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JET2-2-TA 

எதிர்காலத்தத குறித்த பயத்ததாடு மன 

அழுத்தத்தில் த ார்த ாடு இருக்கும் தபாது தத ன் 

அளிக்கும் ஆறுதல் - நிகழ்ச் ி 2 

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 மீண்டு 

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 ஜவீறே ொ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.  இங்கு என்னோடு Dr. றமனெல் எஸ்னல மற்றும் 

னஜாேி எரிக்சன் டாடா இருக்ெிைார்ெள். ஒரு சிைந்த தறலப்ெில் கசய்தி 

கதாடறர ொர்த்து வருெினைாம் உெத்திரவம், இயலாறமயில் 

இருப்ெவர்ெளுக்கும் வியாதியில் இருப்ெவர்ெளுக்கும் னதவன் எப்ெடி 

உதவுெிைார் னதற்ைி வருெிைார் என்ெறத ெற்ைி 

ொர்த்துகொண்டிருக்ெினைாம். இப்னொதும் உங்ெள் அனநெருக்குள் 

இருக்கும் னெள்விறய ெற்ைி ொர்க்ெ இருக்ெினைாம், அதற்ொெத்தான் 

இந்த இடம். அந்த னெள்விறய உங்ெள் முன் றவக்ெினைன். 

னதவேிடத்தில் விசுவாசத்னதாடு உண்றமயாய் தங்ெளுக்கு சுெம் 

னவண்டும் என்று னெட்ெிைவர்ெளுக்கு அவர் சுெம் தருெிைார் என்று 
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னவதம் னொதிக்ெிைதா? சுெத்திற்ொே நம்முறடய னவண்டுதல்ெளுக்கு 

னதவன் எப்னொதும் சரி என்று கசால்வார் என்று 

கசால்லப்ெட்டிருக்ெிைதா? இப்ெ நா னஜாேிெிட்ட னெச நிறேக்ெினைன், 

சரியா. ஒரு ெிைிஸ்தவராெ, சுமார் நாற்ெத்தி ஐந்து வருடமா இந்த 

சக்ெர நாற்ொலியில் தான் இருக்ெீங்ெ. உங்ெளுறடய ெழுத்து ெகுதி 

முைிந்துவிட்டது. இரண்டு வருடங்ெளுக்கு முன்பு, உங்ெளுக்கு மார்ெெ 

புற்றுனநாய் இருப்ெது ெண்டைியப்ெட்டது. இது எல்லாத்துக்கும் னமல, 

நீங்ெ உட்ொருெிை ெகுதியில் உங்ெ எலும்புெள் விரிவறடந்து 

இருப்ெதோல தாங்ெ முடியாத னவதறேனயாடு இருக்ெிைரீ்ெள். 

னதவேிடத்தில் உங்ெறை சுெப்ெடுத்தும்ெடி எப்னொதாவது ஊக்ெமா 

கஜெித்தது உண்டா?   

னஜாேி எரிக்சன் டாடா:..ஓ, ஆமா!  சுெத்திற்ொெ கஜெிப்ெறத நா 

ஒருனொதும் தடுத்து ெிறடயாது. யாராவது என்னுறடய சுெத்திற்ொெ 

கஜெிக்ெ விரும்ெிோ, அவங்ெ அப்ெடி கசய்வதில் எேக்கு கராம்ெ 

சந்னதாஷமா இருக்கும். னவதத்தில் யாக்னொபு 5 ல் 

கசால்லப்ெட்டிருக்ெிைது, “உங்ெைில் ஒருவன் வியாதியாயிருந்தால், 

சறெயின் மூப்ெர்ெைிடத்தில் னொெ னவண்டும்,” னவதம் கசால்லுெிை 

எல்லாவற்றையும் கசய்திருக்ெினைன், எண்கணய் பூசி, ொவங்ெறை 

அைிக்றெ கசய்திருக்ெினைன்.  
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ஆோ ஒரு ெட்டம் வந்தது அப்ெ, இறத எல்லாவற்றையும் கசய்து 

ொர்த்த ெிைகும், அப்ெடினய இருக்ெ னவண்டியிருந்தது. நீங்ெ ொறலயில 

எழுந்திருப்ெஙீ்ெ உங்ெ வாழ்க்றெ அப்ெடினயதா இருக்கும். சங்ெீதம் 1௦3 

ஒரு உத்திரவாதத்றத தருெிைது, நம்மில் யாராவது சுெம் 

அறடெினைாம் என்ைால், அது ஒருனவறை ொய்ச்சலாெ இருந்தாலும், 

உறடந்த ொல் சுெறமவடதாெ இருந்தாலும், இடுப்பு எலும்பு 

சுெறமந்தாலும், னதவன் தான் அறத கசய்ெிைார். அது டாக்டர்ெள் 

மூலம் னதவன் கசய்ெிை ெிரிறயயாெ இருக்ெிைது. னதவன் தான் 

அறுறவ சிெிச்றசெள் மூலம் சுெமாக்குெிைார், மருந்துெறை தருெிைார். 

எல்லா விதங்ெைிலும் எல்லாவிதமாே வியாதிெறையும் அவர் 

குணமாக்குெிைார். ஆோ அவர் யாறர குணப்ெடுத்தனும் எப்ெடி 

குணப்ெடுத்தணும் என்று நிறேக்ெிைானரா அப்ெடி அற்புதமாெ 

குணப்ெடுத்துவது அவருறடய இஷ்டம்.  

ெிைிஸ்தவர்ெைாெிய நாம் உடல் சுெத்திற்ொே ொனசாறலயில் னதவன் 

எப்னொதும் றெகயழுத்து னொடுவார் என்று எதிர்ொர்ப்ெது சரியல்ல 

என்று நான் நிறேக்ெினைன். அதாவது, ஒன்றை நிறேவில் 

கொள்ைனவண்டும், றமனெல் முதல் நிெழ்ச்சியில் கசான்ேது னொல, 

எல்லா வியாதிெளும் னநாய்ெளும் விழுந்து னொே உலெத்தில் 

வாழ்வதின் விறைவாெ இருக்ெிைது. னமலும் இனயசு வந்தப்னொது, 

ொவத்தின் தாக்ெத்றத தறலெீலாக்ெிோர், ஆோ முழுறமயாெ 

கசய்யவில்றல. ஆமா, அவர் ொற்றை அதட்டிோர், ஆோ 
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இன்றேக்கும் சூைாவைிெள் இருக்ெிைனத. சரி, மரித்னதாறர 

எழுப்ெிோர், அப்ெடிப்ெட்ட லாசரு கூட, அவர் உயினராடு எழுப்ெிேவன், 

திரும்ெவும் மாைித்தானே. அப்ெைம், நம்முறடய விசுவாசத்திோல் 

நம்முறடய வாழ்வில் இருந்த ொவத்தின் வல்லறமறய அவர் 

விைக்ெி விட்டார், ஆோ ொவத்தின் ெிரசன்ேத்றத இன்னும் விைக்ெ 

வில்றல. இன்னும் ொவத்னதாடு னொராடிக்கொண்டு இருக்ெினைாம். 

அப்ெடியிருக்கும் னொது ெிைிஸ்தவர்ெைாெிய நாம் ஏன் வியாதியும் 

னவதறேயும் னநாயும் ெிைிஸ்தவர்ெைாெிய நமக்கு இருக்ெ கூடாது 

என்ெிை ெண்னணாட்டத்தில் இருக்ெினைாம்? சரி, இருக்ெட்டும், மத்த 

எல்லாத்றதயும் ஏத்துக்குனவாம், சூைாவைிெள், ொய்ச்சல், இயற்றெயின் 

சீற்ைங்ெள், மரணம், வியாதி.  

ஆன்ெர்கபர்க்: இறத உங்ெ புத்தெத்தில் கராம்ெ அழொ 

கசால்லியிருக்ெீங்ெ. றமயமாே னெள்வி இது ெிறடயாதுன்னு 

கசால்லியிருக்ெீங்ெ, “னதவோல சுெப்ெடுத்த முடியுமா.” ஏன்? 

டாடா:...நிச்சயமா னதவோல சுெப்ெடுத்த முடியும். ஒவ்கவாருநாளும் 

னதவன் சுெம் தருெிைார். இப்னொதும் உலெமுழுவதும் சுவினசஷம் 

ெிரசங்ெிக்ெப்ெடும்னொது அதிசயமாே அற்புதங்ெள் நடந்துகொண்னட 

தான் இருக்ெிைது அது இருறையும் ெிள்ைிசூேியங்ெறையும் 

குரிகசால்லுதறலயும் எதிர்த்து நிற்ெதாெ இருக்ெிைது, னதவன் இன்னும் 

அற்புதங்ெறை கசய்துகொண்டு தான் இருக்ெிைார். அவருறடய ெரம் 



6 

 

குறுெினொெவில்றல. அவருறடய கசவிெள் மந்தமாெவுமில்றல. ஆோ 

யாறர எப்ெடி சுெப்ெடுத்தனும் எப்னொதும் என்ெிை வறரமுறைெறை 

அவர்தான் தீர்மாேிக்ெிைவராெ இருக்ெிைார் என்ெறத புரிந்துகொள்ை 

னவண்டும். நித்தியத்திற்கு இந்த ெகுதியில் நாம் அவருறடய னநாக்ெம் 

திட்டங்ெறை முழுறமயாெ புரிந்துகொள்ை முடியாது, ஆோ 

அவருறடய ொரணங்ெள் முற்ைிலும் மாறுெட்டிருப்ெறத 

ஏற்றுக்கொள்ைனவண்டும் அறவ, நல்லது, குைிப்ொெ, இருக்கும் ஆோல் 

அறவ ெல்லறைக்கு இந்த ெக்ெத்தில் மறைவாேதாெ தான் இருக்ெிைது. 

அந்த ெக்ெம் னொெிை வறரக்கும் ஏன் அவர் சுெப்ெடுத்தவில்றல 

என்ெறத புரிந்துகொள்ை முடியாது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி. அடுத்து இன்கோரு னெள்வி இருக்குது, 

உண்றமயாய் விசுவாசத்னதாடு தம்மிடத்தில் வந்து சுெத்திற்ொெ 

கஜெிக்ெிைவர்ெளுக்கு சுெத்றத அைிக்ெ னவண்டும் என்ெது னதவ 

சித்தமா? 

டாடா:...சரி, மாற்கு 9 றத னயாசித்து ொர்க்ெினைன், இனத இனயசுதான் 

உன் ெரங்ெறை தரித்து னொடு என்ெிைார் உன் ெரம் உன்றே ொவம் 

கசய்ய றவத்தால், அறத தரித்துனொடு. இனத இனயசுதான் 

குருடர்ெைின் ெண்ெறை திைந்தவர், இவறர, இச்றசயாே ெண்ெறை 

ெிடுங்ெினொடு என்ெிைார். நித்தியா அக்ெிேியில் முழுறமயாய் 

னொவதற்கு ெதில் ஊேோய் ெரனலாெம் கசல்வது னமல். சரி, இங்ெ 
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உண்றமயா இனயசு என்ே கசால்ல வருெிைார் என்ைால் 

முன்னுரிறமெள் இருக்ெணும், அவருறடய முன்னுரிறமெளுக்குள் 

நாம் இருக்ெ னவண்டும் என்று விரும்புெிைார்; அவ்வைவு தான்., 

அதோல நம்மில் சிலர் முடமாெ இருப்ெனத னமலாெ இருக்கும் ஏன்ோ 

அப்ெ கசய்யகூடாத ொரியங்ெறை நம்ம றெெள் கசய்யாது 

னொெகூடாத இடங்ெளுக்கு நம்ம ொல்ெளும் னொெ முடியாது. இந்த 

னவதெகுதி எறத குைிக்ெிைது என்று கசான்ோல் இனயசு ஆவிக்குரிய 

குணமறடதறல ெற்ைி கசால்லுெிைார், நீதியாேறவெள், சந்னதாஷம் 

சமாதாேம் என்ை முக்ெியமாே ொரியங்ெறை கூறுெிைார்.  

இகதல்லாம் நல்லா னவறல கசய்ெிை றெெள் ொல்ெள் இருப்ெதற்கு 

னமலாே ொரியங்ெைாெ இருக்ெிைது. நடப்ெதற்கு நமது ெரங்ெறை 

ெயன்ெடுத்துவதற்கு னமலாே ெல விஷயங்ெள் இருக்ெிைது, நித்திய 

வடீ்றட அறடயனவண்டும், ஜவீியத்தின் னநாக்ெம் அதுதான், இப்னொது 

உங்ெள் வாழ்வில் நீங்ெ சந்னதாஷத்றதயும் சமாதாேத்றதயும் 

அனுெவிக்ெிைவர்ெைாெ இருக்ெ னவண்டும்.  அதுதான் ஆவிக்குரிய 

குணம் அறததான் நாட னவண்டும், அது ஆழமாேது. ஓ. றம 

குட்ேஸ், இந்த சக்ெர நாற்ொலியில் உட்ொர்ந்து சிரித்த முெத்னதாடு 

இருப்ெதற்கும் னமலாே ஒன்று, எல்லா ெிரச்சறேெள் இருந்தாலும், 

இந்த சந்னதாசம் இருக்ெிைது. அதுதான் அற்புதம்!  
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ஆன்ெர்கபர்க்: சிலருறடய ெருத்துெடி, அதாவது, நீங்ெ சுெத்றத 

உணராததற்கு ொரணம் என்ேகவன்ைால் ஒன்று உங்ெளுறடய 

விசுவாசம் குறைவாெ இருக்கும், இல்றலன்ோ உங்ெ வாழ்க்றெயில் 

மறைமுெமாே ொவம் இருக்கும் என்ெின்ைேர். அந்த ொரியங்ெறை 

விட்டுவிட்டால், உண்றமயில், உங்ெளுக்கு நிறலயாே விசுவாசம் 

இருந்தால், னதவன் உங்ெறை சுெப்ெடுத்துவார், ஏன்ோ எல்லாரும் 

சுெம் கெைனவண்டும் என்று விரும்புெிைார். நீங்ெ என்ே கசால்ைஙீ்ெ?  

டாடா:...சரி, அவங்ெளுக்கு நான் மாற்கு சுவினசஷம் முதல் 

அதிொரத்றத  முன்றவக்ெினைன். ெப்ெர்நகூமில் எல்லாரும் 

இனயசுவிடம் வருெிைார்ெள், வலது இடது புைமாெ சுெமறடந்தார்ெள். 

அறத அவர் அந்த நாள் முழுதும் கசய்துகொண்டிருந்தார். சூரியன் 

மறைந்தது, அவரும் வந்துவிட்டார், ஜேங்ெளும் னொய்விட்டார்ெள். 

அடுத்த நாள் ொறலயில் னநரத்னதாடு எழும்ெிோர். மறலயின் 

அப்புைத்தில் அவர் கஜெிக்கும்ெடியாெ ெடந்து கசன்ைார். சூரியன் 

உதித்தது, மறுெடியும் ஜேங்ெள் புைப்ெட்டு வந்தார்ெள், அதிெமாே 

சுெம், அதிெமாே எதிர்ொர்ப்புெள். சீஷர்ெள் இப்ெ தடுமாறுெிைார்ெள், 

இனயசு எங்ெ னொோர்? அவர் எங்னெ இருக்ெிைார்? அவறர னதடி 

மறலயில் ஏைி னொோர்ெள் அவறர னதடிட்டு னொோங்ெ, அவர் அங்ெ 

கஜெித்து கொண்டிருந்தார். “னொதெனர” என்ைார்ெள், “இவர்ெள் 

எல்லாரும் உம்றம ொர்க்குெடி வந்திருக்ெிைார்ெள் என்ைேர். இனயசு 
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அவர்ெைிடம் வித்தியாசமாே ஒரு ொரியத்றத கசால்லுெிைார். ஆர் 

அவர்ெைிடம், “னவறு எங்ொவது னொனவாம் வாருங்ெள் என்ைார். நான் 

ெிரசங்ெிக்கும்ெடி மற்ை ெிராமங்ெளுக்கு னொவாம் வாருங்ெள் என்ைார். 

இப்ெ. இறத ெவேிங்ெ, இதற்ொெனவ நான் வந்னதன் என்ைார்.”  

அதாவது, இனயசுவுக்கு புற்றுனநாயாைிெள் மீதும் முடமாேவர்ெள் 

குருடர்ெள் சப்ொணிெள் என்று மறலயின் அடிவாரத்தில் இருக்ெிை 

ஜேங்ெறை குைித்து அக்ெறையும் ெவறலயும் இல்றல என்று கசால்ல 

முடியாது. ஆோ அவர்ெளுறடய எதிர்ப்ொர்ப்பு அவருறடய 

முன்னுரிறம இல்றல. அவருறடய முன்னுரிறம ெரனலாெ 

ராஜ்யத்தின் நற்கசய்திறய ெிரசங்ெிப்ெதாகும், சாத்தாேின் ெிடியில் 

இருக்கும் ஜேங்ெறை விடுவிப்ெதாகும், ெிதாவின் ராஜ்யத்றத 

ெிரஸ்தாெிப்ெதாகும், ெிசாசு தன்னுறடயதாெ எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் 

எல்றலயில் தந்து குடும்ெ கொடிறய நாட்டனவண்டும் என்ெதாகும். 

அதுதான் ெிைிஸ்துவின் திட்டத்தின் றமயப்ெகுதி. நம்முறடய 

ொவங்ெைில் இருந்து நம்றம மீட்டு அவர் எந்த அைவிற்கு 

அக்ெிரமத்றத கவறுக்ெிைானரா அந்த அைவிற்கு நானும் கவறுக்கும் ெடி 

இருக்ெனவண்டும். அப்ெடி கசால்லும்னொது, என்ே கசால்ெினைன் 

என்ைால் ெயம், ெவறல, சந்னதெம், வியாகுலம், நம்ெிக்றெயற்ை நிறல, 

முரட்டாட்டம், சுயாோல், கெருறம, இந்த ொரியங்ெைில் நமக்கு 

நிச்சயம் சுெம் அவசியமாெ இருக்ெிைது, இறவ னவறல கசய்ய 
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உதவிடும் விரல்ெள் ெிரயாணிக்ெ நடக்ெ உதவிடும் ொல்ெறை விட 

னமலாோறவெள் தானே.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆமா, ஜேங்ெ கசால்வாங்ெ, “னஜாேி, கசால்ைது 

உங்ெளுக்கு புரியுதான்னு கதரியல, ஏன்ோ, கொதுவா, நீங்ெ 

சுெமைிக்கும் கூட்டங்ெளுக்கு னொய் அங்ெ விசுவாசத்னதாட 

கஜெித்திருந்தா, நல்ல சுெம் ெிறடத்திருக்ெலாம்.” நீங்ெ அறதயும் 

கசய்தீங்ெ. நீங்ெ மிெவும் ெிரசித்திகெற்ை விசுவாச வரீாங்ெறேயாே 

னெத்தரின் குல்மனுறடய கூட்டத்துக்கு னொயிருக்ெீங்ெ. சிலருக்கு 

அவங்ெை ெத்தி கதரியாது, ஆோ எேக்கு நியாெெமிருக்குது. 

உண்றமயாெ நீங்ெ, அங்ெ னொேஙீ்ெ, அப்ெைம் என்ே நடந்தது? 

டாடா:...நிச்சயமா. என்னுறடய சனொதரி என்றே அறழத்து 

கசன்ைால், அது எழுெதுெைில் நடந்தறவெள். அங்ெ னெதரின் குல்மன் 

அவர்ெள் ஹில்டன் ொல்ரூம் னஹாட்டலுக்கு வந்தாங்ெ, தறரறய 

உரசும் நீண்ட ெவுன் விைக்குெைின் ஒைியில் ெலவிதமாே ொரியங்ெள் 

வசேங்ெள் வாசிக்ெப்ெட்டது ெலவிதமாே சாட்சிெறையும் 

ெெிர்ந்துகொண்டார்ெள். சக்ெர நாற்ொலியில் இருந்த நாங்ெள் 

அறேவரும் அந்த ஸ்ொட் றலட்டின் கவைிச்சத்தில் நடப்ெறத 

ொர்த்துகொண்டிருந்னதாம், அங்ெிருந்த எல்லாரும் சுெமறடந்து 

னொலதான் கதரிந்தது. ெடுறமயாே ெிரச்சறேெைில் இருப்ெவர்ெள் 

இங்ெ வாங்ென்னு கசான்ோங்ெ. அந்த னநரத்தில், சக்ெர நாற்ொலில் 
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உட்ொர்ந்திருந்த எங்ெள்ை ஒருத்தர்கூட சுெமறடயவில்றல. அவங்ெ 

எங்ெை தான் முதல்ல கவைியில கொண்டுவர முயற்சி கசய்தாங்ெ 

ஏன்ோ லிப்ட்ல கூட கநரிசல் அதிெரிக்ெகூடாதுன்னு 

நிறேச்சிருக்ெலாம். அங்ெ நா உட்ொர்ந்திருந்னதன், அந்த எைிவட்டர்ல 

35 னெரில் 15 வது ஆைாெ உட்ொர்ந்திருந்னதன், நா அங்ெிருந்த றலே 

ொர்த்னதன். னயாசிக்ெ ஆரம்வித்னதன், இதுல ஏனதாகவாரு தவறு 

இருக்ெிைது. நானும் ொல்ரூமல் சுெமறடந்து இருக்ெனுன்னு 

நிச்சயமாெ நம்ெியிருந்தா நா னவதத்றத சரியாெ வாசிக்ெவில்றல 

என்று தான் அர்த்தம். ஆோ அந்த அனுெவம் என்றே இன்னும் னதவ 

வார்த்றதக்குள் திடப்ெடுத்திேது, அவருறடய முன்னுரிறமெறையும் 

உண்றமயாே சுெம் என்ே என்ெறத எேக்கு புரிய றவத்தது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: இப்னொதும் ஒரு இறடகவைி எடுத்துக்ெ னொெினைாம். 

திரும்ெ வந்ததும், உங்ெைிடம் ஒரு னெள்விறய னெட்க்ெ 

விரும்புெினைன், நாற்ெத்தி ஐந்து வருடமா இந்த சர்ெர நாற்ொலியில் 

மூட்டு முடக்குவாதத்கதாடும் புற்றுனநானயாடும் இப்னொதுவறர 

கசால்கலாண்ணா னவதறேனயாடு உட்ொர்ந்துகொண்டு இருக்ெிைரீ்ெள், 

னதவன் எல்லாறரயும் சுெப்ெடுத்துவதில்றல என்ெறத ெற்ைிய 

உங்ெளுறடய தீர்வு என்ே? ஏன் னதவன் உங்ெறை 

குணமாக்ெவில்றல? னதவன் உங்ெைிடம் என்ே கசான்ோர்? 

னநயர்ெனை கதாடர்ந்து இறணந்திருங்ெள். மீண்டும் உங்ெறை 

சந்திக்ெினைாம்.  
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***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், மீண்டும் வருெ. இப்னொது நாம் னஜாேி 

எரிக்சன் டாடாவிடம் னெசிக்கொண்டிருக்ெினைாம். னமலும் Dr. றமனெல் 

எஸ்னலவும் நம்முடன் இருக்ெிைார். மிெவும் முக்ெியமாே ஒரு 

னெள்விறய குைித்து னெசிகொண்டிருக்ெினைாம்: நீங்ெ 

வியாதிெட்டிருந்தா, உங்ெளுக்கு புற்றுனநாய் இருந்தால், அல்லது 

அல்ஹமீர் இருந்தால், அல்லது மூறை ெட்டி, அல்லது னவறு ஏதாவது 

வியாதிெள் இருந்தா, ஆர்த்ரிடிஸ், னொன்ைவற்னைாடு நீங்ெள் 

னதவனுக்கு முன்ொெ நின்று, “னதவனே, எேக்கு இந்த ெிரச்சறே 

இருக்ெிைது. உம்மால் சுெப்ெடுத்த முடியும் என்று விசுவாசிக்ெினைன், 

அறத இப்னொனத நீர் கசய்யனவண்டும் என்று னெட்ெினைன் என்று 

கசால்ெிைரீ்ெள்.” ஆோ அவர் அறத கசய்வதில்றல. ஏன் அப்ெடி 

உங்ெளுறடய விசுவாசம் குறைவாெ இருக்ெிைது என்ெதாலா? 

உங்ெளுக்குள் இரெசியமாே ொவங்ெள் இருக்ெிைது என்ெதாலா? 

அல்லது அதற்கு னவறு ஏதாவது ொரணங்ெள் இருக்ெிைதா? னவதாெ 

ரீதியாெ ொர்க்ெனுன்னு நிறேக்ெினைன்... றமக்னெல், இங்ெ னஜாேியின் 

முடிறவ நான் னெட்ெ விரும்புெினைன், நாற்ெத்தி ஐந்து வருடங்ெைாெ 

அவர் சர்ெர நாற்ொலியில் இருக்ொங்ெ, இந்த னெள்விக்கு அவங்ெ 

என்ே ெதில் கசால்வாங்ெ; னவதாெ ரீதியில், ஒரு நிமிடம் இருக்ெ, 

இப்ெ விசுவாசம் இருந்தும் தங்ெளுக்குள் ெிரச்சறே இருந்தும் அறத 
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னதவனுக்கு கதரியப்ெடுத்தியும் ெதில் ெிறடக்ொமல் இருப்ெவர்ெறை 

ெற்ைி ொர்க்ெலாம். அந்த ெட்டியறல ொர்க்ெலாமா.  

டாக்டர் தமக்தகல் எஸ்தல:…ஆமா, முதலாவதாெ, ெிைிஸ்து நாம 

எதிர்ொர்க்ெிை மாதிரி எல்லாறரயும் சுெெடுத்திட மாட்டார், னஜாேி 

கசான்ேது னொலதான். என்றே கொறுத்தவறர ொவத்றத 

ெவேிக்ெணும் ொவத்தின் நிறல எப்ெடி இருக்கு அனதாடு ெிைிஸ்துவின் 

அற்புதங்ெறையும் ெவேிக்ெணும். சரி, இறத னமம்ெடுத்தி ொர்த்தால், 

நாம எல்லாருனம ொவிெள் தான், எல்லாருனம அழுெிக்கொண்டு 

இருக்ெினைாம். இந்த ஒவ்கவாரு அற்புதங்ெளும், ஒருவருறடய 

சுெமைித்தைின் கவைிப்ொடாெ இருக்ெிைது அல்லது அற்புத 

அறடயாைமாெ இருக்ெிைது, இயற்றெயின் மீது அவருக்கு இருக்கும் 

வல்லறமறய எடுத்து கூறுெிைது, “சூப்ெரா னநசுரா” இயற்றெயின் மீது. 

அதோல ெிைிஸ்து சுெமாக்குவதற்ொெ மட்டும் வரவில்றல. அவர் ஒரு 

மருத்துவமறேறய திருந்திடலானம வியாதியுள்ைவர்ெள் எல்லாரும் 

அங்ெ வந்தா அவர் அவர்ெறை கதாட்டால் மட்டும் னொதும், ஆோ 

அது அவசியமாெ ொணப்ெடவில்றல. இந்த ெிரச்சறேனய ொவத்தின் 

நிறலதான். ெவுல், உண்றமயில், இது எைிதாே ஒன்ைாெ இருக்ெிைது. 

இங்ெ அவருக்கும் ஒரு ெிரட்சறே வருெிைது... அது என்ேன்னு நமக்கு 

முழுசா கதரியாது, அதிலிருந்து னதவன் அவருக்கு விடுதல் 

கொடுத்தாரா. அவர் கசான்ோல் என் ெிருறெ உேக்கு னொதும் 

கெலவேீத்தில் என் கெலன் பூரணமாெ இருக்கும்.” இந்த ெிரச்சறேறய 
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குைித்து ெவுலின் அணுகுமுறை தான் எேக்கு கராம்ெ ெிடிக்கும், 

கவைிப்புை மேிதன் அழுெிடுவான், ஆோ உள்ைாே மேிதன் நாளுக்கு 

நாள் புதுப்ெிக்ெ ெட்டுக்கொண்னட இருக்ெிைான். சரி, னதவன் என்றே 

குணப்ெடுத்துவார் என்ெதில் என்னுறடய விசுவாசம் இருக்குமாோல், 

அைிக்றெ கசய்யப்ெடாத ொவங்ெள் அைிக்றெ கசய்யப்ெடனும், 

ெிரச்சறேெள் நிறைந்த ெல ெகுதிெறை னவதாெமத்தில் ொர்க்ெ 

முடியும், குைிப்ொெ அப்னொஸ்தலோெிய ெவுலும் அதில் ஒருவராெ 

இருக்ெிைார். ஸ்னதவான் உண்றமய கசான்ோ, ெடுறமயா ெல்கலைிந்து 

கொல்லப்ெட்டார். அனநெ ெரிசுத்த வான்ெறை கசால்லீட்னட னொெலாம்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, தீனமாத்னதயு அவருக்கு, வயிற்ைில் ெிரச்சறே 

இருந்தது.  

எஸ்தல:…அவருறடய வயிறு. அப்ெ சில வியாதிெள் குணப்ெட 

முடியாததாெ இருக்ெிைது. அப்ெ....  

ஆன்ெர்கபர்க்: ெவுனலாடு இருந்த, துனராெமீு, வியாதிெட்டார். அந்த 

கூட்டத்தில் அவர் இருக்ெனவண்டியிருந்தது, ெவுல், தேக்கு னதவன் 

அருைிய சுெமைிக்கும் வல்லறம அறேத்றதயும் ெயன்ெடுத்திோலும், 

அவரால் ஒன்றும் கசய்யமுடியவில்றல.  

எஸ்தல:…அவருக்கு உதவனும். னயாவான் 9 ல் சம்ெவம் எேக்கு 

ெிடிக்கும், ஏன்ோ இங்ெ ஒரு குருடன் மிெ முக்ெிய சாட்சியாெ 

நிற்ெிைார். அவர் சுெம் னவணுன்னு னெட்ெல. அவனுக்குள்ை  எந்த 
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விசுவாசமும் ொணப்ெடவில்றல. இப்ெ சீஷர்ெளுக்கு எழும்புெிை 

னெள்வி என்ேன்ோ, “யாருறடய ொவம், இவனுறடயதா இவேது 

கெற்னைாருறடயதா, இவன் குருடா ெிைந்ததற்கு யார் ொரணம்? ஏன்ோ 

ரெி மார்ெள் ெருவில் கூட ொவம் கசய்திருப்ொர்ெள் என்று 

கசால்ெிைவர்ெள். அப்ெ. இனயசு கசால்ைாரு, எதுவுமில்றல, 

னதவனுறடய ெிரிறய இவன் மூலமாெ கவைிப்ெடும்ெடி இப்ெடி 

ெிைந்தான் என்ைார்.” அதோல் அவர் நடந்துனொய், இனயசு உமிழ்ந்து, 

னசற்றை குறலத்து, அவனுறடய ெண்ெைின் மீது பூசி, சீனலாவாம் 

நதியில் ெழுவும்ெடியாெ அனுப்ெிோர். அது எப்ெடி நடந்து என்று 

கசால்லுெிை சம்ெவம்தான் இது, ஆோ அப்ெைம், இனயசு அவறர 

ொர்க்கும்னொது, அவேிடம் னெட்டார், “நீ மனுஷகுமாரறே 

விசுவாசிக்ெிைாயா? அதற்கு அவன், அவர் யார், நான், அவறர 

விசுவாசிக்கும்ெடிக்கு அவர் யார் என்ைான்.” இந்த சம்ெவத்தில் அந்த 

மனுஷனுக்கு ெிைிஸ்து யாகரன்று கதரியாது. இங்ெ கசயல்ெடும் 

விசுவாசம் இல்றல. அவன் கசய்த ஒனர னவறல தன் ெண்ெறை 

ெழுவிோன். அது விசுவாச கசயலா? அவன் தன் முெத்தில் இருந்த 

னசற்றை ெழுவிோன். இங்ெ ஒரு அற்புதம் உருவாேது. 

ெிைவியிலிருந்து குருடாேவன், புதிய ெண்ெள் கெற்ைான்.  

அப்ெ ெிைிஸ்துவுக்கு உருவாக்கும் சக்தி சுெப்ெடுத்தும் வல்லறம 

இருக்ெிைது, ஆோ அதற்ொெவா அவர் வந்தார்? இப்ெ, என்றே 

கொறுத்தவறர ெிைிஸ்து வந்ததின் ொரங்ெைில் ஒன்று 
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கெருெிகொண்டிருக்கும் ொவத்றத னமற்கொள்ைவும், வியாதிெைின் 

ெிரச்சறேெறை தீர்ப்ெதும், இந்த கவைித்னதாற்ை முள்ை மேிதன் 

அழுெிகொண்னட இருக்ெிைான், ஆோ உள்ைாே மேிதன் நாளுக்கு நாள் 

புதிதாெ னவண்டும் என்ெதுதான்  என்று கசால்லுனவன். சரி, சில னதவ 

ெிள்றைெள் இறத ஏற்றுகொள்வதில்றல என்று கதரியும், ஆோ இது 

தற்கசயலாே ஒன்ைல்ல, அைிக்றெ கசய்யப்ெடாத ொவங்ெறை 

சார்ந்திற்கும் ொரியமும் அல்ல, ஏன்ோ இங்ெிருக்ெிை இந்த 

மேிதனுக்கு ெிைிஸ்துறவ ெற்ைி எதுவுனம கதரியாது, ஆோலும் 

ெிைிஸ்து அவறே சுெப்ெடுத்திோனர.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, அப்னொஸ்தலோெிய ெவுல் சிறையில் 

உட்ொர்ந்திருந்தார், சரியா, ஒருமுறை னதவன் தானம சிறையில் 

அவருக்கு தரிசேமாெி ெவுறல கெலப்ெடுத்தி 

ஊக்குவித்தார்,”திடமேதாயிரு. நீ என்றே ெற்ைி எருசனலமில் சாட்சி 

கொடுப்ொய், னமலும் நீ னராமாவிலும் சாட்சி கொடுப்ொய் என்ைார்.” சரி, 

னதவனே அவறர ஊக்குவித்தார். சிறைறய விட்டு வந்தாரா. அவர் 

சிறையில் தான் இருந்தார்.  

எஸ்தல:…சிறையிலதா இருந்தார்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: இன்னும் இருெத்தி நான்கு மாதங்ெளுக்கு அங்னெ 

உட்ொர்ந்திருந்தார்,சரியா, அப்ெைம் கவைியில் வந்தார். அந்த இருெத்தி 

நான்கு மாதங்ெள் னதவன் அவறர மைந்துவிட்டாரா? இல்றல, நாம் 
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விரும்புெிை விதத்தில் அவர் நமக்கு ெதில் கொடுப்ெது ெிறடயாது 

என்று நான் நிறேக்ெினைன். அதற்கு னமலாே விஷயங்ெள் இங்ெ 

நடக்ெிைகதன்று கதரிெிைது.  

எஸ்தல:…சரி, சரி. எேக்கு, ெிைிஸ்துவின் எச்சரிக்றெ கராம்ெ 

ெிடிக்கும், ஜேக்கூட்டம் அதிெமதிெமா திரண்டு வந்துகொண்னட 

இருந்தார்ெள், இறத ஏற்க்ெேனவ ெப்ெர்நகூம் ெற்ைி னஜாேி 

கசால்லீட்டாங்ெ, ஆோ ெரினசயர்ெளும் னவதொரெரும் அவர்தான் 

னமசியா என்று நிரூெிக்கும்ெடியாே அற்புதத்றத அவர் கசய்ய 

னவண்டும் என்ைார்ெள். அதற்கு அவர் கசான்ோர், “இந்த கொல்லாத 

விெசார சந்ததியார் அறடயாைத்றத னதடுெிைார்ெள், னயாோவின் 

அறடயாைத்றத தவிர னவனர அறடயாைம் இவர்ெளுக்கு 

கொடுக்ெெடுவதில்றல, என்று கசான்ோர்.” அவர் இங்கு அவருறடய 

உயர்கதழுதறல கூறுெிைார்: மரணம் அடக்ெம் உயிர்த்கதழுதறல ெற்ைி 

கசால்லுெிைார். ஆோ அற்புதத்றதயும் அறடயாைத்றதயும் 

ொர்க்கும்ெடி அவறர னதடிட்டு அவர் ெின்ோல ஓடிோ, “நீங்ெ எேக்கு 

இறத கசய்தா நா உங்ெறை நம்புனவன், என்று கசால்வது, 

ஆண்டவரிடம் பூச்சாண்டி ொட்ரமாதிரி இருக்கும். அதாவது, என்ே 

கசால்னைன்ோ, நீங்ெ எேக்கு இப்ெடி கசய்யுங்ெ, அது னவணும்... 

சர்வத்துவம் கொண்ட னதவன் நீங்ெ னெட்ெிை மாதிரி கசய்யமாட்டார். 

அதோல, அறத நாம புரிந்துகொள்ை னவண்டும், சில னதவ மக்ெள் 

இறத ஏத்துக்ெ மாட்டாங்ெ, ஆோ நா வசேத்றத புரிந்துகொண்ட 
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வறரக்கும், அவரால சுெமாக்ெ முடியும். சுெமைிக்கும் வரம் 

கொண்டவர்ெள் இருந்தார்ெள், இது என்னுறடய ெருத்து, ஆோ இப்ெ 

அகதல்லாம் குறைந்துகொண்னட னொெிைது என்ெது உண்றம. அவர் 

சுெப்ெடுத்துெிைார். எேக்கு அறுறவ சிெிச்றசெள் கசய்யப்ெட்டனொது, 

அதில் சுெம் ெிறடக்ெ வில்றல. டாக்டர்ெள் உங்ெள் சரீரத்றத 

புண்ணாக்ெீட்டாங்ெ. இதுல இன்கோரு விஷயமும் இருக்குது.... நாம 

அவருறடய சாயல்ல உண்டாக்ெப்ெட்டெடியால் நாம சுெமறடய 

முடியும். ஆோ எப்னொதும் நம்முறடய விசுவாச அைவு ெடிதான் 

அைிக்றெ கசய்யப்ெடாத ொவங்ெறை ெருத்தில் கொண்டு தான் னதவன் 

சுெப்ெடுத்துவது சுெப்ெடுத்தாமல் இருப்ெதும் நாடாகும் என்ைால் அறத 

என்ோல் ஏற்றுகொள்ை முடியாது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், னஜாேி, இப்ெ உங்ெ ெிட்ட திரும்ெி 

வர்னரன், சரியா. னெள்வி இதுதான்: நாற்ெத்தி ஐந்து வருடங்ெளுக்கு 

னமலாெ வலினயாடும் னவதறேெனைாடும் இந்த சர்ெர நாற்ொலியில் 

இருக்ெிைரீ்ெள், சரியா, நீங்ெ கஜெித்திருக்ெீங்ெ, சுெமைிக்கும் 

கூட்டங்ெளுக்கும் னொயிருக்ெீங்ெ எல்லா கசய்திருக்ெீங்ெ, 

விசுவாசத்னதாடு னதவேிடத்தில் னெட்க்ெிரவர்ெளுக்கு னதவன் 

சுெமைிப்ொரா என்ெறத எப்ெடி ொர்க்ெிைரீ்ெள்?  

டாடா:...நா மருத்துவமறேயில் இருந்த னொது ஜேங்ெ என்ேிடம் 

னெட்டாங்ெ, “சரி, னவதத்தில் எந்த ெகுதிய உேக்கு வாசிக்ெட்டும்? நா 
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எப்னொதுனம னயாவான் ஐந்தாம் அதிொத்றத தான் கசால்லுனவன். 

“அங்கு ஆடு வாசலுக்கு அருனெ இருந்த கெதஸ்தா எண்ணப்ெட்ட 

குைத்தின் அருெில் முடவர்ெளும் குருடரும் சப்ொணிெளும் 

இருந்தார்ெள்.” அந்த சம்ெவத்தில் கதாடர்ந்து ொர்க்கும்னொது இனயசு 

அங்கு ெடந்துவந்து முப்ெத்தி எட்டு வருடங்ெைாெ உதவியற்ைவோய்  

அங்கு ெடுத்து ெிடந்த முடமாே மனுஷேிடத்திற்கு ெடந்துவந்தார். 

அவன் இந்த நிறலயில் எப்ெடி இருக்ெிைான் என்ெறத இனயசு 

அைிந்துகொண்டார் என்று கசால்லப்ெட்டிருக்ெிைது, “கநடுங்ொலமாய்” 

முப்ெத்தி எட்டு வருஷம் சக்ெர நாற்ொலியில் இருப்ெது இனயசுவுக்கு 

கநடுங்ொலமாெ கதரியும்! ஓ, றம குட்ேஸ், அது எேக்கு உதவியாெ 

இருக்கும். ஆோ நா னெட்ெதுண்டு, “இனயசுனவ, தன் ெடுக்றெயில் 

ெிடந்த இந்த மனுஷறே னதடி னொய் சுெப்ெடுத்திேரீ். என்றே 

தயவுகசய்து சுெப்ெடுத்தும். அவன் மீது உமக்கு இருந்த அனத இரக்ெம் 

என் மீதும் இருக்ெட்டும். னதவனே, என்றே குணமாக்கும்!” 

நீங்ெ கசான்ேது சரிதான், ஜான். நா மருத்துவறமயில் இருந்து வந்த 

ெிைகு நிறைய சுெமைிக்கும் கூட்டங்ெளுக்கு னொயிருக்னென், னெதரின் 

குல்மன் கூட்டமும் அதில் ஒன்று, அனதாட சில சறெெைில் கசய்வாய் 

ெிழறமெைில் மாறல சுெமைிக்கும் கூட்டங்ெள் நடக்கும். அதற்கும் 

னொனவன். எண்கணய் பூசி கஜெிப்ொங்ெ. என் ொவத்றத அைிக்றெ 

கசய்னவன். என்றே கொண்டு னொய் முன்ோல நிறுத்துவாங்ெ. 
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எல்லானம இருக்கும், வசேத்தின்ெடி எல்லா கசய்திருக்னென், ஆோ 

னதவன் என்றே குணப்ெடுத்தனவ இல்றல.  

சில வருடங்ெளுக்கு முன்ோல ஏ ெணவர் என்றே இஸ்னரலுக்கு 

கூட்டீட்டு னொோரு. நா, என்னுறடய சக்ெர நாற்ொலியில், இருந்தெடி 

ெறழய நெரத்தின் வதீிெள் ஒவ்கவாருன்றையும் சுற்ைி ொர்த்தெடினய 

வந்துகொண்டிருந்னதாம், அப்ெ நாங்ெ ஆட்டு வாசலுக்கு வந்னதாம், 

அங்ெிருந்து வலது ெக்ெமா திரும்ெினோம், சக்ெரங்ெள் கசய்ன்ட் 

ஆன்ஸ் சறெறய தாண்டிேது. அதற்கு ெிைகு, திடீகரன்று, ஓ. றம 

குட்ேஸ், கென், இங்ெ ொருங்ெ. அதுதான் கெ தஸ்தா குைம். ஓ, கென், 

நா உங்ெ வந்திருக்னென். என்னுறடய ெற்ெறேயில் இந்த இடத்திற்கு 

நா வந்திருக்னென். நா மருத்துவ மறேயில் இருந்த னொது ெல முறை 

இந்த இடத்திற்கு வந்து னதவன் என்றே சுெப்ெடுத்தும்ெடி 

னவண்டிகொள்வது னொல ெற்ெறே கசய்திருக்ெினைன்.  

யாருனம ெக்ெத்துல இல்ல. நாங்ெ மட்டும்தான் அந்த இடத்தில் 

இருந்னதாம். டூர் ெஸ் எல்லானம னொயிடுச்சு, அது கராம்ெ உலர்ந்த 

இடமாெ ொணப்ெட்டது ொற்று ெலமாெ அடித்துகொண்டிருந்தது. நா 

என்னுறடய னதால்ெட்றடறய அப்ெடினய அந்த குலத்தின் சுவற்ைில் 

சாய்த்து கொண்டு ெதை ஆரம்ெித்னதன், “ஓ. இனயசுனவ, சரீர 

சுெத்திற்ொே என்னுறடய விண்ணப்ெத்திற்கு இதுவறரக்கும் ெதில் 

கசால்லாம ஞாேமா நடத்துட்டு இருக்ெீங்ெ; ஏன்ோ நீங்ெ 

இதுவறரக்கும் கசய்தனத கெரிய விஷயம்தான். கஜெத்திற்ொே 
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விருப்ெத்றத எேக்கு கொடுத்திருக்ெீங்ெ. நீங்ெ எேக்கு சந்னதாஷமாே 

னமாட்ச வடீ்டின் நிச்சயத்றத கொடுத்திருக்ெீங்ெ. என்னுறடய 

ெணவனராடு ஒரு நல்ல ஆழமாே ஐக்ெியத்றத கொடுத்திருக்ெீங்ெ. 

ொயப்ெட்டிருக்கும் மக்ெைின் தன்றமறய நான் புரிந்துகொள்ளுெிை 

மேறத எேக்கு தந்திருக்ெீங்ெ. என்னுறடய வாழ்வில் நான் ொவத்றத 

கவறுக்கும் குணத்றத கொடுத்திருக்ெீங்ெ. உம்முறடய வார்த்றதயின் 

ஆழத்தில் என்றே நடத்தி கொண்டு வந்திருக்ெிைரீ். சாத்தியமாேது 

என்று ெேவுொே முடியாத ொரியங்ெறை அதிெமாெ கசய்திருக்ெிைரீ். 

வலி னவதறே இல்லாமல் புற்றுனநாய் இல்லாமல் ெரங்ெறை 

உெனயாெிக்ெ முடியும் என்ை நிறலெறை விட வாழ்வில் கெரிய 

விஷயங்ெள் ெல இருக்ெின்ை. நீர் எேக்கு அறவெறை 

கவைிெடுத்தியிருக்ெிரீர், ஆண்டவராெிய னதவனே, உண்றமயாே 

சுெமறடதல் என்ைால் என்ே. அது என்றே இஸ்னரலில் இருக்கும் 

கெதஸ்தா குைம் வறரக்கும் கொண்டு வந்திருக்ெிைது, ஆோ அவரிடம் 

ஒரு ொரியத்றத கசான்னேன், இனயசுனவ உமக்கு நான் நன்ைி 

கசலுத்துெினைன், ஏன்ோ சரீர சுெத்திற்கு இல்றல என்று கசால்லுெிை 

வார்த்றத ெல விஷயங்ெளுக்கு ஆம் என்ை ெதில் தந்து, னமலாே 

ொரியங்ெறை ொட்டுவதாெ இருக்ெிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: நீங்ெ கசய்த இந்த ொரியங்ெள் எல்லாவற்றையும் 

என்ோல் நம்ெ முடியவில்றல, ஐக்ெிய அகமரிக்ெ நாட்டின் ஜோதிெதி 

குழுவிேர் துவங்ெி, ென்ேிரண்டு கவவ்னவறு ஊழியங்ெறை நீங்ெள் 
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நடத்தி கொண்டு வருெிைரீ்ெள். நா என்ே கசால்னைன்ோ, இந்த 

நாற்ொலியில் உட்ொர்ந்து ஒன்றை கசய்துமுடிக்ெ முடிவதில்றல 

ஆோ இந்த சர்ெர நாற்ொலியில் இருந்து ெல ஊழியங்ெறை இவர்ெள் 

கசய்து வருெிைார்ெள். நீங்ெ சுமார் நாற்ெத்தி எட்டு னதசங்ெளுக்கு 

னொயிருக்ெீங்ெ.  

டாடா:...ஊேமுற்னைாருக்ொே கசயல்ொட்றட முதன்முறையாெ 

அகமரிக்ொவில் கவைியிட்ட னொது நா ஜோதிெதி குழுவில் 

இடம்கெற்ைறத நிறேத்து கெருறம ெடுெினைன். அதில் நிறைய 

விஷயங்ெறை சுட்டி ொட்டினேன். ஆோ அது எதுவுனம என்றே 

னொல ெடுக்றெனய ெதியாெ இருப்ெவர்ெைின் அருெில் னொய் 

அவர்ெளுக்கு ஆறுதலாெ னெசுவதுதான் னமலாே ொரியம், 

அவங்ெெிட்ட, நம்ெிக்றெ நல்ல விஷயம், அதுதான் சிைந்த ொரியமும் 

கூட, எந்த நல்ல விஷயத்திற்கு மரணம் இல்றல. அதோல 

வாழும்னொதும் நீங்ெ அலுவல் நிறைந்தவர்ெைாெ இருக்ெணும் மரணம் 

வந்தாலும் தைர கூடாது என்னென். என்னோடு னசர்ந்திடுங்ெள், 

என்னோடு னசர்ந்திடுங்ெள், கசய்வரீ்ெைா? இன்றைய ஜவீியத்றத 

ெயன்ெடுத்திடுனவாம்  ெிைிஸ்துவுக்ொெவும் நம்றம 

சுற்ைியுள்ைவர்ெைின் நலனுக்ொெ இறத கசய்திடலானம. ஜவீியத்திற்கு 

இறதவிட சிைந்த ொரணத்றத  என்ோல் னயாசிக்ெ முடியாது.”  
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ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், னநயர்ெனை, அடுத்த வாரம் இந்த இரண்டு 

னெரிடமும் னெட்க்ெ னவண்டும், எப்ெடி மே அழுத்தத்திற்கு உங்ெறை 

விலக்ெி ொர்த்துகொல்ெிரீர்ெள்; உங்ெளுக்கு வலி அதிெமாெ 

இருக்கும்னொது எப்ெடி னசார்வறடயாமல் இருக்ெிைரீ்ெள்,  எப்ெடி இது 

உங்ெறை தடுப்ெதில்றல,எப்னொது உங்ெறை எழும்ெ முடியாமல் 

கசய்ெிைது, எப்னொது உங்ெள் சரீரம் உங்ெளுக்கு ஒத்துறழப்பு இல்றல? 

னதவன் உங்ெளுக்ொெ என்ே கசய்ெிைார்? ஒவ்கவாரு நாறையும் 

நீங்ெள்  எப்ெடி ெடத்துெிைரீ்ெள்? இறத னெட்டுகொண்டிருக்ெிைவர்ெைில் 

அனநெர் எேக்கு கதரிந்து, இந்த னெள்விெளுக்ொே விறடறய 

அைிந்திட விரும்புெிைரீ்ெள். அடுத்த வாரம் தவைாமல் நிெழ்ச்சிறய 

ொர்ப்ெரீ்ெள் எே நம்புெினைன்.  

 

***** 

எங்ெளுறடய கதாறலக்ொட்சி நிெழ்சிெறை ொண 

இலவச ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ெம் 

கசய்திடுங்ெள். 
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