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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]திVH அ^\தபNயாக சைபதா5 தXகF வா;வி? 
ெபGIபXகாVAகிறJ 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 
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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.  

இOத காாியXகைள நIேமா^ 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?.  

 

*** 

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     நிக;சி9H உXகைள வரேவVகிேறாI. நாI 
பா2\J9ெகாMNG.பJ எ5னெவ5றா? உXகF மக5, உXகF மகF, க?Uாி 
மVAI ப?கைல கழகXகl9HF vைழgI ேபாJ எ.பN.ப]ட காாியXகைள அவ2கF 
ேகFவி.ப^கிரா2கF? ேதவைன Hறி\J ேகFவி.ப^I காாியXகF எ5ன? இேய[ைவ 
Hறி\J அவ2கF ேகFவி.ப^வJ எ5ன? ேவதாகமI நIiைடய கர\தி? எ.பN 
வOதெத5A அவ2கl9H ெசா?ல.ப^I காாியXகF எ5ன? இைத நீXகF 
அறிOதிG9க ேவMNயJ அவசியI. நாI பா2\J9ெகாMNGI ேகFவிகl9H எ.பN 
பதி? ெசா?லேவM^I எ5பைத அவ2கF அறிOதிG9க ேவMNயJI அவசியI தா5. 
இ?லாவி]டா? அவ2கF தXகF வி[வாச\ைத வி]^வி^வா2கF.  

ெபாJவாக எjIaI ஒG ேகFவி எ5னெவ5றா?, அதாவJ, எ.பN ேவதாகமI நமJ 
கர\தி? வOதJ? இXகிG9HI வசனXகF எ5னJ? இதVH ேமலாக 
ெசா?ல5n5னா, நீXக ஒGேவைள ேக]கலாI இXக, பாGXகF, இேய[ இGOதா2 
பைழய ஏVபா^I இGOதJ. இேய[YI �த ஜனXகlI பைழய ஏV.பா]N5 
ெதாH.aகF இG9கிறெதன நிைன\தா2கF, பைழய ஏV.பா]N5 a\தகXகF. 
எ.ேபாJ அ.ேபாPதல2களி5 a\தகXகlI நிGபXகlI வOதJ, இேய[விVH பிறH 
எ.ேபாJ ஆதிகிறிPதவ2கF சிOதி9க JவXகின2, “அJ ஏ5ன5னா, பYQ5 
நிGபXகF, ேபJGவி5 நிGபXகF, ேயாவானி5 a\தகI, U9கா, மVAI இதர 
வசனXகF அைன\JI பைழய ஏV.ப]^ வசனXகl9H ஈடாக இG.பதாக 
நிைன\தJ எ.ேபாJ” சாி, ேநய2கேள, இ.ேபாJ சில விம2சக வ?{ன2கF, 
ப?கைலகழக ேபராசிாிய2கF, இேய[ ேபானபிற எ5ன நடOJ எ5பைத பVறிgI aதிய 
ஏV.பா^ எ5A அைழ9க.ப^I இOத 27 a\தகXகளி? ெசா?ல.ப]டைவகைள எ5ன 
ெசtயேவM^I எ5A பல ேயாசைனகைள ெகாMNG9கி5றன2. ேடர?, இOத 
விம2சக Hjவினரா? பர.ப.ப]ட சில ேயாசைனகைள பVறி ெகா�சI ெசா?{Xக.  
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Dr. ேடர? பா9:    சாி, ெபாJவாக ேகனைன பVறி ெசா?ல.ப^I கG\JகF எ5னனா 
ப?கைலகழக வளாக\தி? இைத பVறி மாVA கG\JகF இG9கிறJ சில Hறி.பி]ட 
Hjவின2 தXகF கG\ைத i5ைவ9கி5றா2, சில2 சைபைய i5ைவ\J தXகF, 
கG\Jகைள உ]aH\Jகி5றன2. ஒ5A நிைனவி? இG9க]^I விம2சி9HI 
வ?{ன2களி?, ெபGIபாலாேனா2, ஆரIப �]]ராM^களி? பலதர.ப]ட 
கிறிPதவ2கF இGOதைத பிN\JெகாFகிறா2கF. அவ2கlைடய ைவதீக தர\ைத 
உGதியா9கிெகாFள அவ2கF இOத வாசைனகைள பய5ப^\தி 
உGவா9கிெகாMடா2கF.  

இOத காாியXகF அைன\JI இரMடாI �VறாMN5 இAதியி? இேரனியP 
எjIaIவைர இGOதJ. இGOதா{I, பிரபலமாக, ம9கF ம\தியி? எjIபியJ டா5 
பிரY5 �லI எjOத ச2<ைசதா5, இத5 விைளவாக\தா5  நா5காI �VறாMN5 
இAதியி{I ஐOதாI �VறாMN{I சமயI சா2Oத ேகா]பா^கF உGவானJ. 
எனேவ, உMைமயி?, இJ பிVகால\தி? நடOதைவதா5, அதாவJ இதVH மாறாக 
இG9HI காாியXகைள நிைலHைலய ெசtயேவM^I எ5ற அரசிய? ேநா9கXகF, 
ெசய?ப]^ வOதJ. இதி? ெபாிய அரசிய? ேபாரா]டேம இGOதJ.  

அவXக ெசா?லற விஷயI எ5ன5னா: அதாவJ, நாம பா2\J9ெகாMNG9HI  
வரலாVA காரணிகF அைன\Jேம  அவ2களா? Hறி.பிட.ப]^ ெசா?ல.ப^பைவ, 
சில �;சிகF உFளJேபால எ^\J ெசா?கிறா2கF. அவ2கF Hறி.பி^I காாியI 
ஏன5னா, [விேசஷXகைள எjதியவ2கF ஆரIப\தி? ஒGவைர ஒGவ2 
ேமVேகாFகா]N எjJவைத பா29க iNயவி?ைல. அOத நா]களி? ம]^ம?ல, 
இரMடாவJ �VறாMN5 Jவ9க\தி{I, aதிய ஏV.பா]ைட Hறி\த எOத 
கG\JகlI எjIபவி?ைல. அ.ேபாJ இGOதெத?லாI, பY? இ.பN ெசா5னா2, 
அ?லJ [விேசஷ\தி? இ.பN இG9கிறJ எ5பJதா5. அேதா^ இரMடாI 
�VறாMN5 ஒyெவாG ெசய?பா]N{I ஓாிG [விேசஷXகளி5 தா9க\ைதgI,   
பYQ5 ஓாிG நிGபXகைளgI பா29கiNgI. அOத காலக]ட\தி?, அதாவJ, 
ேவதாகம\தி5 27 a\தகXகF எ5A இைண\J ெசய?ப]^ வOததைத பா29க 
iNயாJ. அத ெகா�சI ேகQயா ெசா?ல, விGIaகிேற5, அதாவJ சைபெக5A 
ேவதம வGவதVH i5a ேவதாகம  சைபயி? எ.பN இைறயியைல ேபாதி.�2கF? 
அ.பN.ப]ட �;நிைலயி? தா5 இG9கிறீ2கF,  

இைத பVறிய வா9HவாதI தா5 அXH எjIபியJ. இOத அரசிய? திGவிைளயாட? 
இGOதJ. அ.ேபாJ சில ேகFவிகF எjIபினJ: வசனXகைள எ^\J ெசா?{I 
ஞானI எXகிGOJ வOதJ? அேதா^, இOத a\தகXகF iத5ைமயானதாக வGவதVH 
காரணமான ெசய?பா^கF எ5ன? சாி, ெபாJவாக பா29HIேபாJ இOத கNதXகளி?, 
பலJI சைபகl9H எjதி அn.ப.ப]டேபாJ சைபயாG9H i5பாக 
வாசி9க.ப]NG9கிறJ. பY? ெசா?{IேபாJ தா5 எjதியவVைற சைபயாG9H 
வாசி9HIபNயாக ெசா?{கிறா2. பYQ5 எj\Jகl9H தனி மதி.aI மாியாைதgI 
இGOதJ. பY? தா5 ெசா?Qய காாியXகl9H எதி2.a ெதாிவி\J ெவA\தவ2கைள 
பVறிgI ெசா?QயிG9கிறா2, அவ5 எjதிய கG\J9கைள ஏVA9ெகாFளாம? 
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இGOதிG9கி5றன2, இJேபா5றவVைற எதி2ெகாMடைத, சில இடXகளி? 
ெசா?{கிறா2.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, ஓாிG உதாரணXகைள அவ2கl9H ெசா?லலாமா, 
ஏ5னா  இOத உதாரணXகF எ?லாI aதிய ஏV.பா]N5 a\தகXகளி{I 
நிGபXகளி{I இGOJ எ^9க.ப]டைவ. இGOதா{I நாம யாைரgI க]டாய.ப^\தி 
இJ ேதவனா? அGள.ப]ட பாி[\தமான வா2\ைதகF, பரேலாக\திQGOJ வOதைவ, 
அதனால எOத ேகFவிgI ேக]9காம நIaXக5n ெசா?லறதா அ2\தமி?ல. நாXக 
ெசா?ல இOத தகவ?கF அைன\JI, ஆதிகால\தி? கிறிPதவ2கF அOத 
கால9க]ட\தி? எ.பN ேயாசி\தா2கF எ5பைத நம9H எ^\J ெசா?கிறJ, அவ2கF 
எைத வி[வாசி\தா2கF, எைத பVறி9ெகாMNGOதா2கF, அைததா5 நாI திG.பி 
பா29க.ேபாகிேறாI, அOத பதிYகைள ஆராtOJ பா2\J, அவ2கF எ5ன 
ெசா?கிறா2கF என பா29கேபாகிேறாI. சாியா. அவXக எ5ன ெசா?றாXக5n 
பா29கலாI. iத?ல 1 ேபJG 1:23-25ஐ பா2.ேபாI. ேபJG இ.பN ெசா?கிறா2, “ 
நீXகF,” கிறிPதவ2கl9H ெசா?கிறா2, அழிYFள வி\தினாேல அ?ல அழிவி?லாதா 
வி\தாகிய ஜீவnFள வா2\ைதகளினாேல மAபNgI ெஜநி.பி9க.ப]NG9கிறீ2கேள. 
மாIசெம?லாI a?ைல.ேபாலYI மnஷGைடய மகிைமெய?லாI a?Q5 
�ைவ.ேபாலYமிG9கிறJ. a? உல2OதJ அதி5 �YI உதி2OதJ. க2\தGைடய 
வசனேமா எ5ற5ைறHI நிைல\திG9HI.” அைத ெதாட2OJ அவ2 ெசா?{கிறா2,  
“உXகl9H< [விேசஷமாt அறிவி9க.ப]^ வGகிற வசனI இJேவ.” ேபJG எைத 
பVறி ெசா?{கிறா2? 

Dr. ேடர? பா9:    இJ, மிகYI i9கியமான ஒ5A. உMைமயாகேவ இ.ப, என9H, 
Jளி Hதி\J இJ ெராIப i9கியமானJ5n ெசா?லn5n நிைன9கிேற5. இXக 
எ5ன பா29கிேறாI எ5றா?: நாம வா;ெமாழி கலா<சார\Jல இGOெதா5n 
ெசா5னJ ஞாபகமிG9கா. வா;ெமாழி கலாசார\தி? வா2\ைதகளா? ெசtதிகF 
ெசா?ல.ப^I. [விேசஷ\ைத பVறி ெசா?ல.ப]ட பிரசXகXகl9H ேதவnைடய 
வா2\ைத எ5A ெசா?{வா2கF. ெபாJவாக ேதவnைடய வா2\ைத எ5றJI நாI 
எjத.ப]ட வா2\ைதகைள நிைன\தி^ேவாI. ஆனா? இXH ேதவnைடய வா2\ைத 
எ5பJ ேதவனிட\தி? இGOJ வOJ [விேசஷ\தி5 நVெசtதி அJதா5 ெதtsகமான 
ெசtதி, அைத ேபாதி9கYI பிரசXகி9கYI ெசtதன2. ேபJG ெசா?{கிறா2, 
மVறவ2கlI இைத பVறி ெசா?{கிற காாியXகைளgI எ^\J ெசா?s2கF என 
நிைன9கிேற5.  

அ.பN5னா அ.ேபாPதல2கlைடய ெசtதிகlI அவ2கlைடய சா]சிகlI நம9H 
வாtெமாழி வாயிலாக\தா5 கிைட\திG9கிறJ. அதனால நIமிடI இG9HI aதிய 
ஏV.பாடானJ, அOத சா]சிகF மரண\ைத ெநGXHIேபாJ அவ2களா? இனி ேபசYI 
பிரசXகி9கYI iNயாJ எ5ற நிைலயி?, அவ2கF சா]சிகளாக உAதியாயிGOJ, 
அவ2களா? ெசா?ல.ப]டைவகF அைன\JI க2\தGைடய வா2\ைதயாக aதிய 
ஏVபாடாக எjத.ப]டJ.  
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Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஒG விஷயI மிகYI பிரமி9கைவ9கிறJ அதாவJ பY{I 
ேபJGYI ேஜாவாnI ேபசினேபாJ, அJ வசன\திVHஈடானதாக, 
உGதியாயிGOதிG9கிறJ. ஆனா அைதபVறிய நIiைடய கG\ைத பாGXகF.  

Dr. ேடர? பா9:    வசனXகF உGவாவதVH i5ேப உMடான வசனXகF.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாியா ெசா5னீXக. இ.ப இXக எ5ன 
ெசா?ல.ப]NG9H5n பாGXக அ.ேபாPதல2 18:11, பYைல பVறி 
ெசா?ல.ப^கிறJ,”அவ5 ஒG வGஷiI ஆA மாதiI அXேக தXகி (எ5ன 
ெசtJெகாMNGOதா2?) ேதவவசன\ைத அவ2கl9HFேள 
உபேதசIபMணிெகாM^ வOதா5.” மAபNgI அ.ேபாPதல2 13:46 cAகிறJ, 
அ.ெபாjJ பY{I ப2னபாYI ைதாியXெகாM^ அவ2கைள ேநா9கி, iதலாவJ 
உXகl9ேக ேதவவசன\ைத ெசா?ல ேவMNயதாயிG9கிறJ எ5றா2கF.” சாி, இைத, 
விள9கி ெசா?{Xக.  

சாி, இ.ப, இXக பY{I ப2னபாYI U9காவிnைடய சா]சிகளி5 ெதாH.பி? 
ெசா?ல.ப^கிறா2கF. இ5nI ெகா�ச ேநர\Jல பY? ேநரNயாக இ.பN 
ெசா?வைத நாம பா2\திடலாI. இ.பN ெசா?ல.ப]ட க2\தGைடய வா2\ைதகளி5 
எ?லா ெசtதிகைளgI எj\J வNவி? ெபVறJம]^ம?லாம?, ஆதி\திG<சைபயி? 
இGOதவ2களி5 வி\தியாசமான சா]சியி5 நிைலகைளgI ெபVறிG9கிேறாI. ேபJG 
ெசா5னைத பா2\ேதாI, இJ U9காவி5 வா2\ைதகF. பYைல பVறிgI நாI பா29க 
இG9கிேறாI, ேயாவாnைடய வா2\ைதகlI நIமிடI இG9கிறJ. நாம எ5ன 
ெசtகிேறாI எ5றா?, இOத உMைமைய நாம ஆணி\தரமாக ெசா?கிேறாI, ைசகளி? 
இைறயியQ5 ைமய.ேபாGைள பVறி ேப[கிேறாI, அOத இைறயியQ5 
ைமய.ெபாGளி? இG9HI உபேதச\தி5 கG.ெபாGF இJதா5, அதாவJ 
[விேசஷ\தி5 ெசtதி பிரசXகி9க.ப^IேபாJ அதி? ேதவnைடய வா2\ைத 
ெசா?ல.படேவM^I. இைத ெகாM^வGவதVH உOJதலாயிGOதJ இைறயியQ5 
ைமய.ெபாGFதா5.  aதிய ஏV.பா^ எ5பJI இைறயியQ5 ைமய.ெபாGைள 
எ^\Jைர\த சா]சிகளி5 ெதாH.பாHI.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி இ.ப ெவளி.ப^\தின விேசஷ\தி? ேயாவாைன பVறி 
பா29கலாI. ெவளி.ப^\த? a\தக\தி5 iதி? ஓாிG அதிகாரXகைளயாவJ வாசி9க 
ேவM^I எ5A ெசா?{வா2கF. ேம{I iதலாI அதிகார\ைத பா29HIேபாJ, 
அதி? ேயாவா5 ெசா?கிறா2: உXகF சேகாதரnI இேய[ கிறிPJவினிமி\தI வGகிற 
உப\திரவ\திVHI அவGைடய ரா�ய\திVHI அவGைடய ெபாAைம9HI உXகF 
உட5பXகாளnமாயிG9கிற ேயாவானாகிய நா5 ேதவவசன\தினிமி\தiI 
இேய[கிறிPJைவ பVறிய சா]சியினிமி\தiI ப\i எ5nI தீவிேல இGOேத5.” 

Dr. ேடர? பா9:    அவ2 [விேசஷ\ைத பிரசXகி\ததா? சிைறபிN9க.ப]டா2. 
அைததா5 அவ2 அXH ெசா?{கிறா2; மn9Hல\ைத வி^வி9HIபNயான 
ேதவnைடய தி]ட\ைதgI ெசய?கைளgI இOத காாியXகF ெவளி.ப^\JகிறJ. 
அவ2 சிைறயி? இGOதா2, சிைறப]ட இட\திQGOJ, ேதவ வா2\ைதைய 
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பிரசXகி\ததினிமி\தI ப\i தீவி? இG9ைகயி? ெவளி.ப^\தின விேசஷ\ைத 
எjதினா2.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ேடர?, அ.ேபாPதலனாகிய பY? ஒG i9கியமான 
விஷய\ைத இXேக ெசா?{கிறா2, 1 தீேமா\ேதg 5? cAகிறா2, “ேபாரN9கிற 
மா]ைட வாt9க]டாயாக எ5AI ேவைலயா? cQ9H பா\திரனாயிG9கிறா5 
எ5AI ேவதவா9கியI ெசா?{கிறேத.” இJ பைழய ஏV.பா]N5 வசனI, 
“ேவைலயாF cQ9H பா\திரனாயிG9கிறா5,” இJ U9காவி5 வா2\ைதகF, U9கா 
[விேஷஷ\தி? இG9கிறJ.  

இேய[YI cட கலாசார\தி5 வாயிலாக\தா5 ேபாதி\தா2. இ5nI சிலGI 
அ.பNதா5.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆனா. ஆனா அவ2 எ5ன ெசtதா2, சாி, அவ2 எ5ன 
ெசtதா2 எ5A ெசா?{Xக.  

Dr. ேடர? பா9:    சாி, அவ2 எ5ன ெசtதா2 எ5றா?, இேய[வி5 ேபாதைனகlட5 
பைழய ஏV.பா]N5 வசனXகைளgI சம.ப^\தி ெசா?{கிறா2, இேய[வி5 
ேபாதைனகைள பVறி U9காவி? பா29HIேபாJ, இரM^I ஒ5றாக 
இைணOதிG9கிறJ. சாி இ.ப, எ<சாி9ைகைய Hறி\த Hழ.பXகF இG9கிறJ. நீXக 
ெசா5ன இதி� பHதி பYQ5 ஆரIப நா]களி? இGOதைத பா29க iNgI. அதVகான 
பதிைல ெபற.ேபாகிறீ2கF, “சாி, பY? 1 தீேமா\ேதgைவ எjதவி?ைல.” நா\திக2கF 
உXகளிடI இ.பNதா5 ெசா?வா2கF. அதனா? இ5ெனாG விவாதI அOத இட\தி? 
எjIaI. நா5 ஒ5ைற ெசா?ல விGIaகிேற5, பY? 1 தீேமா\ேதgைவ எjதவி?ைல 
எ5ற கG\ைத i5ைவ\J விவாதி.பதாக ைவ\J9ெகாFேவாI. நம9H iதிேய 
ஏV.பா]N5 பதிYகlI பைழய ஏV.பா]N5 வாசXகlI சமமாக இG9கிறெத5A 
ெசா?ல iத? �VறாMN5 சா]சிகF இG9கிறJ பைழய ஏV.பா]N5 வசனXகF 
மVAI இேய[ ேபசிய ேதவ வா2\ைதகF, இைவ அைன\ைதgI ஒ5ேறா^ ஒ5A 
ைவ\J பா2\தா? சாியாக இG9HI. இைவஅைன\ைதgI வசனXகF எ5கிேறாI. 
அதிகார\ைத உைடய காாியXகF சைபகளி? நடOதைவகF சைப கலாசார\திQGOJ 
கடOJவOத காாியXகF அைன\JI இOத பHதிகளி? பதிY ெசtய.ப]NG9கிறJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, ஆ?ைர], இ.ேபாJI, ேநய2கேள, அ5ைற9H இைவ 
சIபவி9HIேபாJ இGOத ம9களி5 சா]சிகளி5 cVA9H எ5ன நடOதெத5A 
கவனிgXகF, அ.ேபாPதலGI மVற சிலGI, “இைத ேவதவசனமாக கGJகிேறாI 
எ5றன2. இJ ேதவnைடய வா2\ைத எ5கிேறாI எ5றன2.” aதிய ஏV.பா]N? 
இG9HI வசனXகF அைன\JI ஆதிகால கிறிPதவ2களி5 வி[வாசI எத5 
அN.பைடயி? இGOதெத5பதVH ஆதாரமாHI, அைததா5 அவ2கF 
அறி9ைகெசயதன2. அைத தாMN எைதgI ேசாழ iNயாJ. எனேவ, ேடர?, 
காலா\தியாி? பY? cறிய வா2\ைதகைள பVறி நீXகF ெசா?{IபN விGIaகிேற5. 
காலா\திய2கF எyவளY சீ9கிர\தி? அைத வி^ ெவளிேய வOதன2?  
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Dr. ேடர? பா9:    கலா\திய2, சாி, கலா\திய2 நிGபI கலா\தியாவி5 எOத பHதியி? 
எjத.ப]டெத5ற விவாதI இG9கிறJ, அJ 50களி? எjத.ப]NG9HI. 50களி5 
ஆரIப\தி? இG9கிேறாI.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, அ.பN5னா இெத?லாI , இேய[Y9H பிறH 
20ஆM^கF கழி\J நட9கிறJ.  பY? கலா\தியாவி? இG.பவ2கF மீJ உMடான 
ேவதைனேயா^ ெசா?கிறா2: “நா5 ஆ<சாிய.ப^கிேற5,” பY? ெசா?கிறா2, 
“உXகைள கிறிPJவி5 கிGைபயினாேல அைழ\தவைர நீXகF இyவளY சீ9கிரமாt 
வி]^, ேவெறாG [விேசஷ\திVH திGIaகிர\ைத பVறி நா5 ஆ<சாிய.ப^கிேற5. 
ேவெறாG [விேசஷI இ?ைலேய சில2 உXகைள கலக.ப^\தி கிறிPJவிnைடய 
[விேசஷ\ைத aர]ட மனதாயிG9கிரா2கேல ய?லாம? ேவற?ல.” ேம{I பY? 
cAகிறா2, “நாXகF உXகl9H பிரசXகி\த [விேசஷ\ைத அ?லாம?, நாXகளாவJ 
வான\திQGOJ வGகிற �தனாவJ ேவெறாG [விேசஷ\ைத உXகl9H 
பிரசXகி\தா? அவ5 சபி9க.ப]டவனாயிG9ககடவ5.” iத? iைற ெசா?{Iேபாேத 
அவ2கF aாிOJெகாFளாததா? அைதஏ மAபNgI ெசா?{கிறா2, ேடர?. 
[விேசஷ\தி5 ெசtதிைய பVறி இதி? எ5ன ெசா?ல.ப]NG9கிறJ?  

Dr. ேடர? பா9:    பY? எ5ன ெசா?கிறா2 எ5றா? அவ2 ெசா?கிற [விேசஷ\தி5 
ெசtதிgI மVற அ.ேபாPதல2கF ெசா?{I [விேசஷ\தி5 ெசtதிgI ேமலான 
[விேசஷ\தி5 ெசtதி எ5கிறா2. அதி? மாVறேம இ?ைல. aதிய ஏV.பா]N? நாI 
பா29கிற விஷயI எ5னெவ5றா? இைறயியலானJ அதnைடய நிைலைய வி]^ 
விலகிவி]டJ. இைததா5 அதாவJ இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF 
நைடiைறப^\த.ப^I வித\தி? பலவித மாVறXகF ெபAகி5றன2 எ5பைத பல 
விதXகளி? ப?ேவA நப2கF எjJகிறைத இதி? பா29கி5ேறாI. ஆனா? அத5 
ைமய.ெபாGF பாJகா9க.ப]டJ. அதனா?தா5, ஆதியி? நாI ெசtத 
காாியXகl9H ெச?கிேறாI, அதனா? தா5 மத சIபிரதாயXகைள ெசtgIேபாJ 
ேதவnைடய பOதியி? அமGIேபாJ, நீXகF “க2\த2 வGமளYI அவGைடய 
மரண\ைத ெதாிவி9கிறீ2கF.” அதனா? தா5 நீXகF ஞானPநானI எ^9HIேபாJ 
நீXகF கjவ.ப]^ [\திகாி9க.ப]^ ஆவியானவரா? அGள.ப^I நி\திய ஜீவைன 
நீXகF ஈவாக. ெபAகிறீ2கF. [விேசஷI எ5பJ அJதா5.  

இJ இேய[ கிறிPJவி5 �லமாக வGகிறJ, பாவ\திVகான மரண\தினா? 
ம]^ம?ல. ஏென5றா? பாவ\திVகான மரணI எ5ன ெசtகிறJ எ5றா? உXகைள 
கjவி ேதவ5 யXகF வா;வி? வOJ வாசIெசtய வழிவH9கிறJ அேதா^ 
எதி2கால\தி? நீXகF அவேரா^ ெதாட2OJ நட9HIபN9HI நீXகF யா2 எ5பைத 
அறிOJெகாFlIபNயான தா9க\ைத உMடா9HகிறJ. இதி? கவனி9க ேவMNய 
காாியI இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF எOத வித\தி{I மாடI அைடயாம? 
இG9கிறJ. சாி, அதnைடய பிரதிபளி.a எ5ைற9HI iNவைடயாJ, ஏென5றா? 
[விேசஷI ஆழமான ச\தியI. எனிnI இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF ஆதிiதலாt 
இG9கிறJ அJ மாறேவயி?ைல. அதி? ஒG பி5னைடY உMடாவைத பY? 
உண2Oதா{I – இXH [விேசஷ\ைத aர]^கிறவ2 எjIபியதா? சில பிர<சைனகைள 
அவ2 எதி2ெகாFவைத நம9H எ^\J ெசா?கிறா2, “ நீXகF எ5ேனா^ 
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இைணOதிGXகF,  இேய[ேவா^ ேபசி நடOJ வா;Oத அ.ேபாPதல2கேளா^ 
இைணOதிGXகF, இJதா5 [விேசஷI எ5கிறா2.” 

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, கல\தியாி5 காாியXகைள அவ2 ேவGகிறா2, 
ஏென5றா? iத? தடைவ அைத.பVறி அவ2கl9H ெசா?QயிGOJI, அவ2கF 
மAபNgI இடறி விjகிறா2கF சாியா. அவ2கைள மAபNgI சாிப^\Jகிறா2. 
இைதேய மAபNgI ெகாாிOJ சைபயி{I ெசtகிறா2, சாி. அவ2 1 ெகாாிOதிய2 15? 
ெசா?{IேபாJ, இOத a\தகIதா5 55களி? ெசtதிேமைடயி? ைவ9க.ப]NGOதJ, 
அவ2கl9H 50? அவ2கl9H பிரசXகி\தைத அவ2 ெசா?{கிறா2, இேய[விVH 
பிறH 20ஆM^கF கழி\J நிVகிேறாI. “அ5றிgI, சேகாதர சேகாதாிகேள, நா5 
உXகl9H பிரசXகி\த [விேசஷ\ைத மAபNgI உXகl9H ெதாிய.ப^\Jகிேற5, 
நீXகlI அைத ஏVA9ெகாM^ அதிேல நிைல\திG9கிறீ2கF. அதினாேல நீXகF 
இர]சி9க.ப]�2கF” 

Dr. ேடர? பா9:    மAபNgI, இXH அவ2 ெசா?{கிற காாியI எ5னெவ5றா?, இJ 
அவGைடய ெசாOத [விேசஷI கிைடயாJ. கலாசார\திQGOJ அவ2 
ெபVA9ெகாMடைத நம9H ஒ.aவி.பதாக ெசா?{கிறா2. இைத மVற 
அ.ேபா<தல2கlட5 பகி2OJெகாFகிறா2. உயி2\ெதjத? எ5பJ இைறயியQ5 
நIபி9ைகயி5 ைமயமாக இG9கிறைத அைததா5 அவ2 15I அதிகார\தி? விள9கமாக 
ெசா?ல i5ைவ9கிறா2. இேய[ உயி2\தா2 ேதவனா? கன.ப^\த.ப]டா2 எ5ற 
காாியமானJ அவ2 யா2 எ5பைத எ^\Jைர9கிறJ - 1 ெகாாிOதியாி5 அேத 
அதிகார\தி? i5வGI வசனXகைள பா29HIேபாJ – இரMடாI ஆதாமாக 
இG9கிறா2, சிG�N.பி? நடOத Hழ.ப\ைத மாVறியைம9கிறவ2, அOத 
ஒjXகி5ைமைய மாVறியைம\J அதிQGOJ ெவளிவGவதVகான சOத2.ப\ைத 
ஏV.ப^\தினா2, இைததா5 இேய[கிறிPJ இர]சி.பி? நம9H அGளியிG9கிறா2. 
அைததா5 அவ2 அXேக ெசா?{கிறா2.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     இைத பVறி ேபசி9ெகாMNG9ைகயி? ஒG ேகFவி இOத 
வி[வாசI ெவளி.ப]டதா, இOத உபேதசI மாறினதா. கிறிPJைவ பVறிய எ?லா 
விஷயXகlI, உGவா9க.ப]டதா? இ?ல, இ?லேவ இ?ல. அதாவJ, மAபNgI 
மAபNgI, ஆதி நா]களி5 சா]சிகF இJஒG பிர\திேயக சIபவI எ5கி5றேன, ஒேர 
சIபவ\ைததா5 ப?ேவA ேகாணXகளி? ெசா?ல.ப]NG9கிறJ. �தா இG9கிறா2, 
யா9ேகாபி5 சேகாதர5, இேய[வி5 சேகாதர5, எ5றா? சாியாயிG9HI. �தா ஒG 
சிA பHதிைய ம]^ேம எjதியிG9கிறா2, ஒG நிGபI. அதி? அவ2 ெசா?கிறா2, 
“பிாியமானவ2கேள, நாXகF ெசா?{I இர]சி.ைப Hறி\J எjJவJ என9H 
விG.பIதா5,” ஆனா{I, “வி[வாச\திVகாக நீXகF ைதாியமாt 
ேபாராடேவM^ெம5A உண2\JவJ அவசியமாக கMடJ, இதி? Hறி.பாக அவ2 
ெசா?கிறா2, “பாி[\த வாXக{9H ஒGவிைச ஒ.aவி9க.ப]ட வி[வாசI” சாி, சில2 
இJ 65? எjத.ப]டJ எ5A ெசா?வைத ேக]NG9கிேற5, ேவAசில2 இJ 80? 
எjத.ப]டJ எ5கி5றன2.  வி[வாசI ஒ.aவி9க.ப]NGகிறJ, உMைம. 
அ.பNயானா?, அவ2கF அைத தVகா\J9ெகாFள அவ2 விGIaகிறா2.  
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Dr. ேடர? பா9:    ஆமா. இJ ெராIபYேம, aதிய ஏV.பா]N5 ெவளி<ச\தி? நாI 
எ.பN.ப]ட காாியXகைள பா29கிேறாI எ5பைத அறிOJெகாFவJ மிகYI i9கியI 
எ5A நிைன9கிேற5. இதி? விவாதி9க.ப^I விஷயI, இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF 
இG9கிறJ. அOத இைறயியQ5 ைமய.ெபாGF நIைம அ.ேபாPதல2கF மVAI 
இேய[விடI ெகாM^ ெச?கிறJ. இேய[ ேபாதி\தைவகl9H அ.ேபாPதல2கF 
சா]சிகளாக இG9கி5றன2. அJதா5 அXH, ெசா?ல.ப^கிறJ. ஆனா? aதிய 
ஏV.பா]ைட பா29HIேபாJ, aதிய ஏV.ப]^ a\தகXகF, இOத ைமய.ெபாGF 
எ5ன எ5பைத பVறிய ம9களி5 ெவளி.பாடாக இG9கிறJ. எXகிGOJ வOதJ, 
ேதவைன பVறி எ5ன ெசா?கிறJ, இேய[ைவ பVறி எ5ன ெசா?கிறJ, ஆவிைய பVறி 
எ5ன ெசா?கிறJ, உலக\ைத பVறி எ5ன ெசா?கிறJ, இPரேவைல பVறி எ5ன 
ெசா?கிறJ, எதி2கால\ைத பVறி எ5ன ெசா?கிறJ, இJேபா5றைவ அதி? 
இG9கிறJ.  

சாி, இOத காாியXகF எ?லா ேகாண\தி{I பரவி ெச?கிறJ. aதிய ஏV.பா]N? 
பா29HIேபாJ, வள2<சி எ5A வ?{ன2களா? ெசா?ல.ப^வJ, எ5னெவ5றா? 
இOத ைமய.ெபாGF ெவளி.ப^\த..ப^IபNயாக ெசtய.ப^I விஷயXகைள 
Hறி9கிறJ. ேம{I, சில2, ைமய.ெபாGளி? ெவளி.ப^I காாியXகைள பVறி எjJகிற 
ஆசிாிய2கF இG9கிறா2கF. ேவA சில ைமய.ெபாGளி? இGOJ ெவளி.ப^I மVற 
காாியXகைள பVறி எjJகி5றன2. பல ேகாணXகளி? இGOJ காாியXகைள 
கMகாணி9கி5றன2. வி[வாசI கிாிையைய பVறி ெசா5னா?  சிறOத உதாரணI 
யா9ேகாaI பYlIதா5. பY? ஒG ேகFவிைய ேக]9கிரா2? இைத ெபற எ5ன 
ெசtய ேவM^I? வி[வாசI ேவM^I, யா9ேகாa அைத பா2\J ெசா?{கிரா2? 
வி[வாசI எ5பJ வா;9ைகயி? எ.பN இG9HI? அJ ஒG ெபாGளா. ஓேக, 
அவ2கl9கிைடயி? மாVA கG\JகF கிைடயாJ, அைத அவ2கF பலவித 
கMேணா]ட\தி? பா29கிறா2கF.  

இதி? இG9HI வி\தியாசI aாிகிறதா. உXகைள Hழ.ப\தி? விட என9H 
விG.பமி?ைல, இJ எ?லாI ஒ5றா அ?லJ ேவA மாதிாியா, இெத?லாI 
ஒ5Aதானா, இ?ல, ஆழI அதிகI. அOத ஆழ\ைத ைவ\Jதா5 நைடiைரயி? 
காண.ப^I வி\தியாசXகைள நாI பா29க iNகிறJ, சில2 சிலவVைற 
i5ைவ9கி5றன2, மVறவ2கF ேவA விஷயXகைள i5ைவ9கி5றன2. ேம{I aதிய 
ஏV.பா]N? உMடான வள2<சிைய பா2\J அைத Hறி\JI நீXகF ேபசiNgI, 
ஆனா? இJ அைன\JI கGெபாGளி5 ைமய\தி? இG9கிறJ, இJ எ?லாI, 
அதிQGOJதா5 வGகிறJ.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     ஆமா. நாமா ேபசி9ெகாMNG9HI இOத இைறயியQ5 
ைமய.ெபாGளானJ iதQ? பாி[\தவாXகl9ேக அளி9க.ப]NG9கிறJ என 
நிைன9கிேற5.  

Dr. ேடர? பா9:    நீXக ெசா?றJ சாிதா5.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     அேதா^ அவ2, ெதாட2OJ ெசா?கிறா2, 17I வசன\ைத 
பாGXகF, அேதா அவ2, “நீXகேளா, பிாியமானவ2கேள, நIiைடய க2\தராகிய 
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இேய[கிறிPJவி5 அ.ேபா<தலரா? i5 ெசா?ல.ப]ட வா2\ைதகைள 
நிைனYcGXகF.” இOத இட\தி?, அதாவJ, அ.ேபாPதல2களிடI பிர\திேயக 
ெசtதி இGOதJ. அவ2கF தா5 அதிகாரI ெபVறிGOதவ2கF. அவ2கF வசன\ைத 
தா5 எ^\J ெசா?QயிG9கிறா2கF எ5பJ, உMைம. 

Dr. ேடர? பா9:    aதிய ஏV.பா]N? எ5ன நடOதJ எ5றா?, நIiைடய 
அ.ேபாPதல2கF மரண\ைத ெநGXகிவி]டன2 வாtெமாழியாக ெசா?ல.ப]ட 
அவ2கlைடய ஜீவnFள வா2\ைதகF இனி ேக]க.ப^வதி?ைல. இ.ேபாJ 
அவ2கlைடய வா2\ைதகF அைன\JI எj\J வNவI ெபVறJ. அதனால 
ம\ேதgYI  ேயாவாnI,  அ.ேபாPதல2களாக நி5A, அவ2கF �லமாt 
ெசா?ல.ப]ட எ?லா காாியXகைள இதி? பதிY ெசtதா2கF. அ^\தJ மாVH, 
ேபJGைவ பிரதிபளி9கிறா2. U9கா இG9கிறா2, பல விதXகளி? சைபைய அவ2 
பிரதிபளி.பவராகேவ இG9கிறா2. இ.பNதா5 [விேசஷXகF நம9H கிைட\தJ. பY? 
பா2\தைவகைள ேபாதி9HIபNயான எjத.ப]ட நிGபXகlI நIமிடI இG9கிறJ. 
ேபJG ெநGXகிய அ.ேபாPதலாி? ஒGவரான அவGைடய நிGபI உFளJ. 
ேயாவானா? எjத.ப]ட ேயாவாnைடய a\தகXகF இG9கிறJ. எபிெரயாி?, அத5 
ஆ9கிேயா5 யா2 எ5A நம9H ெதாியாJ, ஆனா அJ அOத இட\தி? இG.பJ 
ேந2\தியாக இG9கிறJ.     

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     நாI பா2\தவVA [G9கமாக ெசா?ல iNgமா, இேய[ைவ 
பVறி நாI பகி2OJெகாMட அைன\J தகவ?கlI மாணவ2கl9H ைதாிய\ைத 
ஏV.ப^\திட உதவியாயிG9HI, [விேசஷ\தி5 ெசtதிையgI வசனI எ.பN வOதJ 
எ5பைதgI உயி2\ெதjதைல பVறிgI அறிOதிெகாFள உதYI.  

Dr. ேடர? பா9:    நIiைடய விவாதI எைத பVறி இG9கிறJ எ5றா? இைறயியQ5 
கG.ெபாGளானJ ஆதிiதலாயிG9கிறJ எ5கிேறாI. iOைதய கால\தி{I இைத 
பVறி ெசா?QயிG9கிறா2கF, அOத சா]சிகF, உபேதசXகளி5 [G9கமாகYI, 
அவ2கlைடய பாட?கF �லiI, மத சடXHகளி5 �லiI, நடOத காாியXகைள 
எjத.ப]ட பதிYகேளா^ அOத நா]கl9ேக நIைம அைழ\Jெச?கி5றன2. 
ஒ5ேறா^ ஒ5A ெதாட2aைடயதாக இG9கிறJ, இேய[வி5 ஊழியXகlI 
அ.ேபாPதல2களி5 பிரசXகXகlI ஒ5ேறா^ ஒ5A ெதாட2aைடயJ. அைததா5 
நாiI ெசா?{கிேறாI. இJ அதா\தியமான ஒG விள9கI. ஆமா, இXH ெசா?ல.ப]ட 
காாியXகF ெவyேவA விதXகளி? இG.பைத வசன\தி? பா29கிேறாI, ஆனா? 
அதVH காரணI இேய[ ெசtத காாியXகைள எ?லா ேகாணXகளி{I ஆழமாக எ^\J 
ெசா?{IபNயாக அ.பN ெசா?ல.ப]NG9கிறJ.  

அதனால நIiைடய கG\J எ5ன5னா [விேசஷ\தி5 கGெபாGைளதா5 
ஆதிதிG<சைபயின2 iதலாI �VறாMN? ேதவnைடய வா2\ைதயாக கGதினா2கF. 
அOத ெசtதிைய\தா5 அவ2கF பிரசXகி\தன2, அOத ெசtதியானJ ேதவனிட\தி? 
இGOJ வOத ெவளி.பாடாக இG9கிறJ, நீXகF ேதவnடனான உXகF உறைவ 
இேய[ கிறிPJவி5 �லI aJ.பி\JெகாFளலாI எ5பேத அOத ெசtதி அவ2 
உXகl9H ம5னி.ைபgI உXகளா? ெபVA9ெகாFள iNயாத ஒ5ைறgI 
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உXகl9H ெகா^9கிறா2. பாவ\திVH ம5னி.a ம]^I ெகா^.பதி?ைல, ஆனா? 
ேதவnைடய ஆவியினாேல நIiைடய வா;வி? நாI பிதாேவா^ ெநGXHI பN 
அn9கிரகI அளி9கிறா2, நி\தியமாt ேதவேனா^ இைண9க.ப]NG9க iNgI, அJ 
உXகl9H நி\தய வா;9ைகைய அளி\தி^I. நி\திய வா;9ைக எ5பJ நி\திய 
காலமாக மா\திரI இ?லாம?. நி\திய வா;Y தரமானதாகYI இG9கிறJ. அJ 
நி\தியாிடமிGOJ வGகிறJ. நீXகF மAபNgI அவேரா^ ஐ9கிய.பட iNgI, 
சிG�NயானJ எOத ேநா9க\திVகாக சிG�N9க.ப]டேதா அOத ேநா9க\தி? 
மAபNgI நிVகiNgI. ேதவnைடய வா2\ைத எ5A ஆதி திG<சைபயின2 ெசா?{I 
[விேசஷ\தி5 ைமய.ெபாGF இJதா5.  

Dr. ஜா5 அ5ெக2ெப29:     சாி, ேநய2கேள நீXகF, ஒGேவைள 15 வயJைடயவராக 
இG9கலாI, அ?லJ 25 வயJ, அ?லJ 50 வயJ, அ?லJ 80 வயJ, வா;வி5 எOத 
க]ட\தி? நீXகF இGOதா{I சாி, இேய[ த5ைன பVறி ெசா5னபNேய இG9கிறா2 
எ5பதVH ஆதாரI இG9கிறJ. அவ2 உMைமயி? மரண\திQGOJ உயி2\தா2. 
இ.ேபாJ ஜீவி9கிறா2. அவ2தா5 இOத உலக\தி5 இர\ழக2. உXகைள 
இர]சி9HIபN விGIaகிறா2. உXகF வா;வி? ஒG க]ட\தி? அவைர பVறி நீXகF 
ேயாசி9க ேவM^I, ஒG தீ2மான\ைத எ^9க ேவM^I, உXகF இர]சகராக அவைர 
உXகF வா;வி? ஏVA9ெகாFs2களா? உXகைள மாVAIபNயாகYI உXகF 
பாவXகைள ம5னி9HIபNயாகYI அவாிடI ேக].�2களா? நீXகதா அைத 
தீ2மானி9க ேவM^I. அOத தீ2மான\ைத இ.ேபாேத எ^.�2கF என ந5aகிேற5. 
இOத உபகரணXகF அைன\ைதgI நீXகF எ.பN ெபVA9ெகாFளலாI எ5பைத 
அறிOJெகாFள ெதாட2OJ இைணOதிGXகF. கவனிgXகF.  

 

எXகlைடய ெதாைல9கா]சி நிக;சிகைள காண 

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