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கிருபையின் ைிரயாணம் - நிகழ்ச்சி 3
அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிேழ்ச்சியில்:
நீங்ேள் இதுவறைக்கும் எப்கொதாவது பசால்லியிருக்ேிைீர்ேளா,
“என்னால முடியாது! என்னால ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றே வாழ முடியாது?

டாக்டர் வேயின் ைார்ைர்: ஒருநாள் ோறலயில் நான் எழுந்ததும்,
ஜான், உங்ேேிட்ட உண்றைய பசால்ல விரும்புேிகைன், அன்றனக்கு
எனக்கு ேிைிஸ்தவன் என்ை உணர்கவ இல்றல. யாைாே
இருக்ேகவண்டும் என்ெதில் அதிே ேவனம் இல்லாைல் இருந்கதன்.
அதாவது, அந்த உணர்கவாடு தான் நான் ேண்விழித்கதன். ஒரு
ெழங்ோலத்து றெயன் பசான்னது ஞாெேைிருக்குதா, “கதவகன, நா
கெைாசப்ெடல. எனக்கு இச்றசயான சிந்தறனேள் இல்றல. னா பொய்
பசான்னது ேிறடயாது, யாறையும் நா ஏைாத்துல, ஆனா இப்ெ
என்கனாட ெடுக்றேயில் இருந்து நா எழுந்திருக்ே கொேிகைன்.”
கதவன்

என்னிடம் பசய்யும்ெடி பசான்ன ோரியத்றத பசய்ய எனக்கு

திைறை இல்றல. இந்த ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றேறய என்னால் வாழ
முடியாது. அப்ெ எனக்குள் வாழ்ேிைவர் என்றன பெலப்ெடுத்துேிைவைாே
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இருக்ேிைார், அவர் என்னிடம் இருந்து எதிர்ொர்க்ேிை ோரியங்ேறள
நான் பசய்யும்ெடி எனக்கு சத்துவத்றத அளிக்ேிைார்.

அறிவிப்பாளர்: இன்றைய எனது விருந்தினர் ஒரு ேருத்தைங்கு
கெச்சாளர், நூலாசிரியரும் கொதேருைான Dr. கவயின் ொர்ெர்,
வுட்லாந்து ொர்க் ொப்டிஸ்ட் திருச்சறெயின் கொதேைாே இருக்ேிைார்
சாடாகநாோ, படநீசீ

ைார்ைர்:.. அவர் நைக்குள் வாசம்ெண்ணி நம்ைிடம் இருந்து நாம்
பசய்யகவண்டிய அறனத்றதயும் பசய்யும்ெடி சத்துவைளிக்ேிைார்.
அதுதான் நற்பசய்தியாே இருக்ேிைது. அதுதான் சுவிகசஷத்தின் அழகு
தன்றையாேவும் இருக்ேிைது. அது இைட்சிப்கொடு நின்று
விடுவதில்றல. ேிைிஸ்து நைக்குள் வந்து வாசம்ெண்ண துவங்குேிைார்.
அவர்தான் நைது நித்திய ஜீவன். அவர்தான் நைது ஜீவன் அறததான்
ஜனங்ேள் புரிந்துபோள்ள கவண்டும். நீங்ே எப்ெடி அவறை
ஏற்றுபோண்டீர்ேகளா அப்ெடிகய அதில் நடக்ேிைவர்ேளாே
இருக்ேகவண்டும். அவறை நம்ெிடுங்ேள்.

அறிவிப்பாளர்: ஜான் அன்கேர்பெர்ேின் இந்த விகசஷித்த
நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள அன்கொடு வைகவற்ேிகைாம்.
*****
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டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள வைகவற்ேிகைாம்.
நான் தான் ஜான் அன்பேர்பெர்க் நான் கெசிக்போண்டு இருப்ெது Dr.
கவயின் ொர்ெருடன். இவர் ேிைிஸ்தவர்ேறள ஊக்குவிப்ெதில் அதிே
ஆர்வமுறடயவைாே இருக்ேிைார் தங்ேள் வாழ்நாள் முழுவதும்
ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றே ெற்ைி கேள்விப்ெட்டு போண்டிருப்ெவர்ேள் அதன்
ெடி வாழகவண்டும் என்ை எண்ணத்துடன் முயற்சித்தும் அதில்
கதால்வி அறடந்து நிற்ேிைார்ேள். அதினால் நீங்ேள் கசார்வறடந்து
இருக்ேலாம், நீங்ேள் ஒருகவறள,எனக்கு ைட்டும் ஏன் இது
நடப்ெதில்றல என்று நிறனக்ேிைீர்ேளா? என்னிடம் என்ன குறை
இருக்ேிைது என்ேிைீர்ேளா? தன்னுறடய நாட்ேளில் வாழ்ந்த
ேிைிஸ்தவர்ேள் ைீ து ெவுலுக்கு இருந்த இகத ேரிசறனறய ெற்ைி
வசனங்ேளில் ொர்க்ே முடியும், அவரும் கூட தனக்கு, கதவன்
போடுத்த வாக்குத்தத்தங்ேறள ைற்ைவர்ேகளாடு ெேிர்ந்துபோள்வறத
ொர்க்ே முடியும். அது நம் எல்லாருக்கும் உரியது. நாங்ே இங்ே
கைறடயில் உட்ோர்ந்து கெசுவதால் நாங்ேள் விகசஷித்தவர்ேள் அல்ல.
உண்றையில், இறத றையைாே போண்டு தான் நம்முறடய வாழ்வின்
சுழற்சி ஏற்ெட்டு போண்டு இருக்ேிைது. இன்றைக்கு நாங்ேள்
ெேிர்ந்துபோள்ள இருக்ேிை தறலப்பு உங்ேளுக்கு ெிடிக்கும் என
நம்புேிகைன், “இகயசுவுடன் ேீ ழ் அறையில்.” உங்ேள் இருதயத்தில்
இகயசு தைது வாசஸ்தலைாே உணரும்ெடி பசய்வது. சரி, கவயின்,
இந்த வாைம் முதல் முறையாே ொர்க்ேிைவர்ேளுக்ோே
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நாை என்ன

ொர்த்துபோண்டு இருக்ேிகைாம் என்ெறத சுருக்ேைாே பசால்லுங்ேள்.
நம்மூலைாே ேிைிஸ்து வாழ்ந்திட உள்ளான ைனுஷன் எப்ெடி
எங்ேிருந்து பெலத்றத பெற்றுக்போள்ள முடியும் என்ெறத ெற்ைி
ொர்த்துபோண்டு இருக்ேிகைாம். அதன் அர்த்தம் என்ன என்ெறத
பதரிந்துபோள்ள கவண்டும், வாக்குத்தத்தங்ேள் என்ன, அறத எெப்டி
அப்ெியாசப்ெடுத்த கவண்டும்.

ைார்ைர்:..சரி, நாை கயாவான் 7:38றட ொர்த்கதாம் அதில் ேிைிஸ்து
பசால்ேிைார், அதாவது, அது அவருறடய வாக்குத்தத்தம்,
“உங்ேளுக்குள் இருந்து ஜீவா தண்ண ீருள்ள நதிேள் புைப்ெட்டு ஓடும்.”
இப்ெ, அது என்ன என்று எனக்கு புரியாைல் இருந்தது. என்னால
ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றே வாழ முடியாது என்று எனக்கு புரியவில்றல.
அகநே ேிைிஸ்தவர்ேள் இந்த முடிவிற்கு வந்துதான் ஆேகவண்டும்.
அவர்ேள் ைிேகைாசைான விதத்தில் கதாற்று கொேிைார்ேள், அதினால்
கசார்ந்துகொேிைார்ேள், ஏன் என்று அவர்ேளுக்கு பதரியவில்றல.
கதவன் எதிர்ொர்க்ேிைறவேறள நாம் பசய்வதற்கு நைக்குள் இருக்கும்
ேிைிஸ்துவானவர் நைக்கு சத்துவத்றத

அளித்திடுவார் என்று

அவர்ேளுக்கு புரியவில்றல. நைக்கு போடுக்ேப்ெட்டிருப்ெறத
பசயல்ெடுத்த துவங்கும் விதம்தான் இதற்ோன இைேசியம். அது
இன்பனாரு அனுெவம் என்று பசாலமுடியாது. அது இன்பனாரு
ஆசீர்வாதம் அல்ல. ேிைிஸ்துதான் நைது அனுெவம் அவர்தான் நைது
ஆசீர்வாதம், அவருக்குள் நைக்கு ஆவிக்குரிய சேல ஆசீர்வாதங்ேளும்
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போடுக்ேப்ெட்டு இருக்ேிைது. ஆனால் இபதல்லாம் நாம்
எங்ேிருக்ேிகைாம் என்ெறத பொறுத்து இருக்ேிைது. அதற்குள் எப்ெடி
நுறழயப்கொேிகைாம்? எகெசியர் 3ம் அதிோைத்தின் பஜெத்றத
நம்புேிகைன், ைற்ை இடங்ேறள விட இங்கு ெவுல் பதளிவாே
எடுத்துறைத்து இருக்ேிைார். எல்லா நிருெங்ேளிலும் இருக்ேிைது,
ஆனால் இந்த நிருெத்தில், ேிைிஸ்துவுக்குள் நைக்கு இருக்கும் சேல
ஆசீர்வாதங்ேறள பசால்லி முடித்த ெிைகு, அறவேளால் நாம் எப்ெடி
ெலெடுத்தப்ெட்டிருக்ே கவண்டும் என்று

கூறுேிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்: அந்த பஜெத்றத ெற்ைி பசால்லுங்ே.
ைார்ைர்:..சரி, மூன்ைாம் அதிோைத்தின் ெதினான்ோம் வசனத்றத
ொருங்ே, “இதினிைித்தம் நான் ெைகலாேத்திலும் பூகலாேத்திலும் உள்ள
முழுக்குடும்ெத்துக்கும் நாைக்ோைணைாேிய நம்முறடய ேர்த்தைாேிய
இகயசு ேிைிஸ்துவினுறடய ெிதாறவ கநாக்ேி முழங்ோல்ெடியிட்டு,
அவருறடய ைேிறையின் ஐசுவரியத்தின்ெடி உங்ேளுக்கு அநுக்ேிைேம்
ொைாட்ட கவண்டிபோள்ேிகைன். – இறவ அறனத்தும் கதவனுறடய
ஆைாய்ந்து முடியாத ஐசுவரியங்ேள் என ொர்த்கதாம், அது ைட்டுைல்ல,
ஒன்ைாம் அதிோைத்தில் பசால்ேிைார் அவர் அந்த ஐசுவரியங்ேறள
நைக்கு போடுத்திருக்ேிைார்; அவர் பசால்ேிைார் – “நீங்ேள் அவருறடய
ஆவியினாகல உள்ளான ைனுஷனில் வல்லறையாய் ெலப்ெட
கவண்டும்.” கைலும் அவர் பசால்வறத ொருங்ேள், “அப்ெடி இருந்தால்
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விசுவாசத்தினாகல ேிைிஸ்து உங்ேள் இருதயங்ேளில்
வாசைாயிருப்ொர்.”
இங்ே பசால்லப்ெடும் ேிகைக்ே ெதத்றத ொர்க்கும்கொது,
விசுவாசத்தினாகல ேிைிஸ்து நம்முறடய இருதயங்ேளில்
வாசைாயிருப்ெறத கூறுேிைது. அதுதான் உங்ேளுக்ோன திைவுகோல்
வார்த்றத, “வாசைாயிருத்தல்” அதற்கு என்ன அர்த்தம், ோகடாய்ேியா?
பதன் ெகுதியில் இருப்ெதினால், அதனுறடய அர்த்தம் என்ன என்று
எங்ேளுக்கு பதரியும். நீங்ே பசான்னது கொல, வட்டின்
ீ
ேீ ழ்லறை.
அதாவது, அவர் வட்டின்
ீ
ேீ ழ்லறையாவார். இப்ெ, அவர் நம்முறடய
வாழ்வில் ஒரு அறைறய வாறடக்கு பெற்றுபோள்ளும்ெடியாே
வைவில்றல, வட்றடகய
ீ
வாங்ேிவிட்டார். நம்முறடய வாழ்வின்
ஒவ்பவாரு ெகுதியின் திைவுகோல்ேறள அவர் கேட்க்ேிைார். நம்ைிடம்
இருக்கும் ெிைச்சறன என்னபவன்ைால், நம்முறடய வாழ்வின் சில
ெகுதிேறள அவருக்கு விளக்ேி பூட்டி றவக்ேிகைாம். “ஆண்டவகை, நீங்ே
இறத பசய்யலாம், இதுல தறலயிடலாம், ஆனா இந்த ெக்ேம் நீங்ே
றேகய றவக்ே கூடாது என்ேிகைாம்.” சரி, இது ெிைச்சறனயின் ஒரு
ெகுதியாே இருக்ேிைது. நாை வளைவளை அவருக்கு விட்டுபோடுக்ோைல்
நாகை றவத்துபோண்டிருக்கும் ெல சாவிேறள ெற்ைி நாம்
பதரிந்துபோள்ள துவங்ேிடுகவாம்.
உள்ளான ஒரு இடம் என்ெறத ேவனத்தில் போள்ளுங்ேள். சரி, ஜான்,
நீங்ே அங்ே இருந்தீங்ேல்லா. ைிசிசிெியின் உட்புைங்ேளில், எனக்கு
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அருறையான நண்ெர்ேள் இருக்ேிைார்ேள். அவங்ே வட்டிற்கு
ீ
அருேில்
தான் கூட்டம் நடத்திகனாம் அவங்ே எங்ேறள அவர்ேள் வட்டில்
ீ
தங்ே
றவத்தனர், ஏன்னா அந்த குைிப்ெிட்ட ெகுதியில் எந்த விடுதிேள்
இல்றல. அவங்ே பைாம்ெ ெிரியைா இருந்தாங்ே. அங்ே இறச வாசித்த
நெர், என்றன ஜாக்சனில் ெிக்ேப் பசய்தார், ைிசிசிெியில், நாங்ே
ேிட்டத்தட்ட ஒருைணிகநைத்துக்கு கைல ஒன்ைறை ைணிகநைைிருக்கும்,
இல்ல இைண்டு ைணிகநைைாச்சு, அங்ே கொய் கசை. அது ஊருக்கு
பவளியில் இருந்தது, ஏகதாபவாரு ோட்டுக்கு நடுவுல
இருப்ெதுகொலிருந்தது. அருறையான இடம்; 150- 200 ஏக்ேர்ேளும்
ைான்ேளும் வான்கோழிேலுைா இருந்துச்சு. அதாவது, அது ஒரு
அருறையான இடம், ஒன்றுைில்லாத இடத்தின் ைத்தியில் இருந்தது.
நாங்ே அங்ே கொன கொது; உண்றைய பசான்னா, நா முதல் முறையா
அங்ே கொனது எனக்கு நல்லா நிறனவிருக்குது. வண்டீல கொகனாம்.
அங்ே ஒரு கூறடெந்து

கொட்டி தனது கெைெிள்றளேளுக்கு

ோத்திருப்ெது கொன்ை சூழல் இருந்தது. பைாம்ெ ெழறையான இடம்.
அந்த கோல் கொஸ்ட்ல இைண்டு குச்சிேள் சாய்வாே இருந்தது, ெறழய
இைண்டு தடிேள். உண்றையில், அங்ே கொகும்கொது நான் ேிண்டலா
பசான்கனன், “இந்த தடிேள் எதுக்ோே இப்ெடி முதுறே ோட்டிட்டு
இருக்குன்னு கேட்கடன்.” நாங்ே ோர்ல இருந்து இைங்ேிகனாம். அவங்ே
யாரும் வட்டில்
ீ
இல்றல. நாங்ே ோறைவிட்டு இைங்ேினதும் என்கனாட
வாழ்க்றேயில் ொர்த்திைாத இைண்டு பெரிய நாய்ேள் வந்தது,
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அறவ

சிகநேைாே அருேில் வைவில்றல, எங்ேறள ைதிய உணவின்
விருந்தாக்குவது கொல இருந்தது. நான் நிறனத்கதன், ஓ, முடிந்துசுது.
நா ஒரு தடிறய எடுத்துக்போண்கடன். என்னுறடய நண்ெர் ஒரு
தடிறய எடுத்துபோண்டார், நாங்ே வட்டுக்குள்ள
ீ
நுறழேிை வறைக்கும்
அறத விைட்டியெடிகய உள்கள நுறழந்கதாம். அது என்னகவனுனாலும்
நிறனச்சிருக்கும்.
நாங்ே வட்டுக்குள்ள
ீ
கொகனாம், அங்ே ஐந்து ெடுக்றே அறைேள்
இருந்தது உங்ேளுக்கு எதுகவணுகைா அறத கதர்வு பசய்திடலாம்
என்ெது கொல. சறையல் அறை கைறஜயில் ஒரு ஜாடி நிறைய டீ
இருந்தது. எனக்கு ஐஸ் டீ பைாம்ெ ெிடிக்கும், குைிப்ொே அது
கநர்த்தியாே தயாரிக்ேப்ெட்டிருக்க்ேனும். அப்ெைம் அங்ே சில கேக்குேள்
இருந்தது, அது குழி கேக்ோே இருக்ேலாம் அல்லது நல்ல ெறழய
கதங்ோய் கேக்குேளாே இருக்க்ேலாம், ஆனா உங்ேறள
ேடினப்ெடுத்துேிை விதைான கேக்குேளாே இல்லாைல் இருந்தது
அதிர்ஷ்டம். ஆனா நா என்ன பசால்ல வர்கைன்னா அறத ொர்த்ததும்
உங்ே நாக்கு உங்ே மூறளக்கு அறத எடுத்து வாயில கொடுன்னு
ேட்டறள போடுக்கும். அதாவது, அது நல்ல பொருள்தான். நா
கயாசித்கதன், நாை இன்பனாருவருறடய வட்டின்
ீ
உட்புைம் வறைக்கும்
வந்திருக்ேிகைாம்.
சரி, என்னுறடய வாழ்வின் ஒவ்பவாரு ெகுதியிலும் இகயசுறவ
இகயசுவாே இருக்ே நான் அனுைதிக்கும்கொது, உங்ேளுக்கு பதரியுைா,
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அதற்கு இறணயாே இருதயம் என்ை வார்த்றதறய நீங்ேள்
சுவிகசஷங்ேளில் ஆைாய்ந்து ொருங்ேள். உங்ேள் உணர்ச்சிேளுக்கு
அதில் ெங்குண்டு. உங்ே வாழ்வின் எல்லா ெகுதிேளுக்கும் இதில்
பதாடர்பு இருக்ேிைது. நீங்ே ஒரு ெகுதியில் உங்ேறள அர்ப்ெணித்து
இருக்ேலாம், ஆனா இன்பனாரு ெகுதிறய விட்டுபோடுக்ோைல்
இருக்ேலாம். நாை ொடுேிை ஒரு ொடல் இருக்குல்ல,
“எல்லாவற்றையும் அர்ப்ெணிக்ேிகைன்,” நிறைய கெருக்கு இதுல சில
ெிைச்சறன இருக்குது. சரி, எனக்கு ெிைச்சறன இருந்தது, என்ெது
உண்றைதான். ஆனா நாைா எல்லாவற்றையும் அர்ப்ெணிக்கும் கொது
ஒரு விஷயத்றத புரிந்துபோள்ள கவண்டும் அதாவது அவர்
எல்லாவற்றையும் ொர்த்துபோள்வார் என்ெறத
புரிந்துபோள்ளகவண்டும்., அப்கொது வளர்ந்திடுகவாம். அவர்
நம்முறடய வாழ்வின் உள்ளான இடத்றத அறடந்துவிட்டால்,
ெலதைப்ெட்ட ெகுதிேளில் அவருக்கு நம்றை விட்டுபோடுக்ே நாம்
ேற்றுபோண்டால், அதுதான் கதவனுறடய ஆவியினால் நாம் உள்ளான
ைனிதனில் பெலப்ெடுேிை கநைைாே இருக்ேிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: நம்முறடய வாழ்வின் அறைேறள கதவனுக்கு
அர்ப்ெணிப்ெது எப்ெடி?

ைார்ைர்:..சரி, ைற்பைாரு நிேழ்ச்சியில் நான் ஏற்ேனகவ
பசான்னதுகொல, யாைாவது அறத கேட்க்ே தவைியிருக்ேலாம். நீங்ேள்
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அைிக்றேயிடனும், முதலாவது, அந்த அறைய எதுன்னு
பதரிஞ்சுக்ேணும். கதவனுக்கு அது ஏற்ேனகவ பதரியும்.

ஆன்கர்பபர்க்: இறத கேட்டுபோண்டிருக்ேிைவர்ேளும், இந்த
ைாதிரியான அறைேள் இருக்ேிைதா என்று அைிந்திருக்ேிைார்ேள்.

ைார்ைர்:..நிச்சயைா. நா எறத கெசிக்போண்டிருக்ேிகைன் என்று
உங்ேளுக்கு பதரியும். நாங்ே யங்ே கெசீட்டு இருக்ேிகைாம் என்று
எல்லாருக்குகை பதரியும். எல்லாரும் தாங்ேள் கொய் தஞ்சம் புகும்
ஒரு குறே இருக்ேிைது. எல்லாருறடய வாழ்விலும் தஞ்சம் புகும் ஒரு
ஸ்தலம் இருக்ேிைது. கதவன் நம்றை ெற்ைிக்போள்ள பவளியில்
ோத்திருப்ெதில்றல. அவர் ஏற்க்ேனகவ நம்றை ெிடித்து இருக்ேிைது.
அவரிடத்தில் நாம் தூய்றை அறடயும்ெடி வை கவண்டும் என்கை அவர்
விரும்புேிைார். அைிக்றேயிடுதல் அவருறடய நன்றைக்ோே
பசய்யெடுவது இல்றல. ஒருமுறை என் ைேள் ேல்லூரியில் இருந்து
என்றன அறழத்தது நிறனவிருக்ேிைது. அவ கூப்ெிட்டாள், “கடட்”
அழுதுட்டு இருந்தா. நான் கேட்கடன், “என்ன நடந்தது, ஸ்படப்னி?”
அதற்கு அவ பசான்னா, நா ஒரு தப்பு பசய்துட்கடன் அறத கதவனிடம்
பசால்ல எனக்கு ெயைாே இருக்ேிைது என்ைாள்.” நா அவேிட்ட
கேட்கடன், “ஓவ், ஓவ், ஓவ், ஒரு நிைிடம் பொறுறையாயிரு.” என்று
பசால்லி, “அைிக்றே பசய்வதினால் கதவனுக்கு அது பதரிந்துவிடும்
என்று கதான்றுேிைதா என்று கேட்கடன்.” அவ கொன்ல அறைதியா
10

இருந்தா. நா பசான்கன, “ஸ்படப்னி, அவருக்கு ஏற்ேனகவ அறத ெற்ைி
பதரியும். அைிக்றேயிடுதல் உன்னுறடய ெிைகயாஜனத்திற்குரியது
என்கைன்.” அதற்கு ெிைகு அவளுறடய வாழ்வில் எப்ெடி ைன்னிப்றெ
அப்ெியாசப்ெடுத்த கவண்டும் என்று அவளுக்கு நான் ேற்றுபோடுக்ே
ஆைம்ெித்கதன்.

சரி, அதுதான் திைவுகோல், அதுதான் உண்றையான

திைவுகோல், அைிக்றேயிடுதல்; கதவனுக்கு முன்ொே நின்று,
பவளிப்ெறடயாே கெசுவது. அதாவது, நீங்ே கெசித்தான் ஆேகவண்டும்,
ஏன்னா அவருக்கு ஏற்ேனகவ அது பதரியும். ஏற்ேனகவ அறதப்ெற்ைி
பதரியும். அவருக்கு நாை சரின்னு பசான்னதும் அவர் நைக்குள்ளாே
இருந்து நம் மூலம் ேிரிறய பசய்ய விரும்புேிைார் என்ெறத
புரிந்துபோள்ள கவண்டும், அவருக்கு விட்டுபோடுக்கும்கொது,
அவருக்கு அர்ப்ெணிக்கும்கொது, அப்கொதுதான் அந்த பெலன்
ொய்ந்கதாட துவங்ேிடும்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, கதவனுறடய வார்த்றத எங்ேிருந்து வருேிைது?
ைார்ைர்:..சரி, கதவனுறடய வார்த்றத இருக்ேிைது, நான் அவருக்கு
சரி என்று பசால்லும்கொது, அது அவருறடய வார்த்றதயின்ெடி
இருக்ேகவண்டும். ஒருமுறை என்னுறடய நண்ெர் பசான்னது
நிறனவிருக்ேிைது, அவர் பசான்னார், “ஒவ்பவாருநாளும் ேறலயில்
ஒருைணிகநைம் பஜெிக்ேிகைன், ஒரு குைிப்ெிட்ட நாலும் உனக்ோே
பஜெிப்கென் என்ைார்.” நா பசான்கன, “நண்ொ, அருறையான விஷயம்.
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சரி கதவ வார்த்றதக்கு எவ்வளவு கநைம் பசலவிடுேிைாய் என்று
கேட்கடன். அதற்கு அவன், உனக்கு ஒன்னு பதரியுைா? அது
என்னுறடய அந்த நாளின் அட்டவறண ெடி பொருந்திடும் என்ைான்.
நா ப

ானாஎ, அப்ெ, உன்கனாடு யார்தான் கெசுேிைார்ேள்,

தனக்குத்தாகன கெசைியா?அதாவது, கதவனுறடய வார்த்றததான்
பஜெிப்ெதற்கு நைக்கு வார்த்றதேறள போடுேிைது. அது, ைட்டுைில்றல,
ஒருமுறை இன்பனாருத்தர் எங்ேிட்ட ஒன்னு பசான்னாங்ே, ஜான்,
அவங்ே பசான்னாங்ே, கவயின், நீங்ே இகயசுறவ கநசிப்ெறத விட
கதவ வார்த்றதறய கநசிக்ேிைீங்ேன்னு பசான்னாங்ே.” எங்ேிட்ட
கெசினவங்ேள்ள முட்டாள் தனைா கெசினது அவங்ேள் தவிை கவறு
யாருகை இல்றல. ஏன்னா எனக்கு என்கனாட ைறனவிய ெிடிக்கும் –
பெண்றண புரிந்துபோண்டிருக்ேிகைன் என்று பசால்லுேிைவன் எறத
ெற்ைியாவது பொய் பசால்ல வாய்ப்பு இருக்ேிைதா – அவ என்ன
பசால்ல விரும்புேிைாள் என்ெறத ேண்டுெிடிக்ே விரும்புேிகைன், ஏன்னா
அவறள நான் சந்கதாசப்ெடுத்த விரும்புேிகைன். அவள் என்னிடத்தில்
ெிரியைா இருக்ோன்னு பதரியும், ஆனா நா என்ன பசல்ேிகைன். இகத
விதம் இங்றேயும் பொருந்தும், ேிைிஸ்துவுடனான நைது உைவு.
நம்முறடய ைனம் புதிதாகும் ெடியாே நாம் கதவனுறடய
வார்த்றதயில் மூழ்ேி இருக்ேகவண்டும் அப்கொதுதான் கதவனுறடய
ஆவியானவர், கைாைர் 12:1-2 கூறுேிைது, கதவனுறடய ஆவியானவர்
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நைக்குள் ைறுரூெ அனுெவத்றத அளிப்ொர், ைருரூெைாக்ேப்ெடும்
அனுெவம் உண்டாகும்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஒருகவறள கதவனுறடய வார்த்றதறய வாசித்து
அறத புரிந்துபோள்வது எனக்கு ேடினைாே இருக்ேிைது என்று
பசால்ேிைவர்ேளுக்கு நீங்ேள் என்ன பசால்ல விரும்புேிைீர்ேள்?

ைார்ைர்:..நாை, எல்லாருக்குகை ஒகை விதைான வாழ்க்றே முறை
இருக்ேிைபதன்று பசால்கவன். எல்லாருக்குகை இருெத்திநான்கு
ைணிகநைம்தான். எல்லாருக்குகை இருெத்தி நான்கு ைணிகநைம் தான்.
இப்ெ, அந்த இருெத்தி நான்கு ைணிகநைத்றத எப்ெடி
ெயன்ெடுத்துேிகைாம் என்ெது நம்முறடய பதரிந்பதடுப்ொே இருக்ேிைது.
இதில் எந்தவித முன்னுரிறைேறளயும் றவத்து பசயல்ெடாவிட்டால்,
இகயசுவுக்கு உரிய முக்ேியத்துவத்றத அைிந்து பசயல்ெடாவிட்டால்,
நம்முறடய ெடேின் துவக்ேத்றத நாம் தவை விடுேிைவர்ேளாே
ோணப்ெடுகவாம்.
ஒருவகைாடு நான் கொதிய கநைத்றத பசலவிடாைல் அவறை ெற்ைி
என்னால் எப்ெடி அைிந்துபோள்ள முடியும்? ஒருவர் கெசுவறத நான்
கேட்க்ோத ெட்சத்தில் எப்ெடி நான் அவகைாடு நன்ைாே உறையாடி ெழே
முடியும்? நானும் அவருக்கு ெிைதியுத்தம் போடுக்ே கவண்டும்.
அதுதான் கதவகனாடு நடப்ெதற்கு எனக்கு இருக்கும் திைவுகோலாகும்.
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, கதவனுறடய வார்த்றத, எெிகையர் 4:12
கூறுேிைது, “ஜீவனும் வல்லறையும் உள்ளறதயும், இருபுைமும்
ேருக்குள்ள எந்த ெட்டயத்திலும் ேருக்ோனதாயும், ஆத்துைாறவயும்
ஆவிறயயும் ேணுக்ேறளயும் ஊறனயும் ெிரிக்ேத்தக்ேதாே உருவ
குத்துேிைதாயிருக்ேிைது.” இறத தான் நீங்ேள் ேவனைாே
ேவனிக்ேகவண்டும் என விரும்புேிகைன், “இருதயத்தின்
நிறனவுேறளயும் கயாசறனேறளயும் வறேயருக்ேிைதாயும்
இருக்ேிைது,” இந்த ோரியத்றத ெற்ைிதான் நாம் கெசிக்போண்டு
இருக்ேிகைாம், நம்முறடய இருதயம்.

நம்முறடய இருதயத்திற்கு

கதறவயான வழிநடத்துதறல எங்ேிருந்து பெறுேிகைாம்,
இங்ேிருந்துதான, அறத நீங்ேள் வாசித்து ொருங்ே, கவதம் உங்ேறள
ஊடுருவி பசல்வதாே இருக்ேிைது. நான் உங்ேகளாடு கெச கொேிகைன்,
ெிைகு நீங்ேள் தீர்ைானிக்ேகொேிைீர்ேள். உங்ேளுறடய தீர்ைானம் என்ன?

ைார்ைர்:..இப்ெ, தீர்ைானம் இதுதான்: அறத நான் பெற்றுக்போண்டு
விசுவாசிக்ே கொேிகைனா, அல்லது என்னுறடய பசாந்த வழியில் நான்
கொே கொேிகைனா? இது எனக்கு பைாம்ெ ெிடிக்கும், “இருதயத்தின்
சிந்தறனேறளயும்

கயாசறனேறளயும்.” அதாவது, நிறைய கெருக்கு

இது புரிவது ேிறடயாது, ொவம் என்ெது இருதயத்தின்
ெிைத்ட்ச்சறனயாகும். ஒருவர் ெலவருடங்ேளுக்கு முன்பு எழுதிய
புத்தம் நிறனவில் இருக்ேிைது தி ஹார்ட் ஆப் த ெிைாப்ளம் இஸ் தி
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ப்ைாப்ளம் ஆப் தி ஹார்ட். நல்ல தறலப்பு; அந்த புத்தேத்றத ெற்ைி
பதரியாது, ஆனா அதன் தறலப்பு பதரியும், இந்த ைாதிரியான
நிறலயில் தான் நாமும் இருக்ேிகைாம். இது பொதுவா இருதயத்தின்
ெிைச்சறனதான். எப்கொதும் நம்முறடய தீர்ைானம் தான்
முக்ேியைானது. கதவனுறடய வார்த்றத ஒரு வறைெடம் அல்ல, அது
ஒரு ேண்ணாடி. நாை எங்ே இருக்ேிகைாம் என்ெறத நைக்கு
ோட்டுேிைது, ெரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முறடய இருதயத்தில் அறத
பவளிப்ெடுத்தி ோட்டுவறத பதளிவாே நம்ைால் ொர்க்ே முடியும், அந்த
நிறலக்கு நாம் வைகவண்டும்.

ஆன்கர்பபர்க்: கநயர்ேகள இந்த ெகுதியில், இந்த இறசறய நீங்ேள்
கேட்ே விரும்புேிகைன். ேிைிஸ்து உங்ேள் வாழ்வில் இருக்ேிைார் என்ை
ஆனத்தத்றத நீங்ேள் உணரும்ெடி விரும்புேிகைன், அவைால் என்ன
பசய்ய முடியும், அவர் உங்ேளுக்கு அளித்திருப்ெறவேறள
நிறனத்திடுங்ேள். கதவன் நம்ைீ து பொழிந்திருக்கும்
வாக்குத்தத்தங்ேறள ெற்ைி நாம் கெசிகனாம், நீங்ேள் எப்ெடி
கதவறனயும் அவருறடய சேல அன்றெயும் ேிைிஸ்துவின்
வல்லறைறயயும் உங்ேள் வாழ்வில் அனுெவிக்ே முடியும் என்ெறத
ேண்டரிந்திடுங்ேள். அதுைட்டுைல்ல இறவேளுக்ோன உத்த்கவேம்
என்ன என்ெறதயும் இந்த வசனங்ேளில் இருந்து எப்ெடி அர்ப்ெணிப்ெது
என்ெறத ெற்ைியும் ொர்க்ேிகைாம், நீங்ேள் எப்ெடி அர்ப்ெநிப்ெீர்ேள்?
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ஏன்னா அது நைக்கு பைாம்ெ ேஷ்டைான ஒன்று, இதற்ோன உத்கவேம்
என்ன, கவயின், நாை எப்ெடி அர்ப்ெணிப்ெது?

ைார்ைர்:..அந்த அன்ெிற்கு நாை திரும்ெி கொே இருக்ேிகைம், அந்த
அன்றெ நம்ைால் விவரிக்ேகவ முடியாது. அந்த அன்ெினால் நாம்
உந்தப்ெடும்கொது, நாம் கதவனுறடய குணாதிசயத்தில்
ெங்குள்ளவர்ேளாே இருக்ேிகைாம் என்ெறத ைைந்துவிடாதீர்ேள்.
ெங்குள்ளவர்ேளாே இருக்ேிகைாம். அதாவது ேிைிஸ்து நம்ைக்குள்
இருந்து ெிதா எதிர்ொர்ப்ெறத தவிை ேிைிஸ்து கவபைான்றையும் பசய்ய
ைாட்டார். இந்த ைாதிரியான ஒரு அர்ப்ெணிப்பு ைாம்சத்தில் இருந்து
கதான்ை வாய்ப்கெ இல்றல. நைக்குள் ேிரிறய பசய்ேிை

கதவனுறடய

ஆவியானவைால் உண்டாகும். அறத நீங்ேள் அதிேைாே
கொஷிக்கும்கொது, அது உங்ேளுறடய வாழ்வில் அதிே,
எதார்த்தைானதாே நறடமுறையாே ைாைிடும்.
அறத நாம் எப்ெடி ொர்க்ேிகைாம் என்ெறத ெவுல் பசயல்முறைேளின்
ரீதியாே கூைியிருக்ேிைார், அப்ெடிதாகன, கைாைர் 12:1-2ல். அவர்
பசால்ேிைார், “ அப்ெடியிருக்ே, சகோதைகை, கதவனுறடய இைக்ேங்ேறள
முன்னிட்டு பசால்ேிகைன்.” இைக்ேம் என்ெதற்ோன வார்த்றத சாதாைண
இைக்ேத்றத குைிக்கும் வார்த்றத அல்ல. ஒரு அர்த்தம் கொல
ஒருகவறள ோணப்ெடலாம், ஆனால் இது அறதவிட கைலானது நீ
பசய்யும்ெடி நான் உற்சாேப்ெடுத்தும் ோரியத்றத ொதிக்கும் விதைாே
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என்னால் எறதயும் பசய்ய முடியாது என்ெது கொல இருக்ேிைது.
அறத பசய்யும்ெடி உன்னுறடய ைனறத நீ ஒருமுேப்ெடுத்தி போள்ள
கவண்டும். உன்றன கவண்டிபோள்ளுேிகைன். கதவனுக்கு முன்ொே
நான் முழங்ோலில் நின்று இதற்ோே கவண்டுேிகைன்.
அவர் பசால்ேிைார், “சகோதைகை, கதவனுறடய இைக்ேங்ேறள
முன்னிட்டு, உங்ேள் சரீைங்ேறள ெரிசுத்த ஜீவ ெலியாே
ஒப்ப்புபோடுங்ேள்.” ைரித்த ெலியாே அல்ல, ெலவிதைான ெலிேள்
ெலிெீடத்தில் பசத்ததாே ெலியிடப்ெடுேிைது. இந்த இடத்தில்
ொர்க்கும்கொது, “ ெரிசுத்தமும் ஜீவ ெலியுைாே, கதவனுறடய
ெிரியமுைானதாே, “இறத ேவனியுங்ேள், “இதுகவ நீங்ேள் பசய்யத்தக்ே
புத்தியுள்ள ஆைாதறனயாகும்.” இப்ெ, கதவறன ஆைாதிக்ே நான்
ேற்றுபோள்ேிகைன் என்ைால், அது வாழ்க்றே முறையாே ைாைிடும்.
அது ஏகதா ஞாயிற்று ேிழறை ோறல ொடும் ொடல்ேகளா அல்லது
எனக்கு ெின்னால் ொடப்ெடும் ொடல்ேகளா அல்ல.
புதிய ஏற்ொட்டில் ஆைாதறன என்ெதற்கு மூன்று வார்த்றதேள்
முக்ேியைானறவேள்.

முதல் வார்த்றத லாற்ைிகயா. அடுத்தது

பசகொைாய், இதற்கு அர்த்தம் ஞாயிற்று ேிழறை நீங்ேள் நம்ெியத்றத
திங்ேள் முதல் சனிேிழறை வறை உங்ேள் வாழ்க்றே முறையாே
இருந்து எல்லாருக்கும் பசால்வதாகும். அடுத்த ஒரு வார்த்றத
இதுதான் ெிைாஸ்கூனிகயா, அவருக்கு முன்ொே சாஸ்டாங்ேைாே
முேங்குப்புை விழுவது, இறததான் பவளிப்ெடுத்தின விகசஷம்
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முழுவதும் பசால்லப்ெட்டு இருக்ேிைது. அதனால இந்த புத்தியுள்ள
ஆைாதறன என்று பசால்லும்கொது நாம், அவருக்கு நம்றை முழுவதும்
அர்ப்ெணித்தவுடன், நைக்குள்ளாே அவருறடய சு ொவத்தின்
தன்றைேள் பசயல்ெடவும் பவளிெடவும் துவங்குவதாே இருக்ேிைது.
இப்ெ, இது நைது சுொவத்திற்கு எதிைானது, அதனால்

எப்கொதும்

கொைாட்டம் இருந்துபோண்கட இருக்கும். நம்முறடய வாழ்வில் அவர்
யார் என்ெதில் நாம் ெங்குள்ளவர்ேளாேதுவங்கும்கொது, அது நம்றை
அர்ப்ெணிப்கொடு நடந்துபோள்ளும் நிறலக்கு நடத்தி பசல்வதாே
இருந்திடும்.
இதுல இன்பனான்றை கசர்த்து பசால்வதற்கு சரியான கநைம், சிலர்
ேிருறெயின் பசய்தியானது தாங்ேள் விரும்புேிை எந்த ோரியத்றத
பசய்திட தங்ேளுக்கு றலசன்ஸ் அளிக்ேிைது என்று நிறனக்ேிைார்ேள்.
நிச்சயைாே இல்றல. ேிருறெயின் ெிைசங்ேம் நீங்ேள்
பசய்யகவண்டியறத பசய்ய உங்ேளுக்கு ெலனளிக்கும் என்ெறத
கூறுேிைது. உங்ேளுக்குள் இருக்கும் ேிைிஸ்துவானவர், கதவன் உங்ேள்
வாழ்வில் எதிர்ொர்க்கும் ோரியத்றத நீங்ேள் பசய்திடும்ெடி உங்ேறள
ஊக்குவித்திடுவார். இது ஒரு றலசன்ஸ் என்று ொர்க்ேிைவர்ேள்
இதனுறடய முக்ேிய சாைாம்சத்றத இழந்துவிடுேிைார்ேள். ஆவி
உங்ேறள ஊக்குவித்து பசயல்ெடுத்த நிறனக்ேிைது, ஆனால் ைாம்சகைா
உங்ேறள முழுவதுைாய் ெின்னுக்கு இழுத்திடும்.
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சரி, இைண்டாவது வசனத்தில் பசால்ேிைார், “இந்த உலேத்திற்கு ஒத்த
கவஷம் தரியாைல்.” இதனுறடய அச்சின் வடிவத்திற்கு
ஒத்துகொேகவண்டாம். உலேம் என்ைால் அதனுறடய அறைப்றெ
குைிக்ேிைது. இங்ே ஒரு ோரியத்றத ைாற்ைி சிந்திக்கும் நிறல
இருக்ேிைது. நாம் பவளிநாட்டில் இருக்கும் ஏலியன்ேறள
கொன்ைவர்ேள். இறத நாம் ேடந்து பசல்லகவண்டும், இறத ேடத்து
பசல்லகவண்டும். அவர் பசால்ேிைார், “நீங்ேள் ைறுரூெைாகுங்ேள்.”
எனக்கு ெிடித்த வார்த்றத, பைட்டாைார்கொசிஸ், உள்ளிருந்து
பவளிறவ ைாற்ைம். “உங்ேள் ைனம் புதிதாேிைதினாகல நீங்ேள்
ைறுரூெைாகுங்ேள்.”
புதிதாகுதல் என்ை வார்த்றதக்கு அர்த்தம் புத்துப்ெித்து ேட்டுதல். என்
ைறனவி ஒருமுறை என்னிடம் பசான்னால், என்ன பசான்னான்னா,
“சறையல் அறைறய புத்துப்ெிக்ே கவண்டும் என்ைாள்.” அதற்ோனறத
வாங்ேிவந்கதன். அதற்கு ெிைகு கநர்த்தியானறவேறள பசய்ய
முற்ெட்கடன், ஏன்னா ேிட்சன அழோக்ேீ ட்டா, ைற்ைறவ ஒருகவறள
வியப்ெைாே ோணப்ெடலாம், அதனால வடு
ீ முழுவதும் புதுப்ெிக்கும்
ெணிறய பதாடர்ந்கதாம். எனக்கு நிறனவிருக்ேிைது, “நா இன்பனாரு
கதசத்திற்கு அருட்ெணி ஊழியைாே பசன்ைிருந்கதன், நா வந்ததும் அவ
என்கனாட ேண்ேறள ேட்டி என்றன வட்டிற்குள்
ீ
அறழத்து பசன்ைாள்.
அகத வடுதான்னு
ீ
எனக்கு பதரியும், ஆனா இப்ெ அது அகத ைாதிரி
இல்றலன்னு பதரியும். எல்லா ெறழய விஷயங்ேளும் அங்ேிருந்து
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விலக்ேப்ெட்டு புதிய ைாற்ைங்ேள் பசய்யப்ெட்டு இருக்ேிைது. அதுதான்
இந்த வார்த்றத. இந்த வார்த்றத இதுதான், உங்ேள் ைனறத
புதிதாக்குதல்.
நீங்ே நிறனக்ேிை விதத்றதயும் நீங்ே பசய்துவந்த விதத்றதயும்
எைிந்துவிட்டு புதிய ோரியத்றத தரித்துபோள்ளுங்ேள், “அப்கொது
கதவனுறடய ெரிபூைணைான சித்தம் இன்னபதன்று அைிந்திடுவர்ேள்.”
ீ
எனக்கு பைாம்ெ ெிடிச்சது. உங்ேளுக்கு நீங்ேகள கசாதித்து ொருங்ே.
அவங்ே

இந்த நிேழ்ச்சியில் நாை கெசைத கேட்டு இறத ெற்ைி

திரும்ெவும் கயாசிக்ே வாய்ப்ெிருக்ேிைது. ேவனிங்ே, அவங்ே தங்ேளுக்கு
இறத கசாதித்து ொர்க்ே முடியும். இறத கேட்டுக்போண்டு
இருக்ேிைவர்ேள், ெவுல் பசான்னறத ைட்டும் பசய்தா கொதும்: ஒரு
முடிவு எடுங்ே, அந்த முடிவானது அவர்ேளுக்குள் இருக்கும்
ேிைிஸ்துறவ கநசிக்கும் கநசத்தின் உந்துதலாே இருக்ேகவண்டும்,
அப்கொது அவர்ேள் கதவனுக்கு ெிரியமும் அவருறடய
ெரிபூைணமுைான சித்தம் இன்னபதன்று அவர்ேள் வாழ்வில்
அனுெவித்திடுவார்ேள். அது கநர்த்தியானதாே இருக்கும். அப்ெ
கதவனுறடய சித்தத்திற்கு குறைவாே இருக்கும் எதுவும், அவருக்கு
அர்ப்ெணிக்ே முடியாைல் இருக்ேிை நம்முறடய பதரிந்பதடுப்புேள்
எல்லாம், குறைந்த நன்றைறய அளித்திடும், அது ெிரியைானதாே
இருக்ோது, அது பூைணப்ெட்டதாேவும் இருக்ோது.
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றைட், இதுவறை இந்த ோரியங்ேள்
அறனத்றதயும் ேற்றுபோண்டீர்ேள். உங்ேறள விட்டு போடுக்ே
ேற்றுபோண்டீர்ேள், அது சுலெைான விஷயம் அல்ல. ஒரு நல்ல
உதாைணமும் உங்ேள் வாழ்க்றேயில் இருக்ேிைது, ைீ ன்ெிக்கும்
விருப்ெம், சரி, ஒரு குைிப்ெிட்ட ெகுதியில் கதவன் உங்ேள் வாழ்வில்
என்ன பசய்தாருன்னு பசால்லுங்ேள்,

ைார்ைர்:..நிச்சயம், பசால்கவன். எனக்கு ைீ ன் ெிடிப்ெது பைாம்ெ
ெிடிக்கும், எனக்கு என்கனாட அப்ொ பசால்லிபோடுத்தார், என்னால
ைீ ன் ெிடிக்ே முடியும். அதனால, என்கனாட வாழ்க்றே பூட்டப்ெட்டிருந்த
அறைேளில் இதுவும் ஒன்று என்று பசால்கவன். “கதவகன, எறத
கவண்டுைானாலும் நீங்ே பதாடலாம், ஆனா இத ெகுதிய ைட்டும்
பதாடாதீங்ே, ஏன்னா இறத என்னால நிச்சயம் பசய்யமுடியும்
என்கென்.” வாலிெர்ேள் ஊழியத்தில் இருக்கும்கொது பைட்ரீட் கொே
திட்டம் கொட்டது நிறனவில் இருக்ேிைது. நல்ல அருறையான ஏரிேள்
குளங்ேள் இருக்கும் இடைாே கேம்ப் கொட நா திட்டம் ெண்ணுகவன்.
இப்ெ, கதவன் அதற்கு என்றன ைன்னித்துவிட்டார், ஆனா நா
நடந்துபோண்ட விதம் இப்ெடிதான் இருந்தது.
நல்லா நிறனவிருக்ேிைது ஒருமுறை ஒரு அழோன ஏரி இருந்த
இடத்திற்கு

அருேில் முோைிட திட்டைிட்கடன். அது ஒரு ஸ்ெிரிங்

ெீல்ட், சுைார் 15௦ ஏக்ேர் இருக்கும். அது அங்ே இருக்குன்னு எனக்கு
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பதரியும். அதிலிருந்து 12ெவுண்ட் ொஸ் வழியில் வந்ததிருப்ெறதயும்
கேள்வி ெட்டிருக்ேிகைன்,

அது ொஸ் ைீ னவர்ேளால் ெிடிக்ேப்ெட்டது

என்ெறதயும் ைறுக்ே முடியாது. அது சரின்னு யாருக்கு பதரியும். நான்
அங்ே கொகனன் – குழந்றதேறள ொர்த்துக்போள்ள எப்கொதும் ஒரு
குழுறவ என்கனாடு அறழத்து பசல்கவன் ஒரு ெிைசங்ேியாறையும்
அறழத்து பசல்கவன் ஏன்னா அப்ெதா எனக்கு கவறல இருக்ோது, நா
சந்கதாஷைா ைீ ன் ெிடிக்ே கொயிடுகவன் எல்லா ொைாட்டும் ேிறடக்கும்
ெணமும் ேிறடக்கும் என்ைிருந்கதன். அருறையாே இருந்தது. அதனால
இந்த இடத்றத ெிடித்கதன், நாங்ே அங்ே கொகனாம் எல்லாரும்
அவங்ே அவங்ேகளாட குழுகவாடு அங்ே வந்திருந்தாங்ே.
அந்த குழுவில் ஒரு நெர் இருந்தார். அவர் என்னுறடய அருறையான
நண்ெர். அவர் இப்கொது ொட்ச்வாநாவில் ைிஷினரியாே இருக்ேிைார்,
அவகைாட பெயர் ைாெர்ட் கொர்டன்பெரி. ைாப்ெட்டுக்கும் எனக்கும் ைீ ன்
ெிடிப்ெது பைாம்ெ ெிடிக்கும். நாங்ே ஏற்ேனகவ திட்டம் கொட்டிருந்கதாம்,
எல்லா குரூப்றெயும் பசட்டில் ெண்ணினதும், நாங்ே ைீ ன் ெிடிக்ே
கொேப்கொகைாம். எல்லாறையும் நாங்ே ெடுக்றேக்கு அனுப்ெிகனாம்.
நாங்ேளும் அவங்ேகளாட கசர்ந்து இப்ெ தூங்ேனும். நீங்ேளும்
அவங்ேல்ல

ஒருவறை கொல நடந்துபோள்ளகவண்டுகை. நாங்ே

ென்னிைண்டு ைணிக்கு ெடுக்றேக்கு கொகனாம், 1 ைணிக்கு எழுந்கதாம்.
ைீ ன் ெிடிக்ே கொகனாம். நாள் முழுவதும், தூக்ேகை இல்றல,
ஒருைணிகநைம் தான் தூங்ேிகனாம்.
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யூத் கேம்ப் எப்ெடி இருக்குன்னு பதரியுள்ள. ெிரிச்ெீ, நீச்சல், எல்லா
கூத்தும் இருக்கும். சரி, அன்றைக்கு ைாத்திரி பைாம்ெ
கசார்ந்துகொயிட்கடன். ைரி த்தவறன கொலிருந்கதன். பசய்தியில்
என்ன பசால்லப்ெட்டது என்று எல்லாத்தறதயும் விட்டுட்கடன். அதன்
முடிவில் அவர் ஒரு அறழப்றெ போடுத்தார், ெல வருடங்ேளாே நான்
ொர்த்திைாத விதத்தில் கதவன் அறசவாடுவறத அங்கு ொர்த்கதன். ெல
ைாதங்ேளாே நாங்ேள் பஜெித்துபோண்டிருந்த சிறுவர்ேள் அன்றைக்கு
இைட்சிக்ேப்ெட்டார்ேள். நா அப்ெதா

கயாசிக்ே ஆைம்ெித்கதன், ஆ ஆ,

என்ன நடக்குது. என்னுறடய ெங்கு இதில் கதவன், என்று
நிறனத்கதன்.
உடகன நா முழங்ோல் ெடியிட்டு பஜெிக்ே துவங்ேிகனன், “ஓ, கதவகன,
இந்த ெிள்றளேளுக்கு உதவிடும்” அப்ெ கதவன் என்னிடம் கெசுவறத
நான் உணர்ந்கதன். உைத்த சத்தத்றத கேட்கடன் என்று
பசால்லமுடியாது, ஆனால் எனக்குள் ஒரு உள்ளுணர்வு உண்டானது.
அதாவது, :கஹ, கவயின், நா உங்ேிட்ட ஒரு நிைிடம் கெச எனக்கு
வாய்ப்பு தருேிைாயா. என்னுறடய வார்த்றதறய அைிந்துபோள்ள
என்றன பதரிந்துபோள்ள என்னுறடய வார்த்றதயில் கநைத்றத
பசலவிடும்ெடி நீ ேறடசியாே எப்கொது உட்ோர்ந்தாய் என்ைார்.” அப்ெ,
எனக்கு, என்ன நடக்குதுன்னு உடனடியாே புரிந்துபோள்ள முடிந்தது.
அதாவது, என்னுறடய இருதயத்தில் இருக்கும் அந்த அறைறய ெற்ைி
எனக்கு பதரியும். எல்லாருக்கும் பதரியும். என்ன பசய்வபதன்று
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எனக்கு ஒன்னும் புரியல, அதனால நா பசான்கன, “சரி, ஆண்டவகை,
என்ன ைன்னிச்சிடுங்ே. உண்றையாேகவ, நா போஞ்ச நாறளக்கு இறத
விட்டுவிடுேிகைன் என்று நீர் பதரிந்துபோள்ள விரும்புேிகைன்
என்கைன்.” அவர் பசான்னார், “அப்ெ, ைறுெடியும் நாை முதல்ல இருந்து
ஆைம்ெிக்ேகவண்டும் .” நா பசான்கன, என்னுறடய ைனதில் இந்த
ோரியங்ேறள குைித்து நான் கயாசித்துபோண்டு இருக்ேிகைன். “சரி, நா
என்ன பசய்யணுன்னு நிறனக்ேிைீங்ேள், இந்த விஷயத்றத நா
விட்டுடனுைா? அப்ெ கதவன் கெசுேிை ைாதிரிகய இருந்தது, “இது நல்ல
விஷயம்தான்.” அப்ெ நா கயாசிக்ே ஆர்ைெித்கதன், இது அசட்டு
தனைாே இல்ல.” அங்ேிருந்து எழுந்கதன், ேறதறய சுருக்ேைாே
பசால்கைன், ஒவ்பவாரு குழுறவயும் அவர்ேளுக்கு கதான்றுேிை
ோரியத்றத பசய்திட நா பசான்கனன்.
சுைார் ஐந்து நிைிடங்ேள் ேழித்து, யார் உள்ள வந்தாங்ேன்னு
உங்ேளுக்கு பதரியுைா? அவங்ே எல்லாரும் பவளியில் கொயிட்டாங்ே
இப்ெ ைைத்துக்கு அடியில் தனியா உட்ோர்ந்திருந்கதன். ைாெர்ட்
கொர்டன்பெரி. அவர் எங்ேிட்ட வந்து பசான்னார், கவயின். நா அவர்
ொர்த்து பசான்கனன், “எஸ், உனக்கு உதவி கதறவயா, ைேகன? அவர்
பசான்னார், “நா ைைத்துக்கு அடியில் உட்ோர்ந்து பஜெிக்ே துவங்ேிகனன்,
ஆனா கதவன் இங்ே வந்து உன்னிடம் கெசும்ெடியாே என்
இருதயத்தில் ஏவினார் என்ைார்.” நா கேட்கடன், “நா உனக்கு எப்ெடி
உதவி பசய்வது என்கைன். அதற்கு அவர், “அதுதான் இப்ெ
24

ெிைச்சறனயா இருக்கு. உன்ேிட்ட பசால்ை அளவிற்கு என்னிடம்
எஹ்டுவுகை இல்றல. எங்ேிட்ட பசால்ல உனக்கு ஏதாவது இருக்ேிைதா
என்ைார்.” அப்ெடிதா இருந்தது. நா கயாசிக்ே ஆைம்ெித்கதன், கதவன்
என்னிடம் கேட்டார், “ெடைா வறைந்து ோட்டணுைா? உன்னுறடய
பநற்ைியில் நான் எழுதி ோட்டகவண்டுைா? இறுதியாே நா, சரி, ைாெர்ட்,
நா உங்ேிட்ட ஒரு விஷயத்றத பசால்லணும் என்கைன்.” நான்
பசான்கனன், “கதவன் என்னிடத்தில் என்கனாட ொஸ் ைீ ன்ெிக்கும்
ேருவிேறள போடுக்கும்ெடி பசான்னார், நா எங்ேிட்ட
இருக்ேிை,என்கனாட உம்கோ கதக்ேள் ொக்ஸ் அப்ெைம் இைண்டு
ெக்ேமும் இருக்ேிை ஐந்து பசல்ப், என்கனாடு டம்ைி புழுக்ேள் அப்ெைம்
எங்ேிட்ட இருக்ேிை எல்லாத்றதயும் குடுத்துவிடுேிகைன் என்று
பசான்கனன்.” அது ைட்டுைில்றல, “என்கனாட இைண்டு லீவ்ஸ் ஸ்ெீட்
ச்ப்கொறளயும் இைண்டு அம்ொசடர் துடுப்புேறளயும் தருேிகைன்
என்கைன்.” என்கனாட எலிகவட்டர் இன்னும் உச்சத்றத பதாடாதாது
கொல

என்றன ொர்த்துபோண்டு இருந்தான். அவன் கேட்டான்,

“உனக்கு இப்ெ என்ன தான் ெிைச்சறன? நா பசான்கன, :தயவு பசய்து
என்ன பதாந்தைவு பசய்யாகத”. ஒவ்பவாரு முறையும் கசார்ந்து கொய்
ேத்தீட்கட சிலுறவக்கு முன்ொே வந்திடுகவன், ஆனா அங்ே வந்ததுக்கு
அப்ெைம்தான் பதரியும் நா இருக்ேகவண்டிய இடம் இதுதான் என்று.
ஆனா நா வட்டுக்கு
ீ
கொனதும் எனக்கு என் ைறனவிக்கும் இறடயில்
ஒன்று நடந்தது. எங்ேளுக்குள் ஒரு அழோன உைவு இருப்ெதாே நான்
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நிறனத்துபோண்டு இருந்கதன், அப்ெடிதான் இருந்கதாம். ஆனால்
நாங்ே பைாம்ெ ஆழைான உைறவ போண்டிருக்ே வில்றல. என்னுறடய
வாழ்வில் இருக்ேிை ைாற்ைத்றத அவள் ொர்த்ததும், என்றன இைண்டு
மூன்று வாைங்ேளுக்கு றவைஸ் பதாற்ைிபோண்ட நெறை கொல ொர்த்து
வந்தாள். இறுதியாே ஒருநாள் – அவ பைாம்ெ விறலகயைபெற்ைவள் –
அவள் என்றன அறழத்து பசான்னாள், “கவயின், உங்ேேிட்ட நா
போஞ்சம் கெசனும்.” அவ பசால்லும்கொது அழ ஆைம்ெித்தாள்.
குழந்றதேள் ஏகதா ெிைச்சறன ெண்ண ீட்டாங்ேன்னு நிறனச்கசன்,
அதனால் வட்டுக்கு
ீ
கொகனன். அப்ெ அவ எங்ேிட்ட பசான்னா,
கவயின், நீங்ே என்ன பசய்திருக்ேீ ங்ேன்ைத இப்ெதா பதரிஞ்சுக்ேிட்கடன்,
நீங்ே கதவன் உங்ே மூலைா வாழ முடியாதெடி தறடயாே இருந்தறத
நீக்ேி கொட முன்வந்ததால உங்ேள் வாழ்வில் உண்டான ைாற்ைத்றத
பதரிந்துபோண்கடன் என்ைாள். கைலும் அவ, :நீங்ே என்றன
ைன்னிக்கும்ெடி கேட்ேிகைன் என்று பசான்னாள்.”
ஏன்னு கயாசிக்ே ஆைம்ெித்கதன்?

எனக்கு பதரிந்த நெர்ேளில் இவறள

கொல ஒருவறை நான் ொர்த்கத ேிறடயாது அவ்வளவு கநர்த்தியான
நெர். அவ பசான்னா “இல்ல, எனக்குள்ள ேசப்புணர்வு இருந்துச்சு,
ஏன்னா ஸ்படப்னி ெிைந்தப்ெ நீங்ே என்றன உங்ே அம்ைா வட்டில
ீ
விட்டுட்டு கைற்கு படக்ஸ்சாசுக்கு ைான் கவட்றடக்ோே கொயிட்டீங்ே.”
கைலும் அவ, “நீங்ே எப்ெவும் உங்ே விருப்ெத்றதகய ொர்ப்ெது கொல
இருந்தது. ஆனா, கவயின், இப்ெ நீங்ே கதவனுறடய ோரியத்றத
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பசய்ய வாஞ்றசயாே இருக்ேீ ங்ே, நீங்ே என்றன ைன்னிக்கும்ெடி
கேட்ேிகைன் என்ைாள்.”
கதவன் என்ன பசய்தார், நான் விட முடியாைல் இருந்த ஒரு
விஷயத்றத நான் விட்டுவிட கதவன் அந்த ஒரு அனுெவத்றத
எனக்கு போடுத்தார், ஆனா இந்த உலேத்தில் என்னுறடய ைிே
பநருங்ேிய நண்ெர் யாருன்னு கேட்டா அது என்கனாட ைறனவிதான்
என்று பெருறையாே பசால்லுகவன். எங்ேளுறடய உைறவ விளக்ேி
பசால்ல முடியாத அளவிற்கு அவர் ஆழைானதாே ைாற்ைிவிட்டார்.
ஜான்.
மூன்று வருடங்ேளுக்கு ெிைகு, எங்ே ெயன் இப்ெ போஞ்சம்
வளந்துட்டான், ஸ்டீவனுக்கு, நாலு வயது ஆனது, “டாடி, ைீ ன் ெிடிக்ேே
கொலாம் என்ைான்.” நா பசான்கனன், “நா அதற்கு அடிறை, கொே
முடியாது.” அதற்கு அவன், “இல்ல, டாடி, அதற்ோே பஜெிக்ேலாம்
என்ைான்.” நாங்ே பஜெித்கதாம். ஒரு நெர் என்றன பதாறலகெசியில்
அறழத்து பசான்னார், “உங்ேளுறடய சாட்சிறய நான் கேட்கடன்.”
என்று பசால்லி அவர், “ உங்ேளுக்கு ஒன்றை போடுக்கும்ெடி கதவன்
என் இருதயத்தில் ஏவினார் என்ைார். “ அவர் யாபைன்று எனக்கு
பதரியாது. அவருறடய வட்டிற்கு
ீ
பசன்கைாம், அவங்ே ேைாஜிற்கு
பசன்கைாம், அது ஒரு விறளயாட்டு பொருட்ேள் கூடம் கொல
இருந்தது. அவர் என்னிடம் பசான்னார், “உங்ேளுக்கு ெிடித்த துடுப்றெ
எடுத்துக்கோங்ே, உங்ேளுக்கு கதறவயானறத எடுத்துபோள்ளுங்ேள்
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என்ைார்.” அதற்கு நான், நீங்ே என்ன கெசைீங்ே என்கைன். அதற்கு
அவர், “கதவன் இறத உங்ேளுக்கு போடுக்கும்ெடி என்னிடம்
பசான்னார் என்ைார்.” நான் போடுத்தறத விட சிைந்த ஒன்றை அவர்
எனக்கு இப்கொது போடுத்தார்.
இப்ெ அது திரும்ெவும் வந்துவிட்டது, ஆனா அது எனக்கு உரியது
அல்ல. அது அவனுக்கு உரியது என்னுறடய ைேனுக்கு பசாந்தைானது.
அதாவது, என்றன, பொறுத்தவறை கதவன் நம்றை சை நிறலறய
அறடய பசய்யும்ெடி சைநிறலயற்ை ஒரு நிறலயில் இருந்து தூக்ேி
போண்டு கொய் சைநிறலயற்ை இன்பனாரு நிறலயில் நிறுத்தி
இறுதியில் சைநிறல ெடுத்துேிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்: கநயர்ேகள, நாமும் இறத முயற்சிக்ே
விரும்புேிகைாம், கதவறன நம்ெிடுங்ேள், அவர் உங்ேறள கநசிக்ேிைார்.
அவர் உங்ேகளாடு இறணந்து பசயல்ெட விரும்புேிைார். உங்ேறள
நீங்ேள் அவருக்கு திைந்துபோடுத்து இதுவறை அவருக்கு
அறடந்துறவத்திருந்த ேதவுேறள திைந்துபோடுத்து

உங்ேறள

அர்ப்ெணித்திடுங்ேள். அவருறடய ைன்னிப்றெ பெற்ைிட நாடுங்ேள்.
அவரிடம் உங்ேளுக்கு உதவிட கேளுங்ேள். அதினால் அவர் உங்ேறள
உற்சாேப்ெடுத்துவத்றதயும் நீங்ேள் அவருக்கு ேீ ழ்ெடிந்ததினால்
சந்பதாஷப்ெடுேிைறதயும் உணர்ந்திடுவர்ேள்.
ீ

கவயின், நீங்ே இங்ே

வந்து உங்ேளுறடய கநைத்றத ெேிர்ந்துபோண்டதற்ோே உங்ேறள
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ொைாட்டுேிகைன். இறத கேட்டுபோன்டிற்கும் கநயர்ேள் அறனவரும்
கதவனுறடய வாக்குத்தத்தங்ேறள கேட்டு ைிேவும் உற்சாேைாே
இருக்ேிைார்ேள். வருேிை நாட்ேளில் ைறுெடியும் உங்ேறள சந்திப்கொம்
என நான் நம்புேிகைன். சரி, கநயர்ேகள, அடுத்த வாைம் நிேழ்ச்சிறய
தவைாைல் ொர்ப்ெீர்ேள் என நம்புேிகைன்.

*****
எங்ேளுறடய பதாறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண
இலவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ேம்
பசய்திடுங்ேள்.
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