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ேவதாகம.ைத மதி1பிழ4க ெச789ப:யான ேபாரா>ட9 – 
நிகBCசி 1 

 

 
அறிவி1பாளG:     இJைற4K ஜாJ அJெகGெபG4 நிகBCசியிM, பலP4K9 
உRடாயிP4K9 ேகSவி Tதிய ஏVபா>ைட தWகS கரWகளிM கிைட4க1ெபX9 YJT 
ஆதி கிறி[தவGகளிட9 காண1ப>ட உRைமயான வி]வாச9 எ1ப:1ப>டதாக 
இP_த` ? Tதிய ஏVபா>b cMகS எdத1ப>ட ேபா` எ` Tதிய ஏVபா>b ேகனனிM 
இைண4க1படேவRb9 எJX எ1ப: ெதாி_த`, எ_த T.தகWகைள Tதிய ஏVபா>b 
ேகனனிM இைண4க ேவRb9 எ` ேசG4க1பட eடா` எJX எ1ப: 
ெதாி_`ெகாRடாGகS? இJைற4K இ_த விேசஷி.த ஜாJ அJெகGெபG4 
நிகBCசியிM அைத கRடறி_திட இP4கிேறா9.  

*** 

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     நிகBCசி4K உWகைள வரேவVகிேறா9. உWகைள ஒP 
ேகSவி ேக>கிேறJ. இ1ேபா` Tதிய ஏV1பாb ெதாK1பிM இP4கிற 27 T.தகWகைள 
ஆதிகால கிறி[தவGகS எ1ப: ேதGm ெச7` இP1பாGகS? நீWகS பலவித 
ெதாைல4கா>சி நிகBசிகைள பாG.திP1oGகS, பல T.தகWகைள வாசி.திP4கலா9, 
இ_த தகவMகS அைன.`9 எ1ப: ந9ைம வ_` ேசG_த` எJX விள4கமளி4K9 
நிகBசிகைள நீWகS பாG.திP4க eb9. சிலG கிறி[தவGகS eறிய pல 
உபகரணWகைள நா9 இழ_`வி>ேடா9 எJகிJறனG, ேமq9 காJ[டJைடJ 
நாJகா9 cVறாR:M Tதியைவகைள ேவதபாரகGகைள ைவ.` எdதியாக 
ெசாMகிJறனG. மVறவGகrைடய கP.` எJனெவJறாM, அ_த அளவிVK ேமாசமாக 
ேபாகல, ஆனா ந9மிட9 இP1ப` அsவளm ெதளிவாக இMைல. இ_த 
நபGகளிடமிP_` ெதாி_`ெகாSள விP9Tகிேறா9, இவGகS உலகிJ பிரதிெபVற 
YJனிைலயிqSள ேமைதகS, இைத ேக>bெகாR:P4கிற மாணவGகr4K நீWகS 
எ1ப:1ப>ட பதிகைள ைவ.திP4கிறீGகS.  

ேடரM பா4 டMலா[ திேயாலஜிகS ெசமினாியிM Tதிய ஏVபா>b ஆரா7Cசி 
ேபராசிாியராக இP4கிறாG. இJX நம` நிகBCசியிM அவைர கவனமாக பாPWகS 
அ1ேபா`, இவG ABC மVX9 NBC மVX9 FOX மVX9 CNN ேபாJற சானMகளிM 
இேய]ைவ Kறி.` வரலாVX சிற1ப9சWகைள பVறி ெசாMகிறவG எJபைத 
அறிவிஈGகS. அb.த Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[ டMலா[ திேயாலஜிகS 
ெசமினாியிM Tதிய ஏVபா>b பாடபிாிவிJ ேபராசிாியG. இவG Tதிய ஏVபா>:J 
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கிேர4க எd.`4கS மVX9 எd.ைத Kறி.` விமGசி4கிரவGகேளாb அதிகார.ேதாb 
ேபச4e:ய பிரசி.தி ெபVற நபG. T.திய ஏVபா>b எd.`4கைள Kறி.த ஆ7mகளிJ 
ைமய.திJ தைலவராக இP4கிறாG. அவPைடய தம` ஓ7m ேநரWகளிM NET 
ைபபிளிJ Tதிய ஏVபா>:J p.த ஆசிாியராகm9 பணியாVXகிறாG. ேமq9 சில 
T.தகWகைள எdதியிP4கிறாG, “[டாRடG> கிேர4 பியா_. த ேபசி44[, 
எ4சீெஜ:கS சிJட4[ ஆ1 ெத நி} ெட[>மJ>. இவGகS பிரசி.தி ெபVற நபGகS.  

ேடJ, உWககி>ட இP_` ஆர9பி4கிேறJ. ஆதிகால கிறி[தவGகS எ_த T.தக.ைத 
Tதிய ஏVபா>:J ெதாK1பிVKS இைண1ப` எJபைத எ1ப: தீGமானி.தனG?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    இ` மிகசிற_த ேகSவி, ஜாJ. எைத ேசG4க~9 எைத 
ேசG4க eடா` எJX அவGகS ேயாசி.`ெகாR:P_தேபா` pJX விஷயWகைள 
அவGகS ைமய1பb.தினாGகS எJXதாJ நிைன4கிேறJ. Yதலாவதாக 
அ1ேபா[தலGகளாM எdத1ப>டதா, அMல` ஆதிகால Yதலாக இP4கிJற ஒJறா. 
அ1ேபா[தல தJைம எJறாM அ1ேபா[தலGகளாM அMல` அவGகrைடய 
சீடGகளாM எdத1ப>:P4கலா9? ஆனா ஆதிகால9 எJற எRண.ைத 
ைவ4K9ேபா`, இ` கிபி cறா9 ஆR:VK YJT எdத1ப>b இP4கேவRb9. 
அைவ அைன.`9 அ1ேபா[தலGகளிJ உதியாளGகS அMல` ஒP அ1ேபா[தலJ, 
அMல` `வ4க.திM இP_த கிறி[தவGகளிJ சா>சிகS அல` இரRடா9 தைலYைற 
கிறி[தவGகளாM எdத1ப>b இP4க ேவRb9.   

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இMலாவி>டாM அதVK உாிய வரேவV1T இP4கா`.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    இMைலJனா அதVK ேபாதிய மதி1T இP4கா`. சில 
ேமைதகrைடய கP.`1ப: இ_த ேகனJ ெதாK1பான` ]மாG நாJகா9 ஐ_தா9 
ஆறா9 தைலYைற வைர4K9 தீ G4கமாக ெதாK4க1படவிMைல, அதாவ` 
இsவளmதாJ எJX ெசாMல1படவிMைல, இ_த இPப.தி ஏd T.தகWகS ம>b9 
ேபா`மான` எJX யாP9 இPப.தி ஏd எJற எJைன Kறி1பிடவிMைல. சாி, 
இதனாM பழ4கமிMலாத ஒP வாசகG இைத வாசி4K9ேபா` தா4க9 ேவXப>b 
இP4K9, ஓ, அ1ப:Jனா ஒPேவைள ேதாமாவிJ ]விேசஷ.ைத வாசி4க eb9, 
மாியாளிJ ]விேசஷ9, பி�1TவிJ ]விேசஷ9, ேப`PவிJ ]விேசஷ9, அதாவ` 
இெதMலா9 ]மாG இரRடா9 cVறாR:M   எdத1ப>ட பதிmகளாக இP4கிற`. சில 
அ1ேபா[தல பிதா4கS எdதியைவகைள அவGகS இ_த ெதாK1TகளிM ேசG.` 
இைண.திP4கிறாGகS.   

ஆனாM அ` உRைம அMல. ஒP உRைமயான விஷய9 எJனெவJறாM சைப  
ஆதிகால அ1ேபா[தலGகrைடய ெதாK1TகளிM அதிJ பதி1TகS இP1பைத 
Tாி_`ெகாRடாGகS. அதிM YரேடாாியJ பிாிm  இP4K9, அைத பVறி சில 
நிமிடWகளிM விள4கி ெசாMகிேறJ, ஆனா இ_த YரேடாாியJ பிாிm எJன 
ெசாMகிறெதJறாM, “எWகrைடய கால.திM தாJ �1பG> ஆ1 ெஹGம[ 
எdத1ப>ட`. அதிM, எWகrைடய கால.திM, எJX ெசாMல1ப>b இP1ப` 
இரRடா9 cVறாRைட Kறி4கிற`. அவG ெசாMகிறாG, இ` ஒP அPைமயான 
T.தக9. உRைமதாJ. அ1ேபா[தல பிதா4களிM ஒPவராM எdத1ப>ட`. 
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அPைமயான T.தக9, ப4திவிP.தி உRடா4K9, ஆனாM அைத சைபயிM 
ெவளி1பைடயாக வாசி4க Y:யா` ஏJனா நாJ ெசாJன T.தகWகைள ேபால இதVK 
அேத மாதிாியான அைடயாள9 அதிகார9 கிைடயா`. அதனால கிபி 1௦௦ மXப:89 
அைடயாளWகS மாVற1ப>ட`, இ` ேகனJ ெதாK1TகளிM ஒJறாக இPபதVK 
சா.தியமிMைல.   கிபி 1009 ஆR:VK YJT சா.தியமாக இP_த`.  

இரRடாவ` காாிய9 எJனெவJறாM க.ெதாளி4க.`வ9 அதாவ` இ` ேராமJ 
க.ேதா�4க.ைத Kறி1ப` இMைல, உலகளாவிய Yைறய.தாJ Kறி4கிற`. இ_த 
T.தக.ைத உலகெமWKYSள சைபகS ஏVX4ெகாRb இP4கிJறன அ1ேபா[தல 
கால பார9பாியWகS, ேபராயGகr4K ேபாதி1ப`, அவGகS ெதாடG_` மVற 
ேபராயGகr4K ேபாதி.தM எJX ெதாடG_` வPகிற`. அதாவ`, “இெதMலா9 
அவGகைள தாJ ெசJறைட89 எJX எWகr4K ெதாி89. இ`தாJ ஆGதடா4சி 
எJX ெசாMqகிற க>ட9 வPெமJX ெதாி89. இெதMலா9 அ1ேபா[தலGகS மVX9 
அவGகrைடய நRபGகேளாb தாJ Y:m ெபP9. இ_த T.தகமான` வசன9 
எJறாM எJன எJபைத நம4K ெதSள ெதளிவாக எb.` கா>bகிற`.”  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஒJைற நாY9 Tாி_`ெகாSகிேறா9 இரRடா9 
cVறாR:M, உRைமயாக, இைத Kறி.` அவGகS கP.தாக ெசயMப>டனG. இைத 
தாJ அவGகS YJைவ4கிறாGகS.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    ஆமா. அவGகS இரRடா9 cVறாR:J YதM பாதி 
அவGகS அ1ேபா[தலGகளிJ அதிகார.ைத Kறி.` அதிக காிசைனேயாb இP_தனG.  
அவGகMTதிய ஏVபா>ைட வசனWகளாக பாG4க ேவRb9 எJற ச.திய.ைத அவGகS 
Tாி_`ெகாRடாGகளா எJX உXதியாக ெதாியவிMைல. இ_த காாிய9 YVறிq9 
மாXப>ட` அைத பVறி பிறK பாG4கலா9, என நிைன4கிேறJ. ஆனா இ_த 
பதிmகளிJ அWகீகார9 எJX பாG4K9ேபா`, உலகYd`9 உSள சைபகளாM 
ஏVXெகாSள ப>டைவகைள ம>bேம இைண4K9ப:யான நிைல இP_த`. 
pJறாவ` காாிய9 எJனெவJறாM, அ` ஆGதடா4சாச இP4கேவRb9. அதாவ`, 
இேய]ைவ Kறி.த ச.தியWகைள eறிb9 நம4K ெதாி_த மVற T.தகWகேளாb இைவ 
உXதி ெச7வதாக இP4கேவRb9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ேடரM?  

Dr. ேடரM பா4:    சாி, இ_த pJறாவ` வித.ைத Kறி.` ஒP காாிய9 
Y4கியமானெதJX நிைன4கிேறJ, இ` ஆGதடா4சாக இP4கேவRb9, ஆG.தடா4சி 
எJப` உWகS ேபாதைனயிJ ைமய4கP.ைத சாG_ேத இP4கிற`, Y_ைதய 
நிகBசிகளிM நா9 ஏVகனேவ பாG.த` ேபால சைபைய நட.தி ெசMq9 வித.ைத 
Kறி1பதாக இP4கிற`. அதாவ`, பSளிகS pலமாக, உபேதச அறி4ைககS pலமாக 
இP4கலா9, பாடMகS pலமாக, பாbவதJ pலமாக, சடWகாசாரWகS pலமாக 
இP4கலா9. வி]வாச.திVK சில விதிகS உSள`. நா9 இ_த பதWகைள 
உபேயாகி1ேபா9 இMைலயா, “வி]வாச.திJ விதிகS. வி]வாச.திVK சில விதிகS 
இP4கிற`, இ_த T.தகWகS அதJ அ:1பைடயிM தாJ இP4கிற`. நிைறய 
T.தகWகS இXதியிM ேகனனிM இட9ெபறவிMைல, அைவ அWகீகாி4க1படவிMைல, 
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இ_த வி]வாச.திJ விதிகளிM அதிM பிரCசைன இP_த`. வி]வாச.திJ விதியினாM 
அவGகS ேபாரா:4ெகாRb இP_தனG. அதினாM அவGகrைடய 
ைமய4கP.`களினாM நிராகாி4க1ப>டனG.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இ_த விஷய.ைத சVX கவனி4கலா9. சில T.தகWகைள 
ஆGதடா4சாக இMலாதப: ெச7த` எ`, இ_த T.தகWகைள தவிர மVற T.தகWகைள 
கிறி[தவGகS நிராகாி4K9ப: ெச7திட அவGகளிJ ந9பி4ைகயிJ ைமயெபாPளாக 
இP_த` எJன`?  

Dr. ேடரM பா4:    சாி, ந9பி4ைகயிJ ைமயெபாPளாக இP_த` ேதவJ சிP�:கராக 
இP4கிறாG எJற கP.` தாJ; அ_த சிP�:1T நMலதாக இP_த`, இேய] Yd`9 
மனிதராகm9 Ydவ`9 ேதவனாக இP_தாG எJபதாK9; அ_த சிP�:1Tகr4K 
ேதைவ யான ஒJறாக இP_த` மீ>T அ` ெவX9 ஒP நபP4K ம>bமMல, 
அவGகrைடய ஆ.`மாவிVK ம>bமMல, ஆனாM எMலாவVறிVK9 YdவதVK9 
ேதைவயாக இP_த`. சிP�:1பிM மா9ச1பிரகாரமான ஒP மீ:1பிJ ெசயM 
ேவR:யதாக இP_த`. சிP�:1TகS மீ>1பிG4காக கதறி4ெகாRb இP4கிJறன. 
ேராமG எ>டா9 அதிகார.திM ஒP அPைமயான வசன9 ெசாMல1ப>b இP4கிற` 
சிP�:யான` ம�ஷ KமாரG ெவளி1பb9 நாr4காக கா.`ெகாRb இP4கிற`. 
அதனால இ_த இர>சி1பான` Yd சிP�:1Tகr4K9 அவசியமாக இP4கிற` 
எJபைத மX4க Y:யா`. உயிG.ெதdத�M மா9ச9 இைடப>b இP4கேவRb9, 
அதாவ` அ` ஆ.`மாவிJ அழியா தJைம எJேறா அMல` இதVK இைணயாக 
எைதயாகிq9 ெசாMல Y:யா`. அதனாM சில அதிக1ப:யான ேவதாகம காாியWகS 
சிP�:1பிJ `வ4க.ைத தவறாக வGணி4கிற`, அதாவ` சிலவVறிVK ேதவJ 
ேநர:யாக ெபாX1பாக இMைல சிலவVறிVK ம>bேம அவG ெபாX1பாளராக 
இP4கிறாG. அதாவ` இேய] சில ேவைலகளிM Ydைமயாக மனிதனாக இMைல 
எJகிற`. ெபா`வாக ஆதி திPCசைபயிM இP_த பிரCசைன இேய] ெத7�கமானவG 
எJX ந9TவதிM உRடாகவிMைல, ]வாரசயமான விஷய9 எJனJனா, இேய] 
Ydைமயான மனிதனாக இMைல எJபதிM இP_த`. அதாவ`, அவG மண�M தம` 
காலதட.ைத பதி.தாG, ஆனாM அ` ஒP தடயமாக இP_த`. அவPைடய ஆ.`மா...   

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    அMல` அவG மண�M தன` காMதட.ைத பதி4காமM 
இP_ததிP4கலா9.  

Dr. ேடரM பா4:    அ`m9 சாிதாJ, அMல` அவG கடேலாரமாக நட_திP4கலா9 
அவPைடய காMதைடயWகS காணாமM ேபாயிP4கலா9. அவG சிqைவயிM 
மாி.தேபா` அவPைடய மனித சாீர.திM இP_` அவPைடய பிரசJன9 விலகிய`, 
அதினாM அவG அதிகமாக உப.திரவ1ப>டாG. அ1ப: ஏதாவ` ஒP காாிய9 நட_தாM, 
நீWகS அதVK விலகியிP1oGகS. அவGகrைடய எRண9 எJனJனா 
உயிG.ெதdத�M சசீர.திVK எ_தவித ச9ப_தY9 இMைல எJபதாK9. அ1ப:Jனா 
ெவளியிM இP1oWக. அதனாM இ_த T.தகWகளிJ சில சாரா9சWகளாM இைவ 
Tற4கணி4க1ப>ட`, ஏJனா அதVK YJபாகேவ சைபயான` சில ேபாதைனகைள 
நிைலபb.தி ைவ.திP_த`, பல விஷயWகளிM, இ_த T.தகWகளிM எdத1ப>ட 
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காாியWகS ெதாடG_` YJTSள பதிmகளிM இP_` வ_ததாK9. அ` எJன ெவJX 
அவGகr4K ெதாி89, அதனால அவWக இ` ெபாP.தமாக இMைல எJX 
eறினாGகS.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>. இ` என4K பி:.திP4கிற`. இ1ப உRைம 
எJனJ� பாG4கலா9, இ_த T.தகWகS எ1ேபா` ேசG4க1ப>ட`? ]விேசஷWகைள 
Kறி.` நிைறய ெசாMல1ப>b இP4கிற`, நாJK ]விேசஷWகS. உWகr4ேக 
ெதஇG89 ேடJ பிரm�4K தி டாவிJசி ேகா:M பல சி4கMகS. இP_த` – ]மாG 
எJப` ]விேசஷWகS இP_த`, ெவX9 நாJK ம>b9தாJ ேதGவான`, இதிM சில 
Kழ1பWகS இP_த`, அ` இ` எJX ெசாM�ெகாRடாGகS. உRைம எJன, 
வரலாVறிM உRைமயாக எJன நட_த` எJX மாG4கலா9. எ1ேபா` ஆதி திPCசைப 
Tாி_`ெகாSள `வWகிய`, இ_த நாJK ]விேசஷWகS தாJ ேசG4க1பட ேவR:ய 
நாJK ]விேசஷWகS எJபைத எ1ப: அறி_`ெகாRடாGகS?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    நீWக ேடJ பிரmனிJ எJப` ப>:யேலாb ஆர9பி4க 
விP9பினாq9, இ_த எRணி4ைக எ1ப: கிைட.த` எJX என4K ெதாியவிMைல. 
ஒP காரண.தினாM, அJைற4K Tழ4க.திM இP_த` ெமா.த9 எ.தைன 
]விேசஷWகS எJX நம4K ெதாியா`. இP_தாq9, அவG எJன ெசாMqகிறாG 
எJறாM இ`m9 ஆதிகால.தி ேசG_ததாக இP4கிற`, ஆனாM அ` அ1ப:யிMைல. 
பதிmகS எJX பாG4K9ேபா` Yதலா9 cVறாR:M இP_த ேகனாJ  ெதாK1T 
வ:விலான ]விேசஷWகS தாJ. அதVK பிறK சில ]விேசஷWகS இரRடா9 
cVறாRb `வWகி pJX YதM ஒJபதா9 cVறாRb வைர எdத1ப>b வ_த`. 
ேமq9 இ_த எMலா பதிmகைள கண4கி>டாM இரRb YதM ஒJப` வைர, 
பதிேனாரா9 cVறாRb வைர4K9 இP_த` எJறிடலா9 – ெபா7யான ம.ேத8 
ஒJபதா9 cVறாR:M உRடானெதJX ெதாி89 – அ1ப: பாG.தாM நாVப.தி 
ஐ_`YதM அXப` ]விேசஷWகS, எJX ெசாMலலா9 என நிைன4கிேறJ. 
இெதMலா9 பிVபாb உRடான`. அைத தாJ கவனி4க ேவRb9. சாி, எJ�ைடய 
விவாத.திM YதM Kறி1T இ`தாJ, ந9மிட9 இP_த ஆதிகால ஆவணWகைள ம>b9 
நா9 பாG4கலாேம, அ`தாJ நாJK ]விேசஷWகS.  

நிைறய ேபG கவனி4காமM இP4K9 ஒP விஷய9 எJனெவJறாM இJைற4K நம` 
கரWகளிM இP4K9 விதமான T.தகWகS எMலா9, இட`ப4க9 திP1பி வாசி4K9 
YைறயிM உSள T.தகWகS, இைத ேகாெட4[ எJேபா9. இைவ YதM cVறாR:J 
கைடசி சில வPடWகளிM உRடான`. இைத YதJYத�M பிரபல1பb.தினவGகS 
கிறி[தவGகS எJபைத திடமான ஆதாரWகS இP4கிற` அதி�P_` தாJ எMலா9 
`வWகிய`. கிபி YதM ஐ_` cVறாRbகr4K, கிறி[தவGகளிJ T.தWகளிM 
எJப` சதவிகித9 இ_த YைறயிM தாJ உSள`, மீதYSள இPப` சதவிகித9 
உலக.திJ ம4கrைடய T.தகWகளிM பயJபb.த1பbகிற`. அதனாM கிறி[தவGகS 
தாJ மVறவGகைள விட மிக அதிகமாக இ9Yைறகைள இ`வைர பயJபb.தி 
வPகிறாGகS. சிலG இைத அWகீகாி.` இP4கிறாGகS அதாவ` ேகாட4[ வ:வ.திM 
நிைறய T.தகWகைள ேசG.` இைண.திட வா71பிP4கிற` இ`ேவ ஒP ]Pளாக 
இP_தாM ஒேர ஒP T.தக9 _ம>b9தா9 �4கா ேபாJற ஒP T.தக9 ம>b9தாJ 
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இP4க Y:89. அதிM நாJK ]விேசஷWகைள ைவ4க Y:யாமM இP4K9. ஆகேவ 
ஆதிகால  கிறி[தவGகS இ_த ேகாட4[ Yைறைய பயJபb.திட காரண9 நாJK 
]விேசஷWகைள89 ஒJறாக ேசG.திட ேவRb9 எJப`தாJ. அதனாலதாJ 
உWகளாM இ_த எMலா cMகைள89 பிாி.` ைவ.` அதிJ சாரா9சWகைள ெபற 
Y:கிற`, “இ_த T.தகWகைள நா9 அதிக ெபா4கிஷமாக விைலேயற1ெபVற பாிசாக 
காRகிேறா9.   

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அ1ேபா[தலGகS எJபதிM இP_` நீWக 
கட_`ெசMq9ேபா` எ_த விஷயWகS தனி.` நிVகிJறன, அவGகrைடய 
மாணவGகS, அவGகrைடய மாணவGகS மாணவGகளிJ மாணவGகS. அதVK பிறK 
இ_த சைப தைலவGகS ேதாJறினாGகS இவGகS எMலாP9 ஒP நிைலயான உபேதச 
ந9பி4ைகைய YJைவ4கிறாGகS. நம4K ெவX9 நாJK ]விேசஷWகS தாJ 
இP4கிற` எJX இ_த நாJK ]விேசஷWகைள Tாி_`ெகாMq9விதமாக அவGகS 
எJன ெசாJனாGகS?  

Dr. ேடரM பா4:    சாி, இரRடா9 cVறாR:M எJன நட_`` எJறாM. இரRடா9 
cVறாR:J `வ4க.ைத பாG4K9ேபா`, இ1ேபா` நா9 அ1ேபா[தல பிதா4கைள 
பVறி பாG.`ெகாRb இP4கிேறா9, Yதலா9 கிளமR:M இP_` `வWKகிற 
தைலYைற, அதாவ`, அ1ேபா[தலGகr4K கீழிP_` கVXெகாRடவG, ஆனாM 
இவGகS அ1ேபா[தலGகS அMல, அb.ததாக ஜ[:J மாGடG, இவG YதM கிறி[தவ 
வி]வாச தG4கா1பாளராக அைழ4க1பbபவG. அ_த T.தகWகைள Kறி4கிற 
அ1ேபா[தல பிதா4களிJ ப>:யM ெதாK1TகS இP4கிற`. இவGகS அைனவP9 
இரRடா9 cVறாR:J YதM பKதியிJ YVபKதிைய பிரதிப�4கிறாGகS. 
அவGகrைடய பணிகைள பாG.`  நீWக ேக>கலா9, எ1ேபா` இ_த Tதிய 
ஏV1பா>:J T.தகWகS எMலா9 Y:விVK வ_த`, எsவளm நாS இைடெவளியிM 
ெச7தாGகS? அதVகான ப.தி, நீWக நிைன4கிற விதமான இைடெவளிகளிM அMல. 
அவGகS அsவளm எளிதாக அைத கRடைடயவிMைல.  

சாி, நா9 Tதிய ஏVபா>:M பாG4கிற` ேபால நிைறய விஷயWகS இP4கிற` 
உRைமதாJ, அதிM சிலவVைற சில ேநரWகளிM ெசாMல Y:யா`, நா9 ேவதாகம 
T.தக.ைத பிரதிபளி4கிேராமா அMல` நா9 ேவதாகம T.தக.திJ பார9பாிய.ைத 
பிரதிபளி4கிேராமா? அ1ப:1ப>ட காாிய9தாJ இP4கிற`. இைத அதிகமாக 
Kழ1பிவிட eடா`, ஆனாM இJ�9 ம4கS சாியானைத கRடறியவிMைல எJேற 
ெசாMலலா9, அவGகS இைறயியைல தாJ YJைவ1பவGகளாக இP4கிறாGகS. 
Yத�M ஜ[:J மாGடG அb.த` இேரனிய[. இ`ல எJன நட_த` எRடாM மVற 
அைம1TகS Yத�M இP_` `வWக ேவR:யிP_த`. மVற அைம1TகS 
ஆர9ப.தி�P_` `வWகேவR:யிP_த`, அவGகS தாWகளாகேவ சில T.தகWகைள 
எdதி அைத இைறயிய�J அைம1பாக மாVற YயJX அைத அதிகாரYைடயதாக 
மாVறி தWகS கP.ைத இைறயியலா4கினாGகS. அதனால ஒP விஷய.ைத ேக>4க 
பழக�9, யாG உRைமயாக ெசயMப>டனG யாG ெசயMபடாமM இP_தனG? அ1ப 
இ_த மாதிாியான விவாதWகS `வWK9ேபா` நா9 வி]வாசி4கிரைவகைள 
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பிரதிப�4K9 T.தகWகS எ` எJபைத89  நா9 ஆராயm9 ெதாி_`ெகாSளm9 
`வWகிbேவா9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>, இ1ேபா` ஒP இைடேவைள 
எb.`ெகாSேவா9, நா9 திP9ப வ_த`9 இைத ெதாடG_` பாG4கலா9 அதிM 
நீசியாவிJ ஆேலாசைன சWக.திVK அதVK பிறK அ.ேதேநசியசிJ கால 
வைரயைறகைள பVறி எWகr4K ெசாMqWகS, “இsவளmதாJ எJX இவGதாJ 
ெசாJனாG. ந9மிட9 இP4K9 இ_த T.தகWகைள அவGகS எWகிP_` ெபVறாGகS, 
எ1ப: வைகயP.தாGகS, இsவளmதாJ எJX எ1ப: Y:ெவb.தாGகS, சாியா? 
இsவளm தாJ எJபதிM எsவளm சீ4கிர9 சில T.தகWகS இட9ெபVறன. ஆMைர>, 
நா9 திP9ப வP9ேபா` இைவகைள பVறி பாG.திடலா9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>, மீRb9 வPக. உலகிJ பிரசி.திெபVற இP 
ேமைதகேளாb நா9 உைரயா:4ெகாRb இP4கிேறா9, Dr. ேடரM பா4 மVX9 Dr. 
ேடனிேயM B. ேவMேல[. மிக Y4கியமான ேகSவிைய Kறி.` பாG.`ெகாRb 
இP4கிேறா9, இ_த உலக.திM இJைற4K ந9மிட9 இP4கிற இ_த Tதிய 
ஏV1பா>:J ெதாK1T எ1ப: கிைட4க1ெபVற`, எைத எb4க ேவRb9 எJX 
ஆதி4கால கிறி[தவGகS எ1ப: ெதாி_`ெகாRடாGகS? இ_த தகவMகS அைன.`9 
அ1ேபா[தலGகளிடமிP_`9 அவGகேளாb eட இP_தவGகளிட9 இP_`9 ெபற 
ெபVறனG, ஆனாM ஏேதாெவாP க>ட.திM அவGகS இsவளmதாJ இ`ம>b9தாJ 
எJX eறினாGகS, அதினாM இ_த ேகனJ உPவான`, கிறி[தவGகS 
பVறிெகாSr9 அதிகார1�Gவமான T.தக9. மVறைவ இவVேறாb ேசG_தைவ அMல 
எJX ெசாMவதVK சில YைறகS இP4கிற`, ஆMைர>? அைத பVறி ெசாMqWக. 
எ1ப: இைவகS இதVKS இைண_த`? இைத Kறி.` வரலாVறிM இP_` 
ெசாMல1பb9 ]வbகS எJன?       

Dr. ேடரM பா4:    சாி, Yத�M இ_த காாியWகைள சிற1பாக பாG.` ெசயMபட 
`வWகிய ஜ[:J மாGடாிM இP_` `வWகிடலா9, இதி�P_`  தாJ `வWகிய` 
எJபதிM எ_த விவாதWகr9 கிைடயா`, சாி. கிறி[தவ.ைத தG4கா4K9ேபா` அவG 
தம` விவாத.திVK ெமPேகVற இைத பயJபb.தினாG. அதVK அb.ததாக ைட:யJ 
வPகிறாG. என4K ைட�யைன பி:4K9. ைட�யJ சிற_த கP.`4கைள 
ெகாR:P_தாG. அவG ெசாJனாG நாJK ]விேசஷWகS இP1ப` மிகm9 Kழ1பமாக 
இP4கிற`. எMலா.ைத89 ஒேர கைதயாக ெசாMல4eடாதா எJறாG. ஒேர ஒP ெபாிய 
]விேசஷ.ைத உRடா4கிடலா9 அைத நா9, அதாவ`, அைத நா9 நாJKcMகS 
எJறிடலா9 எJறாM. சாி, அ` எMலாP4K9 அG.தமVறதாக ெதாR:Gய`, ஏJனா 
யாP4K9 ல.தீJ ெமாழி ெதாியா`. உWகr4K ல.தீJ ெதாி_திP_தாM, நாJK9 
ெதாி89 எJX அG.தமாK9. அவG எJன ெச7தாG எJறாM, நாJகி�ைடய 
சாரா9ச.ைத ஒJX இைண.` , அேதாb சிலவVைற89 ேசG.`, ஒேர ெதாK1பாக 
அைம.`9 சைபகளிM ஒேர YைறயிM எMலாவVைற89 ]விேசஷ கைதகளாக ெசாM� 
Y:4K9 அளவிVK தயாாி.` வழWகினாG. அ` எMலாவVைற89 எளிைமய4கின`. 
ேமq9 அைவ சில இடWகளிM பயJபb.த1பb9ப:  உபேயாகி4க1ப>b சைப4K 
Y4கியமானதாக கPதப1>ட`, அ` நாJK ]விேசஷWகைள �G.தி ெச7திடவிMைல. 
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ஏJ? ஏJெனJறாM நாJK ]விேசஷWகr9 மாVX T.தக9 இMலாதப: ெதாK.` 
அளி4க1ப>b இP_த`. இெதMலா9 17௦களிM இP_த`.  

180S இேரனியசிJ எd.`4கS ெவளிவ_த`. ெவX9 நாJK ]விேசஷWகS தாJ 
இP4கிற` எJறாG. அேதாb Y:_`வி>ட`. அதனால இரRடா9 cVறாR:J 
இXதிைய அைடவதVK YJT, ேகனானிJ Y4கிய பKதிகS தீGமானி4க1ப>b 
வி>ட`. அதாவ`, சிலேநரWகளிM ஜனWகS ேக>1பாGகS, “நாJகா9 cVறாR:J 
ம.திய பKதி வைர4K9 ேகனானிJ T.தகWகS தீGமானி4க1படவிMைல இMைலயா.” 
உRைமய ெசாJனா அ`m9 சாிதாJ, ஆனா தவறான கRேணா>ட9 இP4கeடா`. 
ஏJனா Tதிய ஏVபா>:J இPப` அMல` இPப.தி ஓP T.தகWகS, இரRடா9 
cVறாR:J இXதி4KS நம4K, அதினதிJ இட.திVK வ_`வி>ட`. ந9மிட9 
நாJK ]விேசஷWகS இP4கிற`, அ1ேபா[தல நடப:கS, பm��ைடய பல 
நிPபWகS உSள`, அ1ேபா` ஒJX ேப`Pm9 இP_த`. இைதெயMலா9 ஒJறாக 
ேசG4K9ேபா` இரRடா9 cVறாR:J இXதியிேலேய ெபP9பாலான T.தகWகS 
கிைட.`வி>ட`.  

அதVK பிறK மீதYSள ஆேலாசைனகS தாJ நாJகா9 cVறாR:J ம.திய கால9 
வைர4K9 நட_`ெகாRேட இP_த` சில T.தகWகைள  Kறி.த  விவாதWகS 
ெதாடG_` நட_`ெகாRேட இP_த`, ஏJெனJறாM அவGகr4K அைத பVறிய சில 
ேகSவிகS இP_த`. சிறிய T.தகWகS, அMல` வி.தியாசமாக இP4கிற`, 
ெவளி1பb.தM ேபாJற T.தகWகைள ெசாJனாGகS. சிJன` பிேலேமாJ, }தா, 2 
ேப`P. 2 ேப`Pm9 }தாm9 கிறி[தவ தVகா1T T.தகWகS, அதனாM அ` 
வி.தியாசமான`. அதனாM இைத சாிபb.த ெகா�ச9 அவகாச9 ேதைவ ப>ட`. 
அேதாb இதிM இைண4க1படாத சில T.தகWகS எJனெவJறாM: 1 கிளெமJ>, தி 
:ேடகி, ெஹGமசிJ ேம71பGகS, இவVைற ஒP க>ட.திM சிலG அதிக 
அWகீகாரYைடயதாக எRணி4ெகாRb இP_தாGகS, ஆனாM மVற T.தகWகr4K 
கிைட.த ெபP9பாJைம தர9 இைவகr4K கிைட4கவிMைல. அதனாM இ1ேபா` 
367ஆ9 வPடWகளிM இP_ேதா9. அேதேநசிய[ எd.தான பி[டM க:த9 எJபதிM, 
அவG இPப.தி ஏd T.தகWகைள eறியிP_தாG. அவாி அைன.`9 மXப:89 
நாJகா9 cVறாR:J இXதியிq9 ஐ_தா9 cVறாR:J `வ4க.திq9 
ஆேலாசைன சWக.தாM அWகீகாி4க1ப>b  பிரகடணி4க1ப>ட`.    

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>. மXப:89, ஒP விஷய9. உRைமயிM நா9 
இ_த நிகBCசியிJ ெதாடைர `வWகியேபா`, இேய] இP_தாG எJX நாம 
ெசாJேனா9, அவG 12 ேபைர ேதGm ெச7தாG, அவGகS தாJ அேபாCதளGகS. 
அவGகS இேய] கMலைறயிM ைவ4க1ப>` ஐ9ப` நா>கr4K பிறK 
ெப_ேதேகா[ேத நாளிM பிரசWகி.தனG.   அவGகS ஜீவ�Sள அ1ேபா[தலGகளாக 
இP_தாGகS, அவGகS நிPபWகைள89 T.தகWகைள89 எdதினாGகS. ஆMைர> சாி,   
இ1ேபா` நம` கரWகளிM இP4K9 இ_த ேகனனிM இP1பைவகைள எ1ப: 
ெபVேறா9, Tதிய ஏV1பாb அேதேநசிய[ ெசாMகிறாG, இsவளm தாJ, Y:�]`, 
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இதVK பிறK எ`m9 இMைல, நீWக ெசாMகிற இ_த காாியWகS அைன.`9 
இரRடா9 cVறாR:VK YJனதாகேவ வ_`வி>டதாக ெசாMqகிறீGகS.   

Dr. ேடரM பா4:    காJ[டJைடJ கால.திVK YJேப வ_`வி>ட`. அ`தாJ 
ெரா9ப Y4கிய9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இ`தாJ Y4கியமான Kறி1T. ஆனா உRைமயிM, இ_த 
T.தகWகளிJ ெதாK1Tகைள பாG4க ேவRb9. இைத ெசாMq9ேபா`9 YJைமயிM 
ஆCசாியமாக இP4கிற`. அைத பVறி ெசாMqWகS.  

Dr. ேடரM பா4:    சாி, திறmேகாM காரண9, இெதMலா9 இரRடா9 cVறாR:J 
இXதியிM அதினதிJ [தான.திM ேநG.தியாக ெசயMபட காரணமாக இP_த` 
இேரனிய[. அவG நாJK ]விேசஷWகைள89 விள4கmைர8டJ எdதியிP4கிறாG, 
அவG ெசாMகிறாG, ... ந9மாM Y:யாத ஒP விவாத.ைத அவG YJைவ4கிறாG, 
ெதாி8மா? அ` ஒP வியG.தமான விவாத9. அவG எJன ெசாMகிறாG எJறாM, நாJK 
YைனகS இP1ப` ேபால, உலகிJ நாJK காVXகS இP1ப`ேபால, நம4K நாJK 
]விேசஷWகS இP4கிற` எJகிறாG. ஆனாM விஷய9 இ`தாJ, இ` எsவளm 
அPைமயாக [தாபி4க1ப>:P4கிற` எJப`தாJ. இ` இயVைக ேபாJற`, சாியா? 
அைத தாJ அவG ெசாMகிறாG.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    ஏேதா Tதிய விஷய.ைத அவG ெசாMலவிMைல. 
ஏேதாெவாP வா4கிய.ைத வாிைய  அவG ெசாMல Y:யா`. அதVK பார9பாிய 
ாீதி8ைடய ஒP பதிm இP4க ேவRb9.   

Dr. ேடரM பா4:    அ` ச.திய.ேதாb அMல` ம4கேளாb ச9ப_த1ப>b 
இP4கேவR:ய` Y4கிய9, “ஒP நிமிஷ9, ஒP நிமிஷ9. இMல, இ` நாJK 
ம>bமMல. இJ�9 இP4K, அ` ஐ_` அMல` ஆறாக இP4KெமJX 
நிைன4கிேறJ...” இMல, இ_த மாதிாியான விவாதWகr4K அவG விலகி இP1பதVK 
ஒேர வ� அதிM உRைமயாக நட_த ச9பவWகr4கான ஆதாரWகS இP4க ேவRb9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இ_த இPப.தி ஏd T.தகWகr9 ஒJப` காரணிகS 
pலமாக ெவளிவ_திP4கிற`. அைவ யாைவ?  

Dr. ேடரM பா4:    ஆமா. ந9Yைடய Tதிய ஏVபாb உRடாகியிP1பதVK 9 
நபGகrைடய ஒ.`ைழ1T9 பWK9 இP1பைத மX4க Y:யா`. அவGகS தாJ 
ம.ேத8, மாVK, �4கா, இவG �4கா மVX9 அ1ேபா[தலைர எdதியவG, ேயாவாJ; 
]விேசஷ.ைத89 ெவளிபb.தைள89 எdதியவG, ேயாவாJ நிPபWகைள89 
எdதினாG. சிலG இ` ேவற ேவற நபG எJறாq9, பலG இெதMலா9 ஒPவGதாJ 
எJகிJறனG. அ1ேபா[தல T[தக9 �4காேவாb இைண_திP4கிற`. அதனால 
இ1ப ம.ேத8 மாVK �4கா ேயாவாJ இP4காWக அ1ேபா[தலP9 �4காேவாb 
இைணகிற`. அb.த` பmqைடய`. அb.ததாக யா4ேகாT இP4கிறாG. அb.த` 
எபிேரயG இP4கிற`, ஓாீஜJ ெசாMவ` ேபால, அைத எdதியவைர ேதவJ மா.திர9 
அறிவாG. அb.த` ேப`P இP4கிற`. அb.த இP1ப`....  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    }தா.  
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Dr. ேடரM பா4:    }தா. }தாதாJ கைடசி, சாியா? இ_த 9 ேபP9தாJ Tதிய 
ஏVபா>:J 27 T.தகWகைள ெகாb.தவGகS, எJகிேறா9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இவGகS அ1ேபா[தலGகS மVX9 அ1ேபா[தலGகளிJ 
சீடGகளாக இP_தவGகS. இைததாJ விவாத.திJ தீGவாக இP4K`.  

Dr. ேடரM பா4:    YVறிq9 உRைம.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இ`தாJ சாி எJX மாணவGகS அறி_`ெகாSr9 
விதமாக இதேனாb நீWகS எைதெயMலா9 ேசG4க Y:89, அவGகS  சாியானைத 
ேதGm ெச7யேவRbேம?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    இரRடா9 cVறாR:J `வ4க9 YதM இ_த 
T.தக.தி�ைடய ஆ4கிேயாWகைள Kறி.த விவாத9 ெதாடG_`ெகாRேட இP_த` 
எJX நிைன4கிேறJ. பாபியாசி�ைடய ஆேலாசைனகS இP4கிற`. இதVK 
அ1பாVப>ட நிைலயிலான இேரனியசிJ கல_`ைரயாடM இP_த`. இ4ேனஷிய[ 
அ1ேபா[தலGகைள பVறி ேப]கிறாG. கிளமJ> ேப]கிறாG. அ_த கல_`ைரயாடM 
அைன.`9 இவGகS தாJ இைத எdதியவGகS எJX நம4K eXகிற`. Tதிய 
ஏVபா>b வசனWகளாக கPத1பbவதVK YJேப இவGகS எMலாP9, ஆர9ப 
நிைலகளிM இMைல, இP_தாq9 இவGகS ெசாJன கP.`, “இெதMலா9 
அதிகாரYைடய நபGகளாM எdத1ப>ட காாியWகS. நா9 ேபாரா:ெகாR:P4K9 ஒP 
காாிய9 எJனெவJறாM இJைற4K யாராவ` ந9மிட.திM வ_` ேக>டாM, அதாவ`, 
ேவதாகம.திM 66 T.தகWகS இP4கிற`, அேதாட 67வைத e>ட விP9TகிேறJ 
எJறாM எJன ெச7வ`. இ1பதா நா இைத எdதிேனJ. இைத நாJ அCசி>b 
ெவளியிடeடாதா? நாWக நாதா மாதிாியான ஜனWகைள ஒPேவைள தனிேய ஓாிட.திM 
ஒ`4கிட ேவRb9 எJX நிைன4கிேறJ, அ:4க: இேதமாதிாி ெசாM�ெகாRேட 
இP1பாGகS. ஆனா Tதிய ஏVபா>b ஆவணWகைள பாG4K9ேபா`, அ_த மாதிாியான 
வா4Kகைள ேகSவிபட Y:89. ஒP சைப தன` கP.ைத ெசாMல எsவளm கால9 
எb4க1ேபாகிற`, “இJைற4K எWகS கர.திM இP1ப` Ydைமயான ேவத.ேதாb 
இைண4க1ப>ட இைண1T, எபிேரய ேவத.ேதாb இைண4க1ப>ட`? இரRடா9 
cVறாR:M ஏV4கனேவ அவGகS எபிேரய எd.`4கS Ydைமயான பKதிகS எJX 
ஆராய_`வி>டனG. இ1ேபா` Tதிய ஏVபா>:J பதிmகS கிைட4க1பbகிற`.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>, மXப:89, மாXபாடான ேகSவிகS வPகிற`, 
அவGகrைடய விP1ப1ப: வரலாVைற பதிm ெச789 வ�ைம அவGகr4K 
இP4கிறதா? உWகrைடய பதிM எJனவாக இP4K9?   

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    இைத அதிகாரYைடயவGகS எdதினாGகS எJX 
ெசாMவதVகிMைல, ஆனாM இைத எdதியவGகr4K ச.திய9 எJனெவJX ெதாி89 
அைத ெசாM�யிP4கிறாGகS அ�பவி.திP4கிறாGகS, ஏJனா அ_த ெச7தியான` 
YVறிq9 மாXப>ட கRேணா>டYைடய`9 வாB4ைகைய மாVறியைம1ப`மாக 
இP_த`.  
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Dr. ேடரM பா4:    Y4கியமான காாிய9 எJனெவJறாM அரசியM அதிகார9 
ேராமGகr4K வPவதVK YJT இ_த ேகனானிJ ைமய கP1ெபாPS 
கிறி[தவGகளாM எdத1ப>ட` எJபைத Tாி_திP4கேவRb9. அதனால தாJ 
இரRடா9 cVறாR:J இXதி நா>கS வைர4K9 பாG.`வி>b இேரநிய]9 மVற 
எd.தாளGகr9, ஆGதட4ைச தVகா.` எdதினாGகS. அவGகS ேபராயGகS. 
மிக1ெபாிய ஆேலாசைன நட_`ெகாRb இP4ைகயிM இவGகS எMலாP9 சைபயிM 
மிக1ெபாிய அதிகார.திM இP_ததனG. ஆனாM எ` விடாபி:யாக நிVக ெச7த`? 
ெசாMல1ப>ட காாியWகS அைன.`9 உRைம எJX9 இைவ எMலா9 திடமான 
பார9பாிய பிJனணிைய உைடய` எJX9 விடாபி:யாக உXதியாக நிVக ெச7த` 
எ`.இதிM ஆCசாியமான காாியWகS இP1பைத பாG4கலா9. அதாவ`, Y_ைதய 
நிகBசிகளிM �4கா பm��ைடய KdவிM ஒPவராக இP_` இ_த ]விேசஷ.ேதாb 
இைண4க1பட Y:யா` எJபைத நா9 பாG.ேதா9, அ1ப:Jனா பm�J e>ட.திM 
யாைரேவRbமானாq9 ேசG.திP4கலா9. ேப`Pேவாb ெதாடGTைடய நிPபW4லா7 
எdதியG மாG4K எJX ெசாMவதVK வா71பிMைல. எMலாவVறிVK9 ேமM, 
பmrடனான ஊழிய.திM அவG ேதாMவியைட_` �b திP9TகிறாG. அவG ெவளியிM 
வPகிறாG, பிறK பmM அவைர அb.த இட.திVK e�>b ேபாகல. நீWக ெபா`வாக 
ஒJைற ெதாி_ேதb1oGகS எJறாM, நிCசய9 இவGகைள ெதாி_`ெகாSள மா>�GகS. 
அதனால இ_த ெதாடGபVற நிைலகr9 இP4கிற`, நா ெசாJன`ேபால, இைவ, 
பார9பாிய.ைத பVறிய காாிய.திJ ைமய.திM இ_த தJைம89 சில அசmகாியW4r9 
இP4க.தாJ ெச7கிற`.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இைத எMலா.ைத89 ]P4கமாக ெசாMqWக, ேடJ.  

நா எJன ெசாMேறJனா ஆதிகால திPCசைப எd.தாளGகS இைவ அைன.`9 
அ1ேபாCதலGகளாq9 அவGகேளாb இP_தவGகளாq9 எdத1ப>ட` எJபைத 
Tாி_`ெகாRடாGகS, இரRடா9 cVறாR:M உSள எ`m9 இதேனாb 
ஒ.`ேபாகிற` எJற அதிகாரY9 இதVK இP_த`. அ`ம>bமMலாமM இைவ 
அைன.`9 ேகனேனாb ேசG4க1ப>:P4K9 T.தகWகைள எJபைத அவGகS 
Tாி_`ெகாRடாGகS.   

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ெரா9பm9 பயWகரமான`. இJ�9 ஒேர ஒP வித9 தாJ 
ந9மிட9 இP4K9 எJX ெசாMலலா9, அ` எJனெவJறாM, ேவத பR:தGகS இ_த 
வா4கியWகளாM தினரவிMைலயா? பாG> எ�ேமJ அவGகS இேய]ைவ தவறாக 
கணி.தM எJற T.தக.திM ]மாG நாJK ல>ச9 எd.`4கS கால1ேபா4கிM 
மாXப>b, வி.தியாசமாக ெசாMல1ப>b இP4கிற` எJகிறாG. ெவX9 136, 000 
வசனWகS தானா?   

Dr. ேடனிேயM B. வாMேல[:    138,000 வாG.ைதகS? 

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அ1ப:Jனா, Tதிய ஏVபா>:M ஒsெவாP வாG.ைத4K9 
pJX மாXபாbகS இP4கிற` எJகிறீGகS. அ1ேபா[தலGகS பயJபb.திய அ_த 
வாG.ைததாJ இP4கிற` எJபைத எ1ப: ெதாி_`ெகாS�GகS? அ`தாJ நம` 
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அb.த வார தைல1T. சில அதிகாாிகளிJ வாயி�P_ேத அைத ேக>:bWகS. 
தவறாமM நிகBCசிைய பாG1oGகS என ந9TகிேறJ.  

 

 

எWகrைடய ெதாைல4கா>சி நிகBசிகைள காண 

இலவச ஜாJ அJெகGெபG4 நிகBCசி ஆ1ைப பதிவிற4க9 ெச7திbWகS. 

 

இேய] கிறி[`ைவ ஏVXெகாSவதVகான ெஜப9 @JAshow.org	
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