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இேய%ைவ ()*+வத-கான ேபாரா3ட5
– நிக)9சி 3
இBைறCD ஜாB அBெக@ேப@C நிக)9சியிG, சில@ ஆதிகால
கிறிKதவ@கL தMகL கரMகளிG Nதிய ஏ-பாP இGலாத கால*திG
உRைமயான கிறிKதவ வி%வாச5 இ+தாB எBபைத எ>பU
அறிVதிWVதா@கL.
அறிவி>பாள@:

N*தகMகL நிWபMகL எYத>ப3டேபா+, எVத N*தகMகைள Nதிய ஏ-பா3UB
ேகனனிG ேச@Cகலா5 ேச@Cக Zடா+ எBபைத எ>பU அறிVதிWVதா@கL?
இ\தியாக, இBைறCD, ஒWேவைள அ>ேபாKதல@களிB நிWபMகL
N*தகMகL ஆகியவ-றிB ஆதிகால எY*+கL ந5மிட5 இGலாதிWVதாG,
இ+தாB ஆதிநா3களிG எYத>ப3ட+ எBப+ நா5 அறிV+ெகாLவ+ எ>பU?
இBைறCD அைத அறிVதிட ேபாகிேறா5, இVத ஜாB அBெக@ேப@C
நிக)9சியிG காண இWCகிேறா5.
****
நிக)9சிCD உMகைள வரேவ-கிேறா5. நா5
சாி*திர*திG இேய% எBபைத ப-றிb5 அத-D மாறாக இWCD5
கRேணா3டMகைள ப-றிb5 பா@*+ வWகிேறா5 இத-D காரண5 ஊடகMகL
– நாவGகL, N*தகMகL, Uவி நிக)சிகL – பார5பாிய இேய% எ>பUயிWVதா@,
கிறிKதவ*திB இேய% எ>பUப3டவ@, அைத நBறாக ஆராdV+ சாிபP*த
ேவRP5. இBைறCD உலகிB eBனனி ேமைதகளாக திகY5 இWவ@
ந5ம*தியிG இWCகிBறன@. Dr. ேடரG பாC, Nதிய ஏ-பாP ஆராd9சி
ேபராசிாிய@ டGலாK திேயாலஜிCகL ெசமினாி, ம-\5 Dr. ேடனிேயG B.
ேவGேலK, [Nதிய ஏ-பாP ஆdh ேபராசிாிய@ டGலாK.
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

இ>ப இேய% ெசமினாாில மா@CK பா@C கிறிKதவ*ைத ப-றி ெசாBன
காாியMகL உMகiைடய கா+கiCD5 எ3UயிWCD5 எB\ நாB
நிைனCகிேறB அைத ப-றி ெதாிbமா. இ+ல ேகLவி எBனBனா, இVத
காாிய*ைத எ>பU ைகயாi(@கL? மா@CK பா@C, அவWடB இW>பவ@ ெபய@
ராப@3. W. பM, அவW5 ஜீசK ெசமினாாில இWCகாW. பM தன+ N*தக*திG
ெசாGlயிWCகிறா@, “ %விேசஷMகL அைன*+5 இ>ேபா+ இேய%ைவ ப-றிய
நிைனhகைளb5 சைபயான+ அவாிG ெகாRUWCD5 வி%வாச*ைதb5

ெவளி>பP*+5 ஒW கைதயாக கWத>ப3P வWகிற+.” இ>ப, இவMக எBன
ெசாGல வ@றாMக, ேடரG?
சாி, அவMக எBன ெசாGறாMகBனா இேய% த5ைம Dறி*+ ெசாBனதாக
ெசாGல>பPகிற எGலா5 மிகh5 உய@வானதாகh5 ந5பeUயாததாகh5
இWCகிற+ இெதGலா5 இேய% த5ைம ப-றி ெசாBனைவகL அGல சீட@கL
ெசாBன விஷயMகL எBகிறா@கL. ேமp5, உRைமயிG, ேதவB இWCகிறா@
அவ@ விேஷஷமானைவகைள ெசdகிறா@ எB\ ந5பாவி3டாG, நமCD Nதிய
ஏ-பா3UG ெசாGல>ப3UWCகிற காாியMகளினாG அைத ந5N5பU
க3டாய>பP*த>பPகிறவ@களாக இWVதிPேவா5. சீஷ@கiCD இேய%ைவ
ப-றிய இVத கRேணா3ட5 எ>பU வVத+ எBபைத ந5மாG விளCகமாக
ெசாGல eUயq5. இேய% த5ைம ப-றி இ>பU ஒW கRேணா3ட*ைத
ெகாRUராவி3டாG, அவ@கைள எVத விஷய5 உVதி தLளியிWCD5? பல
சமயMகளிG இVத ேகLவி ேக3க>பPவதிGைல எB\ நிைனCகிேறB. இைத
ேயாசி>ப+ அவசியாயிWCகிற+.
ஆGைர3, கடVத சில வாரMகளாக நாம எBன
ெசd+ெகாRUWCகிேறா5 எB\ பா@*தீ@களானாG நாம எ>பU
விம@சனMகைள எதி@ெகாLவ+ எBபைத பா@*+ெகாRP இWCகிேறா5.
இேய%+வ*ைத ப-றி ேப%கிறவ@களிட5 இWV+ வWகிற சவாGகைள எ>பU
எதி@ெகாLவ+ எBபைத ப-றி பா@*+ெகாRP இWCகிேறா5, இதிG இேய%
விேசஷமான நப@ எBகிBறன@, அவ@ ஒW ேதவB கிைடயா+, யாWைடய
பாவ*ைதb5 மBனி>பதிGைல, அ-NதMகL ெசdவதிGைல. மாறாக
கிறிKதவ*திG, அவைர ேதவB எB\ அைழCகிேறா5 ந5eைடய
பாவMகiCகான விைலைய ெசp*தியிWCகிறா@, நமCD நி*திய ஜீவைன
அளிCகிறா@ எBகிேறா5. சாி, அவ@ ந5ைம ம\sப>பP*தி %*திகாிCகிறா@.
இ>பU பல கW*+கைள நா5 ேக3Cக ேநாிP5, இேய%ைவ ப-றிய Nதிய
கW*+கL, நாம ெசாGற+ எGலாேம நடVத ச5பவMகL, வரலா-\ ேவ@கL
எGலா5 கிறிKதவ*ைத தYவியிWCகிற+ இேய%+வ*ைத அGல.
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

ஆனா அைத நிWபிD5விதமாக, இVத அh3ைலைன நாம t@*தி ெசdய
விW5Nகிேறா5. சில வாரMகiCD eBபாக இைத +வMகிேனா5,
உRைமயாகேவ, இேய% வா)VதிWCகிறா@, பBனிரRP சீஷ@கைள
ெதாிV+ெகாRடா@, எGலாW5 இைத ஏ-\ெகாLகிறா@கL. உRைம இ+தாB,
இேய% மாி*தா@, அவ@ மரண*திG இWV+ உயி@*தா@ எB\ நா5 ந5Nகிேறா5,
ஆனா உRைமயிG, அவ@ மாி*தா@ எBபைத பலW5 ஒ>NெகாLiகிறவ@களாக
இWCகிறா@கL. அவ@ கGலைறயிG ைவCக>ப3டதிG இWV+ ஐ5பதாவ+ நாL
நடCகிற விஷய5 ெபVெதேகாKேத நாL, vத@களிB பRUைக, அBைறCD 12
அ>ேபாKதல@கi5 எYV+ நிB\ அவWைடய மரண*தி-D சா3சியாக

இWVதவ@கiCD eBபாக நிB\ அவ@கiCD பிரசMகி*தன@ அதிG yவாயிர5
vத@கL மன5மாாினா@கL. அVத மன5 மாாினவ@களிB Z3ட*திG இWV+,
ஜனMகL ேராம சா5ராzய5 eYவ+5 ெசB\, பதிைனV+ விதமான மCகL
இன*திB ம*தியிG சைபைய நி\வினா@கL, சாியா? அவ@களிB அU*தள5
எBனவாக இWVத+? ெபVெதேகாKேத நாளB\ அவ@கL ேக3ட
அ>ேபாKதல@கL பிரசMகமாக இWVத+.
சாி, இத-கிைடயிG அதாவ+ ெபVெதேகாKேத நாiCD5 சைபகைள
நி\வினபிறD ஜீவேநாUWCD5 அ>ேபாKதல@கL எMD5 %-றி திாிVதன@.
“ேப+W, இ>ப அவைர ப-றி பா@Cகலாமா. அவWCகாக ஒW ேகLவி இWCகிற+.”
ஆ@தடCK எBறாG எBன எB\ உMகiCD ெதாிb5, எ+ ஆ@தடCK இGைல,
ஏBனா அவMக இேய%ேவாட இWVதிWCகாMகLள.
அவ@கiCD ைமயமான ஒW கW*+ இWCகிற+, பாி%*த அறிCைககL yல5
அளிCக>பட பார5பாிய ேபாதைனகL. பாடGகL இWCகிற+, கீ@*தைனகL,
இைவ இைறயியலாG நிைறVதிWCகிற+. அத-D பிறD பாி%*த சடMDகளான
ஞானKநான5 ம-\5 க@*தWைடய பVதி இWCகிற+. அத-D பிறD
அ>ேபாKதல@களிB நிWபMகL ெவளிேய வர +வMகிய+. அைவ ெவளிவVத
கால5 எB\ பா@CD5 ேபா+, ஆதிநா3கL தாB; நா-ப+களிG வVத+. இேய%
e>ப+களிG மாி*தா@ எBறாG, உRைமயிG, அ+ ப*+ eதG பதிைனV+
ஆRPகiCDL எYத>பUWCகிற+. இ+ ெரா5ப D\கிற கால இைடெவளிைய
ெகாRUWCகிற+. அத-D பிறD அவ@கL அ\ப+ எYப+களிG மாிCக
+வMகMகின@. ேயாவாB ம3P5 1௦௦ ஆRPகைள ெதா3UW>பா@ என
நிைனCகிேறB, ஆனா 1௦௦ வWடMகiCDL எGலாW5 இறV+வி3டா@கL.
அவ@கL நமCD ெகாP*திWCD5 தகவGகைள*தாB நா5 ைமயமாக ைவ*+
பா@*+ெகாRP வWகிேறா5. இைததாB அவ@கL பைறசா-றினா@கL,
வாGெமாளியாக ேப%5ேபா+ அவ@கL, ேதவqைடய வா@*ைதைய*தாB
அவ@கேளாP உைரயாUெகாRUWVதன@. பிறD அவ@கL தMகL N*தகMகைள
எYதியேபா+, நிWபMகL yல5, தMகiைடய வி%வாச*ைத ப-றி பகி@Vதிட
+வMகினா@கL, அைவ வசனMகளாக இWVதன@. அைத வி%வாசி*தா@கL,
இ>ேபா+ அைத ப-றி நாB விவாதிCக விW5பவிGைல, எBன ெசாGல
வWகிேறB எBறாG அVத காலக3ட*திG கிறிKதவ@கL இைத விேசஷமான
ஒBறாக கWதினா@கL, அைத ேசகாி*+ ைவCக விW5பினா@கL. இVத
விேசஷமான காாியMகL அைன*+5 கிபி 100 வWவத-DL ெசd+
eUCக>ப3UWVத+.
சாி, இைத நீMகL கRடறிவத-D ஏ-ற வழி எBனெவBறாG
அ>ேபாKதல@களிB மாணவ@கL, சாியா? அத வாிைசயிG பா@CD5ேபா+,

இ>ப, ேராமாNாியிB கிளெமB3, இவ@ கிபி 95 G இWVதவ@. அத-D பிறD
ேயாவானிB சீடனாகிய பாளி கா@> இWVதா@. அP*தபUயாக இCேனஷியK,
அP*ததாக இW>பவ@ பாபியாK, இவ@கL எGலாWCD5 பிறD கைடசியாக
இW>பவ@ இேரனியK. இVத ப3Uயைல அ>பUேய பா@*+ ெகாRUWVதாG
அVத மாணவ@கiைடய மாணவ@களிB ப3UயG கிைடCD5. ஆனா ஒW
காாிய*திG கவன5 ெசp*த விW5NகிேறB இ+லதா உMக உதவிb5
ேதைவபPகிற+, ேடரG, உRைமயிG, சில மாணவ@கL அ>ேபாKத@களிB
எY*+Cகைள ப-றி எBன ெசாGகிறா@கL இைத யா@ எYதிய+ எ>பU நமCD
வV+ ேச@Vத+?
இ>ப, ஆர5ப நா3களிG, உRைமயிG, eதG eதலாக
எYத>ப3டைவ எB\ பா@CD5ேபா+ அ>ேபாKதல@கL கால*தி-D
eBபாகேவ இWCகிற, சில தனி*+வ5 வாdVத கால*ைத பா@Cக eUb5,
அதாவ+ அVத க3ட*திG சைபCDLi5 அைத %-றிp5 தனி*+வமிCக
விஷயMகL நடV+ெகாRUWVத+. இ>ப, உதாரணமாக, ேராைம ேச@Vத
கிளெமB3 தம+ eதG கிளெமBUB நிWப*திB நா-ப*தி இரRடா5
அதிகார*திG எY+5ேபா+, “அ>ேபாKதல@கL க@*தராகிய இேய%
கிறிK+விடமிWV+ %விேசஷ*ைத ப*றன@. இேய% கிறிK+ ேதவனாG
அq>ப>ப3டவ@. ஆகேவ கிறிK+ ேதவநிடமிWV+5 அ>ேபாKதல@கL
கிறிK+ yலமாக அq>ப>ப3UWCகிறா@கL. இWவWேம ேதவqைடய
சி*த*ைத ெசdb5பU ஏ-ற காலMகளிG அq>ப>ப3UWCகிறா@கL. ஆகேவ
அதிகார*ைதb5 க3டைளையb5 ெப-றவ@கL, க@*தராகிய இேய% கிறிK+
உயி@*ெதYVதா@ எBற நி9சய*ேதாP ேதவqைடய வா@*ைதயிB
உ\திேயாP5 பாி%*த ஆவியிB eY நி9சய*ேதாP5, சVேதாஷமாக
ேதவqைடய ராzய*தி-D உாியைவகைள ெசாGl வWகிறா@கL. ஆகேவ,
எGலா ப3டணMகளிp5 நகரMகளிp5 பிரசMகி*+, அவ@கL
ெசாBனைவகைள ந5Nகிரவ@கலான சிலைர ெதாிV+ெகாRP அவ@கைள
தMகiைடய eத-பலனாக நி\*தி ேபராய@களகh5 y>ப@கலாகh5
ஏ->பP*தினா@கL.
Dr. ேடரG பாC:

அதனால கிறிK+h5 இWCகிறா@; இ>ேபா+ கிறிK+விB ெசdதிைய
ெவளிபP*+5 அ>ேபாKதல@கL இWCகிறா@கL. அவ@கL உலகெமMD5
ேபாd %விேசஷ*ைத பிரசMகி*தா@கL. அவ@கL சைபகைள Kதாபி*+ அத-D
நGல y>பைனb5 தைலவைரb5 ஏ->பP*தி ைவ*+ ெசGவைத பா@Cகிேறா5.
இைததாB இVத அறிCைக Z\கிற+. ஆனா அ>ேபாKதல@கiCDL
ஏேதாெவாW விேசஷமான காாிய5 நடCகிற+ எBபைத கRடறிVதன@, நமCD
நிைற அ>ேபாKதல@கL இGைலBq உMகiCேக ெதாிb5. அ>பUதாேன.
அ>ேபாKதல@கL மாி*த பிறD நிைறய அ>ேபாKதல@கL எY5பவிGைல, இVத

மாதிாி ெசாBனா NாிbBq நிைனCகிேறB. இேய% கிறிK+விqைடய
ேநாிUயான இைடபPதைல ெகாRட தனி*+வமிCக DYவாக இWVதன@.
இ+ல %வாரயமான எBனBனா, ேடB, இMக
கிளெமB3 ேப+WவினாG நியமிCக>பPகிறவராக இWCகிறா@. அவ@
ேராமாNாியிG ேபராயராக இWCD5பU ேப+WவாG நியமிCக>ப3டவ@ தான?
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

Dr. ேடனிேயG B. வாGேலK:

ஆமா.

அ>பUBனா இMக இBெனாW ஜீவேனாUWCD5
அ>ேபா9தலாிB மாணவ@ இேத காாிய*ைத ெதாட@V+ ZWகிரவராக
இWCகிறா@ எBப+ உ\தியாகிற+, அதாவ+, வரலா-\ ாீதியாக பா@CD5ேபா+
இ+ ஒW திடமான ஆதாரமாக இWCகிற+.
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

நி9சயமா. உRைமயிG, எ%பியK தாB eதlG
ேகணைன ப-றி சிVதி*த +வMகினா@ எBபத-D நிைறய ஆதாரMகL
இWCகிற+, அவ@ எBன ெசdதா@ எBறாG அவாிட5 இWVத எGலா வWடாVதிர
பதிh ஆவணMகைள ஆராdVதிட +வMகினா@. ேஹாெமாேலாெகௗமீனா எB\
அைழCக>பPவைத 3ேரK பRணினா@, N*தகMகL, ைமயமான N*தகMகL –
இைத ப-றி இBெனாW நிக)9சியிG பா@>ேபா5 என நிைனCகிேறB – இVத
கWெபாWளான N*தக*ைத இரRடா5 ‚-றாRUB இ\தியிG எGலாW5
ஏ-\ெகாLள +வMகினா@கL. இWப+ N*தகMகL ஏ-\ெகாLள>ப3ட+
எBகிBறனா@, இைவ அைன*+5 அ>ேபாKதல@களிB நா3கiCD ெகாRP
ெசGகிறைத அறிVதிWCகிேறா5. எ%பியK இைத கRடறிய ம*திய கடைல
%-றிbLள சைபகiCD ெசB\ அMகிWVத ஒƒெவாW ேபராய@கைள
y>ப@கைள சVதி*+ அ>ேபாKதல@ கால*ைத ப-றி ெதாிVதவ@கைள
கRடறிVதா@.
Dr. ேடனிேயG B. வாGேலK:

ஆGைர3, இBெனாW காாிய*ைதb5 எனCD
ெசாGpMக, பாlகா@> ெசாBனைவ. இவ@ அ>ேபாKதலனாகிய ேயாவானிB
சீடB தாேன, சாியா?
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

இவ@ அ>ேபாKதலனாகிய ேயாவானிB மாணவ@. இவWைடய
ெபய@, அதாவ+, இவ@தாB இேரனியK, இவ@ பாlகா@பிB மாணவ@, இவ@
ெசாBன காாிய5தாB இைவ.இைவ அைகB93 ெஹேரசி யிG
எYத>ப3UWCகிற+, 311. இ+ %விேசஷ*தி-D ஒW அh3ைலைன தWகிற+,
%விேசஷMகளிG எMகிWV+ ெபற>ப3டன எBபதB பார5பாிய*ைத ப-றி
Z\கிற+. “ம*ேதb தம+ %விேசஷ*ைத எபிேரய@கL ம*தியிG (vத@கL)
அவ@கL ெசாVத பாைஷயிG எYதினா@கL ேப+Wh5 பhp5 ேராமிG
%விேசஷ*ைத பிரசMகி*+ அMேக சைபையb5 நி\வினா@கL. அவ@கiைடய
மைறவி-D பிறD ( அதாவ+ அ\ப+களிG நீேராவிB உப*திரவ*தாG
Dr. ேடரG பாC:

மாி*தா@கL என>பPகிற+, சாியா, அவ@கL மைறவி-D பிறD, அதாவ+,
மரண*தி-D பிறD), மா-D, ேப+WவிB சீஷq5 ெமாழிெபய@பாலWமானவB
ேப+W பிரசMகி*த அைன*ைதb5 எY*+ வUவிG கிைடCக>ேபW5பU
ெசdதா@, †Cகா, பhlB சீடB, அவWைடய ேபாதகராG பிரசMகிCக>ப3ட
ெசdதிைய ந-ெசdதி ‚லாக எYதினா@. அP*+ ேயாவாB, க@*தWைடய
சீஷனானவ@, அவWைடய மா@பிG சாdV+ெகாRUWVத இவ@, ஆசியாவிB
எேப%விG இWVதேபா+ அவ@ தம+ ைக>பட %விேசஷ*ைத எYதினா@.
இ>பUதாB நமCD நாBD %விேசஷMகL கிைட*திWCகிற+. சிறVத இரRP
அ>ேபாKதல %விேசஷக@கL நமCD இWCகிறா@கL, அதாவ+, ம*ேதb ம-\5
ேயாவாB. அP*+ இW>ப+ மா-D, ேப+WேவாP ெநWMகியவராக
கWத>பPகிறவ@. அP*ததாக †Cகா, இவ@ பhேலாP ெநWCகமாக இWVதவ@.
அ+ம3PமGல, சிலசமயMகளிG இ+ சவாலாக இWCD5. சில@ இ>பUயாக
ெசாGவ+RP, சாி, †Cகா பhlனாG எYத>ப3ட ‚ல அGல. யாேராெவாW
நபைர எP*+ அவைர பhpடB ேச@*+ ேப%கிறீ@கL எBபா@கL. ஆனா இVத
ஆேலாசைனயிG இWCD5 பிர9சைனைய கவனிCக ேவRP5. அதாவ+,
பhpடB இWVத எGலாைரb5 ப-றி ெகா‡ச5 சிVதி*+ பாWMகL அதிG இைத
எYதியவ@கi5 ெதாட@Nைடயவ@களாக இWCகலா5 அGலவா †Cகா/
அ>ேபாKதல@, சாியா? அMக தீேமா*ேதb இWVதா@, அபார5 U*+, ப@னபா%5
இWVதா@, சீலாh5 இWVதா@. அ+ ஆ-றG மிDVதவ@களிB ப3UயG
ேபாயி3ேட இWCD5. அ>ேபாKதலனாகிய பhேலாP இWVத ஒWவ@ இVத
N*தக*ைத எYதேவRP5 என நிைனCகிேறB அதினாG அ>ேபாKதல தாCக5
உRடாயிWCDேம. நிைறயேப@ இWCகாMக, ஒW சிBன பிர9சைன. சைபயிB
பார5பாிய*ைத ப-றி பா@CD5ேபா+, சைப பார5பாிய*தி-D ஏ-றா@ ேபால
இWCக ZUய ஒWவ@ †Cகா தாB. †Cகாைவ Dறி*த %வாரKயமான விஷய5
எBனெவBறாG இவ@ பhேலாP அதிக ெநWCகeUயவ@களிB ப3UயlG
ெபW5பாp5 காண>பPவதிGைல. அவ@ நா Dறி>>பி3ட ெபய@கேளாP
ஒ>பி3P பா@CD5ேபா+ பhேலாP அதிக ெநWCக5 இGலாதவ@ ேபால
ேதாB\5. அVத மாதிாியான கRேணா3டா*திG பா@>ேபா5 எBறாG – சில
வைரeைறகைள ேபாடேவRUயிWCD5 – அதிlWV+ ேத@VெதPCக ேந@VதாG,
நி9சயமாக †CகாவிB ெபயைர யாW5 பாிV+ைரCக மா3டா@கL. இ>ப
பிர3சைன எBனெவBறாG, †Cகா அVத பார5பாிய*ைத ேசராதவனாக
இWVதாG எ>பU பhlqைடய எGலா பழCகMகைளb5 +Glயாக
அறிVதிWCக eUb5? இைததாB கவனிCக‰5.
இ>பU>ப3ட மாணவ@கைள ெகாRUW>பதிG உLள
விேசஷ5 எBன, “இைததாB அ>ேபாKதல@கL ெசாBனா@கL, அGல+
“எMகiCD ெதாிVத+ இ+தாB, இVத காாியMகைள தாB ெசாGpகிறா@களா?
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

இMக கவனிCகேவRUய ஒB\ சைபb5 இைணVேத வWகிற+,
அ>ேபாKதல@கL ம-\5 அ>ேபாKதல@கைள பிBப-\கிறவ@கiCDL இVத
காாியMகைள நா3Pகிறா@கL,. ம\பUbமாக, ச3டதி3டMகைள
உRடாCDகிேறா5 எB\ ைவ*+ெகாLேவா5, நீMக சில ச3டதி3டMகைள
உWவாCDகிறீ@கL. இேய%+வ*ைத ேச@Vதவ@கL எP*+CDவாMக,
சைபயான+ வரவர சில வைரeைறகைள வD*திட +வMDகிற+, இ>ப
இைறயியG எMைகேயா பறV+ேபாdவி3ட+, சாியா? அதனால அவMக இ>ப
எBன ெசாGறாMகBq ேகŠMகBனா, “சாி, அ>ேபாKதல@கL அGல+
அ>ேபாKதலைர சா@Vதவ@கL நாBD %விேசஷMகைள எYதினா@கL எB\
ெசாGலபPவைத விW5பவிGைல. நாBD %விேசஷMகL இWCD5, அைத
அ>ேபாKதல@கL தாB எYதியதாக ெசாGேவா5 எBகிBறன@.” அதனால நீMக
ஒWசில வைரeைற ச3டதி3டMகைள ைவCD5ேபா+ த-கா>பாக இWVதிட
eயBறிP(@கL, அதாவ+, தீRட*தகாத+ ேபால, %விேசஷMகைள எYதிய
நாBD அ>ேபாKதல@கைள நீMகேள ெதாிVெதP*திP(@கL, 2
அ>ேபாKதல@கL 2 ேப@ அ>ேபாKதல@கேளாP இWVதவராக இWCக3P5
எBபைத ஒ>NெகாLள மா3ேடா5.
Dr. ேடரG பாC:

அவ@கேளாP Zட இWVதவ@கL எBப+ கRணார
பா@Cகாத அ>ேபா9தலேராP இWCகிற ஒWவ@கL. இBெனாW விதமாக
ெசாBனாG, பhG பி-பாP வVதவ@.
Dr. ேடனிேயG B. வாGேலK:

Dr. ேடரG பாC:

சாியாக ெசாBனீMக.

இVத காாிய*திG †Cகா இரRடா அUகைள விளCகி
வி3டா@, அேதாP ஏ-கனேவ பா@*த+ ேபால அவ@ இவேராP ேச@V+
இWVதவராக இWCகிறா@.
Dr. ேடனிேயG B. வாGேலK:

இBெனாW விஷயe5 யதா@*தமாக இGைல எBபைத கவனிCக
ேவRUயதாயிWCகிற+. சில@ மா-D பhlB %விேசஷ சாயைல
பிரதிபளி>பதாக விவாதிCகிBறன@, அதனால இ>பU>ப3ட காாியMகைள
ெசாGl சீஷ@கைள ஒWவWCD எதிராக ஒWவராக நி\*+கிBறன@. ம*ேதb
ேப+W ம-\5 ேயாவாB இவ@கL கிறிKதவ*திB ஒW பCக5 இW>பவ@கL –
இவ@கL எGலாW5 vத@கL. பhG ம-\5 மா-D கிறிKதவ*திB ம\பCக*ைத
ேச@Vதவ@கL – இவ@கL NறஜாதிகL மீ+ அதிக கவன5 ெசp*+பவ@கL. இVத
விதமாக மா-D பhேலாP இைண*+ பா@Cக>பPகிறா@. இWVதாp5
பார5பாிய5 அவைர பhேலாP இைண*+ Zற e-பPவதிGைல,
பார5பாியMகL மா-Dைவ ேப+WேவாP இைண*+ கா3Pகிற+, சாியா?
எ>பUயிWVதாp5 மா-D ஜனநாயக5 DUயர% இரRP பா@Uகளிp5 பMD
வகி>பவராக இWV+ வWகிறா@. அதனால இேய%+வ5 இVத உறhகளிG
Dr. ேடரG பாC:

இWCD5 பிைண>Nகைள ப-றி ெசாGpகிற விஷயMகளிG சில மா-\கW*+கL
கானப>Pகிற+.
ஆமா, அேதாட இ+ அவயவMகiCDL நடCD5
சRைட. உRைமயிG, 1 ெகாாிVதிய@ 15G, பhG Z\கிறா@, நாMகலானாp5
அவ@கலாq5 சாி, எGலாW5, நாMகL அைனவW5 ஒW காாிய*ைத ப-றிதாB
ேப%கிறவ@களாக இWCகிேறா5 எBகிறா@. (1 ெகாாி.15:11)
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

நி9சயமான உRைமதாB. அதாவ+ இVத காாிய5
கிறிKதவ*திG எVதவிதமான மா-\கW*+கL இWVதாp5 DறிCேகாL ஒB\
தாB எBப+ இேய%+வ*தி-காக விவாதி>பவ@கiCD eBைவCக>பPகிற+.
அ>பU ெசd+தாB ஆகேவRP5. அவMக ேவதாகம*ைத தாCக ேவRP5.
அதாவ+ வரலா-\ சாBறாக இWCD5 ேவத*ைத தாCக eUVதாG,
கிறிKதவ*ைத ப-றிb5 அVத கால*ைத ப-றிb5 அவ@கL ெசாGpகிற
எGலாவ-ைறb5 எதி@*திட அவ@கiCD வாd>N கிைட*திP5. ஆனா
ேவத*திG ெசாGல>ப3UWCகிற அைன*+5 ஒBேறாP ஒB\ ெதாட@Nைடய+
எGலா5 இைசவாக இWCகிற+ எB\ கRPபிUCக>ப3டாG, உMகளால
ஒB\ேம ெசdய eUயா+. ஐேரா>பா அGல+ ேராமி-D ேபாD5ேபாெதGலா5
ஒW விஷய5 நிைனவிG இWCD5, ஏதாவ+ ஒW வித*திG பhp5 ேப+Wh5
ஒWவேராP ஒWவ@ ெநWMகி இW>ப+ ேபாBற படMகL எ*தைன இWCD5
ெதாிbமா. அதாேவ+, ெசயிB3 பாG சைபCDL நீMக ‹ைழVதாG அMக
ேப+Wh5 பhp5 ஒBறாக இWCகிற படMகL வைரV+ ைவCக>ப3UWCD5.
ேப+Wh5 பhp5 ஒWவWCெகாWவ@ அWகிG இW>ப+ ேபாBற ெமாேசC
இWCD5. ெசயிB3 Œ3ட@K ச+ர*தி-D ெசBறாG, அMக ேப+Wவிqைடய
சிைலb5 பhlqைடய சிைலையb5 பா@Cக eUb5. இவ@கL இWவWCD5
இைடயிG உLள உறைவ ப-றி சைபயான+ ஏைதேயா ெசாGல
eைனகிறெதB\ நிைனCகிேறB, அVத விஷய5கிறிKதவ*திB ஆதிகால5
eதG ந5ப>பPகிற ஒBறாக இWCகிற+.
Dr. ேடரG பாC:

ஆமா. நாq5 அ>பUதாB நிைனCகிேறB, அதாவ+,
உRைமய ெசாBனா, ‚-\கணCகான அ>ேபாKதல சா3சிகL
எYத>ப3UWCகிற+, சாியா? அ>ேபாKதல@களிB மாணவ@கL அைத
அMகீகாி*+ அைத eBெமாழிV+5 இWCகிறா@கL, ேமp5 அவ@கiைடய
ேபாதைனகiCD5 அ>ேபாKதல@கiைடய எY*+CகiCD5 மிக>ெபாிய
வி*தியாசMகL உRடாயிWCகிற+. இ>ப, சைபயான+ இைத NாிV+ெகாLள
சில காலMகL ஆன+ உRைமயாக ேதவB அவ@கiCD எBன ெகாP*தா@,
அவ@கL நமCD எைத வி3P ெசBறிWCகிறா@கL. ஆனா கைடசியாக அைத
கRடறிVதன@, அ+h5 அேத பைழய நிைலயிG தாB வV+ நிBற+: இ+
அ>ேபாKதல@கiைடயதா, அGல+ அ>ேபாKதல@கேளாP இWVதவ@கL
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

எYதியதா? இ+ ெபாிய விஷய5 இGைலயா, ஆGைர3? இ>ப, நாம திW5ப
வVத+5 இைத பா@Cக இWCகிேறா5, ஓேக, இVத விPப3ட %விேசஷMகL
எ>ேபா+ எYத>ப3டன, சாியா? அP*ததாக இேய% Zறிய அ>ேபாKதல
சா3சிகைள பா@CD5ேபா+ உMகைள விய>பைடய ெசdகிற காாியMகL
எBனவாக இWCகிற+ எB\ நிைனCகிறீ@கL, அவ@ ெசாBனைத அவ@கL
ேக3டா@கL, சாியா? அதாவ+ ேதவqைடய DமாரB, ேமசியா எB\ ெசாBன
அறிCைககL. இெதGலா5 விய>ைப உRடாCD5 அறிCைககL. இைவகL
உMகiCD உRடாCகின அதி@9சி, தMகL ேவதாகம*ைத திறV+ பா@Cக
விW5Nகிற யாராக இWVதாp5, அவ@கiCD உMகளாG ெசாGல eUb5,
இGைலயா? நாம திW5ப வVத+5 இைத ப-றிதாB ேபசிட இWCகிேறா5.
****
ஆGைர3, மீRP5 வWக. நா5 இ>ேபா+ Dr. ேடரG
பாDடB ேபசிCெகாRP இWCகிேறா5, இவ@ சாி*திர இேய%ைவ ப-றி அறிVத
ேமைதb5 தைலவWமாக இWCகிறா@. ேமp5 Dr ேடனிேயG B. வாGேலK,
இWCகிறா@ இவ@ இBைறய உலகிB சிறVத விம@சகராக இWCகிறா@, Nதிய
ஏ-பா3UB கிேரCக பதMகளிB eY உாிம5 ெப-றிWCD5 நபராக இWCகிறா@.
நீMக இMக இW>பைத எBனாG வ@ணி*+ ெசாGலேவ eUயா+. உMகேளாP
உைரயாPவ+ எனCD கிைட*த சிலாCகிய5. நாம வி3ட இட*திlWV+
ெதாடMகலா5 என நிைனCகிேறB. உRைம இ+தாB, இேய% இWCகிறா@,
அ>ேபாKதல@கL, ெபVெதேகாKேத நாL இWCD+, இ>ப சைப நி\வ>ப3P
வWகிற+, அP*+ நிWபMகi5 N*தகMகi5 ெவளிவர +வMDகிற+, அP*+
இைத அதிகார>t@வமான+ என பிரகடனிCகிேறா5 எB\ ெசாGpகிற
அ>ேபாKதல@களிB மாணவ Z3ட5 இWCகிறா@கL. இ>ப இVத விஷய*ைத
தாB ெதாிV+ெகாLளேவRP5, இVத விPப3ட %விேசஷMகL எ>ேபா+
ெவளியான+, அMகிWVத பிBவாMகின கிறிKதவ@கiCD எ+ மிக>ெபாிய
ேகLவியாக இWV+வVத+?
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

சாி, இைவ அைன*+5 eதG ‚-றாRUB பி-பDதியிG
+வMகின+, இரRடா5 ‚-றாRUB ஆர5ப நா3களிp5 இWVத+. விPப3ட
நிைலைய அத-D உRடானத-D காரண5 சிWŽU>ைப ப-றி பைழய
ஏ-பா3UG ெசாGல>ப3ட காாியMகiCD மா-றாக அைவ அைமVதிWVத+,
vத@களிடமிWV+ கிறிKதவ5 %தVதாி*த காாியMகiCD மாறானைவ
ெசாGல>ப3UWVத+. அVத கைதயான+ இVத உலக5 இர3ைட பRN
ெகாRட+ எBபதB அU>பைடயிG இWVத+. தீைம எBகிற ஒB\ இWCகிற+;
ஆவி உலக5 எB\ ஒB\RP அ+ நGல+. ேதவனாG தீைமயானவ-ேறாP
ஒ*+ ேபாக eUயா+ எBபதினாG, ேதவB ேநரUயாக சிWŽU>பிG
பMகா-றவிGைல. ஆதலாG ெமdயான ேதவB தம+ சாயலான ம-ெறாBைட
Dr. ேடரG பாC:

பயBபP*தி இVத சிWŽU>பிB ேவைலைய eU*தா@. அதனாGதா இVத
சிW9U>பான+ +வCக*திG விYV+ேபான சிWŽU>பாக இWCகிற+. இ+
vத@களிடமிWVத ஆதியாகம5 1 றி-D மா-றாக இWVத+. ஆனாG பைழய
ஏ-பா3UB ம-ற சில பDதிகளிG பா@CD5 ேபா+, ேதவB சிWŽU*த ேபா+
அ+ நGல+ எB\ கRடதாக இWCகிற+. ஆர5ப*திG அ+ நGலதாக*தாB
இWVத+, ()9சி எBப+ சிWŽU>பிB ெசயGeைறகளிB விைளவாக நடVத
ஒBறாக இWCகிற+. அதனாG, ேநரUயாக இைததாB இVத பிர9சைனைய தாB
eதlG நி\*+கிறா@கL.
இVத காாிய*திqைடய ைமய கWேபாWளிB
சாரா5ச*ைத நீMகL ைவ*திWCகிறீ@கL அதினாG ம-ற காாியMகைள
சா@VதிWCD5 கிறிKதவ@கL அைத நிராகாி*திட உதவியாக இWCD5.
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

எ+ ெரா5ப ெரா5ப eCகயமான விஷய5 எBறாG கிறிKதவ@கL
பிU*+ ெகாRUWCகிற காாிய5 எBனெவB\ பா@*தாG vத மா@க*திG
இWV+ கிறிKதவ5 பிறVதத-D அைடயாளமாக இWCகிற ஆ@தடCசி தாB.
ேமp5 இVத விPப3ட இVத ேபாதைனகL சிWŽU>பி-D எVத ேவW5 இGைல
எB\ ேபாதைன அதேனாP கலCக eயBற+. vத@களிB கW*+கL இWVத+,
vத@களிB பRNகL இWVத+, ஆனாG vத@களிB eCகிய காாியமான
+வCக*திG சிWŽU>N நGலதாக இWVத+ எBற காாிய5 அதிG இGைல.
அதனாG இVத விஷய5 உடனUயாக ஒWவWைடய கவன*தி-D ெகாRP
ெசGல>ப3P, இ+ வி*தியாசமாக இW>பைத Dறி>பி3ட+.
Dr. ேடரG பாC:

Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

இVத காாியMகL எ>ேபா+ ெவளிவVதன, விPப3ட

உபகரணMகL?
இVத விPப3ட ேபாதைனகL எGலா5 ஒேர சாமய*திG
இரRடா5 ‚-றாRUB +வCக கால*திG ெவளிவVததாக கWத>பPகிற+.
Dr. ேடரG பாC:

சாி, அ>பUBனா இ+ இேய%வி-D பிறD கிறிKதவ
சைபகL உWவான பிறD ெநPMகால*தி-D பிறD ேதாBறிய+.
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

Dr. ேடரG பாC:

சாியாக ெசாBனீ@கL.

இ>ப கிறிK+ைவ ப-றிய ஒW கRேணா3ட5
இWCகிற+ ஆர5ப நா3களிB கீ@*தைனகளிG அவ@ சிWŽUக@ எB\
பாட>ப3UWCகிற+. விPப3ட ேபாதைனகளாG அைத நிைறh ெசdய
eUயவிGைல. இைத அவ@கL eUh ெசdய eயBற வித*ைத பா@CD5ேபா+,
இரRP விதMகைள அவ@கL பயBபP*தினா@கL. eதlG
அ>ேபாKதல@களிB ெபய@கைள இைணCக eயBறன@ அGல+ eCகிய
நப@களான மாியாL பிl>N ேதாமா vதாK ேபாBற யாWைடய உWவ
Dr. ேடனிேயG B. வாGேலK:

பட*ைதயாவ+ இைணCக நிைன*தன@. ஆனா vதாK, ப-றிய காாியMகைள
வpவாCக சில •)9சிகைள ெசdதன@,ஏBனா ம-றவ@களாG அவB
மதிCக>படவிGைல. நGல காரணமாக ெதாிகிற+ இGைலயா. ஆனா அவMக
ெசdகிற இBெனாW ேவைல எBனBனா அவ@கiைடய %விேசஷMகL
எGலா5 சீராக அைமயெப-றதாக இWCகா+. இதனால தாB இர3ைட பRN
ெகாRட நிைல உRடாகிற+ தீைமb5 இWVத+ ஆவியான+ நGலதாகh5
இWVத+. சீர-ற தBைமைய ெகாRட %விேசஷMகL, இ>ேபா+ அ+ e-றிp5
உலக*ேதாP ஒ*+ ேபாகாத ஒBறாக*தாB இWCகிற+, அைத வரலா-\
ாீதியாக ஆராdV+ பா@Cகh5 eUயா+. அதனாG,எBqைடய கW*+, இ+தாB
ந5மிட5 இWCகிற Nதிய ஏ->ப3P காாியMகiCD5 விPப3ட %விேசஷMகளிG
ெசாGல>ப3UWCD5 காாியMகi5 மிக>ெபாிய ேவ\பாPகL
உRடாயிWCகிற+. Nதிய ஏ-பாடான+ சகலவித வரலா-\ ஆdhகiCD5
உ3பP*த>ப3ட+ அதினாG இ+ வரலா-\CD ஏ-Nைடயதாக இWCகிற+,
ஆனா கினாKUச5 அ>பUயGல.
ஆமா. அைத நBறாக ெதளிவாCக ேவRPெமன
நிைனCகிேறB, இேய%ைவ ப-றிய காாியMகL சில •)சிகL
நடV+ெகாRUWCகிற+ Dறி>பாக இேய%+வ*திB சில N*தகMகL
ெவளிவV+ெகாRUWCகிற+. ம\பUb5 ெசாBனா, ஆதிகால ஆவணMகL
மா-றி ஆதிநா3களிB ஆவணMகளிG உLள வி*தியாச5. ெபW5பாலான
கிறிKதவ@கL அைத கவனி>ப+ கிைடயா+, மாணவ@கi5 அைத கவனி>ப+
கிைடயா+. ஆனா அைத ெசாGlயாக ேவRP5.
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

இVத விேசஷி*த பதிhகளிG ெபா+வாக எBன
இWCDெமBறாG, ஆதிகால கிறிKதவ5 பலதர>ப3ட கிறிKதவ நிைலகைள
ெகாRUWVத+. அதனாG அவ@கL கW*+ பU இரRடா5 yBறா5 நாBகா5
‚-றாRPகளிG அைத ப-றி நBD ஆராdV+ eதG ‚-றாRUG நடVதைத
ஒB\ ேச@CகிBறன@. ஆனாG இVத கRேணா3ட*ைத நிWபிCD5 eதG
‚-றாRUB உRைமயான ஆவணMகL பதிhகL ந5மிட5 கிைடயா+, சாியா?
eதG ‚-றாRUB ஆவணMகளாக ந5மிட5 இW>பெதGலா5 பார5பாிய*திB
ஆவணMகL தாB. சாி, எBன ெசாGலபPகிற+ எB\ பா@*தாG இVத
காாியMகL எGலா5 அமி)V+வி3ட+ அதினாG ந5மிட5 ஒB\மிGைல
எBகிBறனா@. ஆனா ந5மிட5 இWCகிற ஆவண*திG இத-கான எVத
பிரதிபl>ைபb5 நா5 பா@CகவிGைல, இதிG அ>ேபாKதல@கiCD5 ம-ற
காாியMகைள ந5ப eயB\ எதி@*+ நி-கிற சில வி%வாசிகiCD இைடயிG
நடCகிற விவாத5 வாCDவாதMகைள ப-றி ந5மாG பா@Cக eUகிற+. இVத
எY*+CகளிG சிWŽU>ைப ப-றிய எVத கைதையb5 நாம பா@Cகல. அதனாG
விPப3டைவ எBப+ இரRடா5 yBறா5 நாBகா5 ‚-றாRUயிG
Dr. ேடரG பாC:

ேதாBறிய+ அ+ eதG ‚-றாBறிCD மைறவானதாக இWCகிற+, இ+
நி9சயமாக க3PகைதயாகதாB இWCD5, கிறிKதவ*திG மா-\கW*+
உைடயவ@கL ம-\5 இேய% +வ*ைத சா@*தவ@கL விவாதிCக விW5Nகிற
விதமான சில காாியMகைள eதG ‚-றாRUG நடVதைவ எB\ ெசாGல
eயpகிற ஒW நிைலைய அவ@கL ெகாRUWகிறா@கL எB\ ெசாGலலா5.
Dr. ேடனிேயG B. வாGேலK:
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

இ+ அWைமயாக இWCD+.

ஆGைர3, இ>ப எBன ெசdய‰Bனா....

இைத நாB ேச@*+Cகலாமா. இVத ஆவணMகL எGலா5 eதG ‚-றாRUG
இWV+ கிைடCக>ெபறவிGல எB\ ெசாGவ+ ேந@*தியாக இWCகா+. இத-D
கW*+ ெதாிவிCD5பUயாக இரRடா5 ‚-றாRUG விம@சக எY*தாள@கL
இGைல எBறிடலா5. ஏBனா அவMக அ>பா உயிேரா% இGைல. இெதGலா5
இரRடா5 ‚-றாRUB பி-பDதியிG +வMகிய+ அMDதாB சில
எY*தாள@கL எY5பினா@கL, Dறி>பாக இேரனியK, ேத@PGlயB, ேபாBற
நப@கL வVதா@கL, அவ@கL இெதGலா5 தவறான ஆவணMகL எB\
Zறினா@கL. இ+ கிறிKதவ*திB நிஜமGல எBறன@. இ+
அ>ேபாKதல@களிட5 இWV+ வVத கிறிKதவ5 அGல எBறன@.
Dr. ேடரG பாC:

ஆனா இைத ப-றிய சில Dறி>Nகைள 12௦-13௦ ஆகிய

வWடMகளிG ெபற>ெப-ற+, ஆனாG இ+ல நடVத எGலா Dழ>பMகi5
Dறி>பாக இரRடா5 ‚-றாRUB பி-பDதியிG தாB நடVத+.
ஆGைர3, இ>ப வரலா-\ ஆதாரMகL எGலா5
ஆதிகால ஆவMகL எGலா5 ஒW அைம>ைப ப-றி ெசாGகிறதா நபைர ப-றி
ெசாGகிறதா.
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

NரளிகL எBன காாிய*ைத பவர ெசdதேதா அ+தாB
eதBைமயாக நிBறிWCD5.
Dr. ேடரG பாC:

உRைம எBனனா, Nதிய ஏ->பா3UG ந5மிட5
இWப*தி ஏY N*தகMகL இWCகிற+. இ>ப, அP*த வார5 எBன பா@Cக
இWCகிேறா5 எBறாG, உலக*திB ம-ற மா@CகMகiCD மா\ப3ட விதமாக
இேய% Dறி*+ ெசாGல>பPகிற காாிய5 எBன, கிறிKதவ5 அவ@ த5ைம
ேதவB எB\ ெசாBனதாகh5 அைத தாB மரண*திG இWV+ உயி@*த+ yல5
அவ@ நிWபி*ததாகh5 Z\கிற+.
Dr. ஜாB அBெக@ெப@C:

இVத காாியMகைள நா5 பா@Cக இWCகிேறா5 யா@ ேவRPமானாp5 தMகL
ேவத*ைத Nர3U பா@Cக ZUய சில eCகியமான காாியMகைள ேவத*திG
இWV+5 நா5 பா@Cக இWCகிேறா5. ெசாGல>பUகிற அறிCைககL. அதிlWV+
அ>பUேய நா5 இBெனாW காாிய*ைத பா@*திடலா5 கிறிKதவ சைபகiCD

எதிராக வWபைவகL எBனBன. ேவதபாரக@கL எ>பU வா@*ைதகைள
அqசாிCகாமG இWVதன@? நமCD கிைடCக>ப3ட பலவிதாம எY*+CகL
ந5மிட5 நிைறய இWCகிற+, அெதGலா5 பிBனாலதாB இWCக‰5.
எMகேளாP ெதாட@V+ இைணVதிWMகL. ந5eைடய சeதாய*திG இBைறCD
இWCகிற மிக eCகியமான காாிய5 இ+, கிறிKதவ5 வ@சK இேய% +வ5.

எMகiைடய ெதாைலCகா3சி நிக)சிகைள காண
இலவச ஜாB அBெக@ெப@C நிக)9சி ஆ>ைப பதிவிறCக5 ெசdதிPMகL.
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