
	 1	

DB14-1-2-TA 

 

அதினா& ந )*க, வ./வா0ைத வ.23 
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அறிவி.பாள2:     ஜா5 அ5ேக2ெப29 நிக;<சியி? இ5A, உய2நிைல பFளியி? 
இG9HI ேபாJ தவறாம? சைப9H ெச5AெகாMNGOத கிறிPதவ வாQப2களி? 70% 
க?Uாி மVAI ப?கைலகழகXகளி? ேச2OதYட5 தXகF கிறிPதவ 
வி[வாச\ைதவி]^ பி5னைடைவ சOதி9கி5றன2 எ5A aFளிவிபரI cAகிறJ. 
அவ2கF வள29க.ப]ட அOத வி[வாச\ைத வி]^ அவ2கF பி5 வாXக காரணI 
எ5ன? ப?கைலகழக\தி? இைணgI மாணவ2கF இ5னி அவ2கF ஞாயிA பFளியி? 
இG9க அவசியமி?ைல என நிைன9கி5றன2. மதசா2பVற ேபராசிாிய2கF கிறிPதவI 
எ.பN JவXகியJ எ5ற ேகFவிைய அவ2கF i5 ைவ9கிறா2கF. இேய[ யா2. அவ2 
மரண\திQGOJ உயி2\தா2 எ5A நIபiNgமா? ேவதI நம9H எ.பN கிைட\தJ, 
அதி? ெசா?ல.ப]NG9HI காாியXகF அைன\ைதgI ijைமயாக நIபலாமா?  

32% கிறிPதவ மாணவ2கF தXகl9H   சமய நIபி9ைகைய Hறி\த சOேதகXகளினா? 
பி5மாVறமைடOததாக ெசா?கிறா2கF. அவ2கlைடய வி[வாச\திVH எOத அ2\தiI 
இ?லாம? ேபாயிVA, பதிலளி9க iNயாJ எ5A ேதா5AI வைகயி? பல ேகFவிகF 
அவ2கF i5பாக இG.பJேபால நிைன\தா2கF.  

63% கிறிPதவ இைளஞ2கF இேய[தா5 உMைமயான ேதவnைடய ஒேர Hமார5 
எ5பைத வி[வாசி9கவி?ைல எ5கி5றன2.  

51% இேய[ மரண\திQGOJ உயி2\தா2 எ5பைத நIபவி?ைல எ5கி5றன2.  

68% பாி[\த ஆவியானவ2 ேதவ\Jவ\தி? ஒGவ2 எ5பைத நIaவதி?ைல 
எ5கி5றன2.  

33 % ம]^ேம s]N9H அ^\ததாக சைபதா5 தXகF வா;வி? மிக.ெபாிய 
பXகாVAகிறJ எ5கி5றன2 

ஆனா இOத நிைலைய மாVறியைம9க iNgI எ5A நIaகிேற5. நா5 
நIபிெகாMNGOத அைன\JI சவாQட.ப]ட எ5 க?Uாியி5 iத? நாF இ5nI 
எ5 நிைனவி? இG9கிறJ. எனேவ நமJ இOத ெசtதிெதாடG9H நா5 ைவ\திG9HI 
தைல.a “நIiைடய மக5 மVAI மகF க?Uாி9HF vைழவதVH i5a அறிOJ 
ெகாFள ேவMNய விஷயXகF எ5ன, அவ2கF தXகF வி[வாச\தி? இடறாம? 
இG9க ேவM^I” இOத ெசtதியானJ மாணவ2கl9H ம]^I எ5றி?ைல, 
கிறிPJைவ அறியாதவ2கேளா^ பணிaாிgI ஒyெவாG கிறிPதவ2கl9HI 
ெபாGOJI.  
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இOத காாியXகைள நேமா^ பகி2OJெகாFள இG9HI இ5ைறய விGOதின2 Dr. ேடர? 
பா9, நமJ ேதச\தி? இG9HI வரலாVA இேய[ைவ பVறி எ^\Jெசா?{I 
வ?{ன2களி? ஒGவ2, U9கா [விேசஷI மVA அ.ேபாPதல2 இரMைடgI 
விள9HI உலக பிரசி\திெபVற நபராகYI இG9கிறா2. இவ2 aதிய ஏV.பா^ பVறிய 
ஆராt<சிகளி? iத5ைம ேபராசிாியராக டாலாP திேயாலஜிகF ெசமினாியி? 
பணிaாிகிறா2, [மா2 30 a\தகXகைள எjதி பல ெதாைல9கா]சி ேப]Nகளி? 
பXHெபVறிG9கிறா2 ABC, CNN, Fox மVAI NPகவாி ேசன?. ஜா5 
அ5ேக2ெப2கி5 இOத விேசஷி\த நிக;<சியி? நீXகlI கலOJெகாFள உXகைள 
அ5aட5 அைழ9கிேற5.  

 

**** 

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     நிக;சி9H உXகைள வரேவVகிேறாI.  நா5 உXகளிடI சில 
ேகFவிகைள ேக]டா?, கிறிPதவ\தி5 Jவ9கI எ5னெவ5A ேக]டா?, உXகளா? 
என9H பதி? ெசா?ல iNgமா? நீXகF உXகF பிFைளகைள க?Uாி மVAI 
ப?கைலகழக\திVH அn.aIேபாJ, இOத ேகFவி9H அவ2களா? பதி? ெசா?ல 
iNயாமVேபானா?, அXH அவ2கl9H பதி? அழி9க.ப^I, க?Uாியி? இG9HI 
ேபராசிய2கF, உXகlைடய கG\திVH மாறானைத ெசா?Q\தGவா2கF. இJ 
அவ2கF வி[வாச\ைத அபகாி\JெகாFlI. அOத ேகFவி9Hதா5 இ5A நா5 
பதிலளி9க விGIaகிேற5.  

எனJ விGOதின2 Dr. ேடர? பா9. இவ2 நIiைடய ேதச\தி?  வரலாVறி? இேய[ 
பVறி அறிOத வ?{ன2களி? பிரசி\திெபVறவ2,  U9கா [விேசஷI மVA 
அ.ேபாPதல2 இரMைடgI விள9HI உலக பிரசி\திெபVற நபராகYI இG9கிறா2. 
இவ2 aதிய ஏV.பா^ பVறிய ஆராt<சிகளி? iத5ைம ேபராசிாியராக டாலாP 
திேயாலஜிகF ெசமினாியி? பணிaாிகிறா2. அவ2 அதிகமாக ABC, CNN, Fox, மVAI 
N<ேகாேவாி ேசனQ?, ேதா5றி ேப]Nயளி\திG9கிறா2. சாி, ேடர?, இ5ைற9H நீXக 
எXகேளா^ இG.பதி? மகி;<சி. 

ஜனXகF பா29HIபNயா இைத திைரயி? காMபி9க விGIaகிேற5. இைவ 
இ5ைற9H ேபாதைனயாளராக இG9HI ேபராசிாிய2களி5 அறி9ைககF, 
பிரசி\திெபVற ேபராசிாிய2கF, ஒேக. ஜனXகl9H அவ2கF ெபய2 
ெதாியாமQG9கலாI, இ.ப அவ2கைள ெதாிOJெகாFlXகF. ஈPட2 மVAI 
கிறிPமP காலXகளி? இOத பிரபலXகைள பா29க iNgI, இOத பிரபலமான 
மனித2கைள\தா5 ெபGIபா{I ேப]Nகளி? நீXகF பா29க ேந2Oதி^I. சாி. இOத  
நப2 ெபய2 பா2] எ2ம5 இவ2 கிறிPதவI எ.பN ஆரIபமானJ எ5பைத பVறி 
எjJகிறா2: “ஆதிகால\தி? பலவிதமான ஜாதியா2 இGOதன2. தXகF இ5னIதா5 
சாிஎ5றிG5தன2. அவ2கF ெசா?வைத நிGபி9HI பNயான a\தகXகF இGOதJ, 
அ.ேபாPதல2களா? எjத.ப]ட a\தகXகF. அதிQGOJதா5 இேய[ைவ பVறிய 
கMேணா]டiI அவGைடய iத? க]ட சீஷ2கைளgI அறிOJெகாFள iNOதJ. 
அOத Hjவின2 ஒGேபாJI இேய[ ேபாதி\தைதgI அ.ேபாPதல2கF 
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ேபாதி\த\ைதgI i5ைவ9கவி?ைல. மாறாக, அOத ெவVறிவாைக �Nய c]டI 
த5ைன ஆ2தடா9P எ5றJ, ஆனா? அJ கிறிPதவ\தி5 உMைமயான Jவ9கI 
அ?ல, அJ பல க^ைமயான ேபாரா]டXகl9H பிறHதா5 தனJ ெவVறிைய 
அைடOதJ.  

அ^\த நபாி5 ெபய2 வா?ட2 பாய2 இவ2 1934 அேநக2 Hறி.பி]^ ெசா?{I 
a\தக\ைத எjதினா2 ெஹ2சி அM] ஆ2தடா9சி மVAI ஆதிகால கிறிPதவI, அதி? 
அவ2, “ஆதிகால\தி?  ஒG சில இடXகளி? ெஹ2சி தா5 கிறிPதவ\தி5 உMைமயான 
ேதாVறமாக இGOதJ, அதVH பிறH ெகா�சIெகா�சமாக எ?லா இடXகளி{I 
பரவிVA எ5A cAகிறா2.” 

இைத இ5nI aாிOJெகாFlI வி\த\தி? ெசா?{கிேற5, ஓேக. P�வ5 L.ேடவிP, 
மத\ைத ேபாதி9HI ேபராசிாிய2, ெசா?கிறா2, “1900 �VறாM^கl9H ேமலாக aதிய 
ஏV.பா]N5 ேகன5 பHதிகF தா5 வரலாVA ைமயமாக இGOJ நசேரயனாகிய 
இேய[ைவ பVறி அறிOJெகாFள உதவியிG9கிறJ.” அதVHபிறH நடOதJ எ5ன? 
“1945? இOத நிைல மாVறமைடOதJ.” சில நிமிடXகளி? அைத பVறி ெசா?{IபNயாக 
ேக]க இG9கிேற5.  

ஆ5G [Qவ5, நி� ாிப.ளி9 ப\திாி9ைகயி5 i5னாF ஆசிாிய2, “கடOத 30 
ஆM^களி? உMைமயான [விேசஷ\ைத கM^பிN\திG9கிேறாI, அதி? 
ஆயிர9கண9கானைவ, அதிகார.�2வமான [விேசஷXகF கிைடயாJ, ஆனா? ஆதி 
திG<சைபயி5 ஆேலாசைனயி? அJYI இடIெபVறJ எ5கிறா2.  

அ^\J பிQ. ெஜ5கி5P, வரலாA மVAI மத\ைத ேபாதி9HI ேபராசிாிய2 
ெப5சி?ேவனியா இவ2 ெசா?கிறா2, “மைற9க.ப]NGOத பல [விேசஷXகF 
இ.ேபாJ ெவளி<ச\திVH வOதிG9கிறJ, அவVறி? பலJI இ5ைற9H நIமிடI 
இG9HI வா2\ைதகF இேய[ைவ பVறி ெசா?{I காாியXகைள ேவA வித\தி? 
எ^\J ெசா?கிறJ.” ேம{I, “இேய[ைவ பVறி aதிய வியா9கான\ைத தக2.பதVH 
இOத மைற9க.ப]ட [விேசஷI ேபGதவியாக இG9கிறJ.  

தி�ெர5A இOத aதிய [விேசஷI இேய[ைவ பVறிய aதிய கMேணா]ட\ைத 
ெபAகிேறாI, அJதா5 கிறிPதவ\தி5 Jவ9HI எ5A ெசா?ல.ப^கிறJ, �5A 
மVAI நா5காI �VறாMN? இGOதவ2கF இைத [G9கினதாக ெசா?ல.ப^கிறJ. 
எ5ன நட9கிறJ எ5பைத விள9கமாக ெசா?{XகF.  

Dr. ேடர? பா9:    சாி, எ5ன நடOதெத5றா? 1945? ஒG கM^பிN.a ெவளியானJ 
அJதா5 ேந9 ஹIமN ேகாNசP. அவ2கF அதிக.பNயான பல ேவதாகம 
[விேசஷXகைள கMடறிOதன2. [விQய5 ெசா?வJ, எ5னனா, 
“�VA9கண9கானைவ” எ5பJ மிைகப^\தி ெசா?வJேபால இG9கிறJ, அேதா^, 
நIமிடI இG.பேதா^ ஒ.பி]டா? இJ ெபாG\தமான இட\ைத அைடயாம? 
இG9கிறJ. இ5nI ெவளி.பைடயா ெசா5ன இைத பVறி ேப[IேபாJ 37, 38 
[விேசஷXகF அXHI இXHI கலOJ இG.பைத பா29க iNgI. அவVறி? 
ெபGIபாலானJ 2I �VறாMNVH பிறH வOதJ. அவVைற iத? �VறாMேடா^ 
இைண\J சி?லா எOத சா\தியiI கிைடயாJ. கால\திVH ெகா�சiI ெபாGOதாத 
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இOத விதமான [விேசஷXகளி5 நிைல iத? �VறாM^ சா]சிகளா? ெகா^9க.ப]ட 
[விேசஷ\திVH இைணயாகாJ, இJதா5 நIமிடI இG9HI [விேசஷXகF.  

 

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, நீXக [விேசஷI எ5ற வா2\ைத பய5ப^\தியதா?, 
அைத நா5H [விேசஷXகேளா^ ஒ.பி]^ HழIபிட ேவMடாI, சாியா.  

Dr. ேடர? பா9:    சாிதா5.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     அதாவJ 200 ஆM^கF 300 ஆM^கF கழி\J இைவ 
எ.பN எjத.ப]டJ எ5பைத விள9கி ெசா?{Iவிதமாக எOத நபேரா^I 
ெதாட2aைடயதாக ெதாியவி?ைல இJதா5, உMைம.  

Dr. ேடர? பா9:    சாி, நீXக பிQ. ெஜ5கி5[ைடய வா2\ைதைய i5ைவ\தJ என9H 
மகி;<சி யளி\தJ, ஏ5னா அவ2 வரலாVA இைறயிய? வ?{ந2, இOத காாியXகைள 
பVறி ஆராtOத வரலாVA வ?{ந2 கிறிPதவ கMேணா]ட\தி5 பN 
எjதியிG9கிறா2. அவGைடய a\தகI, மைறவான [விேசஷXகF, இOத காாியXகைள 
பVறி ஆழமாக விள9HகிறJ ேம{I, அதி?, இOத cVAகளி? இG9HI த5ைமைய 
பிர<சைனைய அJ i5ைவ9கிறJ. நா5 எjதிய வி^ப]ட [விேசஷI எ5ற 
a\தக\தி{I இOத மாதிாியான கG\Jகளி5 த5ைமைய ெசா?QயிG9கிேற5. இOத 
a\தகXகF எைத பVறியJ? எ5ன ெசா?ல வGகிறJ? எைத ேபாதி9கிறJ? 
அதnைடய வIசாவழிைய ெசா?ல iய{கிறJ எ.பN வOதJ, அவ2கF ேபாதி9HI 
இைறயிய? எ.பNப]டJ, அைவ எOதவித\தி{I இேய[ைவேயா 
அ.ேபாPதல2கைளேயா ெநGXகவி?ைல.  

[விேசஷXகளி? நம9H ெசா?ல.ப]NG9HI காாியXகF மVAI இைற 
நIபி9ைகயVறவ2கF cறியதாக ெசா?ல.ப]ட  காாியXகைள ேக]NG9கிேறாI, 
அதி? ெபGIபாலவVைற ெதாிOJெகாFகிேறாI, அ.ேபாPதல2கF தா5 இOத 
மாதிாியானவVைற எjதினா2கF எ5பைத அவ2கF ஒ.a9ெகாFவதி?ைல, ஆனா? 
இைவ அைன\JI ஏேதாெவாG வைகயி? இேய[ேவா^ ெதாட2aைடய  
பாரIபாிய\தி? வOத இரMடாI �5றாI கிறிPதவ தைலiைறயின2 எ5A 
ெசா?ல.ப^கிறா2கF.  

இதி? எOதவிதமான நா\திக\தி5 தா9கI இG9கிறJ. இேய[ேவா^ 
ெதாட2aைடயவ2கF அ?ல எ5A பகிரXகமாக ெசா?{I நா\திக2கF உFளன2. 
ேவAசில நா\திகாி5 கG\J எ5ன5னா, சாி, இேய[வி5 சாய? இG9கிறJ, ஆனா? 
நாI ஜா9கிரைதயாக இG9HIபNயான சில விஷயXகlI அவ2கl9HF இG9கிறJ. 
பலவிதமான வா9HவாதXகF அவ2களிைடேய நடOJவGகிறJ. இOத நிைலைய 
அைடgIேபாJதா5 உXகlைடய பிFைள தவாி.ேபாவத2கான வாt.a 
உMடாகிறJ, பலவிதமான வMணXகF ெகாMட கMேணா]டI மVAI மாVA 
கG\Jகளா? அவ2கF இடறலைடகிறா2கF, அைவ அைன\JI ஒேர தர\தி? 
ைவ9க.ப^கிறJ, ஒேர நிைலயி?, உMைமயி? பா2\தா?, 1900 வGடXகளாக 
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நIiைடய சிறOத காரணிகளாக நIப.ப^வJ [விேசஷXகF தா5, இ5ைற9HI பல 
வ?{ந2கlI இைத ைமயமாக ைவ\ேத ெசய?ப^கி5றன2.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி. இ.ப இேல5 பாேக? பிாி5Pட5 ெசா?வைத 
பா29கலாI, ஓேக. அவ2 ெசா?கிறா2, “ கிறிPதவI எ5A அைழ9க.ப^வைத 
பா2\J9ெகாMNG9கிேறாI. அைவ Hறி.பி]ட காாியXகைள பVறிய சிறிய 
பHதிைய\தா5 எ^\Jைர9கிறJ”  - நாI 1900 வGடXகளாக 
ேக]^9ெகாMNG.பைத பVறிதா5 அவ2 ெசா?கிறா2 – “மVற டச5 கண9கி? 
இG.பவVறி? இGOJ ஒG சிறிய பHதிதா5. இOத எj\JகF அைன\JI நாI 
பா29HI இOத பHதிகளி? இGOJ நிராகாி9க.ப]^ மத ெகாFைக9H 
விேராதமானெதன ஒJ9க.ப^கிறJ? இைத அyவளY ஆப\தா9கினJ எ5ன?” இ.ப 
இOத ேகFவிைய உXகF i5பாக ைவ9கிேற5, எதினா? நா\திக2கF ெபGIபா{I 
இOத பத\ைத பய5ப^\Jகிறா2கF, அதாவJ “கிறிPதவI ெவVறியால2களா? 
எjத.ப]டJ எ5கிறா2கF ஏ5? இOத கG\J தி டாவி5சி ேகாN? 
ெசா?ல.ப]NG9HI சில கG\Jகேளா^ ஒ\திG9கிறJ. கிறிPதவI 
ெவVறியாள2களா? எjத.ப]டJ எ5A எதனா? ெசா?ல.ப^கிறJ?  

Dr. ேடர? பா9:    சாி, அதாவJ, இJ பல சமயXகளி? பாதி உMைமயாக வரலாVறி? 
நாI அறிOJெகாMட உMைமகF நம9H ஆதாரமாக இG9கிறJ எ5ற கணிசமான 
உMைமைய விள9HகிறJ. நIமிடI இG9HI ஆதாரXகF அைன\JI ெதாட2OJ 
வOததாக இG9கிறJ. இOத ஆதாரXகF மதி9க.படத9கைவ எ5A கGத.ப]டதா? 
அளி9க.ப]NG9கிறJ. இ.பN மதி.aைடயதாக இG9HI ஆதாரXகF இவVைற 
க]^.பா]N? ைவ\J9ெகாFlI அதிகார\தி? உைடயவ2கF அGள.ப]டதாக 
இG9கிறJ. இதிQOJ aாிgI விஷயI, வரலாVைற ெவVறியாள2கேள எjJகி5றன2 
ேம{I அவVைற பHதிகF நம9H [G9கமாக அளி9க.ப]NG9கிறJ,   

ஆனா? நIைம திைச திG.ப9cNய ஒG விஷயI இதி? இG9கிறJ அைத []N 
காMபி9க விGIaகிேற5. 1945? காண.ப]ட ேந9 ஹIமN யி?, காண.ப]ட 
விஷயXகளி? அதிகமாக இGOதJ எ5னெவ5றா? ேயாவானி5 உAதியVற cVAகF 
எ5A ெசா?ல.ப^பைவ. இJ இரMடாI �VறாMN? பிரசி\திெபVற மைறயிய? 
கிறிPதவ [விேசஷமாக இGOதJ. இJ நா5H பிரதிகளி? இGOJ 
கM^பிN9க.ப]டJ – 2 ெபாிய பிரதிகF மVAI 2 சிறிய பிரதிகF. ேம{I இJ aதிய 
இரகசியமான [விேசஷI எ5A எ?லாைரgI கவ2OதJ. அJ அGைமயானதாக 
இGOதJ. உMைமைய ெசா5னா?, ஜனXகF இரகசியXகைள அறிய 
விGIaவா2கேள. இ.ப அைத அவ2கF ெதாிOJெகாMடன2. இ.ப இ5nI அதிகமா 
ஏதாவJ ேதைவ.ப^I.  

சாி, உMைமயி? அவ2கF ேயாவானி5 மைறயியைல வாசி\தேபாJ, இOத 
அைம.aகளி? இJதா5 iத5ைமயான நVெசtதியானதாக கGத.ப]டJ, 
ஜனXகளா? ேபச.ப]^ வOத அOத அைம.பின2, இOத கைதகF எ?லாI 
ேகFவி.ப]ட விதமாகேவ இG.பைத கMடறிOதன2. அJ பிரபலமாக இGOததVH 
காரணI இரMடாI �VறாMN5 இAதியி? இOத நVெசtதிைய பVறி எjதினேபாJ 
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இOத கைதகைள cறியிGOதா2, அJ 180? நடOதிG9HI. எனேவ இOத aதிய, 
வி^ப]ட, மைறவான, இரகசியமான, ெபய2 ெதாியாJ நVெசtதி பல காலXகl9H 
i5பாகேவ இGOதJதா5, 1800 வGடXகl9H i5a. எனேவ, aதியJ aJைமயானJ 
எ5A ெசா?Q9ெகாM^ தவறாக திைசதிG.aI காாியXகF இ.ேபாJ c2ைமயான 
iைனயி? நிVபJ ேபால காண.ப^வேதா^ அJ ேதைவயVறதாகYI ேதா5AகிறJ.  

பல சமயXகளி? இOத மாதிாியான விஷXகளி? இGOJ ச\திய\ேதா^ கலOத சில 
கலைவகF தா5 கிைட9கிறJ. உMைம எ5ன5னா, வரலாAகF ெவVறியாள2களா? 
எjத.ப^கிறJ. நீXக ேகFவி.படாத மVெறாG ச\தியI ஏன5னா, ெவVறியாள2கேள 
சில சமயXகளி? ெவVறி9H பா\திரறாகிரா2கF, ஏ5னா இJ அதிகமாக பரவி^I 
அைம.a எ5பதVH பல வரலாVA காரணXகlI வரலாVA அN[வ^கlI 
காண.ப]^ வGகிறJ, இOத அைம.aகl9H சிறOத பாரIபாிய பி5னணி இG9கிறJ, 
அைத பிN\JெகாM^ ேபானா? நி<சயI இேய[ைவgI அ.ேபாPதல2கைளgI 
ெச5A அைடயiNgI எ5பJ சா\தியI.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, உMைம இJதா5, இOத ேந9 ஹIமNயி5 சிலவVைற 
எ^\J cறிய சில சைப பாதிாியா2கF, சைபயானJ இOத காாியXகைள வாசி9க 
cடாJ எ5றன2, மVற காரணXகளா? அதVH தைட விதி\தன2, 
அ.ேபாPதல2கl9H பிறH அைவ எjத.ப]டதா? அவVைற அவ2கF நிராகாி\தன2.  

Dr. ேடர? பா9:    பிர<சைன நிைறOத இைறயிய? அவ2களிடI காண.ப]டJ, அதி? 
இேய[ ேபா\தி\த காாியXகளி? ம]^I பிர]<சைன காண.பாடவி?ைல. ேதவைன 
Hறி\J ெசா?ல.ப]ட இைறயிய? காாியXகளி? cட அதிக Hழ.பXகF இGOதJ. 
கிறிPதவI �த மா29க\திQGOJ ெவளிவOத ஒ5றாHI, �த மா29க\திVகான 
மாியாைத உFளJ. உMைமயி?, ஆதி அ.ேபாPதல2கF ேதவாலயXகl9H ெச5A 
ேபா\தி\தன2, “ஆதிகால\தி? ஆபிரகாமிVHI தமJ ஜனXகl9HI  ேதவ5 அளி\த 
வா9H\த\தXகளி5 நிைறேவAத? எ5A அவ2கF ேபாதி\தன2.” 

எபிேரய வா2\ைதகளி5 இைறயியQ5 ைமய.ெபாGைள அவ2கF ஒ.a9ெகாMடன2, 
பைழய ஏV.பா^. அOத ைமயெபாGளி5 கG\Jகளி? ஒ5A ேதவேன ச2வ 
சிG�N9HI காரணராக இG9கிறா2 அவ2 சிG�N\த யாYI ந?லJ. ேயாவானி5 
உAதியாகாத நVெசtதி மVAI மைறயியQ? ெசா?ல.ப]NG9HI சிG�N.பைப 
Hறி\த ெசtதியி?, ேதவ5 உMடா9கவி?ைல எ5றிG9கிறJ. ேதவ2கF 
எ5றிG9கிறJ. ஆரIப\திQGOேத அவ2கF Hழ.ப\ைத உMடா9கியிG9கிறா2கF. 
ேதவ5 சிG�N9கவி?ைல எ5A ெசா?வேதா^ விடாம?, சிG�N9க.ப]ட எJYI 
ஆரIப\தி?  அyவளY ந?லதாக காண.படவி?ைல எ5கி5றன2. இJ இரMடகI 
உைடயJ, ஆவி9Hாிய உலக\ைத விட இOத இயVைகயானJ ேமலானதாக 
காMபி9க.ப^கிறJ, இைத தா5 நிேயா பிலா]டனிசI எ5கிேறாI. அJ �த 
மா29கம?ல. ஆதி கிறிPதவ அைம.பி? உ5aH\த.ப]ட �த மா29கI இJ அ?ல. 
உலகமானJ எOத வித\தி{I ஆதிகால கிறிPதவ சOததியாாி5 வி[வா\திVHF 
நிைலய iNயாJ.  
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Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சைபயானJ பைழய ஏV.பா]ைட ஏVA9ெகாM^ இேய[ 
த5ைன பVறி ெசா?QயிG9HI காாியXகைள ஒ.a9ெகாMடா?, அவGைடய மரணI 
உயி2\ெதjத?, இOத உலகி5 இர]சக2 எ5பைத ஏVA9ெகாFபவ2கF இOத 
மாதிாியான கG\Jகைள எளிதி? நிராகாி\தி^வ2.  

Dr. ேடர? பா9:    அJதா5 உMைம. இதிQGOJ நம9H ெதாிய வGI விஷயI இOத 
இைறயிய? கல.படI கால\ைத பVறிய சிOதைனையgI கிறிPதவ2களி5 
ெவளி.பா]ைடgI இைண\J ெசா?ல iய5A, சிைதOத நிைலயிலான கிறிPதவI, 
மVAI மாVAகGJைடய கிறிPதவI, எ5A ெசா?Q கலாசார ாீதியாக அைத ஒJ9கிட 
iய{கிறJ. இJ மிகYI பிரசி\தி ெபVறதாக இGOதJ. இரMடாI �VறாMN? 
பகிரXகமாக இGOத காாியI. ஆதி திG<சைபயி5 வரலாVறி? இைத பVறிய நிைறய 
வரலாVA பதி.aகைள பா29க iNgI, அதி தைலiைறயினாி5 பதிYகளி? 
இG9கிறJ. ஆனா? இOத வ?{ந2கF விவாதி9HI நிைல எJYI இேய[ைவ பVறிய 
நமJ aாிOJெகா?{தைளgI aதிய ஏV.பா]N5 தர\ைதgI பாதி9க வி?ைல.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி. ஒG இைடேவைள எ^\J9ெகாFேவாI. மீM^I 
வOதJI இOத [விேசஷXகைள எ.பN ெபVA9ெகாMேடாI எ5பைத Hறி\ததான 
காாியXகைள பா2\திடலாமா? இேய[விQGOJ ெதாடXகிடலாI, பிறH 
அ.ேபாPதல2கF, அதVH பிறH எ.பN பரவியJ? திGIபி வOJ அைத பVறி 
ேபசிடலாI. இைணOதிGXகF.  

 

**** 

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆ?ைர], மீM^I வAகF. நாI ேபசி9ெகாMNG.பJ 
டா9ட2 ேடர? பா9Hட5, உலகி5 பிரசி\திெபVற U9கா [விேசஷI மVAI 
அ.ேபாPதல2 நடபNகளி5 வ?{ன2களி? ஒGவ2. இ.ேபாJ நா5 உXகளிடI 
ேக]க விGIaI ேகFவி எ5னெவ5றா?, ேடர?, இைறயியQ5 ைமய9கG\JI 
சைபயி? ேபாதி9க.ப]ட நமJ நIபி9ைககlI இேய[வி5 ேபாதைனயி? 
இGOJதா5 வOதJ அ.ேபாPதல2கF �லமாக நம9H அளி9க.ப]டJ எ5A நம9H 
எ.பN J?Qயமாக ெதாிgI? ஆரIப\திQGOJ ெசா?{Xக அ?லJ இ.ேபாதிQGOJ 
ஆரIபிXக. இைத நீXக எ.பN விள9கி ெசா?sXக?  

Dr. ேடர? பா9:    சாி, வாtெமாழியாக கடOJவOத பாரIபாிய\தி5 தர\ைத Hறி\Jதா5 
நாI ேபசி9ெகாMNG9கிேறாI. நாI வாtெமாழி கலாசார\தி? 
வா;OJெகாMNG9கிேறாI. i5ெமாழியாக எjத.ப]ட கலாசார\தி? நாI 
வா;வதி?ைல. எனேவ, எ?லா விஷயXகlI வாயி5 வா2\ைத வNவி?, ஒGவாிடI 
இGOJ ஒGவG9H, ஒG சiதாய\திQGOJ அ^\தJ9H எ5A கடOJவOதJ. சாி, 
இOத உMைமைய ைவ\JெகாM^ வH.பைறயி? ெசா?ல.ப^I காாியI ஏன5னா, 
“சாி, நIiைடய ஆதாரXகF, எjத.ப]ட பதிYகF, அைன\JI நிக;Yகl9H பிறH 
எjத.ப]ட காாியXகF தாI. [விேசஷXகைள ெபாA\தவைர 40-60ஆM^கl9H 
பிறH எjத.ப]டJ. இJ மிக.ெபாிய இைடெவளி. அOத இைட.ப]ட கால\தி? 
எ5ன ேவM^மானா{I நடOதிG9க iNgI எ5பா2கF.”  
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சாி, வாtெமாழி வரலாVறி? இG9HI பிர<சைன எ5னெவ5றா? ஆதாரXகF எ5A 
ஒ5AI இG9காJ. பா29HIபNயான ஆதாரXகF இG9காJ. ஆதிகால\தி? எ.பN 
வாtெமாழி கலாசார\தி? ெசய?ப]NG.பா2கF எ5A கVபைன ெசtதிட ேவM^I. 
இதி? இG9HI விவாதI எ5ன5னா அ.ப எ?லா விதமான காாியXகlI 
நடOதிG9Hேம, இOத கைதயி? பலவிதமான வள2சிகF மாVறXகF நடOதிG9HI. 
இJதா5 மிக.ெபாிய மிகYIெபாிய- இத எ.பN ெசா?றJ? –அதாவJ நிக;Yகl9HI 
நம9H ெசால.ப]NG9HI பதிYகl9HI இைடயி? இ.பNெயாG மிக.ெபாிய ேகFவி 
எjOதJ. அதனால உMைம சIபவ\ைத aாிOJெகாFள ஆதாரXகைள நIப iNயாJ. 
இOத இைடெவளிைய iதQ? சாிெசtய ேவM^I.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆமா, ஏ5னா இேய[ 30களி? மாி\திGOதா?, இJதா5 
iத? இைடெவளி, நீXக ஒGேவைள aதிய ஏV.பா]N5 எOத a\தகI iதலாவJ 
ெசtதிமாட\திVH வOதெத5A ேக]கலாI, இதVகிைடயி? ஒG இைடெவளி 
இG.பைத பா29கிேறாI.  

Dr. ேடர? பா9:    சாியாக ெசா5னீXக. சாி, பழைமவாதிகளி? சில2 [விேசஷXகளி5 
ேததிகைள  60கF எ5கி5றன2, எjத.ப]ட [விேசஷXகF. ேயாவாைன 90கF 
எ5கிறா2கF. எjத.பட [விேசஷXகளி5 கால\ைத சில வ?{ந2கF 80 மVAI 90கF 
எ5கிறா2கF. அ.பNபா2\தா இXHFள இைடெவளி 30QGOJ 50, நிக;YகF 
நடOததVHI பதிY ெசtய.ப^வதVHI இைடயி? 60 ஆM^கF வைர இைடெவளி 
இG9HI. இJ ெராIப அதிகமான இைடெவளி. இOத இைட.ப]ட கால\தி? பல 
காாியXகF நடOதிG9க வாt.aM^. ஆமா, உMைமயி?, பல காாியXகF 
நடOதிG9HI எ5Aதா5 ெசா?ல.ப]^ வGகிறJ.  

நா5 எ5ன ெசtய விGIaகிேற5 எ5றா? அOத இைடெவளிைய நிர.ப 
ஆைசப^கிேற5. வா;ெமாழி கலாசார\தி? இGOேதாI. அைத பVறி ேயாசி\J 
பா29HIேபாJ, இைறயியQ5 கால\ைத பY{9H ேநராக திG.பி பா29க iNgI. சாி, 
இைறயியைல திG.பி பா2.பதVH பY? மிக i9கியமான நபராக இG9கிறா2, எ5ன 
அவ2 மறி\தJ 60களி?, அவ2 50களி{I 60களி{I இவVைற எjதியிG9கிறா2. அவ2 
தன9H 30களி? ஏV.ப]ட அnபவ\ைதேய இXH எjJகிறா2, 30களி? அவ2 
தjவி9ெகாMட அOத ச\தியXகைள எjJகிறா2. இOத இைடெவளியி? எ5ன 
நட9கிறெத5A பாGXகF. ஒேக, [G9கமாகிறJ. திGIபYI அேதயிடI. எ?லா 
நிக;Yகl9H ேமலானதாக இG9கிறJ. நாI ேபசிெகாMNG9HI நிக;YகF 
சIபவி\த ஓாிG ஆM^களி? பY? மனI மாறினா2 எ5ற பலGI 
aாிOJெகாMNG9கி5றன2. அவ2 மனI திGIaவதVH i5a சைப9H எதிரானவராக 
சைபைய J5ப.ப^\தி9ெகாMNGOதா2. அவGைடய மன மாVற\தி5 நாைள பா29க 
அதிக �ரI பி5n9H ெச?ல ேவMNயதி?ைல.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆமா, ெசா?ல.ேபானா, இேய[ மாி\தJ 30, பY? 
மனமாVறI அைடOதJ 31-32VH இைடயி?, சாியா. 

Dr. ேடர? பா9:    அJதா5 சாி. 
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Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     இ.ப 1 ெகாாிOதியைர அவ2 50களி? எjJகிறா2, மVற 
a\தகXகைளgI எjதினா2, கலா\தியைர, 40 எjதினா2. சாி, அ.பNஎ5றா?...  

Dr. ேடர? பா9:    அவGைடய உைரயாடQ5 அnபவ\ைத பVறி cAகிறா2. 
அவGைடய உைரயாடQ5 அnபவI மVAI உய2\த.ப]ட இேய[ைவ பVறிய 
காாியXகF 30களி? சIபவி\தJ. எ5ன நட9கிறJ எ5A கவனி9HI ெபாJ இOத 
காாியXகF தா5 iத5ைமயானதாக நிVகிறJ. அவG9H ேபJGேவா^ ஐ9கியI 
இGOதJ. ேபJG யா9ேகாa பY? ஒGவைர ஒGவ2 அறிOதிGOதன2. ஒGவேரா^ ஒGவ2 
ேபசி9ெகாMடா2கF. எனேவ, பY? நம9H அறிவி\த இOத இைறயிய? காாியXகF 
தா5 அ.ேபாPதல2களி5 வ]டார\தி? ேபச.ப]ட ஒ5றாக இGOதJ. இவ2 1 
ெகாாிOதிய2 15? ெசா?{IேபாJ, அவ2 ெபVA9ெகாMட கலாசார\ைத 
ெசா?{கிறா2, அவ2 த5ைன அOத சIபவ\தி5 ஒG பHதியாக கGJகிறா2, எதிராளி 
எ5ற Pதான\திQGOJ அதி? ஒG பXகாக அவ2 நிைலநிG\தி9ெகாMடா2. aதிய 
ஏV.பா]N? ெசா?ல.ப]NG9HI இைறயியைல ைமய.ப^\தி இOத இைடெவளி 
HைறOதிG.பைத இதி? பா29கி5ேறாI.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     அJ மிகYI HைறOJவி]டJ, இதVகான அV�\டI எ5ன? 
அதாவJ, நாம இ.ப நிக;Yகளி5 உ<சியி? இG9கிேறாI.  

Dr. ேடர? பா9:    அJ சாிதா5. நாம நிக;Yகளி5 ஆரIப\தி? இG9கிேறாI. சாி, இ.ப, 
இேய[ சி{ைவயி? அறிய.ப]டJ 30தா 33றா எ5ற விவாதI நட9கிறJ. இOத 
விவாத\திVH இJ அவசியமி?ல. நாம பா2\J ெகாMNG9HI விஷயI இOத 
காாியXகl9H 2 வGடXகl9H பிறH நடOதJ இOத நிக;Yகளி5 விைளவாக\தா5 
J5aA\த.ப^த? நிக;OதJ. ஆதாரXகைள ைவ\J பா29HI ேபாJ நிக;Yகளி5 
Jவ9க\தி? இG9கிேறாI. இைத நா5 ேவ2விதமாக ெசா5னா?, வாtெமாழி [G9க 
நிைல ேயாசி\Jபா2\தா?, அOத நிக;Yகl9H சIபOதமான பலகாாியXகைளgI 
அதி? ைமயமாக இG.பவ2கைள அவ2கF எைத பVறி எjதினா2கF எ5பைதgI 
ெதளிவாக  பா29கலாI.  

சாி, இைறயிய? பிரதிபQ.a இG9கிறJ எனபJ உMைமதா5. இைத பVறிய 
காாியXகைள பா29HIேபாJ அதி? ெவளி.ப^\த.ப]ட விஷயXகளி? சில 
இைறயிய? i5ேனVறXகF காண.ப^வJI உMைமதா5. இைவ அைன\JI aதிய 
ஏV.பா]N? காண.ப^பைவகl9H ஒ\திG.பJேபால இG9கிறJ. ஆனா? 
i9கியமான இ5A இேய[வி5 உயி2\ெதjத?, அவ2 ேதவனா? உய2\த.ப]டா2, 
எ5பேத. ெமt.பி\J கா]ட.ப]டJ, சீஷ2கF இைத நIபினா2கF, இைத பVறிதா5 
அவ2கF ேபாதி\தன2,,, இெத?லா5 30களி? நடOதJ. மிகYI பிரசி\திெபVற 
வ?{ந2கF cட, மா2N5 ெஹ5கF ேபா5ற பல2, இOத நிக;YகF அைன\JI 
எ.பN இைறயிய{ட5 இைணO\திG9கிறJ எ5பைத பVறி எjதியிG9கிறா2கF. 
உMைமயி?, ெஹ5கF அj\தமாக ஒ5ைற ெசா?QயிG9கிறா2 அதாவJ இOத 
நிக;YகF சIபவி\த பிறH இைறயியQ? மிக.ெபாிய i5ேனVறI காண.ப]டJ, 
அத5 நிழQ5 பிரதிபளி.பானJ சீ9கிர\தி? நைடiைறயி? காண.ப]டJ, அதVH 
பிறH எOத கால\தி{I அ.பN நட9கவி?ைலயாI.  
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Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, இைத பVறி ெசா?{XகF, இOத இைறயிய? எXகிGOJ 
வOதJ? ஏ5னா இைத சில வாQப2களிடமிGOJ ெபVAெகாMேடாI, அதாவJ, இைத 
�5றாI நா5காI �VறாMN? இGOதவ2கF உGவா9கினா2கF, ஏ5னா 
ஆரIப\தி? இOத வாtெமாழி கலா<சார நா]களி? இைறயிய? காாியXகF 
திடமானதாக இGOதJ. இJ எXகிGOJ வOதJ?  

Dr. ேடர? பா9:    iத? �VறாMN? இைறயிய? திடமானதாக ம]^I இG9க வி?ைல 
– அJ, அதாவJ, விவாதI எ5ன5னா இேய[ சீஷ2கl9H எைத ேபா\திதாேரா 
அைததா5 அ.ேபாPதல2கF ெதாட2OJ ேபாதி\தன2 எ5பJதா5. இைத ைவ\J 
நீXகF விவாதி9க iNgI – ஆனா iத? இரM^ �VறாM^களி? இJ 
அைச9கiNயாத திடமான ஒ5றாக இGOதJ. சைபயி? ேகன5 அறிய.ப]^ 
பி2<தாபி9க.ப^வதVH i5a இGOத எj\J9கைள நாI பா29HIேபாJ, இOத 27 
a\தகXகைள Hறி\த எMணI எ.பN வOதJ, ேகன5 பய5பா]N? இ?லாத 
காலக]ட\தி? cட சைபயானJ ேவதI இ?லாம? இைறயியைல ேபாதி\தJ, 
“ேவத\ைத ேராமG9H திG.aXகF, 1 ெகாாிOதியG9H திG.aXகF எ5A 
ெசா?லவி?ைல, இைவ அைன\JI ஒ5றாக ேச29க.ப]டJ. அவ2கl9H ஒேரெவாG 
நVெசtதிதா5 ெதாிgI, பYQ5 ஒGசில நிGபXகைள அறிOதிGOதன2. நாI இOத 
எj\J9கைள ஆராtOJ பா2\தா? ஒேரெவாG விஷயIதா5 ஆணி\தரமாக 
ெதாட2OJ ெசா?ல.ப]NG9HI. அJதா5 ைமய.ெபாGளாக பா29க.ப^கிறJ, 
அJதா5 பிNமானI, 30களி? இGOJ இேரனியP ேகனைன பVறிய ஆேலாசைனைய 
ஆரIபி\தJiத? ெதாட2OJ ஓN9ெகாMNGOத காாியI இJதா5. ஒG i9கியமான 
விஷயIதா5 ெதாட2OJ சiதாய\திVH எ^\J ெசா?ல.ப]டJ எ5பைதெதளிY 
ப^\JகிறJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆ?ைர], எ?லா a\தகXகளி{I ெபாJவாக ெபGIபா{I 
ெசா?ல.ப]NG9HI இைறயிய? ைமய.ெபாGைள ப]Nய? 
ேபா]^9ெகாMNG9கிறீ2கF, சாி. இதி? நீXகF பா2\த சில காாியXகைள 
ப]NயQ]^ என9H ெசா?ல iNgமா.  

Dr. ேடர? பா9:    ேதவேன சிG�Nக2. ஒG இர]சக2 ேதைவ எ5ற காாியiI அOத 
இர]சக2 பைழய ஏV.ப]^ வா9H\த\தXகளி5 பN வOதா2. இOத நப2 த5ைன 
ெமt.பி\J கா5பி\தி^வா2. இOத சIபவ\தி? அவ2 உய2\த.ப]டவராக இஐ.பா2. 
இர]சி.a எ5nI அnபவ\தி? சாீரI ஆ\Jமா ஆவிgI அடXHI, ெவAI ஆவிgI 
ஆ\JமாYI இG9காJ. இரM^ �VறாM^களி? பலவிதமான கG\JகF 
நிலவி9ெகாMNGOதJ. இJ திடமானதாக இGOJவOதJ. அJதா5, iத? இரM^ 
�VறாMN5 எj\தாள2கl9H i9கியமான ைமய.ெபாGளாக இGOJவOதJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     இேய[ேவ ேதவ5 எ5பதிQGOJ அJ ெதாடXகியJ.  

Dr. ேடர? பா9:    இOத ஆதாரXகளி? இேய[ெவ ேதவ5 எ5பJ ெவளியானJ. aதிய 
ஏV.ப]^ ஆதாரXகளி? cட இேய[ ேதவ5 எ5A ெசா?ல.ப^கிறா2, aதிய 
ஏV.ப]^ ஆதாரXகைள பVறி cAI சில நா\திக2கF cட அவ2 ேதவn9HF 
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இ?ைல, அவேர ேதவ5 எ5றன2, அவ2 தாI ெசtத காாியXகF �லமாக த5ைன 
ேதவனாக ெவளி.ப^\தியதாக cAகி5றன2.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆ?ைர], ேநய2கேள, ேயாவா5 3:16cAகிறJ, “ேதவ5 
தIiைடய .ேர ேபரான Hமாரைன வி[வாசி9கிறவ5 எவேனா அவ5 
ெக]^.ேபாகாம? நி\திய ஜீவைன அைடgIபN9H அவைர தOதGளி இyவளவாt 
உலக\தி? அ5ac2Oதா2.” காலா காலமாக ெசா?ல.ப]^ வGI aதிய ஏV.பா]^ 
இைறயியQ5  ைமய.ெபாGF இJதா5. அ^\த வாரI நாI பா29க.ேபாகிற காாியI 
எ5னெவ5றா?, அJ சாியாக ெசா?ல.ப]^ வOததா, அ?லJ ஜனXகF தXகF 
விG.ப\திVH ஏVறா2ேபால அைத மாVறி9ெகாMடனரா? அைத பVறிதா5 
ேபச.ேபாகிேறாI. நி<சயI பா2.�2கF என நIaகிேற5.  

 

எXகlைடய ெதாைல9கா]சி நிக;சிகைள காண 

இலவச ஜா5 அ5ெக2ெப29 நிக;<சி ஆ.ைப பதிவிற9கI ெசtதி^XகF. 

இேய[ கிறிPJைவ ஏVAெகாFவதVகான ெஜபI @JAshow.org	
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