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இேய,ைவ /012வத4கான ேபாரா:ட< – நிக0@சி 1
அறிவிEபாளG:

இIைறJK ஜாI அIெகGெபGJ நிக0@சியிN இேய,ைவ ப4றி O4றிP< மாRப:ட
கைதயிI அSEபைடயிN ெசாNல Eப:SUJK< காாியVகைள விவாதிJக இUJகிேறா<. அவ4றிN ஒIR
கிறிYதவ< – இேய,தாI ேமசியா, ேதவ KமாரI, நம2 பாவ1தி4காக மாி12, மரண1திN இU\2
உயிG1தவG,ந<ைம தனிEப:ட வித1திN பாி,1தEப^1தி _`ைம ப^1தி நி1திய ஜீவைன அளிEபவG.
இIெனாU கைதைய ப4றி ெசாNலேவb^மானாN அ2தாI – இேய,2வ<. இ\த கைதயிN, இேய,
ஒU சாதாரண மனிதI எ\த அ4dதVகைளe< நிக01தவிNைல, த<ைம ேமசியா எIR ேதவfைடய
KமாரI எIேறா ெசாNலவிNைல, யாUைடய பாவ1தி4காகg< மாிJகவிNைல, அவைர
வி,வாசிEபைதe< ஆராதிEபைதe< ஏ4RJெகாjளவிNைல எIR ெசாNலEப^கிற2.
இ\த d2விதமான இேய,2வ< எIகிறதான கைத இIைறய ஊடகVகj lலமாக பல காவிய கைதகj,
பலவிதமான d1தகVகj, ெதாைலJகா:சி சிறEd நிக0சிகj lல< பிரபலமாகிற2. ஜனVகj வரலா4R
நாயகனாகிய இேய,ைவ ப4றி எ2 உbைமைய ெசாNகிறெதIR அறி\2ெகாjள விU<dகிறாGகj.
இIைறJK அைத ெதாி\2ெகாjேவா<. இIைறய ஜாI அIெகGெபGJ நிக0@சியிI விேசஷ பKதிJK
உVகைள வரேவ4கிேறா<.
***

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

நிக0@சிJK உVகைள வரேவ4கிேறா<. இIைறJK உVகpJகாக
விேசஷ பKதிைய ைவ1திUJகிேறா<. இIைறJK ஊடகVகj lல< பரவிJெகாbSUJK<
பிரபலமாகிெகாbSUJK< ஒU காாிய1ைத Kறி12 பாGJக இUJகிேறா<. ஊடகVகj எIR
ெசாNP<ேபா2 பிரபலமான நாவNகpJK அதிலடVK< தி டா விIசி ேகா:, பிரபலமான d1தகVகj,
ெதாைலJகா:சி நிக0சிகj, இெதNலா< அதிலடVK<. இேய,ைவ ப4றிய dதிய தகவNகைள நமJK
ெகா^JK<ேபா2, எNலாU< அதI OSவிN பார<பாிய கிறிYதவ1திI நிைலைய மா4றியைமJK<பS
விளJக< தUகிறாGகj, நமJK அ2 ெதாிe<. இEப, ந< ம1தியிN இரb^ விU\தினGகj இUJகிறாGகj
இUவU< சிற\த ேமைதகj. சாி, ேடரN, நீVக சமீப1திN எqதிய d1தக< விைரயிN வி4EபைனJK
வUகிற2 இNைலயா, “ஊடகVகj விபாீதமாக மாR<ெபாq2” இ\த க:^ைரயிN எIைன
த:Sெகா^1த ஒU விஷய< எIனெவIறாN நீVக ஒU விஷய1ைத ப4றி ெசாNtயிUJகீVக அதாவ2
இ\த சOதாயமான2 இேய,ைவ ப4றி நா< ெப4ற தகவNகைள மா4றி ெசாNPகிற2 அ\த பாைத எIR
ெகாb^ெசNகிற2 எIR ேக:SUJகிறீGகj. அத4K பிறK நாம OIfைர பKதியிN ேபசிய
காாியVகைள ப4றி ெசாNtயிUJகீVக. இேய,ைவ Kறி12 இரb^ கைதகj ெசாNலEப:^ வUகிற2.
அைத ப4றி எVகpJK ெசாNPVக.

Dr. ேடரN பாJ:

சாி, இ\த விபரVகj எNலா< எEபS மா4றEப^கிற2 எIR ெசாNலIfIனா
இெதNலா< ேநரSயாக ெபா2மJகைள ெசIR அைடவதாN தாI. இைவ பNகைலகழகVகj lலமாக
வரவிNைல பbSதGகj ேமைதகj lல< வரல, ஆனா இெதNலா< பNகைலகழகVகpJKj இேய,ைவ
Kறி12 ெசாNலEப^< காாியVகைள சில ேமைதகj ெபா2மJகpJK ெதாிவிJகேவb^< எIற
ேநாJக1ேதா^ ெசயNப^கிறாGகj எIப2 உbைமதாI. அைத ெபா2 இட1தி4K ெகாb^வUவதாN,
ெபா2மJகj ம1தியிN இேய,ைவ Kறி12 இரb^ விதமான அபிEபிராயVகj உbடான2,
இரbைடe< கிறிYதவ< எIRதாI ெசாNPகிறாGகj, ஆனா இரb^< O4றிP< ேவRப:டைவ.
அதனாலதாI நா அைவகpJK தனிதனி ெபயGகைள ெகா^1திUJகிேறI ஒIR பJக< கிறிYதவ< –
இVK இேய,தாI ைமயEபKதியாக இUJகிறாG, அவUைடய கிாிையகp< அவUைடய வாG1ைதகp<
மிகg< OJகியமாக கUதEப^கிற2. இIெனாU பJக< பாGJK<ேபா2 இேய,2வ<, இதிN
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நசேரயனாகிய இேய,ைவ KறிJகிற2, அவUைடய ேபாதைனகj OJகியமானதாக இUJகிற2, ஒU
நபராக அவG ஏ4RJெகாjளEபடவிNைல. அEப ஒUபJக< இேய,தாI கிறிY2, ேதவனாN
ெதாி\2ெகாjளEப:டவG, அபிேஷகிJகEப:டவG அவUJKj ேதவfைடய தி:ட< அைன12<
அடVகியிUJகிற2 எIகிற2. ம4ெறாU பJக1திN, இேய, ஒU _தG ம:^<தாI. அவG ஒU தீGJகதாிசி,
அEபSIனா அவUJK மதிEd இUJK2, ஆனா அவG ெச`த ெச`கிற கிாிையகைள ைவ12 விேசஷமாக
எ\தவிதVகளிP< அவG கUதEபடவிNைல, ெச`திைய ெசாNtயிUJகிறாG அvவளgதாI.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

சாி. ெபா2மJகைள த^12 நிR12கிற சில கல\2ைரயாடNகj எIR
ெசாNt ஒUசில1ைத அறிOக< ெச`2 வUகிறாGகj, இEெபNலா< யாராவ2 இேய,ைவ ப4றிய
உைரயாடைல நட12<ேபா2, ஊடகVகளிN இIைறJK உைரயாடNகைள தைட ெச`e< நபGகj
இUJகிறாG. அத4K ஓாிU உதாரணVகைள ெசாNPVக.

Dr. ேடரN பாJ:

சாி, உதாரணமாக, எqதEப:ட ம4ற ,விேசஷVகp< இUJகிற2 ஆனாN அைவ
ந<மிட< இUJK< ேவத1திN ேசGJகEபடவிNைல அைத ைவ12ெகாb^ இEேபா2 எIன
ெச`யOSe<? அNல2, வரலாறான2 ெஜய<ெப4றவGகளாN எqதEப:ட2 எIR உVகpJK
ெதாியாதா? dதிய ஏ4Eபா^ ெஜய<ெப4றவGகளாN எqதEப:ட2, ஆனா இEப ேதா4REேபான
நபGகளிI காாியVகைள பாGJகிேறா<, அதனால கU1ைத நா< மா4ற ேவb^< ஏIனா இ2ல எNலா
சVகதிகp< ெசாNலEப:^ இUJகிற2.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

சாி. இ\த OதN நிக0@சியிN நாI எIன ெச`யேவb^< எIR
விU<dகிேறI எIR ேக:டாN இ\த தகவNகைள ப4றிய ேகjவிகpJK பதிலளிJக 2வVகிடலா<,
கிறிYதவ1திI வரலா4R ேவG எVகிUJகிற2: இேய,ைவ ப4றி ெசாNலEப:SUJK< தகவNகj
இேய, ம4R< சீஷGகj வா0\த நா:கைள ப4றி ெசாNகிறெதIR எதினாN ந<dகிேறா<. இ\த காாிய<
பலவிதVகளிN இIைறJK தாJகEப:^ வUகிற2 அைத ப4றிதாI ேபசேபாகிேறா<, அ2 தி டாவிIசி
ேகாடாக இUJக:^<, அNல2 ஜீசY ேபEபராக, தி ஜீச ைடனாசிS, அNல2 இேய,விI காணமN
ேபான கNலைற, இேய,விI K^<ப கNலைறயாக இUJக:^<. இ\த காாியVகj அைன12<
இேய,2வ< எIபைத ைமயEப^12கிற2. அ\த கbேணா:ட1ைத உ:dK12கிற2.
அ\த கbேணா:ட1ைத ப4றி தா ேபசf<, இைத ேக:கிற ந<Oைடய கிறிYதவGகளிட< இUJகிற
பிர@சைன எIனIf ேக:டா ந<Oைடய பJக1திN இUJகிற 2வJக1திI காாியVகj அவVகpJK
ெதாியா2. அதனால OதNல ஒU ெவளிேதா4ற1ைத ப4றி அவVகpJK ெசாNy:^ பிறK அதிN
இUJகிறைவகைள பாGJக விU<dகிேறI. ஆNைர:? இ2தாI அதேனாட அg:ைலI. Oதலாவ2,
இேய, கிறிY2 எIகிற நபG உbைமயாக வா0\திUJகிறாG. இரbடாவ2, அவைர பிIப4றிய
நபGகளிN இU\2 அவG ,மாG பIனb^ ேபைர ெதாி\2ெகாbடாG. lIறாவ2, அவG மாி1தாG.
அவUைடய உயிG1ெதqதைல Kறி12< பாGJக இUJகிறாG, ஆனா அவG மாி1தாG, எIப2 உbைம.
அேதா^, அவG பர< ஏறி ெசIறத4K பிId நடJகிற நிக0ைவ தாI ெப\ெதேகாYேத எIகிேறா<
எUசேலமிN இேய,ேவா^ lIR ஆbேடாN இU\த அEேபாYதலGகj எNலாU<, எq\2 நிIR
பிரசVகிJக 2வVKகிறாGகj, அEேபா2 lவாயிர< zதGகj கிறிY2வ1திN ேசG\2ெகாbடாGகj.
அ\த ஜனJ{:ட1திN இU\தவGகj, அவGகj lலமாக மனமா4றமட\தவGகளிI எbணிJைகைய நா<
ெபற OSe< – அ\த எ\த மாதிாியான ெச`தியாக இU\த2, ஐ<ப2 நா:கpJK பிறK அவGகj எIன
ெச`திைய பிரசVகி1தாGகj எIபைத Kறி12< நா< பாGJக இUJகிேறா< – ேராம ரா}ய1திN இU\2
பிாி\2 ெசIற ஜனVகj பதிைன\2 ெவvேவR இன மJகைள ெசIறைட\தனG, ேராமிtU\2 ச~தி
அேரபியா, 2UJகி, எகிE2, இைடயிPjள ேதசVகj. உbைம எIனெவIறாN இ\த ஜனVகj இ\த
ெச`திைய ேக:டவிடேன சைபகைள நிRவினாGகj. ஆNைர:?
இEப ந<மகி:ட இUJகிற2 எIனIf பாG1தீVகIனா இ\த dதிய ஏ4பா^< ம4ற d1தகVகp<
ெவளிவUவத4K O\தின கால1ைத ேசG\தைவ. அதனால உbடாகிற ேகjவி எIனIனா, ஏ இவVக
இைத கவனிJகிறாVக, ஏ அவVக இ\தமாதிாி ேகjவிகpJK பதிN ெசாNறாVக, “ஆGதடாJY
கிறிYதவGகளிI ந<பிJைக எ2, எ2 இNைல? அ\த மாதிாியான காாியVகைள ப4றி அவVக ேப,வைத
ேக:க விU<dகிேறI. சாி, Oதலாவதாக, உVகj ம1தியிN இIf< ஜீவfjள அEேபாYதலGகj
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இUJகிறாGகj. நீVக ஒUேவைள ெசாNலலா<, எனJK ஒU ேகjவி இUJK2, அதாவ2, ேப2U, காபி
KSJக வUகிறாG. அ2 ஒU விஷய<. இIெனாU விஷய< எIனIf ேக:டா, உபேதசVகைள Kறி1த
அதிகEபSயான விஷயVகj இUJK2, ஒEப\த ஆவணVகj ேபாIற2. அைவ எIனெவIR< நாம
பாGJக ேபாகிேறா<, ஆனா அெதNலா< இVகதா இUJK – அெதNலா< ஆதி நிைலJK ந<ைம அைழ12
ெசNகிற2. பாடNகj ம4R< கீG1தைனகj இU\த2, அத4K பிறK dனித சடVKகj வ\த2.
ஞானYநான< கG1தUைடய ப\தி. அத4K பிறK, அEேபாYதலGகpைடய நிUபVகைள ெப4R ெகாjள
2வVகிேனா<, நிUபVகj d1தகVகj, அைவ அைன12< எEேபா2 ெவளிவ\த2 எIபைத Kறி12<
நா< பாGJக இUJகிேறா<, இேய, பரேமறின பிறK அவG OதN Oைற ெப\ெதேகாYேத நாளிN
பிரசVகிJக 2வVகியத4K< OதN d1தகVகj ெவளிவ\தத4K எvவளg காலமான2 எIபைத ப4றிe<
பாGJக இUJகிேறா<. அ2 ம:^மNல அேதா^{ட, அ2ம:^< இNலாம, ஜீவfjள
அEேபாYதலGகளிI மாணவGகj இU\தனG அ\த மாணவGகளிI மாணவGகj இU\தனG, சைப
பிதாJகj, கிறிYதவ1திI தைலவGகj இU\தாGகj. அத4K பிறK பாGJK<ேபா2 இRதியாக
ெசாNலEப^கிற வி^ப:ட ,விேசஷVகj, அறிgசாG\த ,விேசஷVகj, பிலா, பிலா, பிலா.
சாி, இ2தாIஅg:ைலI. இதிtU\2 2வVகிடலா<. இேய, கிறிY2 உbைமயாக வா0\தாG எIR
எEபS அறி\2ெகாjளலா<, அவG வரலா4R மனிதரா?

Dr. ேடரN பாJ:

ேவதாகம1ைத தாbS நமJK ஒU நNல ஆதார< இUJகிற2 ேஜாெசபY அைத
ஆbSK`€சிN {றியிUJகிறாG. பதிென:டா< d1தக1திN இUJகிற2. இ\த பKதியான2,
சGைசKjளானதாக இUJகிற2 ஏIனா இதிN ெசாNலEப:SUJகிற விதVகைள பாGJK<ேபா2
zதGகளாN ெசாNலEபடாதைவகj ேபால ெதாிகிற2. அதாவ2 அவG கிறிY2வாக இU\தாG
எIறிUJகிற2. அேதா^ உயிG1ெதqதைல Kறி1த சில KழEபVகj அVK காணEப^கிற2. ேஜாெசபY
அைத எqதி இUJக OSயா2. ஆனாN இ\த {4ைற பாGJகிற அேநகUைடய கU12 எIன ெவIறாN
இேய, இU\திUJகிறாG எIபேத. ஒU அசாதாரணமான ஊழிய< அவUJK இU\த2 அதிN
அசாதாரணமான காாியVகைள ெச`திUJகிறாG. பிலா12விI கால1திN zத தைலவGகளிI
_b^தtனாN அவG சிPைவ அைற\2 ெகாNலEப:டாG. அ\த மரண1திI lலமாக அவG பல
காாியVகைள ெச`திUJகிறாG. சாி, அெதNலா< எளிைமயான உbைம ச<பவVகj. இU\தாP< அேநக
ஜனVகpைடய விவாத< எIனIனா இேய, கிறிY2 ஜீவி1தாG எIப2 நிஜமNல எIபேத, அத4K
இ2 மிகEெபாிய OJகிய ஆதாரமாK<, zதGகளிI வரலா4றிN இU\2 வUகிற2, அ\த கால வரலா4றிN
இ2g< எqதEப:SUJகிற2.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

சாி. இEப நம2 பைழய நbபUைடய காாிய1ைத பாGJகலா< ேகாி
ேஹபGமY அவUைடய வரலா4R இேய, எIற d1தக1திN, அவG கி:ட1த:ட பதிேனq
கிறிYதவரNலாத பதிgகளிN கிறிY2விI வா0Jைகைய ப4றி ெசாNலEப:SUJகிற காாியVகைள
ேசகாி12 அதிN ‚4றி இUப1தி ஒIப2 உbைமகைள கbடறி\தாG, சாியா. இ2 dதிய ஏ4பா:^
நா:கpJK OIனிU\த காாியVகj. அைவ dதிய ஏ4பா^ காாியVகpJK ஒ1திUEபதாக இUJகிற2,
அைவ அைன12< dதிய ஏ4பா:SN {றEப:SUEபைவகைள நிUபிEபைவயாக இUJகிற2. அ^12,
நமJK வரலா4R ஆவணVகளிP< நமJK ஆதாரVகj இUJகிற2. ஆதிகால வரலா4R ஆவணVகj
எIெனIன?

Dr. ேடரN பாJ:

சாி, ந<மிட< இUJகிற ஆதிகால ஆவணVகj எIனIf பாG1தா அ2 dதிய
ஏ4பா:ைட தவிர ேவR எ2g< இNைல. இ\த நாIK ,விேசஷVகp<, அEேபாYதலG நடபSகp<,
பgtனாN எqதEப:ட நிUபVகj ம4R< பிற நிUபVகp< தாI. OதN ‚4றாbSN பலவிதமான
ஆவன உபகரVகj நமJK இUJகிற2 அைவ அைன12< dதிய ஏ4பா:^டI இைணJகEப:SUJகிற2.
அைவகைள ப4றி ேப,வதI OJகிய12வ< எIனIf ேக:€VகIனா எNலா வரலா4R
ஆவணVகளாக இUJகிற2. OதN ‚4றாb^ மJகளிI ந<பிJைக எIன எIபைத நமJK {Rகிற2.
இ\த காாியVகj ந<ைம கவGவதாக இUJகிற2 எIபதினாN இைத ப4றி நாம இVக ேபச வரல,
இெதNலா< ேதவfைடய வாG1ைத, ஆனா அவGகpைடய கU12Jகj எNலா< OதN ‚4றாbSI
மJகளிI ந<பிJைகைய சாG\திU\த2 அெதNலா< இேய, ந<பின காாியVகளிI அSEபைடயிN
இUJகிற2.

3

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

நி@சயமா. உbைமயா, நா கிறிY2வ1தி4Kj ƒைழ\தேபா2,
உbைமயா, நா எIைன கவG\த இ\த d1தக< வான1திN இU\2 விq\த d1தக< எIR நாI
ெசாNலல, சாியா. இ\த d1தக1ைத பாGJK<ேபா2 ஏேதா ஆதிகால12ல ஏேறா2JK OIனால
கிளgதிegJK OIனால நிJகிற மாதிாி இU\2@,. உbைமயதா ெசாNேறI, இ2 அ\த கால1திN
நட\த ச<பவ< அ\த கால மனிதGகைள ப4றி திடமான தகவNகைள தUகிற2 உbைமதாேன? அதனால
இதிtU\2 ஆர<பிJகலா< எIR நிைனJகிேறI, நீVக ஒU சில காாியVகைள ஏ4RJெகாbடத4K
பிறK ஆGவl:^< காாியVகைள நீVகj பாGJகOSe< எIR ந<dகிேறI. இU\தாP< அVகிU\2
2வVக மா:ேடா<. ந<Oைடய 2வJக<, திடமான வரலா4R ஆதாரVகj நமJK இUJகிறதா?
சாி. இ\த உபகரணVகj எNலா<, ம4ற உபகரணVகைளe< ேசG12 தாI ெசாNேறI. இேய,ைவ
பிIப4றின ஒU KqவினG இU\தாVக – எNலாU< பலவிதமான காரணVகpJகாக இேய,ைவ
பிIப4Rவதாக ெசாNவாVக –இNைலயா, அ\த KqவிN இU\2 அவG பIனிரb^ ேபைர
ெதாி\ெத^1தாG, சாியா? அ\த பIனிரb^ ேபைர எEபS ேதG\ேத^1தாUIf ெசாNPVகj.

Dr. ேடரN பாJ:

சாி, நமJK இ2ல எ\த வித KழEபO< கிைடயா2 12 ேபG ேதG\ெத^JகEப:டாGகj.
அ\த KqவிN தாI zதா,< இU\தாI, அEபSIனா இேய, தIைன கா:Sெகா^JகEேபாகிற
ஒUவைன ெதாி\ேத ெதாி\2ெகாbடாG. சில ேநரVகjல ஜனVக ெசாNவாVக, அ\த, 12 எIப2
அவVகேள ைவ12ெகாbட எb. அ2 இYரேவtI பIனிரb^ ேகா1திர1ைத KறிJகிற2 அதனால
இைத காவிய கைதேயா^ இைண12 ெகாjளg< வா`EபிUJகிற2 இேய,ைவ பிIப4Rவ2
இYரேவtI „0நிைலJK ஒEபாக இU\திUJகிற2. ஒUேவைள க:^கைதயாக இU\தா, ஒUேவைள
அ2 அவVகேள உUவாJகி ெகாbடதாயிU\தாN, அத4K சில வைரயைறகj ச:டதி:டVகj இUJK<.
நீVக அEபS ச:டதி:டVகைள ைவ1தாN, ஏேனாதாேனாெவIR ெதாி\ெத^Jக மா:€Vக,
அEபSயிU\தா ேதவfைடய KமாரI தIைன கா:S ெகா^Jகிற ஒUவைன ெதாி\2ெகாjளவைத
அfமதிJக மா:€Vக. அதனால இைத, விமGசக நிைல எIR ெசாNPகிேறா<, ெவ:கEப^<பS
KைறெசாNPகிற காாியVகj, அ2 ெபாU1தமிNலாம இUJகிற2 ேபால கா:சியளி1தி^<. இெதNலா<
இத4K ெபாU\2வ2 இNைல, அதனால இெதNலா< க:^Jகைத ேபால ேதாIறாமN நிக0\த
உbைமயாக ேதாIRகிற2.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

ஆNைர:, இேய, மாி1தாG, ேடI. உbைம எIனIனா, அVக
எIனேமா நட\திUJK. சாி, இத4கிைடயிN நாம உயிG1ெதqதைல Kறி12< ேபச ேபாகிேறா<, ஆனா
அவG மாி1தைத எNலாU< ஒEdெகாbடாGகj எIபைத ஏ4Rெகாjளf<. இேய, கU1தரVகிI ஜாI
டா<னிJ கிேராசI {RகிறாG வரலா4றிN மRJக OSயாத உbைமகளிN ஒIR இேய, மறி1த2 தாI.
கிர: …:ேமI, நா1திகG, அவG மாி1தாG எIகிறாG. சாியா? அவG, மாி1திU\தா, அவG எகிEதி4K
பிரயாண< பbணியிUJக OSயா2, அவG இ\தியாவி4K பிரயாண< பIனால, அவG YெபயிfJK
ேபாகல, பிலா, பிலா, பிலா. அவG மாி1தாG, சாியா? அவர கNலைறயிN ைவ1ததிtU\2 அ^1த
ஐ<பதாவ2 நாj, இIெனாU நிக0@சி இVக ச<பவிJகிற2, zதGகளிI ெகாbடா:டமான
ெப\ெதேகாYேத நாj, அEப எIன நடJK2?

Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

இேய, ெப\ெதேகாYேத நாpJK ப12 நாj OIனாS பரேமறி
ெசIறாG, ெரா<ப நாj இNல இIf< ெகா†ச நாjல பாி,1த ஆவி உVகளிட1திN வUவாG அEேபா2
நீVக அவரால பலEப^1தEப:^/VகIf ெசாIனாU. அEப அவVக எNலாU< நவமான பாைஷகளிN
ேபச 2வVகினாGகj அVK {SயிU\த ம1திய கடைல ,4றி இU\தவGகj, எVK< இU\2 வ\த
zதGகp<, அைத ேக:^ விய\தாGகj. அ\த நாளிN அIைனJேக, ,விேசஷ< எVK< பரவ ஆர<பி1த2.
அதனால இEப எIன நடJK2Iனா, எNலா சா1தியமான வழிe< பிற\திU^@,, இேய, கU1தரVகிN
இைத தாI ெசாNகிறாGகj, இ\த அEேபாYதலGகைள ப4றிய காாியVகளிN உVகpJK ஞாபகமறதி
உbடாகிற2 எIகிIறனG. சாி, அவVகpJK உbடான ஞாபக மைறதியாN இேய, அவGகpJK
க:டைளயி:ட காாியVகj ம:^< தாI அவGகpைடய நிைனவிN இU\த2, அ2 ெப\ெதேகாYேத
நாp< OIனேம நடதிUJகேவb^<.
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Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

இEப, ஒU ேகjவி ேக:கேவbSய ேநர<, க< ஆI, இEப எIன
ெசாNலவGறீVக அவேராட lIR வUஷ< இU\தவVக அ\த ஐ<ப2 நாjல அவG ேபாதிJக ேக:ட
எNலா1ைதe< அவVக பாG1த எNலா1ைதe< மற\2:டாVகIf ெசாNறீVகளா?

Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

சாி, அவைர ப4றி எNலா1ைதe< மற\திUEபாVகIறத ம:^<
ெசாNலாம, அவUJK பதிலா ேவற எைதயாவ2 ெசாNtயிUEபாVகIf ெசாNறாVக, அேதாட அவVக
வி:^டல, இEப அவVகpJK இ\த பதிெனாIf பIனb^ அEேபாYதலGகைள இNலாம, இEப
‚4RகணJகான நபGகj ேசG\2:டாVக அதனாN அவVகேளாட இUJகிறவVக ெசாNவாVக, ஒU
நிமிஷ< இUVக. இ2 அ\த மாதிாி இNல, இ2 அ\த மாதிாி இNைலேய. இைத தாI இேய,g<
ெசாIனாG. சOதாய1தினUJK ஞாபக< வUகிற2, அதாவ2, அவVக இேய, ெசாNP<ேபா2
ேகjவிEப:ட காாியVகைள மRபSe< அதிக அq1தமா ெசாNலற மாதிாி இU\திUJK<.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

அ2 ம:^மிNைல, இேய, சிPைவயிN அைறயEப^வைத ேவSJைக
பாG12ெகாbSU\த அேத {:ட1ேதா^ எUசேலமிN ேபசிெகாbSU\தாGகj.

Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

நி@சயமா.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

சாி ‡:டG,... அத, ப1தி ெகா†ச< பாGJகலா<. இEப ஒU இைடேவைள
எ^12 ெகாjேவா<. நாம மRபSe< வUேவா<. இ\த அg:ைலன நாம ˆG1தி ெச`ய‰<. நீVக
ெதாி\2ெகாjள ேவbSய விஷயVகj இைவ, ெதாடG\2 இைண\திUVகj.
*****

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

ஆNைர:, மீb^< வUக. நா< ேபசிJெகாbSUJK< நபGகj Dr. ேடரN
பாJ, அவேரா^ {ட இUEபவG Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY, நாம ேபசிெகாbSUJகிற காாிய<
எIனெவIR ேக:€VகIனா திடமான ஆதாரVகளாக ந<மிட< இUJகிற வரலா4R தகவNகைள
ப4றிய ,வாரYயமான ச<பவVகj, கிறிY2வ1திI ஆணிேவG இIைறJK ஊடகVகj lலமாக
மிகEெபாிய பாதிEைப அைட\2 வUகிற2, மா4RகU12கj, அவVக எIன ெசாNறாVகIனா நீVக
பாG12 வளG\2 வ\த கிறிYதவ1தி4K மாறாக மா4R கிறிYதவ< ஒIR இUEபதாக ெசாNகிIறனG.
சாி, நாம எIன ெசாNேறா<, வாv, ஒU நிமிஷ< இUVக, இUVக. இைத இIெனாU Oைற பாGJகலாமா.
நீVக இேய,ைவ ஏ4RெகாbSUJகீVக எIகிற உbைமேயா^ தாI 2வVகியிUJகிேறா<. அவGதாI
பIனிரb^ அEேபாYதலGகைள ெதாி\2ெகாbடாG. அEபற< மாி1தாG. பிறK அவG மரண1திtU\2
உயிG1தாG என நிைனJகிேறா<, அைத ப4றிe< நா< ேபசிட இUJகிேறா<, ஆனா அவG மாி1தாG எIற
உbைம dாி\திUJகிற2. இIெனாU உbைம எIனIனா ஐ<ப2 நாpJK பிறK இ\த
அEேபாYதலGகj, எNலாU< lIR வUடமாக இேய, தVகpJK ேபாதி1த அைன1ைதe<
மற\2வி:டாGகj எIR ெசாNவைத ஏ4Rெகாjள OSயாத ஒIறாக இUJகிற2, அவG ெச`த
அ4dதVகைள மற\2வி:டாGகளா. அ2 ம:^மிNல, இIெனாU விஷய<, அவGகj ெசாNவைத ,4றி
நிIR ேக:கிறவGகளிI நிைல எIன? ேப2U அவGகpJK பிரசVக1திN ெசாNPகிற அைன12
காாியO< அEேபாYதல நடபSகளிN இUJகிற2.

Dr. ேடரN பாJ:

ெபா2வா அவG எIன ெசாNகிறாG எIறாN ேதவI ேமசியா வU<ேபா2< ச<ப
விJK< காாியVகைள வாJKபbணியிUJகிறாG ேமP< இ\த dதிய eகமான2 அைத ேநாJகி பயணிJக
2வVகிய2; ேமசியா வ\2வி:டாG எIR {Rகிற2; ேதவ ஜனVகj மீதி ஆவியானவG வ\2வி:டாG,
அவG lலமாக ேதவ ஒUவUJKj நடEபிJK< கிாிைய சா:சிகj எq<ப12வVகின2. அைததாI
ஐவU< வteR12கிறாG, ேப2Ug< அEபSதாI, இ\த காாியVகpJK நாVகேள சா:சிகளா`
இUJகிேறா<.” )2 ேப2U 1:16) உbைமயிN, அEேபாYதலGகj, இேய, அEேபாYதலGகைள
ெகாbSU\தத4K காரண< அவைரேய ,4றி வ\2, சிற\த தாJக< ெப4ற மாணவனாக திகழ.
க4Rெகாjp< மனOைடய மாணவI, அவUைடய பா1த1திN அமG\2 அவG எIன ேபாதிJகிறாG
எIபத4K ெசவி ெகா^12 அைத பல இடVகpJK ெகாb^ ெசNகிரவனாக இUJகிறாG இRதியிN அ2
அ\த ெச`தியினாN உலக1தி4K ந<பிJைகைய ெகாb^வUவதாக மா4ற< ெப4றி^<. அதI lலமாக
தாI ேதவI ஜனVகpடனான Oறி\2ேபான உறைவ மRபSe< d2பிJகிறாG.
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Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

ஆNைர:. ேடI, அ\த ெச`தியாN 3௦௦௦ மJகj இர:சிEபைட\தாGகj,

சாியா? அவVக அ\த ெச`திைய ேராம சா<ரா}ய< Oqவ2<, அVகிU\2 சைபகpJK<,
அவVகpைடய நிைலைய அைட\த அ\த 5௦வ2 நாளிN இU\2 எ^12 ெசNல ஆர<பி1தனG,
உbைமய ெசாIனா, சைபகைள நிRவ 2வVகினாGகj. இVக ேகjவி எIனIனா, அ\த சைபகைள
நிUg<பSயாக அவGகj பிரசVகி1த ெச`தி எEபSEப:ட ெச`தியாக இU\த2?

Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

சாி, இ2ல ,வாரYயமான விஷய< எIனIனா அவVகpJK ஞாபக
மரா1தி ஏ4ப:ட2 எIR ெசாNவ2, அ\த மாதிாி எ2g< நட\திUJகா2, உbைமயிN,
அEேபாYதலGகைள க:^ப^1த OSயாத ஒU நிைல தாI உUவாகியிU\த2. ெப\ெதேகாYேத
நாளIR, சைப பிற\த2 எIகிேறா<, இ\த ெச`தி ம1திய கட4கைர பKதி Oqவ2< பரவின2.
இU\தாP< எNலா இடVகளிP< இ\த ஜனVகj எIன1ைத வி,வாசி1தாGகj எIபைத ெதளிவாக
தாI {RகிறாGகj! பல வUடVகpJK பிறK பgN ேராமGகpJK நிUப< எqதினாG,
ேதசேலானிேகயGகpJK, எIR உVகளிN இU\2 ,விேசஷ< உலக< Oqவ2< பரவ 2வVகின2, இ\த
மாதிாி தாI இU\த2. (ேராமG 1: 8 , 1 ெதசேலா 1: 8) அவVக ெசாIன எளிைமயான ெச`தி
எIனெவIறாN இேய, கிறிY2 ேராம சிPைவயிN மாி1தாG மரண1திN இU\2 உயிG1ெதq\தாG.
அவGதாI ந<Oைடய பாவVகைள மIனி12 ேதவI இட< ந<ைம அைழ12 வUகிறவG.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

ஆNைர:, இ2 ஒU ேகjவிைய ெகாb^வUகிற2, சாியா, இ\த சைபகj
எNலா< நிRவEப:ட2 எIR ைவ12ெகாjேவா<, இEப ஜீவfjள இ\த அEேபாYதலGகj எNலா
இட1தி4K< ேபாயி:^ இUJகாVக. அவVகள யாU எIன ேகjவி ேக:Jக OSe<, அவVக சைபகj
ேதாR< பிரசVக< பbணினாGகj, தவறானவ4ைற சாி ப^1தினாGகj. இ\த ேகjவிJK பதிN ேவ‰<,
எEபS ஆதிகால கிறிYதவGகj இU\தாVக, அவVகpJK dதிய ஏ4பா^ கிைடJK< OI
எEபSயிU\த2 – அEப அ2 எqதEபடல – எ2 சாியான கிறிYதவ< எ2 சாியானதNல எIR
அவGகpJK எEபS ெதாி\த2? சாி, இVக ஜீவfjள சில வாtபGகj இUJகாVக, அவVகpJK
அதிகார< இUJகிற2. எEேபா2< ஒU விஷய1ைத நாI ேயாசிEப2b^, அவVக தி€UIf உjள
வ\2 மாி1தவGகைள உயிேரா^ எqEபினா, அதாவ2, அ2 எIfைடய கவன1ைத ஈGEபதா இUJK<,
நா ெசாNற2 உVகpJK dாிeதா! அEப நீVக எIன ெசாN/Vக, இ\த ைபயI ெசாNவைத ேக:க‰<
எI‡Gகj. வியாதியYதGகைள அவனாN ,கமாJக OSe< எIறாN, அ4dத< ெச`கிற காாியVகj
உVகைள ஒU விேசஷி1த ந<பG எIற O1திைரைய ெபU<பSயாக ெச`தி^<. இவVகp< அEபSதாI
இU\தாVக இவVகதா இேய,ேவா^ அதிக ேநர1ைத ெசலவி:டவVகp< {ட, அவVக இ\த
தகவNகைள பகிG\2ெகாbடாGகj, எ2 சாி எ2 தவRIf ெசாNறாVக. ஆனா, இெதNலா12JK<
ேமல, அவVக அVக இNலாத ேபா2, சைபயிN சில ஒEப\த {4Rகj அரVேக4றEப:ட2, அைத
ந<பEப^கிற காாியVகj எIR< ெசாNலலா<.

Dr. ேடரN பாJ:

அைத நாI பjளிJ{ட< எIேபI.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

சாி, அ2 எIனIf ெசாNPVக உVகpJK அ2 எEபS ெதாிe<.

Dr. ேடரN பாJ:

சாி, இ\த பjளிகj எIR ெசாNவ2 உபேதசVகளிI எq2 பSவ1ைத
ெகாbSUJK< சிறிய 2‰JKகj எIR ெசாNலலா<. அைவ உபேதசVகளிI ,UJக உைர.
அெதNலா< இர1தின ,UJகமாக இUJK<. ேராமG 1:2- நாP ெசாNகிற2 ஒேர வாியிN இேய,
மனிதனாகg< ேதவனாகg< இU\தாG எIR. 1 ெகாாி\தியG 8:4-6 ெசாNகிற2 உலக1திN பல
கடgjகp< ேதவGகp< இUJகிறாGகj ஆனாN நமJேகா கிறிYதவGகளாகிய நமJேகா, ஒேர ேதவf<
ஒேர பிதாg< ஒேர இேய, கிறிY2g< இUJகிறாGகj. பிதாைவe< Kமாரைனe< இ2 KறிJகிற2.
அEபற< 1 ெகாாி\தியG 15 ெசாNலEப:SUEப2 ேபால உயிG1ெதqதைல ப4றிய வாிகj இUJகிற2,
இதிN சாீர1திI உயிG1ெதqதைல ப4றிe<, lIR நாளிN அவG உயிG1தைத ப4றிe<
ெசாNலEப:SUJகிற2.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

அைத ெசாNPVகj.
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Dr. ேடரN பாJ:

சாி, கிறிY2வானவG ேவதவாJகியVகளிIபS ந<Oைடய பாவVகpJகாக மாி12,
ேவதவாJகியVகளிIபS lIறா< நாளிN உயிG1ெதq\தாG. அத4K பிறK யாUJெகNலா<
தாிசனமானாG எIR ப:SயN வUகிற2. (1 ெகாாி\தியG 15:3)

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:
Dr. ேடரN பாJ:

நா அைட\த2< உVகpJK பிரதானமா` ஒEdவிJகிற2< எIகிறாG...

உVகpJK ஒEdவிJகிற2<. (1 ெகாாி\,15:3)

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

... இ\த எvவளg _ர< ெசNகிற2?

ேபாயி:ேட இUJK, சிற\த இைறயியலாளரான கிாிY ெபGமI ெசாNவைத ேபால ெசாIனாN, அ2
பிIனால, பிIனால, பிIனால, பிIனால, பிIனால ேபாK2...” 2வJக1தி4K ெசNகிற2. அதாவ2,
இVக எIன ெசாNலEப^கிற2 எIறாN பgN எIன ெசாNறாUIf ேக:டா 30 வUட1திN எனJK
ச<பவி1த காாியVகைள 50 வ2 ஆbSN உVகpJK நாI அைவகைள ஒEdவி12 எq2கிேறI
எIகிறாG. அதனால இ\த ெச`தி ஆதிOதலாக இUJகிற2 எIபைத dாி\2ெகாjகிேறா<. யாUJK<
ச\ேதகமிNைல, சீஷGகj இேய, கிறிY2 உயிG1தாG எIபைத அEபSேய ந<dகிறாGகj எIபதிN
யாUJKேம அVK ச\ேதக< வரவிNைல. அவVகpைடய விவாதVகj எNலா< அவGகj ெப4ற
அfபவ1ைத சாG\2 தாI இU\த2.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

ஆNைர:, இ\த காாியVகைள தவிG12 இரbடாவ2 விஷய<
ஒIRjள2, உபேதசVகளிI ந<பிJைக பரவலாக இU\த2, இU\தாP<, ஜனVகj பாட
2வVகினாGகj எIறிUJகிற2.

Dr. ேடரN பாJ:

அ2 உbைமதாI. dதிய ஏ4பா:^ கீG1தைனகp< இUJகிற2. அதிN மிகg<
பிரபலமானைவ பிtEபியG 2:5-11 ம4R< ெகாேலாெசயG 1:15-20

Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

பிtEபியG இரbடா< அதிகார<.

பிtEபியG 2 சாியா. பிtEபியG 2:5-11 ம4R< ெகாேலாெசயG 1:15-20.
இ2 இரb^ேம இேய,விI வா0விN ச<பவி1தைவகைள ப4றிய பகிரVகமான பKதிகj. ஒU பKதியிN
த<ைமேய அவG ெவRைமயாJகி, மா<ச1திN ேதாIRகிறாG ேதவI அவைர உயG12கிறாG. அ2
பிtEபியG 2...

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

பிtEபியைர OதNல ெசாNPVக, OதN வசன< இVகிUJK, ஆறா<

வசன<.

Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

வசன< ஆR ெசாNகிற2, “அவG, ேதவfைடய •பமாக இU\2<,
ேதவfJK சமமாயிUEபைத ெகாjைளயாSன ெபாUளாக எbணாமN.”

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

ஆமா. அ2 ந<Oைடய 7-11 ேபால இNைல எIRதாI ெசாNேவI.
உVகpJK ெதாிeமா இ2 எIனIf 7-11? 7 வாG1ைதகj இUJK<, அைத இIைறய சைபகளிN 11
Oைற பாS^ேவா<.

Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

இைத இIெனாU “அIெகGெபGJ2வ< எIறிடலாமா?

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

உbைம எIனIனா, அ\த கீG1தைனகைள வாசிJK<ேபா2, நி@சயமா
உVகளால ெசாNல OSe< இ\த மாதிாியான இைறயியN அவGகpைடய கீG1தைனகளிN
இU\திUJகிற2, இNைலயா. அ^12 ெகாேலாெசயG, அVக 2வJக< எEபS இUJK2?

Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

ெகாேலாெசயாிN இேய, ேதவfைடய Oத4பலனானவG
எIறிUJகிற2, மாி1ேதாாிN Oத4பலனானவG அவேர. ெகாேலாெசயG 2 காாியVகைள ெபா2வாக ,:S
கா:^கிற2, ெகாேலாெசயG 1:15-20, அவGதாI நம2 சிU—SகG...

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

காணJ{டாத ேதவfைடய சாயலாக இUJகிறாG.
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Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

உbைமதாI. அவGதாI நம2 மீ:பG, ஏIனா அவUைடய
இர1த1தினாN நா< இர:சிJகப:SUJகிேறா<.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

இIR பKதிகளிP< இேய,விI இர1த1ைத Kறி12< இர:சிEபிI
கிாிைய ப4றிe< ெசாNலEப:SUJகிற2, சாியா. இ2ல உபேதச ேபாதைனகj அடVகியிUJகிற2. இேத
காாியVகைள தாI கீG1தைனகளாகg< ெபறEப:SUJகிற2. இ2 இரb^ேம ஒIைற1தாI
ெசாNகிற2...

Dr. ேடரN பாJ:

இVக ேபாதைனe< இUJK2 பாடP< இUJகிற2. அதாவ2 ேபாதைனe<
கிைடJK2 பாடP< கிைடJகிற2. ஞாபமிUJக:^< ேபா2 ஜனVக பா:^ பா^<ேபா2< வாிகைள
மனEபாட< ெச`வாGகj. இVக ஆராதைனயிN தாI ேபாதைனe< நடEபதாக காணEப^கிற2.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

ஆNைர:. இ2 சைபJKj நடJகிற காாியVகளாக இUJகிற2. இைத
தவிர சில dனித சடVKகj இUகிற2. ஞானYநான< ம4R< கG1தUைடய ப\தி, ராேபாஜன<.
கிறிY2விN இU\2 இ2 எEபS வ\த2 இதிN எIன இUJகிற2 எIபைத எனJK ெசாNPVக.

Dr. ேடரN பாJ:

சாி, ஞானYநான< எIR ெசாNP<ேபா2 அ2ல கqவEப^தN dதிய பிறEd
ேபாIறைவ அடVகியிUJகிற2 எIR ெசாNல OSe<, அதாவ2 ெப\ெதேகாYேத அfப1திN
ெசாNலEப:ட2 ேபால ஒUவUJK ஆவியானவG வ\2 கிாிைய ெச`தி^< காாிய1தி4K ஒEபாக
இUJகிற2. கG1தUைடய ப\தி எIR ெசாNP<ேபா2 இேய,விI மரண1ைத நிைனg{Rகிற
ெசயலாக இUJகிற2. இEப சாீரO< இர1தO< இUJகிற2, இேய, கிறிY2விI ஜீவI, பாவ1தி4கான
விைலைய ெசP12<பSயாக ஒEdெகா^JகEப:ட2, அதினாN மIனிEைப ெபR<பS கா1தி4K< நா<
ேதவfJK OIபாக ெசP1த ேவbSய எNலாவ4ைறe< அவG ெசP1திவி:டாG எIபதாக இUJகிற2.
எனேவ கG1தUைடய ப\தி, இராேபாஜன<, எIபைத இைததாI ெசாNகிற2. இ\த lIR நிைலகளிN
கிறிYதவ இைறயியtI அSEபைட ேகா:பா^களிI ைமயEெபாUjகைள ெபற OSe<: கNவி
ேபாதைன, கீG1தைனகj ம4R< dனித சடVKகj, இைவ எNலாவ4ைறe< ஒIறிைண12 {Rவதாக
இUJகிற2, அைததாI ஆGதடJசி எIகிேறா<. இ\த காாிய1திN இUJகிற அUைமயான விஷய<
எIனெவIறாN, இ\த பKதியிI ஒvெவாU நிைலய<, இைவ lIRேம சாி, ஒvெவாU வாரO<
ஆராதைனயிN நடJK< ேபா2< ஒU வி1தியாச< உbடாK<.

Dr. ேடனிேயN B. வாNேலY:

நி@சயமாக.

Dr. ேடரN பாJ:

இ\த காாிய< ெபா2வாக வழJகமாக நடJகிற ஒIறாK<. இ2 திU<ப1திU<ப
வteR12கிற2. அதாவ2 ஒU கீG1தைனயிI அSைய திU<ப திU<ப பாS மனEபாட< பb‰கிற
நிைலைய ேபால இUJகிற2. கிறிYதவ கீG1தைனைய க4Rெகாjவ2 ேபாIற2. அதாவ2 உ:காG\2
ைசலI: ைந: பாடைல மனEபாட< ெச`வ2 ேபால இNல, இIைனJK நா ைசலI: ைந: பாடtI
வாிகைள மனEபாட< ெச`ய ேபாகிேறI. இNல, நா உ:காG\2 அைத திU<ப திU<ப பாS பாG12:ேட
இUEேபI. இRதியாக அ\த இைசைய ேக:K<ேபா2 வாிகj எI நிைனவி4K வ\தி^<.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

ஆNைர:. இைத தாI இvவளg ேநர< பாG1ேதா<, இ2 வரலா4றிN
KRகிய கால1திN நட\த ச<பவVகj. உbைம எIனIனா, அ^1த வார< நாம பாGJக இUJகிற
காாியVகைள நாம இ\த அg:tேனா^ இைண1திட ேவb^<. உbைமயா, நாம இIf<
அEேபாYதலGகளிI நிUபVகைள ெதாடேவ இNைல. ஜீவேனா^ இU\த அEேபாYதலGகj
நிUபVகைளe< d1தகVகைளe< எqதினாGகj. ந<மிட< நாIK ,விேசஷVகj இUJகிற2, dதிய
ஏ4பா:SI பிற பKதிகைள ெப4Rெகாbேடா<, அைத ஆணி1தரமாக ெசாNல விU<dகிேறI, அ2
எEேபா2 ச<பவி1த2. அேதா^ நிIRவிடவிNைல அத4K பிறK, ஜீவேனா^ இU\த அEேபாYதலGகj
ெசாNவைத ேக:ட அவGகpைடய மாணவGகp< சில காாியVகைள எqத 2வVகினாGகj அ2g<
ந<மிட< இUJகிற2. அவGகpைடய மாணவGகp< எq<பினாGகj. இ2ல எனJK பிS1த விஷய<
எIனெவIறாN இ\த சVகt ெதாடரான2 அIறிtU\2 இIR வைர ெதாடG\2 வ\2ெகாbேட
தாI இUJகிற2. நீVக வரலா4R ஆதாரVகj இேய, வைரJK ெகாb^ ெசNP< ஆவணVகைள ப4றி
ெசாIனீVக, இ2 வியEபாக இU\த2, நாம ெசாIனத ஜனVகj dாி\2ெகாbடாGகj எIறாN, இேய,
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2வ1ைத ப4றி ஊடகVகளிN வU< எNலா விபரVகைளe< ,JK‚றாக மா4றிவி^<. இேய,2வ<
ம4R< கிறிYதவ<. ஏதாவ2 ெசாNறீVகளா?

Dr. ேடரN பாJ:

ஆமா, இVக நாம ஊடக1ைத Kைற ெசாNவ2 கிைடயா2. ஊடகVகj அைன12<
ெபா2 இடVகளிN நடJK< விவாதVகைள எNலாUJK< எ^12 ெசாNPகிறாGகj, அ2தாI
அவGகpைடய ேவைல. ஆனா ஊடக1திI lல< எைத ெதாி\2ெகாjகிேறா<. எIன நடJகிற2
எIபைத dாி\2ெகாjவ2< எைத எ^12ெகாjகிேறா< எIR கவனமாக இUEப2< OJகிய<. இைத
தாI கவன1திN ெகாjள ேவb^<, OJகியமா கிறிYதவGகj இ\த மாதிாியான விவாதVகளிN
ஜாJகிரைதயாக இUJகேவb^< ஏIனா ஜனVகj இ2தாI கிறிYதவ< எIR எbணிJெகாb^
இUJகிறாGகj கவன< ேதைவ.

Dr. ஜாI அIெகGெபGJ:

ஆNைர:. ேடரN ம4R< ேடI ஒU d1தக1ைத எqதியிUJகிறாGகj,
இேய,ைவ /012< காாியVகj, ஆGதடJY கிறிYதவGகைள இேய,2வ1ைத பிIப4R< பS
அவGகைள பிIனைடய ெச`ய Oய4சிJK< அைமEைப Kறி12 ெசாNலEப:SUJகிற2. அைத ப4றி
வUகிற வாரVகளிN நிைறய விஷயVகைள பாGJக இUJகிேறா<. ஆனா அ^1த வார< இ\த
அg:ைலைன ˆG12 ெச`வத4காக காாியVகைள ப4றி பாGJகலா< அைவ நா வி,வாசிEபவ4ைறI
அSEபைட காாியVகj, நமJK வ\தைட\த காாியVகj எIன. தவறாமN பாGE‡Gகj என ந<dகிேறI.

எVகpைடய ெதாைலJகா:சி நிக0சிகைள காண
இலவச ஜாI அIெகGெபGJ நிக0@சி ஆEைப பதிவிறJக< ெச`தி^Vகj.
இேய, கிறிY2ைவ ஏ4Rெகாjவத4கான ெஜப< @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.
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