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வரலா-. நாயக2 இேய5 நா6 வி5வாசி9:6 இேய5 தானா? 
நிக>?சி 1 

 

 

Dr. ஜாD அDெக2ெப29:     இDைற9: வரலா-. நாயக2 இேய5ைவ :றிKததான 
ெசLதிதாD ெபM6பாN6 பரவலாக ேபசOபPQ வMகிற ெசLதியாக இM9கிறR பல 
ேதசிய பKதிாி9ைககளிD கவனKைத ஈ2KRவMகிறR, :றிOபாக ைட6, 
நிWXY9,ம-.6 US நிWX ம-.6 ேவ]P ாிேபா2P. ேமN6, இேய5 ெசமினாாிD 
அறி9ைகக^9: ஊடக`கa அளவி-: அதிகமான இடமளிKR ெபாிR பQKRகிறா2கa 
என நிைன9கிறD, தனி?ைசயாக ேத2c ெசLயOபPட dதிய ஏ-பாPfD வ]Nன2கa 
சிலைர ெகாgfM9:6 சிறிய hPடமாக இM9கிறR.  

இDைற9: வரலா-. நாயக2 இேய5ைவ ப-றிய விவாத`களி] எi6d6 ேகaவிகைள 
:றிKR பா29க இM9கிேறா6 ெபாRவாகc6 dதிய ஏ-பாPf-: ெவளியிN6 
இேய5ைவ :றிKத பலதரOபPட வரலா-. உgைமகa சாிKதிரKதி] ெசா]லOபQ6 
இேய5தாD கிறிXத வி5வாசKதிD இேய5 எDபைத நிMபி9:6விதமாக இMkR 
வMகிறR.  

எனR விMkதின2 உலக தர6வாLkத சிKதாkத வாதியான Dr. ேஹப2மாX, 
dKதக`கைளm6 எiதியிM9கிறா2, வரலா-. இேய5. அவ2 தமR Ph. D. ைய மி9கிகD 
மாநில ப]கைலகழகKதி] ெப-றா2, இரgடாவR டா9ட2 பPடKைத 
ஆ9Xேபா2fNaள இ6மாrேவ] க]sாியி] ெப-றா2, இ`கிலா2kR. Dr. 
ேஹப2மாX tப2f ப]கைலகழகKதி] சிKதாkத6 ம-.6 இைறயிய] பாடபிாிவிD 
ேச2ேமனாக இM9கிறா2 இவ2 இேய5விD வா>ைகைய :றிKR u-றி-:6 ேம-பPட 
கPQைரகைள எiதியிM9கிறா2 அைவ சில பKதிாி9ைககளிN6 ெவளியிடOபPQ 
வMகிறR.  

இkத dதிய ஜாD அDேக2ெப29 நிக>?சியி] இைணkதிட அைழ9கிேறா6 ஏD இேய5 
ஆதிகாலKதி] வா>kதவ2களி] அதிக வரலா-. ஆதார`கைள ெகாgfM9கிறா2 
எDபைத அறிkRெகாa^`கa.  

*** 
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Dr. ஜாD அDெக2ெப29:     வண9க6. ேதசிய பKதிாி9ைககளி] இேய5ைவ :றிKR 
ெசா]லOபQ6 ெசLதிகைள வாசிOw2களானா] ைட6, நிWXY9, அ]லR US நிWX 
ேவ2]P ாிேபா2P பKதிாி9ைககளி], கிறிXதவKைத ப-றி ெசா]லOபQ6 உgைமகa 
தக9கOபQவைத அறிவ2கa. ஒM தனிOபPட :iைவ ேச2kத இேய5 ெசமினறி ம9கa 
த`க^ைடய கMKR9கைள ெவளியிPQ இM9கிறா2கa, ேதவD மாிKRவிPடா2, 
இேய5ைவ ெதLYகமானவ2 எD. நிைனOபதி] அ2Kதமி]ைல; இேய5 மரணKதி] 
இMkR உயிேராQ எழவி]ைல. dதிய ஏ-பாடானR கிறிXRவKைத உMவா9:6  
zய-சியி] உgடா9கOபPடR. ேவ.விதமாக ெசாDனா], நீ`கa கிறிXதவராக 
இMkR இேய5 ேதவD எDபைத வி5வாசிOw2கa எDறா], அவ2 ெசா]tய 
வா2KைதகaதாD 5விேசஷKதி] இM9கிறR, அவ2 சிNைவயி] மாிKதா2 
மரணKதிtMkR உயி2Kதா2, எDறா] உ`க^ைடய வி5வாச6 மதி9க த9கR அ]ல 
எDகிறா2கa, உ`க^ைடய ந6பி9ைக9: எkதவித வரலா-. ஆதாரz6 இ]ைல 
எDகிறா2கa. இkத மாதிாியான அறி9ைககa எ]லா6 தவறானR எDபைத நீ`கa 
dாிkRெகாa^6பf விM6dகிேறD.  

எனR இDைறய விMkதினரான Dr. ேஹப2மாX, இவ2 இரgQ டா9டேரP பPட6 
ெப-றவ2 இேய5விD வா>9ைகைய :றிKR u-றி-:6 ேம-பPட dKதக`கைள 
எiதியிM9கிறா2. அவாிடKதி] z9கிய நிைலயி] இM9:6 ேமைதகa இேய5 
ெசமினாாியிD அறி9ைகைய ப-றி எDன நிைன9கிறா2கa எD. ேகPfMkேதD. 
அத-: அவ2 ெகாQKத பதி] இேதா:  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   அைத ெமயிD XPாீ6Dr ெசா]ல zfயாR அவ`க நYன 
கால ேமைதகைள ேபால ேப5வR6 கிைடயாR. இOப, அkத உgைமகைள ப-றிய 
எDrைடய கMKR எDனDனா, நா6 ந6ைம வரலா-. ச6பவ`கேளாQ இைணKR 
பா29க ேவgQ6, இேய5ைவ :றிKR அதிக6 ெதாிkRெகாaள hfய }>நிைலகa 
இM9கிறR. பலதரOபPட நிைலகளி] உgைமகa ஊ2ஜிதமாகிறR அவMைடய பிறOd, 
அவMைடய வா>9ைக, அவMைடய ேபாதைன, அவMைடய மரண6, ேசாதைன, 
எ]லாேம – அவMைடய அட9க6, :றிOபாக உயி2KெதiதN6 அவ2 ேதாDறிய 
நிைலக^6. அவMைடய ெதLவKRவKைத ப-றிய தகவ]க^6 நம9: எPடாத 
�ரKதி] இ]ைல. இைவ அைனKைதm6 dதிய ஏ-பாPfN6 பிற u]களிN6 
பா29கிேறா6.  

Dr. ஜாD அDெக2ெப29:     இேய5 ெசமினறி ம9களா] ெசா]லOபQ6 
கgடறியOபடாத h-.களி] ஒD., பார6பாிய கிறிXதவ வி5வாசKதி-: உாிய 
இேய5ைவ :றிKத எkதவித வரலா-. ஆதார`க^6 இ]ைல எDபதா:6. ஆனா] 
இR z-றிN6 தவறானR. DR. ேஹப2மாX இேய5ைவ :றிKத உgைமகa 
காணOபQ6 பலதரOபPட ஆவண`கைள :றிOபிQகிறா2. கவனிm`கa: 

Dr. Nfhp N`gh;kh];   சாி, உgைமகைள zDைவKR பா29:6ேபாR, dதிய ஏ-பாQ 
எOபcேம இேய5விD சாிKதிரKைத ப-றி h.வதி] z9கிய ப`: வகிபதாக 
இM9கிறR. இைத ப-றி இDr6 அதிகமாக ேபச zfm6. ஆனா dதிய ஏ-பாடானR 
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ந]ல அXதிபார6 எDபைத dாிkRெகாaள ேவgQ6, இைதm6 ந6பலா6 எDற 
ெபாRவான கMKR இM9க hடாR.  

ஆனா] dதிய ஏ-பாPைடm6 தாgf dதிய ஏ-பாPைடm6 கடkR த`கைள 
கிறிXதவ2கa எD. ெசா]tெகாa^கிறவ2கைள கவனி9க�6. dதிய ஏ-பாQ தவிர 
ஒDறைர டசD கிறிXதவKைத சாராத உபகரண`கa நிைறய இM9கிறR. 
அக>வாராL?சி சில காாிய`கைள ெசா]tயிM9கிறா2கa, இைவ அைனKைதm6 
ஒDறாக ேச29:6ேபாR, zத] u-றாgf] வா>kத இேய5ைவm6 அவ2 
வா>9ைகையm6 ப-றிய தகவ]கைள ெப.கிேறா6.  

Dr. ஜாD அDெக2ெப29:     சாி, இேய5 ெசமினறி h.கிறR dதிய ஏ-OபாPfD 
ஆவண`கa அைனKR6 இேய5ைவ :றிKத வரலா-. சாிைதகa அ]ல அைவ அவைர 
:றிKத இைறயிய] ெவளிOபாQகளாக இM9கிறR. ஆனா] Dr. ேஹப2மாX வரலா-. 
பதிcகளிN6 இைறயிய] சிkதைனகa இM9கிறR எD. h.கிறா2, ஆனா] அைவ 
வரலா-. தகவ]கa எD. ெசா]லOபQவத-: ஏ-dைடயதாக இ]ைல. ஏD அOபf? 
நீ`கa இைத ேகP:6பf விM6dகிேறD.  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   dதிய ஏ-பாPQ ஆசிாிய2களிட6 காணOபQ6 ஒM பிர?சைன 
எDனெவDறா] அவ`க இைறயியலாள2கa அதனால அkத நாPகளிD வரலா-. 
:றிOdகைள எiதவி]ைல, கிேர9க2கa, கிேரக வரலா-றாள2கa, அOபfOபPட எkத 
வரலா-. :றிOd6 பதிc ெசLயOபடவி]ைல எDகிDறன2. ஜன`கa எOபf 
பPடவ2களாக இMkதா2கa எDபைத ப-றிய எkத வரலா-. பதிcக^6 எ`களிட6 
இ]ைல எDகிறா2கa. உgைமயிலேய, ேநேனக டா9fஸ பா2KதாN6, 
5ேயாேடானிஸ பா2KதாN6, பிளிDtய பா2KதாM6, ம-ற எkத பதிcகைள 
பா2KதாN6, இkத ேராம வரலா-றாள2கa எ]லாMேம த`க^ைடய வரலா-.களி] 
ெகா�ச6 5வாரXயமான கைதகைளm6 நடkத அ-dத நிக>cகைளm6 ெசா]t 
ெமMேக-றியிMOபா2கa. டா9fX ேராம நீதி நியம`க^9: சாதகமான காாிய`கைள 
ப-றி ேபசியிMOபா2. 5ேடாநியX ஓமDகa ம-.6 த`கa Y>?சிைய பா2Kத 
அதிகாாிகa இOபf நடkRெகாgடா2கa அOபf நடkR ெகாgடா2கa எD. 
ெசா]லாம] தD பதிcகைள zf9க மாPடா2. அOப, வரலா-றாள2கa இைத ப-றி 
எDன ெசா]கிறா2கa? அதாவR, அவ2கa, ஆ, விKதியாசKைத ெசா]கிறா2கa. 
இவ2கa வரலா-றாள2கa இவ2கa இைறயியைல ப-றி ேபச அவசியமி]ைல 
இMkதாN6 இைறயிய] தனிKRவKேதாQ நி-க hfயதாக இM9கிறR.  

சில ேகாPபாQகa இM9கிறR, dதிய ஏ-பாPf] இைறயிய] ச6பkதமானைவகa 
இM9கிறR எDபதா], அR அkத நாPகளிD வரலா-ைற ப-றி ேபச அவசியமி]ைல 
எD. ெசா]ல zfயாR. dதிய ஏ-பாPf] அதிகOபfயான தகவ]கள இM9கிறR 
எD. ெசா]NேவD ேமN6 இDைற9: அேநக ேமைதக^6 அைத ஒOd9ெகாgQ 
இM9கிறா2கa.  

Dr. ஜாD அDெக2ெப29:     அQKR, இேய5 ெசமினா2 h.கிறR மKேதm, மா-:, 
s9கா ம-.6 ேயாவாD 5விேசஷ`கைள எiதிடவி]ைல. ேமN6, இேய5 ெசமினா2 
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h.கிறR 5விேசஷ`களி] ெசா]லOபPfM9:6 வா2Kைதகைள பதிெனPQ 
சதவிகித6 மPQேம இேய5 ேபசிய வா2Kைதகளாக இM9கிறதா6. இைத ப-றி எDன? 
Dr. ேஹப2மாX இைத விள9:கிறா2, zதலாவதாக, பார6பாிய ஆ9கிேயாDகளாகிய 
மKேதm, மா-:, s9கா ம-.6 ேயாவாD த-காOபி-காக ேபச zfm6, 
இரgடாவதாக, இDைறய விம2சக2கa அைனவM6 5விேசஷ`களிD ப:திகa 
வரலா-. ாீதியாக உgைம எDகிறா2கa, �Dறாவதாக, அவ2கa hறிய 
ஆதார`கைள பா29:6ேபாR பார6பாிய கிறிXதவ2களிD இேய5ைவ :றிKத 
வி5வாசKைத எளிதாக த-காKதிட zfm6. ேக^`கa: 

Dr. Nfhp N`gh;kh];   5விேசஷ`களிD ஆசிாிய2கைள :றிKR �D. விஷய`களாL 
பதிc ெசLதிட விM6dகிேறD. zதலாவதாக, பார6பாிய எiKதாள2கைள :றிKR 
ேயாசி9கிேறD, மKேதm, மா-:, s9கா, ேயாவாD, இவ2கa எ]லாM6 ஒM சிறkத 
பிDனணி ேயாQ இMkதிMOபா2கa. ஆனா], நிக>கால கிறிXதவ த-காOபி], R. T. 
பிராDX h.கிறா2, உதாரணமாக, இkத பார6பாிய எiKதாள2கைள ப-றி நா6 
உPகா2kR ஆராLkR பா29க ேநர6 எQKRெகாaளாவிPடாN6, 5விேசஷ`களிD 
சாரா6ச6 :ைறயாம] எ]லாவ-ைறm6 உ.தியாக எQKR ெசா]ல இடமிM9:6 – 
இைதேயதாD ேராம வரலா.களிN6 பா29கிேறா6 – அைவ அைனKR6 ஆதிகால 
ச6பவ`கa, ெதாட2kR வM6 ச6பவ`கa, இேய5ைவ ப-றியைவ. அRமPQம]ல, 
இைவ அைனKR6 ஆதிகால வரலா-. பதிcகளிD Rகaகa எDற ேமMைமையm6 
ெப.கிDறன.  

�DறாவR விதKைத ெசா]ல விM6dகிேறD. பார6பாிய ஆ9கிேயாDகa 
இM9கிறா2கa. இR உ`க^9: பிf9காவிPடாN6, கிறிXRவிD வா>ைகைய ப-றி 
ெசா]N6 ஆதிகால பிற uஒ]க^6 இM9கிறR. �DறாவR எDனDனா, இைத 
உ.தியாக ெசLதிQ6 கிறிXதவ த-காOd zைறைய வtm.KRகிேறD. எ]லா 
dKதக`க^6 வரலா-. ெதாட2dைடயைவ அதினா] எ]லாேம உgைமயாக தாD 
இM9:6 எD. ெசா]வத-: இ]ைல. நாD பலதரOபPட தகவ]கைள ேசகாி9க 
விM6dகிேறD. சாி, இDைற9:, எDrைடய மாணவ2க^9: திM6ப திM6ப 
ெசா]Nகிற காாிய6, விம2சக2கa, பcைல ஏ-.9ெகாgQ, 5விேசஷKைத 
dற9கணி9கிறா2கa. சாி, கிறிXதவ2க^9:, பc] 5விேசஷ`கa எ]லாேம 
வசன`கaதாD. அவ`க பcைல மPQ6 உ`க^9: zDபாக ைவKதா2கa எDறா], 
அkத பctD பதிcகளி] இMkR உgைமைய எQKR ெசா]ல zfmேம. நி?சயமா 
நாD அதிtMkR சில சKதிய`கைள எQKR அைத ைவKேத எDன ெசா]ல 
விM6dகிேறD எDபைத தனிKRவமான உgைமயாக எQKR ெசா]ல zயDறிQேவD.  

நி?சயமாக எ]லாராN6 இR வரலா-. பதிcதாD எD. ஏ-.ெகாaள hfய 
அளவி-: பctrைடய இல9கிய நைடகa இM9கிறR. உ`க^9: நாD இரgQ 
உதாரண`கைள ெசா]ல விM6dகிேறD. G. A. ேவ]X, ெஜ2மைன ேச2kத  பிாிPf� 
ேபராசிாிய2 இேய5 எD. ஒMவர வா>kதேத இ]ைல எD. பல dKதக`கைள 
எiதியிM9கிறா2. G. A. ெவ]X பctD நிMப`களி] இMkR எPQ அMைமயான 
உgைமகைள எQKR ெசா]tm6 இM9கிறா2. ஆனா] எதி2பா2OேபாQ 
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இM9:6கிாி?Kவ2க^9: அவ2 ெசா]கிற விஷய6 திMOதி அளி9காR, இMkதாN6 
அவ2 நம9: ெசா]லாத விஷய`கைள கgQ ேசா2kR ேபாகாம], ெசாDன 
விஷய`கைள பா2KR சkேதாஷபடலாேம. அkத எPQ காாிய`களி] நமR 
உபேதசKதி-: உ.Rைணயான காாிய`க^6 இM9கிறR, அதாவR, ேராம2, 1 ம-.6 
2 ெகாாிkதிய2, கலாKதிய2 ம-.6 பிtOபிய2. இைத எ]லாKைதm6 ெசா]கிறா2. இOப 
பc] எiதியைவ, G. A. ேவ]X ேபாDற நப2கைளm6 ெசDறைடகிறR இேய5 எDற 
ஒMவர இ]லேவ இ]ைல எD. ெசா]N6 நப2 இவ2, பcைல ப-றி ெசா]கிறா2 
உதாரணKதி-: இேய5விD உயி2Kெதiதைல :றிKR நா6 ேப56ேபாR, அ]லR 
5விேசஷKதிD தDைமைய பா29:6ேபாR, 1 ெகாாிkதியைர :றிOபிQகிேறா6, 
கலாKதியைர பா29கிேறா6, zத] அதிகார6, அதி] சில ப:திகa ெதளிவாக எQKR 
ெசா]NகிறR – இதனா]தாD dதிய ஏ-பாடானR நம9: சிறkத பதிcகைள 
zDைவ9கிறR எD. ெசா]Nகிேறா6. ஏDனா ம.9க zfயாத சில சிDன 
விஷய`கa hட எ]லாவ-றிN6 சிறியதான காாிய`கa hட, இேய5விD 
சாிKதிரKைத ப-றி ெசா]ல நிைறய பதிcகைள நம9: ெகாQ9கிறR.  

Dr. ஜாD அDெக2ெப29:     இேய5 ெசமினாாி] இM9:6 சில2 பc] தாD 
கிறிXRவிD ெதLவKRவKைத உgடா9கினா2 எD. ந6dகிறா2கa; பctD இேய5 
வரலா-. இேய5வி-: z-றிN6 மா.பPடவ2. வரலா-. ஆதார`கa எDன 
ெசா]கிறR எDறா] அOேபாXதலனாகிய பc] இேய5ைவ உMவா9கவி]ைல, 
மாறாக, அவM6 ம-ற அOேபாXதல2கa எ]லாM6 இேய5ைவ ஒேர 
கgேணாPடKதி] கgQ ஒேர ெசLதிையKதாD பிரச`கிKதிM9கிறா2கa. 
கவனிm`கa.  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   விம2சக :i9கa ெபாRவாக ஒOdெகாa^6 z9கியமான 
பதிcகளிD :றிOdகளி] ஒD. எDனெவDறா] 1 ெகாாிkதிய2 156 அதிகார6 தாD. 
சாி, zத] இரgQ வசன`களி] பc] ெசா]Nகிறா2, நாD உ`களிடKதி-: 
(ெகாாிkதிய2களிட6) வkR, உ`க^9: 5விேசஷKைத பிரச`கிKேதD – அOப அவ2 
தனியாக நாஎாி] வkR வாLெமாழியாக பிரச`கிKதா2. இR கிபி 51ல நடkதR. அவ2 
ெசா]றாM, “நாD உ`க^9: பிரச`கிKத 5விேசஷKதிD வா2Kைதகைள நீ`கa 
வி5வாசிKதா] இரPசி9கபOQY2கa. அைத நீ`கa வி5வாசியாம] இMkதா] 
இரPசி9கOபட மாP�2கa எDகிறா2.”  

அத-: பிற: 5விேசஷ6 எDன எDபைத அவ2க^9: அவ2 வாசிKR எQKR 
ெசா]Nகிறா2. அதாவR, வசன6 3: “நாD அைடkதR6 உ`க^9: பிரதானமாL 
ஒOdவிKதR6 எDனெவDறா] கிறிXRவானவ2 ேவதவா9கிய`களிDபf நமR 
பாவ`க^9காக மாிKR அட9க6பgணOபPQ ேவதவா9கிய`9ைளனபf �Dறா6 
நாளி] உயி2KெதikR ேகபாc9:6 பிDd பDனிMவM9:6 தாிசனமானா2.” அQKத 
ம-றவ2க^9: தாிசனமான பPfயைல ெகாQ9கிறா2. அQKR ெசா]கிறா2, “ 
எ]லாM9:6 பிDd, அகாலOபிறவி ேபாDற என9:6 தாிசனமானா2.”  
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dதிய ஏ-பாPf] 5விேசஷKதிD தDைமைய ப-றி மிக ெதளிவாக ெசா]ல 
டாவிPடாN6  ஓரளவி-: ெதளிc பQKRகிற ஒM வசனமாக கMதOபQகிறR. சாி, இR 
ஏD இ�வளc z9கியமாக இM9கிறR? zதலாவதாக, அOேபாXதலனாகிய பctனா] 
எiதOபPட dசதக6 எD. சkேதகKதி-: இடமி]லாத ஒDறாக இM9கிறR. எதனால 
அபOf? சாி, ஒM பgfத2 ெசாDன மாதிாி, உPdறz6 ெவளிdறz6 ஆதார`கa 
உ.தியாக இMOபதினா] இR பctrைடய எiKR9கa தானா எD. ஆராL?சி 
ெசLய அவசியேம இ]ைல. சாி, எOபf பPடR? அதாவR, கிபி 100, 100 9: ெகா�ச6 
zDனால, கிளமDP, கி பி 95ல, கிபி 1009: பிற:, பாளி கிராO 1௦7ல இMkதா2; 110ல 

இ9ேனசியX – இkத �D. ேபM6, ஒDபR சி. நிMப`கைள எiதினா2கa. பctD 
நிMப`கைள எiதியR பc]தாD எDபைத உ.திெசLதிQ6  வைகயி] இkத 
dKதக`கa எ]லா6 இMkதR.  

அேநக2 இைத ஒOdெகாaவத-கான காரண`களி] இRc6 ஒD., நாKதிக2க^6 
ஏ-.ெகாaகிறா2கa, பc], அOேபாXதலD, உயி2Kெதikத இேய5ைவ தாிசிKததாக 
ந6பினாD. அவ2 ெசா]N6ேபாR ெசா]கிறா2, “ேவதவா9கிய`களிDபf கிறிXR 
ந6zைடய பாவ`க^9காக மாிKR, அட9க6 பgணOபPQ �Dறா6 நாளி] 
உயிேராQ எi6பினா2. இத-காகேவ அவ2 ெசா]வத-: நா6 ெசவி ெகாQ9க 
ேவgQ6. எதி2Oபி]லாம] ஒOdெகாaளபQகிறR, நி?சயமாக ெசா]லலா6, 
உயி2Kெதikத இேய5ைவ தாD தாிசிKததாக பc] நி?சயமாக ந6பினா2. அRதாD 
z-றிN6 மிகOெபாிய விKதியாசKைத உgடா9:கிறR. ஆர6பKதி] அ`கிMkத 
ஒMவேராQ இkத காாிய`கைள ைவKR பா2KRெகாgfM9கிேறா6, ம-ற 
அOேபாXதல2கைள இவM9: ெதாிm6, அவ2கa க-OபிKத 5விேசஷKைத இவ2 
ேபாதி9கிறா2 15:11- 1 ெகாாிkதிய2  15:11, h.கிறR, ஆைகயா] நானாகிN6 
அவ2களாகிN6 இOபfேய பிரச`கிKR வMகிேறா6, இதி] எkத மா-றz6 இ]ைல. 
ஒேர 5விேசஷKைத தாD பிரச`கிKR வMகிேறா6. பc] அதிக கவன6 ெசNKதினா2 – 
இைத ப-றி கலாKதிய2 1:1a ெசா]லOபPQ இM9கிறR – சீஷ2கa பிரச`கிKத அேத 
பிரச`கKைத 5விேசஷKைத தாr6 பிரச`கி9க ேவgQ6 எDபதி] கMKதாக 
இMkதா2.  

C. H டாP ஒD. ெசாDனா2. அதாவR, “பc] 5விேசஷKைத விள9கி ெசா]tயிM9:6 
வித6 உgைமயி], இேய5 கிறிXRc9:  இைணயாக இM9கிறR.”  அதாவR, 
“z9கியமான நதிேயாQ இைணm6 நீேராைடைய ேபால இM9கிறR எDகிறா2.” ேமN6 
அவ2, “ ேவ.விதமாக இைத விவாதி9க விM6dகிறவ2கa த2காKRெகாgQத`கa 
ஆவண`க^9: உாிய ஆதார`கைள திரPட ேவgQ6” பc] நம9: ேதைவயான 
அைனKR ஆதார`கைளm6 Rவ9கKதிேலேய தkRவிPடா2 எDகிறா2.  

Dr. ஜாD அDெக2ெப29:     ஒD. நிைனவிM9கPQ6, இேய5 ெசமினா2ல 
கிறிXதவ2களிட6 இேய5விD வா>9ைக மரண6 உயி2Kெதiதைல :றிKR எkத 
வரலா-.  ஆதாரz6 இ]ைல எD. ெசா]லOபQகிறR, பc]தாD இேய5விD 
ெதLவKRவKைத உMவா9கினா2, ஆனா] அெத]லா6 தவ.. பc] 1 ெகாாிkதிய215] 
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ெசா]tயிM9:6 காாிய`கa, இைத எ]லா விம2சக2க^6 ஏ-.9ெகாgQ 
இM9கிறா2கa, இR கிறிXRவினிடKதி-: ந6ைம அைழKR ெச]கிறR. இkத கால 
நிைலைய கவனிm`கa. கிபி 30 இேய5 மாிKதா2. அத-: பிற: , ேபRM, யா9ேகாd 
ம-.6 ம-ற அOேபாXதல2கa இேய5விD உயி2Kெதiத] ம-.6 ெதLவKRவைத 
ப-றி பிரச`கிKதா2கa. கிபி 32, பc] தமX:c9: ேபாகிற வழியி] உயி2Kெதikத 
கிறிXRைவ சkதி9கிறா2 கிறிXதவராக மா.கிறா2. கிபி 35, பc] எMசேலமி-: 
ெசD. அOேபாXதலனாகிய பc] ம-.6 யா9ேகாைப சkதிKR கிறிXRைவ :றிKத 
ெசLதிகa அைனKR6 சாிதானா 5விேசஷ6 சாிதான எD. இேய5ேவாQ வா>kR 
அவரR மரண6 உயி2Kெதiதைல ப-றி பிரச`கிOபவாிட6 ேகPடறிkதா2. அவ2கa 
அத-: ஆ6 எDறா2கa.  

அQKR கிபி 51], பc] ெகாாிkR ம9க^9: வாLெமாழியாக  5விேசஷKைத ெசா]ல 
அேநக2 கிறிXRைவ ஏ-.ெகாgடா2கa. கிபி 55, பc] zத] ெகாாிkதிய2 நிMபKைத 
எiதினா2 அதி] அவ2 அOேபாXதல2களிடமிMkR இேய5ைவ ப-றி 
அறிkRெகாgடைதm6 தனR அrபவ`கைளm6 அதி] பதிc ெசLதா2. இkத 
தகவ]கa அைனKR6 பc] இL5விD ெதLவKRவKைத உgடா9கவி]ைல எD.6 
ேபRMc6 யா9ேகாd6 பிரச`கிKத விஷயKைத இவ2 ஒOdெகாgடா2 எDபR6 நம9: 
ெதளிவாக dாிகிறR. ேமN6, பc] இkத எ]ைல9:a வMவத-: zDபிMkத 
ேபRMc6 யா9ேகாd6 இkத ெசLதிைய பிரச`கிKR வkதிM9கிறா2கa. அOப பc] 
இேய5ைவ ப-றி எkைத உMவா9கவி]ைல. Dr. ேஹப2மாX இேய5ைவ :றிKத 
வரலா-. ஆதார`கa அைனKR6 ஏD ம.9க zfயாத அfKதளமாக கMதOபQகிறR 
எDபைத விள9கி h.கிறா2 அைத கவனிm`கa.  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   வரலா-. ாீதியாக இR ஏD z9கியமாக இM9கிறR எDபைத 
ப-றி பா29கலா6. 1 ெகாாிkதிய2 15 ெதளிவான ஒM விஷயKைத h.கிறR, G. A. 
ேவ]X ம-.6 ைமேக] மா2fD ேபாDற நப2கa இேய5 உயிேராQ வா>kதR 
கிைடயாR எD. ெசா]t சாதி9க விM6dகிறா2கa. [பc] hறி9ரா2, “நாD 
அைடkதைத உ`க^9: பிரதானமாக ஒOdவி9கிேறD: கிறிXR ந6zைடய 
பாவ`க^9காக மாிKR அட9க6பgணOபPQ, �Dறா6 நாளி] உயிேராQ 
எi6பினா2.”  

இR ஏD ெரா6ப z9கியமானR எDகிேறா6? இR ைட6 ைலDல எOபf 
ெதயாிmRDr பா29கலா6. இ`க எDேனாட கர`கைள  ைவKR அதD 
விKதியாசKைத பா29கலா6 25 ஆgQகa – கிபி zOபRகளி] – இேய5விD சிNைவ; 
கிபி 55-57களி] – 1 ெகாாிkதிய2 எiதOபPடR. இ`க நீ`க சாதாரணமாக 
இM9கீ`களா இ]ைலயாDறR  எkதவித ெபாிய  விKதியாசKைதm6 ஏ-பQKதிட 
zfயாR. இkத ேததிகa எ]லா6 ஒேர வMடKதி] வMவதாக ஒDறாக இMOபதாக 
ெதாிகிறR. சாி, பc] இைத 57ல எiதினா2. அவ2 ெசா]கிறா2, நாD உ`களிடKதி-: 
வkதேபாR இைத வாLெமாழியாக hறியிMkேதD.” அR எOப நடkR?5? 516 
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ஆgQகளி]. சாி, கவனி`க, இ`க 25ல இMkR 2௦ வMட இைடெவளிைய நா6 
அைடKRவிPேடா6- 30கaள இMkR 51 வைர.  

ேமN6 அவ2 ெசா]கிறா2, “நாD ெப-.ெகாDடKைத உ`க^9: ஒOdவி9கிேறD.” 
சாி, இ`க பKR மி]tயD டால2 ேகaவி ஒD. வMகிறR, “இkத காாிய`கைள பc] 
எOேபாR ெப-.ெகாgடா2 ேமN6 யாாிடமிMkR இைத ெப-.ெகாgடா2? இ`க 
ஐkR பfகa இM9கிறR: dKதக6, வாLெமாழி சாPசி, சிNைவ எD. இM9கிறR, 
அத-: பிற: இரgQ இM9கிறR. இைத யாாிடமிMkR பc] ெப-.ெகாgடா2 
எOேபாR ெப-றா2, அவ2கa இைத இவM9: zDேப ெப-றிMkதா2கa எDபைதm6 
பா29க�6.  

சாி, ேமைதகa – விம2சக2கa, 5விேசஷக2கa அ]ல – இkத ேகaவிக^9: ெபாRவாக 
பதி] ெசா]Nகிறவ2கa: பc] இைவகைள எMசேலமி] ேபRM யா9ேகாபிடமிMkR 
ெப-.9ெகாgடதாக ெசா]கிறா2கa, இேய5விD சேகாதரனாகிய யா9ேகாd, கிபி 
35ல நடkதR. இR எபOf நம9: ெதாி�5R?  

சாி, சிNைவ நிக>c 30ல நடkதR, பc] ஓாிM ஆgQக^9: பிற: தாD 
உயி2Kெதikத இேய5ைவ பா2Kததாக வி5வாசி9கிேறD எDகிறா2. கலாKதிய2 1 ல 
ெசா]N6ேபாR அவ2 – இைத பctrைடய dKதக6 எDபைத ஏ-.ெகாaளலா6 – 
அவ2 �D. வMட`கa தனிKR ெசDறா2, பிற: தமX:c9: வkதா2, அOபற6தாD 
எMசேலமி-: ெசDறா2. �D. ம-.6 இரgQ- ஐkR ஆgQகa. ஒMவMட6 கழிKR 
அவ2 இரPசி9கOபPQ இMkதாN6, ஒD. பிளX �D. – நாD: ஆgQகa கழிKR, 
35 எDபR ஒM ziைமயான எgணாக இM9கிறR. இOப சிNைவயிD நிக>cகa 3௦ 
ல நடkதR, இkத dKதக6 57ல எiதOபPடR, வாLெமாழி சாPசி 51ல 
ெகாQ9கOபPடR. அவ2 35ல எMசேலமி-: வkததாக h.கிறா2 ேமN6 அவ2, “அ`: 
நாD 5மா2 15 நாPகa ேபRMேவாQ6 இேய5விD சேகாதரனாகிய யா9ேகாேபாQ6 
த`கியிMkேதD எDகிறா2.  

சாி, இ`க ஒM கிேர9க வா2Kைத இM9கிறR, ஆ`கிலKதி] பா29:6ேபாR, “அவD 
ேபRMேவாQ ேச2kRெகாgடாD எD. இM9கிறR, ேபRcைர பா2KதாD, அ]லR 
ேபRMைவ வினவினாD எD. இM9கிறR.” கிேர9க வா2Kைத ஹிXேடாாியா. 
இத-கான வா2Kைத ஹிXேடா2  h –i-s-t-o-r இைத ஆ`கிலKதி] 
எளிைமயா9கினேபாR அதிtMkRதாD வரலா. எDபத-கான வா2Kைத கிைடKதR. 
ஹிXடா2 எDற வா2Kைத dதிய ஏ-பாQ அ]லாத dKதக`களிN6 
பயDபQKதOபQகிறR. – கிேர9க பாOாி காலKைத :றி9கிறR – வைரபடKைத 
உgடா9கிய நப2க^9: இR ெபM6 உதவியாக இMkதிM9கிறR, உதாரணாமா, 
பா29:6ேபாR நதிகளிD வழிகa. இkத நதியிD வைரபடKைத பா29:6ேபாR, நாD 
எDன ெசLய zfm6? அதrைடய வைளc ெநளிcகைள ெதளிவாக பா2KR 
ெதாிkRெகாaேவD. இதrைடய நிைலகைள எDனா] பா29க zfm6. ஆழமான 
ப:திகa, எ`க பட: ேபாகzfm6 எDபR ெசா]லOபPQ இM9:6. ஆழமான 
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ப:திகa, வைளcகa, பாைறகa, மர`கa எ]லா6 :றிOபிடபPfM9:6. அைததாD 
ஹிXடா2 எDகிேறா6. 

ஒM விம2சக, 5விேசஷKதிrைடயR இ]ல, இைததாD கலாKதிய2 ஒDறா6 அதிகார6 
பதிெனPடா6 வசனKதிD அதிகாரO�2வமான வா2Kைத எD. அதி] 
ெசா]லOபQவதாக h.கிறR, அதாவR “பc] ஒM ஆLc அறி9ைக தா9க] 
ெசLபவராக இMkதா2.” இOப, இவ2 எMசேலமி-: ேபா:6ேபாR கிபி 35. அ`க 
ேபRMைவm6 யா9ேகாைபm6 பா29கிறா2, இேய5விD சேகாதரD, அ`க ஆLc 
அறி9ைகயாளராக ெசய]பQகிறா2, அ`க க-.9ெகாaள எRc6 இ]ல. அவ`க எைத 
ப-றி ேபசியிMOபா`க? இல9கிய விம2சனKதி] பழ`காலKதி] இMkத வித 
எDனெவDறா], அkத ப:திைய சாியாக வியா9கியான6 ெசLய�6. அkத ப:தி9: 
zkைதய ப:தி ேநரfயாக ெசா]NகிறR பc] 5விேசஷKதிD தDைமைய ப-றிதாD 
ேபசி9ெகாgQ இM9கிறா2.  

சாி, நீ`க ஒMேவைள ேயாசி9கலா6, “இR9: ேமல 5விேசஷKதிD தDைமைய :றிKR 
ஏதாவR ெசா]ல zfmமா? அவ2 எ]ைலைய கடkR ெச]கிறா2. எMசேலமி-: 
வMகிறா2. அOேபாXதல தைலவைர சkதி9கிறா2. இேய5விD சேகாதரைன 
சkதி9கிறா2. உ`க^9: zத] ேகaவி எDனவாக இM9:6? பc] zத]ல 
5விேசஷKைத ப-றிதாD ேகPfMOபா2 எD. நிைன9க ேதாD.6, ஆனா இkத 
ப:திைய பா29:6ேபாR,, பc] ெசா]கிறா2, இ`க எDன நடkதR எDபைத ப-றி 
என9: ெசா]N`கDr ேகPகிறா2.”  

இOப, இரgடா6 அதிகார6, பதினாD: வMட`கa கழிKR அவ2 திM6ப வM6ேபாR, 
:றிOபாக ஒD. ெசா]Nகிறா2, “5விேசஷKைத விவாிKR காgபி9க வkேதD 
எDகிறா2.” வசணD 2. கலாKதிய2 2:2  “நாD ஓQகிறR6 ஓfனR6 Yணாகாதபf9: 
எgணி9ைகmaளவ2க^9ேக விவாி9க வkேதD.”  

இOேபாR பc] அOேபாXதல2களிட6 எதி2பா29கிற காாிய6, சில ப:திக^9: 
பிDனா] ெசாaளபOPfM9கிறR, “ஐ9கியKதி-: அைடயாளமாக வலR ெகாQ9க 
ேவgQ6 எDகிறா2.” அதாவR, பc], பண விஷயKதி] சாியாக இMkதாL. இேய5 
தமX:c9: ேபாகிற வழியி] அவைன அைழKதா2, dறஜாதிக^9: 5விேசஷKைத 
ெசா]N6பf hறினா2, அைதேய ெசL எDறா2.” ேமN6 இைததாD அவ2க^6 
ெசLRெகாgQ இMkதா2கa.  

இOப, ஆதி நிைல9: திM6பி வkதிடலா6.  1 ெகாாிkதிய2 – 57; வாLெமாழி பிரச`க6 – 
51; சிNைவ – 3௦. இRேவ ஏ-கனேவ 2௦ ஆgQகa இM9:6 – இRதாD ெரா6ப 

சீ9கிரமா நடkதR. ஆனா] பc] இைத ேவெறாMவாிடமிMkR ெப-.ெகாgடா2 – 
ேபR2ைவm6 யா9ேகாைபm6 கிபி 35லதா பா2Kதா2. சாி, ேபRMc6 யா9ேகாd6 
பcN9: ெசா]tயிMkதா, அவ`க பcN9: zDனால இைத ெப-றிM9கிறா2கேள, 
ஒMவராN6 இெத]லா6 எOேபாR 1 ெகாாிkதிய2 15ல பதியOபPடR எD. ேததிைய 
:றிOபிPQ ெசா]ல zfயவி]ைல. ஏD எD. ெதாிmமா? ஏ-கனேவ நாம சிNைவயிD 
நிக>வி-: பிDனால இM9கிேறா6. பc] ஐkR வMட`க^9: பிற:தாD இைத 
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ெதாிkRெகாgடா2. இRல எDன dாிmRDr ேகPடா உயி2KெதiதtD பிரகடனz6 
5விேசஷz6 ziைமயாக இM9கிறR, இதி] தாD ெதLவKRவz6 அட`கியிM9கிறR, 
இேய5விD மரண6 ம-.6 உயி2Kெதiத], அத-: பிற: ெசா]லOபPடைவக^6 
அட`:6.  

நிைறய 5விெசஷக2க^6 ஒM விஷயKைத ெசா]N6ேபாR தQமா.வைத 
பா2KதிM9கிேறD, அதாவR, உடனfயாக அைத பிரச`கிKதா2கa. ஆனா] 1 
ெகாாிkதியாி] 25 ஆgQகa கழிKRதாD பா29கிேறா6.” பc] ஐkR வMட`கa 
கழிKR இைத ெப-றிெகாgடா2 ஆனா] அவM9: zDd ேவ. யாராவR இைத 
ெப-றிM9க zfm6 எD. ெசா]ல விட காரண6 எDன?  

சாி, இெத]லா6 5விேசஷKதிD ப:திகa எ]லா6 உgைம எD. ெசா]ல ஒM சிறkத 
வழியாக இM9கிறR, :றிOபாக, ெதLவKRவ6, இேய5விD மரண6 அட9க6 
உயி2Kெதiத] – எ]லாவ-றிM9:6 திடமான வரலா-. ஆதார`கa இM9கிறR, 
விம2சக2கa hட காலKதிய2 1 , கலாKதிய2 2 ` ெகாாிkதிய2 15 ஆகியவ-ைற 
zDைவ9கிறா2கa. ேமN6, இைத ப-றிதாD Rவ9கKதி] நாD ெசா]ல இMkேதD, 
நம9: உ.தியான வரலா-. ஆதார`கa இM9கிறR எDபத-: இR சிறkத 
உதாரணமாக இM9கிறR.  

Dr. ஜாD அDெக2ெப29:     சாி, நீ`க ஒMேவைள கிறிXதவராக இ]ைலெயDறா], 
உ`கைள ஒM ேகaவி ேகP9கிேறD, “கிறிXதவ6 எOபf Rவ`கியR எD. 
நிைன9கிறீ2கa? எMசேலமி] உaள ஜன`கைள ஆதி கிறிXதவ2கa எD. எOபf 
ெசா]ல zfm6, அkத ஜன`கa தாD இேய5ைவ சிNைவயி] அைறவைத 
பா2Kதவ2கa, அkத இேய5 உயிேராQ இM9காரா? எDrைடய கMKR எDனDனா, 
இேய5விD உயி2KெதiதN9: வNவான ஆதார`கa இM9கிறR. அைத ம.9கேவ 
zfயாR. உgைமகa மைறkR ேபாகாR – நீ`க தீ2மானி9:6ேபாR இேய5ைவ 
வி5வாசிOபத-: இைவதாD z9கிய அfKதளமாக இM9கிறR. Dr. ெஹப2மாX 
5M9கமா ெசா]N`கa.  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   நிக>?சியிD Rவ9கKதி] நாD நம9: சிறkத அfKதள6 
இM9கிறR எDற ேபாR நீ`க எDன நிைன?சிMOw`கDr என9: ெதாியாR. இOப, 
நாD கிறிXதவKதிD ைமயOப:திைய ப-றி ேபசி9ெகாgQ இM9கிேறD: இேய5 
கிறிXRவிD, மரண6 அட9க6 உயி2Kெதiத]. இைத பc] கிபி 35ல இைத ப-றிதாD 
ேபசிெகாD5 இMkதா2 எD. கால அளைவ ெசா]ல zfm6. இைத இரgQ z9கிய 
நப2கa சாPசி: ேபRM, அOேபாXதல தைலவ2, யா9ேகாd, இேய5விD சேகாதர2, 
எMசல6 சைபயிD ேபாதக2 இவ2தாD. இR வNவான அfKதள6 இRதாD 
சிலேவைலகளி] ஜன`கa ெசா]N6 காாிய`கைள நாD ேகP:6ேபாR எDைன 
ஆ?சாியOபQKRகிறR, “ேஹ, நம9: ேபாதிய ஆதார`கa இ]ைல எD. 
ெசா]Nகிறா2கa.” இைத ேகPQ9ெகாgQ இM9கிறவ2க^9: ஒM விஷயKைத நாD 
உ.தி ெசLதிட விM6dகிேறD, “எkதவித வரலா-. ஆதார`க^6 இ]ைல எைதm6 
ந6மா] கgடறிய zfயவி]ைல யD. யாராவR ெசா]வைத நீ`கa ேகPக 
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ேநாிPடா], அவ2கa அkத எgணKைத சாிபQKதிட 5விேசஷKதி-: திடமான 
ஆதாரமாக இM9கிற 1 ெகாாிkதிய2 15/ கலாKதிய2 1ம-.6 2 ஆகியவ-ைற 
பா29:6பf ெசா]N`கa.  

ம.பfm6 உ`க^9: நிைனcபQKRகிேறD, இ`க ஏேனாதாேனாெவD. எkத 
காாியKைதm6 நா6 ேப5வR இ]ல. வி5வாசKதி-: ைமயமாக இM9:6 காாியKைதேய 
ேபசி9ெகாgQ இM9கிேறா6. பc] தமX:c9: ேபாகிற வழியி] உயி2Kெதikத 
இேய5ைவ தாிசிKததாக h.கிறா2. அவ2 ேபRMவிடz6 யா9ேகாபிடz6 
ேப56பfயாக ேபாகிறா2. மீgQ6 பதினாD: ஆgQகa கழிKR வkதா2. அவ2 
ஓfனR6 ஓQகிறR6 Yணாக ேபாகாதபf9: கgகாணிKR ெச]N6பf வMகிறா2. 
அத-: அவ2கa, இ]ல, இ]ல, உaள, நா`க அOபf இ]ைல எDறா2கa.” அவ2கa 
அவைர கலாKதிய2 2ல பாிேசாதிKதா2கa. அவ`க ெசாDனா`க, நDறாக 
இM9கிேறா6. 1 ெகாாிkதிய2 15:11] அவ2 ெசா]கிறா2, “நானாகிN6 அவ2களாகிN6, 
நா`கa பிரச`கி9கிறைதேய வி5வாசி9கிறவ2களாக இM9கிேறா6.” ேவ.விதமாக 
ெசாDனா], அவ2 அவ2கைள கgகாணிKR ெகாgQ இMkதா2. அவ2க^ைட 
ெசLதிைய இவ2 அ`கீகாிKதா2 அவ2கa இவைர அ`கீகாிKதன2. கவனி9க 
ேவgfயR இRதாD, அவ2கa பிரச`கிKத 5விேசஷ6 ஒD.தாD, அதி] 
கிறிXRவிD ெதLவKRவz6, அவரR மரண6, உயி2KெதiதN6 அட`கியிM9கிறR. 
இ`க ெரா6ப z9கியமான விஷயKைத பா29கிேறா6 இRதாD உ.தியான 
அXதிபாரமா:6.  

 

 

*** 

எ`க^ைடய ெதாைல9காPசி நிக>சிகைள காண 

இலவச ஜாD அDெக2ெப29 நிக>?சி ஆOைப பதிவிற9க6 ெசLதிQ`கa. 
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