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ேவதாகம.ைத மதி1பிழ4க ெச789ப:யான ேபாரா>ட9 – நிகBCசி 2

இEைற4G ஜாE அEெகJெபJ4 நிகBCசியிK. ேவதாகம9 எNவளP QKRயமானQ?
ந9மிட9 ெபறப>:T4G9 Uதிய ஏWபாடானQ கி>ட.த>ட 400,000 ேமலான
பலதர1ப>ட மா\பா]க^ ெகா_:T4கிEறனவா? ேவதாகம.திE ஆ4கிேயாEக^
எEன ெசாKல வTகிறாJக^ எEபQ நம4G நEறாக ெதாி8மா? இEைற4G தி ஜாE
அEெகJெபJ4 நிகBCசியிE விேசஷி.த ெதாG1பிK அைத அறிbQெகா^cJக^.
********
ஆKைர>. நிகBCசி4G உhகைள வரேவWகிேறா9. நமQ
நிகBCசியிK தWேபாQ ஹJமனிE U.தக.திK ெசாKல1ப>:T4G9 காாியhகைள பWறி
பாJ.Qெகா_: இT4கிேறா9, மிjேகா>:h ஜீசj. அbத U.தக.திK அவJ
ெசாKlகிறாJ ந9மிட9 உ_ைமயான பதிPகளிE நகK இKலாததினாK, அதாவQ
அ1ேபாjதலJக^ ைக1பட எmதிய எm.Q4க^, அbத பதிPக^ ந9மிட9 இKைல,
நகKக^, பிரதிக^, ந9மிட9 இKைல, ேமl9 அதிK nமாJ 400,000 பGதிக^ மா\ப>]
இT4கிறQ, அ1ப:யிT4ைகயிK இேயnைவ Gறி.Q அ1ேபாjதலJக^ இைத தாE
எmதினாJக^ எE\ உலக.திWG எ1ப: ெசாKல o:89? இQ வரலாWறிK இேயnைவ
Gறி.த க_ேணா>ட.ைத பாதி4காதா, ஏதாவQ ஒT வித.திK உபேதச.ைத இQ
பாதி.திடாதா?
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

இEைற4G இைத நம4G விவாி.Q ெசாKl9ப:யாக, Dr. ேடரK பா4 வரலாW\
இேயnைவ பWறி எ].Qைர4G9 உலகிE பிரசி.திெபWற நபJகளி^ ஒTவராக
இT4கிறாJ. அவT4G அ].தப:யாக உலகிேலேய எm.Q4கைள விமJசி4G9
தைலசிறbத நபJகளிK ஒTவராக Dr. ேடனிேயK B. ேவலn9 இT4கிறாJ. இவJ Uதிய
ஏWபா>] ைகெயm.Q பிரதிக^ ஆ7P ைமய.திE தைலவராக இT4கிறாJ,
உ_ைமயிK உலக9 omவQ9 இbத ைகெயm.Q பிரதிகளிE நகKக^
Uைக1படhகளாக பரவியிT4கிறQ, இQவைர க_டாிய1படாத Uதிய ஏWபா]
ஆவணhக^ பதிPக^ ெவளியிட1ப>] வTகிறQ. இவJ NET ேவதாகம.திE t.த
Uதிய ஏWபா>] பதிவாளராக இT4கறாJ. இவJ U.தக.ைத89 எmதியிT4கிறாJ,
“அ:1பைட ெமாழி4G ேமலான கிேர4க இல4கிய9: Uதிய ஏWபா>:E இல4கிய
விாிவா4க9.
ேடE, உhகv4காக பாJ> ஹJமனிE ஒT வா4கிய.ைத ைவ.திT4கிேறE. அவJ
எEன ெசாKகிறாJ எEறாK, “இbத வாJ.ைதயிE விமJசகJ (பாJ> ஹJமE)
ெசாKகிறாJ, Uதிய ஏWபா>:E எm.Q4களிE கலாCசார.ைத நாE எNவளவா7
வாசி4கிேறேனா, அNவளவா7 காலhக^ ெசKல ெசKலா வாJ.ைதகளிE வ:வhக^
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மாWறியைம4க1ப>] இT1பைத அறிbQெகா^கிேறE. ஆKைர>? இbத நீhக^
ந9UவQ கிைடயாQ. அQ ஏEy ெசாKlhக^.
சாி, ெஹJமE தbQ இEெனாT U.தக.திK எmதிய
காாிய.ைத ெசாKல விT9UகிேறE Dr. Uzj ம>சJ, அவேராட ஆசாE அவJ, “Uதிய
ஏWபா>:E வா4கியhக^ எEற U.தக9,” இQ 2௦௦5 ல ெவளிவbQCn, இQ
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

நாEகாவQ பதி1U. இவhக இர_] ேபTேம அெல4சா_:ாிய வா4கிய பத.ைத
ெசாKRயிT4காhக, அKலQ இbத ைகெயm.Q பிரதிக^ எKலா9 ஆர9ப கால.Qல
இTbத மிக o4கியமானQEy ெசாEனாl9 ெபாTbQ9, இெதKலா9
நிைலமாWறhகv4G ெபT9 உதவியாக இTbதிT4G. அைதஎKலா.ைத89
பாJ4G9ேபாQ, ெபT9பாலான வா4கிய விமJசகJக^ tல பாைஷைய ஆராய
இைததாE பயEப].QகிறாJக^ எEபQ UாியவT9, இெதKலா9 ஒEேறா] ஒE\,
ெரா9ப ெநT4கமானதாக இT4கிறQ. ெஹJமE க:னமான எm.Q4க^ பWறி
ெசாKறாT, o4கியமான எm.}]4க^, இhG^ள எm.Q4கைள பWறி ெசாKlகிறாJ,
ஆனாK வா4கிய விமJசகJக^ பயEப].Qவைத ெசாKலவிKைல, அைவகளிK
ெபT9பாலானQ, ஒாிஜினK வாJ.ைதகv4G நட.தி ெசKகிறQ.
நீhக கடbத வார9 ெசாEன சில காாியhகைள எhகv4G
ம\ப:89 ெசாKlhக. ஆதிகால வரலாWேறா] ஒ1பி]9ேபாQ இbத Uதிய ஏWபா>]
எm.Q4கv4G ஆதரவாக இT4G9 சில திடமான ஆவணhகைள பWறி
ெசாKவதிRTbQ Qவhகிடலாமா.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

சாி, ந9மிட9 மWற கிேர4க ேராம உபகரhகைள
எm.Q4கைளவிட ந9மிட9 Uதிய ஏWபா>] உபகரணhக^ இT4கிறQ. ேதாராயமாக
அவJ ய௩எ.ைதைந U.தகhக^ எmதியிT4கிறாJ எE\ அைத ஒEறEமீQ ஒEறாக
அ]4கிடலா9...
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

ேஹாமJ, அாிjேடாK, ேக>]லj, ெஹேராேடாடj

சாி, இெதKலா9, இெதKலா9 ேதாராயமானQ எE\ நாE
ெசாKல மா>ேடE! ஆனா அைத பWறி ெசாKலEyEனா... எKலா.Q4G9 ேமல
இT1பQ ேஹாமJ தாE, Uதிய ஏWபா>ைட பWறி 2 U.தக9 எmதியிT4கிறாJ. ஆனா
ேதாராயமாக இT4கிற நபJகைள பWறி பாJ.தாK, அைவகvைடய எm.Q பிரதிக^ 2௦
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

கா€4க^ இT4கிறQ எE\ நிCசயமாக ெசாKல o:89. அைத அ]4கி ைவ.தாேல,
nமாJ நாl அ: உயர.திWG வbதி]9.
அQம>] இKல காலo9, அQ எmத1ப>ட கால9 oதK
அbத பதிPக^ க_டாியப1>ட கால9 வைர4G9, அQ nமாJ எNவளP,
இTbதிT4G9?
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

அவJகளிட9 நா9 அbத பிரதிகைள ெபற nமாJ 5௦௦ oதK

1௦௦௦ ஆ_]க^ வைர எQ4GEy ெசாKலலா9. ெசாKறQ உhகv4G Uாி8தா, Uதிய
ஏWபா] நிைறவைடbQ நா‚\ வTடhக^ கழி.Q தாE, ந9மிட9 6௦- oதK 7௦
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கா€4க^ கிைட.தQ. அதாவQ, நாம அbத க>ட.திWG வTவதWG oEனால டசE
கண4கான பிரதிக^ நம4G கிைட.தQ.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

அ1ப 5௦-1௦௦ ஆ_]களாக அ1ேபாjதலJக^ எmதின

கால.திK இTbQ , ந9மிட9 எ.தைன கா€j இT4கிறQ?
ந9மிட.திK கி>ட.த>ட ப.Q oதK பதிைனbQ Uதிய
ஏWபா>:E பதிPக^ இT4கிறQ.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

இEைற4G உhகvைடய கரhக^ அQ இTbQெகா_ேட

இT4கிறQ.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

இEy9 இTbQெகா_] தாE இT4G, ஆமா.

ஆKைர>. இhக நிைறய பதிPக^ இT4கிறQ.

சாி, எEனாK o:bதாK ஒ1பி>] …\கிேறE.அதாவQ,
இbத அTைமயான எm.தாளJக^ இT4கிறQ, அவJகvைடய உபகரணhக^ நாEG
அ: உயர.திWG இT4கிறQ. அதWG ேமல Uதிய ஏWபா>] ஆவணhகைள ைவ4கலா9,
நாம கிேர4க எm.Q4க^ மW\9 பதிPகைள பWறி பாJ4கிேறா9, சைப பிதா4கலா9
ெசாKலப1>:T4G9 ஒT மிKRயy4G9 ேமலான …W\கைள எதிK ேசJ1பQ எE\
என4G ெதயJயவிKைல, அைதெயKலா9 ேசJ.தாK ஒT ைமயிK †ர.ைத89
தா_:]9. Uதிய ஏWபா] பWறி கW\ெகா^வதிK நிைறய திT1பhக^ இT4க …]9
எEபதிK எbதவித ஆCசாியo9 இKைல.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

அ1ப இbத ைமயிK உயர நிைலதாE உhக வாசகhகளிE
விமJசன.திE அளவாக இT4கிறQ. அதாவQ உhகvைடய அறிவியKப: நீhக^
எKலா வா4கியhகைள89 ஆரா7bQ வாJ.ைத4G வாJ.ைத ஒ.திT4கிறதாEy
பாJ1€hக, அதாவQ, இbத வாJ.ைதகைள உைடய 29௦௦௦ ைகெயm.Q பிரதிக^
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

உhகளிட9 இT4G, அதWG பிறG அ].த ஒE\9 இT4GQ. ஆKைர>, இ1ப, இbத
எm.Q4களிE மா\பா>:K, ெஹJமE ெசாKகிறாJ, கி>ட.த>ட நாEG ல>ச9
மா\பா]க^ இT4கிறதாேம, அைத ஏW\ெகா^கிறீJகளா?
அbத எணி4ைகைய நாy9 ஒ1Uெகா^கிேறE, ஆமா.
இQதாE ந9oைடய ˆக9 எEறிடலா9.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

ஓேக, இTbதாl9 அவJ Uதிய ஏWபா>:K ம>]9 nமாJ
138,000 வசனhக^ உ^ளQ எEகிறாJ, அ1ப:Eனா Uதிய ஏWபா>:K ஒNெவாT
வாJ.ைத4G9 3 வி.தியாசமான பதhக^ உ^ளQ.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

ஆமா.

ஆமா, Uதிய ஏWபா>:K 138,000 வாJ.ைதக^ இTbதQ,

ஆKைர>. சாி, இ1ப, ஒE\ ெச7ேவா9, ேபான வார9
ெச7தQேபால அைத பிாி.Q பாJ4கலா9. அதாவQ நாEG ல>ச9 எm.Q4களிE பிரதி
1௦௦% எE\ ைவ.Qெகா^ேவா9, ஒT உதாரண9தாE, எ1ப: நம4G இbத
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:
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எ_ணி4ைக கிைட.தQ இQ இேயnைவ அKலQ கிறிjதவ.ைத Gறி.த
க_ேணா>ட.ைத பாதி1பதாக இTbதி]மா? இbத மா\பா]கைள கT.திK
ெகா^v9ேபாQ9 எEன நட4G9 எEபைத பWறி பாJ4கலா9.
சாி. ெஹJமE ெசாKlகிற எ_ணி4ைககைள
பாJ4G9ேபாQ அQ ேபாயி>ேட இT4GEy நிைன4கிேறE அQ nமாJ 3 ல>ச.திK
இTbQ நாEG ல>ச9 வைர4G9 வT9, ஒT Gறி1பி>ட க>ட.திWG வT9ேபாQ அQ
அைற மிKRயைன தா_]Q, நம4G அQ ெதாியாQ, அவJ ெதாடJbQ அதyைடய
தர.ைத ைமய1ப].தீ>ேட வbQ>] இT1பாJ. ஆனா அbத மாWறhகvைடய
எ_ணி4ைகைய பாJ4G9ேபாQ, அQ இர_]ேம வி.தியாசமானதா இT1பைத
உணJbதிட o:89. இ1ப டKலாj பKகைலகழக.திK எEyைடய மாணவJக^
வா4கிய விமJசன.ைத பWறி வG1Uக^ எ]கிEறனJ. அவJக^ ஆதிகால ைகெயm.Q
பிரதிகைள கலbQ ஆ7Pக^ ெச7யறாhக. அதWG அவhக ஒNெவாT எm.ைத89
தனிதனியா பிாி.Q பாJ4க ேவ_:யிT4GQ. அQல ெபT9பாலான பGதிகளால
ெரா9பேவ ேசாJவைடயறாhக, ஏEனா மிக1ெபாிய மாWறமாக கTத1பட எKலாேம
எm.Q பிைழகளால தாE உ_டாகியிT4Gதா9. உ_ைமயான அJ.த.ேதா]
மா\ப>:T4கிறQ எEற க>ட9, ெரா9ப ெரா9ப அாிதாக இT4G9. அைத க_]
பி:4க ெரா9ப ேநர9 எ]4G9. அதனால Gைறbத ப>ச மா\பா]கைள க_]
பி:4கிறQைளேய அவhகv4G ெரா9ப ேசாJP வbதி]Q.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

நீhக ெசாKறQ எEனEனா, ஒT வா4கிய விமJசகராக, இbத
ஆவணhக^ அ]4கி ைவ4க1ப>ட நிைலைய பாJ4G9ேபாQ, இதிK 75 %
ெபT9பாl9 ெவ\9 எm.Q பிைழயினாK உ_டான மா\பாடாக இT4G9
எEகிறீJக^.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

அKலQ அJ.தமWற வி.தியாசமா இT4G9. 75%, ெவளிய எாி•சிடலா9. அQல எbத
அJ.தo9 கிைடயாQ.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

அQ ஒT ெபாT>டKலேவ

ேயாவாE எEற ேபராயைர பாJ4G9ேபாQ ஒNெவாT
oைறைய89 அதிK ஒT N அKலQ இர_] N வbதிT4G9, அQ எm.Q பிரதிகைள
சாJbதQ, இQ ஒT மா\பா] எEறிடலா9. அ].த மிக1ெபாிய மா\பா]க^ எE\
எைத ெசாKவாJக^ எEதாK ஏW\ெகா^ள o:யாத அJ.தhகளிK வி.தியாசhக^,
வாJ.ைத8E இடhக^ மாWற1ப]9, அJ.த9 மா\9. இQ கி>ட.த>ட 2௦-25%
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

இT4G9.
திT9பP9 இைதேய பாJ4கலாமா அதா “இேயn ேயாவாைன
ேநசி.தாJ”. இைத எ.தைன விதhகளிK ெசாKல o:89?
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

அைத கிேர4க.திK பதிென>] வி.தியாசமான

விதhகளிK எmதலா9.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

அைத நீhக^ பதிென>] வி.தியாசமான விதhகளிK

எmQcJகளா.
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Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

வி.தியாசமான விதhகளிK எmதிடலா9, ஆமா.

ஒNெவாT oைற89 அQ வி.தியாசமான விதhகளிK
எmத1ப>டாl9, அதyைடய அJ.த9 மாறாமK இT4கிறQ...
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

அதyைடய அJ.த9 ஒேர மாதியாக தாE இT4G9.

இQ எm.Q மா\பா].

Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

இைத மா\பாடாக கTQகிறாJக^.

அQம>]9 இKலாம சைப பிதா4க^ ெசாKRய மிKRயE
கண4கான …W\கv9 இதிK இைணகிறQ. வசன.ைத ெகா•ச9 மாWறி
ெசாKRயிTbதாl9, அதyைடய அJ.த9 ஒேர மாதியாக இTbதாl9, உ_ைமயிK,
அQP9 மா\பாடானைவ எEறாகிறQ.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

சாிதாE.

இhக மிக1ெபாிய மா\பா] உ_டாகிற நிைல சா.தியமாக

இT4கிறQ.
இQல ெசாKலEyEனா மிKRயEக^ அளவிWG அதாவQ, Uதிய ஏWபா>]4G nமாJ
ப.Q மிKRயE மா\பா]க^ இT4GEy ெசாKல o:89. உ_ைமயிK ந9ம கி>ட
இT4கிறேதாட ஒ1பி>] பாJ4G9ேபாQ nமாJ tŽ ல>ச.திK இTbQ நாEG ல>ச9
எE\ ெசாKல o:89.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

விய1பாக இT4கிறQ.

ஆமா. பல •Wறா_]க^ கடbQ9 எ1ப: இbத
வா4கியhக^ நிைலயாக இT4கிறெதE\ ஆCசாியமாக இT4G.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

ஆKைர>. இbத காாிய.ைத நாம ெதாடJbQ பாJ.திடலா9.
இhக 75% இT4GQ அபார9 ேவெறEன இT4G...
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

கி>டத>ட 25% எKலாேம வாJ.ைதகளிE இடமாWற9
அலKQ அJ.த9 மாறினதாக தாE இT4G. அJ.தo^ள மா\பா]கள எனபQ
ெரா9பேவ க9மியாதா இT4G. அதாவQ, அைவ நா9 tல பாைஷைய அறிbதிட
உதவிடாதைவக^, அQ ந9ைம தனியா ஒT பGதி இT4GEy ந9ப ைவ4G9,
இைததாE ெஹJமE ெசாKlகிறாJ எE\ நம4G ெதாி89, அJ.தo^ள ஏWக o:யாQ
மா\பா]க^. அதாவQ, இைவ அைன.Q9 அbத பGதிைய பாதி1பேதா] அதyைடய
tல பாைஷயிE ெபாTைள89 மாWறிவி]கிறQ.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

இெதKலாேம 1% GைறவானQதாE.

Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

1% GைறவானQ. இQவைர4G9 இT4கிறQைலேய மிக

GைறவானQ.
சாி, இQல ஏதாவQ கிறிjதவ உபேதச.ைதேயா அலKQ
இேயnவிE சாி.திர.ைதேயா பாதி4க …]மா?
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:
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சாி, ெஹJமE இbத ஒT விஷய.ைத அQ அ1ப:ேய
இT4கிறQ ேபால ெசாKவQ கவனி4க ேவ_:ய ஒE\. ஆனா இbத மா\பா]களால
எbத விதமான தா4கo9 உபேதசhகv4G உ_டாகவிKைல எEபQ9 உ_ைம,
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

இQல nவாரசயமான விஷய9 எEனEனா, உ_ைமயா
ஜனhகv4G எQP9 ெதாியாQ, பிWகால.ைத பாJ.தாK 17௦7 K, வா4கிய
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

விமJசகJக^ எ1ப:ேயா ஒT ச>ட.திWG கீழாக வbQவி>டாJக^ இKைலயா?
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

17௦7ல ஜாE மிK எEகிற நபJ இTbதாJ அவJ கிேர4க

Uதிய ஏWபா>ைட ஒE\ …>: ேசJ.தாJ ஏEனா அ1ப விமJசகJக^ ெசாEனQ
எEனEனா, “உhக கிேர4க Uதிய ஏWபா>:K நிைறய மாTபா]க^ இT4GQ,
அெதKலா9 tல பாைஷயிK இT4GதாEy ெதாியலEy ெசாEனாhக.” அதனால
எKலா.ைத89 ஒE\ ேசJ1பதிK அதிக ேநர.ைத ெசலவளி.தாJ. அவJ மாி1பதWG
ஒTவார.Q4G oEனால இைத அவJ ெவளியி>டாJ, அQல 3௦,௦௦௦ வா4கிய
பிரCசைனக^ இT1பைத ப>:யR>டாJ, 17௦7ல, அவJ தனி ஒT மனிதனாக, இbத
காாியhகைள க_] பி:.தாJ. அதWG பிறG ேஜாகE அKபJ>C ெபEக^ அவTைடய
வழியிK பிரயாணி.தாJ, அவT9 மிளேசாட ேவைலகைள பாJ.தாJ, அவJ இbத
மா\பா]களிK உ^ள ஆJதடா4சி பWறிய கT.Q4கைள ெவளியி>டாJ. ெபEகv9
17௦௦களிK வாBbதவJதாE. அவJ ெசாEனாJ, “ இbத மா\பா]களாK
உபேதசhகv4G எbதவிதமான தா4கo9 ஏWபடவிKைல.” அbத கால க>ட.திK
இTbQ, அதாவQ ெபhகvைடய …WறிK இTbQ, இbத அவா4கிய ேவ\பா]களிE
கT.Q இQவாக.தாE இTbQ வTகிறQ, ஆனா இQ இbத ச>டதி>டhகv4G
ெவளியிK இTbQ தாhக^ ெசாKl9 கT.QதாE சாி எE\ ெசாKறவhகv4G
ெபாTbதாத விஷயமா இT4GQ.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

இQ கி>ட.த>ட 200 ஆ_]கv4G9 ேமல ஆயி]Cn.

Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

ஆமா.

உhகv4G இைத பWறி எKலாேம ெதாி89 தான.

Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

ெதாி89.

ஆமா. தா4க.ைத ஏWப].திய ஒேர ஒT விஷய9 எEனEனா இbத
Gறி1பி>ட வசன9 ஏதாவQ Gறி1பி>ட ேபாதைனைய ெசாKlகிறதா இKைலயா
எEபQதாE. இ1ப சாJbQ4ெகா^ள o:யாத ஒT மா\பா>:K …ட இbத நிைல
உTவாவைத பாJ4க o:89. ெபாQவாக ஒT பGதி எ1ேபாQ9 அJ.தo^ள
ேவ\பாைட உைடயதாக ேதாE\9. ஆனா அbத வி.தியாச9 எKலா.ைத89 ஒE\
ேசJ.Q பாJ4G9ேபாQ அQ கிறிjதவ ேபாதைனயிK ஏேதாெவாT ைமய ெபாT^
இKலாமK இT1பைத கா>]கிறQ. ஏEனா அQ இbத பGதியிK இKைலEனாl9,
வா4கிய பிரCசைன அKலQ ேவ\பா]க^ இKலாத பGதிகளிK இT1பைத ந9மாK
பாJ4க o:89.
Dr. ேடரK பா4:
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எEனால அதWG ஒT உதாரண.ைத ெசாKல o:89. 1
தீேமா.ேத8 3:16இQ நcன கால ெமாழி1ெபயJ1UகளிK இேயnைவ Gறி.த ஒT
தா4கo_டா4G9 விஷய.ைத ெசாKகிறQ “அவJ மா9ச.திK ெவளிப>டாJ.” இ1ப,
கிh ேஜ9j பதிP ெசாKகிறQ “ேதவேன ெவளிப>டாJ, ேதாEறினாJ, மா9ச.திK
ேதாEறினாJ.” இQல அவJ எEற வாJ.ைத4G9 ேதவE எEற வாJ.ைத4G
கிேர4க.திK உ^ள வி.தியாச9 இbத இர_] எm.Q4கv9 இைடயிK உ^ள ஒT
சிEன ெகா].தாE. அைத எ1ப: ெசாKலாEy ேக>டாK, அQ ஓசி எEபQ ேபால
ஓைச ெகா_:T4G9, அதாவQ அQ ஓசி ேபால இT4G9 அbத ஓ எEபQ அQதாE
தீ>டா எEற எm.Q, அQ4G ேமல ஒT ெகா] இT4G9. அ1ப இbத இர_]
வாJ.ைத4G9 உ^ள வி.தியாச9 அbத சிEன ெகா].தாE, இQ ெரா9ப
சாதாரணமான வி.தியாச9. ஆனா ேவதபாரகJக^ இbத ஒT தவைற எ1ப: ெபாிn
ப].QவாhகEy ெதாி8மா. அேத சமய.Qல அவhக ெசாKவாhக, சாி, இததா,
அதாவQ ேதவE தாE மா9ச.திK ெவளிப>டாJ எE\ பPK tல பாைஷயிK
எmதியிTbQ , அQ அவJ என மாறியிTbதா, அதனால கிறிjQவிE ெத7வ.Qவ9
இKலாம ேபாGமா? நிCசயமாக இKைல. கிறிjQவிE ெத7வ.Qவ9 அbத ஒT
வசன.ைத சாJbQ இKைல. அதாவQ, “அவJ மா9ச.திK ெவளிப>டாJ எEபQ
உ_ைமயான வசன9 தாE. ேடரv9 அைத ந9UகிறாJ எE\ நிைன4கிறE. ஆனா
உ_ைம எEனEனா கிறிjQவிE ெத7cக தEைம எEபQ, obைதய நிகBசிகளிK
ெசாEனQேபால, அQவ ஏ\9 Uதிய ஏWபா>:K ம>]9 ெசாKல1ப>:T4G9 ஒE\
கிைடயாQ. இbத பGதிைய ம>]9 சாJbதQ இKைல. நாம அbத உபேதச.ைத பWறி
ேபசP9 இKைல, அbத உபேதச.ைத நிTபி4G9 வசனhக^ எ.தைன இT4கிறQ
எEபைத.தாE பாJ4க விT9Uகிேறா9. இTப.தி எ>] வசன.திWG பதிலா இTப.தி
ஏm வசன.ைத Gாி1பிடறதால, அQல ெபாிய வி.தியாச9 உ_டாக ேபாவQ
கிைடயாQ.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

ஆKைர>, ெபாிதான ஒEைற கைடசியா பாJ4G9ப:
ைவ.திT4கிேறா9, சாியா. பாJ> ஹJமனிE U.தக.திK ஒT பGதி, மிjேகா>:h
ஜீசசிK, இEைற4G சிறbத விJ1பைனயாG9 ஒE\, அதிK இEைற4G கிறிjதவJக^
nமbQ ெசKl9 Uதிய ஏW1பா>:K உ^ள சில பGதிக^ உ_ைமயிK அைத சாJbதQ
அKல எE\ ெசாKகிறாJ. அதிK சிலவWைற நாE Gறி1பிட விT9UகிேறE, இ1ேபாQ
ஒT இைடேவைள எ].}]ெகா^ேவா9, நாம திT9ப வbதQ9 அவWைற உhக^
oEபாக ைவ4க விT9UகிேறE. விபசார.திK பி:ப>ட jதிாீ; அbத பGதி4G இதில
இடமிKைல, அQ இTbதி]4கேவ …டாQ எEகிறாJ. மாWG nவிேசஷ.திE கைடசி 12
வசனhகv9, எ]4க1படேவ_]9, அQ அhக இT4க …டாQ. 1 ேயாவாE 5:7
திT.Qவ.ைத Gறி.Q எ].Qைர4கிறQ, அQP9 அhG இT4க …டாQ.
G‘டேராகிகைள nக1ப].திய ேபாQ இேயn ேகாபமடbதாJ. மாWG nவிேசஷ.திK
மிக1ெபாிய மாWற.ைத ெகா_]வT9 அளP தா4க9 உைடயதாக இT4கிறQ,
இKைலயா? இேயn சிlைவயிK பகிரhகமாக அmதாJ, எபிேரயJ 2:9, எபிேரயJ
5:7ேளா] இைண4க1படy9. ஆKைர>, இbத மாதிாியான உதாரணhக^
ேவதாகம.திK இT4கிறQ எE\9, அதினாK ேவத.ைத ந9ப o:யாQ எE\9
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:
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ெசாKகிறாJ, சாியா? நா9 திT9ப வbதQ9 இதWகான பதிKகைள பாJ4க இT4கிேறா9.
இ1ேபாQ ஒT இைடேவைள எ].Qெகா^ேவா9. ெதாடJbQ இைணbதிThக^.
*****
மீ_]9 வTக. நா9 ேபசி4ெகா_] இT1பQ Dr. ேடரK பா4
மW\9 Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj. இEைற4G ந9oைடய சtதாய.தினJ இைடேய
பரவிவT9 மிக o4கியமான ேக^விைய Gறி.Q பாJ.Qெகா_] இT4கிேறா9,
அதாவQ, Uதிய ஏWபா>:K ெசாKல1ப>:T4G9 வாJ.ைதகைள ந9பி
ஏW\4ெகா^ளலாமா? இhG ெசாKல1ப>:T4G9 உபேதசhக^ U.தகhக^
இேயnவிE சாி.திர.ைத ந9ப o:8மா, அKலQ இQ கால1ேபா4கிK ேவத
பாரகJகளாK மாWற1ப>] இT4கிறதா? அKலQ இbத இட.திK எEன வாJ.ைத
வbதிT4கேவ_]9 எE\ ெசாKல o:யாத அளவிWG இhG பலதர1ப>ட மாWறhக^
உ_டாகியிT4கிறதா? பாJ> ெஹJமE பயEப].திய உதாரணhகைள பாJ.தாK,
சிறbத விWபைனயாG9 U.தக ஆசிாியJ வா74கிய விமJசகJ, தனQ மிjேகா>:h
ஜீசj எEற U.தக.திK மாT4G nவிேசஷ.திE கைடசி 12 வசனhகைள பWறி
ெசாKகிறாJ. இQ ஒTவிதமான அதிJCசிைய உ_டா4GகிறQ, அவJ ெசாKlகிறாJ,
“மாWG nவிேசஷ.திE கைடசி 12 வசனhகைள அதிRTbQ விள4கிட ேவ_]9 எE\
உhகv4G ேதாEறவிKைலயா? அQ மாதிாி இQ பல விஷயhகv4G பாதி1ைப
உ_டா4Gவதாக இT4கிறQ. இதினாK உhகv4G எbதவித ஈJ1U9 இKலாதிT1பQ
ஏEy ெசாKlhக^.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

இQ கி>ட.த>ட 125 ஆ_]கv4G ேமலாக ெதாிbத
விஷய9தாE, அbத 12 வசனhகv9 om சாரா9ச9 உ_டாயQ அழK எE\
ெசாKவாhக. அதனால எbத nவிேசஷ ப^ளிகளிl9 ச ைபகளிl9 இbத ப_ணி
ெர_] வசனhகளால என4G ெதாிbத அளவிWG, மாWG 16:9-2௦தாள எbத உபேதச
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

பிரCசைன89 இKல. அQ ேவத.திK இT4கலாேம. அQ மிக o4கியமான ஒE\தாE.
ஆனாK உ_ைமயிK, அQ இTbதாl9 இKைலEனாl9 அQ எbதவித.திl9
அ:1பைட உபேதச.திWG தைடயாக இைலேய...
ெசாKலேபானா, உhககி>ட இT4கிற எKலா
ேவதாகம.திl9, கிh ேஜ9j பதி1ைப தவிர, மWறைவகளிK கீBGறி1U இT4G9 இbத
பGதி tல பாைஷயிK இட9ெபறவிKைல எE\.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

ஆமா. நcன கால ெமாழி1ெபயJ1Uக^ எKலா.Qைல89, கிh ேஜ9j
வJஷE மW\9 நிˆ கிh ேஜ9j வJஷைன தவிர, மWற எKலா.Qைல89 ஒT
கீBGறி1U இT4G9, “இQ பைழய அதிகார1“Jவமான பதிவிK இட9 ெபறவிKைல, “
அQ உ_ைமதாE.
Dr. ேடரK பா4:

NET ேவதாகம9 இEy9 ேமல ேபா7 அதWகான
விள4க.ைத89 ெகா]4கிறQ.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:
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இதWG நீhக^ ஒ.Qைள4கிறீJகளா? உ_ைமயிK, இைத
வி>] நீhக^ விலகிவி>டாK, இதனாK எைத89 இழ4க1ேபாவQ கிைடயாQதாேன?
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

நிCசயமா. இைத கவனமாக பாJ4G9ேபாQ என4G ேதாEற விஷய9
இQதாE எKலா.Qைல89 ஒT ஒW\ைம இT1பைத பாJ4க o:89, எEன
ெச7தாl9, ஏதாவQ ஒT Uதிய விஷய9 எhகிTbதாவQ ச>]Ey oEனால வbQ
நிW1பைத பாJ4கேவ o:யாQ. அதனால என4G எEன ேதாŽQEனா மாWG
nவிேசஷ.ைத ஒT வாசி4G9ேபாQ அைத அ1ப:ேய வாசி4கலா9, Qவ4கo9 o:P9
உைடயQ ேபாலதாேன இT4கிறQ இQ வாசகJகv4G ஒT சவாைல89
oEைவ4கிறQ, உயிJ.ெதmதK எEற நிகBைவ ெகா_] நீhக எEன ெச7ய
ேபாறீhக? அதWG அவhக, “ஓ, இQ ெகா•ச9 க‘டமான விஷய9y ெசாKவாhக.”
அதனால ேவ\ எைதயாவQ ெசாKR இbத இட.ைத நிர1பி]வாhக,. அதனால
பிரதான க>டைளைய அhக ைவCசாhக, அதனாலதாE மWற nவிேசஷhகைள ேபால
மாWGP9 ஒT o:PடE இT4GQ.
Dr. ேடரK பா4:

Qாிதமாக, உhகvைடய கT.ைத நீhக^ பதிP
ெச7திடலா9, அதாவQ ேசாழJ ெசாKவாhக, மாWGP4G உயிJ.ெதmதைல பWறி
ஒE\ேம ெதாியாQ.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

உயிJ.ெதmதைல பWறி அவT4G ெதாியாம இTbதா அவரால ேதவ
Gமாரைன பWறி எmதியிT4க o:யாQ. அதாவQ, உயிJ.ெதmதைல பWறி அவT4G
எQPேம ெதாியைலEனா, அQ உலக.Qல ேகRயான ஒT விஷயமாக இTbதிT4Gேம.
அைத அவJ பhG வகி4G9 சைபயிE பார9பாிய.திK ஒEறாக இைண.தாJ. அவJ
பhG வகி4G9 nவிேசஷhகளிK அைத எmதினாJ, அவJ ேதவyைடய Gமாரைன
பWறிதாE ேபnகிறாJ, அவைர உயJ.Q9 விதமாக இT4கிறQ. அhக உயிJ.ெதmதK
பWறி இT4க ேவ_:யQ அவசிய9.
Dr. ேடரK பா4:

Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

அQம>]மிKைலேய...

அQல காRயான கKலைற89 இT4கிறQ,

nவிேசஷhகளிK இேயn தமQ உயிJ.ெதmதைல பWறி
tE\ oைற தீJ4க தாிசன9 ெசாKRயிT4கிறாJ. அதனால இQ Qவ4கo9 o:P9
உ^ள ஒ_ணாதா இT4GQ, இQ வாசகJகைள †_: வி]வதாக இT4கிறQ,
இேயnைவ Gறி.Q நீhக எEன o:P எ]4க ேபாறீhக?
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

அேதா], பPRE எm.Q4க^ மாWG oEU எmத1ப>]
இTbதாK, அ1பா oதKல 1 ெகாாிbதியJ 15 வbQவி>டேத, அவT4G ஏWகனேவ
உயிJ.ெதmதைல பWறி89 உயிJ.ெதmbத ேதாWற.ைத பWறி89 ெதாி89.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

அQதாE o4கியமான Gறி1U. ேதவyைடய GமாரE இEy9
ஜீவேனா] ம4கv4G^ தா4க.ைத ஏWப].தாவி>டாK ேதவyைடய Gமாரைன பWறி
ேபச o:யாQ, உயிJ.ெதmதK இKைலEனா அQ o:யாQ.
Dr. ேடரK பா4:

இhக உயிJ.ெதmதK பWறி89 இT4கிறQ மாWG 16 1எ>], அ1ப:ேய இTbதா அQல இேயnவிE உயிJ.ெதmbத தEைம எbத மனிதT4G
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:
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ெதாியாமேல இTbதிT4G9. அQ o:வாக இTbதிT4காQ. அதாவQ மாWG 16
இஎnயE உயிJ.ெதmதைல பWறி ெசாKலாமK எ>டா9 வசன.ேதா] நிE\ வி>டா^
அQ சாியாக இTbதிT4க o:யாQ.
ஆKைர>. ஜனhகள ஆCசாிய ப]9ப:யான மWெறாT பGதி
எQ எEறாK இேயnP4G oEபாக விபசார.திK ைக89 ெம78மாக பி:4க1ப>ட
ெப_, சாியா, அQP9 ேவத.திE இTbதிT4க ேதைவயிKைல எEகிறாJ. நீhக அதWG
எEன ெசாKறீhக?
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

இQ ேயாவாE எmதிய பGதி இKைல எEபைத நாy9
ஒ1Uெகா^vகிேறE. அQ ேயாவாE 7:53-8:11. ஜனhகளிட9 நா ஒT ேக^வி ேக>4க
ஆைசப]கிேறE. ேவதாகம.திK இKலாத ஒT பGதிைய என4G பி:.த பGதி
எEகிேறE. அ1ப: ெசாEனா, நீhக இbத மாWG 16:9-2௦ ம$%& ேயாவா+ 7:53Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

8:11 இதWகிைடயிK ஏதாவQ ஒEைற ேதJP ெச7யŽ9, அதாவQ இQல ஒT பGதிைய
ேவத.திKைவ.Qெகா_] மWெறாT பGதிைய ெவளிேயWறி]chகளா, நா ேபாகிற
எலா இடhகளிl9 நா இbத ேக^விைய ேக>பQ உ_], உலகளாவிய அளவிK ம4க^
மாWG 16 இKைலEy தா ெசாKறாhக, இbத கைதைய நா ைவ.QெகாKேவE.
அதனால இbத பGதிைய ஆதிகால ேவதபாரகJகv9 விT9பி இT4கிறாJக^. அதWG
Gைறbத சா>சிகேள இT4கிறQ மாWG 16 அQல நிைறய வசனhக^ இT4கிறQ.
ஆகேவ வா4கிய விமJசன.திE ேகா>பா]க^ ப:, }JமனிE கT.ைத ஏW\ெகா^ள
ேவ_]9,இbத பGதி ெவளிேய\கிறQ.
ஆKைர>. இEy9 ஒEy. திT.Qவ.ைத Gறி.Q ெசாKl9
1 ேயாவாE 5:7 இT1பதிK எbதவித தவ\9 பிரCசைன89 இKைலேய. அbத
வசன.ைத பWறி ெசாKl9க, அேதா] அQ இT4கலாமா அKலQ அைத எ]4க
ேவ_]மாEy ெசாKlhக.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

1 ேயாவாE 5:7 இைத கிh ேஜ9j வJஷE எப1:
ெசாKகிறQ எEறாK, “பரேலாக.திK tE\ சா>சிக^ உ_], பிதா, வாJ.ைத மW\9
ஆவி, இைவ tE\9 ஒEறாக இT4கிறQ.” இbத வசன9 1522K எரCமj இTbத
கால.திK ேவதாகம.திK ேசJ4க1ப>டQ, இவJ oதK கிேர4க Uதிய ஏWபா>ைட
ெவளியி>டாJ, இQ சில ல.தீE பிரதிகளிK இTbததினாK சைபகளாK இbத
திT.Qவ.ைத Gறி.த வா4கிய.ைத ேசJ4G9ப: அm.த.திWG^ த^ளப1>டாJ.
அதனால அ1ேபாQ இTbத ஒT ேவதபாரகJ ரா7 எEபவJ ஆ4jேபாJ:K 152௦ஆE
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

ஆ_], ம\ப:89 கிேர4க Uதிய ஏWபா>ைட எmதினாJ, இQ எ1ப:ேயா எராமnைடய
கரhகv4G கிைட.தQ. அப1:ப>ட ஒT வா4கிய.ைத க_டறிbதாK அைத இதிK
இைண.தி]ேவE எE\ எராCமj எbத வா4G\தி89 ெகா]4கல, ஆனா இதWG
மாறாக ஒT விஷய.ைத ெசாEனாK, ேவற எbத எm.Q4கv9 கிைட4காததால இைத
நாE ேசJ.திடவிKைல. அ1ப அவJ ேவ\ சிலைத89 க_டJbதிT4கலா9 – நிCசய9
யாராவQ அவாிட9 வbQ இைத ெகா].திT4க …]9 – அைத அவJ கிேர4க பத.திK
எmதியிT4கலா9, ரா7 எmதிய பGதிகைள இவJ மாWறி எ}mQகிறாJ, ஏEனா ரா74G
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கிேர4க ெமாழி omைமயாக ெதாியாQ, அவJ ல.தீைன கிேர4கிK
ெமாழிெபயJ.தவJ,அதனால, இ1ப எராCமj அதிl^ள தவ\கைள சாிப].QகிறாJ.
ஆனா இQ ஆதிகால எm.QகளிK இட9 ெபறவிKைல. நமQ பதினாறா9 •Wறா_:E
பிரதிகளிK தாE இQ இT4கிறQ. 129 •Wறா_:E நாEG பிரதிகளிK பிWகால.திK
இQ கீB Gறி1பாக இTbதQ, பதினா\ பதிேனழா9 •Wறா_]களிK கரhகளிK
வbதைடbதQ. எEைன ேக>”hகEனா எEேனாட கT.Qப:, இQ சாரா9ச.ைத
ெபறவிKைல, இQ omைமயானQ எEற கT.Q ஆதி திTCசைபயினWG இைடயிK
காண1படP9 இKைல. ெஹJமE இQ இKலாம திT.Qவ.ைத பWறி நாம ேபசேவ
வா71Uக^ இKைல எE\ ெசாKlகிறவராக இT4கிறாJ, அ1ப: பாJ.தா திT.Qவ9
ெபா7யா. ஆனா சைப சhக9 எைத ந9பினQ எE\ அவT4G ெதாி89. அவT4G
381ாிE காECேட_:ேநாபிK சhகo9 ைநசியா சhகo9 இதர சhகhகைள பWறி89
ெதாிbQ இTbதQ, நா‚Wறி ஐ9ப.திE ஒEறிK வbத கRேடானியE அறி4ைக, இbத
வசன9 இKலாம திT.Qவ9 இT1பைத நிTபி1பQ க:ன9 எE\ ெதளிவாக
…றியிTbதQ.
அQ ஒTேவைள இEனo9 இTbதிTbதாK அQதான
எKலாவWறிWG9 ேமலானதாக இTbதிT4G9.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

ஓ, இTbதிT4கலா9 எE\ ெசாKல o:8மா. ஆமா. இbத
வசன9 இKலாமl9 திT.Qவ.ைத அழகாக எ].Q ெசாKல o:89.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

இQவைர4G9 1500 ஆ_]களாக உhகளிட9 இTbத
ஆவணhக^ மW\9 மWற பதிPக^ எKலாவWைற89 பாJ.திT1€Jக^ அQல
எQைல8ேம அbத வசன9 இKைலயா.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

ஒT கிேர4க பிரதி…ட இKல. சாி. ஆனா பிறகால.திK
ேல.தீE ைகெயm.Q பிரதிகளிK சிலQ இTbதQ.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

ஆமா. அதாவQ, விய1பாக இT4கிறQ. ஆKைர>. அbத
வா4கியhகைள சாJbQெகா^v9 தEைம எEற நிைலயிK, 1zj ேம>சJ பWறி
ெசாKlhக, அவJதாE பாJ> ெஹJமyைடய GT.QவJ, இbத வா4கியhகைள
Gறி.த தனQ வாBநா^ ஆ7Pகv4G பிறG அவJ எEன ெசாKRயிTbதாJ.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

ேம>சJ ஒT, ேவதாகம ேமைத எE\ ெசாKவQ
ெபாT.தமாக இT4G9 என நிைன4கிறE, அதாவQ, Uzj ேம>சைர தவிர மWற
எKலாேரா]9 ெபாTbQ விதமாக ந9மால ேயாசி4க o:89. அவJ ம>]9 எ1ப:
Gதி4கிராTEy என4G ெதாியல, அவJ ஏேதா ேபராஷூ>ல தாவி ேபாற மாதிாி
இT4G. ஆனா உ_ைமய ெசாEனா அவJ தன4ெகE\ ஒT பாணிைய
ைவ.திT4கிறாJ. அேதாட ேம>சJ, தனQ இ\தி நா>களிK, அவTைடய வாB4ைக
o:P ெபT9 ேநர.திK, அவJ எEன ெசாKறாyEனா, அவTைடய வா4கியh4Rயா
எNவளP அதிகமா வாசி.ேதேனா, அNவளவா7 இேயn பWறி ெசாKல1ப>:T4கிற
காாியhக^ உ_ைம என ந9ப ெச7கிறQ. அவJ தனQ ஆ7ைவ Qவhகிய ேபாQ
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:
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வரலாW\ சாE\கைள ெபாிய அளவிK இbத வா4கிய பிரதிகv4G
பயEப].தியிTbதாJ எE\ ெசாKல o:89.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

ைகயாளேவ_]9.

மாணவJக^ பாJ> ெஹJமE U.தகhகைள எ1ப:

இைத வாசி4G9ப: அவhகள உWசாக1ப].QேரE.
அவJ சாியான ேக^விகைள ேக>கிறாJ. அவTைடய U.தகhகைள ம>]9 வாசி.தாK
ேபாதாQ எEபைத ெசாKlகிேறE. எhகvைடய U.தகhகைள89 அவhக வாசி.Q
பாJ4கŽ9, “இேயnைவ cB.QவQ, “மW\9 “இேயnவிWGாிய jதான.திK அவைர
நி\.QவQ,” ேபாEறவWறிK கிறிjQவிE ேதவ.Qவ.திE வRைம எ1ப:ப>டQ
எE\ ெசாKல1ப>] இT4கிறQ. இQ ெகாெமாjஜீjகி மW\9 பPேமனாK
உ_டானQ. அவhக — j>ராெபK U.தக.ைத89 வாசி4கŽ9, “உ_ைமயான
இயஐைவ பWறிய காாியhக^. அவhக இ.Eஹா ேக^விகைள ேக>கலா9, ஆனா
இதிRTbQ அவhக ெதாடhக …டாQ, ேடரK ெசாEனQ ேபால, அ:.தள.ைதேய
திைச திT1UவQ ேபால தரh4லா7 மாWறி அைம4க …டாQ. அவhக எEன
ெச7யŽ9 ெதாி8மா, “இbத பிரCசைனகேளா] ேபாரா: ேவதாகம.ைத Gறி.த
எEyைடய கT.Q4கைள விட கிறிjQ எEy9 நபைர அறிbQெகா^வQ அவசிய9
எEபைத பாJ1ேபE எE\ ெசாKலŽ9. இைத அவJகKUாிbQ ெகா_டாK அவைர
கன1ப].தி]9 நிைல4G அவJக^ வbதி]வாJக^. அவைர Gறி.த சாியான
மன1பாEைம வbQ>டா அQேவ, எEைன ெபா\.தவைர ேவத.திWG9
வசன.திWG9 ேநராக சாியான மன1பாEைமைய உ_டா4கி]9.
Dr. ேடனிேயK B. வாKேலj:

இைத பWறி ெசாKR ெகா]hக, ேடரK. உ_ைமயிK நீhக
சாி.திர இேயn எE\ QவhGகிறீJக^, மWற சாி.திர நபJகைள பாJ1பQ ேபாலதாE
இவைர89 பாJ4க QவhGகிறீJக^. ஆபிரஹா9 RhகE பWறிய தகவKக^
இT4கிறதா? ஒT சமய.திK அவJ அெமாி4க ஐ4கிய நா]களிE ஜனாதிபதியாக
இTbதவJ. அதாவQ, அவJ ேபாJ>j திேய>டாிK மாி.தாரா, அKலQ வாைழபழ ேதாK
வm4கி €ேயாாியாவிK மாி.தாரா? உ_ைமயிேலேய, வரலாW\ தகவKகளிK அைத
நா9 அறிbQெகா^ள o:89, அbத ஆவைனக^ அைன.Q9 ஒTவTைடய
உbQதRனாK எmத1ப>] எE\ நிைன4க அவசியமிKைல.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

Dr. ேடரK பா4:

ஆமா. நா €ேயாாியாைவ ெதாிbQெகா^ேவE.

அதனாலதாE வரலாW\ தகவKகைள பாJ4கிேறா9.
சாி.திர.ைத திT9பி பாJ4G9ேபாQ அhக ஜூRயj சீசாிE கால9 உ^ளQ, அவT4G
அTகிK இT4கிற நபJதாE இேயn கிறிjQ. இbத மாதிாியான தகவKக^ அhG
இT4கிறQ. அ1ப இைத பாJ4கிற மாணவE, அQ எ1ப: யாராK உbத1ப>]
எmத1ப>டQ எ1ப: வbதQ எEபதிRTbQ Qவhகிடேவ_]மா, அKலQ நீhக இைத
எ1ப: ஆர9பி.தி]cJக^?
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:
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நா, இேயnைவ பாJ4க ஆர9பி.ேதE. இேயnைவ Gறி.Q Uதிய
ஏWபா>:K ெசாKல 1ப>:T4G9 ச9பவhக^ எKலா9 சாியானQ எEகிற க>ட.திWG
நாE வT9 விதமாக பாJ4க ஆர9பி.ேதE, அதாவQ அQ, இவJக^ இேயnேவா]
நடbதவJக^ வாBbதவJக^,அவJகv4G அவJ யாTEy ெதாி89, அவJ ேபாதி.தQ
ெதாி8Ey நிைன.ேதE. அbத ச9பவhக^ எKலா9 சாியாக இTbதிTbதாK,
அவhகv4G இேயnவிE ேபாதைனக^ ம>]9 o4கியமானதாக இTbதேதா],
ேதவyைடய தி>ட.திWG இேயnP9 o4கியமான நபராக இTbதிT1பாJ எE\
நிைன4கிேறE. இைத ைவ.Q பாJ.தாK, இhக, அவைர அவJக^ ேநசி.தனJ
அவTைடய ெச7திைய, அவJக^ கவனமாக ேக>டாJக^ மனிதனிE நிைலய Gறி.Q
அறிbQெகா_டாJக^. இEைற4G மனிதyைடய நிைல4G இேயnவிE கிாிையதாE
o4கியமானதாக இT4கிறQ, இைத சிT‘:1பிE நிைலேயா] ஒ1பி]9ேபாQ ெசாKல
o:89. இைத கவனமாக நிதானி.Q பாJ4G9ேபாQ, அவhகv4ேக இQ Uாி89,
ந9மாK நமQ ேதைவைய “J.தி ெச7Qெகா^ள o:யாQ எE\ ெசாKlகிற ஒT
மாJ4க.ைத உTவா4கி ைவ.திTகிேறாமா எEன? இQ கலாCசார1ப: சாியKல. ஆனா
அ_ட.திE ப: சாியாQதாE. அ1ப: பாJ4G9ேபாQ,
உைட4க1ப>:Tbதேதவyடனான உறவிWG^ ம\ப:89 ˜ைழ89 அைழ1ைப89
வா71ைப89 ெப\கிேறா9, இQதாE இைத சாி ெச7ய எ]4க1ப]9 oதK ப:யாG9.
என4G ெதாி89 நா9 இேயnவிடம வbQ அவைர தmவிெகா^v9ேபாQ, அவJ
ேவதாகம.ைத ைகயாv9 வித.ைத89 கன.ைத89 பாJ4க o:89, அQ
ேவதாகம.ைத Gறி.த உhகvைடய க_ேணா>ட.ைத மாW\வதாக இT4கிறQ.
Dr. ேடரK பா4:

அQம>]மிKல, நீhக எhகி>ட ெசாEனா எKலா9,
வரலாW\ ாீதியாக சாியானதா.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:

நிCசயமாக. அQம>]9 இKல, இ1ப இQ யதாJ.த.ைத Gறி.த
பிரCசைன இKைல, இைத சா.தியமான விசய9 எE\ ெசாKல o:89, வரலாW\
ாீதியிK பாJ.தாK, இேயn கிறிjQைவ பWறி89 கிறிjதவ.ைத பWறி89 வரலாW\
ாீதியாக பாJ4G9ேபாQ அQ நEறாக ேவzEறியிT4கிறQ எEபQ ெதாிய வTகிறQ.
Dr. ேடரK பா4:

ஆKைர>. அ].த வார9 விவாதhகைள த].Q
நிT.QபவJகைள பWறி பாJ4க இT4கிேறா9. ஆKைர>, நீhக இbத பத.ைத அறிoக9
ெச7தீJக^, இbத காாியhக^, உ_ைம எEனEனா, இQ எmதப1>ட U.தகhக^
tலமாக வbத கT.Q, இைத பWறி :வி நிகBசிகv9 ெவளியாகியிT4கிறQ, ந9oைடய
கலாசார.திK இேயnைவ பWறி பல ேக^விக^ எm9பி இT4கிறQ. எKலாT4G9 அbத
ேக^விக^ ெதாி8Ey நிைன4கிேறE. இேயnைவ பWறி ேபச QவhகினாK, ேபCைச
த].Q நி\.Q9 நபJக^ எm9பி]வாJக^. இQவைர ெசாKல1படாத nவிேசஷhகளிE
நிைலக^ எEனவாயிW\? வரலா\ ெஜய9 ெபWறவJகளாK எmத1ப>டைவக^ எE\
உhகv4G ெதாியாதா? இேயn மகதேலனா மாியாைள விவாக9 ப_ணினQ9
அவJக^ பி^ைள பிராEசிWG ேபானQ9 இKைலயா? அதாவQ, இbத மாதிாி பல
ேக^விக^. அ].த வார9 இbத ேக^விகv4G நா9 பதிலளி4க ேபாகிேறா9.
நிகBCசியிK நீhக^ தவறாமK பாJ4G9ப: விT9UகிேறE. ெதாடJbQ
இைணbதிT1€Jக^ எE\9 நாE ந9UகிேறE.
Dr. ஜாE அEெகJெபJ4:
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எhகvைடய ெதாைல4கா>சி நிகBசிகைள காண
இலவச ஜாE அEெகJெபJ4 நிகBCசி ஆ1ைப பதிவிற4க9 ெச7தி]hக^.
இேயn கிறிjQைவ ஏW\ெகா^வதWகான ெஜப9 @JAshow.org @2015 A.T.R.I.
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