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பராமரிப்பாளர்களுக்கு தெவன் அளிக்கும் ஊக்கம் நிகழ்ச்சி 2
அறிவிப்பாளர்:...இன்றைய நிகழ்ச்சி ஜான் அன்கர்பர்க் நிகழ்ச்சி
ககன் டாடா:…ஒரு நாள் மாறை என் படுக்றகயில் அமர்ந்தபடி நான்
சசான்னேன், னஜாேி, உன்றே நான் னநசிக்கினைன், ஆோல் என்
இயைாறம அறத சசய்யவிடாமல் தடுக்கிைது.”

அறிவிப்பாளர்:...நாள்னதாறும் துயரத்றத அனுபவிக்கும் மக்கறை
னநசிப்பவர்களுக்கு உதவியும், உற்சாகமும் னதவன் எப்படி தருகிைார்?

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..என் மே அழுத்தம் விைகியறதக்
கண்னடன், பிைகு மூடுபேியும் விைகியது, பிைகு கண்கைில் ஒைிறயக்
கண்னடன், இருதயத்திைிருந்து வந்த புண்சிரிப்றபயும் கண்னடன்,
சகன்ேிடம் அதுபற்ைி சசான்னேன், அது நான்தான், அது
னதவேிடமிருந்து வந்த னமைாை ஈவு,” என்று அவர் சசான்ோர்.

டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…னகன்னுக்கு னஜாேி மீ து அக்கறை,
சின்டிக்கு என் மீ து அக்கறை, உங்களுக்கு உங்கள் நண்பர்கள் மீ னதா,
தாய் மீ னதா, தகப்பன் மீ னதா, சனகாதரி அல்ைது குழந்றத மீ னதா
அக்கறை இருக்கும், அதற்காே ஒரு ஊழியம் உள்ளுது. அதற்கு 1,2,3,
என்ை மதிபசபண் சகாடுக்க முடியாது. ஆோல் அது னதவன் தந்த
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ஊழியம், பிைர் மீ து அக்கறை காட்டுபவர்களுக்காே ஊழியம். அவரது
பார்றவயில் இது னமைாேது, வல்ைறமயாேது. னஜாேி மீ து சகன்
காட்டும் அக்கறை, சின்டி என் மீ து காட்டும் அக்கறை, ஆகியவற்ைின்
மூைம் அது மக்கறை சசன்ைறடகிைது.

அறிவிப்பாளர்:...இன்று எேது விருந்திேர்கள், டாக்டர் றமக்னகல்
எஸ்னை, அவர் மூடி றபபிள் நிறுவேத்தின் தறைவர், மற்றும் அவரது
மறேவி சின்டி, அனதாடு, னஜாேி மற்றும் நண்பர்கள் நிறுவேர் னஜாேி
எரிக்சன் டாடா மற்றும் அவர் கணவர் சகன்னும் உள்ைேர். இந்த
முக்கிய நிகழ்ச்சியாே ஜான் அன்கர்பர்க் நிகழ்ச்சியில் எங்கனைாடு
இறணயுங்கள்.
*****

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்:...இந்த நிகழ்ச்சிக்கு
வரனவற்கினைாம். நீங்கள் விரும்பும் யார் மீ தாவது அக்கறை
காட்டுகிைீர்கைா, அது, உங்கள் தாயாராகனவா, தந்றதயாகனவா,
அல்ைது உங்கள் கணவராகனவா, உங்கள் மறேவியாகனவா அல்ைது
ஒரு குழந்றதயாகனவா, உடல் ஊேமுற்ைவராகனவா, னவறுயானரா
ஒருவராகனவா கூட இருக்கைாம், அறதப் பற்ைி இப்னபாது னபசுகினைாம்.
ஆறத நீங்கள் சிைிது காைம் சசய்யைாம், அல்ைது சதாடர்ந்து
சசய்யைாம், அப்பழபட்ட ஒரு சூழ்நிறையில் உங்கள் வாழ்வு என்ே
ஆகும் என்று னயாசிப்பீர்கைா? அது உங்கறை துன்புறுத்தைாம்,
அதோல் மே அழுத்தமும் வரைாம், அறதப் பற்ைி நாம்
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னபசப்னபாகினைாம். இப்சபாழுது துயரத்தில் உள்ைவர்கறை
பாதுகாப்பவர்கள் நமனமாடு உள்ைார்கள். அவர்கறை நீண்டகாைமாக
அவர்கள் பாதுகாம்து வருகிைார்கள். அவர்கள் என்ே ஒரு அனுபவம்
அறடந்தார்கள், னதவறேப்பற்ைி என்ே அைிந்துசகாண்டார்கள், னதவன்
அவர்களுக்கு எப்படி உதவிோர் என்பறதப் பற்ைி னபசுவார்கள். எேனவ
னதவன் உங்களுக்கும் உதவுவார். இங்குள்ை எேது விருந்திேர்கள்,
டாக்டர் றமக்னகல் எஸ்னை, அவரது மறேவி சின்டி எஸ்னை, சகன்
டாடா, னஜாேி எரிக்சன் டாடா ஆகினயார். ஊங்களுறடய புத்தகம்
பற்ைி சசால்கினைன் சின்டி, அது ஒரு மகத்தாே புத்தகம், டான்சிங் வித்
த ஒன் யூ ைவ்.”
அந்த புத்தகத்தின் முன்னுறரயில் அருறமயாே வார்த்றதகறை நான்
பார்த்னதன், “றமக்னகல், உங்கைது தியாக உணர்வுள்ை அன்பிற்கு
நன்ைி! அது எேது சுயநைமாே வாழ்விைிருந்து என்றே விடுபட
றவத்துள்ைது. உங்கறை நான் எங்கும் பின்சதாடர்னவன்.” எங்கு அவர்,
யாறர பின்சதாடர்ந்தார் என்பது உற்சாகமாேது. அவர்தான் மூடி
றபபிள் நிறுவேத்தின் தறைவர். அவர் நாடு முழுவதும் நறடசபறும்
கூட்டங்கைில் னபசுகிைார். னரடினயாவில் னபசுகிைார். பள்ைியில்
பிள்றைகளுக்கு ஆனைாசறே வழுங்குகிைார். ஆவர் தறைறமயில்
மூடி னரடினயா சநட்வர்க் சசயல்படுகிைது. அசதல்ைாம் சரி. ஆோல்
அவரது னவதறே, அது னமலும் னமாசமறடந்தது வருகிைது. அனதாடு
நாம் நிறுத்திக்சகாள்னவாம். அவர் சதாடர்ந்து பயணம் சசய்யும்னபாது
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ஏற்படும் னவதறேறய நீங்கள் அைிந்துசகாள்ைப்னபாகிைீர்கள்,
அறதப்பற்ைி இப்னபாது உங்கைால் சசால்ைமுடியுமா?

சின்டி ஈஸ்கே:…றமக்னகல் முதுகு வைினயாடு மூடிக்கு வந்தார்,
அவர் சதாடர்ந்து பயணம் சசய்ததால், அந்த வைி அதிகமாக இருந்தது,
அதுதான் உண்றம, கடந்த பை வருடங்கைாக, அதாவது 10 அல்ைது 12
வருடங்களுக்கு முன்பாக, அந்த

வைியிைிருந்து விடுபட பை

சிகிச்றசகறை அவர் சசய்தார், அறுறவ சிகிச்றச சசய்தார் மற்றும்
பை மருந்துகறை உட்சகாண்டார், ஆோலும் அந்த துன்பத்றத அவர்
சதாடர்ந்து னமற்சகாள்ை னவண்ழயிருந்தது. ஒவ்சவாரு முறையும்
ஏதாவது சசய்தார், அது மருத்துவ சிகிச்றசயாகனவா, அறுறவ
சிகிச்றசயாகனவா, புதிய மருந்தாகனவா இருக்கும். அப்னபாது நான்
நிறேப்னபன், னதவனே அவரது வைி நீங்கட்டும், அது முழுவதுமாய்
தீரட்டும், என்று. ஆோல், அவர் கறடசி அறுறவ சிகிச்றச வறரயில்
அது நீங்கவில்றை, அவரது வைி தீரவில்றை, பின்ேர் அவர் மூடிறய
சந்தித்தார், பிைகு நடந்தது என்ே என்று சதரியுமா? சசால்கினைன். இது
ஒரு புதிய னகாணம், அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் வைினயாடு இருப்பார்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..சரி றமக்னகல், உங்களுக்கு ஏற்பட்டது என்ேசவன்று
பிைருக்கு சதரியாது. அறத சுருக்கமாகக் கூறுங்கள், நான் மீ ண்டும்
இங்னக வருகினைன்.
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டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…எேக்கு ஏற்பட்ட வியாதியின் சபயர்
டீ சஜேனரடிவ் டிஸ்க் டிசீஸ். ஆதோல் முதுகு தண்டில் வைி
ஏற்படும், எந்தப் பக்கமுத் திரும்ப முடியாதபடி இருக்கும். உங்களுக்குள்
இருக்குமு; எலும்புகள் ஒன்னைாசடான்று உரசி, வைி அதிகரிக்கும்.
அந்த வைிறயபற் பற்ைி வார்த்றதகைால் விைக்க முடியாது.
னஜாேிறயப் னபால், அந்த வைிறய பற்ைி நான் கூை முடியாது. உடல்
சூடாக இருக்கும். கறைப்பு இருக்கும். 24 மணினநரமும் அந்த வைி
சதாடர்ந்து இருக்கும்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..ஒரு அைவுனகால் மூைம் அறதப் பற்ைி விைக்கம்
தரமுடியுமா?

டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…ஆறு அல்ைது ஏழு இருக்கும்.
னஜாேியிடம் கூறுனவன், ஐந்துக்கு கீ னழ இருந்தால் அது இன்பமாே
நாைாக இருக்கும். அந்த வைி காரணமாக பிைறர நாம் சதாந்தரவு
சசய்யக் கூடாது. அதோல் அறத எப்படி றகயாள்வது என்பறத
முதைில் நாம் அைிய னவண்டும். அறதக் கட்டுப்படுத்துவது நல்ைது.

ஆன்ெர்கபர்க்:..உண்றம, அவர் மூடி நிறுவேத்தின் தறைவர்,
அவரது உடல் வைி தீரும் னநரத்தில் அவருடன் மதிய உணவு
சாப்பிட்டிருக்கினைன். நான் சசான்னேன், றமக்னகல், அங்னக நீங்கள்
இருக்கக்கூடாது. அறத சதாடர்ந்து சசய்யக்கூடாது, அந்த அட்டவறண
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சரியாக இருக்காது. அறத எப்படி சசய்கிைீர்கனைா சதரியாது.” உங்கள்
வட்டில்
ீ
என்ே சசால்வர்கள்?
ீ

சின்டி ஈஸ்கே:…ஆவர் மருத்துவ நிபுணரும் அறதனய சசான்ோர்.
அறத நீங்கள் சதாடர்ந்து சசய்யக் கூடாது. அது உங்கறை சகால்லுமு;
என்று. அறதப் புரிந்துசகாள்ை சிை காைம் ஆேது. அப்னபாது நாங்கள்
வடக்கு சவர்ஜீேியாவில் இருந்து சிக்கானகா நகருக்கு வந்னதாம். அது
எங்கள் குடும்பத்திற்கு ஒரு சவால் ஆகும். ஆறத நான் புரிந்து
சகாள்ை சிைகாைம் ஆேது. அறத சசய்யக்கூடாசதன்று சதரிந்து
சகாண்னடன். அதில் ஏனதா ஒன்று நடக்கப்னபாவறத நான் நிறேத்துப்
பார்த்னதன். மூடிக்காக பல்னவறு விஷயங்கள் சசய்யனவண்டியிருந்தது.
அதோல் னதவன் அவரிடமிருந்து எைிதில் எங்கறை அனுப்பமாட்டார்
என்பது எங்களுக்கு புரிந்தது. மூடிக்காக அடுத்த கட்ட னவறைறய
பார்ப்பறத னதவன் விரும்பிோர் என்பறத நாங்கள்
புரிந்துசகாண்னடாம். பிைகு அது சவைிப்பறடயாகனவ எேக்கு
சதரிந்தது. அது என் சுயநைம் என்பதும் சதரிந்தது.

ஆன்ெர்கபர்க்:..அது எப்னபாது மாறுபட்டு வந்தது?
சின்டி ஈஸ்கே:…அது நடந்தது அறுறவ சிகிச்றசக்கு பின்பு. அவர்
இரண்டுமுறை அறுறவ சிகிச்றச சசய்தார். எந்த இடத்தில் நாங்கள்
இருந்தாலுமு; அந்த அறுறவ சிகிச்றசந டந்தது. எேனவ மறுபடியும்
அவர் அறத சசய்ய முடியாது, னவறு சிகிச்றசக்காே வழிறய
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பார்க்கனவண்டியதுதான்.” ஏன்னைன். இரண்டு அறுறவ சிகிச்றசகள்
சிக்கானகா நகரில் நடந்தது. அப்சபாழுது தான் அந்த எண்ணம் எேக்கு
வந்தது. பிைகு எேக்கு ஒரு எண்ணம் னதான்ைியது, அதாவது அந்த
ஒரு னவதறேயுடன் அவர் எங்கள் நிறுவேத்தின் தறைவராக இேியும்
இருக்க முடியாது என்று எண்ணினேன்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..உங்கள் வாழ்வு மாைியது பற்ைி கூறுங்கள்.
சின்டி ஈஸ்கே:…பிைகு றமக்னகலும் நானும் ஒரு முடிவு எடுத்னதாம்.
அதாவது முழு னநர னவறைக்கு னபாவதாக முடிவு சசய்னதாம். அந்த
ஊழியத்தில் நான் எழுதினேன், னபசினேன், அறத வைர்த்னதன். பிைகு
நான் ரியல் எஸ்னடட் துறரக்கு னபானேன். ஆப்னபாதும் ஊழியம்
சதாடர்ந்தது. அதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது, ஒரு காை கட்டத்தில்
அவரால் னவறை சசய்ய முடியாது, அப்சபாழுது எங்களுக்கு
வருமாேம் னதறவபடும் நிறை ஏற்படும். அதோல் தான் அப்படி ஒரு
முடிறவ எடுத்னதாம். இன்சோரு விஷயம், அவரது னவதறேறய
நான் அக்கறைனயாடு கவேித்னதன். ஒருமுறை றமக்னகல் இரவில்
வந்தனபாது அவறர கூர்ந்து கவேித்னதன். அவரது கண்றணயும்
நறடறயயும் பார்த்னதன். அவர் நடக்கமுடியாமல் தாங்கைாய்
நடந்ததால், அவருக்கு நான் வழிவிடுவது அவசியமாேது. பிைகு அவர்
பிள்றைகைிடம் சசான்னேன், அப்பாவுக்கு இது நல்ை நாள் இல்றை,
உங்கள் பிரச்சறேகறை சசால்ை இது சரியாே னநரமில்றை. முதைில்
அவரது னவதறே நல்ைபடியாக நீங்கட்டும். இதில் நான் சசய்வதற்கு
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எதுவும் இல்றை. இது எேது கடிேமாே ஒரு சூழ்நிறை, என்ோல்
உதவ முடியாது என்னைன்.”

ஆன்ெர்கபர்க்:..அவரது னவதறே சிைனநரங்கைில் குறைந்திருக்க
வாய்ப்பு உண்டு, அப்னபாது அவர் என்ே சசய்வார்,

சின்டி ஈஸ்கே:…அவர் சற்று இறைப்பாறுவார். அவர் கீ னழ உள்ை
பகுதித்து சசல்வார். அல்ைது டிவிறய ஆன் சசய்து, அதில்வரும்
சசய்திறய பார்ப்பார். அந்த ஒரு சூழ்நிறையில் அவரது னவதறேறய
மைப்பதாக, அவரது சசயல்கள் , பார்ப்பவர்களுக்கு னதான்றும்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..அறதப்பற்ைி நீங்கள் நிறேப்பது என்ே?
சின்டி ஈஸ்கே:…உள்ைபடி, பயப்படுனவன், ஏசேன்ைால் அவருக்கு
என்ோல் உதவ முடியாது. அப்னபாது அவறரப் பார்த்து இப்படி
சசால்னவன், உங்கைது னவதறேறய ஒரு நானைா, ஒரு வாரனமா, ஒரு
மாதனமா நான் ஏற்கினைன் என்னபன்.”
அறத தருவதற்கு முயற்சிக்கினைன்.

சின்டி ஈஸ்கே:…நீங்கள் சசய்வர்கள்.
ீ
அவருக்கு சுகம் வழங்குவறத
நான் மகிழ்ச்சியாக ஏற்னபன். எங்கள் குழந்றதகளுக்கும் நாங்கள்
பழகும் பிை நண்பர்களுக்கும் அறதப் புரிந்து சகாள்வுது கடிேம்.
சபாதுவாக றமக்னகைின் நறட உறட பாவறேகறையும் அவரது
கண்கறையும் பார்ப்பவர்களுக்கு அவர் நன்ைாக இருப்பது னபாை
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சதரியும். ஆதோல் அவரது உள் னவதறே, பார்ப்பவர்களுக்கு
சதரியாது. ஏசேன்ைால் அவர் எறதயும் என்ேிடம் மட்டுனம
சசால்வார். எேனவ னவறு யாருக்கும் அது சதரியாது. ஆோல் அவரின்
னவதறேறய ஒரு நாைாவது ஏற்க நான் விரும்புகினைன்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..அது சரி, ஒருநாள் அவர் ஓரு வண்டியில்
அமர்ந்திருந்தார். அவர் கண்கைில் இருந்து கண்ண ீர் வந்தது. அறதப்
பற்ைி சசால்லுங்கள். அப்னபாது அவர் என்ே சசான்ோர் என்று
கூறுங்கள்.

டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…முதைாவது அறுறவசிகிச்றசயின்
னபாது, ஒரு குழந்றதறய னபாை அழுனதன், அப்னபாது எப்Nபுhதும்
இல்ைாத அைவிற்கு வைி இருந்தது. நிறைய மருந்துகள் சாப்பிட்னடன்.
பக்க விறைவுகள் இருந்தே. னஜாேியிடம் அது மிகவும் கடுறமயாேது
என்று கூைிோர். இேி என்ே சசய்வது என்று புரியவில்றை. நான்
எப்படி வாழப் னபாகினைன் என்றும் சதரியவில்றை என்ைார்.” அவரிடம்
நான் இப்படி சசான்னேன், இந்த உைகில் நாம் எப்படி வாழ்னவாம்
என்பது யாருக்கும் சதரியாது. அவர் அறத மைந்திருக்கைாம், பிைகு
அவர் என்ேிடம் சசான்ோர், அது என் மேதில் சகாழுந்துவிடடு
எரிகிைது. நான் பறழயறத நிறேக்கினைன், னதவன் இதுநாள் வறர
விசுவாசத்னதாடு உள்ைார். பிைகு எதிர்காைத்திலுமு; அவர் ஏன் அப்படி
இருக்கமாட்டார்? என்ைார்.
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ஆன்ெர்கபர்க்:..ஆமாம், அறதப் பற்ைி நீங்கள் அதிகம்
சிந்திப்பதில்றை, அதோல்தான் அறதப் பற்ைி நிறேப்பதும் இல்றை.
அது உண்றமதானோ? அதாவது, அப்படித்தான் நீங்கள் எப்னபாதும்
நிறேக்கிைீர்கைா?

சின்டி ஈஸ்கே:…அதுதான் சரி. ஏேக்கு சந்னதகம்
வரும்னபாசதல்ைாம் இப்படி பாடுனவன், உமது விசுவாசம் மிகவும்
மகத்தாேது.” அதுதான் உண்றம. அது எவ்வைவு ஒரு அருறமயாே
வார்த்றத சதரியுமா, உமது விசுவாசம் மகத்தாேது, என் னதவனே,
பிதானவ.” அதிைிருந்து விைகிச் சசல்வதற்கு வழினய இல்றை. அது
மாைாத வறரயில் உங்கள் உணர்ச்சிகள் மாைாமல் நிறையாக
இருக்கும். அந்த ஒரு நிறையில் இருந்து மாறுபட மாட்டீர்கள்.” அவரது
விசுவாசம் மகத்தாேது, அவரது சசயல்கள் மகத்தாேது, ஒவ்டிவர்ரு
நாளும் புதிய கிருறபறய நான் பார்க்கினைன்.” அது என்றேப்
சபாறுத்தவறரயில் ஒரு உண்றமதானே? எேது மகத்தாே பயம்,
மகத்தாே னவதறே, இரவில்தான் வரும். நான் ஒவ்சவாரு காறையும்
புதிய கிருறபறயப் பார்க்கினைன்.” அவரது கரங்கள் அறத எேக்கு
தந்தது. என் வாழ்வில் அதுனவ உண்றம. னதவன் இல்ைாமல் நமது
வாழ்வில் எந்த ஒரு மாற்ைமும் ஏற்படாது. னதவனே, நீர் என் மீ து
றவத்திருப்பது மகத்தாே விசுவாசம்.”

ஆன்ெர்கபர்க்:..இது னபான்ை னவதறேயில் இருந்து மீ ைமுடியாத
பைர் உள்ைேர், அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ே சசால்கிைீர்கள்? பைருக்கு
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குணமாகவில்றை. அப்படிபட்ட நிறையில் உள்ைவர்களுகு;கு என்ே
ஆனைாசறே சசால்கிைீர்கள், அவர்கள் என்ே சசய்வது, அவர்களுக்கு
திேமும் மகிழ்ச்சி எப்படி வாய்க்கும்?

சின்டி ஈஸ்கே:…உள்ைபடினய, சிை நாட்கள், மகிழ்ச்சி இருக்காது.
இனயசுவுடன் நாம் சநருக்கமாக நடந்து சகாண்டால் நமக்கு மகிழ்ச்சி
கிறடக்கும். நமக்கு மகிர்;ச்சி கிறகட்க ஒனர வழி அதுதான்.எேக்கு
அதினை அனுபவம் உள்ைது. ஆோல், அடுத்த ஒரு னவதறேக்காக
அவறர நாம் நாடக்கூடாது. இது ஒரு புதிய நிறைறம என்பறத நாம்
உணரனவண்டும், அது ஒன்று தான் சரி. அது ஏன் சதரியுமா, நாம்
நன்ைாக இருப்பது நம்மால் என்று நிறேக்ககூடாது. அது நடந்து
இருப்பது னதவேின் கிருறபயால் தான். என்னுறட யபாறதயில்
எல்ைாம் அவர் இருக்கிைார்.என்ேிடமும், றமக்னகைிடமும் அவர்
விசுவாசமாக இருப்பதால், நாங்கள் நன்ைாக உள்னைாம். அதுனவ
உண்றம. நான் னதவேின் சமாதாேத்னதாடும், அவரது
பிரசன்ேத்னதாடும் உள்னைன். அறதவிட னவறு என்ே னவண்டும்?

ஆன்ெர்கபர்க்:..இது மகத்தாே விஷயம். நாம், சிைந்த நான்கு
மக்கனைாடு னபசிக்சகாண்டிருக்கினைாம். டாக்டர் றமக்னகல் எஸ்னை,
அவர் மறேவி சின்டி, சகன் டாடா, அவருறடய பிரியமாே மறேவி
னஜாேி எரிக்சன் டாடா. சகன், வழக்கமாே ஒரு விஷயம்பற்ைி
னபசுகிNறுன். இறத பைர் பார்க்கிைார்கள். ஒவ்சவாரு நாளும் நீங்கள்
னஜாேி மீ து எப்படி அக்கறை காட்டிே ீர்கள். அறத மற்ைவர்கள் அைிய
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விரும்புகிைார்கள். னஜாேி, அந்த ஒரு னவதறேயிலும் உங்கைது
மேஉறுதிறய எப்படி நீங்கள் இழக்காமல் இருந்தீர்கள், உங்கள்
வாழ்வில் ஏற்படும் பை பிரச்சறேகள் பற்ைி நாங்கள் னபசப்னபாகினைாம்.
ஒருசிைருக்கு ஏற்படும் பிரச்சறேகறை நீங்களும் றகயாை னவண்டி
வரைாம், நீங்கள் ஒருவறர ஒருவர் னநசிக்கிைீர்கள். னதவறே
னநசிக்கிைீர்கள். அந்த ஒரு சூழ்நிறையில் நிஜ வாழ்வில்
சிைனசாதறேகள் வரக்கூடும். அது உங்கறைக் சகால்லும். அது
இருவருக்கும் சபாருந்தும். ஒரு கட்டத்தில் உங்கள் இருவருக்குனம
மே அழுத்தம் ஏற்பட்டிருக்க கூடும். அது ஏன், அது ஏசேன்று நமது
பார்றவயாைர்கள் அைிய விரும்புகிைார்கள்.

ககன் டாடா:…ஜான், ஒருநாள் சபாழுது முழுவதிலும் சிை
வழக்கமாே காரியங்கள் வட்டில்
ீ
நறடசபறும். துணிறய அைசி, பிைகு
காயறவக்க னவண்டிவரும். உயவு தயார் சசய்ய னவண்டியிருக்கும்.
ஒரு காைகட்டத்தில் அறத எல்ைாம் என் மறேவி சசய்வார் என்று
நிறேப்னபன். னஜாேி, ஒரு ஊேமுள்ைவர், எேனவ அந்தவட்டு
ீ
னவறைகறை எல்ைாம் நானே சசய்து முடிப்னபன். மருந்துகறை
வாங்குனவன், அதன் மூைம் னஜாேி அறத சாப்பிடுவதற்கு ஆயத்தமாக
இருப்பார். பின்ேர் வழக்கம் னபாை இரவு னநர பயம் எேக்கு வரும்.
ஆோலும் இருவரும் அக்கறைனயாடு இருப்னபாம். கழிவறை
விவகாரங்கள் வழக்கமாக நிறடசபறும். அதுனவ உண்றம. ஒவ்சவாரு
இரவிலும் கூட அது நடந்தபடினய இருக்கும். முதைாவது வருடத்தில்
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அது கடிேமாக இருந்தது என்று சசால்னவன், பின்பு அது எேக்கு
பழகிவிட்டது. ஆோல் அது மிகவும் கடிேமாே னவறையாக இருந்தது.
னஜாேியும் நானும் பாதி இரவிலும் எழுந்து அந்த பணிகறை
சசய்னவாம் என்பனத உண்றம. அதாவது தறையறணறய சரிசசய்து
அவர் கால்கறை சரியாேபடி நான் றவப்னபன். அறத இருமுறை
சசய்தால், அது சரியாகிவிடும். பிைகு நான் பள்ைிக்கு னபாகனவண்டிய
னநரம் வரும், இரவுனநரம் உைங்குவதற்காக வருனவன், ஒருசமயம்
நடந்தது என்ே சதரியுமா? எங்கள் திருமணம் நறடசபற்ைதும்
னஜாேிக்கு அந்த னவதறே அதிகரிக்கத் சதாடங்கியது. அவருக்கு
உதவுவறத நான் பை முறை சசய்யனவண்டியிருந்தது. ஒரு கட்டத்தில்
நான் நிறேத்னதன், இறத இேியும் சசய்ய முடியாது என்று.” அது
னபாகனபாக எேக்கு அலுத்துவிட்டது. அது எங்கள் உைறவனய
பாதித்தது.

ஆன்ெர்கபர்க்:..பிைகு என்ே சசய்தீர்கள்?
ககன் டாடா:…ஒரு கட்டத்தில் பிைரிடம் நான் உதவும்படி னகட்னடன்.
அது ஏசேன்ைால், அறத என்ோல் மட்டும் சசய்யமுடியவில்றை.
அதற்காக பிைர் உதவிறய நாே நாடினேன், அறத னமாசமாக யாரும்
நிறேக்கக்கூடாது. எேக்காக சிைனநரம் நான் ஒதுக்கினேன்,
உடற்பயிற்சி சசய்னதன், வழக்கமாே பணிகள் சசய்வறதவிட்டு விை
மணினநரம் நண்பர்கனைாடு இருந்னதன், அவர்கள் திேமும் நான்
வருவறத உறுதிசசய்தார்கள். அதினை சிைர் இருந்தார்கள், அவர்கள்
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கிைிஸ்துவின் பிரியத்திற்கு உரியவர்கள். அனநக னநரங்கைில் நான்
கிைிஸ்துறவ சநருங்கி வந்னதன். எேக்கு எல்ைாவற்ைிலும் னமைாக
இனயசு இருந்தார்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..உங்கள் ஈடுபாட்டால் அந்த காைகட்டத்தில்
எப்னபாதாவது னதவன் உங்கனைாடு னபசி இருக்கிைாரா, அவர்
உங்கைிடம் சசான்ேது என்ே?

ககன் டாடா:…னபசிோர். அறதப பற்ைி நான் சசான்ோல் இறத
னகட்பவர்கள் எப்படி புரிந்துடிகாள்வார்கனைா என்று எேக்கு சதரியாது.
னதவன் குரறை நான் னகட்னடன். ஒரு சத்தமாே குரறை நான்
னகட்கவில்றை. ஒருமுறை நான் மீ ன்பிடிக்க னபாே னபாது என்று
நிறேக்கினைன், அப்னபாது ஒருவர் என்ேிடம் கூைிோர், சவைினய
சசன்று னதவன் குரறை னகள் என்று. முதன்முதாக னதவன் குரறை
நான் னகட்னடன். உேக்கு நான் அைித்த னமன்றமயாே பரிசு னஜாேி,
அவர் மீ து அக்கறை காட்டு” என்ைார் னதவன்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..அப்னபாது நிறேத்தது என்ே? நீங்கள், அவர் மீ து
ஏற்கேனவ தான் அக்கறை காட்டியுள்ை ீர்கனை.

ககன் டாடா:…அந்த னநரத்தில் அது என்ே என்று எேக்கு
புரியவில்றை, உள்ைபடினய, நான் அவர் மீ து அக்கறை காட்டுகினைன்,
னதவனே னவறு நான் எறதச் சசய்வதற்கு நீர் விரும்புகிைீர், சிை
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வருடங்கள் கழிந்தது, ஒரு சமயத்தில் முடிவாக அறதப் பற்ைி நான்
அைிந்னதன்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..என்ே நடந்தது?
ககன் டாடா:…அப்னபாது னஜாேிக்கு புற்றுனநாய் இருப்பது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அற்த ஒரு னநரத்தினை ஒரு உண்றமறய நான்
உணர்ந்னதன். என் நல்ை மறேவிறய நான் இழப்னபனோ என்று
எண்ணினேன். ஆந்த னநரத்தில் னதவன் சசான்ேறத நான்
எண்ணிப்பார்த்னதன், னதவனே, என்ேிடம் நீர் சசான்ேறத இப்னபாது
நிறேக்கினைன், னஜாேி, எேக்கு அைிக்கப்பட்ட னமைாே பரிசு,
அவறைப் பாதுகாத்திடு என்ைீர்கனை!

ஆன்ெர்கபர்க்:..அது எப்படி நடந்தது சகன், அதாவது திடீசரன்று
உங்களுக்கு ஒரு சபரிய மாற்ைம் நிகழ்ந்தது, மற்ைவர்கள் பார்த்த அந்த
மாற்ைம் என்ே?

ககன் டாடா:…என் மறேவிக்காக னபாராடப்னபாகினைன் என்பது தான்
அந்த மாற்ைம். புற்றுனநாய்க்காே னபாராட்டத்தில் இருவரும் இறணந்து
சசன்ைால், அந்த பயணத்தில், அவைது வழக்கைிஞோக நான்
இருப்னபன். அவைது எல்ைா பணிகளுக்கும் நான் தான்
சபாறுப்பாைோக இருப்னபன். அறதப் பற்ைி டாக்டர்கைிடம் கைந்து
னபசுனவன், நர்சுகள், ஊழியர்கள் ஆகினயாரிடமும் னபசுனவன். ஏல்ைா
முடிவுகறையும் நான் எடுக்கும் அனத சமயத்தில், ஒரு விஷயத்றத
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நான் உறுதி சசய்னவன், அது என் மறேவியின் நைனுக்காக
எடுக்கப்படுகிைதா என்று. அந்த ஒரு இக்கட்டாே னநரத்தில் , அந்த
ஒரு சூழ்நிறையில், நானும் னஜாேியும் சநருங்கி வந்னதாம். அப்னபாது
அவளுக்காக நான் னபாராடப்னபாவறத முதன்முதைாக அவள்
உணர்ந்தாள்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..ஏனதாசவாரு சம்பவம் நடக்கிைது என்பறத எப்னபாது
நீங்கள் புரிந்துசகாண்டீர்கள்?

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..அவரது மேஅழுத்தம் விைகியது. அவர்
பறழய நிறைக்குத் திரும்பிோர். அவரது கண்கைில் ஒரு ஒைி
சதரிந்தது. இருதயத்தில் இருந்து சவைிவந்த புன்முறுவறை
பார்த்னதன். அப்னபாது சகன் மேதில் ஒன்று னதான்ைியிருக்குமு;,
அதுதான் னமன்றமயாே பரிசு” என்று னதவன் அவரிடம் சசான்ேது.
அது அவர் நடத்றதயில் சதரிந்தது. எேது னவதறேக்கு அவர்
உதவியாக இருந்தார். ஏசேன்ைால் புற்றுனநாயால் எேக்கு வந்த
னவதறே அது, அறத நல்ைவிதமாக அவர் றகயாண்டார். அப்சபாழுது
சகன்றே பார்த்னதன். என் நிறேவில் உள்ைவறர என்ே நடந்தது
என்று சசால்கினைன், சின்டி கூைியதுனபால் யாரும் உதவ முடியாத
ஒரு சூழ்நிறை, என்ே நடக்குனமா என்ை ஒரு குழப்பம், எறதயும்
சசய்ய முடியாத ஒரு நிறை, எேக்கு பிைர் உதவ முடியாத ஒரு
நிறை, யாரும் அந்த சுறமறய தாங்க முடியாத ஒரு நிறை, அந்த
ஒரு சூழ்நிறைதான் அவர் இனயசு கிைிஸ்துறவ நாடச் சசய்தது. அவர்
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அப்னபாது சசய்ததுதான் சரி. இனயசுவிடம் அவர் இப்படி சசான்ோர்,
என்ோல் இேினமல் முடியாது, அக்கறை காட்டவும் இயைாது. என்
நிறைறம அப்படி, எல்ைாவற்றையும் என்ோல் சசய்ய முடியாது.
இருந்தாலும் நான் மேந்தைரவில்றை. எேனவ ரட்சகரின் கரங்கைில்
என்றே ஒப்பறடப்பதுதான், நல்ைதாக இருக்கும் என்ைார். சகன்ேிடம்
அறதப் பார்த்னதன்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..உங்கள் புத்தகத்தில் உள்ை ஒருகறத எேக்கு
பிடிக்கிைது. அவறர விமாே நிறையத்துக்கு அறழத்துச் சசன்ைீர்கள்.
னதவன் அவறர பாதுகாத்திடு என்று சசான்ே பிைகு அறத சசய்தீர்கள்.
எேனவ அவறர பாதுகாக்க ஆயத்தமாக இருந்தீர்கள், அப்னபாது ஒரு
பயணம் அவருக்கு அவசியமாேது. பிைகு ைாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வறர
பயணம் சசய்தீர்கள். அங்னக இைங்கிய னபாது வண்டியிைிருந்து உங்கள்
சபட்டி தவைி கீ னழ விழுந்தது, அது அவர் காைடியில் விழுந்தது.
அவரது காைில் அடிபட்டிருக்கைாம் என்று நீங்கள் அஞ்சிே ீர்கள், ஏசதா
ஒரு தவறு நடந்துவிட்டதாக அப்னபாது உணர்ந்தீர்கள், பிறு என்ே
நடந்தது?

ககன் டாடா:…னசால்கினைன் ஜான், முதைில் னஜாேி வண்டியின்
முன்பகுதியில் அமரவில்றை, பின்ோல் இருந்தார். அவறர எப்னபாதும்
ஒரு புைமாகத்தான் உட்கார றவப்னபாம், ஏசேன்ைால் அது னபான்ை
ஏதாவது நடக்கைாம் என்பதால், அப்னபாது அவர் சசான்ோர், ஓனக,
சகன், என்ோல் முன்ோல் வந்து உட்கார முடியும், அந்த
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இருக்றகயில் சாய்ந்தபடி சவைினய உைள்றத நான் பார்ப்னபன், நான்
சசான்னேன், னஜாேி அது ஒரு சரியாே னயாசறேயில்றை.” என்னைன்.
அது சரியில்றை என்று முதைில் நான் கூைினேன். பிைகு அந்த ஒரு
விஷயத்தில் என் முடிறவ மாற்ைிக்சகாண்னடன். சரி, என்னைன். அந்த
ஒரு விஷயத்தில் அவளுக்கு நான் விட்டுக்சகாடுத்னதன். பிைகு முன்
இருக்றகயில் அவறர சாய்வாக அமர்த்தினோம். சுpை இடங்கைில்
னபாக்குவரத்து சநரிசல் ஏற்பட்டு, திடீசரன்று பினரக் னபாடும்படியாக
இருந்தது, அப்பழ பினரக் னபாடும்னபாது, நான் ஏற்கேனவ கூைியபடி
சபட்டி கீ னழ விழுந்தது. னஜாேிறய {hன் பின்புைமாக
பிடித்துக்சகாண்டார், ஆோல், அவரது வல்னசர்
ீ
முன்னே
நகர்ந்துவிட்டது, பிைகு அவரது கால் அந்த வல்
ீ னசரின் கீ னழ
சிக்கிக்சகாண்டது.
அப்னபாது னவேில் இருந்த எங்கள் நண்பர் சசான்ோர், சகன்,
னஜாேிக்கு நடந்தறத பார் என்ைார். அப்னபாது நான் சசான்னேன்,
இப்Nபுhது என்ோல் எதுவும் சசய்ய முடியாது என்று. பிைகு ஒரு
ஒதுக்கு புைமாக னவறே நிறுத்தினோம். னஜாேிறய சரியாக
அமரறவத்னதாம். னஜாேி எப்னபாதுனம தன் னவதறேறய
சவைிபடுத்துவாள். அவரது பாதி முகம் வியர்த்து இருந்தது. அவறர
சரியாேபடி அமர்த்திய பின்பு நாங்கள் னகட்னடாம், னஜாேி,
னமற்சகாண்டு வியர்கிைதா என்று. அவர் இல்றை என்ைார், நான்
சசான்னேன், னஜாேி நாம் வட்டிற்கு
ீ
னபாவதுதான் நல்ைது என்னைன்.
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அந்த பயணத்தின்னபாது ஏற்பட்ட சூழ்நிறையின் காரணமாக Nகூhேி
எங்கறைப் பார்த்து சசான்ோர், இந்த பயணம் எேக்கு னதறவயில்றை
என்று நிறேக்கினைன் என்ைார். எேனவ, நாங்கள் திரும்ப விமாே
நிறையம் சசன்னைாம். வுpமாே நிறையம் சசன்ைதும் னஜாேியிடம்
மீ ண்டும் வியர்கிைதா என்னைன். அவர் வியர்க்கவில்றை என்று
கூைிோர். பிைகு விமாேத்தில் ஏைிோர். தேது கவறைறய எங்கைிடம்
கூைிோர்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..பல்டினமார் வறர நடந்தது. அந்த விமாேம்
சவகுதூரம் பைந்து சசன்ைது, அந்த னநத்தில் நீங்கள் ஒன்றை
உணர்ந்தீர்கள். அதாவது னஜாேிக்கு வியர்க்கிைது என்று, அவரது
கால்கள் வக்கம்
ீ
அறடந்தே, அப்னபாது ஒரு சபரிய பிரச்சறேயில்
இருப்பதாக நீங்கள் கூைிே ீர்கள். அவரது காைில் ஐஸ் றவக்கப்பட்டது.
பல்டினமார் வந்தீர்கள், பிைகு எங்னக சசன்ைீர்கள்?

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..இந்த நிகழ்ச்சிறய பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு
விஷயத்றத சதைிவுபடுத்துகினைன், அந்த பயணத்தில் சகன் என்னுடன்
இல்றை. என்றே அவர் விமாே நிறையத்தில் விட்டு விட்டார், பிைகு
விமாேத்தில் என் நண்பனராடு நான் இருந்னதன். அவர்கள் பிடபிள்யு
அவசர சிகிச்றகறய அறழத்தார்கள், ஆன்ேி ஆரன்சடல் பவுன்டி
சபாது மருத்துவமறே, ஒரு ஆம்புைன்றச அனுப்பியது. என்றே
மருத்துவமறேக்கு அறழத்துச் சசன்ைார்கள். என் காறை எக்ஸ்னர
எடுத்தார்கள். அதில் கால் முைிந்திருப்பது சதரிந்தது. அது காறை
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2மணியைவில் நடந்தது, பிைகு எக்ஸ்னர ரிசல்ட் எங்களுக்கு
வழங்கப்பட்டது. அப்னபாது ஒரு நர்ஸ், சசல்னபாேில் அறழத்தது
எேக்கு நிறேவில் உள்ைது, நான் சகன்ேிடம் னபசினேன். அந்த
ரிப்னபார்ட்றட அவரிடம் சகாடுக்க விரும்பினேன். அப்னபாது அவர்
என்ேிடம் சசான்ேது இதுதான், நான் புைப்பட்டுவிட்னடன். அடுத்த
விமாேத்தில் வருகினைன், கவறைப்படானத னஜாேி, நாறை நான்
உன்னோடு இருப்னபன் என்ைார். நான் சசான்னேன், ஓ, சகன்
பரவாயில்றை, நீங்கள் வரனவண்டாம் என்று. அவரது வார்த்றதகள்
னகட்பதற்கு மேதுக்குள் இேிப்பாக இருக்கும், என் கணவர் என்னோடு
இருக்கனவ விரும்பிோர். இருந்தாலும் என் மேதில் பட்டறத
சசான்னேன், அந்த அைவுக்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்க னவண்டாம்
என்னைன்.” ஆோல் எேக்குள் நான் சசான்னேன்? வருக வருக என்று.
அவர் என்னோடு இருக்க விரும்பியது இப்னபாதும் கூட எேக்கு
உணர்ச்சிகரமாக உள்ைது.

ஆன்ெர்கபர்க்:..நீங்கள் சவகுதூரம் பயணித்து வந்தீர்கள். ஆோல்,
அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது, அங்னக இருக்க னவண்டும் என்று நீங்கள்
விரும்பியது, உங்கள் இருவரின் உள்ைங்கறையும் நிச்சயமாக உருக்கி
இருக்கும், அப்னபாது னதவன் தமது கிரிறயறய சதாடங்கிோர், அடுத்த
வாரம் இந்நிகழ்ச்சியில் சிை னசாகமாே சசய்திகள் வரவுள்ைே.
றமக்னகல், இந்த நிகழ்ச்சிறய பார்க்கும் நண்பர்களுக்கு, னவத
வசேத்தில் இருந்து 45 சநாடிகைில், உங்கள் ஆனைாசறேறய
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கூறுங்கள். அது பாதிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பாைருக்கு பயனுள்ைதாக
இருக்கும். அவர்கள் னநசிப்னபாறர அவர்கள் பாதுகாக்கிைார்கள்.
அவர்கள் சித்தத்தின்பழ அது நடக்கிைது.

டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…2 சகாரிந்தியர் 1: 3-7 இந்த
கடிேமாே சூழ்நிறையில் எப்படி ஆறுதல் தருவது என்று பவுல்
கூைியுள்ைார். அவர் அறதப் பற்ைி சதைிவாகக் கூைியதுடன், ஆறுதல்
னதறவப்புடுபவர்களுக்கு எப்படி அறத வழங்கனவண்டும் என்றும்
கூைியுள்ைார். அறதப்பற்ைி கூறுவசதன்ைால், ஒருவர் தேிப்பட்ட
முறையில் னவதறேனயாடு இருக்கைாம். அவர்களுக்கு பிைர்
உதவைாம், அவர்கள் பாதுகாப்பாைர்கள் உதவைாம் என்று அறதப்
பற்ைிய விைக்கத்றத பவுல் கூறுகிைார்.ஆோல் வாழ்க்றகயில்
ஏற்படும் துன்பங்கறை சிைர் சரியாேபடி புரிந்து சகாள்வதில்றை
என்பனத உண்றம.

சகன், னஜாேிறய பாதுகாக்கிைார், சின்டி என்மீ து

அக்கறை காட்டுகிைார், உங்கள் நண்பர்கள், தாயார், தந்றத, சனகாதரி,
குழந்றத மீ து நீங்கள் அக்கறை காட்டுகிைீர்கள், அதற்காே ஊழியம்
ஒன்று உள்ைது, அதற்கு 1,2,3, என்று மதிப்சபண் தரமுடியாது. ஆோல்
அந்த ஊழியம் னதவன் உங்களுக்கு தந்தது, அதாவது தங்கறை
பாதுகாக்க முடியாதவர்கள் முPது நாம் அக்கறை காட்டுவனத அந்த
ஊழியம், அவரது னமன்றமயாே பார்றவயில் அது னமைாேது,
வல்ைறமயாேது. எப்படி சகன், னஜாேி மீ து அக்கறை காட்டுகிைார்,

21

எப்படி சின்டி என்மீ து அக்கறை காட்டுகிைார் என்பதன் மூைம் அறதப்
பற்ைி நீங்கள் அைிந்துசகாள்ைைாம்.

ஆன்ெர்கபர்க்:..நண்பர்கனை, அடுத்த வார நிகழ்ச்சிறய பாருங்கள்.
அதில் சதாடக்கம் முதல் முடிவு வறர பை விஷயங்கறை
னபசப்னபாகினைாம். சிைர், பைமுறை தங்கள் வாழ்நாைில் சசத்து, சசத்து
பிறழக்கிைார்கள், நீங்கள் ஒரு பாதுகாப்பாைராக இருந்தால்,
அறதப்பற்ைி என்ே நிறேப்பீர்கள், என் சிைந்த நண்பறர நான்
இழக்கப்னபாகினைன், அவரில்ைாமல் நான் வாழமுடியுமா என்று
சதரியவில்றை என்றுதானே நிறேப்பீர்கள்? அந்த ஒரு னநரத்தில்
னதவன் எப்படி உதவுவார் என்பறத பற்ைி னபச உள்னைாம். அப்படிபட்ட
சூழ்நிறையில் பாதிப்னபாடு உள்ைவர்களுக்கு நாங்கள் ஆனைாசறே
வழங்குனவாம், அடுத்த வாரமும் எங்கனைாடு இருப்பீர்கள் எே
நம்புகினைன்.

*****
எங்களுடடய த ோடைக்கோட்சி நிகழ்சிகடை கோண
இைவச

ோன் அன்தகர்தெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டெ ெ ிவிறக்கம்
தசய் ிடுங்கள்.
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