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எதிர்காலத்தத குறித்த பயத்ததாடு மன
அழுத்தத்தில் த ார்த

ாடு இருக்கும் தபாது தத

ன்

அளிக்கும் ஆறுதல் - நிகழ்ச் ி 1
அறிவிப்பாளர்:...இன்றைக்கு ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சியில்,
ெதினேழு வயது நிரம்ெிய சுறுசுறுப்ொே வாலிெ கெண் குதிறர
சவாரிறய விரும்புெவள், ஹாக்ெி நீச்சலும் ெிடிக்கும், ஒருமுறை
ஆற்ைில் குதிக்கும்னொது தேது தண்டுவடத்றத உறடத்துகொண்டாள்.
ெலவித அறுறவ சிெிச்றசெளுக்கு ெிைகு தன்ோல் நடக்ெவும் தேது
ெரங்ெறை ெயன்ெடுத்தவும் முடியாது என்ெறத அைிந்தால், அவர் இேி
தேது வாழ்நாள் முழுவதும் சக்ெர நாற்ொலியில் தான்
இருக்ெனவண்டும். ெடந்த நாற்ெத்தி ஐந்து ஆண்டுெைாெ ஏமாற்ைங்ெள்
மேஅழுத்தம் எதிர்ொலத்றத ெற்ைிய ெயத்திலிருந்து மீ ண்டு
கஜயகமடுக்ெ னதவன் னஜாேி எரிக்சன் டாடாவிற்கு எப்ெடி உதவிோர்?
நாற்ெது வயது நிரம்ெிய மேிதர், ெத்துக்னொப்ொே உடல் நிறல,
வாரத்தில் 3 முறை ராகெட் ெந்து விறையாடுெவர், தேகென்று
உடலிறட ெயிற்சியாைறர உறடயவர். எதிர்ொராதவிதமாெ தேது ெின்
ெகுதியில் வலிறயயும் னவதறேறயயும் உணர்ந்தார், அது அவறர
னவதறேமிகுந்த அறுறவ சிெிச்றசெறை எதிர்கொள்ை கசய்தது
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அவருறடய ஜீவறே ொக்ெ மருத்துவர்ெள் சில தண்டு வட
அடுக்குெறை அெற்ைி எழும்புெறை இறணத்தேர்.
இன்றைக்கு Dr. றமனெல் எஸ்னல, னவதாெம ெழெத்தின் நிறுவேர்
தறலவராெ இருக்ெிைார், னமலும் னஜாேி எரிக்சன் டாடா

இருவரும்

தங்ெளுறடய ஏமாற்ைமாே மே அழுத்தம் ெயம் நிறைந்த
சூழ்நிறலயில் னதவன் எப்ெடி அவர்ெளுக்கு ஆறுதல் அைித்தார்
என்ெறத நம்னமாடு ெெிர்ந்துகொள்ை இருக்ெிைார்ெள். இந்த வினசஷித்த
ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சிக்கு உங்ெறை வரனவற்ெினைாம்.
*****

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிெழ்ச்சிக்கு உங்ெறை
வரனவற்ெினைாம். நா னஜாேி எரிக்சன் டாடாமற்றும் Dr. றமக்னெல்
எஸ்னல உடன் னெசிகொண்டிருக்ெினைன். நம்ம எல்லாருக்குள்ளும்
இருக்ெிை ஒரு ெயம் அதிலிருந்து ஆரம்ெிக்ெ விரும்புெினைன். ஆோ
அந்த ெயம் ஒருசிலருக்கு மற்ைவர்ெறைவிட மிெ அதிெமாெ
இருப்ெறத ொர்க்ெ முடியும். அதுதா மரண ெயம். நமக்கு வியாதிெள்
வந்திருக்ெிைது. நா மரணத்றத எதிர்கொண்டிருெினைன், இவங்ெ
இரண்டு னெரும் ெிறழத்து வருனவாம் என்ெிை நம்ெிக்றெ இல்லாத
மரண வாசறல அணுெிேவர்ெள். நீங்ெ உங்ெறை னதவனுறடய
ெரங்ெைில் ஒப்புகொடுத்துட்டீங்ெ. அந்த அனுெவத்றத ெற்ைி நீங்ெ
ெெிர்ந்துகொள்ளும்ெடி விரும்புெினைன் னதவன் உங்ெளுக்கு என்ே
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கசய்தார். சரி, றமனெல், மரண ெயம் அப்ெைம் னதவன் அதற்கு ெதில்
தரும் நிறல இதிலிருந்து ஆரம்ெிக்ெலான்னு நிறேக்ெினைன்.

டாக்டர் தமக்தகல் எஸ்தல:…என்னுறடய நண்ெருக்கு 2
நுறரயீரலும் மாற்று அறுறவ சிெிச்றச கசய்யப்ெட்டது, அது சுமார் 12
மணினநர அறுறவ சிெிச்றச. அவ எங்ெிட்ட அறுறவ சிெிச்றசக்கு
முன்ோல நடக்ெிை ொரியங்ெறை ெெிர்ந்துகொண்டான், அங்ெ, என்ே
நடந்தது அவனுக்கு ெவுன் கொடுத்து, எல்லாம். எங்ெிட்ட
கசால்லும்னொது, கசான்ோ ெறடசியில் உங்ெ மறேவிய கூட்டீட்
வந்து ொட்டுவாங்ெ, அவங்ெ உங்ெை ஆப்னரஷன் தினயட்டருக்கு
கொண்டு னொைதுக்கு முன்ோல அவங்ெெிட்ட னெச வாய்ப்பு
ெிறடக்கும் என்ைான். அனதாடு அவன் உன்னோட ெறடசி கசயல்
உன்னோட றெயில் இருக்ெிை திருமண னமாதிரத்றத ெழற்ைி உன்
மறேவி றெயில கொடுக்ெ னவண்டியிருக்கும், அவனைாட ென்ேத்துல
ஒரு முத்தம் கொடுக்ெலாம் என்ைான். அதற்கு ெிைகு, உன்ே அப்ெடினய
தள்ை ீட்டு னொவாங்ெ, கவறும் விைக்குெைின் ஒைியில், ெவுன் மற்றும்
மாஸ்க் அணிந்திருக்கும் இரண்டு அந்நிய மேிதர்ெள் தள்ை ீட்டு
னொவாங்ெ. “ அவ எங்ெிட்ட கசான்ோ.... நீ எல்லாருக்கும் குட் ொய்
கசால்லணும் உன் ெிள்றைெள், உன் மறேவி, என்ேன்ைத
கதரிஞ்சவங்ெளுக்கு கசால்லமுடியுமா? அப்ெைம் அவ கசான்ோ,
“நானும் ெிைிஸ்துவும் மட்டும் தான். நா உயினராட வந்தா, அவருக்ொெ
உறழத்திடுனவன், அப்ெடி இல்றலன்ோ, அவனராடு கூட இருப்னென்.”
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அந்த ொரியம் எேக்கு வருத்தத்றத அைித்தது. ஒவ்கவாரு நாளும்,
உண்றமயாெ, அந்த மயக்ெ மருந்து கொடுக்ெப்ெடும்னொது, நம்முறடய
உடல் நிறலறய நமக்கு நிறேப்பூட்டுெிை, விஷயமா இருக்கும், இப்ெ
அத கசால்லும்னொனத அந்த ொரிடார்ல னொை அனுெவம் னொல
இருக்குது.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஒரு னெள்விறய னெட்டிற்கும் நெருக்கு முதலாவது
ெதில் கசால்லிலாமா, அவர் னெட்ெிைார், நா விழித்கதழும்னொது
இனயசுறவ ொர்ப்னெோ என்று கதரியவில்றல. அடுத்த ெக்ெம் என்ே
இருக்ெிைது என்று கதரியாததால் எேக்கு ெயமாெ இருக்ெிைது.”
சுவினசஷத்தின் நற்கசய்தி என்ேகவன்று கசால்ல முடியுமா?

எஸ்தல:…சரி, நமக்கு இருக்ெிை ஒனர நம்ெிக்றெ உயிர்த்கதழுந்த
ெிைிஸ்துவின் வார்த்றதெள், என் வார்த்றதெளுக்கு கசவிகொடுத்து
என்றே விசுவாசிக்ெிைவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு.” இது,
உன்றமதாே, னவதாெமத்தில் ெல இடங்ெைில் நாம நமது
நம்ெிக்றெறய, விசுவாசத்றத ெிைிஸ்துவின் மீ து கொண்டிருக்ெனுன்னு
கசால்லப்ெட்டிருக்ெிைது, அவர் ஜீவித்ததும், மரித்ததும், அடக்ெம்
ெண்ணப்ெட்டு ெின்பு உயிர்த்ததும் நமக்ொெ தாே. ெிைிஸ்துறவ
விசுவாசிக்ெிை எல்லாரும் யாராோலும் சரி, ெிைிஸ்துறவ மட்டும்
நம்ெிோல், அவங்ெளுக்கு நித்திய ஜீவன் என்ை ஈவு ொத்திருக்ெிைது.
இறவ அறேத்தும் எழுதப்ெட்டிருக்ெிைது, னயாவான் கசால்ெிைார்,
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உங்ெளுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டாயிருக்கும் ெடி இறவ அறேத்தும்
எழுதப்ெட்டிருெிைது என்ெிைார். என்னுறடய நம்ெிக்றெ, னஜாேியுறடய
நம்ெிக்றெ, உங்ெ நம்ெிக்றெ, ெிைிஸ்துனவாடு ஒரு சந்திப்பு
உண்டாெப்கெற்ை அறேவருக்கும் ஒரு விஷயம் கதரியும், நாம
ஒருனவறை மரண னவறைறய நிறேத்து ெயப்ெடுெிைவர்ெைாெ
இருந்தாலும், இப்ெ எேக்கு அந்த னநரத்றத ெற்ைிய ெயம் இல்றல –
ஏன்ோ இதற்கு ெிைகு ஒரு வாழ்க்றெ இருக்குது. ஆோ, இன்னும்
இந்த நிறலக்கு வராமல் இருக்ெிைவர்ெறை நிறேக்ெினைன், இதுதான்
அவங்ெளுக்கு இருக்ெிை ஒனர நம்ெிக்றெ, அவங்ெ தங்ெளுறடய
இரட்சிப்ெிற்ொெ அவறர ெிைிஸ்து ஒருவறர மட்டும்தான் நம்ெி யாெ
னவண்டும்.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆமா. ஜேங்ெள் கசால்ைத நாம னெட்டிருக்ெினைாம்,
அதாவது, இந்த நெறர எேக்கு கதரியும் அவறர என்னுறடய
வாழ்வில் நான் நம்ெியிருக்ெினைன். அப்ெ நா ஆெிரொறம ெற்ைி
னயாசிக்ெ ஆரம்ெித்னதன். ஆெிரொம் னதவறே விசுவாசித்தான், னதவன்
அறத ொர்த்தார் அது அவனுக்கு நீதியாெ எண்ணப்ெட்டது. நா
னயாசித்து ொர்த்னதன், ஏன் நம்மைால ெண்ணமூடீட்டு னதவறே நம்ெ
முடிவதில்றல. அவர் ெிைிஸ்துறவ அனுப்ெியனொது, ெிைிஸ்து
செலத்றதயும் முடித்துவிட்டார், அவர் சிலுறவயில் கசய்த ொரியனம
னொதுமாேதாெ இருந்தது. ெிைிஸ்து நமக்ொெ கசய்த ொரியத்திற்கு
நிெராெ நம்மால் எறதயுனம கசய்ய முடியாது. அவர் ெரிபூரணமாே
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வாழ்க்றெறய கொண்டிருந்தார் அப்ெடிதான் நம்முறடய
ொவத்திற்ொே விறலறய கசலுத்திோர். நம்முறடய ொவங்ெறை
எடுத்துகொண்டு தமது நீதிறய நமக்குள் றவத்தார். இனயசு
ெிைிஸ்துவின் ெிரிறய றவத்துகொண்டு னதவனுக்கு முன்ொெ
என்ோல் நிற்ெ முடியும் என்ைால், அது பூரணமாேதாெ இருக்ெிைது.
அந்த மாதிரியாே னநர்த்தியாே நீதிதான் நமக்குள்ைாெ
றவக்ெப்ெட்டிருக்ெிைது... இந்த ஈறவ னதவன் நமக்கு தருவார் என்று
நாம் அவறர நம்ெிோல் மட்டும் னொதும். நாம அனநெ ஜேங்ெறை
நம்புெிைவர்ெைாெ இருக்ெினைாம்; நாம் னதவறே நம்புவதில்றல.

எஸ்தல:…இப்ெ, ஒவ்கவாரு மேிதனுக்குள் ஒரு உள்ைாே ெருத்து
இருக்ெிைது,

கசய்யலாம் கசய்ய கூடாது என்ை சமநிறல. தவைாே

ொரியத்றத தான் கசய்னவன், ஆோ அதற்கு ஈடுெட்டும் ெடி நல்ல
ொரியத்றதயும் கசய்திடுனவன். எப்னொதுனம நமது ொவங்ெறை ஈடு
கசய்யும்ெடி நல்ல விஷயங்ெறை கசய்ய முயலுெினைாம்,
கசய்யணுன்னு முயலுெினைாம், அல்லது அதற்கு னமல நல்லவராெ
ொட்டிகொள்ெினைாம். நாம ஏற்க்ெேனவ கசான்ேது னொல, நாம
எல்லாருனம நரெத்றத னநாக்ெி ொய்ந்து கொண்டிருக்கும் ரயிலில்
இருக்ெினைாம். மனுக்குலத்தின் முடினவ நரெமாெ இருக்ெிைது,
நம்ெிக்றெ விசுவாசம், ெிைிஸ்துவின் மீ து நம்ெிக்றெ என்ெகதல்லாம்
அப்ொற்ெட்ட விஷயங்ெள். றெவிட்டு விடுெினைாம்... னதவன்
விரும்புெிைெடி என்ோல் இருக்ெ முடியாது. ஆோ னதவன் தமது
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குமாரறே அனுப்ெிோர் எேக்கு ெதிலாெ அவர் மரித்தார், எேது
சார்ெில், எேக்கு ெதிலாெ அவர் சிலுறவயில் கசய்த ொரியத்திோல்
நான் மன்ேிப்றெ கெற்றுகொண்னடன். அது நல்ல கசய்திதாே.

ஆன்ெர்கபர்க்: உண்றமயில் நற்கசய்தி தான்.
எஸ்தல:…அது கராம்ெ எைிறமயாேகதன்று நான் நிறேக்ெினைன்,
சிலனவறைெைில் ஜேங்ெள் தடுமாறுெிைார்ெள் ஏன்ோ இறத தவிர
ஒன்றும் கசய்யமுடியாது என்ை நிறல வரும்னொது அவங்ெ ஏதாவது
கசய்ய னவண்டிய ெட்டாயத்தில் இருக்ெிைார்ெள்.

னஜாேி எரிக்சன் டாடா:..அதாவது, னதவன் உெத்திரவத்றத
அனுமதிப்ெதற்கு இதுவும் ஒரு ொரணம் என்று நான் நிறேக்ெினைன்,
குைிப்ொெ அவிசுவாசிெளுக்கு, ஏன்ோ நீங்ெ ொடுெள் வழியாெ
ெிகும்னொது, அது எச்சரிப்பு மணி ஒலிப்ெது னொல இருக்கும், சிவப்பு
னொடி ெைப்ெது னொல இருக்கும், சிவப்பு விைக்கு
மின்ேிக்கொண்டிருக்கும், “டூ –டூட், டூ –டூட். விழித்கதழனும்,
ஆவிக்குரிய தூக்ெத்தில் இருந்து விழித்து எழும்ெனவண்டும். ொடுெள்
என்ெது

அவிசுவாசிெைின் முெத்தில் கதைிக்ெப்ெடும் குைிர்ந்த நீகரன்று

நான் நிறேக்ெிைன், அவங்ெெிட்ட னெட்ெணும், “ெல்லறைக்கு ெின்ோல்
அதின் மறுெக்ெத்தில்

உங்ெளுக்கு என்ே நடக்கும் என்று கதரியுமா?

நீங்ெ இந்த ொரியத்தில் என்ே கசய்யப்னொெிைீர்ெள், ெிைிஸ்துவின்
கூற்றுெறை னெட்டிருக்ெிைீர்ெைா? எேக்கு கதரியல, சாதாரண
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மேிதர்ெைாெ, இந்த ொரியங்ெறை னயாசிக்ெ மாட்னடாம், அகதல்லாம்
உெத்திரவப்ெடனும் என்ெதற்ொெ அல்ல, நாம் ஆவிக்குரிய
நித்திறரயில் இருந்து எழும்ெ னவண்டும் என்ெதற்ொெ தான்.

ஆன்ெர்கபர்க்: உங்ெ நண்ெர் கடன்ேிஸ்ச ெத்தி நீங்ெ
கசால்லமுடியுமா, அதாவது மரண ெயத்றத குைித்த விஷயம்.

டாடா:…ஆமா,கடன்ேிஸ் எேக்கு கதரிந்த ஒருவர்தான். அந்த ஆறு
ெடுக்றெ கொண்ட அறையில் இருந்தவர்ெைில் அவளும் ஒருத்தி.
நடுவுல இருந்த ெடுக்றெ அவளுறடயது, எேக்கு எதிர்ல இருந்தா.
அவளுக்கு புதுவிதமாே வியாதி இருந்தது நரம்பு தறச வியாதி.
முடமாேவள், குருடாயிருந்தா. ஒரு நாள் ொறலயில நல்லாதா
எழுந்திருச்சா, சுறுசுறுப்ொே வாலிெ கெண், ஆோ அன்றேக்கு
சாயந்தரம் அவைால சுத்தமா நடக்ெ முடியல. அவறை நா
சந்தித்தனொது அவைால அறசய முடியாம இருந்தா, ெடுத்த
ெடுக்றெயாெ ெிடந்தா, அந்த மாநிலத்தின் அந்த றமயத்தில்
கஜரியாடிக் வார்ட்ல இருந்தா. அவளுறடய ஆவி உண்றமயில்
அற்புதமா இருந்துச்சு. அவனைாட அம்மா ெிராஸ் டவுன் ெஸ் ெிடித்தது
அவல ொர்க்ெ வருவாங்ெ, திேமும் வருவாங்ெ, அவனைாட ெடுக்றெ
ெக்ெத்துல உட்ொர்ந்து அவளுக்கு னவதத்றத வாசிப்ொர்ந்ெ, நா
தூரத்துல இருந்து னெட்டுட்டு இருப்னென். இந்த வாலிெ கெண்றண
ொர்த்து நா வியந்திருக்னென், ஆோ அவளுக்கு இருந்த அந்த
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மாதிரியாே விசுவாசம் எேக்குள்ை அப்ெ இருந்தறத நா ொர்த்தனத
ெிறடயாது.
நா அந்த ஸ்னடட் இன்ஸ்டிட்யூஷன்ல இருந்து கவைியில வந்து
வாழ்க்றெறய கதாடங்ெினேன்; அதற்கு ெிைகு னமரிலான்ட்
ெல்ெறலெழெத்திற்கு கசன்ைான். ஆோ அவ அந்த மருத்துவமறேயில்
தான் இருந்தா. அவை ொர்க்ெ ஒவ்கவாரு வருஷமும் னொனவன்,
என்னுறடய வருடாந்திர சிெிச்றசக்ொெ னொனவன், ஆோ எட்டாவது
வருடம் நா னொே னொது, முடக்குவாதம் வந்து எட்டு வருடங்ெளுக்கு
ெிைகு, கடன்ேிச ொர்த்து வாழ்த்து கசால்ல னொனேன், ஆோ அவ
அங்ெ இல்ல. அவ எங்ென்னு அங்ெிருந்த நர்ஸ் ெிட்ட னெட்ட னொது,
அவங்ெ என்ேிடம், “ஓ, அவ இைந்தறத நீ னெள்விப்ெடறலயா அவ,
இைந்துட்டான்னு கசான்ோங்ெ. நா அதிர்ந்து னொயிட்னடன். அவ
எப்ெவும் அங்ெ இருப்ொன்னு நிறேச்னசன். என்னோடு நண்ெர்ெை
ஒருத்தியிடம் நா னொய் னெசிேறதயும் அவளும் நானும் னசர்ந்து
ஒண்ணா னவதத்றத வாசித்தறதயும் நிறேச்சு ொர்த்னதன். “என்ோல
ஏத்துக்ெ முடியல. நா னெட்னடன், இந்த வாலிெ கெண்தா, அவனைாட,
அம்மாக்கு இருந்த ஒனர உைவு. அவனைாட சாட்சி ெலருறடய
வாழ்க்றெயில் தாக்ெத்றத உண்டாக்ொம இருந்திருக்ெலாம். அவை
ொர்க்ெ வர்ைவங்ெ கொஞ்சம் னெர்தான். எட்டு வருஷமா குருடா
முடமா
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ெடுக்றெயில், இருந்தா. இதுல என்ே அர்த்தம் இருக்ெிைது?

எேக்கு நிறேவிருக்ெிைது, என்னுறடய நண்ெர் னவதத்தில் ஒரு
ெகுதிறய எேக்கு எடுத்து ொட்டிோர்: எனெசியர் 3:1௦: “உன்ேதங்ெைில்
உள்ை துறரத்தேங்ெளுக்கும் அதிொரங்ெளுக்கும் அவருறடயது அநந்த
ஞாேமாேது சறெயின் மூலமாய் இப்கொழுது கதரியவரும்
கொருட்டாெ எேக்கு அைிக்ெப்ெட்டிருக்ெிைது.” இறத றவத்து
ொர்க்கும்னொது, அவர் கசான்ோர் கடன்ேிஸ் வாழ்க்றெ னதவன் இந்த
ொடத்றத நமக்கு ெற்றுகொடுக்ெ ெயன்ெடுத்திய ஒரு ெரும்ெலறெ
னொல இருக்ெிைது என்ைார். என்ேமாதிரியாே ொடம் என்ைால், “என்
ெிருறெ உேக்கு னொதும்.” அவள் உயிர் வாழ னதறவயாே கெலத்றத
நான் தந்திடுனவன்.” எல்லா புத்திக்கும்

னமலாே னதவ சமாதாேத்றத

அவளுக்கு கொடுப்னென்.” அனதாட, னஜாேி, என்னுறடய நண்ெர்
கசான்ோர், “தூதர்ெளும் ெிசாசும் ஆயத்த நிறலயில் நின்றுகொண்டு
இந்த சூழ்நிறலக்கு நீ எப்ெடி மறுவுத்திரம் கொடுக்ெ னொனரன்ைத
ொர்க்ெ ஆவலாெ நிற்ெிைார்ெள் என்ைால், கடன்ேிஸின் ெதில் எப்ெடி
ெட்டதாெ இருந்திருக்கும். அதோல, அவளுறடய உெத்திரவம்
வணாயிற்னை
ீ
என்று ெவல ெடாத, ஏன்ோ அந்த எட்டு ஆண்டுெளும்,
குருடும் முடமுமாெ இருந்த அவளுறடய அசவுெரியமாே நிறலறய
விட னமலாேதாே நித்திய ெலறே அவள் தேக்ொெ
னசர்த்துக்கொண்டால். அது உேக்கும் கொருந்தும், னஜாேி, அவளுக்கு
அது உண்றமயாயிருந்தா, உேக்கும் இருக்கும் என்ைார்.”
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அதோல, உன்னுறடய உெத்திரவத்தில் தேிறமயாெ இருக்ெிைன்னு
நிறேக்ொதீங்ெ. தூதர்ெள், ெிசாசுெள், ெல னொடி ெணக்ொோ
லட்சக்ெணக்ொே, ெண்ணாரக்ொே முடியாத ெல மில்லியன்ெைாே
ஜீவன்ெள் உன்றே ொர்த்து னதவனுறடய னமன்றமறய மெத்துவத்றத
ெற்ைி உன்னுறடய ெீ ழ்ெடிதல் னதவன் மீ து உேக்கு இருக்கும்
விசுவாசத்தின் மூலம் ெற்றுகொள்ெின்ைே. ஏன்ோ ஒவ்கவாருநாளும்,
இந்த பூமியில் நாம் கசய்ெிை ஒவ்கவாரு ொரியத்திலும், அதற்கென்று
ஒரு விறைவு இருக்ெிைது, அதற்னெற்ைவாறு, நம்முறடய சந்னதாஷம்
ஆராதறே கசயல்ொடு அறேத்தும் ெரனலாெத்னதாடு
கதாடர்புறடயதாெ இருக்ெிைது. கடன்ேிஸ் தன்னுறடய ெணக்ெில்
எத்தறே ெலன்ெறை னசர்த்துறவத்திருக்ெிைாள் என்று ொர்க்ெ
ஆவனலாடு இருக்ெினைன், அவ அது எல்லாத்றதயும் இனயசுவின்
ொதத்தில் அற்ெணித்திடுவாள்.

ஆன்ெர்கபர்க்: இப்ெ ஒரு முக்ெியமாே ொரியத்றத னெட்ெ
விரும்புெினைன், ஏன்ோ உங்ெைா மாதிரி ொதிக்ெப்ெட்டவங்ெ நிறைய
னெர் ெடந்த சில நாட்ெைில் என்றே சந்தித்து னெள்வி னெட்டாங்ெ: நா
உயிர்வாழ்ைதுல என்ே அர்த்தம் இருக்ெிைது? எங்ெிட்ட கசான்ோங்ெ,
“ஜான், நாெடுத்த ெடுக்றெயா இருக்னென், ஏன் ெிள்றைெளுக்கு
இதோல ெிரச்சறே, என்ோல ஒன்னுனம கசய்ய முடியாம
இருக்னென். என்னுறடய மறேவி கராம்ெனவ னசார்ந்துனொயிருக்ொ,
என்ே நல்லா ொத்துக்ெனுன்னு நிறேக்ெிைா. நா உதவியற்ைவோெ
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உணருெினைன் என்ோல ஒன்னுனம கசய்ய முடியல. ஏ, வாழ்க்றெக்கு
என்ே அர்த்தம்

என்ே மதிப்பு இருக்குதுன்னு னெட்க்ெிைாங்ெ.

அப்ெடிப்ெட்டவர்ெளுக்கு உங்ெளுறடய ெதில் என்ே?

டாடா:…ஆமா, நீங்ெ இந்த சுவாரஸ்யமாே னெள்விறய னெட்டதில்
சந்கதாஷெப்டுெினைன். ஒரு நாள் நா என்னுறடய நண்ெர்ெைில்
ஒருவரிடம் னெசிக்கொண்டிருந்னதன், ெடுக்றெயில், முடமாெ, தீராத
னவதறேயில் இருக்ெிைார்ெள். அந்த நண்ெரிடம் நான் னெசும்னொது,
ஒரு னவதெகுதிறய கசான்னேன், சங்ெீ தம் 1௦:17, “ெர்த்தானவ சிறுறம
ெட்டவர்ெளுறடய னவண்டுதறல னெட்டிருக்ெிைீர். அவர்ெள்
இருதயத்றத ஸ்திரப்ெடுத்துவர்.”
ீ
இந்த வசேமும் இன்னும் சில
வசேங்ெளும் சிறுறமப்ெட்டவர்ெளுறடய கஜெம் வல்லறம உள்ைது
என்ெறத எடுத்து கூறுெிைது. னதவனோடு ஒரு வினசஷித்த கதாடர்பு
எங்ெளுக்கு இருக்ெிைது. மற்ைவர்ெளுக்கு அனுமதிக்ெெடாத
ஏனதாகவாரு சிங்ொசேம் இருக்ெிை ஒரு அறைக்குள் ெிரனவசிக்கும்
உரிறம எங்ெளுக்கு மட்டும் இருக்ெிைது. சிறுறமப்ெட்டவர்ெள்
மற்ைவர்ெளுக்ொெ னதவேிடத்தில் ெரிந்து னெச நிற்கும்னொது
வரும்னொது, அவர்ெள் என்ே கசால்ெிைார்ெள் என்ெறத னதவன்
குேிந்து ெவேிக்ெிரவராெ இருக்ெிைார் என்று நிறேக்ெினைன். மிெவும்
ெவேமாெ, மிெவும் ஊக்ெமாே கஜெங்ெள், என்னுறடய நண்ெரிடம்
நான் கசான்னே, னதவனுக்கு முன்ொெ நீ கசய்யும் னவண்டுதல்,
னதசத்தின் இலக்ெில் ஒரு அறசறவ உண்டாக்கும், ொவத்றத
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னவனராடு ெிடுங்ெிடும், அரண்ெறை நிர்மூலமாக்கும், ெரிசுத்தவான்ெறை
ஊக்குவிக்கும், அருட்ெணியாலர்ெளுக்கு கஜயத்றத கொண்டுவரும்
என்று கூைினேன்.
உங்ெ வாழ்க்றெயில் இருக்ெிை அந்த கஜெத்தின் வல்லறமறய
குறைவாெ மதிெிடாதிருங்ெள். அவர் சிறுறமெட்டவர்ெைின் கஜெத்திற்கு
கசவி கொடுக்ெிைார். ெடுறெயில் இருக்கும் வியாதியஸ்தர்ெறை அவர்
தாங்குெிைார் ஏன்ோ அவங்ெ அதிெ ொரத்னதாடு அவறர னநாக்ெி
ெதறுெிைார்ெள், மிகுந்த வல்லறம கொண்டவர்ெள், அந்த கஜெங்ெள்
மிெவும் முக்ெியமாேறவெள். கஜெம், அது கெரிய ொரியம்தான். நா
ெரனலாெத்திற்கு னொேதுக்கு ெிைகு எட்டாம் வசேத்தால என்
தறலயில் அடித்துக்கொள்ை விரும்ெவில்றல. “ஓ, ச்ச, நா ஏ அத
கசய்யாம னொயிட்னடன்? அங்ெ னொய் னயாசிக்ெிைத நா விரும்ெல,
அனதாட, அடடா என்னோட, கஜெத்தால இத கசய்திருக்ெலானம என்று
னதாணுனம? இல்றலயா? இன்னும் அதிெமா கஜெித்திருக்ெலானம?
இந்த உெத்திரவங்ெள் நாம கஜெத்தின் முக்ெியத்துவத்றத ொணும்ெடி
அந்த எல்றலக்கு நம்றம தள்ைி கசல்வதாெ இருக்ெிைது. அப்ெதா நாம
முழங்ொல் ெடியிட்டு கஜெிக்ெ துவங்ெிடுனவாம்.

ஆன்ெர்கபர்க்: உங்ெைில் சிலர், உங்ெ வாழ்க்றெயில் இந்த
நிறலக்கு வந்திருக்ெலாம், உங்ெ வாழ்க்றெயில் உங்ெ உடல்
உங்ெளுக்கு ஒத்துறழப்பு குடுக்ொம இருக்ெிை நிறல. அப்ெ என்னோடு
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முடிவு வந்துடுச்சுன்னு நீங்ெ நிறேக்ெ கூடும். இப்ெ உங்ெளுக்கு என்ே
மதிப்பு இருக்கு? அப்ெ நீங்ெ என்ே கசய்வங்ெ?
ீ
எப்ெடி கதாடர்ந்து வாழ
முடியும்? னஜாேி, எப்ெடி உண்றமயாய் னதவறே மெிறம
ெடுத்தமுடியும் னதவோல் எப்ெடி ெயன்ெடுத்தப்ெட முடியும், மற்ை
ெிைிஸ்தவர்ெறை ொட்டிலும் இந்த சூழ்நிறலயில் எப்ெடி,னதவன்
ெயன்ெடுத்துவாருன்னு கசால்லுங்ெ.

டாடா:…எேக்கு கதரிந்த ஒரு சனொதரிறய ெத்தி
நிறேத்துொர்க்ெினைன் அவங்ெ னெர் ெிைாரா, ெிைாரா லார்சன்.
அவங்ெளுக்கு ஜுனவேிலீ டயாெிடீஸ் வியாதி. அவங்ெ ஓரிரு
விரல்ெறை இழந்துவிட்டார்ெள்; இரண்டு ொல்ெளும் தைர்ந்துவிட்டது;
சிறுநீரெம் மாற்ைப்ெட்டுள்ைது, மாரறடப்பு, எடீமா, சீரற்ை நரம்புெள்;
ெிட்டத்தட்ட குருடு. ஓ, றம குட்ேஸ், இந்த சனொதரிறய சந்திக்ெ
னநர்ந்தது. அப்ெ, அவங்ெை சந்தித்தனொது, ஆச்சரியாமாே விஷயத்றத
கசான்னேன், “ெிைாரா, நீங்ெ இத ெடந்துவந்திருப்ெத என்ோல நம்ெ
முடியல.” அதற்கு அவங்ெ ெதில் கசான்ோங்ெ, “ஆமா, னஜாேி,
என்னுறடய எல்லா அவயவங்ெறையும் நா இழப்ெதற்கு முன்பு இங்கு
வருவது னமகலன்று நிறேத்னதன் என்ைார்ெள்.” இந்த கெண்மணிதான்,
அவங்ெ, கரட்ரீட் முடிந்து னொேதும், இந்த கராம்ெ சந்னதாஷமா
இருந்தாங்ெ, னொேெிைகு எேக்கு ஒரு ெரிச அனுப்ெிோங்ெ.
அவங்ெளுறடய கசயற்றெ ொல், அதில் ஒரு குைிப்றெ எழுதி
அனுப்ெிோங்ெ, என்ே இருந்துதுன்ோ, “என்னுறடய எல்லா
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ொெங்ெளும் எப்னொதும் உங்ெள் எல்லார் கூறடயும் இருக்ெ முடியாது,
அதோல என்ேில் ஒரு அங்ெம் மட்டும் இருக்ெட்டும்.” என்ேகவாரு
அருறமயாே சனொதரி.
முதல் கரட்ரீட்ல அவங்ெ அவ்வைவு சந்னதாஷமா இருந்ததா கதரியல.
கொஞ்சம் கசாெமாதா இருந்தாங்ெ. கொஞ்சம் தைர்ந்து னொயிருந்தாங்ெ,
நிறரய இழப்புெள் ெலவிதமாே மரணத்திற்கு னநராே அறுறவ
சிெிச்றசெள். அவங்ெ கராம்ெ னொராடிட்டு இருந்தாங்ெ. அதோல, நா
கசான்னே என்னோட ெரங்ெள் எேக்கு னவறல கசய்யாது, “ஆோ
நீங்ெ, உங்ெளுக்கு இருக்கும் சில விரல்ெறை றவத்து, னவதாெமத்றத
எடுத்து ெிலிப்ெியருக்கு திருப்ெ முடியுமா? அங்ெ ெவுல் கசால்லுெிை
ொரியத்றத நீங்ெ வாசிக்ெ விரும்புெினைன் என்னைன். ஏன்ோ அவருக்கு
ஒன்று புரியல இந்த னதெத்றத விட்டு ெிரிந்து னதவனோடு இருப்ெது
நல்லதா, இது நல்லதா. இறவ இரண்டிற்கும் நடுவில் அவர்
தடுமாைிோர். அதற்கு ெிைகு, ெிைாரா, அடுத்த வசேத்றத
ொருங்ெனைன். அங்கு கசால்ெிைார், “நான் இந்த னதெத்தில் இருப்ெது
உங்ெளுக்கு அவசியமாெ இருக்ெிைது.” நா கசான்னேன், ெிைாரா, நீங்ெ
திறெத்து நிற்ெிைீர்ெள், உங்ெளுறடய னநாக்ெம் என்ே, என் இப்ெடி
என்று. ஆோ உங்ெளுக்கு முன்ோல இருக்ெிை நர்சுக்கு இனயசுறவ
ெற்ைி கதரியாது. ெிை ீேிக் ல இருக்ெிை கெண்ெளுக்கு, உங்ெறை
உயிருக்கு உயிராெ னநசிப்ெவர்ெள் உங்ெளுறடய நறெச்சுறவ
உணர்றவ விரும்புெிைவர்ெளுக்கு இனயசுறவ ெற்ைி கதரியாது. னதவன்
15

உங்ெள் மூலமாெ கசயல்ெட விரும்வுெிைார், ெிைாரா. உங்ெறை சுற்ைி
ெல னெர் இருக்ெிைார்ெள். நீங்ெ இருக்ெனவண்டியது அவர்ெளுக்கு
அவசியமாெ இருக்ெிைது அதோல சீக்ெிரமா இங்ெிருந்து
னொயிடனுன்னு நிறேக்ொதீங்ெ. சரி, ெிைாரா, என்னோட நீங்ெளும்
உறுதியா நிர்ப்ெீங்ெைா, என்னோட னசர்ந்து, உங்ெறை னொன்ை அனநெர்,
விடாமுயற்சினயாடு நின்றுகொண்டிருக்ெிைார்ெனை? நீங்ெ கொஞ்சம்
ெிைிஸ்துவுக்ொெ விடாமல் உறுதியாெ நிர்ப்ெீர்ெைா, நரெத்தின் ெிடியில்
இருக்கும் ஆத்துமாக்ெைின் மத்தியில் னதவனுறடய ராஜ்ஜியம்
விரிவறடயும்ெடி உறுதியாெ நிர்ப்ெீர்ெைா என்னைன்.
அவங்ெ, அந்த மாதிரி னயாசித்தது ெிறடயாது. ஆோ, உண்றமயா, இது
அப்னொஸ்தலர்ெைின் வார்த்றதெள் தான். நாம நம்முறடய னவதறே
நிறைந்த சரீர உொறதெனைாடு இருப்ெது மற்ைவர்ெளுக்கு அவசியமாெ
இருக்ெிைது என்ெின்ைேர். நம்முறடய னசறவ மற்ைவர்ெளுக்கு
னதறவ, நம்முறடய குடும்ெம், நண்ெர்ெள்; அயலெத்தார்,
வியாொரத்தில் இருப்ெவர்ெள், ெல்லூரி மக்ெள்; னவறல ஸ்தலத்தில்
உள்ை நெர்ெள்; ெல்லூரி வைாெத்தில் இருக்ெிை னெெிடீரியா கெண்ெள்.
அதாவது, அனநெ ஜேங்ெள் இருக்ெிைார்ெள். சலறவ கசய்யும்
இடத்திலுள்ை கெண்ெள், கஜல்சன் ெறடவதியில்
ீ
இருக்கும் றெெள்
விருக்ெிை றெயன். நாம கெற்றுகொண்டிருக்ெிை ஒரு விஷயத்திற்ொெ
ெசிதாெனதாடு இருக்ெிை அனநெர் நம்றம சுற்ைிலும்
வாழ்ந்துகொண்டிருெிரார்ெள். ெிைாரா னதவனோடு இருக்ெ னொவதற்கு
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முன்பு சுமார் நான்கு ஆண்டுெள் அங்கு தான் இருந்தார்ெள், ஆோ, ஓ,
எத்தறே ஆத்துமாக்ெறை அவங்ெ ெரனலாெத்திற்கு தன்னுறடய
ெண்ணக்ெில் கொண்டு கசன்ைார்ெள் கதரியுமா.

ஆன்ெர்கபர்க்: எங்ெ அம்மாவுக்கும் னலா ெீ ஹிர்க் வியாதி வந்தது
ஞாெெமிருக்கு அவங்ெைால னெச முடியாம னொயிடுச்சு, அப்ெைம்
நடக்ெ முடியாமல் னொயிடுச்சு. அப்ெைம் இன்கோருத்தருறடய உதவி
அவங்ெளுக்கு அதிெமா னதறவப்ெட்டது. அவங்ெை கதாறலனெசியில்
கதாடர்புகொண்டது நிறேவிருக்ெிைது, அவங்ெ ெம்ப்யூட்டர்ல றடப்
அடிக்ெிை சத்தம் மட்டும்தான் எேக்கு னெட்க்கும். அவங்ெ எேக்ொெ
ஒரு சிைிய கஜெத்றத றடப் ெண்ணுவாங்ெ, அந்த கமட்டாலிக்
கமஸ்ஏஜ்ல அவங்ெனைாட கமஸ்னஸஜ் வரும். என்னோட அம்மாறவ
ெத்தி ெல விஷயங்ெள் என்னுறடய நிறேவில் இல்றல, ஆோ
ஒன்ே மட்டும் கசால்னவன், ஒன்னு மட்டும் நிறேவிருக்கு. அந்த
மாதிரியாே சூழ்நிறலெைில் நீங்ெளும் இருக்ெலாம், ஆோ அவங்ெ
அத ஒரு கெரிய விஷயமா ொர்க்ெனவ இல்றல. உண்றமயதா
கசால்னைன், என்ோல அவங்ெை, மைக்ெனவ முடியாது.
னஜாேி, இப்ெ இங்ெ வரலாம். இந்த மாதிரி இருக்ெிைவங்ெை,
ெராமரித்து வருெிை குடும்ெத்திேர்ெறை ெற்ைி னெசலாமா முடமாெ
இருப்ெவர்ெைின் குடும்ெத்திேர் அல்லது லூ ெீ ஹர்க் மல்டிெல்
ஸ்ெீ னராசிஸ், இது அவங்ெை வாதிப்ெதாெ இருக்ெலாம். நீங்ெ
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ெராமரிக்ெிை நெறர நீங்ெ னநசிப்ெீங்ெ, ஆோ கொஞ்ச நாள் ஆெ ஆெ
நாட்ெள் கசல்ல கசல்ல ஒருவித னசார்வு உண்டாெலாம். சிலருக்கு
அது எப்ெடி இருக்குன்ோ, ஒரு னநரம் வறரக்கும் அவங்ெ
எல்லாத்றதயும் சிைப்ொெ கசய்ய முயற்சி கசய்வாங்ெ. னமலும்
ஒருசிலர் எப்ெடின்ோ, ஒரு குைிப்ெிட்ட னநரம் வந்தது, சில நாட்ெள்ல,
அவங்ெளுக்கு அது அதிெப்ெடியாே விஷயமாெ கதரியும். அதோல
அவங்ெ கசால்வாங்ெ, :என்ோல முடியாது, இதுக்கு னமல என்ோல
ொத்துக்ெ முடியாது.” இதுல ெிரட்சறே என்ேன்ோ அப்ெடினய விட்டு
விட முடியாது. அப்ெடிப்ெட்டவர்ெளுக்கு உங்ெளுறடய ஆனலாசறே
என்ே?

டாடா:…சரி, முதல்ல ெடுக்றெயில் இருந்து ெராமரிக்ெப்ெட்டு
வருெிைவர்ெளுக்கு ஒரு விஷயத்றத நான் கசால்லிட விரும்புெினைன்.
நீங்ெ னதன்க் யூன்னு கசால்லி ெழகுங்ெ. அந்த நெரிடம்நீங்ெ ெேிவாெ
நடந்துகொள்ளுங்ெள். நீங்ெ னொெப்ெடுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்றல.
ஓ றம குட்ேஸ், னதவன் உங்ெறை னொஷிக்கும்ெடி இந்த நெறர
உங்ெள் வாழ்வில் றவத்திருக்ெிைார், உங்ெை திருப்ெி ெடுக்ெ றவக்ெ,
உங்ெ தறலயறணறய சரி ெடுத்த, உங்ெ ெடுக்றெ உறரெறைமாற்ை ,
துணிெறை துறவக்ெ. அவங்ெெிட்ட அன்ொ நடந்துக்குங்ெ. ஒருவர்
என்ேிடம் ஒருமுறை கசான்ோங்ெ, “னஜாேி, உங்ெ சனொதரி
உங்ெளுக்கு வாழ்க்றெ எப்ெடி யதார்த்தமாேதாெ கதரிய னவண்டும்
என்ெதற்ொெ தன்றேனய வருத்திக்கொண்டு உங்ெை நல்லா
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ொத்துக்ெிைாங்ெ, ஆோ உன்ோல அவங்ெெிட்ட, னதன்க் யூன்னு
கசால்ல முடியல.” அப்ெடி கசால்லீட்டு திரும்ெி என்னுறடய
அறைறய விட்டு கவைினயைிவிட்டார். என்னுறடய ென்ேம் அவன்
னமல இருந்த னொெத்துல சிவப்ொயிடுச்சு. ஆோ அவங்ெ எேக்கு
நல்ல விஷயத்றத தான் கசய்திருக்ொங்ெ. இன்றைக்கு வறரக்கும்
என்னுறடய சனொதரிறய நா அதிெமா னநசிக்ெினைன், இப்ெ கராம்ெ
ெவோமா இருந்து, னதன்க் யூன்னு கசால்னைன்.”
ஆோ ெராமரிப்ெவர்ெள், உங்ெள் கசால்லுெினைன், மற்ைவர்ெளுறடய
உதவிறய கெறுவது மிெவும் அவசியம். அதாவது, நாம எல்லாரும்
கெருறம கொண்டவர்ெள். அதாவது எல்லாத்றதயும் மாட்டி கொண்டு
ஆயத்தமாெ, கநஞ்றச நிமிர்த்தி நின்று கதாப்றெறய உள்ை தள்ை
எல்லாத்றதயும் சரிெடுத்தி கராம்ெ தயாராெ நின்ைிடுனவாம். நா இத
கசய்யப்னொனைன் என்னொம். ஆோ நம்மால முடியாது அப்ெடி
கசய்யவும் கூடாது. நாம எல்லாரும் னசறவ கசய்யும்ெடி ஒருவருக்கு
ஒருவர் உதவும்ெடி னதவன் ஆவிக்குரிய சமுதாயத்றத
றவத்திருக்ெிைார். அதோல உதவிெறை னெட்டு கசயல்ெடுவது
நல்லது, ஏன்ோ றெ கதாடும் தூரத்தில் இருக்ெிை சறெயில் இருக்கும்
ஒருவருக்கு நீங்ெ உதவி கசய்ய னொைீங்ெ, அவங்ெெிட்ட உதவி
னெட்ப்ெதால அவங்ெளுக்கு நீங்ெ னசறவ கசய்ெிைவராெ மாறுெிைீர்ெள்,
ஏன்ோ இனயசுவும் ஊழியம் கொள்ளும்ெடி அல்ல, ஊழியம் கசய்யனவ
வந்தார். அதோல் அவர், சறெயில் இருக்கும் அந்த நெர், சறெயில்
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இருக்கும் மற்ை அங்ெத்திேர்ெள், உங்ெ வட்டிற்கு
ீ
வர னவண்டும். உங்ெ
சறமயல் அறைக்கு வரணும்; உங்ெ ெடுக்றெ அறைக்கு வரணும்;
உங்ெளுக்கு உதவனும்., அது ெழிவறைறய சுத்தம் கசய்வதாெ
இருந்தாலும், னதாட்டத்த்றத சுத்தப்ெடுத்துவதாெ இருந்தாலும்;
ஷாப்ெிங்ொெ இருந்தாலும், துறவப்ெதாெ இருந்தாலும், டவறல
மதிப்ெதாெ இருந்தாலும், துறடப்ெதாெ இருந்தாலும் சரி. உங்ெளுக்கு
உதவி அவசியம், அதோல உதவும்ெடி னெளுங்ெ. நீங்ெ இருக்ெிை
சறெயில் நீங்ெ சவுெரியமா உணராவிட்டால், உங்ெளுக்கு உதவும்ெடி
னெட்ெ எங்ெ சவுெரியமா உணருவங்ெனைா
ீ
அங்ெ னெளுங்ெ, அங்ெ
ஒருனவறை அவங்ெ வந்து உங்ெளுக்கு னவண்டிய உதவிய
கசய்திடுவாங்ெ. ஒருத்தரும் தேிறமயில் அவதிெட கூடாது, அது
ெடுறெயில் இருப்ெவராெ இருந்தாலும் சரி ெராமரிப்ெவராெ
இருந்தாலும் சரி. ஒருவரும், எந்த தம்ெதியிேரும், தேிறமயாெ
அவதிெட கூடாது. அதற்ொெத்தான் சறெ இருக்ெிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: நா ெலவித அறுறவ சிெிச்றசெறை எதிர்கொண்ட
னொது என் மறேவி எேக்கு துறணயாெ இருந்திருக்ெிைாள். சின்டி
ெத்தி கசால்லுங்ெ, உங்ெளுக்கு எப்ெடி இருந்தாங்ெ; உங்ெளுக்கு
உதவிேவர்ெறை ெற்ைி கசால்லுங்ெ; ஏன்ோ நீங்ெ கெருறமயாேவரா
இருந்தீங்ெ; உங்ெைால எல்லாத்றதயும் கசய்ய முடியும்; நீங்ெ
சுறுசுறுப்ொே நெர், இல்றலயா? உங்ெை நீங்ெனை ொர்த்துக்கொள்ை
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முடியாத ஒரு இக்ெட்டாே ெட்டத்திற்குள் நீங்ெ தள்ைப்ெட்டிருந்தீங்ெ
அறத ெத்தி கசால்லுங்ெ.

எஸ்தல:…அறத ெத்தி னெசுவனத ெடிேமா இருக்கும். வட்டுல
ீ
எல்லா
னவறலெறையும் நா கசய்திடுனவன்,ொர், ெினரக்ஸ், வாட்டர் ஹீட்டர்,
ெிைம்ெிங் னவறல, மின்சார னவறல; என்ோல முடியாதுன்ைது
எதுவுமில்ல. ஆோ இப்ெ சரியா கசய்யாம ொதியில் விட்டு
கசல்ெிைவர்ெளுக்கு ெண கொடுத்து கசய்ெினைன். ஒரு நாள்
சிக்ொனொவில் இருந்னதன், மணிக்கு ஐந்து றமல் தூரம் ொற்ைடிக்கும்
ஐசன்னஹாவர் னமல உட்ொர்ந்துகொண்டிருன்னதன். அவளுக்கு நா
னொன்

ெண்ணினேன், அவைிடம் னெட்னடன், “எப்ெடி இருக்ெிை, ஹேி?

ஆயிரக்ெணக்ொே கெண்ெள் முன்ொெ நின்று னொதிக்ெிை ஒரு சிைந்த
கெண்மணி எேக்கு ெதில் கசான்ோ. என்ே கசான்ோன்ோ, “இப்ெதா
புல்லுெறை வட்டு முடித்னதன். நா அதிர்ந்து னொனேன். நா
னயாசித்னதன், நீ என்ே மாதிரியாே ஒரு ெணவன்? இது அவளுக்கு
கொடுக்ெப்ெட்ட னவறல ெிறடயாது. அறத, ெத்தி கசால்ைது கராம்ெ
ெஷ்டம். அவ முறுமுறுத்தனத ெிறடயாது. சில னநரங்ெள் அது
அவளுக்கு கவறுப்ொெ இருந்திருக்குன்னு எேக்கு கதரியும். சில
சமயங்ெைில் உணர்ச்சி ரீதியில் அவள் னவதறே ெட்டிருக்ெலாம்.
ஆோ அவ ஒரு தடவ கூட குறை கசான்ேனத ெிறடயாது. அவ
ஒருமுறை கூட என்ேிடம் னொெப்ெட்டது ெிறடயாது. ஒரு முறை கூட
தன்னுறடய கமன்றமயாெ சுொவத்றத மாற்ைிகொண்டனத ெிறடயாது.
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அறுறவ சிெிச்றசக்கு ெின், நீங்ெ வட்டிற்கு
ீ
வரும்னொது உங்ெளுக்கு
உதவும்ெடி அங்ெ நிறைய னெர் இருப்ொங்ெ, உங்ெளுறடய தரத்றத
இழந்திடுவர்ெள்,
ீ
ஒன்னுனம இருக்ொது. னவதறேயில் இருப்ெீங்ெ. நீங்ெ
நன்ைியுள்ைவர்ெைா இருக்ெனும். னஜாேி கசான்ே மாதிரி... நல்ல
ஆனலாசறே தந்தாங்ெ... ெேினவாடு இருங்ெ உங்ெறை
ெராெரிப்ெவர்ெறை னநசிக்ெ ெழகுங்ெள்.

டாடா:…நிச்சயமா.
எஸ்தல:…மருத்துவமறேயில் இருப்ெவர்ெளுக்கு கூட சில
சமயங்ெைில் இது ெடிேமாெ இருக்கும்.

டாடா:…அதாவது, என்னுறடய ெணவறர அதிெமாய் னநசிக்ெினைன்,
இது கராம்ெ வித்தியாசமாெ இருக்ெப்னொெிைது, என்னுறடய ெழிவறை
ெறடறமெறை அவர் கசய்யும்னொது அவறர நான் அதிெமாெ
னநசிக்ெினைன். அதாவது, அது அவருறடய ெழக்ெம் ெிறடயாது. அதில்
எேக்கு அதிெமாெ உதவுெிை னவறு நண்ெர்ெள் இருக்ொங்ெ. ஆோ
கெரும்ொலாே னநரங்ெைில் என்னுறடய ொறல ெடன்ெைில் எேக்கு
உதவுவது அவர்தான். என்னுறடய ெின்புைத்றத துறடத்து விடுவார்,
சும்மா ெடுத்திருப்னென் அவர் என்றே எவ்வைவு னநசிக்ெிைார் என்ெறத
என்ோல நம்ெனவ முடியாது, என்றே அதிெமாெ னநசிக்ெிைார், கராம்ெ
ெேிவாெ எல்லாத்றதயும் கசய்திடுவார். நா அவருக்கு
என்கைன்றைக்கும் ெடறம ெட்டிருக்ெினைன்.
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எஸ்தல:…ஆோ இறத ஒத்துக்ெணும், இந்த நெர் யாருன்னு கதரியும்,
நம்முறடய னவறலெறை கசய்ெவர்ெள், உங்ெளுக்கு னென், எேக்கு
சின்டி, அதாவது, இரண்டாவது னயாசறேக்னெ இடமில்றல.

டாடா:…உண்றம தான்.
எஸ்தல:…உங்ெைாெ முடியும் திைறமெள் உறடயவர் என்ை நிறல
இருந்து இப்ெ உதவி அவசியம் என்ை நிறலயில் இருப்ெது கராம்ெ
ெஷ்டமா இருக்கு.

டாடா:…சந்னதெமற்ை உண்றம.
ஆன்ெர்கபர்க்: னநயர்ெனை அடுத்த வாரம் நா னஜாேியிடமும்
றமனெலிடமும் னெட்ெ னொெிை ொரியம், “னதவன் உங்ெறை
சுெப்ெடுத்தும்ெடி விசுவாசத்னதாடு கஜெித்திருக்ெிரீர்ெைா? உங்ெளுக்கு
சுெம் னதறவயா? அவர் உங்ெளுக்கு சுெத்றத தருவார் என்ை
எதிர்ொர்ப்பு இருக்ெிைதா? என்ே நடந்தது? சுெமறடவறத ெற்ைி நாம்
ொர்க்ெ இருக்ெிைாம். தவைாமல் ொர்ப்ெீர்ெள் எே நான் நம்புெினைன்.
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*****
எங்ெளுறடய கதாறலக்ொட்சி நிெழ்சிெறை ொண
இலவச ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ெம்
கசய்திடுங்ெள்.
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