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JET16-1-TA 

 

வாழ்வின் வவதனைகளில் வதவன் எங்கு 

இருக்கிறார்? – நிகழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாளர்: இன்னறக்கு ஜான் அன்வகர்பெர்க் நிகழ்ச்சியில், 

வாழ்க்னக  ஆச்சரியம் நினறந்திருப்ெனத ெற்றி ொர்க்க இருக்கிவறாம். 

ஒருநாள் நீங்க ப ாம்ெ சந்வதாஷமா இருப்ெதாக வதான்றும், மறுநாள் 

மருத்துவர் உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுதும் தீ ாத பெலவைீம் 

இருப்ெதாக பசால்லலாம். விெத்துகள், இயற்க்னக சீற்றங்கள், 

குற்றங்கள், இயலானம வொன்றனவ எந்த பநாடியிலும் வாழ்க்னகனய 

திருப்ெி வொடா வாய்ப்புண்டு. அப்ெடி நடக்கும் வொது, ஜைங்க 

வகட்ப்ொங்க, “வாழ்க்னகயில் இந்த மாதிரியாை வவதனைகளில் வதவன் 

எங்கதான் இருக்காரு? அப்ெடி ெட்ட மக்கள் அவர்கனள காட்டிலும் 

அதிக வலியும் வவதனையும் அனுெவிக்கும் மக்களிடமிருந்து 

ெதில்கனள பெற வவண்டும். இன்னறக்கு அப்ெடிப்ெட்ட இ ண்டு வென  

ொர்க்க இருக்கிவறாம்.  

வஜாைி எரிக்சன் டாடா தைது ெதிவைழு வயதில் நீச்சலடிக்க குதித்த 

வொது தைது தண்டுவடத்னத உனடத்துபகாண்டார்கள், அதிைால் 

குவாட்ரிப்லீகியா ஏற்ெட்டது. கடந்த ஐம்ெது ஆண்டுகளாக சக்க  

நாற்காலியில் தான் இருக்கிறார்கள். இதுமட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு 
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மார்ெக புற்றுவநாயும் இருக்கிறது, ஒவ்பவாரு நாளும் தீ ாத 

வவதனைனய அனுெவித்து வருகிறார்கள். Dr. னமவகல் எஸ்வல இவர் 

மூடி வவதாகம கழகத்தின் முதல்வ ாக இருந்தார், ஆைால் தாங்க 

முடியாத கடுனமயாை வவதனை உண்டாை வொது  ாஜிைாமா 

பசய்துவிட்டார். அவர் வவதனை மிகுந்த ெல அறுனவ சிகிச்னசகனள 

பசய்து இருக்கிறார், மருத்துவர்கள் அவருனடய தண்டுவடத்தின் 

அனைத்து தட்டுகனளயும் அகற்றி அவருனடய ஜவீனை காப்ொற்ற 

எல்லா எலும்புகனளயும் ஒன்று வசர்த்து தண்டுவடத்னத நிற்க 

னவத்திருக்கிறார்கள். இப்வொது அவர் ெிவறன்ட்வுட் பெல்வலாஷிப் 

னெெிள் திருச்சனெனய நடத்தி வரும் வொதக ாக இருக்கிறார், 

வடவநன்சீ, ஆைாலும் ஒவ்பவாருநாளும் தீ ாத வவதனைனய 

அனுெவித்து வருகிறார். வாழ்வின் வவதனைகளில் வதவன் எங்கு 

இருக்கிறார் என்ெதற்கு இவர்கள் இருவரும் ெதிலளிக்க இருக்கிறார்கள். 

இந்த ஜான் அன்வகர்பெர்க் நிகழ்ச்சியின் விவசஷித்த பதாகுப்னெ காண 

அன்வொடு அனழக்கிவறாம்.  

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்வகர்பெர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கனள 

வ வவற்கிவறாம். நான் தான் ஜான் அன்வகர்பெர்க், நிகழ்ச்சினய 

ொர்ப்ெதற்கு நன்றி. நீங்கள் வகள்விெட்டது வொல, இன்னறக்கு 

சிறப்ொை 2 விருந்திைர்கள் இருக்கிறார்கள், வஜாைி எரிக்சன் டாடா 

மற்றும் Dr. னமவகல் எஸ்வல. இன்னறக்கு நாம் துவங்க இருக்கும் 
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காரியம் என்ைபவன்றால் அதாவது, வாழ்க்னக ஆச்சரியங்கள் 

நினறந்து இருக்கிறது. சிறந்த நண்ெர் ஒருவர் இருக்கிறார், ஒரு 

ொஸ்டர், அவர் வகாவிற்கு பசன்றார், கருத்த ங்கில், 

ெி சங்கித்துபகாண்டு இருந்தார். சிறப்ொை ெி சங்கமாக இருந்தது, 

முடித்து வடீ்டிற்கு வந்து ெடுத்தார், அன்ொை முத்தங்களால் 

மனைவிற்கு குட்னநட் பசான்ைார், அவர்களிடம், “இ லவ் யூ, ஹைி 

என்றார்.” கானலயில் அவர்கள் அவன  எழுப்ெியவொது அவர் மரித்து 

கிடந்தார். ஆச்சரியம்.   

என்னுனடய நண்ெர் ஒருவர் பதாழில்நுட்ெ வமனத, கணிைி 

நிறுவைங்களில் இ வு பநடுவந ம் வன க்கும் வவனல பசய்ெவர்களில் 

ஒருவர். நல்ல சம்ொத்தியம், மனைவி ெிள்னளகள். திடீருன்னு 

ஒருநாள், பூம், ஆச்சரியம், அவருக்கு முடக்குவாதம் வந்து 

அவருனடய னக கால் மற்றும் ஒரு ெகுதியின் மூனள வவனல 

பசய்யாம வொயிடுச்சு. என்னுனடய தாயார் ALS வியாதியால் 

ொதிக்கப்ெட்டிருந்த தைது சிவநகிதினய இ ண்டு வருடங்கள் ெ ாமரித்து 

வந்தார்கள். அவர்கனள அடக்கம் பசய்த ெிறகு, அவர்களுனடய 

வவதனைகனளயும் வலிகனளயும் இ ண்டு வருடங்களாக ொர்த்த 

இவர்கள், என்வைாட அம்மாவும் தன்னை ெரிவசாதிக்கும்ெடி வொைாங்க. 

அப்ெத்தா மருத்துவர்கள் “ALSசின் துவக்க நினலயாக இருப்ெனத 

கூறிைார்கள்.” அப்ெ என்வைாட தாயாருக்கு, ஒரு விஷயம் பதளிவாக 
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பதரிந்தது அதாவது அவங்கள மாதிரிவய இ ண்டு வருடங்கள் தான் 

எைக்கும் இருக்கும். ஆச்சரியம்.  

உங்களில் அவநகர் மருத்துவர்கள் பசால்வனத வகட்டிருப்ெரீ்கள், 

அதாவது, “இன்னைக்கு உங்களுக்கு நல்ல விஷயத்னத பசால்லும் 

வாய்ப்பு எைக்கு கினடக்கல.” அதற்கு அப்ெறமா என்ை விஷயம் 

என்ெனத உங்களுக்கு பவளிெனடயா பசால்வாங்க. நீங்கள் 

ஆச்சரியங்கவளாடு வாழ்ந்து பகாண்டு இருக்கிறரீ்கள் என்ை 

பசய்வபதன்று பதரியாத நினல. உங்களுனடய குழந்னதனய 

இழந்திருக்கலாம், உங்கள் கணவர் உங்கனள விட்டு பசன்றிருக்கலாம், 

அல்லது உணர்ச்சி பூர்வமாை வலி வவதனை இருக்கலாம்.  

என்னுனடய இ ண்டு விருந்திைர்களும் உங்களுக்காக இங்கு 

வந்திருக்கும் இந்த வந த்திலும் கூட வவதனைகனள சகித்து பகாண்டு 

தான் இருக்கிறார்கள். வஜாைி எரிக்சன் டாடா அனசவவ இல்லாத 

நினலயில் தைது ெதிவைழு வயதில் உண்டாை விெத்திலிருந்து 

இப்ெடிதா இருக்காங்க. அந்த நாளில் இருந்து சக்க  நாற்காலியில் 

தான் அவர்கள் வாழ்க்னக. ஒவ்பவாரு நாளும் ெலவிதமாை வலி 

வவதனை அவர்களுக்கு உண்டாகிறது. இருந்தாலும் அவங்கவளாடு 

முகத்துல இருக்கிற அந்த புன்ைனக நம்னம மூச்சனடக்க னவக்கிறது. 

னமவகல் எஸ்வல இவர் மூடி வவதாகம கழகத்தின் முதல்வ ாக 

இருந்தார், வதசத்தின் ெி சித்திபெற்ற கருத்த ங்கு வெச்சாளரும் கூட, 

திடீப ன்று ஏற்ெட்ட முதுகு வலி – என்ை நடந்தபதன்று அவவ  
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பசால்லுவார் – இந்த வலி அந்த கழகத்தின் முதல்வர் ெைினய பதாட  

முடியாத ெடி அவன  தடுத்து விட்டது.  

சரி, னமவகல், உங்களிடமிருந்து துவங்கிடலாம், ஏன்ைா நீங்க 

வழக்கமா ஒரு கூற்னற பசால்லி தான் துவங்கிடுவரீ்கள் என்று 

நன்றாக பதரியும்: எல்லா நினலகளிலும் னகவிடப்ெட்ட சூழ்நினலயில் 

மக்கள் பொதுவா என்ை பசய்வாங்க? உங்க கணவ ால உதவ 

முடியாது, உங்க மனைவியால உதவ முடியாது, உங்களுனடய உயிர் 

நண்ெைால உதவ முடியாது, மருத்துவர்களால உதவ முடியாது, 

பசாந்தங்களால உதவ முடியாது, சனெயால கூட உங்களுக்கு உதவ 

முடியாது. அப்ெ நீங்க எந்த ெக்கம் திரும்புவஙீ்க?  

டாக்டர் மைக்கேல் எஸ்கே: அதாவது, ஜான், என்வைாட வலி 

2000 வது ஆண்டுல பதாடங்குச்சு பகாஞ்சம் பகாஞ்சமா அதிகமாயிட்வட 

இருக்குது. இனத தண்டுவட இடமாற்ற வநாய் என்று பசால்வாங்க, 

அதாவது இது தண்டுவடத்தில் இருக்கிற 22 நினல மாற்றத்திைால் 

உண்டாகும் ெி ச்சனை. இனத கண்டு ெிடிப்ெதற்குள் நீங்க, உங்க 

அலமாரி முழுவதும் மருந்துகளால் நி ப்ெி னவத்திருப்ெஙீ்க, 

மருத்துவத்தில் இருக்கிற  வமல்நினல மருந்துகனள எடுக்க 

வவண்டியிருந்தது, மயக்கமா இருக்கும், வசார்வா இருக்கும், ஆைாலும் 

அந்த வலி மாறாம அப்ெடிவய தான் இருக்கும். எங்கவளாட வடக்கு 

விர்ஜிைியாவின் சின்ை வடீ்டில் உட்கார்ந்திருநத்னத என்ைால் 

மறக்கவவ முடியாது. என்வைாட கன்ைத்துல கண்ணரீ் ஓடிட்வட 
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இருக்கும், தாங்க முடியாத வலிவயாடு அங்க உட்கார்ந்திருப்வென். 

அப்ெ நா சிண்டிய ொர்த்து பசான்வைன், ஏன் ஜைங்க தங்கவளாட 

வாழ்க்னகனய முடித்துபகாள்கிறார்கள் என்று இப்ெதா புரியுது.” அந்த 

ொலத்தில் இருந்து கீழ குதிச்சிடலாம் வொல வதாணும். இப்ெ, அப்ெடி 

இல்ல, ஆைா அந்த எண்ணம் கூட எைக்கு வதான்றியிருக்கிறது. 

புரிஞ்சுக்கிட்வடன். அந்த மாதிரியாை இருண்ட கட்டத்னத 

எதிர்பகாள்ளும்வொது வஜாைிவயாட நண்ெர்களும் என்வைாட 

நண்ெர்களும் பசால்றது வொல அந்த இருண்ட குனகக்குள் மூன்று 

விஷயங்கள் இருக்கும்: நான், வதவன், என்வைாட வலி. எல்லா 

நினலயிலும் னகவிடப்ெட்ட சூழ்நினலயில், உங்களுனடய விசுவாசம் 

ஒன்னு உறுதியாை நினலனய அனடயும், இல்லன்ைா எந்த ெக்கம் 

திரும்புவஙீ்கன்னு எைக்கு பதரியல.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. இதுக்கு என்ை கா ணம் என்று நீங்க 

ஒருவொதும் வதவைிடம் வகட்டவத கினடயாதுன்னு 

பசால்லியிருக்கீங்க, நீங்க வகட்கும் ஒவ  வகள்வி, “இந்த 

பதாடர்ச்சியாை வவதனைவயாடு நான் எப்ெடி வாழ வொகிவறன்? 

அதற்கு என்ை ெதில் கினடத்தது?  

எஸ்கே: அதாவது, ஏன்னு வகட்டவத கினடயாது, இத்தனை 

வருடங்களில் இதுவன க்கும் வகட்கல. ொதாளத்திற்கு 

ொத்தி ைாயிருந்வதன். அவருனடய வகாொக்கினைக்கு 

ொத்தி ைாயிருந்வதன்; வவதத்னத ெற்றி எைக்கு பதரிந்த காரியங்களில் 
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இருந்து இனத நான் பதரிந்துபகாண்வடன்;ஆைா என்னை 

பொருத்தவன க்கும், “சரி, ஆண்டவவ , இதுதான் என்னுனடய 

வாழ்க்னகயாக இருக்குபமன்றால், எப்ெடி வாழ்வபதன்று பசால்லுங்க? 

என்னை சுற்றி இருப்ெவர்கவளாடு வகாெப்ெடாம இருப்ெது எப்ெடி? 

மற்றவர்கனள குற்றப்ெடுத்தாம இருப்ெது எப்ெடி? எப்ெடி கைிவவாடு 

பமன்னமயாக நடந்துபகாள்வது? நீர் விரும்புகிற நெ ாக இருக்க நான் 

என்ை பசய்யணுன்னு எைக்கு பசால்லுங்க? அப்ெதா எெிவ யர் 

நான்காம் அதிகா ம் எைக்காக வெசுவனத உணர்ந்வதன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. உங்களுக்காக நான் அனத வாசிக்கிவறன், 

அப்ெறம் அனத ெற்றி நீங்க பசால்லுங்க, சரியா? வதவன் 

உங்களுக்கு பகாடுத்த வார்த்னதகளில் இது உங்களுக்கு ெிடித்த 

ெகுதி என்று பசால்லி இருக்கீங்க. எெிவ யர் 4:14-16, க வாைங்களின் 

வழியாய்ப் ெ வலாகத்திற்கு வொை வதவகுமா ைாகிய இவயசு 

என்னும் மகா ெி தாை ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறெடியிைால் நாம் 

ெண்ணிை அறிக்னகனய உறுதியாய்ப் ெற்றிபகாண்டிருக்க கடவவாம். 

நம்முனடய ெலவைீங்கனளக்குறித்து ெரிதெிக்க கூடாத ெி தாை 

ஆசாரியர் நமக்கி ாமல், எல்லாவிதத்திலும் நம்னமப்வொல் 

வசாதிக்கப்ெட்டும், ொவமில்லாதவ ாயிருக்கிற ெி தாை ஆசாரியவ  

நமக்கிருக்கிறார். ஆதலால், நாம் இ க்கத்னதப் பெறவும், யற்ற 

சமயத்தில் சகாயஞ்பசய்யுங் கிருனெனய அனடயவும் னதரியமாய்க் 
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கிருொசைத்தண்டயிவல வச க்கடவவாம்.” இப்ெ இனத ெற்றி 

பசால்லுங்க.  

 

எஸ்கே: முதலாவதாக, ெி தாை ஆசாரியர் தான் நமக்கு 

ெரிந்துவெசுகிறவர். எந்த மாதிரியாை மத ெின்ைணியாக இருந்தாலும் 

சரி, வதவனை ெற்றி நமக்கு வொதிக்கப்ெட்ட சூழ்நினலயில் 

வளர்ந்திருந்தாலும் சரி அப்ெடி இல்னல என்றாலும் சரி, இவர் கிட்ட 

வெசனும் என்கிற எண்ணம் பொதுவாக எல்லாருக்குள்னளயும் 

இருப்ெனத யா ாலும் மறுக்க முடியாது. அவரிடத்தில் வச  முடியுமா 

என்ெனத அறிந்திட விரும்புகிவறாம். இந்த எெிவ யரின் இந்த ெகுதி 

நமக்கு மத்தியஸ்தர் வவறு யாருவம வதனவ இல்னல என்ெனத மிக 

பதளிவாக கூறுகிறது; ஒரு ெி தாை ஆசாரியர் இருக்கிறார். இப்ெ, 

அவர் மைிதைாக வந்த வதவன் என்று நமக்கு பதரியும், முழுவதும் 

வதவன், முழுவதும் மைிதர். இது சிறந்த காரியம். ஆைா நான் 

எங்கிருந்து வருகிவறன் என்ெனத அவர் அறிந்திருக்கிறார், நான் 

யாருன்னு பதரியும், ஏன்ைா அவர்தாவம இந்த மாதிரியாை 

சூழ்நினலகனள கடந்து வந்திருக்கிறாவ . அதைால நம்மால கூட 

பசால்ல முடியாத அளவிற்கு என்னை வொல வவதனை சகித்த 

ஒருவர் இருக்கிறார் என்று நிச்சயமாக பசால்ல முடியும்.  

அதைால, முதல்ல, அவர் ெி தாை ஆசாரியர். இ ண்டாவது, 

அறிக்னகனய அனசவில்லாமல் உறுதியாக, ெற்றிக்பகாண்டு 
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இருக்கவவண்டும், கிறிஸ்துனவ விசுவாசித்த வொது நான் எனத 

நம்ெிவைன் கிறிஸ்துனவ மட்டும்தாவை? அவர் வாழ்ந்தார், மரித்தார், 

அடக்கம் ெண்ணப்ெட்டார், மறுெடியும் மரித்வதாரிலிருந்து உயிவ ாடு 

எழும்ெிைார். கிறிஸ்துனவ விசுவாசிக்கிற எல்லாருவம கிறிஸ்துனவ 

மட்டும் விசுவாசித்தால் அவர்களுக்கு நித்திய ஜவீன் என்னும் இலவச 

ஈவு காத்திருக்கிறது. அதுதான் முக்கியமாைதாகும், அதுதான் முடிவு. 

அதைால என்னுனடய அனுெவங்கள் எைக்கு என்ை பசால்ல 

முயற்சித்தாலும் சரி, நா கவைிக்கிற ஒவ  விஷயம் இதுதான், 

என்வைாட நம்ெிக்னக என்ை? இந்த இவயசுனவ குறித்து வசைம் 

எைக்கு என்ை பசால்கிறது? அவர் தான் வதவனுக்கும் எைக்கும் 

மத்தியஸ்தர்; அவர் என்னை ெற்றி முழுவதுமாக அறிந்திருக்கிறார்; 

அவரிடம் திரும்ெிைால் வொதும்.  

இதைால் வரும் வினளவுகள் இ ண்டு, கிருனெ மற்றும் இறக்கம், 

இ ண்டுவம சுவா ஸ்யமாைது. கிருனெ வகாொக்கினைக்கு ொத்தி மாக 

இருக்கும் இடத்தில் எதிர்ொ ாமல் பெறப்ெடும் தயவு. நம்மில் யாருமா 

ஒருத்தன  ஒருத்தர் மிஞ்சிைவர்கள் கினடயாது, எல்லாரும் 

வகாொக்கினைக்கு ொத்தி மாைவர்கள். மற்றவர்கனள விட நாம 

ெ வாயில்னல என்று நமக்கு வதான்றிடலாம், ஆைா அப்ெடி அல்ல. 

கிருனெ என்ெது தகுதியற்றவர்களுக்கு கினடக்கும் தயவு – நாம அதற்கு 

தகுதியாைவர்கள் அல்ல, அனத நாம் பெற முடியாது, மற்றவர்கனள 

விட சிறந்தவர்களாக இருக்க முடியாது. இ க்கம் என்ெது 
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நியாயத்தீர்ப்னெ தடுத்து நிறுத்தியது, விலக்கப்ெட்ட தீர்ப்பு. ஒரு காவல் 

துனற அதிகாரி உங்கனளவயா என்னைவயா ெிடிக்க முடியும் – அப்ெ 

நீங்களும் நானும் ஒன்னு தாை – உங்கனள கூப்ெிட்டு, பசால்வார், 

ஜான், அதிக வவகமாக வந்தீங்க.” அதற்கு நீங்க பசால்வஙீ்க, “சரி, 

உண்னமதான்.” அதற்கு அவர், “இந்த முனற உங்கனள நான் விடுவறன் 

என்ொர்.” சட்டம் உங்களுக்கு அெ ாதத்னதயும் தண்டனைனயயும் 

பகாடுக்கும் விதத்னத பகாண்டிருக்கிறது, ஆைா இ க்கம் அந்த தீர்ப்னெ 

அகற்றி விடுகிறது, “ இப்ெ நா உைக்கு எந்த தண்டனையும் த  

மாட்வடன்.”  

எெிவ யரின் ஆக்கிவயான் பசால்கிறார் அவர் நம்மீது ெரிதெிக்கிறவ ாக 

இருக்கிறெடியால் அவரிடத்தில் கிட்டி வசருகிவறாம், அவருக்கு 

பதரியும், அவர் நமக்கு அந்த கிருனெனயயும் விலக்கப்ெட்ட 

நீதினயயும் சரியாை வந த்தில் நடப்ெித்திடுவார். இந்தவிஷயங்கள் 

எைக்கு உதவியாக இருந்தது; இந்த சத்தியம் எைக்கு பெரிதும் 

உதவியது, ஜான், எல்லா துண்டுகனளயும் ஒன்று வசர்க்க உதவியது. 

அவரிடத்தில் வசர்ந்வதன், அவர் என்னை முழுவதும் புரிந்துபகாண்டார்; 

அவ ால புரிந்துபகாள்ள முடியாத எந்த சூழ்நினலனயயும் நான் கடந்து 

வ வவ இல்னல; அவருக்கு பதரியும். அங்கிருந்து நான் அந்த 

கிருனெனய இ க்கத்னத பெற்றுக்பகாள்ள துவங்கிவைன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. இன்னும் பகாஞ்சம் இனத விளக்கமாக 

பசால்லுங்க. அவர் உங்களுக்காக ெரிதெித்தார், நம்வமாடு வசர்ந்தது 



11 
 

அவர் வவதனைனய சகிக்கிறார். இனத ெற்றி இன்னும் பகாஞ்சம் 

விளக்கமா பசால்லுங்க.  

எஸ்கே: சரி, கிவ க்க வார்த்னதகள், சிம்ெதி மற்றும் எம்ெதி இனத 

ஆங்கிலத்தில் வசர்த்து பசால்வதுவொல உச்சரிக்கிவறாம். ஆைால் 

உண்னமயில், வசர்ந்து உணர்வது என்ெதாகும். அவருக்கு முழுவதும் 

பதரியும். நீங்களும் நானும் அனுெவிப்ெனத விட அதிக 

விலாகுலங்கனள அவர் சகித்து இருக்கிறார். ஆைா என்ை 

பசால்கிவறாம் என்றால் எந்த வலியும், ஏமாற்றமாை நினலயும், 

மைிதன் அனுெவிக்கும் எந்தவிதமாை சம்ெவங்கனளயும், அவ ால 

புரிந்துபகாள்ள முடியும் அவருக்கு பதரியும். அவருக்கு அது புதுசு 

கினடயாது, “ஓ, உண்னமயாவவ மனுஷங்க எல்லாரும் இப்ெடி 

கஷ்டப்ொடுவாங்கன்னு எைக்கு பதரியாது என்ெவ ல்ல.”  

வமலும் மைிதர்களாகிய நமக்கு கிறிஸ்து சிலுனவயில் சகித்த 

காரியங்கனள கி கித்து பகாள்வது என்ெது கூட இயலாத ஒன்றாக 

இருக்கும் வதவ வகாொக்கினை ெ வலாகத்தில் இருந்து ஒவ  குமா ன் 

மீது ஊற்றப்ெட்டது, அவர் தமது முகத்னதவய திருப்ெி பகாண்டாவ . 

இவயசு தாவம பசால்லியிருக்கிற வார்த்னதகள் நமக்கு ெதிவுகளாக 

இருக்கிறது, என் வதவவை, என் வதவவை, ஏன் என்னை னகவிட்டீர்?” 

கிறிஸ்து எந்த மாதிரியாை வவதனைனய அங்கு சகித்தார் என்று 

யா ாலும் அளிவிட்டு பசால்லி புரிந்துபகாள்ள முடியாது. ஆைாலும் 

இந்த ெி தாை ஆசாரியர் எல்லா ொடுகனளயும் அனுெவித்திருக்கிறார் 
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என்ெது இதிலிருந்து நமக்கு புரிகிறது, எல்லா ஏமாற்றங்களும் பதரியும், 

துன்புறுத்தப்ெட்டிருக்கிறார், நம்மால கற்ெனை ெண்ண முடியாத 

ொடுகளும் ெட்டிருக்கிறார், அதற்கு வமனலயும் இருந்திருக்கும். 

அதைால ெி தாை ஆசாரியர் நம்னம புரிந்துபகாள்கிறார். அவர் 

வதவனுக்கு நமக்குமினடயில் உள்ள மத்தியஸ்தர். அவர் மைிதைாக 

இருந்த வதவன்; அவர் ெரிதெிக்கிறார். வதனவயுள்ள வந ங்களில் 

அவரிடத்தில் கிருனெனயயும் இ க்கத்னதயும் நாடி வந்திடலாம். 

வதனவ இருக்கும்வொது இருக்கிறார்.  

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்க வடீ்டுக்கு வந்த சில நாட்கள் இருக்கிறது. 

வழக்காமா ொர்க்கும்வொது என்ை பசால்வஙீ்க 1-10ல, அந்த நாள் 

உங்களுக்கு எப்ெடி இருந்துதுன்னு பசால்வஙீ்க?  

எஸ்கே: 6 குனறவாக இருக்கும் வொது ஓ ளவுக்கு சமாளிக்கலாம், 

அதுக்கு வமலன்ைா வமாசமா இருக்கும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. நீங்க கானலயில எழும்பும்வொது எட்டு ஒன்ெது 

இருக்குமா, நீங்க வரும்வொவத சிண்டிக்கு அது பதரிஞ்சிடும், நீங்க 

அடித்தளத்தில் இருக்கிற உங்க தைி அனறக்கு வொயிடுவஙீ்க. அங்க 

இந்த வசைம் உங்களுக்கு எப்ெடி உதவியிருக்குது?  

எஸ்கே: எைக்கு பதரிந்தனத நான் ெிடித்துபகாள்வவன்; என்னுனடய 

வதவனை ெற்றி நான் நம்ொத ஒரு விஷயத்னத என்னுனடய 

அனுெவங்கள் பசால்வதற்கு நான் இடம் பகாடுக்க மாட்வடன். வலி 
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ப ாம்ெ அதிகமா இருக்கும்வொது, ஏமாற்றங்கள் தனலதூக்கி 

எழும்பும்வொது, மருத்துவர்களால் உதவி பசய்ய முடியாத வொது, நீங்க 

வெர் பசால்லி விளக்கி பசால்லும் எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு 

உதவ முடியாத என்ெனத புரிந்துபகாள்ளும்வொது, நீங்களும், வதவனும், 

உங்க வலியும்தான் மிஞ்சும். என்னுனடய அனுெவங்கள் வதவன் யார் 

என்ெனத விளக்குவதில்னல என்ெனத எைக்கு நாவை 

ஞாெகப்ெடுத்திடுவவன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: அதுதான் ப ாம்ெ முக்கியம். மறுெடியும் பசால்லுங்க.  

எஸ்கே: வதவன் யார் என்று என்னுனடய அனுெவங்கள் எைக்கு 

பசால்லவதில்னல. அவருனடய வார்த்னத அவர் யார் என்ெனத 

பசால்கிறது. வமற்கத்திய நாடுகளிலும் உலகம் முழுவதிலும் நமக்கு 

இருக்கிற ெி ச்சனைகளில் இதுவும் ஒன்று. வதவன் யார் எப்ெடி 

ெட்டவர் என்ெனத அறிந்துபகாள்ள நம்முனடய அனுெவங்கனள 

முன்ொக னவத்து பசால்லுகிவறாம். அது உண்னமயில் ஒரு பொய். 

அனத நாம் அழித்திட வவண்டும். மைித மூனளயால் வதவனை ெற்றி 

விளக்க முடியாது. அவருனடய வார்த்னததான் அவர் யார் என்ெனத 

பசால்கிறது, அவர் என்ை பசய்திருக்கிறார், அவர் பசய்து 

முடித்தவற்னற பசால்கிறது. அதைால, என்னை பொறுத்தவன  

என்னுனடய கூட்டில் நானும், வதவனும், வலியும் இருக்கிவறாம். 

அவருனடய வார்த்னத இருக்கும்வொது... வலி எங்கயும் மாயமாவது 

கினடயாது, ஆவிக்குரிய இபுப்வ ாெின் மாதிரி இல்ல – திடீருன்னு 
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பகாஞ்சம் இதமாக இருக்கும் அவதாடு மைதிற்கு சந்வதாஷமாக 

இருப்ெனத உணர்ந்திடுவவன். ஆைா ஒரு விஷயம் நல்லா பதரியும் 

அனத நான் விசுவாசிக்கிவறன் அந்த ெகுதியில் அவர் 

பசால்லியிருக்கிற அவருனடய வார்த்னதகள் அனைத்தும் சத்தியம். 

அதன் மீது என்னுனடய ஆத்துமானவ ெதிக்கும்வொது, என்னுனடய 

அன்றாட வாழ்னவ என்ைால் எதிர்பகாள்ள முடியுவம?  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்ன ட், இப்ெ நா வஜாைியிடம் வெச 

விரும்புகிவறன், சரியா? உங்களுக்கு என்ை நடந்தது என்ெனத 

சுருக்கமாக ஜைங்களுக்கு பசால்லும்ெடியாக விரும்புகிவறன். ஏன்ைா 

ெதிவைழு வயதுள நீங்க அழகாை வாலிெ பெண்ணாக இருந்திருப்ெஙீ்க, 

இல்னலயா? என்ை நடந்தது? வமலும் இன்னறக்கு அதிக 

வவதனைவயாடு இருக்கிற மக்களுக்காக நீங்க சில வார்த்னதகனள 

பசால்லும்ெடியாகவும் நான் விரும்புகிவறன். என்னுனடய ஊழியர்களில் 

சிலரிடம் அவர்களுக்கு பதரிந்த வவதனையில் 

துவண்டுபகாண்டிருக்கும் சிலரிடம் வகள்விகனள வகட்க்கும்ெடி 

பசால்லியிருக்கிவறன், “இந்த நிகழ்ச்சியில் எைது விருந்திைர்களுக்கு 

வவதனை உெத்தி வம் மற்றும் வதவன் உங்களுக்காக என்ை பசய்ய 

முடியும் என்ெனத சார்ந்த நான்கு வகள்விகனள பகாடுக்கும்ெடி 

வகட்டிருந்வதன்.” நான்கு வகள்விகள் இங்கு இருக்கிறது. இந்த வவதனை 

எப்வொது தீரும்? எப்வொது இந்த வவதனைக்கு தீர்வுன்டாகும்? இந்த 
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வலி எப்வொது நீங்கும்? இந்த வவதனை எப்வொது மாறும்? அவங்க 

பதரிந்துபகாள்ள விரும்புகிற ஒவ  விஷயம் இதுதான்.  

சிலர் இருக்காங்க அவங்க அவங்களுனடய வவதனை தாண்டி எந்த 

விஷயத்னதயும் வதவைிடத்தில் இருந்து வகட்க்க மைதில்லாமல் 

இருக்கிறார்கள், சரியா? நீங்க இ ண்டு வருடங்கள் அப்ெடி இருந்தீங்க. 

யாரும் வவதத்தின் வாசனைகனள ெற்றி உங்ககிட்ட வெசுவனத நீங்க 

விரும்ெவில்னல, சரியா? அனத ெற்றி எைக்கு பசால்லுங்க. என்ை 

நடந்தது என்று முதல்ல பசால்லுங்க, அந்த கனதனய பசால்லுங்க, 

அப்ெறம் உங்கனள ொர்த்து பசால்கிறவர்களுக்கு என்ை பசால்றஙீ்க, 

:அதாவது, நீங்க என்ை பசான்ைாலும் கவனலயில்னல என்ெவர்களுக்கு 

உங்கள் ெதில்.”  

வஜாைி எரிக்சன் டாடா: நா இளம் வயது நி ம்ெிய சிறந்த வாலிெ 

பெண்ணாக குறிப்ொக தீவி மாை வினளயாட்டு வ ீாங்கனையாக 

இருந்வதன்னு பசால்லுவவன். நா உண்னமயாவவ முட்டாள் தைமா 

தண்ண ீகம்மியா இருந்த இடத்துல நீச்சல் அடிக்கும்ெடி குதித்வதன், 

சிறப்ொ ஒரு னடவ் அடித்து வமல வந்திடலாம் என்ெது என்வைாட 

எண்ணமா இருந்துச்சு, ஆைா அப்ெடி நடக்கல. என்னுனட தனல மண் 

தன யில் வவகமா வமாதியது. அதைால என்வைாட மண்னட ஓடு 

ெின்பு மா ொதிக்கப்ெட என்வைாட தனுடுவட கழுத்து எலும்புகள் 

சுக்குநூறாைது தண்டுவடம் ொதிப்ெனடந்தது. முழுவதும் 

பசயலற்றவளாக தண்ணரீுக்கு வமல மிதந்துட்டு இருந்வதன். நல்ல 
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வவனலயா என்வைாட தண்ணலீ இருந்த என்வைாட அக்கா நான் 

முகங்குப்புற மிதந்துட்டு இருந்தனத ொர்த்து ஓடிவந்தா. அன்னறக்கு 

முந்திை நாள் இ ாத்திரி என்வைாட தனலக்கு நான் கலர் 

வொட்டிருந்வதன், அதைால என்வைாட கூந்தல் மிதப்ெனத அவளால 

எளிதில் கவைிக்க எதுவாக இருந்தது. அது அவவளாட கவைத்னத 

ஈர்த்தது, அவ துரிதமாக வந்து, என்னை காப்ொற்றி, தண்ணரீில் 

இருந்து பவளிவய பகாண்டு வந்தா. நா துப்ெிவைன், திணறிவைன், 

மூச்சு விட ப ாம்ெ சி மப்ெட்வடன்.  

அவங்க என்னை மருத்துவமனைக்கு பகாண்டு வொைாங்க; என்வைாட 

நீச்சல் உனடய கிளிச்சான்கள் என்வைாட மண்னடயில வொல்ட்டுகனள 

மாட்டிைார்கள்; என்னை ட் ாக்ஷன் வொட்டு நீளமாை வமனஜயில் 

ெடுக்க வச்சாங்க, ஸ்ட்ன க்கர் ெிவ ம். இபதல்லாம் சுழல் காற்றின் 

வவகத்துல நடந்துட்டு இருந்தது. அப்ெறம் திடீருன்னு, டாக்டர்கள் 

என்ைிடம் பசான்ைாங்க, “வஜாைி, உன்வைாட தண்டு வடம் ப ாம்ெ 

ொதிக்கப்ெட்டிருக்கு; உன்னுனடய க ங்கனள இதுக்குவமல ஒருநாளும் 

உன்ைால ெயன்ெடுத்த முடியாது; உன்ைால இைிவமல் நடக்க 

முடியாது, “அப்ெவவ அழுத்தத்தின் உச்சத்திற்கு வொயிட்வடன். இதுக்கு 

வமல நடக்க முடியாது என்ெதற்கு என்ை அர்த்தம் என்று என்ைால 

வயாசிக்க முடியாள, இதுக்கு வமல வகாக வகாலாவ னகயில ெிடிக்க 

முடியாது தனலய வாரிக்க முடியாது ெல்வதக்க முடியாது,... இல்ல 

என்ைதா பசால்றாங்க. அப்ெ தற்பகானல பசய்துபகாள்ளும் எண்ணம் 
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அதிகமா என்னை அழுத்த ஆ ம்ெித்தது.  ாத்திரிகளில் ெடுக்னகயில் 

ெடுத்திருக்கும்வொது தனலனய வவகமாக அனசத்துக்பகாண்டு 

இருப்வென் அப்ெடி பசய்யும்வொது கழுத்து உடஞ்சிட்டா பசத்திடுவவன் 

அப்ெடி தற்பகானல பசய்துபகாள்ளலாம் என்றிருப்வென். ஆைா அப்ெடி 

பசய்யவும் ெயமா இருக்கும் இனதவிட அதிக ெி ச்சனை ஏதாவது 

வந்திட்டா. நான் தைியாக இருந்வதன்.  

வொை ெகுதியில் னமவகல் எெிப யரில் இருந்து வாசித்த ெகுதினய 

வகட்டு பகாண்டு இருந்வதன். அப்ெ வதவனை உண்னமயாக 

விசுவாசிக்க நினைத்வதன், ஆைா வதவைாக இருக்கும் அவர் தாவம 

வவதத்னதயும் தாண்டி இங்கு வந்தார் என்றால், எப்ெடியும், ஏதாவது 

ஒரு விதத்தில் இதில் அவருக்கும் ெங்கிருக்கும். இதுல அவருக்கும் 

ெங்கு இருக்குன்னு பசான்ைா அவர் எப்ெடி நம்ெிக்னகக்கு ொத்தி மாக 

இருக்க முடியும்?  

ஆைா ஒரு  ாத்திரி, ஜான், ப ாம்ெ வசார்வாக தைினமயில் இருப்ெனத 

உணர்ந்வதன், ப ாம்ெ வசார்ந்து வொய் தைினமயில் என்வைாட 

ஏமாற்றத்வதாடு வவதனையில் இருந்வதன். ஏவதா சில 

கா ணங்களுக்காக னமவகல் பசான்ை இந்த இவயசுனவ குறித்து நான் 

கற்ெனை பசய்திட ஆ ம்ெித்வதன். அவர் என்வைாட ஹாஸ்ெிடல் 

அன  ெக்கமாக வருவனத வொல கற்ெனை பசய்வதன், என்வைாட 

அனறயில் இருக்கிற மற்றவர்கனள கடந்து எங்கிட்ட வருகிறார். அவர் 

என்வைாட ெடுக்னகயின் ஓ த்தில் நிர்ப்ெது வொல ொர்த்வதன். 
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க ப்ொனை பசய்து ொர்த்வதன் – அவன  நான் ொர்க்கல, சும்மா 

கற்ெனை பசய்வதன் – அந்த கார்ட் கம்ெினய எடுத்து கிலங், கிலங் 

பமதுவா இறக்கி விடுகிறார். அப்ெறம் அந்த ெடுக்னகயின் ஓ த்தில் 

உட்கார்ந்து என்வைாட கண்கள் மீதிருந்த என் கூந்தனல வருடி 

விடுகிறார். அப்ெறம் அவருனடய க ங்களின் காயங்கனள, 

உள்ளங்னகனய காட்டி, என்ைிடம் பமதுவாக பசால்கிறார், “வஜாைி, 

உைக்காக மரிக்கிற அளவிற்கு உன்னை வநசித்திருக்கிவறன், என்னை 

நம்புகிறதற்கு இது வொதுன்னு உைக்கு இன்னும் வதாணனலயா 

என்றார்.”  

எைக்கு, நீங்க, இ ண்டு வெரும் பகாஞ்ச வந த்துக்கு முன்ைால 

எெிவ யர் நான்காம் அதிகா த்னத ெற்றி வெசியது சுருக்கமா புரிஞ்சுது. 

எைக்கு ெி தாை ஆசாரியர் இருக்கார். எைக்கு வதவன் இருக்கார். 

வவதாகமத்தின் வதவைாைவர் ஏவதா கட்டுகனதவயா தியாை குரு 

வொன்ற வதவவைா ஏவதா எங்னகவயா ஒரு மனல சிக த்தில் 

அந்த த்தில் உட்கார்ந்திருப்ெவவ ா, கட்னட வி ல்கனள 

அனசத்துக்பகாண்டு, என்னை விட்டு னகக்கு எட்டும் தூ த்தில் 

என்வைாட வவதனைகளுக்கு விலகி இருப்ெவர் அல்ல. இல்ல, அவர் 

என்னுனடய வவதனைகளுக்கு ஊடாக இருக்கிறார். அன்று இ வு தான் 

நான் இவயசு யாரும் வொக முடியாத இடங்களுக்குள் ெி வவசிக்க 

கூடியவர் என்ெனத அறிந்துபகாண்வடன். மருத்துவர்களால் வொக 

கூடாதா இடங்களுக்குள் ெி வவசிக்கிறார். எந்த ஆவலாசகரும் நுனழய 
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முடியாத இடங்களில் நுனழகிறார். தியாைம் பகாண்டு வொகாத 

இடங்களில் நுனழகிறார். அதுமட்டுமல்ல, நீங்களும், நானும் அவருக்கு 

நம்முனடய இருதயத்னத திறந்து உள்வள வ  அனுமதிபகாடுத்தால், 

அவர் நம்முனடய வாழ்விற்காக னவத்திருக்கும் திட்டத்னதயும் 

வநாக்கத்னதயும் நம்மால் ொர்க்க முடியும். அது ஒவ   ாத்திரியில் 

நடந்திடாது, பசாடுக்கு வொடும் வந த்தில் நடக்காது. ஆைா அன்று 

இ வு இவயசு என்னை சந்திப்ெது வொல கற்ெனை பசய்து ொர்த்வதன் 

அவர் எங்கிட்ட பசான்ைார், “வஜாைி, என்னை நீ நம்ெலாம், “அதுதான்  

சரியாை ொனதயின் முதல் ெடியாக இருந்தது.  

ஆன்கர்பபர்க்: இ ண்டு வெரும் இ ண்டு ெடங்கனள 

பகாடுத்திருக்கீங்க. முதல் ெடத்னத விளக்கி பசால்லுங்க.  

டாடா: சரி, இங்க இருக்கிறது ஒரு கரிதுண்டால  வன யப்ெட்ட ஒரு 

ெடம் இனத நான் மருத்துவ மனையில் இருந்தப்ெ பசய்வதன். எப்ெடி 

கரிதுண்ட என்வைாட ெற்களுக்கு இனடயில னவத்து எழுதுவது 

வன வது என்று நான் அங்க தான் கற்றுபகாண்வடன். ய்ந்வைாட 

விெத்திற்கு முன்பு பகாஞ்சம் பகாஞ்சம் எைக்கு வன யவும் பதரியும், 

இந்த ெடத்னத நான் வன ந்த வொது அதாவது, இது வியாகுலம் 

நினறந்திருப்ெது வொன்ற ெடம், நா இதுலிருந்து என்ை பசால்ல 

விரும்ெிவநன்ைா, “ஓ, ஆண்டவவ , இதுதான் இப்ெ என்வைாட 

வாழ்க்னகயா? என்வைாட ஜவீ காலம் முழுவதும் நான் இைி 

இப்ெடிதான் வாழ வொகிவறைா? என்ைால இது முடியாது; முடியாது; 
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முடியவவ முடியாது.” எைக்கு பதரியும் நான் பசால்ற இந்த விஷயம் 

இனத ொர்த்துபகாண்டிருக்கிற அவநகருனடய வாழ்க்னகவயாடு 

பொருந்துவதாக இருக்குனு பதரியும், “ஓ, ஆண்டவவ , இதுதான் 

என்வைாட வாழ்க்னகயா? ஒருவவனள மூனள சினதவு 

உண்டாயிருக்கலாம், அல்லது ஆழ்ந்த தைினமயின் உணர்வில் 

இருக்கலாம், மை வநாயாக இருக்கலாம், அல்லது உங்களுனடய 

ெிள்னள ஊைமாக ெிறந்திருக்கலாம், அல்லது கணவ ால 

னகவிடப்ெட்டு இருக்கலாம், அலல்து உங்களுனடய பமடிகல் 

ரிவொர்ட்ஸ் உங்களுக்கு சவாலாக இருக்கலாம், வாழ்க்னகவய 

மாறிவிட்டது, எை நினைக்கலாம், “இதுதான் என்வைாட வாழ்க்னகயா? 

என்ைால இது முடியாது.” நம்முனடய வநயர்கள் ஒன்னற 

புரிந்துபகாள்ள விரும்புகிவறன் னமவகலும் நானும் இனதவய தான் 

பசால்லுவவாம். உண்னமயில், இன்னறக்கு கானலயில 

எழும்பும்வொதும் இனததான் நான் பசான்வைன், “ஓ, இவயசுவவ, 

என்ைால இது முடியாது.” ஆைா, வவதத்னத குறித்து எைக்கு ெிடித்த 

காரியம் இதுதான், எப்வொதும் நம்ெிக்னக நினறந்ததாக இருக்கிறது. 

ெலவிதமாை நம்ெிக்னகயின் நங்கூ ங்கள் இருக்கிறது 

எனதவவண்டுமாைாலும் ெற்றிபகாள்ளலாம். இன்னறக்கு கானலயில் 

நான் இறுக ெற்றி பகாண்ட வார்த்னத , ஆைா, :என்னை 

பெலப்ெடுத்துகிற கிறிஸ்துவால் எல்லாவற்னறயும் பசய்ய எைக்கு 

பெலனுண்டு.” ெிலிப்ெியர் நான்கு ெதிமூன்று. என்ைால இது 
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முடியாதுதான், ஆைா கிறிஸ்துவால் என்ைால் எல்லாம் பசய்ய 

முடியும்.   

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த ெடம் என்பறன்னறக்கும் என்வைாட நினைவில 

இருக்க வொகுது, சரியா? அடுத்த இ ண்டாவது ெடம் எனத ெற்றியது?  

டாடா: சரி, இ ண்டாவது ெடமாை இது... இந்த குறிப்ெிட்ட ஒன்னற 

நான் வன யல, என்வைாட நண்ெர் எைக்காக வன ந்து பகாடுத்தாங்க 

ஹாஸ்ெிடல்ல இருந்தப்ெ. என்னை என்வைாட வாழ்க்னகயின் 

புதிர்களுக்குள் இருப்ெனத ொர்த்த அவர், எைக்கு ஒன்னற பசால்ல 

விரும்ெிைார், “வஜாைி, உன்வைாட வாழ்க்னக சீ ாக இருக்க விரும்புற, 

ஒழுங்கும், கி ாமமுமா, இருக்க நினைக்கிவ . எல்லாம் கி ாமமாக 

இருக்கனுன்னு நீ ஆனசெடுவன்னு பதரியும். உன்வைாட வாழ்க்னக 

உைக்கு அர்த்தம் பகாடுக்கனுன்னு நினைக்கிவறன். ஆைா உைக்கு 

பதரியுமா, புதிர்களின் நினறய ொகங்கள் தவரிட கூடும், நித்தியம் 

என்னும் மறுெக்கத்னத அனடயும் வன  அனத நீ பதரிந்துபகாள்ள 

முடியாது என்றார்.” என்வைாட நண்ெர் எைக்காக பசய்த இந்த ெடத்னத 

ொர்த்த வொது, எைக்கு உண்டாை முதல் எண்ணம், சரி இருக்கட்டும், 

ஞாைம் என்ெது வதவன் இனத ஏன் அனுமதித்தார் என்று 

அறிந்துபகாள்ளும்ெடி புதிரில் இருக்கிற எல்லா துண்டுகனளயும் ஒன்று 

வசர்த்து அலசி ஆ ாய்ந்து ொர்ப்ெது அல்ல என்ெனத 

புரிந்துபகாண்வடன். ஞாைம் என்ெது புதிரின் ெல ொகங்கள் விடுெட்ட 

நினலயிலும் வதவனை நம்ெியிருப்ெதாகும்; நித்தியத்தின் இந்த 
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ெகுதியில் உங்களுனடய வாழ்க்னக சரியாக இருக்காது என்று 

பதரிந்திருந்தாலும் சந்வதாஷமாக இருக்கனும். ஆைா அடுத்த 

ெக்கத்தில் சந்வதாஷமாக இருக்கும். அந்த நம்ெிக்னக தான் நம்னம 

பதாடர்ந்து ஓட னவக்கிறது. என்னை இந்த வவதனையில் இருந்து 

விடுவிக்கும் ெடியாை அந்த திறவுவகால் ஒரு நாள் வதவனுனடய 

க த்தில் இருந்து எைக்கு பகாடுக்கப்ெடும் என்ற நம்ெிக்னகவயாடு 

ஓடுகிவறன். அந்த நாளுக்காக என்ைால் காத்திருக்க முடியவில்னல. 

அனத ஆவலாக எதிர்ொர்த்து பகாண்டிருக்கிவறன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: னமவகல், இந்த மாதிரியாை பசய்திகனள வகட்க்கும் 

மக்கள் எப்ெடி மை அழுத்தத்தில் இருந்து பவளியில் வ லாம் என்ெனத 

ெற்றி ொர்த்துபகாண்டு இருக்கிவறாம். நீங்களும் உங்க மனைவிவயாடு 

கவுச்ல உட்கார்ந்த நாட்கள் இருக்கிறது, உங்க கன்ைங்களில் இருந்து 

கண்ணரீ் தான தான யாக வந்திருக்கிறது. ஆைா அவங்க உங்ககிட்ட 

பசான்ை ஒரு விஷயம் நீங்க அதிலிருந்து பவளிய வ  முதல் ெடியாக 

இருந்திருக்கிறது. என்ை பசான்ைாங்க?  

எஸ்கே: ஜைங்க ஏன் தங்களுனடய வாழ்க்னகனய 

முடித்துபகாள்கிறார்கள்  என்ற கா ணத்னத நா புரிந்துபகாள்ள 

துவங்கியவொது, அவளிடம் வகட்வடன், “எப்ெடி உன்ைால இது 

முடியுது? ஏன்ைா அவ தன்வைாட கணவனை ொர்த்துபகாண்டு 

இருக்கிறாள், எைக்கு எந்தவிதத்திலும் அவளால உதவி பசய்ய 

முடியல. அவ கிட்டத்தட்ட மூணு நான்கு நிமிடங்களுக்கு அப்ெடிவய 
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நின்றிவிட்டால், சில விைாடிகல்ன்னு பசால்லலாம், அவ தன்வைாட 

கண்கனள மூடிபகாண்டால். அப்ெறம் அவர் என்னை ொர்த்து  என்ை 

பசான்ைா பதரியுமா, “ இன்னறக்கு வன க்கும் வதவன் 

உண்னமயுள்ளவ ாக இருக்கிறார் என்று எைக்கு நல்லா பதரியும் 

என்று பசான்ைால். நானளக்கு எப்ெடி அவர் உண்னமயுள்ளவ ாக 

இல்லாமல் வொவார்?” அதுதான் என்னை உண்னமயில் அனசக்க 

கூடியதாக இருந்தது, ஒவக, எஸ்வல, அடுத்த வவனலய ொரு, அடுத்த 

வவனலய ொரு அவ்வளவுதான். இந்த குழி குள்ளவய வொயிடாத 

ஏன்ைா அது உைக்கு எந்தவித நன்னமனயயும் பகாடுக்கதுன்னு 

எைக்கு பதரியும்.” அந்த ஒரு நிமிடம் தான் என்னுனடய 

வாழ்க்னகயில் மாற்றத்னத உண்டாக்கிைது, ஜான், அப்ெதா மை 

அழுத்தத்தில் இருந்து நான் பவளிய வந்வதன்.  

டாடா: அதாவது, னமவகல், இதுதான் எைக்கும் நடந்தது. அதாவது, 

உங்க வாழ்க்னகயில் சத்தியத்னத பசால்ல சிந்தி இருந்தாங்க. என்னை 

பொருத்தவன க்கும் ஜைங்க வவதனை ெடும்வொது, தைினமயாக 

இருப்ெது வொல உணரும்வொது வதனவவயாடு இருக்கறப்ெ, ஒருவர் 

வந்து அவங்க வாழ்க்னகயில் சத்தியத்னத எடுத்து பசால்வது 

எவ்வளவு அருனமயாை ஒன்றாக இருக்கும் பதரியும். அப்ெ சில 

கிறிஸ்தவ நண்ெர்கள் என் ெடுக்னகயின் ெக்கமாக வந்து நின்று சிலர் 

ெசீா வாங்கீட்டு வந்தாங்க வடாைட்ஸ் வாங்கீட்டு வந்தாங்க, 

முடங்கியிருந்த என் வி ல்களுக்கு பநயில் ொலிஷ் வாங்கீட்டு 
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வந்தாங்க, அழுக்காை என்வைாட முடிய சுத்தம் பசய்தாங்க. அவங்க 

எல்லாரும் இவயசுவின் க ங்களா இருந்தாங்க.  

ஜைங்க வவதனையில் இருக்கும்வொது, அவங்க தைியா அவஸ்னத ெட 

கூடாது. காயப்ெட்ட மக்கள் தைியாவவ அவஸ்னத ெடனுன்னு வதவன் 

எப்வொதும் நினைத்தது கினடயாது. அதைால்தா ஆவிக்குரிய 

சமுதாயத்னத உருவாக்கியிருக்கிறார். அதற்காகத்தான் சனெனய 

உருவாக்கியிருக்கிறார். இன்னறக்கு காயத்வதாடு இருக்கிறவர்கனள 

அணுகுகிற தூ த்தில் சில கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கத்தான் பசய்கிறார்கள். 

அவங்கள சமாளிக்க உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் 

வதனவப்ெடலாம், “எைக்கு உதவி வவணும்” அப்ெடி பசான்ைங்கன்ைா 

நல்ல விஷயம். அதாவது, அப்ெடி பசால்றது சிறப்ொை காரியம்தாை, 

“வதவனுனடய உதவி மட்டும் வொதுன்னு பசால்லாம, எைக்கு 

மைிதர்களுனடய உதவியும் வதனவ என்கிறார்கள்.” அவங்க 

உங்களுனடய வாழ்க்னகயில் சத்தியத்னத வெசட்டும். அப்ெடி 

பசால்லும்வொது உங்களுனடய வவதனையில் வதவன் உங்கவளாடு 

இருப்ொர். அவர் காயப்ெட்டார், இவயசு உங்களுனடய சகல 

வியாகுலங்கனளயும் சுமந்து காயத்னத ஏற்றுபகாண்டார் அதிைால் 

அவர் இ க்கமுள்ள ெி தாை ஆசாரிய ாக உங்களுக்காக ெிதாவிற்கு 

முன்ொக ெரிந்து வெசும்ெடியாக தம்முனடய கிருனெனய பொழிந்து 

உங்களுனடய ொ ங்கனள நீக்கி தமது சமாதாைத்னத தந்து தமது 

வல்லனமனய கண்வநாட்டத்னத தந்தருளிைார். இதுக்கு வதனவயாைது 
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விசுவாச அடிகள் தான், கடுகு அளவு விசுவாசம் இருந்தால் 

வொதுமாைது, நீங்க நினைத்து ொர்க்க முடியாத அளவு சின்ைதா 

இருந்தாலும் வொதும். ஆைா வதவன், உண்னமயா பசால்வற, அவருக்கு 

பகாஞ்சம் இடம்பகாடுங்க, அவர் ஒரு னமயில் தூ ம் கூட்டீட்டு 

வொவார். அவருனடய நம்ெிக்னக மற்றும் ஊக்குவிக்கும் ஆற்றனல 

நமக்குள்ள உட்புகுத்திட இந்த ஒவ  ஒரு விசுவாச அடி எடுத்து 

னவத்தால் வொதும் அவர் ொர்த்துபகாள்வார்.  

ஆன்கர்பபர்க்: னமவகல், இனத நினறவு பசய்திடுங்க. மிகப்பெரிய 

அதிர்ச்சியில் உனறந்திருக்கும் நெருக்கு நீங்க என்ை பசால்வஙீ்க, நாம 

பசான்ைனத அவங்க வகட்டிருக்காங்கள்ள? எப்ெடி துவங்கலன்னு 

பசான்னுங்க.  

எஸ்கே: உங்க வாழ்க்னகயின் இறுதி கட்டத்துக்கு நீங்க 

வந்திருக்கலாம். இப்ெ உதவி வதனவ என்ெனத நீங்க முதலாவது 

புரிந்துபகாள்ள வவண்டும். உங்களுக்கு உதவ ஒருத்தர் இருக்க 

வவண்டியது அவசியம். வஜாைி பசான்ைவதாட வசர்த்து உங்களுக்கு 

பசால்ல விரும்புவறன், அதாவது, ஜைங்க பொதுவாவவ உதவிய 

நாடியவர்களாக உருவாக்கப்ெட்டு இருக்காங்க சுய உதவிவயாடு வாழ 

முடியுன்னு பசால்றது பகாஞ்சம் ஏற்றுபகாள்ள கடிைம்தான். வமலும் 

நம்மில் சிலருக்கு மற்றவர்கனள விட அது சவாலாக இருக்கும், 

மதத்தவங்க கிட்ட உதவிய வகட்க்க மாட்வடாம். ஆைா கிறிஸ்துவிடம் 

திரும்ெிைால், அவர் நமது ெி தாை ஆசாரியர். மைிதர்களால் பகாஞ்சம் 
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தான் பசய்ய முடியும். அவங்களால முடிந்தனத பசய்வாங்க. 

ஆைாலும் உள்ளாக இருக்கும் வவதனைனய யா ாலும் 

புரிந்துபகாள்ளவவா அனுெவிக்கவவா முடியாது, இதயத்தின் ஆழத்தில் 

இருக்கிறது, உங்க ஆழ்மைதில் ெதிந்திருக்கும், சரியாை மருந்து 

பகாடுக்க யாரும் அந்த இடத்னத பசன்றனடய முடியாது, கிறிஸ்து 

உங்கனள வநசிக்கிறார். அவர் தான் சரியாை ெி தாை ஆசாரியர், 

அவர்தான் சரியாை மத்தியஸ்தரும் கூட; உங்க நம்ெிக்னகனய அவர் 

மீது னவத்திடுங்கள், அவரிடமாக திரும்புங்கள், அவர் உங்கனள 

னகவிட மாட்டார்.  

ஆன்கர்பபர்க்: வநயர்கவள, இப்ெதா நாம நிகழ்ச்சினய 

துவங்கியிருக்கிவறாம். அடுத்த வா ம் நான் வஜாைினயயும் 

னமவகலயும் அவங்கவளாட மைஅழுத்தம் மற்றும் ஏமாற்றத்னத 

எதிர்பகாள்ள வதவன் எப்ெடி உதவிைார் என்ெது ெகிர்ந்துபகாள்ளும்ெடி 

வகட்க இருக்கிவறன். ஏன்ைா இன்னறக்கு நீங்க பசான்ை எல்லா 

விஷயத்திலும் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் இ ண்டு வெரும் சுவற்னற 

ொர்த்து மை அழுத்தம் மற்றும் ஏமாற்றத்னத உணர்ந்த நாட்கள் 

நிச்சயம் இருக்கும். வதவன் உங்களுக்கு உதவிைார். ஏன் இப்ெடி 

ஆைது, எப்ெடி, எப்ெடி நடந்தபதன்று பதரிந்துபகாள்ள விரும்புகிவறன், 

சரியா? அதற்கு ெிறகு நடந்தது என்ை? வடீ்டிலிருந்து இனத வகட்டு 

பகாண்டிருக்கிற உங்களுக்காக இனவகனள வகட்டு பதரிந்துபகாள்ள 
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விரும்புகிவறன். இது நம் எல்லாருனடய அனுெவமாக இருக்கிறது. 

தவறாமல் ொர்ப்ெரீ்கள் எை நம்புகிவறன்.  

 

 

 

***** 
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