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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?
அறிவி.பாள2:

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?.
****
நிக;சி9H உXகைள வரேவVகிேறாI. இOத ேகFவிைய
உXகளிடI ேக]கிேற5. உXகF பிFைளகைள க?Uாிகl9H அn.aI i5a
எOெதOத ேகFவிகl9H பதி? ெசா?ல ெதாிOதிG9க ேவM^I, இேய[வி5 மீJFள
அவ2கF வி[வாச\ைத பVறிெகாMNG9க எ5ன ெசtவJ? அவ2கைள க?Uாி
அ?லJ ப?கைலகழக\திVH அn.aIேபாJ அவ2களிடI ேதவைன பVறி ேவதாகமI
மVAI இேய[ைவ பVறி ேபச9cNய ேபராசிாிய2கF இG.பா2கF. நி<சயI அவ2கF
சைபகளி? ேகFவி.ப]ட அேதவிதமான காாியXகைள அXேக ேக]க.ேபாவதி?ைல.
அOத மாதிாியான அnபவXகளி? நீXகF பயிVAவி9க..ப^IபNயாக இOத
நிக;<சிைய வழXHகிேறாI, ஏென5றா? அவ2கF வி[வாச\ைத வி^விலHவைத
நீXகF விGIபமா]„2கF.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

ஒG வசன\ைத நீXகF ேக]9HIேபாJ உதாரண\திVH ேயாவா5 3:16
எ^\J9ெகாFேவாI, “ேதவ5 தIiைடய ஒேர ேபரான Hமாரைன வி[வாசி9கிறவ5
எவேனா அவ5 ெக]^.ேபாகாம? நி\திய ஜீவைன அைடgIபN9H அவைர தOதGளி
இyவளவாt உலக\தி? அ5ac2Oதா2,” ஆ?ைர], இJ ேவத\தி5 உMைமயான
ெசtதிதானா? இJ வரலாVA உMைமகளி5 அN.பைடயி? இG9கிறதா? இJ
கால.ேபா9கி? ஏதாவJ மாVற\ைத அைடOததா, அ?லJ நா5காI …VறாMN?
இைத அவ2கF உMடா9கினா2களா? பலவிதமான HVற<சா]^கF எjIaகிறJ,
நாXக உMைமெய5A நIaகிற காாிய\ைத நீXகF aாிOJெகாMட திடமான கG\தி?
உXகைள உAதியாக நி29க<ெசஇதிட விGIaகிேறாI.
எ5nைடய விGOதின2 Dr. ேடர? பா9. ஒG ேபராசிாிய2, அேதா^ வரலாVறி?
இேய[ைவ பVறி அறிOத வ?{ந2களி? i5னிைலயி? இG.பவ2. இவ2 U9கா
[விேசஷI மVAI அ.ேபாPதல2 a\தக\தி? உலகிேலேய பிரசி\திெபVற
வ?{ன2களி? ஒGவராவா2. இவ2 aதிய ஏV.பா^ ஆtYகளி5 iத5ைம
ேபராசிாியராக டாலாP திேயாலஜிகF ெசமினாியி? இG9கிறா2,
ெதாைல9கா]சிகளி{I ேதா5றியிG9கிறா2, ABC, CNN, FOX, மVAI NPகவாி
ேசன?. எ.ேபாெத?லாI விம2சக2கேளா^ உைரயா^IபNயான ˆ;நிைலகF
உMடாHI எ?லா இடXகளி{I டாேர? அவ2கF ம\தியி? ஒGவராக
அம2OதிG.பைத பா29க iNgI.
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சாி, ேடர?, இ5ைற9H நீXக எXகேளா^ இG.பதி? சOேதாஷI. ஒG விஷய\திVH
ேநரNயா ேபாகலா5n நிைன9கிேற5, ஜனXகேளாட கG\J எ5ன5னா, அதாவJ,
இOத மைறயிய? நVெசtதி …?, ேந9 ஹIமN கM^பி^.aகF, மVAI பல aதிய
சிறிய a\தகXகF எ?லாI, நIiைடய நIபி9ைக9H ஏVறவாA
மாVறியைம9க.ப]டJ எ5கி5றன2, ஒேக. [விேசஷXகF அைன\JI 1900
ஆM^களாக பிரசXகி9க.ப]^வGகிறJ, சாியா, இJ கிறிPJவ\தி5 ஒG பHதி. இ.ப
aலக\தி? ேவAசில a\தகXகF இG.பைத பா29கிேறாI, இேய[ைவ பVறிய ேவA
கG\JகF, இைத அவ2கF எ.பN இG9கிறேதா அ.பNேய தா5 இGOJ வGகிறJ
எ5பைத ஏVA9ெகாFளலாI எ5கி5றன2. இOத Hறி.பி]ட சIபிரதாய\ைத
கைடபிN9HI பயிVசி எ.பN நIiைடய காலI வைர ெதாட2OதJ? அவ2கF
ெசா?{I, பதி?, நா5காI …VறாMN? இOத சமய\ைத சா2Oத காாியXகளி? சில
ஆதி9க ச9திகF இைடப]டதா? சைபயானJ ேவA வழியி?லாம? மVற காாியXகைள
aறIபாக தFளிவி]டJ, ஒேக.
அJ உMைமயி?ைல எ5A நீXகF ெசா?{கிறீ2கF அேதா^ அதVகான
காரண\ைதgI ெசா?{கிறீ2கF. நீXக ெசா5ன மாதிாி, இOத பதி.aகF சாியா எ5A
நாம ஆராtOJ பா29க ேவMNயJ i9கியI, சாி, காலXகைள Hறி\J ெசா?{I
பதிYகF இG9கிறJ, இரMடாI ‹5றாI …VறாM^ பதிYகF, இேய[ைவ பVறி
cAகிறJ, அ.ேபாPதல2களி5 ெபய2கF, இ5nI பல தவ?கF இG9H. சில காாியI
அ.ேபாPதல2கேளா^ ெதாட2aைடயாத இ?ைல, அJம]^மி?லாம? அதி? சிலJ
ெசtதி9H ெதாட2aைடயதாகYI இ?ைல, இைறயியQ{I இ?ைல, ஆனா? அJ ஆதி
திG<சைபயி? ஆரIப\திQGOேத இG.பJ ேபால ேதா5AகிறJ. இைறயியலானJ
iVறி{I வி\தியாசமா இG9H. இ5ைற9H நீXக எXகl9H ெசா?ல ேவMNயJ
எ5னனா, ஆரIப\திQGOJ ேவதI எ^\J ெசா?{I இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF
எ5ன, அைத மVறவ2களி5 கG\Jகேளா^ ஒ.பி]^ ெசா?{Xக, இைத ஆதி கால
கிறிPதவ2கF ஒ.பி^IேபாJ அவ2கF, “இைத நாXகF நMபவி?ைல எ5றன2.” மVற
a\தகXகைள அவ2கF அ.aற.ப^\தின2, சாி. இ.ப இXக எ5ன நட9HJ5n
எXகl9H ெசா?றீXகளா?
சாி, நIமிடI இG.பJ மனமாVறI நடOத iத? 2 …VறாM^களி?
ெசா?ல.ப]^ வOத இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF. இ.ப நIம பா29கிற இOத
காாிய\ைத சVA விள9கமாக ெசா?ல ேவM^I எ5A நிைன9கிேற5. ெபGIபாலான
ப?கைலகழக மாதிாியி5பN இேரனியP தா5 சமய சIபிரதாயXகளி5 பிதா
எ5கி5றன2, இதVH காரணI ேகணைன உGவா9கினா2 மVAI சIபிரதாயXகF
எ5ற கG\ைத i5ைவ\J மVறைவகைள aற9கணி\J அகVறியதா? இரMடாI
…VறாMN5 இAதியி? ேதா5றிய இOத கG\JகF அைன\JI நா5காI
…VறாMNVHF vைழOJ உGெவ^\தJ.
Dr. ேடர? பா9:

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

அJ 180களி?, இேரனியP

இேரனியாசி5 180களி? நடOதJ. நா சில வGட\திVH i5னால
எ5ன ெசtேத5னா சில உபேதசXகைள aர]N பா2\ேத5 ேதவ5, இேய[ைவ பVறிய
Dr. ேடர? பா9:

3

உபேதசXகF, இர]சி.ைப Hறி\த உபேதசXகF, இேரனியசி5 கால\திVH i5a
இGOத எj\த9கF அைன\ைதgI ஒ5A திர]N ேச2\J பா2\ேத5, சIபிரதாயXகF
ேதா5றிய வித\ைத பா2\ேத5. அைவகளி5 ஊடாக இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF
ெதாட2OJ எXகாவJ ஒ]N9ெகாMNG9கிறதா எ5A ஆராtOJ பா2\ேத5. அதVH
பிறHதா5 இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF இG9கிறJ எ5ற விவாத\ைத
i5ைவ\ேத5. அைத வாசி\J காMபி\தா? சிற.பாக இG9H5n நிைன9கிேற5.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

மகளி5 பிரேயாஜனதிVகாக அைத திைரயி? ேபாடலாI.

நா5 எதVகாக இ.பN ெசtய நிைன9கிேற5 எ5றா? இைத நீXகF
ேக]HI ேபாJ, ஒG ப9க\தி? இJ சமய\ைத சா2OJ ேபால இG9காJ, இ5ெனாG
ப9கI இJ aதிய ஏV.பா]N5 வசன\ைத ேபால மா\திரI இG9காJ. ஆனா? aதிய
ஏV.பா]N? ெசா?ல.ப]NG9HI ைமய9கG\ைத i5ைவ.பதாக இGOதி^I.
அதnைடய ெபாGF [G9கI இJதா5n நிைன9கிேற5: “சிG•N.பி5 ேதவ5
ஒGவேர. இேய[ மனித\த5ைமையgI ெதtவ\Jவ\ைதgI ெகாMNGOதா2. அவ2
ெமtயாகேவ பா^ப]^ சாீர\தி? உயி2\தா2. அவ2 ஆராதைன9H
பா\திரராயிGகிறா2. இர]சி.a எ5பJ விேராதி9HI ச9திகளிடமிGOJ
வி^தைலயாவJ, எனிnI அJ பாவI மVAI பMணி.ைபgI உFளட9கிgFளJ,
மn9Hல\திடI காண.ப^I Hைற நீXக ஒyெவாGவGI சிG•NகG9H i5பாக
நிVHI தHதிய அளி9கிறJ. இOத இர]சி.பானJ ேதவ5 இPரேவ{9H அளி\த
நியாய.பிரமாணI மVAI தீ29கதாிசிகF iலI உலகிVHI இPரேவ{9HI
ெகா^\திG9HI வா9H\த\த\ைத உண2\JகிறJ. ஒேர நபராக, இேய[கிறிPJ, இOத
இர]சி.ைப அளி\திG9கிறா2, ேதவனிட\தி? ஒ.aரவாகிறத2கான வழிைய
ெவளி.ப^\தியிG9கிறா2, அவேர நI பாவ\திVகாக மாி\J அOத வழிைய ஏV.ப^\தி
தOதா2. உயி2\ெதjதலானJ ஒG மனித5 இர]சி9க.ப^IேபாJ அவn9H
ijைமயான aதிய ஆவி9Hாிய வா;ைவ அளி9கிறJ. ஆவி, ஆ\Jமா, மிகYI
i9கியமான, சாீரI. இேய[வி5 ‹லI ேதவ5 ெசtத இOத கிாிையைய வி[வாசி\J
இர]சி9க.ப^IேபாJ எ5ெற5ைற9Hமான ஆவி9Hாிய வா;9ைகைய நம9H
அளி9கிறJ.
Dr. ேடர? பா9:

ஆதிகால சIபிரதாயXகளி5 கலாசார\தி? இJதா5 இGOதJ அைததா5 நாI
பா2\J9ெகாMNG9கிேறாI. இGOதா{I சIபிரதாயXகைள பி5பVAI காாிய\தி?
சில Hறி.பி]ட விஷயXகF அதிக ஆதி9கI ெச{\தியிG.பJ ெதாியவGகிறJ.
“ேதவ5 சிG•Nக2 அ?ல எ5A ெசா?Q பிாிYகைள உMடா9HI வித\தி? ெசா?வJ
சாியாக இG9காJ. அவ2 சகல\ைத சிG•N\த ேதவ5, சிG<தி.பி5 Jவ9கI ந5றாக
இGOதெத5A ெசா?ல iNயாJ. இேய[ மVAI கிறிPJ எ5A பிாி\J அவGைடய
மனிதJவ\ைதgI கிாிையகைளgI பிாி\J ெசா?வJ ஏVA9ெகாFள iNயாத ஒ5A.
ைவதீகத5ைமபN இேய[வானவ2, ேதவnைடய Hமார5, ேதவனா? அn.ப.ப]^,
உMைமயாt மாIச\தி? வOதா2 அதிக பா^கF ப]டா2. ‹5றாவதாக, ஆவி9Hாிய
தள\தி? ம]^I தா5 மீ]a உMடாHI எனபJ வி[வாசம?ல. இர]சி.a எ5பJ
மாIசீக பாிமாண\தி? உயி2.பி9க.ப^வேதா^ அJ இயV9ைக பைட.aகைளgI
ெச5A அைடகிறJ. இதVH அ2\தI, நா5காவதாக, இேய[ நம9H வி[வாசி\தி?
4

பல.ப^IபNயான வழிைய காMபி\J, ஒG தீ29கதாிசியாக, ஞானமாt மா29க\ைத
ேபாதி.பவராக, வி[வாச\திVH மாதிாியாக இG9க ேவM^I எ5றிடாம?, மாறாக,
அவGைடய கிாிையகளினா? நம9H இர]சி.ைப அளி\திG9கிறா2. அவ2
தீ29கதாிசி9HI ேமலானவ2. ேதவேனா^ அவGைடய Hமாரனாக அவ2
ஆராதைன9HI கன\திVHI மகிைம9HI பா\திரராயிG9கிறா2.
இJதா5 iத? இரM^ …VறாMN5 இைறயியQ5 ைமய.ெபாGளாக இGOதJ
iத? இரM^ …VறாMN? கிறிPதவ\தி5 சா2பாக ெசtய.ப]ட எOத கணிசமான
ெவளிŽ^கைள எ^\J பா2\தா{I இJதா5 இG9HI, கிறிPதவ\திVH aறIபான
எOத மாVAகG\J உைடயவ2கைள பா2\தா{I, இOத கைதைய தா5 அவ2கlI
ெசா?ல ேக].•2கF.
சாி. இேரனிய[9H i5னால 180வGட\திVH i5னால
இGOத பதிYகைள பா2\ததாக ெசா5ேனXக அ.பN5னா நீXக இேய[ைவ பVறி
பா2\தா ெசா?றீXகளா. [விேசஷXகளி? அவைர பVறிய பதிYகF இG9கிறJ.
[விேசஷXகl9H i5னால எjத.ப]ட பYQnைடய நிGபXகlI இG9கிறJ.
அ.ேபாPதல2களி5 சீஷ2கF இGOதா2கF, ேபJG பிரசXகி\த ேபாJ உ]கா2OJ
ேக]^9ெகாMNGOதவ2கF பY? பிரசXக\ைத ேக]NG9கலாI, ேயாவாnைடயைத
ேக]NG9கலாI.அ.பN.ப]டவ2களி5 எj\JகlI இG9HI.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

Dr. ேடர? பா9:

அ.ேபாPதலாி? பிரசXகXகF பதிY ெசtய.ப]NG9கிறJ.

அ.ேபாPதலாி? உFள பிரசXகI. இெத?லாI நம9H i5a
இG9கிறJ. aதிய ஏV.பா]N5 27 a\தகXகF எ5A ெசா?ல.ப^வைத பா2\தா{I
சாி, அ.ேபாPதல2களி5 சீஷ2கF எjதியவVைற பா2\தா{I சாி, அ?லJ அதVH
பிறH வOத பாதிாியா2கF எjதியைத பா2\தா{I, இ.ப ெசா5ன எ?லாவVைறgI
அதிேல நீXகF நி<சயI பா29க iNgI.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

அJதா5 சாி. இOத எ?லா உபகரணXகளி{I இைறயியQ5
ைமய.ெபாGF ெதாட2OJ வOJெகாMேட இG.பJதா5 மA9க iNயாத விஷயI. 2
…VறாM^களாக ெதாட2OJெகாMNG9கிறJ. இேத விஷயI திGIப திGIப
ெசா?ல.ப^வைத பா29க iNgI. ஒேர விஷயI வி\தியாசமான ேகாண\தி{I
வி\தியாசமான விதXகளி? ெவyேவA வா2\ைதகளி? ெசா?ல.ப^கிறJ. ஆனா?
இதி? ெசா?ல.ப^I ைமய.ெபாGF ெதாட2OJ ெசா?ல.ப]^ வGI ஒேர விஷயI
தா5. மத ேகா]பா^கF எjத.ப]ட ெமாழிகளி? பிர<சைன இ?ைல எ5பைத
பா29கிேறாI, ஏென5றா? மத ேகா]பா^கF அைன\JI இXகிGOJதா5
விG\தியாகிறJ. அதனா? ெமாழிகளி? பிர<சைன இ?ைல, உMைமயி?, aதிய
ஏV.பா]N5 பHதிகlI இதி? அடXHI. எ5ென5றா? நாI பா29கிற காாியXகF
அைன\JI aதிய ஏV.பா]N5 வா2\ைத ெதாH.aகளி5 பிரதிபQ.பாHI, இைவ
அைன\JI உGெபVA மிக.ெபாிய விஷய\ைத எ^\J ெசா?வதாக நிVகிறJ.
Dr. ேடர? பா9:

ஆ?ைர], இ5nI ஒGசில நிமிடXகளி? இOத வா2\ைதகF
உMைமயாகேவ அதி? இG9கிறJ எ5பைத அவ2கF கா•IபNயாக சில
காாியXகைள ெசா?ல இG9கிேறாI. இ.ப ேவெறா5ைற பா29கலாI, சாியா. இ.ப
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:
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ப?கைலகழக வH.பிVHF ஒG சிA பிFைள வGகிறெத5A ைவ\JெகாFேவாI நீXக
விம2சன ஆசிாிய2, சாியா. சாி, இ.ப, ேடர? ஒG கிறிPதவ2 கிைடயாJ, ஆனா இOத
a\தகXகைள வாசி\திG9கிறா2, அதனால அவGைடய கG\JகF ேவAப]டதாக
இG9க நீXக ெசா5னதVH அவ2 பதி?ெசா?கிறா2. அவ2 எ.பN பதி?
ெசா?QயிG.பா2?
சாி, நா5 ெசா5ன ஆேலாசைன9H எதிராக எ.பNயாவJ iயVசி\J
அதVH சவாளி^IபNயான வழிகF வQgA\த.ப^வதாக நிைன9கிேற5. எOத
சவா?கlI ெசா?ல.ப^I உMைமைய மாVறiNயாJ. அJதா5 உMைம. இ.ப
ேகFவி எ5ன5னா, எ\தைன வGடXகl9H பி5னா? ெச5றன2? அ.பN ெசtதைவ
நIைம இேய[விடI ெகாM^ ேச29கிறதா? எ5ன நட9கிறJ எ5பைத பVறி நாI
ேபசிய காாிய\தி? இOத இைடெவளிைய Hறி\Jதா5 அவ2கF வQgA\Jகி5றன2.
அவ2கlைடய விவாதI நாI ஆதாரXகைள பா29கிேறாI எ5றிG9HI, ஆமா, அதVH
iத? …VறாMN5 வIச\தி5 வாசைன இG9HI. பிVகால\தி? வOதைவகF எ5A
நாI ெசா?Qய சிலவVறி5 வIசXகளி5 வாசைனgI அதி? கலOதிG9க c^I.
அJதா5 உMைம. ஆனா? இேய[ைவ ெச5A அைடgIபN9H நாI இ5னiI விர?
vனிைய cட எ]N.பிN9கவி?ைல.
Dr. ேடர? பா9:

சாி, ஆனா இOத இைடெவளி 20- 40 வGடXகl9H தான
இGOதJ. அJ, மிக, ெபாிய இைடெவளி எ5A ெசா?ல iNயாJ. இ5ெனாG விஷயI,
ரா‘ஜியI ijவJI கிறிPதவ2கF சைபகைள Pதாபி\JெகாMNGOதா2கF,
அவ2களி5 கீ2\தைனகF இG9கிறJ, அ.ேபாJ பலவிதமான காாியXகF
சIபவி\திG9கிறJ.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

இOத நிக;YகF எ?லாவVைறgI நாI அnபவ’2வமாக
aாிOJெகாFள கலா<சார\தி5 சாராIசiI இைறயியQ5 ைமய.ெபாGlI நIமிடI
இG9கிறJ. அைததா5 கடOத வாரI பா2\ேதாI. நாம ெசtதJ எ5ன5னா பல
காாியXகF நடOதிG9க வாt.பாக இGOத இOத இைடெவளிைய விள9கி ெசா?ல
நிைன\ேதாI, நாம ேபசி9ெகாMNG9கிற காாிய\தி5 உ]கG\ைத பVறி
ெசா?{வைத பா29HI ேபாJ ஒGேவைள மிைகப^\த.ப]ட க]^9கைத எ5A
ேதா5ற வாt.aFளJ. ஆமா, சIபவI நடOJ பல வGட\திVH பி5aதா5 ஆதாரI
கிைட\தJ. ஆனா இOத ஆதாரXகைள உAதிெசtவJ எJ5னா, இOத ஆதாரXகைள
’ரன.ப^\JவJ கலா<சாரI தா5. அேதா^ இOத ஆதாரXகளி? ெசா?ல.ப]NG9HI
சIபவXகF, அைத அ.பNேய பி5னால தFளி இைடெவளிைய அைட\திட iNgI.
Dr. ேடர? பா9:

ஆ?ைர], இ.ேபாJ ஒG இைடேவைள
எ^\J9ெகாFேவாI, 30 வினாNகl9H இைத Hறி\J நீXகF ேயாசி\J பா29க
உXகl9H வாt.a ெகா^9கிேறாI, உXகைள மீM^I சOதி9கிேறாI. ேடர? நம9H
எ^\J ெசா5ன வசனXகF எXகிG9கிறJ எ5பைத உXகl9H காMபி9க
விGIaகிேற5, அைவ எXகிGOJ ேதா5றின. இைணOதிGXகF. மீM^I சOதி.ேபாI.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

****
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ஆ?ைர], மீM^I வGக. இ5ைற9H நாI
பகி2OJெகாMNG9HI தகவ?கF அைன\JI நா5 க?Uாி9HF vைழவதVH i5a
என9H ஒGவ2 ெசா?QயிG9கலாேம எ5A ேதா5AகிறJ, ஏ5னா ஒG க?Uாி9HF
vைழgI அOதநாைள எ5னா? உணரiNgI, நஅO ெச5றJ இQேனாயிP
ப?கைலகழகI, நா5 கிறிPதவ5 எ5பைத அறிOதிGOத ேபராசிாிய2 ஒGவ2 இGOதா2,
அவXக எ5னிடI ேக]ட ேகFவி, “சாி, நீ எJ9காக இைத நIaகிறாt?” நா
இJவைர9HI பN9காத காாியXகைள ெசா?Q என9H விேராதமாக ேபசி^வா2கF.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

இJல சில i9கியமான காாியXகF, இைறயியQ? மாVறI உMடாHதா? இேய[
வா;Oத கால\திVH பிறH கிறிPதவ2கF இைத ஏV.ப^\தினா2களா, அவXக aதிய
இேய[ைவ உGவா9கினா2களா? அ?லJ நா5காI …VறாMN5 சைப ஆேலாசைன
சXக\தினரா? இJ எ?லாGைடய மனதி{I பதிOJவி]ட விஷயமா? சாி, உFள வ2ற
ஒG இைளஞn9HI இைத பVறி ெதாியாJ. நா5 ேபாt அைத பVறி பN\J
ெதாிOJெகாFள ேவM^I. நீXக உXகlைடய மக5 அ?லJ மகைள க?Uாி9HF
அn.aIேபாJ ஒGேவைள அவ2கl9H கிறிPதவ\தி5 Jவ9க\ைத பVறி
ெதாியாம? இGOதா?, நாI உAதியான ஆதாரமாக ெகாMNG.பைவகl9H பி5னா?
இG9HI ச\திய\ைத அவ2கF அறிOJெகாFளாவி]டா?, க?Uாிகl9HF vைழgI
அவ2கl9H ெபாிய பிர<சைன கா\திG9கிறJ. அதனாலதா5 கிறிPதவ மாணவ2கF
சைபயி? வள29க.ப]டவ2கF, ப?கைலகழக\திVHF vைழOதYட5 தXகF
வி[வாச\ைத வி]^வி^கிறா2கF.
இ.ப, உலக பிரசி\திெபVற வ?{நரான ேடர?, இOத காாியXகைள நாI
aாிOJெகாFள நம9H உதYகிறா2. இJவைர9HI நாம இOத இைறயியலானJ
கிறிPதவ வி[வாச\தி5 ைமய.ெபாGளாக இG.பJ எ.பN aதிய ஏV.பா]N5 27
a\தகXகளி? ம]^I காண.படாம?, அ.ேபாPதல2களி5 சீஷ2களிடiI ஆதி
திG<சைபயி5 பாதிாியா2கF ‹லiI ெசா?ல.ப]டெத5பைத
பா2\J9ெகாMNG9கிேறாI. நீXக எOத பHதிைய எ^\J பா2\தா{I அதி?
இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF ெதாட2OJ வGவைத பா29க iNgI. ஆனா இ.ப நா
இOத 27 a\தகXகl9H ேநராக நட\திட விGIaகிேற5. எ?லாGI, நMப2கF மVAI
விேராதிகF, இேய[வி5 உப\திரவ\ைத அறிOதிGOதன2. இைத பVறி பல
ஆவணXகளி? நாI பா29கிேறாI. பVற படXகளி{I cட இைத.பVறி நாI
பா2\திG9கிேறாI. இேய[ உப\திரவ.ப^I ெபாJ அவ2 பிரதான ஆசாாியரா?
வினாவ.ப^கிறா2, இJ மாVH 14:61-62? இG9கிறJ, “நீ2 தா5 ேமசியாவா? நீ2தா5
கிறிPJவாகிய ேமசியாவா, ேதவnைடய Hமாரனா, நீ2 ஆசீ2வதி9க.ப]டவரா?”
இேய[வி5 பதி?, “நா5தா5”. ெதாட2OJ ெசா?கிறா2, மnஷHமார5
ச2வவ?லவாி5 வலJபாாிச\தி? sVறிG.பைதgI வான\தி5 ேமகXகFேம?
வGவைதgI நீXகF காM•2கF எ5றா2.” அதVH அவ2கF, “ஓேக. இJ9H ேமல
எ5ன ேவM^I?” இJ ேதவ”ஷணI, இவ5 மரண\J9H பா\திரவா5 எ5றன2.”
சாி, இJ எ?லாG9HI ெதாிOத பHதிதா5. இJ இேய[ைவ பVறி எ5ன ெசா?{கிறJ?
சாி, இ.ப சி{ைவயி? அைறய.ப^தQ? இGOJ பா29கலாI, ஏ5னா
சி{ைவயி? அறிய.ப^த? எ5ற சIபவI, நீXக நா\திகனாக இ?ைல5னா,
Dr. ேடர? பா9:

7

வரலாVறி? இJ நடOதைத ஒ.a9ெகாFs2கF. ெபGIபாலாேனா2 இேய[ ெபாOதிg
பிலா\Jவி5 கால\தி? சி{ைவயி? அைறய.ப]டதாக ஒ.a9ெகாFகிறா2கF. இைத
aதிய ஏV.பா^ ம]^I நம9H ெசா?லவி?ைல, ஆனா? ேஜாெசபP இைத
ஆMNH]„P 18. 63-64? ெசா?கிறா2. டாசிடP இைத ஆnலP 15. 44?
ெசா?கிறா2, இOத ேவத\திVH ெவளியி{I இதVகான ஆதார\ைத பா29க iNகிறJ.
ேதச\தி5 நி\தைனயாக சி{ைவயி? அறிய.ப^வா2கF. ைடடலP நVெசtதிகளி?
ெசா?{IேபாJ இேய[ த5ைன •த2களி5 ராஜா எ5A ெசா5னதVகாக சி{ைவயி?
அைறய.ப]டா2 எ5றா2. ராஜா9கைள பVறி ேராமானிய2களிைடேய ஒG கG\J
இGOதJ, நாXகேள ராஜாைவ ஏV.ப^\JேவாI, நீXகF அ?ல. அவ2கF ச]ட
ஒjXHகைள நIபினா2கF, எXக ச]ட\ைத பி5பVAXக இ?ைல5னா உXகைள
தMN.ேபாI. சி{ைவயி? அைறய.ப^த?ஒjXHகைள கைடபிN9க ேவM^I
எ5பதVகாக இGOதJ. ேதச\ைத நிOதி\தத2காக இேய[ சி{ைவயி? அைறய.ப]டா2.
சாி, இOத காாியXகைள நாI பி5னி]^ பா29HIேபாJ நா\திக2கF ஒG ேகFவிேயா^
i5வOதி^வா2கF அJ எ5ன5னா, “இJ உMைமயி? நடOதJ எ5A நம9H எ.பN
J?Qயமா ெதாிgI? இேய[ மா\திரI தா5 அXேக இGOதா2.” நிைனவிG9க]^I,
நாI இG.பJ இயVைகயி5 கMேணா]ட\ைத உைடய உலகி?, எனேவ
உயி2\ெதjOத இேய[ அOத பா^களி5 ேபாJ தன9H நடOதைவகைள
அறிவி\திG.பா2 எ5A அவ2களா? சிOதி9க iNயாJ. ஆனா அOத பா^களி5 ேபாJ
நடOதைத அறிOJெகாFள வழி இG9கிறJ. நி9ெகாேதi,அறிம\தியனான ேயாேச.a,
ஆேலாசைன சXக\தி? ெநG9கமான நப2கF. பY?, சைபகைள
J5ப.ப^\Jகிரவனாக இGOதா2, இேய[Y9H விேராதமாக •த ஆேலாசைன
சXக\தி? இGOத எMணXகைள அறிOதிGOதா2, ஏ5னா அவேர அதVH Jைணயாக
இGOதிG9கிறா2. அேதா^ அ5னா வி5 H^IபI இேய[வி5 H^IபI இைடேயயான
விவாத\ைத ேக]க9c^I. அ5னாவி5 சOதியா2தா5 60களி? நடOத யா9ேகாபி5
மரண\திVH ெபாA.பாளிகF. 30 ஆM^களாக எGசேலமி? நடOJவOத H^Iப பைக,
25000 QGOJ 75000 ேப2வைர இG9HI அOத ப]டண\தி? ஆசாாிய2கF
ெசாவதVHI இOத aதிய அைம.aகளி5 ம\தியி{I •தHலI எைத ேநா9கி ெச?கிறJ
எ5ற உMைமைய யா2 ெசா?{வா2 எ5ற விவாதI நடOJெகாMNGOதJ.
இைவ அைன\JI அOத க]ட\தி? எ5ன நடOதJ எ5பைதgI அதVH பிறH நடOத
சIபவXகைளgI அறிOJெகாFlI சOத2.ப\ைத அளி9கிறJ. அOத விஷயI எ5ன
ெதாிgமா, “நா5 ேமசியா ம]^I அ?ல, நாேன மnஷHமார5.” சாி, மnஷHமார5
எனபJ மிக i9கியமான aைனெபய2. நIiைடய [விேசஷXகளி? எ?ல நிைலகளி{I
கலா<சார\ேதா^ ெபாGOதியிG9கிறJ. த\–பமான நிைலைய விள9க இOத iைறைய
பய5ப^\JவJ வழ9கI, அைததா5 பல சா5ெறா.பI எ5கிேறாI.
82 iைற ெசா?ல.ப]NG9கிறJ. இேய[ தIைம Hறி\J
ெசா?வதVH பய5ப^\தியிGOதா2.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

இேய[YI, விசி\திர விதமாக இைத உபேயாகி9கிறா2, ஏ5ென5றா?
இேய[ த5ன9காக அைத பய5ப^\தினா2. ஆதி திG<சைபகF நிGபXகளி?
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இேய[ைவ Hறி.பிட பய5ப^\தவி?ைல. இேய[ைவ அவ2கF இ.பN
Hறி.பிடவி?ைல. இேய[தா5 த5ைன9Hறி\J இ.பNயாக ெசா?{கிறா2. இJ
தானிேய? 7I அதிகார\திVH ெகாM^ெச?கிறJ. தானிேய? 7 அசாதாரணமான ஒG
பHதி, ஏ5னா மnஷHமார5 மாIசமானவனாக இGOதா{I – மnஷ Hமார5
எ5றா? மனிதnைடய மக5, தாsதி5 மகைன தாsதி5 Hமார5 எ5கிேறாI,
சா2ேலா]N5 மகைள சா2ேலா]N5 Hமார\தி எ5கிேறாI – ஆனா? இவ2
ேமகXகளி5 மீJ வGகிறா2. பைழய ஏV.பா]N? ெதtவ\JவiFளவ2கF ம]^ேம
ேமகXகF மீJ வGவா2கF. இXக இOத மனித2 ேதவ5 ெசtgI ெசய?கைள
ெசtJெகாMNG9கிறா2. அJ மா\திரம?ல, அவ2 நீMட ஆg[Fளவ2 இடIம]^I
வOதா2 அவG9H க2\த\JவiI மகிைமgI ராஜாாீகiI ெகா^9க.ப]டJ.
இேய[ தன9H பரேலாக\தி? ேதவnைடய வலJபாாிச\தி? உ]காGI உாிைம
உFளதா?, அதிகார\ைத பகி2Oதளி\J, இர]சி.பிVH ேதைவயானைத ெசtய iNgI
எ5கிறா2. அவ2தா5 எ?லாவVறி{I உாிைமgFள Jைண பிரதிநிதி. அOத கால •த
வழ9க\தி?, 2I ஆலயI இGOத •த2கF காலI, ேதவ5 தனJ மகிைமைய ஒGவG9HI
ெகா^9கவி?ைல. அதனால ேதவnைடய மகிைமயி? பXHெகாFள iNgI எ5ற
கG\J ஏVA9ெகாFள iNயாததாக இGOதJ. •த தைலைம\Jவ\திடI இOத
கMேணா]டI இGOததா?, இேய[ ”ஷண வா2\ைதகைள ெசா?கிறா2 எ5றன2.
ஆனா அவ2 எ5ன ெசா5னா2 எ5றா?, “எ5னிடI ெசtய நிைன\ைத நீXகF என9H
ெசtயலாI. எMெணt சி{ைவயி? அைறOJ நீXகF ெகாைலgI ெசtயலாI. ஆனா?
ேதவ5 ஒGநாளி? எ5ைன நிGபி\J கா]^வா2. கலைர காQயான Yடேன, நா5
உயிேராNG9கிேற5 ஒG நாளி? உXகF நியாயாதிபதியாக நிV.ேப5 எ5பைத
அறிOJெகாFlXகF எ5றா2.
நீXகF எ5ைன ெதாட2aெகாFள விGIபினா?, நி<சயI எ5ைன
ெதாட2aெகாFlXகF www.righthandofGod.com
ேவAவிதமாக ெசா5னா?, ேதவ5 இOத ச2<ைச9H ஒG iVA.aFளி ைவ\தி^வா2,
இOத ச2<ைச9கான ஒேர தீ2Y உயி2\ெதjத? தா5. இைததா5 அதிகார\ைத
ெகாMNG.பJ எ5பதாHI. இேய[விடI மீM^I கிைட\த அதிகாரI என.ப^கிறJ.
இேய[ தனJ ஊழிய\தி5 ம\தியி{I இOத அதிகார\ைத உைடயவ2 எ5பைத
பகிரXகமாக பிரகடனி\தா2. அவGைடய ஊழிய\தி5 சாராIசXகைள அவ2 எ^\J
ெசா?கிறா2. சீஷ2கF எைத வி[வாசி\தா2கF எ5பைத ெசா?{கிறJ, இJ எXகிGOJ
வOதJ எ5பதVH ஒG ஆதாரமாவJ அவ2களிடI இGOதJ.
ஆமா. மnஷHமாரn9H பாவXகைள ம5னி9க அதிகாரI
இG9கிறைத எ5பைத பய5ப^\Jகிறா2.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

மாVH 2?, ஆரIப\திேலேய, திமி2வாதகாரைன Hனமா9HIேபாJ
நீXக பா29க iNயாத ஒ5ைற ெசா?கிறா2 – பாவ\திVகான ம5னி.ைப நீXகF
பா29க iNயாJ – நீXக பா29க iNOத காாியI – திமி2வாதI HணமைடவJ.
திமி2வாத9கார5 எjOதJI அவ2 ெசா?கிறா2, “’மியிேல பாவXகைள ம5னி9க
மnஷHமாரn9H அதிகாரI உMெட5பைத நீXகF அறியேவM^I எ5A ெசா?Q
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அவைன ேநா9கி எjOJ ேபா எ5றா2.” உடேன அவ5 எjOJ நடOJ ேபானJ,
மnஷHமாரn9H ’மியிேல பாவ\ைத ம5னி9க அதிகாரI உMெட5கிறJ,”
பாவXகைள ம5னி.பJ எ5பJ ேதவ5 ம]^ேம ெசtய9cNய காாியI. அதனால
இXக ஒG ெதtவI மனிதனாக சி{ைவ9H ெச?வJ நட9கிறJ – இJ ெராIபYI
i9கியமானJ – [G9கமான நVெசtதிகளி? இG9கிறJ. சில நா\திக2கF [G9கமான
நVெசtதி …?கF ேயாவா5 [விேசஷ\தி? இG.பJேபா5ற உய2Oத இைறயிய?
கG\Jகைள ெகாMNG.பதி?ைல எ5கி5றன2. சாி, ேயாவா5 [விேசஷI ேமலான
இைறயிய? கG\Jகைள ெவளி.பைடயாக எ^\Jைர9கிறJ. ஆனா? [G9கமான
நVெசtதி …?கF இேய[ ெசtதைத உFளா2Oத அ2\த\ேதா^ cAகி5றன- அவ2
தா5 யா2 எ5பைத ெவளி.ப^\தினா2, அவ2 யா2 எ5பைத தனJ கிாிையகF ‹லமாக
எ^\J ெசா5னா2.
அதனா? தா5 ேயாவா5 Pநானக5 பVறிய உவைம என9H
பிN9HI, “வGகிறவ2 நீ2தானா அ?லJ ேவெறாGவ2 வர கா\திG9க ேவM^மா?”
அதVH இேய[ ெசா?{I பதி? எ?லாவVைறgI உFளட9கிgFளJ.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

நி<சயமாக. அவ2 ெசா?{IேபாJ, “HGட2 பா29கி5றன2, iடவ2கF
நட9கி5றன2, தாி\திரG9H [விேசஷI அறிவி9க.ப^கிறJ, மாி\ேதா2
உயி2ெபGகி5றன2 எ5றா2.” இர]சி.பி5 காலI வGIேபாJ ேதவ5 ெசtய.ேபாகிற
காாியXகளாக ஏசாயாவி? ெசா?ல.ப]NG9HI பHதிதா5 இJ. ேம{I அவ2, “நா5
யா2 எ5பைத ஏ5 கிாிையகைள கM^ அறிs2கF எ5றா2.”
Dr. ேடர? பா9:

ஆ?ைர], ேடர?, இேய[ைவ பVறிய உMைமகைள பல
விதXகளி? நிGபி9க.ப]NG9கிர\ைத அறிேவாI, நா\திக2கlI
ஒ.a9ெகாM^Fளன2, வி[வாசிகF, •த2கF, ேராம2கl9HI ெதாிgI. பல
ேகாணXகளி? இதVகான ஆதாரXகளி5 பதிYகF உXகளிடI இG9கிறJ, அைத
பா2\தா? ெதாிgI. ேகFவி இJதா5, இ\தைன வGடXகளாக இOத ெசtதி எ.பN
பரவினJ? இJதா5 சIபவி9HI எ5A இேய[ i5னறிOத காாியI எ5ன, அவ2 எைத
i5ைவ\J ெச5றா2?
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

சாி, இேய[ எ5ன ெசtகிறா2 எ5றா? ேதவnைடய தி]ட\தி5
ைமய\தி? த5ைன ைவ\J தா5 யா2 எ5A ெசா?கிறா2, அவ2 த5ைன ேமசியா
எ5A அறி9ைக ெசtகிறா2. அவ2 தா5 யா2 எ5A அறி9ைக ெசtவJ
எ5னெவ5றா? தா5தா5 ேதவ இர]சி.ைப அளிHIபN அn.ப.ப]டவ2 எ5கிறா2.
ேதவ ெசய?களி5 ைமயமாக இG9கிறா2. உய2\த.ப^த? இவ2 யா2 எ5பைத
உXகl9H எ^\J ெசா?கிறJ. அைத தா5 அவGI எ^\J ெசா?ல விGIபினா2.நாI
பா2\J9ெகாMNG.பJI, நாI பா2\தைவகlI, சIபவXகl9HI ஆதாரXகl9HI
இைடேய இG9HI இைடெவளிைய [G9கி நIைம அOத சIபவXகளி5 நிக;விVேக
ெகாM^ ெச?கிறJ, இேய[வி5 ெசய?கைளgI, அத5‹லI ெவளி.ப^I
இைறயியQ5 ெசtதிையgI விள9கி cAவதாக இG9கிறJ. அதனால இOத
இைடெவளி alவJமாக HைறOJவி]டJ. அேதாட இ.ப இOத இைடெவளி [\தமா
இ?லாமேலேய ேபாtவி]டJ. அதனால கG\J9கைள பகி2OJெகாFlI வித\தி{I
Dr. ேடர? பா9:
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aாியைவ9HI வித\தி{I எOதவித i5ேனVறiI இ?ைல எ5A அ2\த இ?ைல.
ஆனா ைமய கG\தான இேய[தா5 இர]சி.பிVH ஒேர வழி அவ2 ‹லமாக இர]சி.a
உMடாHI, இேய[ த5ைன Hறி\J ெசா?{IேபாJ இைத ெசா?QயிG9கிறா2,
அைததா5 சீஷ2கF சா]சியாக எ^\J9ெகாMடா2கF. எனேவ இைறயியQ?
ேபா]NகF கிைடயாJ. நIமிடI இG.பJ எ5னெவ5றா? இOத இைறயியQ5
ைமய.ெபாGF பலதர.ப]ட எj\தாள2களி5 பலவிதமான கG\Jகளி5
வQgA\தலாக இG9கிறJ, ஏென5றா? அவ2கF பலதர.ப]ட கMேணா]ட\ைத
எ^\Jைர9கி5றன2.
சாி. ஆனா அவ2கF இைத சா]சிகளாக
எ^\J9ெகாMட\ைத நா5 பாரா]^கிேற5. அவ2கF இைத பVறி9ெகாMடJ
மா\திரம?ல, ஆனா இேய[YI அவ2கைள ேவAபிாி\J க]டைள ெகா^\தா2, அவ2
அ.ேபாPதல2கl9H ெசா5ன எ?லாவVைறgI மVறவ2கl9H ெசா?Q அவ2கைள
சீஷ2களா9HIபNயாக cறினா2.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

அ.ேபாPதலGைடய ேவைலயி5 i9கிய\Jவ\ைத பVறி aாிOJ
ெகாFவJ மிகYI அவசியI, அJ மிகYI விேசஷமான ேவைல. அ.ேபாPதல2
ஒ5றாI அதிகார\தி? •தா[9H பதிலாக ஒGவைன நியமி9HIேபாJ, அதVகான iத?
தHதி ஆதியிQGOJ இேய[ேவா^ இGOதவராக இG9க ேவM^I. அவ2 யா2 எ5பைத
ijைமயாக அறிOதிG9க ேவM^I. அவ2 அவ2கைள சா]சிகளாக
ஏV.ப^\தியேபாJ, இJ மிகYI v]பமான வா2\ைத. அவ2 எ5ன ெசா?{கிறா2
எ5றா?, மVறவ2கைள ேபால நாI சா]சிகளாக இ?ைல, aாிgIபN ெசா?கிேற5.
இOத சா]சிகளி5 ேம?தா5 நாI நி5AெகாMNGகிேறாI. இேய[ ெசா5னைத
ெசtதைதgI ேநரNயாக பா2\த அnபவ\ைத உைடயவ2கF இவ2கF, பVறி
ெசா?{IபN வா;Oதவ2கF. அ.ேபாPதலாி? ெசா?ல.ப]NG9HI சா]சி இJதா5.
அவ2கைள த5னிடமாக ஒ5A ேச2\J அவGைடய ஊழிய\தி5 ம\தியி? இேய[
அவ2கl9H ேபாதி\J அவ2கைள ஆய\த.ப^\தியJ இதVகாக\தா5.
Dr. ேடர? பா9:

ஆமா, அ.ேபாPதலாி? ெபGIபாலாேனா2 65-67?
மறி\தன2 ேயாவா5, 95?, சாி, 100களி? சா]சியாக இGOதவ2கF எ5A
ெசா?ல9cNய அ.ேபாPதல2 ஒGவGI இ?ைல.
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

Dr. ேடர? பா9:

ஆமா சாிதா5.

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:

இOத தகவ?கl9H iVA.aFளி வOதJ.

aதிய ஏVபா]ைட பVறி ெசா?லேவM^ெம5றா? இOத சா]சிகைள
உFளN9கிய கள˜சியமாக இG9கிறJ. இைததா5 நாI aதிய ஏVபா]N?
பா29கி5ேறாI. இைவ அைன\JI இேய[ேவா^ இGOத ஆதிகால சOததியினாிடI
இGOJ கிைட9க.ெபVற ெசtதிகF, இேய[ேவா^ இGOதவ2களிடமிGOJ வOத
ெசtJகF.
Dr. ேடர? பா9:

ஒG உAதியான ஆதாரI. ஒ5ேறா^ஒ5A
இைண\திG9கிறJ, நாXக எைத.பVறி ேபசி9ெகாMNG9கிேறாI எ5பைத
Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:
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aாிOJெகாFகிறீ2கF என நIaகிேற5. ேம{I ெதாட2OJ ேபசிட இG9கிேறாI அதி?
எ.பN இOத சா]சிகF பாிவினா2கF எ5பேதா^ சீஷ2கF அறி9ைகெசtத
அைன\ைதgI எ.பN பதிY ெசtதன2 எ5AI பா2\தி^ேவாI. ேம{I, அேதா^,
ேவத\ைத எ.பN ெபVA9ெகாMேடாI? இOத a\தகXகF எ.பN
ேத2Yெசtய.ப]டJ? எ5பைத ம9கF அறிOதிட விGIaகிறா2கF, அதாவJ, இOத
a\தகXகைள ேத2Y ெசtதJ யா2, எதVகாக ெதாிOJெகாMடா2கF? சிலG9H
ேதா5AI ேகFவி, சாி, ஏ5 மVறைவகைள அவ2கF நிராகாி\தன2? நIiைடய அ^\த
நிக;சிகளி? நாI அைததா5 பா29க இG9கிேறாI. நீXகlI அதி? இைணOதி^s2கF
என நIaகிேற5.
எXகlைடய ெதாைல9கா]சி நிக;சிகைள காண
இலவச ஜா5 அ5ெக2ெப29 நிக;<சி ஆ.ைப பதிவிற9கI ெசtதி^XகF.
இேய[ கிறிPJைவ ஏVAெகாFவதVகான ெஜபI @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.
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