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ேக5க6ப89 ேக$வ'க$ - நிக<=சி 1 

 

அறிவி/பாள3:     ஜா6 அ6ேக3ெப3: நிக<=சியி@ இ6B, உய3நிைல பGளியி@ 
இH:IJ ேபாK தவறாம@ சைப:I ெச6BெகாNOHPத கிறிQதவ வாRப3களி@ 70% 
க@Vாி மWBJ ப@கைலகழகYகளி@ ேச3PதZட6 தYகG கிறிQதவ 
வி\வாச]ைதவி^_ பி6னைடைவ சPதி:கி6றன3 எ6B bGளிவிபரJ dBகிறK. 
அவ3கG வள3:க/ப^ட அPத வி\வாச]ைத வி^_ அவ3கG பி6 வாYக காரணJ 
எ6ன? ப@கைலகழக]தி@ இைணhJ மாணவ3கG இ6னி அவ3கG ஞாயிB பGளியி@ 
இH:க அவசியமி@ைல என நிைன:கி6றன3. மதசா3பWற ேபராசிாிய3கG கிறிQதவJ 
எ/பO KவYகியK எ6ற ேகGவிைய அவ3கG j6 ைவ:கிறா3கG. இேய\ யா3. அவ3 
மரண]திRHPK உயி3]தா3 எ6B நJபjOhமா? ேவதJ நம:I எ/பO கிைட]தK, 
அதி@ ெசா@ல/ப^OH:IJ காாியYகG அைன]ைதhJ jkைமயாக நJபலாமா?  

32% கிறிQதவ மாணவ3கG தYகl:I   சமய நJபி:ைகைய Iறி]த சPேதகYகளினா@ 
பி6மாWறமைடPததாக ெசா@கிறா3கG. அவ3கlைடய வி\வாச]திWI எPத அ3]தjJ 
இ@லாம@ ேபாயிWB, பதிலளி:க jOயாK எ6B ேதா6BJ வைகயி@ பல ேகGவிகG 
அவ3கG j6பாக இH/பKேபால நிைன]தா3கG. 

 

63% கிறிQதவ இைளஞ3கG இேய\தா6 உNைமயான ேதவnைடய ஒேர Iமார6 
எ6பைத வி\வாசி:கவி@ைல எ6கி6றன3. 

 

51% இேய\ மரண]திRHPK உயி3]தா3 எ6பைத நJபவி@ைல எ6கி6றன3. 

 

68% பாி\]த ஆவியானவ3 ேதவ]Kவ]தி@ ஒHவ3 எ6பைத நJbவதி@ைல 
எ6கி6றன3. 

 

33 % ம^_ேம s^திWI அ_]தபOயாக சைபதா6 தYகG வா<வி@ 
ெபHJபYகாWBகிறK எ6கி6றன3. 

ஆனா இPத நிைலைய மாWறியைம:க jOhJ எ6B நJbகிேற6. நா6 
நJபிெகாNOHPத அைன]KJ சவாRட/ப^ட எ6 க@Vாியி6 jத@ நாG இ6nJ 
எ6 நிைனவி@ இH:கிறK. எனேவ நமK இPத ெசtதிெதாடH:I நா6 ைவ]திH:IJ 
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தைல/b “நJjைடய மக6 மWBJ மகG க@Vாி:IG vைழவதWI j6b அறிPK 
ெகாGள ேவNOய விஷயYகG எ6ன, அவ3கG தYகG வி\வாச]தி@ இடறாம@ 
இH:க ேவN_J” இPத ெசtதியானK மாணவ3கl:I ம^_J எ6றி@ைல, 
கிறிQKைவ அறியாதவ3கேளா_ பணிbாிhJ ஒyெவாH கிறிQதவ3கl:IJ 
ெபாHPKJ.  

இPத காாியYகைள நJேமா_ பகி3PKெகாGள இH:IJ இ6ைறய விHPதின3 Dr. 
ேடர@ பா:, நமK ேதச]தி@ இH:IJ வரலாWB இேய\ைவ பWறி எ_]Kெசா@{J 
வ@{ன3களி@ ஒHவ3, V:கா \விேசஷJ மWB அ/ேபாQதல3 இரNைடhJ 
விள:IJ உலக பிரசி]திெபWற நபராகZJ இH:கிறா3. இவ3 bதிய ஏW/பா_ பWறிய 
ஆராt=சிகளி@ jத6ைம ேபராசிாியராக டாலாQ திேயாலஜிகG ெசமினாியி@ 
பணிbாிகிறா3, \மா3 30 b]தகYகைள எkதி பல ெதாைல:கா^சி ேப^Oகளி@ 
பYIெபWறிH:கிறா3 ABC, CNN, Fox மWBJ OQகவாி ேசன@.  

 

**** 

 

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     நிக<=சி:I உYகைள வரேவWகிேறாJ. நாJ 
பா3]K:ெகாNOH/பK உYகG மாணவ3கG, உYகG மக6, உYகG மகG, க@Vாி 
ப@கைல கழக]திWIG vைழhJேபாK, இேய\ைவ பWறி அவ3கl:I 
கWB:ெகா_:க/ப_வK எ6ன, ேதவ6 ேவதாகம]ைத பWறி ேக^பK எ6ன? 
இ6ைற:I மிக \வாரQயமான ேகGவிைய பWறி பா3:க இH:கிேறாJ. இேய\ 
சி{ைவயி@ அைறய/ப^டைதhJ அட:கJ ப6னJப^டைதhJ எHசேலமி6 ம:கG 
பா3]தன3 அத6பிறI அவ3 சாீர]திWI சJபவி]தK எ6ன? இைத கWபைன ெசtK 
பாHYகG: இPத ஜனYகG இேய\வி6 சி{ைவ பா_கைள கNOHPதன3, அவ3 
ெசtதைவகைள ேகGவி/ப^OHPதன3, �6B வHடYகளாக அவ3 ெசtத 
அ3/bதYகைளhJ அவைர பWறிhJ அவ3கG ேகGவி/ப^_ அறிPதிHPதன3. 
இ/ேபாK அவ3 சி{ைவயி@ ெதாYகி மாி]Kவி^டா3, அவHைடய விழாவி@ ஈ^O 
பாtPதK, அவைர கீேழ இற:கி அட:கJ ெசtதன3.  

இ/ப �6B நா^கl:I பிறI, ஞாயிB காைலயி@ – ெவGளி:கிழைம இரவிRHPK 
ஞாயிB காைல வைர , ஓேக – தி�ெர6B ஒH bரளி கிள6bகிறK சீஷ3கG இேய\ைவ 
உயிேரா_ பா3]தன3. அவ3கG, “கJ ஆ6” ஒHேவைள எHசேலமி@ 
dOயிHPதவ3களி@ நீYகlJ ஒHவராக இHPதா@, இேய\ அட:கJ பNண/ப^டா3 
எ6B ெதாிhJ, இேய\ மரண]திRHPK உயி3]K சீஷ3கl:I ேதா6றினா3 எ6பைத 
நீYகG நJபாம@ இH:கலாJ, அ/பO/ப^ட நிைலயி@ எ6ன ெசts3கG? நீYகG 
ஒHேவைள ெசா@லலாJ, “க@லைற:I ேபாகலாJ. அPத சாீரJ இ6nJ அYேக 
இH:கிறதா எ6B பா3:கலாJ எ6�3கG.”  

ேடர@, இேய\வி6 சாீர]திWI எ6ன நடPதK எ6பைத பா3:IJேபாK, அவ3 ந@ல 
விதமாக]தா6 அட:கJ பNண/ப^டா3, அவைர க@லைறயி@ ைவ]தா3கG, 
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�6றாவK நாளி@ சீஷ3கG அவ3 உயி3]தா3 எ6BJ அவைர தாYகG கNடதாகZJ 
dBகி6றன3.அவ3 அவ3கl:I தாிசனமானா3; அவ3 பலவிதமான ம:கl:I 
நாWபK நாளளZJ தாிசனமானா3. இ/பO ஒ6B சJபவி:கேவ இ@ைல எ6B 
நா]திக3கG ெசா@{JேபாK, இPத காRயான க@லைறைய பWறி அவ3கG  எ6ன 
ெசா@கிறா3கG? 

Dr. ேடர@ பா::    சாி, அவYக எ6ன ெசா@றாYக6னா சீஷ3கl:I ஒHவிதமான 
அnபவJ உNடானK அத6 விைளவாக தா6 அவ3கlைடய மனதி@ இேய\விWI 
அதிசயமான காாியJ நடPதிH:கிறK எ6B நிைன]தன3. இK அ/பOேய ெதாட3PK 
வPK அK ஒH பிரJைம எ6ற நிைல:I வPதK, அ@லK அKெவாH உளவிய@ 
�Nட@, \ய எNணJ, எ6பK ேபால கHத/ப^டK. இதி@ \வாரQயமான விஷயJ 
எ6ன6னா சீஷ3களி6 மாWறjJ கிறிQதவ அைம/பி6 தா:கjJ அதாவK அவ3கG 
வி\வாசி]த விஷய]திWகாக மாி:கZJ அவ3கG ஆய]தமாக இHPதா3கG எ6ற 
காாியJ நி=சயJ அவ3கG பயPத நிைலயிRHPK இPத ைதாிய]ைத ெபBவதWI 
ஏேதாெவாH சJபவJ அnபவJ அவ3கl:I உNடாயிH:க ேவN_J எ6B 
நJபினா3கG. அதனால, ஏேதாெவா6B நி=சயJ நடPதிH:க ேவN_J. இK 
உYகl:I 2 வாt/bகG இH:கிறK: உயி3]ெதkத@ நடPதிH:க ேவN_J, அ@லK 
ஒH Ikவான சjதாய]தி3னH:I ஒேரவிதமான பிரJைம \ய எNணJ ேதா6றியிH:க 
ேவN_J. இPத விஷய]தி@ ஏWB:ெகாGள கOனமாக இH:IJ காாியJ 
எ6னெவ6றா@: ஒH நப3 இPத பய]திRHPK ெவளிேயவPK இPத மாதிாியான 
அnபவ]ைத ெபWறா3 எ6பைத நJபலாJ, அதWகாக எ@லாH:IJ இேத அnபவJ 
ஏW/ப^டK எ6பK சா]தியம@ல. அ/பO6னா ஒேரசமய]தி@ பலH:I உNடான 
ஒேர அnபவJ எ6B ெசா6னா@ அK நி=சயJ உயி3]ெதkதலாக தா6 இH:IJ.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     சாி, இ/ப வI/பைறகளி@ ப33கிற ஒHவிஷயJ இH:கிறK, 
காRயான க@லைறைய அவ3கG ஒ/b:ெகாNடா@, அதW:கான காரYகைளhJ 
j6ைவ]தி_வா3கG. அதW:கான காரணYகG அவ3களிடJ இH:கிறK. அதாவK, 
இேய\ மரண]திRHPK உயி3]தா3 எ6BJ சீஷ3கl:I கா^சியளி]தா3 எ6பைதhJ 
ஒ/b:ெகாGளாவி^டா@, காRயான க@லைற எ/பO வPதிH:IJ? ஆ@ைர^, 
பிரபலமான ஒH dWB அவ3கG இேய\வி6 சாீர]ைத திHO= ெச6றன3. இYக 
நட:கிற தவB எ6ன? 

Dr. ேடர@ பா::    அK திHட/ப^டK எ6B ெசா@{JேபாK அK காவல3களி6 
தைடகைள]தாNO நடPதிH:க ேவN_J, அைத யா3 திHOனா3கG எ6பK அவசியJ, 
எYI ெகாN_ ெச6றா3கG, எதWகாக அ/பO ெசtதா3கG? சீஷ3கG அவ3 சாீர]ைத 
திHOயிH/பா3கG எ6B ெசா@வதி@ எPதவித அ3]தjJ கிைடயாK. ஏ6னா அவYக 
சாகZJ தயாராக இHPதா3கG, சாி, “நாYக சாீர]ைத திHOவி^ேடாJ, அPத சாீர]ைத 
திHO அைத ஒ/b:ெகாGளாததா@ நாYகG சாகிேறாJ.” இKல எPத அ3]தjJ இ@ல, 
சாீரJ திHட/ப^டK எ6ற கH]தி@ பலவிதமான பிர=சைனகG இH:கிறK 
எ6பKதா6 உNைம.  
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Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     ஆ@ைர^, நீYக இேய\ைவ பWறி ABC, NBC,CBS special ல 
ேபசியிH:கீYக. ெகா�ச நா^கl:I j6b நாJ காRபா^ க@லைறைய பWறி 
பா3]ேதாJ, இேய\வி6 I_Jப க@லைற, அKலதா6, அதாவK இேய\ைவ அதி@தா6 
அவ3கG அட:கJ ெசtதிH:க ேவN_J. அவ3கG இ6nJ சாீர]ைத 
ேதO:ெகாNOH/பதாக சில வதPதிகG இH:கிறK. .  

Dr. ேடர@ பா:: உNைமதா6. அேதா_ இPத I_Jப க@லைறய பWறி ெசா@{JேபாK, 
இேய\ைவ I_Jப க@லைறயி@ அட:கJ ெசtதிH:க jOயாK, ஏ6னா �த 
ச^ட]தி6பO IWறவாளிகைள I_Jப க@லைறகளி@ அட:கJ ெசtய:dடாK. 
அட:க]தி@ இPத ச^டJ வRைமயாக இH:கிறK. எனேவ, அ/பOபா3:IJேபாK 
இேய\ ந@லவிதமாம அட:கJ பNண/ப_கிறா3 அவ3 இைள/பாற ஒH இடJ 
இHPதK. அவைர அ/பOேய �:கி எறிதிடவி@ைல. ஒHவித]தி@ அK 
கனsன]திWIாியK தா6, ஏென6றா@ அவ3 மWறவ3கைள ேபால அவரK I_Jப 
க@லைறயி@ அட:கJ பNண/படவி@ைல.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     ஆமா, ஆனா, அதாவK, ெபாKவாக பா3:IJேபாK 
இ6ைற:IJ அவHைடய சாீர]ைத ேதO:ெகாNOH:கிறா3கேள. 

Dr. ேடர@ பா::    ஓ, ஆமா! ேத�^ேட இH:க^_ேம (சிாி/b) 

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     ஆமா. மாணவ3கl:I ெசா@ல:dOய மWெறாH விதJ 
ஏன6னா காRயான க@லைறைய பWறி ெசா@{JேபாK சீஷ3கG ெசா6ன காாிய]ைத 
j6ைவ]திடலாJ, “அவ3 உயி3]ெதkPதா3 உயி3]ெதkPத அவைர நாYகG 
கNேடாJ.” 

Dr. ேடர@ பா::    சாி, இK j:கியமான ஒ6B என நிைன:கிேற6, இYக ஒH 
காாிய]ைத \^O கா^ட விHJbகிேற6, ஏ6னா இPத காாியYகைள காNபி/பதWI 
விம3சக3கG ெபHJபா{J பய6ப_]KவK jதலாவதாக எkத/ப^ட 
\விேஷஷJதா6, சாியாக ெசா6னா@, மாWI. மாWI, இKதா6, IBகிய தீ3Z எ6B 
ெசா@ல/ப_J jOZட6 இH:கிறK 16:8; மாWI jOவைடவ]ைத பWறி பல 
விவாதYகG நடPK வHகிறK. க@லைற காRயாக இH:கிறெத6B ெபNகl:I 
ெசா@ல/ப^டK அவ3கG திகி{J ந_:கjJ அைடPதன3 எ6B ெசா@கிறK. மைல 
ஏBபவ3கைள பWறி jதR@ ெசா6னK ஹாRZ^ ம:கG கிைடயாK, அதாவK, மாWI 
அ/பOதா6 ெசtதிH:கிறா3. அவ3 உயி3]ெதkதைல அறிவி:கிறா3, ேம{J இ/பO 
ஒH உண3Zட6தா6 தனK \விேசஷ]ைத jO:கிறா3, ஆ@ைர^, இைத பWறி நீYக 
எ6ன ெசா@றீYக? காRயான க@லைற, சாீர]ைத கN_பிO:க jOயவி@ைல, இைத 
பWறி நீYகG எ6ன ெசா@ல/ேபாகிறீ3கG?  

இதWI எ6ன  அ3]தJ எ6றா@, தாிசனமானா3 எ6பதWI சா^சியி@ைல, ம]ேதh 
மாWI ேயாவானி@ ெசா@ல/ப^டK  ேபால சீஷ3கl:I காRயான க@லைறயி6 
ெசtதி ெச6றைடயவி@ைல. அதனால, நா]திக3கG எ6ன ெசா@வாYக6னா, “இPத, 
காRயான க@லைறைய பWறி சீஷ3கl:I அறிவி:க/ப^டேத6பK க^_:கைத. 
உயிேரா_ ேதா6றினா3 எனபK க^_:கைத. பிWகால]தி@ ேதா6றியK எ6றி_வ3.” 
நாம பா3]K:ெகாNOH:IJ இPத இைட/ப^ட கால]தி@ உNடானைவ 
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எ6றி_வா3கG. இ/பO ெசா@R காRயான க@லைற எ6பைத தக3]தி_வா3கG. 
காRயான க@லைறயி6 பிர=சைன எ6ன6னா, எHசேலமி@ நட:IJ எ@லா 
பிரசYகYகளி{J காRயான க@லைற எ6ற அnமானJ இH/பK வழ:கJ. அதனா@ 
காRயான க@லைறைய தாNO எைதhJ ெசா@ல jOயாK. அதனா@, காRயான 
க@லைற எ6ற கலா=சார]ைத ெசா@ல ம]ேதh மாWI V:கா ேயாவா6 
அ/ேபாQதல3கG ேதைவயி@ைல. ஆதிதிH=சைபகளி6 பிரசYகேம அைத 
j6ைவ:கிறK.   

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     சாி, ேடர@, \விேசஷYகG எkத/ப_வதWI j6ேப கி பி 
55@ பZ@ வHகிறா3, ெகாாிPKவி@ இH:கிறவ3களிடJ ேப\கிறா3, அYI தனK 
b]தகYகைள எkKகிறா3. அவ3 அவ3களிடJ கிபி 5௦@ ேபாதி]திH:கிறா3. அவ3 
அவ3களிடJ இPத சJபவYகG நடPத அPத கால]ைத பWறி ெசா@RயிH:கிறா3. அவ3 
அவ3களிடJ, “நா6 அைடPதKJ உYகl:I பிரதானமாt  ஒ/bவி]தKJ 
எ6னெவ6றா@, கிறிQKவானவ3 ேவதவா:கியYகளி6பO நமK பாவYகl:காக 
மாி]K அட:கJ பNண/ப^_ ேவதவா:கியYகளி6பO �6றாJ நாளி@ 
உயி]ெதkPK, ேகபாZ:IJ, பி6b ப6னிHவH:IJ தாிசனமானா3. அத6பி6b 5௦௦ 
ேபH:IJ பி6b யா:ேகாb:IJ கைடசியாக பZ{:IJ தாிசனமானா3. நா6 ெசா@ல 
வHவK எ6னெவ6றா@ அவ3 அட:கJ பNண/ப^டா3 அவ3 உயி3]ெதkPதா3. 
அ/பO அவ3 உயி3]ெதkPதிHPதா@, காRயான க@லைறதா6 இH:IJ. அK 
உNைமய@ல எ6B அவரா@ ெசா@ல jOயவி@ைல.   

Dr. ேடர@ பா::    அவHைடய சாீரJ க@லைறயி@ இHPதிHPதா@, அவ3 எ/பO 
சீஷ3கl:I தாிசனமாகியிH/பா3? அதாவK, அைத பWறிதா6 நாJ 
பா3]K:ெகாNOH:கிேறாJ. அவ3, உயி3]ெதkPK அவ3கl:I தாிசனமானா3. 
அவ3 சாீர பிரகாரமாகதா6 தாிசனமானா3 எ6B ெசா@ல/ப^OH:கிறK. அK 
ெசா/பனJ அ@ல. ஜனYகlைடய உGளா3Pத ன]தி@ ேதா6றிய சJபவYகG 
கிைடயாK. அவ3 சா/பி_வைதேபா6ற சில காாியYகG எ_]K 
ெசா@ல/ப^OH:கிறK.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     சாி, இPத காாிய]ைத இ/ேபாK பா3:கலாJ. உYகl:I 
ெசா/பனJ அ@லK பிரJைம உNடானK. ஓேக. இைவ இரNOWIJ சிறிய 
வி]தியாசJ இH:கிறK. அK எ/பO/ப^ட உயி3]ெதkத@ எ6பK ேபா6ற ேகGவிகG 
இH:கிறேத? அK ஆவிIாியதா, அ@லK, மா6சீகமானதா, சாீர உயி3]ேதkதலா? 
jத@ காாிய]ைத இ/ேபாK பா3:கலாJ. ஏ6 இேய\ மரண]திRHPK உயி3]தா3 
எ6ற காாியJ சீஷ3களி6 பிரJைமயினா@ உNடானK எ6B எNண]தி6 பO 
பா3:கdடாK? 

Dr. ேடர@ பா::    சாி, அK ஒH பிரJைம எ6B ெசா@ேவாமானா@ அK பலவிதமான 
விவாதYகl:I வழிவI/பதாயிHJ, 1 ெகாாிPதியாி@ ெசால/ப^டைத 
ஜா:கிரைதhட6 பா3/ேபாJ எ6றா@: ஒேரசமய]தி@ 500 ேப3, அவ3 
ப6னிHவH:IJ தாிசனமானா3, எ6பைத பWறி பா3:கிேறாJ. இைவ ஒH 
IkவினH:I உNடாIJ பிரJைம. சாி, ெபாKவாக பா3:IJேபாK, ஒH காாிய]ைத 
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பWறி ேப\JேபாK தவிர ஒH d^ட]தினH:I பிரJைம உNடாவK சா]தியம@ல. 
(சிாி/b)  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     அK jர^_தனமானதாக ெதாிகிறK. நீYக ஒH இட]திWI 
ேபாவKேபா6ற ெசா/பனYகG வPதா@, நீYக விழி]ெதkPK உYக மைனவிைய 
பா3]K, “நீhJ எ6ேனாட கனZல ேச3PK:ேகா” எ6B ெசா@R ஒHவHைடய 
ெசா/பன]தி@ இHவ3 பிரயாணி:க jOயாK. 

 

வி]தியாசமானவWைறதா6 பா3/�3கG. 

Dr. ேடர@ பா::    அKதா6 சாி. அேதா_, 3வK சீைன க^ பNணலாJ, எ6பெத@லாJ 
அதி@ கிைடயாK. 

 

பிரJைம உNடானK எ6B ெசா@வதி@ பிர=சைன இH:கிறK எ6ென6றா@ நாJ 
பா3:கிற இPத d^ட]தி6 சா^சிகளி@ பல பIதிகG இH:கிறK.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     ஆமா, சாிதா6. இPத காாிய]ைத பா3]திடலாJ, அதாவK 2 
வைகயான தாிசனYகG இH:கிறK.  

Dr. ேடர@ பா::    ஆமா, ெபாKவாக தாிசனJ பா3:கிறவ3களி6 விள:கYகG உளவிய@ 
ெதாட3bைடயதாக இH:IJ. எனேவ அவ3கG தாிசனJ பா3]தன3 எ6பK, 
அவ3கl:I உண3ZNடாயிWB, j6nன3ZNடாயிWB, இேய\ மறி]KJ 
ஜீவி:கிறா3 எ6ற உண3Z. அதாவK, என:I இPத அnபவJ உN_.  ஏ6னா 
எ6nைடய தாயா3 தன இளவயதி@ மரணமைடPதா3கG. இHPதா{J அவ3கG மாி]த 
ேபாதி{J எ6ேனா_ இH/பK ேபா6ற ஒH உண3Z என:I இHPK, அவYக 
ச]த]ைத உண3PதிH:கிேற6, இKேபா6ற அnபவjN_. இPத மாதிாியான 
அnபவJதா6 அவ3கl:IJ உNடாயிHPதேத6B நா]திக3கG dBகி6றன3. 
ேம{J, நா6 ெசா6னKேபால, என:I இ/பOயிHPதK, நாjJ எ6nைடய 
சேகாதாிhJ இPத மாதிாியான அnபவYகைள பWறி ேபசியிH:கிேறாJ. 

அைவ ேவதைன அளி:கdOயைவ, ஆனா{J அைவ , உYகG வா<வி@ அதிக 
ஆதி:IJ உைடய ஒHவ3 இH:கிறா3 எ6பைத எ_]K ெசா@கிறெத6B நா6 
நிைன:கிேற6. இKேவ, எ6nைடய ெதHjைனயி@ இH:IJ நபH:காக என:I 
அPத உண3Z வHவதி@ைல. இவYக, எ6ேனாட அJமா. நா6 யாேராட அதிக 
ேநர]ைத ெசலவி^_ அவYகள மிQ பNறாேனா அ/பதா இPத மாதிாியான உண3Z 
ஏW/ப_J. ஆனா, இYக, ஒH d^ட]தினH:I அPத ஔண3Z உNடாK அK 
அnபவJ இ@ைல. நா6 ெசா@{கிற இPத அnபவJ அசாதாரனமாK கிைடயாK. 
எ@லாH:IJ ஏW/ப_J. இH/பK ேபால ேதா6Bகிற உண3Z ெபாKவாக 
எ@லாH:IJ ஏW/ப_J. நாJ இPK பா3/பK அPத உண3Z கிைடயாK.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     அைத நJமா@ நி�பி:க jOhJ. உNைமயி@, 
ெபHJபாலான நா]திக3கG எ@லா அ/ேபாQதல3கlJ, இேய\ைவ பா3]த எ@லாHJ 
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வH]த/ப^டதாக dBகி6றன3. அPத வH]த]தி6 உண3Zதா6 எ@லாH:IJ ஒேர 
விதமான தாிசன]ைத உNடா:கிhGளK எ6கி6றன3.  

Dr. ேடர@ பா::    ஆ சாிதா6 ஆனா! 

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     ஆனா அ/ேபாQதலனாகிய பZ@, இைத எkதியவ3 
இவ3தா6, ேவBவிதமான ேகாண]தி@ இH:கிறK. எ/பOயாK? 

Dr. ேடர@ பா::    அவ6 வH]த/படேவ இ@ைல. சைபைய கிO:I பிOயாக பிO]தா6. 
சைபேயா_ h]தJ ெசtKெகாNOHPதா6. சைபைய 
K6ப/ப_]தி:ெகாNOHPதா6. இேய\ மாி]Kவி^டா3 எ6பைத அவ6 
ஏWB:ெகாNOHPதா6.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     கிறிQதவ3கைள ெகாைலெசtவதி@ அவ6 
சPேதாஷமைடPதா6.  

Dr. ேடர@ பா::    சாியா ெசா6னீYக. j6nதாரண]திWI இவ3 எPதவித]தி{J 
ெபாHPKவதி@ைல. அதாவK, பZைல இதி@ Iறி/பி^_ ெசா@வதWI பல j:கிய 
காரணYகG இH:கிறK, ஏென6றா@ ஒH ப:க]தி@ பல காாியYகG நடPதிHPதா{J, 
இவH:I தா6 ஒH ெபாிய திH/bjைன உNடாயிHPதK. இ6ைற:I நJமிடJ 
இH:IJ இைறயியR6 ெவளி/பா_கைள ெகாNOH:IJ bதிய ஏW/பா^O6 
ெபHJபIதிைய எkதியவ3 இவ3தா6. இPத எ@லா நிக<Zகளி6  பாைதகளி{J இவ3 
இHPதிH:கிறா3, \விேசஷ]ைத பல ேதசYகl:I ெகாN_ ெச6றவ3களி@ இவ3 
ெபHJபYI வகி:கிறா3. எனேவ இதி@ பZ@ மிகZJ j:கியமானவ3, பிரசYக]ைத 
நிHபி/பதWI இவேர ெபாிய எதி3/பா3/பாக இHPதா3.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     ஆமா, அதிக ெநH:கமானவ3கG எ6B ெசா@{JேபாK 
jதலாவK இேய\வி6 சேகாதர6, யா:ேகாb, இேய\ வா<Pத கால]தி@ அவைர 
ஒHேபாKJ நJபாதவ3. எனேவ, உYகlைடய சேகாதர6 ேதவ6 எ6பைத எ/பO 
மWறவ3கG ஏWB:ெகாGlJபO ெசts3கG?  

Dr. ேடர@ பா::    ஆமா, இK அHைமயான ஒ6Bதா6. அேதா_, அைத பWறி நீYகG 
ேயாசி]K பாHYகG, ப6னிரN_ ேபHJ ஒ6றாக dOவPதன3 எ6ற கH]K, இK 
ஒHேவைள கWபைனயாக இHPதா@ – யாHJ யாH:IJ அதாவK – 
ஆதிதிH=சைபயினH:I உNடான அk]தYகG இHPதிH:காK – இHPதிH:காK, 
அதாவK, உைட:க/ப^_ அைத அறி:ைக ெசtய அவ3கG தயYகேவா வHPதேவா 
இ@ைல. உயி3]ெதkத{:I சிறPத விள:கமளி:க dOய பல காாியYகG இH:கிறK. 
அேதா_,  சிலைர Iறி]K நா6 பாிதபி:கிேற6 அவ3கG, “ெபாKவாக அW/bதYகG 
நிக<வதி@ைல எ6கி6றன3. இK  விதிjைறகl:I விள:க/ப^டK. இK வரலாWறி6 
சாதாரண சா]தியdBகG அ@ல எ6கி6றன3.” அைததா6 ெசா@கிறா3கG. ஆனா 
bதிய ஏW/பா_ இPத காாியYகளி@ ெதளிவாக இH:கிறK எ6B ெசா@{ேவ6. இதி@ 
ெவளி/ப_J ஒH காாியJ எ6னெவ6றா@ இPத காாியYகG jதலாவK 
அறிவி:க/ப^டைத பா3]தா@, ஏேதா தைலவ3கG, சைப தைலவ3கG, எkJபி 
ெசா6னK ேபால ெதாியவி@ைல, “ஊ, ஆமா, அK இேய\தா6, நம:I அவைர 
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ெதாிPதிH:IJ” அதாவK, அவ3கlைடய மாB]தரJ... அவ3கG jkைமயான 
நsனகால உலக]தின3, எ6றி_ேவ6. ஒH Qதிாீ எkJபி காRயான க@லைறைய 
பWறி ெசா6னேபாK, அவ3கG ெச6றன3, “ஆனா அPத நா^களி@ அK ெராJபZJ 
கOனமானK. இK சி{ைவயி@ அைறய/ப^டைத பா3]தத6 பாதி/b எ6பா3கG,” 
அதனா@ அவ3கlைடய பதி@ சPேதக]ேதா_ இHPதK. ேதாமா, “அPத காயYகளி@ 
எ6 கர]ைத ேபா^டா@ ஒழிய நJபமா^ேட6 எ6றா6.” அவ3கG சPேதகி:IJ 
�<நிைலயி@ இHPதா3கG, ஏேதாெவாH விஷயJ அவ3கG அPத சPேதக]ைத 
ேமW:ெகாGள ெசtதK.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     சாி, உYகG பGளிகளி@ இH:IJ ேபராசிாிய3கG 
ஒHேவைள, “ஓ, இK சீஷ3கlைடய க^_:கைத. இK ஒH கைததா6. ேடர@ பல சிறPத 
உதாரணYகைள ெசா@லலாJ, அK, jத@ �WறாNைட பWறி விளJபர/ப_]KவK 
ேபாRH:கிறK, இPத கைதைய நீYகேள உNடா:கியிH:கிாீ3கG, இதி@ சில 
சவா@கG இH:கிறK, சில பிர=சைனகG இH:கிறK எ6பா3கG. அK எ/பO 
இH:IJ?  

Dr. ேடர@ பா::    ஓேக, சாி, உYக மீOYேகாட ெபய3, “உயிேரா^டjGள 
நJபி:ைகேயாOH/ேபாJ.” மாி]த ேமசியா இH:கிறா3, மாி]K அட:கJ 
பNண/ப^டா3, அK மா]திரம@ல, கWபைன கைத எ6ற கH]தி6பO, அவ3 மாி]K 
அட:கJ பNண/ப^டவராகேவ இH/பா3. ஆனா@ உயிேராOH:IJ இேய\ைவ 
பWறிய ெசtதிையேய நாYகG ெசா@ல விHJbகிறா6. சாி,  எளிைமயான ஒH 
காாிய]ைத ெசtதிH:கலாJ அதாவK அவைர நீதிெநறிகைல நம:I  ேபாதி]K 
ஊ:Iவி/பவ3 எ6B ெசா@R அவைர திHJப அைழ:காம@, அ/பOேய அவைர வி^_ 
வி^_ ெசtதிைய jO]திH:கலாJ. ஆனா@ அவ3கG அ/பO ெசtயாததWI காரணJ 
எ6னெவ6றா@ அ/பO ஒH விஷயJ அYI சJபவி:கவி@ைல. ேயாசி]K பாHYக, 
இK கWபைனயாக இHPதா@, எைத வி\வாசி:IJபO நJமிடJ ெசா@{கிறா3கG? 
நீYக ஒH d^ட]தி@ இH:கீYக ஒHவ3 தனK  கர]ைத உய3]தி, “எYகி^ட ஒH 
ேயாசைன இH:I. உயி3]ெதkத@ எ6ற ஒ6ைற உHவா:கலாJ.  அவ3 மீN_J 
ஜீவ6 ெபWB வர/ேபாகிறா3.  

இPத கOனமான ேயாசைனைய நாJ வி3:க/ேபாகிேறாJ – ஏ6னா �த ம:கG 
ெதாைகயி6 னிமி]தJ ஜனYகG சாீர பிரகாரமான உயி3]ெதkதைல சீ:கிர]தி@ நJப 
மா^டா3கG – “இPத ேயாசைனைய வHவிததி@ ைகயாள ேவN_J. அதனா@ 
சா^சிகளாக jத@ல நாம நிH]த/ேபாகிரவ3கG கG. அவYக நட:கிற காாியYகைள 
ெசா@R எ@லாைரhJ நJபைவ/பா3கG.” ஒேர பிர^சைன ஏன6னா jத@ 
�WறாNO@  இHPத கலாசார]தி@ ெபNகளி6  சா^சியYகG ஒH ெபாH^டாக 
எNண/படவி@ைல. ச^ட]திWI j6b அவ3களா@ சா^சி ெசா@ல jOயவி@ைல, 
பாRய@ பலா]காரYகG வழ:I ம^_J ெச@{பOயாIJ.  அதனா@ இPத 
ேயாசைனைய ேவBவிதமாக ைகயாளேவN_J, உYகl:I ேவN_ெம6றா@ நீYகG 
இைத எ_]Kெசா@ல ஒH வழ:Iைர�சைர ஏW/ப_]த ேவN_J. அதWI பிறI 
உYகlைடய ேயாசைனைய ெவளி/ப_]த jதலாவK ெபNகைளhJ பி6b உYகG 
உதவியாளைரhJ நிB]தேவN_J. வழ:க]திWI மாறானK.  
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Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     ஆமா, ஒH காாிய]ைத நீYகேள உHவா:கியிHPதா ஏ6 
ேபKHவ j6னால நிB]த:dடாK?  

Dr. ேடர@ பா::    அKZJ சாிதா6. ேபKH, அ@லK அ/ேபா=தல3களி@ ஒHவ3. நீYக 
j6னால நிB]KவதWI பலேப3 இHPதா3கG. இKல இ6ெனாH பிர^சைனhJ 
இH:I, இKல இH:கிற பிர=சைன எ6ன6னா ேமசியா மரண]திRHPK உயிேரா_ 
எkJbவா3 எ6பதWI j6nதாரணமாக எKZேம இ@ைல. ேமசியா பா_ப_வா3 
எ6பைத அவ3கG உNைமயி@ நJபேவ இ@ைல. அதனால அவYகl:I இPத 
விஷய]தி@ எPத எதி3/பா3/bJ இH:கவி@ைல. ஏசாயா 53ைர இPத ேகாண]தி@ 
அவ3கG வாசி]ததி@ைல. அதனா@, அதனால j6nைர:க/படாத காஎஇய]ைத பWறி 
விவாதி:க அவ3கl:I மனமி@ைல, அைத ெபாH^டாக நிைன:கவி@ைல. இK 
மWெறாH விதமான ம:கl:IJ பதிலளி/பதாக இH:கிறK, “சாி, இேய\ த6ைன 
ேமசியாவாக பிரதிபR:கZJ இ@ைல த6ைன ேமசியாவாக நிைன:கZJ இ@ைல. 
ஆனா@ பி6னா^களி@ அவHைடய சீஷ3கG அவைர ேமசியாவாக கHதின3 
எ6கி6றன3.” இ@ைல, இேய\ ெசtத காாியYகG அவ3கைள இேய\தா6 ேமசியா 
எ6B ேயாசி:IJ பO �NOயிHகிறK. காRயான க@லைற ேபா6ற காாியYகG அவ3 
மரண]திRHPK உயி3]தா3 எ6பைத நJbJபO ெசtதிH:கிறK. ேம{J காRயான 
க@லைறைய பா3]த ெபNகG Kவ:க]திRHPேத இPத காாிய]தி@ 
ெதாட3bைடயவ3களாக இH:கி6றன3, ஏ6னா க^_:கைதைய உHவா:க 
நிைன]திHPதா@ அவ3கைள jத6ைமயாக ைவ]திH:க மா^�3கG.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     சாியா ெசா6னீYக. சாி, மாணவ3கl:I சில காாியYகைள 
ெசா@{Yக, இ6nJ சில நிமிடYகேள இH:கிறK, கிறிQதவ]தி@ நாJ ெசtகிற 
காாியYகைள நாJ வி\வாசி/பதWI காரணJ எ6னெவ6றா@ அK சாQதிர]திWI 
இைணயாக இH:கிறெதன நிைன:கிேறாJ, அKதா6 சிறPத பதி@, நJமிடJ இH:IJ 
ஆதாரYகைள விள:கிட ேவN_J, ஒேக. அK bாிPKெகாGள jOயாத �]திரJ அ@ல. 
இKவைர ெசால/ப^ட அைன]KJ ஆதாரYகl:I சிறPத விள:க]ைத அளி:IJ 
வைகயி@ ெபாH]தமாக இH:IJ. இதWIJ ேமல எ6ன ெசா@sYக? 

Dr. ேடர@ பா::    சாி, இH/பதிேலஏ இKதா6 சிறPத விள:கJ என நிைன:கிற6. இைத 
நி�பி:க சாியான ஆதாரJ சீ�ச3களி@ உNடான மாWறJதா6 என நிைன:கிேற6, 
பZைல பWறி ெசா6னா@{J யா:ேகாb ேபKH யாH:IJ இK ெபாHPKJ. 
அவ3களிட]தி@ ஒH திH/bjைனைய பா3:க jOhJ. சி{ைவயி@ அறிய/ப_J b6b 
ேபKHவாG ைதாியமா நி6B இேய\ைவ என:I ெதாிhJ எ6B ெசா@ல jOயல. 
ஆனா சி{ைவ:I பிறI ேபKH தன ஜீவைனhJ ெகா_/பதWI ஆய]தjGளவனாக 
நிWகிறா3. இK, நாJ ெச@{J பாைதைய நம:I காNபி:கிறK.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     நாJ பா3]தவWB \H:கமாக ெசா@ல jOhமா, இேய\ைவ 
பWறி நாJ பகி3PKெகாNட அைன]K தகவ@கlJ மாணவ3கl:I ைதாிய]ைத 
ஏW/ப_]திட உதவியாயிH:IJ, \விேசஷ]தி6 ெசtதிையhJ வசனJ எ/பO வPதK 
எ6பைதhJ உயி3]ெதkதைல பWறிhJ அறிPதிெகாGள உதZJ.  
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Dr. ேடர@ பா::    நJjைடய விவாதJ எைத பWறி இH:கிறK எ6றா@ இைறயியR6 
கH/ெபாHளானK ஆதிjதலாயிH:கிறK எ6கிேறாJ. jPைதய கால]தி{J இைத 
பWறி ெசா@RயிH:கிறா3கG, அPத சா^சிகG, உபேதசYகளி6 \H:கமாகZJ, 
அவ3கlைடய பாட@கG �லjJ, மத சடYIகளி6 �லjJ, நடPத காாியYகைள 
எkத/ப^ட பதிZகேளா_ அPத நா^கl:ேக நJைம அைழ]Kெச@கி6றன3. 
ஒ6ேறா_ ஒ6B ெதாட3bைடயதாக இH:கிறK, இேய\வி6 ஊழியYகlJ 
அ/ேபாQதல3களி6 பிரசYகYகlJ ஒ6ேறா_ ஒ6B ெதாட3bைடயK. அைததா6 
நாjJ ெசா@{கிேறாJ. இK அதா]தியமான ஒH விள:கJ. ஆமா, இYI ெசா@ல/ப^ட 
காாியYகG ெவyேவB விதYகளி@ இH/பைத வசன]தி@ பா3:கிேறாJ, ஆனா@ 
அதWI காரணJ இேய\ ெசtத காாியYகைள எ@லா ேகாணYகளி{J ஆழமாக எ_]K 
ெசா@{JபOயாக அ/பO ெசா@ல/ப^OH:கிறK.  

அதனால நJjைடய கH]K எ6ன6னா \விேசஷ]தி6 கHெபாHைளதா6 
ஆதிதிH=சைபயின3 jதலாJ �WறாNO@ ேதவnைடய வா3]ைதயாக கHதினா3கG. 
அPத ெசtதிைய]தா6 அவ3கG பிரசYகி]தன3, அPத ெசtதியானK ேதவனிட]தி@ 
இHPK வPத ெவளி/பாடாக இH:கிறK, நீYகG ேதவnடனான உYகG உறைவ 
இேய\ கிறிQKவி6 �லJ bK/பி]KெகாGளலாJ எ6பேத அPத ெசtதி அவ3 
உYகl:I ம6னி/ைபhJ உYகளா@ ெபWB:ெகாGள jOயாத ஒ6ைறhJ 
உYகl:I ெகா_:கிறா3. பாவ]திWI ம6னி/b ம^_J ெகா_/பதி@ைல, ஆனா@ 
ேதவnைடய ஆவியினாேல நJjைடய வா<வி@ நாJ பிதாேவா_ ெநHYIJ பO 
அn:கிரகJ அளி:கிறா3, நி]தியமாt ேதவேனா_ இைண:க/ப^OH:க jOhJ, அK 
உYகl:I நி]தய வா<:ைகைய அளி]தி_J. நி]திய வா<:ைக எ6பK நி]திய 
காலமாக மா]திரJ இ@லாம@. நி]திய வா<Z தரமானதாகZJ இH:கிறK. அK 
நி]தியாிடமிHPK வHகிறK. நீYகG மBபOhJ அவேரா_ ஐ:கிய/பட jOhJ, 
சிH¡OயானK எPத ேநா:க]திWகாக சிH¡O:க/ப^டேதா அPத ேநா:க]தி@ 
மBபOhJ நிWகjOhJ. ேதவnைடய வா3]ைத எ6B ஆதி திH=சைபயின3 ெசா@{J 
\விேசஷ]தி6 ைமய/ெபாHG இKதா6.  

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     ஆமா, இைத ேக^_:ெகாNOH/பவ3கl:I இK மிகZJ 
j:கியமானெத6B நிைன:கிேற6, நீYக கிறிQதவராக இH:க/ேபாகிேறாJ எ6ற 
jOவிWI வHவK ம^_J ேபாKமானதா@ல. இைத நீYகளாகேவ ெசtதிட jOயாK. 
இK ஒH ஈZ. உYகG வா<வி@ இயWைக:I அ/பாW/ப^ட வித]தி@ ெசய@ப_J 
இேய\ கிறிQKவிடJ வHகிறீ3கG. அவ3 உYகைள மாWறி_வா3 உYகG பைழய 
வா<:ைக இHPதK ேபால இ@லாம@ நீYகG bதிய வா<:ைகைய வாழ உYகைள 
தIதிப_]தி_வா3.  

Dr. ேடர@ பா::    \வாரQயமான விஷயJ எ6னெவ6றா@ வி\வாச]தி6 
ைமய/ெபாHளாக இH/பK தா<ைமதா6. என:I நாேன உதவ jOயாத நிைலயி@ 
ேதவ6 என:I உதவ ேவN_J எ6B நா6 எதி3பா3:கிேற6. வி\வாச]திWI 
அO]தளமாக இH/பK தா<ைமதா6. இதWI பிறI அவH:I ேந3]தியாக 
ெசவிெகா_:IJபOயான ந@ல உைறைவ ஏW/ப_]திட உதZகிறK. எனேவ 
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வி\வாச]தி6 அO]தளJ ெவBJ நJபி:ைக ம^_J அ@ல, இPத வா3]ைதைய தா6 
அதிகமாக பய6ப_]தி_ேவாJ, அKதா6 வி\வாசJ எ6றி_ேவாJ: நJபி:ைக 
ேவN_J.  ஆனா@ அPத நJபி:ைக:I அ/பாWப^ட தா<ைம இH:கேவN_J 
பிதாவிWI j6பாக, “எ6nைடய ஆவி:Iாிய வா<ைவ உமK கரYகளி@ 
ஒ/bவி:கிேற6 எ6B ெசா@வதாIJ.” 

Dr. ஜா6 அ6ெக3ெப3::     சாி, ேநய3கேள நீYகG, ஒHேவைள 15 வயKைடயவராக 
இH:கலாJ, அ@லK 25 வயK, அ@லK 50 வயK, அ@லK 80 வயK, வா<வி6 எPத 
க^ட]தி@ நீYகG இHPதா{J சாி, இேய\ த6ைன பWறி ெசா6னபOேய இH:கிறா3 
எ6பதWI ஆதாரJ இH:கிறK. அவ3 உNைமயி@ மரண]திRHPK உயி3]தா3. 
இ/ேபாK ஜீவி:கிறா3. அவ3தா6 இPத உலக]தி6 இர]ழக3. உYகைள 
இர^சி:IJபO விHJbகிறா3. உYகG வா<வி@ ஒH க^ட]தி@ அவைர பWறி நீYகG 
ேயாசி:க ேவN_J, ஒH தீ3மான]ைத எ_:க ேவN_J, உYகG இர^சகராக அவைர 
உYகG வா<வி@ ஏWB:ெகாGs3களா? உYகைள மாWBJபOயாகZJ உYகG 
பாவYகைள ம6னி:IJபOயாகZJ அவாிடJ ேக^/�3களா? நீYகதா அைத 
தீ3மானி:க ேவN_J. அPத தீ3மான]ைத இ/ேபாேத எ_/�3கG என ந6bகிேற6. 
இPத உபகரணYகG அைன]ைதhJ நீYகG எ/பO ெபWB:ெகாGளலாJ எ6பைத 
அறிPKெகாGள ெதாட3PK இைணPதிHYகG. கவனிhYகG.  
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