
1 
 

JET13-2-1-TA 

பராமரிப்பாளர்களுக்கு தெவன் அளிக்கும் ஊக்கம் - 

நிகழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாளர்:...இன்றைக்கு கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சியில்ஃ 

ககன் டாடா:…ஒரு நாள் மாறை நநரத்தில் படுக்றகயின் முறையில் 

உட்கார்ந்து nகூhைிய பார்த்து டிசான்நைன்ஃ “நான் உன்றை 

நநசிக்கிநைன்ஃ ஆைா இயைாறமய பார்த்து நசார்வா இருக்குது 

என்நைன்.” 

அறிவிப்பாளர்:...த';களுறைய அன்பாைவர்கறை அனுதிைமும் 

பராமரிக்கிைவர்களுக்கு நதவன் எப்பழ உதவஜகிைார் எப்பழ 

ஊக்குவிக்கிைார், 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:...அவருறைய அபுத்தம் விைகுவறத 

பார்த்நதன். மீண்டும் பiர்ய நிறைக்கு வந்தார். அவருறைய கண்கைில் 

ஒரு டிதைிவஜண்ைாைது. மைதார அவர் சிரிப்பறத உணர்ந்நதன். 

என்ைாை நிச்சயமா டிசால்ைமுழயஜம் டிகன்னுறைய எண்ணம்ஃ 

நான்ஃ “விநசசூpத்த ஈவஜ“ அறத நதவநை அவருக்கு டிசன்ைார். 

டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…டிகன் nகூhைிய கவைிக்கிைது 

நபாைஃ சின்ழ என்றை கவைிக்கிைாள்ஃ  நீ';க உ';க நண்பறைநயா 

அம்மாறவநயா அப்பாறவநயா அக்காறவநயா குர்ந்றதறயநயா 
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பராமரித்திைைாம்ஃ இந்த நசறவயில் நாம் ஒருநபாதும் அவ';களுக்கு 

1ஃ2ஃ3ன்னு மதிப்பஜ நபாை  முழயாது. ஆைா அது நதவைால் 

டிகாடுக்கப்பட்ை ஊர்pயம் - த';கறை கவைித்து டிகாள்ை 

முழயாதவர்கறை பார்த்துக்டிகாள்வது. அவருறைய பார்றவயில் இது 

பிரியமும் ஏற்ைதுமாய் இருக்கிைது. இறத பார்க்கிை மற்ைவர்களும் 

ஈர்க்கப்படுகிைார்கள் டிகன் nகூhைிறய கவைித்துக்டிகாள்கிைார்ஃ சின்ழ 

என்றை கவைிக்கிைாள். 

அறிவிப்பாளர்:...இன்றைக்கு என்னுறைய விருந்திைர் ைாக்ைர் 

றமநகல் எஞ்நைஃ ஷழ நவதாகமகர்கத்தின் முதல்வர்ஃ மற்றும் அவர் 

மறைவிஃ சின்ழ. அவர்கநைாடு nகூhைி எரிக்சன் ைாைாஃ nகூhைி 

மற்றும் நண்பர்கைின் நிருவைர்ஃ மற்றும் அவர் கணவர்ஃ டிகன் இந்த 

கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சியில் கண்டு பயைறையஜ';கள். 

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்:...நிகர்;ச்சிக்கு வரநவற்கிநைாம். 

இன்றைக்கு விநசசூpத்த நிகர்;ச்சியாக இருக்கும். நீ';கள் 

சந்திக்கும்பழயாை சிைப்பஜ விருந்திைர்கள் இருக்கிைார்கள்ஃ ைாக்ைர் 

றமநகல் எ!;நை அவருறைய மறைவி சின்ழ. மற்றும் டிகன் ைாைா 

அவரது மறைவி nகூhைி எரிக்சன் ைாைா. நான் நிச்சயமாக 

டிசால்கிநைன்ஃ இது அருறமயாை நிகர்;ச்சி. 
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இறத இரண்டு பய';கர கறதகள் ஷைம் அைிமுகப்படுத்துகிநைன். ஒரு 

நாள் என் அப்பா அருட்பணிகைத்திைிருந்து வடீு திரும்பிைார். 

வார்;க்றகயில் ஒருநாள் வுை படுத்ததில்றைஃ ஆைால் இப்நபாது 

டிபைவைீப்பட்ைதால் எக்!;நர எடுத்தைர். ைாக்ைர் டிவைியில் வந்து 

என்ைிைம் அவர் சரீரத்தில் பஜற்றுநநாய் இருக்கிைது என்ைைர். 

ஷறையில் கட்ழகள் இருக்குஃ சரீரத்தில் பை பிரச்சறைகள். “நீ';கதா 

அவர்கிட்ை டிசால்ைனும்ஃ கூhன்ஃ 90 நாள்ை அவர் இைந்திடுவார்.” 

நான்ஃ அந்த சமயத்தில் பராமரிப்பவைாநைன்ஃ இந்தமாதிரியாை 

விசூய';கள் பள்ைிகைில் கற்றுத்தரப்படுவதில்றை. 2 ஆண்டுகளுக்கு 

பிைகுஃ என்னுறைய தாயார் அவர் நண்பர் லூ டிகஞ்ரிக் வியாதியால் 

அவதிப்படுவறத பார்த்திருந்தார்ஃ இவர்கள் மருத்துவரிைம் டிசன்ை 

நாைில்  மருத்துவர்கள் டிசான்ைதுஃ “உ';களுக்கு யுடுளு இருக்கு.” 

அடுத்த 24 மாத';கள் என்ை நைக்கும் என்பறத அவர் நன்கு 

அைிந்திருந்தார்கள். 

நாம் நபசிக்டிகாண்ழருக்கிை காரியம் என்ைடிவன்ைால் நம்மில் 

யாராவதுஃ கணவநைாஃ மறைவிநயாஃ டிபற்நைாநராஃ தவைிப்நபாகும் 

நிறைறய நகட்கிநைாமா. அப்பழபட்ை டிசய்திகள் வரும்நபாது நதவன் 

எவ்விதத்தில் உதவஜகிைார், இவர்கள் அந்த நிறைறய 

கைந்திருக்கிைார்கள். அதைால் தான் அவர்கறை நவதறையின் 

நிபஜைர்கள் என்கிநைன்ஃ ஏன்ைா இந்த உணர்வஜகள் அவ';களுக்கு 

பஜரியஜம். அறதக் குைித்து அவர்கைிைம் நபச நபாகிநைன். இப்நபாதும் 
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உ';கறைப் நபாை பராமரிப்பவர்கைிைம் நபசிைைாம். நவதறை 

அனுபவித்த மக்கள் நபசுகிைறத இதுவறரக் நகட்நைாம்ஃ இப்நபாது 

அவர்கறை பராமரிப்பவர்கைிைம் நபசிைைாம்ஃ அடுத்த ஷன்று 

நிகர்;;ச்சிகைிளும் இறததான் டிசய்யப்நபாகிநைாம். 

சரிஃ சின்ழ  ஏ!;நைஃ நீ';க இ';க இருக்கிைதுை மகிர்;ச்சி. நீ';க இந்த 

டிசய்தி நகட்ை அந்த நாைிற்கு எ';கறை டிகாண்டு டிசல்ை நகட்கிநைன்ஃ 

ைாக்ைர் உ';ககிட்ை என்ை டிசான்ைதுஃ றமக்நகலுக்கு என்ை பிரச்சறை. 

அவருக்கு நைந்தறத டிசால்லு';கஃ அறத உ';க மைசுை நீ';க எப்பழ 

ஏத்துக்கிட்ழு';க. 

சின்டி ஈஸ்கே:…டிவல்ஃ கறைசியா நைந்த அறுறவசிகிச்றச தான் 

உண்றமயில் எைக்கு பயத்றத டிகாண்டுவந்ததுஃ ஏன்ைா அவநராடு 

கபுத்துை பை நிறைகள்ை பிரச்சறை இருந்தது. அன்ட்ஃ உண்றமயில்ஃ 

எந்த அறுறவசிகிச்றசயிலும் சிரமத்திைாை மரணம் சம்பவிக்க 

வாய்ப்பிருக்கிைது. முதல்ை ைாக்ைர்!; இதப்பற்ைி நபசிைநபாதுஃ நான் 

கவறைப்பை அவசியமில்றை என்ைிருந்நதன்ஃ என்நைாை நயாசறைஃ 

என்ைவாக இருந்தது டிதரியஜமா, அப்பழ நைந்தாலும் சந்திக்க நான் 

தயார். ஆைா அவர் அறுறவசிகிச்றசக்காக உள்ை இருந்தப்ப அதற்க்கு 

முன்ைாை ஒரு நர்!; எ';கிட்ை அவ';க 15-30 நிமிசூத்துக்கு ஒருமுறை 

வந்து தகவல் டிகாடுப்பதாக டிசான்ைா';கஃ என்ை நைக்குது';கிை 

விசூயத்றத டிசான்ைா';க. அவர உள்ை வுட்ழுட்டு நபாயிஜ்ைா';க. நான் 

டிவயிழ'; ூ ம்ை காத்திட்ழருந்நதன். அறுறவசிகிச்றச சுமார் காறை 9 
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மணிக்கு துவ';கனும் என்று எைக்கு டிதரியஜம். 9.15 ஆயிடுச்சு 9.30 

தாண்ழடுச்சு 9.45றதயஜம்  தாண்ழ 10மணிய நமை ஆயிடுச்சு. 

 அ';க ஒரு நபான் இருந்தது அறுறவசிகிச்றச அறையிைிருந்து 

இ';குள்ை உைவிைர்கைிைம் சந்நதகத்றத உறுதிடிசய்துடிகாள்வார்கள். 

சிை நபசூன்டுறைய டிபயர்கறை டிசால்ைி குடும்பத்திைறர 

அiர்த்தார்கள்ஃ அவர்களும் நபாய் நபான் நபசிைா';க. அப்பைம் அ';க ஒரு 

ழவியில் நைப்பறத டிசால்லீட்ழருப்பா';கஃ அதாவதுஃ இன்ைார் 

சுகமாயிருக்கார்ஃ இன்ைாருக்கு சர்கூரி முழ";சுடுச்சு. றமநகலுறைய 

நபர் எ';கயஜம் வரை. 

நா பதட்ைமா இருந்நதன்ஃ ஏன்ைா நான் நிைச்நசன்ஃ “ஓ நதவநைஃ 

உம்முறைய இரக்கத்திைாைஃ நீ';க ஒருநவறைஃ “றமநகல்ஃ என்ைிைம் 

வாஃ உண்றமயஜம் உத்தமுமாை ஊர்pயநைன்னுஃ 

எடுத்துக்கிட்ழு';கைாஃ ஏன்ைா அவர் சகித்த நவதறைறய பார்த்துஃ 

அவர் எ';கிட்ை திரும்பி வராம அப்பழநய அந்த படுக்கiயிைிருந்து 

பரநைாக வடீ்ழற்கு வருவது சந்நதாசூமாக தான் இருக்கும். எைக்கு 

பயம் உண்ைாைது. நான் பதட்ைமாயிருந்நதன். கறைசியா யாராவது 

ஒருவர்  அறுறவசிகிச்றச அறையிைிருந்து வரும்பழ நகட்நைன். எந்த 

பதிலும் டிசால்ைைஃ நசாஃ அதாவதுஃ நான் நிறைத்நதன்ஃ “அவர் 

உயிருக்கு நபாராடுகிைார் அவறர காப்பாற்ை முயலுகிைார்கள்.” பிைகு 

என்றை நாநை சமாதாைப்படுத்தி நதவனுறைய கிருறபறய 

சார்ந்துடிகாண்டுஃ “எைக்காக உம்முறைய திட்ைம் என்ைடிவன்று 
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டிதரியாதுஃ ஆைா நீர் எைக்காக என்ை சித்தம் றவத்திருக்கிைநீரா 

அறத ஏற்றுக்டிகாள்கிநைன் என்நைன். உம்றம நம்பஜவறதப் 

பார்க்கிலும் நவடிைந்த வர்pயஜம் எைக்கில்றைநய,” 

ஆன்ெர்கபர்க்:..யா. துக்க டிசய்திறய நீ';கள் ஒருநவறை இந்த 

வாரத்திநைா அல்ைது சமீப நாட்கைிநைா நகட்ழருக்கைாம்ஃ ஓநகஃ 

அவர்கள் அந்த Nர்;நிறைறய கைந்துடிசன்ைிருக்க அவர்களுக்கு என்ை 

ஆநைாசறை தருகிைரீ்கள், 

சின்டி ஈஸ்கே:…ஆர்;ந்த டிபருஷச்சு விட்ைபழ நதவறை நம்பிடு';கள். 

நீ';கள் இருக்கும் Nர்;நி;றைறய நதவன் அைிவார். மைதுருகும் நதவன் 

நமக்கிருக்கிைார் உ';கறைப் நபாைநவ Nர்;நிறைகறை சந்தித்த 

உணர்வஜறையவர். ஆவர் உ';கநைாழருப்பார் என்பதில் எந்த 

சந்நதகமும் இல்றை. நான் சந்திக்கிை எந்த நிறையிலும் நதவன் 

என்நைாடு நைக்கிைார் என்பதில் எந்த சந்நதகமும் இல்றை. நான்  

எதற்கும் கவறைப்பைாமல் இருப்பதற்கு அதுவஜம் ஒரு காரணம். 

ஏன்ைா எைக்கு டிதரியஜம்ஃ “இந்த Nர்;நிறையில் இதற்கும் நமை 

என்ை நைக்கனும்,” என்னுறைய நகௌ;வி இதுதான்ஃ என்னுறைய 

மைசுை நபாட்டு ஆராய்ந்திடுநவன்ஃ அப்பைவஜ என்றைநய 

நகட்டுக்டிகாள்நவன்ஃ “நதவன் இ';கு இருக்கிைாரா,” ஆமாம்ஃ அவர் 

என்நைாழருக்கிைார். அதைாைஃ அதாவதுஃ நதவநைாழறணந்து 

என்ைால் இவற்றை எதிர்டிகாள்ை முழயஜம். அது எைக்கு பிழக்குமா, 

இல்றைஃ பிழக்காதுழூ ஆைா நதவனுறைய துறணயஜம் உதவியஜம் 
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உறுதுறணயஜம் இரக்கமும் அன்பஜம் உண்றமயஜம் இருப்பதால்ஃ 

என்ைாை முழயஜம். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..ஆைா குர்ந்றத';க என்ை டிசான்ைா';க, இந்த 

டிசய்திறய எப்பழ எடுத்துக்கிட்ைா';க, 

சின்டி ஈஸ்கே:…டிவல்ஃ அதாவதுஃ அவர்கள் வித்தியாசமாை 

வயதுறையவர்கள்ஃ அதைாை டிபரிய பிள்றை';களுக்கு என்ை 

நைக்குதுன்னு டிதரிந்தது. எ';க ஷத்த மகளுக்குஃ அந்த சமயத்தில் 20 

வயசிருக்கும்ஃ அவ டிசான்ைா  அறுறவசிகிச்றசக்கு முன்ைாை அவ 

இரண்டு வாரம் எபுந்ததும் அப்பா நம்மை விட்டு நபாயிடுவாநரான்னு 

நிைச்சி அபுதிருக்காைாம். எ';க சின்ை பிள்றை';களுக்குஃ நா';க 

எறதயஜம் விைக்கமா டிசால்ைைஃ எதுக்கு அவ';ககிட்ை 

எல்ைாத்றதயஜம் டிசால்ைி பயம்பஜறுத்தனும், எல்ைாரும் 

டிசால்லுவா';கஃ எ';க பிள்றை';க இந்த தகவறை அவ';களுறைய 

தைித்தன்றமக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கிட்ைா';கஃ அப்பழ கவறைப்பைைதும்ஃ 

கவைப்பைாததும் அவ';க இசூ;ைம். அந்த அறுறவசிகிச்றசகைின் நபாது 

அவ';க டிராம்பவஜம் பதட்ைமா இருந்தா';க. நிச்சயமாஃ என்ை 

மாதிரிநய நசார்ந்திருந்தா';க. ஆைாஃ உண்றமயில்ஃ இவர நதவன் 

பிiர்க்க றவத்தத்தார்ஃ திரும்பவஜம்ஃ வடீ்ழற்கு 

டிகாண்டுவந்திருக்கிைார். 
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ஆன்ெர்கபர்க்:..றமக்நகல் அவ்வைவஜ நவதறையில் இருந்தப்ப 

உ';களுக்கு எப்பழ இருந்தது, நதவறைப் பற்ைி என்ை நிறைத்தீ';க, 

சின்டி ஈஸ்கே:…அதாவதுஃ றமக்நகல் ஏன் என்ை நகௌ;விறய 

எப்நபாதும் நகட்ைதில்றை என்பார். ஏ எப்பவஜம் இப்பழயிருக்கு 

என்நபன். அதாவதுஃ “நதவநைஃ ஏன், இந்த மனுசூன் ஊர்pயத்தில் 

நன்ைாக டிசயல்பட்ைார். ஏன் நீ';க இவர விடுதறையாக்கி ஷழ நவதாக 

அறமப்றப அடுத்த நிறைக்கு டிகாண்டுநபாகக்வுைாது, அல்ைது 

பிரச';கிக்கும்பழயாவது டிசய்யைாநம. நதவநைஃ ஏன்ஃ இவருக்கு 

இப்பழ, எதைாை இவர டிதரிந்டிதடுத்தீ';க,” அதற்கு எந்த பதிலும் 

இல்றை. எைக்கு பதிநை கிறைக்கைஃ அதைாை பரவாயில்ை. இதிை 

டிசய்யநவண்ழயது ஒன்றுதா அவறர நம்பஜவதுஃ “நதவநைஃ எ';க 

வார்;க்றகநயாை நிறை உ';களுக்கு டிதரியஜம். என்ைாை முழயை.” 

எப்பழ நதவன் றமகை இந்தநிறையிை பயன்படுத்துவாருன்னு 

எ';களுக்கு ஒன்னும் பஜரியைஃ எ';களுறைய குடும்பத்நதாை 

எப்பழயிருப்பார்ஃ இப்பழநயதாஃ பரநைாகம் நபாரவறரக்கும் 

இருக்குமா. ஒரு சிை சந்தர்ப்ப';கள்ை நான் அத ஏற்ைிருக்கிநைன். நாஃ 

அதாவதுஃ “எைக்கு ஓநகதான்ஃ நதவநை. நீர் டிசய்ய 

சித்தமாயிருப்பறத டிசய்திடுமாறு உம்றம நம்பியிருக்கிநைன்.” 
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ஆன்ெர்கபர்க்:..ஒரு நிமிசூம் நயாசித்து பாரு';கஃ நர்சுகளும் 

ைாக்ைர்களும் உ';ககிட்ை அவ';கைபத்தி டிசால்ைாதப்பஃ உ';க மைசுை 

என்ை நதானுச்சு நதவன் அவர எடுத்துக்கிட்ைதா நிைச்சீ';கைா, எப்பழ 

இருந்தீ';க, 

சின்டி ஈஸ்கே:…நா இப்ப என்ை டிசய்நவன், என்நைாை நயாசறைஃ 

“நா எப்பழ வார்;ப்நபாநைன்னு இல்ை.” ஆைாஃ “என்னுறைய சிைந்த 

நண்பர் இல்ைாம நான் என்ை டிசய்நவன்,” அதாவதுஃ றமக்நகலுக்கு 

ஒரு விசூயம் டிராம்ப கழைமாயிருக்கும் அது என்ைன்ைா அவராை 

டிசய்ய முழந்த பை விசூய';கறை அவராை இப்நபாது டிசய்ய 

முழயறைநயன்ை வருத்தம் இருக்கு. நான் எப்நபாதும் அவரிைம் 

டிசால்நவன்ஃ அதப்பற்ைி நான் அதிகமா கவைப்பைை. ஏன்ைாஃ 

யாராவடிதாருவறர றவத்து பஜல்றை சுத்தப்படுத்திைைாம்ஃ எைக்கு 

நீ';க நவஙம். நான் அவரிைம் எல்ைாவற்றையஜம் பகிர்ந்திடுநவன்ஃ 

என்னுறைய உணர்வஜஃ டிதார்pல் விருப்பம். எல்ைாவற்ைிற்கும் 

அவறர ஒைிக்நகாைாக பயன்படுத்திநைன். அது இல்ைாமல் என்ைால் 

என்ை டிசய்ய முழயஜம், அவநராடு நசர்ந்து கிர்வியாகனுன்னு 

விரும்பஜகிநைன். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..றமநகல்ஃ யாக்நகாபஜ டிசால்கிைார்ஃ “நீ';கள் 

பரீட்சிக்கப்படுறகயில் இறத சந்நதாசூமாக எண்ங';கள்.” நான் இப்ப 
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டிசால்நைஃ கம் ஆன்ஃ உ';களுக்கு டிதரியஜமா, பவஜல் டிசால்கிைார்ஃ 

“நாம் தரிசித்து நைவாமல் விசுவாசித்து நைக்கிநைாம்.” உ';க 

நபாதறைகள்ை இதப்பற்ைி அதிகமா நபசியிருக்கீ';க. உ';களுறைய 

இறையியறை உ';க Nர்;நிறைகைிைிருந்து எடுக்க நிறைத்தால்ஃ டிபரிய 

பிரச்சறைக்குள்ைாவரீ்கள். அப்பழயிருந்தாலும்ஃ உ';களுக்குஃ இது 

சந்நதாசூமா, 

டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…nகூhைியஜம் நானும் 

டிசால்ைப்பநபாைா எ';கநைாை நிறைய நகட்ைப்பஃ “ஓஃ !;நதாத்திரம். 

அற்பஜதமாைது என்நைாமா.” அதாவதுஃ கூhன்ஃ உண்றமயில் 

நவதத்தின் இந்த பகுதி  தவைாக வியாக்கியாைிக்கப்பட்ழருக்க. ஏன்ைா 

யாக்நகாபஜ டிசால்வறத டிதாைர்ந்து வாசித்தால்ஃ “நீ';கள் 

நசாதறைகைில் அகப்படும்நபாது 

சந்நதாசூப்படு';கள்ஃ”எதுவாயிருந்தாலும்ஃ “அந்த பரீட்றசக்கு ஏற்ை 

முழவஜ உண்ைாகும் என்பறத அைிந்திடு';கள் என்கிைார்.” 

நவறுவிதத்திை டிசால்ைஙன்ைாஃ நான் நசாதறைகறை கைந்து 

டிசல்கிநைாம் அந்த பாறதயில் டிபாருறமறய கற்றுக்டிகாள்கிநைாம் 

அறததவிை நவடிைந்த வர்pயஜம் இல்றை. நீ';க ஒரு நசாதறைறய 

சந்திக்கும்நபாது இறத கைந்துடிசல்நவன் என்று தீர்மாைியஜ';கள். 

டிபாறுறமறய கற்றுக்டிகாள்நவன். இந்த டிபாறுறம ப{ரணமாை 

முழறவ டிகாடுக்கும் அதைால் நசாதறைகள் வரும்நபாது நான் 
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சிரித்திடுநவன் ஏன்ைா நதவன் எைக்கு டிபாறுறமறய 

டிகாடுத்திருக்கிைார் அதைால் இதிைிருந்து நான் ஓழப்நபாவதில்றை. 

ஆன்ெர்கபர்க்:..யாஃ அடுத்த வசைம்ஃ “அதிசீக்கிரத்தில் நீ';கும் 

இநைசாை நம்முறைய உபத்திரவம் மிகவஜம் அதிகமாை நித்திய 

கைமகிறமறய உண்ைாக்குகிைது.” ஆைா பாடு அனுபவிக்கிைது நீ';கதா. 

டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…இந்த வசைம் எைக்கு டிபாக்கிசூமாக 

இருந்திருக்கிைது. அத சரியா டிசான்ைாஃ நநர்தியாை ஓ நபான்ைதுஃ 

மகிறமறயயஜம் உபத்திரவத்றதயஜம் நடுவாக இறணத்திடும். கிைி!;து 

பைமுறை டிசால்ைியிருப்பது நபாைஃ “ பிதாவிைிைத்திற்கு டிசன்று 

மகிறமயறைவதற்கு முன்ைதாக தாம் பாடுபைநவண்டும் என்று 

வுைியிருக்கிைார். எல்ைாவித நுட்பமாை நகாணத்தில் பார்த்தால் 

மனுக்குைம்ஃ மைிதனுறைய நிறைஃ பராமரிக்க ஆள் இல்ைாதவர்கள்ஃ 

தைிறமயாக இருந்து பாடுகைில் நவதறைப்படுகிைவர்கைின்ஃ நிறை 

இதுதான். இந்த வழவறமப்பின் பின்ைல்கை எைக்கு பஜரியை. சின்ழ 

சித்திரறதயல்கறை பற்ைி டிசால்லுவா. ஆைா ஒருவர்pயிருக்குஃ 

விசுவாத்நதாடு அறத எதிர்டிகாண்ைால்ஃ இநயசு அறதப் பயன்படுத்திஃ 

இந்த இநைசாை உபத்திரவம் சீக்கிரமாக மறையச் டிசய்வார். ஒநரஒரு 

முறை இந்த உபத்திரவத்றத நாம கைந்து நித்திய மகிறமக்குள் 

பிரநவசித்திட்ைாஃ டிசார்க்கவாசி என்ை வார்;க்றக நம்ம மைச ஷழடும். 
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ஆன்ெர்கபர்க்:..அதாவதுஃ இநயசுவின் உயிர்த்டிதபுதைக் குைித்து பை 

ஆதார';கள்ஃ அவருறைய வார்த்றதஃ நவதத்தினுறைய வரைாற்று 

பின்ைைிஃ நபான்ைறவஃ கிைி!;துவஜக்குள் உ';கள் விசுவாசத்றத 

பதித்திடும் அைவிற்கு ஊன்றுநகால்கைாக இருக்கிைது. உறுதியாை 

சாட்சிகைின் ஆதாரம் இருக்கு. இப்நபாது நாம் வார்;வின் 

Nர்;நிறைகறையஜம் எப்பழ நம்றம டிபாருத்துக்டிகாள்வது என்றும் 

நபசிக்டிகாண்ழருக்கிநைாம்ஃ உ';கள் வார்;வின் ஒவ்டிவாரு நாளும்ஃ 

இறத விசுவாசத்நதாடு டிசய்கிைரீ்கள்ஃ தரிசித்து நைப்பதில்றை. உைகம் 

வுறுகிைதுஃ “நான் காண்பறததான் என்ைால் விசுவாசிக்க முழயஜம்.”  

ஆைா உண்றமடியன்ைன்ைாஃ ஆவிக்குரிய மைிதன் டிசால்கிைான்ஃ 

“என்ைால் பார்க்க முழந்தாலும் இல்ைாவிட்ைாலும் நதவறை 

நம்பஜகிநைன். அநதாடுஃ ஒருநவறைஃ இந்த ஆதார';கள் எைக்கு 

முரண்பாைாக நதான்ைிைாலும்ஃ நான் நம்பஜநவன்.” அறதப் பற்ைி 

டிகா";சம் டிசால்லு';க. 

டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…யாஃ விசுவாசம் என்பது 

நம்பப்படுகிைறவகைின் உறுதியஜம் காணப்பைாதறவகைின் 

நிச்சயமுமாய் இருக்கிைது.” நான் காணாதறத முற்ைிலுமாக 

நம்பஜகிநைன். அவரும் அப்பழயிருப்பறத தான் விரும்பஜகிைார். அறத 

றவத்து தான் நதாமாவிைம் டிசால்கிைார்ஃ அதாவதுஃ “கண்டு 

விசுவாசிக்கிைவர்கறைக் காட்ழலும்ஃ காணாமல் விசுவாசிக்கிைவர்கநை 

அதிக பாக்கியவான்கைாய் இருப்பார்கள்.” விசுவாச வார்;க்றக என்பது 
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பை கைாச்சார';கள் நசர்ந்ததுஃ பைதரப்பட்ை பர்க்கமுறையது. 

என்னுறைய கருத்து இதுதான்ஃ எைக்கு அைிக்கப்படும் மருத்துவ 

உதவிஃ என்னுறைய நிறைஃ  என்னுறைய தீர்மாைம் மருத்துவ 

அறமப்பஜஃ இ;ந்த மருந்துகறை டிகாடுத்தால் சரியாகும் என்ை 

அவர்கள் நம்பிக்றகயின்பழ நைக்குமா பைைிருக்குமா, என்நைாை 

நம்பிக்றகஃ nகூhைிநயாைதுஃ அப்பைம் டிகன்ஃ அப்பைம் சின்ழஃ  நா';க 

இந்த நிறையிலும்  கிைி!;துறவ மட்டுநம நம்பஜகிநைாநம, இது 

டிராம்ப ஆறுதைாை இைம்ஃ முக்கியமா வைி அதிகமா இருக்கும்நபாது 

தான். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..டிபன்ைா!;ழக் றமநகல். மிக அருறமயாை நான்கு 

நபருைன் நபசிக்டிகாண்ழருக்கிநைாம்ஃ ைாக்ைர் றமநகல் எ!;நை 

அவருறைய மறைவி சின்ழஃ நாம் நபசிக்டிகாண்ழருக்கும் அடுத்த 

தம்பதியிைர் டிகன்ைாைா அவர் மறைவி nகூhைி எரிக்சன் ைாைா. சரிஃ 

டிகன்ஃ அந்த பஜத்தகம்ஃ இப்ப திறரயில் காட்ைப்படுகிைது. உ';களுக்கு 

டிதரியஜமாஃ ஒரு தம்பதியருறைய அர்காை காதல் கறதஃ ஓநக. அது 

ஒரு அன்பின் கறதஃ டிசால்ைப்பைாத காதல் கறத. அது ஒரு 

பய';கரமாை பஜத்தகம். இவ';கை எப்பழ டிபாண்ங நகட்ழு';கன்ை 

விசூயத்றத சுமார் 2 மணிநநரம் நபசிைைாம்ஃ ஏன்ைா அது டிராம்ப 

கழைமாயிருந்ததுஃ சக்கர நாற்காைியிலும் அவ';கை பிழக்க முழயை. 

அதாவதுஃ அவ';கை அனுகிைநத டிராம்ப கசூ;ைம்ஃ நீ';க சாதிச்சுட்ழு';க. 

உ';களுக்கு அவ';க இருதயத்தில் இைம் டிகாடுத்தா';கஃ நீ';க அவ';கை 
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நநசித்தீ';க. நீ';க என்ை தீர்மாைம் எடுத்திருக்கீ';கன்ை விசூயத்றத 

எல்ைா விதத்திலும் நயாசித்து பார்த்திருப்ப'ீ;க. நீ';க ஒரு பள்ைியில் 

நவறை டிசய்ை'ீ;கஃ கால்பந்து பயிற்சியாைரும் வுை. அவ';க 

உைகமுபுவதும் நபாய்ட்ழருக்கா';க. உ';கைாை முழந்த அைவஜ நீ';களும் 

அவ';கநைாை நபாை'ீ;க. அதன்பிைகு அலுவல்கள் நிறைந்த Nர்ல் 

உ';களுக்கு நசார்றவ உண்ைாக்கிைது. பரீட்சிக்கப்படும் வருை';கள் 

என்று இந்த பஜத்தகத்தில் டிசால்ைியிருக்கிைரீ்கள். நம்முறைய 

நநயர்கைில் பைரும் வுைஃ இந்த நிறையில் இருக்கிைார்கள். 

அவ';களுக்கு இறதபற்ைி டிசால்லு';க. உ';க அனுபவம் எப்பழயிருந்தது, 

ககன் டாடா:…டிவல்ஃ ஊைமாை ஒருவறர திருமணம் டிசய்கிநைன் 

என்று டிதரியஜம்ஃ அதனுறைய நிகூமாை நிறை திருமணமாை 

ஒருவருைத்திற்கு பிைகு டிதாை';கியது. 7 நாளும் 24 மணிநநரமும் 

நபாதாது நபாை நதான்ைிைது. அதுஃ உண்றமயில்ஃ சுவார!;யமாைதுஃ 

ஆைா நான் ஒருநாள் வுைஃ மற்ைநவறைகறைஃ கறைக்குநபாவதுஃ 

மற்ைவர்கள் த';கள் மறைவிகள் டிசய்ய நிறைக்கும் நவறைகறை 

இவ';க டிசய்யவத நா விரும்பை. அது என்நமைதா விபுந்தது. அது 

எைக்கு ஒரு டிபாருப்பாக இருந்தது. அவ';கை இராத்திரியிை திருப்பி 

படுக்க றவப்பதுஃ அது திைமும் டிதாைர்ந்தது. திருப்பஜவதுஃ 

அதாவதுஃ ஊைமா இருப்பவ';கை திருப்பி படுக்க றவப்பதுஃ டிபாதுவாஃ 

கசூ;ைமாைது நீ';க தூ';கீட்ழருக்கப்ப நடுராத்திரிஃ 2மணிஃ 3 மணிஃ 4 

மணிக்குஃ பக்கத்து கட்ழைில் இருந்து அiர்ப்பஜ வரும்ஃ வுப்பிடுவா';கஃ 
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டிகன்ஃ எைக்கு திரும்பனும்.” என்நைாை படுக்றகயிைிருந்துஃ அர 

தூக்கத்துைஃ இருட்டுைஃ நபாய் nகூhைிய திருப்பிவிடுநவன். திருப்பி 

படுக்க றவப்பதுன்ைா தறையறைறய எடுத்துஃ அவ';க பின்ைாை ஒரு 

பக்கமா றவத்து அவ';க கால் சரியா இருக்கான்னு பார்க்கஙம்ஃ பாதி 

தூக்கத்துை எபுந்துட்டு மறுபழயஜம் நபாய் தூ';கனுன்ைா 

கசூ;ைமாயிருக்கும். அப்பைம்ஃ 2 மணிநநரத்துக்குள்ைஃ மறுபழயஜம் 

டிசய்யனும். இது எல்ைாத்துக்கும் நமைஃ நான் !;வுலுக்கு நபாகனும். 

பச';களுக்கு பாைம் நைந்தனும். 

உ';க முதல் வருசூம் இப்பழதான் நபாய்ட்ழருந்தது. ஒருகட்ைத்துை நா  

ஒருநாள் nகூhைியஜறைய படுக்றகயின் ஓரமா உட்கார்ந்து அவகிட்ை ஃ 

“nகூhைிஃ எைக்கு நசார்வாயிருக்கு. அதாவதுஃ இது எல்ை மீைி 

நபாவதுநபாைிருக்கு. நான் உன்ை நநசிக்கிநைன்ஃ ஆைா 

இயைாறமறய நிைச்சா நவதறையாயிருக்குன்னு டிசான்ை.” ஒருசிை 

வருசூ';களுக்கு பிைகு எ';க வார்;க்றகயிை இன்டிைாரு நசாதறை தறை 

தூக்க ஆரம்பித்தது. அந்த சமயத்தில்ஃ nகூhைிக்கு எப்நபாதும் 

வைியிருக்கும். டிராம்ப கசூ;ைம்ஃ அந்த வைி எதைாைன்னு எ';களுக்கு 

பஜரியநவயில்ை. அவ';க பின்பகுதியிை ஏற்பட்ை வைி நமாசமாக 

இருந்தது. ஒருமுறைஃ நா';க ஐநராப்பா நபாைப்ப ஞாைர்ந்துை ஒரு 

நண்பர் வடீ்ழல்ஃ nகூhைி அந்தமாதிரி நைந்துக்கிைது அதுதாை முதல் 

தைவ. ழன்ைர் நைபில்ை உட்கார்ந்திருந்நதாம் அப்ப அவஃ என்ை 

டிசான்ைா டிதரியஜமா, என்ைாை முழயைஃ என்ைாை முழயை. 
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என்ைாை தா';க முழயை. எைக்கு இப்பநவ படுக்கஙன்னு டிசான்ைா.” 

இவ அப்பழடிசய்தது அதுதான் முதல் முறைஃ இன்னும் "hபகமிருக்கு. 

நா';க அவை பக்கத்து அறைக்கு டிகாண்டுண்டு நபாய் படுக்க 

றவத்நதாம். ஆன்ட்ஃ அப்பைம்ஃ அவ எ';கிட்ைஃ  “எைக்கு வைிக்குது. 

என்ைாை வைிறய தா';க முழயைன்னு டிசான்ைா.” நான் அப்ப 

அவகிட்ைஃ “நம்ம திரும்பிநபாைதும்ஃ நிச்சயம் ைாக்ைர நபாய் 

பார்க்கைாம். என்ைதா பிரச்சறைன்னு பார்ப்நபான்னு டிசான்ை.” நா';க 

அடிமரிக்கா வந்ததும்ஃ முதல்ைஃ எல்ைா பரிநசாதறைகறையஜம் 

டிசய்நதாம். இதுதா பிரச்சறைன்னு யாராலும் சரியாக டிசால்ைநவ 

முழயை. 

ஆன்ெர்கபர்க்:..யாஃ இது என்ைன்னு நிச்சயம்ஃ கண்டுபிழக்கனு';கிை 

எண்ணம் உ';களுக்கு இருந்ததுல்ைஃ டிகன். 

ககன் டாடா:…ஓஃ டிராம்ப முயற்சித்நதாம்ஃ ஆமா. 

ஆன்ெர்கபர்க்:..ஆைா நீ';க எல்ைா பரிநசாதறையஜம் டிசய்தும்ஃ 

அவ';கைாை எறதயஜம் டிசால்ை முழயை. ஆைா உ';க எல்ைா 

நவதறைகளுக்கு நமைஃ இவ';க இப்ப இந்த டிகாழய பய';கர 

வைியிைாை அவதிப்பைைா';க. 

ககன் டாடா:…அது பித்தப்றப பிரச்சறைன்னு நிறைத்நதாம். 

எலும்பஜ முைிந்திருக்கைாம் என்ைிருந்நதாம். எ';கநைாை  எண்ணம்ஃ 

அதாவதுஃ எ';கைாை முழந்த அைவிற்கு வைிக்கு என்ைதா காரணடிமை 
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அைிய பை வறகயில் முயற்சிடிசய்நதாம். ஆைா உண்றமயாை 

காரணத்றத எ';கைாை கண்டுபிழக்கநவ முழயாமல் இருந்தது. ஆைா 

வைி இன்னும் குறையநவ இல்றை. 

ஆன்ெர்கபர்க்:..இது ஏ உ';களுக்குள்ை பிரிறவ ஏற்படுத்திைது, 

ககன் டாடா:…என்ை நைந்துன்னு எைக்கு நதான்ைது என்ைன்ைாஃ 

அதாவதுஃ திருப்பி படுக்றகறவப்பது பற்ைி நபசிநைாநம, அது 

அதிகமாகிவிட்ைது. ராத்திரி ஓரிரண்டு முறை என்பது மாைிஃ ஒரு 

இரவில் நான்றகந்து முறையாகிவிட்ைது. தூக்கமில்ைாமல் இருப்பதன் 

பாதிப்பஜ எைக்கு டிதரியஜம். நான் டிராம்ப நசார்வறைந்துட்நைன். 

இப்ப nகூhைிக்குஃ நா';க பை மருந்துகறை முயற்சித்து பார்த்நதாம். 

ஒரு மருந்து அவை டிராம்ப மிக அதிகமாஃ அவை பாதித்தது. அதைாை 

எ';க இரண்டு நபருக்கும் நடுவஜை டிகா";ச டிைன்சூன்ஃ ஏன்ைா அது 

சுைபமாயில்ை… 

ஆன்ெர்கபர்க்:..யா. nகூhைி அதப்பற்ைி டிசால்லு';கஃ ஏன்ைா இந்த 

பஜத்தகத்துைஃ நீ';க ஒரு உறுதியாை கிைி!;துவர் என்று 

டிசால்ைியிருப்பது எைக்கு டிதரியஜம்ஃ அப்பழயிருந்தும் உ';களுக்கு 

டிபரிய கவறை இருந்ததாக டிசால்ைியிருக்கீ';க. நமலும் தீய 

ஆவிகைின் தாக்கம் உண்ைாயிருந்தது நீ';க இருைில் இருப்பது நபான்ை 

ஒரு உணர்வஜ உ';கறைப் பற்ைிக்டிகாண்ைது நபாை இருந்திருக்கு. 
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ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:...சிை நநர';கள்ை அந்த மருந்துகளுறைய 

பக்க விறைவஜகள் வைி நவதறையிலும் டிகாடுறமயாைது. டிகன் 

விைக்கி டிசான்ை நவதiநயாடு வார்;வது டிராம்ப கசூ;ைமாை விசூயம்ஃ 

ஆைா பக்கவிறைவஜகள் என்றை டிராம்பவஜம் பாதித்தது. ஒரு 

இராத்திரி டிகன்ைிைம் டிசான்நைன்ஃ “இந்த பிரச்சறையிைிருந்து நா 

விடுடிபைனும். இது நல்ைா இல்றை.” அதைாை டிகன் நவடிைாரு 

ைாக்ைர்கிட்ை என்ை வுட்ழுட்டு நபாைார் அவர் இந்த நவதறை குறைய 

நவறு மருந்து டிகாடுத்தார்ஃ டிகா";ச டிகா";சமா அந்த வைிக்காை 

மாத்திறரகறை நான் குறைத்துக்டிகாண்நைன். அதன் பிைகு நான் அந்த 

அைவஜ வைிக்காை மருந்த பயன்படுத்தை. இப்ப நவறுவிதத்தில் என் 

வைிகறை டிபாருத்துக்டிகாள்கிநைன். நான் சக்கர நாற்காைியிை 

உட்காரும் விதம்ஃ எைக்டிகன்று பிரத்திநய க இருக்றககள்ஃ 

பின்பக்கத்திற்காை சப்நபார்ட்ஃ நான் உடுத்தும் ஆறைகள்ஃ எவ்வைவஜ 

தண்ணரீ் குழக்கநவண்டும்ஃ எப்பழ ஆர்;ந்து சுவாசிப்பதுஃ நிமிருகிை 

நிறைகள். இவற்ைிைால் இப்நபாது என் வைிறய கட்டுப்படுத்துகிநைன். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..ஆைா நீ';களும் சிக்கிடிகாண்ழருக்கிைரீ்கள். 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:...ஓஃ நிசச்யம்ழூ 

ஆன்ெர்கபர்க்:..இரண்டு நபருக்கும் சிக்கல். நீ';க அவ';கை நல்ைா 

கவைிச்சுக்க  நிறைக்கிை'ீ;கஃ அவ';களும் நல்ைா இருக்க முயைைா';கஃ 

ஆைா அது முழயை. இது ஏ உ';களுக்குள் பிரிவஜ உண்ைாக்குது, 
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வர்க்கமாை நவறைகள் உ';களுக்கு அதிக நசார்வ 

ஏற்படுத்தியதைாறையா, 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:...டிகன்னுக்கு குறைவாை தூக்கம் என்ை 

நிறை டிராம்ப அதிகமாயிருந்ததுஃ அது என்றை டிராம்ப 

குற்ைப்படுத்திக்டிகாண்ழருந்தது. நாநை என்னுறைய கணவர தூ';க 

அனுமதிக்காம அவர பை அபுத்த';களுக்குட்படுத்தி ஒவ்டிவாரு 

ராத்திரியஜம் அவர் கசூ;ைப்படுவறதப் பார்த்துக்டிகாண்ழருந்நதன் 

என்நைாை வைி அதிகமாகிக்டிகாண்நை இருந்தது. ஒரு கட்ைத்தில்ஃ 

முந்றதய நிகர்;ச்சியில் இறத டிசால்ைியிருக்நகஃ டிகன் என்னுறைய 

படுக்றகயின் ஓரத்தில் உட்கார்ந்துஃ “என்ைாை முழயை. இைி 

என்ைாை முழயாது. நான் சிக்கிக்கிட்நைன். வசமா மாட்ழக்கிட்நைன். 

மைரீதியாை அபுத்தத்றத என்ைாை தா';க முழயை என்ைார்.” அப்ப நா 

அவரிைம்ஃ “ஓஃ சுவடீ்ஞார்ட்ஃ உ';க நிறையில் நான் இருந்தாலும் 

இப்பழதா நிறைப்நபன். அதைாை நா உ';கை குறைடிசால்ைநவா 

குற்ைப்படுத்தநவா மாட்நைன். இப்ப உ';களுக்கு உறுதுறணயா 

இருப்நபன்ஃ நாம இநயசுறவ அண்ழக்டிகாள்நவாம்ஃ இநயசுறவ 

பிழத்துக்டிகாள்நவாம் என்நைன்.” ஏன்ைா நா';க அபுத்த';கைின் அறைகள் 

கவறை நவதறை என்ை அனுதிை டிசயல்பாடுகைின் மத்தியில் 

சிக்கியிருந்நதாம் 24 மணிநநரமும் இயைாறமநயாடு நபாராைனும் அது 

டிராம்ப கழைமாை விசூயம். நா';க இரண்டுநபரும் ஒருவறரடியாருவர் 

தா';கிை தீர்மாைித்துஃ இநயசுறவ கிட்ழச் நசர டிதாை';கிநைாம். 
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ஆன்ெர்கபர்க்:..யாஃ ஐ ைவ்ஃ டிகன்ஃ ஒரு நாைில் மட்டும் பைமுறை 

எபுந்து திருப்பிவிட்டுஃ மறுபழயஜம்ஃ திருப்பிவிட்டு உைக்காக எல்ைா 

டிசய்கிைஃ மனுசூறை நீ பார்த்துஃ உைக்கும்ஃ எைக்கும்  நடுவஜை 

நைந்தடிதல்ைா நிறைவிருக்கு நீ';கஃ “இப்பழநய இருக்க முழயாதுன்னு 

டிசான்ை'ீ;கஃ” அப்பைம் அவ';ககிட்ைஃ “நாம டிகூபிக்னுன்னு டிசான்ை'ீ;க”. 

அதற்கு nகூhைிஃ “எைக்கு டிகூபிக்க நதாைைன்ைா';க.” அதற்கு நீ';கஃ 

“அதைாைதா டிகூபிக்கனுன்ை'ீ;க.” 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:...அதைாை தான் நாம டிகூபிக்கனும். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..எைக்கு பிழச்சிருக்கு. அது மிகப்டிபரியவிசூயம் 

ககன் டாடா:…உ';களுக்கு டிதரியஜமாஃ கூhன்ஃ இநயசு மட்டும்தான். 

இநயசுநவ இந்த நபாராட்ை';களுக்கு இறையில் எ';கறை ஒன்ைாக 

இறணந்திருக்கச் டிசய்தவர். உண்றமதாஃ நான் nகூhைிகிட்ை 

டிகூபிக்கனுன்னு டிசான்ைஃ ஏன்ைா அந்த குைிப்பிட்ை சமயத்தில் 

எ';களுக்கு அதுதான் நதறவ என்பறத அைிந்திருந்நதாம். 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:...ஆைா அது உண்றமதா டிகன்ஃ இப்பவஜம் 

-- என்நைாை வைிறய நான் டிபாறுத்துக்கிநைன் - இருந்தாலும் 

இநயசுவினுறைய நதறவ அவசியம் என்பறத உணருகிைரீ்கள் 

இல்றையா, 

ககன் டாடா:…ஓ. நிச்சயம்ழூ 
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அந்த வைியிைால் நா';க இநயசுவ பற்ைிக்டிகாண்ை அந்த 

டிமன்றமயாை தன்றமறய நா';க விட்ழை மாட்நைாம். இப்ப நா 

வைிறய சகித்துக்டிகாள்ை முயன்ைாலும்ஃ இப்ப நா இரவில் ஒரு 

முறைமட்டும் எபும்பநவண்ழய நிறை இருந்தாலும்ஃ நா';கள்… 

ககன் டாடா:…இநயசுறவநய பிழத்துக்டிகாள்வரீ்கள். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..யாஃ சரி நா உ';ககிட்ை நகட்கிநைன்ஃ டிகன்ஃ ஏன்ைா 

துக்கமாை டிசய்திறய நகட்கும் மக்கள் சிை நநரத்திற்கு பிைகுதாை 

த';களுக்கு ஏற்பட்ைறதக் குைித்து உணருவார்கள். பை சமய';கைில் நீ';க 

துக்கமாைறத நகட்ழருக்கீ';கஃ ஓநக. இப்ப அந்த நிறையில் 

இருப்பவர்களுக்கு உ';க ஆநைாசறை என்ைஃ “எைக்கு பஜற்றுநநாய்ஃ” 

அல்ைதுஃ அதாவதுஃ என் கணவருக்கு பஜற்றுநநாய்ஃ என் மறைவிக்கு 

அல்றஞமர் நநாய்ஃ அல்ைதுஃ நவநைதாவது வியாதியிருக்கைாம்ஃ 

ஓநக, இப்பழபட்ைவர்கள் என்ை டிசய்யநவண்டும் என்று நீ';கள் 

டிசால்ை நிறைக்கிைரீ்கள், 

ககன் டாடா:…முதல்ை நீ';க டிபருஷச்சுவிட்டு உட்காரனுன்னு 

நிறைக்கிநைன். பஜரி";சிக்கனும்ஃ என்ைஃ நகட்ைாஃ நான் முதல்ை 

nகூhைிக்கு பஜற்றுநநாய்ன்னு நகௌ;விபட்ைப்ப நதவநைாடு நீண்ை 

நநரம் நபசிக்டிகாண்ழருந்நதன். எைக்கு டிதரியஜம் நான் இந்த 

பயணத்திை கவைத்நதாை டிசயல்பை நதவன் எைக்கு அதிக ஆற்ைறை 
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தந்தார். இநயசு மட்டும் துறணயாயில்ைன்ைா என்ை நைந்திருக்குன்னு 

எைக்கு டிதரியாது. 

ஆன்ெர்கபர்க்:..றரட். நாம என்ை டிசய்யப் நபாகிநைாம்ஃ 

அவ';களுறைய நிறைறய பற்ைி துக்கமாைறத நகௌ;விப்பட்ை 

காரியத்றத மட்டுநம முதல் பகுதியாக இன்றுநகட்நைாம். இது 

நமாசமாை நிறையல்ை. நமாசமாை நிறை இடுத்த வார நிகர்;ச்சியில் 

அந்த நநரத்தின் நிகர்;றவ பற்ைி நபசப்நபாகிநைாம்ஃ ஓயாமல் 

இருக்கும் நிறையாக பைர் உ';கள் வார்;வில் சகித்துக்டிகாண்டு வருகிை 

அந்த அனுபவம்ஃஓநக. சரிஃ இறதஃ டிசால்ை காரணம்ஃ உ';கைில் பைர் 

பராமரிப்பவராகஃ நீ';க நநசிக்கும் உ';களுக்குரியவர்கள் நமாசமாை 

நிறையில் இருப்பறத பார்த்து நசார்வறைந்திருக்கிைரீ்கள். நதவன் 

எ';நக, நான் உ';களுக்கு டிசால்லுகிநைன்ஃ நதவன் இவர்களுக்கு உதவி 

டிசய்தார்ஃ அந்த அனுபவத்றத உ';களுக்கு டிசால்ை நிறைக்கிநைன். 

அடுத்த வார நிகர்;ச்சிறய தவைாமல் பார்ப்பரீ்கடிைை நம்பஜகிநைன். 

***** 

எங்களுடடய த ோடைக்கோட்சி நிகழ்சிகடை கோண 

இைவச  ோன் அன்தகர்தெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டெ ெ ிவிறக்கம் 

தசய் ிடுங்கள். 
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