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உங்கள் பாடுகளில் தேவனுடைய உேவி
- நிகழ்ச்சி 2
அறிவிப்பாளர்:..இன்றைக்கு கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சியில்ஃ
ைாக்ைர் டைக்தகல் எஸ்தே:…சில Nர்;நிறலகறைஃ எல்லாரும்
சந்திப்பார்கள்ஃ கூhன்ஃ சுற்ைியிருந்த எல்லாம் விலகிப்பபாகும் பநரம்ஃ
நீ';க மட்டும் தனியா பதவபனாடு அப்ப நிறனவிருப்பதுஃ நீ';களும் உ';க
வலியஜம். என்னால முழயல. சுpன்ழ எனக்கு உதவ முழயலஃ
யாருபம எனக்கு உதவ முழயாது. மருந்துகள் எனக்கு உதவ முழயல.
அந்த சமயத்திலஃ நீ';க டிசால்வ';கஃ
ீ
“நான் தனியாயிருக்பகஃ பதவபனஃ
டிநாறுக்கப்பட்ழருக்பகஃ நிச்சயமா உ';க உதவி எனக்கு பதறவ.”

அறிவிப்பாளர்:..உ';க மருத்துவரிடமிருந்து நீ';க துக்கமான
டிசய்திறய பகட்கும் நாைில் பதவன் உ';களுக்கு எந்தவிதத்தில்
உதவினார், இனி உ';க வார்;நாள் முபுவதும் வலியிலும்
பவதறனயிலும் தான் இருக்கபவண்டும் என்பறத அைியஜம் பபாது
எப்பழயிருந்தது, அப்பழபட்ட Nர்;நிறலகறை ஒவ்டிவாரு நானும்
கடந்துபபாவதற்கு பதவன் உ';களுக்கு எப்பழ உதவினார், உ';களுறடய
வார்;வின் முழவஜக்கு வந்துவிட்டறத உணருகிை சமயத்தில்ஃ பதவன்
உ';களுக்கு எந்தவிதத்தில் உதவிடிசய்தார்,
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ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:...இதற்கு முன்பஜ பதவன் எனக்கு உதவி
டிசய்யத எல்லா Nர்;நிறலறயயஜம் பயாசித்பதன்ஃ சின்ன விசூயம்ஃ
சின்ன காரியம்ஃ டிபரியது எல்லாம். எப்பழபயா முரண்பாடான
நிறலயிலிருந்து டிவைிபயைிபனன்ஃ மாைியிருந்தஃ மனக் குர்ப்பம்ஃ
திறகப்பிலிருந்துஃ டிவைிவந்து என்னுறடய Nர்;நிறலறய
ஏற்றுக்டிகாண்படன்.

அறிவிப்பாளர்:..இன்றைக்கு என்னுறடய விருந்தினர்கள் டாக்டர்
றமகல் எ!;பலஃ ஷழ பவதாகம

கர்கத்தின் முக்கிய தறலவர்ஃ

பிரின்ட்வஜட் பவதாக ஐக்கிய திருச்சறபயின் நடப்பஜ பபாதகர்ஃ
டிடனன்சீஃ மற்றும் nகூhனி எரிக்சன் டாடாஃ nகூனி மற்றும்
நண்பர்கைின் நிருவனர்ஃ ஊனமுற்பைாருக்கான பிரதிபயகமான அகில
உலக ஊர்pய';கள். நீ';கள் பவதறனப்படுகிை சமயத்தில் பதவன் எப்பழ
உதவிடுவார் என்பறத அவர்கள் டிசால்வறத பகளு';கள்

இந்த

விபசசூpத்த கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சியில்.
*****

ைாக்ைர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்:..நிகர்;ச்சிக்கு உ';கறை
வரபவற்கிபைாம். என்னுறடய விருந்தினர்கள் டாக்டர் றமபகல் எ!;பல
மற்றும் nகூhனி எரிக்சன் டாடா. சுpல மிக கழனமான தறலப்பஜகறை
இன்று பார்க்க இருக்கிபைாட்ஃ ஆனால் இறவ வட்ழலிருந்து
ீ
உ';களுக்கு
பயனைித்திடும். கடந்த வாரம் த';கள் வார்;வில் மிகஜவம் துக்கமான
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டிசய்திகறை பகட்டவர்கறைக் குைித்து பபசிபனாம். உ';களுக்கு
பஜற்றுபநாய் இருக்குஃ உ';களுக்கு முடக்குவாதம்ஃ உ';களுக்கு நடந்த
விபத்தினால நீ';க ஊனமாயிட்ழு';க. உ';க பார்றவ குறைந்துவிட்டது.
இதுபபான்ைறவஃ ஓபக. என்னுறடய தாயார் ஒரு டிசய்தி பகட்டா';க
அவ';களுக்கு லூ டிகூஞரிகூ; வியாதி இருக்குன்னு. அந்த அதிர்ச்சிய
பகட்ட அந்த பநரம் எனக்கு இன்னும் நிறனவஜ இருக்குஃ ஓபக. அந்த
அதிர்ச்சியான டிசய்திய பகட்ட பிைகு நீ';க மருந்துகள் எடுக்க
துவ';குவர்கள்.
ீ
அல்லது அறுறவசிகிச்றசபயா மறுவார்;வஜ
றமயத்திற்பகா பபாக பநரிடலாம்ஃ அதன் பிைகு வடு
ீ திரும்பஜவர்கள்.
ீ
இன்றைய நிகர்;ச்சிக்கு ஒரு டிபயர் தருகிபைன்ஃ “காலகட்டம்”. அந்த
டிபரிய நிகர்;வஜக்கு பிைகு கிறடக்கும் வார்;க்றக. அது குறுகியதாக
வுட இருக்கலாம். என்னுறடய தாயாருக்கு டிவறும் 24 மாத';கள் தான்.
nகூhனிக்குஃ அந்த டிபரிய சம்பவத்திற்கு பிைகு கடந்த 46 வருட';கைாக
சக்கர நாற்காலியில் இருக்கா';க. அந்த சயம் பவதறனயாக
இருந்திருக்கும்ஃ அதில் எந்த முன்பனற்ைமும் இல்றல. இன்னும்
பமாசமாகிக்டிகாண்டு தான் இருக்கிைது.
நான் டிதரிந்துடிகாள்ை விரும்பஜகிபைன்ஃ இப்பழபட்ட Nர்;நிறலயில்
இருக்கும் பபாது எப்பழ பதவன் அன்பானவர் என்று டிசால்ல
முழயஜம், பதவன் எ';பக, எப்பழபட்ட உதவிறய அவரிடமிருந்து
டிபைமுழயஜம், இவர்கள் பவதறனயறடந்ததில் நிபஜனர்கள் பமலும்
பதவறன அைிந்தவர்கள்ஃ அறதப்பற்ைி தான் இன்றைக்கு பபச

3

இருக்கிபைாம். றமபகல்ஃ 2008ல் நடந்த சம்பவத்திற்கு எ';கை வுட்ழுட்டு
பபா';கஃ பமலும்ஃ சரிஃ அதற்கு முன்பஜஃ அறுறவ சிகிச்றச முழந்து
வந்த பிைகுஃ ஓபகஃ உ';க கபுத்துலதானஃ அறதப் பற்ைி டிகா";சம்
டிசால்லு';கஃ அனுதின வார்;க்றக முறை. நீ';க முன்னால எப்பழ
இருந்தறதயஜம் இப்ப சந்திக்கும் பிரச்சறனறயயஜம் ஒப்பிட்டு
டிசால்லு';க.

எஸ்தே:…சரிஃ 1999-2000 இந்த அறுறவசிகிச்றசகளுக்கு
முன்பனாழயான நாட்கள்ஃ கூhன். அதிலும் டிகாடுறமயான பநரம்
வந்துஃ 2008 ஆறுறவ சிகிச்றசக்கு முன்பஜதான்ஃ நா';க
டிவர்கூpனியாவில் இருந்பதாம்ஃ அ';க சின்ழயஜம் நானும் வட்ழல
ீ
பசாபாவ உட்கார்ந்திருந்பதாம்ஃ அது வாசூp';டன் ழசிக்குஃ டிவைியில்ஃ
இருந்தது. அந்த அைவிற்கு என்னுறடய வார்;க்றகயில் வலிறய
அனுபவித்ததில்றல. நான் ஆக்சிகான்ழக் எடுத்துக்கிட்படன்ஃ
ஞழபராபகாபடான்ஃ றலரிகாஃ கபாடிபன்ழன்ஃ நிய{பரான்ழன். இந்த
எல்லா மருந்துகளும் வலியில நான் பபாடும் சத்தத்றத அடக்க
முயற்சிப்பதாக இருந்ததுஃ ஆனா எந்த பிரபயாகூனமும் இல்ல. அப்ப
ஒரு முழவஜக்கு வந்பதன்ஃ ஒரு ராக்டிகட்பந்து வரர்ஃ
ீ
தன்னுறடய
பதாட்டத்றத தூய்றமயா றவப்பவன்ஃ வட்ழல்
ீ
எந்நத டிபாருறையஜம்
சரிடிசய்பவன்ஃ எல்லா கார்கறையஜம் பபுது பார்ப்பவன்ஃ
எல்லாவற்றையஜம் நாபன டிசய்பவன்ஃ இப்ப எல்லாம்
டிவறுறமயாயிற்று. அந்த டிமத்றதயில சின்ழபயாடு
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உட்கார்ந்திருந்பதன்ஃ கண்கள்ல தாறரதாறரயா கண்ண ீர்ஃ வருதுஃ
“இது என்னால முழயஜன்னு பதானல.” அவகிட்ட டிசான்பனஃ இபத
வார்த்றதயல்லஃ ஆனா இப்பழதான் டிசான்னஃ “டிநடு";சாறலயிலிருந்து
விர்ப்பபாபைன்னு நிறனக்கிபைன்.” நான் தற்டிகாறல
டிசய்துடிகாள்பவன் என்ை அர்த்தத்தில் டிசால்லஃ ஆனா அதுபபாலஃ
ஒருபவறை எதிர்காலத்தில் நா இப்பழபய இருக்கனுன்னுஃ எப்பழ
தாக்குபழப்பபன்னு எனக்கு டிதரியல.
இப்பழ நான் டிசான்ன பிைகு இன்னும் "hபகம் இருக்கு அவை
பார்த்பதன்ஃ அவளும் என்றனபய பார்த்தாள்ஃ நான் பகட்படன்ஃ “எப்பழ
நாம இருக்கபபாபைாம், சுமார் ஒரு 10 விநாழ அறமதியாயிருந்துட்டு
என்னிடம் டிசான்னாஃ “நம்முறடய வார்;க்றகய பின்னால திரும்பி
பார்க்கிபைன் பதவ்ன இதுவறரக்கு உண்றமயாய் இருந்திருக்கிைார்.
நாறைக்கு அவர் உண்றமயஜள்ைவரா இருக்க மாட்டாரா என்ைாள்.”
அப்ப பதவன் எனக்கு ஒரு வார்;க்றக டிகாடுப்பது பபால இருந்ததுஃ
அதுஃ ஓபகஃ அது அைிவிலிருந்து வருவடிதன எனக்கு டிதரியஜம்.
என்னுறடய ஷறைக்குள் அது இருக்கு. என் மறனவி அறத
நம்பஜகிைாள். ஆறதபய நானும் பிழத்துக்டிகாள்ைபபாகிபைன்.
அவளுறடய விசுவாசத்தின் நிறலதான் என்றன அந்த நிறலக்கு
நடத்திக்டிகாண்டு பபானது. எதிர்காலத்தில் ஒரு விடுதறல இருக்கும்
என்ை நம்பிக்றக.
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ஆன்ெர்கபர்க்:...அதற்கு பின்பஜ பதவன் உ';களுக்கு வசன';கறை
காண்பித்து நம்ப முழயாத சில அற்பஜதமான காரிய';கறை
டிவைிப்படுத்தினார்ஃ உ';கறைப் பபாலபவ பவதறனயில் உள்ை
மக்களுக்கு நீ';கள் அறத டிசால்ல விரும்பஜகிபைன்ஃ றமக்பகல். ஆந்த
வலி அவர்கறை டிபரிதும் பவதறனப்படுத்துகிைது. எப்பழ டிதாடர்ந்து
டிசல்வடிதன்பை அவர்களுக்கு டிதரியவில்றல.

எஸ்தே:…யாஃ ச';கீ தம் 25 அருறமயான பகுதிஃ நீ';கள் அறத
வாசிக்கும்பழயாக உ';கறை உற்சாகப்படுத்துகிபைன்ஃ மனப்பாடம்
டிசய்யஜ';கஃ இப்பழபட்ட Nர்;நிறலகைிலிருந்து நிச்சயம் டிசய்யஜ';கள்.
ஆனா இந்த பகுதிகறை பல முறை நான் கடந்து வந்திருக்கிபைன்.
ச';கீ தக்காரன் ச';கீ தம் 25ல் டிசால்கிைார்ஃ “கர்த்தராகியஃ பதவபனஃ
உம்முறடய இரக்க';கறையஜம் உம்முறடய காருண்ய';கறையஜம்
நிறனத்தருளும்ஃ அறவகள் அநாதி காலமுதல் இருக்கிைபத. என்
இைவயதின் பாவ';கறைஜயம் என் மீ றுதல்கறையஜம் நிறனயாதிரும்ஃ
உம்முறடய தயவினிமித்தம் என்றன நிறனத்தருளும்ஃ உமது
கிருறபயின்பழபய நிறனத்திடும்ஃபதவபன.

இரக்கம் காருண்யம்

என்பது பiர்ய ஏற்ப்பாட்ழன் 2 முக்கிய கருப்டிபாருள். இரக்கம் என்பது
ஏசாயா 49 15ல் !;திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்றைக்கு
இர';குகிைதற்கு ஒப்பாக இருக்கிைது. பதவன் அவருறடய பிள்றைகள்
மீ து இரக்கமாய் இருக்கிைார் என்பறத எவ்வைவஜ அர்காக
காட்டுகிைது. இரக்கமும் காருண்யமும்ஃ என்றன டிபாருத்தவறரஃ
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பவதத்திபலபய மிகவஜம் முக்கியமான வார்த்றதஃ குைிப்பாக பiர்ய
ஏற்ப்பாடுகைில். 2 காரிய';கைில் பதவன் உண்றமயாய் இருக்க
விரும்பஜகிைார்ஃ அவரால் டிதரிந்துடிகாள்ைப்பட்டவர்கைிடம் மற்றும்
அவருறடய உடன்பழக்றகயின் வார்த்றதயில். அவருறடய கூன';கள்
அவருறடய வாக்குத்தத்தம். இ;நத இரண்ழலும் பதவன் எப்பபாதும்
உண்றமயாய் இருக்க விரும்பஜகிைார். பதவனுறடய உண்றமத்துவம்
மனிதர்கறைப் பபான்ைதல்லஃ தடுமாறுகிை பதாற்றுப் பபாகிை
ஒன்ைல்ல. பதவன் நம்றம டிதரிந்துடிகாண்டறதப் பபால அவருறடய
வாக்குத்தத்தத்றத பநசிபப்துபபால நம்றம பநசிக்கிைார். எனக்கு
டிதரியஜம் அவருறடய காருண்யமும் இரக்கமும் எனக்கு இருக்கிைதுஃ
nகூhனிக்கு இருக்கிைதுஃ பபாராடுகிை ஒவ்டிவாருவருக்கும் இருக்கிைது.
பிரதான ஆசாரியனாக அவருறடய தன்றமறய குைித்து
பார்த்திருக்கிைnhம். அவர் நம்றம முறைமைக்காத குர்ந்றதறய தாய்
பராமரிப்பத பபால பராமரிக்கிைார்ஃ ஏடினனில் நம்றம பநசிக்கிைார்ஃ
ஏடினன்ைால் நம்றம டிதரிந்துடிகாண்டார்ஃ அவர் நமக்கு வாக்கு
பண்ணியிருக்கிைார். இறையியலில் அதிகம் டிசால்லப்படலாம்ஃ நான்
அைிந்தது இதுதான்ஃ அந்த "hனத்றத நான் சார்ந்துடிகாள்கிபைன்ஃ அவர்
என்றன அப்பழபட்ட வஅன்பினால் பநசிக்கிைார்ஃ இன் இைவயதில்
நான் பாவம் டிசய்திருந்தாலும்ஃ முதிர்வயதில் பாவம்
டிசய்திருந்தாலும்ஃ அவர் என்னிடம் இரக்கமாயஜம் மனஉருக்கமாயஜம்
இருக்கிைார்.
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ஆன்ெர்கபர்க்:...றமக்பகல்ஃ பதவனுறடய இரக்கமும் காருண்யமும்
மிகப்டிபரிய பாவியாக இருந்தாலும் டிபற்றுக்டிகாள்ை முழயஜமா.

எஸ்தே:…ஓஃ நிச்சயமா. ஆறத nகூhனியஜம் நானும்
ஏற்றுக்டிகாள்கிபைாம்ஃ நா';களும் பாவிகள் தான். அவருறடய
இரக்கமும் காருண்யமும் இல்லாவிட்டால் பாவிகளுக்கு எந்த
நம்பிக்றகயஜம் இருக்காது. கிைி!;துறவ அைிந்துடிகாள்வதற்கு முன்பஜ
பவறுமாதிரி. அவர் யார் என்பறத நாம் அைிந்துடிகாண்டு அவர் பமல்
நம்பிக்றக றவக்கபவண்டும்.

கிைி!;துறவ நாம் விசுவாசித்தும்ஃ

டிதாடாந்;து பாவம் டிசய்தாலும்ஃ அந்த இரக்கமும் உறுதியாக நிற்கும்.
அது ஒருபபாதும் மாைாதுஃ அது ஒருபபாதும் மறையாது. அவர்
நம்றம அதிகமாய் பநசிக்கிைபழயால் தன்னுறடய டிசாந்த குமாரறன
நமது இடத்தில் பலயாக டிகாடுத்தார்ஃ நமக்கு பதிலாய்ஃ நமது சார்பில்.
அதாவதுஃ என்னுறடய அம்மா டிசால்லுவா';கஃ கூhன்ஃ நான்
சிறுவனாயிருந்த பபாதுஃ குற்ைம் சுமத்தும் பபாது டிசால்வா';கஃ
என்னுறடய றக உனக்கு உதவஜமானால் அறத டிகாடுத்திடுபவன்.
என்பனாட வலது கரத்றத டிகாடுப்பபன் என்பாள்.”
நான் வைர்ந்த பிைகு அவர்கள் டிசான்னறத விை';கிக்டிகாண்படன்ஃ நீ';க
பநசிக்கிை ஒருவருக்காக உயிறரயஜம் டிகாடுப்பீர்கள். எந்த அைவஜக்கு
ஒருவறர பநசிக்கிைீர்கபைா அந்த அைவஜ அவர்களுக்காக எறதயஜம்
டிசய்வர்கள்.
ீ
பதவன்ஃ கிைி!;துவாக வந்துஃ நம்றம அதிகமாய்
பநசித்தபழயால்ஃ டிசால்லுகிைதாவதுஃ “நான் உன்றன பநசிக்கிபைன்
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அதனால் என் மகறன சாகடிகாடுக்கிபைன்ஃ அதன் ஷலம் உன்னுறடய
பாவ';கைிலிருந்து நீ விடுபட வர்pயாகும்.” அதுதான் இரக்கம்ஃ
பதவனுறடய காருண்யத்றத அைவிட முழயாது.

ஆன்ெர்கபர்க்:...அறத நம்பஜவதற்கு நமக்கு ஏற் கழனமாக
இருக்கிைதுஃ றமபகல்,

எஸ்தே:…நாம் நம்முறடய கற்பறனயின்பழ பதவறன வழவறமத்து
பார்க்கிபைாம் நாம் விரும்பஜகிைபழ அவர் டிசயல்பட நிறனக்கிபைாம்.
அவர் அன்பஜள்ைவர்ஃ இரக்கமுள்ைவர்ஃ தயவஜள்ை பதவன்ஃ இந்த
நிபந்தறனகறை அவர் பமல் றவக்கிபைாம். என்னால் இப்பழபட்ட
பதவறன நம்ப முழயாது…ஃ இப்பழ டிசய்பவறர பதவனாக ஏற்க்
முழயாது…ஃ ஒருநாளும் சத்தியத்றத நான் வியப்பா பார்க்க மாட்படன்…
ஏன்னா அவர் என்றன பநசிக்கிைார் என்று வசனம் டிசால்கிைது.
எனக்காக மரித்தார்ஃ என்னுறடய இடத்தில்ஃ எனக்கு பதிலாக.
அதுதான் முதன்றமயான டிவைிபாடாக உள்ைதுஃ பராமர் 5 8ஃ
கிைி!;துவின் அன்பின் பமலான டிவைிபாடு அது.

ஆன்ெர்கபர்க்:...அன்ைாட வார்;வின் இறையியறல பார்க்கலாம்.
உனக்கு டிபலனில்லாமற்பபாகிைது. ஒவ்டிவர்ரு வினாழயஜம்
பவதறன. ஓபக. எப்பழ நீ';கள் உ';கள் மறனவியிடம் முறுமுறுக்காம்
குறை டிசால்லாம இருப்பீ';க, அது உ';க குடும்பத்பதாட இருக்கும்
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உைறவ மாற்றுகிைதா, Nர்;நிறலகளுக்கு எப்பழ இறையியறல
அப்பியாசப்படுத்துவ';க,
ீ

எஸ்தே:…தனிறம. நூன் தனித்திருக்க பவண்ழய பநர';கள் இருந்தது.
நான் வட்ழன்
ீ
அழத்தைத்திற்கு டிசன்று குடும்பத்றத விட்டு
விலகியிருப்பபன் ஏன்னாஃ வலி அதிகமா இருக்கும் பபாது 7ஃ 8ஃ9வது
நிறல வந்தால்ஃ யாரும் பக்கத்தில் இருந்தா சரிவராது. அப்பழபட்ட
நிறல வரும் பபாடிதல்லாம்ஃ பதவனும் வலியஜம்தான். நான் அப்ப
அவபராடு இiஒந்திடுபவன். அவருறடய வார்த்றதறய இறுக்கமா
பிழத்துக்டிகாள்பவன். நா தனித்திருக்க முயற்சிப்பபன்ஃ கட்டாயமாஃ
இல்லஃ தனிறமயாக பபாயிடுபவன்ஃ ஆனா சில பவறைகைில்
கட்டாய விலகிப்பபாக பவண்ழயிருந்தது. சின்ழ எனக்கு அப்பழ
இடத்றத ஒதுக்கி தர தவைியபதயில்றல. குர்ந்றதகள் கிட்ட டிகா";ச
கசூ;டம். பதவனுறடய சர்வத்துவத்தின் திட்டத்தில் அதுவஜம்
கறதயின் ஒரு பகுதி.

ஆன்ெர்கபர்க்:...நீ';க அபுத்தத்தின் உச்சத்றத பார்த்ததுண்டா,
எஸ்தே:…ஓஃ சுயர். தா';க முழயாத வலியில் இருக்கிை அறனவரும்
ஒரு முழறவ பதடுவார்கள். அதில் அபுத்த';கள் இருக்கும். நல்ல
மருத்துவர்கள் இருந்தால் அறதப் பற்ைி சில பகௌ;விகறை பகட்டு
அைிந்துடிகாள்வார்கள். சில அதி பஜத்திசாலித்தனமானவர்கள் இந்த
அபுத்த';களுக்கு மருத்துகள் சரியாகாது என்பார்கள். டிபரிய
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வாக்குவாதம் ஆகும். உ';கைால எறதயஜம் டிசய்ய முழயாத அைவஜ
வலி என்ைால் அது தா';க முழயாம இருக்கும்.

ஆன்ெர்கபர்க்:...பதவனிடத்தில் எப்பழ நீ';கள் உறுதியா
சார்ந்துகிட்ழு';க,

எஸ்தே:…நா மறுபழயஜம் மறுபழயஜம் அவர் என்றன பநசிக்கிைார்
என்பபன். என்றன பற்ைி அவருக்கு டிதரியஜம். நான் பாவியாக
இருந்தாலும் அவர் என்றன ஏற்றுக்டிகாள்கிைார்ஃ நான் கடுறமயான
வலியில் இருந்தாலும் விடமாட்டார். எ';கிட்ட இருக்கிை பிரச்சறனஃ
கூhன்ஃ நான் இருந்ததுல இப்ப பாதிதான் இருக்பகன். அது கூPரனிக்க
டிராம்ப கசூ;டமானது நீ';க றடப் ஏவா இருந்துஃ எல்லாத்றதயஜம்
டிசய்யக் வுழய நபர்ஃ இப்ப அப்பழயில்றலஃ ஓபகஃ நானல்ல
கிைி!;துபவ என்னில் வார்;கிைார்ஃ றமக்கிலின் வார்;க்றக இல்ல.
அவருக்கு ஊர்pயம் டிசய்ய விரும்பஜகிபைன். இப்ப ஒரு பகௌ;வி
எபும்பஜவது அதாவதுஃ நான் எனக்பக பசறவ டிசய்ய
விரும்பஜகிபைனா அல்லது என ; இரட்சகருக்கு பசறவ டிசய்ய
விரும்பஜகிபைனா,

ஆன்ெர்கபர்க்:...ஒரு நிமிசூம்ஃ பார்பராவப் பத்தி டிசால்லு';கஃ அந்த
சம்பவத்றத உ';க வலிபயாடு ஒப்பிட்டு டிசால்ல';கஃ பதவனும்
நீ';களும்.
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எஸ்தே:…பார்பராஃ சின்ழயஜறடய டிநரு';கிய அன்பான பதார்p
எனக்கும் தான்ஃ வார்;க்றகயில் தவிர்க்க முழயாத சில பவதறனகறை
சகித்தாள். இந்த இருண்ட பாறதயில் அவ';க எனக்கு ஷன்று
காரிய';கறை கற்றுதந்தா';க. நான்ஃ பதவன்ஃ என் வலி. அவ';க
எப்பவஜம் டிசால்வா';கஃ எனக்கு வலி வந்தா அறத நா
டிவறுக்கிபைன்ஃ ஆனா என்னால அறத தவிர்க்க முழயாது. ஏன்னா
எல்லா வர்pயஜம் அறடக்கப்ட்டாச்சு விசுவாசம் மட்டும் தான் பாக்கியா
இருக்கு. அப்பைம் பதவன் இருக்கிைார் என்பது உண்றம. இல்றலன்னா
அறத ஒரு தத்துவம்

ஒரு எண்ணம் நிறனப்பஜ என்ைிடுவர்.

நூம்நிறனப்பதற்கு பமலான விதத்தில் இபயசு பாடுபட்டபழயால்ஃ
நமக்கு ஒரு ஆறுதல் இருக்கிைது. பாடுபடுகிைதில் ஒரு ஐக்கியம்
இருக்கிைது. nகூhனி பாடுபடுதலில் உள்ை ஐக்கியத்றத குைித்து பபச
பகட்க விரும்பஜகிபைன். எனக்கு இது உண்றமயில் விை';கபவ
யில்றலஃ கூhன். ஆனால் உண்றமயில் நீ';க ஒத்துiர்க்கும் பபாதுஃ ஒரு
அருறமயான வித்தியாசமான பரிசுத்தம் ஏற்படுகிைது. நான்
பாடுபட்படன்ஃ இபயசுறவப் பnhல அல்லஃ அவர் எனக்காக
பாடுபட்டார்ஃ என்னுறடய இடத்தில்ஃ எனக்கு பதிலாக.

ஆன்ெர்கபர்க்:...அது அருறமயான விசூயம்ஃ றமபகல்ஃ சரிஃ
nகூhனிஃ நா';க உ';கை பாக்கும் பபாதுஃ ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. உ';க
வார்;க்றகயில் நீ';க அனுபவித்தறத எ';கைால கற்பறன வுட டிசய்து
பார்க்க முழயாது. உ';க கபுத்து உறட";சிடுச்சுன்னு டிதரியஜம். இந்த
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சக்கர நாற்காலியில் 46 வருசூமா இருக்கீ ';க. ஆனா மக்களுக்கு டிதரியா
ஒரு விசூயம் இருக்கும் அதாவது கடந்த 12 ஆண்டுகைாக நீ';க
கடுறமயானஃ மிகவஜம் கடுறமயான பவதறனறய உ';க சரீரத்தில்
அனுபவிக்கிைீ';க. நீ';க சில அறுறவ சிகிச்றகை அப்பழபய
சந்திச்சிருக்கீ ';க எந்த வித மயக்க மருந்தும் எடுத்துக்காமஃ
இருந்ததனுறடய விறைவாக தான் இப்பஃ இந்த பவதறனயஜம்
வலியஜம் உ';களுக்கு அதிகரித்திருக்கிைது. அது துவ';கும்பபாதுஃ
அதாவதுஃ ஞாலன்ட்லஃ இருந்தீ';கள்ல,

டோடோ:.சரிதாஃ இந்த நிறல வறரக்கு நா வந்துட்படன். நான்
ஐபராப்பால என் கணவபராடு இருந்து பல சறபகைில்
பபசிக்டிகாண்ழருந்பதன் கிர்க்கு மற்றும் பமற்கு ஐபராப்பா இரண்ழலும்.
மிகவஜம் அலுவல் நிறைந்த நிறலஃ றடட் டிசூழய{ல். கறடசியா சில
நாட்கள் ஞாலன்ழல் நண்பர்கைின் வட்ழல்
ீ
இருந்பதாம். எ';களுறடய
சிைந்த நண்பருறடய வட்ழல்
ீ
இருந்பதாம்ஃ ஒரு டச் நண்பர். ஆவர்
அந்த விருந்றத அருறமயான தயார் டிசய்திருந்தார் பமiகூ முபுவதும்
சிைப்பான உணவஜஃ கண்ணாழ பைி';கி டிமபுகுவர்த்தி என சிைப்பானது.
நா அந்த படபில்ை கண்ணபராடு
ீ
உட்கார்ந்திருந்பதஃ அபுறகபயாடுஃ
பபாராழுட்டு இருந்பதன். இறுதியா நா அவ';கை பார்த்பதன்ஃ
எல்லாரும் பபசைத நிறுத்தீட்டா';க. எனக்கு பபாகனுன்னு டிசான்பன.
எனக்கு பபாகனும். எனக்கு படுக்கனுன்னு டிசான்பனன்.
என்னப்டிபருத்தவறர நா எறதயஜம் டிவைியில காட்ழக்காம
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சகிச்சுகிட்டு அறமதியா டிபாருறமயா இருப்பபன்ஃ பல்லக்
கழச்சுக்கிட்டுஃ டிவைியில சிரிச்சுட்டு இத முழச்சுட்டு பபாகலாம்
என்ைிருப்பபன். ஆனா அப்ப அது முழயல. என்னால முழயல.
டிகன் என்றன பக்கத்து அறைக்கு வுட்ழுட்டு பபானார்ஃ என்பனாட
பதார்pயஜம் டிகன்னும் என்றன டிமத்றதயில படுக்க வச்சா';க. அதற்கு
பிைகு ழன்னர் சாப்பிடைவ';க சத்தபம எனக்கு பகட்கலஃ அவ';க
பக்கத்து அறையில தா இருந்தா';க. சிரிப்பஜஃ பபச்சு சத்தம்ஃ கிலா!;
சத்தம் எதுவஜமில்றல. நா வலில துழக்கிபைன்ஃ துழக்கிபைன்ஃ தா';க
முழயல. ஏன்னா இந்த வலி ஒரு வருசூத்துக்கும் பமல என்றன
அதிகமாக பவதறனபடுத்தீட்பட இருக்குஃ ஆனா இப்ப என்னால சகிக்க
முழயாத அைவஜ டிராம்ப அதிகமாயிடுச்சு. டிகன்ஃ அன்பான கணவர்ஃ
டிசான்னார்ஃ “நம்ம அடிமரிக்கா பபாய் இை';கினதும்ஃ nகூhனிஃ உனக்கு
என்ன பிரச்சறனன்னு எப்பழயஜம் நாம டிதரி";சிக்க
எல்லாவற்றையஜம் டிசய்ய பவண்டும் என்ைார்.” அபத மாதிரிதான்ஃ
டிசய்தார். உ';கைால் நிறனத்து பார்க்க வுழய எல்லா டிட!;றடயஜம்
டிசய்திட்படன்.
எனக்கு நிறனவிருக்கு டாக்டர் அறையில நா என் கணவபராடு
உட்கார்ந்திட்ழருந்பதன்ஃ நிறைய பசாதறன டிசய்த பிைகுஃ அது ஒரு
பித்தப்றப பிரச்சறனயாக இருக்கும் என்ை எதிர்ப்பார்ப்பில்
காத்துக்டிகாண்ழருந்பதாம். உ';க பித்தறபறய எடுத்திடும்ஃ nகூhனிஃ
அப்ப சரியாயிடும். ஆனா அந்த நிமிசூத்றத இன்னும் என்னால மைக்க
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முழயல அவ';கஃ இல்றலஃ பித்தப்பறப பிரச்சறனஇல்லன்னா';க.
இல்லஃ கிட்னியஜம் பிரச்சறன இல்ல. நுறரயீரல்றலயஜம் பிரச்சறன
இல்ல. இல்ல. உ';களுக்கு ஒன்னுயில்ல. இல்லஃ உ';க குடல்கள்ல
பிரச்சறனயில்ல. நா';க கண்டுபிழச்சது என்னன்னாஃ nகூhனிஃ உ';க
இடுப்பஜ எலும்பஜ விலகியிருக்கு. உ';களுக்கு இடுப்பஜ சாய்வாக
இருக்குஃ உ';க எலும்பஜ';க எ';கைால அறுறவ சிகிச்றச டிசய்ய
முழயாத நிறலயில இருக்கு. நீ';க ஒரு டிபருஷச்சு விட்டு டிதாடாந்து
வார்;க்றகய நடத்தனும் பவறு வர்pயில்றல என்ைனர்.
எனக்கு டாக்டருக்கும் நடுவாக டிபரிய கண்ணாழ சுவர் இருப்பது
பபால உணர்ந்பதன். அவருறடய

வார்த்றதகள் இந்த கண்ணாழ

சுவரில் பட்டு திரும்பியது. எல்லாறரயஜம் பார்க்க முழந்தது. எல்லா
டிசயல்கறையஜம் பார்த்பதன். என்னுறடய அன்பஜ கணவறரயஜம்
பார்த்பதன். ஆனாலும்ஃ நான் வித்தியாசமானவைா பிரிக்கப்பட்டவைாஃ
தனிறமறய உணர்ந்பதன். அன்றைக்கு டிமத்றதயில் றமக்பகல்
நிறனத்தது பபாலஃ உ';க வார்;க்றகபய முழந்துவிட்டது என்று
நிறனக்கும் அந்த தருணம். இப்பபாதிலிருந்து இது பயமானதாகஜவம்
அதிக கழனமானதாகஜவம் இருக்கப்பபாகிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்:...அது சுமார் 2 பகுதிகறை பாதித்தது. ஒன்றுஃ பதவன்
மீ துள்ை விசுவாசத்றத குறையஜம்பழ டிசய்ததுஃ அவருறடய
சர்வத்தும்ஃ இறத அவர் தான் அனுமதித்தார் என்ை நிறல மாைியது.
இரண்டாவதாகஃ டிகன்னிடமிருந்து உ';கள் உைவிலிருந்து அகன்ைிட
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எல்லா Nர்;நிறலகறையஜம் உருவாக்கின ீர்கள். இவற்றை பற்ைி
டிசால்லு';கள்.

டோடோ:.என்னுறடய பவதறன டிதாடாந்து இருந்துவந்ததால நான்
இரவஜ பநரத்துல திரும்பி படுக்க விரும்பினாஃ எப்பவஜம் பபால ஒரு
முறையல்லஃ ஆனா இப்ப இரண்டுமஃ ஷன்றுஃ நான்குஃ ஐந்து முறைஃ
அப்பபாடிதல்லாம் டிகன் எபுந்திருக்கபவண்டும்ஃ என்னுறடய
டிபட்ழற்கு வந்துஃ என்றன திரும்பி படுக்க றவக்கனும்ஃ
தறலயறனறய சரிடிசய்துஃ பபார்றவறய சரிடிசய்துஃ
தறலயறனறய மாற்ைி றவக்கனும். அந்த திறசயில் சுமார் 1 மணி
பநரம் தான் இருக்க முழயஜம் அப்பைம் மறுபழயஜம் திரும்பி படுக்க
பவண்ழயிருக்கும். இது அவருக்கு பசார்றவ டிகாடுத்ததுஃ அவர்
கண்ன பார்த்து டிதரி";சுக்கிட்படன். என்னுறடய கணவருக்கு நா அதிக
பாரம் தருவறதயஜம் அவரால இனி எனக்கு உதவிடிசய்ய எந்த
வர்pயஜம் இல்றல என்பறத என்றன அதிகமாக குற்ைப்படுத்தினது.
ஆந்த விசூயம் என்னுறடய வலியின் மத்தியிலும் நான்
தனிறமப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உணர்றவ ஏற்படுத்தியது.
அப்ப பதவறன பநாக்கி கதைிபனன். எனக்கு நிறனவிருக்கு ஒருநாள்
இரவஜ 2 மணிக்கு அதிக பவதறனயில நான் இருந்பதன். சுத்தமா
முழயலஃ என்னுறடய கணவறர வுப்பிடை சக்திவுட இல்ல. 5
மணிக்கு அவர் பள்ைிக்கு பபாகும்பழயாக எபும்ப பவண்ழயிருந்தது.
மறுபழயஜம் என்றன திரும்பி படுக்கறவக்க டிசால்லி என்னால
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பகட்க முழயல. நாக்க கழத்துக்டிகாண்டு அப்பழபய
படுத்துக்டிகாண்ழருந்பதன்ஃ சீக்கிரமா Nரியன் உதிக்கும்ஃ பிரகாசமான
நாள் வரும்ஃ வலி மறைந்திடும் என்று காத்திருந்பதன்.
நான் டிசான்னதும் எனக்கு நிறனவிருக்குஃ “இபயசு கிைி!;துபவஃ
பதவனுறடய குமாரபனஃ வானத்றதயஜம் ப{மிறயயஜம்
ஆளுகிைவபர. இபயசு கிைி!;துபவஃ எனக்கு உதவஜம்ஃ பதவ
குமாரபனஃ வானத்றதயஜம் ப{மிறயயஜம் ஆளுகிைவபர.” இபயசுவின்
நாமத்றத நா திரும்ப திரும்ப டிசால்லீட்ழருந்பதன். இபயசுறவபய
பிழத்துக்டிகாண்படன். பாழனது வுட நிறனவிருக்கு “என்னுறடய
பாடுகறை இபயசுவிடம் டிசால்லுபவக்ஃ இந்தபாரத்றத
என்னாலதனியா சுமக்க முழயாது. என்னுறடய பவதறனயில் அவர்
எனக்கு தயவாய் உதவிடுவார். இபயசு எனக்கு உதவிடுவார். இபயசு
பபாதும்.
ஆமாஃ நிச்சயமாஃ எனக்கு அவருறடய சர்வத்துவத்றத குைித்து
பிரச்சறன இருந்தது எதிர்காலம் என்னவாகுபமான்னு பயந்பதன்.
ஆனா அந்த சமயத்திலும் இபயசுறவ இருக பிழத்;;;;;;;துக்டிகாண்படன்ஃ
என்னுறடய ஒபர நம்பிக்றகஃ நிறலயான நம்பிக்றகஃ பல
வருட';களுக்கு முன்பஜ என்னுறடய பாவத்திலிருந்து என்றன
மீ ட்டவர். எனக்கு பதறவயிருந்த ஒவ்டிவாரு சமயத்திலும் என்பனாடு
இருந்தவர் அவருறடய கிருறபயினால் என்றன தா';கினாவர்.
ஏதிர்காலம் எப்பழடியன்று எனக்கு டிதரியாதுஃ ஆனா
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ஒன்று

டிதரியஜம் அவர் என்பனாடு

கரத்த பிழத்து நடத்திச் டிசல்வார்ஃ

என்னால முழயஜம். அறத டிசய்வதற்கு நிச்சயம் நான் டிபலன்
டிபறுபவன்.

ஆன்ெர்கபர்க்:...உ';க பகௌ;விஃ இறத பார்த்துக்டிகாண்ழருக்கிை
நம்முறடய பநயர்கைிடமும் இந்த பகௌ;வி இருக்குன்னு
நிறனக்கிபைன்ஃ உலகிலுள்ை பலருக்கும் பதான்ைலாம். பதவனுறடய
சர்வத்துவத்றத அவர்களும் விசுவாசிக்கிைார்கள்ஃ ஆனாலும் பாடுகள்
இருக்கிைபத. எனக்கான பதவனுறடய பரிப{ரண திட்டம் இப்பழபய
நம்பிக்றகயற்ை நிறலயில் வார்;நாடிைல்லாம் பவதறன
அனுபவிப்பதா, எப்பழ இந்த ஓய்வில்லாத வலிறய சரீரம் முபுவதும்
அனுபவித்துக்டிகாண்டு அவறர நம்பி வார் முழயஜம்,

டோடோ:.அதாவதுஃ நம்முறடய இருதயத்றத இபயசுவிக்கு
திைந்துடிகாடுக்கும் பபாதுஃ அந்த ஒப்பந்தத்தில் எந்தவத
நிபந்தறனயஜம் அச்சிடபடவில்றல. அ';கு டிதைிவாக
டிசால்லப்பட்ழருக்கிைதுஃ “என்றன விசுவாசிக்கிைவர்கள் என்னிமித்தம்
பாடு அனுபவிப்பார்கள்.” இ ';க பிதாவினுறடய எண்ணம் எனக்கு
பஜரியவில்றலஃ ஆனா ஏபதாடிவாரு பநாக்கத்திற்காகஃ ஏபதாடிவாரு
திட்டத்தினாலஃ அவருறடய பகுதியில் அவர் சந்பதாசூத்றதயஜம்
சமாதானத்றத மட்டுபம டிகாடுக்கிைார். அந்த நிறல நமக்குரியடிதன
நம்றம அiர்க்கிைதுஃ ஏபதாடிவாரு அைவில்ஃ ப{மியில் அருறடய
குமாரறனப் பபால பாடுபடுபவாம். பமலும் லூக்காவில்
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டிசால்லப்பட்டது பபால அனுதினமும் நம்முறடய சிலுறவறய நாம்
சுமந்து அவறர பின்பற்ைபவண்டும்ஃ யாரும் சிலுறவக்கு பபாக
விரும்பஜவதில்றல. ஓஃ இபயசு மலர்கள் நிறைந்த இடத்தில்
டிசால்வதற்கு காட்டு பஜசூ;பத்றதப்பற்ைி டிசால்வறத மட்டும்
கவனித்திடுபவாம்.

அவர் கடற்கறரயில் படறக டிவைிபய இபுத்து

அதில் அமர்ந்து பிரச';கித்தறத பபாதித்தறத பகட்பதற்கு
டிசவிடிகாடுப்பபாம். ஆனால் சிலுறவக்கு பநராக பின்பற்றுவதுஃ
தினமும் நம்முறடய சிலுறவறய சுமந்து பயத்றத சிலுறவயில்
அறையஃ சந்பதகத்றதஃ கவறலறயஃ முரட்டாட்டத்றதஃ கசப்றபஃ
டிவறுப்றபஃ அவர் நம்முறடய வார்;விலுள்ை பாவத்றத சிலுறவயில்
அறையபவண்டும் அதற்காகபவ அவர் மரித்தார்ஃ அறதத்தான்
அவருறடய பாடுகறைப் பபால நாமும் பாடுபடுபவாம் என்பதற்கான
உண்றமயான அர்த்தம். அந்த ஆனந்தத்றத நாம்
அனுபவிக்கபவண்டும். இபயசு அன்று இரவஜ 5 மணிக்கு என்றன
சந்தித்தார் இன்டினர்ரு முறை டிகன்றன எபுப்ப எனக்கு மனிதில்லாத
சமயம். அவர் அ';கிருந்தார். அவருறடய கிருறப
பபாதுமானதாயிருந்தது. அவர் என்றனக் கண்டார். உ';களுக்குத்
டிதரியஜமா, அந்த நாள் உதித்தது. அவர் பிரகாசமாயிருந்தது. இல்லஃ
எனக்கு வலி இன்னும் இருந்ததுஃ ஆனா அவர் எனக்கு நம்பிக்றக
அைித்தார். அறத என்னால் தா';கிட முழந்தது.
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ஆன்ெர்கபர்க்:...இந்த நிறலயில் டிகன்பனாடு உ';களுறடய உைவஜ
எப்பழயிருந்ததுன்னு டிசால்ல';க.

டோடோ:.இன்னும் நிறனவிருக்க ஒரு இரவில்ஃ டிகன் அது பாரமான
நாள். படுக்றகயின் முறனயில் உட்கார்ந்துடிகாண்டுஃ தறலறய ஆட்ழ
அறசத்துக்டிகாண்படஃ டிசான்னார்ஃ “nகூhனிஃ என்னால முழயல. நா
சிக்கிகிட்படன். சிக்கிட்ட மாதிரி பதான்றுது.” அவர் அப்பழ
டிசான்னவஜடபனஃ ஒரு டிபாறுப்பஜ எனக்கு இருப்பதாக உணர்ந்பதன்.
நான் இபயசுவஜக்கு ஒரு !;தானாபதியா இருந்தாஃ இவறர நான்
பராமரிக்கபவண்டும். என்றனப் பற்ைிபய பயாசிப்பதல்ல. அவறரயஜம்
பார்க்கபவண்டும். அதனாலஃ சில நிமிசூ அறமதிக்கு பிைகுஃ நான்
அவரிடம் டிசான்பனன்ஃ “சரிஃ சுவட்ஞார்ட்ஃ
ீ
நா';க உ';க இடத்துல
இருந்தாலும் அறததா பயாசிப்பபன். உ';கை நா குற்ைப்படுத்த
மாட்படன். உ';கை நா திட்டவஜம் மாட்படன். நீ';க இப்பழ
சிக்கிடிகாண்டது பபால உணர்வதால என்றன இதுக்கு பமல
பார்த்துக்க முழயாது என நிறனப்பதால நான் உ';கை தப்பா
நிறனக்கல. ஒருபவறை உ';க இடத்தில நா இருந்தா என்றன
பாத்துக்க நா தயரா இருக்கமாட்படன். ஆனா என்னால
பஜரிந்துடிகாள்ை முழயஜம் என்பது உ';களுக்கு டிதரியனும். எனக்கு
பஜரியஜது. நா உ';க முழவ ஏற்கிபைன்ஃ உ';கை நா விட்டுட
மாட்படன்ஃ உ';கபைாட பசர்ந்து நானும் பதவறனபய சார்ந்து
விசுவாசித்திடுபவன்ஃ உ';க டிகூபத்தில இறணந்து தா';குபவன். இரண்டு
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பபரும் பசர்ந்து டிவற்ைிடிபைலாம்ஃ ஏன்னா நீ';க சிைப்பான பவறலய
டிசய்ைீ';. உ';கைால முழந்தத தவைாம டிசய்ைீ';கஃ அது டிராம்ப நல்லது
என்பைன்.”
அது டிபரி யதிருப்பஜ முறனயாயிருந்ததுஃ திருமண வார்;க்றகக்கு
முன்னால டிபரியபள்ைம். ஆனா அதுபவ திருப்பஜமுறனயானதுஃ
என்னுறடய வலி என்றன விட்டு கவனத்றத திருப்பமுழயாதபழ
டிசய்கிைது என்பறத நான் அப்பபாது பஜரிந்துடிகாண்படன்.
என்னுறடய கவனம் சிதைாபழ அது டிசய்கிைது. அவ்வைவஜதான்.
அதனாலஃ என்றனவிட்டுவிட்டு மற்ைவர்கறை குைித்து சிந்திக்க
நிறனத்பதன்ஃ முக்கியமா என்னுறடய கணவர். என் பமலிருந்து
என்னுறடய வலிறய மைந்து ஒருவர் மீ து கவனம் டிசலுத்துவது
என்பது எனக்கு டிபரிய இலக்கு அதற்கு டிபாருறமயஜம்
விடாமுயற்சியஜம் அவசியம்.

ஆன்ெர்கபர்க்:...றமபகல்ஃ இன்னும் 30 வினாழகைில் கூன';களுக்கு
என்ன டிசால்ல விரும்பஜைீ';க, இப்பபா 1லிருநு;து 10 வறரயிலான
கட்டத்தில் நீ';க 7ல் இருக்கீ ';கஃ ஓபகஃ வலியின் பட்ழயலில்.
மற்ைவர்கள் ஏர்pபலா எட்ழபலாஃ இருக்கா';க. அவர்கள் என்ன
டிசய்யபவண்டும் என்று நிறனக்கிைீர்கள்,

எஸ்தே:…அதாவதுஃ கூhன்ஃ என்றன தக்கறவத்தது இரண்டு
விசூய';கள். ஒன்று லூதருறடய விமர்சனம்ஃ நீ';க சந்பதாசூமா இருக்க
நல்லா இருக்கனுன்னு இல்ல. நாம எடுக்கிை டிதரிந்டிதடுப்பஜகள்
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இரண்டும் வித்தியாசமானதாக இருக்கும். நா ஆராதிக்க
தீர்மானிக்கலாம்ஃ நா நல்லா இல்றலன்னாலும் நம்பிக்றக இர்க்காம
இருக்க தீர்மானிக்கலாம். அடுத்தது ப{ரிடனுறடய இயற்றகயான
விறைவஜ. நீ';க எவ்வைவஜ ஆராக்கியமா இருக்கீ ';கன்ைது
முக்கியமல்ல. ஆபராக்கியமில்லாத பநரத்தில்
எப்பழயிருக்கீ ';கன்ைதுதான் முக்கியம். இறவயிரண்டும் எனக்கு
டிபரிதும் உதவியாக இருந்தது இந்த கட்டுப்படுத்த முழயாத
நம்முறடய கவனத்றத ஈர்க்கும் இந்த வலிறயயஜம்
பவதறனறயயஜம் காட்ழலும் பமலான விசூய';கள் இருக்கிைது.
கிைி!;துபவாடுள்ை இந்த உைவில் ஏபதாடிவாரு நிறலயில்ஃ சரீரத்திற்கு
அப்பார்பட்டறவ இருக்கிைது. கவனச்சிதைலுக்கு பமலான ஒன்று.
பநர்த்தியான விசூயம் இருக்கிைதுஃ கிைி!;துபவாடு இருக்குமு; பnhது
நீ';க பார்க்க முழயாத இட';கறையஜம் பார்க்க முழயஜம் அந்த
இடத்திலிருந்து திரும்பி வரும் எண்ணபம உ';களுக்கு இருக்காது.
எல்லா உதவியஜம் மறைந்திட்ட நிறலயில் தனியாக
பபாராழக்டிகாண்டு தவிக்கும்பபாமுஃ அவரிடமாக திரும்பஜ';கள்.
அவரிடம் திரும்பஜ';கள். அவருக்கு டிதரியஜம். பார்த்துக்டிகாள்வார்.
நீ';கள் நிறனப்பதற்கும் பமலாக உ';கறை பநசிக்கிைார். விசுவாசம்
என்ைால் அதுதான்ஃ உ';க Nர்;நிறல என்னடிசான்னாலும் சரிஃஎந்த
சத்தம் என்ன டிசான்னாலும் நம்பாது. ஆவர் உ';கறை அைவில்லாமல்
பநசிக்கிைார்ஃ அவர் உ';கறை முபுறமயாக பஜரிந்துடிகாள்வார்.
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ஆன்ெர்கபர்க்:...';அருறமயான விசூயம். அடுத்த வாரம்ஃ
நண்பர்கபைஃ இறணந்திருப்பீர்கள் என நம்பஜகிபைன் ஏடினனில்
பநரத்தின் ஷன்ைாவது குைிப்றப நாம் பார்த்திடுபவாம். துக்கமான
டிசய்திகள் வரலாம்ஃ அந்த Nர்;நிறலகளும் மாறுபடலாம். உ';களுக்கு
நடப்பறத நீ';கள் பகௌ;விபடுவர்கள்.
ீ
இன்றைக்கு அந்த கால கட்டத்றத
பற்ைிதான் பபசிக்டிகாண்ழருந்பதாம்ஃ பவதறனபயாடு
வார்;ந்துடிகாண்ழருக்கலாம். ஆனால் அதன் முழவிற்கு
வந்துவிட்ழுர்கள். சிலர் நம்றமவிட அதி பவகத்தில்
வந்துடிகாண்ழருக்கிைார்கள். இவர்கள் இருவரும் வார்;வின் பல
கட்ட';கைில் முழறவ டிநரு';கிவிட்டதாக நிறனத்தனர்ஃ முழவஜ
வந்துடிகாண்ழருப்பதும் அவர்களுக்கு டிதரியஜம். நம்முறடய மனறத
அறமதியாக றவத்திட என்ன டிசய்யபவண்டும் என்று நமக்கு
டிதரியஜமா, மரணத்தின் விபும்பில் இருக்கும் பபாது பதவன் நமக்காக
என்ன டிசய்யப் பபாகிைார், அது அற்பஜதமான நிகர்;ச்சியாக இருக்கும்.
நீ';களும் எ';கபைாடு இருப்பீர்கடிைன நம்பஜகிபைன்.

23

*****
எங்களுடடய த ோடைக்கோட்சி நிகழ்சிகடை கோண
இைவச

ோன் அன்தகர்தெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டெ ெ ிவிறக்கம்
தசய் ிடுங்கள்.
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