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அறிவி-பாள1: இ4ைற67 உலக பிரசி=திெப@ற A4னணி சி=தாDத நா=திகரான Dr.
ஆIடனி -K ம@MN ஆ6Oேபா1Q பRகைலகழக=தி4 A4னாT ேபராசிாியVN
கிறிOதவ சிDதாDதேமைதWN வரலா@றாலVமான Dr. ேகாி ேஹப1மY67N
இைடயிலான விவாத=ைத பா167NபZ உ[கைள வரேவ@கிேறாN, இவ1 த@ேபா]
^ப1Z பRகைலகழக=திR சி=தாDத=தி4 பிாிவி_ைடய தைலவராக இV6கிறா1,
இ4ைறய தைல-`, “இேயY மரண=திR இVD] உயி1=தாரா?”
Dr. Mz;ldp gp*
எ4ைன ேபா4றவ1கT சில அ@`த[கT நடDதிV67மா எ4பைத
ஏ@MெகாTவ] கZனமா7N, இ]ல ஏேதா தவM நடDதிV67] எ4Mதா4 ேயாசி6க
ேதாf]. ஒV அ@`தN நடDதிV6கலாN எ4M நா ெசா4னாhN, எ4ைன
ெபாM=தவைர அ] ெவளி-பைடயாக ெதாிய_4_ நா எதி1பா16கிேற4.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ெராNப A6கியமான காாியN இ]தா4 அதாவ] சீஷ1கT
அவ[க உயி1=ெதkDத இேயYைவ தாிசி=த] ேபா4றதான அ_பவ[கைள
ெப@றிVDதைத நIபினா1கT.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: சீஷ1கm67 உIடான அ_பவ=தி4 nலN அவ1கT
உயி1=ெதkDத இேயYைவ தா4 தாிசி=ததாக விYவாசி=தா1கT.” சாி, இVDதாhN,
நீ[க அைத சாீர பிரகாரமான] எ4கிறீ1கT. அத@கான விள6க=ைத ெசாRh[கT,
அ] எப-Z நடDத]? அதாவ], ஏேதாெவா4M நடDதிV6கிற], அைத-ப@றி
எRலாVN எ4ன ெசாRhகிறா1கT.
Dr. Mz;ldp gp*
இைத எRலா=ைதWN நா4 ]6க=ேதாo ெதாட1`ைடய
தாிசன[களாக பா16கிேற4 ம@றவ1கT இைத பா1=திV-பா1கT எ4M ெசாRவத@7
அ[க ஒ4MமிRைல.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
ேடானி த4ைன தாேன ெராNப வV=தி6கிறாV4_ என67
ேதாf]. Aதலாவதாக, கா^யான கRலைற இDத கRலைறைய ைவ=] அவரால
எைதWேம சாதி6க AZயல. இரIடாவதாக, சீஷ1கm67 உIடான மன பிரNைம
எ4றா1 ஆனா நா ஏ@கனேவ ெசா4ன] ேபால அ] சா=தியமRல எ4பத@7 பல
காரண[கT இV67]: ம6கT 7kவி@7 மன பிரNைம உIடாகா]; அவ[க எRலாVN
ஒேர மன நிைலயிR இRைல. பலதர-பQட கால ேநரN, இட[கT, ம6கT, பா^னN,
வி=தியாசமான ேவைலகைள ெசq] ெகாIo இVDதன1. கா^யான கRலைற, அ]
வாr6ைகைய மா@றவிRைல, யா6ேபா`, பsR. நிைறய காரண[களிV67.
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Dr. Mz;ldp gp*
இRல. நா எ4ன ேகQக விVN`கிேற4 எ4றாR உIைமயா பsR
எ4ன=ைத பா1=தா1. தா4 கIட] உயி1=ெதkDத கிறிO]தா4 எ4M எைத ைவ=]
ெசாRhகிறா1. ஆனா அவ4 அ[7 எ-பZ அைத பா1=தா4 ஏ4 அவேனாo
இVDதவ1களாக உயி1=ெதkDத இேயYைவ அ-ப பா16க AZயல ேவM ஏ]N
நட6கைலேய.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சீஷ1கT உயி1=ெதkDத இேயYைவ பா1=ததாக
நிைன6கிறா1கT எ4பைத எRலா விம1சக1கmN ஏ@MெகாTmகிறா1கT. இ] எ4ன
பிரtசைன. சீஷ1கT உயி1=ெதkDத இேயYைவ தா4 பா1=தா1கT எ4றாR, மன
பிரNைம67 அ[க இடமிRைல, அDத மாதிாி ஒ4M நட6க அ[க வாq-` இRைல. இ]
ஒV மM6க AZயாத நிகrs எ4M எRலாV67N ெதாிWN.
அறிவி-பாள1: கிறிO]வN கிறிO]வி4 உயி1=ெதkத^R தா4 நிைல நி@கிற].
கிறிO] மரண=திR இVD] உயி1=திVDதாR, கிறிOதவN உIைமயானதாக
இV67N. அ-பZ இRலாவிQடா1, கிறிOதவN ெபாqயாக இV67N.
அ-ேபாOதலனாகிய பsR எk]கிறா1, கிறிO] உயி1=ெதழாவிQடாR, உ[கT
விYவாசN விVதாவாq இV67N, உ[கT பிரச[கAN uணாயிV67N, நீ[க உ[கT
பாவ[களிேலேய தாி=திV-v1கT.

***
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: வண6கN! இDத நிகrtசியிR உ[கைள பா1-பதிR
மகிrtசியைடகிேற4. இ4ைறய விVDதின1கைள அறிAகN ெசqகிேற4 இரIo
உலக=தரN வாqDத சி=தாDத ேமைதகT இவ1கT ஒV A6கியமான ேகTவிைய
விவாதி6க இV6கிறா1கT, இேயY மரண=திR இVD] உயி1=தாரா? Aதலாவ]
ப7தியிR, இவ1கைள ப@றி ஒV சில தகவRகைள ெகாo6க விVN`கிேற4 அதினாR
இவ1கT யா1 எ4பைத நீ[கT அறிD]ெகாTu1கT. என] AதR விVDதின1 Dr.
ஆIடனி பிK, இவ1 உலகி4 பிரசி=திெப@ற சி=தாDத நா=திக1. இவ1 இ[கிலா1D]
Wனிவ1சிZ ஆ- ாீZ[கிR தைலைம ேபராசிாியராக இV6கிறா1. ேமhN இவ1
சி=தாDத=திR நிரDதர ேபராசிாிய1 எ4ற பதவிைய Wனிவ1சிZ ஆ- கீ^R
ெகாIZV6கிறா1, கி[6O கRyாி, Wனிவ1சிZ ஆ- அெப1z4R ஆ6Oேபா1Q
Wனிவ1சிQZ கிைரOQ ச1t, ேமhN உலகெம[கிhN கிQட=தQட 12
பRகைலகழக[களிR சிற-` ேபராசிாியராகsN இVD] வVகிறா1. இவ1 M. A
பQட=ைத ெசயி4Q ஜா4O கRyாியிR ெப@றா1, Wனிவ1சிQZ ஆ- ஆ6Oேபா1Q,
ேமhN கீ^ பRகைலகழக=திR இல6கிய டா6ட1 பQடN ெப@றிV6கிறா1. இவ1 Yமா1
23 `=தக[கைள எkதியிV6கிறா1, 12 `=தக[கைள ெதா7=] வழ[கியிV6கிறா1,
ேமhN 72@7N ேம@பQட கQoைரகைள பிரசி=திெப@ற நாளிதrகளிR
எkதியிV6கிறா1. இெதRலாN எ4_ைடய கண6767 உQபQடைவயாக இV6கிற].
சி=தாDத=தி4 எ4ைச6ேளாvZயாைவ பா1-v1கT எ4றாR, அ@`த[கT ப@றிய
கQoைரகT அைன=ைதWN Dr. -K தா4 எkதியிV6கிறா1, ஏென4றாR எ-பZ
பா1=தாhN இவ1 உலக=திR இ-ேபா] இV6கிற ஹ•மி4 ேமைதயாக இV6கிறா1.
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என] இரIடாவ] விVDதின1 Dr. ேகாி ேஹப1மாO. இவ1 ^ப1Z பRகைலகழக=தி4
சி=தாDதN ம@MN இைறயியR பிாிவி4 AதRவராக இV6கிறா1 ^4tபா16,
வி1ஜினியாவிR. ேகாி டா6ட1 ஆ- ZவிநிZைய இNமா_ேவR கRyாியிR ெப@றா1,
ஆ6Oேபா1Q, இ[கிலாD]. ேமhN Ph.D. ைய மிகிக4 மாநில பRகைலகழக=திR
AZ=தா1. இவ1 ௨௧ `=தக[கைள எkதியிV6கிறா1, ேமhN 11௦@7N ேம@பQட
கQoைரகைள எkதி ெவளியிQZV6கிறா1. ெஜ4ZRேம4, நீ[க இ[க இV-பதிR
மகிrtசியைடகிேற4. நம67 ஒV சிற-பான உைரயாடR கா=திV6கிறெத4M
நN`கிேற4.
Dr. ேஹப1மO, என67 ெதாிWN இ4ைற67 நிகrtசிைய பா1=]ெகாIo
இV-பவ1கேளாட, நாN இேயY மரண=திR இVD] உயி1=தாரா எ4பைத ப@றி
ேபசி6ெகாIo இV6கிேறாN, ஒVேவைள அவ1 ேகQகலாN, “கN ஆ4! அதாவ], நீ[க
ஆதாரN இV674_ ெசாRறீ[க, வரலா@றிR அைத பா16க AZWமா?” நீ[க
ப=திாி6ைககைள பா167Nேபா] நி•O u6 அ-பறN ைடN இெதRலாN ஆMமாதN
எQo மாத=தி@7 ஒVAைற ெவளிவVகிற], இேதாட இ4ெனா4MN இV67],
:இேயYவி4 தாிசன[கT.” இDத ப=திாி6ைககளிR பலவிதாமான காாிய[கT வVகிற],
ஆனா அவ[க ெதாட1D] ெசாRhகிற ஒேர விஷயN, “இத@கான சில ஆதார[கT
இV6கிற].” சாி, நீ[க கடD] வDத பாைதகளிR ஒV `=தக=ைதWN எkதியிV6கிறீ1கT
தி ஹிOடாாிகR ஜீசO, அ]ல நீ[க மிசிக4 மாநில=திR உ[கேளாo Ph. D 6காக
தயாரா7Nேபா] கIடறிDத உIைமகைள எkதியிV6கிறீ1கT. நீ[கேள இைற
நNபி6ைக இRலாம இVDதவ1. உIைம எ4ன4னா, இDத ஆ4ைமகT தா4
உ[கைள இேயYைவ நN`NபZ ெசqத]. இ4ைறய விம1சக1களாR
ஏ@M6ெகாTள-பQட 12 வரலா@M உIைமகT இV6கிற] எ4M அதிR 7றி-பிQo
ெசாR^யிV6கீ[க. அ] எ4ன4றத இ4ைற67 பா167NபZயாக விVN`கிேற4.
இ-ப இ]^VD] ]வ[கிடலாமா.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, ஜா4, அ]ல A6கியமானத 7றி-பிQo ெசாRேற4.
ெபா]வா இ4ைற67 எRலாVேம சிhைவ மரண=தினாRதா4 இேயY மாி=தாV4_
ெசாRறா[க. அதாவ], ஜா4 கிேராச4 ம@MN ஜீசO ெசமினாியிR இV6கிறவ[க
பIைடய கார[களிR இ]தா4 ெபா]வாக அறிய-பQட உIைமயாக இVDத]
எ4கிறா1கT. அவ1 அட6கNபIண-பQடா1. அ]மQoமிRல, இDத காாியN
சீஷ1கm67Tள ஒV திகிைல உIடா67வதாக அைமDதிVDத]. இ-ப, கா^யான
கRலைற எ4ற உIைமைய பல ேமைதகT ஒ-`ெகாTmகிறா1கT இVDதாhN
பQZய^R உTளைவகேளாo இைதWN நNபாதவ1கmN இV6கா[க. இ]ல ெராNப
A6கியமான] எ4ன4னா சீஷ1கT தா[கT உயி1=ெதkDத இேயYைவ
தாிசி67NபZயான அ_பவ=ைத ெப@றதாக நN`கிறா1கT. அதி4 விைளவாக அவ1கT
மாறிவிQடா1கT. உயி1=ெதkதR தா4 அவ[க பிரச[க=தி4 ைமயமாக இVDத].
அவ[க எVசேலமிR பிரச[கி=தா1கT. சைப பிறDத]. தனி நப1களி4 சாQசிWN
இV67] யா6ேகா` ம@MN பsR, இைற நNபி6ைகயிRலாத இVவ1 – ஒV=த1 7oNப
நப1, இ4ெனாV=த1 கிறிOதவ1கைள ]4ப-பo=தி ெகாIZVDதவ1 – இவ1கmN
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தா[கT கIட] உயி1=ெதkDத இேயYதா4 எ4M அ_பவ ாீதியான ஒ4றாக
இVDத].
அ] மQoமிRல, இ4ைற67 வரலா@M இேயY அைம-பின1 எ4_ைடய வல]
ப6க=திR இV-பவைரWN ேச1=] பல ேமைதகT இைத த[கmைடய ஆவண[கm67
ஒV அZ=தளமானதாக ைவ=]தா4 உIைமகைள ப@றிய பQZயைல
]வ[7கிறா1கT.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:
நிைனகிறீ[க?

சாி, ேடானி, ேஹப1மாசி4 கV=]6கைள ப@றிய எ4ன

Dr. Mz;ldp gp*
சாி, இDத உIைமகைள நா4 மM6கல இVDதாhN ஒ4M மQoN
ெசாRகிேற4, சாி, இத_ைடய ஆதார[களி4 …rநிைலகT பல வித[களிR திV-தி
அளி6காத] ேபாலதா4 ேதா4Mகிற]. உதாரணமாக, சிhைவயிR அைறய-பoதhN
அத@7 பிற7 நடDத சNபவ[கmN எDத ஆIo நடDத] எ4M இ]வைர67N
யாராைலWN தீ16கமா ெசாRல AZயல. இ4ெனாV மM6க AZயாத உIைம
பிற-பி4 ேததிWN இ]வைர யாV67N ெதாியா]... சாி, இ4_N பல A6கியமான
பிரபல[கmைடய பிறDத ேததிகT ெதாியா] எ4ப] உIைமதா4. இ4ெனாV
காாியAN இV67, எRலா ஆதார[கmN விYவாசிகளான கிறிOதவ1கT எkதிய
ஆவண[கைள சா1DதிV6கிற], அவ[கTள யாVேம கIணார கIட சாQசிகT
இRைல, எVசேலமிR மீதமிVDதவ1கT ஏ4 மனமாரவிRைல உIைமயாகேவ †மி
அதி1sகT உIடான] ம@ற அ@`த[கT அ[7 நடDததா இRைலயா4_
ெசாRவத@7 அவ1களிR மீதியானவ1கT யாVேம இRைல.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:

இைத ப@றி உ[க கV=] எ4ன, ேகாி?

Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, இ-ப, ஆதி கால கிறிOதவ1கT யாVேம கIணார கIட
சாQசிகT இRைல4_, நீ[க ெசாRhNேபா] அ]ல பsல ேச16கல4_
நிைன6கிேற4, சாியா?
Dr. Mz;ldp gp*
ெசா4ேன4.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
இV6காேர.
Dr. Mz;ldp gp*
Dr. Nfhp N`gh;kh];
AZWேம.
Dr. Mz;ldp gp*
ேநர=திR இRல.

ஓ, நிtசயமா, ஆமா. நா Yவிேசஷ[கைள எkதியவ1கைளதா4
சாி. ஆனா பsைல பா167Nேபா] அவேர உMதியான சாQசியா
நிtசயமா.
உMதியான பs^4 `=தக[கைள நNமாR விரRவிQo ெசாRல
ஆ, ஆமா. ஆனா அவ1 எVசேலமிR இRைலேய, அதாவ], அDத

Dr. Nfhp N`gh;kh];
ஆமா, ஆனா ெகாˆச நாQகளிேலேல, அதாவ], Oேதவா4
கRெலறிD] ெகாRல-பoNேபா] அ[க இVDதா1. ஆனா ேவதாகம=தி@7 ெவளியிR
உTள ஆவணகைள நா ஏ@MெகாTள மாQேட4. நிைறய விஷய[களிR
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ேவதாகம=தி@7 `றNபான ஆவண[கT இV674_ என67 ெதாிWN. நா ெசா4ன
இDத ஆதார[களி4 பQZய^R உTள எRலாேம, சீஷ1கm67 ஏ@பQட அtச=ைத
தவிர எRலாேம, அ] மேனாாீதியாக சாியான] எ4றிடலாN, ம@ற அைன=]N பsR
ஒVேவளால மQoேம நி‰பி6க AZDத உIைமகளாக இV6கிற]. ஆனா அதிR
ெபVNபாலானைவ ேவதாகம=தி@7 `றNபான இல6கிய[களினாhN
ஆதாி6க-பoகிற].
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ, ஒV உதாரணN ெசாRh[கT. அDத
ஆவண[கைள ப@றி ெசாRல AZWமா.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, 1 ெகாாிDதிய1 15, எDத ேகTவிWN, ேதைவயிRைல
இ]தா4 ஆதார[களி4 ைமய ப7தியாக இV6கிற]. இ] எDத ப6கN இVD]
பா1=தாhN ெபாVD]வதாக இV67]. அதாவ], ஒV சிறDத ேமைத ஒVAைற
ெசா4ன] எ4 நிைனவி@7 வVகிற], ேடானி67 அo=] அவ1தா4 அ-பZ
ெசா4னா1, அதாவ], “ேஹப1மY67 உயி1=ெதkதைல ப@றி ஆதாரமாக காQட 1
ெகாாிDதிய1 15 தா4 இV6கிற] எ4றா1.” இ-பZ ெசாR^ உயி1=ெதkதைல ேவM
பிாி6க AZயா]4_ என67 ேதாf], ஏ4னா 1 ெகாாிDதிய1 15 மM6க AZயாத
ஆதாரN, பs^னாR எkத-பQட], ADைதய கால=திR, கிபி 55- 576 கிைடயிR.
ெராNப A6கியமான] எ4ன4னா, 1 ெகாாிDதிய1 15 வசனN 3R, பsR ெசாRhகிறா1
இைத அவ1கT ம@றவ1கT nலமாக ெப@M6ெகாIடதாக ‹Mகிறா1. இ[7
ெசாRல-பoN காாிய[கT... ேவMவிதமா ெசா4னா, இைத எRலா,
“வழ6க[க-பQட]N ெப@M6ெகாIட]மானைவ” இெதRலாN பாரNபாிய=ைத
கட=]வ] எ4பத@கான ேவM பத[களா7N. இைத எRலா=ைதWN ஒ4M ேச1=தாR,
இDத எRலா ெசqதிகைளWN பsR எVசேலமிR இVDத ேப]V ம@MN யா6ேகாபி4
nலமாக ெப@MெகாIடா1 எ4M `ாிWN. அ] மQoமRல, பsR தாேன ‹றியிV67N
கலா=திய1 1:18R இVD] அவ1 பய4பo=திய வா1=ைதகT nலN இவ1 பலவித
ஆராqசிகT ெசq] கIடறிDதா1 எ4ப] `ாிகிற], அDத ப7தி67 A4_N பி4_N
ெசாRலப-QZV67N காாிய[கT Yவிேசஷ=தி4 த4ைமைய 7றி6கிற]. அதனால
பsR சிhைவ நிகrவி@7 பிற7 ஒ4M அRல] ஒ4றைர ஆIoகளிR மனதிVNபி
இV6கfN. இைததா4 விம1சக1கT பய4பo=]கிறா1கT. n4M வVட[கm67
பிற7 அவ1 எVசேலமி@7 ேபாகிறா1. அ-பZ பா1=தா அ] கிபி 35. சிhைவ நிகrவி@7
கிபி 3௦ எ4M ைவ=]ெகாIடாR, கிபி 35R, ஐD] வVட[கT கழி=] ேப]V ம@MN

யா6ேகாபிடமிVD] இைத ெப@MெகாTmகிறா1. பIைடய வரலாM ‹Mவ] ேபால,
இ] தா4 ஆரNப=திR, இVDத நிைலயாக இV6கிற].
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ேப]V பsh67 எDத A6கியமான காாிய=ைத
ெசா4னதாக பsR பதிs ெசq] ைவ=திV6கிறா1?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
அ-ப, ேப]V ம@MN யா6ேகாபிடமிVD]தா4 பsR 1
ெகாாிDதிய1 15 ெசாR^ய அDத பQZயைல ெப@றிVDதா1 என `ாிகிற].
அ]மQoமRலா, பsைல தவிர, ேப]VைவWN யா6ேகாைபWN இரIo சாQசிகT
எ4M பsR 1 ெகாாிDதிய1 15T ெசாRhN பQZய^R ெபயாிட பQZV6கிறா1கT,
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அதனால இ] திடமான ஐ6கிய=ைத 7றி6கிற]. ஆதிகால வரலா@ைற பா167Nேபா],
ெஜ1ம4 வரலா@M நி`ணைர நிைன=] பா16கிேற4, ஹா4O வா4 ேகNெப4
ஹsச4, ெசாRhகிறா1 1 ெகாாிDதிய1 15:3 ஆதிகால எk=]6கேளாo
ெபாVDத6‹Zய அைன=] வரலா@M சாராNச[கmN உபகரண தர[கைளWN ஈo
ெசqWN த4ைம இத@7 இV6கிற] எ4கிறா1. அவ1 மிக அழகாக ெசாR^யிV6கிறா1
எ4M நN`கிேற4, அதனால, அதாவ], ேடானி பsR ெசாRவைத நNப மாQடா1 எ4M
என67 ெதாிWN, ஆனா நNமிடN இDத ஆதிகால ஆவண[கT இV6கிறெத4M
ெசாRhகிேற4 இெதலாN ெராNப ெராNப A6கியனா]4_ நா நிைன6கிற4.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ேடானி, இDத சாQசிகைள ெதாட1D] பshN ேச1D]
ெகாTவைத 7றி=த உ[க கV=] எ4ன?
Dr. Mz;ldp gp*
ஓ, அவ4 சிலேராo இVDதேபா] அவ_67 ஏேதா நடDத] எ4M
அவ4 ெசாhகிற விஷய=திR என67 ெகாˆசN ‹ட சDேதகேம இRைல. ஆனா
அவ_67 ெதாட1`ைடய ஒ4M நடDததாக ெசாRhகிறா4... அவ4 உயி1=ெதkDத
கிறிO]ைவ கIடதாக ‹Mகிறா4. ஆனா அவேனாo ‹ட இVDதவ[க எைதWேம
பா16கைலேய, அ-பZ=தான? அவ[க அDத ச=த=ைத ேகQடா[களா4_ சDேதகமா
இV67.
Dr. Nfhp N`gh;kh];
Aதலாவதாக, பsேலாo ‹ட இVDதவ1கT, அவ4 பா1=த
அேத காாிய=ைத பா16கவிRைல எ4M ெசாRhகிற காாிய=ைத அ-ேபாOதல1
நடபZகளிR தா4 இV6கிற], அைத பsR ெசாRலேவ இRைலேய. அ-ப, நாம
அ-ேபாOதல நடபZகளிR இV6கிறைத ஒ-`ெகாTேவாN எ4றாR அDத நிVப=திR
உTள பலவிஷய[கைள நாம ஆதாரமாக எo=] ெகாTள AZWN எ4ப] எ4ேனாட
கV=]. ஆனா எ4ன ெசாRல வ1ேர4னா, உ[க கV=த நாN
ஏ@MெகாTளமM6கிேற4. பsR இேயY த=‰பமாக தன67 காQசியளி=தா1 எ4M
நN`கிறா4 ேவf4னா அைத பs^_ைடய நிVப[களிR இVDேத சDேதாஷமா
எ4னால எo=] காQடsN AZWN
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ. இ-ேபா] ஒV சிM இைடேவைள
எo=]ெகாTேவாN சிறி] ேநர=திR சDதி6கலாN. நாN விவாதி67N தைல-`, :இேயY
மரண=திR இVD] உயி1=தாரா? இ-ேபா] அ-ேபாOதலனாகிய பsைல 7றி=]
பா1=]ெகாIo இV6கிேறாN, எ-பZ-பQட உயி1=ெதkதR சNபவி=த] எ4ற
தகவைல யா6ேகா` ேப]VவிடN இVD] அறிD]ெகாTகிறா1. அ] ஆவி67ாியதா?
சாீரபிரகாரமான ஒ4Mதானா? அRல] அ] ஒV பிரNைமயா? இRலாவிQடாR ேவM
ஏதாவதா? அைத ப@றி இைடேவைள67 பிற7 நாN பா16க இV6கிேறாN.

****
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ, மீIoN வVக, இரIo அ@`தமான
விVDதின1கேளாo ேபசி6ெகாIo இV6கிேறாN: Dr. ஆIடனி -K, உலக பிரசி=தி
ெப@ற சி=தாDத நா=திக1 எ4M அறியபoகிறவ1, ம@MN Dr. ேகாி ேஹப1மாO, இவ1
கிறிOதவ சிDதாDதN ம@MN வரலா@றாள1, இேயYவி4 உயி1=ெதkத^4
ஆதார[கைள நிVபி=] காQoவதிR உலக பிரசி=தி ப@ற நபராக அறிய-பoகிறவ1.
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சாி, இ-ப ஏ4 இDத 12 உIைமகைள ைமய-பo=]வ] அவசியமாக இV6கிற]
விம1சக1கT இைத ஒ-`ெகாTmகிறா1கT, இவ[க எRலாVN Yவிேசஷக1கT
கிைடயா], ெபா]வாக இV67N விம1சக வRhன1கைள ப@றிதா4 ெசாRhகிேறாN.
இைத ப@றி பா16கலாN. Aதலாவதாக, இைத அவ1கT ஏ4 ஏ@MெகாTmகிறா1கT?
Dr. Nfhp N`gh;kh];
அைத, ஏ@MெகாIடா[க4_ தா4 நிைன6கிற4 ஏ4னா
அத@7 நRல ஆதாரN இV67]. இ4ைற67 பsைல ஏ@MெகாTmகிறா1கT,
ேடானிWN அைததா4 ெசா4னா1. இDத பQZய^R உTள அைன=ைதWN
பs^டமிVDேத பா16க AZWN. எRலாVைடய கV=] எ4ன4னா Yவிேசஷ[கT
அ-ேபாOதல நடபZகளிR இVD] அ[7மி[7மாக சிலவ@ைற ேச1=]ெகாTளாN
எ4பேத.அதனால இ] நRல ஆதாரமா இV674_ நிைன6கிேற4. இ-ப, இDத
ப4னிரIo எத@காக? இ] எ4_ைடய தனி-பQட கV=ைத இDத ஹிOடாாிகR
ஜீசOல நா எkதியிV6கிேற4. ம@றவ1கT இத@7N ேமல நிைறய ெசாRலலாN,
7ைறவாகsN இV6கலாN.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஜன[க இைத ப@றிய ேகTவி ேகQடா, ேகாி, உ[க
`=தக=திR இVD] `ாிD]ெகாIட] எ4ன4னா, இDத பIணிரIoேம, த4ைன
ஆதாி67N பல ட4 கண6கான ஆதார[கைள வரலா@றிR ெகாIZV6கிற]. அைதWN
நNமால பா16க AZWN இRைலயா.
Dr. Nfhp N`gh;kh];

ஏதாவ] ஒ4ைற மQoN பா16க AZWN.

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: சாி, ேடானி, இDத 12 உIைமகைளWN வRhந1கT
ஏ@MெகாTகிறா1கT எ4பைத ஒ-`ெகாTகிறீ1களா.
Dr. Mz;ldp gp*

ஆமா.

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ, இ-ப, ேகTவி இ]தா4, இDத உIைமகT
இV6கிற], இ-ப இதி^VD] எ-பZ-பQட AZைவ நாN ெப@MெகாRகிேறாN?
ேடானி, இதி^VD] நீ[க எ4ன நிைனகிறீ[க?
Dr. Mz;ldp gp*
இDத ஒ4றி^VD], பsைல விQoடலாN, இ]ல என67 ெபாிய
ஆ1வN ஏ]N இRைல, இRல.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: அ-பZ4னா, அDத உIைமகளிR ஒ4M, சாியா
ெசாRேற4_ நிைன6கிேற4: “சீஷ1கm67 உIடான அ_பவ=தி4 nலN அவ1கT
உயி1=ெதkDத இேயYைவ தா4 தாிசி=ததாக விYவாசி=தா1கT.” சாி, இVDதாhN,
நீ[க அைத சாீர பிரகாரமான] எ4கிறீ1கT. அத@கான விள6க=ைத ெசாRh[கT,
அ] எப-Z நடDத]? அதாவ], ஏேதாெவா4M நடDதிV6கிற], அைத-ப@றி
எRலாVN எ4ன ெசாRhகிறா1கT.
Dr. Mz;ldp gp*
ஓ, ஆமா. எ4_ைடய கV=] எ4ன4னா இெதRலாN
]6க=ேதாo ெதாட1`ைடய தாிசன[கT. அதாவா], இேதா ெபா]வான ஒ4Mதா4.
தன] கணவைர இழDதவ1கT, மைனவி, அல] ெநV6கமானவ1கைள இழDதவ1கT
அk=த=திR இV67Nேபா] அவ[கm67 பழ6கமான அDத நப1 அவ[க ப6க=]ல
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இV6க மாதிாி ேபசற மாதிாி uQo67Tள எ[ைகேயா இV6கிற மாதிாியான
பிரNைமகT உIடா7N. இைதெயRலாN ]6க=ேதாo ெதாட1`ைடய காQசிகளாக
எo=]ெகாTேவ4 அேதாo இைத ேவM நப1கT பா1=ததாக ெசாRல-படேவ இRைல
எ4பைதWN கவனி6கfN.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: நீ[க ஜா6 ேகIZ_ைடய `=தக=தி@7 ெதா7-`
எkதினீ1கT இRைலயா தி பிலாசபிகR ஆாிஜி4O ஆ- த ாிசர•4 மி=, சிாியா?
அ]ல, அதாவ], அ] பிாீ எ47ைவாி நாளிதr ம@MN இ4_N ஒV சில நாளிதRகTள
ெவளிவDத] எ4M நிைன6கிேற4.
Dr. Mz;ldp gp*

ஆமா.

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: அதாவ] அ]ல, இDத சீஷ1கm67 உIடான
அ_பவ=திR இரIo ேகாண[கT இV-பதாக ெசாR^யிVDதா1: சீஷ1கm67
உIடான மன பிரNைம ம@MN பsh67 ஏ@பQட மனN சா1Dத பிரtசைன . இைத
ப@றி ெசாRல விVN`றீ[களா?
Dr. Mz;ldp gp*
சாி, இDத க4வ1ஷ4 ைசகாசிO ப=தி என67 ேதரா], ஆனா
இெதRலாN விR^யNேஜNO தன] பலதர-பQQட மத[களி4 அ_பவ[கT எ4ற
`=தக=திR ெதளிவாக எkதி இV-ப] ேபாலதா4 இV6கிற]. இDத ெவளி-பைடயான
மத மா@ற[களிR எ4னதா4 நட6கிற]? பல ஜன[கmைடய மன மா@ற[கT எRலாN
ஒV மத=தி^VD] இ4ெனாV மத=தி@7 நிதானமாக மாறிoவா[க. ஆனா இ4_N பல
இட[களிR பா167Nேபா], அதிR ெபVNபாலானைவகைள விR^யN ேஜNO nலN
அறிD]ெகாTளல AZWN.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: இ-ப, இ] ஏ4 A6கியமான] எ4பைத `ாிய
ைவ6கிேற4. பதிைனD] ஆIoவh67 A4` இரIo ேப1 அVைமயாக
விவாதி=தா1கT. இ-ப, நNமிR பல1 அைத தவறிவிQேடாN. அைத ஒV `=தக=திR நாN
வாசி=ேத4, அ] மிக அVைமயான விவாதN. ஆனா ஜா6 ெக4Q, அவ1 நீ[க ெதா7-`
எkதிய அDத நப1 ெசாRhகிறா1, “ேஹப1மாசாR அளி6க-பட ஒV டச4
உIைமகmN மிக அVைமயானைவகT. பிரtசைன எ4னெவ4றாR, -KவிடN அDத
உIைமகைள விள6கி ெசாRhN …=திரN ஆதாரN இRலாததாR விவாத=திR
ேதா@MவிQடா1 எ4M ‹றியிVDதா1.” இ-ப, ெசாRh[க இைததா4 நீ[க A4ைவ6க
விVNபினீ1களா?
Dr. Mz;ldp gp*
ஆமா. இைததா4 கடDத 15 ஆIoகளிR நா4 க=]6கிQட
விஷயமா பா16கிேற4. இைத தவிர நிைறய விஷய[கைளWN க@MெகாIேட4,
ஆனா இ]தா4 ெராNப ெதளிவான ஒ4றா7N.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ, சாி, ேகாி, உIைமயிR, “மன பிரNைம” எ4ற
விஷயN பல நாQகளாq இV6கிற] ஆனா இ] ஒV 7றி-பிQட விதமான மன பிரNைம
எ4M ெசாRலப-oகிற]. சீஷ1கm67 எIடான வV=த=தாR ஏ@பQட மனபிரNைம
எ4கிறா1கT. அ] எ4னெவ4M ெகாˆசN விள6கமா ெசாRh[க. அ-ேபாOதல1
பs^4 மனமா@ற=தி@7 உIடான மேனாவியாதி. இ] ெபாVD]மா?
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Dr. Nfhp N`gh;kh];
இ] ெராNப ெநV6கமா இRைல4_ நிைன6கிேற4. இைத
தைலகீழாக ெசாR^ கQoகிேற4. பs^ட=தி^VD] பா16கலாN. இDத `=தக=திR
ஜா6 ெக4Q ெசாRhகிறா1 பsh67 மனN சா1Dத பிரtசைனகT இVD]tசாN,
அவ1தா4 ெசாRறாV. ஏ4 அைத அவ1 உ[ககிQட ெசாRலல, அதாவ], இ] ெராNப
Yலபமா ெசாRல‹Zய] ஏ4னா நிைறய ேபV67N மன ேகாளாM ப@றி ஒ4Mேம
ெதாியா], அவ1 DSM3 எ4கிறா1 அதாவ] மேனாவியாதிைய கIடறிய6‹Zய
நிைலயான ஒV கVவி.

தமO7s67 ேபாகிற வழியிR பsh67 இDத மன ேகாளாM ஏ@பQZVDதாR, இ]ல
பல பிரtசைனகைள நாம சDதி6க ேவIZயிV67N. அவ1 அ-பZ எைதWN ெசாRலல,
Aதலாவதாக, எDத இல6கிய[களிhN மன பிரNைம ப@றி ெசாRல-படவிRைல.
எளிைமயா ெசா4னா இ] ச6திவாqDத]N உடனZ மா@ற=ைத ெகாo-பதாகsN
இVDத]. ெகாˆச ேநர=தி@7 தா4, உடேன மைறDதிoN. அ-ப, மன ேகாளாM
இVDதா இ-பZ நட6கா]. இைத ஏ=]6க AZயா]. இ] மன ேகாளாMதா4
உIடாயிV67N எ4M ெசா4னாR, இDத ெகIேடாட `=தக=தி4 பZ எo=]கிQடா,
அேதாo ஒV ச=தN ேகQ7N பிரNைமWN நடDதிV6கfN (ச=தN ேகQட] ேபால)
அ-பறN ஒV தாிசனமான பிரNைமWN உIடாயிV6கfN (பா1-ப]) இMதியா,
பsh67 மிக-ெபாிய மன வியாதி இVDதிV6கfN, அதாவ] அைததா4 ேமசியா
காN-ள6O_ ெசாRவா[க, ஏ4னா அ]67 அ-பறN பsR ேபாq, :ேதவ4 எ4னிடN
ேபசினா1 உ[கm67 இைத ெசாRhNபZ ெசா4னா1 எ4கிறா1.” அ-ப, நா47
காாிய[கT ஒேர ேநர=திR சNபவி6கfN: மன ேகாளாM, 2 விதமான பிரNைமகT
ேதா4ற_N, அ-பறN ேமசியா காN-ள6O அவ_67 உIடாகfN ஒேர ேநர=]ல
அ-பZ நடDதா ஒேர ேநர=]ல எRலாN AZˆசிVN ேவற எைதWேம நNமால பா6க
AZயா].
இ4ெனாV விஷய=ைதWN உ[கm67 ெசாRல விVN`கிேற4 க-லா4 ம@MN
இரIo மேனாத=]வ நி`ண1களி4 ஆqsகT nலN மன ேகாளாM – இ[க
ெசாRலப-oN உIைமகைள கவனமா ேகm[க இ] பsh67 ெபாVD]மா4_
பாV[க – ஐD]ல ஒV ெபIf67 இ] ஏ@பட வாq-` இV67. இ] ெபVNபாhN
ெபாியவ[கm67 ஏ@பட ‹Zய]. ெபா]வாக ெபாVளாதார=திR கீrமQட=திR
இV-பவ1கm67 ஏ@பoN நிைல. 7ைறDத அறிவா@றR உTளவ1கm67 ஏ@பoN.
W=த=திR இV67N ராfவ=தினV67 ஏ@படலாN. இ]தா4 A6கியமான ஐD]
…rநிைலகT. இ]ல ஒIf‹ட பsh67 ெபாVDதா].
அ-ப, இDத ஐD] பிரtசைனகT இV674_ ெசா4னா, அேதாட மன ேகாளாM
இV67, 2 மனபிரNைம, ேமசியா காN-ள6O – இ-ப ‹QZQேட ேபாகலாN, பsR •த
மா1க=திR இVD] கிறிOதவ=தி@7 வVவத@7 இDத மாதிாியான எDத சNபவ[கmN
நடDதத@கான ஆதாரN அவனிட=திR காணபபடவிRைல. இ] ஒV ெகாoைமயான
விஷயN எ4Mதா4 என67 ேதாf].
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:
எ4ன ெசாRறீ[க?

வV=த=தினாR உIடான மனபிரNைம. இைத ப@றி
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Dr. Nfhp N`gh;kh];
சாி, ஓேக, மனவV=ததினாR உIடான பிரNைமகT, ஜா6
ெகIைட ெபாM=தவைர, இ] சீஷ1கm67N யா6ேகா`67N ெபாVD]N.
அ]மQoமிRைல, இ] இல6கிய[களிR ெசாRல-பQo இV-பதாக நிைன6கிறா1.
DSM 4ல இDத மாதிாி ]6க=தினாR உIடா7N மனபிரNைம எ4M ஒ4MமிRைல.
ஒ4Mேம இRைல.

ேடானி ெசா4ன] சாிதா4. மன பிரNைம ஏ@பoவ] வாOதவNதா4, ஆனா இDத M.O
னா எ4ன? ]6க=தினாR உIடா7N மன பிரைமயினாR பா167N விஷய[கT.
உதாரணமா, வயசான ஒV அNமா தன] கணவைன இழD]Qடா[க_ வtY67ேவாN.
அவ[க இ-ப ரா=திாில தனி=தா இV-பா[க நா எ4ேனாட சைபயிR நடDத
காாிய=ைத நிைனs‹Mகிேற4, அவ[க வD] ேகQபா[க, “அ-பா எ[க? அ-பா
எ[க? uQைடேய Y=தி Y=தி வD] எ[க இV6கீ[க4_ ‹-பிQoQேட இV-பா[க,
அவ[கள உதாரணமா, எo=]6கலாN, ]6க=தினாR உIடான பிரNைம.
ஆனா இ[க ஒV ‹Qட ம6கT இேயYைவ பா16கிறா1கT. 1 ெகாாிDதிய1 15R ஒV
‹QடN எ4M ெசாRல-பQo இV6கிற]. அவ[க எRலாVN திகிலா இVDதா[க4ற]
உIைமதா4. பிரNைமகT பய=தினாR உIடாகிற விஷயமRல. பிரNைம எ4ப] ஒV
காாிய=ைத நீ[க உMதியா நN`Nேபா] அ] இV-பைத ேபால நீ[க க@பைன ெசq]
பா1-பதா7N. பsைல ெபாM=தவைரயிR ‹ட, இDத பலதர-பQட ம6கT இV6கா[க,
நப1கT, இட[கT. இ]ல ெபIகT இV6கா[க, ஆIகT. ெவளியிட[கT,
uQo67T, நட67Nேபா], உQகா1DதிV6ைகயிR, நி@7Nேபா]. இ-ைப
ெசாR•Qேட ேபாகலாN. அேதாட கா^யான கRலைறWN இV67.
அேதாட, இDத பிரNைமகைள ப@றி ஆqs ெசqத எ4ேனாட நIப1 ஒV=த1
இV6காV. இ]ல எDதவிதமான... ெபா]வான வைரAைறகT கிைடயா], இ] எDத
விதமான மா@ற=ைத உIடா67வ] கிைடயாதாN. இDத பிரtசைன இV-பவ[க
த[கm67 தா[கேள ேபசி67வா[க. ஒV=த1 ேகQகலாN, இ[க, பாV[க, உ[க
கணவைர உ[களால பா16க AZயா]தான.” அ]67 அவ[க, “ஆ, ஆமா, ஆமா, சாியா
ெசா4னீ[க_ ெசாRவா[க.” த[கm67 தா[கேள ேபசி67வா[க.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:

உ[க கV=] எ4ன, ேடானி?

Dr. Mz;ldp gp*
சாி, ஒV 7றி-பிQட மன ாீதியான மா@றN , இ]ல நா ேத1tசி ெபற
விVNபவிRைல அைத Aய@சி6கsN இRல. பsR ேசா1வைடவத@7 பல காரண[கT
அ[க இV6கலாN. ெசாRலேபானா, அவ4 கிறிOதவ1கைள
உப=திரவ-பo=]கிறவனாக இVDதா4 இDத மாதிாியான காாிய[களிR சில ேவைல
ஜன[கT மனமார வாq-` இV67].
Dr. Nfhp N`gh;kh];
கிறிOதவ1கைள ெகாTmNபZ சிைறபிZ67NபZ தமO7
வழியா ேபாகிறவ4 எ-பZ திzV4_ மாற தீ1மானி=தா4 எ4M எo=]ெகாTள
AZWN பs^_ைடய எk=]6களி4 மாVNபZயான எIணN இVDததாக அவ4
எ[கWேம ெசாRலைலேய? அDத ‹Qட=திR இவ4 எ]ைலWேம ெபாVDத மாQடா4.
ஆனா ெபாிய பிரtசைன எ4ன4னா ஒேர சமய=திR அவ_67 நா47 பிரtசைனகT
ஏ@பQட]தா4: மன ேகாளாM, ேகQ7N பிரNைம, பா167N பிரNைம, ேமசியா
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காN-ள6O ஏ4னா அவ4 ெசாRறா4, “ேதவ4 எ4ேனாo ேபசினா1 இDத உலக=திR
உTள ஒ–ெவாVவV67N ஒV ெசqதிைய ைவ=திV6கிேற4 எ4கிறா4.” இDத
நாhதா4. எ4ேனாo கV=] எ4ன4னா, இDத காாிய[கT எ]sN DSM R உTள
மன ேகாளாMட4 ெபாVD]வ] கிைடயா]. அ-ப ஒேர ேநர=திR நா47 விதமான
பிரtசைனகT ஒV நபைர பாதி67N எ4M ெசா4னாR அ] எDதவித காரண[கmN
இRலாம நட674ற] சா=தியமிRைல அ-பZ எைதWேம அவVைடய நிVப[களிR
பா16கsN இRைல.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: சாி. அறி6ைககளிR இVD] எத4 அZ-பைடயிR ெக4Q
இDத அறி6ைகைய ெகாo=திV6கிறா1, எDத ஆதார[களிR இVD] இைத
ெப@MெகாIZV6கிறா1? ஏ4ென4றாR அ-ேபாOதலனாகிய பs^டN இைத நாN
காணவிRைல. இ] •க[கm67 அ-பா@பQட ஒ4றாக இV6கிறேத?
Dr. Mz;ldp gp*
ஆமா, அ], அ-பZதா4 இVDத]. கிறிOதவN அRலாத
உபகரண[கT nலமா இV6கிற ஆதார[கT ெராNப 7ைறவாதா4 இV67, எ4ன
நடDத] எ4M ]R^யமா உMதியாக ெசாRல AZWN எ4ற எதி1-`ட4 இVDதா அ]
நிtசயN நட6கா]. நNமிடN இV6கிற பQZயR Ak]N, அதாவ], இ]தா4 நNமிடN
இV6கிற ஆதார[களாக இV6கிற]. ஆனா இ] ெபVNபாலானைவகைள 7றி=த
அறியாைமைய த4னிடN ெகாIZV-ப]தா4 பி4னைடவாக காண-பoகிற].
எ4ைன ெபாM=தவைர ஒV காாிய=ைத வ^WM=தி ெசாRல AZW4_ நிைன6கிேற4
அதாவ] இDத ஆதார[கைள வியா6கியானி67N வி=த=திR மாNச சாீரN
காண-பQட] அ] எRலாVN பா167NபZயான ஒ4றாக இVDத] எ4ெறRலாN
ெசாRவைத தவி16கலாN ஒVேவைள ேகமரா6கT இVDதிVDதா அைத படN பZ=]
காQZயிV6க AZWN.
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ, அைததா4 இ-ப பா16க ேபாகிேறாN, ஆனா
ேகாி, நீ[க எ[க இV6கிேறாN எ4பைத YV6கமா ெசாRh[க, இDத நிகrtசியிR
எ]வைர வDதிV6கிேறாN. இ-ப நா எ4ன ெசqய விVN`கிேற4 எ4றாR இDத
காாிய=ேதாo நிைறs ெசqதிடலாN. ேடானி எ4ன ெசாR^6ெகாIo இV6கிறா1
ேமhN ம@ற ஆதிகால வரலா@றாள1கT ெகாo=த தகவR எ4ன. அைத ப@றி
ெசாRh[க? பல ட4 கண6கான ஆதார[கைள ெகாIZV67N அDத 12
உIைமகளிR இVD] நா4கிைன மQoN திறsேகாR ஆதார[களாக நீ[கT உ[கT
`=தக=திR எkதியிV6கிறீ1கT: நா@ப=தி நாh AதR நா@ப=தி ஒ4ப] வி=தியாசமான
ஆவண[களிR nலN 129 வி=தியாசமான கV=]கT இV6கிற]. அைத ப@றி நாN
பா16க ேவIoN. ஆனாR இ-ேபா] எைத பா1=]ெகாIo வVகிேறாN எ4பைத
YV6கமாக ெசாRh[கT.
Dr. Nfhp N`gh;kh]; சாி, இ-ப நம67 A4னால இV6கிற] எ4ன4னா ேடானி ஜா6
ெகIேடாட கV=]தா4 சீஷ1கmN யா6ேகா`N மனபிரNைமயிR இVDதா1கT,
]6க=தினாR உIடான பிரைம. பsh67 மன ேகாளாM இVDத]. இDத காாிய[கT
எRலாN உIைம67 `றNபாக இV-ப] `ாிகிற]. ேடானி ெசாRவ] சாிதா4. இ[க
நிைறய விஷய[கT நம67 ெதாியா]தா4, ஆனா பிரtசைன எ4ன4னா, நம67
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ெதாிDத விஷய[கT ‹ட இDத உIைமகm67 A@றிhN மா@MகV=]ைடயதாக
இV6கிற]. அதாவ] எRலாேம அ-பZதா இV67: மனாீதியா, மேனாத=]வN,
வரலாM. நீ[க ெசாRற] சாிதா4, நா ெசாRற இDத நா47 திறsேகாR ஆதார[கைள
ப@றி அபாரN ெசாRேற4, இ-ப நாம உயி1=ெதkதைல ெநV[கியிV6கிேறாN என
நிைன6கிேற4 ஏ4னா இDத 12 பQZய^R அவ1கT பா1=த] இேயYைவ தா4
எ4பத@கான ஆதார[கmN உIைமகmN ெசாRல-பQo இV6கிற].
Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16: ஆRைரQ, ெதாட1D] எ[கேளாo இைணDதிV[கT
அo=த ப7தியிR நாN ஆதிகால ஆவண[களாR அ[கீகாி6க-பoN நா47 A6கிய
வரலா@M உIைமகைள பா16க இV6கிேறாN தவறாமR நிகrtசிைய பாV[கT.

எ[கmைடய ெதாைல6காQசி நிகrசிகைள காண
இலவச ஜா4 அ4ெக1ெப16 நிகrtசி ஆ-ைப பதிவிற6கN ெசqதிo[கT.
இேயY கிறிO]ைவ ஏ@MெகாTவத@கான ெஜபN @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.

12

