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வாழ்வின் வவதனைகளில் வதவன் எங்கு
இருக்கிறார்? – நிகழ்ச்சி 3
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 பெலவைம்
ீ
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 ஜீவனை 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 அன்வகர்ெர்க், உங்கனள ொர்ப்ெதில்
மகிழ்ச்சி. இன்னறக்கு நம்முடன் இருக்கும் இ ண்டு விருந்திைர்கனள
ெற்றி ஏற்கைவவ பசால்லியிருக்கிவறன், Dr. னமவகல் எஸ்வல மற்றும்
வஜாைி எரிக்சன் டாடா. இப்வொது மிக முக்கியமாை ஒரு வகள்வினய
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னவத்திருக்கிவறாம்: விசுவாசத்வதாடு உண்னமயாய் தம்னம வநாக்கி
வருகிறவர்கனள சுகப்ெடுத்த வவண்டும் என்ெதுதான் வதவனுனடய
சித்தமா? பெலவைப்ெட்டிருந்தால்,
ீ
இயலானமயில் இருப்ெீர்களாைால்,
அல்லது வவறு ஏதாவது சூழ்நினலனய நீங்கள் எதிர்பகாண்டு
வந்திடலாம் அதற்காை வினடனய அறிந்துபகாள்ள வவண்டும் என்று
விரும்புகிறீர்களா,வதவன் எைக்காக என்ை பசய்வார்? வவதம் இனத
குறித்து என்ை பசால்கிறது? இப்ெ நீங்க பசால்லுங்க, வஜாைி, ஏன்ைா
ஒரு கிறிஸ்தவ ாை நீங்க சுமார் 50 ஆண்டுகளாக உங்க கழுத்து
முறிவுைால இந்த சர்க்கா

நாற்காலியில் உட்கார்ந்து பகாண்டு

இருக்கிறீர்கள், அப்ெறம் மார்ெக புற்றுவநாய் இருப்ெது
கண்டறியப்ெட்டது, இப்ெ உங்க திருபவலும்ெில் ஏற்ெட்ட விரிசல்
கா ணமாக தீ ாத வலியும் வவதனையும் ஒவ்பவாரு நாளும்
அனுெவித்து பகாண்டு இருக்கிறீர்கள்.

வஜாைி எரிக்சன் டாடா: ஓ, னம குட்ைஸ், ெல முனற. அதாவது,
என்வைாட கழுத்து முறிவு ஏற்ெட்ட வொது நா மருத்துவமனையில்
இருந்தது நினைவிற்கு வருகிறது, என்னை ொர்க்கும்ெடி
மருத்துவமனைக்கு வருகிற என்வைாட நண்ெர்களிடம் வகட்வென்
அவங்க எைக்கு வவதத்னத பகாண்டு வந்து தருவாங்க, எங்கிட்ட
எப்ெவும் வகட்கப்ெட்ட வகள்வி, “நாங்க உைக்கு எந்த ெகுதிய
வாசிக்கும்ெடி விரும்புகிறாய்? அதுக்கு நா பொதுவா எப்வொதும்
பசால்ற ஒவ
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ெகுதி வயாவான் 5. உங்களுக்கும் அந்த வவத ெகுதி

நல்லா பதரிந்திருக்கும். ஆமா, “எபிரெய பாஷையிலே ரபதஸ்தா
என்னப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்டுவாசேினருலே இருக்ேிறது,
அதற்கு ஜந்து மண்டபங்ேளுண்டு. அஷவேளிலே குருடர், சப்பாணிேள்,
சூம்பின உறுப்புஷடயவர்ேள் முதோன வியாதிக்ோெர் அலேேர்
படுத்திருந்து,

தண்ணர்ீ எப்ரபாழுது ேேங்கும் என்று

ோத்துக்ரோண்டிருப்பார்ேள். ஏரனனில் சிே சமயங்ேளிலே லதவதூதன்
ஒருவன் அந்தக் குளத்திலே இறங்ேி, தண்ண ீஷெக் ேேக்குவான்;
தண்ணர்ீ ேேங்ேின பின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவாலனா அவன்
எப்லபர்ப்பட்ட வியாதிஸ்தனாயிருந்தாலும் ரசாஸ்தமாவான்.
முப்பத்ரதட்டு வருைம்

வியாதி ரோண்டிருந்த ஓரு மனுைன் அங்லே

இருந்தான். படுத்திருந்த அவஷன இலயசு ேண்டு, அவன்
ரவகுோேமாய் வியாதிஸ்தரனன்று அறிந்து, அவஷன லோக்ேி:
ரசாஸ்தமாேலவண்டுரமன்று விரும்புேிறாயா என்று லேட்டார்.”
ொர்னவயாளர்கள் வந ம் முடிந்த ெிறகு என்னை நான் அந்த இடத்தில்
னவத்து கற்ெனை பசய்திடுவவன், விளக்குகள் அனணந்த ெிறகு,
நர்சுகள் எல்லாரும் வொை ெிறகு, என்வைாட அனறயிலிருக்கும்
மற்றவர்கள் தூங்கிடுவாங்க. நா கற்ெனைனய ஆ ம்ெித்திடுவவன் நான்
பெவதஸ்தா குலத்துகிட்ட இருக்வக, இன்பைாரு முடக்குவாதமுனடய
நெவ ாடு அந்த ொயில ெடுத்துட்டு இருக்கிறமாதிரி கற்ெனை
பசய்திடுவவன், பகஞ்சிட்டு, நம்ெிக்னகவயாடு, பஜெித்துக்பகாண்டு,
இவயசு என்னை கடந்து வொக கூடாது என்று வவண்டுபகாண்டு
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இருப்வென்; அவ ால என்னை சுகப்ெடுத்த முடியும், வர் என்னை
பதாடுவார் என்றிருப்வென்.
ஆைா நா மருத்துவமனையில் இருந்த இ ண்டு வருடங்கள், அதுல
ஒரு வருஷம் நா ஸ்வடட் இன்ஸ்டிடுஷன் ல கீ ரியாடிக் வார்ட்ல
இருந்வதன், என்வைாட னககள் கால்கள் எந்த அனசனவயும் த ள. நா
நடக்கவும் இல்ல. ஏமாற்றத்வதாடு நான் மருத்துவமனைனய விட்டு
பவளிவயறிவைன். ஆைா நா என்வைாட அக்காவவாடு இருப்ெதற்காக
வமரிலான்ட் ெண்னண வட்டிருக்கு
ீ
பசன்ற வொது, ஒருநாள் கானலயில்
கிறிஸ்தவ பதானலகாட்சினய ொர்த்துபகாண்டு இருந்வதாம், அதில்
ஒரு விளம்ெ த்னத வகட்வடாம், அதுல விசுவாசம் நினறந்த
ெி சித்திபெற்ற சுகமளிக்கும் ஊழியர் வருவதாக பசால்லப்ெட்டது
வாஷிங்டன், DCக்கு. சுகத்னத பெற்றுக்பகாள்ள விரும்புகிற எல்லாரும்
வ லாம் என்ெதுதான் அந்த அனழப்பு. அடுத்த பவள்ளி கிழனம இ வு,
முதல் முனறயா சுகமளிக்கும் கூட்டத்திற்கு பசன்வறாம். அத என்ைால
மறக்கவவ முடியாது ஹில்டன் வஹாட்டவலாட பெரிய அ ங்கத்திற்குள்
நுனழந்வதாம் டவுண்டவுன் வாஷிங்டன், DC. அந்த இடம் முழுவதும்
மக்கள் கூட்டம். அங்கிருந்த ஊழியர்கள் என்னை சக்க

நாற்காலிகள்

இருக்கும் ெகுதிக்கு கூட்டீட்டு வொைாங்க அங்க என்னை தவி
இன்னும் ஐம்ெது அறுவது வெர் வல்வசர்
ீ
மற்றும் வாக்கவ ாடு
அமர்ந்திருந்தார்கள். எல்லாரும் ஆர்வத்வதாடு இருந்வதாம்.
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சரி, இந்த சுகமளிக்கும் வ ீ ர் ஆ வா த்வதாடு வமனடயின் மீ து வந்து
நின்றார். ெி காசிக்கும் ஒலி அவன

சுற்றியது, இனச வாசிக்கப்ெட்டது,

சாட்சிகளும் வசைங்களும் அங்கு வாசிக்கப்ெட்டது. அப்ெறம் அந்த
ஸ்வொட் னலட் ஒரு முனையில் இருந்த மக்கள் மீ து திருப்ெப்ெட்டது,
அது எந்த ெக்கம் திருப்ெப்ெட்டவதா அங்கிருந்த நெர்கள் சுகம் பெற
துவங்கிைார்கள். அது அப்ெறம் வவபறாரு ெக்கம் திருப்ெப்ெட்டது
க வகாஷங்கள் அதிகமாக இருந்தது, அதிகமாை சாட்சிகள், அதிகமாை
சுகங்கள். நா வல்வசர்
ீ
ெகுதினய ொர்த்து எைக்குள்வள சிந்தித்து
பகாண்டு இருந்வதன், “சரி, ெரிசுத்த ஆவிவய, கடிைமாை வியாதிவயாடு
இருக்கிற எங்கள் ெக்கமாக திரும்ெிடும். எங்கனள குணமாக்கும்
என்வறன்.” ஆைா ஸ்ொட் னலட் வல்ச்ர்கள்
ீ
இருந்த ெகுதிகளுக்கு
திரும்ெிடவவ இல்னல.
கிட்டதட்டா ஒன்றன

மணி வந த்திற்கு ெிறகு, இ ண்டு மணிவந ம்,

கழித்து உதவியாளர்கள் வந்து எங்கனள முதலில் பவளிவய பகாண்டு
வந்து விட்டார்கள், ெடிகளில் எந்தவித கூட்ட பநரிசல்களும் இருக்க
கூடாது என்ெதற்காக அப்ெடி பசய்தாங்க. ஆைா நான் அந்த இடத்தில்,
35 வெர் இருந்த வரினசயில் 15 வது நெ ாக என்வைாட இயலானமயில்
ஏமாற்றத்வதாடு உட்கார்ந்திருந்வதன், எல்லாரும் சக்க

நாற்காலியில்

இருந்தாங்க, பவள்னள தடிகள், வாக்கர்கள், னவத்துபகாண்டு
நின்றுபகாண்டிருந்தார்கள். எங்கவளாட அந்த அனமயாை சூழலில் நான்
என்வைாட வரினசயில் இருந்து வமலும் கீ ழும் ொர்த்த்துட்டு
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இருந்வதன், இதுல ஏவதா ஒரு ெி ச்சனை இருக்குது. அதாவது,
எப்ெடிப்ெட்ட இ ட்சகர் நமக்கு இருக்கிறார், எப்ெடிப்ெட்ட சுகமளிப்ொளர்,
எப்ெடிப்ெட்ட சுகமளிக்கும் நெர், எப்ெடிப்ெட்ட மீ ட்ெர், ஒரு முடமாக
இருக்கும் நெருனடய பஜெத்னத வகட்க்க கூடாத நினலயில்
வதால்வியனடந்த மீ ட்டெ ா அவர்?
அந்த சூழ்நினல என்னை அதிக மை அழுத்தத்திற்குள் பகாண்டு வொய்
விடுவதற்கு மாறாக, உண்னமயில் அது என்னை வதவ வார்த்தயில்
ஆழமாக இழுத்து பசன்றது, ஏன்ைா இந்த வதவன் யார் என்ெனத நான்
அறிந்துபகாள்ள விரும்ெிவைன். விசுவாசத்வதாடு தம்மிடத்தில்
வவண்டிக்பகாள்ளுகிறவர்களுக்கு ெதில் பகாடுக்கிறவர் என்ெதாக தான்
இதுவன க்கும் அவன

ெற்றி வகள்விப்ெட்டிருக்கிவறாம் என்று

பசால்லலாம். யாக்வகாபு என்னும் புத்தகத்தில், ‘ஒருவன்
வியாதிப்ெட்டவைாக இருந்தால் சனெயின் மூப்ெர்கனள அனழத்து,
அவர்கள் எண்பணய் பூசி, பஜெிக்கவவண்டும். நீதிமான் பசய்யும்
ஊக்கமாை பஜெம் ெிணியாளினய இ ட்சிக்கும் என்று இருக்கிறது.
இன்பைாரு இடத்தில் வயாவான் 15:7ல், இவயசுவவ கூறியிருக்கிறார்,
“நீங்கள் என்ைிலும் என் வார்த்னத உங்களிலும் நினலத்திருந்தால்
நீங்கள் வகட்டுபகாள்வது எதுவவா அது உங்களுக்கு
அருளப்ெடும்.”இபதல்லாம் வதவன் நிச்சயம் சுகப்ெடுத்தி தான்
ஆகவவண்டும் என்ெனத உறுதிபசய்கிறது. இருந்தாலும் என்வைாட
வி ல்களுக்கும் கால்களுக்கும் எந்தவித அனசவும் இல்னல. என்வைாட
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நண்ெர்கனள அனழத்து நான் பசான்வைன், “அடுத்த முனற நீங்க
என்னை ொர்க்கும்வொது நான் எழுந்து நடப்வென் என்வறன்.” ஏன்ைா
எைக்கு சந்வதகவம இல்னலன்றத அவங்களுக்கு வதவனுக்கும்
நிருெித்து காட்டும்ெடியா விரும்ெிவைன். அதாவது நிச்சயம் வதவன்
என்னை சுகெடுத்திடுவார் என்றிருந்வதன். இருந்தாலும் ஒன்னும்
நடக்கல. வமலும் வதவனுனடய வார்த்னதயில் நான் கண்டுெிடித்த
இன்பைாரு விஷயம் என்னை அதிர்சியாக்கிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இங்கிருக்கிற சில காரியங்கனள இனறயியல்
கண்வணாட்டத்தில் ொர்க்கலாமா. உங்க புத்தகத்தில்
பசால்லியிருக்கீ ங்கள்ள, ‘வதவன் சுகப்ெடுத்துவா ா? நிச்சயம்
சுகமாக்குவார் என்ெதில், நீங்க ஏசாயா 59:1 னற பசால்லியிருக்கீ ங்க
அதாவது, “இலதா, இெட்சிக்ேக்கூடாதபடிக்குக் ேர்த்தருஷடய ஷே
குறுேிப்லபாேவுமில்ஷே; லேட்ேக்கூடாதபடிக்கு அவருஷடய ரசவி
மந்தமாேவுமில்ஷே. இப்ப லதவனால் சுேப்படுத்த முடியுமா முடியாதா
என்பது ஒரு லேள்விலய இல்ேஇ அவொே முடியும். இப்ப எனக்கு
லதான்றிய மற்ரறாரு லேள்வி என்னன்னு லேட்டாஇ லதவன் இந்த
21வது நூற்றாண்டில் சுேப்படுத்துவாொ? ேிச்சயமாே சுேமாக்குவார்இ
என்று முடித்திருக்ேீ ங்ேஇ ஏன்னா உேேம் முழுவதும் இதற்ோன
ஆதாெமாே பேருஷடய சாட்சிேள் இருக்குது.

டாடா: சரி, எெிவ யர் புத்தகத்தில் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிறது, இவயசு
வநற்றும் இன்றும் என்றும் என்பறன்றும் மாறாதவ ாக இருக்கிறார்.
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இந்த பூமியில் வாழ்ந்தப்ெ இவயசு சுகப்ெடுத்திைார் என்றால், இப்வொது
ஏன் அவர் சுகப்ெடுத்தவில்னல?

ஆன்கர்பபர்க்: னமவகல், உங்களுக்கு ெிடித்த ெகுதிகளில் ஒன்று
சங்கீ தம் 103 அங்க தா பசால்லியிருக்கிறது, “என் ஆத்துமாவவ
கர்த்தன , ஸ்வதாத்தரி, அவர் பசய்த சகல உெகா ங்கனளயும்
மறவாவத,”அதுல ெட்டியலும் இருக்கு, “... நம்முனடய அக்கி மங்கனள
எல்லாம் மன்ைித்து நம்முனடய வநாய்கனள எல்லாம் குணமாக்கிைார்.
இதுல இருந்து நீங்க என்ை பசால்ல விரும்புறீங்க?

டாக்டர் மைக்கேல் எஸ்கே: சரி, வவதெகுதிகளில் இருந்து
வதவன் தான் சுகம் தருெவர் என்ெனத அறிந்திருக்கிவறாம்.
மருத்துவர்கள் என்னை கூறுவொட்டு, உள்ள பமட்டல் னவத்து, ஸ்குரூ
வொட்டு ஓட்டுகிறார்கள். அறுக்கிறார்கள், ஆைா வதவன் தான் நமக்கு
சுகமளிக்கிறவ ாக இருக்கிறார். அதைால யாவ ா ஒருத்தர் நாம
எல்லாரும் சுகமாகிடுவவாம் என்று பசால்ல முடியாது, நம்முனடய
சுகத்னத அனுெவிக்க வதவன் நமக்காக என்ை பசய்தார் என்ெனத
புரிந்துபகாள்ளும் மைப்ொன்னமயில் இருக்கிறது,.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, வஜாைி, மறுெடியும் உங்ககிட்ட வர்வ ன். நீங்க
உண்னமயாை வகள்விய முன்னவத்தீர்கள், தம்மிடத்தில்
விசுவாசத்வதாடு வகட்கிற எல்லான யும் சுகப்ெடுத்த வவண்டும் என்ெது
வதவனுனடய சித்தம் தாைா? சுகத்னத குறித்ததாை நம்முனடய
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விண்ணப்ெங்களுக்கு அவருனடய ெதில் எப்வொது சரி என்ெதாக தான்
இருக்குமா? அற்புதமாை சுகமளித்தல் என்ெது அவருனடய முதல்
ஆப்ஷைாக இருக்கிறதா? இதுதான் இங்கிருக்கிற ெி ச்சனை. சில
கிறிஸ்தவ சனெகளில் காணப்ெடுகிற பெலகீ ைம் இதுதான் அதாவது
உங்களுக்கு ெரிபூ ணமாை சுகம் கினடக்க வில்னல என்றால் அதற்கு
உங்களுனடய விசுவாச குனறச்சல் தான் கா ணம் அல்லது உங்க
வாழ்னகயில்

கசியமாை ொவங்கள் இருக்கலாம் என்கின்றைர். இனத

நீங்க வழக்கமாக ொர்க்கும் அந்த வவத ெகுதிவயாடு ஒப்ெிட்டு
பகாஞ்சம் பசால்ல முடியுமா.

டாடா: சரி, எைக்கு ப ாம்ெ பதளிவாக வெசப்ெட்ட வதவ ெகுதி
எதுன்ைா

மாற்கு சுவிவசஷம் தான்,அதனுனடய முதல் அதிகா ம்.

இவயசு காப்ெர் நகூமில் இருக்கிறார் கிழக்கிலும் வமற்கிலும்
வடக்கிலும் பதற்கிலும் இருக்கிற எல்லான யும் சுகமாக்கிைார். சூரிய
அஸ்தமைம் வன

நடக்குது. இறுதியாக அவர் முடித்த ெிறகு மக்கள்

கடந்து வொகிறார்கள். ஆைா அவர் அடுத்த நாள் அதிகாலவம எழுந்து
பஜெிக்கும்ெடி தைித்து ஓர் இடத்திற்கு பசல்கிறார். சூரிய உதயத்திற்கு
ெிறகு, ஜைங்க மறுெடியும் வருவாங்க, வியாதியஸ்தர்கள் நினறய
வென

கூட்டீட்டு வருவாங்க முடவர்கள், இவயசுனவ வதடி வருவாங்க.

சீவமானும் அவவைாடு இருந்தவர்களும் அவன

வதடி பசன்றார்கள்,

ஆைாலும் அவர்களால் கண்டுெிடிக்க முடியவில்னல. இறுதியாக,
அவன
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கண்டுெிடித்த வொது, அவர்கள் அவன

வநாக்கி, “இவயசுவவ

எல்லாரும் உம்னம வதடுகிறார்கள் என்றைர்.” அதாவது, எல்லா
வியாதியஸ்தர்களும் வநாயாளிகளும் மனல அடிவா த்தில்
இருந்தார்கள். அவர் தம்முனடய சீஷர்களிடம் பசால்வனத
கவைியுங்கள் வசைம் முப்ெத்தி எட்டு, இது அதிர்ச்சினய உண்டாக்குது.
மனல அடிவா த்தில் நின்று பகாண்டிருக்கும் மக்கனள அவர் ொர்க்க
கூட இல்னல, அவர்கனள ொர்த்து பசால்கிறார், “சரி, நாம வவறு
எங்காவது வொகலாம். ெக்கத்தில் உள்ள கி ாமங்களுக்கு வொய்
ெி சங்கிக்கவவண்டும், இதற்காகவவ, இனத நல்லா வகளுங்க,
இதற்காகவவ நான் வந்வதன் என்கிறார்.
இனத நான் வாசித்தவொது, ஒரு விஷயத்னத புரிந்துபகாண்வடன்
இவயசு கீ வழ நின்று பகாண்டிருந்தவர்களின் வியாதினய குறித்தும்
புற்றுவநாய் முடக்குவாதம் வநாய்கனள குறித்து கவனல ெடவில்னல
என்று பசால்ல கூடாது. அவருனடய குறிக்வகாள் அவர்களுனடய
சரீ ெி கா மாை வியாதி இல்னல என்ெதுதான் உண்னம. சுவிவசஷம்
தான் அவர்களுனடய குறிக்வகாள். சுவிவசஷம் தான் பசால்கிறது,
“ொவம் பகால்கிறது, ந கம் உண்னம, அவருனடய

ாஜ்ஜியம் உங்கனள

மாற்ற முடியும். அதற்காை கடவு சீட்டு நான் தான் என்ெவத,”
எப்வொபதல்லாம் ஜைங்க தங்களுனடய ெி ச்சனைகள் தீர்ந்தால்
வொதும் என்று இவயசுனவ வநாக்கி வர்றாங்கவளா, அப்வொபதல்லாம்
இ ட்சகர் ெின்வாங்கி வொயிடுவார்.
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இன்னும் இவயசுவின் சுகமளிக்கும் நினலயின் முன்னுரினமகனள
ெற்றி அறிந்துபகாள்ள ஆ ாய்ந்து ொர்த்வதன், ஏன்ைா வதவைாக
மைிதைாக இருந்து தளர்ந்த க ங்கனள சுகமாக்கிைவர் குருடாை
கண்கனள திறந்தவர் தான் இப்வொது இந்த காரியத்னதயும்
பசால்லுகிறாவ

அதாவது, “உன் னக உைக்கு இடறல் உண்டாக்கிைால்

அனத தரித்து வொடு, உன் கண் உைக்கு இடறல் உண்டாக்கிைால்
அனத ெிடுங்கி வொடு.” ஓ னம குட்ைஸ், இனத வாசித்தவொது, நான்
இவயசுவின் முன்னுரினமகனள கண்வடன். வாழ்க்னகயில் உள்ளார்ந்த
சுகத்னத தான் அவர் ொர்க்கிறார். வி ல்கள் கால்களுனடய சரீ
ெி கா மாை சுகமல்ல, என்னுனடய இருதயம் ஆத்துமாவில் சுகம்
வவண்டும் எை விரும்புகிறார்.
பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக நாட்கள் வொக வொக வதவனுனடய திட்டத்னத
புரிந்துபகாண்வடன் என்னுனடய ொவத்திலிருந்து என்னை
மீ ட்கவவண்டும், என்னுனடய மு ட்டாட்டமாை வணக்கா கழுத்துள்ள
நினல மற்றும் சுயநலத்திலிருந்து பவளிவயறனும். நான் யார் என்ெனத
எைக்கு வொதிப்ெதற்கு இந்த ொடுகனள தான் ஒரு கருவியாக
ெயன்ெடுத்துகிறார். ஆைால் இந்த உெத்தி வங்கனள வதவன்
ெயன்ெடுத்தி என்னை கசக்கி ெிழிந்து என்னை புடமிட்டு
தூனமயாக்குகிறார். அதிைால் எைக்குள் இருக்கிறதாை குனறவுகள்
வதனவயற்ற சுொவங்கள் தன்னமகள் மு ட்டுகுணம் மற்றும்
கசப்புகனள அகற்றுகிறார். ஓ னம குட்ைஸ், இந்த மாதிரியாை
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காரியங்களில் இருந்துதான் முதலில் நான் சுகம்பெற்று விடுதனல
பெறவவண்டும். இந்த ஆழமாை சுகத்னத ெற்றிதான் சங்கீ தம் 139ம் கூட
பசால்கிறது, “என்னை ஆ ாய்ந்து, வதவவை, வவதனை உண்டாக்கும்
வழிகள் என்ைிடத்தில் உண்வடா என்று என்னை வசாத்தித்து
ஆ ாய்ந்திடும்.”
ஜான், உண்னமயில் இப்ெவும் மக்கள் எங்கிட்ட வந்து பசால்வாங்க,
“உங்களுனடய சுகத்திற்காக பஜெிக்க விரும்புவறன், அனத
நி ாகரிக்கவவ மாட்வடன். எப்வொதும் அவங்க எைக்காக பஜெிப்ெனத
வ வவற்கிவறன். ஆைா சிலரிடம் நான் பசால்வவன், “நீங்க
துவங்குவதற்கு முன்பு, உங்ககிட்ட ஒன்னு வகட்கட்டுமா, நீங்க எதன்
அடிப்ெனடயில் பஜெிக்கனுன்னு நா பசால்லட்டுமா? நானளக்கு
கானலயில நான் எழுந்திருக்கும்வொது ப ாம்ெ வசார்வனடந்து
வொகாதெடிக்கு பஜெிங்க, அதிருப்திவயாடு எழும்ெ கூடாதுன்னு
பஜெிங்க, நா சும்மா எனதயாவது வயாசித்து நம்ெிக்னகனய விட்டுட
கூடாதுன்னு பஜெிங்க, சத்தியத்னத விட்டு விலக கூடாதுன்னு
பஜெிப்ெீங்களா? என்னுனடய கணவரிடம் வதனவயற்ற வார்த்னதகனள
பசால்லி அவன

காயெடுத்தும் நினல உண்டாகாதெடிக்கு பஜெிங்க.

எந்த இடத்தில் அவருக்கு கைத்னத பசளுத்தனுவமா அப்வொது
அவருக்கு கைத்னத பசலுத்தும்ெடி பஜெிங்க. பஜெிங்க... அதாவது, சில
காரியங்களில் நா சுகமனடய வவண்டியிருக்கிறது. அந்த ெகுதிகளில்
நான் சுகமனடயனும், அனத விட்டுவிட்டு நடக்க வவண்டும் என்ற
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ஆனச என்ெபதல்லாம் எைக்கு பெரிதல்ல. நடப்ெனத காட்டிலும்
வமலாை காரியங்கள் இருக்கிறது என்ெனத நான் ஆ ாய்ந்து
அறிந்துபகாண்வடன், என் இ ட்சகன

ெிரியெப்டுத்தும் விதமாை சுத்த

இருதயமும் ஆத்துமாவும் மிகவும் முக்கியமாைனவகள் என்று
புரிந்துபகாண்வடன். இதுதான் ஆழாமாை சுகம்.

ஆன்கர்பபர்க்: னமவகல், கிறிஸ்தவ கூட்டத்தில் இருந்த வொது
அவர்களுக்கு வொதிய விசுவாசம் இல்லாததிைால் தான் வதவன்
அவர்கனள சுகப்ெடுத்தவில்னல என்று பசால்லப்ெட்டனத
வகட்டிருக்கிற ஜைங்கவளாட நீங்க வெசனும். இதுவன க்கும் அவங்க
அறிக்னக பசய்யாத சில

கசிய ொவங்கள் இருக்கலாம், அதுதான்

அவர்கனள இன்னும் தூ த்தில் நிறுத்துகிறதா. இனத வகட்ட சிலர்
தங்கள் விசுவாசத்திலிருந்து விலகி இருக்கலாம், அவர்கனள சிலர்
முழுனமயாை வதால்வினய சந்தித்து இருக்கலாம். அவர்கனள
ஊக்குவிக்கும் விதமாக திரும்ெவும் அவர்கனள வதவைிடமாக திரும்ெ
பசய்யும் சில வவத ெகுதிகனள காண்ெிக்கும்ெடியாக விரும்புகிவறன்.
இனத துவங்குவதற்கு முன்பு இ ண்டு உதா ணங்கனள பசால்ல
விரும்புகிவறன். என்னுனடய தகப்ெைார் வட்டிற்கு
ீ
வந்தார்,
அவருனடய வாழ்க்னகயில் பெலவைப்ெட்டவத
ீ
கினடயாது, வயலில்
இருந்து வட்டிற்கு
ீ
வந்தார். அவர் ஆ ாதனைகளில் ெி சங்கிப்ொர்
வொதிப்ொர், சிறந்த குரூனசடுகனளயும் நடத்திடுவார். அவர் வட்டுக்கு
ீ
வந்துட்டு ெரிவசாதனைக்காக கடந்து பசன்றார். டாக்டர் எங்கிட்ட வந்து
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பசான்ைாங்க, அவருட மகன்தாை, இப்ெ, “உங்க அப்ொ இன்னும் 30
நாள்தான் உயிவ ாடு இருப்ொர், குனறந்த ெட்சம் 90 நாட்கள், நீங்கதா
இனத அவருக்கு பசால்லணும் என்றார்.” அவருனடய சரீ ம்
முழுவதும் வியாதி ெ வியிருந்தது. நான் அவரிடம் வெசிவைன், அந்த
வா ம் முழுதும் அவருக்கு உதவியாக கூட இருந்து வெசி,
புரியனவத்வதன். எங்க அப்ொவவாட சுகத்திற்காக பஜெித்வதாம், வதவன்
அவருக்கு 10 வருடத்னத கூட்டி பகாடுத்தார். என்வைாட பநருங்கிய
நண்ெர், ஊழியத்தில் என்வைாடு வசர்ந்து 25 வருடங்களாக துனண
எழுத்தாள ாக இருந்தார், இங்க இருக்கிறவங்கல்ல அவன
விசுவாசமுனடயவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது, அவர்
புற்றுவநாயால் ொதிக்கப்ெட்டார். எல்லா ொஸ்டர்களும் டீக்கன்களும்
ஒன்றாக கூடி வந்து. அவருக்காக பஜெித்வதாம், எண்பணய் பூசி
பஜெித்வதாம், வதவன் நிச்சயம் அவன

சுகப்ெடுத்துவார் என்று

எண்ணிவைாம். ஒரு மாதத்தில் இறந்துவிட்டார். என்வைாட
அம்மாக்கும் ALS இருந்தது. வதவன் அவர்கனள சுகப்ெடுத்தும்ெடிக்கு
பஜெித்வதாம். இ ண்டு வருடங்களில் அவர் இறந்துவிட்டார். ஒருத்தன
வதவன் சுகமாக்கிைார், இ ண்டுவெர் சுகமனடயல. இப்ெ, வவதத்தில்
சில வசைங்கள் இருக்குது, அந்த வசைங்கனள ெற்றி ொர்க்க
வவண்டும் எை விரும்புகிவறன். அதுல எதுவாக இருந்தாலும் சரி.

எஸ்கே: நிச்சயமா நாம அதிகமா ொர்த்திருக்கிற வசைம் எதுன்னு
ொர்த்தா ெவுலுனடய ெகுதிதான். 2 பகாரிந்தியர் 11ம் அதிகா த்தில்
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என்ை நடக்கிறது என்ெனத குறித்து பகாஞ்சம் பதளிவாக ொர்க்க
முடியும், அங்க அவர் மாம்சத்தில் இருக்கிற முள்னள ெற்றி
பசால்கிறார். “எைக்கு பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டனவகளுக்குரிய
வமன்னமயிைிமித்தம் நான் வமன்னம ொ ாட்டாதெடிக்கு எைக்கு இப்ெடி
ஆயிற்று, எல்லாத்னதயும் இது தட்டி னவக்கிறது – “நான் என்னை
குறித்து வமன்னம ொ ாட்டாதெடிக்கு,: ெவுல் பசால்கிறார் – “என்
மாம்சத்திவல ஒரு முள் பகாடுக்கப்ெட்டு இருக்கிறது, என்னை நான்
உயர்த்தாதெடிக்கு அது என்னை குட்டும் சாத்தானுனடய தூதைாக
இருக்கிறது. அது என்னை விட்டு நீங்கும்ெடி மூன்று முனற நான்
கர்த்தரிடத்தில் வவண்டிக்பகாண்வடன். அதற்கு அவர் என் கிருனெ
உைக்கு வொதும் பெலவைத்தில்
ீ
என் பெலன் பூ ணமாக விளங்கும்
என்றார்.” அப்ெறமா ெவுல் பசால்றாரு, “ஆனகயால் இப்ெடிப்ெட்ட
பெலவைங்களில்
ீ
நான் ெிரியெடுகிவறன், வநாக்கம், ‘ கிறிஸ்துவின்
வல்லனம

எைக்குள்

வாசமாக இருக்கும்ெடிக்கு என்கிறார்.” இந்த

பதளிவு உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும், அதாவது, அப்வொஸ்தலர்களுக்கு
அப்வொஸ்தலர், அவவ .... எப்வெர்ெட்ட உெத்தி மாைாலும் சரி,
எந்தமாதிரியாை இக்கட்டாைாலும், வதவன் அனத அகற்றாமல்
இருந்திடலாம் என்கிறார்.
வமலும் புதிய ஏற்ொட்டில் ெல இ த்த சாட்சிகனள ொர்க்க முடியும்,
மறுக்க முடியாத காரியத்னத ெி சங்கித்ததிைால் ஸ்வதவான்
கல்பலறிந்து பகால்லப்ெட்டான், யாக்வகாபு, பகாடுனமயாக
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பகால்லப்ெட்டான். விசுவாச வ ீ ர்கனள குறித்து நாம் ொர்க்க முடியும்.
எதிர்ொ ாதவிதமாக, அதாவது, ஜான், எைக்கு ஆர்ச்சரியமா இருக்கும்.
அதாவது, ஆவ ாக்கியம் ஐசுவரியம் என்ெனத முன்ொக நிறுத்தி
பசால்ெவர்களுக்கு, வதவன் என்ை பசால்லுவார் என்ெனத நினைத்து
அதிகமாக சிந்தித்து ொர்ப்வென். எைக்கு அது வியப்ொக இருக்கும்,
ஏன்ைா எப்ெவும் வயானெ குறித்து அதிகமாக ொர்ப்வொம், ெவுல்,
அப்ெறம் யாக்வகாபு, அடுத்து ஸ்வதவான். வதவன் எப்வொதும் நமக்காக
பசயல்ெடுகிறவ ாக இருப்ொர், அதற்கு உங்களுக்கு விசுவாசம் மட்டும்
இருந்தா வொதும். ெவுலுக்கு வொதிய விசுவாசம் இல்லாமல்
இருந்தவதா? ெவுல் உலகத்திற்கு வதவனுனடய சுவிவசஷத்னத
ெி சங்கிக்க வதவைால் பதரிந்துபகாள்ளப்ெட்டவர். அப்ெடி இருந்தும்
இந்த சூழ்நினலகளில் வதவன் அவன

சுகப்ெடுத்தவவ இல்னலவய.

வஜாைி ஏற்கைவவ பசான்ை ஒரு காரியத்னத மறுெடியும் பசால்ல
நினைக்கிவறன் மாற்கு 1. கிறிஸ்து ஒவ்பவாரு முனறயும் ஒருவன
சுகப்ெடுத்திய வொது அது ஆவிக்குரிய நினலயின் சரீ

ெி கா மாை

பவளிப்ொடாக இருந்தது என்று அடித்து பசால்ல முடியும் எை
நினைக்கிவறன். அதாவது வவதனை வலி புற்றுவநாய் என்ெதிலிருந்து
சுகம் வவண்டும் என்ெது மட்டுமல்ல, அது சரீ த்தின் பவளிொடு.
குருட ாயிருக்கலாம், ஆவிக்குரிய குருடர்கள். பசவிடாக இருக்கலாம்,
ஆவிக்குரிய பசவிடர்கள். முடமாக இருக்கலாம், ஆவிக்குரிய
முடவர்கள். அப்ெ ஆவிக்குரிய பெலவைத்தின்
ீ
சுகம் தான் சரீ த்தில்
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பவளிப்ெடும் அற்புதங்களாக இருக்கிறது. இந்த சுகத்னத ெற்றிதான்
அவர் பசால்லிக்பகாண்டு இருக்கிறார், தற்காலிகமாை உலகத்தின்
நினலனய சார்ந்தது அல்ல.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. வஜாைி ெலவிதமாை சுகமளிக்கும்
கூட்டங்களுக்கு வொயிட்டு வந்திருப்ொங்க, ஒன்றன் ெின் ஒன்றாக
வொயிட்டு வந்திருக்கலாம். இந்த ஒன்று மட்டுமில்ல, அடுத்தது
அடுத்ததுன்னு வொயிருப்ொங்க. இங்க சரியாகனலயா, அப்ெ அடுத்தனத
முயற்சிக்கலாம். ெவுல் ஒரு முனற மட்டும் வகட்டுட்டு விடல,
இ ண்டு முனற மட்டும் வகட்கல; பதாடர்ந்து அவருக்கு அது
உறுத்தலாக இருந்திருக்கும், அவர் மூன்று முனற வகட்டார். அதற்கு
ெதில் என்ை பதரியுமா, “இல்ல, என் கிருனெ உைக்கு வொதும்,” அனத
அவர் ஏற்றுபகாண்டார். அவருக்கு வொதுமாை விசுவாசம் இல்னல
என்ெதைால் அல்ல, அவர்க்கு இ கசிய ொவம் இருந்ததைால் அப்ெடி
நடக்கல, அந்த வியாகுலம் இருக்க வவண்டும் என்ெது வதவன்
ெவுலுக்காக பகாண்டிருந்த சித்தம். இனத நம்முனடய மைதில்
ஏற்றுபகாள்வது பகாஞ்சம் கடிைம் தான், னமவகல், இருந்தாலும்
வவதம் இனததான் பசால்லுகிறது. அவருனடய உடன் வவனலயாளாை
துவ ாப்ெீலு, சரியா, அவன் வியாதிப்ெட்டு ெட்டணத்தில் இருந்தான்.
அவனை அதிகமாக வநசித்தார். அவனை குணெடுத்த அவருக்கு
வல்லனம இருக்கு. இவன் துவ ாப்ெீலுவுக்காக பஜெித்திருப்ொர். ஆைா
வவதாகமம் என்ை பசால்கிறது? அவனை வியாதிப்ெட்டவைாக
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ெட்டணத்தில் விட்டு வந்தான். இப்ெ என்ை பசால்வறன்ைா,
உங்களுனடய குனற என்று பசால்லப்ெட்ட மக்களுக்கு
பசால்லுகிவறன், அப்ெடியில்ல! ஒருவவனள வதவன் உங்களுக்கு
பசால்லுகிறாவ ா, “இதுதான் நான் உைக்காக னவத்திருப்ெது, என்வைாட
கிருனெ உைக்கு வொதுமாைதாக இருக்கும்.” வஜாைி, உங்களுக்கு
ெிடித்தமாை ஒரு வசைம் இருக்குதுல்ல. அதுலதான் கர்த்தருனடய
வழிகளில் மைமகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று பசால்லப்ெட்டு
இருக்கிறது. அந்த வசைத்னத ெற்றி பசால்லுங்க.

டாடா: சரி, சங்கீ தம் 37 நான்கு, “கர்த்தரிடத்தில் மைமகிழ்ச்சியாயிரு
அவர் உன் இருதயத்தின் வவண்டுதல்கனள உைக்கு
நினறவவற்றிடுவார்.” ஓ, ஜான், ப ாம்ெ நானளக்கு

என்னுனடய

இருதயத்தின் விருப்ெங்கள் எல்லாம், “என்னை நடக்க பசய்யுங்க,
ஆண்டவவ .” என்னுனடய க ங்கனள மறுெடியும் ெயன்ெடுத்தும்ெடி
பசய்திடும். இந்த வவதனை நீக்கிடும் என்றிருந்தது.” அதாவது, இதுதான்
என் இருதயத்தின் விருப்ெமாக இருந்தது. இந்த காரியங்கனள
அகற்றிவிடும்ெடி வதவனுக்கு முன்ொக கதறியிருக்கிவறன். ஆைா அவர்
அப்ெடி பசய்யவவ இல்னல. இன்னும் ஆழமா வதட ஆ ம்ெித்வதன்.
எங்கிட்ட என்ை குனற இருக்கு? அவருனடய வார்த்னதயில் நான்
ொர்க்க வவண்டிய காரியம் என்ை? எவ்வளவு அதிகமா வவதத்னத
வாசித்வதவைா, அவ்வளவாய் வதவனுனடய இருதயத்னத
புரிந்துபகாண்வடன். கிறிஸ்துனவ சிலுனவயில் ொர்த்த வொது அவர்
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அங்வக முடமாக இருந்தால், ம த்தில் அடிக்கப்ெட்டு இருந்தார்,
எைக்காக அப்ெடியாைார், மைதுருக்கம் நினறந்தவர், னவ ாக்கியமா,
ொடுகனள ஏற்றார், மறுெடியும், அவருக்காை எைது அன்பு
புதுப்ெிக்கப்ெட்டது.
இந்த இவயசுனவ எவ்வளவு அதிகமாய் அறிந்துபகாண்வடவைா,
இவயசுவின் இந்த ெகுதினய, வவதனைவயாடு வியாகுலத்னத அனடந்த
மைிதர், அவ்வளவாய் அவன

நான் வநசிக்க துவங்கிவைன்.

அவருனடய விருப்ெங்கள் என்னுனடய விருப்ெங்களாக
மாறத்துவங்கியது. உங்களுக்கு அது பதரிவதற்கு முன்பு நான் என்
கால்கனள ொர்ப்ெனத நிருத்தீட்வடன், கர்த்த ாகிய இவயசு கிறிஸ்துனவ
ெிரியப்ெடுத்துவனத விரும்ெிவைன். அவருனடய மைவிருப்ெங்கள்
என்ைது? சரி, அவருனடய விருப்ெம் அவருனடய சுவிவசஷம் எங்கும்
ெ வ வவண்டும், அவருனடய

ாஜ்ஜியம் ெி ச்தாெமாகனும்,

வதவனுனடய குடும்ெத்தின் பகாடியாைது நாத்திகர் இனற நம்ெிக்னக
இல்லாதவர் வொன்ற ஜைங்களுனடய இருதயமாகிய நிலத்தில்
நாட்டப்ெடவவண்டும். இதுதான் வதவனுனடய விருப்ெங்கள்.
துரிதமா பசால்வறன், ஜான், ஏன் வதவன் சுகப்ெடுத்துவது இல்னல?
எைக்கு என்ை பதாட்னுதுன்ைா நாம சுகத்னத பெற்றுபகாள்ளும்வொது
வதவனை மறந்து விடுகிவறாம். எப்வொதும் அவர் நமக்கு
வதனவெடுவதில்னல. ஆைா நாம காயாப்டும்வொது வவதனை
உண்டாகும்வொது, நாம கானலயில எழுந்ததும் என்ை பசால்வவாம்,
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“ஆண்டவவ , நீர் எைக்கு வவண்டும்,” வமலும் அவருனடய இருதயமும்
வியாகுலத்வதாடு தம்மிடத்தில் வருகிறவர்கள் ெக்கம் சாய்கிறது,
“என்ைால இனத தைியாக பசய்ய முடித்து, ஆண்டவவ , எைக்கு
உதவும் என்ெவர்கள் ெக்கம்.” ஒருவவனள அவர் சரீ

ெி கா மாை

சுகத்னத அருளாமல் இருப்ெதற்கு இதுவும் ஒரு கா ணமாக
இருக்கலாம்; ஏன்ைா அவர் விருப்ெம், னமவகல் பசான்ைது வொல,
ஆவிக்குரிய கண்கனள திறக்கனும் என்ெதுதான், ஆவிக்குரிய
பசவிகளின் பசவிட்டு தன்னமனய மாற்றனும், முடமாக கிடக்கும்
ஆவிக்குரிய கால்கள் சரியாை ொனதயில் நடக்க வவண்டும் என்கிறார்.

ஆன்கர்பபர்க்: கனடசியாக உங்களுக்கு ஒரு வகள்வி. இ ண்டு
வருடங்களாக யாரும் உங்ககிட்ட வதவனை ெற்றி வெசுவனத நீங்க
விரும்ெல. நினறய வெர் பஜெித்து பகாண்டு இருக்கிறார்கள், ஆைால்
சுகம் கினடக்கல, அதைால சனெனய விட்டுட்டாங்க. இப்வொது
அப்ெடிப்ெட்ட நினலயில் இனத வகட்டு பகாண்டு இருப்ெவர்களுக்கு
நீங்க என்ை ஆவலாசனை பசால்வங்க.
ீ

டாடா: சரி, வவதம் பசால்கிறது நாம் அழுகிறவர்கவளாவடவசர்ந்து அழ
வவண்டும். உங்களுனடய வவதனைனய புரிந்துபகாள்கிறவர்கள்
யா ாவது இருப்ொர்கள் என்றால், இன்னும் உங்களுனடய ஆழமாை
ஏமாற்றங்கள் சுகம் பெறாமல் இருந்தால், உங்கள் வதவைாகிய
கர்த்தன

ொருங்கள். ஆைா ஒன்னற புரிந்துபகாள்ளுங்கள் உங்கள்

இ ட்சகர் உங்கனள வொலவவ எல்லாவிதத்திலும் வசாதிக்கப்ெட்டும்
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ொடுகளும் உெத்தி வங்களும் அனுெவித்தவ ாக இருக்கிறார்.
அவருனடய விருப்ெம் எல்லாம் உங்களுக்கு இருதயத்தில் அவருனடய
நம்ெிக்னகனய வினதப்ெதும், அவருனடய சந்வதாசம், அனசக்க
முடியாத ஆைந்தம், அளவுகடந்த சமாதாைம், அவருக்குள்
அமர்ந்திருக்கும் ஆத்துமானவ உண்டாக்குவதுதான் அப்ெடியிருந்தால்
அது சுகத்னத பெற்றுபகாள்வதற்கு இனணயாக இருக்கும், நடப்ெதற்கு
இனணயாக க ங்கனள ெயன்ெடுத்துவதற்கு இனணயாக இருக்கும்.
வதவன் அவ்வளவு நல்லவர். இவயசு ஒப்ெிட்டு ொர்ப்ெதற்கும்
வமலாைவர், அவருனடய நண்ெ ாக இருக்க என்ை வவணாலும்
பசய்யலாம், சரீ

சுகத்தில் அனுெவிக்காமல் இருந்தாலும்

ெ வாயில்னல.

ஆன்கர்பபர்க்: இவயசு வதாட்டத்தில் பசான்ை வார்த்னதகனளயும்
நினைவு கூறுகிவறன், “வதவவை, இது என்னை விட்டு நீங்க
கூடுமாைால்? அதற்காை ெதில் இல்னல என்ெதுதான். அவர் வதவ
சித்தத்னத நினறவவற்றிைார், நம் எல்லாருக்காகவும் பசய்து முடித்தார்.

டாடா: நிச்சயமா.
ஆன்கர்பபர்க்: ஓவக. சரீ

சுகத்னத விட வமலாை ெல காரியங்கள்

இருக்கிறது,. அடுத்த வா ம் அதில் சிலவற்னற குறித்து வெச
இருக்கிவறன். அதுல இன்பைாரு தனலப்னெயும் ொப்வொம்,
கடுனமயாை வியாதியிலும் இக்கட்டாை சூழ்நினலயிலும்
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வவதனைவயாடு இருக்கிற மக்கள் எப்ெடி வதவனுக்கு
முக்கியமாைவர்களாக இருப்ொர்கள்? அவங்க வாழ்க்னகக்கு அர்த்தம்
இருக்குதா, அவங்க வவதனை வதவைால் கண்டுபகாள்ளப்ெடாததாக
அவங்களுக்கு நித்தியத்தின் ெலன் இல்லாமல் வொகிட வாய்ப்புண்டா?
சில சுவா சயமாை சம்ெவங்கள் இருக்கிறது, இ ண்டு வெருக்கும்,
மரிக்க ஆயத்தமாக தயா ாக முன்வநர்ப்ொட்டுடன் இருந்தவர்கள், அதிக
வவதனையாக இருப்ெதால் தற்பகானல பசய்து பகாள்ளலாம் என்று
முடிவு பசய்தவர்கள். நீங்க அப்ெடிப்ெட்டவர்கவளாடு வெசுகிறீர்கள்
அவங்க, வாழ்க்னக எப்ெடி இருந்தாலும், வதவைால் அவர்கனள
பகாண்டு பெரிய காரியங்கனள பசய்ய முடியும். இது அருனமயாை
விஷயம், வநயர்கவள. அடுத்த வா ம் தவறாமல் ொர்ப்ெீர்கள் எை
நம்புகிவறன்.

*****
எங்களுனடய பதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காண
இலவச ஜான் அன்பகர்பெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னெ ெதிவிறக்கம்
பசய்திடுங்கள்.
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