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இது உங்கமை ஆசச்ரியப்படுத்தும் ஒரு கமத 

மற்றும் உண்மமயில் என்ன நெந்தது என்பமத 

ஏற்றுக்டகாை்ை நீங்கை் சிரமப்பெக்கூடும். நீங்கை் 

ஒரு அனுபவம் என்றால் " பபான்ற 

அதிசயம் " நிகழ்வு உங்கமை , ஒரு அல்லது 

நிறுவப்பெட்ுை்ை சாெ்சி , இப்பபாது நீங்கை் 

தனியாக இல்மல மற்றும் அது டதரியும் ' அமத 

பற்றி பபசச்ு சரியல்ல ங்கை். இந்த அதிசயங்கை் 

பல நெக்கின்றன மற்றும் மக்கை் அவரக்மைச ் சுற்றியுை்ைவரக்ைின் 

அணுகுமுமற காரணமாக நிராகரிக்கிறாரக்ை். அற்புதங்கமை நம்பி 

எனக்குை் வைரத்்த ஒரு தாயால் நான் ஆசீரவ்திக்கப்பெ்பென். 
  

இந்த ISN ' டி ஒரு கமத, அது ' நீங்கை் என்று எமதயும் உங்கை் டசாந்த 

வாழ்க்மகயில் சாத்தியம் அறிய ஒரு வாய்ப்பு கை். கமதயின் மூலம் 

நான் என்ன கற்றுக்டகாண்பென், இந்த திறன்கமை நான் எப்படி பயிற்சி 

டசய்து வைரத்்பதன் என்பது பற்றி பபசுபவன் , இது நம் அமனவருக்கும் 

உை்ைது என்று நான் நம்புகிபறன். 

என்ன பதமவ என்பமத நான் யூகிக்கவில்மல , இருப்பினும் என் 

வாழ்க்மகயின் ஆரம்பத்தில் நான் உை்ளுணரவ்ாக அறிந்தமத 

நம்பிபனன் மற்றும் 28 வயதில் நான் இந்த 

கமத மெட்ும் சாதத்ியமில்மல என்று பயிற்சி டபறவும் , பயிற்சி 

டசய்யவும், திறன்கமை வைரக்்கவும் ஆரம்பித்பதன் , ஆனால் 

ஒருபவமை, ஒருபவமை, தவிரக்்க முடியாதது கூெ . இந்த திறன்கமை 

நீங்கை் கற்றுக் டகாை்ைலாம் 

மற்றும் நீங்கை் எந்த சூழ்நிமலயில் இருந்தாலும் உங்கை் 

வாழ்க்மகயில் மாற்றத்மத உருவாக்க 

முடியும் என்பமத உங்களுக்குக் காண்பிப்பபத எனது பநாக்கம் . 
  

உங்கை் வாழ்க்மக மற்றும் சூழ்நிமலகைின் கெட்ுப்பாெம்ெ மீண்டும் 

டபறுவதில் நீங்கை் ஆரவ்மாக இருந்தால், 

படித்துவிெட்ு என்னுென் டதாெரப்ு டகாை்ைவும் , அதனால் 

உங்களுக்கான டசயல்முமறமய நாங்கை் டதாெங்கலாம். நீங்கை் 



என்றால் ஏற்கனபவ உை்ைன கெட்ுப்பாெம்ெ எல்லாம் அப்பபாதும் அது 

டதைிவாகபவ பெபகாெ்ெம் உை்ைது நீங்கை் பின்னர ் நீங்கை் என்மன 

பபால் இருக்கிறது. நான் இங்பக தருகிபறன் என்ன பபான்ற எமதயும் 

பதடும் இல்மல , நான் ஏடனனில் ஏற்கனபவ டவற்றிகரமான மற்றும் 

என் வாழ்க்மகயில் ஏற்கனபவ சிறிய அற்புதங்கை் உண்டு 

பண்ணியது. என்ன நான் உணரந்்து உை்ைது என்று நான் இருந்த பபாது 

எனக்கு வழங்கப்பெ்ெது என்ன 28 இயக்கலாம் d சரியாக நான் என்ன 

டசய்ய எைிதாக பழக்கினார ் மற்றவரக்ளுக்கு என்மன. என் 

வாழ்க்மகயின் டபரும்பகுதி நான் 

இமதப் பற்றி மற்றவரக்ைிெம் பபசுபவன், நான் எமதப் பகிரக்ிபறன் 

என்பமத அவரக்ை் ஏற்றுக்டகாண்ெ அல்லது புரிந்துடகாை்ளும் 

இெத்தில் அவரக்ை் இல்மல. இது நீங்களும் கூெ இருக்கலாம். நம்மில் 

சிலருென், நமக்கு ஏற்கனபவ டதரிந்தவற்மற மற்றவரக்ளுென் பகிரந்்து 

டகாை்வதில் சிறந்ததாக இருக்க பவண்டும் என்பபத எங்கை் பாெம். S 

டபாருெட்ு நீங்கை் Ome இந்த தகவமல கற்றல் நீங்கபை முன்னுரிமம . 
  

எது எப்பபாதாவது உங்களுக்காக என்று நான் உங்களுக்கு 

உறுதியைிக்கிபறன், இங்கு சாத்தியமற்றது என்று நாங்கை் நிமனத்த 

விஷயங்கை் உண்மமயில் சாத்தியமானமவ மற்றும் சாத்தியமானமவ 

கூெ என்று பனிப்டபாழிமவ உமெத்தாலும் உங்களுக்கு இங்பக மதிப்பு 

இருக்கிறது ... 
  

சரி அதனால் நான் என் காரின் சக்கரத்தில் தூங்கி தூணில் விழுந்பதன், 

அன்று மாமல தீவிர சிகிசம்ச பிரிவில் முடிந்தது, நான் இரவு வாழ்பவன் 

என்று மருத்துவ ஊழியரக்ை் எதிரப்ாரக்்கவில்மல. அடுதத் நாை் என் 1.5 

நுமரயீரல்கமையும் பவறு சில உறுப்புகமையும் டவைிபய எடுக்க 

விரும்பினார ். 2.5 நாெ்களுக்குப் பிறகு நான் அறுமவ சிகிசம்ச 

இல்லாமல் மருத்துவமமனயில் இருந்து டவைிபயறிபனன்.  
  

அதனால் ….. 
  

எப்பபாது சாத்தியம் .... 
  

•        எனது டசாந்த பநாக்கம் எனக்குத் டதரியும் 

•        நான் என் ஆரவ்த்மதயும் இதயங்கைின் விருப்பத்மதயும் 

பின்பற்றத் தயாராக இருக்கும் அைவுக்கு நான் என்மன 

நம்புகிபறன், பமலும் எனது டசாந்த உணரத்ிறன் மற்றும் 

உத்பவகங்கமை நான் மதிக்கிபறன் 

  

கார ்விபத்துக்கு முன் வாழ்க்மக 
  

மீ டபாறுத்தவமர ஒய் வாழ்நாை் முழுவதும் நான் மக்கை் தங்கமை 

தங்கை் உை் உை்ளுணரவ்ு நம்ப உெந்மதயாகி விடுபவாம் 

டதரியும். நான் ஆன்மீக தங்கமை புரிந்து, அவரக்ை் இங்பக இருப்பமவ 



அவரக்ை் டசன்று ஏன் எங்பக இருந்து நான் வந்பதன் அங்கு ஒரு வணிக 

கற்பித்தல் மக்கை் டதாெங்கியது. நான் இந்த பகுதி பநரத்மத 1987 

முதல் கற்பித்து வருகிபறன் .  
  

இந்த ஆன்மீக டதாழிமல வைரப்்பதற்கு பதிலாக நான் 

திமசதிருப்பப்பெட்ு பவறு டதாழிமல டதாெங்கிபனன் . 

எனது வியாபாரம் வைரந்்து டகாண்டிருந்தபபாது, உண்மமயில் எனது 

டசாந்த ஆபராக்கியத்தில் விொமுயற்சியுென் பணிபுரியும் பபாது 

அவரக்ைின் உெல்நலத்துென் மக்களுக்கு உதவுவதில் நான் கவனம் 

டசலுத்திபனன். நான் நம்பமுடியாத சக்திவாய்ந்த ஊெ்ெசச்த்து 

சப்ைிடமண்ெஸ்் எடுத்து அமனவரிெமும் எனது முடிவுகமை 

பகிரந்்துடகாண்பென் (இது இந்த சப்ைிடமண்ெஸ்ின் விமைவாக 

இருக்கலாம்) . 

நான் இந்த சப்ைிடமண்ெஸ்் எடுக்கத் டதாெங்கிய பிறகுதான் என் 

உெலில் விஷயங்கை் மாறத் டதாெங்கின. யாபரா ஒருவர ்

சப்ைிடமண்ெம்ஸ எடுத்துக் டகாை்ளும்பபாது நான் நீண்ெ காலத்திற்கு 

முன்பு கற்றுக்டகாண்பென், அவரக்ை் எந்த விதத்ியாசத்மதயும் 

கவனிக்கவில்மல என்றால் அந்த நபரின் 

பதமவகளுக்கு சப்ைிடமண்ெஸ்் பபாதுமானதாக இருக்காது . மக்கை் 

பாரத்்து மாற்றம் வாழ்கிறார,் மற்றும் 

பாரக்்க என்கிறார ்அவரக்மை பதான்றி அவற்றின் ஆபராக்கியம் 

மற்றும் விடுபெ மீண்டும் டிங் அவரக்ை் டவறுமபன ஏற்க, மிகவும் 

எனக்கு ஈரக்்கப்பெட்ு இருந்தது வந்துவிெ்ெடதன்று, வலி தங்கமை. நான் 

என் வாழ்க்மகயின் டபரும்பகுதிமய வலியில் கழித்பதன், சில எைிய 

உண்மமகமை யாராலும் விைக்க முடியவில்மல, நான் அவற்மற 

டசயல்படுத்தியபபாது, என் உெல்நலத்தில் டபரிய மாற்றத்மத 

ஏற்படுத்தியது. அந்த உதவிமய விரும்பியவரக்ளுக்கு உதவி டசய்வதில் 

நான் மிகவும் கவனம் டசலுத்திபனன்.  
  

இந்த சுகாதார வியாபாரத்தில் இருந்து என் வருமானம் ஒரு மாதத்திற்கு 

$ 5000 ஐ எெட்ும்பபாது, மக்கை் தங்கமை ஆன்மீக 

ரீதியில் புரிந்துடகாை்ை உதவுவபதாடு வாழ்க்மகயின் ஊொக நான் 

பயணம் டசய்பவன் என்று நான் ஒரு வாக்குறுதிமய அைித்பதன் . என் 

வருமானம் ஒரு மாதத்திற்கு $ 10,000 ஐத் தாண்டி வைரந்்தது, நான் என் 

வாக்குறுதிமய மறந்துவிெ்பென். எனது முழு கவனமும் அதிக 

வருமானத்மத உருவாக்குவது பற்றியது. எப்படியாவது என்மனச ்

சுற்றியுை்ை மக்கைின் வாழ்க்மகயில் கவனம் டசலுத்தியமத நான் 

பகெக் ஆரம்பித்பதன். என் வாழ்க்மகயில் நான் என்ன டசய்ய 

பவண்டும் என்று நான் நிமனக்கவில்மல . 
  

எத்தமன முமற நம் இதயங்கை் கூக்குரலிடுவது, பவறு ஏதாவது 

நெக்கும் வமர நாங்கை் தை்ைிப்பபாடுகிபறாம். இன்று டபரும்பாலான 

மக்களுக்கு, இது டபரும்பாலும் பணத்துென் டதாெரப்ுமெயது. 
  



அது அப்பபாது தான் .... 
  

கார ்விபத்து 29 ஜூன் 2003 
  

கிராமப்புறங்கைில் அந்த வார 

இறுதியில் எங்கை் சுகாதார வணிகதத்ில் தமலவரக்ளுக்கான 

தமலமமத்துவ முகாமிற்கு நான் வசதி டசய்து 

டகாண்டிருந்பதன். எல்பலாரும் பசாரவ்ாக இருந்தனர,் 

ஞாயிற்றுக்கிழமம பிற்பகல் மதியம் வீெ்டிற்குச ்டசன்றனர.் 

சில வாடிக்மகயாைரக்ளுென் இரவு உணவிற்கு வீெ்டிற்கு டசல்லும் 

வழியில் எனக்கு ஒரு சந்திப்பு இருந்ததால் நான் மாமல 4 மணியைவில் 

கிைம்பிபனன். லிடனெ் (என் அப்பபாமதய மமனவி), டெலன் (என் 

சபகாதரி) மற்றும் பவறு சிலர ் என்னுென் யாராவது பயணம் டசய்ய 

பவண்டும் என்று வலியுறுத்தி வந்தனர.் நான் தனியாக டசல்ல 

பவண்டும் என்பதில் டதைிவாக இருந்பதன். 
  

வார இறுதியில் நாங்கை் டசய்த பவமலயில் நான் மிகவும் 

மகிழ்சச்ியமெந்பதன். வார இறுதி நாெ்கைில் மக்கை் தங்கை் 

டவற்றிக்கு டபாறுப்பபற்க உதவுவபதாடு, அவரக்ைின் வாழ்க்மகயில் 

விமைவுகைின் மீது தங்களுக்கு கெட்ுப்பாடு இருப்பமத உணரவும் 

உதவியது. 
  

மூன்று மணி பநர பயணத்தில் ஒரு மணி பநரத்திற்கு ஒரு ஊருக்கு 

வந்பதன், மிகவும் பசாரவ்ாகவும் தூக்கமாகவும் உணரந்்பதன். இந்த 

ஊரின் மறுபக்கத்தில் நான் சக்கரதத்ில் 

தூங்கிவிெ்பென். டவைிப்பமெயாக யாபரா பின்டதாெரக்ிறாரக்ை், 

அவரக்ை் டசான்னாரக்ை் நான் டநசவு டசய்ய ஆரம்பித்பதன், ஆனால் 

சாமலயின் ஓரதத்ில் இருந்பதன், பமலும் பவகதம்த குமறக்க 

ஆரம்பித்பதன். 
  

என் கார ்சாமலயின் குறுக்பக டசன்றபபாது, சாமலயின் மறுபக்கத்தில் 

இருந்த பை்ைத்தில் ஏரப்பக் ஊதி நான் விழித்பதன். ஏரப்பக்குகை் 

வீசும்பபாது காரில் ஒரு டவை்மை தூை் நிரம்புகிறது, அதனால் என்னால் 

எமதயும் பாரக்்க முடியவில்மல. என்னால் ஏன் எமதயும் பாரக்்க 

முடியவில்மல என்று என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்மல. 
  

என்னால் எமதயும் பாரக்்க முடியாததால், காமர எங்கு திமச 

திருப்புவது என்று எனக்குத் டதரியவில்மல, என் வலது பக்க கதவில் ஒரு 

ஸ்ெம்மப அடித்பதன், நான் பமலும் இெதுபுறமாகத் திமசதிருப்பிபனன், 

பின்னர ் அதில் ஒரு குழாயால் ஒரு கமரமய பமாதிபனன் ) மற்றும் 

இரண்டு முன் ெயரக்ை் டவடித்தன. நான் என் வலதுபுறத்தில் ஒரு பகெ் 

கம்பத்மத அடித்து பமலும் இெது பக்கம் திரும்பிபனன். கார ் கீபழ 

டசல்லும் ஒரு டபரிய கமரயின் ஓரத்தில் டசல்வமத உணரந்்பதன். இது 

ஒரு ஆழமான "V" வடிகால். நான் வடிகாலின் அடிப்பகுதியில் இருந்பதன். 



  

எனக்கு முன்னால் வரும் மின் கம்பதம்த பாரக்்க ஏரப்பக் தூசி இப்பபாது 

பபாதுமான அைவு குமறந்தது ... நான் விலகிச ்டசல்ல முயன்பறன், கார ்

ஸ்டீயரிங்கிற்கு பதிலைிக்கவில்மல (ெயரக்ை் டவடித்தமத நான் 

பின்னர ்கண்டுபிடித்பதன்). 

துருவம் பமபல வருவமத நான் பாரத்த் உெபனபய , என் வாழ்க்மக என் 

கண்கமை கெந்து டசன்றது . நான் லிடனெ் ( அப்பபாது மமனவி) 

மற்றும் அம்பர ் (மகை் 3 வயது) ஆகிபயாமரப் பாரத்்பதன், எனது 

பநாக்கம் மற்றும் இது நான் இறக்கும் பநரம் அல்ல என்று எனக்குத ்

டதரியும். 

நான் என் பதவமதகைிெம் அழுத்தமாகச ்டசான்பனன் 

"இது இல்மல, என் பநரம் வரவில்மல!" 
  

நான் இமதச ்டசான்ன உெபனபய, பமபல இருந்து டவை்மை ஒைி காரில் 

வந்து என்மன ஒரு சுழலில் சுற்றி வமைத்து, பாதுகாப்பு ஆற்றலின் ஒரு 

கூெ்டில் என்மனச ்சூழ்ந்தது. அபத சமயத்தில் கார ்துருவத்தில் பமாதி 

என்னுென் ஓய்டவடுக்க வரும் காெச்ி எனக்கு வழங்கப்பெ்ெது, பிறகு 

நான் காரின் முன்புறம் இரண்டு ஆண்கை் உதவியுென் நெந்து 

டசன்பறன். நான் நன்றாக இருக்கிபறன் என்று எனக்குத் டதரியும். 
  

நான் நிம்மதியாகி விபத்தில் சரணமெந்பதன், நான் நன்றாக 

இருப்பபன் என்று டதரிந்து டகாண்பென்.  எனக்கு எந்த பயமும் 

இல்லல, முழுலமயாக நம்பினனன் . 
  

நான் முழு பநரமும் விழிப்புென் இருந்பதன், கார ் ஓய்டவடுக்க 

வந்தபபாது என் டநஞ்சு காயம் தீவிரமானது என்று எனக்குத் டதரியும், 

ஆனால் நான் இறக்க மாெ்பென் என்ற எண்ணத்மத ஒரு டநாடி கூெ 

நான் அனுமதிக்கவில்மல. எனது ஆன்மீக உதவியாைரக்ை் 

குழுவிலிருந்து நான் டபற்ற பாரம்வமய நான் நம்பிபனன், விபத்தில் 

இருந்து விலகிச ்டசன்று நலமாக இருந்பதன். 
  

காரின் முன்பக்கதத்ின் மமயத்தில் இருந்த கார ்கம்பதத்ில் பமாதியது 

(டபாலிஸ் 85 கிமீ/மணி) பின்னர ் ஓய்வுக்கு வந்தது. என்மனப் 

பின்டதாெரும் நபர ் நான் துருவத்திற்கு விமரந்பதன் 

என்றார.் டவைிப்பமெயாக இது நெக்கிறது, அவரக்ை் பிபரக் அல்ல 

முடுக்கி மீது தை்ைியமத மக்கை் உணரவில்மல. 
  

கார ்ஓய்வுக்கு வந்தது, என் நுமரயீரலுக்குை் காற்று வர நான் மிகவும் 

கஷ்ெப்பெ்பென். அது மூசச்ுத்திணறல் பபால் இருந்தது (பின்னர ் என் 

நுமரயீரல் இரத்தத்தால் நிரம்பியிருப்பமத அறிந்பதன்). 
  

எங்கும் ரத்தம் இல்மல. உண்மமயில் இந்த விபத்தில் இருந்து நான் 

டபற்ற ஒபர டவெட்ு என் வலது தாமெயில் ஒரு சிறிய டவெட்ு மெட்ுபம 

ஒரு டசன்டிமீெ்ெர ்இரத்தம் வழிந்தது. 



  

காரின் பக்கமாக இரண்டு பபர ்ஓடி வந்தனர,் கார ்தீப்பிடித்து எரிந்தது 

என்று கத்திபனன் (ஏரப்பக்கிலிருந்து தூசி புமக பபால் இருந்தது) 

அவரக்ை் காரின் கதமவத் திறக்க முயன்றனர ் மற்றும் மின்சார 

அதிரச்ச்ியிலிருந்து பின்பனாக்கிச ்டசன்றனர.் 
  

கார ்பபெ்ெரியால் மின்மயமாக்கப்பெ்ெமத நாங்கை் கண்ெறிந்பதாம். 
  

என்னால் இப்பபாது சிறிய மூசச்ு விெ முடிந்தது. 
  

நான் கன்பசாலில் மவத்திருந்த 700 ொலர ்டராக்கப் பணத்மதயும் என் 

டமாமபல் பபாமனயும் டமதுவாகப் பிடித்பதன். 
  

ஓெட்ுநரக்ை் கதமவ திறக்கும் வமர அவரக்ை் கதமவ திறக்க பல முமற 

முயன்றனர.் அவரக்ை் கதமவ மவதத்ிருந்த பநரம் முழுவதும் அவரக்ை் 

மின்சார அதிரச்ச்ிமய அனுபவித்தனர.் காரின் ஒவ்டவாரு பபனலும் 

சிதறியது. கார ் சற்று குமறவாக இருந்தது! பை்ைத்தில் ஏற்பெ்ெ 

கெம்ெயால் ஓெட்ுனரக்ைின் கதவும் பசதமமெந்தது. 
  

கதவு திறந்தவுென் எந்த உபலாகப் பகுதிமயயும் டதாொபத 

என்றாரக்ை். அதனால் நான் மிகவும் கவனமாக அங்குலம் அங்குலமாக 

நகரந்்து டசாந்தமாக டவைிபய வந்பதன். இரண்டு பபரும் தலா ஒரு 

மகமய எடுத்துக்டகாண்டு காரின் முன்புறம் நான் 

அமரந்்திருந்தபபாது என்மன வழிநெத்தினர.் எனக்கு இருந்த தரிசனம் 

பபாலபவ இதுவும் நெந்தது. 
  

நான் கீபழ பபாெ்ொல் நான் இறந்துவிடுபவன் என்று என் இதயத்தில் 

டதரியும். நான் உெக்ாரந்்திருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எனக்குத ்

டதரியும். நான் முழங்கால்கமை உயரத்்தி, என் மககை் என் மாரம்பப் 

பிடித்துக் டகாண்டு தமல முன்பனாக்கி சாய்ந்தபடி 

அமரந்்திருந்பதன். நான் உெக்ாரந்்த தருணத்தில் நான் என் உெலுக்கு 

ஆற்றமல டசலுத்த ஆரம்பித்பதன், உை்பை இருந்த அமனத்தும் 

முன்மப விெ சிறப்பாக தன்மன சரிடசய்வமத என் மனதில் 

பாரத்்பதன். ஒவ்டவாரு டநாடியும் என் உெமல மீண்டும் கெ்டிடயழுப்பும் 

பவமலயில் கவனம் டசலுத்திபனன். 
  

எல்லா இெங்கைிலும் காரக்ை் நின்று டகாண்டிருந்தன. 
  

ஏரப்பக்குகை் பல பமாதல் விபத்தில் பயனற்றமவ, 

ஏடனன்றால் அமவ முதல் தாக்கத்துென் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன, 

இது எனது சூழ்நிமலயில் பை்ைம் மற்றும் எனக்குத் பதமவப்படும்பபாது 

அல்ல. நான் கம்பத்மதத் தாக்கியபபாது ஏரப்பக் பயனற்றது. 
  

குைிரக்ாலத்தில் ஞாயிறு பிற்பகல் 5 மணி, இன்னும் டகாஞ்சம் 

டவைிசச்ம் ஆனால் குைிராக இருந்தது, குைிரந்்த காற்று வீசியது. 



  

மக்கை் ஓடி வந்தனர.் 
  

ஒரு டபண் என் அருகில் வந்து ஒரு நரஸ்் என்று டசான்னாை். அவை் 

என்னிெம் பல பகை்விகமைக் பகெெ்ாை், நான் நன்றாக இருந்பதன் 

ஆனால் மிகவும் காயமமெந்பதன் மற்றும் மூசச்ு விடுவதில் சிரமம் 

இருந்தது என்று எனக்கு நிமனவிருக்கிறது. 
  

அரவமணப்புக்காக என்மனச ்சுற்றி யாபரா ஒரு டவை்ைி "விண்டவைி 

பபாரம்வ" பபாெ்ொரக்ை். குைிரந்்த காற்று என் முதுகில் வீசியது. 
  

லிடனெ ் எனக்குப் பின்னால் ஒரு மணிபநரம் பயணித்துக் 

டகாண்டிருந்தாை், அதனால் நான் அவமை அமழப்பது அவசியம் என்று 

எனக்குத் டதரியும். அவை் இன்னும் டமாமபல் வரம்பில் இல்மல என்பது 

எனக்கும் டதரியும். அவைது காரில் ஏம்பர,் ஏப்ரல் (மாற்றான் மகை்) 

மற்றும் என் சபகாதரி டெலன் இரெம்ெ குழந்மதகளுென் மிகவும் 

கரப்்பமாக இருந்தனர.் 
  

நான் அமழத்பதன் மற்றும் ஒரு டசய்திமய விெட்ுவிெ்பென், 

"ொய் ெனி, நான் ஒரு சிறிய இறால் மவத்திருந்பதன் என்பமத 

உங்களுக்குத ் டதரியப்படுத்துங்கை், அவரக்ை் என்மனச ்

பசாதமனக்காக மருத்துவமமனக்கு அமழத்துச ்

டசல்கிறாரக்ை். எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது. " 
  

முகாமில் இருந்த எனது டநருங்கிய நண்பரான மமக்பகமல நான் 

அமழத்பதன், அந்த ஊரில் வசித்து வந்த நான் 10 நிமிெங்களுக்கு 

அப்பால் தான் வந்பதன். 
  

நான் அடித்து டசான்பனன், 

"மமக்பகல் எனக்கு கடுமமயான கார ் விபத்து ஏற்பெ்ெது, எனக்கு 

உங்கை் உதவி பதமவ. லிடனெ் விமரவில் இங்கு வருவார,் அவை் இங்கு 

வரும்பபாது எனக்கு நீங்கை் இங்பக பதமவ, நான் அப்படிப்பெ்ெ 

நிமலயில் இருக்கிபறன். 
  

மமக்பகல் சுமார ்10 நிமிெங்கைில் சம்பவ இெத்திற்கு வந்தார ்
  

நான் அவரக்ளுக்கு நன்றி டசால்ல விரும்புவதால் என்மன காரில் 

இருந்து இறக்கிய இரண்டு மனிதரக்மைத் பதடும்படி மமக்பகலிெம் 

பகெ்பென். மமக்பகல் என்னிெம் திரும்பி வந்து, நான் அடித்த கம்பம் 

66,000 பவால்ெ ்சுமந்து டசல்வதால், காமர யாரும் டதாெட்ிருக்கக் கூொது 

என்றும் இன்சுபலெ்ெரக்ை் உமெந்து 3 கம்பிகை் கம்பதத்ிலிருந்து கீபழ 

இறங்கி கார ்வழியாகச ்டசன்றதாகவும் கூறினார.் காமரத் டதாெ்ெவர ்

அபநகமாக இறந்துவிடுவார ்என்று அவர ்கூறினார.் 
  



அவர ் கூெ்ெத்மத சுற்றி நகரந்்து, என்மன டவைிபயற்றிய இரண்டு 

நபரக்ை் யார ் என்று அமனவருக்கும் டதரியுமா என்று 

பகெ்ொர.் அவரால் அவரக்மை கண்டுபிடிக்க முடியவில்மல மற்றும் 

விபத்து நெந்த இெத்மத விெட்ு யாரும் டசல்லவில்மல என்று மக்கை் 

கூறினர.் 
  

பபாலீசார ் வந்து, நான் காரில் தனியாக இருக்கிறீரக்ைா என்று 

பகெ்ொரக்ை். அவரக்ை் என்னிெம் ஏன் பகெக்ிறாரக்ை் என்று 

பயாசிக்காமல் தானாகபவ "இல்மல" என்று டசான்பனன். அவரக்ை் 

டசன்று விெட்ு திரும்பி வந்து என்னிெம் பகெ்ொரக்ை் நான் காரில் 

தனியாக இருக்கிபறனா என்று மீண்டும் நான் "இல்மல" 

என்பறன். அவரக்ை் மூன்றாவது முமறயாக திரும்பி வந்து, "உங்களுென் 

காரில் யாராவது இருந்தாரக்ைா?" என்ற குரலில் கணிசமான 

அக்கமறயுென் பகெ்ொரக்ை். அவரக்ை் ஒரு உெமலத ் பதடுமகயில் 

அவரக்ை் ஏன் என்னிெம் பகெக்ிறாரக்ை் என்பமத நான் 

உணரந்்பதன். நான் இல்மல என்று டசான்னதும், "இல்மல, என்னுென் 

காரில் யாரும் இல்மல" என்று டசான்னதும் எனக்கு ஆசச்ரியமாக 

இருந்தது. 
  

ஆம்புலன்ஸ் வந்தது. 

ஆம்புலன்ஸ் அதிகாரி என்னிெம் சில பகை்விகமைக் பகெ்ொர.் நான் 

அருகில் உை்ை டபரிய மருத்துவமமனக்குச ்டசல்ல பவண்டும் என்று 

அவர ்தீரம்ானித்தார ்
  

ஆம்புலன்ஸ் அதிகாரிகை் என்மன முதுடகலும்பில் மவக்க 

முயன்றனர.் அவரக்ை் என்மன 2 டசமீ பின்பனாக்கி நகரத்்தினாரக்ை் , 

நான் நிறுத்தும்படி கத்திபனன். வலி நம்பமுடியாதது மற்றும் என் 

உெலில் உை்ை அமனத்து பதற்றத்தின் 

காரணமாக அவரக்ைால் என்மன அப்படி குமறக்க முடியவில்மல 

என்பது எனக்குத ் டதரியும் . பின்னர ் அவரக்ை் என்மன மீண்டும் 

பநரம்மயான நிமலக்கு மாற்றினாரக்ை். 

டவைிப்பமெயான உமெந்த விலா எலும்புகைால் பாதுகாக்க என் 

உெமல இறுக்கமாகப் பிடிக்க பவண்டியிருந்தது. பயங்கரமான ஒன்று 

நெக்கும் என்று அவரக்ை் நிமனத்த விதத்தில் அவரக்ை் என்மன 

தாழ்த்தினால், அது என் மரணதத்ிற்கு கூெ வழிவகுக்கும் என்று 

எனக்குத் டதரியும். 
  

என் தமலயில் நான் என் பதவமதகைிெம் "நான் என்ன டசய்யப் 

பபாகிபறன்?" 

நான் உறுதியாக இருக்க பவண்டும் மற்றும் என்ன டசய்ய பவண்டும் 

என்று அவரக்ைிெம் டசால்ல பவண்டும் என்று என் பதவமதகை் 

கூறினாரக்ை். என் பதவமதகை் என்னிெம் டசான்னாரக்ை், "நாங்கை் 

உங்களுக்கு என்ன டசால்கிபறாம் என்பமத மக்களுக்கு மீண்டும் 

டசால்லுங்கை்." 



  

அதனால் என் பதவமதகை் என்னிெம் டசான்னமத ஆம்புலன்ஸ் 

மனிதரிெம் நான் உறுதியாகச ்டசான்பனன் ஆனால் அறிவுறுத்தல்கை் 

எங்கிருந்து வருகின்றன என்று அவரிெம் டசால்லவில்மல, 

"இமதத்தான் நாங்கை் டசய்யப் பபாகிபறாம், ஒரு சில ஆண்கை் 

முதுடகலும்மப டசங்குத்தாக என் முதுகில் பிடித்துக் டகாண்டு, என் 

தமசகை் அமனத்மதயும் தைரத்்தும் வமர டமதுவாக கடினமாகவும் 

கடினமாகவும் தை்ளுவாரக்ை் (அமவ என்மன பிடிப்பதில் இருந்து 

மிகவும் இறுக்கமாக இருந்தன உெல் ஒன்றாக) மற்றும் எனது எமெமய 

முழுவதுமாக எடுத்துக்டகாை்ை பபாரம்ெ அனுமதிப்பபன். நான் 

நிம்மதியாக உணரும்பபாது, நான் என் தமசகமை விடுவித்தால், நான் 

பலமகயில் முழுமமயாக சாய்ந்திருப்பபன். எனது சமிக்மஞயில் 

நீங்கை் பலமகமய மிக டமதுவாகவும் டமன்மமயாகவும் குமறக்க 

ஆரம்பிக்கலாம், அதனால் நான் மீண்டும் என் தமசகமை 

இறுக்கமாெ்பென். ஒருமுமற நான் தாழ்த்தப்பெ்ெ பிறகு, நீங்கை் 

என்மன பலமகயில் இஞ்ச ்டசய்யலாம். இதற்கு சுமார ் 15 நிமிெங்கை் 

ஆகும் ” 
  

இந்த சமயத்தில் நான் இந்த மனிதரக்மையும் என் பதவமதகமையும் 

முழுமமயாக நம்ப பவண்டியிருந்ததால் நான் மனதைவில் 

ஒன்றிமணந்பதன். நான் என் வாழ்க்மகமய அவரக்ை் மககைில் 

ஒப்பமெக்கிபறன் என்று எனக்குத் டதரியும். அவரக்ை் இமதச ்

டசய்தாரக்ை், என்மனயும் பலமகமயயும் குமறக்கத் டதாெங்கிபனன் 

என்று டசான்பனன் ஆனால் அது டமன்மமயாகவும் டமதுவாகவும் 

இருக்க பவண்டும்! சிறிது பநரம் பிடித்தது. ஒருமுமற நான் 

தாழ்த்தப்பெ்ெபபாது பலமகயில் என்மன இஞ்ச ்டசய்ய டசான்பனன். 
  

அவரக்ை் இமதச ்டசய்து பின்னர ்என்மன தை்ளுவண்டியில் ஏற்றினர.் 

ஆண் துமண மருத்துவர ்என்னுென் பின்னால் வந்தார.் 
  

ஒருமுமற ஆம்புலன்ஸில் அவர ் எனக்கு மாரப்ின் டகாடுக்கப் 

பபாவதாகச ்டசான்னார,் நான் "இல்மல" என்பறன். 

அவர ் என்னிெம் பகெ்ொர,் "உங்களுக்கு வலி இல்மலயா?" நான் 

டசான்பனன், "உங்கைால் கற்பமன டசய்ய முடியாத வலி, 

நம்பமுடியாத வலி".  

"அப்படியானால் உங்களுக்கு ஏன் மாரப்ின் பதமவயில்மல?" அவர ்

பகெ்ொர.் 
  

நான் பதிலைித்பதன் "வலி மெட்ுபம என்மன பூமிக்கு 

தமரயிறக்குகிறது. நான் KN ஓ என் இதயத்தில் W நான் நான் டவறுமபன 

மரணம் ஆஃப் டசல்கின்றன என்று மாரப்ின் இருந்தால் என்று. நான் 

KN ஓ வலி W நான் பூமியில் அெங்கியதாகும் என்மன மவத்து கை் 

என்மன நான் இன்னும் எக்ெர ் என்ற உண்மமமய தற்பபாது 

மவத்து, ve ஒரு உெல் உெல் ". 



  

"நாங்கை் மருத்துவமமனக்குச ் டசல்லும்பபாது எனக்கு 'என்னுென் 

இருப்பமத உணர முடியும், அதனால் என்ன நெக்கிறது என்பமத நான் 

அவரக்ைிெம் டசால்ல முடியும். . இமதச ் டசால்வதன் மூலம் 

எதிரக்ாலத்தில் நான் உயிருென் மருத்துவமமனக்கு வருபவன் மற்றும் 

ஊழியரக்ளுக்கு முக்கியமான தகவல்கமைக் டகாடுக்கத் தயாராக 

இருப்பபன். நான் இறக்க நிமனத்ததில்மல . அதனால் அடுத்த சில 

நாெ்கைில் நான் எனது எதிரக்ாலம் மற்றும் என்ன நெக்கும் என்று 

டதாெரந்்து பபசிபனன். இது ஒரு நனவான பதரவ்ு அல்ல ஆனால் நான் 

வாழ்பவன் என்ற அமசக்க முடியாத நம்பிக்மகயின் விமைவு. 
  

{குழந்மதயாக நான் அடிக்கடி என் கால் விரல்கமைத் 

தெவிக்டகாண்டிருந்பதன், அந்த கடுமமயான வலியால் 

காயப்பெ்பென். ஒரு நாை் நான் என் பதவமதயிெம் இந்த மாதிரியான 

வலிமய எப்படி நீக்குவது என்று பகெ்பென், என் பதவமத "உங்கைால் 

வலிமய அகற்ற முடியாது ஆனால் நீங்கை் அமத ஏற்றுக்டகாை்ைலாம், 

அதனுென் ஒன்றாக இருங்கை், அது ஒரு டசயல்பாெம்ெ உணரக்ிறது" 

என்றார.் அதனால் நான் நிமனத்பதன் , வலியின் பநாக்கம் 

என்ன? ஏபதா பிரசச்மன இருக்கிறது என்று டசால்வபத வலி என்பமத 

உணரந்்பதன், என் உெலின் அந்த பகுதிக்கு கவனம் பதமவ. அதனால் 

நான் மீண்டும் என் பதவமதயிெம் பகெ்பென் "வலி என்பது என் உெலில் 

கவனம் பதமவப்படும் ஒரு பகுதியின் குறிகாெ்டியா?" பதில் "ஆம்".  

நான் பகெ்பென், "அதனால் வலி அதன் பவமலமயச ் டசய்துை்ைது 

என்பமத நான் ஒப்புக் டகாண்ொல், இப்பபாது அந்த பகுதிக்குத ்

பதமவயான கவனத்மத நான் முழுமமயாக அறிந்திருக்கிபறன், 

பதமவயான நெவடிக்மககமை எடுக்கத் டதாெங்குகிபறன் என்றால், 

இனி வலிக்கான பதமவபய இல்மலயா?" பதில் "ஆம்". 

நான் சிறுவயதில் இமதப் பயிற்சி டசய்ய ஆரம்பித்பதன், என் ஆன்மீக 

உதவியாைரக்ளுென் (பதவமதகை்) இந்த உமரயாெலில் எனக்கு 10 

வயதுக்கு பமல் இல்மல என்று நிமனக்கிபறன், வலிமயப் பற்றி நான் 

கற்றுக்டகாண்ெது பவமல டசய்தது. மககமை மவப்பது மற்றும் 

குணப்படுத்துவதற்கு இது எவ்வைவு சக்தி வாய்ந்தது என்பமதப் 

புரிந்துடகாண்ெதால், குணமமெய பவண்டிய ஒரு பகுதிக்கு ஆற்றமல 

அனுப்புவது பற்றி நான் புரிந்துடகாண்பென். நான் என் கால் விரமல 

குத்தி, வலியின் டசய்திமய உெனடியாக ஏற்றுக்டகாண்டு, உறுதியான 

நெவடிக்மக எடுக்க முடியும் 

1) வலியின் டசய்திமய ஏற்று அதன் பவமலமயச ் டசய்ததற்கு 

நன்றி,      

2) பகுதிக்கு பசனல் ஆற்றல்      

3) முற்றிலும் ஓய்டவடுங்கை், வலி இப்பபாது "ஏற்கப்படுகிறது" என்று 

ஒரு டசய்திமய அனுப்புகிறது என்றாபல வலி "வலிக்கிறது" என்ற 

எண்ணத்மத விெட்ுவிடுங்கை்.      



4) வலி உெனடியாக குமறயும் மற்றும் டபரும்பாலும் முற்றிலும் 

பபாய்விடும். }      
  

என்னுென் இருந்த ஆம்புலன்ஸ் மனிதன் அடுத்த சிறிய நகரம் வமர 

சவாரி கடினமாக இருந்தது, நான் சரி என்பறன். 

நாங்கை் டமதுவாகவும் மசரன்கை் இல்லாமல் பயணித்பதாம் 

(விைக்குகை் பற்றி உறுதியாக டதரியவில்மல) 

பயணம் டமதுவாகவும் பவதமனயாகவும் இருந்தது. 
  

ஒவ்டவாரு புமெப்பும் ஒவ்டவாரு அமசவும் மிகவும் பவதமனயாக 

இருந்தது. நான் என் உெல் எப்படி இருக்க பவண்டும், ஃபிெ,் 

ஆபராக்கியம், வலிமமயானது மற்றும் நன்றாக இருக்க பவண்டும் 

என்பதில் கவனம் டசலுத்திபனன். நான் என் உெமல குணப்படுத்தி 

முழுமமயாகக் காெ்சிப்படுத்திக் டகாண்டிருந்பதன். 
  

நாங்கை் மருத்துவமமனக்குத் டதாெங்கிய சிறிது பநரத்தில் எனது 

டமாமபல் பபான் ஒலித்தது, எனக்கு விபத்து ஏற்பெ்ெபபாது நான் 

டசல்வது எனது சந்திப்பு என்று பாரத்்பதன். நான் அமழப்மப எடுக்க 

பவண்டும் என்று டசான்பனன். அவளும் அவளுமெய குடும்பத்தினரும் 

என்மன இரவு உணவிற்கு எதிரப்ாரத்்திருந்ததால் நான் வரவில்மல 

என்பமத அவளுக்குத் டதரியப்படுத்த பவண்டும். அவர ் கழுத்து 

வமையமல அவிழ்க்க மாெ்ொர ் என்றார.் டதாமலபபசி ஒலிக்கும் 

பபாது நான் அமத கழற்றுமாறு கடுமமயாக கூறிபனன், நான் 

தமலமய அமசக்க மாெ்பென் என்று உறுதியைித்தால் மெட்ுபம அவர ்

கூறினார.் நான் ஆம் என்று டசான்பனன், அவன் அமத 

அவிழ்த்தான். நான் அமழப்மப எடுத்பதன், நான் எங்கை் சந்திப்மபச ்

டசய்ய முடியாது என்றும் நான் இரண்டு வார காலத்திற்கு மறு 

அெ்ெவமண டசய்ய பவண்டும் என்றும் அவை் சரி என்று 

டசான்பனன். நான் மன்னிப்பு பகெட்ு விமெடபற்பறன். நான் ஆரியர ்

நான் இருந்தது டசல்ல ஏபதா இருந்தது என்று அது இலக்காகக் 

டகாண்டிருந்தார ்முற்றிலும் நான் மீெக் ஒரு வாரம் அல்லது அந்த 

நியமனம் இருக்க என டதைிவாக குறிப்பிெ்ெனர.் 
  

நான் மமக்பகலிெம் டமாமபல் பபானில் பபசிபனன். 
  

லிடனெ ் மற்றும் அம்பர ் அபத பநரத்தில் நான் மருத்துவமமனக்கு 

வந்பதன். பமலும் மமக்பகலும் அவரது காரில் வந்தார.் 
  

நான் உருண்ெபபாது, ஆண் ஆம்புலன்ஸ் நபர ் என்மனப் பற்றி 

டசவிலியரக்ைிெம் டசால்வமதக் பகெ்பென், ஆனால் அவர ் டசான்ன 

எமதயும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்மல. 

நாங்கை் அவசர பிரிவில் இருந்பதாம். 
  



அவரக்ை் என் துணிகமை டவெ்ெ விரும்பினர,் நான் அணிந்திருந்த 

செம்ெ எனக்கு மிகவும் முக்கியமான செம்ெ என்பதால் நான் 

அவரக்மை என் பபாபலா செம்ெமய டவெ்ெ அனுமதிக்க மாெ்பென் 

என்று கூறிபனன். அமத அகற்றுவது எவ்வைவு கடினம் என்பமத 

அவரக்ை் விைக்கினாரக்ை், நான் சரி என்பறன் பிறகு ஆரம்பிக்கலாம். 
  

நான் மககமைத் தூக்கிச ்சுற்றி வமைக்க பவண்டியிருந்ததால் அமத 

அகற்றுவது மிகவும் பவதமனயாக இருந்தது. 
  

எனக்கு விலா எலும்புகை் மற்றும் எலும்பு முறிவு ஏற்பெ்ெது மற்றும் 

இன்னும் வலி மருந்து இல்மல. 
  

ஆம்பரும் லிடனெட்ும் உை்பை வந்தனர,் அம்பர ்என் மகமய எடுத்து 

"அப்பா நீங்கை் நலமாக இருக்கிறீரக்ைா?" 

இந்த கெ்ெத்தில் அமனவரும் நின்றுவிெ்ொரக்ை், அவரக்ை் என் 

பதிலுக்காகக் காதத்ிருந்தபபாது முழு அமமதி நிலவியது. 
  

நான் என் தமலமயத் திருப்பிபனன், நான் அவை் கண்கமைப் பாரத்்து, 

என்மனச ் சுற்றியுை்ை அமனத்து டசவிலியரக்ை் மற்றும் 

மருத்துவரக்மைக் காெ்டி "இவரக்ை் அமனவரும் ஓடுவமதப் 

பாரக்்கிறீரக்ைா?" "ஆம்" அம்பர ்பதிலைித்தார.் 

"அவரக்ை் அமனவரும் சுற்றி ஓடுகிறாரக்ை், ஏடனன்றால் இந்த 

பநரத்தில் நான் நன்றாக இருக்கப் பபாகிபறன் என்பமத அவரக்ை் 

உணரவில்மல!" 

அந்த அவசர அமறயில் ஒரு முை் வீழ்சச்ிமய நீங்கை் பகெக்லாம். 15 

வினாடிகளுக்கு யாரும் நகரவில்மல அல்லது எதுவும் டசால்லவில்மல. 

அம்பர ் புன்னமகத்து நிதானமாக நாங்கை் மககமைப் பிடித்துக் 

டகாண்பொம். 
  

நான் உணரவ்ுென் இல்மல முயற்சி என்மன பற்றி பபசும் பபான்ற 

பநரம்மறயாகவும் உணரவ்ுென் பயன்படுத்தி நுெ்பங்கை் 

பபச என் எதிரக்ாலம் மெட்ுமல்லாது இந்த நெந்தது என்ன மிகவும் 

உமரயாெல்கை் மற்றும் எண்ணங்கை் நான் இருந்தது என்மன 

இருப்பது பற்றி டகாண்டிருந்திருக்கலாம் என் ஒருவருென் ஏதாவது 

டசய்து எதிரக்ால. நான் இமதத்தான் டசய்பதன் என்பமத சில 

வருெங்கை் கழித்து நான் உணரவில்மல. 

நான் என்மனக் கண்ெ சூழ்நிமலகமை அதிகாரம் மற்றும் 

பநரம்மறயாகப் பபசுவதற்காக எனது உை் ஒழுக்கத்மத வைரக்்க 

நிமறய பவமலகமைச ்டசய்துை்பைன். 
  

எனது விழிப்புணரவ்ுக்குை் எந்த எதிரம்மறயும் நுமழய நான் 

அனுமதிக்கவில்மல. என்மனச ் சுற்றியுை்ை அமனவமரயும் "இது 

எப்படி விமையாெப் பபாகிறது" என்ற எனது எல்மலக்குை் டகாண்டு 

வருவதில் நான் ஆரவ்மாக இருந்பதன். நான் ஆவியின் மிகப்டபரிய 



ஆதரமவ உணரந்்பதன், என்மனச ் சுற்றி ஆவிகை் இருப்பமத 

உணரந்்பதன். நான் என் பாரம்வயில் கூரம்மயாகவும் டதைிவாகவும் 

உணரந்்பதன். பயம் முற்றிலும் இல்லாதது. எல்லாம் சரியாகிவிடும் 

என்று நான் டதாெரந்்து நம்பிபனன். 
  

நீங்கை் கெவுை், இபயசு, புத்தர,் முகமது, ஆவி அல்லது யாராக 

இருந்தாலும், யாராக இருந்தாலும் நீங்கை் நம்பினாலும் நான் டசய்தது 

அமனவருக்கும் சாத்தியம் என்று நான் நம்புகிபறன். இது உண்மமயில் 

உங்கை் கெவுபைா அல்லது உங்களுெனான டதாெரப்ின் ஆழம், நீங்கை் 

கற்பமன டசய்தமத சாத்தியமாக்குகிறது. 
  

நீங்கை் பாதிக்கப்பெக்கூடியவராக இருக்க அனுமதித்து, உங்கமை 

நிபந்தமனயின்றி பநசிக்க அனுமதித்தால்தான் இது நெக்கும். இது 

உண்மமயில் ஏதாவது, குறிப்பாக மதரியத்மத எடுக்கும். 
  

அதற்கு அமனத்து எதிரப்்புகமையும் விெட்ுவிெ பவண்டும். 
  

{நான் எதிரக்்கும்பபாது உண்மமயில் நான் எதிரக்்கும் டபாருைின் மீது 

கவனம் டசலுத்துகிபறன். 

என்மன பநாக்கி வருவது ஒரு காரணத்திற்காக ஈரக்்கப்படுகிறது 

மற்றும் காரணம் டபரும்பாலும் என்னடவன்று எனக்குத் 

டதரியாது. நான் எமதயாவது எதிரக்்கும்பபாது, அமத அனுபவிப்பமத 

நிறுத்திவிடுகிபறன். நான் எதிரக்்கும் இந்த விஷயம் அடித்தைத்தின் ஒரு 

பகுதியாகும், இது எனது எதிரக்ாலதம்த அதன் பமல் உருவாக்க எனக்கு 

உதவுகிறது. நான் அமத என் வாழ்க்மகயில் அனுமதிக்காதபபாது, என் 

வாழ்க்மக ஒரு பிடிப்பு வடிவத்தில் டசல்கிறது, நான் எதிரப்்பது 

டதாெரந்்து வருகிறது. 
  

ஆழ்மனதில் நான் என் எதிரக்ாலத்தில் எப்பபாதாவது இருக்க பவண்டிய 

நபராக வைர உதவும் அனுபவத்மத நான் டதாெரந்்து ஈரக்்கிபறன், அந்த 

நபர ் நீங்கை் இங்பக மற்றும் இப்பபாது தயாராக இல்லாத எதிரக்ால 

சூழ்நிமலமய சமாைிக்க முடியும். 
  

எத்தமன முமற நாம் நம் வாழ்வில் ஒரு இெத்திற்கு வந்து நம்மம நாபம 

டசால்லிக்டகாை்கிபறாம் "என் கெந்த காலத்தில் எனக்கு ஏற்பெ்ெ 

அனுபவம் என் வாழ்க்மகயில் இந்த அடுத்த சாகசதத்ிற்கு தயாராக 

இருக்க உதவியது". என் வாழ்க்மகயில் ஈரக்்கப்பெ்ெ அனுபவங்கமை 

நான் தழுவிக்டகாை்ளும்பபாது, நான் சுதந்திரமாகவும் எைிமமயாகவும் 

வாழ்க்மகமய சரியான பநரத்தில் சரியான இெத்தில் 

முடித்துக்டகாண்டிருக்கிபறன். 
  

சில பநரங்கைில் நாங்கை் ஏதாவது டசய்வதற்கு OTHERS நமக்குக் 

டகாடுக்கும் காரணத்மத நாங்கை் எதிரக்்கிபறாம், டபாதுவாக அது 

அவரக்ைின் காரணம் என்பதால், அவரக்ளுக்கு நன்மம பயக்கும், 



நமக்கு அல்ல. நான் பாரக்்கும் பபாது, நிசச்யமாக நான் ஒரு குறிப்பிெ்ெ 

அனுபவம் டபற்றதற்கான காரணத்மதக் கண்டுபிடிப்பபன், பிறகு நான் 

அனுபவத்மதத் தழுவி எதிரப்்பமத நிறுத்துகிபறன். 

சில பநரங்கைில் நான் எதிரக்்கிபறன், ஏடனன்றால் எனது டபரிய 

பநாக்கத்தில் எனக்கு டதைிவாக இல்மல, இது எமதயும் பாரக்்க 

முடியாமல், எனக்கு முன்னால் என்ன இருக்கிறது என்று டதரியாதபபாது 

இருெ்டில் தை்ைப்படுவது பபால் உை்ைது. 

பயாசித்துப் பாருங்கை் ... எனக்கு முன்னால் என்ன இருக்கிறது என்று 

எனக்குத் டதரியாதபபாது, நான் டமதுவாக நகர விரும்புகிபறன், 

ஆனால் எனக்கு முன்னால் என்ன இருக்கிறது என்று எனக்குத ்

டதரிந்தால், அது இருெ்ொக இருந்தால், நான் இன்னும் நம்பிக்மகயுென் 

முன்பனற முடியும். 
  

நான் ஒரு அனுபவத்மத நிமனத்துப் பாரக்்கும்பபாது, நான் 

சக்திவாய்ந்த முமறயில் மகயாண்பென், "இந்த தருணத்திற்கு என்மன 

தயாரப்டுத்தியது என்ன?" இந்த முந்மதய அனுபவம் எப்படி நான் 

இப்பபாது பிரதிபலிக்கும் அனுபவதத்ிற்கு தயாராக இருக்க பவண்டும் 

என்பமத புரிந்துடகாை்ைவும் பாரக்்கவும் டதரிந்து டகாை்ைவும் 

உணரவும் எனக்கு உத்பவகம் கிமெக்கும். 
  

நான் பல தசாப்தங்கைாக இந்த விஷயங்கமை 

கற்றுக்டகாடுக்கிபறன் மற்றும் அலத வாழ பவமல டசய்கிபறன் .} 
  

அம்பரஸ்ின் மகமயப் பிடித்து லிடனெட்ுென் பபசிக்டகாண்பெ நான் 

சிறிது பநரம் படுத்திருந்பதன். 
  

ஒரு கெ்ெத்தில் நான் அவசர அமறயின் ஒரு பக்கத்தில் சக்கரமிெ்பென் 

மற்றும் டிராலியின் இருபுறமும் இரண்டு டசவிலியரக்ை் என் பமல் 

நின்று டகாண்டிருந்தனர.் அவரக்ை் ஒருவருக்டகாருவர ்

பபசிக்டகாண்டிருந்தாரக்ை், ஒருவர ் கரப்்பமாக இருப்பதில் சிக்கல் 

இருப்பதாக ஒருவர ்கூறினார.் நான் பகெட்ுக் டகாண்டிருந்பதன், "நான் 

உங்களுக்கு உதவ முடியும்!" அவரக்ை் இருவரும் மிகவும் 

அதிரச்ச்ியமெந்தனர!் நான் அவளுக்கு உதவக்கூடிய அற்புதமான 

சுகாதார டபாருெக்ை் மற்றும் சிறந்த தனிப்பெ்ெ பராமரிப்பு 

தயாரிப்புகமை விநிபயாகிக்கிபறன் என்று விைக்கிபனன். எனது 

உெமல மீண்டும் கெ்டிடயழுப்ப உதவுவதற்கான டபாருெக்ை் இமவ 

என்றும் இமவ சாதாரண டபாருெக்ை் அல்ல என்றும் நான் 

விைக்கிபனன். அவைது உெலில் இருந்து நசச்ுகமை அகற்றுவதன் 

முக்கியத்துவத்மத நான் விைக்கிபனன் பமலும் அதிகமாக மவப்பமத 

நிறுத்துகிபறன். பல தனிப்பெ்ெ பராமரிப்பு டபாருெக்ை் தீங்கு 

விமைவிக்கும் டபாருெக்ை் அவற்றில் இருக்கலாம் என்று 

விைக்கிபனன் . எங்கை் உணவில் முன்பு இருந்த அபத அைவு 

ஊெ்ெசச்த்து இல்மல என்பமதயும் நான் விைக்கிபனன். 



இந்த தயாரிப்புகமைத் டதாெங்கிய பிறகு பல தம்பதிகை் 

டவற்றிகரமாக கரப்்பமாகிவிெ்ொரக்ை், அந்த பஜாடிகபை 

வித்தியாசத்மத ஏற்படுத்திய தயாரிப்புகைாக இருக்கலாம் என்று 

நிமனத்பதன். அதனால் நான் அவளுக்கு என் டதாமலபபசி எண்மணக் 

டகாடுத்து, சில நாெ்கைில் அவை் என்மன அமழக்க பவண்டும் என்று 

பரிந்துமரத்பதன், நான் அவளுக்காக தயாரிப்மப ஏற்பாடு 

டசய்கிபறன். நான் வீெ்டிற்கு டசல்ல தயாராக தை்ளுவண்டியில் 

கிெப்பது பபால் இமத டசய்பதன். அவை் என் எண்மண எடுத்தாை் 

ஆனால் என்மன அமழக்கவில்மல ... 
  

அவரக்ை் ஒரு பூமன ஸ்பகன் மற்றும் பல எக்ஸ்பர 

டசய்தாரக்ை். எக்ஸ்பர முடிவமெயும் வமர நான் இன்னும் மாரப்ின் 

இல்மல என்று வலியுறுத்திபனன். 
  

அவரக்ை் மீண்டும் எக்ஸ்பர மற்றும் பூமன ஸ்பகன் டசய்தாரக்ை், ஏன் 

என்று டதரியவில்மல. 
  

முதல் எக்ஸ்-கதிரக்ைின் பபாது வலிமயப் பற்றி பயாசித்து நனவாக 

இருக்க பபாராடியது எனக்கு நிமனவிருக்கிறது. அவரக்ை் என்னிெம் 

டசான்னபபாது அவரக்ை் அமத மீண்டும் டசய்ய பவண்டும் என்று நான் 

நிதானமாக நிமனத்து அமத ஏற்றுக்டகாண்டு ஒரு டஜன் இெத்திற்கு 

டசன்பறன். முதல் எக்ஸ்-கதிரக்மைப் பற்றி எனக்கு அதிகம் நிமனவில் 

இல்மல, ஆனால் இரண்ொவது பூமன ஸ்பகன் மற்றும் எக்ஸ்-கதிரக்ை் 

டதைிவாக நிமனவில் உை்ைன. 
  

மமக்பகமலப் பபாலபவ என் சபகாதரி டெலனும் உை்பை வந்து 

பபசினாை், ஆனால் அது அவசர அமற என்பதால் அவரக்ை் ஆம்பமரத ்

தவிர ஒரு பநரத்தில் ஒருவமர மெட்ுபம அனுமதிதத்னர,் பமலும் 

லிடனெம்ெ அவளுென் வர அனுமதிதத்னர.் 
  

நான் விஷயங்கமைப் பற்றி பபசிபனன், உமரயாெல் சாதாரண 

அன்றாெ விஷயங்கமைப் பற்றியது என்பமதத ் தவிர பவறு எதுவும் 

நிமனவில் இல்மல, விபத்து அல்லது என் நிமல பற்றி எதுவும் இல்மல. 
  

நான் எப்டபாழுதும் டதைிவாகவும் உறுதியாகவும் இருந்பதன். 
  

இது மிகவும் தாமதமாகிவிெ்ெது, நான் நை்ைிரமவ டநருங்கிவிெ்பென் 

என்று நிமனக்கிபறன், நான் தீவிர சிகிசம்ச பிரிவில் 

பசரக்்கப்பெ்ெபபாது, இந்த நிமலயில் நான் வலிமய நிமனவில் 

டகாை்ைாததால் நான் மாரப்ின் டபறுவதாக நிமனக்கிபறன். 

எனது சபகாதரி நண்பரக்ைில் ஒருவர ்இந்த மருத்துவமமனயில் தீவிர 

சிகிசம்சப் பிரிவில் டசவிலியராக இருந்தார,் சில வாரங்களுக்குப் 

பிறகு அவை் என் சபகாதரியிெம் டசான்னாை், இரவில் எப்பபாதாவது 



இறக்கப் பபாகிபறன் என்பதால் என்மன கவனித்துக் டகாை்ளும் 

டசவிலியரிெம் அறுமவ சிகிசம்ச நிபுணர ்டசான்னார.் 
  

அவரக்ை் என்மன டமன்மமயான காற்று படுக்மகயில் தூக்கினாரக்ை், 

மருத்துவர ்பநரடியாக மாரப்ின் பமல் மாரப்ின் ஊசி பபாெ்ொர.் அவர ்

"இது உங்களுக்கு தூங்க உதவும்" என்றார.் 

நான் அவரிெம், "நான் தூங்க மாெ்பென், எனக்கு நிமறய பவமல 

இருக்கிறது" அவர ் என்மன விபனாதமாகப் பாரத்்து, "நீங்கை் என்ன 

டசால்கிறீரக்ை்?" நான் பதிலைித்பதன் "எனக்கு மீண்டும் கெ்ெ ஒரு உெல் 

இருக்கிறது !!"  
  

குணமமெய பவண்டிய அமனத்துப் பகுதிகளுக்கும் நான் டதாெரந்்து 

என் உெலுக்கு ஆற்றமல அனுப்பிக்டகாண்டிருந்பதன். நான் கவனம் 

டசலுத்தி, உை் உறுப்புகை் தங்கமை மீைக் கெ்டிடயழுப்புவமதயும் 

"இயல்பாக இருப்பமதயும்" கற்பமன டசய்பதன். நான் இமத 

டதாெரந்்து, இரவு முழுவதும் டசய்பதன். நான் ஒரு கண் சிமிெட்ும் 

தூங்கவில்மல ... மிகவும் பிஸியாக. 
  

லிடனெ,் அம்பர,் ஏப்ரல், டெலன் மற்றும் மமக்பகல் அமனவரும் குெ் 

மநெ ்டசால்ல தனித்தனியாக வந்தனர.் நான் காமலயில் அவரக்மைப் 

பாரப்்பபன் என்று டசான்பனன், அவரக்மைப் பற்றியும் அவரக்ை் எங்கு 

தங்கியிருக்கிறாரக்ை் என்பமதப் பற்றியும் உமரயாெமல 

மவத்பதன். அவரக்ை் தங்கமை ஒரு விடுதியில் முன்பதிவு டசய்து 

ஏற்கனபவ இரவு உணமவ சாப்பிெ்ெனர.் நான் குெம்நெ் டசான்பனன், 

நான் அவரக்மை பநசிக்கிபறன், நான் நன்றாக இருப்பபன் என்று 

அவரக்ைிெம் கூறிபனன். நான் அவரக்ளுக்கு உறுதியைிக்க 

விரும்பிபனன், அதனால் நான் கவமலப்படுவதில்மல, ஏடனன்றால் 

நான் சரி என்று எனக்குத் டதரியும். 
  

படுக்மகயின் முடிவில் நான் டசவிலியருென் உமரயாடிபனன், 

உமரயாெல்கை் நிமனவில் இல்மல. (அவை் நிமனவில் இருக்கலாம்). 

ஒரு கெ்ெத்தில் நான் உண்மமயில் சிறுநீர ் கழிக்க பவண்டும் என்று 

டசான்பனன். அவை் எனக்கு பாெட்ிமலக் டகாடுதத்ாை், நான் எவ்வைவு 

முயன்றும் என்னால் படுத்திருக்கும்பபாது சிறுநீர ் கழிக்க 

முடியவில்மல . என்னால் அமத நிரவ்கிக்க முடியவில்மல என்றால் 

அவரக்ை் ஒரு வடிகுழாமய நுமழப்பாரக்ை் என்று அவை் 

டசான்னாை். அது நெக்காது என்று நான் டசான்பனன்! 
  

நான் ஒரு மணி பநரத்திற்கும் பமலாக பாெ்டிலில் சிறுநீர ் கழிக்க 

முயன்பறன் ஆனால் முடியவில்மல. ஞாயிற்றுக்கிழமம மதிய உணவு 

பநரத்திலிருந்து நான் 15 மணி பநரத்திற்கு முன்பப சிறுநீர ்

கழிக்கவில்மல. 
  



அப்பபாது எழுந்து நிற்க பவண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது. நான் 

டசவிலியரிெம் "படுக்மகயில் இருந்து எனக்கு உதவ முடியுமா?" அவை் 

"எதற்காக?" என்று பகெ்ொை். நான் "நான் எழுந்து சிறுநீர ் கழிக்கப் 

பபாகிபறன்" என்று டசான்பனன், அவை் "இல்மல நான் உன்மன எழுந்து 

நிற்க விெமாெ்பென்!" 

நான் "நான் எழுந்து நிற்கிபறன், நீங்கை் படுக்மகயில் இருந்து 

எழுந்திருக்க எனக்கு உதவலாம் அல்லது அமத நாபன டசய்பவன்!" 

அவை் எனக்கு உதவினாை், என்மன நிற்க மவக்க சுமார ்5 நிமிெங்கை் 

ஆனது. 

அங்பக நான் அமர இருெ்டில் என் இெது மகயால் டசாெட்ு ஸ்ொண்மெப் 

பிடித்துக் டகாண்டு நரஸ்் எனக்காக மவத்திருந்த பாெ்டிலில் சிறுநீர ்

கழித்பதன். 

நான் அமத நிரப்பிபனன், அது தமரயில் நிரம்பி வழிந்தது. அவை் 

டசான்னாை், "காதத்ிருங்கை், நான் இன்டனாரு பாெட்ிமலப் டபறுபவன்" 

என்று நான் டசான்பனன், "நான் நிறுத்த முடியாது, இமத எப்பபாது 

மீண்டும் டசய்ய முடியும் என்று எனக்குத் டதரியாது" என்பறன். நான் 

ஓெ்ெத்மத நிறுத்த விரும்பவில்மல. பாெ்டில் தமர முழுவதும் நிரம்பி 

வழிந்தது. 

நரஸ்் சிரிக்க ஆரம்பித்தாை், “இவற்றில் ஒன்மற நிரப்புவமத நான் 

பாரத்்ததில்மல! நான் அமத துமெக்க பவண்டும் என்று 

நிமனக்கிபறன்! ” 
  

இந்த சமயத்தில் சிரிப்பது ஒரு விருப்பமல்ல என எனக்கு நாபன 

சிரித்துக்டகாண்பென். எனக்குை் இருந்த அந்த சிரிப்பு எனக்கு 

முக்கியமானதாக இருந்தது. 
  

என்மன மீண்டும் படுக்மகக்கு அமழத்துச ் டசல்ல இன்னும் 5 

நிமிெங்கை் ஆனது. டசவிலியரும் நானும் அதிகம் அரெம்ெ அடிக்க 

ஆரம்பித்பதன், நான் விழித்திருக்க பவண்டும் என்று நான் என்ன 

டசய்கிபறன் என்று அவை் பகெ்ெது எனக்கு நிமனவிருக்கிறது. நான் ஏன் 

தூங்கவில்மல மற்றும் நான் டசய்யும் பவமலமய விைக்கிபனன். 
  

நான் குறிப்பாக என் உெமலச ் சுற்றி ஆற்றமலச ்

டசலுத்திக்டகாண்டிருந்பதன், என் உெல் பிரகாசமான ஒைியால் 

டவைிப்படுவமதப் பாரத்்பதன் மற்றும் டவைிசச்ம் இல்லாத அல்லது 

மற்றவரக்மைப் பபால பிரகாசமாக இல்லாத பகுதிகமை நிரப்புகிபறன். 
  

நான் இப்படித்தான் டசய்பதன். 
  

நான் பிரபஞ்சத்மதப் பாரத்்பதன், என் கரங்கை் பிரபஞ்சத்மத ஒரு 

கெ்டிப்பிடிப்பமதப் பபால பிரபஞ்சத்தில் நீண்டு இருப்பமத கற்பமன 

டசய்பதன். இமதச ்டசய்வது ஆற்றமல ஈரக்்கிறது, அது டதாெரந்்து என் 

மககைில் நிரம்பி வழிந்தது, அதனால் ஒவ்டவாரு ஸ்வீப்பிலும் நான் 

இந்த ஆற்றலின் ஒரு முழுமமயான மிகுதிமய கற்பமன 



டசய்துடகாண்டிருந்பதன், அதனால் எனக்குத் பதமவயானமத விெ 

அதிகமாக இருப்பதாக எனக்குத் டதரியும். நான் பினியல் சுரப்பியில் 

(கிரீெத்தில்) என் தமலயின் பமல் வந்து அமத என் உெமலச ் சுற்றி 

நகரத்்த பவண்டும் என்று நிமனத்பதன். நான் எடுத்துக்டகாண்டிருந்த 

அற்புதமான சப்ைிடமண்ெஸ்ில் இருந்து, என் உெலில் பல்பவறு 

இெங்கைில் என் உெல் பசமித்து மவத்திருந்த ஊெ்ெசச்த்துக்கைின் 

குவியல்கமைப் பயன்படுத்துவமதப் பாரத்்பதன். சில வருெங்கைாக 

மக்கை் என்னிெம் "ஏன் இவ்வைவு சப்ைிடமண்ெஸ்் 

எடுத்துக்டகாை்கிறீரக்ை்?" நான் சிரித்துக்டகாண்பெ "என்னால் 

முடியும்" என்று டசால்பவன். நான் பகெக்ும் ஒவ்டவாரு முமறயும் நான் 

என்மன நம்பி அவற்மற எடுத்துக்டகாண்பென். விபத்துக்குப் 

பிறகுதான், தடுப்பு மற்றும் விபத்துகை் ஏற்பெ்ொல் சப்ைிடமண்ெஸ்் 

எடுத்துக்டகாை்வது எவ்வைவு முக்கியம் என்பமத 

உணரந்்பதன். டபரும்பாலான மக்களுக்கு ஊெ்ெசச்த்து குமறபாடு 

உை்ைது, எனபவ அவசரகாலத்தில் அவரக்ைின் உெலுக்கு 

பழுதுபாரக்்கும் பணிகளுக்கு உெனடியாக மூலப்டபாருெக்ை் 

பதமவப்படும்பபாது, உெல் பவறு எந்த இெத்திலிருந்தும் டவைிபயற 

பவண்டும். இது என் உயிரவ்ாழ்வின் ஒரு ஒருங்கிமணந்த பகுதி என்று 

நான் நம்புகிபறன் . 
  

சில பநரங்கைில் இரவில் நான் ஒரு டபரிய புனல் அமமத்பதன், இந்த 

ஆற்றமல எனக்கு அனுப்பவும் மற்றும் புனமல கீபழ அனுப்பவும் என் 

பதவமதகைிெம் பகெ்பென். இந்த வழியில் நான் அதிக பநரம் டசலவிெ 

முடியும் என் உெல் கெட்ுவதற்கும் கற்பமன மற்றும் நெவடிக்மககை் 

அமனத்து டசய்து என் நான் டசய்ய பவண்டும் என்று நிமனத்பதன் 

என்று எதிரக்ால. 
  

எண்பதுகைின் மத்தியில் நான் பநபாைத்தில் இமயமமல வழியாக ஒரு 

மமலபயற்றத்திற்கு டசன்பறன், அமத மிகவும் பநசித்பதன், எப்பபாதும் 

திரும்பி டசல்ல விரும்பிபனன். அம்பர ் பிறந்ததிலிருந்பத 

நான் பயணத்தின் ஸ்மலடுகமை அவளுக்குக் 

காெ்டிக்டகாண்டிருந்பதன், அவளுக்கு 20 வயதாக இருக்கும் பபாது 

நாங்கை் ஒன்றாகச ்டசல்லும்பபாது எவ்வைவு நன்றாக இருக்கும் என்று 

பபசிக்டகாண்டிருந்பதன், எனக்கு கிெ்ெத்தெ்ெ அறுபது வயது. இமதச ்

டசய்வதற்கும், வலுவான ஆபராக்கியமான உெமலப் டபறுவதற்கும் 

நான் இதயத்தில் இைமமயாக இருக்க பவண்டும் என்று எனக்கு 

எப்பபாதும் டதரியும். என் வாழ்க்மகயின் டபரும்பகுதி நான் உெம்பு 

சரியில்லாமல் இருந்பதன் அல்லது மிகவும் பமாசமான முதுகு அல்லது 

தமலவலியுென் இருந்பதன். இமத விெ எனது உெமல மீண்டும் 

கெ்டிடயழுப்புவதற்கான வாய்ப்பாக இமதப் பாரத்்பதன். (நான் என் 

வாழ்க்மகயில் " விபத்துக்கு முன்" என்று குறிப்பிெவில்மல .) 
  



தீவிர சிகிசம்சயில் இருந்த அந்த இரவில் நான் மிகவும் கவனம் 

டசலுத்தியது மற்றும் நான் டதாெரந்்து கவனம் டசலுத்திய மிக நீண்ெ 

பநரம். 
  

அடுத்த நாை் காமல அறுமவ சிகிசம்ச மருத்துவர ்தனது சுற்று மீது 

வந்து அவருென் மக்கை் (மருத்துவரக்ை்) நிமறய இருந்தது , சுமார ்

12 . நான் உயிருென் இருப்பமத அவரக்ை் ஆசச்ரியப்பெ்ொரக்ை் என்று 

நிமனக்கிபறன். 
  

அவர ் என் படுக்மகயின் முடிவில் நின்று எனது அெ்ெவமணமயப் 

பாரத்்தார.் அவர ் என்மனப் பாரத்்து, "உங்களுக்கு சில கடுமமயான 

காயங்கை் உை்ைன" என்று கூறினார ். 

நான் அவமர திரும்பி பாரத்்து "அது சரியா ..." என்பறன். அவரது 

அறிக்மகயின் கருத்மத நான் ஏற்கவில்மல என்பது டதைிவாக 

இருந்தது. 

அதற்கு அவர ் அைித்த பதில் "நான் ஒரு டவைிபய எடுக்க 

பவண்டும் ஒன்றமர நுமரயீரல் ங்கை் உங்கை் மண்ணீரல். நான் 

டசயல்படும்பபாது நான் பவறு ஏதாவது டசய்ய பவண்டுமா என்பமத 

என்னால் மதிப்பிெ முடியும். 
  

நான் அவமரப் பாரத்்து , "நீ மாரப்ு அறுமவ சிகிசம்ச நிபுணர ்சரியா?" 
  

அவர ்"ஆம்" என்று பதிலைித்தார ்
  

மீண்டும் அவமர பநாக்கி என் விரமல சுெ்டிக்காெ்டி நான் 

அவரிெம் பநராக டசான்பனன் "சரி, ஒருபபாதும் நெக்காதவாறு நான் 

என்ன டசய்ய பவண்டும் என்று டசால்வபத உங்கை் பவமல".  நான் 

டசான்னபபாது நான் என் சுயத்மத சுெ்டிக்காெ்டிபனன் , பின்னர ்

மீதமுை்ை வாக்கியத்திற்காக அவமர பநாக்கி திரும்பிபனன். 
  

அவருென் இருந்த மக்கை் அமனவரும் ஒரு படி பின்வாங்கினர.் 
  

அவர ் சில நிமிெங்கை் என்மனப் பாரத்்தார,் மlyனமாக, அவருக்குத ்

பதமவயான தகவல்கமைப் டபற்றுக் டகாை்ளுமாறு என் 

பதவமதகைிெம் பகெட்ுக் டகாண்டிருந்பதன், பின்னர ் அவர ்

அமமதியாகவும் அமமதியாகவும் கூறினார,் “ஆதரவான இருமமல 

எப்படிச ் டசய்வது என்று டசவிலியரக்மைக் காண்பியுங்கை், நான் 

விரும்புகிபறன் உங்கைால் முடிந்தவமர இரத்தம் எடுக்க 

பவண்டும். நீங்கை் ஆழமாக மூசச்ுவிெவும், உங்கைால் முடிந்தவமர 

இரத்தத்மத இருமவும் டசய்ய பவண்டும். 

நான் "சரி" என்பறன். 
  

அவர ் டவைிபயறினார,் நானும் டசவிலியரும் ஒருவமர ஒருவர ்

பாரத்்துக் டகாண்பொம். 



  

எனக்கு எலும்பு முறிவு மற்றும் விலா எலும்புகை் உமெந்தன ... 

இருமல் மற்றும் ஆழமாக சுவாசிக்கும் பயாசமன .... 
  

நான் எழுந்து சுற்றி நெக்க மதரியத்மத பசகரித்து ஒரு மணி பநரம் 

அங்பகபய கிெந்பதன்.  

நான் டசவிலியரிெம் படுக்மகயில் இருந்து எழுவதற்கு அவளுமெய 

உதவி பதமவ என்று டசான்பனன், அவை் "நான் உன்மன எழுந்திருக்க 

அனுமதிக்கவில்மல" என்றாை். 

நான் டசான்பனன் "நான் எழுந்து சுற்றி நெக்க பவண்டும் மற்றும் 

ஆழமாக மூசச்ுவிெ பவண்டும் என்று ொக்ெர ்டசான்னார,் அமதத்தான் 

நான் டசய்யப் பபாகிபறன்". 

அவை் அழுத்தமாக டசான்னாை் "அவன் இப்பபாது நிமனக்கவில்மல" 

நான் பதிலைித்பதன், "நான் இப்பபாது டசய்கிபறன், நீங்கை் 

எழுந்திருக்க எனக்கு உதவலாம் அல்லது நாபன எழுந்திருக்க முடியும்." 
  

அவை் முகத்தில் பலசான புன்முறுவல் இருந்தது மற்றும் அவை் எனக்கு 

உதவ ஆரம்பித்தாை். படுக்மகயில் இருந்து எழுந்து நிற்க எனக்கு உதவ 

சுமார ் 5 நிமிெங்கை் ஆனது. அங்கு நிற்பது ஒரு சாதமனயாக 

உணரந்்பதன். நான் மிக டமதுவாக புறப்பெ்பென். ஒவ்டவாரு 5 

வினாடிக்கும் ஒரு படி. நான் ஆழ்ந்து மூசச்ு விெ்பென், படுக்மகயில் 

இருந்தபபாது ஏற்கனபவ சில முமற டசய்ததால் இரத்தம் இருமிக் 

டகாண்டிருந்தது. இருமல் இருமும்பபாது ஒவ்டவாரு முமறயும் நான் 

நிறுத்திபனன். பின்னர ் மீண்டும் புறப்பெ்ெது. நான் படுக்மகயில் 

இருந்து 15 படிகை் டதாமலவில் இருந்பதன், நான் முற்றிலும் 

அழிந்துவிெ்பென். என்னிெம் ஆற்றல் இல்மல, நான் திரும்பிப் 

பாரத்்பதன், படுக்மக எவ்வைவு தூரத்தில் பதான்றியது என்று என்னால் 

நம்ப முடியவில்மல. நான் முந்மதய நாை் இரவு மகயாண்ெது பபால் 

படுக்மகக்கு 15 படிகை் திரும்பிபனன். என் பாரம்வமய அமமத்து, என் 

உெல் பதிலைிப்பமத காெ்சிப்படுதத்ியது. நான் மீண்டும் படுக்மகக்கு 

வந்து அங்பகபய படுத்பதன். 

என் உெல் நம்பமுடியாத அைவிற்கு பலவீனமாக இருந்தது. நான் என் 

வாழ்க்மகயில் பல மராத்தான்கமை நெத்தியுை்பைன், அந்த 

மாரத்தான்கமை விெ அந்த பதிமனந்து படிகை் என்மன பசாரவ்மெயச ்

டசய்தன. 

விபத்தில் என் உெலில் உை்ை ஒவ்டவாரு தமசயும் அதன் வலிமமமய 

இழந்துவிெ்ென, நான் ஒவ்டவாரு தமசயின் வலிமமமயயும் மீைக் 

கெ்டிடயழுப்புவது பபால் இருந்தது. 

நான் என் உெலுக்கு ஆற்றமல டசலுத்தி, என் உெல் தன்மன மீண்டும் 

கெ்டிடயழுப்ப கற்பமன டசய்துடகாண்பெ இருந்பதன். 

இரவு முழுவதும் மற்றவர ்டசய்தமதப் பபால டசவிலியர ்இன்னும் என் 

படுக்மகயின் முடிவில் உெக்ாரந்்திருந்தார.் 
  



ஒரு மணி பநரத்திற்குப் பிறகு நான் எல்லாவற்மறயும் மீண்டும் 

டசய்யத் தயார ்என்று டசான்பனன். அவை் எனக்கு உதவினாை், நான் 

கிைம்பிபனன். நான் தீவிர சிகிசம்சப் பிரிமவச ் சுற்றி ஒரு முழு 

மடிப்மப முடித்பதன். 

மீண்டும் நான் முழுமமயாக டசலவழித்து படுக்மகக்கு வந்பதன். 
  

நான் படுத்திருந்தபபாது டசவிலியர ் என்னிெம் பகெ்ொர,் "நீங்கை் 

எவ்வைவு அதிரஷ்்ெசாலி என்பமத உணரக்ிறீரக்ைா?" 

நான் பதிலைித்பதன், "நான் நிமனக்கவில்மல, அதனால்தான் நீங்கை் 

என்னிெம் பகை்வி பகெக்ிறீரக்ை்" 
  

அவை் டசான்னாை், “சில கார ்விபத்துகளுக்கு நாம் இறப்பு பவகம் என்று 

ஒன்று இருக்கிறது , இதன் டபாருை் அந்த பவகத்திற்கு பமல் மற்றும் 

காரில் உை்ை அமனவரும் இறக்கிறாரக்ை் . ஒரு நிமலயான டபாருைின் 

மீது பமாதினால் (ஒரு துருவம் பபால) இறப்பு பவகம் அறுபது 

கிமீ/மணி. இந்த வாரம் எங்கைிெம் இரண்டு தனி நபரக்ை் இருந்தாரக்ை், 

அவரக்ை் உங்கமைப் பபாலபவ அபத விபத்தில் இருந்தனர,் பநருக்கு 

பநர ் மின்கம்பதத்ில் பமாதினர.் அவரக்ை் இருவரும் ஒரு மணி 

பநரத்திற்கு அறுபது கிபலாமீெ்ெர ் டசய்து டகாண்டிருந்தாரக்ை், 

இருவரும் இறந்தனர,் ஆனால் நீங்கை் 85 கிமீ/மணிபநரம் டசய்தீரக்ை், 

நீங்கை் வாழ்ந்தீரக்ை். நீங்கை் மிகவும் அதிரஷ்்ெசாலி. " 
  

அது அதிரஷ்்ெம் அல்ல என்று எனக்குத் டதரியும் ஆனால் நான் அமத 

எப்படி டசய்பதன் என்பமத அவை் அறிய விரும்பவில்மல என்பமதயும் 

உணரந்்பதன். நான் அங்பக படுத்து என் பதவமதகைிெம் "நான் எப்படி 

பிமழத்பதன், அவரக்ை் எப்படி வாழவில்மல?" 

அவரக்ைிெமிருந்து பதில் டதைிவாக இருந்தது மற்றும் "நீங்கை் உதவி 

பகெ்டீரக்ை்" 

நான் அவரக்ைிெம், "மற்றவரக்ை் என்ன டசய்தாரக்ை்?" 

அவரக்ை் "அவரக்ை் ங்கை் கூறினார ்ஈ முமனயில் வரும் மற்றும் 

டசால்ல 'அெக் கெவுபை !! நான் இறக்கப் பபாகிபறன்! ' மற்றும் அவரக்ை் 

இறக்கிறாரக்ை். " 
  

நான் அங்பக சிறிது பநரம் பயாசித்துக்டகாண்டிருந்பதன். 
  

பல தசாப்தங்கைாக நான் என்னில் டசய்த அமனத்து தனிப்பெ்ெ 

பமம்பாெட்ு பவமலகமையும், எனது வரம்புகமை (அல்லது நாபன 

வரம்பற்ற தன்மமமய) கண்ெறிவதில் நான் எவ்வைவு ஆரவ்மாக 

இருந்பதன், என்மன எப்படி நம்புவது மற்றும் நான் என்ன உணரக்ிபறன் 

என்பமத பற்றி பயாசித்பதன். மற்றவரக்ை் என்மனப் பற்றி என்ன 

நிமனக்கிறாரக்ை், நான் "சரியானமத" டசய்கிபறனா என்பமதப் பற்றி 

நான் எப்படி கவமலப்படுகிபறன் என்று நான் வைரும் பபாது 

பயாசித்பதன். நான் நிமறய விஷயங்கமைப் பற்றி பயாசித்பதன். இது 

அதிரஷ்்ெம் அல்ல என்று எனக்கு டதரியும் ... 



  

நான் என் வாழ்க்மகயில் மீண்டும் பாரத்்து மற்றும் ஒவ்டவாருவரும் 

ஏதாவது டசய்ய எனக்கு டசால்லிக் டகாண்டிருந்பதன் அப்பபாது நான் 

டசய்த பதரவ்ுகை் உணரந்்து அவரக்ள் இல்மல பிடிக்கவில்மல, ஆனால் 

நான் வலது இருந்தது டதரியும் என்லன . 

விபத்து நெந்த 5 வருெங்களுக்கு பிறகு நான் சுமார ் 100 பபருக்கு எனது 

டதாழிலில் பயிற்சி டசய்து டகாண்டிருந்பதன், நான் ஸ்மக மெவிங் 

டசன்ற காலத்தின் கமதமய டசால்ல ஆரம்பித்பதன், பிறகு 

பயிற்சியின் நடுவில் நான் திடீடரன்று உணரந்்பதன் நான் ஸ்மக 

மெவிங் டசல்லவில்மல என்றால் ஒருபவமை விபத்தில் 

இறந்திருக்கலாம். நான் அமறயின் முன்புறத்தில் நின்று, என் வலிமம 

மற்றும் எனக்கு சரியானது என்று என் இதயத்தில் எனக்குத ்

டதரிந்தமதப் பின்பற்றுவதற்கான விருப்பத்மதப் 

பாராெட்ுகிபறன். கமதமய உங்களுென் பகிரந்்து டகாை்கிபறன் ... 
  

எண்பதுகைின் நடுப்பகுதியில் (என் இருபதுகைின் நடுப்பகுதியில்) 

நான் விக்பொரியா நாெ்டில் ஒரு டபரிய நகரத்தில் வாழ்ந்து 

டகாண்டிருந்பதன், ஒரு இரவு நான் அந்த வாழ்க்மக முமற 

நிகழ்சச்ிகைில் ஒன்மறப் பாரத்்துக் டகாண்டிருந்பதன், அங்கு 

ொன்டெம் ஸ்மக மெவிங்கில் ஒரு பிரிவு இருந்தது, அங்கு நீங்கை் 

டசய்த ஒருவரிெம் உங்கமை கெ்டிக்டகாை்கிறீரக்ை் ஓராயிரம் 

தாவல்கை், அதனால் அவரக்ை் என்ன டசய்கிறாரக்ை் என்று 

அவரக்ளுக்குத் டதரியும், பிறகு நீங்கை் ஒரு நல்ல விமானத்திலிருந்து 

குதித்து பூமி இல்லாத வீழ்சச்ியில் வீழ்சச்ியமெகிறீரக்ை். நான் பல 

ஆண்டுகைாக ஸ்மக மெவிங் டசய்ய விரும்பிபனன், ஆனால் நான் 

அமத தனியாக டசய்தால் ஒருபவமை நான் இறந்துவிடுபவன் என்று 

டதரியும். தண்டு பவமல டசய்யாதது மற்றும் குழாய் திறக்காதது பற்றி 

எனக்கு ஒரு பமாசமான உணரவ்ு இருந்தது. எனபவ, ஸ்பகன் மெவிங் 

மூலம் நான் அமதப் பற்றி கவமலப்பெ பவண்டியதில்மல, ஏடனனில் 

அனுபவம் வாய்ந்த நபர ்எந்த சூழ்நிமலமயயும் சமாைிக்க முடியும். 

மறுநாை் காமலயில் நான் டதாமலக்காெ்சி நிமலயத்மத 

அமழத்பதன், அவரக்ை் எங்பக குதித்தனர ் என்று 

கண்டுபிடித்பதன். இது சிென்ிக்கு டவைிபய இருந்தது . என் 

தந்மத சிென்ியில் வசித்ததால் அது சரி , நான் பமபல டசன்று அவருென் 

தங்கியிருந்து கார ்வாங்கலாம். நான் விமானத்மத முன்பதிவு டசய்து, 

அவமர அமழத்பதன், நான் வருகிபறன் என்று டசான்பனன், (நான் ஏன் 

பமபல வருகிபறன் என்று அவரிெம் டசால்லாத அைவுக்கு நான் 

புத்திசாலி) 

நான் நிகழ்சச்ிமயப் பாரத்்து நான்கு நாெ்களுக்குப் 

பிறகு சிென்ி வந்து ஒரு காமரக் கென் வாங்கிபனன், இரண்டு 

மணிபநரம் அவரக்ை் இயக்கப்படும் விமானப் பாமதயில் டசன்பறன். 
  

இந்த பநரத்தில் நான் ஒரு உறவில் நிமறய சிக்கல்கமைச ்சந்தித்பதன் 

என்று நான் பசரக்்கலாம். நான் இந்த டபண்மண பநசித்பதன் ஆனால் 



அது பவமல டசய்யவில்மல. ரிசச்ரெ்் பாக்ஸ் என்ற புத்தகத்மத நான் 

எப்பபாதும் படித்துக்டகாண்டிருந்பதன். இந்த புதத்கம் ஆத்ம 

துமணகைின் கருத்து மற்றும் நாம் உண்மமயில் ஒரு குறிப்பிெ்ெ 

நபருக்கு விதிக்கப்பெட்ுை்ைதா என்பமதப் 

பற்றியது. நான் சிென்ிக்கு வந்த பநரத்தில் படித்த புத்தகத்தின் ஒரு 

பகுதி, ரிசச்ரெ்் தனது ஆத்ம துமணயுென் உறமவக் மகயாை 

முடியாமல் ஒரு சிறிய ஒற்மற என்ஜின் விமானத்தில் டசன்றார ். அது 

டசயலிழந்தது மற்றும் செ் பவமல டசய்யவில்மல. நிமலமம என்மன 

நான் அமமத்துக் டகாை்வது பபால் குறிப்பிெத்தக்கதாக இருந்தது. என் 

பநரத்திற்கு முன்பப நான் இறந்துவிடுபவன் என்பதால் என்மன 

பின்பற்ற பவண்ொம் என்று ஸ்பிரிெ் டசால்ல முயற்சிக்கிறதா என்று 

நான் ஆசச்ரியப்பெ்பென். அமத பின்பற்றுவது முக்கியம் என்று என் 

இதயத்தில் எனக்குத் டதரியும். நான் மரண பயத்மத டவல்ல பவண்டும் 

என்று எனக்கு டதரியும். அது முக்கியம் என்று எனக்குத் டதரியும். அது 

எவ்வைவு முக்கியம் என்பமத நான் புரிந்துடகாை்ை இன்னும் 20 

ஆண்டுகை் ஆனது. சிென்ியில் இருந்த அந்த இரண்டு 

நாெ்களும் என்மன பயமுறுத்துவதற்கும் டதரியாதவரக்ைால் 

கெட்ுப்படுத்த முடியாததற்கும் என் வாழ்க்மகயில் சக்திவாய்ந்ததாக 

அமமந்தது என்பமதயும் நான் அறிபவன் . 
  

நான் ஏர ் ஸ்ெ்ரிப்பில் வந்தபபாது, விமானங்கை் புறப்பெட்ு மக்கை் 

எங்கும் நெமாடுவதில் பிஸியாக இருந்தது. இது ஒரு சிறிய பமகம் 

மற்றும் சூரியன் பிரகாசிக்கும் ஒரு அழகான நாை். 
  

நான் பதிவு டசய்து என் பணதம்த டசலுத்திபனன். பணதம்த திருப்பித் 

தர முடியாது என்று அவரக்ை் விைக்கினாரக்ை். அவரக்ை் என்மன 

பயிற்சியின் மூலம் அமழத்துச ் டசன்று எனக்கு டபாருத்தமாக 

இருந்தனர.் 

காற்று வீசியது, அப்பபாது ஒரு குறிப்பிெ்ெ காற்றின் பவகத்திற்கு பமல் 

அவரக்ைால் மெவ் டசய்ய முடியாது என்றாலும் வழக்கமான ஸ்மக 

மெவிங் இன்னும் நெந்து டகாண்டிருந்தது என்று என்னிெம் 

கூறப்பெ்ெது. பகலில் நான் காற்று இறக்கும் வமர காதத்ிருந்தபபாது, 

நான் என் புத்தகதம்தப் படித்பதன், மற்ற வானம் மெவிங் டசய்வமதப் 

பாரத்்பதன், கழிப்பமறக்குச ் டசன்பறன், அதனால் என்னில் எதுவும் 

மிசச்மில்மல ... 
  

நான் காமல 10 மணி முதல் அந்தி வமர நாை் முழுவதும் 

காத்திருந்பதன் . அவரக்ை் மிகவும் மன்னிப்பு பகெக்ிறாரக்ை், நான் 

அதிகாமல 5 மணிக்கு திரும்பி வந்தால், அந்த காமலயில் காற்று 

எப்டபாழுதும் குமறவாக இருந்தது, என்னால் குதிக்க முடியும் என்று 

கூறினாரக்ை். நான் சரி என்று கூறிவிெட்ு வீெ்டிற்கு கிைம்பிபனன். 
  

நான் வீெ்டிற்கு வந்து இரவு உணவு சாப்பிெ்பென், இரவு முழுவதும் எனது 

புத்தகதம்தப் படித்பதன், ரிசச்ரெ்் இறந்தாரா என்பமத அறிய 



விரும்பிபனன். புத்தகத்தில் எனக்கு ஏதாவது டசய்தி இருக்கிறதா என்று 

கண்டுபிடிக்க முயன்பறன். நான் டதாெரப்ு எப்படி கற்று முன் இந்த 

கமத நெந்தது எனபவ டதைிவாக , நான் இப்பபாது டசய்வது பபால் , என் 

பதவமதகை் / ஆன்மீக உதவியாைரக்ை். 
  

நான் சீக்கிரம் படுக்மகமய விெட்ு எழுந்து சிறிது காமல உணமவ 

உெட்காண்பென், இந்த பநரத்தில் என்ன நெக்கிறது என்பது எனக்கு 

பநராகத் டதரியும் ... 
  

நான் காமல 5 மணிக்கு விமான நிமலயத்திற்கு வந்பதன், காற்று 

அப்படிபய இருந்தது. நான் வந்தமதக் கண்டு பதாழரக்பை 

வியந்தனர.் அவரக்ை் யாரும் கூறினார ்எப்னபாதும் அடுத்த நாை் 

வர. அவரக்ை் என்மன விமானத்தில் அமழத்துச ்டசன்றாரக்ை், பமபல 

சக்கரத்தின் பமல் சிறிய உபலாகத் தெ்டில் இறங்கச ்டசான்பனன். தெட்ு 

ஒன்றமர டசெ் அடிக்கு மெட்ுபம பபாதுமானதாக 

இருந்தது. நான் முற்றிலும் பயந்து உபலாகக் கம்பியில் டதாங்கிக் 

டகாண்டிருந்பதன் . நான் உண்மமயில் என் மரணத்திற்கு தாவுவது 

பபால் உணரந்்பதன். 
  

நான் டவைிபய இழுக்கப் பபாவதில்மல, நான் இங்பக சாக பவண்டும் 

என்றால் இப்பபாது அப்படி இருக்கெட்ும். என்னிெம் கெ்டிய மபயன் 

"குதி" என்று கத்தினான், நான் பபாக அனுமதித்பதன். அந்த பநரத்தில் 

நான் அமர மயக்கத்தில் விழுந்பதன். என் கண்கை் திறந்திருந்தன 

ஆனால் அமனத்தும் கருப்பு. எனது சூழல், அல்லது நான் எங்பக 

இருக்கிபறன் அல்லது என்ன நெக்கிறது என்பது பற்றி நான் நனவுென் 

அறிந்திருக்கவில்மல. ஆனால் தூரத்தில் ஒரு குரல் பகெக்ும். நாங்கை் 

ஒரு தடுமாற்றதத்ில் இருந்ததால், என் கால்கமைப் பற்றிக் 

டகாை்ளுமாறு குரல் எனக்குக் கத்துகிறது. அவன் வாய் என் காதுக்கு 

அருகில் இருந்தது ஆனால் அவன் ஒரு மமல் டதாமலவில் இருப்பது 

பபால் இருந்தது. சிறிது பநரம் கழித்து நான் உண்மமயில் என்ன 

நெக்கிறது அல்லது ஏன் என்று டதரியாமல் என் கால்கமை 

இறுக்கிபனன். இது ஒரு கனவு பபால் உணரந்்பதன் மற்றும் நான் ஒரு கரு 

நிமலயில் சுருண்டு டகாண்டிருந்பதன், என்ன நெக்கிறது அல்லது நான் 

எங்பக இருக்கிபறன் என்று எனக்கு டதரியாது. நான் என் கால்கமைப் 

பிடித்தபபாது, நாங்கை் சுழலில் இருந்து தெம்ெயாபனாம், அவர ்

என்னிெம் "இன்னும் ஒரு டநாடி நான் கிழி வெத்மத இழுக்கப் 

பபாகிபறன்" என்றார.் 
  

நாம் இலவச பூமிக்கு விழத் டதாெங்கும் மற்றும் நான் அங்கு இருந்த 

இந்த கெ்ெத்தில் டதரியும் முற்றிலும் நான் அமத பற்றி டசய்ய முடியும் 

எதுவும். இந்த பநரத்தில் நான் இறக்கப் பபாகிபறன் என்றால் என்னால் 

அமதத் தடுக்க முடியாது. அதனால் பயணத்மத அனுபவிக்க முடிவு 

டசய்பதன் . நான் என் நிலலலய ஏற்றுக்ககாண்னேன். 
  



நான் சுற்றிப் பாரத்்பதன், விழுந்து பவகமாக வருவமத இன்னும் 

அனுபவிப்பது எவ்வைவு வித்தியாசமானது என்று என்னால் நம்ப 

முடியவில்மல. 

இறுதியில் அவர ்கிழிந்த வெத்மத இழுத்தார,் நான் ஒரு "ெூபிமய" 

டவைிபயற்றிபனன் !!!. அவர ் என்னிெம் கூறினார,் "அவரக்ை் 

அமனவரும் அமதச ் டசய்கிறாரக்ை்". நாங்கை் கீபழ வந்து சிறிய 

வெ்ெத்திற்குை் இறங்கிபனாம். மற்ற வானத்தில் மூழ்கும் அமனவரும் 

என்னிெம் வந்து "நீங்கை் அமத பநசித்தீரக்ைா?" 

நான் "நிசச்யமாக!" என்று பதிலைித்பதன். 

பின்னர ் அவரக்ை் "எனபவ நீங்கை் அமத மீண்டும் டசய்யப் 

பபாகிறீரக்ைா?" 

நான் "இல்மல" என்று பதிலைித்பதன் 
  

அவரக்ை் அமனவரும் என்னிெம் பகெ்ொரக்ை், 

"ஏன் கூொது?" 

நான் பதிலைித்பதன், ஏடனன்றால் இப்பபாது நான் அங்கு டசன்று 

அமதச ்டசய்பதன்! 
  

அந்த அனுபவம் என்மன அமமத்தது அதனால் என் மரண பயத்மத 

விடுவிக்க முடிந்தது. 
  

மீண்டும் மருத்துவமமனயில் தீவிர சிகிசம்ச பிரிவில். 

பகலில் நான் நம்பமுடியாத அைவிற்கு என்மன குணப்படுத்துவதில் 

கவனம் டசலுத்திபனன். 

மூன்றாவது முமறயாக நான் நெக்க மற்றும் ஆழமாக சுவாசிக்க 

எழுந்பதன். ஒவ்டவாரு முமறயும் நான் என் நமெக்குச ்டசல்லும்பபாது 

நரஸ்் எனக்கு அருகில் இருந்தால் பதமவப்பெ்ொல் உதவ தயாராக 

இருந்தார.் நெக்கும்பபாது அவை் என்மனப் பிடிக்கவில்மல, நாபன 

அமதச ் டசய்வதன் முக்கியத்துவத்மத அவை் உணரந்்தாை் என்று 

நிமனக்கிபறன். 

இந்த மூன்றாவது முமற அவை் என்னிெம் "உன்மன சுற்றி என்ன 

பாரக்்கிறாய்?" 

நான் "நிமறய மயக்கமமெந்த மக்கை்" என்று பதிலைித்பதன். 
  

நான் தீவிர சிகிசம்ச பிரிவில் இருந்த 16 மணிபநரம் அல்லது பவறு எந்த 

பநாயாைிகமையும் பாரக்்கும் ஒபர முமற, நான் அவரக்மைப் 

புறக்கணித்தது அல்ல, அவரக்ை் என் உணரவ்ு அல்லது விழிப்புணரவ்ில் 

இல்மல. 
  

அவை் "ஏன் என்று நிமனக்கிறீரக்ை்?" 

நான் என் மகமய அவைிெம் நீெ்டி, உை்ைங்மகமய நீெ்டி “நான் 

டதரிந்து டகாை்ை விரும்பவில்மல, நான் குணமமெவதில் கவனம் 

டசலுத்துகிபறன்!” என்பறன். 
  



அவை் என்னிெம் டசான்னாை் "நான் ஒவ்டவாரு 15 

நிமிெங்களுக்கும் உங்கை் அறுமவ சிகிசம்ச நிபுணருக்கு 

பபான் டசய்து, நீ என் தீவிர சிகிசம்ச பிரிவில் இல்மல என்று 

டசான்பனன்". நான் சிரித்து அவளுென் ஒத்துக்டகாண்பென். 
  

இந்த முமற என் நமெப்பயணத்தில் நான் டபரிய அமறயின் இரண்டு 

முழு சுற்றுகமைச ் டசய்பதன். இரண்ொவது மடியின் பபாது அவை் 

என்னிெம் "நீ குைிக்க விரும்புகிறாயா?" 
  

நான் அவமைப் பாரத்்து, நான் டசய்பவன் என்று டசான்பனன், அது 

எனக்கு நன்றாக உணரவும் நன்றாகவும் புத்துணரச்ச்ியுெனும் இருக்கும் 

என்று நான் உறுதியாக நம்புகிபறன். 
  

நான் மீண்டும் படுக்மகக்கு வந்தபபாது, அவை் எல்லாவற்மறயும் 

தயார ் டசய்யும் பபாது சிறிது பநரம் இருப்பதாகவும், அவை் வந்து 

என்மன விமரவில் அமழத்து வருவதாகவும் டசான்னாை். அவை் 

இப்பபாது என்மன தனியாக விெட்ுவிெ்ொை். நான் நன்றாக வருவமத 

அவை் பாரக்்க முடியும் என்பதற்கான டதைிவான அறிகுறி ( அந்த 

பநரத்தில் எனக்கு இது டதரியாது என்றாலும் ). 

அமர மணி பநரம் கழித்து அவை் திரும்பி வந்து என்மன அமழத்து 

வந்தாை். நான் அவளுமெய உதவி பதமவப்பெட்ு எழுந்பதன், நாங்கை் 

குைிக்கச ்டசன்பறாம். 
  

அவை் என்மன அவிழ்த்து, அந்த டவை்மை பிைாஸ்டிக் நாற்காலியில் 

ஒன்றில் என்மன முற்றிலும் நிரவ்ாணமாக அமரமவத்து, மகயில் 

மவத்திருந்த ஷவர ் பராமஸ என் மகயில் மவத்து, அவை் விமரவில் 

திரும்பி வருவாை் என்று டசான்னாை். என்னால் எமதயும் நகரத்்த 

முடியவில்மல, அவை் எனக்குச ்டசய்த அபத நிமலயில் நான் அங்பக 

உெக்ாரந்்திருந்பதன். என்னால் தண்ணீமர நகரத்்தபவ முடியவில்மல. 
  

அவை் திரும்பி வந்து கதமவச ்சுற்றி தமலமய குத்தியபபாது அவை் 

சிறிது பநரம் டசன்றது பபால் பதான்றியது. நான் சரி டசய்கிபறனா 

என்று அவை் பகெ்ெதற்கு நான் ஆம் என்று டசான்பனன். 

அவை் டசான்னாை், "என்னிெம் சில டசவிலியரக்ை் இருக்கிறாரக்ை், 

அவரக்ை் உை்பை வந்தால் பரவாயில்மலயா?" 

என் முகத்தில் ஒரு டபரிய புன்னமகயுென் நான் பகெ்பென், "அவரக்ை் 

என்ன பாரக்்க விரும்புகிறாரக்ை்?" 

அவை் ஒரு அழகான சிரிப்புென் பதிலைித்தாை், "அவரக்ை் உங்கமை 

மமழயில் பாரக்்க விரும்புகிறாரக்ை்!" 

நான் திரும்பிச ்சிரித்பதன் "நான் நிமனத்பதன் ... அவரக்மை அமழத்து 

வாருங்கை்!" 
  

மற்ற டசவிலியரக்ை் அமனவரும் ஷவர ் ரூமிற்குை் நின்றனர ் நான் 

ஷவர ் பராஜாமவ பிடித்து நிரவ்ாணமாக அமரந்்திருந்பதன். என் 



டசவிலி "எப்படி நீண்ெ காலமாக கூறிவருகின்றனர ்ஈ நீங்கை் இந்த 

தீவிர சிகிசம்சப் பிரிவில் இங்கு வந்திருக்கின்றார ்நிமனக்கிபறன் ஓ?" 

நான் டசான்பனன், "எனக்கு டதரியாது, 70 வருெங்கை் இருக்கலாம் 

என்று நிமனக்கிபறன். ” 

அவை் டசான்னாை், "ஆமாம், நீங்கை்தான் அதில் முதலில் 

குைிப்பீரக்ை். நாம் முடியவில்மல அவரக்ை் மக்கை் கெற்பாசி குைியல் 

வழங்கப்பெ்டிருக்க ஒரு அவசர சிகிசம்சப்பிரிவு ஒரு மமழ மவத்து ஏன் 

டவைிபய வந்தார!் " 
  

நாங்கை் அமனவரும் சிரித்பதாம். 

மமழ எப்டபாழுதும் ஒரு பசமிப்பு அமறயாக பயன்படுத்தப்படுகிறது 

என்பமத அவரக்ை் விைக்கினர,் அதனால் அவரக்ை் அமத சுத்தம் 

டசய்து சுத்தம் டசய்ய பவண்டும். 
  

லிடனெ ்மற்றும் அம்பர ்பகலில் அடிக்கடி என்மனச ்சந்தித்தனர.் 
  

மாமல 4 மணியைவில் ஆரெ்ரல்ி வந்து என்மன தீவிர சிகிசம்ச பிரிவில் 

இருந்து டவைிபய அமழத்து வந்து ஒரு வாரட்ுக்கு அமழத்துச ்டசன்றார.் 
  

நான் வாரட்ுக்குச ் டசன்ற பிறகு, லிடனெ் மற்றும் அம்பர ் என்மன 

மருத்துவமமன சிற்றுண்டிசச்ாமலக்கு அமழத்துச ் டசன்றனர,் 

நாங்கை் அமனவரும் ஒன்றாக இரவு உணவு சாப்பிெட்ு சாதாரண 

விஷயங்கமைப் பற்றி பபசிபனாம். 
  

அந்த திங்கை் இரவு நான் தூங்க விரும்புகிபறன் 
  

நான் ஒரு சிறப்பு குணப்படுத்தும் கிரீம் என் மாரப்ில் பதய்த்துக் 

டகாண்டிருந்பதன் மற்றும் நான் வழக்கமாக 

தினமும் எடுத்துக்டகாை்ளும் சிறப்பு ஊெ்ெசச்த்து 

சப்ைிடமண்ெஸ்் எடுத்துக்டகாண்பென் . லிடனெ் அவரக்மை 

எனக்காக அமழத்து வந்தார ். 
  

டசவ்வாய்க்கிழமம காமலயில் ஆரெ்ரல்ி வந்து என்மன மீண்டும் 

எக்ஸ்பரக்கு அமழத்துச ்டசன்றாரக்ை், அவரக்ை் பமலும் மாரப்ு எக்ஸ்பர 

எடுத்து மீண்டும் என் படுக்மகக்குச ்டசன்றனர.் 
  

ஒவ்டவாரு மணி பநரமும் சில பநரங்கைில் அடிக்கடி நான் 

நமெபாமதயில் ஏறி இறங்கிபனன், இன்னும் ஆழமாக சுவாசிக்கிபறன், 

இன்னும் சிறிய அைவு இரத்தம் வருகிறது. நான் சுதந்திரமாகவும் 

சாதாரண நமெ பவகத்மத விெ சற்று டமதுவாகவும் நகரந்்பதன். 
  

எனக்கு இரண்டு டதாமலபபசி அமழப்புகை் மற்றும் ஒரு சில 

பாரம்வயாைரக்ை் இருந்தனர.் இந்த விருந்தினரக்ைில் ஒருவர ் என் 

சபகாதரியின் நண்பராக இருந்த தீவிர சிகிசம்ச டசவிலியர.் 
  



நான் வாரட்ில் இருந்தபபாது ஒரு டசவிலியர ்வந்தார,் அவர ்

கடுமமயான கார ் விபத்துக்கைில் காயங்களுக்கு என்ன காரணம் 

என்று ஆய்வு டசய்கிறார,் அதனால் கார ் உற்பத்தியாைரக்ை் இந்த 

காயங்கமைக் குமறக்க காரக்ைின் வடிவமமப்புகமை சரிடசய்ய 

முடியும். 
  

அவை் நிமறய பகை்விகமைக் பகெ்ொை் 

ஒரு பகை்வி "என் பாரம்வக்கு ஏபதனும் தமெ உண்ொ?" 

என் பதில் "ஆம்" 

அவை் பகெ்ொை் "அது என்ன?" 

நான் "என் கண் இமமகை்!" 
  

நான் நமகசச்ுமவ டசய்தமத உணராமல் அவை் அமத எழுதினாை், 

பிறகு அவை் என்மனப் பாரத்்தாை், அவை் என்மன மதிப்பிடுவமத 

என்னால் பாரக்்க முடிந்தது. அவை் அப்பபாது சிரித்தாை். 
  

நான் டசான்பனன் "ஏரப்பக் தூசி என்மன பாதுகாப்பிற்கு காமர எங்கு 

டகாண்டு டசல்வது என்று பாரக்்க முடியாமல் தடுத்தது" 
  

டசவிலியரும் ஒரு கன்னியாஸ்திரி. நான் உயிருென் இருப்பது எவ்வைவு 

நம்பமுடியாதது என்று அவை் என்னுென் பபசினாை். அவை் என்மன 

பநரக்ாணல் டசய்தபபாது ஒரு டபாறியாைர ் என் காமர மதிப்பீடு 

டசய்து டகாண்டிருந்தார.் ஒரு வாரம் கழித்து நானும் எனது நண்பன் 

மமக்பகலும் காமரப் பாரக்்கச ் டசன்று அதிலிருந்து சில 

விஷயங்கமைச ் பசகரிக்கச ் டசன்றபபாது அமத பசமித்து 

மவத்திருந்தவர ் "அதில் எத்தமன பபர ்இறந்தனர?்" மமக்பகல் யாரும் 

டி என்று கூறினார ்இ ஈ, மற்றும் நீங்கை் அமத பிமழத்து மனிதன் 

பதடும். அவர ்அதிரச்ச்ியமெந்தார ்மற்றும் நான் உயிருென் இருப்பது 

எவ்வைவு நம்பமுடியாதது என்று கூறினார ்(அல்லது ஒத்த வாரத்்மதகை்) 
  

புதன்கிழமம காமலயில், மாரப்ு அறுமவ சிகிசம்ச நிபுணர ்என்மனப் 

பாரக்்க வந்து, என்மனச ் சுற்றி திமரசச்ீமல இழுத்து, தமலமய 

பக்கத்திலிருந்து பக்கமாக அமசத்து, "நான் அப்படி எமதயும் 

பாரத்்ததில்மல ..." 

இந்த பநரத்தில் நான் உண்மமயில் நிமனத்பதன், "ஒருபவமை நான் 

என்மன உணர அனுமதித்தமத விெ பமாசமாக இருக்கலாம் ... .." 
  

அவர ் கூறினார,் "நான் பநற்று எடுத்த எக்ஸ்-கதிரக்மை நான் 

நம்பவில்மல, நான் டமல்பபாரன்ில் இருந்து பமல் மாரப்ு அறுமவ 

சிகிசம்ச நிபுணமர அமழத்பதன், அவரும் நானும் ஞாயிற்றுக்கிழமம 

மாமல மற்றும் பநற்று காமல முதல் 24 மணிபநரமும் எக்ஸ்-கதிரக்ை் 

மீது விழித்திருந்பதாம். உங்கை் நுமரயீரலில் ஒன்றமர பகுதிமய 

டவைிபய எடுப்பதற்கான எனது அசல் பநாயறிதலுென் அவர ்

உென்பெ்ொர.் புமகபிடிக்காத ஒரு இமைஞனின் இரண்டு புதிய 



நுமரயீரல் இப்பபாது உங்கைிெம் உை்ைது என்பமதயும் எனது 

தற்பபாமதய பநாயறிதலுென் அவர ்ஒப்புக்டகாை்கிறார.் 
  

நான் டசான்பனன் "எனக்கு 43 வயது" 

அவர ்கூறினார,் "எனக்கு டதரியும் ..." 
  

நான் மிகவும் உற்சாகமாக இருந்பதன் ... நான் டவற்றி டபற்பறன் ... 
  

நான் பகெ்பென் "இப்பபாது என்ன நெக்கிறது?" 

அவர ்பதிலைித்தார,் "நீங்கை் வீெ்டிற்கு டசல்லலாம்" 

நான் "எவ்வைவு சீக்கிரம்?" 

அவர ்பதிலைித்தார:் "கூடிய விமரவில்.  நான் நீங்கை் குணப்படுத்தும் 

நுெ்பங்கமை டசய்கிறாய் பகெக் மற்றும் y என்று OU 

உை்ைன பமலும் எடுத்து பசரக்்மககை் மற்றும் 

இந்த டதைிவாக உை்ைது உமழக்கும் நீங்கை் வீெ்டில் நீங்கை் சிறப்புென் 

இருக்கும். " 
  

என்மன வீெ்டிற்கு அமழத்துச ் டசல்ல ஒரு மணி பநரம் கழித்து என் 

லிப்ெ ் வந்தபபாது, நான் என் டசாந்த நீராவியின் கீழ் 

மருத்துவமமனமய விெட்ு டவைிபயறிபனன். 
  

விபத்து நெந்த இரண்டு வாரங்களுக்குை் என்னால் ொரச்மனப் பபால 

என் டநஞ்மச இடிக்க முடிந்தது. 

என் உமெந்த விலா எலும்புகளும் எலும்பு முறிந்த ஸ்டெரன்மும் 

நன்றாக குணமாகும். 
  

நாம் அமனவரும் நம்மம நம்பி, நாம் எடுக்கும் பயாசமனகை் மற்றும் 

உத்பவகங்கமை நம்பினால் அது ஆசச்ரியமாக இல்மலயா? 
  

நாம் உண்மமயில் நம்மம எவ்வைவு நம்புகிபறாம்? 
  

நான் ஆண்டுகைில் டதரியும் 1987 நம்பிக்மக மற்றும் நான் 

மவத்திருக்கும் நம்பிக்மகக்கு என்ன நான் திறன் காமல 

முதல் , அைவுகெந்த அதிகரித்துை்ைது. இது முதன்மமயாக நான் 

இப்பபாது www.enjoyinnerpeace.com.au மூலம் பகிரும் அபத பவமலயின் 

காரணமாக இருக்கிறது, இந்த இமணயதைத்தில் உங்கை் ஆன்மீக 

வைரச்ச்ிமய வீெ்டிபலபய இருக்கும்பபாது அல்லது அபத 

பயணத்தில் மற்றவரக்மைப் பபான்ற மற்றவரக்ளுென் பகிரவ்தன் 

மூலம் பல விஷயங்கை் உை்ைன .    
  
  
  
  

ஜான் பபான்ற உங்கை் ஆவி வழிகாெட்ிகளுென் எப்படி பவமல டசய்வது 

என்பமத நீங்கை் கற்றுக்டகாை்ை விரும்பினால் அல்லது நீங்கை் யார,் 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ta&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ta&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au


நீங்கை் எங்கிருந்து வந்தீரக்ை் , எங்கு டசல்கிறீரக்ை் , ஏன் இங்பக 

இருக்கிறீரக்ை் என்பமதப் பற்றி பமலும் அறிய 

விரும்பினால் , h க்குச ்டசல்லவும் வமலத்தைம்  www. 

அனுபவிப்பீன்பீஸ்.காம்.அவ் 
  

ஒருமுமற அவரது தைத்தில் 

முதலில் எங்கை் கமத தாவலில் 20 நிமிெ வீடிபயாமவப் பாரக்்கவும் 

இரண்ொவதாக ஒரு மின்புத்தகத்மத வாங்கவும்.  

மூன்றாவதாக நீங்கை் ஒரு முகப்பு ஆய்வு திெ்ெம் வாங்க 

முடியும் , நீங்கை் முடியும் மூலம் பவமல உங்கை் டசாந்த , உங்கை் 

டசாந்த வீெ்டில் 

நான்காவதாக, உங்கை் ஆன்மீக உதவியாைரக்ளுென் டதைிவான 

இருவழி தகவல்டதாெரப்ுகமை நிறுவுதல் /டசம்மமப்படுத்துதல், 

ஓரியன்பெஷன் ப்பராஃமபலுக்கான ஒரு ஆபலாசமனக்காக உங்கமை 

பதிவு டசய்யுங்கை். 
  

நீங்கை் உங்கை் ஆன்மீக வைரச்ச்ி டதாெர பவண்டும் எவ்வைவு தூரம் 

டபாறுத்து அங்கு உை்ைன ஆன்மீக மற்றும் பிற பசமவகைில் 

கிமெக்கக்கூடிய ஆன் மீது 600 படிப்புகை்.  

Www.enjoyinnerpeace.com.au வமலத்தைதம்த ஆராயுங்கை் மற்றும் உங்களு

க்கு ஏபதனும் பகை்விகை் இருந்தால் மெட்ும் பகளுங்கை் .  
  
  

ஜான் உலகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் டசய்து மக்களுக்கு 

அவரக்ைின் ஆவி வழிகாெ்டிகளுென் எப்படி பபசுவது, தங்கமை 

நம்புவது, அவரக்ைின் வாழ்க்மக பநாக்கதம்தக் கண்ெறிவது மற்றும் 

அமதத் டதாெர மதரியம் கற்பிப்பது. 

ஜான் உங்கை் பகுதிக்கு வர 

விரும்பினால், www.enjoyinnerpeace.com.au    வமலத்தைம் மூலம் அவமர 

அல்லது அவரது ஊழியரக்மை டதாெரப்ு டகாை்ைவும் . 
  
  
  
  
  

நீங்கை் ஆங்கிலத்திலும் சரைமாக மற்றும் கூெ 

இல்லாவிெ்ொலும் பிமழகை் உை்ைன உை்ை translati மீது ஆங்கில பதிப்பு 

இருந்து டமாழிடபயரத்்தார ் பதிப்பு என் அலுவலகம் 

டதரியப்படுத்துங்கை் மற்றும் நீங்கை் நாம் டசய்பவாம் மகிழ்சச்ியுென் 

முன்பனாக்கி வாரத்்மத ஆவணப் பதிப்பு நமக்கு டமாழிடபயரப்்பு 

சரிபாரக்்கவும் மகிழ்கிபறாம் என்றால் நீங்கை் திருத்த 

பவண்டும். எங்களுக்கு உதவியதற்கு முன்கூெ்டிபய நன்றி 😊 
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