ந்து வொயிட்வட இருக்கு. 

எஸ்கே: ைனுஷருக்கு வநரிடுகிை வசாதனைவய அல்லாைல் வேவை 

வசாதனை உங்களுக்கு வநரிடேில்னல.” அதுைட்டுைில்ல நாை 

சங்கீதங்கனள ோசிக்கும்வொது, வைசியானே ெற்ைிய சங்கீதங்கள், 

ககத்சைவை வதாட்டத்தில் அேர் உதேிக்காக கதைிடும் வநைம், 

சிலுனேயில் உதேி வேண்டும் என்று அேர் ேியாகுலைடந்தார் – “என் 

வதேவை, என் வதேவை ஏன் என்னை னகேிட்டீர்?” சில சையங்களில் 

அனத அதிக ஆேிக்குரியதாக ொர்க்கிவைாம், அதாேது, ைிஞ்சிை 

இனையியல் ொர்னே, அதைால சில வநைத்தில் கிைிஸ்துனே ெற்ைி 

நினைக்கும் வொது, இரும்பு ைைிதர், சூப்ெர்வைைாக ொர்க்கிவைாம். அேர் 
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வதேைாக இருக்கிைார், ைைிதைாக இருக்கிைார். அனத கேைிக்க 

தேறுகிவைாம். ஒரு ைைிதைாக ொர்க்கும்வொது,  ஒரு ைைிதனுக்கு 

உண்டாை அனுெேம்தான் அேருக்கு இருந்தது, நம்முனடய 

ொேங்களுக்கு ேினலகசலுத்திைார். ைரிக்க அேர் முன்ேந்தார், அேர் 

ஒரு முழு ைைிதைாக இருந்தார். அதிலிருந்து உயிவைாடு 

எழும்புேதற்கு அேர் வதேத்துேத்தின் முழுனைனய ஒன்டிருந்தார், 

ஜேீைனடந்தார். அதைால், கிைிஸ்துனே ெற்ைிய கண்வணாட்டத்னத 

ைாற்ைிக்ககாள்ள வேண்டும், நைக்குள் ோசைாயிருப்ெனத 

அைிந்துககாள்ளவேண்டும், நினைய ேிஷயங்கள் கதரியாது, ஜான், 

ஆைா இது இைண்டுக்கும் ஒரு கதாடர்பு இருக்குன்னு எைக்கு கதரியும். 

வைாசைாை சூழ்நினலயில் நான் இருக்கும்வொது, இருண்ட குனகக்குள் 

3 காரியங்கள் என்னுடன் இருந்தது. அங்க இருந்தது நான், வதேன் 

அப்ெைம் ேலி. 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்னைட், இதுதான் இப்வொனதய வகள்ேி: நீங்க சில 

காரியங்கனள கசய்யும்ெடியாக அேர் உங்களிடம் கூைிைார். அவதாட 

நீங்க கசான்ைஙீ்க ைாத்தினைகள் வேனல கசய்யாத வொது ைற்ை எந்த 

ைருந்துகளும் உங்களுக்கு னககுடுக்காத வொதுதான், நீங்க இந்த 

ஸ்தாைத்திற்கு ேந்தீங்க. எதைால? 

எஸ்கே: வொகைதுக்கு வேை எந்த இடமும் எைக்கு இல்ல. நா 

வொகும்ெடியாை இடம் வேை எதுவும் கினடயாது. நா அேரிடம் கிட்டி 
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வசரும்ெடியாக இருந்வதன். உங்களுக்கு ஒரு காலமும் உதே முடியாத 

அந்த ைருந்து ைாத்தினைகனள வதடி அதற்கு ெின்ைால ஓடி என்ை 

ெிைவயாசம் இருக்குது? அப்ெடியிருந்தா, நல்லது, ஆைா எைக்கு சரியா 

ேைல. ைருந்துங்கனள சாப்ெிட்டு ைை அழுத்தத்வதாடும், வசார்வோடும் 

இருந்ததுதான் ைிச்சம். அேரிடம் தான் ஜேீ ோர்த்னதகள் இருக்கிைது. 

அதைால நா ைகா ெிைதாை ஆசாரியரிடம் ேந்துேிட்வடன். அந்த 

ேருனகயில்தான், 2 காரியங்கனள கெற்றுக்ககாண்வடன், எெிவையரின் 

ஆக்கிவயான் கூறுகிைார்: வதனேயுள்ள வநைத்தில் நாம் இைக்கத்னதயும் 

கிருனெனயயும் கெற்றுககாண்வடன். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, னதரியத்வதாவட கிருொசைத்தண்னடயிவல 

வசைக்கடவோம் என்று கசால்லுகிைார், னதரியத்வதாடு வொகணும், 

னைவகல். 

எஸ்கே: ஆைா, ஆைா, 

ஆன்கர்பபர்க்: அதைால நீங்க 2 காரியங்கனள கெற்றுககாள்ள 

முடியும். அந்த இைண்டு காரியங்கள் என்கைன்ை? 

எஸ்கே: ஒன்று, கிருனெ. நீங்க கொதுோ வகட்ெனத ேிட சற்று 

ேித்தியாசைா அத நா ேிளக்கி கசால்ல ேிரும்புகிவைன். நா, 

ஆக்கினைக்கு ொத்திைைாை தகுதியற்ை ஒருேருக்கு அளிக்கப்ெடும் 

தயவு என்று கசால்லுவேன். ஏன்ைா கிருனெ என்ெது ஏவதா வதேன் 

சாதாைணைாக ககாடுத்த ஒன்று கினடயாது. நாை ஆக்கினைக்கு 
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உட்ெட்டேர்கள். எந்த ஹான்ட் ெிவைக்கும் நடத்துைரும் இல்லாத 

நைகத்னத வநாக்கி ொய்ந்து கசல்லும் ையிலில் 

ெயணிப்ெேர்களாயிருந்வதாம், அனத தடுத்த நிறுத்த யாரும் இல்னல. 

கிருனெ என்ெது  ஆக்கினைக்கு ொத்திைைாை தகுதியற்ை ஒருேருக்கு 

அளிக்கப்ெடும் தயவு. இைக்கம் எைெது தடுத்து நிறுத்துதல் அல்லது 

நிைாகரிக்கப்ெட்ட தீர்ப்பு. சரி, சுைார் ெதிகைட்டு ேயது நிைம்ெிய ஒரு 

ோலிென் கார் ஓட்ட ேிரும்புகிைான் ஆைா அேனுனடய குணமும் 

நடேடிக்னகயும் சரிகினடயாது, ஒருவேனள அேனுக்கு நா புத்தம் 

புதிய கானையும், அதனுனடய சாேினயயும் ஒரு கிகைடிட் கார்னடயும் 

குடுத்தா எப்ெடி இருக்கும், அதுதான் கிருனெ.(சிரிப்பு) ஆைா அேனுக்கு 

நா இைக்கைளித்து, அேைிடம் கசால்வை, உைக்கு கதரியுைா, 

உன்னுனடய நினல இருக்க வேண்டிய தைத்தில் இல்னல. அதைால நீ 

இந்த இந்த காரியங்கனள கசய்யவேண்டும். நான் உைக்கு இைக்கம் 

காட்டுகிவைன். இந்த கானை நீ இதற்கு ெயன்ெடுத்தி ககாள்ளலாம். வசா 

கிருனெ  என்ெது  ஆக்கினைக்கு ொத்திைைாை தகுதியற்ை ஒருேருக்கு 

அளிக்கப்ெடும் தயவு. அது சரியாை நினலயில் இருக்கிைது. இைக்கம் 

என்ெது நிைாகரிக்கப்ெட்ட தீர்ப்பு, அல்லது நிைாகரிக்கப்ெட்ட ேினளவுகள். 

அேர் இைக்கம் இல்லாதேைாக இருந்திருந்தால் நாை எப்ெவோ 

ேருத்கதடுக்கப்ெட்டிருப்வொம். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஏன்ைா ஒவ்கோருநாளும் ொேம் கசய்கிவைாம். 
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எஸ்கே: ஒவ்கோருநாளும், எல்லா வநைத்திலும். ஒவ்கோரு நாளும் 

ொேம் கசய்கிவைாம் என்று உணர்வு இல்லன்ைா, எல்லா வநைமும் 

கசய்கிவைாம், அது கைாம்ெ கெரிய ொதிப்னெ உண்டாக்கும். 

ஏன்ைா நைது.. கசயல்கள், சிந்தனைகள், ொர்னேகள், இச்னச, 

வெைானசகள், கொருளானச, இனே எல்லாேற்வைாடும் ஒவ்கோரு 

நாளும் நாம் வொைாடிக்ககாண்டிருக்கிவைாம். இைக்கம் என்ெது 

நிைாகரிக்கப்ெட்ட தீர்ப்பு, நிைாகரிக்கப்ெட்ட தீர்ப்பு. அதுதான், 

உண்னையில், சிலுனேயில் கசய்யப்ெட்ட காரியம். இந்த இைண்டு 

காரியங்கனள புரிந்துககாள்ேதற்கும் என்னுனடய வேதனையின் 

ேிளிம்ெிலிருந்து குதித்து நா ெரிணாை ைார்டம் அனடேதற்கும், 

திரும்ெி வொகும்ெடி ஒரு இடம் இருந்தது. நான் தைினைனய 

கதரிந்கதடுத்திருக்கலாம் அல்லது, “வதேவை, நா னதரியத்வதாடு 

உைக்கு முன்ொக ேை வேண்டுவை, ஏன்ைா என்னுனடய அனுெேங்கள் 

எைக்கு கசால்ேது வேரு ேிதைாயிருக்கிைது. உம்னை வநாக்கி நான் 

ேருகிவைன் என்வென்.” இதன் ஆக்கிவயான் எதற்காக இப்ெடி 

கசால்லுகிைார், “அேரிடத்தில் ோருங்கள். உங்கள் அைிக்னகனய 

உறுதியாய் ெற்ைிக்ககாண்டிருங்கள்.” நைது கருத்து: “வதேவை நீங்க 

ேினளயாட்டு காட்டலதாை. ஏன் என்று வகள்ேிக்கு ெதில் இல்லாதது 

ஏன். நீங்க எைக்காக ஒன்றுவை கசய்ேதில்னல. ைற்ை ஜைங்கள் 

எல்லாரும் ஆசீர்ோதைா இருக்காங்க. நீங்க என்ை ஆசீர்ேதிப்ெவத 

இல்ல.” இந்த ைாதிரியாை எண்ணம் எங்கயும் ககாண்டுகசல்ேதில்னல. 
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அதைால தான் அேரிடம் ஏன் என்ை வகள்ேினய நான் வகட்ெதில்னல. 

எப்ெடி என்ை வகள்ேினயத்தான் முன்னேக்கிண்வடன். எைக்கு 

ேிசுோசத்னத தாரும், துணிச்சனல தாரும், கிருனெனய தாரும், 

ெடுக்னகனய ேிட்டு எழும்பும் கெலத்னத தாரும், நான் கசயல்ெட 

வேண்டும், அதற்கு நம்ெிக்னகவயாடு உம்னை ேிசுோசிக்கிவைன். 

ஆன்கர்பபர்க்: உங்களுனடய நண்ெரின் சாட்சினய ெற்ைி 

கசால்லியிருக்கிைரீ்கள் அேர் MRI யின் வொது அேருக்கு இருந்த 

ேியாதியிைால் துேண்டுவொைார், ஆைால் சரியாை வநைத்தில் 

கினடத்த கிருனெயால் ைீண்டுேந்தார். அனத ெற்ைி கசால்லுங்கள். 

எஸ்கே: நண்ெருக்கு மூனள புற்றுவநாய் இருந்தது, 

கிளிவயாப்ளாஸ்ட்கடாைாஸ், ஆஸ்ட்வைானசவடா ைாஸ் மூனளயில் 

உண்டாேது. அது இருந்தா ஏவதா ஒரு ேருஷம் ோை முடியும், 

அல்லது அதற்கு வைல ககாஞ்ச நாள் தான். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, அேருனடய நினல G-4, அதைால் அேர் 

இக்கட்டாை நினலயில் இருந்தார். 

எஸ்கே: G-4, காைனைஸ்ட் கதிர்ேசீ்சுகள். உங்களுக்கு ஒரு முக 

உனைனய குடுத்து வைனசவயாடு வசர்த்து வொல்ட் வொடுோங்க. 

அேருக்கும் இந்த மூனள புற்றுவநாயின் உெகைணம் இருந்தது. அேர் 

ஒரு குைிப்ெிட்ட வேத ெகுதிகனள ைைப்ொடம் கசய்துககாண்டு  

தைக்கு தாவை கசால்லிக்ககாள்ோர். அேனை அேர்கள் இந்த 
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ெடுக்னகயில் ெடுக்க னேத்து தனலனய வைனசவயாடு இனணத்து 

கட்டு ேிட்டார்கள். அேைால் அனசய முடியாது. அேர் எங்கிட்ட 

கசான்ைார், “னைவகல், என்ைால ேிேரிக்க முடியாத அளவுக்கு 

என்வைாடு மூக்கு நைிக்க துேங்கியது, அனைைணிவநைத்துக்கு இந்த 

குைானய நான் சகித்திருக்க வேண்டும்.” அவதாடு அேர் கசான்ைார், 

“என்ைால கேளிய ேை முடியல. வைல னகய தூக்கி என்ைால் 

எனதயுவை கசய்ய முடியல. இதனுனடய கசய்யல ொடுகனள 

என்ைால நிறுத்த முடியல.” அேர் கசான்ைார், “நா னெத்திய 

காைனைப்வொல கஜெித்து ககாண்டிருந்வதன், “வதேவை, இப்ெ எைக்கு 

கிருனெ வதனே, இந்த சையத்திற்காை கிருனெ.” அேர் கதாடர்ந்து 

கசான்ைார், “ நா அனுெே பூர்ேைாை இனையியலாளர் கினடயாது, 

ஆைா என்னுனடய மூக்கின் நைித்தல் நின்றுவொைது.” 

நிச்சயைா கசால்வேன் வஜாைியும் நானும் இதுக்கு வைல தாங்க 

முடியாது என்று இக்கட்டாை சூழ்நினலகளில் என்ை நடந்தது என்று 

ெல சம்ெேங்கனள கசால்ல முடியும், திடீருன்னு ஏவதா நடந்தது, 

எங்கவளாடு கதாடர்ந்த அனுெேங்கள். ஒருவேனள அது ஒரு 

ேசைைாக, அல்லது ஒரு சிந்தனையாக இருக்கலாம், அதைால் 

நின்றுவொயிருக்கும், ஆைா அந்த ெிடிக்குள் இருக்கும்வொது நா 

நினைப்வென், “ைனுஷருக்கு வநரிடுகிை வசாதனைவய அல்லாைல் 

வேவை வசாதனை உங்களுக்கு வநரிடேில்னல.” ஆைா, உங்களுக்கு 

கதரியுைா, சில வநைங்கள்ல நைக்கு வதனே ெடும்வொது அேர் ேை 
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ைாட்டார், ஆைா சரியாை வநைத்துல அேவை ேந்து நிற்ொர். அனததான் 

அனசக்க முடியாத ேிசுோசத்தின் நினல என்ெதன் அர்த்தம். 

என்னுனடய அனுெேங்கள் என்னை ெற்ைி கசால்லும் அல்லது 

என்னுனடய வதேன் ெற்ைி கசால்லிடும். வைலும் நா வேதனையில் 

இருக்கும்வொது நான் கசார்ந்துவொயிருக்கும்வொது ைை அழுத்தத்தில் 

துேண்டு வொய் இருக்கும்வொது, நான் திரும்ெவும், இங்க ேந்து 

நிற்வென். இன்னும் அருகில் கசல்கிவைன், நான் நம்புகிைனத 

ெற்ைிககாண்டிருக்கிவைன், னதரியைாக அேர் முன்பு கசல்கிவைன். 

ஆண்டேவை, எைக்கு ஓய்வு வதனே, எைக்கு இனடகேளி வதனே. 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்னைட், அடுத்த ோைம், இனத ெற்ைி வைலும் ெல 

ேிஷயங்கனள ொர்க்க இருக்கிவைாம் வசாைியும் னைக்வகலும் இந்த 

காரியத்னத ெகிர்ந்திட குழுோக கசயல்ெட இருக்கிைார்கள், அப்வொது 

நாம் ைை அழுத்தம் ைற்றும் கசார்ேனடேத்னத ெற்ைி ொர்க்க 

இருக்கிவைாம், அவதாடு இந்த தீைாத வேதனையும் இருக்கும். ஏன்ைா 

உங்களுக்கு ஒரு ேியாதி அல்லது வநாய் இருந்தால் அவதாடு கூடவே 

இந்த ேலியும் வேதனையும் இருக்கும், ஆைா, அந்த வநைத்தில் 

கசார்ந்திவொேதும் ைை அழுத்தத்திற்குள் வொேதும் சுலெைாக நடக்கும். 

நீங்க இைண்டு வெரும் அந்த கட்டத்தில் இருந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு 

நிகழ்ச்சினய ொர்த்துக்ககாண்டிருக்கும் வநயர்களில் ெலரும் அந்த 

நினலயில்தான் இருக்கிைார்கள், சரி. வநயர்கவள, அடுத்த ோைமும் 
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தேைாைல் ொருங்கள், இந்த தனலப்புகளில் தான் நம்முனடய 

உனையாடல் அனைந்திருக்கும். 

***** 

எங்களுனடய கதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காண 

இலேச ஜான் அன்ககர்கெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னெ ெதிேிைக்கம் 

கசய்திடுங்கள். 
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