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JET13-2-3-TA 

பராமரிப்பாளர்களுக்கு தெவன் அளிக்கும் ஊக்கம் - 

நிகழ்ச்சி 3 

அறிவிப்பாளர்:...இன்றைக்கு கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்யில்ஃ;ச்சி 

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 கவைிப்பது 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 எ!;நைஃ ஷழ நவதாகம கர்கத்தின் முதல்வர்ஃ மற்றும் அவர் 

மறைவிஃ சின்ழ. அவர்கநைாடு nகூhைி எரிக்சன் ைாைாஃ nகூhைி 

மற்றும் நண்பர்கைின் நிருவைர்ஃ மற்றும் அவர் கணவர்ஃ டிகன். இந்த 

கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சியில் நீ';களும் இறணந்துடிகாள்ளு';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 ைாைா. இன்றைக்கு நான் டிகன் 

nகூhைியஜைன் டிதாை';க நிறைக்கிநைன். அந்த அட்றைறய பாரு';கள். 

நீ';கஃ அர்காை தம்பதிகைப்பற்ைி நபசீட்ழருக்கீ';க. நமன்ஃ ஓ நமன். 

அன்பிைாைதாஃ இவ';க இப்ப இ';க இருக்கா';க. நான் டிசால்ைட்டுமாஃ 
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இவ';க அன்பாயிருக்கா';கஃ வபுக்கிடுமாறு நைத்திச் டிசல்வது 

கழைம்தான். உ';களுக்கு திருமணமாகிய எத்தறை வருசூமிருக்கும்ஃ 31 

ஆண்டுகள்,  அப்பழதாநை… 

31 ஆண்டுகள். அவ';க இந்த சக்கரநாற்காைியிை 46 வருசூமாயிருக்கா';க. 

கைந்த 12 வருசூமா தீராத நவதறைபட்ைா';க. 2010 பஜற்றுநநாய் 

இருப்பது டிதரிந்தது. கைந்த வாரம் மக்கறைவிட்டுவிட்டு உறைந்த 

காலுைன் அவ';க நாடு திரும்ப நவண்ழயிருந்தது. அவ';க நபாைதுை 

உ';களுக்கு உைன்பாழல்ைஃ அவ';களுக்குஃ அது டிதரியாததாை அவ';கை 

நபாக அனுமதித்தீ';க. விமாைத்திநைநய கால் வ ீ';கிைது ைா!; ஏ";சல்!;ை 

இருந்து பல்ழநமாருக்கு டிதாைர்பஜ டிகாண்டுஃ இவ';ககிட்ை என்ை 

டிசான்ை'ீ;ஃ ஏன்ைா நீ';க நபசிைத நகட்ைதும் அவ';க இருதயம் 

உருகிவிட்ைநத, 

ககன் டாடா:…டிவல்ஃ முதைாவதுஃ அதாவதுஃ நான் அவைிைம்ஃ 

“nகூhைிஃ இப்பநவ கிைம்பி வநரன்னு டிசான்ை.” அப்ப என்ை தடுக்க 

முயற்சித்தா';கஃ அவ';களுக்கு பஜரியராமாதிரி நான் எடுத்துச் 

டிசான்ைது அதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று டிசால்ைி 

ஏத்துக்கிட்ைா';க. அடுத்த நாள் நான் அ';கு நபாய்நசர்ந்நதன். எ';களுக்கு 

எல்ைாம் ஆயத்தமாயிருந்ததுஃ அதாவதுஃ உண்றமயில்ஃ nகூhைிஃ 

முதன்முறையா நான் டிசான்ைதன் கருத்றத பஜரிந்துடிகாண்ைாள்ஃ 

நான் அவளுக்கு உதவஜம்பழயாக அ';க இருக்க விரும்பிைறத 

டிதரி";சுகிட்ைா';க. அவ தன்னுறைய கால் உறைத்துக் டிகாண்ைது 
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எைக்கு டிராம்ப கசூ;ைமாயிருந்தது. அந்த சமயத்துைதா  நா';க 

அவளுக்கு பஜற்றுநநாய் இருப்பறதயஜம் டிதரி";சுக்கிட்நைாம். 

ஆன்ெர்கபர்க்:...யாஃ முழறவ நநாக்கி நபாய்க்டிகாண்ழருக்கும் 

மக்கநைாடு நபசிக்டிகாண்ழருக்கிநைாம்ஃ நீ';க இரண்டுநபரும் 

ஓரிருமுறை வார்;வின் இறுதிக்கு வந்துவிட்ைதாக 

உணர்ந்திருக்கிைரீ்கள். அறதக் குைித்து டிகா";சம் டிசால்லு';க. 

இவ';களுக்கு மார்பக பஜற்றுநநாய் இருப்பது எப்ப டிதரிந்தது. அது 

டிபரிய அதிர்ச்சி தாநை. நவறுவார்த்றதயிை டிசான்ைாஃ அது டிராம்ப 

நமாசமாைஃ நமாசமாை நிறைஃ மிகப்டிபரிய பாதிப்பஜஃ மிக 

நமாசமாை நிறை. உ';ககிட்ை நபச ஆரம்பிச்சாறு. அப்ப நதவன்ஃ உ';க 

டிகூபத்துைஃ டிகன்ைஃ பத்திஃ டிசான்ைாரா, 

ககன் டாடா:…எைக்கு நிறைவிருக்குதுன்னு நிறைக்கிநைன்ஃ கூhன்ஃ 

கைந்த காைத்தில் நதவன் என்நைாடு நபசிைறத நிறைவஜபடுத்தி ஒரு 

நிமிசூம் டிசால்ை நிறைக்கிநைன்  அவர் எ';கிட்ைஃ “nகூhைி தான் நான் 

உைக்கு டிகாடுக்கிை மிகப்டிபரிய டிபாக்கிசூம்ஃ அவை பத்திரமா 

பார்த்துக்க என்ைார்.” இப்பஃ அநத சத்தத்தில் இல்ைஃ ஆைா 

என்னுறைய இருதயத்தில் நகட்கப்பட்ை டிமல்ைிய சத்தம். அந்த 

நநரத்தில் எைக்கு அது பஜரியை. ஆைா 2010ை nகூhைிக்கு நகன்சர்ன்னு 

நகௌ;விபட்ைப்பஃ எைக்கு அது பஜரிந்தது. இதற்காகதான் இநயசு 

என்றை ஆயத்தப்படுத்திைார். அந்த காைகட்ைத்திற்குள் நபாவறத 

நன்ைாக உணர்ந்நதன். எ';களுறைய நண்பர்ஃ nகூhைியின் ஒரு 
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மார்பகத்தில் ஏநதா வித்தியாசம் இருப்பறத டிசான்ைார்ஃ அறத 

நானும் கவைித்து பார்த்நதன். அது என்ைடிவன்று எ';களுக்கு டிதரியை. 

ஆைா ஏநதா இருக்குன்னு டிதரிந்ததுஃ அதைாை மறுநாள் 

நமநமாகிராமிற்கு முன்பதவஜ டிசய்நதாம். அன்றைக்கு நமநமாகிராம் 

நசாதறைக்காக டிசன்ைிருந்நதாம்ஃ அதாவதுஃ எ';க பயணத்துை நா';க 

கற்றுக்டிகாண்ை ஒன்று துரிதமாக துவ';கி காத்திருக்கநவண்டும் 

என்பது. அது பஜற்றுநநாய்தான் என்று தீர்கமாக அவ';கைாை டிசால்ை 

முழயைஃ அதைாை அவ';க அல்ட்ராடிசைன்ட் எடுக்க நிைச்சா';க. 

அதைாை அவ';க அந்த சமயத்திை எ';கறை பஜற்றுநநாய் சிகிச்றச 

நிபஜைறர பார்க்க டிசான்ைா';கன்னு நிறைக்கிநைன். அந்த 

நிபஜைராலும் டிசால்ை முழயைஃ ஒரு அறுறவ சிகிச்றக 

நதறவடியை நிறைக்கிநைன் என்ைார்ஃ ஏன்ைா சந்நதகமாயிருக்கு 

என்ைார். அறுறவ சிகிச்றச டிசய்நதாம்.  

இந்த காரிய';கள் நறைடிபற்றுக்டிகாண்ழருக்கும் நபாது நதவன் 

என்நைாடும் nகூhைிநயாடும் இறைபட்டுக்டிகாண்ழருந்தார்ஃ எல்ைாம் 

நிதாைமாக குறைந்துஃ டிமதுவாக நின்றுவிட்ைதுஃ பிரயாணம் 

இல்றைஃ ஒன்றும் இல்றை… அவளும் நானும் மட்டும் தான். 

எ';களுக்கு மைக்கமுழயாத மைரும் நிறைவஜகள் இருக்கிைது அப்ப 

இரண்டும் நபரும் நதாட்ைத்துை உட்கார்ந்து நபசும்நபாதுஃ இதிலும் 

நமைாக ஒன்று உள்ைது என்று உணர்ந்நதன். ஆமாஃ அதாவதுஃ 

எ';களுக்கு இறையில் இருந்த பிணக்கம்ஃ எ';களுக்குள் இருந்த கருத்து 
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நவறுபாடுகள் அறைத்தும்ஃ அர்த்தமற்ைதாக நதான்ைிைது ஏன்ைா 

இதிலும் நமைாை நிறைக்கு நபாகப்நபாகிநைாம். 

ஆன்ெர்கபர்க்:...உ';களுக்கு மார்பக பஜற்றுநநாய்ன்னு 

நகௌ;விப்பட்ைத குைித்து டிசால்லு';க. மற்ைவர்கறைவிை உ';க 

பிரதிபைிப்பஜ வித்தியாசமாயிருந்திருக்கும். நீ';க நிைச்சிருக்கைாம்ஃ 

“அைைாஃ இதுவஜம் பாக்கியில்றையாழூ” 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..டிவல்ஃ அதாவதுஃ கூhன்ஃ 

குவாட்ரிபைீிகூpக் வியாதிநயாடுஃ 46 ஆண்டுகள் வார்;ந்த பிைகு 

பரநைாகத்திை மகிறமயறைந்த சரீரத்திற்காக எதிர்நநாக்கீட்டு 

இருக்நகன். இது டிராம்ப டிபரிய விசூயமாயில்ை. அநதாைஃ தா';க 

முழயாத வைிஃ இது எல்ைாம் என்றை பரநைாக வடீ்றை நநாக்கி 

நைத்தீட்டு நபாை மாதிரி இருக்கு. திைமும் டிகாடுறமயாை நவதறை 

அனுபவிப்பது காறையிை எபுந்திருக்க முழயாத அைவஜக்கு 

கழைமாயிருப்பதாை அந்த நாறை நகர்த்துவநத சிரமமாயிருக்கு. 

அதைாை எைக்கு பஜற்றுநநாய் இருப்பறத நகௌ;விபட்ைதும்ஃ 3ம்நிறை 

மார்பக பஜற்றுநநாய்ஃ என்நைாை எண்ணம்ஃ வாவ்ஃ “இநயசுநவஃ இது 

பரநைாகத்திற்காை எைது ழக்டிகட்.” ஓநர இராத்திரியில் இவ்வைவஜ 

நாள் பட்ை அபுத்தம் நசார்வஜகள் மறைந்திடும். ஒரு டிநாழடிபாபுதில் 

எல்ைாம் மாைிவிடும். ஆைா டிகன் அதிக கவைமாய் என்ை கவைிப்பத 

பார்க்கும்நபாதுஃ கைறமக்காக கட்ைாயத்திற்காக ஒருவறர 

பராமரிக்கநவண்டும் என்பது ஒரு ரகம். அதாவதுஃ நீ';க நவறைக்காக 
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இருந்தால் அத டிசய்துதான் ஆகநவண்டும். ஆைா நீ';க டிசய்த 

உைன்பழக்றகறய கைப்படுத்தி  ஒருவறர பராமரிப்பது என்பது அடுத்த 

ரகம். ஆமாம்ஃ பராமரிப்பதற்கு நல்ை காரண';கள் இருக்கிைதுஃ ஆைா 

இது டிகா";சம் வித்தியாசமாயிருக்கும் என்ைன்ைா உ';களுறைய 

பராமரிப்பாைர்ஃ எந்த நிபந்தறையஜமின்ைி உ';கை பத்திரமா 

பார்த்துக்டிகாள்வார்ஃ ஆைா உ';கநைாை இருக்க விரும்பஜகிைதாை 

அப்பழ டிசய்கிைார்கள். நீ';க டிசைகரியமா இருக்க விரும்பைா';க. நல்ை 

சிைப்பாை மருத்துவ உதவிறய டிகாடுக்க விரும்பைா';க. உ';க வைி 

குறையனுன்னு நிறைக்கைா';க. முறைநீக்க அறுறவசிகிச்றச நிபஜைர்  

நவண்டுடிமை விரும்பைா';க. அதாவதுஃ இறவ எல்ைாவற்ைிலும். 

டிகன்னுறைய கவைம் என்நமை அதிகமாயிருப்பத உணர்ந்நதன் 

ஏன்ைா இந்த நாட்கள்ை அவர் நதவநைாடு அதிகம் இறைபடுகிைார். 

அது டிபரிய விசூயம். 

ஆன்ெர்கபர்க்:...சரி. நீ';க டிராம்ப பயந்த ஒரு விசூம்ஃ உ';களுக்கு 

கீநமா டிகாடுக்கப்பட்ைது. ஒவ்டிவாரு முறையஜம் கீநமா 

அைிக்கப்படும் நபாது உ';க எதிர்ப்பஜ சக்திபைைம் அதிகமா 

பாதிக்கப்படும். நீ';க ஏற்கைநவ டிபைவைீமாைவர். உ';களும் கபவாதம் 

இருந்திருக்குஃ உ';க பயம் இதுதாை. உ';களுக்கு மரண பயத்திைாை 

சரியா சுவாசிக்க முழயை. அந்த இராத்திரிய பற்ை டிசால்லு';கஃ அவர் 

எப்பழ உ';கை திருப்பி படுக்க றவத்தார்ஃ அவர் உ';களுக்கு திரும்ப 

உதவிைார்ஃ உ';கைாை சுவாசிக்க முழயாம இருந்தது இல்றையா. 
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உ';கைாை கபத்றத டிவைிநயற்ை முழயை. அநதாடு நீ';க 

என்ைடிசால்ைி டிகூபித்தீ';க என்ை நைந்தது என்பறத டிசால்லும்பழ 

விரும்பஜகிநைன். 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..சரிஃ நீ';க அறசயமுழயாதபழ மல்ைாக்கா 

படுத்துக்டிகாண்டு படுக்றகயிை தூக்கத்திற்காக நபாராடுவது 

கழைமாைது. ஆைா அநதாை உ';களுக்கு கபம் அதிகமாயிருந்து 

நுறரயரீல்ை இருந்து டிவைிநயற்ை முழயாம தவிப்பதுஃ மிகவஜம் 

நமாசமாை நிறைறய உண்ைாக்கிடும். உ';கைாை உட்கார முழயாதுஃ 

உ';க தறைறய தைியா தூக்க முழயாதுஃ அப்பழநய படுக்றகயிை 

படுத்திருக்கனும். எைக்கு "hபகமிருக்குஃ ஒரு நாள் இரவஜஃ 

நசார்ந்துநபாநைன். கீநமா டிகாடுத்ததாை டிராம்ப நசார்வாயிருந்நதன். 

அந்த நநரத்துை சைி டிதால்றை நகர முழயாத நிறை வைி என்று 

எல்ைாம் ஒரு நநரத்தில். அப்ப டிசான்நைன்ஃ “ஓஃ இநயசுநவஃ 

இன்றைக்கு எைக்கு உம்முறைய டிதாடுதல் நவண்டும். உ';கை நா 

உணரனும்ஃ பார்க்கனும். நீ';க எ';வுை இருப்பத நா உணரனும் 

என்நைன்.” அடுத்த டிநாழயிநைநயஃ நா தூ';கீட்நைன்ஃ அப்பைம் சைி 

டிதாண்றையிை அறைத்து நான் எபுந்தப்பஃ டிகன்ை வுப்பிட்நைன் 

என்றை படுக்றகயிை உட்கார றவத்து கபத்றத டிவைிநயற்ை 

உதவிைார். அவர் என் படுக்றகயின் அருகில் நின்ைதும் அந்த 

டிபட்றைட் டிவைிச்சத்தில்ஃ அவருறைய கண்கறைப் பார்த்ததும் நான் 

டிசான்ைஃ “ஓ றமஃ ஓ றம குட்ை!;. நீ';க அவர்தான்.” அவர் நகட்ைார்ஃ 
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“நான் யார்” அதற்குஃ “நீ';கதான் அவர்ஃ நீ';க இநயசு என்நைன்.” அது 

மிகப்டிபரிய டிவைிப்பாைா இருந்ததுஃ இந்த டிநாழயில் என் கணவர் 

என் மீட்பராக இருந்தார். அவர் என்றை காப்பாற்ைிைார்ஃ என்றை 

விடுவித்தார். வார்த்றதயின்பி டிசான்ைால் அவர் கிைி!;துவின் 

!;தாைாபதியாயிருந்தார். அது மகிறமயாை ஒரு உணர்வஜ. 

ஆன்ெர்கபர்க்:...அவ';க இப்பழ டிசான்ை பிைகு. உ';க எண்ணம் 

எப்பழயிருந்தது, 

ககன் டாடா:…தார்;றம. உ';க மறைவி உ';கறை கிைி!;துவின் 

பிரதிநிதியாக பார்ப்பது உ';கறை தார்;றமயறையச் டிசய்யஜம். ஆைாஃ 

அதாவதுஃ கிைி!;துவின் நமல் எைக்குள்ை அன்றப டிவைிப்படுத்த 

nகூhைிறய நநசிக்கும் சந்தர்ப்பத்றத டிபற்நைன். 

ஆன்ெர்கபர்க்:...இன்றைக்கு அவ';கை இர்ந்திடுநவாம் என்ை பயம் 

உ';களுக்கு இருந்ததல்ைவா. 

ககன் டாடா:…ஆமாஃ இப்ப வறரக்கும் இந்த பஜற்றுநநாய் nகூhைிய 

எந்த அைவஜ பாதிக்கும் என்ை நைக்குன்னு எ';களுக்கு டிதரியாது…ஃ 

அதாவதுஃ எந்தவிதத்திலும் கீநமாதிராபி சிகிச்றச அவைிைம் 

கண்ைைிந்த ஷன்ைாம் நிறையின் பஜற்றுநநாறய அகற்ைிவிடும் என்று 

டிசால்ை முழயாது. அநதாடு குவாட்ரிபிநைகூpகால் 

பாதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு கபம் டிபரிய பிரச்சறை என்பதும் டிதரியஜம். 

அதைாைஃ nகூhைி டிசான்ைதுஃ நபாைஃ ஒரு கட்ைத்தில் உ';களுக்கு 
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மரண பயம் ஏற்படுவதும் சாத்தியம் தான். இந்த எல்ைா நிறையிலும் 

அவை சரியாக சுவாசிக்க றவப்பதும் டிதாைர்ந்து சுவாசிக்க 

உதவிடிசய்வதும் மிகவஜம் அவசியம். அநதாைஃ உண்றமயில்ஃ 

முன்ைநம இநயசுவின் சத்தத்றத நகட்நைன்ஃ ஆைா பின்ைாைதாை 

"hபகம் வந்ததுஃ தைிப்பட்ை விதத்தில் டிசான்ைர்ஃ என்ை டிதரியஜமாஃ 

“அவ என்ை நகட்ைாலும்ஃ உன்ைாை அறத டிசய்ய முழயஜம் என்ைார்.” 

அதைாை எைக்கு உறுதியா டிதரியஜம் தன்ை திருப்பி படுக்கறவக்க 

வுப்பிடும் ஒவ்டிவாரு முறையஜம்ஃ அவ என்ை நகட்ைாலும்ஃ நான் 

அறத டிசய்திடுநவன். அது எ';க இருவருக்கு அருறமயாை 

நநரமாயிருந்தது. அவளுக்குஃ nகூhைிக்குஃ நான் இநயசுறவ 

நபாைிருந்நதன். எைக்குஃ இநயசு நான் என்ை டிசய்ய விரும்பஜகிைாநர 

அறத மைதார டிசய்வதுநபாைிருந்தது. 

ஆன்ெர்கபர்க்:...ஒரு நிமிசூம் கவைி';க. சரிஃ nகூhைிஃ இப்ப 

வியாதிநயாழருப்பவர்களுக்காக நீ';க டிகூபிக்கனும்ஃ டிகன்ைப்நபாை 

அவர்கறை பராமரிப்பவர்களுக்காக டிகூபி';கஃ அவ';க எதற்காக 

இவர்களுக்கு நன்ைி டிசால்ை நவண்டும் என்று டிசால்லு';க. 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..சரிஃ நதவன் நன்ைியஜள்ை ஆவிறய 

நநசிக்கிைார். அவர் தம்முறைய கூை';கள் அவர்களுறைய வார்;வில் 

அவர்களுக்காக டிசயைாற்ைிய ஒவ்டிவாருவருக்கும் 

நன்ைியஜள்ைவர்கைாய் இருக்கநவண்டும் என்கிைார்.  ஒவ்டிவாரு 

நாளும் நான் டிகன்னுக்கு டிசய்ய நவண்ழய முக்கிய காரியமாக 
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நிறைப்பது  அவருக்கு நன்ைி டிசால்வதுதான். நன்ைி டிசால்வதுஃ 

அன்பாை வார்த்றதகைிைாநைா அைப்பஜகிை வார்த்றதயிைாநைாஃ 

வணீ்வார்த்றதயாநைா அல்ை. உண்றமயாய் மைதார 

உற்சாகப்படுத்துதல்ஃ அவர் டிசய்யஜம் தியாக';கறை உணர்ந்துஃ நன்ைி 

டிசால்ைநவண்டும். உணவஜ சறமக்கிைார்ஃ நமலும்ஃ அநதாடுஃ என் 

கணவர் எைக்காக தயாரிக்கும் அருறமயாை உணவஜகள்ஃ அறவஃ  

ருசியாைதுஃ சிை காரிய';களுக்காக அவறர நான் பஜகர்;ந்திடுநவன்ஃ 

“இந்த தட்டுை இருக்கிை உணவின் நிைத்தப்பாரு';க. டிகன்ஃ 

அர்காயிருக்கு. எப்பழ இத டிசய்தீ';க,” அதாவதுஃ சின்ைசின்ை 

விசூய';கள்ஃ உ';க துறணவர் உ';களுக்காக டிசய்கிை 

ஒவ்டிவான்றையஜம் நிறைத்து அவ';கை பாராட்டும ;நபாது 

இருவறரயஜம்  இறணத்திருக்கும் பந்தத்றத அதிகமாக 

உறுதியாக்கிடுவ ீ';க. 

ஆன்ெர்கபர்க்:...நீ';க இரண்டும் நபரும் நசர்ந்து நவத வாசிக்க 

ஆரம்பித்தத பற்ைி டிசால்லு';க. 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..சரிஃ அபுத்த';கள் டிபருக்டிகடுப்பறத நா';க 

உணர்ந்தநபாதுஃ அதிக ஐக்கியத்றதயஜம் நா';க அனுபவிக்க 

ஆரம்பித்நதாம்ஃ இது 2003 2004ல் நைந்த காரியம். டிகன்ைிற்கு நதவன் 

அந்த வார்த்றதறய டிகாடுத்தாருன்னு எைக்கு டிதரியாதுஃ “nகூhைி 

உன்னுறைய வார்;க்றகயில் விறைநயைப்டிபற்ை டிபாக்கிசூம்.” இநயசு 

எ';களுக்கு மிகவஜம் விறைநயைப்டிபற்ைவராக மாைிைார் அந்த 
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உைறவஃ ஊக்குவித்திைஃ நமம்படுத்திஃ வைரச் டிசய்யஃ நிறைத்து 

அந்த நிைத்தின் மண்றண எ';கைால் இயன்ை அைவஜ பராமரித்து நீர் 

பாய்ச்ச நிறைத்நதாம். ஒரு வருைத்தில் இருவரும் நசர்ந்து நவதத்றத 

வாசிக்க திட்ைமிட்டு ஆரம்பித்நதாம். இது எ';கநைாை எட்ைாவது 

வருைம்ஃ இன்ைமும்ஃ அறத டிசய்கிநைாம். இது எ';கறை அதிகமாய் 

இறணத்திருக்கிைதுஃ இநயசு கிைி!;துவின் பக்கமாகவஜம் 

இறணத்திருக்கிைது. இறத நான் நிச்சயம் டிசால்ைனும் ஒரு முறை 

கீநமா முழந்த பிைகுஃ டிகன் என்றை 101 பிரீநவை வுட்ழுட்டு 

வந்திட்ழருந்தார்ஃ நான் பின்ைாை உட்கார்ந்திருந்நதன்ஃ என்நைாை 

சக்கரநாற்காைிைில் கட்ைப்பட்ழருந்நதன்ஃ முன்ைாழயிருந்த 

கண்ணாழயிை அவர பார்த்துட்ழருந்நதன். அந்த நநரத்தில் 

நவதறைகள் எப்பழ நரகத்தின் சாைைாக இருக்கிைடிதன்று 

நபசிக்டிகாண்ழருந்நதாம். நரகத்தின் சாரல் என்ைவஜைன் கிைி!;துறவக் 

குைித்து எ';கள் சிந்தறையில் நயாசறை வந்ததுஃ கிைி!;து எதிைிருந்து 

உ';கறை மீட்ழருக்கிைார். நா';க அ';கிருந்து ஓடுபாறதயில் வந்தது 

நிறைவிருக்கிைதுஃ "hபகமிருக்கா, அந்த டிகாளுந்துவிட்டிைைிந்த 

சிந்தறைறய விட்டுவிட்டு நீ';கஃ என்ைப்பார்த்து என்ை டிசான்ை'ீ;கன்னு 

டிதரியஜமா, 

ககன் டாடா:…டிதரியஜம்ஃ நான்ஃ “nகூhைிஃ நவதறைகள் நரகத்தின் 

சாைைாக இருந்தாஃ பரநைாகத்தின் சாைல்கள் என்ைவாயிருக்கும் 

என்நைன்,” 
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ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..அறதக் குைித்து நபச ஆரம்பித்நதாம். 

அந்த நநரத்துை நா';க தீர்மாைித்நதாம் பரநைாகத்தின் சாைல் என்பது 

பஜற்றுநநாய் இல்ைாத நிறையல்ைஃ மருத்துவ உதவஜகள் கிறைக்கும் 

நிறையல்ைஃ எந்த வைியஜம் நவதறையஜம் இல்ைாம இருக்கிை 

நிறையல்ை. பரநைாகத்தின் சாைல் நரகமாை Nர்;நிறையில் இநயசுறவ 

டிதரிந்துடிகாள்வதுதான். நரகைாை சந்தர்ப்ப';கள் மத்தியில் இநயசுறவ 

அண்ழக்டிகாண்ழருப்பது நைமாகும். அவர் தம்றம டிமன்றமயாை 

விதத்தில் டிவைிபபடுத்திடுவார் ஏன்ைா  உ';க டிபருறமறய 

விருப்பத்றத சிலுறவயிைறைந்துஃ வா";றசஃ ஏக்கத்றதஃ உ';கறைநய 

அவரிைத்தில் டிகாடுக்கிைரீ்கள். இப்ப அது  பரநைாகத்திற்குரியது 

ஆன்ெர்கபர்க்:...நீ';க நயாசித்தது நபாைஃ நீ';க முழவஜக்கு 

வந்துட்ழருந்தீ';கஃ ஓநக. உ';களுறைய குவாட்ரிபிலீகூpக்!; எல்றை மீறு 

அதிகமாைது. 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..உண்றமதா. 

ஆன்ெர்கபர்க்:...இன்னும் உறுதியாக இருக்கீ';க. அர்காக இருக்கீ';க. 

அடுத்த நிறைக்கு உ';க மைத எப்பழ தயார் டிசய்ை'ீ;க நதவநைாடுஃ 

இருக்கும்பழயாை பிரயாணத்திற்கு தயாரா, 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..டிகன்னும் நானும் அழக்கழ இதப்பற்ைி 

நபசுநவாம்ஃ அதாவதுஃ “டிபரிய தரிசைத்நதாழரு” சிை சமயத்தில் 

ஒவ்டிவாரு நாளும் அநத காரிய';கை பார்ப்பது கழைமாயிருக்கும்ஃ 
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அதைாை உ';களுக்குள்நைநய ஒரு டிவறுப்பஜ நதான்றும்ஃ எல்ைாம் 

அபுத்தமாக ஒன்றுமற்ைதாக நதான்றும்ஃ உ';க கண்நணாட்ைம் 

குன்ைிடும்ஃ உ';க உைகநம சின்ைதாைது நபாை நதான்றும். அநதாைஃ 

சின்ழ ஏற்கைநவ டிசான்ை மாதிரிஃ நீ';க ஒரு கட்ைத்தில் ஆர்;ந்து 

சுவாசித்துவிட்டு திறரகறை விைக்கி பரநைாகத்தின் ஒைிறய 

அனுமதித்து உ';க கண்நணாட்ைத்தில் மாற்ைம் டிபைநவண்டும். இந்த 

பாறத எ';கு டிசல்கிைது, நம்முறைய முழவஜ என்ை, இடிதல்ைாம் 

எதற்காகஈ, எதற்காக இவ்வைவஜ கசூைம், ஒரு காரணமுண்டுஃ ஒரு 

நநாக்கம் இருக்கு. இடிதல்ைாம் தற்டிசயைாைது அல்ை. ஒரு 

பிரநயாகூைமும் இல்ைாம நாம எந்த பாடுகளும் அனுபவிக்க 

மாட்நைாம். அதைாை தரிசைத்நதாழருக்க நவண்டும்ஃ டிகன்னும் 

நானும் இந்த டிகாடுறமயாை Nர்;நிறைகள் மத்தியிலும்ஃ மருந்துகறை 

ஆர்ைர் டிசய்கிநைாம்ஃ டிபல்சன் மார்டிகட்ழற்கு நபாய்ஃ இறத 

வா';குகிநைாம்ஃ அறத வா';குகிநைாம்ஃ என்னுறைய வலீ்நசரின் 

சக்கரத்றத டிபாருத்துகிநைாம்ஃ என் நபட்ைரீறய சார்கூ; டிசய்கிநைாம். 

அதாவதுஃ நம்றம பற்ைி நயாசிப்பறத நிறுத்திவிட்டு இந்த 

நபாராட்ைத்தில் நதவனுறைய பிரதிபைிப்பஜ என்ைஃ இந்த 

கழைப்பாறதஃ  அன்ைாை வார்;வில் நாம் படும் நவதறை இயைாறம 

அறைத்தும் நம்முறைய அைிவஜக்கு எட்ைாதவித்தத்தில் நமக்கு 

பரநைாக பிரதிபைறை டிகாடுத்திடுநம. அது மிகவஜம் ஏற்பஜறைய 

ஒன்றுதான். 
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ஆன்ெர்கபர்க்:...பய';கரமாைது. சின்ழஃ சிைர் த';களுக்கு அன்பாயிந்த 

நபறர இர்ந்திருப்பார்கள்ஃ இப்ப அவ';க தைிறமயில் இருக்கா';க. அவ';க 

வாயறைச்சு நபாயிருக்கா';க. அந்த நபறர யாரும் ஈடுடிசய்ய முழயாது. 

மறைவியிைத்றத யாரும் ப{ர்த்தியாக்க முழயாது. அ';களுக்கு இருந்த 

உைவ திருப்பதி டிபை முழயாம இப்ப தைிறமயில் இருக்கா';க. 

அப்பழட்ைவர்களுக்கு உ';க ஆநைாசறை என்ை, 

சின்டி ஈஸ்கே:…சரிஃ முதைாவதாக உ';க துக்கத்றத உணரும்பழ 

நகட்கிநைன். நீ';க கைந்துடிசல்ை நவண்ழய பாறத இது. அப்பழ நம்ம 

துக்கப்பைாம இருக்க முயற்சிக்கும் நபாது நமக்கு நன்றமறயவிை 

தீறமறய தா அதிகரித்திடுநவாம். துக்கமறைதைின் இரண்டு நிறை 

அபுத்தம் மற்றும் நகாபம். அந்த அபுத்தத்றத உணரு';கஃ 

நகாபத்றதயஜம் உணர்ந்திடு';க. ச';கீத பகுதிறய காட்ை நிறைக்கிநைன். 

தாவதீு எபுதியிருப்பறத கவைிக்க விரும்பஜகிநைன்ஃ ஏன்ைா தாவதீுஃ 

சிறுவைாகஃ டிபரியவைாகஃ உணர்ச்சிகள் நிறைந்திருந்தான். 

எல்ைாவற்றையஜம் அனுஅனுவாக உணர்ந்தவன்ஃ அவற்றை 

நதவனுக்நக திரும்ப டிசலுத்திைான். சிை சமய';கள்ை நாம 

நகாபமாயிருக்கிைறதயஜம் அபுத்தத்திைிருப்பறதயஜம் திைறமயாக 

உணர்வறதயஜம் நதவைிைம் டிசால்ை தய';குகிநைாம். அவர் அைிவார். 

அதாவதுஃ அவரிைத்தில் இருந்து எறதநயா மறைப்பதாக அர்த்தமல்ை. 

ஆைா என்ை டிசால்நைன்ைாஃ ஒவ்டிவாரு ச';கீதத்திலும் தாவதீு 

நதவனுக்கு முன்பாக குற்ைச் சாட்டு றவக்கிைார்ஃ நதவன் நன்றம 



16 
 

டிசய்யாதது நபாைஃ ஒவ்டிவான்ைின் முழவிலும்ஃ “ஆைால் நாநைாஃ 

ஓ நதவநைஃ உம்றம நம்பியிருக்கிநைன். உம்றமஃ நநாக்கிஃ 

விண்ணப்பிப்நபன்.” நமலும்ஃ அநதாடுஃ பிைிப்பியர் 4ல் 

டிசால்லும்நபாது எல்ைா பஜத்திக்கும் நமைாை நதவ சமாதாைம் 

நம்றம ஆளுறக டிசய்திடும்ஃ எப்நபாது எல்ைா விண்ணப்பத்றதயஜம் 

டிகூபத்நதாடும் !;நதாத்திரத்நதாடும் டிசய்யஜம் நபாது. இதுதான் நாம் 

டிசய்யநவண்ழய முதல் காரியடிமை நிறைக்கிநைன். நதவைிைத்தில் 

நாம் எப்பழ உணருகிநைாம் என்று டிசால்ைனும்ஃ அவர் நம்மிைத்தில் 

கிரிறய டிசய்ய அனுமதிக்கநவண்டும். 

இரண்ைாவது காரியம்ஃ இது கழைம் தான்ஃ உ';க வடீ்ழைிருந்து 

டிவைியிை வரனும். உ';க டிநரு';கிய நதார்pநயாடு மதிய உணவிற்கு 

டிவைிநய டிசல்ை முழடிவடுத்து டிவைிய நபாகனும். உ';க 

வைியிநைநய வார் நிறைக்கநவண்ைாம். அதிைிருந்து டிவைிநயைனும். 

துக்கத்றதவிட்டு டிவைிநயறு';க. மற்ைவர்கைின் வார்;க்றகயிை 

ஈடுபாநைாை இரு';க. உ';க வடீ்ழன் அக்கம்பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் 

அல்ைது சறபயிைரில்ஃ உதவிநதறவயாைவர்களுக்கு உதவஜ';க. 

உ';கறைப் பற்ைிய கவைத்றத விைக்கிடும் பழயாக மற்ைவர்களுறைய 

நதறவகறை சந்தித்திடு';கள். 

ஆன்ெர்கபர்க்:...யாஃ எைக்கு நிறைவிருக்கு ஒரு மைநை நிபஜைர் 

டிசான்ைார் துக்கத்திைிருப்பது உ';களுறைய அைிவஜ சார்ந்த 

பிரச்சறையல்ை. நமலும்ஃ கணவறைநயா மறைவிறயநயாஃ இபுந்தா 
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அந்த துக்கத்திைிருந்து டிவைிநயை சுமார் 24 மாத';கள் எடுக்குமாம். 

ஆதற்கு நமநையஜம் ஆகைாம். 

சின்டி ஈஸ்கே:…அது சரிதான். அது உ';கள் சரீரத்றதயஜம் 

பாதித்திடும். அதாவதுஃ அழக்கழ வியாதிப்பை நநரிடும். உ';க முபு 

சரீரத்றதயஜம் ஒடுக்கிவிடும். 

ஆன்ெர்கபர்க்:...யாஃ றமநகல்ஃ முழவஜக்கு வந்தாச்சு என்பறதக் 

குைித்து நபசிக்கடிகாண்ழருக்கிநைாம் ஓநகஃ பைவிதமாை நவதறை 

வைிகள். இப்ப உண்றமயில் முழறவ நநாக்கி டிகாண்ழருக்கிைரீ்கள்ஃ 

மரணத்றத எதிர் நநாக்கி இருக்கீ';கஃ ஆல்றரட். இப்ப படுக்றகயில் 

வியாதிநயாழருப்பவர்கறை கவைித்திைைாம்ஃ மரணப்படுக்றகயில்ஃ 

இந்த வாரநமாஃ ஒருசிை மாதத்திநைாஃ ஒருசிை ஆண்டுகைிநைா 

மரணம் நிச்சயம் என்ைிருப்பவர்கள். அவர்கநைாடு நபசிைைாநம. சிை 

காரண';கைாை குடும்பமாக இந்த இைத்தில் உட்கார்ந்திருக்கைாம்ஃ 

எல்ைாரும் இருக்கா';கஃ அவ';களுக்கு ஏதாவது டிசால்ை 

விரும்பஜகிைரீ்கள். ஒருவnறை அவர்கள் நகட்கைாம்ஃ இந்த 

இநயசுறவ நான் எப்பழ நம்பஜவது, என்னுறைய பாவ';கள் 

மன்ைிக்கப்படும் என்று எப்பழ எைக்கு டிதரியஜம், நான் இப்ப 

மரித்தால் நான் என்னுறைஃ இந்த வார்;விைிருந்து கண்கறை ஷழை 

பிைகுஃ பரநைாகத்திற்கு நபாநவன் என்ை நிச்சயத்றத எப்பழ 

டிபறுநவன், 
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டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…பவஜல் வுறுகிைார்ஃ “பாவத்தின் 

சம்பைம் மரணம்ஃ நதவனுறைய கிருறப வரநமா நித்திய கூPவன்.” 

ஆதைாைஃ கூhன்ஃ சாறையின் ஓர';கள்ை பை சிலுறவகறை பார்க்க 

முழயஜம்ஃ டிபரிய சிலுறவ நடுவில் இரண்டு சிரிய சிலுறவகள். 

கத்நதாைிக்க முறைப்பழ வைர்க்கப்பட்ைதால் எைக்கு பர்க்கமாை காட்சி 

அது. அதில் ஒன்றை நான் கவைித்நதன் மரிக்கும் தருவாயில் 

ஒருவன் இநயசுறவ பார்த்து டிசால்கிநைன்ஃ “நீர் மனுசூகுமாரைாக 

இருந்தால்ஃ எறதயாகிலும் டிசய்திடும்.” விைக்கிடிசான்ைால்ஃ 

“சிலுறவயிைிருந்து உம்றம மீட்டுக்டிகாள்ளும்.” அடுத்தவன் அவறைக் 

கழந்துடிகாண்டு டிசால்கிைான்ஃ “அவறர விட்டுவிடுஃ அவர் எந்த 

குற்ைமும் டிசாய்யாதவர். நாநம தண்ைறைக்கு பாத்திரவான்கள்.” அதன் 

பிைகு இநயசுவிைம் அவன் நகட்கிநைன்ஃ “நீர் உம்முறைய 

இராகூ;யத்தில் வரும்நபாது என்றை நிறைத்தருளுவரீா,” சிலுறவயின் 

இந்த இரண்டு பக்கமும் மனுக்குைத்றத பிரதிபைிக்கிைது. நான் 

நம்முறைய றககறை அறசத்து நகட்கிநைாம்ஃ “நதவநை எ';நக 

இருக்கிைரீ், எைக்கு ஏன் இ;ந்த வியாதி வந்தது, தா';க முழயாத 

நவதறையில் எதற்காக தவிக்கிநைன், என்னுறைய நண்பறை 

கணவறைஃ மறைவியஃ பிள்றைஃஏ வாைிக்டிகாடுத்நதன்,” 

நதவைிைத்தில் நபாராடுகிநைாம். மற்டிைாருவன் டிசால்கிைான்ஃ “நீர் 

என்றை நிறைத்தருளுவரீா,” கிைி!;து என்ை டிசான்ைார் டிதரியஜமாஃ 

“இன்றைக்குஃ இன்றைக்கு நீ என்நைாநை வுை பரதீசியிைிருப்பாய்.” 
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அவன் என்ை டிசய்தான், கிைி!;துறவ நம்பிைான். அவருறைய 

வார்த்றதறய அவன் நம்பிைான். 

எைநவ நமக்கும் ஒரு வாய்ப்பஜ டிகாடுக்கப்பட்ழருக்கிைதுஃ நான் 

எப்பழயிருப்நபன், நதவைிைத்தில் நபாராடுநவைாஃ வார்;க்றகநய 

சரியில்றைநய, அல்ைது நதவ இரக்கத்றத நகட்நபைா, அதற்காை 

ஈவஜ இந்த உைகம். அவரிைத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிைவன் எவநைா 

அவன்– வார்;கிைான்ஃ மரிக்கிைான்ஃ அைக்கம்பண்ணப்படுகிைான்ஃ 

மரித்நதாரிைிருந்து அவன் எபுந்திருப்பான் -- யாடிரல்ைாம் த';களுறைய 

நம்பிக்றகறய கிைி!;துவின் மீது மாத்திரம் றவக்கிைார்கநைா 

அவர்கடிைல்ைாரும் அவருறைய இராகூ;யத்தில் நித்திய நித்தியமாக 

இருப்பார்கள். அ';க வியாதிகள் இல்றைஃ முதுகு வைி கிறையாதுஃ 

பஜற்றுநநாய் இல்றைஃ மீநசாதிநைாமா வியாதியில்றைஃ யுடுளு 

கிறையாதுஃ அல்ஞீமர்!; கிறையாதுஃ டிைடிமன்ழயா கிறையாதுஃ 

தைிறமயஜணர்வஜ கிறையாது. அது நித்தியமாைதுஃ பைிநபாை 

மறைந்துவிடும் இ;நத வார்;க்றகறய நபாை இருக்காது. 

ஆன்ெர்கபர்க்:...கூை';கறை நீ';கள் டிகூபத்தில் நைத்த 

விரும்பஜகிநைன்ஃ ஓநகஃ ஏன்ைா அவ';க டிகூபிக்கனும் நதவநைர்டு 

நபச நவண்டும்ஃ அநநகருறைய கருத்துஃ றமநகல்ஃ இதுவறர நாை 

டிகூபித்ததில்றை. அவர்கறை டிகூபத்திநை நைத்திடு';க. 

டாக்டர் மமக்ககல் எஸ்கே:…இதுவறர டிகூபிக்க 

டிதரியாமைிருக்கைாம்ஃ அதில் எந்த வித மாயாகூhைமும் கிறையாது. 
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நீ';க நதவநைாடு நபசுகிைரீ்கள்ஃ இந்த வார்த்றதகறை அதில் 

இறணத்திடு';க. “பரநைாகத்தின்ஃ பிதாநவஃ நான் பாவிடியை 

உணருகிநைன். உம்முறைய கவைத்றத டிபைவஜம் தயறவப் 

டிபைவஜம் என்னுறைய கிரிறயகள் விருதா என்பறத அைிகிநைன். 

ஆைா இப்நபாது  முதல் முறையாக நீர் எைக்காக என்ை 

டிசய்திருக்கிைரீ் என்பறத அைிந்துடிகாண்நைன்ஃ கிைி!;து என்றை 

நநசித்தார்ஃ அவர் வார்;ந்துஃ மரித்துஃ மரித்ததால் 

அைக்கம்பண்ணப்பட்ைார்ஃ அவர் மரித்நதாரிைிருந்து உயிர்டிதபுந்தார். 

கிைி!;துவின் மீது இரட்சிப்பிற்காக கிைி!;துவின் மீது நம்பிக்றக 

றவக்கும் யாவருக்கும் நித்திய கூPவன் இருக்கிைது. எைநவஃ 

பிதாநவஃ என்ைால் டிசய்ய முழந்த காரியம்ஃ என்னுறைய 

நம்பிக்றகறய இநயசுவின் மீது றவக்கிநைன். என்னுறைய 

கிரிறயகைிைால் வுைாதுஃ உம்முறைய டிசயல்கைிைால் ஆைது. நான் 

நம்பஜகிநைன்ஃ நான் விசுவாசிக்கிநைன்ஃ கிருறப வரமாகிய நித்திய 

கூPவறை ஏற்றுக்டிகாள்கிநைன். என்னுறைய பாவ';கறை 

மன்ைிக்கிைதற்காக நன்ைி நதவனுறைய இராகூ;யத்தில் பஜத்திரடிரன்ை 

உரிறம என்றைக்குமாய் டிபற்றுக்டிகாள்கிநைன். ஆடிமன்.” 

ஆன்ெர்கபர்க்:...சரிஃ நீ';கள்ஃ இந்த டிகூபத்றத 

ஏடிைடுத்திருந்தீ';கன்ைாஃ நிறைவிருக்கட்டும்ஃ நவதத்தில் நராமர் 10 :13 

டிசால்கிைதுஃ “நதவனுறைய நாமத்றத நநாக்கி (முபு 

இருதயத்நதாடும்ஃ உண்றமயாய் இந்த டிகூபத்றத டிசய்திருந்தால் 
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நதவ்ை அதற்கு டிசவிடிகாடுத்திடுவார் நமலும் அப்பழ) 

டிதாபுதுடிகாள்ளுகிை எவனும் (யாராக இருந்தாலும்) 

இரட்சிக்கப்படுவான்.” அறத தான் உ';களுக்காக டிசய்திருக்கிைார். 

அறததான் எைக்கும் டிசய்திருக்கிைார். 

நீ';க இ';க வந்ததற்காக உ';களுக்கு என் நன்ைிறய டிதரிவிக்கிநைன். 

பார்க்கிைஃ உ';களுக்கு டிசால்லுகிநைன்ஃ மிகுந்த நவதறைநயாடும் 

எப்நபாதும் வைிநயாடும் இருக்கும் ஒருவறர 

காைிநபார்ைியாவிைிருந்து வரும்பழ அiர்த்தால் வருவார்கைாஃ இவ';க 

எைக்கு விநசசூமாைவ';கஃ அதைாை இ ';க வந்திருக்கா';க. அநதாடுஃ 

டிகன்ஃ நீ';களும் வந்திருக்கீ';கஃ உ';கறைப் பற்ைி எ';கநைாடு 

பகிர்ந்திருக்கீ';க. உ';கறை நான் நநசிக்கிநைன். அன்ட்ஃ றமநகலும்ஃ 

அறதநபாைநவ தான். வைிநயாடு உட்கார்ந்து டிகாண்டு 

அருறமயாைவற்றை பகிர்ந்துடிகாண்ழுர்கள். அநதாடுஃ சின்ழஃ நீ';க இ 

';க வந்து நான் நகட்ை நகௌ;விகளுக்கு உ';க அனுபவத்றத அப்பழநய 

பகிர்;ந்துடிகாண்டு டிநகிர் றவத்தீ';க. நத';க் ய{ டிவரி மச். 

இவர்களுறையஃ பஜத்தக';கள்- nகூhைி அன்ட் டிகன்ஃ ஏன் அன்நபால்ட் 

வல் !;நைாரிஃ மற்றும் நைன்சி'; வித்த த ஒன் ய{ ைவ்;ஃ சின்ழ எ!;நை. 

இந்தபஜத்தக';கைால் பயைறைவரீ்கடிைை நம்பஜகிநைன். 
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***** 

எங்களுடடய த ோடைக்கோட்சி நிகழ்சிகடை கோண 

இைவச  ோன் அன்தகர்தெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டெ ெ ிவிறக்கம் 

தசய் ிடுங்கள். 
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