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 ேவதாகம.ைத மதி1பிழ4க ெச789ப:யான ேபாரா>ட9 – 
நிகBCசி 3 

 

அறிவி1பாளG:       இJைற4K ஜாJ அJெகGெபG4 நிகBCசியிM. ேவதாகம9 எPவளQ RMSயமானR? 
ந9மிட9 ெபறப>:U4K9 Vதிய ஏXபாடானR கி>ட.த>ட 400,000 ேமலான பலதர1ப>ட மா]பா^க_ 
ெகா`:U4கிJறனவா? ேவதாகம.திJ ஆ4கிேயாJக_ எJன ெசாMல வUகிறாGக_ எJபR நம4K நJறாக 
ெதாி8மா? இJைற4K தி ஜாJ அJெகGெபG4 நிகBCசியிJ விேசஷி.த ெதாK1பிM அைத அறிcRெகா_dGக_.  

*** 

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>. நிகBCசி4K உhகைள வரேவXகிேறா9. நமR நிகBCசியிM தXேபாR 
ஹGமனிJ V.தக.திM ெசாMல1ப>:U4K9 காாியhகைள பXறி பாG.Rெகா`: இU4கிேறா9, மிjேகா>:h 
ஜீசj. அcத V.தக.திM அவG ெசாMlகிறாG ந9மிட9 உ`ைமயான பதிQகளிJ நகM இMலாததினாM, அதாவR 
அ1ேபாjதலGக_ ைக1பட எmதிய எm.R4க_, அcத பதிQக_ ந9மிட9 இMைல, நகMக_, பிரதிக_, ந9மிட9 
இMைல, ேமl9 அதிM nமாG 400,000 பKதிக_ மா]ப>^ இU4கிறR, அ1ப:யிU4ைகயிM இேயnைவ Kறி.R 
அ1ேபாjதலGக_ இைத தாJ எmதினாGக_ எJ] உலக.திXK எ1ப: ெசாMல o:89? இR வரலாXறிM 
இேயnைவ Kறி.த க`ேணா>ட.ைத பாதி4காதா, ஏதாவR ஒU வித.திM உபேதச.ைத இR பாதி.திடாதா?  

இJைற4K இைத நம4K விவாி.R ெசாMl9ப:யாக, Dr. ேடரM பா4  வரலாX] இேயnைவ பXறி எ^.Rைர4K9 
உலகிJ பிரசி.திெபXற நபGகளி_ ஒUவராக இU4கிறாG. அவU4K அ^.தப:யாக உலகிேலேய எm.R4கைள 
விமGசி4K9 தைலசிறcத நபGகளிM ஒUவராக Dr. ேடனிேயM B. ேவலn9 இU4கிறாG. இவG Vதிய ஏXபா>^ 
ைகெயm.R பிரதிக_ ஆ7Q ைமய.திJ தைலவராக இU4கிறாG, உ`ைமயிM உலக9 omவR9 இcத ைகெயm.R 
பிரதிகளிJ நகMக_ Vைக1படhகளாக பரவியிU4கிறR, இRவைர க`டாிய1படாத Vதிய ஏXபா^ ஆவணhக_ 
பதிQக_ ெவளியிட1ப>^ வUகிறR. இவG NET ேவதாகம.திJ t.த Vதிய ஏXபா>^ பதிவாளராக இU4கறாG. 
இவG V.தக.ைத89 எmதியிU4கிறாG, “அ:1பைட ெமாழி4K ேமலான கிேர4க இல4கிய9: Vதிய ஏXபா>:J 
இல4கிய விாிவா4க9.  

ேடJ, உhகv4காக பாG> ஹGமனிJ ஒU வா4கிய.ைத ைவ.திU4கிேறJ. அவG எJன ெசாMகிறாG எJறாM, 
“இcத வாG.ைதயிJ விமGசகG (பாG> ஹGமJ) ெசாMகிறாG, Vதிய ஏXபா>:J எm.R4களிJ கலாCசார.ைத நாJ 
எPவளவா7 வாசி4கிேறேனா, அPவளவா7 காலhக_ ெசMல ெசMலா வாG.ைதகளிJ வ:வhக_ 
மாXறியைம4க1ப>^ இU1பைத அறிcRெகா_கிேறJ. ஆMைர>? இcத நீhக_ ந9VவR கிைடயாR. அR ஏJy 
ெசாMlhக_.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    சாி, ெஹGமJ தcR இJெனாU V.தக.திM எmதிய காாிய.ைத ெசாMல 
விU9VகிேறJ Dr. Vzj ம>சG, அவேராட ஆசாJ அவG, “Vதிய ஏXபா>:J வா4கியhக_ எJற V.தக9,” இR 
2௦௦5 ல ெவளிவcRCn, இR நாJகாவR பதி1V. இவhக இர`^ ேபUேம அெல4சா`:ாிய வா4கிய பத.ைத 

ெசாMSயிU4காhக, அMலR இcத ைகெயm.R பிரதிக_ எMலா9 ஆர9ப கால.Rல இUcத மிக o4கியமானRJy 
ெசாJனாl9 ெபாUcR9, இெதMலா9 நிைலமாXறhகv4K ெபU9 உதவியாக இUcதிU4K. அைதஎMலா.ைத89 
பாG4K9ேபாR, ெபU9பாலான வா4கிய விமGசகGக_ tல பாைஷைய ஆராய இைததாJ பயJப^.RகிறாGக_ 
எJபR VாியவU9, இெதMலா9 ஒJேறா^ ஒJ], ெரா9ப ெநU4கமானதாக இU4கிறR. ெஹGமJ க:னமான 
எm.R4க_   பXறி ெசாMறாU, o4கியமான எm.~^4க_, இhK_ள எm.R4கைள பXறி ெசாMlகிறாG, ஆனாM 
வா4கிய விமGசகGக_ பயJப^.Rவைத ெசாMலவிMைல, அைவகளிM ெபU9பாலானR, ஒாிஜினM வாG.ைதகv4K 
நட.தி ெசMகிறR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     நீhக கடcத வார9 ெசாJன சில காாியhகைள எhகv4K ம]ப:89 ெசாMlhக. 
ஆதிகால வரலாXேறா^ ஒ1பி^9ேபாR இcத Vதிய ஏXபா>^ எm.R4கv4K ஆதரவாக இU4K9 சில திடமான 
ஆவணhகைள பXறி ெசாMவதிSUcR Rவhகிடலாமா.  
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Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    சாி, ந9மிட9 மXற கிேர4க ேராம உபகரhகைள எm.R4கைளவிட ந9மிட9 
Vதிய ஏXபா>^ உபகரணhக_ இU4கிறR. ேதாராயமாக அவG ய௩எ.ைதைந V.தகhக_ எmதியிU4கிறாG எJ] 
அைத ஒJறJமீR ஒJறாக அ^4கிடலா9...  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ேஹாமG, அாிjேடாM, ேக>^லj, ெஹேராேடாடj 

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    சாி, இெதMலா9, இெதMலா9 ேதாராயமானR எJ] நாJ ெசாMல 
மா>ேடJ! ஆனா அைத பXறி ெசாMலJyJனா... எMலா.R4K9 ேமல இU1பR ேஹாமG தாJ, Vதிய ஏXபா>ைட 
பXறி 2 V.தக9 எmதியிU4கிறாG. ஆனா ேதாராயமாக இU4கிற நபGகைள பXறி பாG.தாM, அைவகvைடய எm.R 
பிரதிக_ 2௦ கா�4க_ இU4கிறR எJ] நிCசயமாக ெசாMல o:89. அைத அ^4கி ைவ.தாேல, nமாG நாl அ: 

உயர.திXK வcதி^9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அRம>^ இMல காலo9, அR எmத1ப>ட கால9 oதM அcத பதிQக_ 
க`டாியப1>ட கால9 வைர4K9, அR nமாG எPவளQ, இUcதிU4K9?   

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    அவGகளிட9 நா9 அcத பிரதிகைள ெபற nமாG 5௦௦ oதM 1௦௦௦ ஆ`^க_ 

வைர எR4KJy ெசாMலலா9. ெசாMறR உhகv4K Vாி8தா, Vதிய ஏXபா^ நிைறவைடcR நா�] வUடhக_ 
கழி.R தாJ, ந9மிட9 6௦- oதM 7௦ கா�4க_ கிைட.தR. அதாவR, நாம அcத க>ட.திXK வUவதXK oJனால 

டசJ கண4கான பிரதிக_ நம4K கிைட.தR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அ1ப 5௦-1௦௦ ஆ`^களாக  அ1ேபாjதலGக_ எmதின கால.திM இUcR  , 

ந9மிட9 எ.தைன கா�j இU4கிறR?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    ந9மிட.திM கி>ட.த>ட ப.R oதM பதிைனcR Vதிய ஏXபா>:J பதிQக_ 
இU4கிறR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இJைற4K உhகvைடய கரhக_ அR இUcRெகா`ேட இU4கிறR.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    இJy9 இUcRெகா`^ தாJ இU4K, ஆமா.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>. இhக நிைறய பதிQக_ இU4கிறR.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    சாி, எJனாM o:cதாM ஒ1பி>^ �]கிேறJ.அதாவR, இcத அUைமயான 
எm.தாளGக_ இU4கிறR, அவGகvைடய உபகரணhக_ நாJK அ: உயர.திXK இU4கிறR. அதXK ேமல Vதிய 
ஏXபா>^ ஆவணhகைள ைவ4கலா9, நாம கிேர4க எm.R4க_ மX]9 பதிQகைள பXறி பாG4கிேறா9, சைப 
பிதா4கலா9 ெசாMலப1>:U4K9 ஒU மிMSயy4K9 ேமலான �X]கைள எதிM ேசG1பR எJ] என4K 
ெதயGயவிMைல, அைதெயMலா9 ேசG.தாM ஒU ைமயிM �ர.ைத89 தா`:^9. Vதிய ஏXபா^ பXறி 
கX]ெகா_வதிM நிைறய திU1பhக_ இU4க �^9 எJபதிM எcதவித ஆCசாியo9 இMைல.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அ1ப இcத ைமயிM உயர நிைலதாJ உhக வாசகhகளிJ விமGசன.திJ 
அளவாக இU4கிறR. அதாவR உhகvைடய அறிவியMப: நீhக_ எMலா வா4கியhகைள89 ஆரா7cR 
வாG.ைத4K வாG.ைத ஒ.திU4கிறதாJy பாG1�hக, அதாவR, இcத வாG.ைதகைள உைடய 29௦௦௦ ைகெயm.R 

பிரதிக_ உhகளிட9 இU4K, அதXK பிறK அ^.த ஒJ]9 இU4KR. ஆMைர>, இ1ப, இcத எm.R4களிJ 
மா]பா>:M, ெஹGமJ ெசாMகிறாG, கி>ட.த>ட நாJK ல>ச9 மா]பா^க_ இU4கிறதாேம, அைத 
ஏX]ெகா_கிறீGகளா? 

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    அcத எணி4ைகைய நாy9 ஒ1Vெகா_கிேறJ, ஆமா. இRதாJ ந9oைடய 
�க9 எJறிடலா9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஓேக, இUcதாl9 அவG Vதிய ஏXபா>:M ம>^9 nமாG 138,000 வசனhக_ 
உ_ளR எJகிறாG, அ1ப:Jனா Vதிய ஏXபா>:M ஒPெவாU வாG.ைத4K9 3 வி.தியாசமான பதhக_ உ_ளR.  

ஆமா, Vதிய ஏXபா>:M 138,000  வாG.ைதக_ இUcதR, ஆமா.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>. சாி, இ1ப, ஒJ] ெச7ேவா9, ேபான வார9 ெச7தRேபால அைத 
பிாி.R பாG4கலா9. அதாவR நாJK ல>ச9 எm.R4களிJ பிரதி  1௦௦% எJ] ைவ.Rெகா_ேவா9,  ஒU 
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உதாரண9தாJ, எ1ப: நம4K இcத எ`ணி4ைக கிைட.தR இR இேயnைவ அMலR கிறிjதவ.ைத Kறி.த 
க`ேணா>ட.ைத பாதி1பதாக இUcதி^மா? இcத மா]பா^கைள கU.திM ெகா_v9ேபாR9 எJன நட4K9 
எJபைத பXறி பாG4கலா9.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    சாி. ெஹGமJ ெசாMlகிற எ`ணி4ைககைள பாG4K9ேபாR அR 
ேபாயி>ேட இU4KJy நிைன4கிேறJ அR nமாG 3 ல>ச.திM இUcR நாJK ல>ச9 வைர4K9 வU9, ஒU 
Kறி1பி>ட க>ட.திXK வU9ேபாR அR அைற மிMSயைன தா`^R, நம4K அR ெதாியாR, அவG ெதாடGcR 
அதyைடய தர.ைத ைமய1ப^.தீ>ேட வcR>^ இU1பாG. ஆனா அcத மாXறhகvைடய எ`ணி4ைகைய 
பாG4K9ேபாR, அR இர`^ேம வி.தியாசமானதா இU1பைத உணGcதிட o:89. இ1ப டMலாj 
பMகைலகழக.திM எJyைடய மாணவGக_ வா4கிய விமGசன.ைத பXறி வK1Vக_ எ^கிJறனG. அவGக_ 
ஆதிகால ைகெயm.R பிரதிகைள கலcR ஆ7Qக_ ெச7யறாhக. அதXK அவhக ஒPெவாU எm.ைத89 
தனிதனியா பிாி.R பாG4க ேவ`:யிU4KR. அRல ெபU9பாலான பKதிகளால ெரா9பேவ ேசாGவைடயறாhக, 
ஏJனா மிக1ெபாிய மாXறமாக கUத1பட எMலாேம எm.R பிைழகளால தாJ உ`டாகியிU4Kதா9. உ`ைமயான 
அG.த.ேதா^ மா]ப>:U4கிறR எJற க>ட9, ெரா9ப ெரா9ப அாிதாக இU4K9. அைத க`^ பி:4க ெரா9ப 
ேநர9 எ^4K9. அதனால Kைறcத ப>ச மா]பா^கைள க`^ பி:4கிறRைளேய அவhகv4K ெரா9ப ேசாGQ 
வcதி^R.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     நீhக ெசாMறR எJனJனா, ஒU வா4கிய விமGசகராக, இcத ஆவணhக_ அ^4கி 
ைவ4க1ப>ட நிைலைய பாG4K9ேபாR, இதிM 75 % ெபU9பாl9 ெவ]9 எm.R பிைழயினாM உ`டான 
மா]பாடாக இU4K9 எJகிறீGக_.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    அMலR அG.தமXற வி.தியாசமா இU4K9. 75%, ெவளிய எாி�சிடலா9. 
அRல எcத அG.தo9 கிைடயாR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அR ஒU ெபாU>டMலேவ  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    ேயாவாJ எJற ேபராயைர பாG4K9ேபாR ஒPெவாU oைறைய89 அதிM  
ஒU N அMலR இர`^ N வcதிU4K9, அR எm.R பிரதிகைள சாGcதR, இR ஒU மா]பா^ எJறிடலா9. அ^.த 
மிக1ெபாிய மா]பா^க_ எJ] எைத ெசாMவாGக_ எJதாM ஏX]ெகா_ள o:யாத அG.தhகளிM வி.தியாசhக_, 
வாG.ைத8J இடhக_ மாXற1ப^9, அG.த9 மா]9. இR கி>ட.த>ட 2௦-25% இU4K9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     திU9பQ9 இைதேய பாG4கலாமா அதா “இேயn ேயாவாைன ேநசி.தாG”. இைத 
எ.தைன விதhகளிM ெசாMல o:89?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    அைத கிேர4க.திM பதிென>^ வி.தியாசமான விதhகளிM எmதலா9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அைத நீhக_ பதிென>^ வி.தியாசமான விதhகளிM எmRdGகளா.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    வி.தியாசமான விதhகளிM எmதிடலா9, ஆமா.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஒPெவாU oைற89 அR வி.தியாசமான விதhகளிM எmத1ப>டாl9, 
அதyைடய அG.த9 மாறாமM இU4கிறR...  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    அதyைடய அG.த9 ஒேர மாதியாக தாJ இU4K9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இR எm.R மா]பா^.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    இைத மா]பாடாக கURகிறாGக_.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அRம>^9 இMலாம சைப பிதா4க_ ெசாMSய மிMSயJ கண4கான �X]கv9 
இதிM இைணகிறR. வசன.ைத ெகா�ச9 மாXறி ெசாMSயிUcதாl9, அதyைடய அG.த9 ஒேர மாதியாக 
இUcதாl9, உ`ைமயிM, அRQ9 மா]பாடானைவ எJறாகிறR.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    சாிதாJ.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இhக மிக1ெபாிய மா]பா^ உ`டாகிற நிைல சா.தியமாக இU4கிறR.  
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Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    இRல ெசாMலJyJனா மிMSயJக_ அளவிXK அதாவR, Vதிய 
ஏXபா>^4K nமாG ப.R மிMSயJ மா]பா^க_ இU4KJy ெசாMல o:89. உ`ைமயிM ந9ம கி>ட 
இU4கிறேதாட ஒ1பி>^ பாG4K9ேபாR nமாG t� ல>ச.திM இUcR நாJK ல>ச9 எJ] ெசாMல o:89.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     விய1பாக இU4கிறR.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    ஆமா. பல �Xறா`^க_ கடcR9 எ1ப: இcத வா4கியhக_ நிைலயாக 
இU4கிறெதJ] ஆCசாியமாக இU4K.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>. இcத காாிய.ைத நாம ெதாடGcR பாG.திடலா9. இhக 75% இU4KR 
அபார9 ேவெறJன இU4K...  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    கி>டத>ட 25% எMலாேம வாG.ைதகளிJ இடமாXற9 அலMR அG.த9 
மாறினதாக தாJ இU4K. அG.தo_ள மா]பா^கள எனபR ெரா9பேவ க9மியாதா இU4K. அதாவR, அைவ  நா9 
tல பாைஷைய அறிcதிட உதவிடாதைவக_, அR ந9ைம தனியா ஒU பKதி இU4KJy ந9ப ைவ4K9, இைததாJ 
ெஹGமJ ெசாMlகிறாG எJ] நம4K ெதாி89, அG.தo_ள ஏXக o:யாR மா]பா^க_. அதாவR, இைவ 
அைன.R9 அcத பKதிைய பாதி1பேதா^ அதyைடய tல பாைஷயிJ ெபாUைள89 மாXறிவி^கிறR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இெதMலாேம 1% KைறவானRதாJ.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    1% KைறவானR. இRவைர4K9 இU4கிறRைலேய மிக KைறவானR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     சாி, இRல ஏதாவR கிறிjதவ உபேதச.ைதேயா அலMR இேயnவிJ 
சாி.திர.ைதேயா பாதி4க �^மா?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    சாி, ெஹGமJ இcத ஒU விஷய.ைத அR அ1ப:ேய இU4கிறR ேபால 
ெசாMவR கவனி4க ேவ`:ய ஒJ]. ஆனா இcத மா]பா^களால எcத விதமான தா4கo9 உபேதசhகv4K 
உ`டாகவிMைல எJபR9 உ`ைம,  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இRல nவாரசயமான விஷய9 எJனJனா, உ`ைமயா ஜனhகv4K எRQ9 
ெதாியாR, பிXகால.ைத பாG.தாM 17௦7 M, வா4கிய விமGசகGக_ எ1ப:ேயா ஒU ச>ட.திXK கீழாக 

வcRவி>டாGக_ இMைலயா?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    17௦7ல ஜாJ மிM எJகிற நபG இUcதாG அவG கிேர4க Vதிய ஏXபா>ைட 

ஒJ] �>: ேசG.தாG ஏJனா அ1ப விமGசகGக_ ெசாJனR எJனJனா, “உhக கிேர4க Vதிய ஏXபா>:M நிைறய 
மாUபா^க_ இU4KR, அெதMலா9 tல பாைஷயிM இU4KதாJy ெதாியலJy ெசாJனாhக.” அதனால 
எMலா.ைத89 ஒJ] ேசG1பதிM அதிக ேநர.ைத ெசலவளி.தாG. அவG மாி1பதXK ஒUவார.R4K oJனால இைத  
அவG ெவளியி>டாG, அRல 3௦,௦௦௦ வா4கிய பிரCசைனக_ இU1பைத ப>:யS>டாG, 17௦7ல, அவG தனி ஒU 

மனிதனாக, இcத காாியhகைள க`^ பி:.தாG. அதXK பிறK ேஜாகJ அMபG>C ெபJக_ அவUைடய வழியிM 
பிரயாணி.தாG, அவU9 மிளேசாட ேவைலகைள பாG.தாG, அவG இcத மா]பா^களிM உ_ள ஆGதடா4சி பXறிய 
கU.R4கைள ெவளியி>டாG. ெபJகv9 17௦௦களிM வாBcதவGதாJ. அவG ெசாJனாG, “ இcத மா]பா^களாM 

உபேதசhகv4K எcதவிதமான தா4கo9 ஏXபடவிMைல.” அcத கால க>ட.திM இUcR, அதாவR ெபhகvைடய 
�XறிM இUcR, இcத அவா4கிய ேவ]பா^களிJ கU.R இRவாக.தாJ இUcR வUகிறR, ஆனா இR இcத 
ச>டதி>டhகv4K ெவளியிM இUcR தாhக_ ெசாMl9 கU.RதாJ சாி எJ] ெசாMறவhகv4K ெபாUcதாத 
விஷயமா இU4KR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இR கி>ட.த>ட 200 ஆ`^கv4K9 ேமல ஆயி^Cn.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    ஆமா.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     உhகv4K இைத பXறி எMலாேம ெதாி89 தான.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    ெதாி89.  

Dr. ேடரM பா4:    ஆமா. தா4க.ைத ஏXப^.திய ஒேர ஒU விஷய9 எJனJனா இcத Kறி1பி>ட வசன9 ஏதாவR 
Kறி1பி>ட ேபாதைனைய ெசாMlகிறதா இMைலயா எJபRதாJ. இ1ப சாGcR4ெகா_ள o:யாத ஒU 
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மா]பா>:M �ட இcத நிைல உUவாவைத பாG4க o:89. ெபாRவாக ஒU பKதி எ1ேபாR9 அG.தo_ள 
ேவ]பாைட உைடயதாக ேதாJ]9. ஆனா அcத வி.தியாச9 எMலா.ைத89 ஒJ] ேசG.R பாG4K9ேபாR அR 
கிறிjதவ ேபாதைனயிM ஏேதாெவாU ைமய ெபாU_ இMலாமM இU1பைத கா>^கிறR. ஏJனா அR இcத 
பKதியிM இMைலJனாl9, வா4கிய பிரCசைன அMலR ேவ]பா^க_ இMலாத பKதிகளிM இU1பைத ந9மாM 
பாG4க o:89.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    எJனால அதXK ஒU உதாரண.ைத ெசாMல o:89. 1 தீேமா.ேத8 3:16இR 
நdன கால ெமாழி1ெபயG1VகளிM இேயnைவ Kறி.த ஒU தா4கo`டா4K9 விஷய.ைத ெசாMகிறR “அவG 
மா9ச.திM ெவளிப>டாG.” இ1ப, கிh ேஜ9j பதிQ ெசாMகிறR “ேதவேன ெவளிப>டாG, ேதாJறினாG, மா9ச.திM 
ேதாJறினாG.” இRல அவG எJற வாG.ைத4K9 ேதவJ எJற வாG.ைத4K கிேர4க.திM உ_ள வி.தியாச9 இcத 
இர`^ எm.R4கv9 இைடயிM உ_ள ஒU சிJன ெகா^.தாJ. அைத எ1ப: ெசாMலாJy ேக>டாM, அR ஓசி 
எJபR ேபால ஓைச ெகா`:U4K9, அதாவR அR ஓசி ேபால இU4K9 அcத ஓ எJபR அRதாJ தீ>டா  எJற 
எm.R, அR4K ேமல ஒU ெகா^ இU4K9. அ1ப இcத இர`^ வாG.ைத4K9 உ_ள வி.தியாச9 அcத சிJன 
ெகா^.தாJ, இR ெரா9ப சாதாரணமான வி.தியாச9. ஆனா ேவதபாரகGக_ இcத ஒU தவைற எ1ப: ெபாிn 
ப^.RவாhகJy ெதாி8மா.  அேத சமய.Rல அவhக ெசாMவாhக, சாி, இததா, அதாவR ேதவJ தாJ மா9ச.திM 
ெவளிப>டாG எJ] பQM tல பாைஷயிM எmதியிUcR , அR அவG என மாறியிUcதா, அதனால  கிறிjRவிJ 
ெத7வ.Rவ9 இMலாம ேபாKமா? நிCசயமாக இMைல. கிறிjRவிJ ெத7வ.Rவ9 அcத ஒU வசன.ைத சாGcR 
இMைல. அதாவR, “அவG மா9ச.திM ெவளிப>டாG எJபR உ`ைமயான வசன9 தாJ. ேடரv9  அைத ந9VகிறாG 
எJ] நிைன4கிறJ. ஆனா உ`ைம எJனJனா கிறிjRவிJ ெத7dக தJைம எJபR, ocைதய நிகBசிகளிM 
ெசாJனRேபால, அRவ ஏ]9 Vதிய ஏXபா>:M ம>^9 ெசாMல1ப>:U4K9 ஒJ] கிைடயாR. இcத பKதிைய 
ம>^9 சாGcதR இMைல. நாம அcத உபேதச.ைத பXறி ேபசQ9 இMைல, அcத உபேதச.ைத நிUபி4K9 வசனhக_ 
எ.தைன இU4கிறR எJபைத.தாJ பாG4க விU9Vகிேறா9. இUப.தி எ>^ வசன.திXK பதிலா இUப.தி ஏm 
வசன.ைத Kாி1பிடறதால, அRல ெபாிய வி.தியாச9 உ`டாக ேபாவR கிைடயாR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>, ெபாிதான ஒJைற கைடசியா பாG4K9ப: ைவ.திU4கிேறா9, சாியா. 
பாG> ஹGமனிJ V.தக.திM ஒU பKதி, மிjேகா>:h ஜீசசிM, இJைற4K சிறcத விG1பைனயாK9 ஒJ], அதிM 
இJைற4K கிறிjதவGக_ nமcR ெசMl9 Vதிய ஏX1பா>:M உ_ள சில பKதிக_ உ`ைமயிM அைத சாGcதR 
அMல எJ] ெசாMகிறாG. அதிM சிலவXைற நாJ Kறி1பிட விU9VகிேறJ, இ1ேபாR ஒU இைடேவைள 
எ^.~^ெகா_ேவா9, நாம திU9ப வcதR9 அவXைற உhக_ oJபாக ைவ4க விU9VகிேறJ. விபசார.திM 
பி:ப>ட jதிாீ; அcத பKதி4K இதில இடமிMைல, அR இUcதி^4கேவ �டாR எJகிறாG. மாXK nவிேசஷ.திJ 
கைடசி 12 வசனhகv9, எ^4க1படேவ`^9, அR அhக இU4க �டாR.  1 ேயாவாJ 5:7 திU.Rவ.ைத Kறி.R  
எ^.Rைர4கிறR, அRQ9 அhK இU4க �டாR. K�டேராகிகைள nக1ப^.திய ேபாR இேயn ேகாபமடcதாG. 
மாXK nவிேசஷ.திM மிக1ெபாிய மாXற.ைத ெகா`^வU9 அளQ தா4க9 உைடயதாக இU4கிறR, இMைலயா? 
இேயn சிlைவயிM பகிரhகமாக அmதாG, எபிேரயG 2:9, எபிேரயG 5:7ேளா^ இைண4க1படy9. ஆMைர>, இcத 
மாதிாியான உதாரணhக_ ேவதாகம.திM இU4கிறR எJ]9, அதினாM ேவத.ைத ந9ப o:யாR எJ]9 
ெசாMகிறாG, சாியா? நா9 திU9ப வcதR9 இதXகான பதிMகைள பாG4க இU4கிேறா9. இ1ேபாR ஒU இைடேவைள 
எ^.Rெகா_ேவா9. ெதாடGcR இைணcதிUhக_.  

**** 

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     மீ`^9 வUக. நா9 ேபசி4ெகா`^ இU1பR Dr. ேடரM பா4 மX]9 Dr. 
ேடனிேயM B. வாMேலj. இJைற4K ந9oைடய சtதாய.தினG இைடேய பரவிவU9 மிக o4கியமான ேக_விைய 
Kறி.R பாG.Rெகா`^ இU4கிேறா9, அதாவR, Vதிய ஏXபா>:M ெசாMல1ப>:U4K9 வாG.ைதகைள ந9பி 
ஏX]4ெகா_ளலாமா? இhK ெசாMல1ப>:U4K9 உபேதசhக_ V.தகhக_ இேயnவிJ சாி.திர.ைத ந9ப 
o:8மா, அMலR இR கால1ேபா4கிM ேவத பாரகGகளாM மாXற1ப>^ இU4கிறதா? அMலR இcத இட.திM எJன 
வாG.ைத வcதிU4கேவ`^9 எJ] ெசாMல o:யாத அளவிXK இhK பலதர1ப>ட மாXறhக_ 
உ`டாகியிU4கிறதா? பாG> ெஹGமJ பயJப^.திய உதாரணhகைள பாG.தாM, சிறcத விXபைனயாK9 V.தக 
ஆசிாியG வா74கிய விமGசகG, தனR மிjேகா>:h ஜீசj எJற V.தக.திM மாU4K nவிேசஷ.திJ கைடசி 12 
வசனhகைள பXறி ெசாMகிறாG. இR ஒUவிதமான அதிGCசிைய உ`டா4KகிறR, அவG ெசாMlகிறாG, “மாXK 
nவிேசஷ.திJ கைடசி 12 வசனhகைள அதிSUcR விள4கிட ேவ`^9 எJ] உhகv4K ேதாJறவிMைலயா? 
அR மாதிாி இR பல விஷயhகv4K பாதி1ைப உ`டா4Kவதாக இU4கிறR. இதினாM உhகv4K எcதவித 
ஈG1V9 இMலாதிU1பR ஏJy ெசாMlhக_.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    இR கி>ட.த>ட 125 ஆ`^கv4K ேமலாக ெதாிcத விஷய9தாJ, அcத 12 
வசனhகv9 om சாரா9ச9 உ`டாயR அழM எJ] ெசாMவாhக. அதனால எcத nவிேசஷ ப_ளிகளிl9 ச 
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ைபகளிl9 இcத ப`ணி ெர`^ வசனhகளால என4K ெதாிcத அளவிXK, மாXK 16:9-2௦தாள எcத உபேதச 

பிரCசைன89 இMல. அR ேவத.திM இU4கலாேம. அR மிக o4கியமான ஒJ]தாJ. ஆனாM உ`ைமயிM, அR 
இUcதாl9 இMைலJனாl9 அR எcதவித.திl9 அ:1பைட உபேதச.திXK தைடயாக இைலேய...  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ெசாMலேபானா, உhககி>ட இU4கிற எMலா ேவதாகம.திl9, கிh ேஜ9j 
பதி1ைப தவிர, மXறைவகளிM கீBKறி1V இU4K9 இcத பKதி tல பாைஷயிM இட9ெபறவிMைல எJ].  

Dr. ேடரM பா4:    ஆமா. நdன கால ெமாழி1ெபயG1Vக_ எMலா.Rைல89, கிh ேஜ9j வGஷJ மX]9 நி� 
கிh ேஜ9j வGஷைன தவிர, மXற எMலா.Rைல89 ஒU கீBKறி1V இU4K9, “இR பைழய அதிகார1�Gவமான 
பதிவிM இட9 ெபறவிMைல, “ அR உ`ைமதாJ.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    NET ேவதாகம9 இJy9 ேமல ேபா7 அதXகான விள4க.ைத89 
ெகா^4கிறR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இதXK நீhக_ ஒ.Rைள4கிறீGகளா? உ`ைமயிM, இைத வி>^ நீhக_ 
விலகிவி>டாM, இதனாM எைத89 இழ4க1ேபாவR கிைடயாRதாேன?  

Dr. ேடரM பா4:    நிCசயமா. இைத கவனமாக பாG4K9ேபாR என4K ேதாJற விஷய9 இRதாJ 
எMலா.Rைல89 ஒU ஒX]ைம இU1பைத  பாG4க o:89, எJன ெச7தாl9, ஏதாவR ஒU Vதிய விஷய9 
எhகிUcதாவR ச>^Jy oJனால வcR நிX1பைத பாG4கேவ o:யாR. அதனால என4K எJன ேதா�RJனா 
மாXK nவிேசஷ.ைத ஒU வாசி4K9ேபாR அைத அ1ப:ேய வாசி4கலா9, Rவ4கo9 o:Q9 உைடயR 
ேபாலதாேன இU4கிறR இR வாசகGகv4K ஒU சவாைல89 oJைவ4கிறR, உயிG.ெதmதM எJற நிகBைவ 
ெகா`^ நீhக எJன ெச7ய ேபாறீhக? அதXK அவhக, “ஓ, இR ெகா�ச9 க�டமான விஷய9y ெசாMவாhக.” 
அதனால ேவ] எைதயாவR ெசாMS இcத இட.ைத  நிர1பி^வாhக,. அதனால பிரதான க>டைளைய அhக 
ைவCசாhக, அதனாலதாJ மXற nவிேசஷhகைள ேபால மாXKQ9 ஒU o:QடJ இU4KR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     Rாிதமாக, உhகvைடய கU.ைத நீhக_ பதிQ ெச7திடலா9, அதாவR ேசாழG 
ெசாMவாhக, மாXKQ4K உயிG.ெதmதைல பXறி ஒJ]ேம ெதாியாR.  

Dr. ேடரM பா4:    உயிG.ெதmதைல பXறி அவU4K ெதாியாம இUcதா அவரால ேதவ Kமாரைன பXறி 
எmதியிU4க o:யாR. அதாவR, உயிG.ெதmதைல பXறி அவU4K எRQேம ெதாியைலJனா, அR உலக.Rல 
ேகSயான ஒU விஷயமாக இUcதிU4Kேம. அைத அவG பhK வகி4K9 சைபயிJ பார9பாிய.திM ஒJறாக 
இைண.தாG. அவG பhK வகி4K9 nவிேசஷhகளிM அைத எmதினாG, அவG ேதவyைடய Kமாரைன பXறிதாJ 
ேபnகிறாG, அவைர உயG.R9 விதமாக இU4கிறR. அhக உயிG.ெதmதM பXறி இU4க ேவ`:யR அவசிய9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அRல காSயான கMலைற89 இU4கிறR, அRம>^மிMைலேய...  

nவிேசஷhகளிM இேயn தமR உயிG.ெதmதைல பXறி tJ] oைற தீG4க தாிசன9 ெசாMSயிU4கிறாG. அதனால 
இR Rவ4கo9 o:Q9 உ_ள ஒ`ணாதா இU4KR, இR வாசகGகைள �`: வி^வதாக இU4கிறR, இேயnைவ 
Kறி.R நீhக எJன o:Q எ^4க ேபாறீhக?  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அேதா^, பQSJ எm.R4க_ மாXK oJV எmத1ப>^ இUcதாM, அ1பா 
oதMல 1 ெகாாிcதியG 15 வcRவி>டேத, அவU4K ஏXகனேவ உயிG.ெதmதைல பXறி89 உயிG.ெதmcத 
ேதாXற.ைத பXறி89 ெதாி89.  

Dr. ேடரM பா4:    அRதாJ o4கியமான Kறி1V. ேதவyைடய KமாரJ இJy9 ஜீவேனா^ ம4கv4K_ 
தா4க.ைத ஏXப^.தாவி>டாM ேதவyைடய Kமாரைன பXறி ேபச o:யாR, உயிG.ெதmதM இMைலJனா அR 
o:யாR.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    இhக உயிG.ெதmதM பXறி89 இU4கிறR மாXK 16 1- எ>^, அ1ப:ேய 
இUcதா அRல இேயnவிJ உயிG.ெதmcத தJைம எcத மனிதU4K ெதாியாமேல இUcதிU4K9. அR o:வாக 
இUcதிU4காR. அதாவR மாXK 16 இஎnயJ உயிG.ெதmதைல பXறி ெசாMலாமM எ>டா9 வசன.ேதா^ நிJ] 
வி>டா_ அR சாியாக இUcதிU4க o:யாR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>. ஜனhகள ஆCசாிய ப^9ப:யான மXெறாU பKதி எR எJறாM 
இேயnQ4K oJபாக விபசார.திM ைக89 ெம78மாக பி:4க1ப>ட ெப`, சாியா, அRQ9 ேவத.திJ இUcதிU4க 
ேதைவயிMைல எJகிறாG. நீhக அதXK எJன ெசாMறீhக?  
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Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    இR ேயாவாJ எmதிய பKதி இMைல எJபைத நாy9 ஒ1Vெகா_vகிேறJ. 
அR ேயாவாJ 7:53-8:11. ஜனhகளிட9 நா ஒU ேக_வி ேக>4க ஆைசப^கிேறJ. ேவதாகம.திM இMலாத ஒU 
பKதிைய என4K பி:.த பKதி எJகிேறJ. அ1ப: ெசாJனா, நீhக இcத மாXK 16:9-2௦ ம$%& ேயாவா+ 

7:53- 8:11 இதXகிைடயிM ஏதாவR ஒJைற ேதGQ ெச7ய�9, அதாவR இRல ஒU பKதிைய 

ேவத.திMைவ.Rெகா`^ மXெறாU பKதிைய ெவளிேயXறி^dhகளா, நா ேபாகிற எலா இடhகளிl9 நா இcத 
ேக_விைய ேக>பR உ`^, உலகளாவிய அளவிM ம4க_ மாXK 16 இMைலJy தா ெசாMறாhக, இcத கைதைய 
நா ைவ.RெகாMேவJ. அதனால இcத பKதிைய ஆதிகால ேவதபாரகGகv9 விU9பி இU4கிறாGக_. அதXK 
Kைறcத சா>சிகேள இU4கிறR மாXK 16 அRல நிைறய வசனhக_ இU4கிறR. ஆகேவ வா4கிய விமGசன.திJ 
ேகா>பா^க_ ப:, ~GமனிJ கU.ைத ஏX]ெகா_ள ேவ`^9,இcத பKதி ெவளிேய]கிறR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>. இJy9 ஒJy. திU.Rவ.ைத Kறி.R ெசாMl9 1 ேயாவாJ 5:7 
இU1பதிM எcதவித தவ]9 பிரCசைன89 இMைலேய. அcத வசன.ைத பXறி ெசாMl9க, அேதா^ அR 
இU4கலாமா அMலR அைத எ^4க ேவ`^மாJy ெசாMlhக. 

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    1 ேயாவாJ 5:7 இைத கிh ேஜ9j வGஷJ எப1: ெசாMகிறR எJறாM, 
“பரேலாக.திM tJ] சா>சிக_ உ`^, பிதா, வாG.ைத மX]9 ஆவி, இைவ tJ]9 ஒJறாக இU4கிறR.” இcத 
வசன9 1522M எரCமj இUcத கால.திM ேவதாகம.திM ேசG4க1ப>டR, இவG oதM கிேர4க Vதிய ஏXபா>ைட 
ெவளியி>டாG, இR சில ல.தீJ பிரதிகளிM இUcததினாM சைபகளாM இcத திU.Rவ.ைத Kறி.த வா4கிய.ைத 
ேசG4K9ப: அm.த.திXK_ த_ளப1>டாG. அதனால அ1ேபாR இUcத ஒU ேவதபாரகG ரா7 எJபவG 
ஆ4jேபாG:M 152௦ஆJ ஆ`^, ம]ப:89 கிேர4க Vதிய ஏXபா>ைட எmதினாG, இR எ1ப:ேயா எராமnைடய  

கரhகv4K கிைட.தR. அப1:ப>ட ஒU வா4கிய.ைத க`டறிcதாM அைத இதிM இைண.தி^ேவJ எJ] 
எராCமj எcத வா4K]தி89 ெகா^4கல, ஆனா இதXK மாறாக ஒU விஷய.ைத ெசாJனாM, ேவற எcத 
எm.R4கv9 கிைட4காததால இைத நாJ ேசG.திடவிMைல. அ1ப அவG ேவ] சிலைத89 க`டGcதிU4கலா9 – 
நிCசய9 யாராவR அவாிட9 வcR இைத ெகா^.திU4க �^9 – அைத அவG கிேர4க பத.திM எmதியிU4கலா9, 
ரா7 எmதிய பKதிகைள இவG மாXறி எ~mRகிறாG, ஏJனா ரா74K கிேர4க ெமாழி omைமயாக ெதாியாR, அவG 
ல.தீைன கிேர4கிM ெமாழிெபயG.தவG,அதனால, இ1ப எராCமj அதிl_ள தவ]கைள சாிப^.RகிறாG.  

ஆனா இR ஆதிகால எm.RகளிM இட9 ெபறவிMைல. நமR பதினாறா9 �Xறா`:J பிரதிகளிM தாJ இR 
இU4கிறR. 129 �Xறா`:J நாJK பிரதிகளிM பிXகால.திM இR கீB Kறி1பாக  இUcதR, பதினா] பதிேனழா9 
�Xறா`^களிM கரhகளிM வcதைடcதR. எJைன ேக>�hகJனா எJேனாட கU.Rப:, இR சாரா9ச.ைத 
ெபறவிMைல, இR omைமயானR எJற கU.R ஆதி திUCசைபயினXK இைடயிM காண1படQ9 இMைல. 
ெஹGமJ இR இMலாம திU.Rவ.ைத பXறி நாம ேபசேவ வா71Vக_ இMைல எJ] ெசாMlகிறவராக இU4கிறாG, 
அ1ப: பாG.தா திU.Rவ9 ெபா7யா. ஆனா சைப சhக9 எைத ந9பினR எJ] அவU4K ெதாி89. அவU4K 
381ாிJ காJCேட`:ேநாபிM சhகo9 ைநசியா சhகo9 இதர சhகhகைள பXறி89 ெதாிcR இUcதR, நா�Xறி 
ஐ9ப.திJ ஒJறிM வcத கSேடானியJ அறி4ைக, இcத வசன9 இMலாம திU.Rவ9 இU1பைத நிUபி1பR க:ன9 
எJ] ெதளிவாக �றியிUcதR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அR ஒUேவைள இJனo9 இUcதிUcதாM அRதான எMலாவXறிXK9 
ேமலானதாக இUcதிU4K9.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    ஓ, இUcதிU4கலா9 எJ] ெசாMல o:8மா. ஆமா. இcத வசன9 
இMலாமl9 திU.Rவ.ைத அழகாக எ^.R ெசாMல o:89.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இRவைர4K9 1500 ஆ`^களாக உhகளிட9 இUcத ஆவணhக_ மX]9 மXற 
பதிQக_ எMலாவXைற89 பாG.திU1�Gக_ அRல எRைல8ேம அcத வசன9 இMைலயா.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    ஒU கிேர4க பிரதி�ட இMல. சாி. ஆனா பிறகால.திM ேல.தீJ ைகெயm.R 
பிரதிகளிM சிலR இUcதR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆமா. அதாவR, விய1பாக இU4கிறR. ஆMைர>. அcத வா4கியhகைள 
சாGcRெகா_v9 தJைம எJற நிைலயிM, 1zj ேம>சG பXறி ெசாMlhக, அவGதாJ பாG> ெஹGமyைடய 
KU.RவG, இcத வா4கியhகைள Kறி.த தனR வாBநா_ ஆ7Qகv4K பிறK அவG எJன ெசாMSயிUcதாG.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    வாலj: ெம>ெஸG ஒUவG, அவG ஒU அறிஞG ஆவாG, ெபU9பாலான 
விவிSய அறிஞGக_ ெசாMவR, நJறாக இU4கிறR, நாhக_ எMேலாைர89 Vzj ெம>ெஸGகிXK தவிர ேவ] 
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வழியிMலாமM பாG.R4ெகா_கிேறா9. அவG எ1ப: ெச7வாG எJ] என4K. ெதாியாR, ஒU பாரா�> அMலR 
ஏேதாவிSUcR அைத. தா`: ெசMகிறR. ஆனாM அவG தாJ, அவG தJைன ஒU �4 இUcதR. ெம>ெஸGகG 
தனR வாB4ைகயிJ o:விM தனR வாBநாளிJ o:விM அவG �]கிறாG: "நாJ இcத வசன.ைத அதிகமாக1 
ப:.திU4கிேறJ, அR இேயnைவ1 பXறி எJன ெசாMகிறR எJபR உ`ைமேய எJபைத நாJ ந9பியிU4கிேறJ. 
இcத ஆ7விJ வரலாX] ாீதியான ந9பக.தJைமைய1 பXறி அவG இJy9 அதிகமாக4 கX]4 ெகா`டாG. 

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     மாணவGக_ பாG> ெஹGமJ V.தகhகைள எ1ப: ைகயாளேவ`^9.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலj:    இைத வாசி4K9ப: அவhகள உXசாக1ப^.RேரJ. அவG சாியான 
ேக_விகைள ேக>கிறாG. அவUைடய V.தகhகைள ம>^9 வாசி.தாM ேபாதாR எJபைத ெசாMlகிேறJ. 
எhகvைடய V.தகhகைள89 அவhக வாசி.R பாG4க�9, “இேயnைவ dB.RவR, “மX]9 “இேயnவிXKாிய 
jதான.திM அவைர நி].RவR,” ேபாJறவXறிM கிறிjRவிJ ேதவ.Rவ.திJ வSைம  எ1ப:ப>டR எJ] 
ெசாMல1ப>^ இU4கிறR. இR ெகாெமாjஜீjகி மX]9 பQேமனாM உ`டானR. அவhக � j>ராெபM 
V.தக.ைத89 வாசி4க�9, “உ`ைமயான இயஐைவ பXறிய காாியhக_. அவhக இ.Jஹா ேக_விகைள 
ேக>கலா9, ஆனா இதிSUcR அவhக ெதாடhக �டாR, ேடரM ெசாJனR ேபால, அ:.தள.ைதேய திைச 
திU1VவR ேபால தரh4லா7 மாXறி அைம4க �டாR. அவhக எJன ெச7ய�9 ெதாி8மா, “இcத 
பிரCசைனகேளா^ ேபாரா: ேவதாகம.ைத Kறி.த எJyைடய கU.R4கைள விட கிறிjR எJy9 நபைர 
அறிcRெகா_வR அவசிய9 எJபைத பாG1ேபJ எJ] ெசாMல�9. இைத அவGகMVாிcR ெகா`டாM அவைர 
கன1ப^.தி^9 நிைல4K அவGக_ வcதி^வாGக_. அவைர Kறி.த சாியான மன1பாJைம வcR>டா அRேவ, 
எJைன ெபா].தவைர ேவத.திXK9  வசன.திXK9 ேநராக சாியான மன1பாJைமைய உ`டா4கி^9.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     இைத பXறி ெசாMS ெகா^hக, ேடரM. உ`ைமயிM நீhக சாி.திர இேயn எJ] 
RவhKகிறீGக_, மXற சாி.திர நபGகைள பாG1பR ேபாலதாJ இவைர89 பாG4க RவhKகிறீGக_. ஆபிரஹா9 
ShகJ பXறிய தகவMக_ இU4கிறதா? ஒU சமய.திM அவG அெமாி4க ஐ4கிய நா^களிJ ஜனாதிபதியாக 
இUcதவG. அதாவR, அவG ேபாG>j திேய>டாிM மாி.தாரா, அMலR வாைழபழ ேதாM வm4கி �ேயாாியாவிM 
மாி.தாரா? உ`ைமயிேலேய, வரலாX] தகவMகளிM அைத நா9 அறிcRெகா_ள o:89, அcத ஆவைனக_ 
அைன.R9 ஒUவUைடய உcRதSனாM எmத1ப>^ எJ] நிைன4க அவசியமிMைல.  

Dr. ேடரM பா4:    ஆமா. நா �ேயாாியாைவ ெதாிcRெகா_ேவJ.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அதனாலதாJ வரலாX] தகவMகைள  பாG4கிேறா9.  சாி.திர.ைத திU9பி 
பாG4K9ேபாR அhக ஜூSயj சீசாிJ கால9 உ_ளR, அவU4K அUகிM இU4கிற நபGதாJ இேயn கிறிjR. 
இcத மாதிாியான தகவMக_ அhK இU4கிறR.   அ1ப இைத பாG4கிற மாணவJ, அR எ1ப: யாராM உcத1ப>^ 
எmத1ப>டR எ1ப: வcதR எJபதிSUcR Rவhகிடேவ`^மா, அMலR நீhக இைத எ1ப: ஆர9பி.தி^dGக_?  

Dr. ேடரM பா4:    நா, இேயnைவ பாG4க ஆர9பி.ேதJ. இேயnைவ Kறி.R Vதிய ஏXபா>:M ெசாMல 
1ப>:U4K9 ச9பவhக_ எMலா9 சாியானR எJகிற க>ட.திXK நாJ வU9 விதமாக பாG4க ஆர9பி.ேதJ, 
அதாவR அR, இவGக_ இேயnேவா^ நடcதவGக_ வாBcதவGக_,அவGகv4K அவG யாUJy ெதாி89, அவG 
ேபாதி.தR ெதாி8Jy நிைன.ேதJ. அcத ச9பவhக_ எMலா9 சாியாக இUcதிUcதாM, அவhகv4K இேயnவிJ 
ேபாதைனக_ ம>^9 o4கியமானதாக இUcதேதா^, ேதவyைடய தி>ட.திXK இேயnQ9 o4கியமான நபராக 
இUcதிU1பாG எJ] நிைன4கிேறJ. இைத ைவ.R பாG.தாM, இhக, அவைர அவGக_ ேநசி.தனG அவUைடய 
ெச7திைய, அவGக_ கவனமாக ேக>டாGக_ மனிதனிJ நிைலய Kறி.R அறிcRெகா`டாGக_. இJைற4K 
மனிதyைடய நிைல4K இேயnவிJ கிாிையதாJ o4கியமானதாக இU4கிறR, இைத சிU�:1பிJ நிைலேயா^ 
ஒ1பி^9ேபாR ெசாMல o:89. இைத கவனமாக நிதானி.R பாG4K9ேபாR, அவhகv4ேக இR Vாி89, ந9மாM 
நமR ேதைவைய �G.தி ெச7Rெகா_ள o:யாR எJ] ெசாMlகிற ஒU மாG4க.ைத உUவா4கி ைவ.திUகிேறாமா 
எJன? இR கலாCசார1ப: சாியMல. ஆனா அ`ட.திJ ப: சாியாRதாJ. அ1ப: பாG4K9ேபாR, 
உைட4க1ப>:Ucதேதவyடனான உறவிXK_ ம]ப:89 �ைழ89 அைழ1ைப89 வா71ைப89  ெப]கிேறா9, 
இRதாJ இைத சாி ெச7ய எ^4க1ப^9 oதM ப:யாK9.  என4K ெதாி89 நா9 இேயnவிடம வcR அவைர 
தmவிெகா_v9ேபாR, அவG ேவதாகம.ைத ைகயாv9 வித.ைத89 கன.ைத89 பாG4க o:89, அR 
ேவதாகம.ைத Kறி.த உhகvைடய க`ேணா>ட.ைத மாX]வதாக இU4கிறR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     அRம>^மிMல, நீhக எhகி>ட ெசாJனா எMலா9, வரலாX] ாீதியாக 
சாியானதா.  



	 9	

Dr. ேடரM பா4:    நிCசயமாக. அRம>^9 இMல, இ1ப இR யதாG.த.ைத Kறி.த பிரCசைன இMைல, இைத 
சா.தியமான விசய9 எJ] ெசாMல o:89, வரலாX] ாீதியிM பாG.தாM, இேயn கிறிjRைவ பXறி89 
கிறிjதவ.ைத பXறி89 வரலாX] ாீதியாக பாG4K9ேபாR அR நJறாக ேவzJறியிU4கிறR எJபR ெதாிய 
வUகிறR.  

Dr. ஜாJ அJெகGெபG4:     ஆMைர>. அ^.த வார9 விவாதhகைள த^.R நிU.RபவGகைள பXறி பாG4க 
இU4கிேறா9. ஆMைர>, நீhக இcத பத.ைத அறிoக9 ெச7தீGக_, இcத காாியhக_, உ`ைம எJனJனா, இR 
எmதப1>ட V.தகhக_ tலமாக வcத கU.R, இைத பXறி :வி நிகBசிகv9 ெவளியாகியிU4கிறR, ந9oைடய 
கலாசார.திM இேயnைவ பXறி பல ேக_விக_ எm9பி இU4கிறR. எMலாU4K9 அcத ேக_விக_ ெதாி8Jy 
நிைன4கிேறJ. இேயnைவ பXறி ேபச RவhகினாM, ேபCைச த^.R நி].R9 நபGக_ எm9பி^வாGக_. இRவைர 
ெசாMல1படாத nவிேசஷhகளிJ நிைலக_ எJனவாயிX]? வரலா] ெஜய9 ெபXறவGகளாM எmத1ப>டைவக_ 
எJ] உhகv4K ெதாியாதா? இேயn மகதேலனா மாியாைள விவாக9 ப`ணினR9 அவGக_ பி_ைள பிராJசிXK 
ேபானR9 இMைலயா? அதாவR, இcத மாதிாி பல ேக_விக_. அ^.த வார9 இcத ேக_விகv4K நா9 பதிலளி4க 
ேபாகிேறா9. நிகBCசியிM நீhக_ தவறாமM பாG4K9ப: விU9VகிேறJ. ெதாடGcR இைணcதிU1�Gக_ எJ]9 
நாJ ந9VகிேறJ.   

 

எhகvைடய ெதாைல4கா>சி நிகBசிகைள காண 

இலவச ஜாJ அJெகGெபG4 நிகBCசி ஆ1ைப பதிவிற4க9 ெச7தி^hக_. 
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