JET13-1-3-TA

உங்கள் பாடுகளில் தேவனுடைய உேவி
- நிகழ்ச்சி 3
அறிவிப்பாளர்:..இன்று, ஜான் அன்கர்பர்க் -ன் நிகழ்ச்சி
ைாக்ைர் டைக்தகல் எஸ்தே:…சில Nர்;நிலலகலைஃ எல்லாரும்
சந்திப்பார்கள்ஃ கூhன்ஃ சுற்றியிருந்த எல்லாம் விலகிப்பபாகும் பநரம்ஃ
நீ';க மட்டும் தனியா பதவபனாடு அப்ப நிலனவிருப்பதுஃ 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 பதலவ.”

அறிவிப்பாளர்:..உ';க டாக்டர் ஷலமா அந்த துக்கமான டிசய்திலய
பகட்;ட அந்த

நாைில் பதவன் உ';களுக்கு எப்பழ உதவினார், இனி உ';க

வார்;நாள் முபுவதும் வலியிலும் பவதலனயிலும் தான்
இருக்கபவண்டும் என்பலத அறியஜம் பபாது எப்பழயிருந்தது,
அப்பழபட்ட Nர்;நிலலகைில்

ஒவ்டிவாரு நாலையஜம்

கடந்துபபாவதற்கு பதவன் உ';களுக்கு எப்பழ உதவினார், உ';களுலடய
வார்;க்லக முழவஜக்கு வந்துவிட்டலத உணர்ந்த பபாதுஃ பதவன்
எப்பழ உதவியாயிருந்தார்,
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ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..இதற்கு முன்பஜ பதவன் எனக்கு உதவி
டிசய்யத எல்லா Nர்;நிலலலயயஜம் பயாசித்பதன்ஃ சின்ன விசூயம்ஃ
எைிலமயான காரியம்ஃஅலனத்லதயஜம் பயாசித்பதன். எப்பழபயா
முரண்பாடான நிலலயிலிருந்து டிவைிபயறிபனன்ஃ மாறியிருந்தஃ
மனக் குர்ப்பம்ஃ திலகப்பிலிருந்துஃ டிவைிவந்து என்னுலடய
Nர்;நிலலயின் இயல்லப ஏற்றுக்டிகாண்படன்.

அறிவிப்பாளர்:..இன்று என்னுலடய விருந்தினர்கள் டாக்டர்
லமபகல் எ!;பலஃ ஷழ பவதாகம

கர்கத்தின் முக்கிய தலலவர்ஃ

பிரின்ட்வஜட் பவதாக ஐக்கிய திருச்சலபயின் நடப்பஜ பபாதகர்ஃ
டிடனன்சீஃ மற்றும் nகூhனி எரிக்சன் டாடாஃ nகூhனி மற்றும்
நண்பர்கைின் நிருவனர்ஃ ஊனமுற்பறாருக்கான பிரதிபயகமான அகில
உலக ஊர்pய';கள். நீ';கள் பவதலனப்படுகிற சமயத்தில் பதவன் எப்பழ
உதவிடுவார் என்பலத அவர்கள் டிசால்வலத பகளு';கள்

இந்த

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

ைாக்ைர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்:...நிகர்;ச்சிக்கு உ';கலை
வரபவற்கிபறாம். என்னுலடய விருந்தினர்கள் டாக்டர் லமபகல் எ!;பல
மற்றும் nகூhனி எரிக்சன் டாடா. இன்லறக்கு உ';கைிடமிருந்து
ஆரம்பிக்;கலாம்ஃ nகூhனி. நம்முலடய இ;ந்த நிகர்;ச்சிகள் வட்ழல்
ீ
பவதலனபயாடு பார்த்துக்டிகாண்ழருக்கும் பநயர்களுக்காக. முதல்

2

அந்த துக்கமான டிசய்திய பகட்ழு';கஃ அதப் பத்தி பாத்துட்படாம். உ';க
மனநிலல எப்பழ இருந்தது. பதவன் உ';களுக்காக என்ன டிசய்தார்.
அப்பறம் இரண்டாவது நிகர்;ச்சி கால அவகாசத்லத பற்றி பார்த்பதாம்.
இப்பபாதும் இதனுலடய முழவிற்கு வந்திருக்கிபறாம். மரணம்
வந்துட்ழருக்கு. இப்ப பார்த்துக்டிகாண்ழருப்பவர்கைில் சிலருக்குஃ இந்த
வாரம் குறிக்கப்பட்ழருக்கலாம். ஒருபவலை வரப் பபாகிற 24 மாத';கள்
டிசால்லப்பட்ழருக்கலாம். எப்ப மரணம் சம்பவிக்கும் என்று யாருக்கும்
டிதரியாதுஃ ஆனா நிச்சயம் சம்பவிக்கும் என்பது டிதரியஜம்ஃ
ஆல்லரட். அந்த முழலவ டிநரு';குவலதக் குறித்து நாம்
பபசப்பபாகிபறாம்ஃ ஏன்னா நீ';க இரண்டு பபரும் பலமுலற
மரிக்கப்பபாகிபறாம் என்ற நிலலயில் இருந்திருக்கிறீர்கள்ஃ அதில
முக்கியமாஃ nகூhனிஃ அப்பழபட்ட நிகர்;வஜகலை நீ';க பகிர்ந்திட
விரும்பஜகிபறன். சரி உ';கைப் பற்றி நாபன அறிமுகப்படுத்துபறன். நீ';க
17வயசாயிருக்கும்பபாது கபுத்லத முறித்துக்டிகாண்ழுர்கள்ஃ
அதிலிருந்து கடந்த 46 வருட';கைாக சக்கர நாற்காலியில் இருக்கீ ';க.
கடந்த 12 ஆண்டுகைாக நீ';க உ';க சரீரத்தில் உதவிடிபற முழயாத
அைவஜ பவதலனலய அனுபவித்திட்ழருக்கீ ';க. அப்பறம் 2010லஃ இந்த
காரிய';கபைாடுஃ உ';களுக்கு மார்பக பஜற்றுபநாய் இருப்பது
டிதரியவந்ததுஃ ஓபக. அப்ப உ';க மனநிலல எப்பழயிருந்தது,

3

ைாைா:…சரிஃ அந்த தகவல நான் பகட்ட முதல் நாள்ல என் அபுத்தம்
மாறினதுஃ ஏன்னா பரபலாகத்திற்கு பபாக ழக்டிகட் கிலடச்சிட்டதா
நிலனத்பதன்.

ஆன்ெர்கபர்க்:...எல்லாம் இபதாடு முழ";சுடுச்சுழூ
ைாைா:…ஓஃ லம குட்ன!;ஃ பல வருசூ';களுக்கு பிறகு என்னுலடய வல்
ீ
பசர்ல இருந்து விடுதலலஃ பல வருசூ';கைாயிடுச்சுஃ கடந்த சில
வருசூமா டிசால்ல முழயாத வலிலய அனுபவிச்சுட்படன். ஆனா அபத
சமயம் என்னுலடய கணவருலடய கண்கலைப் பார்த்பதன்ஃ கண்ண ீர்
டிபருக்டிகடுத்த பார்த்பதன். என்பனாட சபகாதரி nகூக்கிட்ட அவர்
டிசால்றத நான் பகட்படன்ஃ அவ காலிபபார்னியாவிலிருந்து எனக்கு
முலல நீக்க அறுலவ சிகிச்லச பபாது உதவிட வந்திருந்தாள்
அவைிடம்ஃ “என்பனாட டிப!;ட் பிரண்ட இர்ந்திடுபவபனா” என்றார்.
அவர் அப்பழ டிசான்னத நான் பகட்டதும்ஃ என்னுலடய சிந்தலனய
அது அப்பழபய முபுவதும் மாற்றிவிட்டது. என்னுலடய பஜற்றுபநாய
நா பஜதிய கண்பணாட்டத்துல பார்க்க ஆரம்பித்பதன். என்னுலடய
கடந்த கால வலிலயயஜம் என்னுலடய வியாதிலய நான் திரும்பி
பார்த்தப்ப நிலனவஜக்கு வந்தது எபரமியா 12 தா – நீ காலாட்கபைாபட
ஓடும்பபாபத உன்லன இலைக்கப்பண்ணினார்கைானால்ஃ
குதிலரகபைாபட எப்பழ நீ பசர்ந்து ஓடுவாய்,
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நான்ஃ கடந்த சில வருட';கள் இந்த கடுலமயான வலிடியன்னும்
காலாட்கபைாடு ஓழவிட்படன். ஆனா இப்பஃ இந்த பஜற்றுபநாய்ஃ
குதிலரகபைாடு ஓடும்பழயாக இருக்கிறது. நான் கற்றுக்டிகாண்ட
அலனத்து காரிய';கைிலும் --- இபயசுலவ சார்ந்துடிகாள்ை
அறிந்திருக்கிபறன்ஃ வசன';கள் அதிக அர்த்தமுள்ைதாய்
இருந்திருக்கிறதுஃ நடுராத்திரிகைில் என்னுலடய ஆத்துமாலவ
பதற்றிட எனக்கு நாபன பாழக்டிகாண்ட பாடல்கள் - இலவயலனத்தும்
பசர்ந்து அந்த பஜற்றுபநாலய எப்பழ பார்க்க லவத்ததுஃ டிதரியஜமா,
இப்ப பதவன் டிபரிய காரிய';கலை டிசய்யப்பபாகிறார் என்றது. நான்
அழக்கழ டாக்டர் கூhன் லபபருலடய வரிலய டிசால்பவன்ஃ நான்
மரித்துப் பபானால் இந்த பஜற்றுபநாய் டிவற்றிடிபற்றதாய்
அர்த்தமில்லல. இபயசு கிறி!;துலவ நான் பிரியப்படுத்தாவிட்டால்
மட்டுபம அது டிகூயிக்கும். நான் மரித்தாலும் கூPவித்தாலும்ஃ
இபயசுலவபய

உறுதியாய் பிழத்திடுபவன்.

கடந்த ஷன்று ஆண்டுகைாக இந்த பஜற்றுபநாய் என்லனயஜம் என்
கணவலரயஜம் நல்ல ஐக்கியத்திற்குள்ளும்ஃ தனிப்பட்ட விதத்தில்ஃ
எ';களுலடய இருதயத்லத அருலமயாய் வழவலமத்து பதவனுலடய
வார்த்லதயிலும் இலணத்திருக்கிறது. இது ஒருபவலை வித்தியாசமா
டிதரியலாம்ஃ ஆனா இந்த அனுபவத்லத பவறு எதபனாடு இலணத்திட
மாட்படன். அபதாடுஃ பரபலாகத்தின் நிச்சயத்லத நான்
டிபற்றிருக்கிபறன்ஃ கூhன். நான் nகூhனத்தான் எட்வர்ட்சுலடய டிபரிய
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ரசிலகஃ பிரபல அடிமரிக்க இலறயியல் நிபஜனர். அவர் ஒருமுலற
டிசால்லியிருந்தார் இந்த ப{மியில் நாம் டிசய்கிற அலனத்தும்
பரபலாகத்தில் நாம் டிபற இருக்கும்ஃ சந்பதாசூத்லத

ஊர்pயத்லத

ஆராதலனலய நிர்ணயிக்குமாம்.என்னுலடய பவதலனலய நான்
வணாக்க
ீ
விரும்பல. என்னுலடய வலிலய நான் வணாக்க
ீ
விரும்பல.
என்னுலடய பஜற்றுபநாலய நான் வணாக்க
ீ
விரும்பல. என்னுலடய
ப';காைரான பதவபனாடு இலணந்து சுருசுருப்பாக டிசயல்பட்டு
பரபலாக மகிலமக்கானலவகலை வித்திடுபவன்ஃ எனக்காக அல்ல
ஆனால் என் கணவருக்காக டிசய்திடுபவன். அவர் தான் எனக்கு
எல்லாபம.
இந்த கிரீடத்லத நான் என் கபுத்தில் அணிந்திருக்கிபறன். இது ஒரு
டிநக்ல!;. உ';க பநயர்கைால இலத பார்க்க முழயஜமான்னு டிதரியலஃ
இது ஒரு சின்ன கிரீடம். நான் ஒரு பபாதும்; என்னுலடய
பஜற்றுபநாய் வலி அல்லது இயலாத நிலலலய பற்றி
குலறடிசால்லமாட்படன் ஃ ஏன்னா ஒவ்டிவாரு வலியிலும் நான்
இபயசுவின் பாதத்தில் பசர்க்கும்பழக்கு கிரீட';கலை பசகரிக்கிபறன்.
அந்த நாள் எவ்வைவஜ மகிலமயான நாைாக இருக்கும்.

ஆன்ெர்கபர்க்:...யாஃ அலவகலை டிகாண்டு வருவதற்கு ஒரு டிபரிய
லாரி பவண்டுடிமன நிலனக்கிபறன். சரி உ';கலையஜம் டிகன்லனயஜம்
பற்றி பபசலாம். தனிப்பட்ட விசூய';கள். உ';க பஜத்தகமானஃ
டிசால்லப்படாத அன்பின் கலதயில்ஃ நீ';க டிசால்லியிருக்கீ ';கஃ
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இவர்களும் அலத பகட்கட்டும். மரணத்லத பநாக்கி
டிசன்றுடிகாண்ழருக்கும் கூன';கள்ஃ இலத
அறிந்துடிகாள்ைபவண்டுடிமன விரும்பஜகிபறன். ஆனால் நீ';க அலத
டிசால்வதற்கு முன்பஜஃ உ';களுக்கு இருக்கிற அந்த வலிஃ தா';க
முழயாத வலி ஒவ்டிவாரு நாளும் அது உ';கை இறுதி நிலலக்கு
தள்ளுவது பபால இருந்து வருகிறதுஃ அது உ';களுக்குள்ை பிரிவஜ
உண்டாக்குது. இப்ப எப்பழ உ';க இரண்டு பபலரயஜம் பதவன்
மாற்றினார் என்பதப் பற்றி டிகா";சம் டிசால்லு';கஃ இந்த பஜற்றுபநாய்
எப்பழ உ';க இரண்டு பபாலரயஜம் மறுபழயஜம் ஒன்றிலனத்தது.

ைாைா:…ஒரு நாள் இரவஜ நான் கபவாதத்தினால கசூ;டப்பட்டது "hபகம்
இருக்கிறது. என் கணவர் அன்லறக்கு பல முலற எபுந்து என்னுலடய
டிந";ச அமுக்கிஃ என்னுலடய அழவயிற்லற அபுத்த பநரிட்டது. நா
இரும்பஜம்பழ உதவிடிசய்தார் அவருலடய லகயில நிலறய டிவட் ழசு
லவத்திருந்தார்ஃ என்னிடம்ஃ “ஷச்சுவிடுஃ ஷச்சிபுத்துவிடு nகூhனிஃ
ஷச்சுவிடு என்றார்”நான் ஷச்சுவிட திணறிக்டிகாண்ழருந்பதன்ஃ
என்னால இதுக்கு பமல முழயாதுன்னு எனக்கு பதாஙச்சு. நான்
அழக்கழ டிகன்னிடம் டிசால்பவன்ஃ நான் சாகப்பபாபறன்னா அது
கபத்தினால தான இருக்கும் என்பபன். அலதத்தான் எனக்கு
டிசான்னார்கள்ஃ தண்டு வட நிபஜனர் டிசான்னது அது. எனக்கு
நிலனவிருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இரவஜஃ கபவாதத்தில் அதிகமா
கசூ;டப்பட்படன். டிராம்ப டிகாடுலமயானது. அதாவதுஃ முழக்குவாதம்
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வரும் அைவஜக்கு பமாசமாயிருந்ததுஃ மல்லாக்காக படுத்திருக்க
பஜவிய{ர்ப்பஜ விலச எதிரிலய பபால பதான்றினதுஃ ஆனா
ஷச்சுவிடமுழயாம உட்காரனும் பபால பதான்றுவடிதல்லாம்
மரணத்திற்கு இலணயாயிருக்கும். அதனால டிகன் அன்று இரவஜ
பலமுலற என்னிடம் வந்து என்லன டிபட்ல உட்கார லவத்துஃ
பின்னால தடவிடிகாடுத்து. என்னுலடய வயிற்லற அபுத்திஃ டிந";ச
தடவிட்டார். நலனத்த துணிகள் அவர் லகயிலிருந்ததுஃ அவர் கர';கள்
முபுவதும் சலி. என்லன இரும்ப லவத்து கபத்த எடுத்துவிட்டுஃ
மறுபழயஜம் படுக்க லவத்தார்ஃ நான் டிராம்ப பசார்ந்துட்பட. அவர்
பபாய் படுத்துட்டார். நான் பசார்ந்திருந்பதன். நான் டிகூபித்தது
நிலனவிருக்குஃ “இபயசுபவஃ உம்லம பார்க்கபவண்டும். இன்லறக்கு
உம்முலடய டிதாடுதலல நான் உணரனும். நீ';க இ';க இருப்பது எனக்கு
டிதரியனும். இபயசுபவ உம்லமஃ டிவைிப்படுத்தும்ஃ என்பறன்”.
டிவல்ஃ ஒரு சில நிமிசூ';களுக்கு தூ';க முயற்சிப்பபன்ஃ திரும்பவஜம்
கபம் கட்ட ஆரம்பிக்கும் உடபன டிகன்ன வுப்பிட பவண்ழயிருந்தது.
அவர் எபுந்துஃ என்னிடம் வந்தார். அந்த அலறயின் ம';கிய விைக்கின்
டிவைிச்சத்தில் நான் அவலரப் பார்த்து அவரிடம் டிசான்பனன்ஃ “நீ';க
அவர்தான்ஃ நீ';க அவர்தான்.” என்னிடம் பகட்டார்ஃ “யாரு,”நான்
டிசான்பனன்ஃ “நீ';க தா இபயசு.” அது ஒரு அற்பஜதமான
பநரமாயிருந்ததுஃ என்னுலடய கணவரின் கண்கள்ல இபயசுவின்
முகத்லத என்னால பார்க்க முழந்தது. அப்ப எனக்கு ஒரு டிவைிபாடு
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கிலடத்தது என்னுலடய கணவர பதவன் எனக்கு ஒரு இரட்சகராகஃ
பாதுகாப்பாைராகஃ மீ ட்பாகஃ டிகாடுத்திருக்கிறார்ஃ அவர் இபயசு
கிறி!;துவின் !;தானாபதிஃ இவர் கிறி!;து எனக்கு அருைிய ஆவிக்குரிய
விடுதலலலய உலகப்பிரகாரமான விடுதலலயின் ஷலம்
அனுபவித்திட எனக்கு டிகாடுக்கப்பட்டவர்ஃ டிகன் என்னுலடய சார்பில்
எனக்காக பரிந்துலரப்பவராக நின்றுடிகாண்ழருக்கிறார். அவர்
என்னுலடய இரட்சகர்ஃ இந்த ப{மியில் அவர்ஃ இபயசுவின்
பிரதிநிதியாக இருக்கிறார்ஃ ஓஃ என்னுலடய வலிகைின் மத்தியில்
உடனிருப்பவர்.

ஆன்ெர்கபர்க்:...இப்ப வியாதியில் பவதலனப்படுகிறவர்களும்
அவர்கலை டிகன்லனப் பபால இருந்து பராமரிப்பவர்களுக்கு சில
வார்த்லத டிசால்லு';க. அவர்கலை பராமரித்துக்டிகாண்ழருக்கிறவர்கள்ஃ
சிக்கிக்டிகாண்டது பபான்ற உணர்வில் இருக்கலாம்.
பவறுவர்pயில்லாமல் இருக்கலாம். டிபலனிர்ந்து பபாயிருக்கலாம்.
அதாவது 10 தடலவக்கு பமலாகியஜம்ஃ தயவஜடிசய்து எபுந்து என்ன
படுக்கலவ';கன்னுஃ பதிடினாராவது முலற பகட்க விரும்பாத நிலலஃ
பன்னிரண்டாவது முலற பவண்டாம்ஃ ஓபக. வியாதிபடுக்லகயில்
இருப்பவர்கள் பராமரிப்பவர்கைிடம் என்ன டிசால்லபவண்டும், அலதக்
குறித்து இன்னும் சிறிது பநரம் பார்க்க இருக்கிபறாம். ஆனா இப்ப
இலதப் பற்றி பபசிடலாம்.
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ைாைா:… “பத';க்ய{ஃ பத';க்ய{ழூ” நம்முலடய வார்;க்லக நம்லம
காய';கைிலிருந்து பராமரித்து வருகிற நம்முடன் இருப்பவர்கைிடம்
நன்றியறிதல் உள்ைதாய் இருக்கபவண்டும்ஃ நம்முலடய பார';கலை
பகிர்கிறார்கள்ஃ நம்முலடய கவலலகலை ஏற்கிறார்கள்ஃ நமது சார்பில்
பரிந்துபபசுகிறார்கள். “உ';களுக்கு நன்றி.” நம்முலடய இருதயத்தின்
ஆர்த்திலிருந்து டிசால்லனும். காயப்பட்ழருக்கும் சமயத்தில
நன்றியஜணர்பவாடு இருப்பது டிபரிய விசூயம் தான்ஃ முக்கியமா
வலியில இருக்கும்பபாது. ஆனா அவ';களுக்கு நன்றி டிசால்வபதாடுஃ
உ';கலை சுற்றியிருப்பவர்கலை பாராட்டவஜம் பவண்டும்ஃ அவ';க
டிசய்கிற தியாகமான காரிய';கலை பஜரிந்துடிகாள்ை பவண்டும்.
டிகன்னிடம் அழக்கழ டிசால்பவன்ஃ “என் அன்பபஃ நீ';க
அருலமயானவர். என்லன டிவட்கப்பட லவக்கிறீ';க. உ';களுலடய
டிபாருலம என்லன டிராம்ப கவர்கிறது. உ';களுலடய மதிப்லப நா
உணருகிபறன்ஃ நான் எப்பழ சகிப்பஜத் தன்லமபயாடு
இருக்கபவண்டும் என்று எனக்கு டிசால்கிறது. பத';க் ய{ஃ சுவட்ஞார்ட்.”
ீ
அதாவதுஃ அது உண்லமயில் நன்றியஜள்ை இருதயத்பதாடு
டிசால்வதன் டிவைிப்பாடுஃ அவர்களுலடய வார்;வில் பதவன்
டிசய்கிறவற்லற அ';கிகரிக்கும் வார்த்லத. வியாதியில் இருக்கும் நாம்ஃ
முழயாதஃ நிலலயில்ஃ அவர்கலை கிறி!;துவஜக்குள் எபும்பச் டிசய்யஜம்
இந்த வாய்ப்லப டிகாண்ழருக்கிபறாம்ஃ பக்திவிருத்தியலடந்துஃ பரிசுத்த
ஆவிபயாடு அவர்கள் இலணந்து அவர்களுலடய நீதிலய பாதுகாத்திட
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வர்pடிசய்துஃ கிறி!;துவஜக்குள் வைரச் டிசய்யலாம். என்லனப் பபால
வல்
ீ பசர்ல இருக்கிறவ';க டிசய்யஜம் அருலமயான பவலல அது.
பராமரிப்பவருக்கு இதயம் நிலறந்த நன்றிலய டிதரிவிக்க பவண்டும்.

ஆன்ெர்கபர்க்:...இப்பபாது மரணத்தருவாயில் இருப்பவர்களுக்கு
என்ன டிசால்ல நிலனக்கிறீ';க, அவ';க இருதயத்லத எப்பழ
அலமதிபடுத்தலாம், இபயசுலவ பற்றி அவர்கள் என்ன
டிதரிந்துடிகாள்ை பவண்டும் என நிலனக்கிறீர்கள், ஒருபவலை அடுத்த
வாரம் நீ';க அந்தரத்தில் டிதா';க பநர்ந்தால்ஃ நீ';க எலத
பற்றிக்டிகாள்பவராக இருப்பீர்கள்,

ைாைா:…டிவல்ஃ இன்லறக்கு என்லன பார்த்துக்டிகாண்ழருக்கிற நீ';கள்
கட்டுக்கட';காத Nர்;நிலலகைில் ந';வுரமாக இருக்கும் வசன';கள் உ';க
படுக்லகக்கு பக்கத்தில இருக்கட்டும். பில்கிரிம்சின் முன்பனற்றம்
என்ற அருலமயான கலதயில் அதனிருதியில் பில்கிரிம் ஒரு
டிகாந்தைிக்கும் நதிலய எதிர்டிகாள்கிறான் அலத கடந்தால் தான்
டிசலி!;ழயல் பட்டணத்லத அலடயமுழயஜம். அவபனாடு உத்தமமான
பதார்ன் இருந்தான்ஃ பஞாப்பஜல்ஃ பல லமல்கள் இவபனாடு
பிரயாணித்தவன். இவன் தனது கரத்லத பஞாப்பஜலின் பதாலின் பமல்
லவத்தான்ஃ இருவரும் இலணந்து இந்த ஆக்பராசூமான நதியில் கால்
லவத்தனர். அதன் வலிலம அதிகமாக இருந்ததுஃ அதனுலடய சீற்றம்
கட்டுக்கட';காமலிருந்ததுஃ பில்கிரிம் மழந்துபபாவது பபால
உணர்ந்தான்ஃ பஞாப்பஜல் திரும்பி பார்க்கபவ இல்லல. அவன்தனக்கு
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முன்னிருந்த டிசலி!;ழயல் பட்டணத்லதபய பார்த்துக்டிகாண்ழருந்தான்.
ஆனால் பில்கிரிம் தன்னுலடய கரத்லத

அவனுலடய பதாலின்

மீ திருந்து எடுக்காமல் இருக்க கவனமாக இருந்தான்.
இந்த காரியத்லத எப்பபாதும் நிலனவில் டிகாண்டு உ';களுலடய
கரத்லத நம்பிக்லகயின் கரத்பதாடு இலணத்தவர்கைாய்;ஃ
ஆண்டவராகிய இபயசுலவ பநாக்கி பாரு';கள்ஃ அவலர உ';கள்
அலசயா நம்பிக்லகயாக லவயஜ';கள்ஃ அவபர உ';கலை இந்த
டிகாந்தைிப்பான மரணடிமன்னும் நிதியிலிருந்து கடக்கப்பண்ணி
மகிலமயாக டிசலி!;ழயலின் கலரலய அலடயச் டிசய்திடுவார்ஃ
மரணத்லத பஜறம்பாக்கிடுவர்கள்ஃ
ீ
வியாதிகள்ஃ இயலாலமஃ வலிஃ
கவலலலய விட்டுவிட்டு சந்பதாசூத்பதாபட பரபலாக வாசலல
அலடந்திடுவர்கள்.
ீ
அ';க நீ';க சிரித்துக்டிகாண்ழருப்பீர்கள் ஆனந்த
கண்ணர்ீ வரும் உ';கலை சுற்றியிருப்பலத பார்த்து நீ';கள்ஃ “இது
இப்பழதான் இருக்கும் என எனக்கு டிதரியஜம்ஃ ஆனா இவ்வைவஜ
அருலமயாயிருப்பலத நம்பமுழயவில்லல. அருலமயாயிருக்கிறது
என்பீர்கள்.” இப்பழபட்ட எண்ண';கள் உ';கலை உற்சாகப்படுத்துவபதாடு
உ';கள் இருதயம் சரியான திலசயில் கவனமுள்ைதாகவஜம்
இருந்திடும். இபயசுலவபய பநாக்கி பாரு';கள்ஃ அவர் ஆரம்பமாக
மட்டுமில்லாமல்ஃ நம்முலடய விசுவாசத்தின் முழவஜமானவர்.

ஆன்ெர்கபர்க்:...யாஃ நான் எப்பபாது பயாசிக்கும் விசூயம்
இபயசுவின் கரம் என்மீ திருக்கிறது அவர் என்லன விட மாட்டார்
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என்பதுதான். என்னா தா';க முழயாத டிபலவனம்
ீ
இருக்கலாம்ஃ ஆனா
அலதப் பற்றி எனக்கு கவலல இல்லலஃ ஏடினனில் அவர் என்
கரத்லத பிழத்து ஆற்லற கடக்க டிசய்வார்.
லமபகல்ஃ நீ';களும் மரணத்லத எட்ழயிருக்கிறீர்கள். அந்த சமயத்தில்
நீ';கள் எலத விசுவாசித்தீர்கபைா அலத இப்பபாது அபத நிலலயில்ஃ
மரித்துக்டிகாண்ழருப்பவர்களுக்கு அப்பியாசப்படுத்தலாபம –
கணவபனாஃ மலனவிபயாஃ பிள்லையாகபவா இருக்கலாம். குடும்பபம
அவருலடய படுக்லகலய சுற்றியிருக்கிறது மரணபடுக்லகயில்
இருப்பவர் அறியபவண்ழயதுஃ அவர்கள் பரபலாக நிச்சயத்லத எப்பழ
டிபற்றுக்டிகாள்ை முழயஜம், அவர்களுலடய குடும்பத்தில் சிலர்
இலறநம்பிக்லகயற்றவர்கைாய் அந்த நபர் பபாராழக்டிகாண்ழருப்பதால்
அலத பற்றி பபசுவலத விரும்பாதிருக்கலாம். முதலாவதாகஃ
மரணத்லத எதிர் பநாக்கியிருப்பவர்களுக்கு நீ';க என்ன டிசால்ல
விரும்பஜறீ';கஃ அவர்கலை சுற்றியிருப்பவர்களுக்கு என்ன டிசால்வ';,ீ
அவர்கள் எலத பஜரிந்துடிகாள்ைபவண்டுடிமன பதவன் விரும்பஜகிறார்,

எஸ்தே:…னுச.ஞாவர்ட் டிஞன்ழரிக்!;ஃ 30 ஆண்டுகைாக சிறந்த
நண்பரும்

ஆபலாசகருமானவர்ஃ

என்னிடம் டிசால்வார்ஃ நாம

கூPவனுள்பைாரின் பதசத்லத விட்டுவிட்டு மரித்பதாரின் பதசத்திற்கு
டிசல்வதாக நிலனக்கிபறாம்ஃ ஆனா அதற்கு முற்றிலும்
எதிர்மாறானது. நாம மரித்பதாரின் பதசத்திலிருந்து
கூPவனுள்பைாருலடய பதசத்திற்கு டிசல்கிபறாம். எனக்கு
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அதிர்ச்சியாயிருந்ததுஃ கூhன்ஃ பயாவான் சுவிபசசூத்தில் இபயசுவஜக்கு
பலமுலற பபாராட்டம் வந்தது. அவருலடய ஆவியில் கல';கினார்.
டிகத்சமபனயில் அவர் கல';கினார்ஃ எண்டிணய் ஆலல. இருந்தாலும்ஃ
பமல் வட்டு
ீ
அலறயில் இபயசுலவ காட்ழ டிகாடுக்கும்பழ ய{தா!;
பஜறப்பட்டு பபான பிறகுஃ தன்னுலடய சீசூர்கைிடம் டிசான்ன முதல்
காரியம்ஃ நீ';கள் பயப்படாதிரு';கள். என்லன விசுவாசியஜ';கள்ஃ
என்னுலடய பிதாலவயஜம் விசுவாசியஜ';கள். நான் பபாகும் இடத்தில்
அபநக வாச!;தல';கள் உண்டுஃ உ';களுக்காகவஜம் வாச!;தல';கள் உண்டு
என்றார்.”
எனக்கு டிவைிப்பட்ட விசூயம் நம்முலடய கவலல பிரச்சலன
பயத்திற்கான ஒபர பதில் நம்பிக்லக. கிறி!;து சித்திரவலதயான
மரணத்லத எதிர்டிகாண்டார்ஃ சிலுலவயிலலறயப்படுதல் என்பதன்
லத்தீன் அர்த்தம் - நமது சார்பில் சித்திரவலத அனுபவித்தார். அந்த
நிலலலய அனுபவிப்பதற்கு நமக்கு பயமாக இருக்கிறது. ஒரு மலற
நாம் கடந்து வந்த அபத பாலதயில் தான் இப்பபாது
நடந்துடிகாண்ழருக்கிபறாம். எனக்கு டிதரியாதுஃ nகூhனிலய பபாலஃ
மரித்தால் நன்றாக இருக்குடிமன நிலனத்திருக்கிபறன். இப்பழபய
வார்;வலதவிட சாவது பமல். ஆனாஃ அதாவதுஃ சிலர் இருந்தா';க.
டிகன் இருக்கிறார்ஃ சின்ழஃ என் பிள்லை';க இருக்கா';க. நாம இருக்கும்
வலர உண்லமயா வார் ஏபதாடிவான்று ஊக்குவிக்கிறது என்று
டிசால்லமுழயஜம்.
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எனபவஃ முதலாவதாகஃ அதாவதுஃ நம்பர் ஓன்ஃ பிரச்சலனயில்
இருப்பது தவறல்ல. கிறி!;துவஜக்கு பிரச்சலன இருந்தது. அதற்கான
பதில் பதவன் மீ து லவக்க பவண்ழய விசுவாசம் தான். அப்பழ
டிசல்வதனால் அவர் டிசால்லியிருக்கும் காரியத்லத கவனிக்கலாம்ஃ
வசனம் 6ல் டிசால்கிறார்ஃ “நாபன வர்pயஜம்ஃ சத்தியமும்
கூPவனுமாயிருக்கிபறன். என்லனயல்லாமல் ஒருவனும் பிதாலவ
தரிசிக்க முழயாது.” எனபவ கிறி!;துவின் கிரிலயகலை நாம்
விசுவாசிக்கிபறாம்ஃ நம்முலடய பாவ';கலை ஏற்றதற்காக பாடுபட்டார்ஃ
உ';க பாவ';கள்ஃ என்பனாட பாவம்ஃ nகூhனிபயாட பாவம்ஃ
அலனத்லதயஜம்

சிலுலவயில்ஃ சுமந்தார். நம்முலடய இடத்தில்

பதவனுலடய பகாபாக்கிலை அவர்பமல் ஊற்றப்பட்டதுஃ நமக்கு
பதிலாக. அதனால்ஃ அவலர நம்பபவண்டும் இருந்தார்ஃ மரித்தார்ஃ
அடக்கம்பண்ணப்பட்டுஃ மிக முக்கியமான ஒன்றுஃ உயிர்த்டிதபுந்தார்ஃ
நம்முலடய பாவ';கைிலிருந்து நமக்கு மன்னிப்லப மட்டும்
டிகாடுக்காமல்ஃ நித்திய கூPவலயஜம் தருகிறார். வார்;க்லக
ம';கியிருக்கும். நிர்லாயிருக்கும். அது பனிபடலம். அது
நீராவிபபான்றது. அலத நாம் பற்றிக்டிகாள்கிபறாம்ஃ நம்முலடய
ஆபராக்கியம்ஃ வலியில்லாத வார்;க்லகலய நாம் பற்றிக்டிகாள்கிபறாம்.
எனக்கு ஆச்சரியமைிப்பதுஃ நாம் டிசலி!;ழயலின் காற்லற உணர்ந்து
விர்pக்கும்பபாதுஃ எல்லாம் முழந்திருக்கும்ஃ “இந்த வார்;க்லகலய
பற்றிக்டிகாள்ை எதற்கு இவ்வைவஜ பபாராட்டம்ஃ இது நிரந்தர
வார்;க்லகயில்லலபய, மரித்பதாரின் பதசத்திலிருந்து
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கூPவனுள்பைாரின் பதசத்திற்கு டிசன்றிடுபவாம்.” கிறி!;துவின் மீ து
எனக்குள்ை நம்பிக்லகலய தான் மற்றவர்களுக்கு நான் டிசால்லும்
நம்பிக்லகயாக இருக்கிறது.
எனபவஃ அது குர்ந்லதயாயிருந்தாலும்ஃ டிபற்பறாரானாலும்ஃ
காத்திருக்கும் அலறயிலுள்ை குடும்பத்தினரானாலும்ஃ கிறி!;து
சீசூர்களுடன் பகிர்ந்துடிகாண்டலத நானும் பகிர்ந்துடிகாள்கிபறன்.
“கல';காமல் இரு';கள்ஃ விசுவாசியஜ';கள். பயப்படபவண்டாம்ஃ
நம்பிக்லகடிகாள்.” பiர்ய கீ ர்த்தலனயின் வரிகலை நாம் கடந்துவரும்
பபாதுஃ “இந்த உலகம் ஒருநாைில் ம';கி மலறந்து பபாய்விடும்ஃ” அலத
மாற்றி டிசால்லலாம்ஃ இந்த உலகத்தின் காரிய';கள் நமக்கு எந்த
அர்தத்லதயஜம் டிகாடுப்பதில்லல. அவலர முகமுகமாய் பார்க்கும்
பபாது இலவ நம் மனதிலிருந்து மலறந்துவிடும். பரபலாகத்லத
பற்றிய நம்முலடய நம்பிக்லகலய நாம் பஜதுப்பிக்க பவண்டும் என
நிலனக்கிபறன். சிலபவலை தவறானலத பற்றிக்டிகாண்ழருக்கிபறாம்.
ப{மிலய பரபலாகமாக்க முயற்சிக்கிபறாம். ப{மியானது ஒருபபாதும்
சுத்தமான பபருந்து நிலலயமாய் இருப்பலத தாண்ழ மாற்றம்
டிபற்றிடாதுஃ ஏடினனில் நாம் வர்ணிக்க முழயாத பதசத்திற்கு
பிரயாணித்திடுபவாம்ஃ பஜதிய !;தலத்தில்ஃ நம்பிக்லகபயாடு
அவபராழருப்பபாம்.
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ஆன்ெர்கபர்க்:...படுக்லகயில் இருப்பவர் உ';கைிடம் டிசால்கிறார்ஃ
“லமபகல்ஃ என்னுலடய வார்;வில் இபயசு இல்லல. எப்பழ அவலர
டிபற்றுக்டிகாள்ைலாம், அதற்கு நான் என்ன டிசய்வது,”

எஸ்தே:…எபபசியர் 2: 8-9 நமக்கு வுறுகிறது “கிருலபயினாபல
இரட்சிக்கப்பட்ழுர்கள்ஃ இது உ';கைால் உண்டானதல்லஃ இது
பதவனுலடய ஈவஜ.” பகாபாக்கிலனக்கு பாத்திரரான நமக்கு தயவஜ
கிலடத்ததுதான் கிருலப. நாம் அலனவரும் நரகத்திற்கு பபாகும்
இரயில் பயணிகள். தகுதியில்லாத நாம் தயவஜ டிபறும்பழ
டிசய்ததுதான் கிருலப. கிருலபயின் ஷலம் இரட்சிக்கப்பட்ழுர்கள்.
விசுவாசத்தின் ஷலம். விசுவாசம் என்பது நாம்ஃ ஏற்றுக்டிகாள்ளும்
விதம். பற்றிக்டிகாள்ளுதல்ஃ டிபறுவது. ஏனக்கு பிழத்த வார்த்லதகள்
“விசுவாசம்ஃ நம்பிக்லகஃ கிறி!;துவின் பபரில் விசுவாசம்.”
“கிருலபயினாபல இரட்சிக்கப்பட்ழுர்கள்ஃ விசுவாசத்தின் ஷலம்ஃ
உ';கைால் உண்டாதல்ல.” பதவனுலடய கவனத்லத ஈர்க்கும் எந்த
காரியத்லதயஜம் நம்மால் டிசய்ய முழயாது. “கிரிலயகைினால்
உண்டானதல்ல.” ஏன், ஏடினனில் நான் ஒருபவலை nகூhனிய பார்த்து
nகூhனி என்னவிட சிறப்பா டிசய்திருக்கா';கன்னு டிசால்லலாம்.
nகூhனிய பபால வார்;வது. கூhன் என்னிலும் சிறப்பானவர்ஃ
கூhனபபால இருக்கனும். இல்லஃ உ';கைால முழயாது. இது நபரப்
பபாலன்னு யாலரயஜம் சுட்ழகாட்ட முழயாது. எனபவஃ “இது
கிரிலயகைினால் உண்டானதல்ல.” ஏன், அப்பழயிருந்தா அலத
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டிபருலமபடுத்திடுபவாபம. டிவல்ஃ என்ன மாதிரி இரு';கஃ nகூhனிய
பபால இரு';க. அது பதவனுலடய ஈவஜ அலத டிகாடுத்தவலர
சந்பதாசூத்பதாபட ஏற்றுக்டிகாண:ஃ அவலர நம்பிடுவார்.
எனபவஃ எைிலமயாக டிசான்னால்ஃ கிருலபயினாபல என்னுலடய
விசுவாசத்லத கிறி!;துவின் பபரில் லவத்திருக்கிபறன்.
விசுவாசத்தினாபல அவலர முபுவதும் நம்பியிருக்கிபறன். என்
கிரிலயயினாலல்லஃ அவருலடய கிரிலயயினால். இதில் மறுக்க
முழயாத விசூயம்ஃ அவர் உ';களுக்கும்ஃ எனக்கும் நித்திய கூPவலன
தருகிறார்ஃ நித்திய கூPவன். ஊனமான வார்;க்லகயல்லஃ வலிநிலறந்த
நிலலயல்லஃ பசார்வான வார்;க்லகயல்லஃ பசார்வஜக்குள்ைாக்கும்
உறவஜகள் அல்லஃ அவபராடு நித்திய வார்;க்லக. அதுதாஃ
உண்லமஃகூhன்ஃ நாம் அலனவரும் நித்தியமாக வார்;ந்திடுபவாம்.
ஒருபவலை கிறி!;துபவாடு இருக்கலாம் அல்லது அவரிலிருந்து
பிரிக்கப்படலாம். இந்த சரீர வார்;வஜ நித்தியத்திற்குரியதல்லஃ நாம்
பதவனுலடய சாயலில் வழவலமக்கப்பட்ழருக்கிபறாம்ஃ அதனால் நாம்
கிறி!;துபவாடு நித்தியமாயிருப்பபாம் அல்லது அவரிலிருந்து
பிரிக்கப்பட்டு இருப்பபாம். பமலும் இந்த ஈவஜ அவலர விசுவாசிக்கிற
அலனவருக்கும் உரியது.

ஆன்ெர்கபர்க்:...இப்பபாதும் வுடஃ எனக்கு டிதரியஜம் இலத
பார்த்துக்டிகாண்ழருக்கும் அபநகர் டிசால்லலாம்ஃ “எனக்கு இபயசு
பவண்டும்ஃ” ஏன்னா நீ';க டிசான்னது உண்லமடியன்றால்ஃ அதுதான்
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சத்தியம் என த';கள் இருதயத்தில் விசுவாசிக்கிறார்கள்ஃ என்பது
உண்லம.” அவர்களும் பரபலாகம் டிசல்ல விரும்பஜகின்றனர்ஃ ஆனால்
அதற்கு இபயசு பவண்டுபம. அவர்கள் பாவிடியன்பலத
அறிந்திருக்கிறார்கள்ஃ லமபகல். அவர்கள் பதவனுக்கு முன்பாக
நிற்கும் பபாது எதற்காக அவர்கள் பரபலாகத்தில் பசர்க்கப்படபவண்டும்
என்பதற்கு பதிலைிக்க பவண்டும் என்பலத அறிந்திருக்கிறார்கள். அந்த
திலசயில் இப்பபாது இல்லல என்பலதயஜம் அறிகிறார்கள். நீ';கள்
அவர்கலை டிகூபத்தில் நடத்த பகட்கிபறன் இப்பபாபத அவர்கள்
இபயசுலவ த';கள் வார்;வில் வரும்பழயாக அiர்க்கட்டும்ஃ இபயசுலவ
அவர்கள் வார்;வில் ஏற்றுக்டிகாள்ைட்டும்ஃ உண்லமயாய் இலத டிசய்ய
விருப்பமுள்ைவர்கள் இலணந்திடட்டும். அவலர ஏற்றுக்டிகாள்ை
அவர்கள் விரும்பஜகின்றனர்ஃ ஆல்லரட். நீ';க டிகூபத்தில்
நடத்துகிறீர்கைா, சரிஃ நீ';கள்ஃ விரும்பினால் இந்த டிகூபத்தில்
லமபகலுடன் பசர்ந்துடிகாள்ளு';கள் இபயசுலவ உ';கள் வார்;க்லகயில்
டிசாந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்டிகாண்டால்ஃ பரலாக நிச்சயம் உண்டுஃ
உ';கள் பாவ';கள் உ';களுக்கு மன்னிக்கப்படும்.

எஸ்தே:…இது மிகவஜம் எைிலமயானது -- இது எனக்காகபவா
கூhனுக்பகா nகூhனிக்பகா உரிய டிகூபமல்லஃ பதவனுக்குரியதுஃ
உ';கள் பிதாவானவர். இலத டிசய்வது மிகஜவம் எைிதானது தான்.
“அன்பஜள்ை பிதாபவஃ நான் பாவிடியன்பலத உணருகிபறன்.
என்னுலடய கரிலயகள் ஷலம் உம்முலடய கவனத்லத ஈர்க்கபவா
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தயலவ டிபறபவா முழயாது. நீர் என்லன பநசித்து என்னுலடய
இடத்தில் கிறி!;து மரிக்கும்பழயாக அனுப்பின ீர்ஃ என்னுலடய
சார்ப்பில்ஃ எனக்கு பதிலாக. உம்லம நம்பஜகிபறன்ஃ உம்லம
ஏற்றுக்டிகாள்கிபறன்ஃ உம்லம நான் விசுவாசிப்பதன் ஷலம்ஃ இலவச
ஈவாகிய நித்திய கூPவலன நான் டிபற்றுக்டிகாள்கிபறன். நீர்
என்னுலடய பாவ';கலை எனக்கு மன்னித்து மரண பாலதயிலிருந்து
என்லன விலக்கி என்டிறன்லறக்குமாய் கிறி!;துவின் ஐக்கியத்தில்
நிலலத்திடச் டிச்யதிடும். பாவ';கைிலிருந்து மன்னிப்பஜ அைித்த
உம்முலடய டிபரிதான ஈவஜக்காக நன்றிஃ கிறி!;துபவாடுள்ை
உறவிற்காக நன்றி இப்பபாதும் பரிசுத்த ஆவியானர் ஷலமாய் என்னில்
வாசமாயிருக்கிறீர். என்னுலடய வார்;க்லக நீர் என்ககு டிசய்த
நன்லமகளுக்கு நன்றியஜள்ை கூPவியமாக இருக்கச் டிசய்திடும். இந்த
டிகூபத்லத வல்லலமயஜள்ை உயிர்த்டிதபுந்த இபயசுவின் நாமத்தில்
ஏடிறடுக்கிபறன்ஃ ஆடிமன்.”

ஆன்ெர்கபர்க்:...பத';க் ய{. பராமர் 10: 13 தான் இந்த டிகூபத்லத
ஏடிறடுத்த உ';களுக்கான வாக்குத்தத்தம். அதில்ஃ “எவனும்” –
யாரானாலும்

என்பலத யாலர குறிக்கிறது, உ';கலை குறிக்கிறது. உ';க

டிபயலர லவத்திடு';கள் -- கர்த்தருலடய நாமத்லத பநாக்கி வுப்பிடும்
எவனும்” - நீ';க அiர்த்திருந்தால்ஃ டிகூபித்திருந்தால்ஃ அவனுக்கு என்ன
நடக்கும் என பதவன் டிசால்கிறார், அந்த வசனத்தின் கலடசி
வார்த்லத –“இரட்சிக்கப்படுவான்”. அலததான் பதவன் டிசய்திருக்கிறார்.
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சரிஃ இன்றுஃ இந்த நிகர்;ச்சி மிகஜவம் அருலமயாக டிசன்றது
இவர்கள்ஃ

இருவபராழருந்பதாம்ஃ அடுத்த ஷன்று பபலர காண

காத்திரு';கள். அவர்களுலடய துலணயாைலர பார்க்க இருக்கிபறாம்.
அபத Nர்;நிலலகலைக் குறித்து அவர்கபைாடும் பபசிடலாம்ஃ கண்லனப்
பார்த்து பபசலாம். ஏடினனில் எத்தலனபயா பபர் விருப்பமானவ உ';கள்
அம்மாலவஃ அப்பாலவஃ கணவலனஃ மலனவிலய கவனிக்கிறீர்கள்,
அவர்கள் பவதலனபடுகிறார்கள்ஃ

நீ';கள் தான் பராமரிப்பவர்கள்ஃ ஓபக.

இவர்கள் பவதலனயின் பாலதயில் இருப்பவர்கள். இவர்கலை
பராமரித்து வருபவர்கைிடம் பபச விரும்பஜகிபறன். அவர்களுலடய
கண்பணாட்டம் எப்பழபட்டதாக இருக்கிறது, அவர்கலை நா';கள்
ஊக்குவிக்க விரும்பஜகிபறாம். எனபவ மற்றவர்கைிடம் நிகர்;ச்சிலய
பார்க்க ஊக்குவித்திடு';கள். இது மிகவஜம் பிரபயாகூனமாக இருந்திடும்.
இன்னும் சின்ழ ஏ!;பல மற்றும் டிகன் டாடாலவ பார்க்க எனக்கு
டிபாறுலமயில்லல. இவர்கள் நான்கு பபரும் இருப்பார்கள்ஃ அடுத்த
வாரம் காண தவறாதீர்கள்.
*****
எங்களுடடய த ோடைக்கோட்சி நிகழ்சிகடை கோண
இைவச

ோன் அன்தகர்தெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டெ ெ ிவிறக்கம்
தசய் ிடுங்கள்.
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