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JET2-3-TA 

எதிர்காலத்தத குறித்த பயத்ததாடு மன 

அழுத்தத்தில் த ார்த ாடு இருக்கும் தபாது தத ன் 

அளிக்கும் ஆறுதல் - நிகழ்ச் ி 3 

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. நான் Dr. றமனெல் எஸ்னல மற்றும் னஜாேி எரிக்சன் 

டாடானவாடு னெசிகொண்டிருக்ெினைாம். நாம் ொடுெள் உெத்திரங்ெள் 

ெற்ைி ொர்க்ெினைாம் இதில் னதவன் நமக்கு எப்ெடி உதவுெிைார், சுெம் 

எப்ெடி உண்டாெிைது, உங்ெளுக்கு இருக்கும் செல னெள்விெறை 

ெற்ைியும் ொர்த்துவருெினைாம். உங்ெைில் அனநெம் னெர், இப்னொதும் 

வடீ்டில் உெத்திரவத்னதாடு உட்ொர்ந்துகொண்டு இருக்ெிைரீ்ெள். 

இப்னொதும் உங்ெறை ொதித்துகொண்டிருக்ெிை ெல ொரியங்ெறை 

குைித்து இப்னொது எடுத்து கசால்ல முடியும். ஆோ அதுல என்ே 

ெலன், நீங்ெ எல்லாத்றதயும் செித்துகொண்டு இருக்ெிைரீ்ெள். 

இருந்தாலும், இவர்ெறை னொல கதாடர்ந்து உங்ெளுக்கு வலி னவதறே 
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இருந்தா, தீராத னவதறே, வாட்டிகயடுக்கும் வலி, அலை றவக்கும் 

னவதறே, அந்த வலி வந்துச்சுன்ோ உலெனம ஒண்ணா னசர்ந்து 

இழுப்ெது னொல இருக்கும்.  

நீங்ெ இன்றேக்கு எங்ெகூட ெெிந்திட விரும்புெிைது, ஏேன்ோ இந்த 

சூழ்நிறல கதாடர்ந்துகொண்னட தான் இருக்குது மாறுவனத இல்ல, 

எப்ெடி இறத செிக்ெிரீர்ெள்? னதவன் உங்ெளுக்கு எந்த மாதிரி 

உதவுெிைார்? னஜாேி, நாற்ெத்தி ஐந்து வருடங்ெைா இந்த சக்ெர 

நாற்ொலியில். அனதாட, ஓரிரு வருடங்ெளுக்கு முன்பு, உங்ெளுக்கு 

மார்ெெ புற்றுனநாய் உண்டாேதும் அதற்ொெ ெீனமா எடுத்து 

கொண்டறதயும் னெள்விப்ெட்னடன். அனதாட னசர்ந்து, உங்ெளுறடய 

எலும்புவால், ெகுதியில் ெிைவும் கவடுப்பு உண்டாயிருந்தது, அதற்ொே 

அறுறவ சிெிச்றசயில் உங்ெளுக்கு மயக்ெ மருந்துகூட கொடுக்ெல. 

இப்ெ உங்ெ சரீரம் முழுவதும் கசால்லமுடியாத னவதறே இருக்ெிைது. 

அந்த புற்றுனநாறய ெற்ைி கசால்லுங்ெனை, எப்ெடி னதவன் இந்த எல்லா 

ொரியத்திலும் உதவிோருன்னு கசால்லமுடியுமா?   

னஜாேி எரிக்சன் டாடா:...சரி, என்னுறடய மார்ெெ புற்றுனநாய் 3வது 

நிறலயில் ெண்டைியப்ெட்டது, என்னுறடய மார்ெில் 3 இன்ச் ெட்டி 

இருந்தது. நா னமச்னடக்னடாமி மற்றும் ெடுறமயாே ெீனமாகதரெி கெை 

னவண்டியிருந்தது அதிோல் என்னுறடய சரீரம் அதிெமாெ 

துவண்டுவிட்டது. என்னுறடய கமலிந்த எலும்புெள், துறைெள் 
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உண்டாேது, வலி கசால்லமுடியாத அைவிற்கு அதிெரித்திருந்தது; 

மயக்ெநிறல, ெலவேீம், ெண் இறமெள் கொட்ட ஆரம்ெித்தது, ெண் 

புருவங்ெள், என்னோட முடி. ஒருநாள் என்னுறடய ெணவர் என்றே 

ெீனமா முடித்து வடீ்டிற்கு கூட்டீட்டு னொயிட்டு இருந்தார், அப்ெ நாங்ெ 

இந்த ொடுெள் நரெத்தின் ஒரு சாரல் னொல இருக்ெிைது என்ெதாெ 

னெசிக்கொண்டிருந்னதாம், சிைிய சாரல் னொல, வா, அப்ெ அது எப்ெடி 

இருக்கும்? அதாவது, விழிப்னொட றவத்திடும். அப்ெதா நாங்ெ 

னயாசிக்ெ ஆரம்ெித்னதாம், சரி, ெரனலாெத்தின் சாரல் எப்ெடி ெட்டதாெ 

இருக்கும்? நரெத்தின் சாரல்ெள் இறம மூடதெடி கசய்யுமாோல் 

னதவன் அனுமதிக்ெிரறவெளும் நம்றம ஆவிக்குரிய நித்திறரறய 

விட்டு விழித்கதழ றவக்கும் என்று னயாசித்னதாம், சரி, ெரனலாெத்தின் 

சாரல்ெள் எப்ெடி இருக்கும்? நாங்ெ எங்ெ வடீ்டிற்கு வண்டியில் 

வந்துகொண்டிருக்கும்னொது ஒரு டிறரவ் னவல, கொஞ்சம் னநரம் 

நிறுத்தினோம், அப்ெ நா, “உங்ெளுக்கு கதரியுமா கென், ெரனலாெத்தின் 

சாரல்ெளும் அந்த நாைில் எல்லா எப்ெடி ெிரொசமா எைிறமயாேதாெ 

சவுெரியமா இருக்குன்னு எேக்கு கதரியாது. ஆோ என்றே 

கொறுத்தவறர ெரனலாெத்தின் சாரல் என்ெது என்னுறடய இந்த 

நரெத்தில் இனயசுறவ ொண்ெதுதான் என்னைன்.”   

உங்ெளுறடய நரெ னவதறேெள் மத்தியில் இனயசுறவ ொர்ப்ெது 

எேெது உண்றமயில் விைக்ெ முடியாத ஒரு அனுெவமாகும், ஏன்ோ 

நம்ெிக்றெனயாடு ஒவ்கவாரு நாளும் என்னுறடய சிலுறவறய 
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என்ோல சுமக்ெ முடியுன்னு கசால்ல முடியாது, என்னுறடய சார்ெில் 

இனயசு சுமந்த அந்த சிலுறவயின் அனுெவத்றத நான் கெைனவ 

இல்றலனய. இதுல எந்த இேிறமயும் இல்ல, எதுவனம திருப்தி ெடுத்த 

முடியாது புற்றுனநாய், குவாட் ரிெினலக், வலி, முதல்ல அவருறடய 

சிலுறவயில் நீங்ெ இேிறமறயயும் திருப்தியும் அறடயனவண்டியது 

அவசியமாெ இருக்ெிைனத. என்னுறடய வாழ்க்றெ ஒரு கெரிய 

அட்றடெடங்ெள் கொண்ட ொடம் எே நிறேக்ெினைன் ெிலிப்ெியர் 3: 

எட்டு முதல் ெத்து வறர அப்னொஸ்தலோெிய ெவுல் கூறுெிைார், “நான் 

இனயசுறவ அைிந்துகொள்ை னவண்டும்.” ஓ, ஆோ நா இனயசுறவ 

அைிந்திடனும். அவருறடய உயிர்த்கதழுதலின் வல்லறமறய நான் 

கதரிந்துகொலனும். அறத எடுத்து வாரும், இனயசுனவ. அவருறடய 

ொடுெைில் ஐக்ெியப்ெடுவறத நான் கதரிந்துகொள்ை னவண்டும். சரியா?  

அப்ெதா என்ோல அந்த உள்ைாே வட்டத்திற்குள் வந்து அந்த 

ஐக்ெியத்றத உணர்ந்து அவருறடய மரணத்திற்கு ஒப்ொே மரணத்றத 

அறடயமுடியும்.  ெின்னொ! என்னுறடய வாழ்க்றெ இப்ெடிதான் 

இருக்ெிைது. என்னுறடய கசவிெைில் இனயசு ஒன்றை கூைிோர், 

“உேக்ொே எேது திட்டம் இதுதான், னஜாேி, நீ ொவத்திலிருந்து 

விடுகெைனவண்டும். நா உேக்கு வித்தியாசமாே விதங்ெைில் உதவிட 

இருக்ெினைன். உன்னுறடய னவதறே உேது இருண்ட துறணயாெ 

இருந்திடும், ஆோ அதுனவ உேது துறணயாெ இருக்ெனொவது 

ெிறடயாது, அது இருைாெ இருந்தாலும் ெரவாயில்ல.” அதோல, 
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திேமும் நான் அவருறடய மரணத்தில் அவனராடு மரிப்ெவைாெ 

இருக்ெினைன். நா திேமும் என்னுறடய சிலுறவறய சுமந்துகொண்டு 

அவர் சிலுறவயில் மரித்த என்னுறடய ொவங்ெளுக்கு திேமும் 

மரிக்ெினைன். அவறர னொல ஆெினைாம் என்ெதற்கு இதுதான் சரியாே 

அர்த்தம், அவருறடய மரணத்திற்கு ஒப்ொே மரணத்றத 

அறடெினைாம். ெவறலெளுக்கு நான் மரிக்ெினைன். எதிர்ொலத்றத 

குைித்த ெயத்திற்கு நான் மரிக்ெினைன். என்னுறடய விதத்தில் தான் 

எல்லா நடக்ெணும் என்ெிை சுய எண்ணம் திருப்தியற்ை நிறலெளுக்கு 

மரிக்ெினைன். நான் மரிக்ெினைன், அதிோல், இனயசு உன்னுறடய 

வாழ்வில் சிலவற்றை மாற்ைிக்கொள்ளுெிைார், உன்னுறடய 

சமாதாேம், உன்னுறடய மேரமியம், உன்னுறடய மெிழ்ச்சி, 

உன்னுறடய இேிறம, இரட்செரின் னநசத்தின் சாராம்சம் முழுவதுமாெ 

ெிறடக்ெ கெறுனவாம். இதுதான் என்னுறடய அன்ைாட வாழ்வின் 

நிறலயாெ இருக்ெிைது. னமலும் புற்று னநாய் இன்கோருெடி 

தள்ளுெிைது, சிலுறவக்கு னநராெ என்றே உந்தி தள்ளுவதாெ 

இருக்ெிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்:...உங்ெளுக்கு ஆச்சரியாமா இருந்துச்சா?  

டாடா:…ஓ, உண்றமயா. அதாவது, இறத எல்லாம் நானே 

னயாசித்துக்கொண்னட என்று உங்ெளுறடய னநயர்ெள் நிறேத்திட 

கூடாது. நா னவனடரன் இல்ல. இதுல எேக்கு எந்த முன் அனுெவமும் 
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இல்றல. நா திடமாே நெரும் ெிறடயாது. எல்லாறரயும்விட நா 

கராம்ெ கெலவேீமாேவள். ஆோ ஒன்று உறுதியாெ கதரியும், நா 

ொறலயில் விழித்து எழும்பும்னொது, எேக்கு இனயசுவின் னதறவ 

அவசியமாெ இருக்ெிைது. ஒரு என்ேிடம் ஒருநாள் கசான்ேது 

நிறேவிருக்கு, “ஓ, உங்ெளுக்கு கதரியுமா, உங்ெறை அவர் கராம்ெ 

நம்புெிைார் அதிோல தான் இறத உங்ெளுக்கு அனுமதித்திருக்ெிைார்.” 

நா கசான்னே, “இல்ல,இல்ல,இல்ல,இல்ல.” எதற்ொெ அனுமதித்தார் 

என்ைால் நா இதுக்கு நம்ெெமாே ஆள் இல்றல என்ெதிோல் 

அனுமதித்திருக்ெிைார் என்னைன். நா சக்ெர நாற்ொலியில் கொழுறத 

ெழிக்ெ விரும்புெிை நல்ல மனுஷி ெிறடயாது. நிறேவிருக்ெட்டும், நா 

ஒரு அத்கலட். நா ஹாக்ெி வரீாங்ெறே. நா மறல ஏருெவள், நா 

நீச்சல் அடிப்ெவள், கடன்ேிஸ் விறையாடுனவன். நா ஒரு இடத்துல 

உட்ொருெிை ஆள் ெிறடயாது. ஆோ ஒன்னு மட்டும் என்றே ெற்ைி 

எேக்கு நிச்சயமா கதரியும் நா நம்ெிக்றெறய னநாக்றெ ஓடிக்கொண்டு 

இருக்ெினைன், அதுதான் சிலுறவயின் நிழல். அதோலதான் 

ஒவ்கவாருநாளும் இனயசுவின் ொதெடியில் இருக்ெினைன்.   

ஆன்ெர்கபர்க்:...றமனெல், ஒவ்கவாரு நாளும் தாங்ெ முடியாது வலி 

இருக்ெிைது, எப்ெடி சமாைிக்ெிைஙீ்ெ? நாறைக்கு இது மாைிடாது அடுத்த 

நாள் மாைாது என்ெறத கதரிந்து உங்ெைால எப்ெடி கதாடர்ந்து 

சமாைிக்ெ முடியுது. ஒவ்கவாரு நாளும் அது னமாசமாெிெிட்னட 

இருக்குது.   



8 

 

டாக்டர் தமக்தகல் எஸ்தல:…நா நிறேக்ெினைன்... னஜாேி 

கசான்ேது னொல, நா அறத கவற்றுறரெள்னு கசால்னவன், 

அப்ெடிதான் ஜேங்ெளுக்கு கசால்ைாங்ெ. அதாவது, உங்ெெிட்ட இருந்து 

நிறைய ெற்றுகொண்னடாம், இந்த விஷயத்றத கதரிஞ்சுெிட்னடாம். சரி, 

இருக்ெட்டும், நா இறத என்னோடு இருத்யத்துல ெதிய வச்சிருக்னென். 

இறததான் எல்லா விதமாே மக்ெளுக்கும் நா கசால்ெினைன். நா 

மிஞ்சிே ஆவிக்குரியவன் இல்ல. ஒரு புரட்சியாைர் கசான்ேது 

நிறேவிருக்ெிைது எப்ெடி கசய்ெிைரீ்ெள் என்ெது முக்ெியமால், 

உங்ெைால முடியாத சமயத்தில் எப்ெடி சிைப்ொ கசய்ெிைரீ்ெள் என்ெது 

தான் கராம்ெ முக்ெியம். அது என்னுறடய வழக்ெமாயிடுச்சுன்னு 

நிறேக்ெினைன், அதாவது, இந்த ொரியங்ெைில் கஜெத்னதாடு 

நம்ெிக்றெயும் ெிைந்தது. அதுதான், எேக்கு முதல் ொரியம், 

அப்ெைம்தான் அடுத்தது. 3௦ வருடங்ெைாெ ஒரு னமய்ப்ெோெ இந்த 

ஆனலாசறேறய தான் நான் கொடுத்துவருெினைன். உங்ெள் துறணவர் 

மரிக்கும்னொது, உங்ெ ெிள்றை மரிக்கும்னொது, அந்த னவதறே எப்ெடி 

ெட்டதாெ இருந்தாலும் சரி, உங்ெளுறடய னவறலறய 

கசய்திடுவனீ்ெள். எேக்ொெ இறத கசய்யணும் அத கசய்யணுன்னு 

இருக்கும். ொறலயில ெடுக்றெறய விட்டு எழுந்திருக்கும்னொது ஏனதா 

கெரிய டிரக் வந்து னமாதுெிை மாதியாே உணர்வு ெலமுறை 

ஏற்ெட்டிருக்கு. சுடுதண்ணரீ் குைியல் அவசியமாெ இருக்கும். ெிைகு 

என்னுறடய மருந்துெைின் னவறல துவங்ெிடும்.  
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அடுத்து, இரண்டாவது, என்னுறடய வடீ்டின் அடித்தைத்திற்கு கசன்று 

இனதாடு னொராடிகொண்டிருப்னென் அறரமணினநரம் அல்லது ஒரு 

மணினநரம் வறர னொகும், சிலசமயங்ெைில் அதற்கு னமலயிருக்கும். 

இங்ெதான் என்னுறடய வாழ்க்றெறய நான் ெண்டுெிடித்னதன்.  

அடுத்து, மூன்ைாவதாெ, மற்ைவர்ெளுக்ொெ சில னவறலெறை 

கசய்யனவண்டும். நா றமனெலின் வாழ்வில் இருக்கும் வலிறயயும் 

உெத்திரவத்றதயும் மட்டுனம ொர்த்துகொண்டிருக்ெ னவண்டுமாோல், 

ெசப்பு உண்டாகும், னசார்வு, ெரிதாெமாேவராெ  னதான்றும். ஆோ நா 

இன்கோருத்தருக்கு எறதயாவது கசய்யும்ெடி முன்னேைி 

னொகும்னொது, அது எதுவாோலும் சரி, அதாவது, குடும்ெத்தில் 

ெிரட்சறேயுள்ைவர்ெளுக்கு உதவுதல், என்னோடு குடும்ெத்துக்கு 

உதவுதல், என்னுறடய மாணவி ெிள்றைெளுடன் அமர்ந்து 

அவர்ெளுறடய னொராட்டங்ெறை, கதரிந்துகொள்ளுதல். என்றே 

ெற்ைியறவ இருக்ொது. “மாம்சத்தில் நான் வாழ்ெிை இந்த வாழ்க்றெ 

என்றே னநசித்து எேக்ொெ தமது ஜவீறேனய கொடுத்த னதவ 

குமாரன் னமலுள்ை விசுவாசத்தில் வாழ்ெினைன். ொவத்திற்கு 

மரித்திருக்ெினைன். ஆோ நான் ஜவீனோடுதான் இருக்ெினைன். அதோல 

எேக்கும் னசாதறேெளும் சுயநலமும் எழும்ெ முயற்சிக்கும். எங்ெ 

சறெயில் ஒரு ஆராதறே வரீர் அவருக்ொெ ஒரு ொடறல எழுதும் 

சிலாக்ெியம் கெற்னைன், இறதகயல்லாம் தள்ைி வச்சுட்னடன், 

“நம்முறடய ொடுெள் நாம் கெைப்னொெிை நன்றமக்கு ஈடாேறவெள் 
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அல்ல என்று கசான்னேன்.” நா முதல் மூன்று ஆய்வு ெட்டங்ெறை 

ெடக்கும்னொது, ஜான், என்ோல கசால்ல முடிந்தது, அதாவது, எேக்கு 

லாெமாெ இருக்ெப்னொெிை ொரியத்னதாடு ஒப்ெிடும்னொது இது 

ஒன்றுனம இல்றல.   

டாடா:…ஹானலலூயா  

எஸ்தல:…அது நமக்கு நம்ெிக்றெறய தருெிைது. திடநம்ெிக்றெறய 

தருெிைது.  

உங்ெ இரண்டு னெறரயும் விட மிெ னமாசமாே நிறலயில் இருக்கும் 

ஒரு கெண்மணிறய குைித்து னெச விரும்புெினைன். தேது நரம்பு 

மண்டலத்தில் ெிரச்சறேனயாடு இருக்ெிை ஒரு கெண்றண ெற்ைிய 

ெறத  

எஸ்தல:…ஆமா, ொர்ெராக்கு MS வியாதி. அறத டிறரறமயால்ெியா 

தறலவி என்று கசால்வார்ெள் எே நிறேக்ெினைன். MS ெலவிதமாே 

மாறுெட்ட விதங்ெைில் தன்றே கவைிப்ெடுத்துவதாெ இருக்கும், 

இதுவந்து கசால்லமுடியாத தாங்ெ முடியாத தறலவலி. உண்றமயில், 

அவங்ெளும் நானும் இந்த வார்த்றதயும் ஒண்ணாதா 

கதரிந்துகொண்னடாம், டார்ச்சர்” சிலுறவயில் அறைவதற்கு 

கசால்லப்ெடுவது. அவங்ெளுக்கு அனத ொறதயில்தான் இருந்தாங்ெ, 

மருந்துெைால அவங்ெ வலிெளுக்கு உதவ முடியல. அவங்ெ 

கசால்வாங்ெ, “இருண்ட குறெயின் அடியில் மூன்று ொரியங்ெள் 
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எேக்கு இருக்ெிைது: நா, னதவன், எேது னவதறே. அவங்ெ 

ெடுக்றெயில்தான் இருந்தாங்ெ. கதாடுவது, சத்தம், கவைிச்சம், 

எல்லானம அவங்ெளுக்கு னவதறேறய கொடுத்தது. அவங்ெை குைியல் 

அறைக்கு தூக்ெீட்டு னொய்தான் குைிக்ெ றவக்ெணும். இந்த நிெழ்ச்சிக்கு 

அவங்ெ கொருத்தமா இருப்ொங்ெ. அவங்ெ சிைிய ஆய்விற்கு ெிைகு 

கவைியில் வரும்னொது, நா அவங்ெனைாடு னெசுனவன் அப்ெ னெட்னென், 

“ொர்ெரா, உங்ெைால எப்ெடி முடியுது? உங்ெைால எப்ெடி முடியுது?  

அதற்கு அவங்ெ கசால்வாங்ெ, நீங்ெ தேிறமயா இருக்கும்னொது நீங்ெ, 

னதவன் உங்ெ வலி, யாராறலயும் உங்ெளுக்கு எதுவும் கசய்ய 

முடியாது. அப்ெ நீங்ெ அவர் ெக்ெம் கநருங்ெிடுவஙீ்ெ.”  

என்னுறடய நண்ென் ஜிம், இரண்டு சிறுநீரெ மாற்று அறுறவ சிெிச்றச 

, கெற்ைவன் ஒரு இேிறமயாே இடம் இருக்ெிைது என்று 

கசால்லுவான். ெிைிஸ்துறவ தவிர அங்ெ னவறு யாருனம ெிறடயாது. 

சரி, அங்ெ நீ திரும்ெ னொெ விரும்புெிைாயா? இல்ல. ஆோ அங்ெ 

இருக்கும்னொது, திரும்ெி ொர்க்ெ னவறு எந்த இடமும் இருக்ொது. 

னஜாேி னெசுவறத னெட்கும்னொதும், ொர்ெரா னெசுவறத 

னெட்கும்னொதும், அவங்ெளுறடய னெசிச்சுோல நா னெச்சு அற்ைவோெ 

அறமயாெ இருப்னென். ஏன்ோ எேக்கு அந்த அைவிற்கு முடியாது, 

ஜான். அதுதான் ெிைிஸ்துவின் சரீரம், அவங்ெளுக்கு ஊழியம் 

கசய்யப்ெடிெிைது, எப்ெடி இருந்தாலும் சரி, அவங்ெளுக்கு கதரியாத 

மக்ெளுக்கு உதவிட முயலுெிைார்ெள். இதுதான் விசுவாச வாழ்க்றெ. 
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என்னுறடய சூழ்நிறலெள் மாைாமல் இருக்ெலாம், அப்ெடிப்ெட்ட 

நிறலயிலும் உண்றமயாெ இருக்ெ முயலுெினைோ?  

ஆன்ெர்கபர்க்:...இப்னொது ஒரு இறடனவறை எடுத்துகொள்னவாம். 

திரும்ெ வந்ததும் இரண்டு னெரும் கசால்ல இருப்ெறவெறை 

னெட்டிடலாம். கதாடர்ந்து இறணந்திருங்ெள்.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்:...ஆல்றரட், மீண்டும் வருெ. நாம இப்ெ னஜாேி 

எரிக்சன் டாடானவாட னெசீட்டு இருக்னொம், நம்ம கூட Dr. றமனெல் 

எஸ்னலவும் இருக்ெிைார். இந்த ெகுதியில் நான் னெட்ெ விரும்புெிைது 

என்ேன்ோ, னஜாேி, நீங்ெ நாற்ெத்தி ஐந்து வருடமா சக்ெர 

நாற்ொலியில் இருக்ெீங்ெ. றமனெல், ெல, ஆண்டுெைாெ நீங்ெ தீராத 

னவதறேனயாடு இருக்ெீங்ெ. உங்ெளுக்கு முன்ோல இருக்ெிை அந்த 

ெயத்றத நீங்ெ எப்ெடி னமற்கொள்ெிைரீ்ெள்? நீங்ெ இரண்டு னெருனம 

புத்திசாலியாே மேிதர்ெள். இது எங்ெ னொயிட்டு இருக்குன்னு 

உங்ெளுக்கு கதரியும். ெறடசியா உங்ெளுக்கு தாே, னஜாேி, 

ஆப்னரஷன் நடந்தது. உங்ெளுக்கும் அப்ெடிதானே, றமனெல். ஆோ 

இன்னும் னதறவ ெடலாம். மாஎளும், நம்முறடய வாழ்க்றெ 

முடிவுக்கு வந்துகொண்டு இருக்ெிைது. உங்ெளுக்கு முன்ோல இருக்ெிை 

ெயத்றத எப்ெடி றெயாளுெிைரீ்ெள்? னஜாேி, நீங்ெ முதல்ல கசால்ல 

விரும்புைஙீ்ெைா?  



13 

 

டாடா:…நிச்சயமா இத நா கசால்லணும், இதோல என்ே நடக்கும் 

என்ெிை ெயம் இருக்ெிைது. நா ெயப்ெடலன்னு கசான்ோ நா மனுஷினய 

இல்ல. அதோல, றமனெல் கசான்ேது னொல நானும் சில 

சமயங்ெைில் என்னுறடய இருதயத்றத அறமதியாெ றவத்திட 

முயல்னவன். னதவனுக்கு முன்ொெ குேிந்து நிற்னென்.  அடுத்த 

ொரியத்றத கசய்ய முயல்னவன்.  இன்னும் ெடுறமயாே 

சூழ்நிறலயில் உதவி னவண்டி நிற்ெிைவர்ெறை குைித்து னயாசித்து 

ொர்ப்னென். அது உதவிடும். ஆோ நா ொடவும் கசய்னவன். நா 

ெிரயாணம் ெண்ணும்னொதும் ொடல்ெறை மேப்ொடம் கசய்திடுனவன். 

ெீர்த்தறேெறை மேப்ொடம் கசய்ய முயலுனவன். னமலும், ெீ, இந்த 

ெிரயாணத்தில், “ெர்த்தருக்குள் சந்னதாஷமாயிருங்ெள், என் இதயனம, 

ஆத்துமாவும் சரீரமும் உங்ெள் ொெத்றத ெற்ைிகொண்டிருங்ெள். 

னதவனுக்னெ செல துதியும் மெிறமயும் உண்டாவதாெ.” னதவனுக்குள் 

மெிழ்ந்து ெைிகூர்ந்திடு, என் இதயனம, ஆத்துமானவ, ஒன்று இறணந்து 

கசயல்ொடு. ஒன்ைாெ இறசந்திடு, ெற்ைிகொள். சரீரம், னதவனோடு 

இறசந்திட ஒப்புனொடு. ஆவினயாடு இறசந்து நிறைக்ெ ெழெிடு. 

இன்றைக்கு நீ கசய்யனவண்டிய னவறல இருக்ெிைது. உன்னுறடய 

அச்சத்றத அடக்ெிகொள்.  

எேக்கு நானே னெசிடுனவன். எேக்கு நானே ொடல் ொடி 

சந்னதாஷப்ெடுனவன். நா சந்னதாஷமா இருப்ெதால ொடுெினைன். நா 

விடுதறல கெற்ைிருப்ெதால் ொடுெினைன். அவருறடய ெண்ெள் 
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புைாவின் னமல் இருக்ெிைது. னவதம் கசால்ெிைது எேக்கும் கதரியும், 

அவர் என்றே ொண்ெிைார்.” எேக்கு, நானே ொடிக்கொள்வது என் 

ஆத்துமாவுக்கு இேிறமயாெ இருக்கும், எேக்கு நானே வாசறேெறை 

கசால்லிகொள்னவன், உண்றம என்று எேக்கு கதரிந்த ொரியங்ெறை 

நானே நிறேபூட்டி கொள்னவன். எேக்கு முன்ொெ என்ே இருக்ெிைது 

என்று எேக்கு கதரியாது. நா கசான்ேதுனொல, நா னநர்றமயாெ 

இருப்னென், ெயப்ெடமாட்னடன். ஆோ பூரண அன்பு ெயத்றத புைம்னெ 

தள்ளும். னநரம் வரும்னொது, அவருறடய அன்பு னதறவ ெடும்னொது, 

எேக்ொெ இருப்ொர்.   

ஆன்ெர்கபர்க்:...றமனெல்  

எஸ்தல:…அதாவது, என்னுறடய தாத்தா மாதிரி மரிக்ெ 

விரும்புெினைன், தூக்ெத்திலனய மரித்தார், ொர்ல னொைவங்ெ மாதிரி 

கூச்சல் னொடல. (சிரிப்பு) ெயம் அப்ெடிப்ெட்ட ஒன்றுதான் என்று 

நிறேக்ெினைன், சில னநரங்ெள்ல அறத விவரிக்ெ முடியாது. முதல்ல 

ஒரு றெொஸ் னதறவ என்று னெட்டனொது; உங்ெளுக்கு புற்றுனநாய் 

இருக்குன்னு னெள்வி ெடும்னொது, உங்ெளுக்கு இன்கோரு அறுறவ 

சிெிச்றச கசய்யப்ெட னவண்டும் என்று கசால்லப்ெட்ட னொது, அது 

கெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. ஒரு சுழற்சியின் ொதியில் இருக்னொம். 

ஆோ என்றே கொறுத்தவறர, ஜான், உண்றமறய நாம நல்லா 

புரிஞ்சுக்ெணும், அதாவது, நம்ம மறேவிய விட்டுட்டு னொனைாம், 
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அறத விரும்ெமாட்னடாம். இன்கோரு ெண்னணாட்டத்தில் ொர்த்னதாம் 

என்ைால், இது அவர் எேக்கு கொடுத்திருக்கும் இன்கோரு நாள். இதுல 

நா உண்றமயா இருப்னெோ?  

என்றே கொறுத்தவறர, நம்முறடய இயலாறமயின் னவறலெைில், 

எேக்கு புரியாத ஒரு ொரியத்றத னதவன் கசய்துகொண்டு இருக்ெிைார். 

என்னுறடய தாெம் எல்லாம் கவற்ைியறடயணும் என்ெதல்ல. 

உண்றமயா இருக்ெினைாமா என்ெதுதான் அவசியம். இன்றைக்கு 

அவறர நான் துதிக்ெ விரும்புெினைன். அறத துரிதமாெ என்ோல 

கசய்ய முடியும். அனதமாதிரி ெசந்திடவும் என்ோல முடியும். ஆோ 

அந்த மூன்று நாட்ெறை நிறேக்கும்னொது, அதாவது, ொறலயில் 

னவதறேனயாடு எழும்பும் நாட்ெள். அப்ெ நா கசய்ெிை அடுத்த ொரியம், 

அவனராடு னநரத்தறத கசலவிடுனவன், அவரால் நடத்தப்ெடுனவன், 

இன்றைக்கு எேக்கு இருக்கும் நிறலனயாடு உமக்கு நான் எப்ெடி 

ஊழியம் கசய்ய முடியும்? எதிர்ொலத்றத குைித்த அதிெ ெயம் எேக்கு 

ெிறடயாது. அறத ெற்ைிய ெவறல என்றே வறதக்ொது.  

டாடா:…ஒன்று னெதுரு 4:19, “னதவனுறடய சித்தத்தின்ெடி ொடு 

அனுெவிக்ெிைவர்ெள் நன்றம கசய்ெிைவர்ெைாய், “இரண்டு ொரியங்ெள் 

கசய்யணும்: முதலாவதாெ, “சிருஷ்டிெருக்கு உங்ெறை ஒப்புகொடுக்ெ 

னவண்டும்.” அதாவது னதவறே நம்ெனவண்டும். இரண்டாவதாெ, 

“கதாடர்ந்து நன்றம கசய்யணும்.” அதாவது னதவனுக்கு ெீழ்ெடியனும். 
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“நம்ெனும் ெீழ்ெடியனும், னவறு எந்த வழியும் இல்றல. சந்னதாஷமாெ 

இருக்ெனும். நீங்ெ ொடுெள் மத்தியில் இருக்கும்னொது அவறர நம்ெி 

அவருக்கு ெீழ்ெடியனும். எல்லாவற்ைிற்கும் ொரணத்றத புரிந்துகொள்ை 

னவண்டும் என்ெிை அவசியமில்றல. அகதல்லாம் நித்தியத்தின் 

மறுெக்ெத்தில் ொர்த்து கொள்ைலாம். எந்த வித அர்த்தத்றதயும் 

கொடுக்ொத மற்ை இருண்ட ெிறணக்ெப்ெட்ட சுழற்சிெள் 

ெின்ேிெிறேயப்ெட்ட  வறலெள் அப்னொது ொர்த்துக்கொள்ைப்ெடும். 

அர்த்தமற்ை உெத்திரவமாெ நமக்கு னதான்றுெிை எல்லாவிதமாே 

ொரியங்ெளுக்ொே திைவுனொறல நமக்கு கொடுத்திடுவார். அந்த நாள் 

வறரக்கும், அவறர நம்ெி ெீழ்ெடிந்து ெதில்ெறை அவரிடத்தில் 

விட்டுவிடலானம.  

ஆன்ெர்கபர்க்:...றமனெல், ெர்த்தராெிய இனயசுறவ தேிப்ெட்ட 

விதத்தில் அைிந்துகொள்ைாத எத்தறேனயா ஜேங்ெள் இருக்ெிைார்ெள். 

அவறர ெற்ைி கதரியும். ஆோ நீங்ெ னெசுெிை இந்த அனுெவங்ெறை 

ெற்ைி அவர்ெளுக்கு கதரியாது.  

எஸ்தல:… நம்மில் ெலர் வாழ்வின் ஏதாவது ஒரு ெட்டத்தில் இந்த 

வார்த்றதறய கெரும்விதமாே ெிரச்சறேயின் ொறதறய 

அறடனவாம், ெவுல் எனெசியர் 2:8,9ல் கூறுெிைார், “ெிருறெயிோனல 

விசுவாசத்றத கொண்டு இரட்சிக்ெப்ெட்டீர்ெள், இது உங்ெைால் 

உண்டாேதல்ல. இது னதவனுறடய ஈவு, ெிரிறயெைிோல் உண்டாேது 
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அல்ல. மனுஷோல் னமன்றம ொராட்டாதெடிக்கு உண்டாயிற்று.” 

அதற்கு என்ே ொரணம் இருந்தாலும் சரி, இந்த வார்த்றத என்னுறடய 

உலெத்றத அறசத்தது. ஏன்ோ நான் வாழ்ெிை மார்க்ெத்தின் 

அறமப்ெில் கசய்யகூடியது கசய்யகூடாது என்று இருக்ெிைது. இந்த 

ொரியங்ெறை நா கசய்யாவிட்டாலும் இவற்றை நான் கசய்தாலும் 

மட்டுனம எேக்கு ெரனலாெம் கசல்ல வாய்ப்பு ெிறடக்கும் என்ெிைது. 

ஆோ அதுல நிச்சயம் இல்ல. னதவறே ெற்ைி புரிந்துகொள்ை 

னவண்டும், அவருறடய தயவிோல், நமக்கு ெிருறெ அைித்திருக்ெிைார், 

னொொக்ெிறேக்கு ொத்திரராே நமக்கு அைிக்ெப்ெட்டிருக்கும் கெரிதாே 

தயவு. விசுவாசத்திோல், சரியாே நம்ெிக்றெயிோல், எேக்கு 

என்ோல் கசய்துகொள்ை முடியாதறத அவர் எேக்கு கசய்திடுவார் 

எே நம்புெினைன். அவர் அற்புதமாெ நித்திய ஜவீன் என்ெிைதாே ஈறவ 

அைித்திருக்ெிைார். என்றே னநசிக்ெிை ஜவீனுள்ை னதவன் மீது எேக்கு 

நம்ெிக்றெ இருக்ெிைது என்ெறத அைினவன், என்றே ொக்ெிைார், 

இன்றைக்கு நாம் னெசுவறத னெட்ெிை அறேவறரயும் னநசிக்ெிைார், 

இறத ொர்த்துகொண்டிருக்ெிைவர்ெறையும், அவர் னநசிக்ெிைார். 

அவருறடய ஒனர னெராே குமாரறே அவர், “ஒனரனெராேவறர” 

நமக்ொெ அனுப்ெிோர்.  

அடிக்ெடி நான் ஜேெளுக்ொெ மரிக்ெவும் தயார் என்னென். சின்டிொெ 

மரிப்னென். என்ோல முடியுன்னு நிறேப்னென். என் மறேவிக்ொெ 

மரிக்ெலாம். என்னுறடய ெிள்றைெளுக்ொெ நான் மரிக்ெலாம். இதுல 
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எந்த விவாதங்ெளும் இருக்ெ முடியாது. ஆோ உங்ெளுக்கு கதரியுமா, 

ஜான், நா உங்ெறை எவ்வைவு னநசித்தா, னஜாேி யகூட, நா அதிெமா 

னநசித்னதோ, என்னுறடய ெிள்றைெறை உங்ெளுக்ொெ விட்டு குடுக்ெ 

மாட்னடன், இல்ல என்னோட ெிள்றைெளுக்ொெ உங்ெறை விட்டு 

குடுக்ெவும் மாட்னடன். ஆோ ெிைிஸ்து அறததான் கசய்தார். அவர் 

னதவனுறடய குமாரன். னதவன் அவருக்கு தமது ஜவீறே 

அைித்திருந்தார். அவருறடய ஒனரனெராேவர். அன்ெிற்கு இறதவிட 

கெரிய விைக்ெம் னதறவயில்றல. இறத னெட்டுக்கொண்டும் 

ொர்த்துகொண்டும் இருக்ெிைவர்ெறை அவர் அவ்வைவாய் னநசிக்ெிைார். 

இன்றைக்கு அறத நீங்ெள் நம்ெ னவண்டும், அவரில் உங்ெளுறடய 

நம்ெிக்றெ விசுவாசம் அறேத்றதயும் றவத்திடுங்ெள்... அது உங்ெறை 

நம்ெிக்றெக்கு னநராெ நடத்திடும். நம்முறடய நம்ெிக்றெக்கு னமலாே 

நம்ெிக்றெ. எல்லாருனம ெல்லறைக்கு னநாக்ெி னொெினைாம். யாருனம 

என்கைன்றும் உயினராடு இருக்ெனொவது இல்றல. அப்ெ நீங்ெ எங்ெ 

இருக்ெ விரும்புைஙீ்ெ? இறத னெட்டுகொண்டிருக்கும் நமது நண்ெர்ெள் 

தங்ெள் விசுவாசத்றத னதவன் மீது றவக்கும்ெடி ஊக்குவிக்ெினைாம், 

ெிைிஸ்துறவ மட்டும் உங்ெள், இரட்சிப்ெிற்ொெ விசுவாசியுங்ெள்.  

ஆன்ெர்கபர்க்:...னஜாேி, சில சமயங்ெள்ை, நீங்ெ கசால்ைத 

னெட்கும்னொது, நா ஏற்ெேனவ ெரனலாெம் னொயிட்டு வந்தமாதிரி 

இருக்கும் ஏன்ோ நீங்ெ இப்ெனவ அடுத்த ெக்ெத்தின் வாழ்க்றெறய 

அனுெத்து வருெிைரீ்ெள் என்று நிறேக்ெினைன். னதவன் நமக்கு 
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கொடுத்திருக்கும் அந்த நம்ெிக்றெ கராம்ெவும் அருறமயாே ஒன்று, 

இல்றலயா. இந்த கசய்தி கதாடறர நாம் முடிக்ெ னொெினைாம். 

எதிர்ொலத்றத குைித்து உங்ெளுக்கு இருக்கும் நம்ெிக்றெறய ெற்ைி 

கசால்லுங்ெ.  

டாடா:…நா ெரனலாெத்தின்  ெிரறஜயாெ இருக்ெினைன். நா வாழ்வது, 

சாப்ெிடுவது, சுவாசிப்ெது, நம்புவது அதுதான். எேக்கு நித்தியத்றத 

குைித்த அறசயாத நம்ெிக்றெ இருக்ெிைது. இனயசு, என் மெிறமயின் 

நம்ெிக்றெ. எல்லாவற்ைிற்கும் னமலாே நம்ெிக்றெ என் இருதயத்தில் 

கொங்குெிைது நான் அவறர நம்புெினைன் அவருக்கு ெீல்ெடிெினைன். 

உண்றமயாெ, உடேடியாெ, ஒரு னதறவனயாடு ஒரு கெண் எங்ெள் 

அலுவலெத்றத கதாடர்பு கொண்டது எேக்கு நிறேவிருக்ெிைது. 

அவளுறடய ெணவர், ஒரு னமய்ப்ெர், ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு றெக் 

விெத்தில் தேது ெழுத்றத உறடத்துகொண்டார். அவருறடய னமய்ப்ெர் 

ஊழியத்றத அவர் இழந்துவிட்டார், ெயங்ெரமாே மே அழுத்தம், 

ெடுக்றெ அறைக்குள்னை தன்றே பூட்டி கொண்டிருந்தார், ெடிக்றெயில், 

றலட் எல்லாத்றதயும் அறேத்திடுவார், ஏசிய ஆண் 

ெண்ணிகொள்வார், நிழறல வறரந்திடுவார், இருட்டாெனவ 

றவத்துகொண்டார். யாரும் உள்ை வர்ைதா விரும்ெல என்ைார்.  

என்ோல அவனராட னொன்ல னெச முடியுமான்னு னெட்டாங்ெ. அவங்ெ 

னொனுறடய ரிசீவர அவருறடய ொதுெிட்ட குடுத்தாங்ெ, அவரிடத்தில் 
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னெச எவ்வைனவா முயற்சி கசய்து ொர்த்துட்னடன். அவர் ஒரு ொஸ்டர். 

றமனெல் கசான்ே எல்லாம் அவருக்கும் கதரியும். இருந்தாலும், 

அவருக்ொெ ொடிேதும், அவனராடு னசர்ந்து கஜெித்னதன், னவதத்தின் 

எல்லா வசேங்ெறையும் எடுத்து கசால்ல முயன்னைன்: ஒன்னுனம 

சரியா வரல. அப்ெைமா அவரிடம் கசான்னேன், “ரான் நீங்ெ 

எப்னொதாவது தி சாஸ்வான்க் மீட்பு என்ை ெடத்றத 

ொர்த்திருக்ெிைரீ்ெைா? அடுத்த ெக்ெத்தில் ஒரு சிரிப்றெ நான் னெட்னடன். 

நான் கசான்னேன், “சரி, அந்த ெடத்தில் வருெிை வரி உங்ெளுக்கு 

நிறேவிருக்குதா ஆண்டி டுெிரன்ஸ் அவருறடய சிறையில் புல் 

தறரயில் ெடுத்துகொண்டு கசால்லுவார், என்ே கசால்வாருன்ோ, 

“நம்ெிக்றெ என்ெது நல்ல விஷயம், அதுதான் சிைந்த விஷயம் கூட. 

நல்ல விஷயங்ெள் எப்னொதுனம சாொது என்ொர்.” நா ராேிடம் 

கசான்னேன், “சுமார் 15000 அல்லது, சுமார் 20,000 மற்ை குவாட்ரிெினலக் 

மக்ெள் உங்ெை மாதிரி என்ே மாதிரி இருக்ொங்ெ, அவங்ெ இன்றைக்கு 

ொறலயில் எழுந்திருப்ொங்ெைா இல்றலயன்ைது அவங்ெளுக்னெ 

கதரியாம இருக்ொங்ெ. ரான், நீங்ெ வாழ்ைதுக்கு தீவிரமா இருக்ெணும் 

இல்ல சாவில் தீவிரம் ொட்டனவண்டும் என்னைன். நீங்ெ இன்றைக்கு 

வாழ்வதில் தீவிரமறடய என்னோடு இறேெிைரீ்ெைா என்னைன். 

உங்ெளுக்கு என்ே ஆச்சுன்னு கதரியுமா, ெறதறய சுருக்ெமாெ 

கசால்லுெினைன், எங்ெளுறடய ஊழியத்தில் நடந்த குடும்ெ கரட்ரீட் 

நிெழ்ச்சியில் அவரும் ெலந்துகொண்டார். இந்த மேிதன் திரும்ெவும் 
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தன்றே ொஸ்டராெ நிறலெடுத்திோர். ஒரு மாதத்திற்கு முன்ொெ 

மரித்துவிட்டார், ஆோ நா அவரிடம் னெசிேனொது, நம்ெிக்றெ என்ெது 

விறலனயைகெற்ை ஈவு என்ெறத உணர்ந்னதன். இன்றைக்கு இறத 

ொர்த்துகொண்டிருக்ெிை நம்முறடய னநயர்ெள் இந்த நம்ெிக்றெயின் 

னதவறே தழுவிட னவண்டும், இரக்ெமும், ஆறுதலும், ெிருறெயும், 

நிறைந்தவர் நமக்ொே ெதிறல தமது ெரத்தில் ஏந்தி நிற்ப்ெவர். 

அவருறடய ெரத்றத ெிடித்துகொள்ளுங்ெள், அதுனவ னொதும். அதுனவ 

னொதுமாேது. எல்லாவற்ைிற்கும் ெதில் கதரியாமல் இருக்ெலாம், ஆோ 

அந்த தழுவுதல் இருந்தால் னொதும், அவருறடய ெரத்றத 

ெிடித்திடுங்ெள், அது னொதும்.  

ஆன்ெர்கபர்க்:...நீங்ெ இரண்டு னெரும் கசான்ே எல்லா 

விஷயங்ெறையும் னெட்ட என்னுறடய னநயர்ெள்  உங்ெ 

இரண்டுனெருக்கும் ஒரு கெரிய நன்ைி கசால்லி உங்ெறை வாழ்த்த 

விரும்புவார்ெள். ஒரு சிலர் மட்டுனம, அல்லது அப்ெடினய யாருனம 

இல்லாம இருக்ெலாம், நீங்ெ அவங்ெ ெிட்ட னெசைமாதிரி யாருனம 

னெசமாட்டாங்ெ. னதவன் உங்ெறை ெயன்ெடுத்தியிருக்ெிைார், நான் 

நம்புெினைன், உங்ெளுறடய னெள்விெளுக்கு ெதிலைித்து அவர்ெறை 

ஊக்குவித்து உதவியிருக்ெிைரீ்ெள் அனநெர் ெயேறடந்திருப்ொர்ெள். 

உங்ெ இடத்தில் இருந்து இங்ெ வறரக்கும் வர எடுத்து கொண்ட 

ெிரயாசத்திற்ொெ உங்ெளுக்கு நன்ைி கசலுத்துெினைன், இந்த ஆறு 

நிெழ்சிெறை கொடுக்கும்ெடி ெிரயாசப்ெட்டிருக்ெிைரீ்ெள். னதன்க் யூ, 
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னதன்க் யூ, னதன்க் யூ. உங்ெறை நாங்ெள் மிெவும் ொராட்டுெினைாம். 

நாங்ெள் கதாடர்ந்து உங்ெளுக்ொெ கஜெித்திடுனவாம்.  

டாடா:…நிச்சயமாெ.  

ஆன்ெர்கபர்க்:...னநயர்ெனை, இன்றைய நிெழ்ச்சியில் 

ெலந்துகொண்டறமக்கு நன்ைி. அடுத்த வாரம் தவைாமல் நிெழ்ச்சிறய 

ொருங்ெள்.  

 

 

 

 

***** 

எங்ெளுறடய கதாறலக்ொட்சி நிெழ்சிெறை ொண 

இலவச ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ெம் 

கசய்திடுங்ெள். 
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